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	 Milé	 čtenářky,	 vážení	 čtenáři	 Tišnov-
ských	 novin,	 dovolte	 mi	 pozdravit	 Vás	
v	 čase	 vánočním.	 Letošní	 teplý	 a	 mimo-
řádně	příjemný	podzim,	který	byl	v	našem	
městě	 mimo	 jiné	 ve	 znamení	 zářijových	
hodů,	 říjnových	 voleb	 a	 kulatého	 výročí	
republiky	spojeného	s	udělením	cen	měs-
ta	 a	 čestných	 občanství,	 listopadového	
ustavujícího	zasedání	zastupitelstva	a	při-
pomenutí	 sametové	 revoluce,	 vystřídala	
zima.	Martin	přijel	na	bílém	koni	s	drob-
ným	zpožděním,	ale	přece!	Sníh	však	bo-
hužel	dlouho	nevydržel,	tak	doufejme,	že	
nám	a	především	dětem	bude	ještě	přáno.	
Na	náměstí	 jsme	opět	 společně	 rozsvítili	
vánoční	strom	a	na	kluzišti	se	stejně	jako	
vloni	začalo	bruslit.	
	 Kromě	těchto	tradičních	předvánočních	
událostí	bývá	zvykem	závěrem	roku	bilan-
covat	a	také	plánovat	na	rok	příští.	Pokud	
jde	 o	 hospodaření	 města,	 je	 potěšitelné,	
že	se	dlouhodobě	nachází	v	dobré	kondici.	
V	 předchozím	 volebním	 období	 přes	 vel-
ký	objem	investic	a	také	nebývalý	rozsah	
oprav	 městského	 majetku	 nedošlo	 k	 za-
tížení	města	žádným	úvěrem.	Předpoklá-
dáme,	že	v	„městské	kase“	na	konci	roku	
2018	bude	cca	60	mil.	Kč,	a	to	je	jistě	pří-
jemná	zpráva!	Aktuálně	máme	zpracován	
návrh	 rozpočtu	 města	 na	 rok	 2019,	 jenž	
bude	 začátkem	 ledna	 projednán	 v	 nově	
ustavených	komisích	a	výborech.	Své	při-
pomínky	a	názory	k	němu	může	sdělit	také	
každý	 občan	 města.	 Budeme	 za	 ně	 rádi.	
Předpokládáme,	že	30.	ledna	by	rozpočet	
mělo	 projednat	 a	 schválit	 zastupitelstvo.	
Opět	je	naším	cílem	držet	provozní	výdaje	
v	 rozumných	 mezích	 a	 nadále	 realizovat	
potřebné	investice	a	opravy.
	 A	 co	 tedy	navrhovaný	 rozpočet	 obsa-
huje	zajímavého?	Mezi	největší	investiční	
akce	patří	dokončení	rekonstrukce	ulice	
Brněnská,	 revitalizace	 bytového	 domu	
Na	Mlékárně	a	také	zahájení	stavby	smu-

teční	 síně	 na	 novém	 hřbitově.	 Chceme	
rovněž	 pokračovat	 v	 opravách	 městské-
ho	majetku.	Namátkou	lze	zmínit	rekon-
strukci	zahrady	a	dětského	hřiště	v	ma-
teřské	 škole	 na	 ul.	 Květnická,	 opravu	
dalších	bytů	v	domě	na	ul.	Bezručova,	do-
končení	oprav	budovy	restaurace	a	pivo-
varu	u	letního	kina.	Samozřejmostí	je	dal-
ší	část	oprav	chodníků	v	několika	ulicích	
a	vybudování	nových	míst	pro	přecházení	
tam,	 kde	 to	 není	 příliš	 bezpečné	 –	 tedy	
na	ul.	Na	Honech	a	na	ul.	Brněnská	před	
průchodem	do	OD	Tesco.	
	 A	co	mi	poslední	dobou	udělalo	radost?	
Tak	 trochu	 nenápadně	 došlo	 k	 výrazné-
mu	 obohacení	 sportovní	 infrastruktury	
ve	městě,	neboť	na	Ostrovci	bylo	dokon-
čeno	druhé	 fotbalové	hřiště.	Za	realizaci	
projektu,	 jehož	 předmětem	 bylo	 vybudo-
vání	umělé	plochy	mezi	stávajícím	travna-
tým	hřištěm	a	železnicí,	patří	poděkování	
především	Ing.	Radimu	Bučkovi	a	Štěpá-
nu	Pilnému	z	AFK	Tišnov.	
	 Na	radnici	se	bohaté	návštěvě	těšila	ad-
ventní	cesta	pro	děti,	která	byla	připravena	
ve	spolupráci	městského	úřadu	a	středis-
ka	 volného	 času	 Inspiro	 jako	 součást	 již	
tradiční	adventní	trhové	slavnosti.	Za	ná-
pad,	 který	 se	 setkal	 s	 nadšením	 malých	
i	velkých	návštěvníků	radnice,	děkuji	paní	
tajemnici	Ivě	Dvořáčkové.	A	ohromen	jsem	
byl	při	pohledu	na	zbrusu	nový	tišnovský	
betlém,	který	vytvořili	přátelé	spolku	Art	
Periscope	 z	 iniciativy	 pana	 Zdeňka	 Jílka.	
K	 zhlédnutí	 byl	 nejprve	 v	 zasedací	 míst-
nosti	tišnovské	radnice	o	první	prosincové	
neděli	a	také	při	adventní	trhové	slavnosti	
na	tradiční	výstavě	betlémů	v	Předklášte-
ří.	Věřím,	že	udělal	radost	i	Vám.
	 Přeji	Vám	krásné	vánoční	svátky,	po-
hodové	poslední	chvíle	tohoto	roku	a	také	
hodně	inspirativních	setkání,	příjemných	
zážitků	a	především	pevné	zdraví	v	roce	
2019.

AdvEntní rozjímání
Jiří Dospíšil, starosta Tišnova
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	 Rok	 2018	 byl	 rokem	 volebním,	 ale	 zároveň	 také	 rokem,	
ve	kterém	byla	zahájena	celá	řada	důležitých	projektů,	jež	po-
sunuly	město	Tišnov	zase	o	kousek	dál	do	21.	století.	A	protože	
na	to	příjemné	a	povedené	se	velmi	rychle	zapomíná,	připomeň-
me	si	v	tomto	bilančním	přehledu,	co	všechno	se	letos	ve	městě	
v	oblasti	investičních	akcí	událo.

Ulice Kvapilova
	 V	říjnu	byla	dokončena	rekonstrukce	ulice	Kvapilova,	která	
navazovala	na	loňskou	rekonstrukci	ulice	Smíškova	a	prostran-
ství	kolem	základní	školy.	V	ulici	přibyla	nová	parkovací	stání	
a	současně	byl	vybudován	2,5	metru	široký	chodník	a	nové	ve-
řejné	osvětlení	včetně	nasvětlení	přechodu	pro	chodce.	Vzhle-
dem	 k	 tomu,	 že	 tato	 trasa	 je	 hlavní	 přístupovou	 cestou	 k	 zá-
kladní	škole,	byl	kladen	zvýšený	důraz	na	bezpečnost	chodců.	
Celkové	náklady	stavby	činily	2,7	milionu	korun.

Sanace SKalního SvahU
– zabezpečení cyklostezky
	 Koncem	března	2018	byla	zahájena	plánovaná	sanace	skalního	
masivu	nad	cyklostezkou	(Tišnov	–	Předklášteří)	za	Trmačovem.	
Jednalo	se	o	úsek	od	posledního	domu	v	ulici	Trmačov	až	po	od-
bočku	do	lomu.	Vzhledem	k	tomu,	že	se	letošní	jaro	vyznačovalo	
poměrně	příznivým	a	 teplým	počasím,	mohly	 být	 práce	 dokon-
čeny	před	zahájením	cyklistické	sezony.	Výsledkem	je	bezpečná	
trasa	pro	výlety	jak	pěšky,	tak	i	na	kole.	Bylo	provedeno	vyčištění	
svahu	od	náletů,	vytěžení	narušené	části	skalního	masivu,	byly	
instalovány	ochranné	ocelové	sítě	a	vybudovány	opěrné	palisády.	
Celkové	náklady	této	sanace	dosáhly	4,1	milionu	korun,	projekt	
byl	spolufinancován	Evropskou	unií	Fondem	soudržnosti	v	rámci	
operačního	programu	Životní	prostředí.	

park pod kostelem – I. a II. část
	 V	pátek	1.	června	2018,	symbolicky	na	Mezinárodní	den	dětí,	
se	uskutečnilo	dlouho	plánované	slavnostní	otevření	Parku	pod	
kostelem	v	Tišnově,	respektive	jeho	větší	části	s	názvem	Velká	

zahrada.	Přestože	myšlenka	vybudování	parku	byla	starší	než	
deset	let,	projekt	samotný	byl	zahájen	v	roce	2017.	
	 Dne	1.	září	2018	se	oficiálně	otevřela	veřejnosti	i	druhá	část	
Parku	pod	kostelem.	Tato	část	nazývaná	Farská	zahrada	byla	
dříve	 tvořena	 právě	 zahradou	 fary,	 sadem	 a	 zahrádkami.	 Zde	
je	 namístě	 vyslovit	 poděkování	 Římskokatolické	 farnosti	 Tiš-
nov,	která	v	 roce	2006	přenechala	zahradu	 fary	městu	Tišnov	
za	symbolickou	cenu	s	podmínkou	vybudování	parku.	Právě	tato	
část	patří	k	nejkouzelnějším	místům	celého	parku.	
	 Náklady	celého	projektu	činily	15,7	milionu	korun.	Projekt	
byl	spolufinancován	Evropskou	unií	Evropským	fondem	pro	re-
gionální	rozvoj	v	rámci	operačního	programu	Životní	prostředí.

oprava fasády hotelu květnIce
	 Vnímaví	 občané	 si	 nepochybně	 všimli	 nového	 kabátu	 hote-
lu	Květnice.	Tato	kulturní	památka	si	jej	již	zasloužila.	Při	re-
konstrukci	byl	kladen	důraz	na	kvalitní	opravu	zdobných	prvků	
a	citlivý	výběr	historických	barev.

rekonstrukce hygIenIckých zařízení
zŠ nám. 28. října
	 V	 roce	2018	byla	 realizována	poslední,	 čtvrtá	 etapa	 rekon-
strukce	sociálních	zařízení	v	ZŠ	nám.	28.	října.	Opraveno	bylo	
mimo	jiné	i	hygienické	zázemí	u	tělocvičen	včetně	šaten	a	sprch.	
Celkové	náklady	rekonstrukce	činily	3,5	milionu	korun.	

kompletní rekonstrukce elektroInstala-
ce v mŠ u humpolky
	 Provoz	mateřské	školky	se	již	dlouhodobě	potýkal	s	havarij-
ním	stavem	elektro	rozvodů.	O	letních	prázdninách	se	přistoupi-
lo	k	jejich	kompletní	výměně	včetně	nových	rozvodů	internetu,	
telefonů,	zabezpečovacího	zařízení	a	instalace	kamer.	V	hernách	
byla	osazena	„chytrá“	osvětlovací	tělesa,	u	kterých	se	dá	ovlá-
dat	teplota	světla	dle	biologického	rytmu	dítěte.	Celkové	nákla-
dy	činily	3,1	milionu	korun.

ProjEKtY, KtErÉ ovlIvnIlY žIvot KolEm náS
Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

V říjnu byla dokončena rekonstrukce ulice Kvapilova za 2,7 milionu 
korun.  Foto: Roman Skřepek

Letos byla otevřena I. i II. část Parku pod kostelem.
  Foto: Roman Skřepek



TN 01/20196

TéMA MěSícE: BIlAncoVání nAD uPlynuly� M RoKEM

klImatIzace v kIně svratka
	 Diváci,	 kteří	 od	 června	navštívili	Kino	Svratka,	 vnímali,	 že	
zejména	 v	 létě	 byla	 v	 těchto	 prostorách	 o	 něco	 nižší	 teplota,	
než	 bylo	 dříve	 běžné.	 Starou	 vzduchotechniku	 doplnila	 i	 nově	
instalovaná	klimatizace	hlavního	sálu.	Samotné	zakomponování	
klimatizace	proběhlo	velmi	citlivě	s	tím,	že	vývody	klimatizace	
jsou	viditelné	pouze	při	pohledu	na	strop	sálu.	Celkem	byly	in-
stalovány	4	jednotky	vnitřní	a	4	venkovní.	Cena	realizace	dosáh-
la	částky	2	milionů	korun.	

cyklostezka subterra – koupalIŠtě 
	 Dopravu	 mezi	 kruhovým	 objezdem	 u	 Benziny	 a	 viaduktem	
u	Penny	komplikovala	od	konce	léta	výstavba	nové	cyklostezky	
navazující	u	Subterry	na	cyklostezku	„Dřevoplac“	a	vedoucí	až	
ke	koupališti,	 kde	mohou	cyklisté	pokračovat	k	obci	Březina.	
Pro	přechod	krajské	komunikace	byl	použit	 stávající	 podchod	
pod	 silnicí	 ve	 směru	na	Brno,	 přes	Závistku	byla	 vybudována	
nová	lávka.	Součástí	projektu	je	18	stojanů	a	6	uzamykatelných	
boxů	pro	jízdní	kola	v	prostoru	před	koupalištěm.	Díky	tomuto	
projektu	dojde	již	koncem	tohoto	roku	k	bezpečnějšímu	pohybu	
cyklistů	v	ulicích	Červený	Mlýn	a	Za	Mlýnem.	Projekt	„Cyklo-
stezka	 Tišnov	 –	 Březina,	 úsek	 Subterra	 –	 koupaliště“	 je	 spo-
lufinancován	 Evropskou	 unií.	 Předpokládané	 náklady	 jsou	 11	
milionů	korun.

celková rekonstrukce ulIce brněnská
	 V	 současnosti	 asi	 není	 v	 Tišnově	 žádná	 stavba	 zmiňová-
na	 tak	 často	 jako	 rekonstrukce	 ulice	 Brněnské,	 která	 tvořila	
a	 v	 budoucnu	 bude	 opět	 tvořit	 jednu	 z	 hlavních	 příjezdových	
cest	do	města.	Projekt	byl	zahájen	na	podzim	roku	2017	rekon-
strukcí	rozvodů	plynu.	Dále	navazovala	rekonstrukce	vodovodu,	
splaškové	kanalizace	a	nezbytné	přeložky	kabelových	rozvodů.	
Dokončení	celé	stavby	je	plánováno	na	květen	2019.	V	současné	
době	probíhá	výstavba	chodníků	a	pokládání	podkladních	vrstev	
vozovky.	Současně	prováděné	práce	jsou	financovány	dílem	ze	
strany	Jihomoravského	kraje	a	dílem	ze	strany	města	Tišnova.	
Zimní	 přestávka	 potrvá	 dle	 klimatických	 podmínek	 od	 konce	
prosince	do	března	2019.	Předpokládané	náklady	města	na	ten-
to	projekt	jsou	19,9	milionu	korun.	Na	stavbu	společné	stezky	
pro	chodce	a	cyklisty	přispěl	dotací	Jihomoravský	kraj.

cyklostezka ostrovec
	 Na	podzim	letošního	roku	byl	v	návaznosti	na	stavbu	nové-
ho	fotbalového	hřiště	AFK	Tišnov	na	Ostrovci	zahájen	projekt	
propojení	 ulice	 Nádražní	 s	 trasou	 podél	 řeky.	 Od	 společnosti	
Metrostav	a.	s.	byl	vykoupen	pozemek	z	bývalého	areálu	firmy	
SUBTERRA	 tak,	 aby	 bylo	 možné	 projít	 podchodem	 pod	 tratí	
a	pokračovat	až	k	řece	a	dále.	V	letošním	roce	byl	pozemek	oplo-
cen	a	povrch	zapraven	a	urovnán	drtí.	V	příštím	roce	zde	bude	
realizován	vodovodní	řad	k	bytovým	domům	u	řeky,	které	jsou	
dnes	nevhodně	napojeny	z	vlakového	nádraží.	Dále	bude	projekt	
pokračovat	vybudováním	zpevněné	stezky	pro	chodce	a	cyklisty.	
Věříme,	že	 toto	spojení	budou	občané	hojně	využívat	při	cestě	
za	 sportem	 i	 přírodou.	Trasa	dále	pokračuje	 jak	 cyklostezkou	
na	Březinu,	tak	i	směrem	opačným	na	Předklášteří.

rekonstrukce sIlnIc
tIŠnov – deblín a tIŠnov – drásov 
	 Byť	se	nejednalo	ani	v	jednom	z	uvedených	případů	o	investič-
ní	akce	města	Tišnova,	šlo	bezpochybně	o	významné	a	finančně	
nákladné	projekty,	které	v	loňském	a	letošním	roce	ovlivnily	ži-
vot	nejednoho	Tišnováka.	Ať	už	to	bylo	při	dojíždění	do	školy,	
zaměstnání	nebo	 jen	při	běžných	výletech	po	okolí.	Přesto,	že	
kvůli	uvedeným	stavbám	došlo	k	úplným	uzavírkám	těchto	ko-
munikací,	obě	investiční	akce	Jihomoravského	kraje	se	povedly	
a	díky	tomu	můžeme	nyní	z	Tišnova	jezdit	po	nových	a	mnohem	
bezpečnějších	komunikacích.	

Cyklostezka „Subterra – koupaliště“ je spolufinancována Evropskou unií.
Foto: Roman Skřepek

Silnice do Drásova.  Foto: Roman Skřepek

Dokončení rekonstrukce ulice Brněnské je plánováno na květen 2019.
Foto: Roman Skřepek
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	 V	 rámci	 bilancování	 uplynulého	 roku	
jsme	 oslovili	 řadu	 zdejších	 respondentů	
s	dotazem	 Jaká kulturní či společenská 
akce v Tišnově nebo blízkém okolí Vás 
v roce 2018 nejvíce zaujala?	Na	následu-
jících	řádcích	přinášíme	vybrané	odpovědi.

Jan Bednář st.:
V	mém	případě	to	byla	výstava	Petra	Kví-
čaly	v	Jamborově	galerii.	Na	malém	pro-
storu	byla	představena	všechna	zásadní	
vývojová	stadia	jeho	tvorby.

Miloš Buček:
Pochvalu	zaslouží	tradiční	Jízda	elegance,	
která	 z	 mnoha	 pohledů	 (technika,	 móda,	
historie,	 občerstvení,	 hudební	 produkce)	
nabízí	 škálu	 příjemných	 zážitků.	 Velmi	
zdařilá	 byla	 velkoformátová	 fotografic-
ká	 expozice	 z	historie	města,	 instalovaná	
v	jeho	centru.	Zajímavý	program	a	hojnou	
návštěvnost	měl	Večer	kostelů.	Nejvíce	po-
těšení	v	letošním	roce	však	přineslo	otevře-
ní	Parku	pod	kostelem.	Jeho	oživení	si	však	
ještě	vyžádá	nejeden	dobrý	nápad.

Miroslav Cecava:
Myslím,	že	to	bylo	odlévání	zvonu	a	také	
akce	16.	listopadu	na	náměstí.

Ludmila Cvrkalová:
Akcí,	které	mne	zaujaly,	je	mnoho.	Snad	
nejvíce	jsou	navštěvované	trhy	s	progra-
mem	 a	 další	 akce	 na	 náměstí	 pořádané	
organizacemi	 a	 spolky	 města.	 Cesta	 hr-
delního	práva	a	otevření	obou	parků.	Hu-
dební	 pořady	 pana	 Seyferta	 jak	 v	 DPS,	
tak	v	Muzeu	města	Tišnova.	Velký	ohlas	
měl	masopust	a	hody,	kde	byla	nebývalá	
účast	občanů.	Velmi	hodnotné	 jsou	také	
hudební	akce	v	Železném	a	kulturní	léto	
tamtéž.	A	ještě	koncerty	ZUŠ:	TOM	Ban-
du	a	Ha-kapely.

Petr Čermák:
Nejedná	se	o	jedinou	akci,	neboť	zajímavých	
projektů	tohoto	typu	přibývá.	Ať	už	jsou	to	
přednášky,	koncerty,	divadlo	či	charitativ-
ní	sport.	S	mojí	ženou	máme	rádi	koncerty	
na	volném	venkovním	prostranství.	A	tím	
je	v	Tišnově	Zahrádka	U	Palce.	Velmi	pove-
denou	akcí	tam	byl	letní	koncert	Barbory	
Polákové	–	jedinečná	atmosféra,	plno	lidí,	
skvělé	počasí	i	občerstvení.	V	květnu	jsme	

zhlédli	v	Kině	Svratka	úžasné	vystoupení	
Barbory	Hrzánové	v	divadelním	představe-
ní	Hrdý	Budžes.	Nezapomenutelný	zážitek	
a	skutečně	obdivuhodný	výkon	této	hereč-
ky.	Poslední	den	v	roce	mám	již	delší	dobu	
spojený	 se	 Silvestrovským	 během	 pořá-
daným	Sokolem	Lomnička.	S	každoročně	
narůstajícím	 počtem	 běžců	 se	 tato	 akce	
postupně	 stává	 nejenom	 čistě	 sportovní,	
ale	i	společenskou	událostí.	

Jiří Dvořák:
Mám	v	tom	docela	jasno.	Deset	hvězdiček	
z	deseti	možných	pro	dokonalý	a	něžný	kon-
cert	Ivy	Bittové	a	Čikori,	který	se	uskutečnil	
15.	června	v	úžasných	prostorách	bývalého	
ovčína	v	areálu	Porta	coeli.	A	devět	z	deseti	
ode	mne	dostane	srpnový	dvojkoncert	sku-
pin	První	hoře	a	Ladě	na	Zahrádce	U	Palce.	
Jednu	hvězdičku	jsem	jim	(nebo	spíš	organi-
zátorům)	ubral	jen	za	to,	že	velmi	vydařený	
koncert	musel	skončit	úderem	desáté.	

Jaroslav Halouzka:
Mnoho	akcí	nenavštěvuji,	ale	potěšil	mne	
koncert	Tišnovského	komorního	orchest-
ru	v	bazilice	v	Předklášteří	ke	100.	výročí	
Československa.

Radek Harazim:
Jednoznačně	Bluesová	pomlázka	v	dubnu	
a	Bigbítová	noc	 v	 červnu,	 v	 obou	přípa-
dech	v	Železném.

Juraj Kytner:
Václavské	hody.

Josef Permedla:
Jsou	to	hned	tři	akce.	Pěkný	sobotní	den	
17.	února	strávený	v	obcích	Jamné,	Hájek	

a	Hajánky	při	dodržování	starých	tradic	–	
masopustní	veselí	v	lokalitě	našeho	krás-
ného	kraje	Tišnovska.	Druhou	akcí	byla	
trhová	slavnost	100	let	vzniku	republiky	
v	 Tišnově	 28.	 srpna:	 součástí	 bylo	 i	 lití	
zvonu	 Tišnov	 1918–2018	 v	 Parku	 pod	
kostelem	a	to	pro	mne	bylo	nejzajímavěj-
ší	událostí	dne.	Tou	třetí	akcí	jsou	tradič-
ně	Václavské	hody	v	Tišnově	29.	září.	

Helena Pernicová:
Mimořádným	 kulturním	 zážitkem	 uply-
nulého	 roku	 pro	 mne	 byla	 výstava	
„Václav	 Hynek	 Mach	 –	 sochař	 nové	 re-
publiky“	 v	Podhoráckém	muzeu	v	Před-
klášteří.	 Haně	 Fadingerové,	 kurátorce	
výstavy,	 se	 podařilo	 objevně	 a	 divácky	
přitažlivě	představit	osobnost	dnes	poza-
pomenutého	tvůrce,	s	jehož	díly	a	sochař-
skou	výzdobou	veřejných	budov	se	však	
setkáváme	 při	 téměř	 každé	 návštěvě	
Brna,	v	Tišnově	i	v	okolních	obcích.

Milan Růžička:
Popravdě,	 byla	 jich	 celá	 řada	 a	 všechny	
mají	jedno	společné	–	a	sice,	že	se	mě	ně-
jak	osobně	dotýkaly.	Takže	někdo	 jiný	si	
těch,	které	zmíním,	vůbec	nemusel	všim-
nout.	 První	 akcí	 byl	 festival	 lidskopráv-
ních	dokumentů	 Jeden	svět,	který	má	 tu	
čest	pořádat	naše	škola,	druhou	byla	kon-
ference	 „Škola	 a	 rodina	 –	 kam	 společně	
směřujeme“,	kterou	pořádal	MAP	vzdělá-
vání,	aby	přitáhl	k	tématu	vzdělávání	i	ši-
rokou	veřejnost,	třetí	byly	volby,	které	mě	
zaujaly	 jak	svým	výsledkem,	tak	energií,	
kterou	u	některých	lidí	vzbudily.	A	posled-
ní	 akcí,	 která	mě	 zaujala,	 byl	 happening	
k	17.	 listopadu,	kam	 jsem	se	přichomýtl	
jako	slepý	k	houslím	a	který	mě	překvapil	
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tIŠnovSKÉ Kulturní zážItKY roKu 2018
připravil Václav Seyfert

Únorové masopustní veselí v osadách 
Jamné, Hájek a Hajánky.

Foto: Josef Permedla

Stylové připomenutí zářijových Svatovác-
lavských hodů.  Foto: Josef Permedla
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jasným	aktuálním	poselstvím	bez	vytáček,	
které	prezentoval.

Václav Seyfert st.:
Zaujaly	mne	především	počiny	souvisejí-
cí	s	Tišnovem	–	nápad	vytvořit	tišnovský	
betlém,	 velkoplošná	 instalace	 fotografií	
ze	starých	časů	v	centru	města	a	nedávná	
prezentace	restaurovaných	filmů	z	mezi-
válečného	 Tišnova.	 Dále	 bych	 jmenoval	
ještě	 tři	akce	 tzv.	společensky	užitečné.	
Nedoceněny	zůstaly	květnová	prezentace	
knihy	 Duchennovi	 jezdci	 v	 Předklášteří	
a	 také	 výstava	 fotografií	 Ladislava	 Bie-
lika	v	Galerii	Na	schodech	(pohříchu	té-
měř	jediné	výraznější	připomenutí	50	let	
od	srpna	1968).	A	ozdravně	potřebný	byl	
vznik	písně	Zemandrtálec.

Miloš Sysel:
Bylo	to	vloni.	Uřezání	laviček	před	nádra-
žím	kvůli	jednomu	bezdomovci.	

Marie Šmídová:
Za	 sebe	 mohu	 vyzvednout	 akce,	 které	
pořádá	 tišnovská	 knihovna.	 Letos	 pře-

devším	výjezdy	na	divadelní	představení	
Vitka	 (Husa	 na	 provázku)	 nebo	 koncert	
v	 jeskyni	 Výpustek	 (Dagmar	 Pecková	
a	 Spirituál	 kvintet)	 a	 určitě	 divadelní	
představení	Skleněný	pokoj	v	Městském	
divadle	 Brno.	 Za	 velice	 zdařilé	 považuji	
velkoformátové	 zveřejnění	 dobových	 fo-
tografií	Tišnova	ke	100.	výročí	republiky,	
to	se	velmi	povedlo.

Petra Šnepfenbergová:
Tyjátr	 Fest.	 Líbí	 se	 mi,	 že	 jsou	 to	 akce	
mimo	Tišnov	a	vystupující	jsou	z	našeho	
regionu	–	spolupráce	a	provázání	regionu	
mimo	„centrum“	Tišnova,	kde	je	akcí	ně-
kdy	až	moc.

Radka Štěpanovská:
V	roce	2018	mě	nejvíc	potěšil	Martinský	
průvod.	 Je	 to	 moje	 srdeční	 záležitost.	
Martinská	 slavnost	 má	 v	 sobě	 kousek	
kouzla,	které	prostřednictvím	dětí	dokáží	
vnímat	i	dospělí.	Spolu	s	lampičkami	roz-
svěcují	světlo	i	ve	svých	srdcích.	Martin-
ská	legenda	je	krásným	poselstvím	lásky	
k	bližnímu.	Těší	mě	rozzářené	dětské	oči	
při	 příjezdu	 svatého	 Martina	 na	 bílém	
koni	 i	 přátelská	 atmosféra	 během	 celé	
akce.

Radim Tichý:
Anketa	 je	 zbytečná,	 nejlepší	 akce	 byla	
přece	ta	naše	–	lití	zvonu…	

	 Rok	2018	byl	pro	nás	všechny	v	Cent-
ru	sociálních	služeb	Tišnov	velmi	nároč-
ný.	Za	úspěch	je	proto	možné	považovat,	
že	se	nám	vůbec	podařilo	udržet	provoz.	
V	 průběhu	 roku	 několik	 našich	 zaměst-
nanců	 dlouhodobě	 onemocnělo.	 Součas-
ně	 je	 stále	 těžší	 získávat	 do	 sociálních	
služeb	nové	pracovníky.	Klienti	však	po-
třebnou	péči	dostat	musí,	často	jsou	na	ní	
závislí.	 Stejně	 jako	 je	 potřeba	 udržovat	
domy,	uklízet,	vyřizovat	stále	více	admi-
nistrativních	 záležitostí.	 Je	 třeba	 ocenit	
celý	kolektiv	za	to,	že	vše	fungovalo	i	se	
sníženým	počtem	pracovníků.
	 Podařila	 se	 nám	 řada	 každodenních	
úspěchů.	 Nikdo	 je	 nevidí,	 nenatáčí,	 ob-
vykle	ani	neocení:	Zlepšení	kvality	života	
seniora	 přestěhováním	 do	 bytu	 v	 DPS.	
Vyřešení	 složité	 situace	 rodinných	 pří-
slušníků,	 jejichž	 babička	 nebo	 dědeček	
náhle	vyžadují	náročnou	péči.	Přímá	zá-
chrana	života	člověka.	A	mnoho	dalších	
situací,	s	nimiž	se	běžně	setkáváme.

	 Že	si	naše	pečovatelská	služba	udržu-
je	vysokou	kvalitu,	potvrdila	také	inspek-
ce	 MPSV,	 která	 nás	 letos	 vůbec	 poprvé	
navštívila.	Jedná	se	o	obávanou	kontrolu	
standardů	 kvality.	 Dospěla	 k	 závěru,	 že	
poskytujeme	 službu	 na	 výborné	 úrovni,	
což	není	běžné.
	 Těší	 nás	 také	 trvalý	 zájem	 o	 bydlení	
v	domech	s	pečovatelskou	službou.	Často	
zájemci	chodí	se	slovy,	že	chtějí	jít	do	na-
šeho	DPS	na	základě	kladných	referencí,	
které	na	tišnovský	„penzion“	slyšeli.	
	 Bohužel	někdy	je	více	slyšet	stěžova-
tele.	Je	právem	každého	stěžovat	si	na	co-
koliv,	co	se	mu	nelíbí.	V	centru	chápeme	
stížnosti	jako	podnět	ke	zlepšení	vlastní	
práce	a	jsme	rádi,	když	se	problémy	řeší	
tam,	kde	vznikají.
	 V	roce	2018	jsme	zažili	i	smutné	chví-
le.	Dobrovolná	úmrtí	několika	našich	kli-
entů	zasáhla	jak	obyvatele,	tak	pracovní-
ky	centra.	Není	snadné	smířit	se	s	tím,	že	
se	jedná	o	svobodné	rozhodnutí	svépráv-
né	bytosti,	které	neovlivníme.	Smrt	však	
k	 životu	 patří	 a	 naším	 úkolem	 je	 pouze	

umožnit,	aby	život	každého,	kdo	využije	
našich	služeb,	byl	důstojný.
	 Ti,	kteří	chtějí	trávit	stáří	aktivně,	se	
i	v	roce	2018	mohli	účastnit	různých	akcí	
a	aktivit,	které	jsme	pro	ně	zajistili.	
	 A	co	plánujeme	v	blízké	budoucnosti?	
Zejména	 zásadní	 změnu	 v	 pečovatelské	
službě,	kdy	od	1.	1.	2019	budeme	nabízet	
naše	služby	všem	sociálně	potřebným	ze	
všech	cílových	i	věkových	skupin.	Za	ne-
zbytné	považuji	v	nejbližších	letech	vyře-
šit	 zázemí	 pro	 pečovatelky.	 Projekt	 plá-
nuje	 využít	 bývalou	 prádelnu	 na	 školicí	
místnost	 a	 prostor,	 kde	 by	 pečovatelky	
měly	šatnu,	kuchyňku	a	k	dispozici	vlast-
ní	stoly	s	počítačem,	který	ke	své	práci	
také	potřebují.	
	 Závěrem	 bych	 ráda	 poděkovala	 všem	
spolupracovníkům	 za	 celoroční	 práci	
a	 těm,	 kteří	 vydrželi,	 i	 za	 předchozích	
deset	 roků	 fungování	 centra.	 Našim	
sympatizantům	za	přízeň	a	těm	ostatním	
za	zkušenost,	kterou	nás	obohatili.	Pře-
ji	všem	krásné,	klidné	a	bohaté	vánoční	
svátky!

Květnová akce Duchenne Of Melody 
v Předklášteří představila knihu Jakuba 
Šudáka a Martina Krčka, kteří se svérázně 
a s humorem potýkají s onemocněním 
Duchennovou svalovou dystrofií. 

Foto: Michal Juříček

Co SE nám v roCE 2018 PodAřIlo?
Jana Wildová, ředitelka CSS
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	 Příchod	nového	roku	je	příhodná	doba	
se	 zastavit,	 ohlédnout	 se	 za	 uplynulými	
měsíci	a	udělat	si	čisto	na	stole	a	v	na-
šich	 myšlenkách.	 Rok	 je	 velmi	 krátká	
doba	 na	 velké	 změny,	 ale	 dost	 dlouhá	
doba	na	neobyčejné	zážitky,	které	u	nás	
dennodenně	 prožívají	 děti.	 A	 vězte,	 že	
jsou	to	zážitky	opravdu	silné:	zažít	svoji	
první	noční	hru,	poprvé	v	životě	vystoupit	
s	kytarou	na	pódiu,	najít	polodrahokam,	
uvařit	svůj	první	džem	či	odehrát	finálový	
florbalový	turnaj.	Napoprvé	se	to	nemusí	
vždy	vydařit,	ale	vlastně	o	to	jde,	protože	
jinak	by	se	vytratila	touha	poznávat,	ob-
jevovat	a	učit	se	novým	věcem.
	 Na	branky,	body,	vteřiny	se	v	 Inspiru	
až	 tak	 nehraje.	 Zato	 spokojenost,	 zába-
va	a	kamarádi	 jsou	důvody,	proč	k	nám	
rok	od	roku	chodí	stále	více	dětí.	A	to	byl	
i	rok	2018,	kdy	do	kroužků	bylo	zapsáno	
1	123	účastníků,	pobytové	a	příměstské	
tábory	 navštívilo	 430	 dětí.	 Díky	 kvalitě	
nabízených	výukových	programů	se	zvý-
šil	 i	 počet	 tříd	 mateřských	 i	 základních	
škol,	které	k	nám	dochází	přes	školní	rok	
na	tematické	 interaktivní	programy	růz-
ného	zaměření.	Ve	spolupráci	s	místními	
organizacemi	 jsme	 realizovali	 nespočet	
akcí	pro	veřejnost.	Mou	milou	povinností	
je	oznámit,	že	bylinkovookrasná	zahrád-
ka	u	Inspira,	která	byla	vytvořena	v	roce	
2016,	se	od	listopadu	honosí	titulem	Pří-
rodní	zahrada.	Co	to	znamená?	Nepouží-
váme	 žádné	 pesticidy,	 herbicidy,	 umělá	
hnojiva,	nabízíme	úkryt	volně	žijícím	ži-
vočichům	 a	 staráme	 se	 o	 ni	 s	 náležitou	
péčí	 a	 láskou.	 I	 přesto,	 že	 je	 to	 spíše	
zahrádka	kapesní,	 je	v	 jarních	a	 letních	
měsících	veřejností	hojně	navštěvována.
	 Pomaličku	 se	 učíme	 žít	 v	 projektové	
době,	v	 tomto	 roce	se	nám	podařilo	zís-
kat	 peníze	 z	 dotací	 Ministerstva	 práce	
a	sociálních	věcí	(MPSV)	a	Ministerstva	
školství,	mládeže	a	tělovýchovy	(MŠMT)	
na	rozšíření	našich	služeb.	Od	února	jsme	
nabídli	 rodičům	 službu	 dětského	 klubu	
(financovaného	 z	 operačního	 programu	
Zaměstnanost	 MPSV)	 a	 vyřešit	 tak	 ro-
dinnou	 logistiku,	 jak	 a	 kde	 může	 jejich	
dítě	strávit	čas	mezi	školou	a	kroužkem,	
kde	 čekat	 na	 rodiče	 nebo	 autobus.	Dět-
ský	klub	je	otevřen	od	pondělí	do	pátku	
od	12.00	do	17.00	pro	děti	1.	stupně	zá-
kladní	 školy.	 I	 přes	 váhavý	 rozjezd	 této	

služby	se	letos	podařilo	kapacitu	naplnit.	
A	co	se	v	klubu	děje?	Sportuje,	čte,	kres-
lí,	hrají	se	deskové	hry,	dělají	se	úkoly	či	
se	jen	tak	odpočívá.	
	 Druhý	 dotační	 titul	 Šablony	 financo-
vaný	 z	 MŠMT	 nám	 umožňuje	 využívat	
služby	 školní	 asistentky,	 kariérové	 po-
radkyně,	pořádání	odborných	přednášek	
za	 účasti	 velkých	 osobností	 nebo	 třeba	
zafinancovat	 vzdělávání	 pedagogických	
pracovníků.	 Naopak	 zamítavě	 dopadl	
projekt	 z	 IROPu	 na	 stavbu	 venkovní	
učebny	 v	 „zahradě	 Inspira“.	 Obrovská	
byrokratická	zátěž	tohoto	projektu	nám	
vzala	 značně	 sil	 a	 motivace	 a	 vyvola-
la	 pochybnosti	 o	 systému	 schvalování.	
Chuť	do	další	 práce	přišla	až	 s	morální	
i	 finanční	podporou	zřizovatele	–	města	
Tišnova.	Venkovní	učebna	se	staví	a	my	
věříme,	že	o	její	využívání	ze	stran	škol	
a	 zájmových	 organizací	 nebude	 nouze.	
Teď	si	držme	pěsti,	aby	další	dotační	ti-
tul	(tentokrát	z	Nadace	Partnerství	–	Ze-
lené	 oázy)	 dopomohl	 realizovat	 na	 této	
učebně	 zelenou	 střechu	 a	 vysázenými	
keři	a	stromky	oživit	její	okolí.
	 A	 jaké	 jsou	 plány	 do	 příštího	 roku?	
Začneme	pěkně	zvesela,	a	to	Kouzelným	
karnevalem	 v	 neděli	 27.	 ledna,	 v	 zimní	
náladě	nás	udrží	únorové	Ledohry	a	pak	
už	 se	 pomaličku	 přesuneme	 do	 typicky	
jarních	akcí	Den	Země,	Velikonoční	dílny	
a	 podobně.	 Konec	 školního	 roku	 a	 pří-
chod	 léta	 oslavíme	 Zahradní	 slavností	
a	přes	mnoho	pobytových	a	příměstských	
táborů	 se	 přesuneme	 do	 kroužkového	
roku,	ve	kterém	opět	nebude	nouze	o	no-
vinky.	Velkým	tématem,	kterým	se	zabý-
váme	už	v	těchto	měsících,	je	(už!)	dvace-

tileté	výročí	naší	organizace.	Těšíme	se,	
že	se	na	oslavě	v	září	potkáme	se	všemi	
našimi	 příznivci,	 dobrovolníky,	 zaměst-
nanci,	dětmi	a	jejich	rodiči.
	 Na	 závěr	 bych	 chtěla	 moc	 poděkovat	
všem	 nadšencům,	 kteří	 nám	 pomáha-
jí	 s	 naším	 pestrým	 programem,	 městu	
Tišnovu	 za	 velkou	 podporu	 a	 spoluprá-
ci,	 Místní	 akční	 skupině	 Brána	 Vysoči-
ny	 za	 spolupráci	 při	 vytváření	 projektů.	
Všem	 velkým	 i	 malým	 čtenářům	 přeji	
do	 nového	 roku	 mnoho	 zdraví,	 úsměvu	
a	 důvodů	 se	 k	 nám	 vracet,	 pedagogům	
a	lektorům	přeji	krásné	pokud	možno	bílé	
prázdniny	plné	pohody	a	veselí.

