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Koncert Tišnovského komorního orchestru 
v kostele sv. Václava
Foto: Denisa Ondrová



TIŠNOV
Foto: Pavel Smékal 

POTOK POD BĚLČEM
Foto: Pavel Smékal 
Profil tišnovského fotografa a další jeho práce najdete na str. 20
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Pozvánka na veřejnou diskusi 
k projektu znovuoživení 
a rekonstrukce areálu letního kina
Eva Švecová, projektová manažerka

Ve středu 22. února od 17.00 hod. se uskuteční v Městském kul-
turním středisku Tišnov veřejná prezentace projektu znovuožive-
ní a rekonstrukce areálu letního kina. Návrhy využití areálu jsou 
zveřejněny jako přílohy aktuality na webu města www.tisnov.cz ze 
dne 25. 1. 2017.

stanovení školských obvodů mateřských škol zřízených městem Tišnovem
Roman Skřepek, vedoucí odboru 
Daria Švecová, referentka odboru

Dne 12. 12. 2016 schválilo Zastupitel-
stvo města Tišnova na základě zákona 
č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání (školský zákon), vyhlášku č. 5/2016, jíž 
se stanoví školské obvody mateřských škol 
zřízených městem Tišnovem. Vyhláška je 
účinná od 1. 1. 2017.

Školské obvody mateřských škol zříze-
ných městem Tišnovem se stanovují takto:

a)  školský obvod IZO 600109640, IČO 49457560, 
Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky 1686 
(od 1. 1. 2017 Mateřská škola, Tišnov, U Hum-
polky, příspěvková organizace)

Brněnská 2–4, 6, 7, 9–11, 147–159, 170, 
178, 184, 185, 196, 231, 252, 260, 264, 286, 
320, 325, 352, 475, 727, 728, 792, 841, 1739, 
1887, Bezručova, Cáhlovská, Červený Mlýn, 
Dřínová, Dvořáčkova, Halouzkova, Janáčkova, 

Jungmannova, Karasova, Klášterská, Ko-
ráb, Kostelní, Králova, Kukýrna, Květnická, 
Lomnická, Majorova, Mlýnská, Na Kopečku, 
Na Loukách, Na Mlékárně, Na Zahrádkách, 
Nádražní, nám. Komenského, Neumannova, 
Pod Květnicí, Procházkova, Osvobození, Os-
trovec, Polní, Radniční, Ráboňova, Trmačov, 
U Humpolky, U Náhonu, U Střelnice, U Svrat-
ky, U Tratě, Za Krétou, Za Mlýnem

b)  školský obvod IZO 600109666, IČO 49458744, 
Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 
1700 (od 1. 1. 2017 Mateřská škola Sluníčko, 
Tišnov, příspěvková organizace)

Brněnská 232, 262, 268, 280, 282, 284, 
291, 292, 305, 406, 488, 700, 701, 1569, 
Černohorská, Dlouhá, Drbalova, Družstev-
ní, Dvořákova, Hajánky, Hájek, Havlíčkova, 
Hřbitovní, Husova, Hynka Bíma, Chodníček, 
Jamné, Jiráskova, Kvapilova, Na Honech, Na 
Hrádku, Na Rybníčku, nám. Míru, nám. 28. 
října, Nerudova, Parolkova, Riegrova, Smeta-
nova, Smíškova, Svatopluka Čecha, Tyršova, 
Vrchlického

c)  školský obvod IZO 691001383, IČO 72049634, 
Mateřská škola, Tišnov, Horova 960, příspěv-
ková organizace (od 1. 1. 2017 Mateřská 
škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organi- 
zace)

Alšova, Brněnská 198, 271, 381, 421, 429, 
472, 498, 500, 711, 722, 727, 728, 764, 767, 
791, 800, 841, 897, 909, 916, 1513, 1533, 
1600, 1688, 1689, Cihlářská, Dobrovského, 
Erbenova, Formánkova, Halasova, Hanáko-
va, Hornická, Horova, Hradčanská, Hybešova, 
Jamborova, K Čimperku, Mahenova, Mácho-
va, Mánesova, Marie Pavlíkové, Mrštíkova, 
Na Nové, Olbrachtova, Pejškov, Purkyňova, 
Ranného, Revoluční, Těsnohlídkova, Trnec, 
U Lubě, U Pily, Valova, Wagnerova

Děti, které se budou hlásit do mateř-
ských škol ve školském obvodu, budou ve 
spádové MŠ při přijetí zvýhodněny. V žád-
ném případě tím však není potlačeno 
právo rodiče podat žádost o přijetí na ja-
koukoliv mateřskou školu, kterou si sami 
vyberou.

  Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů  

Příští číslo Tišnovských novin (TN 3/2017) vyjde 23. 2. (s uzávěrkou 13. 2.). 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 dodávali pouze v elektronické podobě. 

Pokud budete chtít vyjádřit svůj názor na dění v Tišnově a okolí, odevzdávejte, prosím, příspěvky tohoto typu nejpozději 6. 2. (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.
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snížení poplatku ze psů a zavedení povinných známek
Roman Skřepek, vedoucí odboru

Vyhláška č. 3/2016 vychází ze znění úpra-
vy z roku 2010, dále bylo při její přípravě po-
stupováno dle metodického materiálu odboru 
dozoru a kontroly veřejné správy Minister-
stva vnitra. Ke změně dochází u ohlašovací 
povinnosti, kdy je nově stanoveno, že ohla-
šovací povinnost má i osoba, která je od 
poplatku osvobozena. Současně byl k člán-
ku vztahujícímu se k ohlašovací povinnosti 
vložen nový odstavec, v němž se konstatuje, 
že „po splnění ohlašovací povinnosti vydá 
správce poplatku držiteli psa známku 
označenou názvem obce a evidenčním čís-
lem psa“, přičemž na toto ustanovení násled-
ně navazuje i návrh vyhlášky č. 4/2016.

Vyhláška zároveň upravuje počet i výši 
jednotlivých sazeb. Dosavadní úprava sta-
novovala celkem 12 odlišných sazeb míst-
ního poplatku ze psů, což bylo v praxi 
poměrně nepřehledné, proto bylo za úče-
lem zpřehlednění a zjednodušení systému 
přistoupeno k regulaci jejich počtu. Nyní je 
stanoveno pouze šest sazeb, čehož bylo do-
saženo vypuštěním zvláštních sazeb za dru-
hého a každého dalšího psa. Dle evidence 
bylo v loňském roce v celém městě i místních 
částech nahlášeno pouze 34 psů jakožto dru-
hých, popř. dalších psů téhož držitele (z cel-
kového počtu 650). V praxi bylo přihlašování 

více než jednoho psa různými způsoby ob-
cházeno, i proto bylo přistoupeno k stanove-
ní jednotných sazeb.  

Nově se snížil poplatek za každého 
psa na 1 000 Kč v bytech (důchodci za-
platí 200 Kč), na 500 Kč v rodinných do-
mech (důchodci zaplatí 100 Kč) a na 250 Kč 
v místních částech Hájek, Hajánky, Jamné 
a Pejškov (důchodci zaplatí 50 Kč). Ten, kdo 
má více psů, již nebude při jejich přihlašová-
ní finančně znevýhodněn.

Vyhláška č. 4/2016 vychází taktéž z meto-
dického materiálu odboru dozoru a kontroly 
veřejné správy Ministerstva vnitra a z do-
sud účinné úpravy z roku 2003. Vzhledem 
k tomu, že tato vyhláška byla vytvořena po-
měrně dávno, bylo nutné přistoupit k její 
úpravě tak, aby odrážela současný legisla-
tivní stav. Zásadní novinkou však je včlenění 
nové povinnosti, kdy „osoba doprovázející 
psa na veřejném prostranství je povin-
na zajistit, aby pes byl vybaven evidenč-
ní známkou“, přičemž je dále v návaznosti 
na vyhlášku č. 3/2016 stanoveno, že eviden
ční známkou „se rozumí známka vydáva-
ná Městským úřadem Tišnov držiteli psa 
v souvislosti se splněním ohlašovací po-
vinnosti podle obecně závazné vyhlášky 
města Tišnova upravující místní poplatek 
ze psů (viz foto)“. V případě porušení této 
povinnosti se osoba vystavuje nebezpečí 

postihu za přestupek nebo správní delikt. 
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů 
zůstalo zachováno v původní podobě obsa-
žené ve vyhlášce č. 6/2003.

Obě výše uvedené vyhlášky byly vyvěše-
ny na úřední desce, nyní si je lze stáhnout na 
webových stránkách města. 

Změna legislativy u komunálního odpadu v roce 2017
Roman Skřepek, vedoucí odboru

Na posledním loňském jednání Zastupitelstva 
města Tišnova schválili zastupitelé obecně závaz-
nou vyhlášku města Tišnova č. 2/2016, o míst-
ním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů. 

Základní sazba zůstává pro rok 2017 po-
nechána ve výši 500 Kč na poplatníka. Zásad-
ní změna se nyní projeví při stanovení úlevy 
v souvislosti se zapojením do sběru plastů. 
Od roku 2017 se poskytuje úleva „ve výši 6 Kč 
za každý odevzdaný naplněný pytel s plasty 
a nápojovými kartony poplatníkům, kteří se 

v předchozím kalendářním roce zapojili do 
systému třídění plastů a nápojových karto-
nů do pytlů označených čárovými kódy, které 
obdrželi zdarma na Městském úřadě Tišnov, 
maximálně ve výši 500 Kč na poplatníka“, 
a to z důvodu, že dosavadní výše úlevy (ve 
výši 4 Kč za každý započatý kilogram plastů 
a nápojových kartonů) byla nepřiměřeně vy-
soká, navíc v řadě případů byly do pytlů vklá-
dány i jiné předměty za účelem zvýšení jejich 
hmotnosti. 

Nově dochází k úpravě týkající se osvobo-
zení od poplatku, kdy se osvobozují poplat-
níci z důvodu pobytu v zahraničí (například 
čestným prohlášením), pobytu ve vazbě nebo 

výkonu trestu odnětí svobody (potvrzením 
vězeňské služby nebo oznámením), pobytu 
v místě zaměstnání (potvrzením ubytovacího 
zařízení nebo nájemní či podnájemní smlou-
vou), pobytu v místě studia (potvrzením 
příslušné správy kolejí a menz nebo nájem-
ní či podnájemní smlouvou) nebo z důvo-
du dlouhodobé hospitalizace (potvrzením 
zdravotnického zařízení), kdy se v daném ka-
lendářním roce po dobu delší než 250 dnů ne-
budou zdržovat nebo se nezdržovali na území 
města Tišnova. 

Vyhláška je účinná od 1. 1. 2017. S celým 
jejím zněním se můžete seznámit na webu 
města Tišnova. 

Místní poplatek za komunální odpad – informace k platbám
Alena Lásková, referentka odboru

Dovolujeme si Vám připomenout některé 
důležité skutečnosti k místnímu poplatku.

1.  Kdo je poplatníkem místního po-
platku a kdo má ohlašovací povinnost (je 

povinen ohlásit správci poplatku vznik své 
poplatkové povinnosti)?

Poplatníkem je fyzická osoba,
 – která má na území města Tišnova trvalý 

pobyt – bez ohlašovací povinnosti
 – které byl podle zákona upravujícího pobyt 

cizinců na území České republiky povolen 

trvalý nebo přechodný pobyt na dobu del-
ší než 90 dnů – ohlašovací povinnost

 – která podle zákona upravujícího pobyt 
cizinců na území České republiky pobý-
vá na území ČR přechodně po dobu delší 
3 měsíců – ohlašovací povinnost

  Odbor finanční  

Foto: Roman Skřepek
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 – které byla udělena mezinárodní ochrana 
podle zákona upravujícího azyl nebo do-
časná ochrana podle zákona upravující-
ho dočasnou ochranu cizinců – ohlašovací 
povinnost

 – která má na území města Tišnova ve vlast-
nictví nemovitost, v níž není hlášena 

 – k pobytu žádná fyzická osoba, a to
a.  stavbu určenou k individuální rekrea - 

ci – bez ohlašovací povinnosti
b.  byt – ohlašovací povinnost
c. rodinný dům – ohlašovací povinnost

Fyzická osoba může být poplatníkem 
místního poplatku současně z více důvo-
dů, jednak z důvodu trvalého pobytu na úze-
mí obce, jednak z důvodu vlastnictví stavby 
určené k individuální rekreaci, bytu nebo ro-
dinného domu, ve kterých není hlášena k po-
bytu žádná fyzická osoba.

Například:
Fyzická osoba s trvalým pobytem v Tiš-

nově a k tomu vlastnící byt a rodinný dům 
v Tišnově, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba – výše poplatku činí 3x 
500 Kč = 1 500 Kč.

V případě vlastnictví bytu nebo rodinné-
ho domu není důležité, kdo zde žije, ale zda 
je zde fyzická osoba přihlášena k trvalému 
pobytu. 

2. Jaká je výše poplatku?
V roce 2017 zůstává sazba poplatku ve 

výši 500 Kč, pro poplatníky místních částí 
Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov po úlevě ve 
výši 400 Kč.

3. Jakým způsobem je možné poplatek 
uhradit?

 – bezhotovostním převodem na účet 
číslo 19-1425641/0100 – při bezhoto-
vostním převodu je nutné znát svůj varia 
bilní symbol, který slouží k identifikaci 
platby a je po celou dobu poplatkové po-
vinnosti stejný a lze ho získat přímo na 
Finančním odboru MÚ Tišnov, telefonic-
ky na čísle 549 439 838 nebo emailem: 
alena.laskova@tisnov.cz. Pokud využi-
jete možnosti uhradit poplatek za více 
osob pod jedním variabilním symbolem, 
je třeba tuto informaci sdělit (osobně, te-
lefonicky, emailem) na finanční odbor 
nebo lze pro tento účel využít formulář 
„Prohlášení společného zástupce“, který 
je zveřejněný na stránkách města v sekci: 
úřad – potřebuji vyřídit – žádosti a for-
muláře – finanční odbor – místní popla-
tek za komunální odpad – Prohlášení 
společného zástupce

 – v hotovosti, popř. platební kartou – po-
kladna se nachází v budově radnice, první 
poschodí, odbor finanční, dveře č. 323

 – poštovní poukázkou typu A (poštovní 
poukázku je možné vyzvednout na po-
kladně MěÚ nebo na podatelně MěÚ)

4. Dokdy se musí poplatek uhradit 
a jaké jsou sankce za pozdní platbu?

Splatnost poplatku je do 30. 4. 2017. 
Dle obecně závazné vyhlášky města Tiš-

nova poplatky nebo jejich část, které ne-
budou zaplacené nebo odvedené do dvou 
měsíců po termínu splatnosti, se zvyšují na 
1,5násobek.

Navýšení poplatku je stanoveno ve vy-
hlášce města a není možné jej prominout.

5. Kdo je od místního poplatku osvo- 
bozen?

Poplatek nemusí hradit poplatníci (ne-
vztahuje se na vlastníky stavby určené 
k rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve 
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická 
osoba), kteří prokáží, že

 – se nacházejí mimo území města Tiš-
nova v pěstounské péči či pěstounské 
péči na přechodnou dobu (čestným pro-
hlášením alespoň jednoho z pěstounů)

 – jsou umístěni v pobytovém zařízení 
(dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů) 
mimo území města Tišnova (potvrzením 
příslušného zařízení)

 – z důvodu pobytu v zahraničí (napří-
klad čestným prohlášením), pobytu 
v místě zaměstnání (potvrzením uby-
tovacího zařízení nebo nájemní či pod-
nájemní smlouvou), pobytu v místě 
studia (potvrzením příslušné správy 
kolejí a menz nebo nájemní či podná-
jemní smlouvou) nebo z důvodu dlou-
hodobé hospitalizace (potvrzením 
zdravotnického zařízení) se v daném 
kalendářním roce po dobu delší než 
250 dnů nebudou zdržovat nebo se ne-
zdržovali na území města Tišnova

 – z důvodu pobytu ve vazbě nebo výkonu 
trestu odnětí svobody se v daném kalen-
dářním roce po dobu delší než 250 dnů 
nebudou zdržovat nebo se nezdržovali na 
území města Tišnova (potvrzením vězeň-
ské služby nebo oznámením)

 – děti do dvanácti měsíců věku
 – poplatníci, kteří vlastní na území měs-

ta Tišnova stavbu určenou k indivi-
duální rekreaci a zároveň mají na 
území města Tišnova trvalý pobyt

Od poplatku je dále osvobozena fyzic-
ká osoba, která  

 – je umístěna do dětského domova pro 
děti do 3 let věku, školského zařízení 
pro výkon ústavní nebo ochranné vý-
chovy či školského zařízení pro pre-
ventivně výchovnou péči na základě 
rozhodnutí soudu nebo smlouvy

 – je umístěna do zařízení pro děti vyža-
dující okamžitou pomoc na základě roz-
hodnutí soudu, na žádost obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, zákonného 
zástupce dítěte nebo nezletilého

 – je jako nezaopatřené dítě umístěna 
v domově pro osoby se zdravotním po-
stižením na základě rozhodnutí soudu 
nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby

 – je umístěna v domově pro osoby se 
zdravotním postižením, domově pro 
seniory, domově se zvláštním režimem 
nebo chráněném bydlení

Fyzické osoby s trvalým pobytem na úřed-
ní adrese (nám. Míru 111) jsou poplatníci 
místního poplatku, pokud neprokáží nárok 
na osvobození uvedený výše.

6.  Jaké jsou úlevy od poplatku?
Úleva se poskytuje: 

 – poplatníkům s trvalým pobytem na úze-
mí místních částí Hajánky, Hájek, Jamné 
a Pejškov – úleva je poskytnuta automa-
ticky ve výši 100 Kč

 – poplatníkům, kteří se zapojili do systému 
třídění plastů a nápojových kartonů do 
pytlů označených čárovými kódy 

 – poplatníkům, kteří prokáží, že byli v roce 
2016 poživateli dávek v hmotné nouzi – je 
nutné doložit potvrzení o pobírání těchto 
dávek (úleva ve výši 150 Kč nebo 400 Kč)

Podrobnější informace k poplatku za 
komunální odpad můžete získat

 – na Odboru finančním MÚ Tišnov, budo-
va radnice, 1. poschodí, dveře č. 323

 – telefon 549 439 838 (Alena Lásková)
 – e-mail: alena.laskova@tisnov.cz
 – na stránkách města www.tisnov.cz – in-

formace – komunální služby – odpady

Formuláře k místnímu poplatku za ko-
munální odpad jsou zveřejněny na stránkách 
města (www.tisnov.cz) – (úřad – potřebuji 
vyřídit – žádosti a formuláře – finanční od-
bor – místní poplatek za komunální odpad).

Místní poplatek ze psa
V souvislosti se schválením nové obecně 

závazné vyhlášky města Tišnova č. 3/2016 
o místním poplatku ze psů upozorňuje-
me poplatníky, že se změnily některé saz-
by (viz článek v TN č. 1 nebo samostatný 
článek v TN č. 2 o poplatku ze psů). Po-
platek je možné uhradit stejnými způsoby 
jako u komunálního odpadu (bezhotovost-
ním převodem, v hotovosti nebo platební 
kartou na pokladně MÚ Tišnov, poštovní 
poukázkou). 

Poplatek je splatný do 30. 4. 2017.

V případě úhrady bankovním převo-
dem na účet číslo 19-1425641/0100 je 
nutné znát svůj variabilní symbol, který je 
po celou dobu poplatkové povinnosti ne-
měnný a sdělíme ho na požádání na tel. 
čísle 549 439 843 (Helena Marvánková), 
e-mailem helena.marvankova@tisnov.cz.
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  Odbor správních a vnitřních věcí  

  Odbor územního plánování  

Vyhláška o nočním klidu platí v Tišnově od 1. ledna 2017 
Veronika Slavíčková, právnička odboru 
Roman Skřepek, vedoucí Odboru kancelář 
starosty a vnějších vztahů

Zastupitelstvo města Tišnova na svém za-
sedání č. 8/2016 dne 12. prosince 2016 při-
jalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 
o nočním klidu. Předmětem úpravy je stano-
vení výjimečných případů, při nichž je doba 
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo 
žádnou, než stanoví zákon. Dobou nočního 
klidu se rozumí čas od 22.00 do 06.00 hodin 
následujícího dne.

Doba nočního klidu se na území města Tiš-
nova nevymezuje: 

 – v noci z 31. 12. na 1. 1. každého roku 
 – v noci z 30. 4. na 1. 5. každého roku 
 – v době konání tradičních Svatováclav-

ských hodů v noci z pátku na sobotu

Doba nočního klidu se vymezuje od 
24.00 do 06.00 hodin v noci z 2. 12. 2017 
na 3. 12. 2017 z důvodu konání akce 

Rozsvěcování vánočního stromu a sv. Bar-
borka v Jamném. 

Doba nočního klidu se vymezuje od 02.00 do 
06.00 hodin v následujících případech: 

 – v noci z 27. 5. 2017 na 28. 5. 2017 z dů-
vodu konání akce Punkový festival: Do 
Poga Fest II. 

 – v noci z 24. 6. 2017 na 25. 6. 2017 z dů-
vodu konání akce Den hudby 

 – v noci z 26. 8. 2017 na 27. 8. 2017 z dů-
vodu konání akce Folk Metal Fest 5 

 – v noci z 28. 10. 2017 na 29. 10. 2017 z dů-
vodu konání akce Starojamenský den

Doba nočního klidu se vymezuje od 03.00 do 
06.00 hodin v následujících případech: 

 – v noci z 24. 6. 2017 na 25. 6. 2017 z dů-
vodu konání akce Jamenská pouť 

 – v noci z 26. 8. 2017 na 27. 8. 2017 z dů-
vodu konání akce Jamenský táborák 

Dobou nočního klidu se ve smyslu záko-
na o přestupcích rozumí čas od 22.00 hod. do 

06.00 hod., přičemž odchylky od zákonem de-
finované doby nočního klidu, které si může 
obec v obecně závazné vyhlášce určit, by měly 
splňovat dvě podmínky – v prvé řadě pod-
mínku výjimečnosti vyžadovanou ustanove-
ním § 47 odst. 6 zákona o přestupcích, kdy by 
se mělo jednat skutečně o ojedinělé případy, 
u nichž celoobecní zájem na konání určité akce 
převažuje nad zájmem jednotlivců na zachová-
ní nočního klidu, a dále podmínku předvídatel-
nosti, kdy tyto „výjimečné případy, kdy se doba 
nočního klidu stanoví jako kratší nebo žádná, 
je proto třeba vymezit natolik určitě, aby lidé 
žijící v obci mohli počet a rozložení potenciálně 
probdělých nocí v roce předvídat“.

Za účelem sestavení přehledu akcí, pro 
které je udělena výjimka z nočního klidu, byla 
na webových stránkách města zveřejněna vý-
zva organizátorům společenských akcí, aby 
oznámili ty, které připadají v úvahu. Schvále-
ný seznam byl sestaven tak, aby byly zacho-
vány výše uvedené podmínky pro stanovení 
odchylek od zákonné doby nočního klidu.

Informace pro vlastníky kulturních památek 
Eva Patloková, referentka odboru

Ministerstvo kultury vyhlašuje i pro rok 
2017 program Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností. Tento dotační program umožní 
Ministerstvu kultury alokovat příspěvek ze 
státního rozpočtu na zachování a obnovu kul-
turní památky prostřednictvím obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností tak, aby 
byla naplněna účinnější péče o ten segment 
památkového fondu, kde to efektivně a účel-
ně neumožňují jiné programy Ministerstva 
kultury.

Snahou je, aby obce s rozšířenou působ-
ností uplatnily detailní znalosti kulturních pa-
mátek ve svých správních obvodech a mohly 
se podílet na kompenzaci veřejného zájmu na 
úseku památkové péče.

Obecná pravidla
1.  Finanční prostředky v programu jsou urče-

ny na zachování a obnovu nemovitých kul-
turních památek, které se nalézají mimo 
památkové rezervace a zóny, nejsou národ-
ními kulturními památkami.

2.  Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlast-
ník kulturní památky.

3.  Z programu nelze hradit náklady na:
a) modernizace
b) úpravy veřejných prostranství
c)  pořízení stavebněhistorického a restau

rátorského průzkumu, projektové doku  
mentace

4.  Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákla-
dů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.

5.  Do programu nelze zařadit akci obnovy kul-
turní památky, jejíž špatný technický stav 
byl způsoben vlastníkem, který úmyslně za-
nedbal její pravidelnou údržbu.

6.  Na příspěvek není právní nárok.
7.  Potřebné informace, konzultační a meto-

dickou pomoc k postupu při zpracování 
žádosti podávané do programu a odborně 
metodickou pomoc k obnově kulturních pa-
mátek poskytují vlastníkům ministerstvo, 
případně obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností.

Postup při realizaci finanční podpory
1.  Uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na 

28. 2. 2017 do prvního kola, do druhého 
kola 30. 4. 2017.

