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KVĚTINOVÝ PTÁK
Foto: Josef Maruška. Další práce fotografa najdete na str. 20–21. 

TROJSKÝ MOST
Foto: Josef Maruška 
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Využití rozpočtu města 
na investiční akce v roce 
2017
Eva Jelínková, vedoucí Odboru investic 
a projektové podpory 
Roman Skřepek, Odbor kanceláře starosty 
a vnějších vztahů

V  roce  2017  byla  dokončena  nebo  zahájena 
celá  řada  investičních  akcí,  o  nichž  jsme  Vás 
v Tišnovských novinách průběžně informova-
li. Vzhledem k tématu tohoto čísla si dovolíme 
všechny  investiční  akce  shrnout  do  jednoho 
přehledného článku. 

Most přes potok Závistka
Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2017: 4 miliony korun
Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby 
Olomouc a. s.

Předmětem  investice  bylo  vybudování  no-
vého mostu přes potok Závistka do lokality Za 
Mlýnem.  Akce  zahrnovala  demolici  stávajícího 
mostu, který byl v havarijním stavu, vybudování 

mostního provizoria, jež sloužilo pro přístup do 
lokality během realizace nového mostu, a dále 
byla  provedena  úprava  křižovatky  za mostem 
zvýšeným  prahem  pro  vjezd  do  obytné  zóny 
ulic Ke Střelnici, Za Mlýnem a Za Krétou.

Rekonstrukce ulice Smíškova–Kvapilova
Odpovědný referent: Ing. Jiří Fiala
Rozpočet 2017: 4 miliony korun
Zhotovitel: Mertastav s. r. o. Předklášteří

Cílem tohoto projektu  je zejména bezpeč-
ný přístup dětí do ZŠ Smíškova. V ulici Smíš-
kova  byl  vybudován  chodník  až  ke  škole 
a současně byla provedena rekonstrukce vo-
zovky,  v  okolí  školy  jsou  vybudována parko-
vací stání. Byl obrácen směr průjezdu ulicemi 
Smíškova a Kvapilova, zejména z důvodu bez-
pečnosti.  Povrch  části  ulice  Kvapilova  bude 
dokončen  až  v  roce  2018  z  důvodu  výměny 
jedné z inženýrských sítí. V souvislosti s tímto 
projektem Svazek vodovodů a kanalizací rea-
lizoval rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

Účelová komunikace 
Dřevoplac–Předklášteří
Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál
Rozpočet 2017: 2 miliony korun 
Zhotovitel: STRABAG a. s., Praha
Konečná cena: 1,3 milionu korun

Předmětem  akce  byla  rekonstrukce  povr-
chu účelové  komunikace  od  cyklostezky Dře-
voplac podél řeky až k železničnímu přejezdu 
na Předklášteří.

Vestavba učeben ZŠ Tišnov, nám. 28. říj-
na 1708 
Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2017: 11 mil. 
Zhotovitel: BAUMAT s. r. o., Brno
Dodavatel vybavení: Alex, kovový a školní ná-
bytek s. r. o., Brno
Dotace MF: 10,3 mil. 

Projekt  spočíval  v  půdní  vestavbě  šes-
ti kmenových učeben, dvou družin, kabinetů, 
šaten  a  sociálního  zázemí.  Součástí  projektu 
byla  i  kompletní  dodávka  nábytku  a  vybave-
ní  učeben  a  zázemí.  Učebny  byly  slavnostně 
otevřeny 4. 9. 2017. Za nedodržení smluvního 
termínu dodání nábytku byla společnosti Alex 
s. r. o. vyměřena sankce ve výši 200 tisíc korun.

Rekonstrukce brouzdaliště na koupališti
Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2017: 5,5 mil. 
Zhotovitel: CENTROPROJEKT GROUP a. s., Zlín

Projekt  řešil  demolici  stávajícího  brouzda-
liště a výstavbu nového, včetně úpravny vody 
a  drobných  vodních  atrakcí.  Za  nedodržení 
smluvního termínu dokončení prací byla spo-
lečnosti CENTROPROJEKT GROUP a.  s.  vymě-
řena sankce ve výši 142 tisíc korun.

Rekonstrukce bufetu na koupališti
Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2017: 1,7 mil. 
Zhotovitel: Vítězslav Maloň – Univerzální služ-
by, Předklášteří
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Vestavba učeben ZŠ Tišnov, nám. 28. října. Foto: Roman Skřepek

Příští číslo Tišnovských novin (TN 03/2018) vyjde 22. 2. 2018 (s uzávěrkou 12. 2. 2018). Opět prosíme, abyste své příspěvky dodávali včas a ideálně průběžně. 
V případě zaslání po uzávěrce nebudou přijaty a otištěny. Také vás žádáme, abyste veškeré materiály odevzdávali pouze v elektronické podobě. 

Pokud budete chtít vyjádřit svůj názor na dění v Tišnově a okolí, dodejte, prosím, příspěvky tohoto typu nejpozději 5. 2. (týden před řádnou uzávěrkou).  
Rádi bychom tak umožnili případné druhé straně, aby se k problematice vyjádřila ještě v témže čísle. 

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

Obr. na titulní straně: čížek lesní, foto: Bohumil Kabeš
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Projekt  řešil  kompletní  rekonstrukci  pro-
stor bufetu včetně vybudování šaten a sociální-
ho zázemí pro personál v 1. NP. 

Víceúčelové hřiště Smíškova vč. kluziště
Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál
Rozpočet 2017: 18 mil. 
Navýšený rozpočet: 21,2 mil.
Zhotovitel: PORR, a. s., Praha

Neutěšený stav hřiště u ZŠ Smíškova vedl 
k  vytvoření  projektu  celkové  rekonstrukce 

tohoto  prostoru  s  výstavbou  víceúčelového 
sportoviště. Po rekonstrukci areál nabízí hři-
ště  pro  malou  kopanou,  volejbal,  basketbal, 
tenis a v zimním období umělé kluziště. Sou-
částí  areálu  je  i  nový  běžecký  ovál,  atletická 
rovinka, doskočiště pro skok do dálky, osvět-
lení  areálu,  otevřené  šatny,  garáž  pro  rolbu, 
pokladna a WC pro návštěvníky. Pokládka tar-
tanu, zasypání doskočiště a dopískování hřišť 
budou  provedeny  ve  vhodných  klimatických 
podmínkách  na  jaře  roku  2018.  Za  nedodr-
žení smluvního termínu dokončení prací byla 

společnosti PORR a. s. vyměřena sankce 1 mi-
lion korun.

Centrum služeb pro turisty v Hotelu 
Květnice
Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2017: 3,0 mil. 
Zhotovitel: BAUMAT s. r. o., Brno

V  prostorách  bývalého  bufetu  v  suterénu 
Hotelu  Květnice  bylo  vystavěno  centrum  slu-
žeb pro turisty. Součástí projektu bylo i vybu-
dování  veřejných  záchodků, místa  na  uložení 
kol  a  zavazadel  či  dětský  koutek.  Prostor  byl 
plně vybaven nábytkem.

Rekonstrukce galerie v Jamborově 
domě
Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2017: 1,6 mil.
Upravený rozpočet: 3,0 mil.
Zhotovitel: Stavitelství Zemánek s. r. o., Tišnov

V  říjnu  roku  2017  uplynulo  130  let  od 
narození  Josefa  Jambora.  U  této  příležitosti 
byly otevřeny zrenovované a  rozšířené pro-
story  Galerie  Jambor,  kam  se  vrátila  sbírka 
autorových obrazů. Oprava spočívala zejmé-
na  v  rekonstrukci  statiky  budovy,  zvětše-
ní  výstavních  prostor  a  dalších  vnitřních 
úpravách. 

Revitalizace Parku pod kostelem 
Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál
Rozpočet 2017: 8,0 mil. 
Dotace OPŽP: 1,3 mil.
Zhotovitel: Gardenline s. r. o. Litoměřice
Termín realizace: 03/2017 – 06/2018

V roce 2017 byla započata dlouho očeká-
vaná  revitalizace  Parku pod  kostelem. Akce 
je  rozdělena  do  dvou  let.  V  roce  2017  byla 
realizována část „Velká zahrada“. Projekt řeší 
celkovou úpravu parku,  včetně  cestiček,  ve-
řejného  osvětlení,  přírodního  amfiteátru 
a  technického  zázemí  se  sociálním  zaříze-
ním a drobným občerstvením. V parku bude 
umístěno také dětské hřiště. Projekt byl pod-
pořen dotací z operačního programu Životní 
prostředí.

Klimatizace obřadní síně
Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál
Rozpočet 2017: 0,5 mil.
Zhotovitel: MAX WAY, s. r. o., Brno
Konečná cena: 200 tisíc korun

Klimatizace v tomto reprezentativním pro-
storu, kde se konají svatby, vítání občánků, ale 
i  další  společenské  akce,  byla  již  dlouhodobě 
plánována,  bohužel  dřívějším  pracím  bránila 
památková ochrana objektu. Po nalezení kom-
promisního  technického  řešení  je  již  sál  plně 
klimatizován.

Zrekonstruované brouzdaliště na tišnovském koupališti. Foto: Roman Skřepek

Víceúčelové hřiště Smíškova s novým kluzištěm. Foto: Roman Skřepek
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Co nás čeká v novém roce v oblasti 
investic
Eva Jelínková, vedoucí Odboru investic a projektové podpory

V  letošním  roce pokračuje  dvouletý  projekt „Park pod kostelem“. 
V  loňském roce byly práce soustředěny do části Velká zahrada. Byl 
obnoven  chodník  podél  starého  hřbitova  včetně  nového  osvětlení 
a  opěrné  gabionové  zdi,  dále  byly  realizovány  chodníky,  schodiště, 
přírodní amfiteátr, dětské hřiště a budova technického zázemí parku. 
V letošním roce se práce přesunou do Farské zahrady. I zde vznikne 
několik odpočinkových míst a dětské hřiště. Definitivně se nový park 
otevře  počátkem  prázdnin.  Projekt  byl  podpořen  z  Evropské  unie 
a celkové náklady představují 16 milionů korun. 
Dalším projektem, který bude pokračovat z  loňského roku,  je „Re-

konstrukce ulic Smíškova a Kvapilova“.  Zbývá  dokončit  část  ulice 
Kvapilova po realizované rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Realiza-
ci této opravy musí ještě předcházet kabelizace nového vedení nízkého 
napětí společnosti E.ON. Předpokládané náklady činí 2 miliony korun.
Finančně  nejnáročnějším  projektem  letošního  roku  je  „Rekon-

strukce ulice Brněnská“.  Jedná  se  o  dvouletý  projekt  několika 
investorů. V  loňském roce provedla plynárenská  společnost  rekon-
strukci rozvodů plynu a byla zahájena rekonstrukce kanalizace a vo-
dovodu  Svazkem  vodovodů  a  kanalizací  Tišnovsko.  Na  dokončené 
opravy  podzemních  sítí  bude  navazovat  investice  Správy  a  údržby 
Jihomoravského kraje do kompletní rekonstrukce komunikace. Sou-
časně bude město Tišnov  realizovat  souběžnou stezku pro cyklisty 
a chodce, opravy přilehlých chodníků a veřejného osvětlení. Nákla-
dy města v tomto projektu předpokládáme ve výši 21 milionů korun.
I další projekt je z oblasti dopravy, a to „Cyklostezka Tišnov–Bře-

zina, část Subterra–koupaliště“. Realizací projektu dojde k propo-
jení cyklostezky Dřevoplac s koupalištěm. Trasa povede podchodem 
pod krajskou komunikací Tišnov–Hradčany a dále dřevěnou lávkou 
přes Závistku k areálu koupaliště. Projekt byl podpořen Evropskou 
unií a celkové náklady jsou předpokládány ve výši 16 milionů korun.
Čeká nás také poslední, a to čtvrtá etapa rekonstrukce hygienic-

kých zařízení v základní škole na nám. 28. října. Tentokrát bude 
oprava  provedena  v  zázemí  tělocvičen.  Rozpočtové  náklady  jsou 
3,7 milionu korun.

Tíživým  problémem,  který  chceme  v  letošním  roce  řešit,  je  se-
suv kamenů v oblasti cyklostezky za Trmačovem. Vlivem mohut-
né eroze zde dochází k nekontrolovanému pádu kamenů, což vážně 
ohrožuje provoz na stezce i na přilehlé dráze. Po provedeném static-
kém posouzení byl vypracován projekt sanace skalního masivu Květ-
nice. Předpokládané náklady jsou ve výši 4,2 milionu.

O rozpočtu a hospodaření města 
s Petrou Jůzovou
Roman Skřepek, Odbor kanceláře starosty a vnějších vztahů

Tématem tohoto čísla  je hospodaření a rozpočet města. Proto  jsem 
vyzpovídal  vedoucí  Finančního  odboru  Městského  úřadu  Tišnov 
Ing. Petru Jůzovou. 

S jakým rozpočtem pracovalo město Tišnov v roce 2017 
a s jakým bude pracovat letos?
Při sestavování rozpočtu na rok 2018 se vycházelo z příznivé finan
ční  situace města,  která  je  způsobena  převážně  vyššími  daňovými 
výnosy a úsporou prostředků z minulých let.  
Příjmy města jsou odhadnuty o cca 38,4 mil. Kč vyšší než v loň-

ském  roce.  Důvodem  je  zejména  skutečné  plnění  výnosů  daní 
v roce 2017, pozitivní predikce pro příští  rok a dále vyšší příjem 
dotací,  které  byly  již  v  momentě  schvalování  rozpočtu  smluvně 
zajištěné.
Výdaje jsou vyšší než v loňském rozpočtu o cca 20,2 mil. Kč.

Stejně  jako  v minulých  letech  plánované  výdaje  převyšují  pláno-
vané příjmy a rozdíl bude dokryt úsporou  finančních prostředků  let 
minulých. 
Nově byl zřízen zvláštní bankovní účet pro „bytové účely“, na kterém 

jsou deponovány prostředky z prodeje bytů za účelem dalšího rozvoje 
bytového fondu (rekonstrukce a opravy mimo běžných oprav). Na konci 
tohoto roku by měl být dle plánu zůstatek na tomto účtu 7,2 mil. Kč.

Jak se vyvíjí rozpočet za loňský rok?
V  loňském roce došlo k velice příznivému plnění daňových příjmů. 
Výnosy samotných daní byly vyšší asi o 9 milionů Kč než v roce 2016. 
Dále se realizovaly prodeje nemovitostí, a tím se příjmy města oproti 
plánu navýšily. Naopak u některých akcí došlo k úsporám a některé 
nebyly realizovány a byly přesunuty do roku 2018. Na základě těchto 
skutečností k pokrytí záporného rozdílu mezi příjmy a výdaji včetně 
splátky úvěru bylo použito pouze cca 5 mil. Kč z úspor minulých let. 

Velkou část rozpočtu tvoří provozní výdaje, ale daleko viditel-
nější jsou investiční akce. Kolik peněz jde na ně letos?
Plán celkových výdajů v letošním roce je 254 mil. Kč a z toho běžné, 
provozní výdaje činí 159,7 mil. Kč a investiční 94,3 mil. Kč. V rámci 

Revitalizace Parku pod kostelem: Foto: Roman Skřepek

Rekonstrukce ulic Smíškova–Kvapilova. Foto: Roman Skřepek

TÉMA MĚSÍCE  
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Výsledky 1. kola volby prezidenta České republiky konané ve dnech  
12. až 13. ledna 2018 ve městě Tišnově.

Další podrobnosti naleznete na webu www.volby.cz.

běžných výdajů jsou plánovány opravy ve výši 15,1 mil. Kč, které jsou 
o 3,5 mil. Kč vyšší než v loňském roce. Mezi finančně nejvýznamnější 
investiční akce, které by město mělo v tomto roce realizovat a které 
se dotknou občanů, patří:
–  Rekonstrukce ulice Brněnská: 21 mil. Kč  (je podána žádost o do-
taci na vybudování společného pásu pro chodce a cyklisty ve výši 
7,2 mil. Kč a o úspěšnosti se město dozví na jaře letošního roku) 

–  Cyklostezka Subterra – koupaliště: 16 mil. Kč (je přidělena dotace 
z IROP ve výši 11,3 mil. Kč)

–  Park pod kostelem: 8,9 mil. Kč (je přidělena dotace z OPŽP ve výši 
1,1 mil. Kč)

–  Investiční  dotace  města  pro  AFK  Tišnov  na  rekonstrukci  areálu: 
5 mil. Kč

–  Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ 28. října: 3,7 mil. Kč
–  Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ U Humpolky: 3 mil. Kč
–  Rekonstrukce ulice Kvapilova: 2 mil. Kč
–  Sanace  skalního masivu  Květnice:  4,2  mil.  Kč,  z  toho  prostředky 
města 2 mil. Kč  (je podána žádost o dotaci v  rámci OPŽP ve výši 
2,2 mil. Kč a tato akce se bude realizovat pouze v případě kladného 
vyřízení této žádosti o dotaci)

–  Investiční dotace obci Předklášteří na rekultivaci Kalovské skládky: 
1,8 mil. Kč

Jak velkou část peněz získalo nebo získá město letos z dotací?
Celková  výše  dotací  ve  schváleném  rozpočtu  2018  je  48,1 mil.  Kč. 
Největší část činí příspěvek od státu na výkon státní správy (24,1 mil. 
Kč), který byl o 5 % valorizován ve srovnání s loňským rokem. Celko-
vé neinvestiční dotace (Studie odtokových poměrů, Místní akční plán 
vzdělávání v ORP Tišnov, Profesionalizace MěÚ, Předcházení vzniku 
bioodpadu) jsou ve výši 2,1 mil. Kč a investiční dotace (Cyklostezka 
Subterra–koupaliště, Park pod kostelem, Předcházení vzniku biood-
padu, Technická a komunikační infrastruktura) ve výši 21,9 mil. Kč.

U některých akcí má město podané  žádosti  o dotace,  ale úspěš-
nost bude známa až v průběhu roku. 

Byly některé plány na letošní rok odloženy z důvodu nedo-
statku financí?
Návrh rozpočtu vychází z požadavků úřadu, příspěvkových organiza-
cí zřízených městem, komisí rady, výborů zastupitelstva města i sa-
motní občané se mohou k návrhu rozpočtu vyjadřovat. Výdaje  jsou 
do rozpočtu zahrnuty dle potřebnosti a samozřejmě finančních mož-
ností města. Původní požadavek na výdaje města v letošním roce byl 
o cca 10 mil. Kč vyšší, než jaká částka je ve schváleném rozpočtu. Ně-
které požadované  investiční  akce  sice nešlo do  rozpočtu  zahrnout, 
ale je možné, že v případě příznivého hospodaření budou do rozpoč-
tu během roku zapojeny. Jedná se o realizaci smuteční síně a také kli-
matizaci v Kině Svratka.

Tišnov byl vždy označován za město s velmi dobrým hospo-
dařením, jak se vyvíjí stav městské pokladny nyní?
Město Tišnov od roku 2015 splácí úvěr, který byl poskytnut v celkové 
částce 52,2 mil. Kč na nástavbu ZŠ Smíškova a zateplení MŠ Sluníčko, 
MŠ U Humpolky a Centra sociálních služeb.  
Jeho  zůstatek  k  31.  12.  2017  činil  36,5  mil.  Kč  a  bude  splacen 

v r. 2024. Roční splátka je 5,22 mil. Kč. 
Pro  zhodnocení volných  finančních prostředků město využívá 

vkladové  a  spořicí  účty  s  lepšími  úrokovými  sazbami,  než  které 
jsou na běžných účtech. V minulých  letech výnosy z  těchto vkla-
dů převyšovaly  zaplacené  úroky  z  úvěru.  V  loňském  roce,  bohu-
žel,  tomu  však  z  důvodu  nízkých  úrokových  sazeb  tak  nebylo. 
V současné době dochází k nárůstu úroků na depozitních účtech, 
a tak je možné, že se pozitivní bilance pro město navrátí. Ke konci 
roku byl zůstatek finančních prostředků na provozních účtech cca 
66,5 mil. Kč.