InSPIro nA PřElomu roKu
Ivana Kroutilová, ředitelka

Adventní dílny v Inspiru.
Foto: archiv SVČ Inspiro Tišnov
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	 V	 Tišnovských	 novinách	 byla	 výzva,	
abychom	 bilancovali	 letošní	 rok,	 kte-
rý	nám	pomalu	končí.	Tak	mi	 to	nedalo,	
abych	se	s	Vámi	nepodělil	co	na	Pernštej-
ně.	 Potvrdilo	 se,	 že	 hlavně	 letní	 provoz	
na	„Zahrádce	U	Palce“	se	stal	oblíbeným.	
Letošní	 letní	 sezóna	 nám	 svým	 počasím	
mile	 nahrála	 a	 projevilo	 se	 to	 i	 ve	 vyšší	
návštěvnosti.	Několik	 úspěšných	 koncer-
tů,	které	pořádalo	MěKS	Tišnov,	bylo	pěk-
ným	zpestřením	dlouhého	léta.	Podařilo	se	
nám	zlepšit	a	tím,	myslím,	i	urychlit	obslu-
hu	hlavně	v	čase	koncertů.	Zavedené	gri-
lování	také	přispělo	k	větší	spokojenosti.	
Nebýt	občanů,	kteří	nechtěli	přijít	o	jeden	
z	posledních,	ne-li	poslední	zajímavý	areál	
starého	 Tišnova,	 a	 zájmu	 představitelů	
našeho	města,	tak	už	dnes	by	zmizelo	toto	
krásné	místo.	Tím,	že	město	plní	dohody,	
bez	kterých	by	to	nešlo,	a	návštěvnost	se	
zvýšila,	tak	máme	i	my	radost.	Z	celospo-
lečenského	 hlediska	 bylo	 správné,	 že	 to	
tak	dopadlo.	Takže	rok	2018	byl	dobrým	

startem	do	roku	2019.	Čeká	nás	poslední	
etapa	 velkého	 budování,	 a	 to	 kompletní	
rekonstrukce	 zázemí	ve	dvoře,	kde	musí	
dojít	k	vybudování	nových	WC	žen	v	jiných	
prostorách,	dále	rozšíření	baru,	grilu	a	pří-
padné	 zpřístupnění	 půdy	 nad	 prostorami	
baru.	 Jsme	 rozhodnuti	 vybudovat	 větší	
trvalý	 přístřešek	 pro	 nepřízeň	 počasí,	
zejména	při	koncertech.	V	souvislosti	 se	
zahrádkou	bych	chtěl	velmi	poprosit	oby-
vatele	okolních	domů	o	rozumnou	toleran-
ci,	bez	které	se	tam	neobejdeme.	I	my	si	
uvědomujeme,	 že	 jsme	 uprostřed	 města	
a	musíme	pro	to	udělat	maximum.	Co	se	
týče	 terasových	 zahrad,	 vybudovali	 jsme	
zastřešené	posezení,	několik	stolů	a	cestu	
na	Květnici,	kterou	jsme	zpřístupnili	vždy	
při	otevření	zahrádky.	Ve	spolupráci	s	měs-
tem	bude	otevřena	cesta	v	úpatí	Květnice	
jako	protiklad	udržovaného	parku	u	hřbi-
tova,	aby	si	mohli	občané	vybrat,	kam	jít	
na	 pěknou	 vycházku.	 Bude	 se	 nazývat	
„K	srdíčku“	a	otevře	se	v	březnu	na	výročí	

narozenin	našeho	prvního	prezidenta	To-
máše	 Garrigua	 Masaryka,	 jehož	 zkratka	
TGM	je	uměleckým	kovářem	vsazena	do-
prostřed	vytesaného	srdce	ve	skále.	Nedá	
mi	ještě	se	nevyjádřit	k	zimnímu	provozu	
v	 hospodě.	 Je	 to	 nejstarší	 plně	 funkční	
hospoda	na	území	Tišnova.	V	prostorách	
byla	provedena	velká	rekonstrukce	a	dnes	
tam	 i	díky	protikuřáckému	zákonu	může	
přijít	 kdokoli	 včetně	 dětí	 a	 tím	 splynout	
trochu	s	historií.	Už	v	lednu	bychom	tam	
zavedli	dva	typy	pořadů,	a	to	vždy	každých	
14	 dní	 na	 téma	 zavzpomínejme	 na	 starý	
Tišnov,	 pracovně	 nazvaný	 „Starý	 Tišnov	
vesele	a	vážně“.	Vše	 formou	volného	po-
vídání	lidí,	kteří	se	sejdou	a	společně	za-
vzpomínají	na	léta	minulá	s	ještě	žijícími	
pamětníky,	které	přizveme.	A	druhé	téma	
by	bylo	„Popovídejme	si	o	cestování“,	kde	
bychom	 se	 společně	 podělili	 o	 zážitky	
a	zajímavosti	z	cest.	Termíny	budou	uve-
deny	 v	 Tišnovských	 novinách	 v	 rubrice	
Kam	v	Tišnově.

	 Vážení	 občané,	 chtěl	 bych	 vás	 tímto	
seznámit	 s	 docela	 podstatným	 zásahem	
do	nočního	života	ve	městě	a	zasvětit	vás	
do	problému	a	situace,	kterou	museli	někte-
ří	občané	trpět	a	snášet	téměř	každou	noc.
	 Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 ze	 strany	 obča-
nů	 docházelo	 k	 opakovaným	 stížnostem	
na	 rušení	 nočního	 klidu	 a	 narušování	
veřejného	 pořádku	 převážně	 v	 nočních	
hodinách	 z	 pátku	 na	 sobotu	 a	 ze	 soboty	
na	neděli,	přistoupilo	vedení	města	k	roz-
šíření	služby	městské	policie	pro	občany.	
Od	1.	ledna	2018	zajišťuje	Městská	policie	
Tišnov	v	pátek	a	v	sobotu	noční	služby.
	 Již	 po	 prvních	 nočních	 službách	 bylo	
zjištěno,	že	problém	je	větší,	než	se	zdálo…	
Převážně	centrum	města	plné	podnapilých	
lidí,	kdy	jejich	neurvalé	chování	a	hlučnost	
narůstaly	s	přibývajícím	časem	a	hladinou	
alkoholu	 nebo	 jiných	 omamných	 látek	

v	 krvi.	 Oznámení	 střídalo	 oznámení.	 My	
jsme	zjistili,	že	ve	většině	případů	se	jedná	
o	hosty	kouřící	před	provozovnami,	jejichž	
provozní	 doba	 nebyla	 žádným	 způsobem	
specifikována	nebo	upravena.	Již	samotná	
existence	provozoven	tohoto	typu	v	hustě	
obydlené	 zástavbě	s	 sebou	přirozeně	nes-
la	veškeré	negativní	 jevy,	 jako	 je	zvýšený	
pohyb	 nebo	 povalování	 silně	 podnapilých	
nebo	jinak	ovlivněných	osob,	hlasitý	hovor,	
smích,	rvačky,	hádky,	rozbité	sklo,	zvratky,	
rozházené	odpadky	a	zvýšený	pohyb	vozi-
del	taxislužby.	Tímto	stylem	bujará	zábava	
pokračovala	 do	 pozdních	 ranních	 hodin.	
Nebylo	 výjimkou,	 že	 tyto	 osoby	 verbálně	
napadaly	 a	 urážely	 občany	 navštěvující	
ranní	mši	nebo	sobotní	trhy.	Tato	situace	se	
opakovala,	 s	 větší	nebo	menší	 intenzitou,	
sedm	dní	v	 týdnu	a	stížnosti	občanů	byly	
opodstatněné	a	oprávněné.

	 Na	 základě	 zjiš-
těných	 faktů	vydalo	
zastupitelstvo	 obec-
ně	závaznou	vyhlášku	č.	4/2018,	kterou	
se	 reguluje	 provozní	 doba	 pohostin-
ských	 zařízení	 v	 centru	 Tišnova.	 Stráž-
níci	pravidelně	kontrolují	její	dodržování	
a	 do	 současné	 doby	 je	 vyhláška	 více	 či	
méně	řádně	dodržována.	Dotčení	občané	
si	 mohou,	 po	 nespočtu	 probdělých	 nocí	
a	emočně	vyhrocených	situací,	zaslouže-
ně	odpočinout	a	užít	si	klidného	spánku.	
I	nadále	budeme	bdít	nad	klidným	a	za-
slouženým	spánkem	občanů	a	ochranou	
jejich	majetku.
	 Apelujeme	na	ty,	kteří	„nemohou	v	noci	
spát“,	aby	dopřáli	spánku	těm,	kteří	spát	
mohou	a	chtějí.
	 Závěrem	 přeji	 všem	 pohodové	 noci	
a	klidný	spánek.

TéMA MěSícE: BIlAncoVání nAD uPlynuly� M RoKEM

jAKý BYl roK 2018 A jAKý BudE roK 2019
na perŠtýně a na zahrádce u palce

Miroslav Navrátil

omEzEní Provozní doBY rEStAurACí v CEntru
Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov



TN 01/2019 11

RADnIcE InfoRMujE

	 Občané	Tišnova	 vyhráli	 v	 rámci	 Jihomoravského	kraje	 sou-
těž	 „My	 třídíme	 nejlépe“	 v	 kategorii	 vysloužilých	 elektrozaří-
zení	mezi	obcemi	do	10	000	obyvatel.	Certifikát	od	společnosti	
Asekol	a.	s.	s	finančním	darem	v	hodnotě	18	000	korun	převzali	
dne	29.	listopadu	při	slavnostním	vyhlášení	na	hradě	Špilberk	
místostarosta	Ing.	Václav	Šikula	a	vedoucí	odboru	Ing.	Václav	
Drhlík.	Tišnováci	 tedy	ve	své	kategorii	v	přepočtu	na	 jednoho	
obyvatele	odevzdali	nejvíce	drobného	elektrozařízení	a	elektro-
niky	(PC	a	TV)	do	červených	kontejnerů	rozmístěných	po	městě	
a	na	sběrném	dvoře	města.
 Děkujeme, že třídíte!

	 Oznamujeme	 občanům,	 že	 v	 Tišnově	 o	 vánočních	 svátcích	
proběhne	 svoz	 směsného	 komunálního	 odpadu	 stejně	 jako	
v	běžných	pracovních	dnech.	V	místních	částech	Hájek,	Haján-
ky	 a	 Jamné	proběhne	 o	 svátcích	 svoz	 směsného	komunálního	
odpadu	místo	pravidelného	svozu	v úterý 25. 12.	až	ve čtvr-
tek 27. 12. 2018.	Dále	upozorňujeme,	že	sběrný dvůr	města	
(Wagnerova	1543)	bude uzavřen 24.–26. 12. 2018 a 31. 12. 
2018 – 1. 1. 2019.	Ostatní	dny	mezi	svátky	bude	sběrný	dvůr	
otevřen.	 Provozní	 doba	 sběrného	 dvora	 zůstává	 stejná,	 tedy	
v	pondělí	a	čtvrtek	(7.00–17.00	hodin),	v	úterý,	středu	a	pátek	
(7.00–l5.00	hodin)	a	v	sobotu	(8.00–l2.00	hodin).	Využijte,	pro-
sím,	v	období	svátečních	dnů	otevíracích	hodin	dvora	a	nadměr-
né	množství	papíru	a	plastů	zde	předejte.	

	 Svoz odpadu v roce 2019	bude	zajišťovat	stejně	jako	vloni	
společnost	KTS	Ekologie	s.	r.	o.	Svoz směsného komunálního 
odpadu	zůstává	v	Tišnově	a	místních	částech	Jamné,	Hájek-Ha-
jánky	a	Pejškov	nezměněn.	Svoz	probíhá	celoročně.	V Tišnově 
týdně	a	v	místních	částech	Hájek,	Hajánky,	Jamné,	Pejškov	1× 
za 14 dní,	a	to	opět	vždy	v	sudém	týdnu	v	předepsaných	dnech	
(viz	podrobně	na	webu	města).
	 Svoz bioodpadu	 bude	 opět	 prováděn	 v lichých týdnech.	
Nově	bude	svoz	probíhat ve čtvrtek a v pátek.	Ulice	svážené	
ve	středu	budou	nově	sváženy	v pátek.	

V předepsaných dnech budou sváženy tyto ulice: 
čtvrtek:	náměstí	Komenského,	náměstí	Míru,	Dvořáčkova,	Rá-
boňova,	 Parolkova,	 Na	 Kukýrně,	 Halouzkova,	 Jungmannova,	
Radniční,	 Koráb,	 Nádražní,	 Na	 Zahrádkách,	 Janáčkova,	 Kláš-
terská,	 Procházkova,	 náměstí	 28.	 října,	 U	 Náhonu,	 Na	 Lou-
kách,	 Mlýnská,	 Trmačov,	 Neumannova,	 Dlouhá,	 K	 Čimperku,	
Marie	 Pavlíkové,	 Formánkova,	 Ranného,	 Valova,	 Štěpánova,	
Brněnská,	Horova,	Hornická,	Halasova,	Jamborova,	Mánesova,	
Hanákova,	 Na	 Nové,	 Mrštíkova,	 Mahenova,	 Cihlářská,	 Trnec,	
Těsnohlídkova,	U	Pily,	U	Lubě,	Lomnická,	Králova,	Květnická,	
Dřínová,	Osvobození,	Polní.	Svoz v těchto ulicích bude probí-
hat v termínech:	3.	1.,	31.	1.,	28.	2.,	28.	3.,	11.	4.,	25.	4.,	9.	5.,	
23.	5.,	6.	6.,	20.	6.,	4.	7.,	18.	7.,	1.	8.,	15.	8.,	29.	8.,	12.	9.,	26.	
9.,	10.	10.,	24.	10.,	7.	11.,	21.	11.,	5.	12.	2019.
pátek:	 Wagnerova,	 Na	 Mlékárně,	 Kvapilova,	 Dvořákova,	 Ma-
jorova,	 Hřbitovní,	 Bezručova,	 Chodníček,	 Svatopluka	 Čecha,	
Na	 Hrádku,	 Riegrova,	 Tyršova,	 Jiráskova,	 Družstevní,	 Na	 Ho-
nech,	Nerudova,	Drbalova,	Černohorská,	Na	Rybníčku,	Husova,	
Smíškova,	Smetanova,	Vrchlického,	Havlíčkova,	Purkyňova,	Al-
šova,	Hybešova,	Erbenova,	Máchova,	Hynka	Bíma,	Revoluční,	
Dobrovského,	U	Humpolky,	Červený	mlýn,	Za	Mlýnem,	U	Střel-

mY třídímE nEjlÉPE – vítězStví v PrEStIžní SoutěžI
Václav Drhlík, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Svoz odPAdu o vánočníCH SvátCíCH A v roCE 2019
Žaneta Krábková, Odbor správy majetku a komunálních služeb

O vánočních svátcích proběhne svoz směsného komunálního od-
padu v Tišnově stejně jako v běžných pracovních dnech.

Foto: archiv MěÚ Tišnov

Ocenění za město Tišnov převzali Václav Drhlík a Václav Šikula.
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nice,	Karasova,	U	Svratky,	Za	Krétou,	Ostrovec.	Svoz v těchto 
ulicích bude probíhat v termínech:	4.	1.,	1.	2.,	1.	3.,	29.	3.,	12.	
4.,	26.	4.,	10.	5.,	24.	5.,	7.	6.,	21.	6.,	5.	7.,	19.	7.,	2.	8.,	16.	8.,	
30.	8.,	13.	9.,	27.	9.,	11.	10.,	25.	10.,	8.	11.,	22.	11.,	6.	12.	2019.	
V	 období	 prosinec–březen	 bude	 svoz	 probíhat	 1×	 za	 měsíc,	
duben–listopad	 1×	 za	 14	 dní.	 Systém	 je	 zajišťován	 v	 zástav-
bě	 rodinných	 domů	 a	 nově	 také	 v	 sídlištní	 zástavbě.	 Občané,	
kteří	mají	zájem	o	svoz	bioodpadu,	si	mohou	speciální	nádobu	
na	bioodpad	(hnědá	provětrávaná	nádoba	na	bioodpad)	zakoupit	
v	prodejnách	k	tomu	určených.	Nádoby	slouží	nejenom	na	biood-
pad	ze	zahrad,	ale	především	na	bioodpad	z	domácnosti	(např.	
zbytky	ovoce	a	zeleniny,	zvadlé	květiny	a	rostliny	z	květináčů,	
skořápky	 z	 vajíček,	 zbytky	 pečiva	 a	 obilnin,	 papírové	 ubrous-
ky,	čajový	a	kávový	odpad).	Prosíme	občany,	kteří	mají	možnost	
kompostovat	bioodpad	na	své	zahradě,	aby	především	bioodpad	
ze	zahrad	takto	zpracovávali	a	předcházeli	tak	vzniku	odpadu.	
Zcela	 nepřípustné	 je	 ukládání	 bioodpadu	 ze	 zahrad	 do	 nádob	
na	směsný	domovní	odpad.	
 Pytlový sběr plastů	 bude	 prováděn	 1× za 4 týdny,	 vždy	
v úterý	v	termínech:	1.	1.,	29.	1.,	26.	2.,	26.	3.,	23.	4.,	21.	5.,	
18.	6.,	16.	7.,	13.	8.,	10.	9.,	8.	10.,	5.	11.,	3.	12.,	31.	12.	2019.	
V	těchto	dnech	budou	pytle	svezeny	z	celého	města	a	místních	

částí.	Pytle	umístěte	před	dům	nejpozději	v	den	svozu	do	6.30	
hodin.	V	případě,	 že	 tento	 termín	propásnete,	 nedávejte	 pytle	
před	dům	v	jiné	dny,	ale	využijte	možnosti	odvézt	pytle	s	plasty	
na	sběrný	dvůr	města	(Wagnerova	1543)	kdykoliv	v	době	provo-
zu.	Pytle	Vám	zde	budou	samozřejmě	načteny.	
	 Nově	se	bude	v	roce	2019	vyplácet	sleva	do	výše	50	odevzda-
ných	pytlů	 za	 rok.	To	znamená,	 že	domácnost,	která	překročí	
limit	 50	 odevzdaných	 pytlů	 za	 rok,	 obdrží	 slevu	 za	 50	 pytlů.	
I	přesto,	že	tento	limit	domácnost	překročí,	 tuto	službu	svozu	
od	domu	bude	možné	stále	využívat,	pytle	Vám	budou	i	nadále	
sváženy.	Sleva	na	poplatku	za	odpad	zůstává	stejná	jako	v	roce	
předešlém,	tedy	6	korun	za	pytel.	Dosud	neodevzdané	QR	kódy	
vydané	v	roce	2018	samozřejmě	budou	platit	i	v	roce	2019.
 Otevírací doba sběrného dvora	zůstává	stejná	 jako	v	roce	
2018.	V	pondělí	a	ve	čtvrtek	(7.00–l7.00	hodin),	v	úterý,	stře-
du,	pátek	(7.00–l5.00	hodin)	a	v	sobotu	(8.00–l2.00	hodin).	Zde	
můžete	odevzdat	velkoobjemový	směsný	odpad,	bioodpad,	žele-
zo,	papír,	plasty,	nebezpečné	odpady,	elektrozařízení	podléhající	
zpětnému	odběru	a	další.	K	bezplatnému	odevzdání	pneumatik	
využijte	pneuservisy,	jakožto	místa	zpětného	odběru	pneumatik.	
Seznam	pneuservisů	na	Tišnovsku	naleznete	na	odkaze:	https://
www.eltma.cz/sberna-mista.

	 Vážení	 občané,	 návštěvníci	 kluziš-
tě,	 řidiči,	 začíná	 druhá	 sezóna	 bruslení	
na	umělém	ledě	v	Tišnově.	U	této	příleži-
tosti	je	jistě	namístě	vás	opět	informovat	
o	problémech	s	parkováním	v	okolí	klu-
ziště	a	s	tím	spojeným	možným	a	přitom	
zbytečným	prodražením	příjemných	chvil	
strávených	při	bruslení.
	 Jistě	 všichni	 zaregistrovali,	 že	 v	 okolí	
kluziště	vznikl	celkem	velký	počet	nových	
parkovacích	míst	 (oproti	minulosti).	Dnes	
je	možné	parkovat	po	obou	stranách	ulice	
Kvapilova,	 v	 prostoru	 bývalého	 pomníku	
vedle	ZŠ	Smíškova	a	před	vchodem	do	ZŠ	
Smíškova.	Dále	je	možno	využít	k	parková-
ní	ulici	Husovu,	která	je	nyní	jednosměrná,	
tudíž	je	zde	parkování	na	jedné	straně	ulice	
bez	větších	problémů.	V	případě	nedostat-

ku	 parkovacích	 míst	 je	 možné	 parkovat	
v	 ulici	 Na	 Rybníčku,	 kde	 je	 parkovacích	
míst	také	dostatek.	V žádném případě ne-
lze parkovat na chodnících, ve vjezdech 
do domů nebo na travnatých plochách!	
Řidiči	 takto	zaparkovaných	vozidel	budou	
buď	 projednáni	 na	 místě,	 nebo	 budou	 vy-
zváni	k	projednání	přestupku	na	služebně	
městské	policie.	V	momentě,	kdy	se	řidič	
k	 projednání	 přestupku	 nedostaví	 nebo	
nereaguje,	 je	 věc	 automaticky	 předána	
správnímu	orgánu	a	za	přestupek	je	v	tom-
to	případě	odpovědný	provozovatel	vozidla.	
Obecně	 platí,	 že	 pokutu	 za	 špatné	 stání	
vozidla	vždy	někdo	uhradí.	Platí	však	také,	
že	v	případě	výzvy	pro	osobu	podezřelou	ze	
spáchání	 přestupku,	 umístěnou	 strážníky	
za	stěrač	vozidla,	 je	nejkratší	a	nejlevněj-

ší	 cestou	 cesta	 na	 městskou	 policii.	 Jen	
pro	zajímavost:	na	místě	lze	uložit	pokutu	
do	 výše	 2	 000	 korun.	 Ve	 správním	 řízení	
může	pak	být	uložena	pokuta	vyšší,	navý-
šená	o	případné	náklady	spojené	se	správ-
ním	řízením.	Je	na	zváženou,	jestli	neudělat	
pár	kroků	navíc	a	ušetřené	peníze	nevyužít	
jiným,	užitečnějším	způsobem.	
	 Při	parkování	na	chodníku	dochází	ne-
jen	ke	snížení	nebo	znemožnění	průchod-
nosti	 chodců,	 průjezdu	 kočárků	 nebo	
invalidních	vozíků,	ale	současně	k	poško-
zování	majetku	města,	 tzn.	občanů,	a	 je	
v	zájmu	všech,	aby	se	tak	nečinilo.	Malé	
upozornění	 pro	 ty,	 kteří	 nejsou	 ochotni	
udělat	 pár	 kroků	 navíc.	 Ulice	 Smíškova	
a	prostor	v	okolí	kluziště	jsou	monitoro-
vány	 městským	 kamerovým	 dohledem,	
tudíž	strážníci	mají	přehled	o	pohybu	vo-
zidel,	ale	také	o	vozidlech	stojících	v	roz-
poru	s	pravidly	a	mohou	reagovat,	aniž	by	
provinilec	tušil,	že	se	tak	děje.
	 Ale	 dost	 bylo	 strašení,	 nyní	 se	 sou-
střeďme	 na	 sváteční	 pohodu,	 na	 chvíle	
prožité	 s	 nejbližšími	 a	 šťastné	 návraty	
domů	 k	 rodinám,	 bez	 nehod	 a	 pokut.	
Městská	 policie	 Tišnov	 vám	 tímto	 přeje	
mnoho	štěstí	a	pohody,	nejen	v	nadcháze-
jícím	roce	2019.

lEvnÉ, nEBo tAKÉ drAHÉ BruSlEní
Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov
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	 Dovolujeme	si	upozornit	všechny	občany	Tišnova	i	obcí	v	celém	správním	obvodu,	
že	 poslední	 kalendářní	 den	 roku	 2018,	 tj.	 pondělí	 31.	 prosince	 (jinak	 běžný	 úřední	
den),	bude	Městský	úřad	Tišnov	pro	veškerou	veřejnost	z	technických	důvodů	uzavřen.
	 Všechny	nezbytné	úřední	úkony,	které	je	třeba	provést	v	tomto	kalendářním	roce,	si	
můžete	vyřídit	nejpozději	v	pátek	28.	prosince	2018,	kdy	jsou	jednotlivé	odbory	v	pro-
vozu	od	7.00	do	12.00	hodin	a	podatelna	od	7.00	do	14.00	hodin.	

	 Současně	upozorňujeme,	že	tento	den	lze	provést	již	jen	platby	v	hotovosti,	a	to	max.	
do	11	hodin.	Platby	kartou	pouze	do	27.	prosince	2018.
	 Děkujeme	za	pochopení.

vítání nových občánků
města Tišnova

7. prosince 2018 byly slavnostně 
přivítány tyto děti narozené v létě 
a na podzim roku 2018:

Václav Dušek

Viktor Češka

Petr Hrádek

Apolena Hoblíková

nella Petrová

ondřej Ševčík

Tereza Štěpánková

Kryštof Červinka

Silvie Varmužková

oliver Kejík

nina Panovcová

lucie Zímová

leona Šírová

Václav Kočka

Tereza Ťopková

Tobiáš Houdek

Gabriela Sedláková

Dětem i jejich rodičům přejeme krásný 
a spokojený život ve městě Tišnově.

Další slavnostní obřady vítání občánků pro-
běhnou v roce 2019 (rodičům dětí budou 
v dostatečném časovém předstihu zaslány 
pozvánky).

Dagmar Dvořáková, tajemnice 
Komise pro občanské záležitosti 

Rady města Tišnova

uPozornění nA změnu
úřEdníCH HodIn měú tIŠnov

v závěru roKu 2018
Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ

mapa investičních akcí

Realizace
a plány města
      přehledně

www.promeny-tisnova.cz
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	 V	měsíci	listopadu	jsem	měla	možnost	
zúčastnit	se	pracovní	týdenní	stáže	v	Hel-
sinkách.	Akci	zaštiťovala	organizace	Step	
by	 Step	 (Začít	 spolu)	 v	 rámci	 projektu	
Učíme	se	spolu,	ve	kterém	je	naše	škola	
ZŠ	 Tišnov,	 náměstí	 28.	 října,	 už	 druhým	
rokem	aktivně	zapojena.	Cílem	tohoto	pro-
jektu	je	šířit	kolegiální	podporu	mezi	uči-
teli	a	sdílet	pracovní	nápady.	Se	stejným	
záměrem	jsme	odjížděli	na	zahraniční	pra-
covní	návštěvu	do	Finska.
	 V	týmu	19	pedagogů,	lektorů	a	metodiků	
z	celé	České	republiky,	aktivních	v	programu	
Začít	spolu,	jsme	sdíleli	atmosféru	ve	třech	
finských	základních	školách	1.	stupně.

	 Hlavním	cílem	finského	vzdělávání	 je	
příprava	obyvatelstva	na	praktický	život,	
zvyšování	 úrovně	 vzdělávání,	 jazyková	
vybavenost	a	konkurenceschopnost	oby-
vatelstva.
	 Finsko	klade	na	vzdělání	velký	důraz.	
Finské	 školství	 staví	 na	 efektivitě,	 kva-
litě,	 rovnosti,	 genderové	 vyváženosti,	
internacionalizaci.	 Pro	 Finy	 je	 vzdělání	
velmi	důležité,	čemuž	odpovídá	i	jeho	vy-
soká	 úroveň	 a	 dostupnost	 pro	 všechny.	
Rovnost	šancí	ve	vzdělání	je	zabezpečena	
mnoha	 nástroji.	 Dostupnost	 vzdělání	 je	
zvyšována	také	díky	zavedení	bezplatné-
ho	vzdělání	na	všech	stupních	školského	
systému	včetně	zajištění	učebnic	a	učeb-
ních	 pomůcek	 potřebných	 pro	 výuku	
zdarma.	 Dalším	 bonusem	 je	 teplý	 oběd	
pro	všechny	žáky.	Těm,	kteří	se	dopravují	
do	školy	 z	odlehlých	oblastí,	 je	hrazeno	
také	ubytování	a	náklady	na	dopravu.	
	 Do	základní	školy	chodí	žáci	od	7	let.	
Na	 prvním	 stupni	 končí	 šestou	 třídou.	

Jsou	vedeni	k	samostatnosti,	jak	ve	ško-
le,	 tak	 i	 od	 rodičů.	 Do	 školy	 jich	 velká	
část	 jezdí	 sama	 na	 kole.	 Všechny	 pře-
stávky	ve	 škole	 tráví	 venku	na	školním	
dvoře,	za	každého	počasí.	Samozřejmostí	
jsou	plně	funkčně	vybavené	dílny	na	prá-
ci	se	dřevem	i	učebny	se	šicími	stroji	a	že-
hličkami.	 Jedním	z	výstupů	 je	například	
zhotovit	si	ze	dřeva	židli	a	očalounit	ji.
	 Výuka	 v	 helsinských	 školách,	 které	
jsme	 navštívili,	 je	 řízena	 národním	 ku-
rikulem.	 Školy	 si	 vytváří	 své	 kurikulum	
a	informace	sdílejí	na	elektronickém	port-
foliu.	Důraz	kladou	na	čtenářskou,	mate-
matickou	a	jazykovou	připravenost.	Učí	se	
náboženství	nebo	etika,	tři	jazyky	součas-
ně	–	finský,	švédský	a	anglický.	Projekto-
vá	 výuka	 v	 tematických	 blocích	 je	 zcela	
běžná.	 Počty	 žáků	 ve	 třídách	 se	 shodují	
s	 našimi,	 učitelé	 však	 učí	 párově	 za	 po-
moci	asistentů.	K	výuce	využívají	i	jiných	
prostor,	než	jsou	třídy	–	chodby	vybavené	
variabilním	nábytkem,	knihovny,	venkov-
ní	učebny.	Fungující	interaktivní	technika	
s	IT	specialistou	je	samozřejmostí.
	 Žáci	 jsou	 hodnoceni	 převážně	 slovně,	
jsou	vedeni	k	sebehodnocení	a	zpětné	refle-
xi	a	odpovědnosti	za	své	chování,	srovná-
vací	testy	se	na	prvním	stupni	neobjevují.	
	 Na	školách	působí	mimo	 jiné	pracovní	
týmy	složené	z	psychologa,	speciálního	pe-
dagoga,	zdravotní	sestry	a	sociálního	pra-
covníka.	Tým	pomáhá	žákům	k	plynulému	
začlenění	do	kolektivu.	Velmi	úzce	spolu-
pracuje	s	rodinou,	které	pomáhá	a	zároveň	
ji	 motivuje	 k	 odpovědnosti	 za	 řešení	 da-
ných	problémů.	Tým	na	svou	činnost	nepo-
třebuje	už	žádný	souhlas	od	rodičů,	neboť	
je	součástí	školy	a	podílí	se	na	vytváření	
pozitivního	klimatu	školy.
	 Úzkou	spolupráci	mají	školy	nastave-
nou	 s	 rodiči.	 Nabízejí	 otevřenou	 výuku,	
rodičovské	 dny,	 konzultace	 ve	 třech	 –	
učitel,	žák,	rodič.	
	 Po	 týdenním	 pobytu	 jsme	 se	 všichni	
shodli,	 že	 finské	 školství	 lze	 specifiko-
vat	jedním	slovem	a	to	je	DŮVĚRA.	Jeho	
kvalita	 je	 zajištěna	 propojeností	 a	 vzá-
jemnou	 spoluprací	 organizací	 působí-
cích	 v	 oblasti	 vzdělávání.	 Byla	 zrušena	

inspekce	 a	 navýšena	 pravomoc	 ředitelů	
škol.	Ve	školách	je	cítit	přátelská	atmo-
sféra	mezi	učiteli,	žáky	i	rodiči.	Vzájemná	
spolupráce	a	podpora	jsou	zde	samozřej-
mostí.	Učitelské	povolání	chápou	Finové	
jako	 vysoce	 prestižní.	 Na	 pedagogickou	
fakultu	se	vybírají	jen	ti	nejlepší	z	velké-
ho	množství	zájemců.
	 Z	 Finska	 jsme	 odjížděli	 plni	 dojmů	
a	zkušeností,	o	které	jsem	se	už	měla	mož-
nost	 podělit	 na	 sdílení	 pracovní	 skupiny	
MAP	2	Tišnov	i	na	pracovním	workshopu	
v	ZŠ	náměstí	28.	 října.	Tady	bych	chtěla	
poděkovat	vedení	školy	za	to,	že	mi	umož-
nilo	se	této	zahraniční	stáže	zúčastnit.
	 S	kolegy	i	kolegyněmi	z	pracovní	stáže	
jsme	se	shodli	na	tom,	že	v	České	repub-
lice	je	spousta	výborných	pedagogů	a	pří-
kladů	 dobré	 praxe,	 pro	 které	 práce	 fin-
ských	pedagogů	nebyla	v	podstatě	žádné	
překvapení.	Tito	 lidé	by	 jistě	také	velmi	
ocenili	 propracovanost	 celého	 vzděláva-
cího	 systému,	 návaznost	 stupňů,	 spolu-
práci	mezi	školami,	klid	a	podporu,	váže-
nost	a	hlavně	DŮVĚRU,	které	se	finským	
učitelům	dostává	od	jejich	společnosti.

PoStřEHY z PrACovní StážE
vE fInSKýCH záKlAdníCH ŠKoláCH 1. StuPně

zŠ nám. 28. října
Ivana Musilová

S kolegy i kolegyněmi z pracovní stáže jsme 
se shodli na tom, že v České republice je 
spousta výborných pedagogů a příkladů 
dobré praxe.  Foto: Ivana Musilová
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	 Dne	28.	října	1918	bylo	vyhlášeno	sa-
mostatné	 Československo.	 Ve	 městech	
i	v	menších	obcích	se	konaly	oslavy,	slav-
nostní	průvody	a	bohoslužby.	
	 My	 jsme	 si	 chtěli	 toto	 100.	 výročí	
vzniku	 republiky	 připomenout	 projek-
tem	 „K	 narozeninám	 republiky“.	 Děti	 si	
v	tomto	programu	měly	připomenout	dů-
ležité	situace	a	symboly,	které	pro	repub-
liku	naši	předci	vybojovali.	
	 Při	zahájení	programu	si	žáci	připnuli	
trikoloru,	zazpívali	si	píseň	„Za	100	let“,	
zhlédli	kapitolu	o	vzniku	republiky	z	edi-
ce	 pro	 děti	 s	 názvem	 „Dějiny	 udatného	
českého	 národa“.	 Potom	 jsme	 si	 poví-
dali	 o	 vzniku	 naší	 hymny	 a	 společně	 si	
ji	zazpívali.	Následovně	se	děti	rozdělily	
do	 skupin	 a	 postupovaly	 k	 jednotlivým	
stanovištím.	 Každý	 dostal	 „Občanskou	
knížku“	 a	 do	 ní	 zaznamenával	 splněné	
úkoly	ze	všech	stanovišť.	