2.  Vlastník podá ve stanoveném termínu pří-
slušné ORP žádost o poskytnutí příspěv-
ku na formuláři a se všemi požadovanými 
přílohami. Součástí žádosti je klauzule, že 
vlastník zmocňuje obec s rozšířenou pů-
sobností, aby jeho jménem podala žádost 
na ministerstvo.

3.  Ke každé dokončené části akce obnovy zpra-
cuje vlastník kulturní památky vyhodnocení.

4.  Provedené práce budou kontrolovány.
5.  Po ukončení prací musí být vypracována 

závěrečná zpráva o průběhu realizace akce 
a provedeno vyúčtování.

Pro obec s rozšířenou působností Tišnov 
byla stanovena kvóta podpory 592 000 Kč.
Celé znění „Zásad pro užití neinvestičních 
prostředků z rozpočtu Ministerstva kultu-
ry stanovených pro program Podpora obno-
vy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností“ včetně formuláře 
žádosti naleznete na webových stránkách Mi-
nisterstva kultury.

Kontaktní osoba na MěÚ Tišnov: 
Bc. Eva Patloková, tel. 549 439 749
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  Městská policie Tišnov  
Zimní radosti i starosti 
Jiří Sokol, vedoucí strážník

Zima je v plném proudu a my se kolikrát 
nestačíme divit, co vše jsou někteří řidiči 
ochotni riskovat, snad kvůli své lenosti, poho-
dlnosti nebo časové tísni, ale hlavně obrovské 
nezodpovědnosti. 

Řeč je o vozidlech neočištěných od sně-
hu, ale především o oknech ve výhledu ři-
diče nezbavených ledu nebo námrazy.

Jeden příklad z praxe za všechny: stráž-
níci dohlíží u přechodu pro chodce nad bez-
pečným přecházením dětí při cestě do školy, 
k přechodu se blíží vozidlo, které nesnižuje 
rychlost. Řidič není ve voze vidět, na před-
ním skle je pouze průzor velikosti dezertní-
ho talířku. Strážník tuší nebezpečí a vstupuje 
do vozovky před přijíždějící vozidlo, má na 
sobě výstražnou vestu, v jedné ruce zastavo-
vací terč a v druhé píšťalku. Řidič vozidla na 
vstup strážníka do vozovky nereaguje, ten tak 
musí použít zastavovací terč a píšťalku. Řidič 
zastaví až na úrovni přechodu pro chodce, 
před kterým čekají děti, a to těsně před stráž-
níkem, který je v tuto chvíli přímo v úrovni 
vyškrábaného průzoru! Tentokrát to dopadlo 
dobře… Při následné kontrole řidiče a vozidla 

se strážník dozvěděl, že se řidič moc omlou-
vá, ale že velmi spěchá! Uvedený vyškrábaný 
průzor byl jediným spojením řidiče se světem 
a ve vozidle bylo dokonce přítomno malé dítě, 
a to ještě s aktovkou na zádech a nepřipouta-
né. Co na to říct?

Co asi může probíhat takovému řidiči hla-
vou před nastartováním, zařazením rychlosti 
a uvedením do pohybu takto (ne)připravené-
ho vozidla? Uvědomuje si vůbec, jak nebez-
pečným se stává pro sebe a celé své okolí?  

Slovy zákona: „Při účasti na provozu na 
pozemních komunikacích je každý povinen 
chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým 
jednáním neohrožoval život, zdraví nebo 
majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby 
nepoškozoval životní prostředí ani neohro-
žoval život zvířat, své chování je povinen 
přizpůsobit zejména stavebnímu a doprav-
nětechnickému stavu pozemní komunikace, 
povětrnostním podmínkám, situaci v pro-
vozu na pozemních komunikacích, svým 
schopnostem a svému zdravotnímu stavu.“

Ne každý si uvědomí nebo ví, že řádné 
očištění vozidla od sněhu a ledu je od loň-
ského roku novou povinností stanovenou 
zákonem. Za uvedený přestupek lze uložit 

blokovou pokutu na místě do výše 2 000 Kč, 
popř. věc postoupit ke správnímu řízení. Do-
posud se však bavíme o zákonné povinnosti, 
což je jedna stránka věci. Druhá stránka věci, 
ta mnohem důležitější, nastupuje v případě, 
že se již něco stalo; svědomí a následný život 
s vědomím toho, že jsem kvůli pár bezcen-
ným minutám způsobil někomu, a to nejen ci-
zím osobám, ale i vlastní rodině, velmi krušné 
chvilky. 

Jsou případy a tento je jeden z nich, kdy 
pojišťovna velice rychle zjistí, že k události 
došlo v důsledku závažného porušení nějaké 
povinnosti, a dle toho povede následné (ne)
plnění. Nový občanský zákoník je dnes, co se 
týče odškodnění, velice variabilní a celkem 
neúprosný. Mnohamilionové náhrady nejen 
samotným poškozeným, ale případně i jejich 
rodinným příslušníkům nejsou nic neobvyk-
lého a mnohdy je nepokryje ani výše povinné-
ho ručení, natož pokud je plnění pojišťovnou 
kráceno. Stojí nám to za to?

Městská policie pevně věří nebo přesně-
ji řečeno chce věřit, že výše popsané jedná-
ní bylo, je a bude v Tišnově pouze výjimkou, 
a současně vám v roce 2017 přeje mnoho 
šťastných kilometrů bez nehod a pokut.

Přečtěte si
vaše oblíbené

Tišnovské
noviny 
on-line.

www.tisnovskenoviny.cz

CO SE DĚJE 
NA TIŠNOVSKU?

www.kulturatisnov.cz
Všechno na jednom místě.
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ROZhOVOR  
O kultuře v Tišnově s Monikou Chlupovou Fruhwirtovou  

Roman Skřepek

Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová
Pochází z Tišnova, kde absolvovala gymná
zium a kde v současné době i žije. Vystu-
dovala Pedagogickou fakultu Masarykovy 
univerzity obor biologie – rodinná výchova, 
dále pak obor speciální pedagogika. Byla za-
městnaná v Brně na střední škole jako učitel-
ka, pracovala v sociálních službách v Sociální 
rehabilitaci a chráněném bydlení ve Skryjích. 
Nyní je pedagožkou v Inspiru – středisku 
volného času Tišnov, kde má v gesci příro-
dovědné a technické oddělení i koordinaci 
výukových programů. Mezi její záliby pat-
ří řezbářství a vitráže. Zastupitelkou se sta-
la již jednou v roce 2014. Nově byla zvolena 
zastupitelkou a následně i radní města kon-
cem roku 2016, když nahradila Ing. Tomá-
še Komprse. Má na starosti oblast kultury. 
Dlouhodobě se podílí na pořádání kulturních 
a společenských akcí ve městě.  

Úvodem bych se rád zeptal, jak se dá 
skloubit práce neuvolněného radního se 
zaměstnáním a rodinou?
Práci pro město, zaměstnání i rodinu se tře-
mi dětmi lze zvládnout pouze díky časové 
koordinaci různých aktivit, podpoře zaměst-
navatele, ale hlavně díky velkému pochopení 
rodiny.

Jak jste spokojena se současným stavem 
kultury ve městě Tišnově?
Dívám se na seznamy kulturních akcí v na-
šem městě. Jsou velmi bohaté, mohou si 
vybrat všechny věkové kategorie – deset di-
vadelních představení, skoro čtyřicet kon-
certů, čtyři trhové slavnosti, pět festivalů, 
výstavy a mnoho dalšího, co nabízí a pořáda-
jí spolky či organizace. Širokou škálu nabíd-
ky je možné však dále kultivovat, doplňovat 
i vylepšovat. Naskýtá se například možnost 
v kultuře prostředí, ať již v prostředí život-
ním, nebo společenském. Další oblastí, o kte-
rou je třeba pečovat, je oblast komunikace 
i vztahů mezi lidmi, organizacemi, obcemi 
regionu apod. 

Prezentace Tišnovské televize se letos 
změnila, můžeme očekávat i nějaké další 
změny?
Od května 2016 mají redaktoři a moderátoři 
možnost účastnit se lekcí techniky řeči. Do-
šlo k nákupu nového odbavovacího systému 
vysílání. V září se rovněž změnil design vi-
deosmyčky, kterou vytvořili sami pracovní-
ci Tišnovské televize. S příchodem nového 
roku byla také zahájena postupná výměna 
designu pořadů. Zároveň proběhla i úpra-
va grafiky na webu, došlo k jeho zpřehled-
nění. S postupem času se na webu budou 
zpřístupňovat i další archivní pořady. Nová 

je periodicita pořadů a větší propojení s Tiš-
novskými novinami společnými tématy, kte-
rá byla zveřejněna v lednovém čísle novin. 
Během roku 2017 snad čeká televizi ještě 
přestěhování z prostor na Riegrově ulici do 
budovy MěKS na ulici Brněnské. V současné 
chvíli ale Tišnovská televize řeší personální 
obsazení týmu. 

Koncem února proběhne veřejná prezen-
tace dalšího využití areálu letního kina. 
Prozradíte nám alespoň stručně možnost 
onoho dalšího využití?
Všichni víme, jak letní kino a jeho areál 
v současné době vypadají a že si bezespo-
ru zaslouží znovuoživit a zrekonstruovat. 
Do jaké míry a v jaké podobě se však rekon-
strukce, vybudování relaxační a přírodně-
sportovní zóny uskuteční, to bude záležet 
na názorech nás všech, kdo máme k Tišno-
vu nějaký vztah. Od 25. ledna je možné na 
webu města zhlédnout obě varianty projek-
tu. Veřejná prezentace projektů se uskuteční 
ve středu 22. února v sále MěKS. Od 22. úno-
ra do 8. března proběhne anketa veřejnosti 
elektronicky na webu města a v tištěné ver-
zi ji obdržíme v březnovém čísle TN. Výsled-
ky ankety budou zapracovány do konečného 
projektu. Pokud vše poběží dle harmonogra-
mu, mohl by být výsledný projekt předlo-
žen k projednání zastupitelstvu města v půli 
dubna. V jakém rozsahu bude podpořen, zá-
leží tedy na Tišnovácích, ale i na finančních 
možnostech města a dotačních programech. 

Objevují se informace o změnách v Gale-
rii Jamborův dům, máte již pro veřejnost 
nějaké podrobnosti?
V první polovině roku 2017 dojde k re-
konstrukci stávajících prostor galerie, aby 
odpovídaly technickým i výstavnickým po-
žadavkům. Expozice Josefa Jambora včetně 
depozitáře bude navrácena z Muzea města 
Tišnova zpět do Galerie v Jamborově domě. 
Ve druhé polovině roku 2017 bude zahájena 
výstava ke 130. výročí narození Josefa Jam-
bora s názvem Neznámý Jambor.

V minulosti se uvažovalo o klimatizová-
ní kina, jak dopadla jednání, popř. čeka-
jí budovu v nejbližší době některá další 
vylepšení?
V současnosti kino bude využívat novou 
vzduchotechniku. Další vylepšení budovy 
závisí na reálných představách a finančních 
možnostech MěKS.

Právě probíhají intenzivní přípravy na re-
prezentační ples města Tišnova. Na jaký 
program se letos mohou obyvatelé města 
těšit?
Návštěvníky plesu ve foyer přivítá Cimbá-
lová muzika Cémtézékom Tomáše Zouhara. 

Z programu plesu je vidět, že si pořadatelé 
opět dali velkou práci s výběrem aktérů. Mů-
žeme se těšit na akrobacii na šálách, swin-
gový tanec, tombolu, tančírnu, moderátora 
z rádia Kiss Hády, ale hlavně Ondřeje Havel-
ku a jeho Melody Makers. 

Plánuje město Tišnov a Městské kulturní 
středisko Tišnov i nějaké další zajímavé 
akce pro tento rok?
Kulturních, společenských i vzpomínkových 
akcí bude opět velké množství. Během roku 
si připomeneme  například Den vítězství, Dny 
památek na oběti holocaustu i oběti komuni-
smu, vznik Československa, sametovou revo-
luci. Zahajovací koncert Concentus Moraviae 
v červnu bude velkou společenskou i kultur-
ní záležitostí. Cyklisté se mohou těšit na Me-
moriál Ivo Medka. Pro malé i velké se budou 
konat opět rozličné slavnosti. 25. února Ma-
sopustní veselí, 1. dubna Květinová slavnost, 
29. července Historická slavnost – Cesta hr-
delního práva, Rybí slavnosti, Tišnov v pohy-
bu, 23. září Václavské hody, 21. října Podzimní 
slavnost, 26. listopadu Adventní jarmark škol, 
Živý betlém. Dále různé výstavy a akce v Mu-
zeu města Tišnova. Dlouhodobá výstava Ne-
známý Jambor v Galerii Jamborův dům. Série 
koncertů, divadel i happeningů, např. 26. dub-
na koncert Michala Horáčka. Dále snad Michal 
Prokop & Framus Five. V jednání jsou i další 
zvučná jména, nechte se překvapit...

Máte sama nějaké přání, popř. jakou změ-
nu nebo vylepšení byste ráda v oblasti 
kultury realizovala?
Přeji nám všem, abychom společně neza-
pomínali na naši minulost, společně tvořili 
a bavili se v současnosti a mysleli na budouc-
nost našich dětí.

Foto: archiv MěÚ
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Finančně nejnáročnější investiční akce roku 2017
Eva Jelínková, vedoucí Odboru investic a projektové podpory

Dokončení vestavby učeben na ZŠ 28. října s celkovými náklady 
14 mil. Kč
Revitalizace Parku pod kostelem – I. etapa s rozpočtem 9 mil. Kč
Stavba víceúčelového hřiště s kluzištěm u ZŠ Smíškova s rozpoč-
tem 18 mil. Kč

Rekonstrukce ulice Smíškova s rozpočtem 4 mil. Kč
Komplex staveb na koupališti – nové brouzdaliště s rozpočtem 
5,5 mil. a rekonstrukce bufetu s náklady 2,2 mil. Kč 
Nový most přes Závistku do lokality Za Mlýnem s rozpočtem 
4  mil. Kč
Vybudování Centra služeb pro turisty v hotelu Květnice s nákla-
dy 3 mil. Kč

  Rozpočet města Tišnova na rok 2017  

O rozpočtu s inženýrkou Petrou Jůzovou, vedoucí Finančního odboru  

připravila Lucie Dymáčková, editorka TN

Rozpočet města – začali jsme naši „tema-
tickou sérii“ poněkud zostra. Jak město hos-
podaří s penězi, jaké plánuje investice, jaké 
jsou jeho priority pro letošní rok? Kromě toho 

nás zajímá perspektiva občana. Seniora, kte-
rý si dělá starosti, zda o něj bude v případě 
zdravotních komplikací dobře postaráno. Ro-
diče, který jen těžko najde před školou par-
kovací místo. Člověka, kterému se třese dům, 
když kolem něho po kostkách projíždí auto 

s přívěsem. Zná vedení města tyto starosti ob-
čanů? Jak na ně reaguje ve svém hospodaření?

Ptali jsme se tedy nejen odborníků z měst-
ského úřadu, ale i občanů. Výsledky našeho 
snažení najdete na této dvoustraně a obrázek 
(ač zdaleka ne úplný) si můžete udělat sami.

Mohla byste uvést nejzásadnější změny, ke 
kterým došlo v rozpočtu oproti roku 2016 
(kde se nejvíce škrtalo, a kde naopak na-
vyšovalo)? Jak se tyto změny konkrétně 
dotknou občanů?
Rozpočet města Tišnova na rok 2017 ve srov-
nání s rokem 2016 je navýšen o necelých 
26,4 mil. Kč. Občanů se tato změna dotkne 
převážně po realizaci plánovaných investic, 
u kterých došlo k navýšení o téměř 10 mil. Kč. 
Některé investiční akce jsou spolufinancová-
ny dotacemi a některé se převádějí z loňského 
roku (např. vestavba učeben ZŠ 28. října, re-
konstrukce bufetu a brouzdaliště na koupališ-
ti, most přes Závistku…). Mezi další plánované 
velké investiční akce patří výstavba víceúče-
lového hřiště na ul. Smíškova, Park pod kos-
telem, příspěvek na rekonstrukci fotbalového 
areálu, rekonstrukce ul. SmíškovaKvapilova, 
autobusová zastávka Trnec, nákup hasičské-
ho auta (repase), projektová dokumentace 
v celkové částce 4 mil. Kč (z toho: smuteční 
síň – 800 tis. Kč, architektonická soutěž nám. 
Míru – 600 tis. Kč, parkovací dům Riegrova – 
800 tis. Kč, areál letního kina – 500 tis. Kč…). 
V rámci běžných výdajů za zmínku stojí na-
výšení výdajů na opravy o 3,8 mil. Kč, a to ze-
jména v oblasti silnic, bytového a nebytového 
hospodářství. Dále se zvedly výdaje na měst-
skou policii o 1,6 mil. Kč z důvodu plánované-
ho navýšení o tři strážníky. 

Velká čísla ne každému něco řeknou, moh-
la byste základní složky rozpočtu shrnout 
v procentech? Jaká část z rozpočtu jde na-
příklad do dopravy, do školství, do ochra-
ny životního prostředí, kultury a podobně?
Výši výdajů v jednotlivých oddílech rozpoč-
tu daného roku ovlivňují konkrétní, převážně 

velké investiční akce. Z celkového objemu 
rozpočtu na rok 2017 výdaje na místní sprá-
vu činí cca 25 %, na tělovýchovu a zájmovou 
činnost 16 %, na bydlení, komunální služby 
a územní rozvoj 14 %, na vzdělávání a školské 
služby 11 %, na dopravu 10 %, na ochranu ži-
votního prostředí 9 %, na kulturu 6 %, na so-
ciální služby 3 % a zbylých 6 % tvoří výdaje 
na ostatní složky rozpočtu (zemědělství, vod-
ní hospodářství, bezpečnost a veřejný pořá-
dek, požární ochrana aj.).

Jaká je hospodářská politika města? Počí-
táte na konci roku s přebytkem, s nulou, 
nebo se schodkem?
Rozpočet města Tišnova se dlouhodobě 
schvaluje jako schodkový s tím, že rozdíl mezi 
příjmy a výdaji je dokryt přebytkem – úspo-
rou finančních prostředků minulých let, a to 
tak, aby městu na konci roku zůstalo min. 
10 mil. Kč. Stejným způsobem se postupovalo 
i při sestavování rozpočtu na letošní rok.

Vnímáte ze strany občanů zájem o proble-
matiku rozpočtu? Jaké jsou jejich reakce 
na rozpočet roku 2017? Jsou nějaké často 
se opakující připomínky? 
Sestavování rozpočtu je dlouhodobý proces, 
který začíná řešením potřeb ze strany úřa-
du, následně se projednávají požadavky zří-
zených příspěvkových organizací (mateřské 
školy, základní školy, Centrum sociálních slu-
žeb, Městské kulturní středisko, Inspiro – 
středisko volného času), kterým město dává 
příspěvek na provoz, případně investiční pří-
spěvek. Vypracovaný návrh je předložen ko-
misím a výborům k projednávání. Téměř 
všechny připomínky z jejich strany byly do 
rozpočtu zapracovány. Následně je rozpočet 

zveřejněn a občané se mohou k němu ve sta-
novené lhůtě vyjadřovat nebo na samotném 
zasedání zastupitelstva, kde je schvalován. 
Na zastupitelstvu byly zodpovězeny dotazy 
položené ze strany zastupitelů i veřejnosti. 
Jako každým rokem byly diskutovány někte-
ré investiční akce z hlediska jejich potřebnosti 
a dále se probíraly právě neuskutečněné in-
vestice v roce 2016 a jejich převod do letošní-
ho roku. Důvodem bylo převážně to, že město 
se snaží maximálně využít dotací při realiza-
ci svých projektů a některé dotační tituly byly 
vypsány až v druhé polovině roku a tím se 
rea lizace daných investičních akcí posunula. 

V čem vnímáte největší nedostatek na poli 
hospodaření města, na kterém v tomto 
roce plánujete zvláště zapracovat?   
Město je sice zatíženo dlouhodobým úvěrem, 
jehož zůstatek je 41,8 mil. Kč a roční splátka 
činí 5 220 tis. Kč, ale vzhledem k tomu, že sou-
časně momentálně volné finanční prostředky  
deponuje na vkladových účtech s výhodnou 
úrokovou sazbou, v minulých letech úroky 
z těchto vkladů byly podstatně vyšší než úro-
ky placené z úvěru. Nyní sice ještě setrvává 
tato pozitivní bilance, ale vzhledem k součas-
né situaci týkající se nízkých úrokových sazeb 
na vkladových účtech se dá předpokládat, že 
v budoucnu již bohužel nebude město na úro-
cích z vkladových účtů tak vydělávat. I přes 
tuto skutečnost jsou podmínky úvěru výhod-
né a dá se říct, že město je v dobré finanč-
ní situaci, ke které přispěly i výnosy z daní, 
jež jsou příjmem města a loni byly o více jak 
12 mil. Kč vyšší než v předchozím roce. Zůsta-
tek finančních prostředků ke konci roku 2016 
byl na provozních účtech přes 71 mil. Kč. 
 Redakčně zkráceno.
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Nad rozpočtem města Tišnova pro rok 2017  

Zdenka Dohnálková

Schválení rozpočtu proběhlo bez větší dis-
kuze vcelku na jednání zastupitelstva města 
12. 12. 2016. Protože nejsou konečná data hos-
podaření za r. 2016, je možné pouze porovnání 
rozpočtu na r. 2016 s návrhem na r. 2017. Zde 
již může občan vidět, jaké jsou priority.

My, Zelení, jsme rádi, že si vládnoucí koa-
lice v čele se zástupci MOST osvojila mnohé 
z našeho volebního programu, a tak se obje-
vuje i potřebná částka na Park pod kostelem 
(9 mil.). Vážíme si odvahy, s kterou Rada měs-
ta přistoupila k vypracování studie biokori-
doru. Vítaná je podpora sběru bioodpadu, 
sbíraného u rodinných domů již od r. 2008, 
o rozšíření na sběr od bytových domů. Pokra-
čuje podpora aktivit v oblasti ŽP, celkem je 
navýšení pro rozpočtový oddíl 37 Ochrana ži-
votního prostředí o 8,5 mil. (celkem 20 mil.).

Také investice do architektonické soutě-
že na nám. Míru, projektování smuteční síně, 
parkovací dům na Riegrově ulici jsou veřejnos-
ti potřebné, stejně jako vyšší částky do oprav 
městského majetku. I výdaje v územním plá-
nování na pořízení územních a urbanistic-
kých studií by měly přinést občanům přesnější 
představu o budoucí podobě města. Celkově je 
v oddíle 36 Bydlení, komunální služby a územ-
ní rozvoj plánováno méně o 2 mil. Kč.  

Překvapení čeká v oddíle 22 Doprava, 
kde je oproti loni plánovaným 45 mil. pouze 
22,5 mil. Zřejmě je to reakce na skutečnost, že 
se velká část plánovaných prostředků nepo-
dařila v r. 2016 proinvestovat?  

V oddílech 31,31 Vzdělávání a školské služ-
by nalézáme částku vyšší o 3,8 mil. Kč, největší 
je nárůst pro základní školy (o 2 mil. Kč, celkem 

17,8 mil.), s vlastní investicí do vestavby uče-
ben v ZŠ 28. října ve výši 4,5 mil. (celkové nákla-
dy cca 14 mil.). Bohužel však zde nenacházíme 
žádné prostředky pro řešení nedostatku míst 
pro předškolní děti, přestože zpráva školské ko-
mise uvádí i dost neumístěných tříletých dětí 
přímo z Tišnova. Takže splnění předvolebních 
slibů o umístění dětí mladších tří let je zřejmě 
nereálné. Přitom je třeba reflektovat i legisla-
tivní změny: povinné předškolní vzdělávání 
pro pětileté se zavádí od 1. září 2017, povinnost 
přijmout čtyřleté je již od letošního roku a od r. 
2020 je i nárok na přijetí dvouletých. Proč není 
dostatek míst řešen v předstihu s dostatečnou 
intenzitou, se můžeme jen domýšlet. Demogra-
fická data z matrik má město k dispozici, stejně 
jako prázdné městské budovy v centru i míst-
ních částech. Takže uvážlivé investování do této 
základní a velmi potřebné občanské vybavenos-
ti či vhodná podpora nových typů péče o před-
školní děti v rozpočtu chybí...

Analýza oddílu 33 Kultura (celkem 13 mil.) 
přináší navýšení o 2,5 mil., pro největšího 
tahouna tišnovské kultury, Městské kultur-
ní středisko, má však částku stejnou jako 
v r. 2016, což zřejmě žádný větší rozvoj služeb 
této organizace neumožní.

To oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 
potěší více: nárůst je oproti r. 2016 téměř 
o 27 milionů (celkem oddíl 34 – 37,4 mil.). 
Zahrnuje i dotace spolkům, z nichž některé 
doznaly významného navýšení, např. dotač-
ní titul pro trenéry mládeže dosahuje již výše 
450 tis. Kč (v r. 2015 – 200 tis.).  Největší in-
vesticí je vybudování víceúčelového hřiště 
včetně kluziště u ZŠ Smíškova (18 mil.).