VÝSLEDKY VOLBY PREZIDENTA ČR VE MĚSTĚ TIŠNOVĚ - 12. - 13.1.2018

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

MŠ Horova restaurace
Na Terase

ZŠ 
Smíškova MěKS Gymnázium

Tišnov
ZŠ nám. 
28.října Jamné Hajánky CSS

1 Topolánek Mirek Ing. 15 8 41 27 26 16 1 0 37 171 3,81
2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. 37 38 53 69 76 24 13 1 64 375 8,35
3 Fischer Pavel Mgr. 66 38 104 89 107 83 13 8 109 617 13,74
4 Hynek Jiří RNDr. 9 3 5 5 3 8 0 0 4 37 0,82
5 Hannig Petr Mgr. 4 1 1 6 4 3 0 0 2 21 0,47
6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. 5 0 1 3 3 2 1 0 3 18 0,40
7 Zeman Miloš Ing. 191 156 236 270 287 226 12 45 232 1655 36,85
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 37 23 46 62 67 36 7 1 55 334 7,44
9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. 149 115 218 176 231 127 13 7 227 1263 28,12

Počet platných hlasů 513 382 705 707 804 525 60 62 733 4491
Počet voličů v seznamu 837 618 1002 1354 1205 908 78 87 1049 7138
Účast voličů - počty 519 386 707 719 810 532 61 62 734 4530
Účast voličů v % 62,01 62,46 70,56 53,10 67,22 58,59 78,21 71,26 69,97 63,46

Kandidát Celkově %

V příštím čísle bude tématem měsíce Doprava a bezpečnost (stav silnic, problematická místa,  
parkování, doprava do okolních měst či obcí…). Budeme rádi, když se nám svěříte se svými názory  

či postřehy týkajícími se tohoto tématu a těšíme se na Vaše příspěvky.
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MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV,
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení pracovní pozice

referent/ka Odboru sociálních věcí 
(sociální kurátor a sociální pracovník v přenesené působnosti) 

na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti
Popis pracovní pozice:

• výkon přímé sociální práce v přenesené působnosti – práce s cílovou skupinou osob zdravotně postižených, osob s nízkými příjmy, osobami náležejícími do 
etnických menšin • výkon agendy zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, vedení správního řízení, výkon dohledu nad plněním povinností zvláštního 
příjemce dávky důchodového pojištění dle ust. § 10 a § 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
• agenda osob omezených či zbavených na způsobilosti k právním úkonům • výkon funkce veřejného opatrovníka osob omezených či zbavených na způsobilosti 
k právním úkonům • výkon funkce zvláštního příjemce pojistných i nepojistných sociálních dávek (zejm. příspěvek na péči, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky 
státní sociální podpory) • agenda sociálního kurátora, práce s osobami propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody, psychiatrických léčeben • agenda uzavírání 
smluv dle ust. § 91 odst. 6 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů• výměna parkovacích průkazů u držitelů mimořádných výhod 

pro těžce zdravotně postižené občany II. a III. stupně

Požadavky:
• VOŠ, VŠ v sociální oblasti (požadované vzdělání – dle ust. § 110 odst. 4 písm. a) – d) • pokročilé znalosti z oblasti teorií a metod sociální práce, sociální politiky, 
sociálních služeb a jejich praktická aplikace, znalosti z oblasti metody komunitního plánování sociálních služeb • znalost zákonů ve veřejné správě a orientace 
zejména v následujících právních předpisech: zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; 
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi; zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník; zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád); zákon č. 
169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody; zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě; zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení; zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (problematika zastoupení, omezení svéprávnosti) • znalost práce na PC • morální bezúhonnost • ŘP skup. B 

• komunikativnost, samostatnost, loajálnost, časová flexibilita a schopnost jednat s lidmi • odolnost v zátěžových situacích

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 12. 2. 2018
• písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  Tišnov • písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 12. 2. 2018 – do 17.00 hod.

a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – referent/ka OSV – NEOTEVÍRAT“ 
• v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, ročník narození, místo trvalého pobytu, podpis a telefonní spojení

• k přihlášce připojte životopis, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

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

DOTAČNÍ KANCELÁŘ města Tišnova
Odbor investic a projektové podpory MěÚ
informuje o možnosti ČERPAT DOTACE

z dotačních programů Jihomoravského kraje 
schválených pro rok 2018

Programy jsou zacíleny na oblasti: Vzdělávání, sport a volný čas
# Sociální a rodinná politika # Životní prostředí # Prevence a požární ochrana
# Zdravotnictví # Venkov a zemědělství # Kultura a památková péče
# Regionální rozvoj # a další ...

UPOZORŇUJEME, že termín ukončení příjmu žádostí u většiny výzev je již 28. února 2018. 

Doporučujeme proto informovat se o daných možnostech a podrobných podmínkách dotačních

programů co nejdříve, a to přímo na portálu JMK na adrese dotace.kr-jihomoravsky.cz.

DOTACE PRO OBČANY, PŘÍSPĚVKOVÉ A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTACE PRO PODNIKATELE
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Novinka ve třídění odpadu!
Žaneta Krábková, odbor správy majetku 
a komunálních služeb

Třídění kovů
Oznamujeme  občanům  Tišnova  a  místních 
částí  HájekHajánky,  Jamné  a  Pejškov,  že  od 
ledna  2018  je  spolu  s  plastem možné  třídit 
také drobný kov z domácností. Do kontejne-
rů a pytlů na plast v rámci systému pytlového 
sběru plastů tak můžete nově vhazovat rovněž 
plechovky  od  potravin  (konzervy),  nápojové 

plechovky, kovové obaly od kosmetiky (např. 
od laku na vlasy) a jiné kovové obaly, jako na-
příklad kovové tuby od krémů, hliníková víč-
ka od jogurtů apod. Do kontejnerů a pytlů na 
plast však nevhazujte elektroodpad (tužkové 
baterie aj.), obaly znečištěné zbytky potravin 
a chemickými látkami. V žádném případě do 
nich nevkládejte nože, kovové obaly od barev 
a dalších nebezpečných látek. Město se třídě-
ním  nápojových  plechovek  a  jiného  drobné-
ho kovu z domácností snaží o minimalizování 
množství kovových obalů končících ve směs-
ném komunálním odpadu.

Kompostéry pro občany
V  druhé  polovině  roku  2017  si  mohli  obča-
né  bytových  domů  se  zahradou  a  rodinných 
domů  se  zahradou  zažádat  o  bezplatné  za-
půjčení  kompostéru.  Zaregistrovaní  zájemci 
si tak kompostér mohli vyzvednout již od říj-
na. Žadatelé, kteří si dosud svůj kompostér na 
sběrném dvoře  Tišnova  nevyzvedli,  tak mají 
možnost učinit nejpozději do konce února. Po-
kud si kompostér do této doby nevyzvednou, 
bude  nabídnut  novým  zájemcům.  V  případě 
dotazů  se  na  mě  neváhejte  obrátit  (zaneta.
krabkova@tisnov.cz, tel. 549 439 862).

Městská policie informuje
Jiří Sokol, vedoucí strážník MP Tišnov

Nová pracovní doba MP 
Tišnov
Na  základě  vašich  nesčet-
ných připomínek a stížnos-
tí  na  neustálé  a  opakované 
narušování  veřejného  po-
řádku  v  nočních  hodinách, 
zejména rušení nočního kli-

du o víkendech, byla Městská policie Tišnov 
posílena a dále byla rozšířena pracovní doba 
strážníků.  Občané  se  na  ně  mohou  kdykoli 
s důvěrou obrátit na  tel. 603 577 252 nebo 
na email policie@tisnov.cz.

Pracovní doba:
PO–PÁ  06.00–22.00
PÁ  22.00–05.00
SO  22.00–05.00

Nová organizace dopravy v blízkosti 
ZŠ Smíškova
Jak již rodiče dětí, řidiči i návštěvníci Kluzi-
ště Tišnov určitě zaznamenali, došlo v oko-
lí  ZŠ  Smíškova  k  nové  organizaci  dopravy. 

Ulice  Kvapilova  dnes  slouží  jako  jedno-
směrná  komunikace,  s  možností  stání  po 
obou stranách. Současně byl původní  směr 
jízdy  na  ulici  Smíškova  obrácen  směrem 
do  ulice Husova.  Tato  změna  nastala  z  dů-
vodu  omezení  výjezdu  vozidel  od  školy  ve 
směru  do  ulice  Dvořákova  s  návazností  na 
blízký  přechod  pro  chodce.  Tímto  krokem 
došlo  především  k  odlehčení  provozu  na 
ulici  Dvořákova  a  ke  zvýšení  bezpečnosti 
přecházejících dětí. 
V  rámci  analýzy  nové  dopravní  situace 

byli  osloveni  rodiče  –  řidiči  i  pěší,  ale  i  sa-
motné  děti.  Nynější  organizace  dopravy  se 
jeví jako krok správným směrem, průjezd se 
viditelně usnadnil a je téměř plynulý. Vznikla 
nová parkovací místa, negativní ohlasy neby-
ly doposud zaznamenány.
Z  našeho  pozorování  na  místě  však  vy-

plynul  jeden drobný nešvar  a  tím  je  zasta-
vování  vozidel  přímo  před  vchodem  do 
školy. Nejedná  se  o  nic  závažného,  ale  spí-
še nepříjemného a omezujícího, především 
pro  řidiče,  neboť  tvořící  se  řada  vozidel 
před vchodem do školy brzdí řidiče, kteří se 
s dětmi rozloučili  již na ul. Kvapilova a po-
třebují  místo  opustit,  což  za  dané  situace 
není možné. Apelujeme proto na vzájemnou 

ohleduplnost  a  respekt  vůči  potřebám 
a  času  ostatních.  Ulice  Kvapilova  je  dosta-
tečně  široká  a  umožňuje  zastavení  mnoha 
vozidel současně, a to bez nervozity a stre-
su, že ve vozidle za mnou někdo kroutí hla-
vou nebo si poklepává na hodinky, v horším 
případě na  čelo. Vždyť dětem čtyřicet  kro-
ků navíc nikdy neublížilo a ublížit ani nijak 
nemůže.  Děkujeme  za  pochopení  a  za  vaši 
ohleduplnost jednoho k druhému.

POZOR!  Dále  bylo  zjištěno,  že  někte-
ří  řidiči, kteří přijeli využít služeb kluziště, 
parkují  svá  vozidla  na  nově  zbudovaném 
chodníku  před  areálem.  V  tomto  případě 
se  ovšem  jedná  o  dosti  závažné  porušení 
zákona  a  hrozí  sankce  uložení  pokuty  do 
výše dvou tisíc korun na místě, popř. ozná-
mení  do  správního  řízení.  Upozorňujeme, 
že  uvedené  místo  je  součástí  kamerového 
dohledu, přestupek je lehce zjistitelný i ná-
sledně, bez přítomnosti policie. Ke stání na 
chodníku není žádný důvod, protože jenom 
před  a  vedle  školy  se  nachází  patnáct  par-
kovacích míst, další stání jsou pak i po obou 
stranách  ulice  Kvapilova  a  řada  jiných  na 
ulici  Na  Rybníčku,  všechna  ve  vzdálenosti 
cca 100 m od areálu. Nevyplatí se ten kou-
sek cesty ujít pěšky…?

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU
Město Tišnov oznamuje svůj záměr prodat níže uvedený movitý majetek:

osobní automobil SUZUKI Grand Vitara 2.0 
Barva  stříbrná  metalíza,  palivo  benzín,  rok  výroby  2005,  STK  do 
24.  8.  2018,  najeto  84  000  km. Město  Tišnov  je  prvním majitelem. 
Mimořádná výbava – tažné zařízení a sada letních pneumatik. Mini
mální prodejní cena: 120 000 Kč (včetně DPH). 
Prodej vozidla proběhne obálkovou metodou. 
Termín pro doručení obálky s nabídkou kupní ceny je 
pondělí 12. 2. 2018 do 17.00 hod. na podatelnu Městského úřadu 
Tišnov, nám. Míru 346.
Při posuzování nabídek bude hodnoticím kritériem nejvyšší 
nabídnutá kupní cena.
Bližší informace ke shora uvedenému záměru můžete obdržet v úředních 
hodinách  na  Městském  úřadě  Tišnov,  Odboru  správních  a  vnitřních 
věcí,  u  Šárky  Klusákové,  elektronicky  na  adrese  sarka.klusakova@ 
tisnov.cz, dále na tel. 549 439 772 nebo na www.tisnov.cz.
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Dětská skupina „Potůček“ od září 2018
Martin Sebera, místostarosta města Tišnova 
Kateřina Hromčíková, manažerka a statutární zástupkyně RC Studánka

Město  Tišnov  aktivně  reaguje  na  nedosta-
tečné  počty  volných míst  ve  svých  školkách. 
V  krátkodobém  horizontu  dvou  let  plánuje-
me postavit novou  školku a  zvýšit  tak kapa-
citu míst v mateřských školkách o čtyři třídy, 
tedy  o  téměř  sto  míst.  K  tomuto  kroku  nás 
nutí  nejen  změna  legislativy  (školský  zákon, 
který  říká,  že od roku 2020 bude muset zři-
zovatel zajistit místa v MŠ i pro děti ve věku 
od dvou let), ale také množství rodin s dětmi, 
které  v Tišnově bydlí.  A  protože  vlastní  rea-
lizace  nové  mateřské  školky  Na  Honech,  od 
vzniku myšlenky  přes  projektovou  přípravu, 
trvá  řádově  dva  roky,  hodláme  využít  i  jiné 
formy péče o předškolní děti. 
Proto  v  roce  2018  na  základě  spolupráce 

mezi městem Tišnovem a Rodinným centrem 
Studánka  vznikne  dětská  skupina  „Potůček“ 
s  kapacitou  dvaceti  tří míst.  Ta  bude  určena 
pro tišnovské děti mladší čtyř let, které se ne-
dostanou v řádném zápisu do mateřských ško-
lek. Město poskytne a zrekonstruuje prostory 
pro potřeby dětské skupiny a bude hradit ná-
klady na energie. Provozovatelem dětské sku-
piny  bude  Rodinné  centrum  Studánka,  které 
bylo městem osloveno díky svým dlouholetým 
zkušenostem s péčí o předškolní děti v Ptáča-
tech a v Jezírku. Studánka podala žádost o do-
taci  na  zřízení  a  provozování  dětské  skupiny 
u MAS Brána Vysočiny, nyní čekáme na posou-
zení žádosti a doufáme, že budeme podpořeni. 
Plánujeme  také  žádat  o  dotaci  u  Jihomorav-
ského kraje. Cílem je, aby částka, kterou budou 
rodiče za umístění dítěte v dětské skupině pla-
tit, byla srovnatelná s tou, která se platí v MŠ 
(školkovné + stravné).
Dětská skupina zahájí svou činnost od září 

2018 na ulici Květnická 821, v budově býva-
lé kliniky Logo a bude provozována v soula-
du se zákonem 247/2014 Sb., o poskytování 
služby péče o dítě v dětské skupině, a hygie-
nickou vyhláškou č. 410/2005 Sb. Po ukon-
čení školního roku v dětské skupině přejdou 
děti do MŠ a dětská skupina přijme dvacet tři 
nových  žáků  na  následující  školní  rok.  Ote-
vřeno bude každý všední den včetně prázd-
nin od 6.30 do 16.30. Strava bude zajištěna 
dovozem z některé z tišnovských školek. Děti 
budou mít  k  dispozici  dvě  zčásti  propojené 
místnosti, oplocené venkovní hřiště a budou 
o  ně  pečovat  tři  kvalifikované  pečovatelky. 
Při práci s dětmi bude Studánka vycházet ze 
svých  principů,  které  uplatňuje  v  celé  svojí 
činnosti. Důraz klademe na individuální pří-
stup k dětem, bezpečné a  laskavé prostředí. 
Pečovatelky pro děti  zajistí  pravidelný den-
ní program vedoucí k jejich rozvoji po všech 
stránkách a připraví pro ně věku přiměřené 
aktivity  (výtvarné,  hudební,  sportovní  a  di-
daktické). Přijímací řízení do dětské skupiny 

proběhne až po ukončení přijímacího řízení 
do mateřských škol. Další podrobnosti a  in-
formace  včas  zveřejníme.  Věříme,  že  rodiče 
tuto formu péče o nejmenší děti přivítají jako 
vhodnou alternativu k mateřským školám.

Závěrem upozorňujeme, že zřízení dětské 
skupiny se nijak nedotkne Jezírka, které zajiš-
ťuje péči o děti na Riegrově 318. Jezírko bude 
i  nadále  fungovat  ve  stejném  rozsahu  jako 
doposud.

Zpráva generálního finančního ředitelství

 

 

 

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 
Odbor komunikace  

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
Tel.: 257 044 025 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Platba daně z nemovitých věcí jednoduše přes SIPO nebo na základě údajů 
zaslaných e-mailem 

Finanční správa již v předchozích zdaňovacích obdobích zavedla službu placení daně z nemovitých 
věcí prostřednictvím SIPO a zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí  
na e-mail. „Poplatníci, kteří mají u České pošty zřízeno spojovací číslo SIPO, tak mohou platit daň 
z nemovitých věcí jednoduše a bez starostí. Pokud má poplatník nastaveno placení SIPO z bankovního 
účtu, po přihlášení k této službě se mu daň každoročně automaticky strhne z účtu a nemusí tak hlídat 
termíny, kdy přijde složenka,“ vysvětluje Věra Engelmannová, ředitelka Odboru majetkových daní, 
oceňování a ostatních agend.  
 

Poplatníci, kteří nevyužívají SIPO, mohou požádat o zaslání informace pro placení daně z nemovitých 
věcí na e-mail. Každoročně pak obdrží před splatností první splátky e-mailovou zprávu s kompletními 
informacemi pro placení daně. Tato informace obsahuje obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na 
složence, tj. informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně 
včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo 
mobilních platebních aplikací. 
 

Co je nutné pro využití těchto služeb udělat? 
 
Stačí vyplnit tiskopis: 
 
Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, přiložit doklad 
prokazující přidělení spojovacího čísla (např. doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální 
platební doklad SIPO, resp. rozpis bezhotovostní platby SIPO) a předložit jej příslušnému pracovišti 
Finanční správy nejpozději do 31. ledna 2018.  
 
nebo 
 

Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem a předložit 
ji příslušnému pracovišti Finanční správy nejpozději do 15. března 2018.  
 
Služby nelze kombinovat. 
 
Další informace ke službě SIPO a zasílání údajů pro placení daně e-mailem naleznete na stránkách 
Finanční správy. 
 

V Praze dne 13. prosince 2017 
 

Ing. Petra Petlachová, Ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství 
Tel: 602 674 903 
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Nové slevy!
Alena Ochrymčuková, zástupkyně ředitele

Máme  pro  vás  ještě  jeden  takový  trochu 
opožděný dáreček. S novým rokem totiž na-
dělujeme  i  nové  slevy  na  koncerty  (kromě 

cyklu  KPH):  ZTP, seniorům a studentům 
odečteme třetinu ceny z plného vstup-
ného a děti do dvanácti let půjdou úplně 
zdarma!
A  ještě  jedna  informace  navíc  –  často  se 

nás  ptáte,  jak  je  to  s  předprodejem  na  jed-
notlivá divadelní představení (Hrdý Budžes 

například  zaznamenává  rekordní  zájem).  Je 
to  tak,  na  další  představení  začínáme  pro-
dávat vždy den po představení předchozím. 
Tudíž  třeba  na  toho  Budžese,  který  k  nám 
dorazí  24.  května,  si  vstupenky můžete  na-
koupit  od  20.  dubna  (19.  dubna  u  nás  vy-
stoupí Karasovo divadlo). 

Akce Městské knihovny 
Tišnov
Oddělení pro dospělé čtenáře
ČTENÁŘSKÁ VÝZVA 2018
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili Čtenářské 
výzvy  2017.  Všichni,  kteří  dokončili  čtenář-
skou výzvu 2017, od nás obdrželi malý dárek 
a roční registraci do knihovny zdarma.
I  v  letošním  roce  jsme  vypsali  Čtenářskou 
výzvu  2018.  Účastnit  se  může  každý  regist-
rovaný čtenář  tišnovské knihovny.  Jestliže se 
chcete účastnit soutěže, nezapomeňte se při-
hlásit v MěK Tišnov.
Více informací najdete na webu knihovny:  
http://www.mktisnov.cz/
ctenarska-vyzva-2018/.

UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU – letní se-
mestr 2017/2018
Městská  knihovna  vyhlašuje  pro  blížící  se 
letní  semestr  (únor–květen)  nové  cykly 
přednášek.  

LEGENDÁRNÍ EVERGREENY SVĚTOVÉ PO-
PULÁRNÍ HUDBY
Představíme si některé z  „věčně zelených  tr-
valek“ populární hudby, a to vždy nejen v pů-
vodní verzi,  ale  také v  té nejznámější, neboť 
v řadě případů se nakonec nestal tím nejslav-
nějším právě originál.
Přednáší: Václav Seyfert
Zahájení: pondělí 5. února v 16.45

KOMUNIKACE
Cyklus  přednášek  přináší  možnost  uvědo-
mit si svoje komunikační schopnosti a dále je 
rozvíjet tak, abychom v naší komunikaci byli 
jistější  a  dosahovali  porozumění  s  ostatními 
lidmi.
Přednáší: Alena Navrátilová
Zahájení: středa 14. února v 16.45

GENEALOGIE II.
Cyklus čtyř dvouhodinových seminářů s pře-
važující náplní čtení starých textů a sestavení 
modelového rodokmenu.
Účelem kurzu je poskytnout posluchačům zá-
kladní orientaci v četbě starých textů přede-
vším na příkladech matričních zápisů.
Přednáší: Ing. Jan Kos (člen Moravské genea-
logické a heraldické společnosti v Brně)
Zahájení: 21. února v 16.45

Virtuální univerzita 3. věku
GIAN LORENZO BERNINI – genius evrop-
ského baroka
Cyklus přednášek představí  italského barok-
ního architekta, sochaře a malíře, který mimo 
jiné dotvořil Svatopetrské náměstí před bazi-
likou sv. Petra ve Vatikánu.
Zahájení: úterý 30. ledna v 9.30
Zájemci o přednášky UVČ a VU3V se musí 
přihlásit osobně do 30. ledna v měst-
ské knihovně nebo na telefonním čísle 
549 121 001–2, kde obdrží další informace.