Některé	z	mnoha	úkolů:	
•	 	Přečti	si	informace	o	hymně,	poslechni	

si	 ji	 a	 slož	 správně	 slova,	 která	 jsou	
rozstříhaná	 na	 kartičkách,	 doplň	 list	
o	hymně	v	občanské	knížce.	

•	 	Zakresli	malý	státní	znak	do	občanské	
knížky	podle	předlohy.

•	 	Slož	rozstříhanou	státní	pečeť,	pomocí	
kružítka	dotvoř	pečeť	v	občanské	kníž-
ce	a	doplň	vše,	co	chybí.

•	 	Namaluj	co	nejpřesněji	vlajku	ČR	a	vy-
barvi	trikoloru	v	občanské	knížce.

•	 	Důležité	údaje	týkající	se	naší	republi-
ky	spoj	s	obrázky	v	občanské	knížce.

•	 	Obrázky	 s	 prezidenty	 správně	 pověs	
na	časovou	osu	a	přelep	si	je	na	časo-
vou	osu	do	občanské	knížky.

	 V	kuchyňce	 jsme	 společně	pekli	 dort	
a	Masarykovo	cukroví	k	narozeninám	re-
publiky.	Nakonec	jsme	všichni	na	dvorku	
školy	zasadili	malou	lípu.
	 Věřím,	že	všechny	děti	si	tento	projek-
tový	den	užily	a	zároveň	se	poučily	o	dů-
ležitosti	takových	oslav.	

ProjEKtový dEn „K nArozEnInám rEPuBlIKY“
sŠ a zŠ tIŠnov

Jana Bártlová

Děti ze Střední školy a Základní školy Tišnov 
si připomněly sté výročí vzniku republiky. 

Foto: Dana Staňková
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	 Když	 před	 několika	 lety	 proběhlo	 první	 přátelské	 setkání	
v	rámci	partnerské	spolupráce	tišnovského	gymnázia	a	Gymná-
zia	Vojtecha	Mihálika	v	Seredi,	nemohli	jsme	vědět,	jak	dlouhá	
tradice	přátelských	kontaktů	bude	zahájena.
	 Díky	finanční	podpoře	SRP	Gymnázia	Tišnov	a	MěÚ	Tišnov	se	
již	celou	řadu	let	setkávají	žáci	i	učitelé	obou	zmíněných	škol.	V	le-
tošním	školním	roce	jsou	organizovány	akce	především	sportovního	
charakteru	a	studenti	ze	Seredi	nás	navštívili	při	příležitosti	MDS.
	 Dne	16.	listopadu	se	konala	v	našem	gymnáziu	tradiční	oslava	
Dne	studentstva,	při	které	zástupci	jednotlivých	tříd	soupeřili	nejen	
ve	vědomostních	soutěžích	v	jednotlivých	předmětech,	ale	během	
dopoledne	se	 žáci	utkali	 také	v	 soutěžích	sportovních.	Třídy	no-

minovaly	soutěžící	pro	již	tradičně	netradiční	soutěže	skok	v	pyt-
li,	běh	trojnohý	a	přetahování	lanem.	Součty	bodů	za	vědomostní	
a	sportovní	soutěže	pak	určily	výsledné	pořadí	tříd.	Po	vyhlášení	
výsledků	následovala	přátelská	sportovní	utkání	se	slovenskými	
sportovci,	hrála	se	utkání	ve	volejbale	a	florbale.
	 Celé	dopoledne	se	neslo	ve	velmi	veselém	a	kamarádském	du-
chu,	jednotlivé	třídy	zvolily	tematické	převleky,	některé	z	nich	si	
dokonce	připravily	krátká	vystoupení	a	vtipné	slogany.	Mohli	jste	
tak	navštívit	němý	film,	ostrov	pirátů	nebo	potkat	businessmany	
a	bankéře	na	jejich	věčně	uspěchané	cestě	za	povinnostmi.	Sloven-
ským	přátelům	se	návštěva	u	nás	líbila	a	již	nyní	se	mohou	tišnov-
ští	žáci	těšit,	že	budou	mít	příležitost	na	jaře	příštího	kalendářního	
roku	již	poněkolikáté	navštívit	partnerskou	školu,	kde	budou	moci	
také	změřit	své	síly	na	poli	soutěžního	klání.
	 Gymnázium	Tišnov	a	SRP	Gymnázia	Tišnov	děkují	MěÚ	Tiš-
nov	za	finanční	podporu	spolupráce	partnerských	škol.

oPět náS nAvŠtívIlI 
SPortovCI

zE SlovEnSKÉ
PArtnErSKÉ ŠKolY

gymnázIum tIŠnov
Jana Rohlínková

Studenti tišnovského gymnázia sehráli přátelská sportovní utkání 
ve florbale se slovenskými sportovci ze Seredi. 
  Foto: archiv Gymnázia Tišnov

DEN OTEVŘENY�CH DVEŘÍ GYMNÁZIUM TIŠNOV
5. 2. 2019 14.00–18.00 hodin

Gymnázium tišnov, příspěvková organizace,
na Hrádku 20, 666 01 tišnov           www.gym-tisnov.cz

návštěvníci mohou absolvovat cvičné testy z čj a m:

Cvičný test z m pro žáky 9. tříd*
II. poschodí – hl. budova Na Hrádku 20

11.40–13.00

Cvičný test z čj pro žáky 9. tříd*
II. poschodí – hl. budova Na Hrádku 20

13.15–14.15

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 podmí-
nek, které připomínají průběh reálných přijímacích zkoušek – proto je 
nutno přijít včas!

v 16.30 hod. se uskuteční schůzka s vedením gymnázia
na zŠ riegrova – II. poschodí

Co vás
může
zajímat?

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



TN 01/2019 17

ŠKolSTVí

	 Když	v	roce	1949	hudební	škola	v	Tišnově	začínala,	vyučovalo	
se	v	ní	hře	na	klavír,	housle,	akordeon	a	dechové	nástroje.	Po-
stupem	času	přibývaly	další	instrumenty:	kontrabas,	violoncello,	
veškeré	žestě,	kytara,	bicí,	varhany…	Udělejme	si	teď	malou	po-
myslnou	procházku	učebními	třídami	různých	hudebních	nástrojů	
a	nechme	za	každý	z	nich	hovořit	„jeho“	příslušného	učitele.

housle – jan dalecký
 Do	 Základní	 umělecké	 školy	 Tišnov	
jsem	 nastoupil	 nejprve	 třetinovým	
úvazkem	 za	 učitelku	 Janu	 Adámkovou	
(na	mateřské	dovolené)	na	podzim	roku	
1993.	 V	 jednom	 delším	 odpoledni	 jsem	
učil	 asi	 sedm	 adeptů	 houslí	 na	 pozvá-
ní	 tehdejší	 ředitelky,	 mé	 dávné	 spolu-
žačky	 z	 konzervatoře	 Jany	 Pujmanové.	
V	 té	 době	 stoupala	 moje	 nespokojenost	
s	působením	ve	Státní	filharmonii	Brno,	
v	níž	jsem	hrával	už	za	studií	a	na	dlou-
hých	26	let	do	ní	nastoupil	1.	ledna	1968.	
Prožil	jsem	tam	roky	dobré	i	horší	a	mo-
hu-li	srovnávat,	v	raném	kapitalismu	se	
pracovní	 podmínky	 rapidně	 zhoršovaly,	

zatímco	odměna	zůstávala	pod	celostátním	průměrem.	Proto	mi	
tato	možnost	přivýdělku	přišla	velmi	vhod,	měl	 jsem	možnost	si	
vše	ve	školním	roce	1993/94	 „osahat“	a	 zjistil	 jsem,	 že	 tudy	by	
vedla	rozumná	cesta	z	orchestrálního	marasmu.	Když	se	po	onom	
zkušebním	roce	zjistilo,	že	paní	Adámková	už	se	na	své	místo	ne-
vrátí	a	Slávek	Fišer,	který	pokryl	zbytek	jejího	úvazku,	se	posou-
vá	 jinam,	čímž	se	uvolnil	celý	úvazek,	neváhal	 jsem	ani	vteřinu,	
dal	v	Brně	výpověď,	která	byla	bez	problémů	přijata,	a	nastoupil	
od	září	1994	jako	řádný	učitel	houslí.	Když	asi	po	dvou	letech	došlo	
k	výměně	na	ředitelském	postu,	nabídl	mi	nový	šéf	Jaromír	Škára	
místo	zástupce	ředitele.	Zůstal	mi	menší	pedagogický	úvazek	a	ten	
jsem	ukončil	odchodem	do	starobního	důchodu	v	červenci	2008.	

Také v tomto čísle se budeme na čtyřech následujících stranách věnovat blížícímu se 70. výročí založení Základní umělecké 
školy Tišnov. Před měsícem jsme si podrobně prošli její historii a představili si všechny čtyři dosavadní ředitele, dvě pokra-
čování teď budou věnována hudebnímu oboru, který je, jako jediný, součástí školy od úplného počátku v roce 1949 a po-
chopitelně je dodnes nejrozsáhlejší. Na své působení v tišnovské „hudební škole“ a na vývoj výuky jednotlivých hudebních 
nástrojů různými formami zavzpomínají současní i bývalí členové pedagogického sboru.

Hudební nástroje
a jejich učitelé
vzpomínají…

	 	 uspořádal	a	rozhovor	vedl	Václav	Seyfert

2
 kapitola

Současný pedagogický sbor hudebního oboru

Bartoník libor klavír, zobcová flétna, hudební nauka 
(také v Drásově), korepetice To

Bočková Helena příčná flétna, zobcová flétna

cecava Aleš trubka, zobcová flétna, souborová hra

cecava josef žesťové nástroje (trubka, baskřídlovka)

Dubská Kamila klavír, souborová hra, korepetice Ho

falta Miroslav elektrofonické klávesové nástroje, 
souborová hra, trubka, akordeon, 
tuba, zobcová flétna, klavír

Halouzka jaroslav basová kytara, zobcová flétna, 
souborová hra

Havelková jana kytara, příčná flétna, zobcová flétna, 
hudební nauka, souborová hra 
(v Deblíně)

Havlík ladislav elektrofonické klávesové nástroje, klavír

Kašparová Marika klavír (také v Doubravníku)

Kessnerová Kateřina kytara (také v Doubravníku)

Kubát Marek kytara

Matisová Kateřina housle

Morysová Dana akordeon, souborová hra

nedomová Bohuslava akordeon, elektrofonické klávesové 
nástroje, klavír, hudební nauka, 
souborová hra (také v nedvědici 
a Dolních loučkách)

Pavlů Ivana sólový zpěv

Ruszová Helena violoncello, hudební nauka

Spilková olga klarinet, saxofon, zobcová flétna

Štěrbová Eva sólový zpěv

Vašíček Zdeněk klavír

Večeřa Radim bicí nástroje

Zavřelová jitka klavír

Zouhar Tomáš hudební nauka, souborová hra,
komorní zpěv, sólový zpěv

7
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Jan Dalecký na foto-
grafii Jiřího Slámy.



TN 01/201918

ŠKolSTVí

	 Mám-li	hodnotit	podmínky,	za	kterých	byly	housle	na	ZUŠ	Tiš-
nov	vyučovány,	řekl	bych,	že	materiální	zajištění	bylo	bohatě	do-
stačující.	Poněvadž	jsem	též	spravoval	sklad	nástrojů	a	účastnil	
se	každoročních	inventarizací,	měl	jsem	přehled	o	počtu	a	stavu	
nástrojů,	které	jsme	mohli	žákům	půjčovat.	Sám	jsem	s	oblibou	
na	 některý	 z	 nich	 se	 žáky	 v	 hodinách	 hrával.	 Rovněž	 notový	
archiv	byl	obsáhlý,	jedna	plná	skříň	a	byl	to	materiál	rozličného	
stupně	náročnosti,	každému	bylo	možno	vybrat.	
	 V	době	mého	působení	se	k	dalšímu	studiu	na	konzervatoři	
dostali	 Lukáš	 Cybulski,	 Jana	 Ihnatoljová	 a	 Hana	 Sklenářová.	
Jako	 dobrá	 amatérka	 pokračuje	 na	 housle	 v	 Tišnovském	 ko-
morním	 orchestru	 Lenka	 Ondroušková.	 Jan	 Coufal	 se	 později	
v	 Brně	 stal	 primášem	 cimbálové	 muziky,	 tuším	 Valášek.	 Je-li	
to	málo	nebo	moc,	neodvažuji	se	soudit.	Ze	soutěží	jsme	žádná	
lepší	umístění	nevozili,	končili	 jsme	v	okresním	kole.	Důležité	
ale	bylo,	že	žáci	se	potýkali	s	úkoly	bez	nechuti,	dokázali	jsme	
najít	společný	zájem	o	pěknou	hudbu	a	bylo	to	znát	především	
na	předvánočních	a	předprázdninových	besídkách,	kdy	jsme	dě-
lali	radost	přítomným	rodičům.	
	 Rád	bych	se	vyhnul	velkým	slovům,	ale	vím	bezpečně,	že	ZUŠ	
dává	mladým	adeptům	do	života	velmi	cenný	základ	pro	případ-
né	pozdější	aktivní	muzicírování	v	 jakémkoliv	stylu	a	na	jaké-
koliv	úrovni.	A	naopak	kdo	ZUŠ	nikdy	nenavštěvoval,	je	citově	
a	esteticky	ochuzen,	jeho	život	není	úplný	a	to	krásné,	které	my	
ostatní	hledáme	a	nacházíme,	mu	naprosto	uniká.	

klavír – zdeněk vaŠíček
	 Jsem	absolventem	II.	stup-
ně	hudebního	oboru	ZUŠ	Tiš-
nov	 (1978)	 v	 klavírní	 třídě	
ředitelky	školy	Jany	Pujma-
nové.	 Po	 vysokoškolských	
studiích,	 základní	 vojenské	
službě	 a	 několika	 zaměst-
náních	 jsem	se	v	roce	1997	
do	 ZUŠ	 Tišnov	 vrátil	 jako	
učitel	 hry	 na	 klavír,	 hudeb-
ní	nauky	a	zanedlouho	i	hry	
na	 varhany.	 Žáci	 mé	 třídy	

hráli	na	besídkách	a	koncertech	školy,	na	vernisážích	v	tišnov-
ské	Galerii	Josefa	Jambora	(mezi	jinými	klavíristé	David	a	Mar-
tin	Bauerovi)	a	v	Podhorácké	galerii	v	Předklášteří	(například	
klavíristky	Tereza	Škopíková	a	Anežka	Bartoňková),	v	tišnov-
ském	Centru	sociálních	služeb	(klavíristky	Hana	a	Anežka	Bar-
toňkovy)	a	někteří	se	zúčastnili	různých	soutěží.	
	 Po	sametové	revoluci	1989	přišel	požadavek	internacionalizace	
českého	školství.	Vyšel	jsem	mu	vstříc	spojením	hry	na	hudební	ná-
stroj	s	komunikací	učitele	a	žáka	v	cizím	jazyce.	Této	problematice	
se	věnuji	od	roku	1993,	tedy	už	čtvrt	století.	Tehdy	v	Evropě	postup-
ně	vcházelo	ve	známost	mezinárodní	označení	CLIL	aneb	Content	
and	Language	Integrated	Learning.	Od	školního	roku	1998/99	si	
v	mé	třídě	v	ZUŠ	Tišnov	vyzkoušely	hru	na	hudební	nástroj	s	cizím	
jazykem	(angličtinou	nebo	němčinou,	výjimečně	i	francouzštinou,	
italštinou,	španělštinou	či	ruštinou)	desítky	zájemců.
	 Ke	zvýšení	motivace	 jsem	nabídl	všem	svým	žákům	příleži-
tost	mít	vlastní	koncertní	 recitál.	Od	 roku	2007,	kdy	 tuto	ak-

tivitu	 zahájila	 klavíristka	 Veronika	 Nečasová	 (absolventka	 II.	
stupně	 ve	 věku	 18	 let),	 se	 tak	 stalo	 již	 osmnáctkrát.	 Recitá-
loví	rekordmani?	Klavírista	David	Kellner	(v	roce	2012	recitál	
ve	 věku	6	 let),	 klavíristka	Anežka	Bartoňková	 (v	průběhu	 let	
2009–14	tři	recitály	ve	věku	10–14	let)	a	varhaník	Petr	Slouka	
(v	roce	2008	recitál	ve	věku	20	let).	
	 Dlouholeté	zkušenosti	hudebního	aranžéra	jsem	využil	ve	vý-
uce	klavíru	i	varhan,	a	nejen	tam.	U	příležitosti	dvoutisícího	vý-
ročí	narození	Spasitele	jsem	autorsky	připravil	pro	hudební	obor	
školy	dva	pořady:	Vánoční	chrámové	dílo	a	Adventní	chrámové	
dílo	pro	dvě	hudební	tělesa,	sbor	modlících	se	a	dva	moderátory.	
Tyto	dva	pořady	byly	v	podání	ZUŠ	Tišnov	součástí	brněnských	
mezinárodních	 festivalů	 Vánoční	 mosty	 mezi	 městy	 (prosinec	
2000	a	2001,	 v	 druhém	případě	pod	 záštitou	 brněnského	bis-
kupa	Vojtěcha	Cikrleho).	Oba	pořady,	resp.	jeho	různé	varianty,	
zazněly	též	v	následujících	letech	v	provedení	zdejší	ZUŠ	nejen	
v	Tišnově,	ale	i	jeho	blízkém	okolí,	a	dokonce	ve	slovenské	Sere-
di.	Brněnské	studio	π-vox	natočilo	oba	na	vzorová	CD.	V	jednom	
případě	se	na	pořadu	podílely	dokonce	všechny	čtyři	obory	školy	
současně.	Taková	ne	zcela	běžná	součinnost	je	pro	nás	i	do	bu-
doucna	výzvou!

klavír – jItka zavřelová
	 Mohu	osobně	vzpomenout	na	své	první	krůčky	do	této	školy	
ještě	 v	 budově	na	náměstí	 v	 roce	1979.	Stala	 jsem	se	 žákyní	
klavírního	oddělení	a	mé	hodiny	probíhaly	ve	třídě	paní	učitelky	
Jitky	Cvrčkové.	Studium	hry	na	klavír	bylo	pro	mě	velmi	zajíma-
vé,	 inspirující	 a	 přístup	 výše	 zmíněné	 kantorky	 mě	 motivoval	
k	přípravě	na	další	studia	na	konzervatoři	v	Brně.
	 Cesty	 života	 jsou	 nevyzpytatelné.	 V	 roce	 2002	 (tedy	 po	 23	
letech)	jsem	nastoupila	do	ZUŠ	v	Tišnově	jako	učitelka	klavíru.	
A	to	už	do	budovy	ve	Dvořáčkově	ulici.	V	letošním	roce	zde	tedy	
vyučuji	již	šestnáctý	rok.	Inspirací	k	mé	výuce	s	dětmi	je	stále	

7
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Zdeněk  Vašíček  –  chvilka  varhanní 
improvizace na ZUŠ Tišnov (2009)

Na fotografii pedagogického sboru Lidové školy umění Tišnov 
z roku 1966 viditelně převládají učitelé hudebního oboru. Pouze 
Daria Hrdá (vlevo nahoře) vyučovala rytmiku, vedle ní stojí Karel 
Hortvík a Anna Malinová, v dolní řadě zleva Hedvika Patrovská, 
Jakub Horák, Aleš Smíšek a Josefa Slaninová.
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vzpomínka	na	mé	první	hodiny	u	paní	učitelky	Cvrčkové	v	mém	
dětském	věku.
	 Nyní	na	klavírním	oddělení	vyučuje	osm	kantorů.	Učitelé	se	
svými	 žáky	pilně	 pracují	 a	 absolvují	 veřejná	 vystoupení	 školy	
a	účastní	se	soutěží,	ve	kterých	se	jejich	žáci	prezentují	s	úspě-
chy.	Asi	před	12	lety	bylo	do	koncertního	sálu	ZUŠ	zakoupeno	
koncertní	 křídlo,	 na	 které	 hrají	 žáci	 při	 zmiňovaných	 vystou-
peních.	 S	 žáky	 se	 zúčastňujeme	 i	 větších	 koncertů	 (vánoční,	
aprílový,	absolventské)	v	sále	Městského	kulturního	střediska	
v	Tišnově.	 Koncertní	 pianino,	 které	 bylo	 také	 zakoupeno	 v	 té	
době,	bylo	nastěhováno	do	mé	třídy.	Jsem	pyšná,	že	mohu	s	žáky	
hrát	na	tak	kvalitní	a	krásný	hudební	nástroj.
	 Klavírnímu	oddělení	přeji	plno	úspěchů	a	nadále	hodně	šikov-
ných	žáků.

varhany – sIlvIe jebáčková
	 V	 červnu	 roku	 1999	 jsem	 ukončila	 studia	 JAMU	 v	 Brně	
na	 varhanním	 oddělení	 a	 současně	 jsem	 dostala	 nabídku	 učit	
od	září	v	ZUŠ	v	Tišnově.	Jako	zázrakem	byly	za	přispění	přileh-
lých	 farností	 a	 města	 Tišnova	 pořízeny	 třímanuálové	 digitální	
varhany	a	já	jsem	měla	možnost	zahrát	si	na	ně	na	slavnostním	
koncertě	při	příležitosti	oslav	50.	výročí	ZUŠ	v	tišnovské	soko-
lovně.	Koupí	varhan	se	mi	splnil	sen:	začít	vyučovat	můj	milova-
ný	nástroj	–	varhany.	
	 Hra	na	varhany	 je	náročná.	Od	hráče	se	očekává,	že	 již	umí	
hrát	na	nějaký	klávesový	nástroj,	protože	ke	hře	rukou	je	zapo-
třebí	přidat	 i	nohy	–	hru	na	pedál.	Hned	první	školní	 rok	 jsem	
měla	čtyři	žačky	varhanice	a	společně	jsme	začaly	utvářet	svoje	
„varhanní	oddělení“.	Varhany	jsou	nazývány	královským	nástro-
jem	a	tak	ho	vidíme	i	my.	Neodmyslitelně	jsou	spojeny	s	kostelem,	
a	tak	se	snažíme	vždy	na	jaře	vyrazit	do	blízkých	farností	a	uspo-
řádat	varhanní	koncert.	V	posledních	letech	je	to	již	tradicí	a	kon-
certů	nám	přibývá.	Na	konci	školního	roku	bývají	dva,	v	letošním	
jubilejním	roce	budou	dokonce	tři.	Ten	třetí,	výjimečný,	je	v	plánu	
během	měsíce	května	v	katedrále	svatého	Petra	a	Pavla	v	Brně.	
Jinak	jsme	již	koncertovali	v	kostele	sv.	Václava	v	Tišnově,	v	Por-
ta	coeli,	v	Lomnici	u	Tišnova,	v	Deblíně,	v	kapli	ve	Všechovicích.	

Účastníme	se	i	celostátních	akcí,	jako	je	Noc	kostelů,	ZUŠ	open,	
a	velkým	úspěchem	je	také	účast	na	celostátní	soutěži	v	brněn-
ském	jezuitském	kostele	Nanebevzetí	Panny	Marie.
	 Před	 dvěma	 lety	 se	 uskutečnila	 videoprojekce	 –	 promítá-
ní	živé	hry	na	plátno	před	oltářem,	kde	si	návštěvníci	koncer-
tu	mohli	prohlédnout	varhaníka	při	hře;	 jak	 je	to	náročné,	ale	
i	krásné.	V	loňském	roce	jsme	společně	se	smyčcovým	komor-
ním	orchestrem,	složeným	z	žáků	a	učitelů	ZUŠ,	provedli	Var-
hanní	koncert	F	dur	od	J.	K.	Vaňhala.
	 Varhanním	oddělením	prošly	na	dvě	desítky	hráčů,	z	nichž	ně-
kteří	se	věnují	aktivnímu	hraní	na	mších	i	v	současnosti.	Jedna	
studentka	byla	přijata	ke	studiu	varhan	na	Konzervatoři	Brno.

trubka – josef cecava
	 O	výuce	hry	na	trubku	a	další	žes-
ťové	nástroje	jsme	si	povídali	v	malé	
učebně	umístěné	 v	 suterénu	 školní	
budovy.	Pan	učitel	Josef	Cecava	hrá-
val	svého	času	i	v	řadách	orchestru	
mého	 otce,	 takže	 se	 známe	 velmi	
dlouho	a	stejnou	dobu	si	i	tykáme.
	 Ty	máš	za	sebou,	pokud	vím,	s	tiš-
novskou	hudební	školou	už	dlouhá	léta	
spolupráce.	Jak	probíhala?
	 Nejprve	 jsem	 školu	 poznal	 samo-
zřejmě	 jako	 žák.	 V	 roce	 1964	 jsem	
nastoupil	 coby	 adept	 hry	 na	 trubku	
k	 učiteli	 Jakubu	 Horákovi,	 což	 byla	
jedna	 z	 vůbec	 nejvýznamnějších	
osobností,	 s	 nimiž	 jsem	 se	 ve	 svém	
hudebním	 životě	 potkal	 a	 dodnes	
mám	uschovány	z	těch	časů	žákovské	
knížky	 s	 jeho	 úhledným	 rukopisem.	
V	roce	1975	jsem	se	do	školy	po	před-
chozím	působení	ve	Veverské	Bítýšce	

vrátil	už	jako	pedagog.	Mezitím	se	tu	po	panu	Horákovi	výuce	hry	
na	žesťové	nástroje	věnoval	především	Karel	Zhoř	a	krátce	Franti-
šek	Šmíd.	Měl	jsem	sice	současně	úvazek	i	v	Brně,	nejprve	v	opeře	
a	poté	ve	filharmonii,	ale	vydržel	jsem	tu	prakticky	celých	deset	let.	
Pak	jsem	odešel	dělat	ředitele	do	Kuřimi,	hrál	jsem	s	Moravěnkou	
a	od	roku	1989	vyučoval	i	na	konzervatoři,	kde	jsem	se	stal	vedou-
cím	oddělení	dechových	nástrojů.	Po	mně	v	Tišnově	převzal	výuku	
trubky	Jaroslav	Halouzka,	já	jsem	se	ale	v	dobách	ředitele	Škáry	
do	školy	vrátil	a	dodnes	tu	působím	na	částečný	pracovní	úvazek.
	 Na	co	z	těch	dřívějších	časů	rád	vzpomínáš?
	 Měli	 jsme	tu	již	od	poloviny	sedmdesátých	let	výbornou	žá-
kovskou	dechovku,	s	psaním	aranžmá	mi	dokonce	ještě	pomá-
hal	až	do	konce	svého	života	právě	pan	učitel	Horák.	V	dechovce	
hrávali	například	Jiří	Zavřel,	Petr	Peška,	Rosťa	Rozsypal	a	řada	
dalších.	Měli	jsme	úspěchy	na	různých	regionálních	soutěžích.
	 Jak	se	změnil	způsob	výuky,	když	srovnáš	svoje	učitelské	začátky	
s	dneškem?
	 Především	je	tu	v	současnosti	obrovská	dostupnost	notového	
materiálu,	o	němž	se	nám	kdysi	ani	nesnilo.	Tehdy	se	dala	se-
hnat	snad	jen	Praktická	škola	Jaroslava	Koláře,	to	byl	vlastně	
jediný	metodický	materiál,	nebylo	ani	možné	ve	větším	množství	
nějaké	podklady	kopírovat	na	xeroxu	či	podobných	zařízeních.	
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Do historie ZUŠ Tišnov patří i připomínka časů, kdy šéfdirigen-
tem všech hudebních souborů od Aše až po Vladivostok byl 
Vladimír Iljič Lenin.

Učitel hry na trubku a další 
žesťové nástroje Josef Ce-
cava diriguje jeden z mno-
ha žákovských souborů.
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Jinak	se	dnes	samozřejmě	s	nástupem	mladší	generace	pedago-
gů	hrají	více	než	dříve	současné	písničky.	Ale	ten	postup	je	v	zá-
sadě	stále	stejný:	malé	děti	začínají	na	zobcovou	flétnu,	k	trubce	
se	 dostanou	 třeba	 až	 po	 dvou	 letech,	 když	 zvládnou	 základní	
návyky	a	nabudou	více	síly.	Vedeme	je	pak	brzy	i	k	souborové	
hře,	momentálně	máme	ve	škole	například	komorní	trio	a	pro	
ansámbl	ve	složení	dvě	trubky	plus	saxofon	nám	dokonce	napsal	
skladbu	bývalý	trombonista	Bromova	orchestru	Mojmír	Bártek.
	 Kteří	z	Tvých	žáků	to	v	hudbě	dotáhli	na	další	významnější	pro-
fesní	štace?
	 Karel	Bednář	 se	 stal	 sólovým	 trumpetistou	policejní	hudby	
v	Ostravě,	Igor	Michalík	hraje	v	brněnské	filharmonii	na	lesní	
roh,	můj	syn	Aleš	působil	v	orchestru	Janáčkova	divadla	a	byl	
sólistou	Ústřední	hudby	Praha,	na	JAMU	studoval	i	člen	Ha-ka-
pely	Jan	Lukas.	Dnes	studují	konzervatoř	například	Adam	Kolář	
(trombon)	nebo	Matěj	Špaček	(lesní	roh).	

kytara – marek kubát
	 V	roce	1985	nastoupil	do	ZUŠ	Tiš-
nov	 pan	 učitel	 Miroslav	 Ševčík.	 Již	
před	tímto	datem	sice	kytaru	na	zdej-
ší	hudební	škole	vyučovali	například	
pánové	 Pavel	 Holub	 a	 Jan	 Král,	 ale	
Miroslav	 Ševčík	 byl	 první	 pravověr-
ný	 kytarista:	 první	 učitel,	 který	 hru	
na	kytaru	vystudoval	a	který	učil	jen	
hru	na	tento	nástroj.
	 Zpočátku	 měl	 na	 starosti	 asi	 jen	
dvanáct	 kytaristů,	 ale	 již	 od	 dalšího	
roku	 získal	 na	 škole	 historicky	první	
celý	 úvazek	 výuky	 hry	 na	 tento	 ná-
stroj.	Kytara	se	stávala	stále	populár-
nější	a	roku	1992	nastoupil	jako	další	
posila	 kytarového	 oddělení	 Antonín	
Richter.	Od	této	doby	jsou	v	ZUŠ	Tiš-
nov,	více	méně	až	doposud,	vyučovány	
stále	 dva	 plné	 úvazky	 kytary.	 Roku	

1999	Antonín	Richter	odešel	a	jeho	úvazek	jsem	převzal	já,	sho-
dou	okolností	 žák	Miroslava	Ševčíka.	V	Tišnově	 jsme	ale	 spolu	
učili	kytaru	jenom	jeden	školní	rok,	protože	kolega	Ševčík	vzápě-
tí	odešel	do	ZUŠ	Smetanova	v	Brně.	Roku	2000	tedy	nastoupila	
na	částečný	úvazek	Kateřina	Kessnerová,	rozená	Zavadilová.	Zby-
tek	úvazku	učili	střídavě	František	Jurtík,	Antonín	Jarůšek,	Libor	
Janeček	a	Jiří	Michálek.	Pro	velký	zájem	se	výuky	kytary	na	deta-
šovaném	pracovišti	v	Deblíně	skvěle	zhostila	violoncellistka	Hana	
Bahenská,	dnes	po	ní	tuto	roli	zastává	flétnistka	Jana	Havelková.	

akordeon – dana morysová
	 Akordeon	(lidově	tahací	harmonika)	 je	vedle	 jiných	klasických	
nástrojů	takové	„miminko“,	počátky	jeho	vzniku	spadají	až	do	polo-
viny	19.	století.	V	povědomí	široké	veřejnosti	byl	tento	nástroj	spo-
jován	téměř	výlučně	s	lidovou	hudbou.	A	je	pravda,	že	lidová	píseň	
k	němu	patří	a	sluší	mu.	Ale	dnes	už	se	akordeon	zařadil	i	jinam.	
Mnoho	skladatelů	pro	něho	komponuje	originální	skladby.	Uplatňu-
je	se	tedy	jako	sólový	nástroj	na	koncertních	pódiích,	ale	často	se	
stává	i	součástí	kapel	a	skupin	různých	hudebních	stylů	a	žánrů.

	 Zájem	o	hru	na	akordeon	je	poměrně	velký.	A	to	nejenom	mezi	
dětmi,	ale	i	mezi	dospělými.	Vyučuje	se	v	naší	ZUŠ	už	dlouhou	
řadu	let.	Já	zde	působím	od	roku	1988,	nastoupila	jsem	po	kole-
gyni	Bohuslavě	Nedomové	v	době	svého	studia	na	brněnské	kon-
zervatoři.	Do	malé	třídy	ještě	v	budově	na	náměstí…	Se	mnou	se	
v	té	době	výuce	akordeonu	věnoval	i	Ladislav	Havlík.	Postupně	
jsem	veškeré	žáky	přebrala	já.	V	době	mých	dvou	mateřských	
dovolených	tady	místo	mě	krátce	působili	jako	zastupující	učite-
lé	Miroslav	Morys,	Michal	Horák	a	Vladimír	Sabolovič.	Po	změ-
ně	hranic	Jihomoravského	kraje	se	do	pedagogického	sboru	vrá-
tila	i	kolegyně	Nedomová,	která	se	v	současnosti	stará	o	výuku	
na	odloučeném	pracovišti	v	Nedvědici.

…a příŠtě také žácI
	 Základní	 umělecká	 škola	 Tišnov	 má	 samozřejmě	 spoustu	
známých	absolventů,	kteří	se	v	oblasti	hudby	později	uplatnili	
jako	interpreti	v	nejrůznějších	žánrech.	Za	měsíc	tedy	na	svoje	
tišnovská	učednická	léta	zavzpomínají	i	oni.

Není-li	 uvedeno	 jinak,	 pocházejí	 fotografie	 z	 archivu	 ZUŠ	 Tišnov	
nebo	jejích	učitelů.

LEDEN 2019
7. 1. 19.00 –  Filmová projekce fAntom oPErY (Kino Svratka)
vystoupení laureátů soutěží (sál MěKS) + host Samuel Raška 
(akordeon)

ÚNOR 2019
7. 2. 19.00 – Filmová projekce S láSKou vInCEnt (Kino Svratka)
vernisáž prací žáků výtvarného oboru (Muzeum Předklášteří)

BŘEZEN 2019
7. 3. – Filmová projekce WAlK tHE lInE (Kino Svratka)
Jarní koncert na radnici – vystoupí žáci ZUŠ Tišnov + host 
(Graffovo kvarteto)

DUBEN 2019      
7. 4. 19.00 – Filmová projekce RomEo A julIE (Kino Svratka)
Klavírní koncert – vystoupí žáci ZUŠ + host (Roman Czepa)
varhanní koncert – vystoupí žáci ZUŠ + host (Martin Jakubíček)

KVĚTEN 2019
7. 5. 19.00 – Filmová projekce Král tAnčí (Kino Svratka)
Absolventské koncerty žáků zuŠ

ČERVEN 2019
7. 6. 19.00 – Filmová projekce čErná lABuŤ (Kino Svratka)
taneční koncerty zuŠ tišnov
23. 6.  – dEn HudBY – oslava 70. výročí založení školy

akce oslav 70. vYročí založení
vstupné na tyto akce je ZDARMA

www.zustisnov70.cz

"Slavte    s námi "
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Marek  Kubát  kromě  pe-
dagogické  práce  hraje 
v řadě komorních souborů 
především starou hudbu. 

Foto: Ladislav Adamek
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2. LEDNA – PŘED 150 LETY
V	sobotu	2.	ledna	1869	se	v	Malhostovi-
cích	narodil Josef Mrkos.	Vystudoval	ori-
entální	jazyky	a	filozofii,	přeložil	mimo	jiné	
Perské	povídky	a	čtyři	díly	Tisíce	a	jedné	
noci,	řadu	let	věnoval	studiu	koránu	a	na-
psal	i	vědecké	dílo	o	životě	Mohamedově.	
V	roce	1918	byl	posledním	ředitelem	praž-
ské	 Strakovy	 akademie	 a	 bojoval	 za	 za-
chování	 její	 budovy	 k	 původnímu	 účelu.	
Přes	jeho	snahu	zde	ovšem	byly	zbudová-
ny	kanceláře	státních	orgánů	nově	vzniklé	
republiky	a	dnes	je	tam	sídlo	Úřadu	vlády	
ČR.	Mrkos	zemřel	v	Praze	7.	března	1927.

3. LEDNA – PŘED 125 LETY
Ve	středu	3.	ledna	1894	se	v	Moravských	
Knínicích	narodil	jako	třinácté	dítě	v	ro-
dině	Antonín Šrámek.	Absolvoval	průmy-
slovou	školu,	byl	 zaměstnán	 jako	archi-
tekt	a	po	svých	cestách	do	jižních	krajů	
začal	 natolik	 úspěšně	 psát,	 že	 se	 záhy	
stal	předsedou	vydavatelského	družstva	
Moravského	kola	spisovatelů.	Mezi	jeho	
nejznámější	literární	práce	patří	romány	
Bukovští	a	Hráči	s	mládím,	exotická	ara-
beska	Láska	z	východu,	 rodová	kronika	
Píseň	 a	 pluh	 nebo	 historická	 tetralogie	
Dubrovník,	pojednávající	o	soumraku	tzv.	
dubrovnické	 republiky	 v	 napoleonských	
dobách.	Zemřel	13.	února	1972	v	Brně.

5. LEDNA – PŘED 15 LETY
V	 pondělí	 5.	 ledna	 2004	 vyhlásil	 Měst-
ský	 úřad	 Tišnov	 podle	 zákona	 o	 ochra-
ně	 přírody	 a	 krajiny	 lipové stromořadí 
podél starého tišnovského hřbitova 
za památné	 a	 nechal	 tuto	 skutečnost	
zapsat	 do	 ústředního	 seznamu	 ochrany	
přírody.	 Stromořadí,	 vysázené	 koncem	
19.	 století,	 původně	 zahrnovalo	 24	 lip,	
po	 bouřkách	 v	 květnu	 2009	 a	 červenci	
2013	ale	dvě	lípy	padly,	takže	v	součas-
nosti	je	tu	22	stromů	s	obvodem	kmenů	
v	rozmezí	1,13	až	2,53	m.	Druhově	 jsou	
zde	zastoupeny	jak	lípa	malolistá	(srdči-
tá),	tak	velkolistá.