Oddíl 43 Sociální služby, činnost v soc. zabez-
pečení a politice zaměstnanosti je bez většího 

navýšení  (+ 724 tis. Kč), naopak oddíl 53 Bez-
pečnost a veřejný pořádek je navýšen o více než 
1 mil., obdobně oddíl 55 Požární ochrana a in-
tegrovaný záchranný systém (+ 900 tis.). 

V oddíle 61 Státní moc, státní správa, sa-
mospráva a politické strany se občan dozví 
o nepatrném navýšení nákladů na zastupitel-
stvo obce, a dokonce o sníženém nákladu na 
místní správu (nižší náklady o 4,7 mil),  mzdy 
však o 2,7 mil. vyšší. Celkové výdaje oddílu 
pak o 4,8 mil. vyšší.

Rozpočtové výdaje města jsou plánovány 
ve výši 232,6 mil. Kč, což je o 15,5 mil. více než 
v r. 2016. Příjmy jsou plánovány ve stejné výši 
jako výdaje (232,6 mil.), z čehož daňové příjmy 
a přijaté transfery se odhadují na 176,5 mil. 
Vzhledem k ohlášenému výsledku výběru daní 
státem se dá očekávat, že tyto obohatí rozpočet 
města ve vyšší míře. Pak snad nebude nutné 
zapojovat do financování přebytek z minulých 
let v tak velkém rozsahu, jak je nyní plánováno 
(61 milionů). Každopádně je v návrhu rozpoč-
tu z veřejných prostředků vhodné upřednost-
ňovat výdaje na investice a aktivity sloužící co 
nejširšímu okruhu obyvatel (opravy chodní-
ků a ulic, vytváření relaxačních zón, zklidnění 
dopravy, podpora péče o předškolní děti, se-
niory a osoby pečující o dlouhodobě nemocné 
apod.). Mnohá česká města nyní chystají inves-
tice do nových sociálních bytů.     

Samozřejmostí by mělo být více inves-
tičních akcí propojených s kofinancováním 
z dalších zdrojů, aby jednotlivé záměry ne-
financovalo město samo. Větší vyváženost 
a trvalá udržitelnost, efektivita investic pro 
veřejnost. V době růstu a ekonomické kondice 
je žádoucí investovat a vytvářet nové příleži-
tosti, neprojídat přebytky z minula.

a co si myslí občané?
Vydali jsme se do ulic, abychom se na otázku 
hospodaření města zeptali přímo občanů Tišnova. 
Mnozí z nich byli ochotní odpovědět, ale odmítli 
uvést své jméno. Přesto by určitě stálo za to zmínit, že 
často padalo téma nemocnice (hlavně pochopitelně 
u seniorů) a dále stav silnic, především pak „kostky“ na 
Brněnské či Riegrově ulici. Mezi další opakovaná témata 
patřilo náměstí nebo třeba i chybějící krytý bazén. Zjisti-
li jsme také, že většina z oslovených příliš nemá přehled 
o tom, jak město hospodaří s veřejnými prostředky. Ne-
zajímají se o to… Nemůže to být také proto, že někteří 
lidé z vedení města vnímají rozpočet jako něco tak 
složitého, že mu vlastně porozumí jen „zasvěcenci“? 
Opravdu to tak musí být? Co si o tom myslíte vy? 

Otázky byly dvě:
1. Jste spokojený/á s tím, jak město hos po daří?
2.  Do čeho myslíte, že by mělo investovat více?

Eva bílá, seniorka
1. Moc o tom přehled nemám, ale myslím, že 
hospodaří dobře, podle mého laického pohledu.

2. Nám vadí naše ulice – Riegrova, ta, co je kolem so-
kolovny. Ta nás zlobí už kolik let a včera byla dcera 
podepisovat něco na radnici a oni jí řekli, že až tak 
za dva roky, představte si. Jsou tam ty kostky, a když 
jedou zvlášť ty náklaďáky s přívěsy, to se celý dům 
třese… Takže ty silnice – možná do toho by mohli 
věnovat víc.

Marek Knoflíček, 49 let
1. Vím, že město hospodaří s nadbytkem, ale 
potřebují s těmi penězi také něco dělat. Pokud bu-
dou ležet někde… Takže investovat do nějakých 
potřebných věcí.
2. Tak určitě infrastruktura, hlavně ty kostky, tady 
ta Riegrova, Brněnská – to už je za zenitem dlouho. 
Minimálně vím, že se o tom už dlouho mluví. No 
a třeba tady taky chybí bazén. I objekty – městské 
byty, ale i třeba hospody – Květnice, Pěna dní – jsou 
na náměstí a obě hrůzostrašné. Květnice pořád 
zavřená, místo ubytování pro hosty jsou tam brigád-
níci… Pěna dní to samé, jsou v ní nájemníci a nikdo 
do toho investovat nebude. Takže spíš to náměstí, 
když už to má být výstavní plocha, tak by se do něj 
mohlo zainvestovat. 

hana brtáňová, 42 let
1. Myslím si, že asi líp než to bývalé vedení za pana sta-
rosty Schneidera, řekla bych, že je to asi hospodárnější.
2. No nevím, jestli je v plánu třeba náměstí, ale to si 
myslím, že by si opravu zasloužilo, protože tam je ten 
terén takový špatný, špatně se tam chodí, přechází. 
Když jsem měla děti malé a jezdila tam s kočárkem, to 
bylo hrozné… Teď momentálně, jak jste mě zaskočila, 
tak si nevzpomínám, doma bych si určitě vzpomněla 
ještě na další věci…

hana Procházková, 34 let
1. Já ani nevím, jak hospodaří, takže na to vám asi ani 
neodpovím… Ale tak asi jo.
2. Určitě třeba krytý bazén – pro děti. Ale to je asi 
otázka dlouhodobá, že už se to tady tak dlouho řeší, 
že investují tam, kam nemají, a třeba zrovna pro ty 
děti… Tak spíš pro děti něco.

Roman havlík, 23 let
1. Nemám o tom přehled.
2. Já myslím, že by se třeba mohla trošku srovnat ta 
silnice od Humpolky směrem na Trnec, je to tam ta-
kové rozbombardované, ty kostky tam.

Příště se můžete těšit na téma Doprava. Budeme rádi za vaše názory na stav silnic, parkovací situaci v Tišnově, dopravní spojení do okolních 
obcí apod. Své postřehy posílejte na emailovou adresu noviny@kulturatisnov.cz.
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Ples města je vyprodán, ale nezoufejme!  
Alena Ochrymčuková, zástupkyně ředitele

Reprezentační ples města Tišnova je v po-
sledních letech skutečně ostře sledovanou 
a následně i hojně navštěvovanou událos-
tí. Lístky mizí rychlostí blesku a my bychom 
rádi sokolovnu nafoukli, ale bohužel to nejde. 
Pročež vám oznamujeme na jednu stranu ra-
dostnou zprávu (a sen každého organizátora), 

která je ale na druhou stranu i trochu smut-
ná, ples je v této chvíli poměrně beznadějně 
vyprodán. Důvod je prostý – jak hosté MěKS 
(sponzoři plesu), tak hosté města Tišnova mají 
o místa tak enormní zájem, že rapidně klesá 
počet vstupenek, které mohou být následně 
nabídnuty veřejnosti. Letos se bohužel jednalo 
jen o několik málo desítek. Samozřejmě exis-
tuje ještě možnost zastavit se v Turistickém 

informačním centru a zapsat se do pořadníku, 
kdyby někdo vstupenky vracel. Prosíme vás 
v tomto bodě o pochopení; poptávka jedno-
duše příliš převyšuje nabídku. Do příštího roč-
níku vymyslíme řešení a zavedeme opatření, 
například v podobě limitu počtu vstupenek pro 
sponzory a hosty, aby byl veřejnosti garanto-
ván jejich předem stanovený počet. V každém 
případě moc děkujeme za zájem o náš ples! 

  Muzeum města Tišnova  

  Městská knihovna Tišnov  

Jak vypadá zvuk? Nová výstava v tišnovském muzeu 
Blanka Křížová, vedoucí

Na úspěšnou výstavu „Jízdenky, prosím“ – 
50 let elektrických vlaků v Tišnově, kterou si 
prohlédlo téměř 3 000 návštěvníků, naváže 

interaktivní výstava Kuk na zvuk. 
Zajímá vás, jaké obrazce vytváří zvuk či proč 

pes slyší píšťalku, a my ne? To vše a mnoho dal-
šího se dozvíte na výstavě o akustice, kterou mu-
zeum získalo od Mezinárodního domu umění 

pro děti Bibiana z Bratislavy. Výstava ukáže dě-
tem i dospělým, že i věda může být zábava. 

Kavárna muzea se rozezní obrazy grafic-
kých partitur brněnských výtvarníků a hudeb-
níků a těšit se můžete i na další Večer s vínem.

aKCE KNIhOVNY V ÚNORU
Dagmar Kopřivová, vedoucí

Oddělení pro dospělé čtenáře

Přednáška
DETOXIKACE A LÉČBA PŮSTEM
23. února v 17.30
Srdečně vás zveme na přednášku zdravotního kouče 
Petra Pavlíčka, která vás uvede do základních znalostí 
potřebných k odstartování procesu detoxikace a oz-
dravení s přechodem na správnou stravu. Dozvíte se, 
jaké jsou přírodní detoxikační metody, co je regenerace, 
co je půst a proč jsou tyto metody tělu prospěšné.
PETR PAVLÍČEK (www.petrpavlicek.cz)
Po ukončení sportovní kariéry prošel sám četnými 
zdravotními problémy. Dříve vrcholový sportovec, 
několikanásobný mistr republiky v atletice, mistr 
světa ve startech na bobech, nyní pracuje jako kouč 
pro zdraví. Otvírá dveře ke změně myšlení, motivuje 
k využití vlastních sil a ozdravných schopností těla 
bez použití jakýchkoli chemických preparátů či 
jiných doplňků. Ukazuje, jak svému tělu důvěřovat 
a jak jej milovat. Věnuje se individuálně klientům 
a jejich zdravotním problémům, vede k nalezení 
vlastní cesty, vlastního přístupu. Pořádá regenerační 
pobyty a skupinové půsty v horách nebo u moře.
Více na stránkách www.mktisnov.cz/ Rok zdraví 2017.

MOJE ZEMĚ – Česká republika očima Pavla Radosty
16. února v 17.00
Více než pět let cestuje autor, fotograf a redaktor časopisu 
Moje země po České republice a fotografuje českou krajinu, 
památky, lidi, zajímavé lokality. Nevšímá si jen notoricky 
známých a nejnavštěvovanějších cílů, ale vyhledává i méně 
známá, přitom kouzelná místa naší země. Fotografie 
provází krátkými glosami, které na rozdíl od strohých 
popisků doplňují obraz o další, osobitý rozměr.
Vzniká tak netradiční, niterná výpověď o současné České 
republice očima i slovem člověka, který titul Moje země 
spojil se svým životem. Čechům nabídne osobitý pohled 
na zemi, ve které žijí, zahraničním návštěvníkům ukáže 
i jiné Čechy, Moravu a Slezsko, než jaké znají z prospektů 
turistických kanceláří. Blízké, osobité, jedinečné.

Univerzita volného času
Kapitoly z dějin umění II – přednášky letního semes-
tru UVČ
6. a 20. února v 16.45

Brněnské podzemí – přednášky letního semestru UVČ
8. a 22. února v 16.45

Genealogie II – přednášky letního semestru UVČ
13. a 27. února v 16.45

Po stopách Ježíše Ii – přednášky letního semestru UVČ
15. února v 16.45 

Virtuální univerzita 3. věku
České dějiny a jejich souvislosti – přednášky letního 
semestru VU3V
14. a 28. února v 9.30

Trénování paměti
Ach, ta moje hlava!
7. a 27. února (pokročilí) a 10.30 (začátečníci)
Další lekce trénování paměti budou věnovány technice 
paměťových háčků, procvičování smyslových orgánů 
i propojování levé a pravé mozkové hemisféry pomocí 
jednoduchých tělesných cvičení.

Salonky
Zážitková hra s tématem Egypt, krajina zázra ků či 
únik z vězení
16. února
Městská knihovna Tišnov a agentura Exit game Brno 
zvou v rámci projektu Salonky na zážitkové hry. 
Společně strávíme 60 minut plných napětí a zábavy, 
které prověří mimo jiné vaše teamové schopnosti 
a logické uvažování. Staňte se spolu s ostatními hlavní-
mi hrdiny své vlastní hry. Postupujte krok po kroku, za-
pojte všechny smysly a části skládačky začnou do sebe 
zapadat.

Je možné vybrat ze tří místností, dle osobních prefe
rencí a dle obtížnosti. 

1. místnost: Egypt – Zachraňte profesora archeologie, 
který je zasypán po zemětřesení v hrobce faraona, spo-
lu s nalezenými poklady. 
OBTÍŽNOST: 5

2. místnost: Krajina zázraků – Ocitli jste se v Krajině 
zázraků, kde bohužel nejste vítáni. Překonejte nástrahy 
a řešte záhadné hlavolamy, které vás přivedou ke klíči 
od dveří pro návrat do reality.
OBTÍŽNOST: 2
 

3. místnost: Únik z vězení – Jste v cele, z níž poslední 
vězeň unikl. Stopy, které po sobě zanechal, nedokázal 
rozluštit ani ředitel věznice. Rozluštíte je vy a uniknete 
také?
OBTÍŽNOST: 4

Každá místnost pojme skupinku s maximálním počtem 
5 osob.
Doporučujeme pohodlné oblečení a obuv.

Sraz účastníků v 8.50 na vlakovém nádraží Tišnov.
Cena při plném počtu účastníků v místnosti je 150 Kč.
Počet zájemců je omezený. Platba probíhá při 
přihlašování. Je nutné se přihlásit osobně v Městské 
knihovně Tišnov.
Nahlaste také vybranou místnost!

Více informací na webu knihovny www.mktisnov.cz.

Divadlo
KÁMEN A BOLEST
4. dubna
Městská knihovna Tišnov pořádá ve spolupráci 
s Národním divadlem Brno zájezd do divadla Reduta 
na strhující životní příběh Michelangela Buonarrotiho, 
jednoho z géniů italské renesance.

Cena vstupenky:
• pro pracující 200 Kč 
• pro seniory 140 Kč
• pro studenty a držitele průkazu ZTP a ZTPP 100 Kč + 
jednotná cena za autobus 60 Kč

Zájemci se mohou závazně přihlásit a současně zaplatit 
v Městské knihovně Tišnov vždy v půjčovní době do 27. 
února.

Oddělení pro dětské čtenáře 

LOVCI PEREL
23. ledna
Městská knihovna Tišnov pořádá třetí kolo celoroční 
soutěže „Lovci perel“. Přihlašovat se můžete od 23. 
ledna 2017. Lovit perličky budeme do konce října, 
tj. do 31. 10. 2017. Knížky perlorodky budou označeny 
následovně: „Toto je perlorodka 2017“. 
Těšíme se na Vás a přejeme mnoho úspěchů při lovu 
perel.
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Ohlédnutí za projektem Knihy mého srdce  

Osobní příběh Markétky  

Tradice vánoční besídky  

Alena Adamcová, koordinátorka projektu

Na sklonku loňského roku jsme na naší 
škole ZŠ Smíškova opět realizovali projekt 
Knihy mého srdce. Již potřinácté a stále se 
stejným nadšením. Tentokrát jsme se necha-
li inspirovat osobností a tvorbou pana Zdeň-
ka Svěráka. A bylo z čeho vybírat. Pohádky, 
písničky, filmy a samozřejmě také cimrma-
novské divadelní texty, což už je notná dávka 

materiálu. Celý měsíc se tak děti naší školy 
bavily tímto tématem, hrály si, četly, zpívaly 
a malovaly. Zajímavé besedy na ně také čeka-
ly v tišnovské knihovně, kde se o projekt s lás-
kou stará paní knihovnice Marie Šikolová. 

Říká se, že v dnešní době děti nemají o lite-
raturu a čtení zájem. Na ZŠ Smíškova to však 
neplatí! A pokud tomu nevěříte, tak se příště 
přijďte podívat! 

Díky všem, kteří se na projektu podíleli.

Daniela Nováková, matka Markétky

Markétce je šest let. S cukrovkou se stateč-
ně pere od svých čtyř. Ráda kreslí, tancuje a jako 
snad každé dítě taky mlsá. Přesto je natolik zod-
povědná, že ví, že sladkosti má odmítnout nebo 
si je schovat ke svačině, do které může být drob-
ná sladkost zakomponována. Pravidelně si čty-
řikrát denně nechává píchnout inzulin. I když 
to někdy bolí a neobejde se to bez modřiny 
a nějaké té slzy. Dokáže se sama změřit a díky 
glukometru se v pěti letech naučila rozpozná-
vat desetinná čísla. Kvůli cukrovce ji vyloučili 
ze školky. Jedinou schůdnou cestou se tak stala 
soukromá školka. V Tišnově nebydlí dlouho, te-
prve od září 2016. Ale už po tak krátké době si 
město zamilovala. Svůj velký podíl na tom má 
Základní škola 28. října, ve které se jí dostává 
neuvěřitelné péče. Paní ředitelka ji přijala bez 
mrknutí oka. Paní kuchařky jí váží jídlo tak, aby 
dostala přesně tolik, kolik má sníst. A paní uči-
telka je nejen shovívavá, když třeba Markétka 

nemůže cvičit kvůli nízké hladině cukru v krvi. 
Dokáže vyřešit hypoglykémii a nebojí se každý 
den Markétce před obědem píchnout inzulin. 

Výtěžek z Adventního jarmarku škol ve výši 
10 000 Kč věnovala Základní škola nám. 28. 
října Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí 
v ČR a dalších 7 000 Kč přímo rodičům Mar-
kétky na nákup pásečků, ale také senzorů, kte-
ré umožňují monitorování hladiny cukru v krvi 
24 hodin denně. To znamená nejen méně vpi-
chů do prstu, ale také přesnější odhalení výky-
vů hladiny cukru a tím pádem lepší kompenzaci 
diabetu. Jeden tento senzor stojí několik tisíc, 
vydrží přibližně sedm dní a pojišťovna hradí 
čtyři ročně. Zejména při školních výletech, po-
bytech školy v přírodě nebo jiné mimořádné ak-
tivitě jsou přitom neocenitelnými pomocníky. 

Nutno podotknout, že přístup, s jakým 
jsme se setkali ve škole na náměstí 28. října, 
u nás není zcela obvyklý. Rodiče malých dia-
betiků dnes a denně svádějí boj o to, aby se je-
jich děti mohly účastnit všech aktivit, aby jim 

bylo zváženo jídlo v jídelně a podobně. O to 
více bychom chtěli všem zaměstnancům školy 
poděkovat. 

Jana Bártlová

Když se v prosinci přiblížil vánoční čas, žáci 
a pedagogové naší školy potěšili svým vystoupe-
ním, písničkami, básničkami i tancem, seniory 
a rodiče. Již dlouhou dobu jezdíme vystupovat 
s vánoční besídkou do Domova sv. Alžběty na 
Žernůvce a více jak deset let do Domova pro se-
niory v Předklášteří. Tradice vánoční besídky 
(několik desetiletí) přetrvala i poté, co jsme se 
přestěhovali z bývalé školy na Bezručově ulici 
v Tišnově do školy v Předklášteří, nyní se nachá-
zíme jako SŠ a ZŠ v Tišnově na nám. Míru. 

Do programu letošní vánoční besídky 
jsme vybrali nejenom tradiční koledy (Pásli 
ovce valaši, Půjdem spolu do Betléma, Z jed-
né strany chvojka), ale i ty méně známé (Bohu 

čest sláva, Na nebesích hvězdička). Sáhli jsme 
i do písní Z. Svěráka a J. Uhlíře (Stromy, Za-
jíc sedí na bobku, Brýle), Anny K (Vzácnej 
den), M. Tučného (Vánoční) a na závěr besíd-
ky jsme zvolili skladbu méně známé autorky 
T. Vágnerové (Vánoce jsou tady).

Písně byly doplněny recitací zimních a vá-
nočních básní, čehož se ujala děvčata a chlap-
ci ze ZŠ, ale i studenti SŠ oboru ošetřovatel/ka. 
Tancem latinskoamerického jivu obohatili pro-
gram sourozenci Sára a Adrian Horváthovi z DD 
v Tišnově. Dlouhotrvající potlesk rodičů i senio-
rů byl odměnou za tvrdou práci. Dobrou tradicí 
se také staly dárečky pro seniory. Letos děti vy-
robily se svými učitelkami v PV pečený čaj. V mi-
nulých letech jsme darovali výrobky z keramiky, 
ručně dělané svíčky nebo sádrové andělíčky. 

Obliba vystoupení našich dětí roste, a proto 
si nás na příští rok senioři ze Žernůvky i Před-
klášteří objednali opět. Jsou totiž jedinečnými 
okamžiky jak pro účinkující, tak pro diváky.

  ZŠ Smíškova  

  ZŠ nám. 28. října  

  ZŠ a SŠ Tišnov, nám. Míru  

Foto: Eva Brázdová

Foto: Alena Adamcová

Foto: archiv školy
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soutěž best in English (dříve angličtinář roku) 2016/2017
Lucie Pezlarová

V letošním školním roce se 30. listopadu uskutečnila online soutěž 
pro studenty středních škol a gymnázií nazvaná 2016 Best in English 
(dříve Angličtinář roku). Koná se pod záštitou MŠMT. Test, sestavený 
na úrovni B1–C1 dle evropského referenčního rámce, probíhá online. 
Jeho součástí je gramatika, poslech a orientace v textu.

Soutěže se v listopadu 2016 zúčastnilo 7 003 studentů z 310 škol 
v České republice a 8 104 studentů z 373 škol v Evropě. 

Celkově se do ní zapojilo 15 107 studentů z 683 škol z 28 zemí.

Výsledky Gymnázia Tišnov: 
•  24. místo v ČR, 5. místo v Jihomoravském kraji a 22. místo v cel-

kovém pořadí 
•  Petra Pikulová (septima) se umístila na 27. místě v ČR a celkově 

na 65. místě
•  soutěže se zúčastnilo 25 žáků, osm z nich se umístilo mezi 10 % 

nejlepších studentů v ČR a 11 z nich v první tisícovce

  ZUŠ Tišnov  

  Gymnázium Tišnov  

Vánoční koncert  
Zdeněk Vašíček, učitel hudebního oboru

Každoroční vánoční koncert zdejší základ-
ní umělecké školy, konaný ve velkém sále 
Městského kulturního střediska Tišnov, pat-
ří k těm větším z jejích akcí. Je to umožněno 
hlavně kapacitou sálu. Přesto i loni, přesně-
ji ve středu 21. prosince 2016, přišlo publika 
tolik, že bylo nutno přidávat židle. (To nemá 
být postesknutí nad trochou té práce navíc, 
naopak vyjádření radosti, že v dnešní pra-
covně vypjaté, a dokonce předvánoční době 
si rodinní příslušníci i další zájemci dokážou 
najít čas a v tak hojném počtu přijít.) Předsta-
vil se především hudební obor školy, tradič-
ně se zapojily též obory literárnědramatický 
a výtvarný.

Zazněla hudba různých slohových období 
od barokní až po moderní (chceteli postmo-
derní), umělá i lidová, světská i duchovní. 
Z hudebních nástrojů bylo možné slyšet zob-
cové flétny, housle, klarinet, klavír, kytary, sa-
xofon, trubky i violoncello a vedle nich nebo 

spolu s nimi zpěv. Představily se různé soubo-
ry: mezi nimi snad nejvýraznější bylo trubko-
vé „Trio Très“ ze třídy pana učitele BcA. Aleše 
Cecavy. Mnozí ze žáků a žákyň hráli na vánoč-
ním koncertu školy už opakovaně, a tak bylo 
možné posoudit jejich umělecký rozvoj. Ten si 
vyžádal soustavnou, vpravdě neutuchající pří-
pravu počítanou řádově v rocích. Poblahopřát 
lze všem účinkujícím, žákům i jejich učite-
lům. Každému z výkonů by bylo možné věno-
vat zvláštní odstavec. Z prostorových důvodů 
to nejde, a tak větší pozornost budiž tentokrát 
zaměřena alespoň na jedno z hudebních těles, 
jejichž význam pro školu trvale roste.