Univerzita volného času
LEGENDÁRNÍ EVERGREENY SVĚTOVÉ PO-
PULÁRNÍ HUDBY  –  přednášky  letního  se-
mestru UVČ
5. a 19. února v 16.45

KOMUNIKACE – přednášky letního semestru UVČ 
14. a 28. února v 16.45

BRNĚNSKÉ PODZEMÍ II. 
7. února v 16.45

PESTRÁ BOTANIKA
12. a 26. února v 16.45

Virtuální univerzita 3. věku
GIAN LORENZO BERNINI – génius evrop-
ského baroka
13. a 27. února v 9.30

Trénování paměti
ACH, TA MOJE HLAVA!
6. a 20. února v 9.00 (pokročilí) a 10.30 
(začátečníci) – další lekce na rozvoj paměti

Cestopisná beseda
MALLORCA – HORY SEVEROZÁPADNÍHO 
POBŘEŽÍ – Jaromír Novák
15. února v 17.00
Do míst,  která  si  oblíbila  řada  umělců  a  která 
byla v roce 2011 zařazena na seznam světového 
kulturního dědictví UNESCO, zavede posluchače 
únorové cestopisné přednášky Jaromír Novák.
Největší z Baleárských ostrovů Mallorca před-
stavuje pro řadu lidí plážový ráj. Málokdo už 
ví,  že podél  celého  severozápadního pobřeží 
se  táhne  od  západu na  východ úchvatné  vá-
pencové pohoří Serra de Tramuntana, zveda-
jící se přímo od moře do výšek přes 1 000 m. 
Impozantní  horské  kulisy  jsou  lemovány 

divokým  pobřežím  a  přerušovány  strmými 
soutěskami  nebo  údolími  olivových,  citruso-
vých a mandloňových hájů.

Přednáška
ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V TIŠNOVĚ – 
Mgr. Michal Přichystal
20. února v 17.00
Srdečně  Vás  zveme  na  přednášku  pana  Mgr. 
Michala Přichystala z Ústavu archeologické pa-
mátkové péče Brno. Představí nám poslední ar-
cheologický průzkum a nálezy v Tišnově, a  to 
konkrétně v lokalitě ulic Dlouhá a Dobrovského.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Přednáška Rok s prožitkem a expre-
sivní terapií 2018
ZAHRADNÍ TERAPIE – Ing. Zuzana Gale
22. února v 17.30
Přijďte se v únoru setkat se Zahradní terapií 
a na vlastní kůži si vyzkoušet, jak funguje.
Zahradní terapie je ozdravná metoda, která vy-
užívá pobytu v přírodě a pomáhá člověku cítit 
se fyzicky i psychicky lépe. Interiérová zahrad-
ní terapie pomáhá i lidem, kteří jsou upoutáni 
na lůžko a do zahrady se nedostanou.
Krom seznámení s příklady z živé praxe si mů-
žete sami vyzkoušet, že zahradní terapii je mož-
né zažít i uprostřed zimy v teplé místnosti. Domů 
si pak odnesete svou vlastní zahrádku, vitamíno-
vou bombu a snad i poznání, že „není důležité, co 
uděláte ze své zahrady, ale to, co udělá ona z vás“.
VSTUPNÉ: 50 Kč. Počet míst je omezen. 
Vstupenky zakoupíte v Městské knihovně 
Tišnov vždy v půjčovní době.

Oddělení pro děti a mládež
NOC S ANDERSENEM 2018
23. března
Letos, stejně  jako každý rok, s námi děti strá-
ví nezapomenutelnou noc v Městské knihovně 
Tišnov. Čtenáři ve věku osm až devět  let, kte-
ří s námi chtějí nocovat, musí splnit připrave-
né úkoly, na jejichž základě vybereme patnáct 
účastníků.  Soutěžní test si děti mohou vy-
zvednout v dětském oddělení od 15. února. 
Vyhodnocení  proběhne  16.  března  a  v  pátek 
23. března v 19.30 začne očekávaná osmnáctá 
Noc s Andersenem.
Program je odměnou pro nejaktivnější a pra-
videlné  čtenáře  knihovny.  Akce  probíhá  pod 
záštitou  Klubu  dětských  knihoven  a  Svazu 
knihovníků a informačních pracovníků.

  Městská knihovna Tišnov 
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Horizonty mlhy
Marta Sylvestrová

Fotografické obrazy  Ireny Armutidisové před-
stavíme  v  Galerii  Josefa  Jambora  na  vernisá-
ži  v  sobotu  10.  února  v  17  hodin.  Autorčinu 
tvorbu,  věnovanou  zdánlivě  nezajímavé  ven-
kovské krajině v reálném měnícím se čase, oz-
vláštněném atmosférickými proměnami reality 
v  rozostřený prostor prolnutý mlžnými opary 
a prokreslený  světelnou  stínohrou, uvede his-
torik umění prof. Jiří Kroupa. Výstava potrvá do 
neděle 27. května 2018.
Prostou a na první pohled nezáživnou kraji-

nu svého současného domova v okolí Veverských 
Knínic  povyšuje  Irena  Armutidisová  na  monu-
mentální  uměleckou  obrazovou  výpověď  ve 
svých tematických fotografických krajinných cyk-
lech, kterým se soustředěně věnuje řadu let. Upo-
zornila na sebe již v prvním z nich v roce 1986, 
nazvaném  Tovačov  –  smutný  zámek,  který  vě-
novala zapomenutému místu, v němž se zastavil 
čas. V osmdesátých letech zdevastovaný a opuš-
těný  renesanční  tovačovský  zámek  obklopený 
zanedbaným anglickým parkem zachytila autor-
ka jako místo svého citového souznění s rodnou 
krajinou svého otce. Později se stejně soustředě-
ně  věnovala  také  portrétu,  architektuře  a  aktu. 
Její  snímky  z  fotografického  cyklu Muži  ‒  akty 
(1996‒1998), v němž zachytila akty jinochů, do-
spělých mužů  i  starců  ze  svého  blízkého  okolí, 
zakotvených v  jejich přirozeném prostředí, byly 
zařazeny do výstavy věnované tématu aktu v dě-
jinách  české  fotografie  –  Akt  v  české  fotografii, 
2001. Poté byly vybrány pro výstavu a publikaci 
prezentující významné osobnosti české fotogra-
fie 20. století (Praha 2005, Bonn 2009).  

V  posledních  zhruba  deseti  letech  je  však 
nejpodstatnějším námětem tvorby Ireny Armu-
tidisové krajina. Dokazuje to  její umělecky vy-
zrálý fotografický cyklus Za humny aneb Pocta 
moravskému poli z roku 2006. V něm autorka 
představila výběr ze svých „časosběrných“ foto-
grafií veverskokníničské krajiny, jenž je součástí 
tzv. Boskovické brázdy, v jejímž ostrovačickém 
okolí  se  též  odehrává  děj Mrštíkovy  Pohádky 
máje.  Irena  Armutidisová  zaznamenala  tuto 
geomorfologickou  sníženinu  s  charakterem 
nezalesněné  polnaté  krajiny  ohraničené  les-
natějšími úseky v proměnách jejích přírodních 
stavů v průběhu čtyř ročních období. Její foto-
grafické vnímání se postupně přesunulo od re-
ality k více intimní obraznosti, jak dokládá další 

z  jejích  fotografických  cyklů  nazvaný  Intimní 
krajiny. V něm je již krajinný motiv redukován 
na pocit a atmosféru. Tak je tomu i v posledním 
vrcholném  fotografickém  cyklu  velkoformáto-
vých  tisků,  jehož námětem se  staly Horizonty 
mlhy,  který  je  ojedinělým  zjevem  v  současné 
české fotografii. Irena Armutidisová v něm po-
tlačuje vizuálně racio nální kompozici a nechává 
působit beztvaré fluidum, které zjemňuje, zastí-
rá a znejisťuje obrysy racionálních  forem. Au-
torka v něm proměňuje  fotografické  záznamy 
v abstraktní obrazy se zjemnělými odstíny citli-
vě volených barevně mlžných valérů. Ojediněle 
jimi nechává pronikat realitu v kontrastu k bez-
tvárnosti obrazové matérie svých mlžně zastře-
ných horizontů.

Obraz Tišnova v muzeu
Blanka Křížová

V Muzeu města Tišnova si můžou návštěvní-
ci  prohlédnout  obraz  panoramatického  po-
hledu na Tišnov. Městu jej 18. října loňského 
roku  věnoval  brněnský  rodák  s  Tišnovem 
úzce spjatý, malíř a právník Stanislav Sedlá-
ček. Jeho malba kromě našeho města zachy-
cuje také Květnici a řeku Svratku.  
Zeptali jsme se: „Proč jste se rozhodl darovat 

obraz městu Tišnovu?“ 
„Obraz je věnován městu Tišnovu a památ-

ce mých  rodičů.  Chtěl  jsem  tímto  také  vyjád-
řit poděkování městu, které udělilo mému otci 
roku  2014  čestné  občanství,“  uvedl  Stanislav 
Sedláček.
„Jak obraz o velikosti 230 x 130 cm vznikal?“
„Obraz  vznikal  od  ledna  do  června  roku 

2017,  podle  panoramatické  fotografie  od  fir-
my Koral, focené z plošiny na komíně. Na foto-
grafii je pohled od malé Květnice až po bývalou 
tišnovskou cihelnu. Musel jsem si tedy z této fo-
tografie vyříznout ústřední téma.“

Obraz  Stanislava  Sedláčka,  který  zachycu-
je Tišnov z neobvyklé perspektivy,  je k vidění  

v  prvním  patře  muzea.  Těšíme  se  na  Vaši  
návštěvu.

Foto: archiv MěÚ

Foto: Irena Armutidisová, fotografie z cyklu Horizonty mlhy, 2016



12 Tišnovské noviny

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ  

„Today a reader, tomorrow a leader.“ 
(Dnes čtenářem, zítra lídrem.)
Alena Adamcová, garantka projektu Knihy mého srdce

Slova, věty, informace, příběhy i pohádky a nejenom to. Písmena nás 
obklopují téměř na každém kroku. Díky schopnosti číst tomu všemu 
můžeme rozumět. A věci chápat. Příběhy ukryté v knihách nás mo-
hou ovlivnit, třeba i na celý život. Přinášejí potěchu duše, radost, vě-
domosti. Krásu do všedního dne. 
Pokud  naučíme  děti  lásce  ke  čtení,  mají  vyhráno.  Brát  kni-

hu do ruky pro ně bude samozřejmostí. Čas strávený s knihou pak 
potěšením. 

„Dobří čtenáři vyrůstají na klínech svých rodičů.“
Je to na nás dospělých. Rodičích a učitelích. 
U nás ve  škole  se o  to  snažíme. Třeba  i projektem Knihy mého 

srdce. Ten podporuje dětské čtenářství a děti přivádí do knihovny. 
Besedy, literární a výtvarné dílny, práce s knihou. To vše mohly děti 
zažít a měly z toho radost.
Třeťáci si navíc užili čtenářský maraton. 
Nebojíme  se konkurence  tabletů  a  chytrých  telefonů. Věříme na 

chytré děti. A zatím se nám to daří.
Díky všem učitelům, kteří se zapojili do 14. ročníku projektu Kni-

hy mého srdce.

Díky  paní  knihovnici  Marii Šikolové  za  vstřícnost,  laskavost 
a velkou profesionalitu.
Díky dětem za jejich neutuchající nadšení z knih.

Vánoční tradice
Jana Bártlová

Když se přiblížil adventní čas, začali jsme jako každý rok sestavovat 
program vánoční besídky. Nacvičování písniček, koled, básniček i vá-
nočních říkadel zabralo všechen čas v hudebních výchovách. 
Děvčata i chlapci z naší školy s podporou studentů SŠ obor ošetřo-

vatel/ka se naučili texty písní i básní a pohybové prvky do písniček. 
Z  repertoáru  koled  jsme  vybrali:  Narodil  se  Kristus  Pán,  Jak  jsi 

krásné neviňátko, Pásli ovce valaši, Hle, hle támhle v Betlémě.
Přidali  jsme  i populární  a dnes  již  velmi  známé písně: Rolničky, 

Bílý vánoční slon a Hříbě s rolničkou. Z novějších jsme do programu 
zařadili Vánoční, Kolik je na světě, Vánoční přání a velmi se líbila pí-
seň Jaroslava Uhlíře napsaná pro Annu K. – Prokřehlá. Celé vystoupe-
ní bylo protkáno zimními a vánočními básněmi. 

S vánočním programem jsme vystupovali v Domově sv. Alžběty na 
Žernůvce a druhý den v Domově pro seniory v Předklášteří. Završe-
ním usilovného nacvičování bylo nejtěžší vystoupení, a to ve vyzdo-
bené  jídelně  školy pro  rodiče,  kamarády a  spolužáky.  I  když  tréma 
byla obrovská, pokaždé jsme sklidili bouřlivý potlesk. Ten a úsměvy 
v očích jsou ostatně jedinou odměnou za tvrdou práci. 
Každoročně se snažíme v hodinách pracovního vyučování vytvo-

řit drobné vánoční dárečky pro seniory. Pečený čaj v  loňském roce 
jim velmi chutnal, a tak jsme letos nechystali další se stejnou recep-
turou, ale s jinými přísadami. 
Před samotným vystoupením ve škole si mohli rodiče i přátelé za-

koupit keramické předměty,  svíčky a další výrobky vytvořené žáky 
pod vedením učitelů PV. 
Věříme,  že  až  se  přiblíží  poslední  čtvrtletí  roku  2018,  budeme 

opět s láskou a radostí připravovat další vánoční vystoupení.

SPRŠ  při SŠ a ZŠ Tišnov

Vás zve na

XXI. ZEMĚDĚLSKÝ PLESXXI. ZEMĚDĚLSKÝ PLES

23. února 2018 od 20:00 hodin

v tišnovské sokolovně.

Hraje skupina MODUL

Vstupné 150,-

V ZŠ Smíškova podporují dětské čtenářství a děti přivádí do knihovny.  
Foto: Alena Adamcová

Žáci a studenti SŠ a ZŠ Tišnov zpříjemnili vánoční čas nejen senio-
rům. Foto: Dana Staňková

  ZŠ Smíškova  

  SŠ a ZŠ Tišnov  

___________________________________________________________________________ 
e-mail: reditel@soutisnov.cz  Číslo účtu: 31931641/0100



2/2018 13

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ  

Vánoční laťka
Alena Mašková

Loňská Vánoční  laťka  se  konala  13.  prosin-
ce.  Jedná se o soutěž pro žáky 6. až 9.  třídy 
a příslušné  ročníky víceletých gymnázií. Do 
tišnovské haly dorazilo šest družstev z těch-
to škol: Gymnázium Šlapanice, ZŠ a MŠ Ned-
vědice, ZŠ Veverská Bítýška, ZŠ 28. října, ZŠ 
Smíškova a Gymnázium Tišnov. 
Ve  čtyřech  kategoriích,  určených  podle 

věku,  se vždy utkají dva žáci  za každé druž-
stvo. Výkon lepšího z nich se započítá do cel-
kového  hodnocení  týmu.  Letos  se  nejvíce 
dařilo borcům z „osmadvacítky“, kteří společ-
ně přeskočili  578  cm. Kromě  toho  žáci  sou-
těží  i v  jednotlivcích. Vítězi kategorií se stali 
Kateřina Valentová (135 cm) za ZŠ 28. října, 
Ondřej  Strapáč  (140  cm)  z Gymnázia Šlapa-
nice, Hana Blažková (140 cm) za ZŠ Smíškova 
a Filip Misař (168 cm) za ZŠ 28. října.
Děkuji  třídě  kvartě  za  zodpovědnou  po-

moc při organizaci celé soutěže a také městu 
Tišnov za finanční podporu akce.

Sportovní úspěchy studentů Gymnázia 
v Tišnově v roce 2017
Jana Wágnerová

Studenti nižšího i vyššího Gymnázia v Tišnově se v loňském roce zú-
častnili celé řady okresních i krajských sportovních soutěží pořáda-
ných Asociací školních sportovních klubů, kam patří i sportovní klub 
naší školy, na jehož činnost přispívá svou dotací i město Tišnov. Mezi 
nejvýraznější úspěchy patří účast v krajských soutěžích ve florbalu, 
basketbalu a stolním tenise středních škol. 
Družstvo našich florbalistek postoupilo z okresního kola v Ivanči-

cích do krajského finále, které se konalo 9. března 2017 v Brně bez 
ztráty jediného bodu. V náročných zápasech předvedly skvělé výko-
ny, obrovskou bojovnost  a výbornou  týmovou spolupráci. Ve  finále 
však bohužel nestačily na družstvo Gymnázia Třebíče, a skončily tak 
na druhém místě.
Na druhé místo v Jihomoravském kraji se probojovalo i družstvo 

našich basketbalistek, které zvítězily v základní skupině tří škol, ale 
ve finále podlehly děvčatům Gymnázia Slovanské náměstí.
Nejlépe se umístili stolní tenisté Rudolf Cvrkal, Tadeáš Cebák a Jan 

Sova,  studenti  vyššího  gymnázia,  kteří  se  zúčastnili  17.  října  2017 
soutěže  ve  stolním  tenise  středních  škol.  Vítězstvím  v  okresním 
kole v Rajhradě se probojovali do krajského  finále, které se konalo 

8.  listopadu  2017  za  účasti  pěti  družstev  v Hodoníně.  Ve  finále  se 
utkali  s hráči Gymnázia Znojma a vybojovali první místo. Tímto  se 
řadí mezi nejlepší stolní tenisty Jihomoravského kraje. Bohužel kraj-
ským kolem tato soutěž skončila a naši studenti tak nemohli postou-
pit do republikového finále.  

SOŠ Fortika v Kutné Hoře
Jiří Prášek

Žáci Fortiky se těsně před Vánocemi, ve stře-
du  20.  prosince,  vydali  za  krásami  Kutné 

Hory. Navštívili  výstavu  ve Vlašském dvoře, 
kde si mimo jiné vyzkoušeli vyrazit pražský 
groš, přičemž zjistili, že to není nic jednodu-
chého. Dále se prošli křivolakými uličkami ve 
stínu  gotických  a  renezančních  domů,  život 
si  osladili  ochutnávkami  v muzeu  čokolády, 

okusili místní  speciality na stáncích a puto-
vání  zakončili  prohlídkou  gotického  skvos-
tu  –  chrámu  svaté  Barbory.  Počasí  přálo, 
turistů  nebylo  mnoho,  a  tak  si  mohli  měs-
to prohlédnout nerušeně  se  všemi  krásami, 
které přináší.

Vítězové, zleva: Filip Misař, Hana Blažková, Ondřej Strapáč a Kateřina Valentová. Foto: Alena 
Mašková

  Gymnázium Tišnov  

Foto: Daniel Pyšný

  SOŠ Fortika  
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Ohlédnutí za prvním pololetím školního roku na Fortice
Dana Syslová

Závěr každého kalendářního roku je příleži-
tostí k bilancování toho uplynulého. I když se 
školní rok blíží teprve ke své polovině, přes-
to  jsme  se  rozhodli  zhodnotit  naše  aktivity. 
A že jich nebylo málo.
V  září  absolvovali  studenti  druhých  roč-

níků  barmanský  kurz  a  uskutečnily  se  dvě 
exkurze Máchovým krajem  a  do  Prahy  a  na 
Karlštejn. V říjnu vyrazili studenti za pozná-
ním historie do polského Krakova a Osvětimi, 
v Brně navštívili Židovské kulturní centrum. 
Vybraní  studenti  se  zúčastnili  kurzu  flairu 
vedeného  Petrem Neumannem.  Své  znalosti 
a invenci předvedli v hotelu Voroněž na sou-
těži Brněnský soudek a Mladý sommelier.
V  listopadu  se  studenti  druhých  ročníků 

při  exkurzi  do  pivovaru  seznámili  s  postu-
pem výroby piva a studenti čtvrtých ročníků 
při  návštěvě  brněnských  hotelů  Courtyard 
by Marriot a Barcelo Palace s provozem ho-
telů nejvyšších tříd.
Nejbohatší na aktivity byl  závěrečný mě-

síc  roku.  Během  něj  proběhl  cukrářský 

kurz  zaměřený  na  přípravu  pralinek  a  zdo-
bení  dortů.  Také  v  prosinci  naši  studenti 
soutěžili, a to v oboru barmanství a somme-
lierství  na  Brněnském  vánočním  poháru 
konaném  v  hotelu  International.  Soutěžilo 
se  ale  i  v  konverzaci  v  cizích  jazycích,  škol-
ní  kolo  se  konalo  v  jazyce  anglickém,  ně-
meckém a ruském. Jeho vítězové nás budou 
v březnu reprezentovat na celostátní konver-
zační soutěži hotelových škol v Poděbradech. 
V předvánočním  týdnu  se  konaly poznávací 
zájezdy do Kutné Hory a Vídně a také spor-
tovní den.
Největší  prosincovou  akcí  byl  den  ote-

vřených  dveří,  kde  ve  vánočně  vyzdobené 
škole přivítali studenti a učitelé potenciál-
ní budoucí studenty naší školy a  jejich ro-
diče.  Ti  se mohli  seznámit  s  činností  naší 
školy  prostřednictvím  prezentací  o  ško-
le,  exkurzích  a  poznávacích  zájezdech  po 
České  republice  i  do  zahraničí,  zhlédnout 
praktické  ukázky míchání  nápojů  a  flairu. 
Měli možnost si zasoutěžit v poznávání tu-
ristických zajímavostí a jídel různých zemí 
a  také  zkusit  jazykové  kvízy.  K  příjemné 

atmosféře  přispělo  rovněž  občerstvení 
připravené  našimi  studenty  a  vystoupení 
s koledami.
Velkou  atrakcí  byla  ochutnávka  jedlého 

hmyzu,  kterou  připravil  a  zajímavou  před-
náškou doplnil odborník na entomofagii pan 
Milan Václavík  (reportáž  ze dne otevřených 
dveří  je možno zhlédnout na stránkách Tiš-
novské televize).
V souhrnu aktivit naší školy nesmíme za-

pomenout ani na činnost studentů a vycho-
vatelů  na  Domově  mládeže.  Mezi  ně  patří 
tradiční  akce  pro  děti,  obsluha  seniorů  na 
mikulášském večírku pořádaném městysem 
Lomnice, beseda s nevidomou Katkou Kubi-
novou nebo vánoční besídka pro učitele.
Tolik ohlédnutí, ale nás čeká více než další 

polovina školního roku a během ní somme-
lierský  kurz  a  poznávací  zájezd  do  Francie. 
Pro studenty čtvrtých ročníků ovšem začíná 
období  největšího  úsilí,  které  bude  završe-
no  praktickými  a  teoretickými  maturitními 
zkouškami. 
Doufejme,  že  i  druhé  pololetí  školního 

roku bude stejně úspěšné jako to první.
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  RC Studánka  

Rodinné centrum Studánka
Radka Štěpanovská, koordinátorka RC, Zuzana Kurdiovská, statutární zástupkyně

V únoru jsme pro vás připravili řadu zajíma-
vých  aktivit.  Podrobné  informace  naleznete 
na www.studanka-tisnov.cz nebo na FB. Na 
aktivity  je  třeba nahlásit  se předem!   K při-
hlášení  využijte  email  studanka.tisnov@
gmail.com. Hlídání dětí zajistíme. 
V  době  jarních  prázdnin  5.  až  9.  února 

bude provoz v našem centru omezen. Krouž-
ky budou probíhat jen od pondělí do středy 
v  časech  uvedených  v  rezervačním  systé-
mu RC Studánka.   Ve čtvrtek a v pátek bude 
k dispozici dopolední herna. 