8. LEDNA – PŘED 110 LETY
V	pátek	8.	ledna	1909	zemřel	tehdejší	sta-
rosta	 Tišnova	 František Müller.	 Narodil	
se	 27.	 února	 1847	 a	 patřil	 k	 nejvýznam-
nějším	osobnostem,	které	v	historii	města	
tento	post	zastávaly.	Podrobně	jsme	o	něm	

psali	v	rámci	dlouhodobého	seriálu	o	čest-
ných	občanech	v	letošním	únorovém	čísle.

8. LEDNA – PŘED 65 LETY
V	pátek	8.	ledna	1954	zemřel	v	Brně	Alois 
Václav Kožíšek,	autor	turistické	a	vlasti-
vědné	 publikace	 Tišnov	 a	 Předklášteří,	
která	 vyšla	 v	 roce	 1924	 jako	 propagační	
publikace	 Zemského	 cizineckého	 svazu	
číslo	17.	Podobného	typu	jsou	i	další	jeho	
knihy	jako	Veřejné	osvětlení	v	Brně,	Brno	
město	a	okolí,	Město	a	zámek	Žďár	a	další.	
K	 Novému	 roku	 1946	 vydal	 pro	 své	 přá-
tele	jako	soukromý	tisk	na	ručním	papíře	
knihu	Jeden	ze	tří	v	počtu	150	číslovaných	
výtisků.	Narodil	se	20.	června	1886.

11. LEDNA – PŘED 65 LETY
V	 pondělí	 11.	 ledna	 1954	 zemřel akade-
mický malíř a fotograf Norbert Pokorný.	
Narodil	se	6.	června	1869,	vyučil	se	peka-
řem,	ale	po	vojně	byl	přijat	ke	studiu	v	ate-
liéru	akademického	malíře	Josefa	Ladislava	
Šichana.	 Kromě	 techniky	 malby	 a	 kresby	
se	 zde	 věnoval	 i	 fotografii.	 Následně	 mu	
tišnovský	starosta	František	Müller	posky-
tl	 půjčku	na	studia	v	Praze,	kde	Pokorný	
dokončil	v	roce	1897	Akademii	výtvarných	
umění	a	vrátil	se	do	Tišnova.	V	domě	č.	10	
na	 dnešní	 Brněnské	 ulici	 si	 zřídil	 ateliér	
a	 brzy	 získal	 celou	 řadu	 zakázek	 různého	
charakteru.	Vedle	portrétní	a	církevní	mal-
by	se	věnoval	i	krajinářství	a	restaurování	
obrazů,	ve	30.	letech	pracoval	také	na	Slo-
vensku.	 Oltářní	 obrazy	 vytvořil	 například	
v	Lomnici,	Vranově,	Deblíně,	Makově,	Ma-
lackách	a	na	dalších	místech.	Byl	 členem	
Krasoumné	jednoty	a	Syndikátu	výtvarníků.	

15. LEDNA – PŘED 75 LETY
V	 sobotu	 15.	 ledna	 1944	 zemřel 
MUDr. František Kuthan,	 zakladatel	
zdejšího	sanatoria	pod	Klucaninou,	čest-
ný	 občan	 města	 Tišnova,	 o	 němž	 jsme	
zveřejnili	rozsáhlé	pojednání	v	lednovém	
čísle	Tišnovských	novin	z	roku	2017.

16. LEDNA – PŘED 15 LETY
V	pátek	16.	ledna	2004	zemřel	bývalý	hoke-
jový	reprezentant	Slavomír Bartoň.	Naro-
dil	se	12.	ledna	1926	v	Lipůvce,	v	roce	1945	
maturoval	na	tišnovském	gymnáziu	ve	třídě	
profesorky	 Boženy	 Kociánové.	 S	 hokejem	
začínal	v	sezóně	1943/44	v	Sokole	Kuřim,	

pokračoval	v	Černé	Hoře	a	přes	několik	br-
něnských	klubů	se	dostal	do	slavné	Komety	
(tehdy	Rudá	hvězda	Brno),	s	níž	vybojoval	
v	letech	1955–62	sedm	mistrovských	titulů.	
Zúčastnil	se	dvou	olympiád	(1952	a	1956)	
a	čtyř	mistrovství	světa	v	období	1953–58,	
z	 nichž	 si	 přivezl	 dvě	 bronzové	 medaile;	
v	 reprezentačním	 dresu	 absolvoval	 cel-
kem	63	utkání.	Hokejovou	kariéru	ukončil	
v	barvách	tehdejší	TJ	Gottwaldov.	Souběžně	
se	věnoval	 i	 fotbalu,	v	 letech	1949–50	se-
hrál	29	prvoligových	zápasů	za	brněnskou	
Zbrojovku	a	pražský	ATK	 (dnešní	Dukla).	
Po	skončení	sportovní	kariéry	působil	jako	
hokejový	trenér,	mimo	jiné	i	u	reprezentač-
ních	týmů	Itálie	a	Polska.

22. LEDNA – PŘED 25 LETY 
V	 sobotu	 22.	 ledna	 1994	 zemřel Miro-
slav Trmač,	učitel,	vlastivědný	pracovník	
a	historik,	pravidelný	spolupracovník	mě-
síčníku	Tišnovsko	 (předchůdce	dnešních	
Tišnovských	novin).	Narodil	se	18.	května	
1923	v	rodině	zdejšího	živnostníka,	v	roce	
1942	 odmaturoval	 a	 po	 otcově	 smrti	 ří-
dil	 rodinnou	 firmu	 souběžně	 se	 studiem	
na	Pedagogické	fakultě	v	Brně.	Význam-
ně	se	angažoval	i	v	ochotnickém	divadle.	
Po	sňatku	s	Anežkou	Novákovou	odešel	
na	Znojemsko.	Byl	autorem	či	spoluauto-
rem	řady	brožur	s	historickou	tematikou,	
např.	150	 let	keramické	továrny	v	Krav-
sku,	 Olbramkostel,	 Mariánské	 poutní	
místo	Hluboké	Mašůvky	nebo	Josef	Mouč-
ka	–	hudební	pedagog	a	jeho	rod.

27. LEDNA – PŘED 100 LETY
V	 pondělí	 27.	 ledna	 1919	 přijala Rada 
města Tišnova usnesení o vybudování 
kolonie dělnických domků,	 které	 bylo	
o	 čtyři	 dny	 později	 potvrzeno	 i	 obecním	
výborem.	Město	tím	reagovalo	na	akutní	
nedostatek	 bytů	 po	 první	 světové	 vál-
ce.	 Následná	 jednání	 vyústila	 ve	 vznik	
Všeobecně	 prospěšného	 stavebního	
a	 bytového	 družstva	 pro	 Tišnov	 a	 okolí	
(březen	 1921),	 řízeného	 devítičlenným	
představenstvem,	 v	 jehož	 čele	 stáli	 sta-
rosta	 Alois	 Řezáč	 a	 továrník	 Antonín	
Mouka.	V	rozmezí	let	1922–28	pak	bylo	
v	 Tišnově	 postaveno	 78	 domů	 (zejména	
Družstevní	ulice),	další	byly	vybudovány	
v	Kuřimi,	Doubravníku,	Lomničce	a	 jed-
notlivě	i	v	dalších	obcích.

lEdnovÉ KAlEndárIum tIŠnovSKA
Václav Seyfert
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	 Jakkoliv	 v	 minulosti	 sehráli	 v	 dějinách	
Tišnova	 významnou	 roli	 zdejší	 duchovní,	
například	 v	 19.	 století	 faráři	 Jan	 Pennin-
ger	a	zejména	Josef	Fetter,	dosud	se	žádný	
z	nich	nestal	ani	in	memoriam	čestným	ob-
čanem	 města.	 Této	 cti	 se	 dostalo,	 bohužel	
taktéž	 posmrtně,	 až	 Josefu	 Šindarovi,	 kte-
rému	 tento	 titul	 udělilo	 tišnovské	 zastupi-
telstvo	17.	září	2018	„za	mnohaleté	příkladné	
a	obětavé	působení	v	tišnovské	farnosti.	Za	vy-
tváření	 atmosféry	 porozumění,	 úcty	 a	 tole-
rance	 mezi	 lidmi	 různého	 ideového	 zaměření,	
za	vynikající	dlouholetou	spolupráci	s	městem	
Tišnovem	a	za	mimořádný	kulturní	přínos,	pře-
devším	v	oblasti	poznání	historie,	literatury	a	celkové	kultury	Lužic-
kých	Srbů,	čímž	významně	přispěl	k	reprezentaci	města	Tišnova	jak	
v	rámci	České	republiky,	tak	i	v	zahraničí“.

 Kdy naši vstávali, nevím. Ale můj budíček byl nadvakrát. 
Ten první uši slyšely, ale tělíčku se ještě moc nechtělo. Mar-
ně jsem se bránil druhému buzení: „Dyť už su hore!“ – „Co 
hore, dúle už abys byl.“ Druhý příkaz byl už neodvolatelný. 
Honem aspoň kříž – poděkování za dobrou noc a na dobrý 
start do nového dne, umýt se ve studené vodě (v zimě bez 
rozpaků ve sněhu – jak ten býval čisťunký!) a už s otevřený-
ma očima do nového dne.

	 Josef Šindar	se	narodil	v	Lužicích	u	Hodonína	29.	3.	1933	
v	 rolnické	 rodině.	Po	ukončení	 obecné	školy	 studoval	na	Bis-
kupském	gymnáziu	v	Brně,	po	jeho	zrušení	komunistickým	re-
žimem	dokončil	svoje	středoškolská	studia	na	gymnáziu	v	Ho-
doníně,	 kde	 v	 roce	 1953	 maturoval.	 Po	 absolvování	 dvouleté	
vojenské	služby	se	rozhodl	pro	studium	kněžství,	a	to	i	přesto,	
že	v	padesátých	letech	byla	katolická	církev	i	ostatní	křesťan-
ské	církve	vystaveny	mimořádně	krutému	útlaku	a	pronásledo-
vány	ze	strany	totalitního	režimu.	V	roce	1960	byl	v	Litoměři-
cích	vysvěcen	na	kněze.	Působil	postupně	na	různých	místech	
brněnské	 diecéze,	 na	 jaře	 roku	 1979	 byl	 ustanoven	 farářem	
v	Tišnově	a	Předklášteří,	 v	 červenci	 téhož	 roku	byl	 jmenován	
správcem	děkanství,	které	zahrnovalo	celkem	18	farností.	Tuto	
funkci	 vykonával	 do	 roku	 2004,	 tišnovským	 farářem	 byl	 až	
do	roku	2010,	kdy	odešel	na	odpočinek.	V	Tišnově	tedy	působil	
31	let.	V	dubnu	roku	2000	ho	papež	Jan	Pavel	II.	jmenoval	kap-
lanem	Jeho	Svatosti	s	právem	používat	čestný	titul	monsignore	
(Mons.).	V	roce	2007	mu	brněnský	biskup	Vojtěch	Cikrle	udělil	
za	obětavou	kněžskou	službu	medaili	sv.	Petra	a	Pavla	a	v	roce	
2013	při	příležitosti	80.	narozenin	medaili	sv.	Cyrila	a	Metoděje.	
Od	srpna	2010	žil	v	Domově	sv.	Alžběty	na	Žernůvce	u	Tišnova,	
kde	po	delší	nemoci	zemřel	17.	9.	2013.

 Dětské povinnosti? Drobná pomoc byla 
často už dopoledne: sbírat jahody, sbírat 
„oharky‘‘ (jé, to v nich spávalo zrána komá-
rů!), ve vinohradě pomáhat se smítáním, 
když zrály hrozny, zahánět špačky, kteří se 
slétávali na elektrickém vedení právě nad 
vinohrady na Kratinách. Hodinky neměl 
nikdo, čas odměřovalo slunce, ale zvláště 
na těch blízkých Kratinách jsme hlídali 
na trati vlaky a moc dobře věděli, který je 
„polévka‘‘ – to se šlo vařit domů.

	 Různé	kapitoly	z	běhu	života,	popsaného	
vlevo	 slovy	 současného	 tišnovského	 faráře	

Josefa	Rybeckého,	který	za	místní	římskokatolickou	farnost	žá-
dost	o	udělení	 čestného	občanství	podával,	 zní	ovšem	mnohem	
kouzelněji	přímo	z	úst	Josefa	Šindara.
	 Dětství:	„Po	válce	 jsem	skončil	měšťanku	a	 tenkrát	se	s	otcem	
řešilo,	co	ze	mne	bude.	Na	hospodaření	po	otci	 jsem	neměl	buňky.	
Dělal	jsem	sice	všechno,	ale	bavily	mne	jiné	věci:	knížky,	literatura.	
A	otec	se	ptal:	‚Co	z	tebja,	kluku,	bude?‘	A	teď	jsme	to	luštili.	Já	jsem	
se	tak	nějak	kroutil	a	říkal	jsem:	‚Já	nevím,	tatíčku.’	–	‚Kovářem	byť	
nemožeš,	tak	že	by	pekařem?	Cukrářem?	Obchodníkem?’	A	pak	otec	
třískl	do	stolu	a	řekl	už	naštvaně:	,Tak	chceš	být	farářem,	nebo	co?’	
A	já	jsem	řekl	potichu:	,Tož	třeba,	tatíčku…’”
	 Vojna:	 „Po	maturitě	 jsem	 šel	 na	 vojnu;	 ta	 nejspíš	 měla	mnohé	
ve	mně	zlikvidovat,	ale	naopak	to	tam	všechno	prokvasilo,	prokysa-
lo	a	po	vojně	jsem	šel	do	semináře...”
	 Duchovní	štace:	„A	začalo	putování	po	vlastech	českých.	Na	prv-
ním	místě	jsem	byl	ve	Znojmě,	to	jsem	si	zamiloval.	Loučil	jsem	se	
těžce	a	přesunul	se	do	Třebíče.	Krásu	Podyjí	mně	tam	nahradila	ba-
zilika	svatého	Prokopa.	Udělal	jsem	si	zde	i	autoškolu	a	jezdil	pak	
na	motorce.	Odtud	jsem	mazal	dolů,	na	jih,	dokonce	i	do	Hodonína,	
kde	jsem	maturoval,	pak	do	Čejkovic,	kde	jsem	prožil	,pražské	jaro’,	
a	až	bylo	po	 té	 ,dubčekiádě’,	 tak	rychle	do	pohraničí	pod	Pálavu.	
Potom	na	Kyjovsko,	 Ždánice	 a	 také	 na	Vyškovsko,	 do	 Kučerova.	
Myslel	jsem,	když	mne	po	těch	městech	začali	dávat	na	venkov,	že	
tam	už	 zakotvím,	ale	nakonec	mne	 ještě	 vytáhli	 sem,	do	Tišnova.	
Přidali	mně	k	tomu	i	děkanství;	děkan,	to	je	takový	dozorčí	,orkán’	
nad	těmi	pár	farnostmi	kolem	–	a	já,	který	jsem	si	dosud	z	děkanů	
dělal	legraci,	jsem	najednou	musel	dělat	děkana…“

 Když nastala škola, pak jsme do ní šlapali denně a velice 
často i odpoledne. Nezapomněl jsem dosud na svou první paní 
učitelku Antonii Stuchlíkovou, upřímnou vlastenku, která k nám 
připutovala odkudsi ze zabraného Hlučínska. Nezapomněl jsem 
ani na pořádnou řádečku spolužáků z první třídy (a bylo jich 45!), 
z nichž mnohé jsem znal jen křestním jménem – teprve škola 
nám dala příjmení. Před dnes stárnoucí pamětí defiluje i laskavý 
bělovlasý pan řídící Martin Huták s krásně přistřiženou bradkou.

34: joSEf ŠIndAr
Kněz I StrážCE lužICKoSrBSKÉHo odKAzu

dlouhodobý serIál o čestných občanech města tIŠnova – díl 32.
Václav Seyfert

V době svého působení na Hodonínsku.



TN 01/2019 23

HISToRIE

	 Speciální	kapitolou	v	životě	Josefa	Šindara	byl	jeho	zájem	o	osud	
Lužických	Srbů.	„Moje	rodiště	se	jmenuje	(ty)	Lužice	a	jako	malého	
kluka,	protože	jsem	byl	velký	čtenář,	mne	zaujalo,	že	existují	nějací	Lu-
žičtí	Srbové.	V	roce	1963,	když	se	konečně	dalo	vycestovat,	jsem	tam	
byl	poprvé	a	pak	jsem	se	tam	tak	udomácnil,	že	(ta)	Lužice	se	stala	tako-
vou	mojí	krajinnou	sestrou.“	V	září	2001	vy-
šel	Josefu	Šindarovi	v	Katolickém	týdeníku	
alarmující	článek	nadepsaný	Lužičtí	Srbové	
volají	SOS,	v	němž	popsal	vážné	ohrožení	
jejich	národní	identity.	O	pět	let	později	vy-
stoupil	 na	 konferenci	 pořádané	 Podhorác-
kým	 muzeem	 v	 Předklášteří	 s	 projevem	
o	 osudech	 lužickosrbského	 národa	 a	 jeho	
duchovní	síle,	v	roce	2007	recenzoval	nové	
vydání	Bible	připravené	pro	lužické	katolí-
ky.	Následně	publikoval	článek	o	pohnutém	
životě	Alojse	Andrického,	 lužickosrbského	
kněze,	který	se	stal	v	roce	1943	v	Dachau	
obětí	 nacistů	 a	 který	 byl	 prohlášen	 za	 blahoslaveného,	 v	 únoru	
2012	realizoval	v	orlovně	v	Lomnici	přednášku	Witajće	v	Serbach	
o	své	lásce	ke	kraji	a	lidem,	kteří	se	mu	zapsali	do	paměti	a	srd-
ce.	Přeložil	a	v	češtině	vydal	cyrilometodějské	drama	Morava	volá	
od	klasika	lužickosrbské	literatury	Józefa	Nowaka.

 Zvláštním dnem bývala neděle. Zvony už dopoledne zvaly 
k bohoslužbě, na kterou se šlo samozřejmě pravidelně, a po malé 
besedě u kostela opět domů. Oběd býval společný a jistě i lepší 
a snad i trošku slavnostnější. K našim nezbytným povinnostem 
patřil i běh do hospody s konvičkou pro hlt točeného...

	 V	dokumentu	Radima	Tichého,	který	připravila	v	roce	2011	Tiš-
novská	televize,	na	Josefa	Šindara	s	úctou	vzpomíná	hned	sedm	kap-
lanů	sloužících	po	jeho	boku	v	průběhu	let	v	tišnovské	farnosti:	Josef	
Havelka,	 Josef	Zahradník,	 Jaroslav	Filka,	Miloš	Mičánek,	Michael	
Macek,	Jiří	Buchta	a	Michal	Polenda.	Všichni	se	v	podstatě	shod-
li	na	tom,	že	otce	Josefa	vnímali	spíš	jako	bratra	a	podobně	on	při-
stupoval	k	nim.	Oceňovali	zejména	fakt,	že	jeho	odpovědný	přístup	
ke	kněžským	povinnostem	byl	na	druhé	straně	doprovázen	velkou	
tolerancí	ve	věcech	ostatních,	že	s	nimi	o	všem	často	a	rád	diskutoval	
(„měl	rád	slovní	ping-pong,	někdo	nadhodí,	druhý	zasmečuje	a	naopak“).	
Vážili	si	jeho	sečtělosti	a	znalosti	literatury,	ale	také	smyslu	pro	hu-
mor,	v	duchovním	prostředí	zcela	nebývalého.	V	podtextu	jeho	vět	
a	gest	bylo	neustále	cítit	něco	jako	„lišácký	postoj“,	jímž	do	každo-

denní	činnosti	vnášel	tolik	potřebnou	radostnost.	Podobně	jej	později	
ve	své	vzpomínce	popisoval	i	Jan	Bednář,	který	měl	tu	čest	být	mu	
několik	let	hodně	nablízku:	„Přemýšlím,	jak	se	člověk	stane	významnou	
osobností…	U	Josefa	Šindara	 to	byla	 jeho	mravní	bezúhonnost…	Byl	
dnešní	řečí	veskrze	pozitivní	člověk,	povzbuzující	a	posunující	 ty	druhé	

k	lepšímu;	co	říkal,	to	taky	dělal.	Tím	vším	byl	
v	naší	společnosti	opravdu	výjimečným.	A	jsem	
přesvědčen,	že	stejně	bychom	ho	hodnotili,	kdy-
by	byl	dělníkem,	učitelem	nebo	ředitelem	toho	či	
onoho.	Špatný	by	byl	jen	obchodník.	Všechno	by	
rozdal.“

 A byl válečný čas. Začali jsme žít 
v protektorátu Böhmen und Mähren. Ne-
nasytné velkoněmecké Říši se odevzdá-
valo všechno. Odvádělo se maso, mléka, 
vajíčka, s pláčem byly odvedeny i zvony, 
které nás zvaly k bohoslužbě, k dobru, 

lásce a naději, a mnohým rodinám odváděli i otce. Základní 
potraviny byly přidělovány uboze přes lístkový systém... A pak 
celoživotní zážitek přechodu fronty, konce války, osvobození 
vlasti – vítání prezidenta Edvarda Beneše u kostela… 

	 V	 rámci	 tišnovské	 farnosti	 vydával	 Josef	 Šindar	 čtvrtletník	
Cesta,	v	němž	se	objevovaly	nejen	aktuální	či	historické	duchovní	
texty,	ale	také	shrnutí	farních	událostí	z	minulého	období.	Vychá-
zel	více	než	dvacet	let	a	učil	farníky	také	objevovat	svět	poezie	či	
obecně	literatury.	Později	k	němu	přibyl	nedělní	letáček	s	názvem	
Perspektiva,	 mimo	 jiné	 například	 s	 rozpisem	 bohoslužeb.	 „Cesta	
byla	určena	pro	formaci	a	Perspektiva	pro	 informaci,“	říkal	k	tomu.	
Čtenáři	Cesty	se	na	jejích	stránkách	současně	seznamovali	s	obsa-
hem	farní	kroniky,	kterou	Josef	Šindar	vedl	po	svých	předchůdcích	
hned	od	roku	1979.	A	po	deseti	letech,	na	konci	roku	1989,	do	ní	
o	oslavě	svatořečení	Anežky	České	v	předklášterské	bazilice,	zalo-
žené	maminkou	světice	královnou	Konstancií,	mohl	napsat:	„Lidí	se	
tady	sešlo	nepředstavitelně	mnoho.	Podle	zdejší	pověsti	nastane	konec	
světa,	až	se	předklášterská	bazilika	naplní	do	posledního	místa.	Stalo	se	
to,	ale	naštěstí	místo	konce	světa	přišel	konec	komunismu.	Bohu	díky,	
že	už	neplatí	pět	imperativů:	Nemysli.	Když	myslíš,	tak	nemluv.	Když	
mluvíš,	tak	nepiš.	Když	píšeš,	tak	nepodepisuj.	A	když	podepíšeš,	tak	
se	nediv!	Bohu	díky,	že	už	nemusíme	být	omezováni	strachem,	ale	jen	
láskou,	pravdivostí,	úctou	k	druhému	a	vlastní	pokorou!“	

 Náš vzpomínkový den už končí, zavíráme oči a musíme 
zas do postele. Snad ještě se nám chce i zavolat už daleko 
do dálky jako kdysi do blízka: „Mamičko, eště křížek na čelo 
a dobře mňa přikryjte.“ A budeme spát…
	
Zdroje:
–		Odrobiny	vzpomínek	kluka	z	„dědiny“	aneb	Lužice	před	tři	čtvrtě	stoletím,	

www.farnosttisnov.wz.cz/Mons.Sindar.doc
–		Tišnovské	panoptikum,	Mons.	Josef	Šindar,	film	Tišnovské	televize	z	roku	

2011,	připravil	Radim	Tichý	(včetně	fotografií)
–		Návrh	na	jmenování	Mons.	Josefa	Šindara	čestným	občanem	města	Tišno-

va,	autor	Josef	Rybecký,	srpen	2018
–		Josef	Šindar,	jak	jsem	ho	znal,	autor	Jan	Bednář,	Tišnoviny.cz…	Jiný	po-

hled,	září	2013
–		Zemřel	 Mons.	 Šindar,	 autor	 Miroslav	 Válka,	 Společnost	 přátel	 Lužice,	

www.luzice.cz,	září	2013
–		Farní	obec	obsah	kroniky	dobře	zná,	autor	Václav	Štaud,	Katolické	noviny	

č.17/2007

Svěcení praporu před tišnovským kostelem.

Pátrání po starých fotografiích pro dokument Radima Tichého.
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	 S	pravidelným	cyklem,	v	němž	jsme	mapovali	novodobou	his-
torii	komunálních	voleb	v	našem	městě,	se	dnes	rozloučíme	pře-
hlednou	tabulkou	všech	zastupitelů,	kteří	byli	počínaje	 rokem	
1990	zvoleni	k	výkonu	své	funkce	na	tišnovské	radnici.
	 Jména	zastupitelů	jsou	uvedena	v	abecedním	pořadí	a	jejich	
příslušnost	 k	 dané	 volební	 straně	 je	 vyjádřena	 barevně.	 Vždy	
po	deseti	 jménech	je	v	závorce	uveden	dosavadní	počet	od	za-
čátku	abecedy.	Bližší	vysvětlivky	jsou	součástí	tabulky.	
	 Včetně	 náhradníků,	 kteří	 v	 průběhu	 volebního	 období	 na-
stoupili	 na	 místa	 svých	 odstoupivších	 kolegů,	 obsahuje	 tahle	

„soupiska	 zastupitelů“	 celkem	
73	 jmen,	 z	 toho	 55	 mužů	 a	 18	
žen.	 Jak	 jsme	 uvedli	 již	 před	
měsícem,	 „rekordmanem“	 je	
František	 Svoboda,	 který	 strá-
vil	ve	funkci	zastupitele	celkem	
šest	 volebních	 období	 v	 létech	
1994–2018,	 navíc	 byl	 i	 členem	
doplněného	 poslaneckého	 sbo-
ru	od	března	roku	1990	do	data	
konání	prvních	demokratických	
voleb	 po	 listopadové	 změně	 re-

žimu.	Pět	volebních	období	a	část	dalšího	k	tomu	má	za	sebou	
druhý	v	pořadí	Karel	Švábenský,	se	začínající	pátou	čtyřletkou	
se	na	něj	nyní	dotahuje	Karel	Souček.	Se	čtyřmi	naplněnými	vo-
lebními	 obdobími	 následují	 Petr	
Fruhwirt	(byl	zvolen	i	popáté,	ale	
mandátu	se	bezprostředně	po	vol-
bách	vzdal)	a	Jan	Filla,	více	než	tři	
má	na	kontě	Jaroslav	Komprs.	Se	
třemi	 naplněnými	 zvoleními	 ná-
sleduje	sedm	zastupitelů,	přičemž	
další	dva	(Václav	Šikula	a	Radmi-
la	 Zhořová)	 mohou	 tuto	 skupinu	
doplnit,	 pokud	 svoji	 pozici	 udrží	
až	 do	 skončení	 současného	 vo-
lebního	 období.	 Za	 zmínku	 stojí	
i	fakt,	že	Jaroslav	Kopáček,	který	
byl	 členem	 tišnovského	 zastupi-
telstva	v	létech	1990–94	za	Sdru-
žení	nezávislých	kandidátů	Tišno-
va,	 se	 nyní	 po	 přestěhování	 stal	
starostou	 Předklášteří,	 přestože	
na	 kandidátce	 hnutí	 Klášteráci	
vstupoval	do	voleb	až	z	10.	místa.
	 Zajímavostí	určitě	je	i	zastoupení	více	příslušníků	téže	rodi-
ny.	 Sem	 patří	 především	 Fruhwirtovi;	 vedle	 bývalého	 starosty	
z	 let	1994–2002	byly	či	 jsou	členy	zastupitelstva	 i	 jeho	dcery	
Veronika	Pozděnová	a	Monika	Chlupová	Fruhwirtová	(a	to	ješ-
tě	pravidelně	kandidovala	i	jejich	sestra	Michaela	Škopíková).	
Po	jejich	bok	se	řadí	například	bývalí	manželé	Brzobohatí,	otec	
a	syn	Komprsovi,	Vladimír	Tichý	a	jeho	dcera	Libuše	Čermáková	

nebo	strýc	a	synovec	Dospíšilo-
vi.	 V	 případě	 dvou	 zastupitelů	
jde	 pro	 změnu	 o	 potomky	 ně-
kdejších	starostů:	Jiří	Mouka	je	
vnukem	Antonína	Mouky,	který	
vedl	tišnovskou	radnici	v	obdo-
bí	 1936–43,	 Karel	 Souček	 pro	
změnu	 synem	 stejnojmenného	
předsedy	Městského	národního	
výboru	z	let	1976–90.	V	přípa-
dě	 Součkových	 sahají	 volební	
rodinné	vazby	až	za	hranice	na-
šeho	města,	neboť	paní	Helena	
Součková,	manželka	současné-
ho	 prvního	 místostarosty	 Tiš-
nova,	 je	 momentálně	 starost-
kou	Lomničky,	kde	kandidovala	
v	 řadách	 Sdružení	 nezávislých	
za	Lomničku.

	 V	celkem	osmi	případech	se	příslušný	zastupitel	objevil	v	řa-
dách	nejvyššího	městského	orgánu	postupně	v	barvách	více	růz-
ných	 volebních	 stran,	 přičemž	
kombinaci	 Občanské	 fórum	 +	
ODS	 do	 této	 statistiky	 nezahr-
nujeme.	 Dvě	 různá	 seskupení	
reprezentovali	Petr	Bábor	 (Věci	
veřejné	+	Sdružení	nezávislých),	
Monika	 Chlupová	 Fruhwirtová	
(TOP	09	+	STAN,	letos	neúspěš-
ně	 kandidovala	 ještě	 za	 třetí	 –	
NOTa),	Jaroslav	Komprs	(KSČM	
+	 ČSSD),	 Tomáš	 Komprs	 (TOP	
09	 +	 STAN),	 Zdeněk	 Melkes	
(KSČM	+	ČSSD),	Jan	Modrák	(Občanské	fórum	+	Sdružení	nezá-
vislých)	a	Václav	Šikula	(Hnutí	samosprávné	Moravy	a	Slezska	

+	ANO	2011),	hned	trojici	volebních	
subjektů	 postupně	 vystřídal	 Karel	
Fic	 (KSČM,	 Strana	 demokratické	
levice,	ČSSD).
	 V	květnu	2019	půjdeme	k	urnám	
znovu	a	pro	změnu	budeme	volit	své	
zástupce	 do	 Evropského	 parlamen-
tu.	 Tyto	 volby	 se	 konají	 počtvrté	
(dosud	2004,	2009	a	2014)	a	my	se	
tedy	počínaje	březnovým	číslem	zno-
vu	podíváme,	jak	se	v	Tišnově	v	mi-
nulosti	volilo…

Ostatní	foto:
archiv	MěÚ	Tišnov,	archiv	TTV

KoHo jSmE zvolIlI
do měStSKÉHo zAStuPItElStvA 1990–2018

Václav Seyfert

PhDr. Irena Ochrymčuková je 
členkou zastupitelstva v sou-
časné době podruhé.

Foto: Jiří Sláma

Ing. František Svoboda je 
mezi tišnovskými zastupiteli 
po roce 1990 rekordmanem.

Foto: Jiří Sláma

Současný místostarosta 
Ing. Karel Souček je zastupite-
lem již páté volební období.

Od října 1996 byl krátce 
členem zastupitelstva rovněž 
JUDr. Martin Chutný.

Ing. Ilja Krejčí byl od roku 
1990 prvním demokra-
ticky zvoleným staros-
tou po létech totality. 
V dalších obdobích již 
nekandidoval.
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Pokračování	článku	z	minulého	čísla

	 Aby	opat	Greifenfels	získal	prostřed-
ky	na	obnovu	velehradského	kláštera,	
pustil	 se	 do	 podnikání	 a	 obchodování	
s	 vínem,	 obilím	a	následně	 i	 s	 dobyt-
kem,	který	nakupoval	v	Uhrách	a	pro-
dával	 v	 Čechách.	 Pomocí	 prostředků	
z	podnikání	zřizoval	nové	hospodářské	
dvory,	 kupoval	 a	 stavěl	 nové	 mlýny	
a	 rozšiřoval	 hospodářskou	 základnu	
přikupováním	statků	v	sousedství	 ve-
lehradského	 panství.	 Snažil	 se	 také	
osazovat	opuštěné	grunty,	a	tak	obdě-
lávat	pusté	vinice.	Z	dnešního	pohledu	
bychom	jeho	přístup	mohli	označit	jako	
výrazně	manažerský.	Ten	se	samozřej-
mě	projevoval	 i	na	povinnostech,	kte-
rými	 poddané	 více	 a	 více	 připoutával	
ke	 klášternímu	 panství.	 Greifenfels	
ale	s	nimi	nenakládal	nijak	mimořádně	
tvrdě,	 využíval	 pouze	 všech	 práv,	 jež	
tehdejší	 doba	 přiznávala	 vrchnostem.	
Odpor	poddaných	ale	nesnášel.	Problé-
my	měl	hlavně	v	Polešovicích,	 jejichž	
obyvatelé	měli	dříve	výsadní	postavení	mezi	obcemi	klášterního	
panství	a	s	výjimkou	prací	na	obnově	kláštera	nemuseli	dle	privi-
legia	Rudolfa	II.	robotovat.	Ti	si	na	něj	několikrát	stěžovali	u	kar-
dinála	Dietrichštejna	i	zemského	soudu,	v	některých	věcech	zřej-
mě	oprávněně.	Jejich	nespokojenost	pak	vyvrcholila	v	roce	1634,	
kdy	se	vzbouřili.	Jmenovaná	komise	jim	dala	částečně	za	pravdu	
a	nařídila	Greifenfelsovi	zjednat	nápravu.	Spory	ale	pokračovaly	
i	po	roce	1640,	a	to	i	s	majiteli	okolních	panství.
	 Jan	 Greifenfels	 byl	 mj.	 rozhodným	 příznivcem	 vzdělanosti,	
v	roce	1638	zřídil	v	Praze	řádovou	kolej	pro	cisterciácké	mnichy	
studující	 v	 arcibiskupském	 semináři.	 Kolej	 plnila	 také	 funkci	
výchovné	 instituce	ke	klášternímu	 životu.	 Její	 činnost	musela	
být	několikrát	kvůli	švédským	vpádům	přerušena,	vždy	ale	byla	
obnovena.	V	 letech	1643	až	1645	na	koleji	 pobýval	 i	 budoucí	
svatoslavský,	tišnovský	a	drásovský	farář	Pavel	Dudetius	z	Ra-
tiboře,	který	zde	studoval	logiku	a	teologii.
	 V	té	době	opat	vynakládal	velké	úsilí	o	znovuzískání	veškerého	
majetku,	který	byl	velehradskému	klášteru	zcizen	bez	právního	
podkladu,	ale	tyto	jeho	revindikační	snahy	příliš	úspěšné	nebyly.
	 Mnohem	úspěšnější	 byla	 jeho	kariéra	 v	 rámci	 cisterciáckého	
řádu.	V	roce	1634	byl	po	smrti	zbraslavského	opata	Jiřího	Urata	
zvolen	jeho	nástupcem.	Kandidovat	nechtěl,	ale	protože	byl	zvolen	
všemi	hlasy	zbraslavských	řeholníků,	rozhodl	se	funkci	přijmout.	
S	novým	úřadem	na	sebe	přijal	těžké	závazky.	V	listě	kardinálu	
Dietrichštejnovi	uváděl,	že	v	klášteře	nenašel	nic	než	utrpení,	bídu	
a	zpustošení.	Ve	srovnání	s	Moravou	byla	situace	českých	klášterů	
mnohem	horší,	protože	byly	zatíženy	velkými	vojenskými	kontri-
bucemi.	Krátce	po	zvolení	zbraslavským	opatem	jej	řádový	generál	
ustanovil	„maje	v	něho	důvěru	jako	v	osobu	schopnou	a	dostatečnou“	

vizitátorem	všech	cisterciáckých	kláš-
terů	v	českém	království.	Zbraslavský	
klášter	 ale	 dostával	 ránu	 za	 ranou.	
V	uvedeném	roce	sice	císařská	vojska	
vytlačila	Švédy	od	Prahy,	pak	ale	vpad-
la	na	Zbraslav	a	ve	dvorech	a	klášter-
ních	vsích	řádila	stejně	 jako	Švédové.	
Nedaleko	Prahy	císařští	vojáci	dostih-
li	 i	 opata	 Greifenfelse,	 který	 prchal	
na	 Moravu	 a	 o	 všechno,	 co	 se	 před	
švédským	 nepřítelem	 snažil	 zachrá-
nit,	jej	obrali.	Škoda	dosáhla	4	000	zl.	
Situace	českých	klášterů	byla	opravdu	
zoufalá.	Zbraslav	i	filiální	klášter	Osek	
byly	totálně	zničeny,	takže	v	nich	řehol-
níci	vůbec	nemohli	přebývat,	natož	žít	
podle	 řádových	 pravidel.	 Jan	 Greifen-
fels	 ale	 neklesal	 na	 mysli	 a	 snažil	 se	
všemi	 silami,	 z	 prostředků	 poskytnu-
tých	 Velehradem,	 obnovit	 zpustošené	
hospodářství	 zbraslavského	 kláštera,	
což	se	mu	v	letech	1635–1638	skuteč-
ně	podařilo.	To	mu	vlilo	velkou	důvěru	
v	 budoucnost,	 a	 tak	když	 se	následu-
jícího	roku	naskytla	výhodná	možnost	

vykoupit	 statky	a	klášterní	 budovy	 zaniklého	 žďárského	klášte-
ra,	neváhal	tak	učinit.	Tak	přešlo	žďárské	panství	opět	do	rukou	
řádu,	do	kláštera	byli	uvedeni	řeholníci	a	Greifenfels,	který	se	tak	
vlastně	stal	druhým	zakladatelem	kláštera	ve	Žďáře	n.	S.,	ke	svým	
dosavadním	hodnostem	připojil	 i	hodnost	žďárského	opata.	Tou-
to	koupí,	částečně	realizovanou	z	půjček,	se	velehradský	klášter	
silně	 zadlužil.	 Situace	 se	 dále	 zkomplikovala	 hned	 v	 uvedeném	
roce	 1639,	 který	 přinesl	 další	 zhoubu	 jak	 oseckému	 klášteru	
od	švédského	vojska,	tak	také	klášteru	zbraslavskému,	který	se	
stal	kořistí	pro	změnu	vojska	císařského.	Protože	tak	opat	nemohl	
používat	výnosy	obou	panství	na	splácení	dluhů	za	žďárský	kláš-
ter,	dostal	se	do	složité	finanční	situace,	kterou	řešil	zástavami,	
prodejem	některých	vsí	i	použitím	důchodů	velehradského	klášte-
ra,	což	mu	samozřejmě	přízeň	tamních	řeholníků	nepřineslo.	Když	
v	roce	1642	švédské	vojsko	znovu	poničilo	hospodářství	klášterů	
v	Oseku,	na	Zbraslavi	i	ve	Žďáře,	zdálo	se,	že	se	nejenom	nepoda-
ří	zachránit	žďárský	klášter,	ale	že	exekucí	bude	ohrožen	i	kláš-
ter	velehradský.	V	nejhorší	chvíli	ale	Greifenfelse	zachránil	opat	
z	kláštera	ve	Vyšším	Brodě	poskytnutím	půjčky	5	000	zl.	Na	konci	
roku	1649	pak	císař	umožnil	odprodat	některé	statky	velehrad-
ského	a	ždárského	panství.	Dříve	než	opat	mohl	uspokojit	alespoň	
nejvíce	neodbytné	věřitele,	zemřel	ve	Žďáře	8.	března	roku	1650	
a	13.	března	byl	ve	žďárském	klášterním	kostele	pohřben.
	 Ze	 všeho,	 co	 o	 Janu	Greifenfelsovi	 víme,	 jednoznačně	plyne,	
že	byl	 jedním	z	nejvýznamnějších	 řeholních	představitelů	pobě-
lohorské	doby	v	Čechách	i	na	Moravě.	Byl	to	člověk	s	nezdolnou	
vůlí	a	vytrvalostí,	který	vynakládal	obrovské	úsilí	na	hospodářské	
zajištění	řádu.	Bohužel	doba	jeho	úsilí	a	ideálům	příliš	nepřála.