Je to „Dětský pěvecký sbor ZUŠ Tišnov“. 
Posledních několik let ho vede paní učitelka 
Dana Morysová. Dlouhá léta vyučuje přede-
vším hru na akordeon a s řadou svých žáků 
a žákyň v tomto předmětu dosáhla a dosahu-
je met nejvyšších, včetně diplomů z národních 
i mezinárodních soutěží. U dětského pěvec-
kého sboru, jehož osazenstvo se podstatně 
či úplně vymění nezřídka z roku na rok, se 

o dosažení podobných cílů sní poněkud obtíž-
něji. Nicméně pod vedením této paní učitelky 
diplomy dnes už přiváží i on, „její“ sbor. A co 
je stejně důležité: jak se říká, „ví se o něm“. 
Sbor umělecky roste stále náročnějším pěvec-
kým repertoárem za klavírní spolupráce vždy 
usměvavé paní učitelky Jitky Zavřelové. Na 
tomto koncertu sbor nabídl kytici vánočních 
písní včetně novinky: úspěšné spolupráce se 
dvěma nadějnými žákyněmi školy – houslist-
kou Elenou Rozbořilovou (ze třídy paní uči-
telky Kateřiny Matisové) a violoncellistkou 
Nelou Jebáčkovou (ze třídy paní učitelky He-
leny Ruszové). To vypadá velmi slibně. Proč?

Třeba se tyto dvě „první vlaštovky“ roz-
rostou ve štěbetající celé „ptačí hejno“ – 
v další žákovský orchestr školy. Komorní 
smyčcový? Anebo jiný? Byl by to krásný vývoj, 
zcela v duchu školní tradice dnes už známých 
souborů, jimiž byly či jsou například „Haka-
pelka“ a „Hakapela“, „Barocco Aggiornato“ 
a „Undistortion“ a tak dále a tak podobně. 
Těšme se na to přinejmenším výhledově!
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA GYMNÁZIU TIŠNOV - 7. 2. 2017 

Návštěvníci mohou absolvovat cvičné testy z ČJ a M: 

Cvičný test z M pro žáky 9. tříd II. poschodí - hl. budova 
Na Hrádku 20 

14,00 - 15, 15 

Cvičný test z ČJ pro žáky 9. tříd II. poschodí - hl. budova 
Na Hrádku 20 

15, 30 - 16, 30 

Cvičné testy z M, ČJ pro žáky z 5. tříd přízemí - hl. budova Na 
Hrádku 20 

14, 00 - 17, 30 

Pro žáky 9. tříd je připraveno konání testu za simulovaných podmínek, které připomínají průběh reálných 
přijímacích zkoušek – proto je nutno přijít včas! 

 

 

 

16,45  se uskuteční schůzka s vedením GT na ZŠ Riegrova - II. poschodí 

 Co Vás může 
zajímat? 

Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace, Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov           www.gym-tisnov.cz 

Návštěvníci si mohou prohlédnout prostory školy a je pro ně připraven 
učiteli a žáky gymnázia bohatý program (prezentace výuky). Podrobnější 
informace o průběhu DOD  naleznete na:  www.gym-tisnov.cz 

  ZŠ a MŠ Deblín  

  SOŠ Fortika  
studenti Fortiky nabídli na dni otevřených dveří sarančata na pepři, učili 
i hosty míchat různé drinky a oslnili je ohnivou barmanskou show  

Zveme předškoláky do školy!  

Karolína Synková

Páteční odpoledne 9. prosince patřilo 
v lomnické střední odborné škole Fortika dnu 
otevřených dveří. Zájemci o obor hotelnictví 
a cestovní ruch si prohlédli vánočně vyzdo-
bené prostory školy a také vyzkoušeli gastro-
nomické dovednosti, které studenti získávají 
při výuce a na kurzech. Přečtěte si, co všechno 
u nás hosté zažili.

Praktických ukázek jsme připravili co nej-
více. Hosté se od našich studentů učili skládat 
ubrousky, vyřezávat ovoce (technikou takzvané-
ho carvingu), odhadovat určitou míru (metodou 
zvanou pouring), pojmenovávat kuchyňský in-
ventář nebo rozeznávat různá koření dle čichu. 

Gurmáni mohli dokonce ochutnat i hmy  
zí kuchyni. Rodiče a děti se „potravy budouc-
nosti“ nejprve zalekli, mnozí pak ale sebrali  
odvahu a ochutnali moučné červy na chilli 
a česneku, cvrčky na másle, grilovaná saranča-
ta na pepři nebo smaženého švába – a nakonec 
byli mile překvapeni z nečekaně lahodné chuti 

i poutavého výkladu hmyzího odborníka Davi-
da Švejnohy. Na zapití neobvyklé pochoutky si 
návštěvníci za pomoci našich studentů namí-
chali svůj vlastní nápoj.

Kromě gastronomických dovedností studen-
ti a učitelé prezentovali také cestovní ruch, který 
je nedílnou součástí studia na Fortice. Pro hos-
ty jsme připravili několik testů a hádanek, ve 
kterých si ověřili své znalosti významných míst 
v okolí Lomnice, tradic a potravin typických pro 
různé země. Jak jsou na tom s geografií, návštěv-
níci hned zjistili ve slepých mapách – třeba při 
hledání města Lima nebo řeky Jenisej.

Nechyběly ani kvízy ze všech čtyř cizích ja-
zyků, které ve škole vyučujeme. A že jsou stu-
denti nadaní i na sport, potvrdila Nikola Halová 
z prvního ročníku. Je mistryně ČR, Evropy i svě-
ta ve street dance a svůj tanec předvedla i na 
dni otevřených dveří. Vrcholem celého dopro-
vodného programu byla barmanská show (ne-
boli flair) v podání našeho maturanta Dominika 
Korčeka, který po házení lahvemi a šejkrem za-
končil celé své vystoupení show s ohněm!

Návštěvníky Fortiky provázeli školou naši 
studenti, aby je informovali o dění v ní z první 
ruky. Podrobnosti o škole zjistili hosté v pre-
zentacích rozmístěných v učebnách. Fortiku 
jsme v nich představili jako školu s pětadva-
cetiletou tradicí, která nabízí svým studentům 
odborné praxe v mnoha pracovištích v Brně 
a okolí, nespočet odborných kurzů z oblasti 
gastronomie i tříměsíční zahraniční praxe. 

Připomněli jsme i absolventy Fortiky, kte-
ří jsou úspěšnými podnikateli, majiteli či 
vedoucími restaurací, baristy v zahraničí, ob-
chodními řediteli, výkonnými manažery nebo 
majiteli cestovních kanceláří.

Zájemce o studium a jejich rodiče překvapi-
li naši maturanti také punčem, kávou a mícha-
nými alkoholickými i nealkoholickými nápoji. 
Máme velkou radost z pochval hostů a dou-
fáme, že některé z nich třeba uvidíme v září 
v našich školních lavicích.

Velký dík patří všem šikovným studentům 
Fortiky za pomoc při realizaci dne otevřených 
dveří!

Iveta Kosová

Zvoní! V naší škole už roky nezvoní, ale 
hraje na začátek i konec hodiny písnička, 
a to pokaždé jiná. Takovou písní zahajova-
li 9. až 11. ledna výuku nejen žáci a učitelé, 
ale také noví předškoláci, jejich rodiče a další 

návštěvy naší školy. Přišli se kouknout, jak 
takový den v naší škole vypadá, někteří vyu-
žili i besedy s jejím vedením.

Odpoledne si předškoláci užili další 
adaptační kurz a vytvořili si svoji knížeč-
ku. Navštívili velké chemiky z 8. a 9. tří-
dy, kteří jim připravili několik zajímavých 

pokusů. Všechno dobře dopadlo, výbuch se 
nekonal.

Předškoláků se nám sešlo tolik, že bude-
me otvírat dvě první třídy s menším počtem 
dětí. Zveme i Vás na další setkání 15. února 
v 15 hod., na programu bude počítání a hraní 
s matematikou.
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Únor ve studánce
Radka Štěpanovská, koordinátorka, 
a Zuzana Kurdiovská, statutární 
zástupkyně

V roce 2017 jsme pro vás připravili řadu 
zajímavých aktivit. Podrobné informace na-
leznete na www.studankatisnov.cz nebo na 
FB. Na aktivity je třeba nahlásit se předem! 
K přihlášení využijte email studanka.tis-
nov@gmail.com. Hlídání dětí zajistíme.

RC studánka srdečně zve:
1) Karnevalový týden v RC Studánka
Zveme rodiče i děti na karneval do RC Studán-
ka na téma zoo. Budeme si hrát, zpívat, sou-
těžit a veselit se. Vybrat si můžete z těchto 
termínů: 30. ledna (v kroužku Kulíšci starší), 
31. ledna (v kroužku Kulíšci mladší) a 2. úno-
ra (v kroužku Zpívánky). Vždy od 9.30. 

2) Tvoříme řetěz lásky – výtvarná dílna 
pro rodiče s dětmi
Ruku na srdce, všichni víme, že v manželství 
nehraje roli jen to, kam vás srdce táhne. Ně-
kdy je to srdcervoucí, někdy vás ten druhý 
vezme za srdce. Je důležité, aby měl protějšek 
zlaté srdce a mohli jste se s ním od srdce za-
smát. A když s někým své srdce spojíte, nejste 
na životní slasti i strasti sami. Pojďme propo-
jit svá rodinná srdce v řetěz lásky a porozu-
mění. Ve středu 1. února od 9.00 budeme v RC 
Studánka společně s dětmi tvořit srdíčkový 
řetěz, který bude moci obdivovat tišnovská 
veřejnost po celý Národní týden manželství.

3) Předporodní příprava
Nastávající maminky zveme na kurz předpo-
rodní přípravy s certifikovanou dulou a lak-
tační poradkyní Martinou Blahovou. Kurz se 
skládá ze tří setkání, v nichž se budeme věno-
vat těhotenství, přípravě na porod, výběru po-
rodnice, porodnímu plánu, průběhu porodu, 
bondingu, šestinedělí, kojení a péči o novoro-
zence. Začínáme v pondělí 6. února v 18.30.

4) Motivační kurz pro ženy
Jedná se o osm dopoledních setkání s odbor-
níky na různá témata, jejichž cílem je připravit 
ženu na návrat do práce a sladění rodinného 

a pracovního života. Začínáme ve středu 8. 
února, koná se od 9.00 do 12.00. 

5) Šikulkové – tvoření pro rodiče s dětmi 
od dvou let
Přijďte si za námi umazat ručičky při valentýn-
ském tvoření. Vyrobíme si přáníčko a krabičku 
na dárek. Tvoření proběhne ve středu 15. úno-
ra v 16.30 až 17.30. Je nutné se nahlásit lektor-
ce předem na email greenm@seznam.cz. 

6) Předškoláček
V druhém pololetí školního roku 2016/2017 
otevíráme opět edukativněstimulační sku-
pinky pro předškolní děti a jejich rodiče. 
V Předškoláčku pracuje s dětmi a jejich ro-
diči psycholožka Mgr. Hana Pelčáková Kube-
cová. Začínáme ve středu 15. února od 15.00 
a od 16.00 na ZŠ 28. října v Tišnově (15 se-
tkání). Informace a přihlášky získáte na tel. 
736 607 320 nebo prostřednictvím emailu  
h.kubecova@seznam.cz.

7) Jak podpořit psychomotorický vývoj 
dítěte
Zveme vás na přednášku známého brněnského 
fyzioterapeuta Martina Valy, která se bude konat 
v sobotu 18. února v 9.00 hodin v RC Studánka. 
Poradí vám, jak správně miminka brát, nosit, 
jak je polohovat, abyste se vyvarovali chyb, kte-
rých se spousta rodičů nevědomky dopouští. Po 
skončení přednášky je možnost individuálních 
konzultací. Předchozí rezervace nutná.

8) Jarní burza dětského oblečení
Opět připravujeme jarní burzu dětského ob-
lečení, kde můžete prodat a nakoupit jarní 
a letní oděvy, obuv, hračky a další potřeby pro 
děti od jejich narození do 15 let. Formulář na 
burzu a podrobné informace si stáhnete od 1. 
února na www.studankatisnov.cz. Burza pro-
běhne v sokolovně, Drbalova 274, Tišnov. Ví-
táme pomoc dobrovolníků! V případě zájmu 
nás kontaktujte na tel. 777 706 721 nebo na 
studanka.tisnov@gmail.com.

Výkup:  6. března od 10 do 17 hodin (pondělí)
Prodej: 7. března od 9 do 17 hodin (úterý)
Výdej: 8. března od 13 do 17 hodin (středa)

Projekt na podporu aktivit pro rodiče s dět-
mi od čtyř měsíců je realizován za finanční 
podpory města Tišnova. Jeho součástí jsou ak-
tivity 1, 2, 5. Projekt psychologických služeb 
pro rodiny je realizován za finanční podpory 
města Tišnova. Jeho součástí je aktivita 6.

Aktivity projektu „Studánka pomáhá rozví-
jet rodičovské kompetence i osobní potenciál“ 
jsou podpořeny z dotačního programu Rodi-
na. Jeho součástí jsou aktivity 3, 4, 6, 7.

Novinky v RC studánka:
Nový rezervační systém na kroužky
V lednu jsme na webu RC Studánka spusti-
li nový rezervační systém na kroužky Kulíšci 
mladší, Kulíšci starší, Broučci lezoucí, Brouč-
ci nelezoucí a Zpívánky. Kroužky jsou v rezer-
vačním systému zadány od 6. února. Již nyní 
si ale můžete založit svůj účet. Věříme, že vám 
tím zjednodušíme přihlašování na kroužky.

Nové vybavení v tělocvičně RC Studánka
Nový rok začínáme s novým vybavením! V tě-
locvičně RC Studánka jsme rozšířili a moder-
nizovali herní prvky a sestavy. Věříme, že tím 
uděláme radost vám i vašim dětem. Za finan
ční podporu děkujeme městu Tišnov a firmě 
Siemens Electric Machines Drásov.

www.studankatisnov.cz 
www.facebook.com/StudankaTisnov

Poděkování za splněná přání
Petr Jůza, ředitel Dětského domova Vranov

Dovolte mi, abych touto formou podě-
koval Rodinnému centru Studánka, se kte-
rým prostřednictvím paní Lenky Knechtové 

spolupracujeme již několik let. V rámci pro-
jektu ,,Splněných přání“ mohla být vyplně-
na vánoční přání dětí z Dětského domova ve 
Vranově. Kdo chtěl, mohl si vzít lístek s přá-
ním dítěte na  vánočním stromku v Rodinném 

centru a konkrétní přání vyplnit. Díky vstříc-
nosti a šlechetnosti těchto lidí byla všechna 
vyslyšena. Těm, kteří se do projektu zapojili, 
patří srdečný dík za to, že dětem udělali svý-
mi hodnotnými dárky radost.

  RC Studánka  

RC Studánka láká návštěvníky na nové her-
ní prvky pořízené z dotace od města Tišno-
va a firmy Siemens Electric Machines Drásov. 
Foto: Kateřina Hromčíková 
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Aktuálně z Inspira
Ivana Kroutilová, zastupující ředitelka

Pojeďte lyžovat
Inspiro spolu s cestovní agenturou Drakona travel nabízí 
pro milovníky sjezdového i běžeckého lyžování tyto jed-
nodenní lyžařské zájezdy:

Semmering – Hirschenkogel
Termín: 4. 2. 2017, odjezd v 5.00 od Inspira, návrat ve 
21.00
Cena: 1 590 Kč/dospělí, 1 120 Kč/děti 6–14 let, bez ski-
pasu 610 Kč

Červená Voda
Termín: 18. 2. 2017, odjezd v 6.30 od Inspira, návrat 
v 19.30
Cena: 920 Kč/dospělí, 800 Kč/senioři, děti, studenti, cena 
bez skipasu 380 Kč 

Kouty
Termín: 4. 3. 2017, odjezd v 6.00 od Inspira, návrat ve 20.30
Cena: 1 100 Kč/dospělí, 1 050 Kč/senioři, studenti, 970 
Kč/děti do 12 let, cena bez skipasu 450 Kč 

Stuhleck
Termín: 15. 3. 2017, odjezd v 5.00 od Inspira, návrat ve 21.30
Cena: 1 800 Kč/dospělí, 1 220 Kč/děti 6–14 let, bez ski-
pasu 640 Kč
Cena zahrnuje dopravu autobusem, celodenní skipas, 
služby delegáta, nápoj zdarma.

Bližší informace: horak@drakona.cz, rezervace www.
drakonatravel.cz

Prázdniny na dohled 
I přesto, že nám začala pořádná zima, na Inspiru se již 
připravují letní pobytové a příměstské tábory pro všechny 
děti každého věku. Přihlašování přes www.svcinspiro.cz 
bude možné od 13. 2. 2017. A co si tedy vybrat?

Pobytové tábory
Tábor pro rodiče s dětmi 
Tradiční tematicky zaměřený tábor pro rodiče s dětmi 
na Moravci. Program je přizpůsoben věku dětí, večer je 
přichystaný dobrovolný program pro rodiče. Téma, ter-
mín i cena budou upřesněny.
Lokalita: Rekreační středisko Moravec

Vltava
Vodácké putování po naší nejoblíbenější řece s výukou jízdy 
na kánoích. Pro rodiče a děti školního věku i samotné dospělé.
Termín: 18. až 23. 6. 2017
Cena: děti 900 Kč, dospělí 1 200 Kč
Bližší informace: lazarova@svcinspiro.cz

Sportovní tábor s cyklistikou
Tábor je pro děti od 10 let, které rády sportují a jezdí na 
kole. Čekají vás cyklovýlety, koupání, hry, různorodé spor-
tovní aktivity (lukostřelba, sebeobrana, lanové aktivity, 
zumba, vodácká výuka atd.). Šlápněte s námi do pedálu! 
Lokalita: Rekreační středisko Moravec
Termín: 30. 6. až 10. 7. 2017
Cena: 4 500 Kč (v ceně zahrnuto ubytování v chatkách, 
strava plná penze, program), doprava vlastní
Bližší informace: synkova@svcinspiro.cz

Prospektoři – přírodovědný tábor
Tábor s přírodovědným zaměřením pro děti od 9 let. Letos 
pořádáme druhý ročník. Výlety, bádání, hry, koupání...
Lokalita: Rekreační středisko Čermák, Sloup v Morav
ském krasu

Termín: 1. až 8. 7. 2017
Cena: 3 900 Kč (v ceně ubytování ve zděné chatě, strava 
plná penze, program), doprava vlastní
Bližší informace: chlupova@svcinspiro.cz

Vranice – Harry Potter
Hledáme studenty, co se nebojí učit se novým věcem 
i o prázdninách. Prožijte svoje dobrodružství v Brada-
vicích. Stanový tábor pro děti od 7 do 16 let.
Lokalita: Toulovcovy maštale
Termín: 15. až 29. 7. 2017
Cena: 3 800 Kč (v ceně doprava autobusem, strava plná 
penze, spaní ve stanech s podsadou, program) 
Bližší informace: lazarova@svcinspiro.cz

Florbalové soustředění – NOVINKA!
Novinka pro děti z florbalových kroužků Inspira. Flor
balové tréninky, technická i fyzická příprava, zápasy, hry 
a další zajímavé využití volného času. Ubytování v poko-
jích na internátu VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem.
Lokalita: Bystřice nad Pernštejnem
Termín: 12. až 18. 8. 2017
Cena: 4 200 Kč (strava plná penze, ubytování, pronájem 
haly, doprava)
Určeno pro děti z florbalových kroužků od 11 do 17 let
Bližší informace: smutny@svcinspiro.cz 

Příměstské tábory 
Příměstské tábory jsou jednou z hlavních činností, které In-
spiro nabízí. Jedná se o tábory, které jsou realizované v areálu 
Inspira. Jeden turnus trvá pět dnů (pondělí až pátek) od 
8.00 do 16.00 hodin. Realizované budou od 10. 7. do 31. 8. 
2017. Maximální počet účastníků je 25 dětí. Připravený je 
pro ně pestrý program, oběd či obědový balíček. Každý týden 
vyráží minimálně na jeden celodenní výlet (zajišťujeme 
jízdné, vstupné, svačinu). Aktuální nabídku pobytových 
i příměstských tá borů najdete na www.svcinspiro.cz.

Přehled akcí
Jana Wildová, ředitelka

Termíny plavání ve Wellness Kuřim 1. pololetí 
2017
Leden: 18. 1. 2017
Únor: 1. 2. 2017, 15. 2. 2017
Březen: 1. 3. 2017, 15. 3. 2017
Duben: 5. 4. 2017, 19. 4. 2017
Květen: 3. 5. 2017, 17. 5. 2017

Odjezd od Podhorácké restaurace vždy v 11.45 hod.
Doprava a vstup: 100 Kč
V případě nízkého počtu účastníků se v daném ter-
mínu nepojede.

Kontakty pro bližší informace a přihlašování:
Markéta Prokopová (mob. 730 193 325)
Marta Špirková (tel. 773 590 274)
osobně v knihovně Centra soc. 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 připravuje a komentuje pan 
Ing. Václav Seyfert.
Poslechové pořady v roce 2017 se konají ve středu 
11. ledna, 8. února, 8. března, 12. dubna a 10. 
května od 15.00 hodin v knihovně DPS Králova.

Poslechový pořad Zpod stanu až do paláce
Ve středu 8.února od 15.00 hodin se opět se-
jdeme v knihovně domu s pečovatelskou službou 
na Králově ulici a zaposloucháme se do písní Petry 
Janů, Karla Gotta, Josefa Zímy, Jiřího Schelingera 
nebo skupiny Minnesengři.

Ze života včel
Centrum sociálních služeb Tišnov Vás zve ve čtvrtek 
2. února od 14.00 hodin na přednášku pana Josefa 
Permedly Ze života včel. Zároveň v jídelně DPS Králo-
va proběhne malá výstava jeho fotografií. Přijďte 
si poslechnout zajímavé vyprávění o užitečnosti 
včel. Všichni známe včelí produkty – med, vosk, 

propolis, pyl a jed. Ale význam včel je především 
celospolečenský, protože zajišťují opylení mnoha 
zemědělských plodin a rostlin. Vstupné dobrovolné.

Maškarní pyžamová zábava
Srdečně Vás zveme do Centra sociálních služeb na 
maškarní pyžamovou zábavu, která se bude konat 
ve čtvrtek 23. února od 14.00 hodin v jídelně DPS 
Králova. K tanci a poslechu zahrají manželé Maškovi. 
Kdy jindy si můžete vyrazit mezi lidi v oděvu na 
spaní – v pyžamu, noční košilce, županu? Vítány jsou 
i jiné masky. Přijďte se pobavit, zatančit si a zazpívat.
Vedle bohatého občerstvení a příjemné zábavy Vás 
čeká i tombola. Těšíme se na Vás. Vstupné dobro-
volné.

Zahájení ostatkového průvodu
Zveme Vás na již tradiční tišnovský ostatkový 
průvod. Zahájení se koná v sobotu 25. února 
v 15.30 hodin v jídelně DPS Králova. Program 
předvede Taneční soubor KVJ Tišnov pod vedením 
PhDr. Ireny Ochrymčukové za spolupráce s MěKS 
Tišnov. Přijďte si zazpívat a pobavit se.

Poděkování Pečovatelské službě Css Tišnov
Antonín Vraspír

Odebírám již patnáct roků pravidelně den-
ně obědy z „penzionu“ na Králově ulici. Jsem 
na nich kvůli své nemoci plně závislý a jsem 
velmi spokojen jak s jejich kvalitou, množ-
stvím, tak i se vzorným dovozem až do bytu. 
Ten provádí paní Knoflíčková od samého za-
čátku. Nejen jí, ale i všem, kteří se na vaře-
ní, chystání a rozvozu podílejí, bych chtěl 

vyslovit velmi vřelý dík za jejich poctivou 
a obětavou práci. Věřím, že k mé pochvale 
by se přidali všichni, co tuto službu využívají 
a potřebují, a to nejen v Tišnově, ale i v někte-
rých okolních vesnicích, kam Centrum so
ciálních služeb obědy také rozváží. Doufám, 
že tato služba bude k dispozici i do budoucna, 
protože si neumím představit, jak bych si při 
svých zdravotních problémech zajišťoval tep-
lé jídlo. A určitě nejen já.

Moje díky patří i paní ředitelce a vedoucí 
paní Šikulové, které organizují i ostatní služ-
by, jichž často využívám už delší dobu, a jsem 
nesmírně se vším spokojen. Jedná se o drobné 
i větší nákupy, dovoz k lékaři, vyřízení recep-
tu u lékaře, doprovody apod. Za spolehlivost 
a ochotu při dopravě do města patří můj dík 
paní Špirkové a paní Prokopové.
Všem, kteří případně váhají, služby CSS velice 
doporučuji. 

