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Městský kamerový dohled 
Jiří Sokol, Městská policie Tišnov

Mezi obyvateli města se občas hovoří o měst-
ském kamerovém dohledu (MKD) v Tišnově, 
ale většina občanů jej, pokud nás z nějaké-
ho důvodu nenavštívila na služebně městské 
policie, neviděla a nic o něm neví. Z tohoto 
důvodu bychom vám tímto chtěli městský 
kamerový dohled přiblížit.

Do roku 2016 disponovala kamerovým 
dohledem v Tišnově pouze Policie ČR, ne-
boť v době, kdy byl systém budován, nepů-
sobila ve městě městská policie, která by jej 

spravovala. Systém obsahoval šest kamero-
vých bodů tvořených analogovými kamera-
mi, dnes již cca dvanáct let starými. Za celé 
období se neinvestovalo do rozšíření ani do 
zásadní údržby systému. Z těchto šesti ka-
mer jsou dnes některé nefunkční a téměř 
s jistotou lze očekávat postupný výpadek 
všech zastaralých analogových přístrojů. 
V následujících dnech proběhne jejich výmě-
na za moderní digitální kamery s IP techno-
logií. Vzhledem k tomu, že Městská policie 
Tišnov rozšířila pracovní dobu téměř na celý 
týden, byl přenos z těchto kamer od druhé 
poloviny loňského roku převeden pod sprá-
vu městské policie. 

Dnes MKD disponuje celkem dvaceti čtyř-
mi kamerovými body, které monitorují mís-
ta vyhodnocená jako riziková. Postupně, jak 
se vyvíjí výstavba a rekonstrukce veřejně 
přístupných a prospěšných objektů, bude 
systém s ohledem na bezpečnostní rizika 
rozšiřován. 

Příkladem uvádím několik míst, která jsou 
dnes monitorována: 
–  areál nového kluziště
–  prostor před OC Albert, prostor před ná-

dražím a kruhový objezd v návaznosti na 
ul. Janáčkovu

–  náměstí Míru a náměstí Komenského včet-
ně přechodu pro chodce před ZŠ 28. října

–  ul. Brněnská od náměstí až po restauraci 
U Humpolky

–  prostor koupaliště včetně úložiště jízdních 
kol a pokladen

–  prostor Městského informačního centra, 
městské galerie aj.

Další kamerový bod je v nejbližší době 
plánován např. v nově budovaném Parku pod 
kostelem, ale i u nového hřbitova apod.  

Smyslem a účelem MKD je preventivně 
ochraňovat majetek města a občanů před 
nežádoucími protiprávními jevy, v násled-
né fázi pak identifikovat protiprávní jedná-
ní a případného pachatele. Pro provozování 
MKD jsou dána velice přísná pravidla ze stra-
ny orgánů dohlížejících na nakládání s osob-
ními údaji. Žádný občan nemusí mít obavy 
z nezákonného „šmírování“ nebo zneužití 
záznamu z kamer. Pravidla jsou nastavena 
tak, že k záznamům má přístup pouze jedi-
ný člověk a tím je vedoucí strážník MP. Tento 
je současně jako jediný oprávněn poskyto-
vat záznamy třetím osobám, a to za dodrže-
ní velice přísných podmínek. Jinak to snad 
ani nelze, protože za zneužití jsou stanove-
ny poměrně vysoké sankce a městu by při 
nedodržení stanovených podmínek hrozila 
mnohamilionová pokuta. Díky MKD bylo již 
možno využít záznamy z kamer k pátrání po 
osobách podezřelých z loupežných přepade-
ní, krádeží kol, vozidel a v neposlední řadě 
k objasnění dopravních nehod aj. 

Městská policie nabízí zájemcům sezná-
mení s MKD formou návštěvy na služebně 
MP.
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K záznamům má přístup pouze vedoucí strážník. Foto: Roman Skřepek

Příští číslo Tišnovských novin (TN 04/2018) vyjde 22. 3. 2018 (s uzávěrkou 12. 3. 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. 3. (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: Masopust v Tišnově, foto: Michal Beneš
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Plán oprav místních 
komunikací na rok 2018
Renata Korčeková, Odbor správy majetku 
a komunálních služeb

Vážení spoluobčané, toto číslo Tišnovských no-
vin je věnováno dopravě a bezpečnosti. Pro-
to mi dovolte, abych Vám stručně představila 
plán oprav komunikací v našem městě v roce 
2018. Stejně jako loni i letos budeme pokračo-
vat v opravách chodníků a vozovek, aby se nám 
po nich lépe šlapalo a jezdilo. V jarních měsí-
cích bychom rádi začali s opravou chodníků, 
a to v ulicích Osvobození, Nádražní (u Penny  