Dnes již ztracený portrét Jana Greifenfelse z Pilsen-
burku.  Převzato  z  publikace  Hurt,  R.:  Dějiny  vele-
hradského kláštera

zAPomEnutá PoStAvA tIŠnovSKÉ HIStorIE
Jan Kos, kronikář farnosti
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Předprodejová místa pro koncerty:
TIC	Tišnov	(náměstí	Míru	120	–	vchod	z	náměstí	Komenského)
Předprodej	vstupenek	je	ukončen	vždy	1	den	před	koncertem.

Štěpánský koncert 
Tišnovského komorního 
orchestru
středa 26. prosince,
17.00, kostel sv. Václava,
Tišnov
Tradiční	 sváteční	 koncert,	
který	vám	zpříjemní	
a	ozvláštní	vánoční	čas.	
Vstupné:	dospělí	160	Kč	/	ZTP,	senioři,	abonenti	KPH	120	Kč

Divadlo Prkno: Mezi nebem a zemí
čtvrtek 17. ledna, 19.00, Kino Svratka

Dva	 manželské	 páry,	 realit-
ní	 agent,	 návštěva	 maminky	
a	 rozepsaná	 kniha.	 To	 vše	 pod	
jednou	 střechou.	 Může	 to	 fun-
govat?	 Jsou	 zkrátka	 věci	 mezi	
nebem	a	zemí…
Vstupné: 140	Kč

Harry Potter maraton
sobota a neděle 19. a 20. ledna, Kino Svratka
Sen	každého	fanouška	celosvětově	známé	ságy	o	Harrym	Potte-
rovi	vás	čeká	v	lednu	v	Kině	Svratka!	Celý	víkend	naplněný	vše-
mi	filmy	a	nadupaný	doprovodný	program	s	kvízem,	soutěžemi,	
kostýmy,	rekvizitami	a	kouzelnickým	občerstvením!	Pro	více	po-
drobností,	časy	jednotlivých	filmů	a	přihlášení	se	na	potterovský	
„pub“	kvíz	v	kině	sledujte	Facebook	MěKS	nebo	kina.
Vstupné:	80	Kč	(jednotlivé	filmy),	250	Kč	(sobota	nebo	neděle),	
400	Kč	(celý	víkend)

Ensemble Damian
středa 23. ledna, 19.30, velký sál MěKS Tišnov
Uskupení	 Ensemble	 Da-
mian	se	od	roku	1995	za-
měřuje	 takřka	 výhradně	
na	 autentickou	 interpre-
taci	 barokní	 a	 soudobé	
hudby	 a	 používá	 rozsáh-
lý	 depozitář	 originálních	
kostýmů.	 V	 Tišnově	 uni-
kátně	zahraje	část	Monte-
verdiho	Ariadny	–	tato	volná	rekonstrukce	dala	vzniknout	novému	
divadelnímu	tvaru,	který	obklopuje	a	novými	vizuálně	hudebními	
vztahy	osvětluje	vzácně	zachovaný	hudební	fragment.
Vstupné:	dospělí	160	Kč	/	ZTP,	senioři	120	Kč,	studenti	a	děti	
do	12	let	zdarma

přIpravujeme

Ludmila Kubíčková duo
středa 20. února, 19.30, velký sál MěKS Tišnov
Talentovaná	 mladá	 hornistka	 ověnčená	 rozličnými	 hudebními	
cenami	hrála	také	v	orchestru	opery	Národního	divadla	v	Brně,	
od	 roku	 2015	 je	 členkou	 Slovenské	 filharmonie	 v	 Bratislavě.	
Do	Tišnova	přijede	s	klavírním	doprovodem	Zuzany	Valentové.	

Cervantes, Lasica, Satinský, Strnisko: Don Quijote
čtvrtek 21. února, 19.00, Kino Svratka
Dosud	 neuvedená	 au-
torská	 variace	 dvojice	
L+S	 na	 proslulou	 klasic-
kou	 látku	 v	 nové	 úpravě	
a	 nastudování.	 Původní	
předloha	 byla	 obohacena	
o	neznámé	dialogy	Júliuse	
Satinského	 na	 quijotov-
ské	 téma,	 písňové	 texty	
Milana	 Lasici	 a	 Tomáše	
Janovice	a	herecké	improvizace	obou	představitelů	hlavních	rolí.	
V	úlohách	dvou	smutnosměšných	hrdinů,	Dona	Quijota	a	San-
cho	Panzy,	se	představují	přední	čeští	herci	Jiří	Lábus	a	Oldřich	
Kaiser.	 Touto	 inscenací	 v	 režii	 Vladimíra	 Strniska	 vás	 zveme	
do	dávného	světa	rytířských	románů,	který	se	kupodivu	nápad-
ně	podobá	světu,	v	němž	žijeme	my.
Předprodej představení 21.	2.	začne	18.	1.	2019	v	8.00	(on-line	
přes	portál	Kina	Svratka	a	v	TIC	Tišnov).

Při zvýšeném zájmu o toto představení zvažujeme přidání dru-
hého v pátek 22. 2. v 19.00, také v Kině Svratka. Aktuální 
informace naleznete v druhé polovině ledna na našich webo-
vých stránkách (www.mekstisnov.cz), na Facebooku MěKS 
a v TIC Tišnov.

Změna	programu	a	míst	konání	všech	kulturních	akcí	vyhrazena.

Kulturní AKCE ProSInEC A lEdEn
městské kulturní středIsko
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Sekretariát MěKS
zavřeno od	pátku	21. 12. 2018	(včetně)	do 2. 1. 2019

Tišnovské noviny
zavřeno od	pátku	21. 12. 2018	(včetně)	do 2. 1. 2019

Kino Svratka
standardní doba	–	otevřeno	hodinu	před	každou	projekcí

Muzeum města Tišnova
pondělí	 24.	12.	2018	 zavřeno
úterý	 25.	12.	2018	 zavřeno
středa	 26.	12.	2018	 zavřeno
čtvrtek	 27.	12.	2018	 10.00–17.00
pátek	 28.	12.	2018	 10.00–17.00
sobota	 29.	12.	2018	 10.00–17.00
neděle	 30.	12.	2018	 10.00–17.00
pondělí	 31.	12.	2018	 zavřeno
úterý	 1.	1.	2019	 zavřeno
středa	 2.	1.	2019	 10.00–17.00

Kavárna Muzea města Tišnova
pondělí	 24.	12.	2018	 zavřeno
úterý	 25.	12.	2018	 zavřeno
středa	 26.	12.	2018	 zavřeno
čtvrtek		 27.	12.	2018	 10.00–17.00
pátek	 28.	12.	2018	 10.00–19.00
sobota	 29.	12.	2018	 10.00–19.00
neděle	 30.	12.	2018	 10.00–17.00
pondělí	 31.	12.	2018	 zavřeno
úterý	 1.	1.	2019	 zavřeno
středa	 2.	1.	2019	 10.00–17.00

Městská knihovna Tišnov
zavřeno od 27. 12. 2018 do 1. 1. 2019

Turistické informační centrum
zavřeno od 24. 12. 2018 do 1. 1. 2019

Veřejné toalety
24.	12.	2018	–	31.	12.	2018	 	 zavřeno	
1.	1.	2019	 	 6.00–19.00	

Přejeme	Vám	příjemné	prožití	vánočních	svátků
a	těšíme	se	na	Vás	opět	v	novém	roce.

otEvírACí doBA BěHEm 
vánočníCH SvátKů

městské kulturní středIsko

MěKS nabízí prostory objektu na Mlýnské 152 
(velký sál, malý sál, foyer, zahrada, kuchyňka 
aj.), v Muzeu města Tišnova na Jungmannově 80 
(stylová kavárna, vnitřní terasa) a areál letního 
kina ke krátkodobým pronájmům. 
Různě velké prostory dle potřeby, veškeré 
nezbytné zázemí, nerušené soukromí.

Bližší informace na tel. 549 410 211 nebo
pronajmy@kulturatisnov.cz, tic@kulturatisnov.cz 

PRONÁJMY  PROSTOR  MěKS
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Čtenářská výzva 2018 – vyhodnocení
Nezadržitelně	 se	 nám	 blíží	 konec	 roku	
2018	 a	 s	 ním	 i	 konec	 Čtenářské	 výzvy	
2018!	 Připomínáme,	 že	 ti	 z	 Vás,	 kteří	
se	zapojili,	můžete	odevzdávat	vyplněné	
archy	 v	knihovně	nebo	poslat	 na	 e-mail	
do	4.	ledna	2019.	V	lednu	se	můžete	těšit	
na	vyhodnocení	a	zajímavé	odměny.	
Na rok 2019 vyhlašujeme další Čtenář-
skou výzvu. Bližší informace najdete 
v lednu na webu knihovny.

SmyslůPlný rok 2019
Mozaikujeme spolu – Marie Bezuchová
29. 1. 2018 v 16.00 hodin
Večerní	 dílna,	 v	 níž	 spolu	 nakoukneme	
do	tajů	této	starobylé,	ale	stále	živé	tech-
niky.	Na	dílně	si	osvojíte	základy	mozai-
kového	 „řemesla“.	 Dostanete	 spoustu	
informací	 o	 technické	 stránce	 tvoření	
a	 vyzkoušíte	 si,	 co	 jak	dělat	 (a	 jak	ne).	
Čeká	nás	práce	s	keramickými	a	porce-
lánovými	 střípky,	 kladivem,	 kleštěmi...	
Rozbíjení,	štípání,	lepení...	Ruce	špinavé	
od	spárovačky...	A	překvapení	na	konec,	
až	se	vyloupne	nové	mozaikové	dítko.	
Vstupné: 50	Kč
Počet	míst	je	omezen.	Vstupenky	zakou-
píte	 v	 Městské	 knihovně	 Tišnov	 vždy	
v	půjčovní	době.

oddělení
pro dospělé čtenáře

Univerzita volného času
– letní semestr 2018/2019
Městská	 knihovna	 vyhlašuje	 pro	 blížící	
se	letní	semestr	(únor–květen)	nové	cyk-
ly	přednášek.	Zájemci	o	přednášky	UVČ	
se musí přihlásit osobně do 25. ledna 
2019 v Městské knihovně Tišnov.
Na kurz „Šance pro oči“ se přihlašujte 
na https://www.opravdovysvet.cz/san-
ce-pro-oci-kurzy-zlepseni-zraku/.

Šance pro oči – kurz zlepšení zraku 
a udržení zdravých očí
Oko	–	do	duše	okno.	Naše	oko	je	víc	než	
jen	 zrakový	 orgán.	 Naše	 oko	 jsme	 my,	
naše	oko	je	náš	život,	naše	oko	je	spoje-
ní	se	světem	okolo.	Každé	oko	má	šanci	
na	zlepšení.	Každé	oko	může	vidět.	Kaž-
dé	oko	může	být	 zdravé.	V	 rámci	kurzu	

se	 pracuje	 s	 mnoha	 pomůckami.	 V	 žád-
ném	 případě	 nezůstáváme	 pouze	 u	 oční	
jógy	a	jednoduchých	cviků,	se	kterými	se	
běžně	setkáváme	v	časopisech.	Celý	kurz	
je	pestrý,	přináší	mnoho	nových	informa-
cí,	 přístupů	a	vhledů	k	našim	očím.	Vy-
světlíme	si,	jak	zásadní	vliv	má	naše	oko	
na	naši	psychiku	a	naše	prožívání	života.
Přihlašování	 na:	 https://www.opravdovy-
svet.cz/sance-pro-oci-kurzy-zlepseni-zraku/.
Přednáší	Mgr.	Martina	Bajerová	Šopfová.
Zahájení:	4. 2. 2019 v 17.30 hodin

Televizní tvorba českých režisérů
V	osmi	dílech	se	představí	osm	českých	re-
žisérů	svými	pracemi	pro	Československou	
televizi.	Nejprve	to	budou	čtyři	legendy	na-
šeho	 filmu,	u	nichž	mnohá	díla	vytvořená	
pro	 televizní	obrazovky	byla	 téměř	rovno-
cenným	doplňkem	klasické	 tvorby	určené	
přímo	 pro	 kina:	 Karel	 Kachyňa,	 Jaromil	
Jireš,	Jiří	Krejčík	a	Ivo	Novák.	V	druhé	po-
lovině	 cyklu	 je	 vystřídají	 naopak	 režiséři,	
kteří	tvořili	prakticky	výhradně	pro	televi-
zi:	Jiří	Bělka,	Pavel	Háša,	Jaroslav	Novotný	
a	Anna	Procházková.	Každý	díl	bude	zahá-
jen	krátkým	lektorským	úvodem,	po	němž	
bude	 vždy	 promítnut	 celý	 televizní	 film	
konkrétního	režiséra.	Mluvené	slovo	a	fil-
mová	 projekce	 budou	 doplněny	 speciálně	
vydaným	tištěným	programem.
Přednáší	Václav	Seyfert.
Zahájení:	 12. 2. 2019 v 16.30 hodin	
v	Kině	Svratka

Pernštejnské panství po Pernštejnech
Osudy a činy jeho majitelů v letech 
1596–1710
Proč	a	jak	došlo	k	prodeji	panství	Pern-
štejny?	Kdo	byli	další	majitelé	„pernštejn-
ského	panství“	a	jaké	byly	jejich	osudy?	
Tyto	a	mnohé	další	 otázky	Vám	zodpoví	
cyklus	 přednášek	 pana	 Františka	 Bed-
náře.	Mimo	jiné	se	také	dozvíte	o	památ-
kách,	které	po	nich	zbyly.	Součástí	cyklu	
bude	exkurze	do	areálu	zámecké	zahrady.
Přednáší	Ing.	František	Bednář.
Zahájení:	6. 2. 2019 v 16.45 hodin

Virtuální univerzita 3. věku
– letní semestr 2018/2019
Zájemci	 o	 přednášky	 VU3V	 se musí 
přihlásit osobně do 25. ledna 2019 
v Městské knihovně Tišnov.

Klenoty barokního sochařství
v českých zemích
Kurz	během	šesti	videopřednášek	sezná-
mí	posluchače	s	několika	nejznámějšími	
sochařskými	památkami	z	období	baroka	
v	České	republice.
Vstupné:	300	Kč
Začátek	kurzu:	5. 2. 2019 v 9.30 hodin

oddělení pro dětI a mládež

V	měsíci	 lednu	připravujeme	pro	základní	
a	mateřské	školy	v	Tišnově	v	rámci	projek-
tu	Knihy	mého	srdce	následující	program:

Svět Astrid Lindgrenové
– žákovská výstava 
27. 11. 2018 – 30. 4. 2019	–	Městská	
knihovna	Tišnov,	dětské	oddělení		
27. 11. 2018 – 14. 1. 2019	–	Galerie	
Josefa	Jambora		
Výtvarné	 a	 literární	 práce	 dětí	 1.	 a	 2.	
stupně	 návštěvníkům	 připomínají	 ne-
zapomenutelné	 literární	 dílo	 autorky.	
Vznikaly	 jako	 odezva	 na	 předcházející	
aktivity,	 kdy	 děti	 četly,	 psaly	 a	kreslily.	
Výstava	bude	ke	zhlédnutí	během	oteví-
rací	doby	knihovny	a	galerie.	

Setkání s autorkou Markétou Pilátovou 
22. 1. 2019 v 9.00 hodin a 10.30 hodin
Pobyt	 v	Argentině	 a	 Brazílii	 ji	 inspiro-
val	 k	napsání	 prvního	 románu	 Žluté	 oči	
vedou	domů,	který	byl	stejně	jako	kniha	
pro	děti	Kiko	a	tajemství	papírového	mo-
týla	nominován	na	cenu	Magnesia	Litera.	
Na	besedě	se	autorka	zaměří	na	nejnověj-
ší	knihu	Co	vyprávěla	gorila.
Akce	je	určená	pro	žáky	4.	tříd.		

O dvanácti měsíčkách 
23. 1. 2019 od 8.30 hodin
Hudební	 vystoupení	 Nedvědického	 pě-
veckého	 souboru	 Cvrčci	 pod	 vedením	
sbormistryně	 Petry	 Glosr	 Cvrkalové.	
Pohádka	 z	 dílny	 pánů	 Zdeňka	 Svěráka	
a	Jaroslava	Uhlíře	 je	určená	nejmladším	
čtenářům	z	MŠ.

AKCE měStSKÉ KnIHovnY tIŠnov
Edita Hečová
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	 Galerie	 Josefa	 Jam-
bora	 a	 Muzeum	 města	

Tišnova	Vás	srdečně	zvou	v	neděli	6.	led-
na	2019	v	15.00	hodin	na	Tříkrálové di-
vadlo a tvoření v galerii,	adventní	diva-
delní	příběh	pro	celou	rodinu.	Přijďte	se	
svými	dětmi	zhlédnout	hru	Vánoční pří-
běh aneb Cesta do Betléma,	kterou	pro	
vás	odehraje	s	dřevěnými	loutkami	Diva-
dlo	Jana	Hrubce.	Můžete	se	těšit	na	bib-
lický	 příběh	 o	 narození	 Ježíška	 tak,	 jak	
se	 v	 českých	 zemích	 po	 staletí	 vypráví.	
Uvidíme	 v	 něm	 kromě	 Ježíška	 také	 bet-
lémské	pastýře	a	anděla,	který	narození	
Ježíše	zvěstoval,	 Josefa	s	Pannou	Marií,	
krále	Heroda	a	tři	krále.	
	 Navštivte	 o	 Tříkrálové	 neděli	 diva-
delně-výtvarné	 odpoledne	 v	 galerii,	 kde	
si	 můžete	 během	 dne	 prohlédnout	 mezi	
prvními	znovunalezený	obraz	Klanění tří 
králů	z	chrámu	Nanebevzetí	Panny	Marie	
kláštera	Porta	coeli	v	Předklášteří.	Je	dí-
lem	proslulého	barokního	malíře	 Ignáce	
Raaba	 a	 součástí	 konvolutu	 Raabových	
vzácných	chrámových	obrazů	s	námětem	
příběhů	 ze	 života	 Ježíše	 Krista.	 (Výběr	
nejzajímavějších	obrazů	tohoto	cyklu	pak	
plánujeme	 představit	 veřejnosti	 v	 ad-

ventním	 čase	 roku	 2020	 poté,	 co	 bude	
zrealizována	 náročná	 restaurátorská	
konzervace	 celého	 souboru.)	 Inspirujte	
se	 biblickým	 divadelním	 představením	
a	 vytvořte	 na	 jeho	 námět	 vlastní	 dílo	
nebo	loutku,	neboť	na	divadelní	předsta-
vení	naváže	od	16.30	do	18.00	hodin	vý-
tvarná	dílna	s	Lucií	Zamazalovou.	Vstup-
né	na	obě	akce	je	50	korun.
	 Od	 16.	 ledna	 v	 17	 hodin	 otevřeme	
v	 galerii	 výstavu	 vybraných	 prací	 z	 do-
provodných	 programů	 a	 dílen	 pro	 školy	
a	ze	sobotních	výtvarných	dílen.	Nejlepší	
práce	získají	odměny	a	diplomy.	Vernisáž	
doprovodí	hudební	vystoupení.
	 V	 úterý	 15.	 ledna	 2019	 od	 17	 do	 19	
hodin	můžete	navštívit	Ekokrajiny – ang-
lickou výtvarnou dílnu s Radkou Kacle-
rovou.	 Dozvíte	 se,	 jak	 můžeme	 o	 svou	
rodnou	hroudu	pečovat.	Navrhneme	kon-
krétní	řešení.	Přes	krajinu	se	dostaneme	
ke	 globálním	 tématům	 změny	 klimatu	
a	k	problémům	v	oblasti	životního	prostře-
dí.	A	zakreslíme	naše	plány	do	budoucna.	
Nezoufejme,	do	změny	se	dejme!	
	 Výstava	 Josefa	 Jambora	 Souznění 
s krajinou	bude	prodloužena	do	24.	úno-
ra.	Od	16.	března	se	pak	v	galerii	můžete	

těšit	na	výstavu	Klenbou – brázdou	Ada-
ma	 Kašpara,	 letošního	 absolventa	 AVU	
v	 Praze.	 Společně	 s	 autorem	 představí	
jeho	obrazy,	mimo	jiné	svázané	též	s	kra-
jinou	Tišnovska,	v	níž	se	setkávají	krajin-
né	útvary	Boskovická	brázda	a	Svratecká	
klenba	(odtud	je	odvozen	i	název	výstavy),	
kurátorka	Galerie	JJ	Radka	Kaclerová.

GAlErIE joSEfA jAmBorA v lEdnu 2019
Marta Sylvestrová

	 Podhorácké	 muzeum	 v	 Předklášteří,	 pobočka	 Muzea	 Brněn-
ska,	na	závěr	jubilejního	roku	připravilo	další	výstavu,	a	to	Život 
v měšťanské domácnosti po první světové válce.	Představu-
je	se	zde	prostředí	zámožné	rodiny	v	Tišnově,	do	které	výrazně	
vstoupily	politické	události	po	ukončení	válečného	konfliktu.	Ná-
bytek	a	vybavení	jsou	instalovány	do	několika	kójí	v	podobě	bytu,	
atmosféru	pro	jeho	velké	i	malé	obyvatele	dotváří	vánoční	čas	i	se	
stromečkem.	V	aranžované	kanceláři	je	zařazena	také	vzpomínka	
na	otce	z	jedné	takovéto	tišnovské	rodiny,	dlouholetého	starostu	
města	Aloise	Řezáče,	který	se	stal	významnou	osobností	pro	Tiš-
nov	v	1.	třetině	20.	století.	Předměty	doplňují	fotografie	a	texty.	
Ve	výstavě	má	své	místo	herna	pro	děti	a	naukový	program	pro	
školní	skupiny.	Ovšem	vyfotografovat	v	dobové	zástěrce,	šatech	
nebo	v	klobouku,	jakož	i	v	pánských	doplňcích	se	mohou	všich-
ni	návštěvníci.	V	rámci	zahájení	výstavy	se	bude	konat	v	neděli	
25.	11.	2018	v	15.00	hodin	beseda	O životě a lidech za 1. repub-
liky v Tišnově.	Výstava	potrvá	až	do	10.	3.	2019.

vYKročEní do novÉ rEPuBlIKY PřEd Sto lEtY
Irena Ochrymčuková

Vánoční atmosféra ve výstavě.
Archiv Podhoráckého muzea, foto: Milan Holzapfel

Tříkrálové tvoření v galerii 6. ledna 2018.
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KAm v tIŠnově
přehled akcí v tišnově a okolí

Datum Čas Akce Místo Organizuje

23. 12. po mších Roznášení betlémského světla Kostel v Tišnově a v Předklášteří Skaut Tišnov

23. 12. 17.00–18.00
Pohádka o vlku a kůzlátkách 
s vánočním koncem

ORATOR, Lažánky 41, Veverská 
Bítýška

Kafé – Restaurant – Galerie

24. 12. 12.30–13.00 Roznášení Betlémského světla Náměstí Míru, Tišnov Skaut Tišnov

26. 12. 17.00–19.00
Štěpánský koncert Tišnovského 
komorního orchestru

Kostel sv. Václava Městské kulturní středisko Tišnov

30. 12. 17.00–18.00
Předsilvestrovské zpívání s Jirkou 
Helánem

ORATOR, Lažánky 41, Veverská 
Bítýška

Kafé – Restaurant – Galerie

5.–6. 1. 2019
Kurz kreslení pravou mozkovou 
hemisférou – PASTEL

Městská knihovna Tišnov  Městská knihovna

5. 1. 2019 16.00–17.00
Vánoční koncert dětského 
pěveckého sboru Labyrint

Kostel Povýšení sv. kříže 
v Doubravníku

Římskokatolická farnost 
Doubravník

8. 1. 2019 18.00–20.00
O životě s vědomím přítomnosti 
smrti

Tišnov, Janáčkova 333, kancelář 
BALANCE INSTITUT

BALANCE INSTITUT, z. s.

9. 1. 2019 07.45–08.30
Zdravá a krásná – cvičení pro ženy 
1. setkání

RC Studánka, Riegrova 318, 
Tišnov

Rodinné centrum Studánka

9. 1. 2019 15.00–16.30

Poslechový pořad z cyklu 
Písničky ze starých časů
– Promenáda bytostí 
nadpřirozených

Knihovna DPS Králova
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace, deTOX

10. 1. 2019 14.00–16.00
Návštěva výstavy Technická 
hračka včera a dnes 

Muzeum města Tišnova
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

10. 1. 2019 17.00–17.45 Cvičení pro těhotné – 1. setkání
RC Studánka, Riegrova 318, 
Tišnov

Rodinné centrum Studánka

12. 1. 2019 09.00–12.00 Masáže pro školkové děti
RC Studánka, Riegrova 318, 
Tišnov

Rodinné centrum Studánka

12. 1. 2019 20.00 Stavařský ples Sokolovna Tišnov

14. 1. 2019 18.00–21.00
Moderní psychohygiena – EFT 
Práce na zlepšení zdraví 
a psychické odolnosti

Tišnov, Jungmannova 1899, 
firma TeploT 

BALANCE INSTITUT, z. s.

16. 1. 2019 09.00–09.45
Němčina pro mírně pokročilé
1. setkání

RC Studánka, Riegrova 318, 
Tišnov

Rodinné centrum Studánka

16. 1. 2019 11.45–15.00 Plavání ve Wellness Kuřim Wellness Kuřim
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

17. 1. 2019 17.00–18.00 Besídka žáků ZUŠ Tišnov Sál ZUŠ Základní umělecká škola

17. 1. 2019 19.00–21.30 Divadlo Prkno: Mezi nebem a zemí Kino Svratka Městské kulturní středisko Tišnov

19. 1. 2019
20. 1. 2019

Harry Potter maraton Kino Svratka Městské kulturní středisko Tišnov

20. 1. 2019 15.00–16.00
Setkání účastníků projektu Velká 
válka 1914–1918 a jejich hostů

Podhorácké muzeum 
v Předklášteří

Podhorácké muzeum

23. 1. 2019 19.30–21.00 Ensemble Damian Velký sál MěKS Tišnov Městské kulturní středisko Tišnov
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výstava

koncert

přednáška

divadlo

akce pro děti

ostatní

Druh akce:

Muzeum města

Městská knihovna

MěKS

Galerie J. Jambora

Podhorácké muzeum

MAS Brána Vysočiny

RC Studánka

Inspiro

Základní umělecká škola

Centrum sociálních služeb

T. J. Sokol Tišnov

Ostatní

Organizuje:

27. 11. 2018 – 30. 4. 2019 KNIHY MÉHO SRDCE – Svět Astrid Lindgrenové – žákovská výstava Městská knihovna Tišnov

3. 11. 2018 – 6. 1. 2019 Miloš Novotný – Krajiny Domov sv. Alžběty, Žernůvka

17. 11. 2018 – 18. 1. 2019 Moje 3 NEJ Galerie Na schodech, Bezručova 21, Tišnov

30. 10. 2018 – 20. 1. 2019 První světová válka – rok 1918 Podhorácké muzeum v Předklášteří

10. 11. 2018 – 13. 1. 2019 TECHNICKÁ HRAČKA včera a dnes Muzeum města Tišnova – Müllerův dům

12. 1. 2019 – 28. 2. 2019 Cesty opačným směrem – Roman Janusz Domov sv. Alžběty, Žernůvka

27. 11. 2018 – 10. 3. 2019 Život v měšťanské domácnosti po první světové válce     Podhorácké muzeum v Předklášteří

15. 1. 2019 – 24. 2. 2019 Jana Kotová Kouřilová: Obrazy starého Tišnova  Podhorácké muzeum v Předklášteří

26. 1. 2019 – 14. 4. 2019 Milování v přírodě Muzeum města Tišnova – Müllerův dům

leden 2019

24. 1. 2019 08.30–14.00
Komentovaná prohlídka výstavy 
TITANIC v Brně s Danou 
Šimkovou

Výstaviště Brno Městská knihovna

24. 1. 2019 14.00–15.30
Hrady, hrádky a tvrze známé 
i neznámé – Přednáška badatele 
Jiřího Vymětalíka

Knihovna DPS Králova
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

24. 1. 2019 17.00–18.00 Besídka žáků ZUŠ Tišnov Sál ZUŠ Základní umělecká škola

24. 1. 2019 18.15–20.15 Předporodní příprava – 1. setkání
RC Studánka, Riegrova 318, 
Tišnov

Rodinné centrum Studánka

25. 1. 2019 18.00–20.00
Večer s vínem – VELTLÍN 
A RIESLING pokaždé jinak

Kavárna muzea
Muzeum města Tišnova – 
Müllerův dům

26. 1. 2019 08.30–18.00 INSPIRATIVNÍ SETKÁNÍ ŽEN Pension AK KORAL Tišnov BALANCE INSTITUT, z. s.

26. 1. 2019 09.00–17.00
Sourozenecké souznění 
a nesouznění

RC Studánka, Riegrova 318, 
Tišnov

Rodinné centrum Studánka

27. 1. 2019 15.30–18.00 Kouzelný karneval Sál MěKS (pod kinem) Rodinné centrum Studánka

27. 1. 2019 19.00–21.30 Everyman aneb Země peciválů Sokolovna Tišnov Karasovo divadlo

29. 1. 2019 16.00–20.00
SmyslůPlný rok 2019
Mozaikujeme spolu – Marie 
Bezuchová

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

29. 1. 2019 18.00 V. večer s fotografií Kino Svratka Klub přátel fotografie Tišnov

31. 1. 2019 18.30 Mnoho tváří Luboše Andršta Muzeum města Tišnova
Muzeum města Tišnova – 
Müllerův dům, deTOX

Datum Čas Akce Místo Organizuje
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program Kina Svratka

bOheMiAn rhApsODy 
120 Kč
 Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Film 
popisuje nekontrolovatelnou životní spirálu Freddie Mercuryho 
od založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid.

	 GB/	2018	/	Dexter	Fletcher	/	134'	/	tit.	/	12+

 The DOOrs – 50Th AnniversAry CelebrATiOn
 180 Kč
    Fenomén oslovující celé generace. Kon-
certy této legendy se jen málokdy obešly 
bez hudebních i jiných exhibic. Stejně 
tomu bylo v Hollywood Bowl 1968, kde 
The Doors nechali jedinkrát zaznamenat 
celý svůj koncert. Záznam byl poprvé vy-
dán v roce 1987. K 50letému výročí si 
ho vzal znovu do rukou Bruce Botnick, 
dvorní zvukař kapely, a osobně jej znovu 
smíchal a zremasteroval.

	 USA	/	1968–2018	/	68'

 uTOp se, nebO plAv 
 110 Kč
   Když depresivní Bertrand, trpící krizí středního věku, odpoví na in-
zerát, který hledá nového člena do družstva mužského synchronizo-
vaného plavání (ano, máme na mysli mužské akvabely), netuší, že 
v amatérském družstvu najde nejen přátele, ale i novou chuť do ži-
vota. Komedie nejen o tom, jak dlouho musíte zadržet dech, abyste 
přežili život.

	 FR	/	2018	/	Gilles	Lellouche	/	122'	/	tit.

 sněhOvá králOvnA: v zeMi zrCADel 
 130 Kč / 110 Kč (děti)
  Animovaná pohádka pro celou rodinu.
R	/	2018	/	Robert	Lence,	Alexej	Cicilin	/	87'	/	dab.

lOuskáČek A ČTyři říše 
 120 Kč / 100 Kč (děti)
  Hvězdně obsazený vánoční příběh Studia Disney od režiséra filmu 
Psí poslání. Na motivy pohádky E. T. A. Hoffmanna.

	 USA	/	2018	/	Lasse	Hallström,	Joe	Johnston	/	100	min.	/	dab.

 fAnTOM Opery
 Pro veřejnost pořádá ZUŠ Tišnov k 70. výročí založení.
 Vstup volný.
  Další z řady hudebních filmů promítaný při příležitosti výročí zalo-
žení ZUŠ Tišnov.

	 USA	/	2004	/	Joel	Schumacher	/	144'	/	tit.

 žAlMAn Aneb nAslOuChání TiChu zeMě
 100 Kč
   Inscenovaný dokument přináší uhranči-
vý příběh muže, který ve stovkách svých 
písniček dokázal vybudovat svět, v němž 
je spoustě lidí dobře. Folkový písničkář 
Pavel Žalman Lohonka je dnes už legen-
dou. Díky několika filmově propojeným 
příběhům zjistíme, jak a proč se jí stal.

	 ČR	/	2018	/	Zdeněk	Gawlik	/	77'	/	česky

 rObin hOOD [premiéra]
 120 Kč
   Robin (Taron Egerton), válkou zocelený bojovník, se vrací z křižác-
kých výprav, aby společně se svým přítelem Malým Johnem (Jamie 
Foxx) povstal proti zkorumpované anglické vládě.

	 USA	/	2018	/	Otto	Bathurst	/	117	min.	/	tit.	/	12+

 beAuTiful bOy
 110 Kč 
  Osmnáctiletý Nic (Timothée Chalamet) 
má na první pohled vše – skvělou ro-
dinu, krásu, talent a přijetí na univerzi-
tu v kapse. Přesto je v jeho životě trhlina, kterou vyplňuje drogami. 
Kde se vzala a jak může David (Steve Carell) pomoci svému milova-
nému synovi ve chvílích, kdy se ocitá nad propastí?

	 USA	/	2018	/	Felix	Van	Groeningen	/	112'	/	tit.	/12+

 rAubíř rAlf A inTerneT 3D
 150 Kč / 130 Kč (děti)
 Vtipný a milý animák od studia Disney.
	USA	/	2018	/	Phil	Johnston,	Rich	Moore	/	113'	/	dab.

 bOheMiAn rhApsODy 
 120 Kč
	GB/	2018	/	Dexter	Fletcher	/	134'	/	
tit.	/	12+

 ČerTí brkO
 130 Kč / 110 Kč (děti)
  Čertovská pohádka plná českých hvězd. 
Hrají: Jan Cina, Ondřej Vetchý, Judit 
Bárdos, Jan Budař, Marek Daniel, Jana 
Plodková…

	 ČR,	SR	/	2018	/	Marek	Najbrt	/	99'	/	česky

 DivADlO prknO: Mezi nebeM A zeMí
 140 Kč
  Předprodej v TIC Tišnov (náměstí Míru 120) a online přes rezervač-
ní systém kina. 

   Mladí manželé Simon a Flic se nastěhují do domu, který stále obývají 
jeho zesnulí majitelé, známý spisovatel Jack Cameron a jeho půvabná 
manželka Suzie. Ti se snaží každého nového nájemníka vypudit ško-
dolibými kousky, ale mladému páru se rozhodnou dát šanci i přesto, 
že Flic je těhotná a Simon je začínající spisovatel. Dokonce se roz-
hodnou pomoci, a tak díky zásahu strážného anděla získá Simon in-
spiraci pro svou knihu a návštěvy nesnesitelné matky Flic i realitního 
agenta se stanou kratší a zábavnější, než by bez jejich zásahu byly. 