  SVČ Inspiro  

  Centrum sociálních služeb Tišnov  
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Poděkování za tříkrálovou sbírku roku 2017
Milí dárci, milí koledníci, 
přijměte velké poděkování za vaši štědrost, pomoc a ochotu spolupra-
covat při organizování letošní tříkrálové sbírky. Velice si cením, že jste 
nezištně věnovali prostředky a svůj volný čas a podpořili naše charitní 
dílo.
Jsme nesmírně vděčni koledníkům, kteří i přes značnou nepřízeň počasí 
rozdávali radost svým přáním štěstí, zdraví a pokoje. Díky nim se sbírka 
stává součástí společenského života a smysluplnou tradicí v mnoha ob-
cích.
Protože v době uzávěrky Tišnovských novin neznáme ještě celkové 
výsledky TKS, připomínáme webovou adresu, kde průběžně výsledky 
zveřejňujeme http://tisnov.charita.cz/trikralovasbirka/.
Výtěžek tříkrálové sbírky se z velké části vrací do oblastí, kde byly finance 
vybírány, a je určen převážně pro potřeby daného regionu. V plánu pro 
letošní rok máme nákup automobilu pro terénní služby.
Přeji Vám ze srdce radostný rok 2017.
Bc. Pavla Caudrová
koordinátorka TKS

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, Králova 1742, 666 01 Tišnov, nabízí
PRONÁJEM NEbYTOVÝCh PROsTOR bývalé kavárny o celkové výměře 106,21 m2 

Bližší informace lze obdržet v době od 7 do 15.30 hod. u Ing. Mgr. Jany Wildové, ředitelky Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace,  
Králova 1742, Tišnov, tel. 549 410 310, případně elektronicky na wildova@css.tisnov.cz.

Zásady efektivního zvládání finančních potíží
Jana Růžičková, poradna Porta Tišnov

Tématem tohoto vydání Tišnovských novin 
je rozpočet města na rok 2017, a to nás v po-
radně inspirovalo k zamyšlení nad problemati-
kou rodinných rozpočtů, finanční odpovědnosti 
a strategiemi zvládání finančních potíží.

V naší poradně je běžná praxe, že lidé při-
cházejí požádat o pomoc až v době, kdy již 
mají finanční problémy takového rozsahu, že 
nejsou schopni splácet všechny své závazky, 
hrozí nebo již probíhá exekuce a kroky k ná-
pravě tohoto stavu jsou již velmi obtížné. Rádi 
bychom vás proto podpořili v tom, abyste své 
finanční a právní záležitosti řešili dříve a efek-
tivněji. Existuje několik jednoduchých zásad, 
které vám v tom mohou pomoci.
1. Mějte přehled o svém rodinném/osobním roz-
počtu (a o všech dluzích, které máte). Často po-
může se zamyslet, za co utrácíme peníze a jestli 
jsou to dobře vynaložené prostředky, nebo mů-
žeme podobné cíle zabezpečit i jinou, levněj-
ší cestou. Porovnávejte ceny zboží i finančních 
produktů. Mohou se výrazně lišit. Pozor na sle-
vy a super výhodné nabídky, mnohdy jde o pro-
dejní taktiku prodávajících a o výhodnosti by se 
dalo polemizovat. Pokuste se mít k dispozici re-
zervu pro náhlé nepředpokládané výdaje.
2. Zabezpečte si možnost dostávat poštu a pře-
bírejte si ji. Ověřte si, jestli máte u všech insti-
tucí nahlášenou správnou kontaktní adresu, 
jestli máte řádně označenou schránku a poš-
ta vám chodí. I v případě, že máte trvalý pobyt 

evidovaný na ohlašovně městského úřadu, 
máte možnosti, jak si nechat poštu doručovat. 
Pečlivě si uchovávejte všechny důležité písem-
nosti (úřední dopisy, smlouvy, potvrzení).
3. Nevstupujte do nejasných právních vztahů 
a nepodepisujte nic, co jste nečetli nebo čemu ne-
rozumíte. Nebojte se vzít si čas na prostudování 
dokumentů v klidu domova. V případě složitěj-
ších a méně srozumitelných smluv se nebojte po-
žádat o právní pomoc. Pokud se vám někdo snaží 
vnutit smlouvy narychlo a bez času na důkladné 
prostudování a přemýšlení, má k tomu většinou 
důvod a nebývá to ta pro vás nejvýhodnější va-
rianta. Pokuste se prozkoumat i jiné možnosti. 
Ptejte se na podmínky a nestyďte se smlouvy ne-
podepsat – vy pak budete zavázáni. Pokud si ně-
čím nejste jisti, přijďte se poradit. 
4. Neposkytujte své osobní údaje.
5. Buďte aktivní při řešení svých záležitostí a ne-
spoléhejte se na to, že vám nic nehrozí nebo se 
věci nějak vyřeší. Neřešením se problémy jenom 
prohlubují. Komunikujte se svými věřiteli, a po-
kud nejste schopni 
řádně plnit své závaz-
ky, hned se pokuste 
řešit situaci (úpravou 
splátkového kalendá-
ře, odkladem splátek 
nebo jiným způso-
bem). Soudní a ná-
sledné exekuční řízení 
vám může vaše dluhy 
podstatně navýšit.

Pokud je již zahájeno proti vám rozhodčí 
nebo soudní řízení (obdržíte platební rozkaz, 
vyrozumění soudu apod.), reagujte ve stanove-
né lhůtě. Často jsou platební rozkazy sepisovány 
„strojově“, s čímž souvisí větší chybovost (nejsou 
tam započteny všechny platby, pohledávka ne-
odpovídá smlouvě nebo obchodním podmín-
kám apod.). Tyto věci nebo nesoulad smluvních 
pokut či úroků s dobrými mravy apod. můžete 
namítat (podat odpor) pouze ve stanovené lhů-
tě 15 dnů. Po právní moci platebního rozkazu 
(nebo rozsudku) to již není možné a dochází 
k jejich vykonatelnosti. Přijďte se proto poradit 
včas.

Rádi Vám pomůžeme. Kontaktovat nás mů-
žete telefonicky na čísle 731 453 275, emai-
lem na poradna@tisnov.charita.cz, dopisem 
či osobně na adrese: Poradna Porta Tišnov, 
Ráboňova 116, Tišnov 666 01. Naše otevírací 
doba je každé pondělí od 7.30 do 17.00, úterý 
od 9.00 do 11.30 a ve středu od 7.30 do 16.30. 
Poradenství je poskytováno bezplatně.
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Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Tišnovsko zve své členy na VÝROČNÍ sChŮZI 21. 2. ve 14.00 v Podhorácké restauraci.  
(Je možné použít spoj v 13.37 č. 331 směr Lomnice.) Srdečně zve výbor STP.

Proč být ve skupině komunitně podporovaného zemědělství?
Zuzana Zula Brzobohatá

1) Víte v supermarketu, odkud je zelenina, 
kterou kupujete? Jak daleko cestovala? Jak 
je čerstvá, či spíš stará?
V KPZ máte odpovědi automaticky. Svého země-
dělce můžete navštívit, podívat se na jeho farmu. 
Kromě toho, že uvidíte, jak hospodaří, může to 
být zajímavý zážitek pro Vaše děti a ruku na srd-
ce, kdo zrovna nejste z rodiny vlastnící zahrád-
ku či Vás rodiče „nenutili“ do povinných prací na 
pozemku, tušíte, jak se sází česnek, jak se jed-
notí řepa, co jsou to tratě pěstování? A můžete 
si s dětmi vyzkoušet, jaké to je obdělávat půdu 
a pěstovat zeleninu. Ta se také sklízí ten den, 
kdy si ji vyzvednete, je tedy vyzrálá a ve vhodné 
sklizňové zralosti. A že moderní člověk uvažuje 
i o zbytečných přepravních nákladech a zatěžo-
vání životního prostředí, je samozřejmostí.
2) Nechcete být jen pasivním spotřebitelem, 
kterého nákupy otravují? 
KPZ je pro Vás ideální. Můžete se podílet na „vý-
deji“, tedy rozdělování podílů, kdy si vezmete 

službu. Pokecáte s dalšími, vyměníte recepty, tro-
chu se tak vrátíte do doby trhů našich prababi-
ček, kdy se sice chodilo nakupovat a prodávat na 
týdenní trh, ale také si vyměnit novinky a infor-
mace. Holt Facebook vše nenahradí. Lze i s malý-
mi dětmi, naše výdejní místo je children friendly.
3) Jste kreativní a zvídaví?
Zjistíte, že existují druhy zeleniny, které jste jed-
nak ještě nepotkali, v obchodě běžně nejsou, 
a tak Vám přinesou nové chuťové zážitky. A na-
víc s garancí, že je vše z našeho pásma, žádná 
exotika, což konečně doporučují jako nejzdra-
vější i nutriční specialisté. Naše babičky také va-
řily z toho, co zrovna na poli a zahrádce rostlo, 
a „dovezené“ druhy byly jen jako pochoutka na 
svátek.
4) Výhodnost pro všechny
Paradox? Nikoliv. V normálním prodejním ře-
tězci jste to Vy, kdo tahá za slabší konec, i když 
si to nemyslíte. Výrobcům řetězce také diktu-
jí podmínky. V KPZ vyloučíte ten článek, kte-
rý jen vydělává, aniž by cokoliv vytvořil. Vztah 
je oboustranně výhodný, Vy máte každý týden 

čerstvou a úžasnou zeleninu a soukromý země-
dělec má jistotu odbytu a finančního příjmu. Fé-
rové, jasné a průhledné.
5) Jak to funguje?
Dobrá zpráva, v Tišnově už chystáme pátou se-
zónu. Celý systém je postaven na řádné smlou-
vě mezi Vámi a soukromou biozemědělkyní 
z Holubí Zhoři, není tam žádný prostředník. Za-
platíte si tzv. podíl na celou sezónu. Zhruba od 
května do konce roku si každý týden přijdete 
do výdejního místa (v Tišnově blízko MěKS) ve 
stejný den v odpoledních hodinách a odnesete 
si svůj podíl. A protože provoz výdejního mís-
ta vyžaduje přece jen trochu péče, tedy službu 
během výdeje, očekává se, že zhruba jednou 
za čtvrt roku si vezmete na dvě hodiny zdarma 
službu, tedy třikrát do roka. Info pro Tišnováky 
pracující v Brně – naše dodavatelka má i dvě vý-
dejní místa v Brně, takže je možné domluvit vý-
dej i tam.

V současnosti zjišťujeme případné zájemce, 
takže kdo chcete více informací, můžete napsat 
na email zuzana.brzobohata@centrum.cz.

Užijte si s námi „měsíc manželství“ a pomozte nám nasbírat svatební oznámení
Tomáš Dymáček

Co myslíte, je manželství ve 21. století 
přežitkem? My věříme, že ne, proto jsme se 
rozhodli využít příležitosti a zapojit se do le-
tošního ročníku Národního týdne manžel-
ství. Vlastně z toho nakonec vznikl téměř celý 
„měsíc manželství“! Tímto vás chceme pozvat 

na množství zajímavých akcí a programů, je-
jichž přehled najdete na plakátu v příloze 
Kam v Tišnově. Zároveň na vás máme jed-
nu prosbu – připravujeme totiž výstavu 
svatebních oznámení. Sbíráme je od všech, 
kteří jsou ochotní je zapůjčit, aby byla vý-
stava skutečně pestrá. Budeme moc rádi, 
když se zapojíte a přidáte oznámení vaše, 

ale třeba i vašich rodičů, dětí, sourozenců, 
přátel… Můžete je házet v obálkách s kontak-
tem do schránky domu na ulici Procházko-
va 427, nosit do redakce Tišnovských novin 
nebo předat organizátorům osobně nejpoz-
ději do 6. února. V pořádku vrátíme! Předem 
děkujeme za vaši účast a věříme, že si „měsíc 
manželství“ společně užijeme.

Předvánoční výstava 
betlémů odhalila tajemství
Zdeněk Jílek, Art Periscope

Adventní výstava betlémů, která se poosmé 
konala od 10. do 18. prosince 2016 v prostorách OÚ 
Předklášteří, opět předčila veškerá očekávání. Téměř 
2 000 návštěvníků za devět dnů v předvánočním 
shonu mluví za vše. 

Oproti výstavě konané v roce 2015 došlo k několika 
viditelným změnám. Výstava trvala déle, nebyli zde 
předvádějící výtvarníci, ubylo menších a drobných 
betlémků. Zato výrazně přibylo andělů a hlavním tahákem 
bylo pět velkých historických betlémů – ty pohyblivé z kos-
tela v Tišnově a v Drásově, dále kralický betlém, třebíčský 
betlém a největším tahákem byl jistě betlém frýdlantský, 
jehož figurky pocházejí již z roku 1880. 

Jen díky tomu, že se počet členů a fandů společnosti Art 
Periscope rozrůstá, jsme si mohli dovolit splnit náš letitý 
sen, a to převézt celý betlém z kostela ve Křtinách, kde byl 
uložen několik roků v nevyhovujících prostorách, a uvést 
ho do takového stavu, aby mohl být vůbec vystavován. 
Představovalo to desítky hodin usilovné mravenčí práce, 
za kterou bych chtěl poděkovat především Jiřímu Malás-
kovi z Tišnova, dále pak Otu Kubátovi z Tišnova a Jiřímu 
Maláškovi z Malhostovic. Profesionální dokončení zajis-
til Robert Vítek z Muzea Vysočiny v Třebíči. Po skončení 
výstavy byl frýdlantský betlém převezen k dalšímu 
restaurování a věříme, že se do příští výstavy podaří zpro-
voznit i celý jeho mechanický systém.

Zajímavostí loňské výstavy byl také pohyblivý 
betlém z kostela Povýšení sv. Kříže z Drásova, o němž 
nebylo ani známo, odkud pochází, ani nic o jeho auto-
rovi. Naštěstí stál přímo naproti známému tišnovskému 
betlému, který zhotovil Alois Vajer v roce 1935, 
a tak nás překvapila podobnost, zjevně ne náhodná. 
Naděje, že drásovský betlém pochází z dílny stejného 
autora, nám nakonec potvrdil i přizvaný expert Ing. 

Viktor Dvořák, Csc., z Moravských Budějovic. Takže 
tato výstava přispěla k odhalení nové skutečnosti, že 
brněnský kotlář Vajer zhotovil za svůj život pět velkých 
betlémů, nikoliv čtyři, jak se dosud tradovalo.

Vhodným doplněním výstavy betlémů byli andělé 
na mnoho způsobů a z nejrůznějších materiálů, od 
výtvarníků i žáků ZŠ Předklášteří a Dolních Louček.

Samotnou instalaci a provozování úspěšné výstavy si ne-
dovedu představit bez pomoci všech našich příznivců, tímto 
bych chtěl poděkovat manželům Kubátovým, Janě Svobodové, 
Miroslavě Vlčkové, Marii Czepové, Jiřímu Maláskovi, Jiřímu 
Maláškovi, Michalu Benešovi, Bohuslavu Haškovi, manželům 
Ondrovým a Ondrouškovým, Antonínu Srbovi, Oldřichu So-
botkovi, Petru Pokornému a samozřejmě celé mojí rodině. 
Velký dík také patří všem pracovníkům obecního úřadu 
v Předklášteří pod vedením starosty Antonína Nahodila a dále 
sponzorům – firmě JICOM Tišnov a Jihomoravskému kraji.

Již nyní pilně připravujeme a plánujeme devátou 
výstavu betlémů a určitě se bude opět na co těšit. A ještě 
jedno přání nakonec, snad si na letošní výstavu najdou 
cestu také žáci MŠ a ZŠ z Tišnova.

  Církev adventistů sedmého dne  

  Skupina komunitně podporovaného zemědělství  

  Svaz tělesně postižených Tišnovsko  
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  Dlouhodobý seriál o čestných občanech města Tišnova – díl 11.  

29: Václav hynek Mach – sochař meziválečného brna 
Václav Seyfert, redaktor TN

Když před časem probíhal na různých mís-
tech Brna a okolí cyklus přednášek s názvem 
Moravská architektura a její Brno, věnova-
la jeho autorka Jana Mlatečková jeden z dílů 
také sochaři Václavu Hynku Machovi a po-
jmenovala jej „Sochař, který vyzdobil mezi-
válečné Brno“. Dala tím jasně na vědomí, jak 
velký význam měl pro architekturu moravské 
metropole umělec, od jehož narození uply-
ne v těchto dnech 135 let a jemuž byl v říjnu 
2014 jako dvacátému devátému v pořadí udě-
len in memoriam titul čestný občan města 
Tišnova.

Václav Hynek Mach se narodil 15. února 
1882 v Brně. Měl po strýci jméno Václav a po 
otci Jan, ale obou křestních jmen nikdy neu-
žíval. Jako mladý se podepisoval pouze Vác-
lav, po sňatku s Ludmilou Hynkovou (1917) 
pak k tomu přidal příjmení svého tchána 
a vzniklo dnes známé V. H. Mach. Jeho otec 
pocházel ze Štěpánovic a měl z prvního man-
želství ještě dvě dcery, Václavovy nevlastní 
sestry. Jednou z nich byla o více než 20 let 
starší Eliška, přední organizátorka ženské-
ho spolkového života v Brně, po níž je do-
dnes pojmenována ulice v Žabovřeskách. 
Právě ona jej, zřejmě nevědomky, nasměro-
vala na uměleckou dráhu – Václav se totiž 
měl stát kameníkem, ale byl příliš subtilní 
a podobná práce by pro něj byla nadměrně 
fyzicky namáhavá, proto se Eliška postarala 
o jeho přihlášení na obor figurální plastiky 

na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Mach 
zde studoval v ateliéru profesora Stanisla-
va Suchardy a kromě toho také na speciální 
škole dekorativního sochařství u pedagoga 
Celestina Kloučka. V letech 1905–8 si přidal 
ještě studijní návštěvy ateliéru Josefa Vác-
lava Myslbeka na pražské Akademii výtvar-
ných umění.

Po skončení studií zůstal Mach na něja-
ký čas v Praze, kde v roce 1912 získal první 
cenu v soutěži na výzdobu sokolského sletiš-
tě, dokonce v ní předčil i svého učitele Suchar-
du. Již o rok později se ale vrátil zpět do Brna, 
a než stačila vypuknout první světová válka, 
dokončil zde dvě významné realizace: sochař-
ské výzdoby měšťanské školy na Slovanském 
náměstí a Cyrilometodějské záložny na Zel-
ném trhu. Za války narukoval po dodatečných 
odvodech k 81. pěšímu pluku do Jihlavy, kde 
vytvořil řadu sochařských děl pro zemské 
posádkové muzeum a mimo jiné se zde také 
seznámil s Janem Štursou, jedním ze zaklada-
telů moderního českého sochařství. 

Umělecký vrchol zažíval Václav Hynek 
Mach v době mezi oběma světovými válka-
mi. V roce 1919 se nejprve významně zaslou-
žil o vznik Klubu výtvarných umělců Aleš, 
později působil jako docent modelování na 
brněnské české technice. Rozmáhající se 
a vzrůstající Brno ale především skýtalo vel-
ké množství zajímavých zakázek a Mach se 
jich ve všech případech zhostil s dodnes ob-
divuhodným mistrovstvím. Jeho práce jsou 
k vidění na tolika místech, že při jakékoliv 
procházce Brnem obrazně řečeno na někte-
rou z nich zaručeně narazíte. Připomeňme 
alespoň ty nejvýznamnější; mnohé z nich se 
zrodily z plodné, až kongeniální spolupráce 
s hlavním architektem města Brna Jindřichem 
Kumpoštem:

V roce 1923 vznikla výzdoba rohové bu-
dovy Okresní nemocenské pokladny na náro-
ží Nerudovy a Zahradníkovy ulice. Mach zde 
v hlavním průčelí vytvořil sedm monumen-
tálních figur atlantů, které v klečící poloze 
vyrůstají z devítimetrových pilířů šestipod-
lažní budovy. Vzmach symbolizovaný sloupy 
jako by tu byl přerušen úpadkem do únavné 
tělesné práce. Prostřední z atlantů je ovšem 
vzpřímen a představuje tedy naději ulehčené 
cesty a palmy vítězství. V roce 1925 se Mach 
v budově Městské spořitelny v Králově Poli 
podílel i na výzdobě interiéru, která zahrno-
vala dvojici bronzových plastik hlídacích psů 
a sochu T. G. Masaryka v nadživotní velikos-
ti, umístěnou v zasedací místnosti. Nejdisku-
tovanější realizací poloviny 20. let se stala 
dostavba Zemského domu III. na rohu Kouni-
covy ulice a Žerotínova náměstí, kterou jsme 
po dlouhá léta znali jako sídlo univerzitní 

knihovny. Zemský výbor totiž tehdy nere-
spektoval verdikt poroty výběrové soutěže 
a zadal práce jinému staviteli; pro velký od-
por veřejnosti i odborníků nakonec musel 
alespoň realizaci fasády svěřit architektovi 
vycházejícímu z vítězné koncepce. Mach tu 
vytvořil dvojici sousoší karyatid, které pod-
pírají přístřeší před hlavním vchodem.

Samostatnou kapitolou Machovy tvor-
by je realizace pomníků a pamětních de-
sek. Umělecky nejcennějším náhrobkem je 
sousoší Pietas z let 1936–37, umístěné na 
hrobce JUDr. Hynka Bulína na brněnském 
Ústředním hřbitově. Ve tváři Panny Marie 
je zde mistrně zachycena podoba Machovy 
manželky Ludmily. O plných třináct let dří-
ve ale Mach vytvořil i pískovcový náhrobek 
pro svou již vzpomínanou nevlastní sestru 
Elišku, který je umístěn na královopolském 
hřbitově a je velmi neobvyklý svým figurál-
ním motivem; místo tradičních andělů, Kris-
ta či kříže je zde vyobrazen polonahý mladík 
doprovázený nápisem „Mír a světlo všem!“ – 
snad jde o vyjádření symbolu mravnosti jako 
odkazu na Eliščin život.

Tišnov či Předklášteří výrazně vstoupily 
do Machova života hned několikrát. Již v roce 
1924 vznikl pomník Mrtvým tvůrcům u kláš-
tera Porta coeli. V roce 1937 byla vypsána 
soutěž na zdejší Pomník padlým v parku Dol-
ní Kukýrny a Machova postava legionáře jed-
noznačně zvítězila v konkurenci téměř všech 
dobových moravských sochařů. Předseda 
poroty Bohuslav Fuchs komentoval vítězný 
návrh slovy: „Význačné je, že mistr Mach do-
vedl té kamenné hmotě dáti patřičnou lehkost 
tam, kde bylo třeba. Kupříkladu praporem, 
který má socha legionáře při své levé straně. 
Postava sama má něco ze sokolského postoje, 
jeví se v tom dobrovolnost i kázeň. Výraz tvá-
ře je přirozený a lidský, dá se z ní vyčíst od-
hodlanost i odvaha. Ruce, které prapor drží, 
jsou prosté vší křečovitosti.“ Jen krátké exis-
tence se dočkalo další Machovo dílo Pomník 
zemědělce, které bylo v roce 1938 umístě-
no v tzv. Masarykově parku, ale brzy muselo 
být demontováno (dnes tu v cípu ulic Rie-
grovy a Svatopluka Čecha stojí Pomník čes-
ké státnosti autora Františka Navrátila). Do 
blízkého okolí Tišnova byly situovány i další 
Machovy práce, ať už šlo o výzdobu štítu ma-
riánské kapličky, původně umístěné v údo-
lí řeky Loučky (1944), bronzovou pamětní 
desku ruského legionáře Bronislava Hromka 
v Lomničce (1932), či reliéfní portrét na pa-
mětní desce spisovatele Josefa Uhra v Podolí 
(odhaleno až 1980).

Počátkem třicátých let se Václav Hynek 
Mach kvůli svému špatnému zdravotnímu 
stavu přestěhoval i s rodinou do Štěpánovic. Foto: Archiv města Brna
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ÚNOROVÉ KaLENDÁRIUM TIŠNOVsKa
Václav Seyfert, redaktor TN

2. ÚNORa
PŘED 115 LETY
V neděli 2. února 1902 se narodil Leopold 
Mazáč, vlastivědný pracovník, učitel a veřejný 
činitel z Doubravníka. Maturoval na učitelském 
ústavu v Modre na Slovensku, první učitelské 
místo získal v Deblíně a po několika dalších 
štacích na Tišnovsku končil v roce 1964 jako 
ředitel školy v rodném Doubravníku. Zde byl 
v letech 1945–49 rovněž předsedou místního 
národního výboru. I mimo své povolání se za-
býval rozsáhlou osvětovou činností: do sbírky 
Od Pernštejna k Veveří přispěl pověstí o půvo-
du názvu obce Lipůvka, byl spoluautorem kni-
hy Doubravník, vydané v roce 1972, ve svém 
rodišti uspořádal historický archiv. Zemřel 27. 
listopadu 1997 na zástavu srdce na nádvoří 
hradu Pernštejna, kde se téhož dne ještě zú-
častnil setkání předních historiků.

5. ÚNORa
PŘED 135 LETY
V neděli 5. února 1882 byl z iniciativy místní-
ho učitele Josefa Filipa založen v Lomničce 
čtenářský spolek Bezsének. Prvním před-
sedou spolku se stal rolník František Bisom, 
zakládajících členů bylo 26 a přispívali na čin-
nost spolku částkou 1 zlatý ročně a 10 krejcary 
měsíčně; z těchto prostředků byly nakupovány 
knihy a vlastenecké časopisy. V soukromém 
bytě pana Novotného byla zřízena knihovna 
a dne 1. dubna 1882 se zde začaly půjčovat 
knihy. Spolek pracoval nepřetržitě až do roku 
1952, kdy knihovnu převzala obec.