1.  Mravenečci aneb Můj první oddíl
Pod vedením Markéty Bulvové probíhá v na-
šem  centru  kroužek Mravenečci  určený  dě-
tem  ve  věku  pět  až  sedm  let.  Aktivity  jsou 
zaměřeny na poznávání přírody formou her 
a prožitku. Děti přírodu prozkoumávají vše-
mi  smysly,  vyrábí  z  přírodních  materiálů 
a učí  se základní  tábornické dovednosti. Od 
února  přijmeme  několik  dalších  dětí.  Krou-
žek probíhá v úterý od 16.00 do 17.30.

2. Fontána lásky – zapojte se i vy
U  příležitosti  Národního  týdne  manžel-
ství  chce  RC  Studánka  navázat  na  úspěšný 

srdíčkový  Řetěz  lásky  a  tentokrát  vytvořit 
Fontánu lásky ze symbolických snubních prs-
tenů. Láska a manželství  jsou propojené  jako 
snubní  prstýnky  na  svatebních  oznámeních. 
Snubními  prsteny  se  k  sobě  snoubí  dva  lidé. 
Představují jejich lásku i jejich osobnosti. Bu-
deme  rádi,  když  se  do  akce  zapojíte  i  vy.  Do 
čtvrtka 1. února můžete přinést do RC Studán-
ka dva proužky papíru  jakékoli barvy o šířce 
3,5 cm a velikosti A4 (stačí hodit do schránky). 
Na jeden napište svá jména (nebo jen iniciály) 
a datum svatby. Na druhý proužek můžete na-
psat, co pro vás manželství osobně znamená, 
nebo ho můžete nechat prázdný. My je zalami-
nujeme a vytvoříme z nich propojené snubní 
prstýnky.  Ty  potom  nainstalujeme  na  kašnu 
na  náměstí Míru  v  Tišnově.  Fontánu  lásky  si 
můžete prohlédnout v týdnu 12. až 18. února. 

3.  Anglická konverzace s novou 
lektorkou

Zvládáte základy angličtiny a potřebujete se 
rozmluvit? Přijďte mezi nás! V hodině mluví-
me pouze anglicky. V malé skupině účastníků 
probíráme různá témata a opakujeme složi-
tější gramatické jevy. Kurz pod vedením zku-
šené lektorky Mgr. Gabriely Hradilové (dříve 

Sedlákové) probíhá v úterý od 9.00 do 9.45. 
Začínáme 13. února.

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

Zveme všechny ženy na kurz cvičení se zkuše-
nou  fyzioterapeutkou  Jaroslavou  Jeřábkovou. 
Pozornost bude věnována zejména správnému 
držení těla. V deseti lekcích se zájemkyně nau-
čí  cviky na posílení břišních a zádových svalů 
a svalů pánevního dna. Cílem je nejen protáh-
nout tělo, ale naučit ženy správně cvičit a před-
cházet  tak  bolestem  šíjových  svalů  a  beder. 
Začínáme ve středu 14. února od 8.00 do 8.45.

5. Matky a dcery 
Zážitkový seminář s  lektorkou MUDr. Taťja-
nou  Horkou  zaměřený  na  posilování  ro-
dinných  vztahů  a  vazeb  mezi  generacemi 
proběhne  v  sobotu  17.  února  od  9.00  do 
17.00. Kapacita je už obsazena.

6.  Dráčci – ucelený program pro rodi-
ny s hyperaktivními a neklidnými 
dětmi

V pondělí 19. února od 16.00 do 17.30 začí-
ná program Dráčci. Je určen rodičům s dětmi 
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ve věku čtyři až sedm let, které jsou neklidné 
nebo nesoustředěné  (zejména  s ADHD).  Jed-
ná  se  o  hry  a  cvičení,  jež  pozitivně  ovlivňu-
jí  psychomotorický  vývoj  dítěte.  Program  je 
naplněn  aktivitami  na  posílení  hrubé  a  jem-
né  motoriky,  paměti,  pozornosti,  spolupráce 
a  vztahu mezi  rodičem  a  dítětem.  Lektoruje 
Bc. Šárka Ondráčková – předškolní pedagožka. 

7. Předporodní příprava 
Ve  čtvrtek  1.  března  v  18.30  začíná  kurz 
předporodní  přípravy.  Základ  tvoří  čty-
ři  setkání  s  certifikovanou  dulou  a  laktač-
ní  poradkyní  Martinou  Blahovou,  v  nichž 
se  budeme  věnovat  těhotenství,  přípra-
vě  na  porod,  výběru  porodnice,  porod-
nímu  plánu,  průběhu  porodu,  bondingu, 
šestinedělí,  kojení  a  péči  o  novorozence. 
Páté  setkání  s  fyzioterapeutkou  Mgr.  Mar-
tinou  Šaclovou  je  zaměřeno  na  bezpečné 

polohování  a  manipulaci  s  novorozencem. 
A na šestém setkání se s psycholožkou Mgr. 
Hanou  Pelčákovou  Kubecovou  budeme  vě-
novat přípravě na rodičovskou roli. Pro více 
informací  a  rezervace  na  tel.  777  706  724  
nebo emailem studanka.tisnov@gmail.com.

8.  Čtyři kroky k pohodovému 
rodičovství

Zveme  všechny  rodiče  na  cyklus  čtyř  před-
nášek  dotýkajících  se  základních  princi-
pů  výchovy  dětí  pod  vedením Mgr.  Zdenky 
Štěfanidesové,  zkušené  pedagožky,  meto-
dičky  výchovy  a  lektorky.  Cyklus  začíná 
v  úterý  6.  března  přednáškou  Respektující 
přístup k dítěti. Další témata následují v pá-
tek  16.  března  Hranice  jsou  nutné,  úterý 
27.  března  Otevřená  komunikace  v  rodině 
a v pátek 6. dubna Budování identity dítěte. 
Vždy v čase od 16.30 do 18.30.

9. Jarní burza dětského oblečení
Opět připravujeme jarní burzu dětského ob-
lečení,  kde  můžete  prodat  a  nakoupit  jarní 
a  letní oblečení, obuv, hračky a další dětské 
potřeby  pro  děti  od  0  do  15  let.  Proběhne 
v sokolovně, Drbalova 274, Tišnov, ve dnech 
12.  až  14.  března.  Formulář na burzu  a  po-
drobné  informace  si  stáhnete  od  čtvrtka 
15. února na www.studanka-tisnov.cz. Přijí-
máme jen 140 formulářů pro prodej. Vítáme 
pomoc dobrovolníků na burze! 

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

Aktivity projektu „Spokojeným ro-
dičem ve Studánce od těhotenství 
po školu“ jsou podpořeny z dotač-
ního programu Rodina. Jeho sou-
částí jsou aktivity 5, 6, 7, 8.

KROUŽKY
Na 2. pololetí nabízíme poslední volná místa v kroužcích. Ak-
tuální nabídku Inspira naleznete na http://www.svcinspiro.cz/
nabizime/krouzky-kurzy/.
– BAOBAB – pondělí 16.00 až 18.00 mladší, středa 13.30 až 15.30 starší
– ŘEMESLO – pondělí 14.00 až 16.00
–  HOKUS POKUS – úterý 14.00 až 15.00 začátečníci, 15.15 až 16.15 
pokročilí

–  ROPESKIPPING –  úterý  14.45  až  15.45  pokročilí,  středa  13.30  až 
14.30 začátečníci

– TVOŘIVÝ FREESTYLE – úterý 18.30 až 20.30
– CUKRÁŘI 2 – středa 14.00 až 15.30
– MTB/BMX – středa 17.00 až 18.00
– MLSNÁ VAŘEČKA 2 – středa 17.15 až 18.45
– IRSKÉ TANCE – čtvrtek 16.30 až17.30

TÁBORY 
Od 22. ledna je zveřejněna nabídka na pobytové tábory a vodácké 
putování po Vltavě pro rodiny. Aktuálně na www.svcinspiro.cz/ 
nabizime/tabory/.

Nabídka příměstských táborů bude zveřejněna v dalším čísle 
TN a webu Inspira.
Pobytové
– VLTAVA – vodácké putování  17. až 22. června
– PROSPEKTOŘI – Alchymisté – přírodovědný tábor na Moravci  2. až 
8. července
– FLORBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ – 30. června až 6. července
– VRANICE – Pravá galská dobrodružství – stanový tábor  14. až 28. 
července
– ZUMBA – u moře 25. srpna až 1. září

KARNEVAL 
Z pohádky do pohádky  
Dáša Lazarová, pedagožka
V neděli 28. ledna od 15.30 do 18.00 v tišnovské sokolovně pořá-
dá Inspiro – středisko volného času Tišnov karneval. Vstup a občerst-
vení otevřeny již od 15 hodin. 
Vstupné 80 Kč na osobu. Děti do jednoho roku zdarma.
Zveme  všechny  děti  i  jejich  rodiče  na  velký  a  zábavný  karneval. 

Princezny i princové, Karkulky,  loupežníci,  ježibaby, rytíři a další po-
hádkové  bytosti,  přijďte.  Roztančíme  sokolovnu  na  hudbu  známých 

pohádek. Rodiče, pojďte si užít spolu s dětmi nedělní odpoledne a vez-
měte si na sebe také masku. Určitě to vaše dítě ocení a vy od nás dosta-
nete malou pozornost v podobě výborné kávy. Občerstvení zajištěno.

Pro nejoriginálnější rodinné týmy jsou připraveny odměny. Na 
děti čeká bohatý program plný her, soutěží a zábavy. Pro dospělé bude 
připravený kvíz, jak jinak než pohádkový. Karneval moderuje Jarka Vy-
koupilová – Český rozhlas Brno.

KURZ 
PC kurz pro dospělé 15. února – 19. dubna
Monika Chlupová Fruhwirtová, pedagožka
Začínáme ve čtvrtek 15. února v 18.30 v PC učebně Inspira – stře-
diska volného času. Cena 1 500 Kč za 10 lekcí. Kapacita osm účastníků. 
Individuální přístup.

Vhodné pro širokou veřejnost, která se chce seznámit s prací na 
PC a upevnit si své znalosti. Kurz shrne základní témata práce s počíta-
čem s důrazem na praktické dovednosti účastníků. Zaměříme se na práci 
s internetem, emailovou schránkou, paměťovými médii a prostředím OS 
Windows. Prostor dostane upravování fotografií, stahování dat z interne-
tu i práce s tiskárnou. Nevynecháme ani témata jako internetová etika či 
bezpečnost na síti.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 
Přihlašovat se můžete do 12. února na e-mail chlupova@svc-

inspiro.cz.

SEMINÁŘ       
První pomoc a resuscitace  
s MUDr. Milanem Brázdilem 
Karolína Planerová, pedagožka
Ve středu 21. února od 17.30 v klubovně Inspira  na  přednáš-
ce MUDr. Milana Brázdila  se  dozvíte,  jak  byste  si  poradili  při 
záchraně lidského života například při havárii auta. Jaké jsou nejno-
vější trendy v oblasti kardiopulmonální resuscitace a další. Před-
pokládaná doba trvání je asi tři hodiny, cena kurzu 290 Kč na osobu 
(dítě/250 Kč).
Přednáška je vedena zajímavým, interaktivním způsobem a názor-

ně tak, že její obsah zůstane v mysli hodně dlouho a v případných ne-
čekaných krizových situacích značně ulehčí nutné jednání k záchraně 
lidského  života.  Naučí  organizovat  záchranný  řetězec,  komunikovat 
s dispečerem, pacientem, zvládat paniku a stresové situace při pomoci 
člověku v ohrožení života.

  SVČ Inspiro  
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Seminář je určen pro širokou veřejnost, mládež, seniory, pedagogy 
v ZŠ i MŠ, hasiče, zdravotnické pracovníky, rodiče s dětmi (od 10 let).
MUDr. Milan Brázdil – vedoucí lékař a primář urgentní medicíny, 25 

let je lékařem letecké záchranné služby, dále působí i u zdravotnické 
záchranné  služby Olomouckého kraje  a  rovněž  je držitelem Ceny  za 
počin roku v kategorii hrdinský čin.
V případě zájmu můžete obdržet písemné potvrzení o absolvová-

ní kurzu.
Přihlašovat se můžete do 16. února na e-mailu planerova@sv-

cinspiro.cz.

Inspiro otevírá Dětský klub
Iva Kroutilová, ředitelka
Od 12. února  bude  Inspiro  nabízet  novou  službu  pro  zaměstnané 
rodiče – Dětský klub, který bude otevřen pro děti základních škol 

denně během školního roku v době od 13 do 18 hodin. Provoz bude 
zajištěn pedagogickými pracovníky, kteří budou po celou dobu s dětmi 
a budou s nimi trávit volný čas po škole. V rámci Dětského klubu bude 
možné zajistit i převod žáků ze školy do klubu, potažmo do zá-
jmových útvarů Inspira.
Tato  služba  je určena především pro žáky, kteří nenavštěvují 

školní družinu nebo  jim  její otevírací doba nevyhovuje; dále pro 
žáky, kteří čekají před nebo po kroužku na spoj domů. 
Službu může  Inspiro  otevřít  díky  získané  dotaci  z  Evropského 

sociálního fondu – operačního programu Zaměstnanost, která je na 
podporu zaměstnaných rodičů nebo rodičů, kteří jsou ve fázi hledá-
ní pracovního místa. 

Bližší informace pro přihlášení a podmínky přijetí žáků do 
Dětského klubu naleznete na www.svcinspiro.cz.

Jak trávili advent senioři v Centru sociálních služeb
Jana Wildová s použitím příspěvků Ludmily Cvrkalové a Ing. Jiřiny Frýbové

Podobně jako v předchozích letech i v roce 2017 jsme v Centru so
ciálních služeb Tišnov pořádali před vánočními svátky řadu akcí, kte-
rými si senioři mohli zpříjemnit adventní dobu. 
Předvánoční přípravy začaly vánoční dílnou, kde si zájemci mohli 

společně vyrobit různé dekorace. Některé vánoční aranže se potom 
použily na výzdobu centra, jiné byly k vidění na Adventním jarmar-
ku na  tišnovském náměstí  nebo na  vánoční  výstavě  v  našem  cent-
ru. Zde bylo možné zhlédnout mnoho krásných vánočních výrobků 
našich seniorů a premiérově i betlémy pana Zdeňka Jílka. Díky jeho 
pozvání  byl  uskutečněn  i  poslední  výlet  roku  2017,  a  to  na  výsta-
vu Betlémy od Předklášteří  po Mexiko  v  prostorách  obecního úřa-
du v Předklášteří.  Za  všechny  spokojené účastníky píše paní  Jiřina 
Frýbová:  „Krásné odpoledne nám bylo zpříjemněno milým přijetím, 
výkladem, svařákem s koláčkem nabídnutým panem Zdeňkem Jílkem. 
Stačili jsme si prohlédnout i pěknou výstavu Klubu přátel fotografie 
Tišnov a odměnili se dobrou kávou se zákuskem v cukrárně v Tišnově.“ 

K  adventu  na  CSS  neodmyslitelně  patří  také  zdobení  perníčků 
s Alenou Smejkalovou, poslechový pořad pana Ing. Václava Seyferta 
nebo zakončení plavecké sezóny ve Wellness Kuřim.
Tradiční  je také Mikulášská zábava, která se letos vydařila k vel-

ké spokojenosti všech.  Jídelna byla zcela zaplněná, Malá kapela vý-
borná,  dobrá  nálada  zavládla  u  všech  přítomných.  Spolu  s  čertem 
a andělem přišel důstojný Mikuláš, promluvil k přítomným a rozdal 
dárky. Tančilo se a zpívalo až do večera.
Další předvánoční tradicí je vystoupení pana Jiřího Helána. Za do-

provodu Rosti Komosného zazpíval známé lidové a vánoční melodie. 
Tentokrát nezůstalo jen u poslechu, ale pan Helán postupně provedl 
všechny  ženy v dosahu. Při některých písních  se  sál  jídelny  takřka 
změnil v taneční parket. Posledním pořadem před vánočními svátky 
bylo taneční vystoupení dětí z dětského domova a vystoupení pěvec-
kého souboru seniorů, kteří za klavírního doprovodu pana Františka 
Kratochvíla zazpívali několik koled. 

  Centrum sociálních služeb Tišnov  

Přehled akcí v Centru sociálních služeb
Jana Wildová, ředitelka

Leden: 17. 1. 2018
Únor: 7. 2. 2018, 21. 2. 2018
Březen: 7. 3. 2018, 21. 3. 2018
Odjezd od Podhorácké restaurace vždy v 11.45 hod.
Doprava a vstup: 110 Kč
V případě nízkého počtu účastníků se v daném termínu nepojede.
Kontakty pro bližší informace a přihlašování:
Markéta Prokopová (mob. 730 193 325)
osobně v knihovně Centra sociálních služeb Tišnov, Králova 1742

Poslechové pořady Písničky ze starých časů
Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX pokračují další sezónou 
cyklu poslechových pořadů Písničky ze starých časů, které připravuje 
a komentuje pan Ing. Václav Seyfert.
Druhý poslechový pořad v roce 2018 se koná ve středu 14. února od 
15.00 hodin v knihovně DPS Králova.

Hodně štěstí!
Ve středu 14. února se opět sejdeme v knihovně domu 
s pečovatelskou službou na Králově ulici a zaposloucháme se do 
písní Slávka Jandy, Petra Nováka, Marie Rottrové, Hany Hegerové, Evy 
Olmerové a dalších. 
Akce se koná jako vždy od 15 hodin v knihovně DPS Králova.

Poslechové pořady v roce 2018
14. února Hodně štěstí!
14. března Co si dnes vzít na sebe?
11. dubna Chvilka entomologie
9. května Koupeme se, kde se dá 

Zahájení ostatkového průvodu
Zveme Vás na již tradiční tišnovský ostatkový průvod.
Zahájení se koná v neděli 11. února v 15.30 hodin v jídelně DPS 
Králova.
Program předvede Taneční soubor KVJ Tišnov pod vedením PhDr. 
Ireny Ochrymčukové za spolupráce MěKS Tišnov. Přijďte si zazpívat 
a pobavit se.

Maškarní plážová zábava
Srdečně Vás zveme do Centra sociálních služeb na maškarní plážovou 
zábavu, která se bude konat ve čtvrtek 15. února od 14.00 hodin 
v jídelně DPS Králova.
K tanci a poslechu Vám zahrají manželé Maškovi.
Jak letošní téma napovídá, zábava je spojená s plážovými oblečky, 
slunečníkem, brýlemi, žabkami. Vítány jsou i jiné nápadité masky. 
Přijďte se pobavit, zatančit si a zazpívat.
Vedle bohatého občerstvení Vás čeká příjemná zábava s překvapením.
Těšíme se na Vás. Vstupné dobrovolné.
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Doufám, že si každý senior mohl vybrat předvánoční program po-
dle svého zájmu a že všichni naši klienti byli spokojeni. 
Fotografie ze všech akcí, které se v Centru sociálních služeb Tiš-

nov konají, najdete ve fotogalerii na našich nových webových strán-
kách http://css-tisnov.cz/.
Těšíme se na Vás na našich akcích i v roce 2018, do kterého Vám 

přejeme mnoho zdraví, radosti a pohody.

 

!  

Svaz tělesně pos.žených  
v České republice z. s. 

místní organizace Tišnovsko zve své členy na 

VÝROČNÍ SCHŮZI 
20. 2. ve 14.00 v jídelně Domu 

s pečovatelskou službou 

(Je možné použít spoj ve 13.37 č. 333 směr Lomnice.) 

Srdečně zve výbor STP. 