 DOMinikA nA CesTě Jižní AMerikOu 
 130 Kč / 160 Kč (v den konání akce)
  Cestovatelská beseda Dominiky Gawliczkové. 10 měsíců, 8 zemí, 
11 237 kilometrů, 5 píchnutí, 2 návštěvy nemocnice, 1 pád, 1 pře-
padení, 1 porucha, 1 opravený zub a nekonečno zážitků. Metr a půl 
vysoká Dominika na ještě menší motorce se vydává sama napříč Jižní 
Amerikou z Kolumbie do Uruguaye. Skončí přepadená, v nemocnici, 
s motorkou na šroubky, uvízne v zasněžených čtyřapůltisícových ho-
rách, nahánějí ji rozzuření psi i bouřka na největší solné pláni a ona 
jede dál jen proto, že si myslí, že se to zlepší. Nezlepší. A čím hůř je, 
tím víc je jasné, že jedinou obranou je dělat si z toho všeho srandu... 
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 hArry pOTTer MArATOn!
  80 Kč (jednotlivé filmy), 250 Kč (sobota nebo neděle), 
400 Kč (celý víkend)
  Chcete se projít Příčnou ulicí, 
vidět tajemnou komnatu nebo 
ochutnat máslový ležák? Pak 
se těšte na leden! Filmový 
velkovíkend se všemi díly 
kouzelnického příběhu, potte-
rovským „pub“ kvízem, sou-
těžemi, doprovodným progra-
mem pro děti i fanoušky, kostýmy, suvenýry, magickou výzdobou 
a stylovým občerstvením, které vás zasytí po celou dobu programu! 
Vlastní kostýmy vítány!

 sobota 19. 1. 
 9.00 – začátek programu
 9.30–12.10 HARRY POTTER a kámen mudrců (dabing)
 12.30–15.20 HARRY POTTER a tajemná komnata (dabing)
 15.30–17.50 HARRY POTTER a vězeň z Azkabanu (titulky)
 18.00–20.40 HARRY POTTER a ohnivý pohár (titulky)
 neděle 20. 1.
 9.30–12.00 HARRY POTTER a Fénixův řád (titulky)
 12.30–15.00 HARRY POTTER a princ dvojí krve (titulky)
  15.30–17.50  HARRY POTTER a relikvie smrti, část 1 (titulky)
 18.30–20.00 HARRY POTTER „pub“ kvíz v kině 
  20.00–22.05  HARRY POTTER a relikvie smrti, část 2 (titulky)

 bOheMiAn rhApsODy 
 120 Kč
GB	/	2018	/	Dexter	Fletcher	/	134'	/	tit.	/	12+

 skleněny� 
 120 Kč
  M. Night Shyamalan uvádí zcela 
nový thriller inspirovaný komik-
sem, nazvaný Skleněný. Spojuje 
tak dva samostatné úspěšné filmy 
Vyvolený (2000) a Rozpolcený 
(2016). Hrají: Samuel L. Jackson, 
Bruce Willis, James McAvoy…

	 USA	/	2018	/	M.	Night	Shyamalan	/	tit.	/	12+

 psí DOMOv [premiéra]
 130 Kč / 110 Kč (děti)
 Rodinný film o jedné velké psí cestě domů.
USA	/	2019	/	Charles	Martin	Smith	/	92'	/	dab.

 kursk
 120 Kč
  Film vypráví o skutečné katastrofické události, ke které došlo v roce 
2000 na palubě jaderné ponorky K-141 Kursk.
BG,	Luc	/	Thomas	Vinterberg	/	117'	/	tit.	/	12+

 rAubíř rAlf 
 A inTerneT 2D
 130 Kč / 110 Kč (děti)
	USA	/	2018	/	Phil	Johnston,	
Rich	Moore	/	113'	/	dab.

 sChinDlerův seznAM [obnovená premiéra] 
 110 Kč
  Obnovená premiéra filmu u příležitosti Mezinárodního dne památky 
obětí holocaustu.
USA	/	1993	/	Steven	Spielberg	/	195'	/	tit.	/	12+

 veČer s fOTOgrAfií
 vstupné dobrovolné
  Komentovaná velkoplošná prezentace fotografií Klubu přátel foto-
grafie Tišnov.

 

 CesTA veDe DO TibeTu [filmový klub]
 100 Kč / 80 Kč (FK)
  Unikátní, mezinárodními cenami ověnčený dokument z roku 1954 za-
chycuje architektonické památky, život Tibeťanů i setkání s devatenác-
tiletým dalajlámou Tändzinem Gjamcchem i pančhenlámou Čhökji 
Gjalcchänem. Vypráví o nelidských podmínkách při stavbě gigantic-
kého díla, silniční magistrály, z Tibetu přes nejvyšší hory světa.

	 ČSR	/	1954	/	Vladimír	Sís	/	60'	/	česky

 ženy v běhu [premiéra] 
 120 Kč
  Nový český film od sce-
náristy hitu Bezva ženská 
na krku. Hrají: Zlata Adamo-
vská, Tereza Kostková, Ve-
ronika Kubařová, Jenovéfa 
Boková, Ondřej Vetchý…

	 ČR	/	2019	/	Martin	Horský	/	93'	/	česky

 slOžkA 64 
 120 Kč
 Dánské krimi podle slavné předlohy Jussi Adler-Olsen.
D	/	2019	/	Christoffer	Boe	/	100'	/	tit.

 ČerTí brkO
 130 Kč / 110 Kč (děti)
ČR,	SR	/	2018	/	Marek	Najbrt	/	99'	/	česky

 fAvOriTkA
 120 Kč
  Je 18. století. Anglie válčí s Francií. Anglická královna Anna je ne-
mocná a náladová. Někdy až příšerně náladová. Zemi za ni více-
méně řídí její společnice a přítelkyně lady Sarah. Co se však stane, 
když se královnina přízeň obrátí směrem k nové služebné Abigail, 
nad níž dosud držela lady Sarah ochrannou ruku?

	 GB	/	2019	/	Yorgos	Lanthimos	/	119'	/	tit.

 psí DOMOv 
130 Kč / 110 Kč (děti)
USA	/	2019	/	Charles	Martin	
Smith	/	92'	/	dab.

nA ÚnOr připrAvuJeMe: 
pro děti: lego®příběh 2
historický: Marie, královna skotská
český: léto s gentlemanem
komedie: Úhoři mají nabito
animák: Jak vycvičit draka 3
dobrodružný: Alita: bojový Anděl
a další… + úspěšné reprízy

čtvrtek

24.
19.30

úterý

29.
18.00

středa

30.
19.30

čtvrtek

31.
19.30

pátek

1.
19.30

sobota

2.
17.00

sobota

2.
19.30

neděle

3.
17.00

pátek

25.
19.30

sobota

26.
17.00

sobota

26.
19.30

neděle

27.
17.00

neděle

27.
20.00

sobota

19. 1.

neděle

20. 1.

vsTupenky DO kinA svrATkA

přímý prodej (možná platba kartou)
–    pokladna kina: otevírá 60 min. před filmem
  a zavírá 15 min. po jeho začátku
– Turistické a informační centrum (nám. Míru 120): 
  po–pá 8.00–17.00 (pauza 12.00–13.00)
 
e-vstupenka
–   online nákup vstupenky z pohodlí domova na webu kina
 
rezervace: www.mekstisnov.cz/kino-svratka/program
–   rezervace platí 5 dní a vyprší nejpozději 20 minut před 

představením
 
http://facebook.com/kinosvratka
 
Změna programu vyhrazena.

vsTupenky DO kinA svrATkA

přímý prodej (možná platba kartou)
–    pokladna kina: otevírá 60 min. před filmem
  a zavírá 15 min. po jeho začátku
– Turistické a informační centrum (nám. Míru 120): 
  po–pá 8.00–17.00 (pauza 12.00–13.00)
               
e-vstupenka
–   online nákup vstupenky z pohodlí domova na webu kina
               
rezervace: www.mekstisnov.cz/kino-svratka/program
–   rezervace platí 5 dní a vyprší nejpozději 20 minut před 

představením
               
http://facebook.com/kinosvratka
               
Změna programu vyhrazena.
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poděkování
Děkujeme	 našim	 aktivním	 rodičům,	 ná-
vštěvníkům,	 dárcům,	 sponzorům	 a	 pří-
znivcům	 za	 jejich	 podporu	 v	 roce	 2018.	
Všem	přejeme	krásné	Vánoce	a	pohodový	
rok	2019.	Děkujeme	také	našim	mužům	
–	 manželům,	 partnerům	 i	 tatínkům,	 že	
nám	ochotně	pomáhají	s	opravami	a	tech-
nickými	záležitostmi.	

v novém roce rc studánka 
srdečně zve

Podrobné	 informace	 o	 akcích	 naleznete	
na	www.studanka-tisnov.cz	nebo	na	FB.	
Na	 aktivity	 je	 třeba	 nahlásit	 se	 předem	
na	 e-mail	 studanka.tisnov@gmail.com	
nebo	 na	 tel.	 777	 706	 721.	 Hlídání	 dětí	
na	požádání	zajistíme.

1. Cvičení pro těhotné
Skupinové	 cvičení	 je	 vhodné	 pro	 ženy	
od	 ukončeného	 1.	 trimestru	 fyziologic-
kého	 těhotenství.	 Cvičební	 lekce	 jsou	
zaměřeny	na	protažení	a	posílení	důleži-
tých	svalových	skupin,	nácvik	správného	
dýchání,	držení	těla,	na	zvýšení	kondice	
důležité	 k	 samotnému	 porodu.	 Cvičení	
vede	 fyzioterapeutka	 Mgr.	 Martina	 Šac-
lová.	 Začínáme	 ve	 čtvrtek	 10.	 1.	 2019	
od	17.00	do	17.45.

2. Zdravá a krásná – cvičení pro ženy 
s hlídáním dětí
Zveme	všechny	 ženy	na	kurz	 cvičení	 se	
zkušenou	 fyzioterapeutkou	 Jaroslavou	
Jeřábkovou.	 Pozornost	 bude	 věnována	
zejména	 správnému	 držení	 těla.	 Cílem	
je	nejen	protáhnout	tělo,	ale	naučit	ženy	
správně	cvičit	a	předcházet	tak	bolestem	
šíjových	 svalů	 a	 beder.	Cvičíme	ve	 stře-
du	od	7.45	do	8.30.	Začínáme	9.	1.	2019	
(20	lekcí).

3. Masáže pro školkové děti
V	 sobotu	 12.	 1.	 2019	 od	 9.00	 do	 12.00	
zveme	 rodiče	 školkových	 dětí	 na	 prak-
tický	workshop.	Cílem	je	představit	ma-
sážní	 sestavu	 pro	 děti	 jako	 prostředek	
k	upevnění	pozitivního	vztahu	mezi	rodi-
čem	a	dítětem.	V	teoretické	části	lektor-
ka	představí	účinky	masáže	na	fyzickou	

i	psychickou	stránku	dítěte.	V	praktické	
části	se	účastníci	naučí	jednotlivé	masáž-
ní	tahy	i	to,	jak	využívat	masáže	k	úpravě	
denního	rytmu,	ke	zklidnění	dítěte	a	na-
vození	relaxace.	

4. Němčina pro mírně pokročilé
Zlepšete	 si	 svou	 němčinu	 ve	 Studánce!	
Kurz	 se	 zkušenou	 lektorkou	Hanou	Ho-
molačovou	 je	 vhodný	 pro	 všechny,	 kteří	
se	 již	 někdy	 s	 němčinou	 setkali.	 Vý-
uka	 probíhá	 v	 malé	 skupině.	 Začínáme	
ve	 středu	 16.	 1.	 2019	 od	 9.00	 do	 9.45.	
Možnost	hlídání	dětí	v	Jezírku.

5. Předporodní příprava 
Ve	 čtvrtek	 24.	 1.	 2019	 v	 18.15	 začíná	
kurz	 předporodní	 přípravy.	 Základ	 tvoří	
tři	setkání	s	certifikovanou	dulou	a	lak-
tační	 poradkyní	 Martinou	 Holíkovou	
Blahovou,	 v	 nichž	 se	 budeme	 věnovat	
těhotenství,	 přípravě	 na	 porod,	 výběru	
porodnice,	porodnímu	plánu,	průběhu	po-
rodu,	bondingu,	šestinedělí,	kojení	a	péči	
o	novorozence.	Čtvrté	setkání	s	fyziotera-
peutkou	Mgr.	Martinou	Šaclovou	je	zamě-
řeno	na	bezpečné	polohování	a	manipula-
ci	s	novorozencem.	

6. Sourozenecké souznění a nesouznění
Zveme	 vás	 na	 celodenní	 interaktivní	
workshop,	kterým	bude	provázet	lektorka	
MUDr.	Taťjana	Horká.	Pojďme	se	podívat	
na	 to,	 jaký	vliv	na	nás	měl	náš	souroze-
nec,	jak	sourozenecké	vztahy	rodičů	ovliv-
ňují	výchovu	vlastních	dětí,	jak	reagujeme	
na	 rivalitu,	 žárlivost,	 soutěživost	 v	 sou-
rozeneckém	soužití	a	co	v	nás	zanechaly	
věty	typu	„musíš	na	bráchu/sestru	dohléd-
nout,	 jsi	starší,	větší,	rozumnější,	musíte	
se	mít	rádi“.	Workshop	proběhne	v	sobotu	
26.	1.	2019	od	9.00	do	17.00.

7. Jak pracovat s tygrem v nás i v na-
šich dětech
Zveme	vás	na	zajímavou	přednášku	man-
želů	 Kopsových,	 autorů	 knih	 s	 „tygří“	
tematikou,	která	proběhne	v	úterý	5.	2.	
2019	od	16.30	do	19.00.	Cílem	přednáš-
ky	 je	 vysvětlit,	 jak	 pracovat	 s	 tygrem,	
kterého	má	v	sobě	každý	z	nás.	Obrazně	
řečeno,	 jak	 divokého	 tygra	 zkrotit	 nebo	

jak	 spícího	 tygra	probudit,	 případně	 jak	
tygra	v	dětech	nezahubit.	

Adventní sbírka pro potřebné 
Ve	 dnech	 12.–30.	 11.	 2018	 probíhala	
v	 RC	 Studánka	 adventní	 sbírka	 pro	 po-
třebné.	Děkujeme	všem	dárcům	za	jejich	
pomoc.	 Shromážděné	 věci	 a	 potraviny	
jsme	 předali	 panu	 Michalu	 Kudláčkovi	
z	Odboru	sociálních	věcí	města	Tišnova.	
Jeho	 prostřednictvím	 se	 pomoc	 dostane	
k	potřebným	lidem.	

Informace o provozní době 
v roce 2019
Pravidelný	 program	 ve	 Studánce	 začne	
opět	 v	 pondělí	 7.	 1.	 2019.	 Těšíme	 se	
na	setkání	v	novém	roce!	

Rodinné centrum Studánka, 
Riegrova 318, Tišnov
www.studanka-tisnov.cz,
www.facebook.com/StudankaTisnov

Aktivity	 projektu	 „Rodičovství	
jako	 příležitost“	 jsou	 podpořeny	
z	dotačního	programu	Rodina.	Jeho	
součástí	jsou	aktivity	1,	3,	5,	6,	7.

nAučímE SE PrACovAt I S tYGrEm v náS
rodInné centrum studánka

Radka Štěpanovská, koordinátorka RC, a Zuzana Kurdiovská, členka spolku

Adventní  sbírku  pro  potřebné  převzal  pan 
Michal  Kudláček  z  Odboru  sociálních  věcí 
města  Tišnova.  Děkujeme  všem  dárcům 
za jejich pomoc.  Foto: Veronika Fajková
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Cvičení:	pondělí,	středa,	pátek	od	8	do	9	hodin
Procvičování paměti:	úterý	8.30–9.30	hodin,	od	9.30	zpívání
Procházky:		čtvrtek	od	13	hodin	(v	případě,	že	není	jiná	akce	či	výlet)
Tvořivé dílny:	pátek	od	13	do	15	hodin
Knihovna:	pondělí,	pátek	od	10	do	12	hodin
Všechny	činnosti	jsou	určeny	pro	seniory	z	Tišnova	(nejen	z	DPS).

Termíny plavání ve Wellness Kuřim
Leden – 16. 1. 2019
Únor – 6. 2. 2019, 20. 2. 2019
Březen – 6. 3. 2019, 20. 3. 2019
Duben – 3. 4. 2019, 17. 4. 2019
Květen – 1. 5. 2019, 15. 5. 2019
Odjezd	 od	 Podhorácké	 restaurace	 je	 v	 11.45	 hodin,	 doprava	
a	vstupné:	110	Kč.	
Přihlašování	 a	 bližší	 informace:	 Ing.	 Petra	 Tomšíková,	 mob.		
730	193	325,	Marta	Špirková,	mob.	773	590	274	nebo	osobně	
v	knihovně	Centra	sociálních	služeb	Tišnov,	Králova	1742.	V	pří-
padě	nízkého	počtu	účastníků	se	v	daném	termínu	nepojede.

Poslechový pořad Písničky ze starých časů
Také	v	roce	2019	pokračují	poslechové	pořady,	které	organizují	CSS	
Tišnov	a	deTOX	a	připravuje	a	komentuje	pan	Ing.	Václav	Seyfert.
středa 9. ledna	–	Promenáda	bytostí	nadpřirozených
středa 13. února	–	Andělská	hitparáda
středa 13. března	–	Sportovní	odpoledne
středa 10. dubna	–	Zvoní...
středa 22. května	–	Zvláštní	zoologická	zahrada
Akce	se	koná	vždy	ve	středu	od	15.00	hodin	v	knihovně	CSS	
Tišnov.

Návštěva výstavy Technická hračka včera a dnes
CSS	zve	na	společnou	návštěvu	Muzeum	města	Tišnova	ve	čtvr-
tek	 10. 1. 2019 ve 14 hodin	 (odjezd	 od	 budovy	 B	 Centra	
ve	 13.30	 hodin).	 Navštívíme	 výstavu	 Technická	 hračka	 včera	
a	dnes.	Součástí	expozice	bude	také	funkční	modelové	kolejiš-
tě	Milana	Sáblíka,	který	nám	podá	k	výstavě	výklad.	Na	závěr	
využijeme	možnosti	posedět	v	kavárně.	Vstupné	30	či	80	Kč	se	
zajištěním	dopravy.	Předpokládaný	návrat	v	cca	16	hodin.	Při-
hlašování	a	bližší	informace:	kulturní	pracovnice	Ing.	Petra	To-
mšíková,	mob.	730	193	325.

Hrady, hrádky a tvrze známé i neznámé
Přednáška	badatele	Jiřího	Vymětalíka
Zveme	Vás	na	přednášku	badatele	Jiřího	Vymětalíka	ve	čtvrtek	
24. 1. 2019 ve 14.00 hodin v knihovně CSS Tišnov	na	téma	
Hrady,	hrádky	a	tvrze	známé	i	neznámé.	Uslyšíme	o	zaniklých	
i	dochovaných	hradech,	tvrzích	a	jiných	panských	sídlech	Bla-
nenska,	Brněnska,	Tišnovska,	od	středověku	po	dnešek.	Z	na-
šeho	okolí	bude	zmíněn	například	nejmenší	hrad	na	Moravě	Tr-
mačov,	dále	Osiky,	Střemchov,	klášter	Předklášteří	nebo	zámek	
Lomnice.	Vstupné	dobrovolné.

Návštěva Podhoráckého muzea v Předklášteří
Ve	čtvrtek	17. 1. 2019 ve 13.30 hodin	vás	zveme	do	Podho-
ráckého	muzea	v	Předklášteří,	kde	navštívíme	dvě	výstavy	a	ne-
bude	chybět	ani	povídání	o	klášteře	Porta	coeli.	Výstava	Život	
v	měšťanské	domácnosti	po	první	světové	válce	přinese	pohled	
do	jedné	z	významných	tišnovských	rodin.	První	světová	válka	
–	rok	1918	a	založení	republiky	je	závěrečnou	expozicí	výstavně	
dokumentačního	projektu	Velká	válka	1914–1918,	kterým	byly	
po	dobu	pěti	let	připomínány	události	z	období	první	světové	vál-
ky.	Po	návštěvě	muzea	je	plánováno	posezení	v	cukrárně	Cherry	
v	Předklášteří.	Vstupné	19	korun.	V	případě	zájmu	je	možné	za-
jistit	dopravu	v	ceně	60	korun	s	odjezdem	ve	13	hodin	od	hlavní-
ho	vchodu	CSS	Tišnov.	Předpokládaný	návrat	v	cca	15.30	hodin.	
Přihlašování	a	bližší	informace:	kulturní	pracovnice	Ing.	Petra	
Tomšíková,	mob.	730	193	325.

Zájezd do vily Tugendhat v Brně
CSS	Tišnov	zve	na	zájezd	do	vily	Tugendhat	v	Brně	ve	čtvrtek	
14. 2. 2019.	Odjezd	autobusu	od	Podhorácké	restaurace	v	8.45	
hodin.	Vila	Tugendhat,	památka	UNESCO,	je	ojedinělým	funkci-
onalistickým	dílem	německého	architekta	Ludwiga	Miese	van	
der	Rohe.	Projdeme	rozšířený	okruh,	který	zahrnuje:	3.	nadzem-
ní	podlaží,	tzv.	ložnicové	patro	(horní	terasa,	vstupní	hala,	rodi-
čovská	sekce,	dětská	sekce),	2.	nadzemní	podlaží:	hlavní	obytný	
prostor,	přípravna,	kuchyně,	1.	nadzemní	podlaží:	tzv.	technické	
patro	(strojovna	vzduchotechniky,	kotelna,	strojovna	pro	elek-
trické	spouštění	oken,	prádelna,	fotokomora,	trezor	na	kožichy).	
Délka	prohlídky	cca	90	minut.	Při	zpáteční	cestě	je	plánována	
zastávka	 v	 restauraci	 na	 oběd.	 Předpokládaný	 návrat	 do	 cca	
14.30	hodin.	Cena	370	Kč	(vstupenka	+	doprava).	Přihlašování	
a	 bližší	 informace:	 kulturní	 pracovnice	 Ing.	 Petra	 Tomšíková,	
mob.	730	193	325.	Počet	možných	účastníků	je	omezen	na	max.	
15.	Na	tuto	akci	se	pojede	při	přihlášení	min.	13	osob	(max	15	
osob).

Maškarní puntíkovaná zábava
Zveme	na	maškarní	zábavu	plnou	puntíků,	která	se	uskuteční	
ve	čtvrtek	28. 2. 2019 ve 14.00 hodin v jídelně DPS Krá-
lova,	k	tanci	a	poslechu	zahrají	manželé	Maškovi.	Máte	doma	
puntíkované	šaty	ještě	z	tanečních?	Šátek	na	krk	přesně	stejný,	
jako	měl	Ferda	Mravenec?	Halenku	samé	kolečko?	Vytáhněte	
tyto	kousky	ze	skříně	a	přijďte	se	v	nich	pobavit	na	maškarní	
zábavu.	Vítány	jsou	i	jiné	masky.	Občerstvení	zajištěno.	Vstupné	
dobrovolné.	Upozorňujeme	účastníky,	že	akce	bude	fotografována.	
Vybrané	fotografie	budou	zveřejněny	na	webových	stránkách	Cent-
ra	sociálních	služeb	Tišnov,	v	části	Fotogalerie,	případně	v	Tišnov-
ských	novinách	nebo	v	novinách	Tišnovsko-Kuřimsko.

MDŽ – slavnostní koncert
Zveme	Vás	na	koncert	na	oslavu	Mezinárodního	dne	žen,	který	
se	koná	ve	čtvrtek	7. 3. 2019 ve 14 hodin v jídelně DPS Krá-
lova.	Účinkují:	František	Kratochvíl	–	klavír,	Věra	Bakalová	–	
alt,	recitace,	Marie	Sedláčková	–	soprán,	Eva	Škodová	–	housle.	
Vstupné	dobrovolné.	Upozorňujeme	účastníky,	že	akce	bude	foto-
grafována.	Vybrané	fotografie	budou	zveřejněny	na	webových	strán-
kách	Centra	sociálních	služeb	Tišnov,	v	části	Fotogalerie,	případně	
v	Tišnovských	novinách	nebo	v	novinách	Tišnovsko-Kuřimsko.

PrAvIdElnÉ AKtIvItY
css tIŠnov

Jana Wildová
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	 Každoročně	je	adventní	doba	v	Centru	sociálních	služeb	Tiš-
nov	obdobím	nabitým	akcemi	a	kulturními	pořady.	Nejdříve	 je	
ovšem	potřeba	nazdobit	prostory	„penzionu“	a	svoje	domovy.	
	 Vánoční	přípravy	tedy	začaly	v	adventní	dílně	23.	listopadu	2018,	
které	se	zúčastnily	například	paní	Blažena	Režná	a	paní	Jaroslava	
Bučková:	„Každý	pátek	odpoledne	se	těšíme	do	dílničky,	kde	vyrá-
bíme	různé	věci	na	výzdobu	nástěnek	a	na	zkrášlení	našeho	obydlí.	
Každá	z	nás	má	originální	nápady	a	k	vyrábění	už	není	daleko.	Za-
bavíme	se,	vyrobíme,	pokecáme	a	někdy	si	i	zazpíváme.	Tak	se	tady	
scházíme.	A	rádi.	Minulý	pátek	k	nám	přišla	paní	aranžérka	Martina	
Sýsová	a	naučila	nás,	jak	zhotovit	adventní	věnečky	a	svícny.	Měla	
tolik	materiálů	a	dekorací	na	výrobu,	že	kdo	přišel,	mohl	vyrábět.	
Někteří	z	nás	tvořili	vánoční	dekorace	poprvé	v	životě,	ale	všem	se	
nám	to	moc	líbilo	a	taky	dařilo.	Za	asistence	paní	Sýsové	tak	vzniklo	
množství	krásných	výrobků.“	

	 Všechny	vyrobené	dekorace	a	také	mnoho	dalšího	bylo	mož-
né	vidět	na	vánoční	výstavě.	K	té	napsala	paní	Marie	Dolíhalová,	
která	zde	představila	svoje	patchworkové	drobnosti,	ideální	jako	
dárky	pro	potěšení	a	od	srdce:	„Dnešní	Vánoční	výstava	ručních	pra-
cí	seniorů	DPS	Králova	Tišnov	mne	opravdu	naladila	na	nejkrásnější	
svátky	v	roce	–	Vánoce.	Úžasná	atmosféra,	krásné	a	s	láskou	dělané	
výrobky.	Člověk	žasne	nad	krásou	a	jemností	háčkovaných	ozdob	an-

dílků,	zvonečků.	Obdivuje	vánoční	svícny,	šité	dekorace,	pletené	věci,	
perníkové	chaloupky	a	spoustu	dalších	věciček.	Nechyběly	pouštěné	
vánoční	koledy,	zapálené	svíčky...	Třešničkou	výstavy	byly	betlémy	za-
půjčené	panem	Zdeňkem	Jílkem.	Věřím,	že	hodně	návštěvníků	výstavy	
se	potěšilo	tak	báječnou	atmosférou.	Já	za	sebe	děkuji	děvčatům,	jež	
celou	akci	chystaly	a	připravily	nám	tak	skvělý	den.“
	 Za	Centrum	sociálních	služeb	děkuji	(Jana	Wildová)	všem	se-
niorkám	a	seniorům,	kteří	předvedli	svoje	dílka	a	aktivně	se	po-
díleli	na	přípravě	i	průběhu	výstavy.	Obzvláště	potom	děkujeme	
panu	Zdeňku	Jílkovi,	který	nám	již	podruhé	zapůjčil	na	výstavu	
část	své	sbírky	betlémů.	
	 V	pátek	30.	listopadu	se	uskutečnila	opět	speciální	dílna.	Již	
tradičně	 předváděla	 paní	 Alena	 Smejkalová	 zdobení	 perníčků,	
z	nichž	některé	i	sama	napekla.	Podělila	se	s	přítomnými	senior-
kami	o	zaručené	recepty	a	vychytávky	při	zdobení.	Někteří	si	při-
nesli	perníčky	svoje,	jiní	si	rádi	nakoupili	nenazdobené,	ale	také	
už	hotové	perníčky.	Škoda	že	možnosti	ozdobit	perníčky	podle	své	
fantazie,	ale	pod	zkušeným	vedením	nevyužilo	více	zájemců.	
	 Ještě	než	 se	 rozsvítil	 vánoční	 strom	na	 tišnovském	náměs-
tí,	proběhla	adventní	trhová	slavnost.	Paní	Ludmila	Cvrkalová	
a	kulturní	pracovnice	Marta	Špirková	nabízely	ve	stánku	Centra	
sociálních	služeb	Tišnov	výrobky,	které	bylo	předtím	možné	vi-
dět	na	výstavě.	Na	odbyt	šly	věnečky,	korálkovaní	i	háčkovaní	
andílci,	zájem	budily	originální	papírové	adventní	kalendáře.	Na-
bídka	však	byla	daleko	pestřejší.	Utržené	peníze	budou	použity	
na	nákup	materiálu	do	tvořivých	dílen.
	 Rádi	přivítáme	každého,	koho	baví	tvořit,	na	dílničkách,	kte-
ré	budou	pravidelně	probíhat	opět	po	Novém	roce,	vždy	v	pátek	
od	13	hodin.

PříPrAvA nA AdvEnt 2018
centrum socIálních služeb tIŠnov
Jaroslava Bučková, Marie Dolíhalová, Blažena Režná, Jana Wildová

Senioři v prostorách CSS Tišnov vyráběli adventní věnce, zdobili per-
níčky i si prohlédli betlémy zapůjčené Zdeňkem Jílkem.

Foto: Marta Špirková

Na Adventní trhové slavnosti mělo svůj stánek i CSS Tišnov. Na od-
byt šly věnečky, háčkovaní či korálkovaní andílci. 

Foto: Jana Wildová
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	 V	listopadu	jsme	měli	možnost	se	počtvrté	setkat	s	Ladisla-
vem	Větvičkou.	Přestože	se	jedná	o	již	známého	spisovatele,	blo-
gera	a	cestovatele,	přijel	mezi	nás	důchodce	do	Tišnova	ihned	
po	návratu	z	návštěvy	Podkarpatské	Rusi.	Námětem	přednáš-
ky	 však	 byla	 jeho	 srpnová	 cesta	 po	 Rusku,	 která	 vedla	 přes	
2	000	km	Povolžím.	Absolvoval	ji	vlakem,	lodí	a	autostopem.	
	 Na	videu	i	fotografiích	jsme	měli	možnost	vidět	krásná	města,	
jejich	památky,	ale	hlavně	běžný	život	obyčejných	Rusů.	Všich-
ni	jsme	byli	překvapeni,	jak	dnes	vypadá	život	na	východě.	Ni-
komu	se	nechtělo	z	poutavého	vyprávění	odcházet,	takže	došlo	
i	na	čerstvé	video	z	Podkarpatské	Rusi.	
	 Pan	Větvička	 slíbil,	 že	 sem	brzy	 opět	 zavítá.	 Jsme	 zvědaví,	
kterou	část	světa	procestuje,	aby	nás	s	ní	seznámil.

	 I	 v	 roce	2018	 využili	 tišnovští	 zahrádkáři	 podzimní	 sezonu	
k	 moštování	 ve	 své	 moštárně	 ve	 Wagnerově	 ulici	 v	 Tišnově.	
Vzhledem	k	časné	úrodě	bylo	moštování	zahájeno	již	17.	srpna.	

Kromě	toho,	že	sezona	začala	dříve,	byla	velice	bohatá	na	úrodu.	
Takové	množství	ovoce	pamětníci	za	posledních	30	roků	nepa-
matují.	Je	asi	zbytečné	připomínat,	že	moštárna	slouží	nejen	čle-
nům	tišnovské	zahrádkářské	organizace,	ale	i	všem	zájemcům.	
Za	27	lisovacích	dnů	bylo	zpracováno	61	825	kg	ovoce,	převáž-
ně	jablek.	Vzhledem	k	celkovému	výkonu	moštárny	bylo	zane-
dbatelné	množství	100	kg	hrušek.	Při	výtěžnosti	60–70		%	byla	
celková	produkce	přibližně	40	200	 litrů	kvalitního	 jablečného	
moštu.	Celkem	za	sezonu	bylo	obslouženo	799	zákazníků,	což	
v	průměru	dělalo	77	kg	zpracovaného	ovoce	na	jednoho	zákaz-
níka	a	návštěvu.
	 Dle	 vyjádření	 mnoha	 zákazníků	 je	 poplatek	 za	 moštování	
v	tišnovské	moštárně	nejnižší	v	širokém	okolí.	Oproti	některým	
jiným	moštárnám	mají	 zde	 zákazníci	 také	 tu	výhodu,	 že	mošt	
obdrží	ze	svých	jablíček,	které	si	dovezli.	
	 Tišnovští	zahrádkáři	připravili	také	již	tradiční	exkurze	v	mo-
štárně	pro	děti	z	tišnovských	mateřských	škol	a	základní	školy.	
Těchto	exkurzí	se	zúčastnilo	celkem	290	dětí.		
	 Na	 prosincové	 schůzi	 projednal	 výbor	 Základní	 organizace	
Tišnov	Českého	zahrádkářského	svazu	výsledky	práce	moštárny	
v	roce	2018.	Poděkoval	zejména	lisařům,	manželům	Zahradníč-
kovým,	a	členům	výboru	př.	Hamákovi	a	Klimešovi,	kteří	zajiš-
ťovali	styk	se	školkami	a	mimo	to	se	starali	o	lisovací	techniku.	
Pro	zlepšení	prostředí	by	do	příští	sezony	moštování	měla	být	
provedena	výměna	stávající	podlahy	za	protiskluzovou	a	opravy	
odpadů.	
	 Na	závěr	ještě	patří	poděkování	městu	Tišnovu,	pod	jehož	pa-
tronací	zahrádkáři	tuto	činnost	provádí.

z BESEdY o ruSKu
css tIŠnov

Ludmila Cvrkalová, Jana Wildová

Senioři z Tišnova se díky cestovateli Ladislavu Větvičkovi podívali 
do Ruska.  Foto: Jana Wildová

tIŠnovSKá moŠtárnA PrASKAlA vE ŠvECH
zo tIŠnov čzs

Miloslav Hamák, vedoucí moštárny ZO Tišnov ČZS

Manželé Zahradníčkovi dokončili poslední úklid v moštárně v této 
sezoně.  Foto: Josef Ondroušek
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	 Přinášíme	Vám	rozhovor	s	kariérovou	
poradkyní	Mgr.	Petrou	Šnepfenbergovou,	
která	 působí	 od	 října	 v	 naší	 organizaci.	
O	čem	vlastně	vůbec	kariérové	poraden-
ství	je,	pro	koho	je	určeno	a	čím	může	být	
prospěšné	v	zájmovém	vzdělávání,	se	do-
zvíte	v	našem	rozhovoru.

Petro,	 co	 je	 to	 vlastně	 kariérové	 poraden-
ství?	O	čem	je	a	komu	je	určeno?
	 Díky	za	tuto	úvodní	otázku.	Zjišťuji,	že	
pro	spoustu	lidí	je	tento	pojem	neznámou,	
nebo	je	dokonce	spojován	s	kariérismem.	
Ale	kariérové	poradenství	je	vlastně	pra-
covní	 nebo	 profesní	 poradenství	 nebo	
taky	volba	povolání.	Hodí	se	v	jakékoliv	
životní	etapě,	kdy	člověk	řeší	svou	profe-
si	–	její	volbu	nebo	změnu,	dobrovolnou	či	
nucenou.	
	 Potřeba	 kariérového	 poradenství	 roste	
s	tím,	jak	se	mění	trh	práce	a	jeho	nároky.	
A	podle	všeho	se	trh	práce	bude	měnit	rych-
leji,	než	si	nyní	umíme	představit.	V	praxi	
pomáhám	 klientovi,	 žákovi,	 studentovi	 či	
dospělému	hledat	spokojenost	v	pracovním	
životě	neboli	hledat	odpovědi	na	otázky:	Co	
mě	baví?	V	čem	jsem	dobrý/á?	Co	mě	uživí?	
Co	trh	práce	potřebuje?

Spousta	lidí	má	spojené	kariérové	poraden-
ství	s	výběrem	střední	školy.	Dá	se	říct,	že	je	
tedy	určeno	pouze	pro	žáky	9.	třídy?
	 Ano,	9.	třída	je	první	velká	křižovatka	
v	profesní	volbě.	Začít	ale	s	kariérovým	
poradenstvím	až	v	9.	třídě	je	dost	pozdě.	
Přitom	„nenápadně“	se	dá	s	dětmi	v	této	
oblasti	pracovat	mnohem	dříve.
	 V	Inspiru	se	už	osmileté	děti	učí	mlu-
vit	 o	 sobě	 a	 svých	 schopnostech,	 o	 tom,	

co	jim	jde	a	co	je	baví.	Popisují	výsledky	
své	práce	(co	se	jim	povedlo	a	co	naopak	
moc	ne	a	co	se	s	tím	dá	udělat,	v	čem	se	
chtějí	ještě	zdokonalit	a	kde	jinde	nabytou	
dovednost	 uplatňují).	 Definují	 vlastnosti,	
které	 musí	 mít	 úspěšný	 řemeslník,	 cuk-
rář	či	architekt	(podle	zaměření	kroužku)		
a	 ve	 kterých	 jiných	 profesích	 tyto	 vlast-
nosti	mohou	využít.	Dělají	si	jasno	v	tom,	
jestli	tento	jejich	koníček	zůstane	v	oblasti	
jejich	zájmů,	nebo	by	chtěly,	aby	se	z	něho	
časem	stala	profese.	Hrají	si	na	výběrové	
řízení.	A	mnohem	více…	
	 Například:	Proč	někdo	hraje	třeba	flor-
bal?	Protože	je	rád	součástí	týmu?	Proto-
že	rád	spolupracuje?	Protože	je	orientován	
na	výkon	a	 rád	 zažívá	vítězství?	Protože	
zde	zažívá	uznání,	když	ho	pochválí	trenér	
nebo	ho	ocení	spoluhráči?	Protože	potře-
buje	fyzickou	aktivitu?	Protože	je	spokoje-
ný,	když	může	být	užitečný	a	podaří	se	mu	
třeba	asistence?	Každý	má	svou	motivaci	
a	tu	je	třeba	pojmenovat.