Marketu), U Svratky a v ulici Bezručově. Co se 
týče vozovek, chystáme se, podobně jako vloni, 
na jejich opravu pokládkou mikrokoberců. Ty 
jsou využívány zejména pro souvislé údržbo-
vé práce, které slouží k obnově nebo zlepšení 
původních vlastností obrusné vrstvy vozov-
ky. Tyto mikrokoberce jsou vhodné pro opra-
vy, údržbu a prodloužení životnosti vozovek 
tam, kde se vyskytuje koroze, dále i pro místa 
se zvýšeným otěrem, s jemnými nepravidelný-
mi trhlinami nebo s vysokou hlučností. Proto 
jsme do plánu oprav touto metodou zahrnu-
li část komunikace v ulici Halasova a Máneso-
va, dále na ulici Hřbitovní a další úsek na ulici 
Drbalova.

Místní poplatky 
Alena Lásková, Odbor finanční

V roce 2018 zůstávají sazby za poplatek 
za komunální odpad a ze psů stejné jako loni, 
ale v souvislosti se schválením vyhlášek č. 
9/2017 a 10/2017 došlo k některým změ-
nám (např. lhůta pro prokázání osvobození 
či úlevu), proto si Vám dovolujeme připo-
menout některé důležité skutečnosti k těm-
to místním poplatkům.

Místní poplatek za komunální odpad 
v roce 2018
1.   Kdo je poplatníkem místního poplatku 

a má ohlašovací povinnost (je povinen 
ohlásit správci poplatku vznik své poplat-
kové povinnosti)?

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

pobyt 
–  které byl podle zákona upravujícího pobyt 

cizinců na území České republiky povolen 
trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší 
než 90 dnů 

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

–  které byla udělena mezinárodní ochrana 
podle zákona upravujícího azyl nebo do-
časná ochrana podle zákona upravujícího 
dočasnou ochranu cizinců

–  která má na území města Tišnova ve vlast-
nictví nemovitost, ve které není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba, a to
a)  stavbu určenou k individuální rekreaci 
b)  byt 
c) rodinný dům 

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

Například: Fyzická osoba s trvalým poby-
tem v Tišnově a k tomu vlastnící byt a rodin-
ný dům v Tišnově, ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba – výše poplat-
ku činí 3× 500 Kč = 1 500 Kč.

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

2. Jaká je výše poplatku?
V roce 2018 zůstává sazba poplatku ve výši 
500 Kč, pro poplatníky místních částí Hájek, 
Hajánky, Jamné a Pejškov po úlevě ve výši 
400 Kč.

3.  Jakým  způsobem  je  možné  poplatek 
uhradit.
–  bezhotovostním převodem na účet  číslo 

19-1425641/0100 – při bezhotovostním 
převodu je nutné znát svůj variabilní sym-
bol, který slouží k identifikaci platby a je po 
celou dobu poplatkové povinnosti stejný 
a lze ho získat přímo na odboru finančním 
MÚ Tišnov, telefonicky na tel. 549 439 838 
nebo mailem: alena.laskova@tisnov.cz; po-
kud využijete možnosti uhradit poplatek za 
více osob pod jedním variabilním symbo-
lem, je třeba tuto informaci předat (osobně, 
telefonicky, mailem) na finanční odbor nebo 
lze pro tento účel využít formulář „Prohláše-
ní společného zástupce“, který je zveřejněný 
na stránkách města v sekci: úřad – potřebuji 
vyřídit – žádosti a formuláře – finanční od-
bor – místní poplatek za komunální odpad 
– prohlášení společného zástupce.

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

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

4. Dokdy se musí poplatek uhradit a jaké 
jsou sankce za pozdní úhradu?
Splatnost poplatku je do 30. 4. 2018. 

Dle obecně závazné vyhlášky města Tiš-
nova poplatky nebo jejich část, které ne-
budou zaplaceny nebo odvedeny do dvou 

měsíců po termínu splatnosti, se zvyšují na 
1,5násobek.

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

5. Kdo je od místního poplatku osvobozen?
Poplatek nemusí hradit poplatníci (nevzta-
huje se na vlastníky stavby určené k re kreaci, 
bytu nebo rodinného domu, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba), kteří 
prokáží, že
–  se nacházejí mimo území města Tišnova 
v pěstounské péči či pěstounské péči na 
přechodnou dobu (čestným prohlášením 
alespoň jednoho z pěstounů)

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

–  z důvodu pobytu v zahraničí (například 
čestným prohlášením), pobytu  v  místě 
zaměstnání (potvrzením ubytovacího za-
řízení nebo nájemní či podnájemní smlou-
vou), pobytu v místě studia (potvrzením 
příslušné správy kolejí a menz nebo ná-
jemní či podnájemní smlouvou) nebo 
z  důvodu  dlouhodobé  hospitalizace 
(potvrzením zdravotnického zařízení) se 
v daném kalendářním roce po dobu delší 
než 250 dnů nebudou zdržovat nebo ne-
zdržovali na území města Tišnova