8. ÚNORa
PŘED 110 LETY
V pátek 8. února 1907 se narodil Josef Sobot-
ka, dlouholetý člen souboru Karasova divadla. 

Na tišnovském ochotnickém jevišti působil 
téměř 60 let, nezapomenutelné role vytvořil 
zejména v Jiráskově hře Otec, v Gogolově Revi-
zorovi nebo Čapkově Bílé nemoci. Za úspěšnou 
divadelní činnost byl oceněn Zlatým odznakem 
Josefa Kajetána Tyla. Zemřel 12. února 1991.

PŘED 75 LETY
V neděli 8. února 1942 dosáhli hokejisté 
Tišnova senzační výhry 1:0 nad SK Prostě-
jov. Dobový tisk o utkání napsal: „Očekávaný 
start hanáckého mistra, který nastoupil v Tiš-
nově v úplné sestavě, tedy i s populárním Cet-
kovským (v létech 1933–39 reprezentant ČSR 
– pozn. aut.), skončil sensační porážkou hostí. 
Prostějov předvedl v Tišnově prvotřídní hockey 
a snažil se ze všech sil o vyrovnání. Sevřel do-
mácí úplně a útočil se všemi pěti hráči. Obra-
na domácích v čele s brankářem Richtrem však 
byla vždy na místě. Střelcem vítězné branky byl 
opět výborný Kosík Jiří.“

13. ÚNORa
PŘED 90 LETY
V neděli 13. února 1927 zemřel MUDr. Karel 
Katholický, dlouholetý primář chirurgického 
oddělení Zemské nemocnice v Brně. Narodil 
se 3. srpna 1839 v Tišnově v domě č. 17 na ná-
městí nedaleko radnice. Vystudoval lékařskou 
fakultu ve Vídni, cenné zkušenosti získával kro-
mě praktikování v nemocnicích a na klinikách 
také jako vojenský chirurg za pruskorakouské 
války 1866. Ve svém oboru se stal uznávaným 
odborníkem i v mezinárodním měřítku, běžně 
operoval metodami, které se do praxe zavádě-
ly teprve později. Působil i na úseku vzdělávání 
ošetřovatelek, ve volném čase navíc úzce spo-
lupracoval s Františkovým muzeem v Brně, 
zejména s jeho fotografickým oddělením, kam 
ukládal fotoaparátem zaznamenané lidové 
zvyky z Moravy, Slovenska i Balkánu.

PŘED 45 LETY
V neděli 13. února 1972 zemřel architekt 
a spisovatel Antonín Šrámek, rodák z Morav-
ských Knínic. Narodil se 3. ledna 1894. Do li-
teratury vstoupil ve 20. létech minulého století 
jako básník křehkých nálad, později jej zaujala 
především vesnická tematika a cizokrajné mo-
tivy. Působil rovněž jako předseda vydavatel-
ského družstva Moravského kola spisovatelů. 
V létech 1927–33 měl samostatnou stavební 
firmu v Židlochovicích, ale v době krize při-
šel v exekuci o veškerý majetek. K jeho nej-
významnějším dílům patří román Bukovští 
(1930) a tetralogie Dubrovník (1939–40). 

15. ÚNORa
PŘED 15 LETY
V pátek 15. února 2002 zemřel katolický 
kněz jezuitského řádu Jiří Novotný. Narodil 
se 28. února 1921 a část svého dětství trávil 
i v Tišnově na Cáhlovské ulici, odkud pochá-
zela jeho matka, dcera zdejšího známého 
podnikatele Františka Hvízdala. Po maturitě 
vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, následovalo 
tříleté studium filozofie a v roce 1947 odchod 
do Říma, kde jeho studia nabyla východního 
rázu. Působil v rámci řádu rovněž ve Španěl-
sku, v libanonském Bejrútu nebo kanadském 
Montrealu. Byl odborníkem na Bibli, vyučo-
val angličtinu, italštinu, francouzštinu či heb-
rejštinu. Po návratu do vlasti zde vyšly jeho 
knihy Basil Veliký a jeho doba, Světlo ikon 
a Listář. 

26. ÚNORa
PŘED 130 LETY
V sobotu 26. února 1887 se narodil Fran-
tišek Jelínek, zdravotnický průkopník 
z Dou bravníka. Jako mladý lékař se natolik 
osvědčil v brněnské porodnici, že si jej ředi-
tel MUDr. Hubert Riedinger vybral za svého 

Neutěšenou finanční situaci mu pomáhaly 
řešit zakázky na pomníky prezidenta Masa-
ryka, ale s nástupem druhé světové války se 
pochopitelně tyto možnosti vytratily a sochař 
i jeho blízcí byli až do osvobození bez jakých-
koliv stálých příjmů. Později již Mach modelo-
val pouze drobné plastiky v keramice, v roce 
1953 odešel do důchodu a věnoval se už vý-
hradně svým vnoučatům. Zemřel 24. března 
1958.

Machovo postavení na české umělecké 
scéně dokáží jistě nejfundovaněji zhodnotit 
kunsthistorici. V úvodu jmenovaná Jana Mla-
tečková uvádí: „Mach a jeho vrstevníci začali 
tvořit v době, která sochařskému umění ma-
ximálně přála. Součástí vrcholící oslavy ná-
rodního kultu se stala velká řada objednávek 
na pomníky či busty, sochaři se uplatňovali 
na secesně dekorativním řešení fasád. … S ná-
stupem funkcionalistické a konstruktivistické 

architektury… se přestalo se sochařskou vý-
zdobou počítat. Sochaři, kteří neměli ambice 
ve volné tvorbě, se dostávali do těžké situace. 
Přestože Václav Hynek Mach svojí tvorbou vy-
zdobil nezanedbatelnou část meziválečné br-
něnské architektury, zmínky o něm jsou stále 
sporadické a jeho rozsáhlé dílo na adekvátní 
zpracování v podobě monografie a souborné 
výstavy teprve čeká.“ Drahomíra Korčiáno-
vá v roce 1988 ve zpravodaji Tišnovsko při 
příležitosti 30. výročí Machova úmrtí napsa-
la: „Přestože se Machovo dílo formovalo pod 
vlivem tehdejších uměleckých proudů zpro-
středkovaných pražskými výstavami Augusta 
Rodina a Antoina Bourdella, ctil tradici čes-
kého monumentálního klasicismu.“

Početný soubor sochařských prací Václa-
va Hynka Macha a rozsáhlá fotodokumentace 
jeho díla jsou umístěny v depozitářích Podho-
ráckého muzea v Předklášteří. 

Zdroje:
 – Jana Mlatečková: Sochař, který vyzdobil 

meziválečné Brno, občasník Online Art, 
č. 1, zima 2013/14

 – Libor Vykoupil: Ecce homo – sochař Vác-
lav Hynek Mach, www.rozhlas.cz

 – Libor Vykoupil: Když potká Kumpošt Ma-
cha, http://ticbrno.cz 

 – Internetová encyklopedie dějin Brna, hes-
lo Václav Hynek Mach

 – Petr Škarda: Polonahý mladík z pískovce 
připomíná velkou Brňanku, http://brnen-
sky.denik.cz

 – Karel Fic: Dvě sochařská jubilea, Tišnov-
ský kulturní zpravodaj, prázdninové dvoj-
číslo 1978

 – Drahomíra Korčiánová: Vzpomínka na so-
chaře V. H. Macha, Tišnovsko č. 3/1988

 – www.tisnov.cz
 – www.bam.brno.cz
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nástupce, on však nabídku nepřijal a půso-
bil jako praktický lékař v Nedvědici. Jeho lé-
kařská praxe se snoubila s bohatou znalostí 
přírody, pracoval i v Červeném kříži a Mysli-
vecké jednotě. V Lázech poblíž Sokolí skály 
roste dub, pod nímž chtěl být Jelínek po své 
smrti (došlo k ní 13. dubna 1974) pochován. 
Nestalo se tak, ale stromu se dodnes říká 
„Dub MUDr. Jelínka“. 

27. ÚNORa
PŘED 170 LETY
V sobotu 27. února 1847 se narodil Franti-
šek Müller, pozdější čestný občan města. 28. 
března 1893 byl poprvé zvolen starostou Tiš-
nova, což se v budoucích létech opakovalo ješ-
tě pětkrát. Dobu Müllerova starostenství lze 
z hlediska historického rozvoje města pova-
žovat za velmi významnou, o čemž bude blí-
že pojednáno v rámci našeho dlouhodobého 
seriálu o čestných občanech. Zemřel 8. ledna 
1909. V jeho domě č. 80 na Jungmannově ulici 
je dnes zřízeno Muzeum města Tišnova. 

PŘED 100 LETY
V úterý 27. února 1917 se v Tišnově v domě 
č. 292 na Brněnské ulici narodil Vladimír 
Kyas. Jeho otec Karel byl v Tišnově okres-
ním soudcem; když byl v roce 1920 jmeno-
ván přednostou okresního soudu v Hlučíně, 
Kyasovi Tišnov opustili. Vladimír vystudoval 
Masarykovu univerzitu, kde se předmětem 
jeho zájmu stala slavistika, klasická filolo-
gie a hudební věda. Po absolutoriu patřil 
k předním českým jazykovědcům, speciali-
zoval se na staroslověnskou a staročeskou fi-
lologii a většinu života působil jako vědecký 
pracovník Slovanského ústavu ČSAV v Brně. 
Byl též uznávaným expertem Českopolské 
jazykovědné komise, díky níž navázal přá-
telství i s Karlem Wojtylou, pozdějším pape-
žem Janem Pavlem II. Vladimír Kyas zemřel 
24. května 1990.

PŘED 45 LETY
V neděli 27. února 1972 zemřel objevitel 
Demänovských jeskyní Alois Král. Narodil 

se 13. července 1877 v Senetářově, stal se 
učitelem, ale výzkumy profesora Karla Ab-
solona v jeho rodném kraji jej brzy ovlivnily 
natolik, že se jeho životní náplní stala spe-
leologie. 3. srpna 1921, v době neobvyklé-
ho sucha, objevil podle svých předpokladů 
v Demänovské dolině na Slovensku rozsáh-
lé krápníkové jeskyně. Po odchodu do pen-
ze (1932) se přestěhoval do Tišnova, kde mu 
u příležitosti jeho 90. narozenin bylo v roce 
1967 uděleno čestné občanství. Také o něm 
se tedy dozvíte další podrobnosti v rámci 
výše vzpomínaného seriálu. 

OPRAVA S OMLUVOU
V souvislosti s lednovým kalendáriem nás 
upozornil čtenář David Vávra, že paní Božena 
Komárková, od jejíž smrti uplyne 27. ledna 
20 let, nebyla katolickou filozofkou, ale působi-
la naopak v evangelickém prostředí. Velmi fun-
dované a podrobné pojednání o ní lze nalézt 
v časopise Paměť a dějiny č. 04 / 2013. Děku-
jeme za upozornění a omlouváme se za chybu.

Co je psáno v Kronice 20. století? 
(Únor 1948)
Petr Fruhwirt

12. prosince 1943 – Byla uzavřena spojenecká smlouva ČSR a SSSR. 
Podepsali ji v Moskvě Zdeněk Fierlinger, V. M. Molotov v přítomnosti J. V. 
Stalina a E. Beneše. Podle Stalinovy interpretace zasahování Sovětského 
svazu do vnitřních záležitostí poválečného Československa legalizovala.
4. dubna 1945 – V Košicích složila do rukou prezidenta Beneše slib první 
československá vláda, nazývaná vládou Národní fronty. Byla vytvářena 
od 17. března 1945 na poradách v Moskvě. Byl vypracován Košický 
vládní program s cílem vytvořit centralizovaný stát s plánovitě řízeným 
hospodářstvím. Třetinu míst v nové vládě zaujali komunisté.
29. až 30. dubna 1945 – V Praze ustaven vrcholný orgán domácího odboje 
pro poslední dny války – Česká národní rada.
7. května 1945 – V Remeši byla podepsána bezpodmínečná kapitulace 
Německa.
16. května 1945 – Do Prahy se vrátil prezident Beneš.
29. června 1945 – Byla podepsána mezi ČSR a SSSR smlouva o Zakar-
patské Ukrajině (Podkarpatské Rusi).
V letních měsících 1945 – Tisk a knihy píší o znárodnění v ČSR, zavedení 
nové koruny československé a odsunu Němců.
13. března 1946 – V ČSR byly vyhlášeny první národní podniky.
22. dubna 1946 – V Československu byly vytvořeny jednotné odbory – 
ROH v čele s A. Zápotockým.
26. května 1946 – V českoslov. parlamentních volbách zvítězili komunisté.
19. června 1946 – Edvard Beneš byl podruhé zvolen československým 
prezidentem. Pověřil na základě voleb z 26. 5. 1946 sestavením nové vlády 
Klementa Gottwalda. Komunisté zahájili s ostatními stranami v rámci 
Národní fronty boj o likvidaci demokracie v Československu.
13. září 1946 – USA zastavily finanční podporu Československu, protože 
podporovalo protiamerickou politiku SSSR.
24. září 1946 – Ministerstvo zemědělství předložilo osnovu socializačních 
zemědělských zákonů.
25. října 1946 – Parlament ČSR přijal dvouletý hospodářský plán.
Únor 1947 – Po ostré nótě Valeriána Zorina proti článkům Pavla Tigrida 
byl Tigrid Janem Masarykem zbaven místa na Ministerstvu zahraničí.

12. května 1947 – Vedení Komunistické strany Slovenska stanovilo směry 
útoků proti Demokratické straně s cílem zbavit ji vlivu na Slovensku.
10. července 1947 – Československo odvolalo svoji účast na Marshallově 
plánu (Klement Gottwald, Jan Masaryk, Prokop Drtina aj.). Dle Stalina se 
jednalo o „Vopros družby“. Pro západní demokracie se Československo 
stalo sovětským satelitem.
10. září 1947 – V Praze byl odhalen pokus o atentát na tři ministry, a to Ma-
saryka, Zenkla a Drtinu. Pátrání vedlo do obce Krčmaň u Olomouce. Skříňky 
na pekelné stroje byly vyrobeny na objednávku komunistického poslance 
Jury Sosnara.
11. září 1947 – Mezi komunisty a sociálními demokraty došlo k dohodě 
o milionářské dávce a nové ústavě. 21. října 1947 byl návrh zákona 
o milionářské dávce schválen.
16. září 1947 – Na Slovensku bylo odhaleno údajně protistátní spiknutí 
s cílem obnovit samostatný Slovenský stát. Do vazby byli vzati funkcionáři 
Demokratické strany.
5. října 1947 – Západní demokracie je označena za „imperialismus“.
10. října 1947 – Klement Gottwald zveřejnil svůj návrh pětiletého plánu 
podle sovětského vzoru.
28. října 1947 – Komunisté označili poprvé vznik ČSR za důsledek VŘSR.
27. listopadu 1947 – ÚV KSČ rozhoduje o vedení neúprosného boje proti 
reakci.
5. prosince 1947 – Generální tajemník KSČ Rudolf Slánský prohlásil kri-
tiku SSSR za hanobení a velezradu.
7. ledna 1948 – Československá vláda rozhodla o vyvlastnění orné půdy 
nad 150 ha a veškeré půdy nad 250 ha.
20. února 1948 – V Praze vypukla vládní krize, 12 nekomunistických 
poslanců podalo demisi.
22. února 1948 – Koná se sjezd závodních rad, byla přijata rezolu-
ce požadující demisi ministrů a znárodnění všech podniků s více než 
50 zaměstnanci.
23. února 1948 – Je dokončeno vyzbrojování Lidových milicí.
25. února 1948 – Prezident Beneš přijal demisi demokratických poslanců 
a podepsal vytvoření vlády podle Gottwaldova návrhu.
26. února 1948 – V Praze začalo zatýkání opozičních poslanců bez ohle-
du na jejich imunitu. Nastává komunistický převrat za dozoru zvláštního 
Stalinova emisara, Valeriána A. Zorina, označovaný za parlamentní cestu 
socialistické revoluce.
Únor 1948 – Vítězství??? Ne!!! Totalita a zvůle 41 dlouhých let!!!
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POZNÁVÁME TIŠNOV(sKO)  

MaLÁ GaLERIE TIŠNOVsKÝCh FOTOGRaFŮ  

Ukončení celoroční soutěže pro děti a jejich rodiče 
Václav Seyfert, redaktor TN  
Lucie Dymáčková, editorka TN

Lednovými hádankami byla uzavřena naše 
celoroční luštitelská soutěž Poznáváme Tiš-
nov(sko). Správná řešení závěrečných úkolů 
jsou následující:

osmisměrka – UNDISTORTION
hřebenovka – VLASTIMIL HAVLÍK
skrývačky – ŽENTOUR, BUTY, DUNAJ, JA-
VORY, KAMELOT, LADĚ, VERTIGO, VLTAVA, 
ŠVIHADLO, ČECHOMOR
křížovka – VILLA LUDMILA (nápis na domě 
v Janáčkově ulici č. p. 263)
poznávací obrázek – ŽĎÁREC

Redakce se rozhodla za odpovědi v rám-
ci soutěže odměnit především Jirku Pokor-
ného s jeho bratrem Martinem a dále pak 
Markétu Hrdinovou. 

Jmenovaní nám pravidelně posílali správ-
né odpovědi, oba bratři navíc místa uvede-
ná v soutěži poctivě navštěvovali a dodávali 
nám z nich krásné fotografie, z nichž tři nyní 
zveřejňujeme. Oceněným luštitelům bla-
hopřejeme; ceny věnované Městským kul-
turním střediskem si mohou vyzvednout 
u editorky Lucie Dymáčkové v redakci TN 
(Mlýnská 152) kdykoliv v době úředních 
hodin (pondělí 9–12 a 13–17, středa 8–12 
a 13–16).

Pavel smékal 
Fotografie mě fascinovala již od dětství. Prv-

ním důležitým impulsem a povzbuzením, že 
by moje tvorba mohla mít smysl, pro mě byla 
výstava Salonu speleologické fotografie REUS 
1976 ve Španělsku, v rámci níž byly vystave-
ny i některé moje fotografie, a dále zisk oceně-
ní na celostátní soutěži barevných diapozitivů 
KOLODIUM – 1987. Postupně jsem si prošel 
všemi možnými procesy, které se do stále se 
vyvíjejícího světa fotografie promítly. Trvalo 
ale ještě několik let, než jsem mohl realizovat 
svůj sen a začít se věnovat pouze fotografii.

I když se během posledních dvou desítek 
let, především díky rozvoji digitální fotogra-
fie, změnil pohled na fotografickou práci, zů-
staly její hlavní principy vlastně nenarušeny 
a fotografie je stále uměním i vědou. Pominu-
li práci, při které se musím držet přesného za-
dání a splnit požadavky zákazníka, nelze můj 

směr vlastně jednoznačně definovat. Snažím 
se zachytit prostředí či osoby, nechat vynik-
nout momentální dojem, fascinaci detailem 
propojit ve větší celek. Vznikají tak fotografie 
inspirované různými událostmi či stylizované 
do téměř fantaskní roviny. Mou dlouhodobou 
zálibou je zaznamenat stále se měnící krajinu 
Tišnovska. Od shromažďování starých fotogra-
fií a pohlednic jsem tak plynule přešel k do-
kumentaci vlastního prostoru, i zde se však 
snažím zachytit jejich osobitou atmosféru i ja-
kousi vnitřní krajinu mizejících míst.

Od počátku mého zájmu o fotografii jsem 
se zabýval také jejím historickým vývojem, 
snažil jsem se postupně detailně poznat růz-
né fotografické procesy i technické možnosti 
fotografických přístrojů od dob jejich vzni-
ku. Sbírání starých fotoaparátů mně umožni-
lo pohled na fotografii i z druhé strany a jen 
umocnilo mou, snad věčnou, fascinaci foto-
grafickým uměním.

připravuje Václav Seyfert, redaktor TN

Pavel Smékal
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Vrabci

Zima na včelnici

Bohumil Kabeš

Hejna vrabců patřila za mého mládí v naší 
krajině ke zcela běžným a všem známým je-
vům. Dokonce se lidem zdálo, že jsou pře-
množení a příliš jim na polích škodí, a tak kde 
mohli, tam je hubili. 

V naší přírodě žijí dva druhy vrabců: jsou 
to vrabec domácí a méně známý vrabec polní. 
Vrabec domácí člověka provází odedávna. Po-
chází z Asie, případně ze Středomoří, odkud 
se postupně rozšířil do celé Evropy, ale najde-
me ho i na ostatních kontinentech.

Vrabci domácí nejčastěji hnízdí v blízkosti 
lidí. Na trámech pod střechou, v puklinách zdí, 
ve větracích otvorech a někde obsadí i spod-
ní patra třeba čapího hnízda. Hnízdo vrabců je 
poměrně velké a neupravené a ne nadarmo se 
říká, „má hlavu jako vrabčí hnízdo!“ Ptáci vy-
vedou od jara do podzimu čtyři až šest mláďat 
ve třech, v příznivých létech i čtyřech snůš-
kách. Mláďata jsou krmena převážně hmyzem. 
Dospělí ptáci se živí hlavně semeny kulturních 
rostlin i plevelů nebo i menšími bobulkami dře-
vin. Mladí vrabci pohlavně dospívají ve druhém 
roce života a mohou se dožít až dvaceti let. 

Vrabec polní je jen o málo menší příbuz-
ný vrabce domácího. Vršek hlavy má kaštano-
vě hnědý a na bělavých tvářích má výraznou 
černou půlměsíčitou skvrnu. Samička vypa-
dá stejně jako samec. Tento druh vyhledává 
hlavně oblasti s poli, kde se střídají otevřené 
prostory s remízky, okraje listnatých lesíků, 
staré sady apod. Obytným městským čtvrtím 

a hluku měst se vyhýbá. V nejlepším případě 
ho můžeme spatřit v parcích a zahradách se 
starými dutými stromy. Hnízdo si staví nejčas-
těji ve stromových dutinách, ptačích budkách 
i ve stěnách hnízd čápů nebo dravců. Hnízdo je 
nepořádná, ale teplá koule ze stébel, slámy, me-
chu a suchých listů. V hnízdní dutině se nachá-
zí měkká výstelka z peří. Hnízdí podobně jako 
vrabec domácí od dubna do srpna a mívá tři až 
šest vajíček ve dvou nebo třech snůškách. Pá-
rek vrabců polních používá často totéž hnízdo 
celý život. Také se stává, že jeden sameček žije 
s několika samičkami, a tak musí krmit mláďa-
ta ve více hnízdech.

V našich podmínkách se s hejny vrabců 
domácích i polních setkáme nejčastěji v zimě 

u ptačích krmítek, kde sbírají zbytky semen 
na zemi a občas zobou i semena z krmítka. 

Proč mizí vrabci z měst a vesnic? Kulturní 
krajina, ve které se dříve vrabcům tak dobře 
dařilo, se za poslední desetiletí příliš promě-
nila. Mezi poli je nedostatek remízků a starých 
dutých stromů. Strniště, na kterých by mohli 
vrabci sbírat přes zimu semena, jsou zpravidla 
zorána už na podzim. Zahrady a sady jsou až 
příliš dokonale uklizeny, a proto poskytují jen 
málo úkrytu ptákům i hmyzu. Naopak drobné 
chovy drůbeže, které vrabcům, již se tam při-
krmují, prospívají, a tak se na venkov postup-
ně vracejí. Stoupá i obliba přírodních zahrad, 
a snad i proto se hejna štěbetavých vrabců po-
stupně v naší přírodě opět objevují.  

Josef Permedla

Na první pohled se zdá, že včelnice i její 
obyvatelé spí. To je opravdu jen zdání, vče-
ly i v zimním období pracují. Jsou staženy 
v hroznu, chomáči. Minimální životní proje-
vy jsou charakteristické pro správně zimující 
včelstvo, krouživě se pohybuje za zásobami 
a udržuje teplotu uvnitř hroznu 20 °C pro pře-
žití matky. V zimním období je minimální spo-
třeba zásob. Včelstvo „nevytápí celý úl“, chová 
se šetrně!

   S klesající teplotou se stává zimní hrozen 
stále těsnější a jeho povrch, přes který je pa-
sivně vyzařováno teplo, se zmenšuje. Včela ve 
vnitřním hroznu, s naplněným medným váč-
kem, může vydržet až šestnáct dní bez příjmu 
potravy. V chladné okrajové zóně až třikrát 
tak dlouho. To je přibližně asi 1,5 měsíce zim-
ního klidu, než ji hlad, nikoliv zima, donutí 
vtlačit se do teplého hroznu a přenechat stu-
denou okrajovou zónu jiným včelám.  