                                                                                                    

  Domov sv. Alžběty, Žernůvka  

  Klub přátel fotografie Tišnov    Svaz tělesně postižených  

SPOLKY A SDRUŽENÍ  

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

 
PŘIJME  na  HPP 

 

KUCHAŘKU - KUCHAŘE  
 
Požadujeme:  vyučení v oboru (není podmínkou) 
                        dobrý zdravotní stav 

                            pracovitost 
                        pečlivost a spolehlivost 
 
Nabízíme:       práci na HPP v jednosměnném provozu 
                        příjemné pracovní prostředí a dobrý kolektiv 
                        dobré platové podmínky 
                        příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění 
                        5 týdnů dovolené 
 

 
PRACOVNÍKY  NA  ZÁSTUP  do kuchyně, do prádelny a na úklid 
 

Zájemci se mohou hlásit písemně na email: provoz@dosa.cz 
nebo telefonicky na: 549 411 526 kl. 111, 737 119 824 
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Přijďte na přednášku MUDr. Taťjany Horké  
Člověk jako vztahová bytost
Mgr. Adéla Nešporová, koordinátorka klubu

Lesní  rodinný  klub  na  Tišnovsku  připravuje  za  podpory Městského 
kulturního střediska Tišnov pro rodiče, prarodiče, pedagogy a další zá-
jemce benefiční přednášku MUDr. Taťjany Horké na téma Člověk jako 
vztahová bytost. Proběhne 28. února od 18 hodin v sále Kina Svratka. 
Vstupenky  je možné zakoupit v předprodeji na webových stránkách 
Kina Svratka nebo v Turistickém informačním centru v Tišnově.
MUDr. Taťjana Horká (roz. Balášová) je rodačkou z Předklášteří. Té-

měř osmnáct let žila a studovala v tomto kraji. Provozuje soukromou 
psychiatrickopsychoterapeutickou praxi  v Psychoprofi  s.  r.  o.  v Brně 
(www.psychoprofi.cz),  kde  se  věnuje  dětem,  dospělým  a  celým  rodi-
nám.  Je  atestovanou  dětskou  a  dorostovou  lékařkou,  psychiatričkou 
a psychoterapeutkou.  Její  jméno se pojí  s  rodinnou systemickou psy-
choterapií a  terapií pevným objetím dle etiky PhDr.  Jiřiny Prekopové. 
Dále je lektorkou Školy lásky v rodině, sedm let vykonávala charitativně 
funkci ředitelky Nadačního fondu PhDr. J. Prekopové. S paní doktorkou 
Prekopovou navštívila Tišnov před třemi  lety, kdy společně vystoupi-
ly v  téměř vyprodaném Kině Svratka. Aktuálně pracuje na programu 
„Jdeme  společně“  s Mgr.  Barbarou  Dobešovou,  Ph.D.,  a  Ing.  Zuzanou 
Šmerkovou. Tento program je prevencí před vyhořením, je určený zdra-
votníkům,  sociálním  pracovníkům,  učitelům  a  lidem  v  pomáhajících 
profesích. Taťjana Horká působí též na Slovensku, kde společně s Mgr. 
Zuzanou  Bajkaiovou  vede  mimo  jiné  zážitkové  semináře  s  názvem 
„Limbický otlačok“, „Císarovny“, „Matky a dcéry“ zaměřené na rehabili-
taci porodu a terapii traumatických zážitků matek po porodu.
Zmíní rovněž něco o svém osobním proměňování a změně pohledu 

na současnou medicínu. V přednášce bude využívat kulisy, které mno-
zí rodiče velmi rádi přebírají pro svou komunikaci s dětmi, např. pro 
vhodné vyřešení problematických  situací.  Taťjana pracuje  s předpo-
kladem, že  jsme (spolu)tvůrci  svého životního příběhu. V přednášce 
bude dostatečný prostor pro otázky  z publika.  Zároveň můžeme za-
jistit hlídání dětí v průběhu přednášky. Pokud máte o tuto službu zá-
jem, kontaktuje nás na emailu nesporova.adela@gmail.com. Výtěžek 
z přednášky podpoří Lesní rodinný klub na Tišnovsku.

Ohlédnutí za výstavou betlémů
Zdeněk Jílek za společnost Art Periscope

Ve dnech 9. až 17. prosince 2017 se konal v prostorách obecního úřa-
du v Předklášteří devátý ročník výstavy betlémů s názvem Betlémy od 
Předklášteří po Mexiko.
Jak  název  napovídá,  k  vidění  byly  nejen  práce  našich  betlémářů, 

ale  i  betlémy  ze  zahraničí.  Sice  byly menších  rozměrů,  zato  vyrobe-
ny z exotických materiálů. K dominantním exponátům domácí prove
nience  patřily  oltářní  betlémy  z  kostela  v  Lomnici  a  Předklášteří, 
dřevěné betlémy řezbáře Kejdy ze Skřinářova, mechanický betlém li-
dového řezbáře Františka Ševčíka z Malé Lhoty či betlém z lýka paní 
Marcely Petrášové z Lažánek. Obdivovány byly i plastiky manželů Ne-
tíkových z Brna a betlémy od řezbáře Heřmana Kotrby.
K  pestré  instalaci  přispěly  obrazy  naivních malířů  ze  sbírky  doc. 

Kollára  z  Brna,  vánoční  vystřihovánky  paní  Čepičkové  z  Černovic 
a  také  předměty  připomínající  prostředí,  ze  kterého  vystavené  bet-
lémy pocházejí  (církevní předměty u kostelního betléma z Lomnice, 

Betlémy byly k vidění i před obecním úřadem v Předklášteří. Foto: 
Michal Beneš
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africký buben a suvenýry u exotických betlémků, staré kuchyňské ná-
dobí u perníkového betléma atd.). 
K vánoční atmosféře přispěly  i žákovské práce ze základních škol 

v Předklášteří, Dolních Loučkách a Lažánkách.
Počtem exponátů, kterých bylo tentokrát více  jak sto padesát, vý-

stava patřila k největším na Tišnovsku a byla po celý týden mimořádně 
navštěvovaná.
Obohacením  výstavy  bylo  odhalení  betlému  před  obecním  úřa-

dem.  Autorem  soch  je  řezbář  Zdeněk  Farský  z  Náchoda,  který  do 

zvoničky  z dřevěných  trámů vyřezal  svatou  rodinu a dvě ovce. Ko-
lemjdoucí  se  tak mohli  po  celou  vánoční  dobu  těšit  z  uměleckého 
díla,  které  připomíná  podstatu  Vánoc.  Hlavní  iniciátor  tohoto  ven-
kovního betlému Martin Jůza a obec Předklášteří chtějí i v letošním 
roce s tímto projektem pokračovat a scenérii rozšířit.
Máme se tedy na co těšit, protože se již nyní začal připravovat ju-

bilejní desátý ročník výstavy. 
Všem návštěvníkům děkujeme za přízeň a do roku 2018 přejeme 

mnoho dalších uměleckých zážitků.

Světové evergreeny v tišnovské 
knihovně
Václav Seyfert, redaktor TN

Čtyři  roky  poté,  co  v  posluchárně Městské  knihovny  skončil  osmi-
dílný cyklus Kapitoly z historie československé rockové hudby, bude 
jeden z běhů nadcházejícího semestru Univerzity volného času opět 
věnován  tónům  uplynulého  století.  Počínaje  5.  únorem  se  zájemci 
budou moci rovněž v osmi pokračováních seznámit s  legendárními 
evergreeny světové populární hudby, neboť právě tak se nazývá vy-
psaný kurz, který potrvá po celé jaro až do konce května.
Ve svých dobách byla samozřejmě „populární hudbou“ i dnešní klasi-

ka, ale pokud tento pojem zúžíme na žánry, jako je jazz, rock, blues, folk 
či šanson, najdeme dnes v každém z nich desítky, neli stovky skladeb, 
které přečkaly zub času a které si vysloužily označení standardy nebo 
evergreeny. Vyznačují se mimo jiné tím, že v průběhu let byly nahrávány 
a přezpívávány stále znovu, opakovaně, a to zpravidla v různých úpra-
vách a podobách. Říká se například, že slavná Gershwinova píseň Sum-
mertime z  jeho opery Porgy a Bess se už dočkala asi 25 tisíc různých 
verzí. A jen o něco málo „hůře“ jsou na tom v tomto směru mnohé další.
V řadě případů se tou nejznámější verzí dané písně nestal její ori-

ginál,  takže  jistě  nebude  bez  zajímavosti  vzájemně porovnat  nejen 
tato zpracování, ale také další, mnohdy více či méně kuriózní úpravy, 
které nepostrádají například prvky humoru, překvapení či neočeká-
vané kreativity. Nebudou opomenuta ani „česká“ provedení, která se 
často zapsala do historie domácí populární hudby. Do každého z dílů 
budou zařazeny vždy žánrově spřízněné skladby, takže postupně bu-
dou představeny slavné melodie v těchto ucelených kapitolách:

5. února – Klasické standardy z jazzové historie
Prostor dostane nejen  již vzpomínaná Summertime,  ale  také napří-
klad  více než  sto  let  staré Saint Louis Blues Williama Christophera 
Handyho (1914), Stardust (1927) či Georgia On My Mind (1930) Ho-
agyho Carmichaela, Night And Day Cole Portera z roku 1932, o čtyři 
roky mladší Caravan autorské dvojice Ellington–Tizol, Misty zkompo-
nované pianistou Errollem Garnerem v roce 1954 nebo Adderleyho 
Work Song z roku 1960.

19. února – Písničky z repertoáru skupiny Beatles
Zde je nabídka téměř nepřeberná, ale rozhodně nebudou vynechány 
jak písně nejslavnější – Yesterday, Eleanor Rigby, Michelle nebo Help, 
tak i takové, které se dočkaly velmi zajímavých úprav (With A Little 
Help From My Friend, We Can Work It Out) nebo hity ze sólových kari-
ér jednotlivých členů skupiny (Imagine Johna Lennona).

5. března – Tradicionály neznámých autorů
V případě celé řady slavných melodií není znám jejich autor a uvádějí 
se dodnes jako lidové písně, které po svém uchopili umělci jak z ob-
lasti blues a jazzu, tak i rockové kapely či folkoví zpěváci. Patří sem 
například Down By The Riverside, House Of The Rising Sun, Nobody´s  
Fault But Mine, St. James Infirmary Blues, John Henry, Midnight Speci-
al, Scarborough Fair, Sloop John B a řada dalších.

19. března – Písně pocházející z Evropy i odjinud
Aby se cyklus nestal jen přehlídkou angloamerické tvorby, bude ten-
to díl věnován nezapomenutelným „trvalkám“ pocházejícím z Evropy 
či z jiných částí světa. Z hudby francouzské tak zazní například Bre-
lovo Ne me quitte pas nebo Milord proslavený díky hlasu Edith Piaf, 
italská scéna bude zastoupena písničkami jako Volare či O sole mio, 
latinskoamerickou  hudbu  budou  reprezentovat  nezapomenutelné 
songy Besame mucho nebo El condor pasa a nebude chybět ani naše 
polka Škoda lásky skladatele Jaromíra Vejvody.

9. dubna – Hity rokenrolové éry
Po velikonoční přestávce dojde na kousky, které sice v řadě případů 
proslavil božský Elvis Presley, ale mnohdy pocházejí z tvorby či pera ji-
ných jeho souputníků. Takže dojde mimo jiné na Blue Suede Shoes Car-
la Perkinse, Roll Over Beethoven, Memphis Tennessee a Johnny B.Goode  
Chucka Berryho, Jailhouse Rock a Hound Dog autorského dua Leiber–
Stoller nebo skladbu Be Bop A Lula Gene Vincenta.

23. dubna – Country, reggae a další žánry
Řadu evergreenů mají na svědomí skladatelé a zpěváci z oblasti folk 
& country a bude jim tedy věnována převážná část šestého dílu. Kris 
Kristofferson  představí  svoje  Me And Bobby McGee nebo For The 
Good Times,  John  Denver  nabídne  Take Me Home, Country Roads, 
Pete  Seeger Where Have All The Flowers Gone,  Johnny  Cash  sklad-
bu  své  ženy  June  Carter Ring Of Fire,  zazní  i  skladba  Stana  Jonese  

Jeden z dílů cyklu Legendární evergreeny světové populární hudby 
bude věnován i písničkám skupiny Beatles. Na snímku obal desky 
Beatles For Sale z roku 1964.
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(Ghost)Riders In The Sky. Díky Bobu Marleymu má svoje evergreeny 
už i oblast reggae (Redemption Song, I Shot The Sheriff), možná zazní 
i soul (I Feel Good Jamese Browna nebo Respect Otise Reddinga).

7. května – Legendární bluesové skladby
Znějí dodnes a hrají je mnozí: jejich autory jsou například Willie Di-
xon (Hoochie Coochie Man, I Can´t Quit You Babe, Little Red Rooster), 
Preston  Foster  (I Got My Mojo Working),  Spencer Williams  (Basin 
Street Blues), J. J. Cale (Cocaine), Screamin' Jay Hawkins (I Put A Spell 
On You) nebo John Lee Hooker (Boom Boom).

21. května – Slavné rockové balady
Různých kapitol by se sice dalo sestavit ještě mnoho, ale na závěr do-
staly přednost slavné rockové skladby pomalejšího tempa, například 

Stairway To Heaven z repertoáru Led Zeppelin, You Are So Beautiful, 
kterou proslavil především Joe Cocker, Perfect Day Lou Reeda, Bridge 
Over Troubled Water dvojice  Simon–Garfunkel  nebo  Santanova  in-
strumentálka Samba Pa Ti.
Díly záměrně nejsou řazeny chronologicky, aby po sobě následují-

cí pořady byly vždy co nejpestřejší. Hudební ukázky budou doplněny 
i velkoplošnými fotografiemi, ke každému dílu bude připraven tiště-
ný program a proběhnou také soutěže o speciální CD se skladbami 
zařazenými do výukového programu. 
K účasti na přednáškách je třeba se přihlásit osobně v knihovně 

nebo  na  telefonním  čísle  549  121  0012.  Pokud  tak  učiníte  ihned, 
snad se pro Vás místo ještě najde. 
Začíná  se  vždy  v  pondělí  v  17  hodin  v  posluchárně  tišnovské 

knihovny.

Festival Jeden svět Tišnov již posedmé
Jan Pernica, koordinátor festivalu Jeden svět Tišnov

Letošní  ročník  festivalu  Jeden  svět Tišnov  se  uskuteční  od 16.  do 
18. března v Kině Svratka. Tématem tohoto ročníku  je  „Aktualiza-
ce  systému“,  ale nelekejte  se,  žádné dokumenty o práci  s  počítači 
pro vás rozhodně nechystáme. Téma festivalu nás směřuje k dnešní 
době, kdy čelíme přívalu informací, ať už v běžném životě, nebo na 
sociálních  sítích,  a  často pod vlivem emocí  rychle  a bez  rozmyslu 
reagujeme. Je čím dál těžší si udělat vlastní názor, zjistit fakta a od-
lišit pravdu od „fake news“, které jsou tak typické pro dnešní dobu. 
Pojďme  se  zastavit,  zamyslet,  vydechnout  a  dát  si  čas  na  zjištění 
něčeho  nového,  na  zjištění  odlišného  úhlu  pohledu.  Aktualizujme 

systém,  udělejme  si  čas  na  zpracování  informací,  abychom moh-
li  jako  společnost  hladce  fungovat.  Nejen  takové  poselství  bude 
součástí  dokumentů,  které  vám  během  festivalového  víkendu  na-
bídneme. Stejně  jako minulé ročníky budou nedílnou součástí na-
šeho programu projekce pro školy, které proběhnou v  týdnu před 
festivalem.
Detailní program včetně novinek a doprovodných aktivit Vám při-

neseme  v  dalším  čísle  Tišnovských  novin,  ale  již  nyní  bychom Vás 
rádi pozvali na zahřívací festivalové předprojekce, které proběhnou 
v lednu a v únoru v tišnovských kavárnách.
Zaujal  Vás  festival  Jeden  svět  Tišnov?  Chtěli  byste  se  dozvědět 

více, pomoct nám  jako dobrovolník při přípravě  festivalu nebo nás 
podpořit sponzorským darem? Ozvěte se nám, prosím, na FB strán-
kách festivalu nebo na email jan.pernica@jedensvettisnov.cz.

SPOLKY A SDRUŽENÍ  MALÁ GALERIE TIŠNOVSKÝCH FOTOGRAFŮ – 13. díl  
připravuje Václav Seyfert, redaktor TN

Josef Maruška
První kontakt s fotografií a fotoaparátem jsem měl ještě v době analo-
gové fotografie. Snímky jsem pořizoval zrcadlovkou 6x6 sovětské výro-
by. Značně omezený počet snímků svitkového filmu mne donutil přejít 
na kinofilm. První fotoaparát na kinofilm jsem měl značky PRAKTICA. 
Omezené možnosti  s vyvoláváním  filmů v bytě a následné zvětšová-
ní mne  přinutily  používat  diapozitivy.  Jejich  kouzlo  tkvělo  převážně 
v barvě, navíc úplně odpadla práce ve fotokomoře – koupelně.
Značné množství snímků jsem vytvářel v přírodě, na dovolené, při tou-

lání – výletech po krajině s rodinou a dětmi. Přes počáteční nedůvěru k di-
gitální technice jsem čím dál více oceňoval následné zpracování snímků 
na počítači bez použití fotokomory. Postupná výměna fotoaparátů dospě-
la až k současné zrcadlovce značky CANON s odpovídajícími objektivy.
Vzhledem  k  tomu,  že  nemám  žádné  fotografické  vzdělání,  musel 

jsem  tuto mezeru  doplnit.  Při  brněnské  VUT  FI  se  utvořila  skupina 
lektorů  a  žáků  pokročilého  věku  toužících  doplnit  své  znalosti  z  fo-
tografické  teorie,  ale  i provádění praktických cvičení v přírodě nebo 
v improvizovaném ateliéru. Celý kolektiv je stručně nazýván „Univer-
zita třetího věku – U3V“.  Zúčastňuji se teoretické přípravy, ale násle-
duje  i praktické fotografování krajiny, reportážní  fotografie a snímky 
na rozhraní dne a večera. Zatím nejsem amatérský fotograf s vyhraně-
nou oblastí ve své tvorbě. Rád fotím krajinný detail, někdy i zajímavou 
krajinu a objekty zvláštně nasvícené. Snímky květin nebo jejich detaily 
jsou také v hledáčku mého fotoaparátu. 
Své  práce  prezentuji  na  klubových  výstavách  v  našem městě.  Již 

jsem se zúčastnil různých soutěží, jako je Ratibořický mapový okruh, 

Bystřické zrcadlení a celostátní soutěž pořádaná fotoklubem v Rýma-
řově. V periodických měsíčních soutěžích pořádaných celostátně jsem 
uspěl v květnovém hodnocení předešlého roku 2016. Zaslaná fotogra-
fie byla vyhodnocena na prvním místě. 
Fotografování je úžasný koníček, kterému se věnuji velmi rád. Mno-

ho mých snímků krajiny ani detailů není na úrovni, soutěže nevyhráva-
jí. Pro mne je však důležitý příjemný pocit a vzpomínka na místo, kde 
a kdy byl snímek fotografován.  
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Úsměvy palmy

Most u Staré Hlíny
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Jak jsme volili do 
městského zastupitelstva 
1994
Václav Seyfert, redaktor TN

Zatímco  v  roce  1990  se  do  obecních  zastu-
pitelstev  ještě  volilo  v  rámci  Českosloven-
ska,  o  čtyři  roky později  šlo  vlastně  o první 
komunální volby v  již nové České  republice. 
Uskutečnily se ve dnech 18. až 19.  listopadu 
1994. Tišnov se v souladu s aktuálně platný-
mi zákony rozhodl snížit počet členů zastupi-
telstva z dosavadních 21 na 15, rada byla pro 
změnu zredukována z dřívějších sedmi na pět 
členů. O hlasy tišnovských občanů se ucháze-
lo  celkem  osm  volebních  subjektů  (o  jeden 
více  než  v  roce  1990),  na  jejichž  kandidát-
kách bylo celkem 108  jmen (o osm více než 
před čtyřmi roky) – tři volební strany nevyu-
žily možnost naplnit svou kandidátku plným 
počtem patnácti uchazečů.
V  seznamech  bylo  zapsáno  6  487  voli-

čů  (o  273  více  oproti  roku  1990),  ovšem 
k  urnám  se  jich  dostavilo  „pouze“  3  989, 

takže volební účast  ve městě výrazně klesla 
ze 76,83 % roku 1990 až na 61,49 %. V rám-
ci okresu Brnovenkov přitom činila 72,93 %, 
v kraji 67,38 % a v celé ČR 62,26 %. Jde tedy 
o jedny z mála voleb, kdy se Tišnov z hlediska 
účasti ocitl pod republikovým průměrem.
Výsledky voleb byly následující:  1. ODS – 

13 462 hlasů, tj. 25,4 % (4 mandáty), 2. KDU-
ČSL – 11 252 hlasů, tj. 21,2 % (3 mandáty), 
3.  Sdružení  nezávislých  kandidátů  Tišnova 
(SNKT) – 8 147 hlasů, tj. 15,4 % (2 mandáty), 
4. KSČM – 6 248 hlasů, tj. 11,8 % (2 mandáty), 
5. Strana demokratické levice (SDL) – 4 286 
hlasů, tj. 8,1 % (1 mandát), 6. Sdružení nezá-
vislých  kandidátů  – Naše  sdružení  pro Vaše 
děti  a naši přírodu  (SNKNS) – 4 076 hlasů, 
tj. 7,7 % (1 mandát), 7. ČSSD – 3 143 hlasů, tj. 
5,9 % (1 mandát), 8. Hnutí samosprávné Mo-
ravy a Slezska (HSMS) – 2 417 hlasů, tj. 4,6 % 
(1 mandát).
Jednotlivými  členy  městského  zastupi-

telstva  se  stali:  Petr  Fruhwirt  –  1  386,  Ka-
rel  Švábenský – 1 304,  Jitka Veselá – 1 293, 
Jan Filla – 1 183 (všichni ODS), Vladimír Ti-
chý – 1 070, Marie Sendlerová – 1 048, Fran-
tišek  Svoboda  –  1  013  (všichni  KDUČSL), 

Jan Modrák – 1 088, Petr Bednář – 861 (oba 
SNKT),  Vladimír  Dokládal  –  687,  Miloslava 
Mašková – 592 (oba KSČM), Karel Fic – 946 
(SDL), Pavel Brzobohatý – 551 (SNKNS), Pa-
vel Máca – 394 (ČSSD) a Václav Šikula – 436 
(HSMS). Za každým jménem je uveden počet 
hlasů, které dotyčný kandidát ve volbách zís-
kal. Nejvýše postavenými náhradníky jednot-
livých stran podle výsledků voleb byli Milan 
Slavíček (ODS), Rudolf Vrzal (KDUČSL), Josef 
Sysel (SNKT), Libor Moudrý (KSČM), Jaroslav 
Komprs  (SDL),  Miroslav  Tomaňa  (SNKNS), 
Josef Závišek (ČSSD) a Václav Chlup (HSMS). 
V sobotu 3. 12. 1994 se nově ustavené za-

stupitelstvo  sešlo  na  svém  prvním  zasedání 
v zaplněné sokolovně, kde byli do nejvyšších 
městských funkcí zvoleni: starostou Ing. Petr 
Fruhwirt, jeho zástupcem Ing. František Svo-
boda a dalšími členy rady Ing. Marie Sendle-
rová, Petr Bednář a Jitka Veselá.
V  příštím  čísle  náš  vzpomínkový  cyk-

lus  výjimečně  přerušíme  a  budeme  se  vě-
novat  tišnovským  výsledkům  letošních 
prezidentských  voleb.  Ke  komunálním  vol-
bám, tentokrát z roku 1998, se vrátíme opět 
v dubnových Tišnovských novinách.