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

–  děti do dvanácti měsíců věku
–  poplatníci, kteří vlastní na území města 
Tišnova  stavbu  určenou  k  individuální 
rekreaci a zároveň mají na území města 
Tišnova trvalý pobyt

Od  poplatku  je  dále  osvobozena  fyzická 
osoba, která  
–  je umístěna do dětského domova pro děti 
do  3  let  věku,  školského  zařízení  pro 

Stejně jako v loňském roce i letos bude město 
Tišnov pokračovat v opravách chodníků a vo-
zovek. Foto: Roman Skřepek
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výkon  ústavní  nebo  ochranné  výchovy 
nebo školského zařízení pro preventiv-
ně výchovnou péči na základě rozhodnutí 
soudu nebo smlouvy

–  je umístěna do zařízení pro děti vyžadu-
jící okamžitou pomoc na základě rozhod-
nutí soudu, na žádost obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, zákonného zá-
stupce dítěte nebo nezletilého

–  je umístěna v domově pro osoby se zdra-
votním  postižením,  domově  pro  senio-
ry, domově se zvláštním režimem nebo 
chráněném bydlení

V případě, že poplatník nesplní povinnost 
ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo 
úlevu od poplatku ve lhůtě do 31. 12. kalen-
dářního roku, nárok na osvobození nebo 
úlevu tohoto poplatku zaniká.

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

6.  Jaké jsou úlevy od poplatku?
Úleva se poskytuje: 
–  poplatníkům s trvalým pobytem na úze-

mí místních částí Hajánky, Hájek, Jamné 
a Pejškov – úleva je poskytnuta automatic-
ky ve výši 100 Kč

–  poplatníkům, kteří se zapojili do systému 
třídění plastů a nápojových kartonů do 
pytlů označených čárovými kódy ve výši 
6 Kč za každý odevzdaný naplněný pytel 
s plasty

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

Podrobnější informace k poplatku za ko-
munální odpad můžete získat
–  na Odboru finančním MÚ Tišnov, budo-
va radnice, 1. poschodí, dveře č. 323

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

mace – komunální služby – odpady

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

Místní poplatek ze psa
Upozorňujeme, že od roku 2017 došlo ke 
změně sazeb místního poplatku ze psů (viz 
tabulka níže). Poplatek je možné uhradit 
stejnými způsoby jako u komunálního odpa-
du (bezhotovostním převodem, v hotovosti 
nebo platební kartou na pokladně MÚ Tiš-
nov, poštovní poukázkou). 

Současně v roce 2017 byla také schvále-
na obecně závazná vyhláška města Tišno-
va č. 4/2016, kterou se stanovují pravidla 
o volném pohybu psů. Zásadní změnou této 
novelizované vyhlášky je, že po splnění ohla-
šovací povinnosti poplatníka k místnímu 
poplatku ze psů vydá město od roku 2017 
každému držiteli psa známku označenou ná-
zvem obce a evidenčním číslem psa. Poplat-
níci, kteří k místnímu poplatku ze psů byli 
přihlášeni již v minulých letech a uhradili 
poplatek v hotovosti, obdrželi tuto známku 
při úhradě v hotovosti na finančním odboru. 
Poplatníci, kteří uhradili poplatek bezhoto-
vostně nebo platebním poukazem, si znám-
ku musí přijít vyzvednout na finanční odbor. 

Od poplatku jsou osvobozeni:
a)  osoba nevidomá, osoba, které byl přiznán 

II. až IV. stupeň příspěvku na péči, a osoba 

s těžkým zdravotním postižením, které 
byl přiznán III. stupeň mimořádných vý-
hod podle zvláštního právního předpisu 
(držitel průkazu ZTP/P)

b)  osoba provádějící výcvik asistenčních 
psů 

c)  osoba provádějící útulek zřízený obcí pro 
ztracené nebo opuštěné psy

d)  osoba, které stanoví povinnost držení psa 
zvláštní právní předpis (lovečtí psi)

e)  držitel záchranářského psa s příslušným 
osvědčením

f)  držitel služebního psa sloužícího Policii 
ČR nebo městské policii

g)  držitel psa s canisterapeutickým výcvi-
kem, s nímž je prováděna canisterapie, 
držitel, jímž je osoba se zdravotním posti-
žením, která je držitelem průkazů ZTP po-
dle zvláštního právního předpisu

V případě, že poplatník nesplní povinnost 
ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo 
úlevu od poplatku ve lhůtě do 31. 12. kalen-
dářního roku, nárok na osvobození nebo 
úlevu tohoto poplatku zaniká.