   Co se asi zdá během „zimního spánku“ 
včelce medařce? Z úlu vyrazit by chtěla, z kvě-
tu na květ přeletět, nasát čerstvého nektaru 

by se jí zachtělo. Zimní měsíce jsou obdobím 
klidu na včelnici. Dopřejme ho tedy včelám. 
Ty potřebují péči v létě i v zimě, kdy je včelni-
ce schovaná pod zimní přikrývkou čerstvě na-
padeného sněhu. Včelař zbavuje česno úlu od 
závějí, neboť včelstva potřebují v každém roč-
ním období dostatek vzduchu. Nesmíme také 
zapomenout na zdravotní stav našich včel 
a odebrat zimní spad, je třeba poslat vzor-
ky na vyšetření na přítomnost roztoče a mor 
včelího plodu. Koncem zimy toužebně očeká-
váme první prolet, u kterého by každý včelař 
měl být! Podle něj pozná, jak včelstva přezi-
movala. Dochází k němu někdy již koncem 
února nebo i v jeho průběhu. I když máme ješ-
tě zimu, pro včelstva je druhý měsíc roku za-
čátkem zakládání prvních ploch plodu.  

   Pro včelaře vrcholí přípravné práce na 
období jara. Zabývá se údržbou odstavených 
úlů a vyrábí nové. Zima nám také poskytu-
je mnoho času k prohloubení našich znalos-
tí studiem časopisů a knih k vylepšení naší 
provozní metody. Musíme být připraveni, aby 
nás jaro nezaskočilo. Včelař zimu také vyu-
žije k propagaci včelařského oboru u široké 

veřejnosti. Například pořádáním včelařských 
výstav a přednášek zejména ve školách. Zá-
jem o včely bývá u dětí značný, a tak je třeba je 
zasvěcovat do tajů života včel. Stručně řečeno 
vychovat si nástupce. Včelaření je obor, který 
svojí činností nenarušuje a nezhoršuje životní 
prostředí, naopak přírodě pomáhá. Včely opy-
lují květy a tím udržují pestrost vegetace naší 
krásné krajiny. Příště si povíme o akci, která 
vznikla na mé včelnici v loňském roce.

Na snímku je vrabec polní, který je v zimě častým návštěvníkem ptačích krmítek. 
Autor: Bohumil Kabeš

Foto: Josef Permedla
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sPORT  

atleti v zimě nezahálejí 
Martin Sebera

V průběhu zimních měsíců jsou v plném 
tempu běžecké poháry a halová dráhová sezó-
na vstupuje do svého počátku

 – 8. ledna se v Ostravě konal Přebor Morav-
skoslezského kraje staršího žactva, kde 
velmi dobrou formu prokázali tišnovští 
sprinteři a skokani Filip Drhlík a Filip Mi-
sař. Prvně jmenovaný v osobním rekordu 
7,75 obsadil v moravské konkurenci velmi 
dobré deváté místo a byl první nepostupu-
jící do finále. Lépe si vedl na 150 m sprin-
tu, kde časem 18,45 s skončil pátý! Filip 
Misař exceloval ve výšce výkonem 165 cm 
a skončil druhý! V doplňkových disciplí-
nách si též vylepšil osobní rekord na 60 m 

(7,97 s) a 150 m (19,35 s). Oba dva nadějní 
atleti se pečlivě připravují na Mistrovství 
Moravy a Slezska, které proběhne v únoru.

 – Brněnský běžecký pohár pokračoval 
hned několika závody. Štěpánským bě-
hem v Syrovicích a 7. ledna Kuřimským 
krosem. V obou se v dobrém světle uká-
zali tišnovští běžci. Ivan Ochrymčuk pro-
kázal skvělou kondici a v Syrovicích 
v kategorii MV3 skončil třetí! Závody ab-
solvuje cca 500 běžců z Brna a okolí, o to 
cennější je tento úspěch. Vysokou laťku 
drží mezi elitními ženami Petra Sebero-
vá, která je po pěti závodech v celkovém 
pořadí třetí, a Kateřina Smetanová pak 
ve veteránské kategorii překvapuje svou 
vzrůstající výkonností a je na průběžném 

čtvrtém místě! Na desetikilometrové tra-
ti na 21. místě v elitní kategorii mužů se 
drží Jarek Kundrát. Ostatní tišnovští zá-
vodníci mají méně absolvovaných běhů.

Moje vzpomínky 
na Zdeňka svobodu
Václav Seyfert, redaktor TN

V pátek 6. ledna 2017 zemřel ve věku 78 
let po dlouhé těžké nemoci Zdeněk Svoboda, 
bývalý předseda Sdružení sportovních klu-
bů Tišnov. Procházel mým životem od útlé-
ho dětství, někdy spíš jen tak zpovzdálí, jindy 
naopak velmi, velmi blízko. Téměř každé de-
setiletí z oněch minulých časů mám do určité 
míry spojeno právě s ním.

Poznali jsme se v šedesátých létech na te-
nise. Chodíval jsem tam s tátou už jako dítě 
a Zdeněk byl stabilním hráčem tehdejšího tiš-
novského družstva. Blížila se mu sice třicítka, 
ale s mým starším bratrem jsme mu oba dva 
už jako malí špunti směli tykat a to nám im-
ponovalo. Navíc se nám velice líbilo, že for-
hendem občas dokázal dát pořádnou ránu 
– mnohem větší než kdokoliv jiný ze všech, 
kteří na Ostrovec chodili hrávat. „Když budete, 
kluci, jíst hodně chleba s máslem, tak to brzy 
dokážete taky,“ říkával nám tehdy a my jsme 
tomu nějakou dobu skutečně věřili. Léto roku 
1969 jsme dokonce strávili na společné dovo-
lené na chalupě mého strýce v Janově v Jizer-
ských horách a ty rány z forhendu jsme se od 
něj učili i na kurtech v Jablonci nad Nisou.

Následující dekáda byla obdobím společ-
ných výjezdů na velké tenisové akce do Prahy. 
V roce 1973 se ve sportovní hale konal vůbec 
první mezinárodní turnaj Grand Prix a byli tu 
k vidění nejen Kodeš nebo Hřebec, ale také mla-
dičký Borg či Argentinec Vilas. Nemohli jsme 
si nechat tuhle událost ujít. Dva roky nato pak 
přišlo úspěšné tažení československého týmu 
Davisovým pohárem – zhlédli jsme i se Zdeň-
kem přímo na Štvanici nejen červencový duel 
proti Německu, ale hlavně legendární zářijové 
vítězství nad Austrálií, které pro náš tenis zna-
menalo postup až do finále této slavné soutěže. 
V zimních měsících jsme v těch časech společně 

hrávali ve staré tělocvičně sokolovny každou 
sobotu rekreační fotbálek a naše urputné zápa-
sy většinou končívaly důkladným zhodnocením 
zpravidla v hospodě Na Pernštýně, což můj otec 
čas od času nesl poněkud nelibě.

Kolem roku 1980 jsme téměř každou zimu 
společně jezdívali s běžkami na Českomorav-
skou vysočinu. Bydleli jsme přímo na Ski ho-
telu nebo v Rokytně a bývalo tu se Zdeňkem 
pokaždé velmi veselo nejen v zasněžené stopě, 
ale také po večerech nad skleničkou v místních 
restauračních zařízeních. Často a rád vyprávěl, 
a protože už jsme byli zvyklí na jeho napros-
tou přímost a trošku ostřejší smysl pro humor, 
bavili jsme se při tom náramně. Jednu zimu 
jsme dokonce Vysočinu zaměnili za Krkonoše, 
ale zatímco Zdeněk si v Rokytnici užíval jako 
doma, já jsem tehdy odtamtud zbaběle ujel… 
Snad na mne ty Krkonoše byly až příliš vysoko.

Po roce 1990 – musím říci, že pro mne po-
měrně překvapivě – se stal právě Zdeněk Svo-
boda tím, kdo táhl téměř 15 let celý tišnovský 
sport. Provedl ve funkci předsedy někdejší Tě-
lovýchovnou jednotu Tišnov složitou trans-
formací na nově a moderněji zformované 
Sdružení sportovních klubů (SSK) a přede-
vším dokázal se ctí absolvovat ještě složitější 

spory o rozdělení majetku s obnoveným Soko-
lem. Jako předseda tenisového klubu jsem teh-
dy byl členem správní rady SSK, ale nevídali 
jsme se spolu pouze na jejích jednáních; mno-
hé věci jsme probírali i na osobních schůzkách 
a od starostí s tišnovským sportem jsme často 
přecházeli i do osobní roviny. Když na podzim 
2005 o jediný hlas prohrál volbu předsedy pro 
další čtyřleté období, odešel jsem z funkcí v SSK 
společně s ním – bylo nám oběma jasné, že se 
v místním sportu začínají prosazovat nové „me-
tody“, které ani jednomu z nás nebyly po chuti.

Zdeněk rád cestoval, cítil se dobře hlavně 
v horách (či spíše v zalesněných kopcích), ale 
sílu si bral už ze samotné přírody jako tako-
vé. Stačil mu pohled na modré nebe či sluncem 
ozářenou zeleň všude kolem a už mně říkával: 
„Podívej, Vašíku, jaká je to nádhera!“ Měl po-
věst člověka, který dokáže cokoliv sehnat, čehož 
s úspěchem využívala nejen jeho mateřská Sub-
terra, kterou coby vedoucí úseku dokonale záso-
boval materiálem, ale také většina sportovních 
klubů našeho města. A pro mnohé bude překva-
pením, že se etabloval dokonce i v oblasti hudby, 
ač sám muzikantem nebyl – „pouze“ rád poslou-
chal swing, především slavný orchestr Glenna 
Millera. Hudební obec jej definitivně přijala do 
svých řad v roce 1974, kdy byl slavnostně „pro-
močen“ Strécovskou univerzitou moravskou 
a získal tím právo užívat titulu „stréc“ – stej-
ně jako třeba Gustav Brom, Milan Chladil nebo 
Hana a Petr Ulrychovi. I tak věhlasné persony 
jako Helena Vondráčková nebo Jára da Cimrman 
se této pocty dočkali později než on.

Téměř dvacet let statečně a dlouho i úspěš-
ně zápolil s krutou diagnózou. A přestože to 
onoho 6. ledna dopadlo tak, jak muselo, pro 
mne Zdeněk Svoboda svůj boj se zlou cho-
robou neprohrál. Pořád mám pocit, že se 
prostě budeme dál potkávat… Určitě ho ně-
kde zahlédnu, jak s nezbytným souputníkem 
Mirkem Špačkem buď vyrážejí na další cyk-
listickou túru, nebo jdou jen tak posedět nad 
sklenkou něčeho příjemného…

Petra Seberová během závodu Kuřimský kros.  
Foto: Petr Janek

Foto: rodinný archiv Z. Svobody
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Tenisový rok 2016 
Zdeněk Kunický

Sportovní klub Tenis Tišnov, z. s., má boha-
tou historii. Letos oslaví 95 let od svého zalo-
žení v roce 1922. Rok 2016 byl však doposud 
nejúspěšnější a nesmazatelně se zapíše do 
historie klubu, jak díky soutěžím družstev, tak 
díky soutěžím jednotlivců.

Nejprve se zmíníme o soutěžích družstev. 
V roce 2016 měl SK Tenis Tišnov v soutěžích 
12 družstev. Ve všech věkových kategoriích 
má klub nejen „A“ týmy, které nastupují ve 
vyšších soutěžích, ale i svoje záložní „B“ týmy, 
které hrají převážně základní soutěže, a popr-
vé klub postavil i „C” tým mladšího žactva.

Tým dospělých „A“ nastupoval v divizi 
a hráči měli za úkol bojovat o nejvyšší příč-
ky. Mladý tým tvořený sourozenci Křipskými, 
Martinou Seyfertovou a Karin Šafránkovou 
doplňovali veteráni Zdeněk Kunický, Petr Ne-
pustil a Zdeněk Hrabálek, kteří hájí tišnovské 
barvy přes 20 let. Po smolném začátku soutě-
že nakonec družstvo obsadilo šesté místo. „B” 
tým ve složení Dominik Kučera, Kryštof Vítek, 
David Ventruba, Martin Klouda, Michaela Jur-
čáková, Kamila Prudká a Libuše Čermáková 
měl podobný začátek jako áčko, ale dobrý fi-
niš soutěže je nakonec dostal na páté místo.

Dorostenecké áčko po postupu do nej-
vyšší soutěže Junior Tour – O pohár pre-
zidenta ČTS v roce 2014 a druhém místě 
v roce 2015 mělo ambice uspět v této 
soutěži i v roce 2016 a poprat se o ví-
tězství. Sestava: Dominik Křipský, Filip 
Křipský, Tomáš Stříteský, Kryštof Vítek, 
Karin Šafránková, Denisa Huňková, Ka-
mila Prudká a Libuše Čermáková, pod 
vedením kapitána a trenéra Zdeňka 
Kunického, se nesmazatelně zapsala do 
dějin klubu, když zvítězila ve všech sedmi 
zápasech a postoupila na MČR družstev. To 
se hrálo v září na dvorcích TK Sparta Praha 
a Tišnov byl na takto významné akci zastou-
pen porvé. Pro klub je to velký úspěch hlavně 

proto, že všichni chlapci a dvě dívky z týmu 
se od malička připravují na dvorcích na Ost-
rovci a jsou odchovanci klubu. Na samotném 
MČR se bohužel nepodařilo Tišnovákům pře-
jít první kolo přes tým TK Neridé a s koneč-
ným umístěním na 9. až 12. místě v ČR se 
s mistrovstvím rozloučili. Družstvo finančně 
podpořily Jihomoravský kraj a město Tišnov. 
Dorostenecké béčko udrželo II. třídu JmTS na 
konečném šestém místě. 

Starší žactvo „A” mělo velice vyrovnaný 
průběh soutěže a o udržení v I. třídě rozhodo-
valo pár zápasů. Tišnov, který byl tvořen pře-
vážně mladšími žáky, vybojoval páté místo. 
„B” tým skončil ve III. třídě také pátý. 

Tým mladších žáků měl hrát v I. třídě o po-
stup do ligy, ovšem díky zranění jedné z opor 
nakonec skončil na pěkném třetím místě. „B” 
tým a „C” tým byly ve III. a IV. třídě na třetím 
místě.

Výrazného úspěchu dosáhla družstva ba-
bytenisu a minitenisu. Oba týmy postoupily 
z krajských soutěží na podzimní krajská finále 
v Brně na ŽLTC Brno a TK Tilia Brno. Minite-
nisté na Tilii obsadili jedenácté místo a baby-
tenisté na dvorcích ŽLTC Brno výborné šesté 
místo. Z 54 přihlášených babytenisových druž-
stev v soutěžích JmTS je to výborný výsledek.

Mimořádných úspěchů dosáhli hráči 
klubu i v soutěžích jednotlivců. Mezi ty nej-
větší patří prvenství Dominika Křipského 
na krajském přeboru v kategorii dorostu. 
Ve Zlíně nenašel mezi 54 účastníky přemo-
žitele a probojoval se tak na pardubickou 
juniorku (MČR dorostu). Pro Tišnov byl 
úspěšný i krajský přebor staršího žactva 
v Jihlavě. Kryštof Vítek neprohrál ani je-
den zápas a odvezl si titul přeborník kra-
je a taktéž se tak probojoval na Mistrovství 
České republiky. Ve Frýdlantu nad Ostra-
vicí dosáhl na třetí místo ve dvouhře a ve 
čtyřhře se dokonce stal, společně s Janem 
Pučálkou (TK Neridé), mistrem republi-
ky.  Poprvé v historii klubu hráli na MČR 

dorostu (pardubická juniorka) hned čty-
ři hráči z Tišnova (Dominik a Filip Křipští, 
Kryštof Vítek a ve čtyřhře s ním i Tomáš 
Stříteský). Mnoho trofejí ze soutěží jed-
notlivců přivezli i ostatní hráči klubu: Jakub 
Goldman, Nikola a Nela Procházkovy, Hanz 
Rychtář, Karel Brusenbauch, David Král, Ma-
tyáš Řezanina, Tereza Hrdličková a další.

Od roku 2008 vyhodnocuje Jihomoravský 
tenisový svaz výsledky mládeže v anketě „Po-
hár mládeže JTS“. Z 85 hodnocených klubů 
obsadil SK Tenis Tišnov v roce 2016 vý-
borné šesté místo. Tišnov se od začátku an-
kety pohybuje vždy kolem desátého místa, 
přičemž šesté místo za rok 2016 je zatím nej-
lepší dosažené umístění.

Poděkování za úspěšnou sezónu patří tre-
nérům Martině Seyfertové, Michaele Jurčáko-
vé, Filipovi Křipskému, Dominiku Kučerovi, 
Kamile Prudké, Kamile Goldmanové, Rober-
tu Halasovi a Ludmile Vojtové. Na jejich prá-
ci s mládeží přispělo město Tišnov nemalou 
částkou z dotačního programu „Podpora tre-
nérů mládeže“, za kterou klub městu děkuje.

V současné době se hovoří o revitaliza-
ci sportovního areálu na Ostrovci, kde měl 
v prvních plánech tenisový klub získat dva 
nové tenisové kurty a fotbal se měl rozrůst 
o tréninkové fotbalové hřiště. Také sociální 
zázemí kopané mělo být rekonstruováno pro 
potřeby rozvíjejícího se klubu. O hru teni-
su je hlavně mezi dětmi čím dál větší zájem. 
Dva nové kurty by tenisovému klubu pomoh-
ly, sloužily by jak na tréninky mládeže, tak by 
také šlo zvýšit počet družstev mládeže a po-
řádat turnaje vyšší kategorie, které si město 
velikosti Tišnova jistě zaslouží. Naše přání je, 
aby byly naplněny dohody fotbalu a tenisu 
a nakonec zvítězil projekt, kterému dalo zele-
nou i zastupitelstvo města.

Za úspěšný rok a podporu činnosti 
a provozu patří poděkovat největším part-
nerům klubu, kterými jsou město Tišnov 
a Jihomoravský kraj.

Opět se blíží sokolský slet 
Jan Sláma

V roce 2018, kdy naše republika oslaví 
100. výročí vzniku Československa, se sokolo-
vé nejen z Česka slétnou do Prahy na XVI. vše-
sokolský slet. Tím chceme přispět k oslavám 
tohoto významného výročí a zároveň si připo-
menout významnou úlohu sokolů při vzniku 
republiky.  

Je neuvěřitelné, že to bude už pátý slet 
po obnovení Sokola v roce 1990. Aby se 
všechno podařilo, musíme již nyní začít 
s důkladnou přípravou. V současné době 
jsou schváleny všechny hromadné sklad-
by, které budou na sletu předvedeny. Jsou 

určeny pro všechny věkové kategorie, a jak 
se ukázalo, jejich pracovní předvedení jsou 
velice zdařilá. Nácvik skladeb začne symbo-
licky štafetou, která povede ze všech krajů 
a sokolských žup včetně Slovenska do Prahy 
v září 2017.

Samotnému sletu budou předcházet slety 
žup a slety v rámci krajů.

Samozřejmě s nácvikem hromadných 
skladeb začneme v září i v naší tělocvič-
né jednotě v Tišnově a dalších T. J. Sokolské 
župy Pernštejnské, tak abychom mohli už 
v únoru 2018 představit aspoň části skladeb 
na sokolské akademii a v květnu uspořádat 
v Tišnově župní slet. 

K účasti na nácviku a provedení hromad-
ných vystoupení zveme všechny zájemce 
o tento druh pohybové aktivity. Zvláště chce-
me zapojit do nácviku mládež. Vyzýváme tak 
všechny učitele mateřských a základních škol 
a jejich rodiče, aby se se svými dětmi k nácviku 
připojili. Všichni víme, jak je důležité, aby si děti 
už od útlého věku našly cestu k pohybovým ak-
tivitám, které nesporně přispívají k jejich zdra-
vému vývoji. Na základě našich zkušeností jsme 
si jisti, že jejich účast na hromadných pohybo-
vých vystoupeních k tomu významně přispěje. 
O tom, že všechny skladby jsou pěkné, se může-
te přesvědčit na serveru YouTube pod profilem 
Sportovní všestrannost ČOS. 
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silvestrovský běh 2016 
Jan Bytešník

Tak jako každý rok musí Jiřík ve Zlatovlásce 
toho hada ochutnat, kvanta lidí se večer musí 
opít a většina obyvatel v produktivním věku po 
Novém roce prostě musí do té… milované prá-
ce, tak i na základě tohoto vyššího principu se 
v Lomničce i letos musel konat Silvestrovský 
běh – pro tentokrát s pořadovým číslem 19.

Ke startu se dostavilo všech 97 běžců, kte-
ří se registrovali, což znamená, že si to mezi-
tím nikdo nerozmyslel a ani se nikdo nezalekl 
projevu starosty Sokola. Jiné faktory způsobu-
jící nenadálou neúčast nejsou známy, neboť 
hospoda na Silvestra otevírá až ve dvě. Velmi 
pozitivní je též zpráva, že všech 97 účastníků 
závodu doběhlo do cíle. Někteří přihlížející se 
totiž obávali, že v případě jejich vlastní účasti 
by u hřbitova popadali do rakví.

Všichni tito sportu chtiví sportovci ve spor-
tovním duchu sportovali natolik intenzivně, 
že je nezastavily ani kapky potu řinoucí se ze 
špiček nosů na nelítostný a mrazem rozžha-
vený asfaltový povrch nebo propocené spod-
ní termoprádlo, jehož odkaz památky byl 
jistě cítit ještě dlouho po skončení dechbe-
roucí vřavy o co nejlepší umístění. A ty před-
smrtelné výkřiky při zdolávání cílové roviny 
o převýšení minus dva metry… Všichni běž-
ci se vydali na strastiplnou cestu dlouhou 
tak nějak šest kilometrů (6,1 km na desetinu 

kilometru přesně) o celkovém převýšení na-
horu a dolů 46 metrů, v teplotě, která po dlou-
hé době připomínala zimu. Ale sluníčko zato 
svítilo, jako by to mělo být naposledy. Co se 
účasti týče, o osm kusů překonala tu loňskou, 
což vytvořilo v tomto směru nový rekord. Nic-
méně pořadatelé tajně a často i v soukromí 
pod peřinou, když se nikdo nedíval, doufali, že 
počet účastníků překročí trojcifernou hodno-
tu. Ne, neměli jsme na mysli číslo 827. No tak 
příště just musíme říct ještě strécovi Tondovi, 
Lojzíkovi a Maruně.

Pro rok 2016 naše výpočetní středisko 
zaznamenalo 36 běžců, kteří spadali do ka-
tegorie muži, 33 žen a 28 mužů nad 40 let. 
Průměrný věk všech zápasníků o rekord-
ní slivovici byl 35,8 let. Z této statistiky však 
nejsou vyjmuti závodníci, jejichž věk není 
v souladu se zákonem ve věci požívání alko-
holických nápojů. Podívámeli se do jednot-
livých kategorií, průměrný věk v mužích byl 
29,2 let, průměrný věk ženách 30,9 let a prů-
měrný věk v kategorii muži nad 40 byl 39 let. 
To je ale nesmysl, co? Ve skutečnosti to bylo 
téměř 50 let. Údaje k vyhodnocení průměrné 
velikosti poprsí v kategorii žen nejsou zazna-
menány, ale v kategorii muži je to 65B. Vete-
ráni pak 70D. Naše rekordní slivovice opět 
nabývá na archivní hodnotě, neboť doběhový 
čas, který podmiňuje její získání, znovu nebyl 
pokořen (19:42 Petr Ondroušek 2006).

Při průletu cílovou rovinkou jako první ro-
zehnali slepice a strhli pásku s nápisem „zá-
kaz vstupu“: Autobus linky 333.
Dále pak v kategorii MUŽI:
1. Pavel Váňa – 22:38
2. Václav Kytner – 22:39
3. Ondřej Doležal – 22:51
Kategorie ŽENY:
1. Petra Seberová – 25:26
2. Soňa Mihulová – 27:04
3. Eliška Jelínková – 27:34
Kategorie M40:
1. Miroslav Navrátil – 24:29
2. Zbyněk Bednář – 24:31
3. Pavel Zourek – 24:49

 
Sokol Lomnička vzkazuje všem, kteří svou 

účastí vytvořili i tento Silvestrovský běh, 
DĚKUJEME!

Jak chytal „náš“ honza Richter 
Václav Seyfert, redaktor TN

Ve více než stoleté novodobé historii olym-
pijských her figurují mezi těmi, kteří pod pěti 
kruhy zápolili přímo na sportovištích, také 
tři ryzí Tišnováci. Prvním z nich byl hokejový 
brankář Jan Richter, který se jako člen česko-
slovenského týmu zúčastnil zimní olympiády 
v norském Oslu v roce 1952. Šlo tehdy o prv-
ní ze tří vrcholných světových soutěží, na nichž 
tento odchovanec tišnovského hokeje v repre-
zentačním dresu startoval – následovala ještě 
dvě mistrovství světa: v roce 1953 ve Švýcar-
sku a v roce 1954 ve Švédsku.

Proč právě teď tuto skutečnost připomíná-
me? Vlastníteli na tišnovské kabelové televi-
zi tzv. kompletní nabídku, naladíte zde mimo 
jiné i stanice DokuCS a Československo. A prá-
vě ty v těchto dnech opakovaně vysílají zapo-
menutý dokument režisérů Jindřicha Ference 
a Františka Papouška Mistrovství světa v ho-
keji ve Stockholmu, který v téměř hodinu a půl 
trvající reportáži přibližuje důležité momenty 

šampio nátu z roku 1954. Máme tedy unikát-
ní možnost vidět tišnovského rodáka přímo 
v akci na ledové ploše při utkáních s Německou 
spolkovou republikou, Norskem a Kanadou, 
ale kromě toho také v zákulisí mimo mantinely. 