6: Starosta a továrník František Müller
Václav Seyfert, redaktor TN

„Bystrým zrakem, jemným vkusem a vzác-
nou zkušeností dobře prostřehl mnohé 
a mnohé nedostatky svého rodného měs-
ta a pojal pevný úmysl je odstranit a mi-
lované své rodiště pokud možno upravit 
a okrášlit; on dobře poznal, že je třeba 
dbát usilovně o zvýšení vzdělání lidu, pe-
čovat o hospodářské jeho posílení, aby 
moci a sebeurčení dosáhl řídit své osudy 
vlastní.“
Těmito  slovy  byla  v  roce  1909  dobovou 

češtinou  v  nekrologu  zhodnocena  práce 
dlouholetého  prvního  muže  tišnovské  rad-
nice Františka Müllera pro město i český ná-
rod.  Je  posledním  starostou  Tišnova,  který 
obdržel čestné občanství  ještě v době výko-
nu starostenské funkce, konkrétně 17. února 
1898.  A  donedávna  byl  i  posledním  držite-
lem  tohoto  titulu  ze  všech  bývalých  staros-
tů vůbec, než jej v uplynulých dvou létech po 
více než stoleté pauze doplnili in memoriam 
Alois  Řezáč  (1914–1936)  a  Antonín Mouka 
(1936–1943)…

Podnikatel
František Müller se narodil 27. února 1847 
v  Tišnově  v  tehdejší  Jirchařské,  dnešní  Ha-
louzkově ulici (která se také po určitou dobu 
na jeho počest jmenovala Müllerova) v domě, 
který  je  již  dávno  zbourán  a  na  jehož místě 

dnes stojí patrová budova č. p. 54.  Jeho otec 
Josef pocházel z Ettenheimu, městečka na ně-
meckofrancouzských hranicích,  a  do Tišno-
va přesídlil někdy po napoleonských válkách. 
Sňatkem  zde  vyženil  koželužnu;  manželství 
uzavřel  postupně  se  dvěma  sestrami  Spoh-
rovými,  nejprve  s  Františkou  a  po  její  smrti 
s její mladší sestrou Antonií. František pochá-
zel z druhého manželství a měl o 16 let star-
šího nevlastního bratra  Ignáta, který po otci 
převzal dům  i dílnu. František  se u něj vyu-
čil  řemeslu,  a  když  se  pak  vrátil  do Tišnova 
bohatší o nové zkušenosti  z  cest po Němec-
ku, Francii a Itálii, po nějakém čase koželužnu 
svého bratra opustil a založil svoji vlastní. 
V  domě  na  Jungmannově  ulici,  který 

s manželkou v  roce 1870 zakoupili  a které-
mu se dodnes (přestože v něm momentálně 
již  téměř sedm  let  sídlí Muzeum města Tiš-
nova)  říká Müllerův  dům,  nejprve  provozo-
val malou dílnu bez pracovníků. V příznivých 
časech  ovšem  podnik  dobře  prosperoval 
a  původní  výroba  pouze  svrchních  kůží  tak 
byla  záhy  doplněna  i  o  podešve.  Koželuž-
na se dále  rozšířila  směrem k  řece a v  roce 
1885  byla  v  prostorách  domovního  dvo-
ra  postavena  nová  dílna  s  pohonnou  loko-
mobilou.  O  čtyři  roky  později  pak  úspěšně 
podnikající  František  Müller  přešel  dokon-
ce na tovární výrobu – za domem byl vybu-
dován  nový  výrobní  objekt  s  mnoha  stroji 
a  v  něm  pracovalo  30  až  35  zaměstnanců. 

Hotové zboží odtud směřovalo téměř do ce-
lého RakouskoUherska.

Manžel a otec
V  roce  1869  se  František  Müller  oženil 
s o rok starší Eleonorou Kopřivovou, třetí ze 
sedmi  dětí  majitele  předklášterské  papírny 
Karla  Maxmiliána  Kopřivy.  Téměř  dva  roky 
žila mladá rodina v tchánově domě v papír-
ně, ovšem Eleonora zde byla nucena vést ce-
lou velkou domácnost a v důsledku vysílení 
přehnanou  prací  zde  Müllerovi  přišli  o  své 
první dva novorozence. Když se pak přestě-
hovali do nově zakoupeného domu, paní zde 
opět pomáhala svému muži při práci a  také 
v novém vlastním prostředí nejprve nepřeži-
ly další  dvě narozené děti,  obě děvčata.  Po-
čínaje  rokem 1875  se  ovšem  štěstí  obrátilo 
a  v Müllerově  rodině  se  začaly  rodit  zdravé 
děti  téměř každoročně – postupně přišli na 
svět  Karel  (1875–1947),  Eleonora  (1877–
1957),  Pavla  (1879–1943),  Josef  (1880–
1964),  František  (1882–1938),  Jaroslav 
(1885–1949),  Marie  (1887–1952)  a  Vladi-
mír  (1889–1967).  Prakticky  všichni  se  sta-
li ve svých oborech osobnostmi, a  jak plyne 
z uvedených dat, většina z nich se dožila po-
měrně vysokého věku. 

Politik
Vedle  úspěšného  vedení  firmy  se  František 
Müller nepřetržitě věnoval veřejnému životu. 

  Dlouhodobý seriál o čestných občanech města Tišnova – díl 22.  
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Působil  postupně  nebo  současně  v  míst-
ní  školní  radě,  v  okresním  silničním  výbo-
ru,  byl  členem  ředitelství  Spořitelny  města 
Tišnova,  kde  se  zasloužil  o  změnu  úřední-
ho  jazyka  z  němčiny  na  češtinu,  a  stál  také 
u  zrodu  mnoha  místních  spolků,  ať  už  šlo 
o hasiče, sokoly, nebo okrašlovací spolek. Již 
v roce 1873 se stal členem obecního výboru, 
od  roku  1880 působil  i  jako  radní,  přičemž 
vedl tzv. chudinský odbor a 28. března 1893 
byl  poprvé  zvolen  starostou  města.  Opa-
kovaně  pak  stanul  na  nejvyšším  postu  i  po 
volbách  v  létech  1898,  1901,  1905  a  1908. 
Pokusil  se  i  o  výraznější  politickou  kariéru 
a  v  létech  1895  a  1897  dvakrát  kandidoval 
za venkovská města  ležící  západně od Brna 
do rakouské říšské rady; nejprve proti mla-
dočeskému  advokátovi  Alfrédu  Stránskému 
a podruhé proti známému sociálnědemokra-
tickému předákovi  Josefu Hybešovi.  Zvítězil 
však vždy  jen v Tišnově,  což na poslanecký 
post nestačilo. Za zásluhy o město a o veřej-
ný prospěch obdržel v únoru roku 1899 Řád 
císaře Františka Josefa I.
V  „Müllerově  době“  zaznamenal  Tišnov 

v  mnoha  směrech  významný  rozvoj.  Již  na 
počátku  jeho  prvního  funkčního  období  se 
u  nás  uskutečnila  významná  národopisná 
výstava,  o  rok  později  vznikla  zimní  hos-
podářská  škola,  za další dva  roky byl  v Tiš-
nově  ustaven  okresní  úřad.  Rovněž  byl 
založen  lihovar  se  škrobárnou,  postavena 
jatka a koupen obecní mlýn, vydlážděny uli-
ce a chodníky, zbudovány silnice do soused-
ních  vsí,  vytvořeny  podmínky  pro  založení 
sanatoria  MUDr.  Kuthana,  postavena  soko-
lovna,  provedena  přestavba  radnice  a  uči-
něn první pokus o zřízení okresního muzea. 
Málokteré  období  v  historii města  se může 
pochlubit  takovým  rozmachem  jako  právě 
přelom 19. a 20. století. 

Müllerův dům
Již byla zmínka o tom, že dům v Jungmanno-
vě ulici číslo 80 koupili František a Eleonora 
Müllerovi v  roce 1870, a  to od předchozího 
majitele Aloise Bundsmanna. Historie domu 
je ovšem podstatně starší. Pravděpodobným 
stavebníkem původní chalupy na tomto mís-
tě  mohl  být  v  roce  1667  jistý  řezník  Crha. 
V  roce 1712  se novým majitelem  stal  vrch-
nostenský  úředník  cisterciáckého  klášte-
ra  v  Předklášteří  Antonín  Leopold  Továrek, 
který  tehdejší  nízké  stavení  přebudoval  na 
patrovou hospodu s právem vařit pivo a při-
koupil k němu i další pozemky. V roce 1775 
musel  být  dům  kvůli  dluhům  Továrkových 
dědiců  vydražen  a  majitelé  této  nemovi-
tosti se pak až do Müllerových časů poměr-
ně  rychle  střídali.  V  nejslavnějších  dobách 
v  domě bydlela  nejen  početná  rodina  Fran-
tiška Müllera,  ale  také  jeho  švagr  Ignát  Vlk 
(manžel Eleonořiny sestry Emílie) se ženou 
a mnoha dětmi  a  celý  objekt  včetně pozdě-
ji  přikoupené  zahrady  doslova  překypoval 

šťastným a spokojeným životem. V roce 1945 
byl  dům znárodněn,  o  16  let  později  přešel 
pod  správu  města  Tišnova  a  ocitl  se  v  tak 
havarijním  stavu,  že  mu  několikrát  hrozi-
lo  zbourání.  Definitivní  záchrana  přišla  až 
v  roce  2009  prostřednictvím  tzv.  norských 
fondů Evropské unie, díky nimž byla budova 
zrestaurována do dnešní podoby.

Tragické úmrtí
František  Müller  zemřel  8.  ledna  1909. 
V  brožurce  „Tišnovští  starostové“  z  roku 
1994  je  ještě  uvedeno,  že  šlo  o  dobrovol-
nou smrt a že „ho obtíže v jeho závodě (kte-
rý patrně neodolal konkurenci a zkrachoval) 
přivedly k rozhodnutí ukončit svůj život v tiš-
novském náhonu“.  Jak  ale  odhalují  rodin-
né  kroniky,  skutečnost  byla  poněkud  jiná. 
Müller  patřil  mezi  stoupence  tzv.  Kneippo-
vy  otužující  a  léčebné metody,  jejíž  součás-
tí  bylo  v  každém  ročním  období  ponoření 
do  studené  vody,  v  Müllerově  konkrétním 
případě  do  struhy  na  zahradě  domu.  Ono-
ho  osudného  lednového  dne  si  dal  vysekat 

otvor do  ledu na  zamrzlé  struze, po vstupu 
do vody byl  zřejmě  raněn mrtvicí  a  později 
byl nalezen pod ledem mrtev. Na pohřbu ze-
snulého  starostu  zcela přirozeně uctila  více 
než početná veřejnost a Müllerova manželka 
Eleonora,  která  se  následně  dožila  i  vzniku 
Československé republiky, se po celý zbytek 
života mohla  společně  se  svými  dětmi  těšit 
vědomím, že „tatínek skutečně žil život v kaž
dém ohledu vzorný a poctivý…“

Zdroje: 
–  Starosta František Müller a Müllerův dům, vyd. 
město  Tišnov  a  Muzeum  města  Tišnova,  2014 
(aut. Valeriana Kallabová, Lucie Vorálková)

–  Tišnovští  starostové,  Tišnovsko  –  prázdniny 
1994 (aut. Karel Fic)

–  Tišnov Fotorevue č. 3 – prosinec 1995 (aut. Ka-
rel Fic)

–  Vývoj samosprávy města Tišnova v letech 1862–
1918,  bakalářská  diplomová  práce  (aut.  Šárka 
Hornochová) 

–  Tišnov – přírodadějinypamátkylidé, vyd. měs-
to Tišnov, 2013

Portrét Františka Müllera ze sbírkového fondu Podhoráckého muzea



24 Tišnovské noviny

HISTORIE  

Únorové kalendárium Tišnovska 
Václav Seyfert, redaktor TN

1. ÚNORA

PŘED 50 LETY
Ve čtvrtek 1. února 1968 byla po rozsáhlé stavební rekonstrukci 
dána znovu do provozu tišnovská nemocnice. Na dvou specia-
lizovaných odděleních,  interním a neurologickém, bylo v té době 
pro pacienty z Tišnova a okolí k dispozici více než sto lůžek.

3. ÚNORA

PŘED 75 LETY
Ve středu 3. února 1943 se narodil Emanuel Ranný ml. Po matu-
ritě na tišnovském gymnáziu studoval obor malba na Vyšší škole 
uměleckého průmyslu v Brně. Poté byl zaměstnán v propagačním 
oddělení továrny na pletací stroje v Třebíči, od roku 1981 působil 
jako samostatný výtvarník. Brzy začal spolupracovat s básníkem 
Janem  Skácelem,  po  jehož  smrti  připravil  k  jeho  poctě  sborník 
Bílá žízeň, v němž příspěvky Milana Kundery,  Ivana Diviše a dal-
ších  umělců  doprovodil  svými  grafickými  pracemi  provedenými 
technikou suché jehly. Tato publikace se stala knihou roku 1994. 
Počátkem 90.  let přijal členství ve Sdružení Q a ve Sdružení čes-
kých umělců grafiků Hollar. Za svou tvorbu byl mnohokrát oceněn 
nejen u nás, ale i ve Francii, Slovinsku, Polsku, Makedonii, Srbsku 
a Rusku. 

6. ÚNORA

PŘED 785 LETY
Ze dne 6. února 1233 pochází první dochovaný písemný doklad 
o Tišnově, a to v listině královny Konstancie. Královna prodá-
vala premonstrátům v Teplé majetky v západních Čechách,  jimiž 
chtěla vybavit svůj pražský klášter cisterciaček, ale „neboť při kos-
tele sv. Petra v Praze řeholnice cisterciáckého řádu nemohly bez ne-
snází přebývat, založila jsem jim příhodné sídlo na Moravě v místě 
nazývaném Tišnov“. Stavební práce související s klášterem probí-
haly již od roku 1232, po podpisu listiny s královninou pečetí do-
šlo k příchodu prvního konventu. 

10. ÚNORA

PŘED 35 LETY
Ve  čtvrtek 10.  února 1983 byl na Klínku oficiálně dán do uží-
vání lyžařský vlek Tatrapoma  o  délce  500 metrů,  pořízený  ná-
kladem 526 tisíc Kčs. Během následujícího víkendu  již využívalo 
svah v průměru 180 lyžařů za hodinu, o pouhý týden později při 
hlavním náporu vzrostla frekvence až na plných 400 osob za hodi-
nu, takže se tvořily padesátiminutové fronty. Interval pohybu talí-
řových kotev byl asi 8 sekund a doba jízdy na vleku trvala zhruba 
2 minuty a 40 sekund. 

13. ÚNORA

PŘED 65 LETY
V  pátek  13.  února  1953  se v Čebíně narodil František Štam-
bachr, pozdější fotbalový reprezentant Československa a držitel 
zlaté  olympijské medaile  z  her  v Moskvě  1980.  Byl  rovněž  čle-
nem týmu mistrů Evropy z roku 1976, byť do bojů na šampioná-
tu přímo nezasáhl, o čtyři roky později se však už aktivně podílel 
na bronzové medaili naší reprezentace z téže akce a v roce 1982 
se zúčastnil mistrovství světa ve Španělsku. V reprezentaci ode-
hrál 31 utkání a vstřelil v nich pět branek. Působil jako záložník, 

po většinu vrcholové kariéry v  týmu Dukly Praha  (292  ligových 
utkání);  zahrál  si  i  v  Řecku  v  barvách  AEK  Atény  a  Apollonu 
Smyrna. V roce 2013 obdržel Cenu Václava Jíry za přínos našemu 
fotbalu.

17. ÚNORA

PŘED 210 LETY
Ve středu 17. února 1808 se v Tišnově narodil Jan Dvořáček. 
Pocházel  z  rodiny  zdejšího  řezníka  a  již  v  mládí  se  projevoval 
jako  nadaný  student.  Po  absolvování  brněnského  gymnázia  vy-
studoval  práva  na  univerzitách  v  Praze,  Lvově  a  ve  Vídni.  Jeho 
prvním  profesním místem  byl  post  suplenta  soudního  řádu  na 
vídeňské Tereziánské  akademii.  V  roce  1842  byl  členem posel-
stva  rakouské  vlády  na  jednání  v  Rusku  a  za  úspěšné  výsledky 
při  uzavření  poštovní  smlouvy mezi  oběma  státy  byl  vyzname-
nán  ruským  Řádem  svaté  Anny.  Jan  Dvořáček  byl  významným 
podporovatelem  slovanského  veřejného  života  ve  Vídni.  Bě-
hem revolučního roku 1848 byl účastníkem Slovanského sjezdu 
a později  se  stal  rovněž poslancem Moravského zemského sně-
mu, kde působil  v obdobích 1848–49 a 1861–65. Ve Vídni  spo-
luzaložil  Slovanskou  besedu,  záložnu  a  pěvecký  spolek.  Zemřel 
náhle 31. 3. 1865.

PŘED 125 LETY
V pátek 17. února 1893 se narodil Karel Krejčí. Pocházel z Bos-
kovic, v Tišnově působil od roku 1924 až do roku 1948 jako stře-
doškolský  profesor  zeměpisu  a  dějepisu  na  místním  gymnáziu. 
V období mezi 12. 9. 1945 – 7. 7. 1946 byl předsedou Národní-
ho výboru v městě Tišnově, kde pak působil  ještě jako předseda 
kulturně  školské,  letopisecké  a  zpravodajské  komise.  Byl  ceněn 
i  jako  umělecký  historik;  napsal  monografie  o  sochaři  Josefu 
Břenkovi, o díle Ondřeje Schweigla na Tišnovsku a další. Zemřel 
26. 9. 1972.

22. ÚNORA

PŘED 90 LETY
Ve středu 22. února 1928 byl trhovou smlouvou předán justiční 
správě československého státu dům zvaný „Pecírek“.  Jednalo 
se  o  budovu  č.  p.  22  na  tišnovském  náměstí,  v  níž  od  listopadu 
1799 působil  se svou rodinou sládek Václav Petera. V roce 1850 
tento dům odkoupilo město Tišnov a umístilo do něj spisy zruše-
ného patrimoniálního úřadu z Předklášteří. Z původních chlévů se 
staly šatlavy, dále zde sídlil okresní soud a další úřady (z němec-
kého slova „Bezirk“ = okres pochází i výše uvedené familiérní po-
jmenování).  Po  předání  justiční  správě  byla  na místě  původního 
domu  vystavěna  nová  budova  okresního  soudu,  věznice  a  pošty. 
Úřadovat se v ní začalo v roce 1929.