Doposud	bylo	o	kariérovém	poradenství	sly-
šet	převážně	ve	školách.	Nyní	ho	nabízíme	
i	u	nás	v	Inspiru,	 tzn.	v	zájmovém	vzdělá-
vání.	Mohla	bys	čtenářům	objasnit	spojitost	
kariérového	poradenství	a	zájmového	vzdě-
lávání?	Jak	může	souviset	výběr	kroužků	či	
volnočasových	aktivit	s	volbou	povolání?
	 Zájmové	 a	 mimoškolní	 vzdělávání	 je	
naopak	 ideální	 platforma	 pro	 mapování	
kompetencí	 dítěte.	 Kompetence	 (silné	
stránky)	mají	 totiž	 tu	vlastnost,	 že	 jsou	
přenositelné	 z	 volnočasových	 aktivit	
do	 těch	 pracovních	 neboli	 z	 kroužku	
do	školy	či	do	práce.	Zde	se	krásně	zrca-
dlí	to,	co	dítě	baví,	co	ho	láká,	k	čemu	je	
motivováno	–	tedy	ten	individuální	vnitř-
ní	svět.	Když	se	pak	k	tomu	přidá	realita	
vnějšího	světa,	kterou	je	třeba	taky	zvá-
žit,	tedy	aktuální	míra	nezaměstnanosti,	
požadavky	 trhu	 práce,	 uplatnitelnost,	
finanční	 ohodnocení	 v	 profesích,	 pak	 je	
poskládána	mozaika,	na	základě	které	si	
už	každý	snáze	zvolí	další	studijní	či	pro-
fesní	dráhu.	

Jaké	 formy	 kariérového	 poradenství	 nabí-
zíš?	V	jaké	podobě,	například	individuální,	
workshopy,	setkání	s	rodiči…?

	 V	 rámci	 Inspira	 nabízím	 individuální	
pohovory	(dětem	i	jejich	rodičům)	na	té-
mata:	Jak	se	učit	efektivně?	Kam	po	ško-
le?	 Na	 co	 se	 vůbec	 hodím?	 Jak	 mohou	
rodiče	 podpořit	 své	 dítě	 ve	 volbě	 školy/
profese?	 Vedu	 workshopy	 kariérového	
poradenství	 pro	 pedagogické	 pracovní-
ky	 v	 Inspiru.	Plánujeme	projektový	 den	
i	výjezd	dětí	na	zajímavá	pracoviště.	Při-
bližně	 jednou	 za	 dva	 měsíce	 připravuji	
workshop	pro	veřejnost.	Nejbližší	taková	
akce	s	názvem	 Jak	pomoci	 svému	dítěti	
s	volbou	profese	se	uskuteční	17.	 ledna	
od	18	hodin	v	klubovně	v	Inspiru.	Jste	sr-
dečně	zváni.	

Kde	 Tě	 můžou	 rodiče	 kontaktovat,	 kdyby	
měli	zájem?
	 Pokud	někdo	váhá,	jestli	má	kariérové	
poradenství	 řešení	 v	 jeho	 situaci,	 může	
mě	kontaktovat	na	e-mail:
karpor@svcinspiro.cz
nebo	petra.snepfenbergova@seznam.cz.

novInKA: KArIÉrovÉ PorAdEnStví
volnočasové středIsko InspIro

Iva Kroutilová, ředitelka

V rámci Inspira nabízí Petra Šnepfenbergo-
vá individuální pohovory (dětem i jejich rodi-
čům) na témata: Jak se učit efektivně? Kam 
po škole? Na co se vůbec hodím? Jak mo-
hou rodiče podpořit své dítě ve volbě školy/
profese?

Foto: archiv SVČ Inspiro Tišnov
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Kdy	 Akce Kde Pořádá

16.	3.	2019 Župní	přebory	–	všestrannost	plavání bazén	v	Blansku župa	Pernštejnská

20.	4.	2019 Župní	přebory	–	Zálesácký	závod	
zdatnosti

bude	upřesněno	na	plakátech T.	J.	Sokol	Tišnov	a	župa	
Pernštejnská

26.–28.	4.	2019 Jarní	burza	minerálů sokolovna T.	J.	Sokol	Tišnov

duben/květen Pohár	talentů	a	Krajský	pohár	JSK	
ČSKe

sokolovna T.	J.	Sokol	Tišnov	–	oddíl	karate

4.	5.	2019 Župní	přebory	–	všestrannost,	SG,	
LA,	šplh

sokolovna	a	hřiště T.	J.	Sokol	Tišnov	a	župa	
Pernštejnská

4.	5.	2019 Český	pohár	ve	3D	lukostřelbě lukostřelnice	Tišnov T.	J.	Sokol	Tišnov	–	oddíl	
lukostřelby	

5.	5.	2019 Moravský	zemský	pohár	ve	3D	
lukostřelbě

lukostřelnice	Tišnov T.	J.	Sokol	Tišnov	–	oddíl	
lukostřelby

8.	5.	2019 Pochod	župou	Pernštejnskou sokolovna	a	okolí	Tišnova T.	J.	Sokol	Tišnov	a	župa	
Pernštejnská

18.	5.	2019 Přespolní	běh	Klucaninou	
–	Memoriál	Jaroslava	
a	Boříka	Chromých

sokolovna	a	Klucanina T.	J.	Sokol	Tišnov

6.–9.	6.	2019 Cyklozájezd České	středohoří T.	J.	Sokol	Tišnov

červen Oddílová	soutěž	v	lukostřelbě lukostřelnice	Tišnov T.	J.	Sokol	Tišnov	–	oddíl	
lukostřelby

červenec/srpen Cyklovýlety okolí	Tišnova T.	J.	Sokol	Tišnov

AKCE v 1. PololEtí roKu 2019
t. j. sokol tIŠnov
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	 Dne	14.	listopadu	2018	projednal	Pro-
gramový	výbor	MAS	Brána	Vysočiny,	z.	s.,	
žádosti	 o	 podporu	 předložené	 ve	 Výzvě	
č.	3	MAS	Brána	Vysočiny	–	IROP	–	Infra-
struktura	dopravy.	Výzvu	vyhlásila	MAS	
Brána	Vysočiny	23.	srpna	2018	v	 rámci	
Integrovaného	 regionálního	 operačního	
programu.	Byla	zaměřena	na	zvýšení	bez-
pečnosti	chodců	v	obcích	na	území	MAS	
Brána	Vysočiny.	Pro	zájemce	byla	připra-
vena	částka	4	210	540	Kč.	
	 Do	výzvy	byly	předloženy	čtyři	žádosti.	
	 Žádost	s	názvem	projektu	II/379	Tiš-
nov	–	zvýšení	bezpečnosti	dopravy	v	uli-
ci	 Brněnské	 předložilo	 město	 Tišnov.	
V	rámci	projektu	dojde	k	odstranění	ba-
riér	na	chodnících,	k	osazení	znakových	
prvků	a	k	celkovému	bezbariérovému	ře-
šení	chodníků,	přechodů	pro	chodce	a	au-

tobusových	 zastávek	 v	 ulici	 Brněnské.	
Komunikace	bude	osvětlena	nově	zrekon-
struovaným	veřejným	osvětlením	včetně	
osvětlení	 osmi	 nově	 vybudovaných	 či	
zrekonstruovaných	přechodů	pro	chodce.	
Požadované	výdaje	jsou	2	000	000	Kč.	
	 Obec	Vohančice	předložila	dvě	žádosti	
–	Výstavba	chodníku	v	obci	Vohančice	–	
1.	etapa	a	Výstavba	chodníku	v	obci	Vo-
hančice	–	2.	etapy.	Cílem	obou	projektů	
je	 zvýšení	 bezpečnosti	 chodců	 vybudo-
váním	 nových	 bezbariérových	 chodníků	
podél	silnice	III.	 třídy	v	obci	Vohančice.	
Požadované	výdaje	činí	1	125	454,89	Kč	
a	2	000	000	Kč.	
	 Dále	 předložil	 žádost	 městys	 Deblín,	
a	to	s	názvem	Zvýšení	bezpečnosti	chod-
ců	 v	 obci	 Deblín.	 V	 rámci	 projektu	 pro-
běhne	výstavba	zcela	nových	bezbariéro-

vých	 chodníků	 v	 místech,	 kde	 se	 žádná	
pěší	komunikace	nenachází.	Dále	budou	
vybudována	místa	pro	přecházení	a	pře-
chody	pro	chodce	(včetně	jejich	nasvětle-
ní).	Požadované	výdaje	2	000	000	Kč.	
	 Všechny	 předložené	 žádosti	 úspěš-
ně	 prošly	 procesem	 hodnocení.	 Progra-
mový	 výbor	 MAS	 Brána	 Vysočiny,	 z.	 s.,	
vybral	k	financování	projekty	města	Tiš-
nov	a	městyse	Deblín.	Obě	žádosti	obce	
Vohančice	 byly	 Programovým	 výborem	
MAS	Brána	Vysočiny,	z.	s.,	vybrány	jako	
náhradní	 projekty	 (z	 důvodu	 vyčerpání	
alokace	 výzvy	 projekty	 vybranými	 k	 fi-
nancování).	
	 Žádosti	 jsou	 předány	 k	 další	 admini-
straci	 na	 Centrum	 pro	 regionální	 rozvoj	
České	republiky.

	 Dne	 14.	 listopadu	 2018	 projednal	 Pro-
gramový	výbor	MAS	Brána	Vysočiny,	z.	s.,	
žádosti	o	podporu	předložené	ve	Výzvě	č.	2	
MAS	Brána	Vysočiny	–	IROP	–	Infrastruk-
tura	sociálních	služeb.	Výzvu	vyhlásila	MAS	
Brána	Vysočiny	22.	srpna	2018	v	rámci	Inte-
grovaného	regionálního	operačního	progra-
mu.	Byla	zaměřena	na	zlepšení	infrastruktu-
ry	sociálních	služeb	a	sociálního	začleňování	
a	určena	poskytovatelům	sociálních	služeb	
podle	zákona	č.	108/2006	Sb.,	o	sociálních	
službách,	ve	znění	pozdějších	předpisů,	kte-
ří	poskytují	sociální	služby	na	území	MAS	
Brána	Vysočiny.	Pro	zájemce	byla	připrave-
na	částka	1	575	000	Kč.	
	 Do	výzvy	byly	předloženy	dvě	žádosti.	
Prvním	žadatelem	je	Centrum	sociálních	

služeb	 Tišnov,	 příspěvková	 organizace	
s	projektem	Pořízení	vozidla	pro	Centrum	
sociálních	služeb	Tišnov.	
	 V	 rámci	 projektu	bude	pořízeno	 vozi-
dlo	pro	terénní	pečovatelské	služby.	Po-
řízením	vozidla	dojde	ke	zvýšení	kvality	
a	dostupnosti	terénní	pečovatelské	služ-
by	 pro	 osoby	 se	 zdravotním	 postižením	
a	osoby	ohrožené	sociálním	vyloučením.	
Požadované	výdaje	579	800	Kč.	
	 Druhým	 žadatelem	 je	 Diecézní	 chari-
ta	Brno	s	projektem	Pořízení	vozidel	pro	
Oblastní	charitu	Tišnov.
	 V	 rámci	projektu	budou	pořízeny	dvě	
vozidla	pro	 terénní	pečovatelské	služby.	
Pořízením	vozidel	dojde	k	zajištění	péče	
o	 více	 klientů,	 zkrátí	 se	 doba,	 kterou	

pečovatelky	 stráví	 na	 cestě.	 Přínosem	
projektu	 je	 vyšší	 dostupnost	 a	 kvalita	
služeb,	a	 tedy	snížení	počtu	osob,	které	
s	 ohledem	na	 to,	 že	nejsou	 schopny	 za-
jistit	 si	 péči	 o	 svoji	 osobu,	 musí	 opouš-
tět	své	přirozené	prostředí	a	vyhledávat	
pomoc	v	pobytových	zařízeních.	V	rámci	
projektu	dojde	k	podpoření	osob	se	zdra-
votním	postižením	a	osob,	které	mají	sní-
ženou	soběstačnost	a	potřebují	pomoc	při	
zajištění	úkonů	péče	o	vlastní	osobu	nebo	
pomoc	při	zajišťování	chodu	domácnosti.	
Požadované	výdaje	581	788	Kč.	
	 Obě	předložené	žádosti	úspěšně	prošly	
procesem	 hodnocení	 a	 byly	 Programo-
vým	výborem	MAS	Brána	Vysočiny,	z.	s.,	
vybrány	k	financování.	
	 Žádosti	 jsou	 předány	 k	 další	 admini-
straci	 na	 Centrum	 pro	 regionální	 rozvoj	
České	republiky.

zvýŠEní BEzPEčnoStI CHodCů
zA PomoCI EvroPSKÉ dotACE

mas brána vysočIny
Petr Šústal, MPA, koordinátor pro IROP, MAS Brána Vysočiny, z. s.

zlEPŠEní PoSKYtovAnýCH
SoCIálníCH SlužEB

zA PomoCI EvroPSKÉ dotACE
mas brána vysočIny

Petr Šústal, MPA, koordinátor pro IROP, MAS Brána Vysočiny, z. s.
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	 Ekoporadna	Tišnovsko	vyhlásila	pro	
rok	2018	dvě	soutěže.	Konkrétně	se	jed-

nalo	o	soutěž	o	nejkrásnější	venkovní	květinové	úpravy	a	dále	
o	nejkrásnější	 stromy	v	katastru	města	Tišnova.	V	soutěži	 se	
sešlo	celkem	37	soutěžních	fotografií.	Hlasování	probíhalo	po-
mocí	hlasovacích	lístků	v	průchodu	lékárny	Arnika	na	náměstí	
28.	října	v	Tišnově	a	rovněž	při	výsadbě	stromů	s	MAS	Brána	
Vysočiny	na	akci	Zasaď	strom	III	(v	rámci	projektu	Milion	stro-
mů	pro	Jihomoravský	kraj).	
	 Slavnostní	 vyhlášení	 výsledků	 soutěží	 se	 uskutečnilo	 dne	
22.	listopadu	2018	v	17.00	v	Městské	knihovně	Tišnov.	V	rámci	
vyhlášení	výsledků	proběhla	zajímavá	diskuzní	přednáška	Zeleň	
v	Tišnově	s	Ing.	Václavem	Drhlíkem,	vedoucím	Odboru	správy	
majetku	a	investic	města	Tišnova.	
	 V	první	soutěži	„O nejkrásnější strom ve městě“,	v	podka-
tegorii	„Strom	na	soukromé	zahradě/pozemku	v	katastru	města	
Tišnova“,	 zvítězil	 dub	 v	 zahradě	Nemocnice	Tišnov,	 ulice	Pur-
kyňova	č.	p.	279,	Tišnov.	Navrhovatelkou	byla	Mgr.	Zdeňka	Do-
hnálková.	Titul	„Strom	ve	veřejné	zeleni	města	Tišnova“	získala	
lípa	v	zeleni	u	restaurace	Na	Skleníku,	Horova	č.	p.	958,	Tišnov.	
Do	soutěže	ji	přihlásila	také	Mgr.	Zdeňka	Dohnálková.
	 Ve	druhé	soutěži	„O nejkrásnější venkovní květinovou vý-
zdobu“	bylo	přihlášeno	mnoho	krásných	snímků,	proto	bylo	hla-
sování	těsné.
	 V	podkategorii	okna	a	balkony	zvítězil	snímek	pana	Ing.	Jose-
fa	Permedly	zachycující	okna	domu	rodiny	Mülerovy,	Parolkova	
č.	p.	33,	Tišnov
	 O	 titul	 nejkrásnější	 předzahrádky	 se	 dělí	 dvě	 úpravy.	 A	 to	
předzahrádka	 před	 domem	 manželů	 Čermákových	 v	 ulici	 Dr-
balova	č.	p.	1780,	Tišnov,	a	předzahrádka	v	obětavé	péči	paní	
Holodové	před	domem	v	ulici	Květnická	č.	p.	1723,	Tišnov.
Srdečně	děkujeme	všem	navrhovatelům	a	hlasujícím,	městské	
knihovně	 za	 spolupráci	 na	 slavnostním	 vyhlášení,	 panu	 Brzo-
bohatému	 za	 svolení	 vystavit	 fotografie	 v	 průchodu	 lékárny	
Arnika,	 Komisi	 životního	 prostředí	 města	 Tišnova	 za	 iniciaci	
soutěže	a	městu	Tišnovu	za	finanční	podporu	v	rámci	dotačního	
programu	v	oblasti	životního	prostředí.	Zvláštní	dík	patří	paní	
Ing.	Petře	Frankeové,	která	soutěž	obohatila	pozváním	na	svou	

soukromou	zahradu	u	krásné	vily	Franke.	Pozvání	na	zahradu	
stále	trvá.	Chcete-li	zahradu	navštívit,	můžete	se	obrátit	na	Eko-
poradnu	Tišnovsko	a	domluvit	si	společnou	návštěvu.

	 Děkujeme	 také	 za	 účast	 paní	 Machové,	 která	 se	 s	 námi	
v	rámci	diskuze	podělila	o	své	zkušenosti	s	péčí	nejen	o	vlastní	
zahradu,	ale	i	o	okolí	svého	domu	v	ulici	Parolkova.
	 Věříme,	že	soutěž	upozornila	na	obětavou	práci	spoluobčanů,	
kteří	si	nenechávají	výsledky	své	pěstitelské	snahy	jen	pro	sebe,	
ale	 rádi	 se	 o	 ně	 podělí.	 A	 že	 také	 zviditelnila	 krásné	 stromy,	
které	každodenně	míjíme.	
	 V	 příštím	 roce	 uspořádáme	 soutěž	 znovu.	 Víte-li	 o	 někom,	
kdo	přispívá	k	příjemnému	prostředí	kolem	nás,	neváhejte	a	na-
pište	nám!
	 Galerie	soutěžních	snímků	je	ke	zhlédnutí	na	internetových	
stránkách	ekoporadny	http://ekoporadna.tisnovsko.eu/.
	 Ekoporadna	Tišnovsko	přeje	všem	příznivcům	a	ochráncům	
přírody	úspěšný	rok	2019.

výSlEdKY Soutěží EKoPorAdnY
Hana Ondrušková

O titul nejkrásnější předzahrádky se dělí dvě úpravy. A to předzahrádka před domem man-
želů Čermákových v ulici Drbalova č. p. 1780, Tišnov, a předzahrádka v obětavé péči paní 
Holodové před domem v ulici Květnická č. p. 1723, Tišnov.

Foto: archiv Ekoporadny Tišnovsko

V podkategorii okna a balkony zvítězil snímek 
zachycující okna domu rodiny Mülerovy, 
Parolkova č. p. 33, Tišnov.

Foto: Josef Permedla

V  podkategorii  „Strom  na  soukromé  zahradě/pozemku  v  katastru 
města Tišnova“ zvítězil dub v zahradě Nemocnice Tišnov (vlevo).
Titul  „Strom  ve  veřejné  zeleni  města  Tišnova“  získala  lípa  v  zeleni 
u restaurace Na Skleníku (vpravo).

Foto: archiv Zdeňky Dohnálkové
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	 Mobilní	 pódium,	 které	 podpořila	 Nadace ČEZ ve výši 
300 000 korun,	bylo	slavnostně	pokřtěno	předsedou	DSO	Tiš-
novsko	panem	Ladislavem	Tichým	dne	1.	prosince	2018	v	obci	
Předklášteří.	Důvodem	podpořit	společnou	iniciativu	členů	Dob-
rovolného	 svazku	 obcí	 Tišnovsko	 k	 realizaci	 tohoto	 projektu		
byla	nutnost	zajistit	technické	zázemí	pro	obecní	aktivity	v	41	
členských	obcích	regionu	Tišnovska.	
	 Celkové	náklady	projektu	činily	375	708	korun.	Zbylou	část	
ve	 výši	 75	 708	 korun	 financoval	 svazek	 ze	 svého	 rozpočtu.	
Předmětem	 projektu	 bylo	 pořízení	 kvalitního	 mobilního	 pódia	
renomované	značky	NIVTEC	o	rozměrech	8	×	5	metrů	včetně	
zábradlí	 a	 schodů.	 Certifikovaný	 systém	 Nivtec,	 který	 dodala	
svazku	firma	MusicData,	s.	r.	o.,	představuje	rychlý	a	bezpečný	
způsob,	jak	zvládnout	stavbu	tohoto	profesionálního	pódia	bez	
použití	nářadí	a	spojovacího	materiálu.	Základem	systému	jsou	
podesty	vyrobené	z	hliníkových	profilů	a	vodě	odolné	překližky	
s	protiskluzovým	povrchem.	
	 Každoročně	 se	 obce	potkávají	 s	 problémem,	 jak	 zajistit	 bez-
pečné	a	spolehlivé	zázemí	pro	pořádání	svých	kulturních	a	spole-
čenských	akcí.	Tento	problém	se	netýká	jen	malých	obcí	svazku	
(s	počtem	do	100	obyvatelů),	ale	i	větších	obcí,	které	se	nerady	
potýkají	s	problémy	ať	už	stavby	složitých	pódii,	finanční	nároč-
nosti,	tak	i	celkového	nedostatku	nabídky	tohoto	artiklu	v	průbě-
hu	celého	roku.	DSO	Tišnovsko	se	proto	rozhodlo	společně	obce	

zapojit	do	projektu,	který	ulehčí	všem	účastníkům	i	pořadatelům	
realizovat	bezproblémový	chod	svých	obecních	akcí.	
Více	o	pravidlech	půjčování	pódia	na	webu	www.dsotisnovsko.cz.

moBIlní PódIum Pro oBCE tIŠnovSKA
dso tIŠnovsko

Miriam Jedličková

Členové  Dobrovolného  svazku  obcí  Tišnovsko  mají  nově  k  dispozici 
mobilní pódium. Usnadní jim pořádání kulturních a společenských akcí.

Foto: Miriam Jedličková
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	 Ředitelství	 silnic	 a	 dálnic	 by	 mohlo	
závidět	 tišnovskému	 fotbalovému	 klubu	
rychlost,	 s	 jakou	 se	 mu	 podařilo	 přemě-
nit	 plevelnou	 zeleň	 zanedbané	 městské	
lokality	v	moderní	fotbalovou	plochu.	Prv-
ní	snímek	z	3.	 září	2018	nedával	žádnou	
naději,	že	by	se	fotbalisté	dočkali	v	brzké	
době	 hrací	 plochy	 odpovídající	 tradici	 to-
hoto	sportu	ve	městě.	Za	dva	měsíce,	jako	
mávnutím	 kouzelným	 proutkem,	 zelenou	
nahradila	zelená,	kterou	všichni	hráči	i	pří-
znivci	fotbalu	rádi	přijmou	jako	ten	nejlep-
ší	dárek	k	Vánocům.	Souhra	vedení	klubu	
a	města	při	jednáních	s	Českými	dráhami	
a	MŠMTV	byla	i	přes	prvotně	zmrazenou	
státní	dotaci	následně	základem	úspěšné-
ho	 řešení	 společného	 záměru.	 K	 16	 mil.	
státní	dotace	přidalo	město	5	mil.	a	Jiho-
moravský	kraj	3,2	mil.	Postupným	dobu-
dováním	sociálně-technického	zázemí	 tak	
získá	Tišnov	další	sportoviště,	které	bude	
jedním	z	předpokladů	pro	kvalitní	přípravu	
malých	i	dospělých	fotbalistů.

	 O	 víkendu	 8.–9.	 prosince	 se	 konaly	 v	 tenisovém	 areálu	
na	Ostrovci	turnaje	jednotlivců	v	kategorii	babytenis	(8	a	9	let),	
do	kterého	zasáhli	i	naši	hráči	a	hráčky.
V	 sobotním	klání	 změřilo	 síly	12	 chlapců,	kteří	 byli	 rozděleni	
do	čtyř	skupin.	Za	náš	klub	bojoval	Matěj	Cikánek,	pro	něhož	
to	byl	premiérový	turnaj	v	této	kategorii.	Do	závěrečných	bojů	
o	 medailové	 pozice	 se	 však	 neprobojoval.	 Vítězství	 si	 odvážel	
Gustav	Vurm	(TC	Brno),	David	Dvořáček	(ŽLTC	Brno)	skončil	
na	2.	místě	a	třetí	byl	Rafael	Koc	(TC	Brno).
	 V	neděli	nastoupilo	ke	svým	zápasům	13	dívek.	Za	SK	Tenis	
Tišnov	se	do	bojů	postavily	Adriana	Bukalová,	Amélie	Musilová	
a	Hana	Rychtářová.	Ambice	byly	poměrně	vysoké,	jelikož	jsme	
v	tomto	roce	dosahovali	velice	dobrých	výsledků.	To	se	ukázalo	
i	ve	skupinových	bojích,	kdy	ze	skupin	postoupila	jak	Bukalová,	
tak	Musilová.	Nakonec	si	však	pro	jasné	vítězství	došla	Terezie	
Hrdličková,	která	je	naší	odchovankyní	a	v	letošním	roce	hraje	
za	TK	Agrofert	Prostějov.	Druhá	skončila	Karolína	Šmídová	(TJ	
Sokol	Uherský	Brod)	a	třetí	Anežka	Dřevojanová	(TK	Moravský	
Krumlov).	Adriana	Bukalová	se	umístila	těsně	pod	stupni	vítězů	
na	4.	místě	a	Amélie	Musilová	vybojovala	krásné	6.	místo.	Po-
tvrdila	se	tak	skvělá	forma	a	určitě	o	našich	děvčatech	uslyší-
me,	protože	zimní	halová	sezóna	je	teprve	před	námi.
	 Tenis	v	Tišnově	má	dlouholetou	tradici,	která	sahá	až	do	roku	
1922.	Od	té	doby	jsme	ušli	dlouhou	cestu.	V	současné	chvíli	se	náš	
klub	řadí	svými	výsledky	na	přední	příčky	v	Jihomoravském	kraji.	
V	našem	areálu	na	Ostrovci	tak	můžete	najít	čtyři	antukové	dvorce	

(z	toho	dva	jsou	v	zimní	sezóně	kryté),	ročně	pořádáme	na	dvacet	
turnajů	od	minitenisu	až	po	dospělé	a	máme	přes	130	aktivních	
členů.	Více	najdete	také	na	našem	webu	www.tenis-tisnov.cz,	a	po-
kud	budete	mít	zájem	přidat	se	k	nám,	budeme	rádi.

zElEná jE trávA …
Miloš Buček

První snímek z 3. září 2018 nedával žádnou naději, že by se fotbalisté dočkali v brzké době 
hrací plochy. Za dva měsíce bylo vše jinak. Tišnov získá další sportoviště pro kvalitní přípravu 
fotbalistů (vpravo).    Foto: Miloš Buček

víKEndovÉ tEnISovÉ turnAjE 
ovládlI vurm S HrdlIčKovou

Ondřej Semotán

Pro  jasné vítězství  v  kategorii babytenis  si došla Terezie Hrdličková, 
která je naší odchovankyní a v letošním roce hraje za TK Agrofert Pros-
tějov. Druhá skončila Karolína Šmídová (TJ Sokol Uherský Brod) a třetí 
Anežka Dřevojanová (TK Moravský Krumlov).

Foto: Ondřej Semotán
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	 V	sobotu	13.	října	2018	se	uskutečnil	
48.	ročník	pochodu	Tišnovská padesát-
ka,	který	připravil	místní	 spolek	Klubu	
českých	 turistů.	 Pochod	 byl	 zařazen	
mezi	 významné	 akce	 jihomoravské	 ob-
lasti	KČT	a	v	celostátním	projektu	KČT	
„100	 let	 republiky,	 130	 let	 v	 pohybu“	
byl	v	pořadí	98.	akcí	ze	sta	nejvýznam-
nějších	 v	 republice.	 Společnost	 VITAR,	
s.	r.	o.,	opět	zařadila	pochod	do	Poháru	
zdraví	–	do	seriálu	turistických	pochodů	
pro	zdravou	rodinu.	
	 Pořadatelé	vsadili	na	osvědčené	tra-
sy	a	připravili	i	jeden	nový	okruh	o	délce	
7	 kilometrů	 jako	 Toulavý	 kočárek	 pro	

nejmenší	 a	 jejich	 rodiče.	 Dlouhodobé	 teplé	 babí	 léto	 přispělo	
ke	spokojenosti	všech	i	k	rekordnímu	počtu	817	registrovaných	
účastníků.	 V	 sokolovně	 byla	 prezence	 připravena	 na	 celou	 ti-
sícovku,	a	tak	od	časných	ranních	hodin	byl	 i	stánek	VITARu	
s	 občerstvením	 v	 obležení	 účastníků.	 Díky	 dobré	 organizaci	
a	přípravě	nebyl	problém	nápor	turistů	zvládnout.	
	 Na	devět	tras	od	7	do	50	kilometrů	se	vydali	Tišnováci	v	po-
čtu	304,	z	Brna	přijelo	173	a	z	 jiných	míst	340	osob.	Největ-
ší	zájem	byl	tradičně	o	trasu	Toulavého	kočárku.	Trasa	vedla	
do	míst,	kde	kdysi	stával	čs.	turisty	postavený	dřevěný	„Jelen“,	

cíl	pěších	túr	30.	let	na	Klucanině,	a	dále	až	na	tišnovskou	roz-
hlednu.	Na	trase	děti	plnily	drobné	úkoly.	Kočárků	jsme	napo-
čítali	45	a	nejkratší	trasu	absolvovalo	celkem	212	účastníků.	
Další	hojně	navštívená	11kilometrová	trasa	vedla	na	Vokouno-
vu	vyhlídku	(v	budoucnu	zde	přibude	místo	s	posezením)	a	dál	
na	vrchol	Květnice;	prošlo	ji	144	turistů.	Okruh	16	kilometrů	
vedl	až	nad	Vohančice,	Čížky	a	přes	Úsuší,	Nelepeč;	prošlo	tudy	
134	účastníků.	Celkem	150	pěších	bylo	na	trase	20	kilometrů	
přes	Pasník,	Chytálky	a	Dolní	Loučky.	

	 Proti	 loňsku	 byl	 vyšší	 zájem	 o	 trasu	
na	 27	 kilometrů	 (53	 prezentovaných)	
a	na	39	kilometrů	(19).	Prestižní	trasu	50	
kilometrů	údolím	Svratky	na	V.	Bítýšku,	Níhov,	Kutiny	a	Dolní	
Loučky	absolvovalo	30	turistů.	Na	cyklotrasách	28	a	50	kilome-
trů	bylo	75	jezdců.	Statistiku	čísel	letošního	pochodu	upřesňuje	
účast	218	dětí	do	15	let,	z	toho	109	jich	bylo	přímo	z	Tišnova.	

Všichni	 účastníci	 společně	 absolvovali	 pěšky	 nebo	 na	 kolech	
více	než	15	000	kilometrů!	
	 Děti	na	sedmikilometrovém	okruhu	se	dočkaly	sladké	odměny	
za	splněné	úkoly;	v	cíli	si	účastníci	mohli	vyzvednout	účastnické	
listy	a	doplnit	si	je	o	další	razítka	pochodu.	Zájem	byl	o	nové	dře-
věné	 turistické	známky	s	motivem	„Jelena“	 i	samolepky.	Mnozí	
se	 zapojili	 do	celostátní	 soutěže	Stoleté	 losování,	 sedm	vyloso-
vaných	si	odneslo	drobné	ceny.	Podařilo	se	díky	paní	Frankeové	
zapůjčit	album	fotografií	tišnovských	turistů,	zachycující	akce	od-
boru	i	dění	kolem	původní	rozhledny,	a	v	místě	startu	uspořádat	
malou	výstavu	reprodukcí.	V	sokolovně,	nad	kterou	byla	vyvěše-
na	symbolická	červená	turistická	značka	o	velikosti	2×2	metrů,	
se	promítal	po	celý	den	historický	dokument	z	návštěvy	T.	G.	Ma-
saryka	v	Tišnově	v	roce	1928	a	dokument	o	130leté	historii	KČT.	
A	u	značky	ještě	zůstaneme:	28.	října	byla	na	Petřínské	rozhledně	
v	Praze	vyvěšena	největší	turistická	značka	na	světě	(5×5	metrů),	
která	bude	zapsána	do	České	knihy	rekordů.	
	 Dovolte	 mi,	 abych	 poděkoval	 městu	 Tišnovu	 za	 podporu	
a	všem	spoluorganizátorům	z	KČT	v	Tišnově	za	obětavou	práci	
dobrovolníků.	Dík	patří	také	společnosti	VITAR,	s.	r.	o.,	Rodin-
nému	centru	Studánka,	Kavárně	Pohoda,	Sokolu	Tišnov	a	Re-
klamnímu	a	kopírovacímu	centru	M.	Sikorové.	Přičiněním	všech	
byla	 letošní	 Tišnovská	 padesátka	 nejúspěšnější	 v	 dosavadní	
„stoleté“	historii	místních	turistických	pochodů.	
	 Zveme	vás	na	další	 ročník	našeho	pochodu.	Bude	se	konat	
12.	října	2019	a	oslavíme	společně	s	vámi	devadesát	let	turisti-
ky	v	Tišnově.

tIŠnovSKá PAdESátKA SE „StolEtou“ účAStí 
František Mach, předseda Klubu českých turistů Tišnov

Všichni  účastníci  společně  absolvovali  pěšky  nebo  na  kolech  více 
než 15 000 kilometrů!   Foto: František Mach

Už  48.  ročník  pochodu  Tišnovská  padesátka  si  nenechalo  ujít  re-
kordních 817 registrovaných účastníků.  Foto: František Mach
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	 Včelařský	 rok	 začíná	 podletím.	 Jsou	
malé	a	nenápadné,	takže	nám	často	nedo-
chází,	co	všechno	díky	nim	máme.	Nedá-
vají	nám	jenom	med,	ale	hlavním	úkolem	
včel	je	opylovací	činnost.	Uplynulý	včelař-
ský	 rok	byl	náročný	pro	včely	a	včelaře.	
Od	podzimu	2017	až	po	včelařské	předjaří	
2018	vymírala	včelstva	na	varoázu.	Včel-
stva,	 která	 přežila,	 byla	 díky	 tomuto	pa-
razitu	poměrně	slabá.	Bylo	to	způsobeno	
podceněním	 ošetření	 některých	 včelařů	
na	Tišnovsku	a	kvůli	nim	i	těm	poctivým	
včelařům	 včelstva	 v	 jarním	 měsíci	 nešla	
do	rozvoje	tak,	jak	bylo	třeba.	
	 Proč	 tomu	 tak	 je?	 Vývoj	 od	 naklade-
ní	vajíčka	matkou	trvá	u	dělnice	21	dní,	
po	 vylíhnutí	 se	mladuška	stává	uklízeč-
kou,	kojičkou,	zpracovatelkou	zásob,	 lé-
tavkou,	a	to	po	19	dnech.	Zákon	40	dní	
vývoje	 včely,	 než	 se	 stane	 létavkou.	 To	
jsou	včely,	které	vidíme	v	přírodě.	Někteří	
z	vás	si	všimli	toho,	že	včely	na	květech	
nejsou,	 a	měli	 pravdu.	Ta	včelstva,	kte-
rá	na	jaře	byla	slabší,	velký	skok	přírody	
rovnou	do	léta	nestačila	dohnat.	Včelstva	
na	 mé	 včelnici	 přežila	 všechna	 úskalí	
uplynulého	 včelařského	 roku.	 Na	 výnos	
medu	 byl	 rokem	 lepším	 než	 předchozí	
i	se	dařil	chov	matek.	Med	na	včelnici	byl	
pouze	květový.	Směs	akát	a	lípa,	medovi-

cový	nebyl,	kvůli	suchu.	Vlivem	velkého	
sucha	na	Tišnovsku	včely	v	 létě	postrá-
daly	potřebný	pyl	pro	 tvorbu	mateří	ka-
šičky.	Potřebný	pyl	jim	bude	chybět	v	ob-
dobí	února,	kdy	včelstva	začnou	zakládat	
první	generace	jarních	včel.
	 Chci	pomoci	začínajícím	včelařům	tak,	
aby	 poznali	 úskalí	 v	 chovu	 včel	 dnešní	

doby.	 Loňského	 roku	 v	 měsíci	 červnu	
pozvání	na	včelnici	přijali	nejen	členové	
ZO	 ČZS	 Tišnov,	 ale	 i	 začínající	 včelař-
ky	a	včelaři.	Věřím,	že	 i	 v	 tom	 letošním	
roce	 2019	 příjdou	 na	 včelnici,	 abychom	
pokračovali	v	praktické	ukázce	včelaření	
v	současném	náročném	včelaření.	