Většinu zápasů na mistrovství světa sice 
tehdy odchytal sotva 22letý odchovanec bu-
dějovického hokeje Jiří Kolouch, ale téměř 
o 10 let starší Richter svou příležitost do-
stal také. Za pozornost v dokumentárním fil-
mu stojí jak mnohé jeho brankářské zákroky 
(samozřejmě se tehdy ještě chytalo bez mas-
ky), tak i vždy pečlivě upravenou vlnku v úče-
su a úsměv značící dobrou náladu. Ale nejen 
sledováním tišnovského sportovce jsou přes 
60 let staré záběry ze Stockholmu zajímavé: 
hrálo se na otevřeném kluzišti, mnohdy i za ne-
příjemného sněžení, jako „rolba“ sloužily hadry 
a barely s horkou vodou – najdou se zde pros-
tě věci, které už v dnešním hokeji rozhodně 
neuvidíte. Mimo jiné i to, že hráči jezdili k zá-
pasům oblečeni do výstroje už z hotelu nebo že 
zejména Kanaďané si zapalovali cigarety nejen 

v hotelové recepci, ale také hned při odchodu 
z ledové plochy.

Richterovo působení v hokejové reprezenta-
ci je plné silných příběhů, kuriozit a zajímavos-
tí. Už jeho debut proti Polsku 26. března 1949 
v Brně patří mezi významné okamžiky spor-
tovní historie našeho města, protože společně 
s ním nastoupil v reprezentační dresu ještě je-
den původně tišnovský hráč, útočník Jan Vala. 
Dva Tišnováci v týmu Československa v jednom 
a tomtéž utkání! Bylo to v závěru právě té zimy, 
v níž náš tým získal titul mistrů světa a v po-
sledním přátelském duelu sezóny tak dostali 
příležitost noví hráči. Ani ne rok poté přišly tra-
gické události s pozatýkáním téměř komplet-
ní hokejové reprezentace, které způsobily, že 
šampionátů v létech 1950 a 1951 se ČSR vůbec 
nezúčastnila. A protože v komunistických kri-
minálech trpěla mimo jiné i naše brankářská 
legenda Bohumil Modrý, uvolnilo se definitivně 
jeho místo právě pro Honzu Richtera.

Na žádném ze světových mistrovství ale ne-
bylo Janu Richterovi dopřáno radovat se ze 

Foto: Michal Beneš

OsTaTKOVÁ ZÁbaVa V LOMNIČCE
Přijďte se pobavit na tradiční Ostatkovou zábavu, která proběhne v sobotu 25. února. Uskuteční se v sokolovně v Lomničce od 20.00 do brzkých ranních hodin.  

Ať už přijdete v masce, nebo bez, těšte se na noc plnou zábavy okořeněnou kulturními vystoupeními. Nebude chybět šenk plný lahodného moku, kuchyně s jedno-
duchým, leč poctivým jídlem a tradiční tombola. K tanci zahraje kapela duo Arcona ze Znojma. Těší se na vás účinkující a pořadatelé z T. J. Sokol Lomnička.
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zisku medaile, i když důvody byly nejednou vel-
mi zvláštní. Na olympiádě 1952 skončil náš tým 
v základní soutěži třetí se stejným bodovým zis-
kem, jaký mělo čtvrté Švédsko, nad nímž jsme 
zvítězili 4:0. Tehdy ale ještě neplatilo pravidlo, 
že při rovnosti bodů je rozhodujícím kritériem 
výsledek vzájemného utkání – podle tehdejších 
regulí se hned nazítří musel konat opakovaný 
zápas. V něm náš tým ještě ve druhé třetině vedl 
3:0, ale podlehl 3:5 a skončil bez cenného kovu. 

Ještě podivněji se pro Jana Richtera a jeho 
spoluhráče vyvinulo mistrovství světa v roce 
1953. Týmy Kanady a USA se tehdy vůbec ne-
přihlásily, premiéra silného družstva Sovětské-
ho svazu byla na poslední chvíli o rok odložena, 
takže v hlavní skupině o titul startovaly jen čty-
ři týmy, které se mezi sebou utkaly dvoukolo-
vě: Švédsko, ČSR, Švýcarsko a SRN (Německo). 
V této konkurenci měla být medaile téměř jis-
tá a soutěž se také podle těchto předpokla-
dů vyvíjela. Po čtyřech kolech měli naši na 

kontě jedinou porážku od Švédů a na dosah 
tedy mohl být dokonce i mistrovský titul. Páté 
kolo se mělo hrát 13. března 1953, v době, kdy 
už bylo jasné, že je jen otázkou času, kdy napo-
sledy vydechne prezident Klement Gottwald 
(stalo se tak o den později). Naše družstvo bylo 
vedením československé tělovýchovy ze soutě-
že pro státní smutek odvoláno, jeho výsledky 
byly anulovány a z medaile nebylo opět nic.

Pouze na šampionátě ve Stockholmu 1954, 
který je zmiňovaným dokumentárním filmem 
právě připomínán, tedy naši obsadili příčku pod 
stupni vítězů opravdu zásluhou výsledků na 
ledě. Bylo to mistrovství, na němž se poprvé ob-
jevili i sovětští hokejisté, kteří ve finále deklaso-
vali Kanadu a hned při své premiéře získali titul. 

A na závěr to nejdůležitější – kdy bude mož-
no Jana Richtera v avizovaném dokumentu na 
televizních obrazovkách spatřit? Během konce 
ledna a v průběhu února jsou vysílací termíny 
čtyři. Tak si vyberte:

 – 30. ledna – stanice DokuCS – od 11.15 hod.
 – 9. února – stanice DokuCS – od 12.35 hod.
 – 19. února – stanice Československo – od 

18.50 hod.
 – 20. února – stanice Československo – od 

13.00 hod.

Foto: archiv tišnovského hokeje

hLEDÁME sPOLUhRÁČE pro rekreační basketbal – smíšená družstva
Jsili ve středním věku a bavilo by tě zahrát si basket, pojď s námi v úterý a ve čtvrtek ve 20.00 hod. do tělocvičny na ZŠ nám. 28. října Tišnov.  

Informace na emailu a.vasicek555@seznam.cz nebo mobilu 723 090 932. 

Dne 28. ledna uplynou tři roky, co nás 
opustila naše tchyně a babička paní 
 ANDĚLA ŠPAČKOVÁ. S láskou vzpomína-
jí snacha Dana, vnoučata Michal a Simona 
s rodinou.

Dne 6. ledna uplynulo pět smutných roků, 
kdy nás navždy opustila naše mamin-
ka, babička a prababička, paní BOŽENA 
 ODEHNALOVÁ. S láskou a úctou stále 
vzpomínají dcery a synové s rodinami. 

Dne 24. ledna uplynulo deset let, co nás 
navždy opustila maminka, babička a pra-
babička paní JARMILA SÝSOVÁ. Za vzpo-
mínku děkují Jiří, Zdeněk a Alena, děti 
s rodinami.

Dne 15. února uplyne pět let plných bo-
lesti a smutku, kdy nás navždy opustil 
pan JIŘÍ PROCHÁZKA. S láskou vzpomíná 
manželka a děti s rodinami. 

Dne 29. ledna uplyne deset smutných 
roků, kdy nás navždy opustil pan JAN 
 ANTONÍN z Čebína. Za tichou vzpomín-
ku děkují a s láskou vzpomínají dcera Jana 
a syn Radek s rodinami, maminka, přítel-
kyně Anna a bratr František s rodinou. 

„Odešel jsi, ale v srdci zůstáváš těm, kteří tě 
milovali.“

13. února to budou dva roky, co navždy 
odešel náš milovaný manžel, tatínek, dě-
deček a pradědeček pan JAN BĚHOUNEK.  
Stále vzpomínají manželka a děti s ro  
dinami.

Dne 23. února uplyne dvacet osm let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan ADOLF POSNER. S láskou 
vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují manželka a syn Jan s rodinou.
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Dne 9. února uplyne první smutný rok od 
úmrtí našeho drahého manžela, tatínka 
a dědečka pana VIKTORA KUBEŠE. S lás-
kou vzpomíná zarmoucená rodina.

Dne 9. prosince uplynulo dvacet šest let od 
náhlého úmrtí našeho milovaného man-
žela, tatínka, dědečka, pradědečka, bra-
tra a strýce pana VLADIMÍRA HLÁVKY  
a 11. února vzpomeneme jeho nedožitých 
devadesát roků. Za tichou vzpomínku dě-
kuje manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka na nadšeného sportovce, milovníka přírody a mírumilovného vzteklouna…
Jana Mašková

Dovoluji si touto cestou vzpomenout na mého tatínka ZDEŇKA SVOBODU. Omlouvám se všem, kteří se chtěli při-
jít rozloučit do obřadní síně, ale táta si to nepřál, miloval život a loučit se nechtěl. Odešel po vleklé nemoci 6. ledna 
2017, se kterou statečně bojoval patnáct let, byl s námi, nebyl sám. Jako správný tišnovský rodák od řeky rád plaval, 
všechny kopce v okolí znal zpaměti a nebyl pro něj problém s kamarády objíždět okolí na kole. Hospůdky a dobré jíd-
lo, to byl Zdeněk. V mládí hrál hokej, lyžoval, pomáhal s tenisem, později když bylo třeba, dokázal vybojovat i investi-
ce do nové haly za SSK. Miloval  Vysočinu. S partou kamarádů, v létě, v zimě, to byla jízda! Zúčastnění jistě vědí, o čem 
mluvím, a to nejen o mládí na Medlově, cyklovýletech po naší vlasti, ale také o pravidelných vánočních výpravách na 
Dědkovskou horu, klidně i s pomocí berlí. Se skvělou partou ze Subterry viděl mnoho zemí a pokaždé se vracel plný 
nových zážitků, které v jeho podání byly nepřekonatelné. Kdo zažil, ví, že nerad pouštěl ostatní ke slovu…
Mohlo by se zdát, že byl samotář, ale opak je pravdou, táta měl mnoho kamarádů a známých po celé republice, někte-
ré i pravidelně navštěvoval. A všechny vás měl rád!

Dne 6. února by se dožil devadesáti pěti 
let pan JOSEF HAVLIŠ. S láskou vzpomí-
ná syn s rodinou. Děkujeme všem, kteří jej 
znali, za tichou vzpomínku.

Dne 21. ledna uplynul již desátý smut-
ný rok, co nás navždy opustil náš milova-
ný manžel, tatínek, strýc a dědeček pan  
JOZEF  BOHUŠ. Za tichou vzpomínku na 
dobrého člověka děkují a s láskou vzpomí-
nají manželka a dcery s rodinami.

Dne 12. ledna uplynulo pět let, kdy nás 
opustila manželka, maminka a babič-
ka paní MARIE NAVRÁTILOVÁ. S lás-
kou a úctou vzpomínají manžel a děti 
s rodinami.

Dne 21. ledna uplynulo již osm smutných 
let, co nás navždy opustila paní RŮŽENA 
ODEHNALOVÁ. Stále vzpomínají manžel 
a děti s rodinami.

Dne 10. února uplyne deset let, co nás 
navždy opustila naše maminka ZDENA 
KOVÁŘÍKOVÁ. Děkujeme všem, kdo vzpo-
menou s námi. Dcera Lída s rodinou a syn 
Zdeněk

„Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srd-
cích zůstávají.“
Dne 15. února uplynou tři roky, co mě navždy opustil manžel, 
pan ANTONÍN KOPŘIVA. Za vzpomínku děkuje manželka. 

Dne 18. ledna uplynulo deset let od úmrtí mého tatínka, pana 
JIŘÍHO MACKŮ, rodáka z Tišnova. Stále vzpomíná dcera Ilona 
s rodinou.

Dne 11. února uplyne dvacet pět let, co nás navždy opustila naše sestra LENKA CÍSAŘOVÁ.  
Dne 9. března uplyne pět smutných roků, co nás opustila naše maminka a babička  
EVA CÍSAŘOVÁ. Stále vzpomínají sestry a dcery s rodinami.



PŘÍRODa  

28 Tišnovské noviny

NabÍDKY PRÁCE / INZERCE  

MĚsTO TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV,

VYHLAŠUJE
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

pro obsazení pracovních pozic:
referent Odboru správy majetku a komunálních služeb

 referent Odboru správních a vnitřních věcí

Písemné přihlášky s požadovanými přílohami předejte na podatelnu MěÚ Tišnov nebo zašlete 
v termínu do 8. 2. 2017 – do 17.00 hod. na adresu: Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov.

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

DObROVOLNÝ sVaZEK ObCÍ TIŠNOVsKO

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení pozice:

manažer Centra společných služeb DSO Tišnovsko
Popis pracovní pozice: 
•  poskytování odborné podpory a poradenství obcím při výkonu veřejné správy, a to 

především v oblastech fungování obce a jejích orgánů, odborného projektového poraden-
ství v oblasti získání dotací, realizace výběrových řízení (zadávání veřejných zakázek), 
včetně pravidelné komunikace se starosty obcí atd.

Požadavky:
• vzdělání: VŠ nebo SŠ a min. 5 let odborné praxe
• praxe na vedoucí pozici min. 2 roky
• praxe ve veřejné správě, nejlépe v obecní, krajské samosprávě, DSO, MAS 
•  znalost fungování veřejné správy, zejména obecní samosprávy, včetně kompetencí 

a odpovědnosti jednotlivých orgánů, DSO 
•  základní znalost zákona o obcích včetně praktického využití
•  zkušenosti s projektovým řízením
•  schopnost kriticky vyhodnocovat informace o fungování CSS (reporting o realizovaných 

aktivitách) 
•  schopnost přesvědčit zástupce obcí o významu projektu, aby mohl být naplněn jeho cíl 
•  silná orientace na dosažení stanovených cílů projektu 
•  znalost práce s MS Excel a MS PowerPoint 
•  komunikační dovednosti, příjemné vystupování
•  aktivní řidič automobilu – řidičský průkaz B
Rozsah úvazku a mzdové podmínky:
•  plný pracovní úvazek – 1,0 (40 hodin týdně)
•  nástupní mzda ve výši 22 164 Kč/měsíc 
Doba trvání prac. poměru: nejlépe od 1. 3. 2017 – dle projektu doba určitá do 30. 6.  2019 
(možnost prodloužení dle potřeb svazku a zajištění udržitelnosti projektu do 31. 7. 2020).
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 10. 2. 2017.  
Přihlášku s požadovanými přílohami zašlete na adresu: Centrum společných služeb DSO 
Tišnovsko, Komenského 1109, 66602 Předklášteří; kontaktní osoba: PhDr. M. Jedličková, 
tel. 731 499 194
•  v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum narození, státní příslušnost, 

místo trvalého pobytu, datum, podpis a telefonní spojení.
•  k přihlášce připojte profesní životopis, z něhož budou jednoznačně patrny především 

dosavadní pracovní zkušenosti, motivační dopis, čestné prohlášení o bezúhonnosti, ko-
pii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými 
osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, a souhlas kandidáta s poskytnutím životopisu Svazu měst 
a obcí ČR a s jeho uchováním po dobu výběrového řízení.

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

ZÁKLaDNÍ ŠKOLa TIŠNOV, sMÍŠKOVa,

PŘIJME do pracovního poměru
školního psychologa 

 Předpokládaný nástup od 1. 3. 2017 
(info – ředitelství školy, 

tel. 549 415 163, kl. 501, mob. 724 278 791)

Žádosti se strukturovaným životopisem 
zasílejte na email: zssmiskova@zssmiskova.cz

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

hledá účetní
Informace poskytuje: Ing. Mgr. Jana Wildová – ředitelka, tel. 

549 410 310, 777 707 578. Životopis zašlete poštou na adresu 
Centrum sociálních služeb Tišnov, Králova 1742, 666 01 Tišnov, 

nebo emailem na adresu info@css.tisnov.cz.

ZŠ TIŠNOV, nám. 28. října 1708, 

přijme na plný úvazek  
kvalifikovanou učitelku/učitele ČJ/Mat. Nástup od 1. 4. 2017.

CV zasílejte na adresu zhorova@tisnov-zs28.cz,  
tel. 731 732 863.

PROsÍM O POMOC
Prosím, pomozte vyléčit mého Bondíčka. Je to 2,5letý valach 

American Paint Horse. 
Když jsem si ho vybírala, byla to láska na první pohled. Takové 
mrňavé, dlouhonohé hříbátko s hustou hřívou padající na obě 
strany, koukající na mě přes ohradu, a já věděla, že je to první 

a poslední kůň, na kterého jsem se byla podívat.  
  Bondíček se mnou odjíždí domů! Byl to můj splněný sen pořídit 
si koně a díky mamce, která mi na něj přispěla nemalou částkou, 

se můj sen stal skutečností. 
Věnuji se mu od hříbátka každý den. Trénovali jsme na závody, 

na kterých získal mnoho ocenění. Je velmi učenlivý a chytrý. Mezi 
námi je velmi silné pouto a při práci jako by mi četl myšlenky.

 Bohužel mu byla před pár dny diagnostikovaná podotrochloza, 
tj. kostnatění chrupavek. V nejhorší fázi tohoto onemocnění 

pohybového aparátu dochází k velmi bolestivému kulhání, které 
může postupem času i zabránit v chůzi. Toto onemocnění je 

neléčitelné, avšak Bondíček má ještě naději, a to léčbu kmenový-
mi buňkami nebo léky ze zahraničí, které zpomalí, nebo i přeruší 

stupňování jeho nemoci.
Obě tyto léčby jsou velmi finančně náročné a z platu stájníka si je 

nemohu dovolit.
Tímto Vás prosím o finanční pomoc při léčbě 

Bondíčka na uvedené číslo účtu.
V případě jakýchkoliv otázek mne, prosím, kontaktujte na níže 

uvedené číslo či emailovou adresu.
Děkujeme 

Andrea M. a Bonďa, Ranč Zálesná Zhoř,  
A.Michalikova@seznam.cz

Tel. 736 269 746, č. ú. 2111876995/2700
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Posilujte imunitu s pomocí  
bylinných doplňků z Tišnova

Zdraví prospěšné vitaminy, minerály a ex-
trakty z bylinek či ovoce najdete v MaxiVita 
Horkých nápojích nebo MaxiVita Bylinných 
sirupech. Oba oblíbené produkty pocházejí 
z tišnovského výrobního závodu VITARu, 
tradičního českého výrobce vitaminových 
doplňků s dlouholetou tradicí. Právě tam si je 
můžete i koupit, přímo v podnikové prodejně.

Zima je obdobím, které představuje zvýšený nápor na imunitní systém organizmu. 
Každoročně se právě během zimy objevují chřipkové epidemie a ani ta letošní není 
výjimkou. Už naši předci věděli, že k podpoře imunity se hodí nejrůznější bylinky a vy 
se na jejich pomoc můžete spolehnout i dnes, navíc pro ně nemusíte chodit daleko… 

Bylinky bodují a v sirupech chutnají
MaxiVita Bylinné sirupy nabízejí osm pečlivě 
vyvinutých druhů, například MaxiVita Bylinný 
sirup Posílení imunity s bylinnými extrakty 
z plicníku lékařského a echinacey, které po-
zitivně přispívají ke zvýšení odolnosti proti 
virům a bakteriím. V lidovém léčitelství jsou 
tyto bylinky používány při zánětu průdu-

šek a k usnadnění odkašlávání. 
Když je řeč o kašli, je vhodné 
zmínit také MaxiVita Bylinný 
sirup NaKašel s extrakty z lípy  
a divizny, které mají příznivý vliv 
na horní cesty dýchací a v lido-
vém léčitelství se používají jako 
podpora při rýmě, kašli a nachla-
zení. Napomáhají tišit dráždění  
v krku a mohou pomoci ke zmír-
nění chrapotu a škrábání v krku.

Někdo to rád horké. A zdravé
Do rostlinné řady MaxiVita Herbal patří  
i oblíbené Horké nápoje, které zahřejí  
a dodají tělu vitamin C a zinek – látky, které 
podporují imunitu a chrání organizmus 
před oxidativním stresem, tedy před škod-
livým působením volných radikálů. Každý 
ze čtyř druhů pak obsahuje také specifické 
rostlinné extrakty, které dokážou pomoci. 
Třeba echinaceu a acerolu, které mají pří-
znivý vliv na horní cesty dýchací (MaxiVita 
Horký nápoj Echinacea) nebo extrakty ze 
zázvoru a rakytníku, které jsou v tradiční 
medicíně často používány jako přírodní 
podpůrný prostředek ke zvýšení odolnosti 
organizmu (MaxiVita Horký nápoj Zázvor).

Doplňky stravy MaxiVita seženete v obchodech 
a drogeriích, na eshopu www.nasevitaminy.cz  
i přímo v podnikové prodejně na vrátnici výrob-
ního závodu VITAR v Tišnově.

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

Podporujte imunitu 
na maximum

Doplňky stravy

www.penny.jobs.cz

Chcete mít práci za rohem? 
Staňte se naším kolegou! 

V současnosti hledáme 
pracovníky na tyto pozice:

ZÁSTUPCE 
VEDOUCÍHO PRODEJNY

Nástupní mzda
20 500 Kč (40 h/týden)

POKLADNÍ
Nástupní mzda

16 300 Kč (40 h/týden)

Nabízíme:
 týden dovolené navíc ihned od nástupu

 pracovní poměr na dobu neurčitou 
i na zkrácený úvazek

 stravenky v hodnotě 65 Kč
a další výhody...

PRACUJTE
V BLÍZKOSTI

DOMOVA

Kontaktujte nás:
Přímo na prodejně, na e-mailu: nabor@penny.cz,

na tel. 284 096 165

nebo na mob.

A1_nabor_07_26_2016_pasmo_0.indd   1 26.07.16   11:50

Pánské obleky Bandi doporučuje
porotce známých tanečních soutěží

Zdeněk Chlopčík

Nemáš co na sebe?
Jdeš na ples?

Značková prodejna Pánské obleky BANDI  - Brno, v Dornu vedle Vaňkovky
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 ° Suché palivové dřevo,  
tel. 608 065 337

 ° Nabízím práci při zaměstnání na PC/net 
na VČ, příjem 7 až 10 000 Kč/měs., nebo na 
HČ od 25 000 Kč/měs. Více info na  
www.podnikejzdomova.cz/urbankova1.

 ° Restaurace Krček. 
Pro naši provozovnu hledáme číšníka/
servírku na výpomoc přes obědy. Nástup 
možný ihned. Tel. 605 734 760.

 ° Koupím byt v této oblasti,  
opravy mi nevadí. Tel. 739 826 409.

 ° Pracující žena hledá 
pronájem pokoje v rodinném domě nebo 
bytě. Tišnov a okolí. Cena 4 až 5 000 Kč. 
Děkuji za nabídky. Tel. 732 930 837.

 ° Podhorácká restaurace v Tišnově  
přijme do svého kolektivu zaměstnance 
na pozice kuchař/šéfkuchař a uklízečka. 
Info na tel. čísle 732 464 917, p. Bárta.

 ° Hledám dům k bydlení.  
Zahrada výhodou. Tel. 607 127 906.

 ° Nově otevřené kadeřnictví-holičství 
Splněný sen. Nabízíme veškeré kadeř-
nické služby včetně svatebních účesů 
a holení břitvou. Brněnská 196/1, Anna 
Kouřilová, tel. 774 513 440.

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

EET

dobře si
vybrat

s dokonalým
servisem 

Bezručova 21, Tišnov     tel.  549 411 139



NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ ROZZÁŘIL TIŠNOVSKÉ NÁMĚSTÍ DIVOKÝMI BARVAMI
1. ledna 2017
Foto: Josef Permedla

ÚSPĚŠNÉ PŘEDSTAVENÍ S PYDLOU V ZÁDECH SE HRÁLO HNED DVAKRÁT PO SOBĚ
12. a 13. ledna 2017, Kino Svratka
Foto: Denisa Ondrová
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Rádi vám poskytneme profesionální realitní služby podložené 20ti letými zkušenostmi.

Byty

Pozemky

Rodinné domy

Chaty, ChaluPy

komeRční PRostoRy

FinanCovaní

tRžní odhady Cen

Vaši makléři
pro Tišnov a okolí
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Komplexní reality, s.r.o.
budova Komerční banky, I. patro / nám. Komenského 124 / 666 01 Tišnov
t: 549 410 321 / e: office@komplexnireality.cz

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

tRadiCe

jistota

PRoFesionalita

zajímá vás 
tržní cena vaší 
nemovitosti?

uvažujete 
o prodeji či 
pronájmu?

Chcete prodat, 
pronajmout rychle 
a bezpečně?

místní rodinná firma s tradicí od roku 1997.

 

jsme tišnovská Realitní kanCelář a PodPoRujeme Region:

SHD Březina