27. ÚNORA

PŘED 85 LETY
V pondělí 27. února 1933 zemřel Jan Máša, zemědělský odbor-
ník, novinář a regionální politik. V první polovině 20. let minulé-
ho století působil mimo jiné jako první náměstek starosty města 
Brna,  jímž  byl  další  Tišnovák  Bedřich  Macků.  Velmi  podrobně 
jsme  o  Janu  Mášovi  v  Tišnovských  novinách  psali  dokonce  ve 
dvou  pokračováních  našeho  dlouhodobého  seriálu  o  čestných 
občanech  města  Tišnova,  konkrétně  v  číslech  10  a  11  ročníku 
2016.
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Významné domy Tišnova
Jaroslav Jebáček

V tomto článku popíši historii domu č.p. 147 v ulici Brněnská. Před léty 
mi nabídl můj známý PharmDr. Jeřábek prohlídku tohoto domu a ta na 
mě udělala velký dojem. Přestože jsem řadu roků pracoval v sousední 
budově, nikdy by mě nenapadlo, jak tento dům vypadá uvnitř. Když jsme 
vešli, ocitl jsem se v prostorách, kde jako by se zastavil čas před více než 
sto  lety a kde by se dal natáčet historický film z dob dávno minulých. 
Klenuté stropy, kamenná dlažba i schody, původní dveře i kování.   
Za domem se nacházel dvorek s dalšími stavbami, dá se říct hobití-

mi domečky. V Tišnově není mnoho staveb s  takovou historií,  tato  již 
navíc několikrát vyhořela. 25. 9. 1862 se zde narodil a 30. 10. 1913 ze-
mřel Vladimír Josef Procházka, významný geolog a paleontolog. Nebu-
du líčit jeho životopis, poněvadž bych se vracel k tomu, co již bylo dříve 
napsáno, a popíši raději historii domu. Dne 17. 7. 1642 byla celá Brněn-
ská ulice vypálena Švédy, klášter vypleněn a probošt Arnold Weiskopp 
zastřelen. Roku 1788 uvádí josefinský katastr již domovní čísla, v roce 
1826 byly založeny patrimoniálním ouřadem (v zámku v Předklášteří, 
nyní budova muzea) nové artikule městské a nové gruntovní knihy.  
Dům  č.  147 měl  práva  vařit  piva  i  kořalku  a  právo  výčepu piva, 

vína  a  kořalky. V  roce 1788 byl majitelem  Jan Němec,  po něm pak 
Josef Růžička, kupní smlouva z 20. 1. 1809 byla v ceně 2 200 zlatých. 
10.  7.  1821  koupil  tuto  nemovitost  za  1  200  zlatých  konvertibilní 
měny Andreas Zelinka. Dalším majitelem na základě směnné smlou-
vy z 5. 3. 1855 v ceně 3 000 zlatých konv. měny se stal Ignác Zelinka. 
Na základě kupní smlouvy z 13. 3. 1855 za 3 460 zlatých a svatební 
smlouvy z 2. 7. 1855 získali nemovitost Josef a Teresie Procházkovi. 
Další majitelé: Terezie Procházková, odevzdací list ze 7. 1. 1898, Jo-
sef Procházka postup.  smlouva z 20. 4. 1909, Terezie Procházková, 
odevzdací  list ze 17. 12. 1913 spis. značka D407/I33/6. Další maji-
telé Jan a Františka Macků, kupní smlouva z 19. 5. 1914. Odevzdacím 
listem ze dne 26. 6. 1946 přešla nemovitost do majetku Jana Macků, 
Františka Macků, Marie Černé a Emilie Břeňové. V současnosti dům 
vlastní potomci posledně uvedených majitelů.

Rodina  Procházkova  zde  provozovala  řeznictví.  Když  paní  Terezie 
Procházková ovdověla a zemřel jeden z jejích synů, žila v domě se svým 
synem, dnes čestným občanem Tišnova. Po jeho smrti dům prodala sy-
novci  Janu Macků a  jeho manželce Františce Macků a  s nimi  v  tomto 
domě dožila. Jan Macků byl stavitelem silnic. Po první světové válce pod-
nikání ukončil a stal se zemědělcem. Z tohoto důvodu provedl stavební 
úpravy a modernizaci domu. Trakt domečků kolem sousední zdi až ke 
stodole poskytoval byt pro kočího, dále chlévy, udírnu, dřevník, chlívek 
pro prasata k porážce a maštal. Stodola je částečně podsklepena, stejně 
jako budova domu, přičemž sklep domu sahá až pod část dvora. Když Jan 
Macků zemřel, vzdala se jeho žena dědictví ve prospěch čtyř potomků, 
spoluvlastníků rovným dílem. V domě byly v minulosti prováděny  jen 
nejnutnější opravy. Když pak přešel do vlastnictví rodiny Macků, nachá-
zela se v něm trafika (dnes prodejna Avon). Ve velké přízemní místnosti 
provozoval krejčovské řemeslo pan Matulka, později VKUS. Jak je patrné 
z článku, tento dům je zajímavý nejen stavebně, ale i svou poutavou his-
torií, příběhem. Závěrem bych chtěl moc poděkovat paní Ing. Břeňové, 
která mi poskytla údaje, bez nichž by tento článek nemohl vzniknout.

Co ukrývá jeden 
tišnovský hrob
Václav Seyfert, redaktor TN

Na  starém  tišnovském  hřbitově  leží  hrob, 
v němž společně odpočívají dvě poměrně za-
pomenuté významné osobnosti z dějin naše-
ho města. O koho se jedná?

Josef Fic (*6. 4. 1888, †8. 7. 1948) byl sva-
toslavský  rodák,  který  si  po  svatbě  v  roce 
1921 postavil se svou manželkou dům v Rie-
grově  ulici;  dnes  jej  obývá  jeho  pravnučka 
Eva  Hančlová.  Ve  dvacátých  letech  minulé-
ho  století  se  stal  nejen  ředitelem měšťanské 
dívčí školy na Riegrově ulici, ale také předse-
dou správy místních a obecních měšťanských 
škol.  Navíc  byl  jednatelem  nově  ustaveného 
stavebního družstva, které v době starosten-
ství  Aloise  Řezáče  realizovalo  výstavbu  na 
Družstevní  ulici.  Věnoval  se  rovněž  literár-
ní  činnosti,  a  to  jednak  poezii,  kromě  ní  ale 
také  sběratelství  regionálních  pověstí,  které 
utřídil  a  v  30.  létech minulého  století  vydal 
s  ilustracemi  Emanuela  Ranného  „nákladem 
Budče“ v knize Od Pernštejna k Veveří: Sbírka 
pověstí z Tišnova. O druhé vydání této práce, 

tentokrát ilustrované Stanislavem Bělíkem, se 
zasloužil až v roce 1995 v nakladatelství Bo-
rek jeho jmenovec Karel Fic. Josef Fic se přá-
telil s Bohušem Sedlákem, který některé jeho 
příběhy využil ve své knize V závětří Květnice.
Josef Fic měl dvě dcery – Zdeňka se provda-

la za Jaroslava Fogla, který provozoval drogerii 
na  nynějším  Komenského  náměstí  v  budově 
dnešní spořitelny. Tento dům před druhou svě-
tovou válkou zakoupil Foglův bratr  Josef  jako 
zavedenou firmu od Aloise Josefy. Prodávaly se 
zde  chemikálie,  léčiva,  byla  tu  i  fotolaboratoř. 
Manželem  druhé  dcery Milady  se  stal Anton 
Matušek (*10. 5. 1919, †22. 11. 1985),  letec-
ké eso 2. světové války. Jako Slovák se původ-
ně jmenoval Matúšek, později už členové jeho 
rodiny čárku nad písmenem „u“ ve svém pří-
jmení  nepoužívali.  Matušek  byl  pilotem  Slo-
venských vzdušných zbraní, který v září 1943 
na východní frontě přeletěl na sovětskou stra-
nu  a  po  krátké  internaci mu  bylo  umožněno 
vstoupit  do  1.  čs.  armádního  sboru,  v  jehož 
řadách  se  zúčastnil  Slovenského  národního 
povstání (SNP). Během bojů dosáhl 18 sestře-
lů  nepřátelských  letadel.  Po  válce  byl  v  roce 
1948  z  armády  pro  nedisciplinovanost  pro-
puštěn a byla mu odebrána dosažená hodnost 

nadporučíka. Začátkem 60. let byl ale rehabili-
tován a povýšen na majora. Byl držitelem čtyř 
medailí,  tří  válečných  křížů  a  památného  od-
znaku SNP. Jeho rodina v Tišnově bydlela právě 
ve výše vzpomínaném domě dnešní spořitelny, 
kde společně s rodiči vyrůstaly i čtyři Matuško-
vy děti – dva synové a dvě dcery.
Pokud na tento hrob při své cestě starým hřbi-

tovem narazíte, připomeňte si u něj bohaté osudy 
dvou nevšedních mužů, kteří jsou zde pochováni.

Dům č.p. 147 v ulici Brněnská v Tišnově. Foto: Jaroslav Jebáček

Hrob rodiny Matuškovy a Ficovy. 
Foto: Jaroslav Jebáček
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Čížek lesní
Bohumil Kabeš

Když krajinu pokryje sníh, přiletí ke krmítkům hejno malých štíhlých 
a švitořivých ptáčků – čížků lesních. Samečci mají výrazné žlutoze-
lené zbarvení s černými doplňky, samička je méně nápadná, bez čer-
ných znaků na hlavě.
Ptáci  hnízdí  v  jehličnatých  i  smíšených  lesích  a  dávají  přednost 

blízkým  olším  nebo  břízám,  kde  hledají  svou  oblíbenou  potravu. 
Hnízdo  si  staví  obvykle  vysoko  v  nejhustším  jehličí,  na  konci  po-
stranní větve. Samička snáší čtyři až pět namodralých, červenohně-
dě skvrnitých vajíček, na kterých sedí sama až dva týdny, sameček ji 

mezitím krmí. Rodiče živí mláďata téměř výhradně hmyzem po dobu 
třinácti až patnácti dní. 
Dříve byli čížci považováni za potulný druh, ale z výsledků krouž-

kování víme, že čížci – jak ti ze severní, tak i ze střední Evropy – pod-
nikají  při  nepříznivých  přírodních  podmínkách  dlouhé  tahy  až  do 
Středomoří.  Hejna  čížků,  která  se  u  nás  v  zimě  objevují,  pocházejí 
zpravidla ze severu Evropy. 
Oblibu tohoto drobného zpěváčka dokazují i názvy obcí – například 

Čížky, Čižová nebo příjmení Čížek. Podobně jako v češtině zní jeho název 
rusky – čiž nebo německy Zeisig. Existuje i souvislost českého pojmu čiž-
ba s chytáním drobných zpěvných ptáků pro chov v klecích. Dříve totiž 
čížci patřili k nejoblíbenějším chovaným ptákům, neboť se vyznačovali 
milým švitořivým zpěvem, přítulností a minimálními nároky na chov.

Vodní plochy na Tišnovsku
Josef Permedla

Všechny typy našich vod, rybníky, potoky, řeky 
či odvodňovací strouhy, oživuje po celý rok nej-
běžněji  rozšířená  divoká  kachna  –  březňač-
ka (Anas platyrhynchos). U každé vody si umí 
najít skromnou potravu ke své obživě. Rychle 
se  přizpůsobila měnícímu  životnímu  prostře-
dí.  Z  kachny  divoké  byla  vyšlechtěna  kachna 
domácí.  Jedná se o středně velkého ptáka, sa-
mice  je zbarvená nenápadně hnědě,  samec  je 
pak velkou část roku stříbrošedý s kaštanovou 
náprsenkou, kovově zelenou hlavou a černým 
ocasem. Obě pohlaví mají v křídle kovově fia-
lové zrcátko. V létě je kačer hnědý jako kachna, 
prozradí jej pouze olivově žlutý zobák a zkrou-
cená pírka na ocase, tzv. kačírek. Během podzi-
mu získává zpět své výrazné zbarvení a v zimě 
se zase ukáže v plné kráse.
Divoká  kachna  na  rozdíl  od  hus  a  labu-

tí nežije celoročně v párech. Během zimy se 
tito ptáci pohybují ve velkých hejnech na ře-
kách a nezamrzlých rybnících a samci si sa-
mic  příliš  nevšímají.  Jak  nastává  jaro,  tvoří 
se postupně páry. Kačeři  se dvoří kachnám, 
až  si  každá  jednoho  vybere  a  utvoří  s  ním 
pár. Vidí velmi dobře i v šeru, takže se nebo-
jí  létat dlouho před východem či po západu 
slunce, v dobře osvětlených městech i v noci. 
Ráda využije všechny dostupné zdroje potra-
vy – osení v polích, trávu a byliny na loukách 
a v parku, pečivo a zrní od lidí kdekoli.
Kachna se snaží žrát co nejvíc v březnu, pro-

tože její tělo bude muset v krátké době vytvořit 
až čtrnáct poměrně velkých vajec, která snáší 
v intervalu třiceti šesti až čtyřiceti osmi hodin. 
Vejce  jsou  velká  jako  slepičí,  žloutek  je  však 
mnohem  obsáhlejší.  Po  snesení  posledního 
vejce matka čtyři týdny sedí a čeká na vylíhnutí 
mláďat. Samec ji na vejcích nestřídá a nechodí 
ani k hnízdu, aby na ně svým pestrým zjevem 
neupozornil,  jen zpovzdálí hlídá hnízdo. Když 
se  káčata  vylíhnou,  jeho  služba  končí.  Odlétá 
na rybník či řeku a začíná pelichat. V tu dobu 
také  přebarví  na  nenápadnou  hněď.  Samice 
mezitím odvádí mláďata k vodě,  čímž poprvé 
testuje jejich zdraví, životaschopnost a zralost.
Dříve se kachna divoká lovila různými způ-

soby. K lovu se využívalo především její období 

pelichání, a tak se  lovili pelicháči a mladé ne-
přepeřené kachny. Myslivci líčili do rákosu růz-
né  sítě,  do  kterých  kachny  naháněli.  Starší 
metody odstřelu divokých kachen a hus, pou-
žívané v 18. a 19. století, jsou dnes již překona-
né.  K  lovu  byly  využívány  takzvané  kachnice, 
až  dva  metry  dlouhé,  velkorážní  brokovnice, 
připevněné  zpravidla  na  otočnou  lafetu  na 
přídi  lodi. Střílelo se  jimi do hejna kachen na 

hladině. Česká myslivecká veřejnost v 19. sto-
letí tyto metody právem odsoudila.
V současné době probíhá lov kachen divo-

kých na společných honech ráno a v podvečer. 
K  odstřelu  se  využívá  převážně  brokovnice. 
Méně častý je letní lov na večerním tahu, ob-
vykle v blízkosti obilných polí, kam se kachny 
večer  přilétají  krmit.  Kachna  divoká  je  tedy 
pěkný elegantní pták našich vodních ploch.

Vodní plochy oživuje kachna divoká. Foto: Josef Permedla

Kachna snáší až čtvrnáct vajec. Foto: Josef Permedla
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Stezka u Jamného má nově 
i informační tabulky
Jan Riedl

Na  začátku  roku  2016  osadní  výbor  Jamného  přišel  s myšlenkou 
udělat naučnou stezku „Po starých názvech v Jamném“. Základním 
úkolem této stezky bylo, aby tyto názvy (někdy velmi malebné) ne-
zmizely ze světa. 
Během  roku  se  členové  osadního  výboru  věnovali  přípravě  ta-

bulek  s názvy a vyhotovili  rozcestník a  informační mapu  tak,  aby 
se stezka otevřela na Starojamenský den, který se pořádal 28. října 
2016. Tehdy byla stezka otevřena a měla možnost se s ní seznámit 
veřejnost. Občanům z Jamného tedy patří dík za zhotovení tabulek, 
rozcestníků a za pomoc při všech přípravách stezky a městu Tišno-
vu za financování celé akce. 
Dalším krokem bylo dlouhé dopisování se serverem mapy.cz, aby 

byla  naučná  stezka  zapsána do  turistické mapy.  Trvalo  to  tři  dlou-
hé měsíce pilování podrobností a od jara 2017 najdete na turistické 
mapě na mapy.cz nejen celou stezku, ale i studánku s poetickým jmé-
nem Jamněnka. Pojmenovali  jsme ji po víle, která  ji hlídá a pochází 
také od nás z Jamného. 
Dalším  naším  úkolem  bylo  pokusit  se  zjistit,  jak  jednotlivé  ná-

zvy  vznikly.  S  částí  nám poradil  pan  Jindřich Rácek,  badatel,  který 
nám od začátku pomáhá s hledáním historických pramenů a údajů 
o Jamném a který zjistil i odvodil podle zvyklostí, jak by mohly názvy 
vzniknout. Podle jeho podkladů jsme nechali vyrobit informační ta-
bulky, které jsme 31. prosince 2017 vyvěsili na stezku. 
Dále  již  je  na  návštěvnících  stezky,  aby  zvážili,  zda  se  náhodou 

něco  z názvů,  které na  stezce uvidí, netraduje v  jejich  rodině nebo 
okolí...  
Zveme  Vás  na  procházku  nenáročným  terénem,  na  které  se  do-

zvíte něco o historii Jamného a o tom, jak vznikaly místní názvy. Na 
stezku  se  dostanete  z  Tišnova  po  žluté  turistické  značce,  případ-
ně autobusovou  linkou č. 332, kde na zastávce  Jamné – u Hostince 
U Vlachů najdete přehlednou mapu celé stezky. 

Tišnovské mineralogické okénko – Úvod do mineralogie Tišnovska
Tomáš Buzrla, provozovatel Galerie PATRIOT a spoluorganizátor mineralogické burzy Minerál Tišnov

Víte, že naše město je v mineralogickém svě-
tě velice významné? Dokonce se dá říci, že je 
přímo velmocí. Na počet obyvatel zde máme 
nejvíce  milovníků  kamenů  a  neživé  příro-
dy,  amatérských  sběratelů  a  zájemců  o  vše 
krásné,  co  příroda  vytvořila.  Vděčíme  za  to 
několika  hlavním  faktorům,  a  to  především 
významné  lokalitě  ametystů  –  hoře  Květni-
ce. Dále historicky nejstarší a největší mine-
ralogické burze v České republice – Minerálu 
Tišnov, potom blízkosti horního města Dolní 
Rožínka, kde řada našich otců a dědů praco-
vala v podzemí, a od loňského roku i unikát-
ní mineralogické expozici – Galerii PATRIOT.
Především  na  magické  hoře  Květni-

ce,  která  je  celonárodně  známou  minera-
logickou  lokalitou,  můžeme  nalézt  fialové 
krystaly  ametystu.  Ještě před několika  lety 
nebyl  problém  při  běžné  nedělní  procház-
ce  nacházet  lesklé  kamínky  a  polehounku 

tak propadat vášni z kamenů. Dnes je mož-
nost nálezu stále vysoká,  jen to chce odbo-
čit ze značených cestiček a pořádně koukat 
pod nohy. Odhrnout  listí, nadzvednout kla-
cek  nebo  otočit  kámen  a  štěstí  se  usmě-
je i na vás. A tak již od raného dětství řada 
z  vás  zná  ametyst,  zná  lásku  ke  kamenům, 
adrenalin z hledání a radost z nálezu. Zřej-
mě i díky tomu byla v Tišnově před více než 
čtyřiceti lety založena mineralogická burza, 
která se koná dvakrát ročně dodnes a s roč-
ní návštěvností přes 10 000 příchozích pa-
tří  k  největším  ve  střední  Evropě.  A  právě 
Tišnováci z města a blízkého okolí jsou nej-
větší  skupinou  návštěvníků.  Dokonce  větší 
než  sběratelé  z  ostatních  koutů  republiky 
a  zahraničí.  Ještě na posledním  jarním  ter-
mínu vystavoval místní sběratel pan Knoflí-
ček, který i ve svých jednadevadesáti letech 
vyráběl šperky z kamenů a se šarmem sobě 

vlastním  tyto  produkty  nabízel  především 
ženám a dívkám. 
A právě pro vás, kterým je příroda a mi-

neralogie  blízká,  přinášíme  tuto  novou 
rubriku, kde se budete pravidelně dozvídat 
zajímavosti nejen o kamenech, ale o všem, 
co s nimi souvisí. Tipy na výlety a procház-
ky po okolí blízkém i vzdálenějším, zážitky 
z  dobývání  kamenů,  praktické  informa-
ce ke konaným akcím a vše, co vás  jen na-
padne. Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu 
a  reakci,  co  vás  nejvíce  zajímá  a  o  čem 
chcete číst. 

Poznámka  redakce:    Informace  a  stano-
visko Odboru životního prostředí k podmín-
kám  ochrany    minerálů  na  území  Přírodní 
památky Květnice bude zveřejněn v příštím 
čísle TN č.3/2018.  

Naučná stezka u Jamného má i informační tabulku. 
Foto: Jana Němcová
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Krajská soutěž karate v Tišnově
Petr Jůza

Koncem loňského roku jsme byli požádáni Výkonným výborem Jiho-
moravského svazu karate ČSKe, z. s., abychom uspořádali první kolo 
Krajského poháru mládeže a Poháru talentů v Tišnově. Žádosti jsme 
vyhověli, protože  jsme po dvou  letech opět  chtěli  soutěžit v domá-
cích podmínkách a také si vyzkoušet, jestli na to organizačně máme. 
Během  těch  dvou  let  došlo  k  nárůstu  počtů  soutěžících  a  prostory 

sokolovny by na soutěž takového formátu již nestačily. Díky vstřícnosti 
pana ředitele ZŠ Smíškova jsme mohli tuto soutěž uspořádat 13. ledna ve 

sportovní hale a tělocvičně této školy. Zúčastnilo se jí sto třicet závodníků 
z třinácti klubů karate Jihomoravského kraje. Milým hostem byl i starosta 
Tišnova pan Jiří Dospíšil, který předával oceněným závodníkům diplomy.
Naši karatisté se také neztratili, celkem získali dvacet medailových 

ocenění (K. Dvořáková, K. Křehlíková, C. Jakubec, M. Mach, S. Medu-
nová, T. Matulka, L. Musilová. M. Sýs, B. Holemá). Blahopřejeme!
Soutěž takového formátu by nešla zvládnout bez pomoci rodičů 

našich dětí a dalších příznivců tišnovského karate, kteří pomáhali 
s přípravou sportovišť, nachystali výborné občerstvení, zodpověd-
ně fandili a po soutěži uklízeli. Za to vše jim patří velký dík!
Organizačně  i  společensky  jsme snad soutěž zvládli, o čemž svědčí 

příznivé hodnocení zúčastněných a jejich přání se do Tišnova zase vrátit.