datum domácí : hosté začátek

13. 1. TTC Koral Tišnov „C“ : SK Prace „B“ 9.00

27. 1. TTC Koral Tišnov „C“ : TJ Hrušovany u Brna 9.00

datum domácí : hosté zač. / od / do

5. 1. 1. FCK : turnaj futsal 9.00–13.00

SKB U19 : Kyjov basketbal 14.00

6. 1. SKB U19 : Olomouc basketbal 13.00

11. 1.
ASM Dolní 
Loučky – B

: Blansko
futsal
divize E

20.00

13. 1.
Junioři – liga 
U17, U19

futsal 9.00–16.00

18. 1.
ASM Dolní
Loučky – A

: USK Ostrava
futsal
2. liga

20.00

19. 1. AFK – žáci : turnaj fotbal 9.00–13.00

26. 1.
ASM Dolní
Loučky – B

: Arsenál Brno fotbal 20.00

tělocvIčna zŠ smíŠkova tIŠnov
leden 2018 – stolní tenis

sportovní hala ssk tIŠnov, z. s.
leden 2018

oHlÉdnutí zA včElAřSKým roKEm 2017/2018
Josef Permedla

Pozvání na včelnici přijali včelaři i zahrádkáři.  Foto: Josef Permedla
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	 Ve	středu	7.	 listopadu	2018	jsme	seděli	s	Jaroslavem	Kom-
prsem	v	družné	řeči,	právě	jsme	vzpomínali	na	Aleše	neboli	Al-
douše	neboli	Baťku,	přemýšleli,	kdy	se	náš	tišnovský	trojlístek	
stmelený	před	více	než	60	lety	zase	sejde	ke	společnému	rozjí-
mání	a	toulkám	kompletní.	Věděli	jsme	sice,	že	má	náš	kama-
rád	poslední	dobou	vážné	starosti	o	nemocnou	ženu	Věrušku,	že	
ani	on	sám	na	tom	není	zdravotně	zcela	dobře.	Ale	věřili	jsme	
v	jeho	životní	elán,	se	kterým	vždy	dokázal	nesnáze	překonat.	
V	té	chvíli	zazvonil	telefon	a	dozvěděli	jsme	se	nečekané:	Aleš	
Sigmund	náhle	 zemřel.	 Jen	 těžko	se	dá	smířit	 se	 smrtí,	která	
přijde	tak	náhle,	ba	zákeřně.
	 Aleš	Sigmund	se	narodil	23.	4.	1944	v	Hrotovicích.	A	byl	mu	
teprve	rok,	když	při	tragických	událostech	koncem	války	přišel	
o	oba	rodiče.	Vyrůstal	pak	se	starší	sestrou	Stanislavou	u	babič-
ky	v	Tišnově,	hned	vedle	Kuthanova	sanatoria,	dnešní	nemocni-
ce.	Právě	na	„Kuthanku“,	její	park	a	na	pěšiny	blízké	Klucaniny	
pak	často	rád	vzpomínal	jako	na	prostředí,	které	ho	formovalo.	
Cítil	potřebu	se	aspoň	jednou,	dvakrát	do	roka	do	Tišnova,	který	
jako	trvalé	bydliště	opustil	ve	svých	22	letech,	vracet.
	 Od	 malička	 se	 projevoval	 jako	 talentované	 dítě,	 a	 to	 nejen	
hudebně,	ale	i	výtvarně.	Málo	se	ví	o	tom,	že	dříve	než	profesio-
nálním	hudebníkem	chtěl	se	stát	umělcem	výtvarným.	A	určitě	
na	to	měl!	Toulal	se	se	skicákem	po	Klucanině	i	Květnici,	výbor-
ně	kreslil	lesní	interiéry	a	také	solitérní	stromy,	třeba	staré	vrby	
u	Svratky.	I	prastaré	lípy	u	sv.	Jana	v	Zamlýně	zachytil:	ta	kres-
ba	jako	cenný	dokument	stromů	dávno	skácených	visí	v	Muzeu	
města	Tišnova.	Čítávali	jsme	stejné	knihy,	chodili	do	kina	a	Aleš	
pak	kreslil	a	maloval	na	prožitky	z	nich	fantaskní	variace.	Vzpo-
menu	alespoň	„Jezdce	na	bílém	koni“	Theodora	Storma	a	kapi-
tána	Achaba	z	Melvillovy	„Bílé	velryby“.
	 Na	gymnáziu	(tehdy	jedenáctiletce)	jsme	po	tři	roky	vytvářeli	
„Lesní	noviny“.	Aleš	v	nich	ilustroval	moje	krátké	črty	z	přírody.	
Visívaly	v	přízemí	vedle	biologického	kabinetu,	od	kterého	nám	
tehdejší	 ředitel	 školy	 RNDr.	 Václav	 Komárek	 velkoryse	 půjčil	
klíč,	abychom	si	tam	mohli	studovat.	Nutno	přiznat,	že	jsme	se	
tam	mezi	rozmanitými	vycpaninami,	preparáty	a	vedle	školního	
kostlivce	Oskara	především	znamenitě	bavili.
	 V	Almanachu	gymnázia	z	roku	1995	Aleš	Sigmund	na	tu	dobu	
výstižně	 vzpomíná:	 „V	 nějakých	 16	 letech	 stačí	 člověku	 ke	 štěstí	
málo.	Svět	vnímá	 jako	svoje	hřiště	a	život	 jako	nekonečně	krásnou	
šanci	k	vlastní	zábavě	a	potěšení.	Stačí	vyběhnout	do	strání	Klucaniny,	
nadechnout	se	vůně	borovic,	pohlédnout	z	výšky	na	Tišnov	a	nechat	
se	houkáním	vlaků	z	nádraží	unášet	ve	své	fantazii,	kam	se	zalíbí...“	
Kromě	do	lesů	i	jinam	do	přírody	jsme	rádi	chodili	na	hřiště	u	so-
kolovny	holdovat	lehké	atletice.	Její	disciplíny	jsme	měli	přesně	
rozdělené	–	Alda	„dělal“	vrhy	(totiž	kouli,	oštěp	a	disk),	Jaroslav	
běhy,	já	skoky.	Žádných	velkých	výkonů	jsme	sice	nedosáhli,	však	
se	nám	také	nikdo	nevěnoval,	ale	bavilo	nás	to	moc.
	 Třebaže	 jsme	 v	 těch	 krásně	 rozevlátých	 jinošských	 letech	
měli	 zálibu	 především	 v	 bezuzdném	 smíchu,	 kterým	 jsme	 ob-
čas	 provokovali	 své	 učitele,	 brali	 jsme	 život	 i	 vážně.	 Založili	
jsme	multidisciplinární	SPUVT,	totiž	Spolek	přátel	umění,	vědy	
a	techniky.	A	zhruba	rok	před	maturitou	jsme	do	štěrbiny	dře-
věného	trianglu	na	hřbetu	Klucaniny	vložili	lístečky	s	vyznáním	

ČÍM	CHCEME	BY�T.	Dobře	 si	 vzpomínám,	 že	Aleš,	 třebaže	 již	
tehdy	hrál	velmi	dobře	a	rád	na	kytaru,	vyjádřil	touhu	být	ma-
lířem.	 Jeho	velkým	vzorem	 tehdy	byl	 tvůrce	českého	kubismu	
Bohumil	Kubišta.
	 Dopadlo	to	trochu	jinak.	Aleš	se	ocitl	na	Právnické	fakultě	
Karlovy	univerzity,	ale	vydržel	tam	jen	rok.	Přesto	s	některými	
tehdejšími	spolužáky,	z	nichž	se	stali	věhlasní	právníci,	udržo-
val	přátelské	kontakty	až	do	konce	života.	Trval	na	výtvarném	
vzdělání,	což	se	konečně	alespoň	částečně	podařilo	na	Střední	
sochařsko-kamenické	škole	v	Hořicích.	Následovala	vojna	v	Bo-
hosudově,	kde	založil	svoji	první	kapelu.	Ale	i	tam	ve	volných	
chvílích	 tvořil	 i	výtvarně.	Odtud	mi	 také	poslal	melodie	svých	
prvních	 písniček,	 abych	 k	 nim	 napsal	 slova.	 Nu,	 nešlo	 mi	 to,	
ukázsal	 jsem	se	být	 v	 tomto	 směru	naprosto	neschopný.	Aleš	
si	 našel	 jednak	 jiné	 textaře,	 jednak,	 většinou,	 si	 psal	 texty	
ke	svým	melodiím	sám.	Z	vojny	se	vrátil	do	Brna	a	začala	se	
rozvíjet	jeho	kariéra	jednoho	z	našich	předních	tvůrců	populární	
muziky.	Vždyť	 jeho	diskografie	obsahuje	přes	50	položek!	Na-
jednou	se	objevil	v	Tišnově	s	Marthou	Elefteriadu.	Vzpomínám	
si,	jak	jsme	někdy	na	přelomu	60.	a	70.	let	spolu	zdobili	vánoční	
stromek	na	zasněžené	Klucanině,	jak	jsme	sedávali	u	dobrého	
vína	v	mém	pokojíku	v	Hybešově	ulici	v	Tišnově	či	v	Aldově	útul-
ném	privátě	v	brněnských	Husovicích...
	 V	polovině	70.	let	se	přestěhoval	do	Prahy,	stal	se	hudebním	
redaktorem	v	nakladatelství	Panton.	 I	 tam	 jsem	ho	při	 svých	
služebních	cestách	rád	navštěvoval	v	Říční	ulici.	Byl	stále	stejně	
kamarádský	a	pohostinný.	A	pak,	překvapivě,	odložil	své	kytary	
a	začal	se	věnovat	dechové	muzice,	zřídil	si	vlastní	vydavatel-
ství.	A	souběžně	se	svým	novým	zaměřením	se	začal	velkoměstu	
vzdalovat;	své	nové	bydliště	našel	v	Újezdě	nad	Lesy,	pak	v	Mni-
chovicích.	A	najednou	se	koncem	90.	let	ozval	až	ze	Sychrova	
na	pomezí	okresů	Domažlice	a	Tachov.	Pochopil	jsem,	že	si	tuto	
zapadlou	osadu	vybral	nejen	pro	klid	v	malebné	zemědělsko-les-
ní	krajině	s	výhledy	na	hraniční	hřbety	Českého	lesa,	ale	také	
pro	ten	název,	totožný	se	Sychrovem	(Sychrákem)	tišnovským.	
S	místem	našich	jinošských	rozjímání,	jak	je	patrné	třeba	z	pís-

návrAt AlEŠE SIGmundA Pod KluCAnInu
Jan Lacina

Celoživotní kamarádi Jaroslav Komprs, Jan Lacina a Aleš Sigmund 
v říjnu roku 2003 na tišnovské rozhledně.

Foto z archivu autora článku
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ní	„Modré	království“	a	„Kde	se	hvězdy	očím	ztrácejí“.	Párkrát	
jsem	ho	tam	navštívil	a	poznal,	že	je	tam	ve	svém	„domku	snů“,	
jak	nové	obydlí	nazýval,	s	ženou	Věruškou	opravdu	šťasten.	Na-
plno	se	zde	vrátil	k	výtvarné	práci,	začal	vytvářet	nápadité	dře-
věné	plastiky,	inspirované	hudbou	a	přírodou.	Výběr	z	nich	moh-
li	Tišnováci	vidět	v	květnu	roku	2010	na	výstavě	v	Jamborově	
domě,	při	jejíž	vernisáži	se	po	35	letech	opět	sešel	jako	kytarista	
s	Marthou	a	Tenou	Elefteriadu.	Jeho	dopisy	ze	Sychrova	bývaly	
zábavné,	obvykle	v	nich	nechyběla	rubrika	CULINARUM	–	VI-
NUM	BONUM.	Aleš	byl	vytříbený	gurmán	i	gurmet,	dobrá	vína	
si	vozíval	z	německých	vinoték.
	 Když	jsem	ho	požádal,	aby	napsal	vyznání	do	rubriky	KRA-
JINA	SRDCE	brněnského	časopisu	ochránců	přírody	Veronica,	
vyznal	se	k	lásce	k	Českému	lesu	a	jeho	rybničnímu	předhůří.	
Přesto	 však	 v	 jeho	dopisech	býval	 náznak	po	návratu	do	Tiš-
nova,	 připisoval	 ke	 svému	 jménu	 úsměvný	 dodatek	 Navrátil.	
Po	více	jak	deseti	letech	v	Sychrově	začal	chápat,	že	je	to	místo	
pro	stárnoucí	manžele	přece	 jen	příliš	zapadlé,	domek	prodal.	

A	 protože	 se	 mu	 nepodařilo	 najít	 ke	 koupi	 či	 k	 pronájmu	 nic	
vhodného	na	Tišnovsku,	začali	se	se	ženou	zabydlovat	v	Milešo-
vě	nad	Vltavou	v	okrese	Příbram...
	 Probírám-li	 jeho	 život	 a	 tvorbu,	 uvědomuji	 si,	 že	 Aleš	 Sig-
mund	celý	život	rozdával	radost	a	pohodu.	A	dary	života	uměl	
také	plnými	doušky	vychutnávat.	Až	na	 ty	nešťastné	poslední	
měsíce,	 kdy	 byl	 najednou	 se	 svou	 nemocnou	 ženou	 Věruškou	
příliš	sám.	Bylo	nám	moc	smutno,	když	 jsme	se	s	ním	2.	pro-
since	 loučili	 na	 novém	 tišnovském	 hřbitově	 pod	 Klucaninou.	
Přece	jen	se	vrátil	tam,	kde	vyrůstal.	Zazněla	tu	i	jeho	poslední	
skladba,	na	požádání	Zdeňka	Jílka	zhudebnil	„Ódu	na	Tišnovský	
betlém“.	V	mlhavý	sychravý	den	zněla	ta	vánoční	muzika	veleb-
ně	a	útěšlivě.	A	 já	si	v	 té	chvíli	vzpomněl	na	našeho	dávného	
ochránce	doktora	Václava	Komárka,	který	 jako	klasický	vzdě-
lanec	rád	prokládal	své	ředitelské	proslovy	ve	školním	rozhlase	
latinskými	citáty.	Napadlo	mě,	že	kdyby	byl	mezi	námi,	určitě	by	
pronesl	PER	ASPERA	AD	ASTRA.	Přes	překážky	ke	hvězdám.

	 V	polovině	listopadu	se	uskutečnil	v	kavárně	Müllerova	domu	
zajímavý	 večer.	 Přítomným	 návštěvníkům	 bylo	 na	 přednášce	
nazvané	Opravdu české blues	představeno	dvacet	bluesových	
písniček	domácích	autorů	z	celé	historie	naší	populární	hudby.	
V	jejím	závěru	si	všichni	zahráli	na	porotce	a	vyhlásili,	která	že	
skladba	tohoto	žánru	je	v	Tišnově	dlouhodobě	nejpopulárnější.	
Zastoupeni	byli	posluchači	různých	věkových	kategorií	a	ve	fi-
nále	dospěli	k	 výsledku,	 za	který	by	Tišnováky	možná	docela	
pochválila	i	nějaká	odborná	porota.
	 Vítězem	se	stala	letitá	kultovní	píseň	českých	rockerů,	sklad-
ba	 Vladimíra	 Mišíka	 a	 Jana	 Ivana	 Wünsche	 Špejchar blues.	
Těžko	říci,	kdy	vlastně	vznikla,	protože	na	desky	se	dostala	až	

v	roce	1989,	ale	koncertně	se	hrála	již	po	celá	sedmdesátá	léta.	
Soudruzi	 ji	neměli	moc	rádi,	protože	se	v	ní	zpívalo	o	pražské	
hospodě,	ve	které	bylo	možno	dostat	pivo	třeba	i	ve	čtyři	ráno,	
a	 to	věru	nebylo	 to	správné	téma	pro	socialistickou	populární	
hudbu.	V	rockové	komunitě	ale	v	podstatě	zlidověla	–	tak	jak	se	
na	bluesovou	píseň	sluší	a	patří	–	a	dnes	náleží	mezi	její	pomy-
slné	„rodinné	stříbro“.
	 Druhou	příčku	obsadila	snad	nejosobnější	skladba	Jaroslava	
Ježka	Tmavomodrý svět,	samozřejmě	s	textem	Jiřího	Voskov-
ce	a	Jana	Wericha.	Pochází	z	roku	1929,	původně	byla	složena	
pro	využití	ve	skeči	Babylon	a	nakonec	se	stala	součástí	revue	
Ostrov	Dynamit.	Slova	písně	vznikla	v	brněnské	divadelní	šat-
ně	a	v	podstatě	nechtěně	pojednávala	o	samotném	Ježkovi,	aniž	
o	tom	ovšem	měli	jejich	autoři	zpočátku	ponětí.	Vzpomínali	to-
tiž,	že	své	verše	tvořili	především	pod	vlivem	zvláštní	atmosféry,	
kdy	stropním	okénkem	dopadalo	na	divadelní	klavír	světlo,	kte-
ré	v	tamní	tmě	působilo	spíše	modře.
	 Zbývající	 místo	 na	 imaginárních	 stupních	 vítězů	 zaujal	 Jiří	
Šlitr	s	písničkou	Černá Jessie,	k	níž	nenapsal	text	jeho	obvyklý	
kolega	Jiří	Suchý,	nýbrž	Pavel	Kopta,	a	která	zněla	zejména	po-
čátkem	šedesátých	let	na	jevišti	divadla	Semafor	v	podání	Hany	
Hegerové.	Ač	jde	o	skladbu	opravdu	ryze	českou,	textovým	ná-
mětem	se	nejvíce	blíží	tomu,	o	čem	se	zpívávalo	v	originálním	
černošském	blues.
	 Stejný	 počet	 hlasů	 obdržely	 na	 dalších	 příčkách	 hned	 tři	
skladby	–	opět	Ježkova	s	textem	V+W	Život je jen náhoda,	pro	
změnu	z	divadelní	hry	Svět	za	mřížemi	(zazněla	i	ve	filmu	Peníze	
nebo	život,	kde	ji	zpívaly	Ljuba	Hermanová	a	Hana	Vítová),	dále	
pak	Černá kára,	k	níž	hudbu	i	text	složil	Josef	Kainar	a	zpívala	ji	
nejčastěji	Eva	Olmerová,	a	do	třetice	i	Docela všední obyčejný 
den,	kterou	v	padesátých	létech	složil	na	slova	básníka	Jaromíra	
Hořce	muzikant	a	kardiolog	Jan	Hammer	starší	pro	svoji	man-
želku,	zpěvačku	Vlastu	Průchovou.

vlAdImír mIŠíK PorAzIl jEžKA I ŠlItrA
Václav Seyfert

Obal Mišíkova singlu s písničkou Špejchar blues, která 
na desce vyšla teprve v roce 1989.
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	 Ačkoliv	 se	 Tišnov	 na	 první	 pohled	
nezdá	 pro	 cyklodopravu	 příliš	 vhod-
ný,	 protože	 leží	 z	 větší	 části	 na	 kopci,	
opak	 je	 pravdou.	 Mnoho	 lidí	 ve	 měs-
tě	 i	 v	 jeho	 okolí	 si	 jízdu	 na	 kole	 zjevně	
oblíbilo,	 za	 což	 mohou	 pravděpodobně	
nejen	nádherné	 cyklostezky	v	 okolí,	 ale	
také	 poměrně	 snadná	 kombinovatelnost	
dopravy	 na	 kole	 a	 vlakem.	 Desítky	 kol	
přivázaných	 u	 stojanů	 před	 tišnovským	
nádražím	i	v	chladném	podzimním	poča-
sí	dokazovaly,	že	lidé	dojíždějící	do	Brna	
se	 rádi	 přiblíží	 k	 nádraží	 na	 kole.	 Je	 to	
mnohem	jednodušší	než	jet	autem	a	hle-
dat	ve	stále	přeplněnějších	parkovištích	
v	okolí	nádraží	místo	k	zaparkování.	Ne-
hledě	na	ekologický	náhled	na	věc.	
	 Nicméně	 v	 kontrastu	 s	 dostatkem	
krásných	 cyklostezek	 v	 okolí	 Tišnova	 je	
samotné	město	pro	cyklistiku	ve	vnitřním	
městě	 nepoměrně	 hůře	 připravené.	 Byd-
lím	 tu	už	 téměř	dva	 roky,	 jsem	poměrně	
náruživým	cyklistou	a	rád	využívám	i	vla-
kovou	 dopravu	 se	 zmíněným	 přiblížením	
se	k	nádraží	na	kole,	takže	se	s	různými	
překážkami,	 které	 město	 klade	 jízdnímu	
kolu,	setkávám	často	a	pravidelně.	Nejde	
jen	o	to,	že	počet	stojanů	u	nádraží	nestačí,	
takže	si	člověk	často	musí	připoutat	kolo	
k	chatrnému	plotu.	Předpokládal	bych,	že	
město,	hlásící	 se	k	podpoře	 cyklistiky,	 ji	
také	bude	opravdu	konkrétně	podporovat	
i	ve	vnitřním	městě,	a	to	i	z	hlediska	bez-
pečnosti	 cyklistů	a	ochrany	 jejich	majet-
ku.	Konkrétně	bych	navrhl,	aby	byly	sto-
jany	pro	kola	u	nádraží	zastřešené	a	pod	
dohledem	web	kamer	se	záznamem.	Zají-
mavým	řešením	je	třeba	takzvaný	Biketo-
wer,	který	je	několik	pater	vysoký,	takže	
při	zvýšené	kapacitě	nezabere	velkou	plo-
chu	a	před	nádražím	by	na	něj	bylo	místo	
(viz	www.biketower.cz).	
	 Poněkud	 záludná	 je	 i	 samotná	 cesta	
na	nádraží,	kam	se	dá	sice	krásně	přijet	
po	 luxusní	 cyklostezce	 od	 Předklášteří,	
ale	 od	 nás	 z	 vrchní	 ulice	 Dlouhé	 už	 je	
situace	 o	 dost	 horší.	 Kromě	 zmiňované	
cesty	 z	 Předklášteří	 je	 totiž	 v	 Tišnově	
v	podstatě	jen	jediná	oficiální	cyklostez-
ka	 na	 Brněnské	 ulici,	 po	 níž	 je	 možné	
dostat	se	z	náměstí	na	křižovatku	s	Dvo-
řákovou.	 Další	 cesta	 je	 nyní	 v	 opravě	
a	můžeme	 jen	doufat,	 že	 při	 tak	dlouhé	
generální	opravě	trvající	14	měsíců	bude	

na	 cyklisty	 pamatováno.	 Ostatně	 podle	
serveru	 mapy.cz	 tudy	 cyklostezka	 vede	
a	pokračuje	po	silnici	směrem	na	Drásov,	
kde	je	ve	skutečnosti	úzká	silnice	s	mno-
ha	zatáčkami	bez	cyklopruhu,	takže	pro	
cyklisty	 dost	 nebezpečná.	 Nyní	 ovšem	
také	v	rekonstrukci.
	 Podle	 serveru	 mapy.cz	 vede	 „jakože“	
cyklostezka	i	od	Lomničky	po	Lomnické	
ulici	až	ke	škole	na	nám.	28.	října.	Ve	sku-
tečnosti	je	to	stejný	případ	s	úzkou	silni-
cí	pro	auta,	kde	kola	nemají	dost	místa	
a	ke	konci	se	musí	potýkat	i	s	obvyklými	
„kočičími	hlavami“	kroutícími	se	všelijak	
na	silnici,	na	což	si	obyvatelé	Tišnova	mu-
seli	dávno	zvyknout...	Můžeme	jen	doufat	
v	 brzkou	 změnu	 na	 tichý	 asfalt	 na	 Čer-

nohorské,	 Riegrově	 a	 na	 třech	 hlavních	
náměstích	 v	 centru,	 jinak	 tam	 cyklisté	
možná	přijdou	 i	 o	 zuby.	 Ještěže	 v	 tomto	
směru	došlo	ke	změně	na	zmiňované	Br-
něnské	ulici,	kde	rekonstrukce	dlažební	
kostky	odstranila.	Je	ovšem	otázka,	jestli	
se	 při	 rekonstrukcích	 v	 dalších	 ulicích	
bude	myslet	na	cyklopruh?
	 Cyklista	 má	 možnost	 zkrátit	 si	 cestu	
po	ulici	Dvořáčkově,	čímž	se	vyhne	prů-
jezdu	náměstím,	kde	je	to	nebezpečné	ne-
jen	kvůli	dlažebním	kostkám,	ale	i	kvůli	
zvýšenému	 pohybu	 aut,	 množství	 křižo-
vatek	a	parkovišť.

	 Jenže	ouha,	Dvořáčkova	je	z	poloviny	
jednosměrka,	takže	jízda	z	vrchu	je	i	pro	
cyklistu	proti	pravidlům!	Zde	bych	si	do-
volil	navrhnout	pro	cyklisty	obousměrné	
zpřístupnění	a	totéž	by	prospělo	 i	v	dal-
ších	jednosměrkách	(Jungmannova,	Kláš-
terská	 či	 ulice	 nad	 parkem	 u	 hřbitova).	
Jízda	na	kole	po	městě	by	se	 tak	výraz-
ně	 zlepšila.	 Podobně	 po	 chodníčku	 Járy	
Cimrmana	 u	 nás	 Na	 Honech	 (ulice	 Ne-
rudova)	by	se	snad	mohlo	jezdit	na	kole	
legálně,	 a	 ne	 do	 zákazu	 vjezdu	 VŠECH	
vozidel?	 Je	 to	 ostatně	 velmi	 příjemná	
alternativa	 cesty	 k	 nám	 pod	 Klucaninu	
k	ne	tolik	příjemné	Kukýrně	a	Lomnické,	
zejména	směrem	nahoru	do	kopce.	Dob-
rá	 zpráva	 je,	 že	 po	 rekonstrukci	 silnice	

u	 Červeného	 mlýna	 vznikla	 nová	 cyklo-
stezka	od	nádraží	směrem	ke	koupališti	
a	 k	 Březině,	 která	 je	 užitečná	 zejména	
pro	rodiny.	Nicméně	jde	opět	o	cyklostez-
ku	spojující	Tišnov	s	okolím,	která	neřeší	
pohyb	 na	 kolech	 v	 centru	 města.	 Takže	
doufám	ve	skutečné	odstraňování	úskalí	
tišnovské	cyklodopravy,	a	ne	jen	deklara-
ce	ve	strategických	dokumentech	města.	
	 Článek	a	další	foto	naleznete	na	webu	
tišnovských	 zelených	 tisnov.zeleni.cz,	
případně	 na	 facebookových	 stránkách		
facebook.com/ZeleniTisnov/.

úSKAlí tIŠnovSKÉ CYKlodoPrAvY
Jindřich Kačer, Zelení Tišnov

Stojany na kola u tišnovského nádraží jsou i v chladném listopadu ve všední den často zcela 
zaplněné.  Foto: Jindřich Kačer
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Křížovka s tajenkou v lištách.	Tajenku	získáme	tak,	že	vyřešené	lišty	překreslíme	vedle	sebe	mimo	obrazec	a	jejich	přesmykováním	
(přehazováním)	se	snažíme	tajenku	přečíst.	Této	hříčce	se	říká	lištovka.

10 kapItol z dějIn tIŠnovska (od doby kamenné po současnost)
(10)
V	roce	2008	došlo	v	Tišnově	k	obnovení	pořádání	trhů.	Mohli	se	jich	zúčastnit	pouze	prodejci	biopotravin	a	místních	výrobků.	Prv-
ní	trhy	se	uskutečnily	v	červnu.	(Tajenka),	první	návštěvníci	už	přicházeli	před	osmou	hodinou	a	o	půl	jedenácté	už	bylo	mnoho	
produktů	beznadějně	vyprodáno.	Podařilo	se	tak	navázat	na	mnohasetletou	tradici.	Dá	se	říci,	že	si	nabízené	výrobky	získaly	svoje	
pravidelné	a	spokojené	odběratele.	Postupem	času	byl	několikrát	do	roka	běžný	prodej	rozšířen	i	o	doprovodný	kulturní	program.

KřížovKA
závěrečné 10. kolo soutěže

Martin Sebera, texty z historie města vybral Václav Seyfert

vodorovně: A. Posvátný býk starých Egypťanů; mletím odřít. – B. Úspěch; zařízení k odtahování; přední část povozu. – C. 
Mužský hlas; říčka; kujný nerost. – d. SPZ okr. Liptovský Mikuláš; oprávněný požadavek; pohřební nosítka. – E. SPZ okr. Roky-
cany; lihovina z rýže; pojmenování. – f. Autor Kytice; alkoholické nápoje; popěvek. – G. Jméno psíka; oškubat; zájmeno osobní. 
– H. Vypouštět tekutinu; nebrat; sibiřský sudokopytník. – I. Chemická značka selenu; velký zobák; dekagram. – j. Rytím vpravit 
do půdy; ženské hlasy.
SvISlE:  1. Lišta; lišta. – 2. Mužské jméno; patřící orlům; Zátopkovy iniciály. – 3. Cestovní průkaz; naplnit pušku nábojem; před-
ložka. – 4. Evropan; uzenina; obyvatel Skandinávie. – 5. SPZ okr. Sokolov; alžírský přístav; lišta. – 6. Odtékání; utíkat. – 7. Lišta; 
pole; chemická značka sodíku. – 8. Nátěrová hmota; pohybovat rukou sem a tam; římsky 550. – 9. Citoslovce povzdechu; po-
učovat; sada. – 10. Zájmeno ukazovací; dravý pták; nápoje. – 11. lišta; lišta.

Správné	rozluštění	tajenky	zašlete	
na	adresu	noviny@kulturatisnov.cz	
nejpozději	do 14. ledna 2019.
V	příštím	čísle	zveřejníme	i	vyhodnocení	
celého	desetidílného	cyklu.

Řešení	9.	kola	z	prosincového	čísla	je:
1.	bomby	–	2.	okolní lesy	
–	3.	bylo poškozeno
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	 Obec	 Heroltice	 je	 samosprávnou	 obcí	 vzdálenou	 pět	 kilo-
metrů	 jižně	od	města	Tišnov.	Za	účasti	místních	obyvatel	byla	
na	pozemku	obce	dne	17.	listopadu	2018,	u	příležitosti	státního	
svátku	a	současně	i	na	počest	stého	výročí	vzniku	samostatného	
Československa,	zasazena	lípa	svobody.	Tuto	slavnostní	událost	
zakončila	československá	státní	hymna	zazpívaná	dětmi.	
	 Obecní	úřad	chtěl	tímto	nejen	přispět	k	oslavám	vzniku	ČR,	
ale	 dát	 i	 impulz	 obyvatelům	Heroltic	 pro	 zlepšování	 životního	
prostředí.	Každoročně	bude	tak	zasazena	jedna	lípa	jako	symbol	
naší	státní	svrchovanosti.	
	 Obec	Heroltice	se	již	zapojila	na	svém	území	do	akce	„Milión	
ovocných	stromů	pro	JMK“.

,,Kdo v srdcích žije, neumírá.“ fr. Hrubín
Dne 3. prosince uplynulo již dvacet sedm 
roků od úmrtí pana oldřICHA BEdnářE 
z jamného, který by letos 9. srpna oslavil 
sedmdesáté páté narozeniny. Stále 
vzpomíná manželka a synové s rodinami.

Dne 30. listopadu by oslavil devadesáté 
narozeniny manžel, tatínek, dědeček a pra-
dědeček pan KArEl BAláŠ. S láskou 
vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 13. prosince uplynulo šestnáct let 
od chvíle, kdy nás opustil náš milovaný 
manžel a tatínek pan frAntIŠEK 
HYtYCH. Stále s láskou vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami. 

Před sto lety, dne 6. prosince 1918, se narodila moudrá 
a pracovitá paní mArIE mAláSKová ze Sentic. 
Vzpomeňte s námi, synové Miroslav a Stanislav s rodinami.

Dne 20. prosince uplyne sedmý smutný rok, 
co nás navždy opustil pan PAvEl ŠEnKýř 
z Heroltic. Vzpomeňte, prosím, kdo jste ho 
znali a měli rádi. S úctou a láskou vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami. 

Dne 19. prosince uplynul desátý smutný 
rok, kdy nás navždy opustil manžel, tatínek, 
dědeček pan joSEf rEžný. Za tichou 
vzpomínku děkuje manželka a synové 
s rodinami.

Vzpomínáme

v HEroltICíCH SázElI líPu SvoBodY
Za Obecní úřad Heroltice Jiří Halačka

V Herolticích sázeli lípu svobody.  Foto: Jaroslav Jůza
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Dne 21. prosince uplyne druhý smutný rok, 
co nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček, pradědeček pan Adolf 
zWIEnEr. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. S láskou vzpomíná manželka a děti 
s rodinami. 

Dne 25. prosince nás před rokem navždy 
opustila naše milovaná maminka, babička 
a prababička paní jIndřIŠKA mACHová. 
Za tichou vzpomínku děkují syn františek 
a dcera Alena s rodinami, vnučka Eliška 
a pravnučka Alžběta.

Dne 30. prosince uplyne dvacet let od úmrtí 
pana rEInHArdA HErmAnnA. 
Za vzpomínku děkuje manželka, syn a dcery 
s rodinami.

Dne 30. prosince to bude pátý rok, co nás 
navždy opustil náš syn joSEf ŠPAčEK. 
Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu tichou 
vzpomínku. S úctou vzpomínají rodiče 
a sourozenci s rodinami.

Dne 1. ledna 2019 to bude devět roků, kdy 
nás opustil pan jAn HEjmAlA z Heroltic. 
Kdo jste ho znali, prosím, vzpomeňte 
s námi. Za vzpomínku děkují dcera a vnučky 
s rodinami.

Dne 31. prosince uplyne jeden rok, co nás 
navždy opustil pan jIří jAnouŠ. S láskou 
vzpomíná manželka a děti s rodinami. 
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 27. prosince bude smutný výroční den, 
kdy nás náhle opustila milovaná maminka, 
babička a prababička paní jIřInA 
BEnKová. Stále vzpomínáme. 

V čase 2. vánočního svátku uplyne sedm 
roků od úmrtí pana Ing. ludvíKA 
HromníKA. Vzpomíná manželka a synové. 

Dne 14. ledna tomu budou dva roky, 
co nás navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička, prababička paní mArIE 
GrAmAtová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi. Dcera jana s rodinou a syn Roman 
s rodinou

Dne 13. ledna 2019 uplyne devatenáct let, 
kdy nás opustila naše milovaná maminka 
a babička paní mArIE mICHálKová. 
S láskou stále vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují syn a dcera s rodinami.

Děkujeme za projevy soustrasti a květinové 
dary všem přátelům a známým, kteří se 
přišli rozloučit s naší milovanou maminkou, 
babičkou a prababičkou paní ludmIlou 
lAmAčovou. Všem, kteří jí věnují tichou 
vzpomínku, děkují dcery jana, liba, lida 
a snacha Alena s rodinami.

Dne 15. ledna uplyne sedmnáct let, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný syn, bratr 
a kamarád pan SvAtoSlAv novotný. 
S láskou stále vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují maminka a bratr 
s rodinou.
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„Mami,	mami,	můžu	mít	na	Vánoce	psa?“
„Tak	(tajenka).“

vánoční KřížovKA
Martin Sebera
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  Restaurace Krček v Tišnově přijme pomocnou 
kuchařku/kuchaře. Za výhodných platových 
podmínek. Tel. 605 734 760.

  Firma MICROTEX a. s., Lomnice u Tišnova, 
hledá pracovnice na plný pracovní úvazek pro 
dvousměnný provoz do textilní výroby. Termín 
nástupu: ihned, platové podmínky: osobní jednání. 
Možnost ubytování. 

 Kontakt: MICROTEX a. s., Na Potůčku 107, 
 679 23  Lomnice u Tišnova, 
 tel. 549 450 273, 549 450 243, 
 e-mail: microtex@microtex.cz.

  Máte zájem o brigádu? Hledáme pracovníka na úklid. 
Více informací v TIC Tišnov nebo na 549 410 211 či 
605 236 291. 

CO SE DĚJE 
NA TIŠNOVSKU?

www.kulturatisnov.cz
Všechno na jednom místě.
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  Karel Pavlíček, kamenické práce, tel. 604 310 243.

  Koupím byt v tišnově, může být i před rekonstrukcí. 
Nebo i menší dům v okolí Tišnova, mob. 777 847 101.

  Koupím byt v tišnově, může být i k rekonstrukci. Prefe-
ruji bez RK. Ideální velikost 1+1, 3+1. Mob. 732 814 180.

  Práce elektro-opravy. Tel. 604 786 693.

  důchodce 68 let hledá důchodkyni, která má čas 
na seznámení. Jen vážně. Tel. 608 618 967.

  Koupím německou vojenskou výstroj ze 2. sv. války, 
např. přilby, bodáky, dalekohledy, vyznamenání, části 
uniforem, a to i poškozené. Uklízíte sklep, půdu, pozůs-
talost, umožněte, prosím, prohlídku. Tel. 723 539 270.

  Oznámení – mudr. Ivo trubák, specialista ORL, ozna-
muje změnu ordinačních hodin v ambulanci v Tišno-
vě, nám. Míru 24, od 1. 1. 2019.

 Po 10.00–12.30 13.00–17.00
 Út 7.00–11.30 12.00–14.00
 St 10.00–12.30 13.00–17.00
 Čt 7.00–11.30 12.00–14.00
 Pá 8.00–11.30 12.00–14.00
  Děkuji všem pacientům za pochopení a přeji vše dobré 

v novém roce 2019.
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Srdečně Vás zveme na úvodní diskuzní večer s tématem 
„Co se děje kolem nás?

jaká je situace na tišnovsku?“ 
v úterý 29. ledna 2019 v 17.00 hodin

v přednáškové místnosti ve správě školy ZaHRAda, 
Bezručova 21, Tišnov (vchod ze dvorku z Riegrovy ulice)

Společně zhodnotíme současnou situaci na Tišnovsku, stav 
vody ve Vírské přehradě, problémy s vodou, které již nastaly, 

nebo mohou nastat. Přijďte se podělit o svůj pohled či 
zkušenost. Setkáním provede Hana Ondrušková. 
Další informace na stránkách strany Zelených

a Ekoporadny Tišnovsko.

ADApTACE TIŠNOVA
NA KLIMATICKé ZMĚNY

Přečtěte si
vaše oblíbené

Tišnovské
noviny 
on-line.

www.tisnovskenoviny.cz
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OD MALÉ ZAHRÁDKY AŽ PO VELKÝ PARK POUR FÉLICITER 2019

www.nativigarden.cz

Stanislav Pařízek
NATIVI GARDEN, s. r. o.

Radostné prožití vánočních svátků

a mnoho úspěchů v novém roce 2019

Vám přeje