Sokolská akademie 2018
Jan Sláma, náčelník Sokolské župy Pernštejnské

První akcí, kterou chce Sokolská župa Pernštejnská upozornit veřejnost 
na konání XVI. všesokolského sletu, je už tradičně Sokolská akademie. 
V bohatém programu se představí více než tři sta cvičenců z tělocvič-

ných  jednot Sokol Tišnov, Předklášteří, Moravské Knínice, Drásov, Ku-
řim,  Dolní  Loučky  a  Lomnička.  Návštěvníci  uvidí  části  deseti  skladeb 
určených pro XVI. všesokolský slet. A to od nejmenších dětí s rodiči přes 
všechny věkové kategorie dětí a dospělých až po seniorky se seniory. Ke 
zpestření programu přispějí i malé mažoretky z Lažánek.
Mimo to diváci zhlédnou ukázky gymnastického cvičení dětí i sokol-

ských tanečních oddílů. Jako hosté vystoupí ženy a muži z ČASPV a So-
kola Žďár nad Sázavou s částí skladby Gymnastický sen, která je rovněž 
určena pro všesokolský slet.
Sokolskou akademii pořádá Sokol Tišnov v neděli 25. února ve 14 ho-

din  ve  sportovní  hale  u  sokolovny.  Srdečně  zveme  všechny  příznivce 
zdravého a estetického pohybu.

SOKOLSKÁ 
AKADEMIE

25.2.2018 / 14:00 / Hala SSK Tišnov

Program:
Ukázky  sletových skladeb: Méďové, Princezna Republika, Noty, 
Ženobraní, V Peřině, Spolu, Děti, to je věc, Cirkus, Borci, Siluety

Dále vystoupí: Mažoretky Lažánky, gymnastika TJ Sokol Tišnov, 
taneční oddíl Together  TJ Sokol Tišnov, ASPV Sokol Žďár nad 
Sázavou.

www.sokoltisnov.cz

Partneři

T. J. Sokol Tišnov

Zleva: Medunová S., Matulka T., Musilová L. Foto: Gabriela Jůzová

Zleva: Sýs M., Křehlíková K., Holemá B., Dvořáková K., Mach M. 
Foto: Gabriela Jůzová

Rozpis mistrovských utkání a turnajů – 
Sportovní hala SSK Tišnov, z. s. – únor 2018

Volejbalový klub Tišnov, z. s.
volejbal Soutěž: JM-M1
datum domácí hosté od/do
Sobota 24. února VK Tišnov : SKP Kometa Brno 10.00 a 13.00

San Marino Dolní Loučky, z. s.
futsal Soutěž: divize „E“
datum domácí hosté zač. zápasu
Sobota 3. února San Marino : Tango Hodonín B 20.00
Sobota 17. února San Marino : Toka Brno 20.00

AFK Tišnov, z. s.
fotbal Soutěž: turnaje
datum začátek zápasu
Sobota 17. února AFK Tišnov Turnaj – žáci 09.30–18.00
Neděle 18. února AFK Tišnov Turnaj – žáci 09.00–16.30

1. FC Květnice Tišnov, z. s.
futsal Soutěž: turnaj
datum domácí hosté zač. zápasu
Sobota 24. února 1. FCK : Turnaj 16.00–20.00
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Čtyři tišnovská sudoku – 
vyhlášení výsledků
Václav Seyfert, redaktor TN

V  minulém  čísle  nám  závěrečným  desátým 
kolem  skončila  dlouhodobá  hádankově-
vědomostní  soutěž  Čtyři  tišnovská  sudo-
ku.  Správné  rozluštění  posledního  kola  zní: 
KAREL ŘEHKA, MAREK WÁGNER – vedoucí 
tišnovského  oddělení  policie  (dříve  samo-
zřejmě Veřejné bezpečnosti).
Zbývá  tedy  vyhodnotit  celkové  výsled-

ky  seriálu  a  odměnit  nejúspěšnější  luštite-
le.  Tři  soutěžící,  a  vesměs  se  jedná  o  ženy, 

odpověděly v podstatě na všech deset otá-
zek  zcela  správně.  U  každého  řešení  však 
mohla  být  odpověď  ještě  o  něco  přesnější 
nebo naopak nepatrně méně přesná oproti 
tomu,  co  jsme  uznávali  za  správné.  Napří-
klad v případě 1. kola jsme považovali za re-
gulérní  i  odpověď,  že  Josef  Pochop  a Karel 
Souček byli bývalí starostové města, ovšem 
budemeli  hodně  přísní,  šlo  ve  skutečnos-
ti  o  bývalé předsedy městského národního 
výboru. Naopak dejme tomu v kole předpo-
sledním nebylo chybou, když někdo napsal, 
že  Josef  Fetter  a  Jiří  Buchta  byli  tišnovští 
kněží,  nicméně  úplně  přesná  odpověď  je 
měla označit za tišnovské katolické faráře.

Pokud  do  konečného  vyhodnocení  zahr-
neme  i  tyto  drobné  nuance,  seřadí  se  nám 
ony  tři  úspěšné  luštitelky  do  následujícího 
pořadí:  Vítězkou  se  stala Danuše Krábko-
vá,  jen  těsně  za  ní  se  umístila Marie Hvíž-
ďová a třetí příčku obsadila Edita Brnková. 
Všechny jmenované dámy se mohou těšit na 
ceny  věnované  Městským  kulturním  stře-
diskem  a  v  průběhu  února  budou  mailem 
vyzvány, aby si  je přišly vyzvednout do naší 
redakce.
Pokud  Vás  naše  soutěž  pobavila  či  zauja-

la, můžete hned v  tomto čísle  zahájit  luštění 
nové,  a  sice  v  podobě  rovněž  desetidílného 
seriálu křížovek pana Martina Sebery.

Křížovka – desetidílný 
soutěžní cyklus
Martin Sebera, texty z historie města vybral 
Václav Seyfert

Křižování  slov  je  sice  známé  již  od  staro-
věku,  ale  historie  křížovky  začíná  prakticky 
až  rokem  1899,  kdy Milada  Antošová  publi-
kovala ve Sborníku hádanek Zlaté Prahy prv-
ní  doloženou  křížovku.  Počátek  20.  století 
zaznamenal velký zájem o hádanky a křížov-
ky,  což  se  projevilo  vznikem  hádankářských 
a křížovkářských kroužků. V roce 1968 byl za-
ložen  Svaz  českých  hádankářů  a  křížovkářů, 
který od roku 2017 nese název Český svaz há-
dankářů a křížovkářů, z. s. Křížovka od svého 
vzniku prošla významným vývojem. V českém 
prostředí byla propracována  teorie křížovek, 
jaká ve světě nemá obdoby. Zatímco v zahra-
ničí (s výjimkou Slovenska) se spokojují s pu-
blikováním  omezeného  počtu  různých  typů 
křížovek,  podle  české  klasifikace  křížovek 
existuje  na  dvě  stovky  různých  druhů  a  fo-
rem křížovek a křížovkářských odrůd, což  je 
světově  unikátní  databáze.  Velká  část  těch-
to  křížovek  je  českým  vynálezem.  Křížov-
ka je fenoménem s dlouhou historií a tradicí. 
O Češích a Slovácích se říká, že  jsou to náro-
dy křížovkářů – a je to pravda. Křížovka je ne-
jen zábavou, ale i zdrojem poučení, duševním 
sportem a uměním. A koneckonců je význam-
ným prvkem duševní hygieny.

V následujícím seriálu představíme 
nejznámější druhy křížovek. Tou první je 
velmi často používaná tzv. švédská křížov-
ka neboli křížovka s vepsanou legendou. 
A proč švédská? Pochází totiž přímo ze 
Švédska, kde získala název skandinávská…

10 KAPITOL Z DĚJIN TIŠNOVSKA (od 
doby kamenné po současnost) (1)
Nejstarší doklady lidské přítomnosti na Tiš-
novsku spadají do počátku mladého paleoli-
tu. Tehdy, někdy před 40 až 35 tisíci lety, se 
na výšinné poloze Horka severně od Hrad-
čan krátkodobě usadila (1. tajenka) po-
pulace moderního člověka (homo sapiens 

sapiens), která zde po sobě zanechala stov-
ky štípaných nástrojů, k jejichž výrobě slou-
žil křemen a (2. tajenka). Nevelká kolekce 
podobných nástrojů byla nasbírána také 
západně od Drásova v sedle pod vrcholem 
Stráž. V poloze Horka se lovci usadili znovu 
v pozdním paleolitu; druhá podobná (3. ta-
jenka) se nacházela na terasovité plošině 

jižního úpatí (4. tajenka) mezi Svratkou 
a Besénkem v katastru Předklášteří.
Správné rozluštění všech čtyř tajenek za-

šlete  na  adresu  noviny@kulturatisnov.cz  
nejpozději do 12. února 2018. Vyhodnoce-
ní bude provedeno až po skončení 10. kola, 
které zveřejníme v prosincovém čísle letoš-
ního roku.

AUTOR: 
SEBERA
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Správné rozluštění všech čtyř tajenek zašlete na adresu noviny@kulturatisnov.cz nejpozději 
do 12. února 2018. Vyhodnocení bude provedeno až po skončení 10. kola, které zveřejníme 
v prosincovém čísle letošního roku.
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Dne 15. ledna uplynulo deset roků, co 
nás navždy opustil manžel a tatínek pan 
JAN KOMÁREK. S láskou vzpomínají 
manželka, synové Radek, Aleš, Jan 
s rodinami.

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

Dne 5. dubna uplyne devatenáct 
let, kdy nás navždy opustila paní 
ALŽBĚTA TUREČKOVÁ.  
Stále vzpomíná rodina.

Dne 26. ledna uplynou čtyři roky, co 
nás opustila naše tchýně, babička paní 
ANDĚLA ŠPAČKOVÁ. S láskou vzpomíná 
snacha Dana, vnoučata Michal, Simona 
s rodinou. 

Dne 6. ledna uplynulo šest let, kdy 
nás navždy opustila naše maminka 
BOŽENA ODEHNALOVÁ. S láskou a úctou 
vzpomínají dcery a synové s rodinami. 

Dne 22. ledna uplynul první smutný rok, 
co nás navždy opustil nás milovaný přítel 
a tatínek pan IVO ODEHNAL. S láskou 
a bolestí v srdci vzpomínají přítelkyně 
Ludmila a dcera Natálka. 

Dne 23. února uplyne dvacet devět let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček a tchán pan 
ADOLF POSNER. S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují manželka a syn Jan s rodinou.

Dne 21. ledna uplynul již jedenáctý 
smutný rok, co nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek, strýc a dědeček 
pan JOZEF BOHUŠ. Za tichou vzpomínku 
na dobrého člověka děkují a s láskou 
vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Dne 18. února tomu bude smutných deset 
let, co nás opustil pan KAREL KALIVODA. 
Tiše vzpomíná manželka, dcera a syn 
s rodinami. 

„Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát. 
Chviličku postát a tiše vzpomínat.“
Dne 31. března tomu bude deset 
let, co nás navždy opustila naše 
maminka, babička, prababička paní 
MARIE RAMBOUSKOVÁ. S láskou v srdci 
stále vzpomínáme. Dcery a snacha 
s rodinou 

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

Dne 23. ledna uplynulo dvacet roků, 
co nás navždy opustila naše manželka, 
maminka, babička paní VĚRA FILIPI. 
S láskou vzpomínají manžel a dcery Hana 
a Věra s rodinami.

Dne 21. února uplyne rok od úmrtí 
paní VLASTY TILLHONOVÉ. S láskou 
vzpomínáme. 

Dne 24. ledna uplynul již pátý smutný 
rok, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
tatínek, dědeček, pradědeček pan 
KAREL URBAN. S láskou stále vzpomínají 
dcery Iva a Milena s rodinami a družka 
Anežka. Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 12. ledna uplynulo šest let, kdy nás 
opustila manželka, maminka a babička 
paní MARIE NAVRÁTILOVÁ. S láskou 
a úctou vzpomínají manžel a děti 
s rodinami.
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Dne 14. ledna oslavila své významné 
životní jubileum – sedmdesáté páté 
narozeniny naše milá maminka, 
babička a prababička paní MARIE 
ZWIENEROVÁ z Tišnova. Hodně 
spokojenosti, životního optimismu 
a hlavně pevné zdraví přejí a za 
obětavost, starostlivost a lásku z celého 
srdce děkují dcery s rodinami.

Tišnovský misionář byl 
povolán na věčnost

Jan Kos, kronikář farnosti

„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.“ 
(Marek, 16, 15)
13.  prosince  zemřel  v  brněnské  nemoc-

nici  P.  Josef  Fasora,  tišnovský  rodák,  který 
po  odchodu  z  Československa  v  sedmde-
sátých  letech  působil  jako misionář  sedm-
náct let v Bolívii mezi kečuánskými indiány. 
V  polovině  devadesátých  let,  po  návratu 
z Jižní Ameriky, nastoupil do duchovní sprá-
vy v brněnské diecézi, posledních  jedenáct 
let  prožil  upoutaný  na  vozíku  v  blízkém 

Domově  sv.  Alžběty  na  Žernůvce.  Čtená-
ři  Tišnovských  novin  i  další  zájemci  měli 
možnost  se s  jeho osudy blíže  seznámit ve 
druhém čísle TN 2016, při příležitosti  jeho 
osmdesátých narozenin, a také na nedávné 
výstavě „Cestovatelé do světa a svět k nám“ 
v Podhoráckém muzeu v Porta coeli.
Svoji  pozemskou  misii  ukončil  mimo-

řádný  člověk,  který  velkou  část  svého  ži-
vota  věnoval  pomoci  těm  nejchudším 
a  nejpotřebnějším.  Sloužil  jim  nejen  jako 
kněz,  ale  také  jako  učitel,  řemeslník,  po-
mocník  a  rádce  v  nejrůznějších  životních 
situacích.
S otcem Josefem jsme se rozloučili 20. pro-

since v chrámu sv. Václava a pak jej doprovo-
dili na tišnovský hřbitov. Requiescat in pace!

Poděkování od tišnovských 
seniorů
Magda Lepková, Tišnov

Senioři  ze  sídliště  Pod  Klucaninou  děkují 
městu  Tišnovu  a  všem,  kteří  se  podíleli  na 
zřízení služby Senior taxi! Dík patří i taxikář-
ce paní Krejčí, která je velmi milá a ochotná 
nám se vším pomoci. 

Fotograf Tišnovska
Jarmila Hořejšová

Dovoluji si tímto poděkovat společnosti Continuum vitae Tišnov, panu PhDr. Josefu Zacpalo-
vi, panu Miloši Syslovi a grafičce Kateřině VálkovéRoháčkové za velice zdařilou prezentaci 
fotografií v knize „František Wágner – Fotograf Tišnovska“. 

Jsme si vědomi množství pečlivé práce při převzetí, třídění a přípravě publikace z tak velké-
ho množství starých fotografií a negativů.
Věřte nám, že ty nejhezčí a nejzajímavější se vám vybrat PODAŘILO. 
S díky a vzpomínkou děti, vnoučata a pravnoučata Františka Wágnera  

P. Josef Fasora. Foto: archiv farnosti

BLAHOPŘÁNÍ  

PODĚKOVÁNÍ 

INZERCE 



32 Tišnovské noviny

INZERCE  

 ° Koupím RD v Tišnově nebo možnost výměny za krásný byt. 
Bez RK. Za nabídky děkuji. Tel. 732 324 327.

 ° Penzion Červený Mlýn Tišnov přijme pracovníka do saun. Info na 
tel. 605 295 075.

 ° Prodám byt 2+1, osobní vlast., ul. Halasova. Tel. 728 374 249.

 ° Vyměním obecní byt 3+1 v Tišnově za 1+1 v Tišnově. 
Mobil 722 118 800.

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

Sociální firma Kolibřík hledá do svého týmu: 
• specialistu průzkumového dotazování, pouze OZP 

Jaká je to práce? 

Vyplňování anket prostřednictvím telefonu. Jednoduchá práce opravdu pro každého, kdo se nebojí 
mluvit. Nikoho nepřemlouváte a nic neprodáváte. Nástup: ihned 

• stálý fixní plat 81 Kč/hod. + 10 Kč/hod. odměny 

• zaměstnání na pracovní smlouvu 

• obědy, masáže a další benefity 

• bazbariérový přístup 

• vstřícnost v plánování směn 

• individuální přístup, rodinné prostředí 

• vedoucí, pouze OZP 
Jaká je to práce? 

Nábor a zaškolení nových zaměstnanců, běžná administraHva, kontrola docházky, vedení týmu a 
vyplňování anket po telefonu Nástup: ihned 

• stálý fixní plat 18 000 Kč + odměny 

• zaměstnání na pracovní smlouvu 

• obědy, masáže a další benefity 

• pružná pracovní doba 

• individuální přístup, rodinné prostředí 

Představte si zaměstnavatele, který: 
respektuje Vaše zdravotní znevýhodnění či omezení 
vytváří příjemné pracovní prostředí bez tlaku na zaměstnance, nabízí i práci z domova 
80 % svého zisku vrací zpět svým zaměstnancům  
     

Tak to jsme my. Pokud hledáte práci, pojďte mezi nás! 

Kontakty:	
Mgr.	Lenka	C,onková,	tel.	730	890	123,	conkova@kolibrik-cc.cz,	www.kolibrik-cc.cz	
Jana	Malıḱová,	tel.	604	175	490,	malikova@kolibrik-cc.cz
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V tradiční medicíně je rakytník ceněn 
pro vysoký obsah vitaminu C, E a karo-
tenoidů. Díky tomu podporuje imunitní 
systém a přirozenou obranyschopnost 
organizmu. Jenže kde ho vzít? Jedno-
duše si pro něj můžete dojít do podni-
kové prodejny tišnovského výrobního 
závodu VITARu. Právě tam se totiž vyrá-
bějí doplňky stravy obsahující i extrakt  
z této velmi prospěšné rostliny.

Vybrat si můžete třeba kombinaci ex-
traktu rakytníku s vitaminem C ve formě 
sirupu (MaxiVita Bylinný sirup Rakytník) 
nebo kapslí (MaxiVita Vitamin C + rakyt-
ník). Vitamin C je významný antioxidant, 
který se výrazně podílí na funkci imunit-
ního systému a přispívá ke snížení míry 
únavy a vyčerpání.

Rakytník řešetlákový je rostlina ceněná pro obsah zdraví prospěšných látek ve 
všech jejích částech – od kořenu až po plody v podobě bobulí. Má v sobě desetkrát 
více vitaminu C než pomeranč a k tomu mnoho dalších účinných látek. Je tedy 
ideálním spojencem při snaze posílit imunitní systém během zimy.

Stále po ruce pak můžete mít vitami-
nové tablety Energit v tradiční plechové 
krabičce. Energit Multivitamin nově na-
bízí extrakt z rakytníku v chutných ovoc-
ných tabletách s osmi vitaminy.

SOUTĚŽ
Vyluštěte tajenku (Jaká je oblíbená forma 
přípravků od VITARu?) a vyhrajte jeden 
ze tří vitaminových balíčků.

Svou odpověď zašlete do 7. února na  
soutez@vitar.cz. Tři vylosované výherce 
zveřejníme v příštím čísle.

Nápovědu najdete v našem článku či in-
zerátu v tomto magazínu, popřípadě na 
www.vitar.cz

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

CHCETE POSÍLIT IMUNITU? 
Vyzkoušejte sílu rakytníku

1)  V kolik hodin otevírá podniková prodejna VITAR 
na vrátnici v Tišnově?

2)  Látky nezbytné pro tělo (např. C, E, B,…)
3)  Značka tablet v plechové krabičce
4)  Odolnost těla vůči nepříznivým vlivům
5)  Oblíbená ovocná příchuť
6)  Rostlina, jejíž bobule jsou bohaté na vitamin C

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

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

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

Podporujte imunitu 
na maximum
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TULEŇ
Foto: Miroslav Navrátil

LINHA SINGERS
Foto: Denisa Ondrová

KVĚTINOVÝ PTÁK
Foto: Josef Maruška. Další práce fotografa najdete na str. 20–21. 

TROJSKÝ MOST
Foto: Josef Maruška 
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Budova Komerční banky, I. patro
Komenského nám. 124, 666 01 Tišnov

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

Profesionální

realitní servis

od roku 1997.

TradIcE

jIsToTa

profEsIonalITa

2.300.000,- Kč

Prodej RD 5+kk, Olší 
CP 387 m²  

Prodej bytu 2+1 v OV Tišnov, 
Hornická, CP 55 m²   

900.000,- Kč

Prodej bytu 2+kk v OV, Kuřim,  
nám. 1. května, CP 53 m² 

  2.700.000,- Kč  

Prodej pozemku, Borač,  
CP 1704 m²   

699.000,- Kč

Prodej zemědělské usedlosti,  
Újezd u Tišnova, CP 45.622 m²    

   info o ceně v RK

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

bližší info o projektu v RK 

Prodej 3 pozemků bez IS, Drásov,
cca 20x60 m, CP 1200 m² 

1000,- Kč / m²

Pronájem nebytových prostor, 
Jungmannova, CP 25  m²   

3.000,- Kč / měsíc bez energií

Pronájem nebytových prostor 
Tišnov, Brněnská, CP 25 m²

6.000,- Kč / měsíc bez energií

Rádi vám poskytneme 

profesionální realitní služby 

podložené 20ti letými 

zkušenostmi.

Vaši makléři 
pro Tišnov 

a okolí

Mgr. Milan Halouzka

M: 776 077 842
office@komplexnireality.cz

Bc. Jitka Mikulová

M: 775 163 208
makler@komplexnireality.cz

BcA. Aleš Cecava

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

Jsme tišnovská realitní kancelář 
a podporujeme region:

SLEVA

SLEVA
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