Poplatek je splatný do 30. 4. 2018.
V případě úhrady bankovním převodem na 
účet číslo 19-1425641/0100 je nutné znát 
příslušný variabilní symbol, který je po ce-
lou dobu poplatkové povinnosti neměn-
ný a sdělíme ho na požádání na tel. čísle 
549 439 843 (Helena Marvánková) e-mail 
helena.marvankova@tisnov.cz.

Poplatník: Sazba v Kč

Držitel 
s příjmem

v rodinném 
domě

v místních 
částech

1. pes 2502. a každý další pes

v Tišnově 1. pes 5002. a každý další pes

v bytovém domě 1. pes 1000
2. a každý další pes

Poživatel 
důchodu

v rodinném 
domě

v místních 
částech

1. pes
502. a každý další pes

v Tišnově 1. pes 1002. a každý další pes

v bytovém domě 1. pes 2002. a každý další pes

Kam s použitými pneumatikami?
Žaneta Krábková, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Již řadu let se na pneumatiky, stejně jako 
na elektroodpad, vztahuje povinnost zpět-
ného odběru. Při zakoupení pneumatik 
automaticky platíte za jejich recyklaci. 
Pro odevzdání dosloužilých kusů jsou zří-
zena tzv. místa zpětného odběru. Jedná 
se o vybraná registrovaná zařízení, jako 
jsou pneuservisy, autoservisy, prodejny 

pneumatik apod., která mají povinnost 
Vaše pneumatiky přijmout bezplatně, bez 
ohledu na jejich značku či velikost a bez 
vazby na nákup zboží či služeb. Vzhledem 
k těmto skutečnostem si dovolujeme obča-
ny města Tišnova a místních částí Hájek-
-Hajánky, Pejškov a Jamné informovat, aby 
k odevzdání pneumatik využili výhradně 

tato vybraná zařízení pro zpětný odběr. 
Bližší informace a seznam míst zpětné-
ho odběru pneumatik nacházejících se ve 
Vašem okolí naleznete na www.eltma.cz 
či www.mzp.cz/cz/odber_pneu, případ-
ně mě neváhejte kontaktovat na telefonu 
549 439 862 či e-mailu zaneta.krabkova@
tisnov.cz.
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Vylaďte si svůj Mobilní rozhlas – 
vyplatí se to!
Jiří Dvořák, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Mobilní  rozhlas  v  Tišnově  odstartoval  v  říjnu  loňského  roku 
a od začátku se těší velké pozornosti a zájmu veřejnosti. Každý 
týden jsou Mobilním rozhlasem rozesílány různými kanály po-
zvánky na kulturní i sportovní akce, důležité informace z úřadu, 
aktuální dopravní situace, upozornění městské policie i zprávy 
pro seniory. 

Zajímavá čísla z Mobilního rozhlasu
Za poslední 3 měsíce provozu jsme rozeslali 6 928 důležitých SMS, 
13 156 e-mailů a 2 754 zpráv do aplikace pro chytré telefony. Za-
registrováno je momentálně téměř 1 100 uživatelů, tedy cca 14 % 
obyvatel. 

Ne všichni ale využívají Mobilní rozhlas (MR) naplno, posuďte sami:

192 uživatelů nemá zaregistrovaný e-mail
Jak je patrné z předchozích řádků, dosud jsme Mobilním rozhlasem 
rozeslali víc důležitých zpráv e-mailem než SMS. O tom, kterou ces-
tou Vám odešleme zprávu, rozhoduje v danou chvíli více faktorů 
– urgentnost informace i třeba rozsah zprávy. SMS je omezena v zá-
kladu na 160 znaků, e-mail nám dovolí se rozepsat i připojit fotku 
nebo plánek. Doporučujeme proto určitě při registraci do MR uvést 
také e-mailovou adresu – spousta důležitých informací i zajímavých 
pozvánek jdou k občanům pouze touto cestou. A pokud e-mail dosud 
nepoužíváte, pak je toto dobrý důvod, proč s tím začít právě teď.

699 uživatelů Mobilního rozhlasu nevyužívá aplikaci
Je škoda mít chytrý telefon a nestáhnout si aplikaci MOBILNÍ ROZ-
HLAS (pro Android i iOS). Budou Vám do ní přicházet důležitá upo-
zornění (s omezením do 150 znaků), můžete v aplikaci pohodlně 
sledovat aktuality z městského webu a také budete mít přístup ke 
službě  ZmapujTo. Díky ní můžete rychle upozornit úřad na Vámi 
zjištěné nedostatky ve městě >> jen problém vyfotíte a s komentá-
řem odešlete přímo z aplikace rovnou příslušnému odboru, který se 
postará o nápravu. Pokud aplikaci MOBILNÍ ROZHLAS ještě nemáte, 
stáhnout si ji můžete zde: https://tisnov.mobilnirozhlas.cz.

59 uživatelů si nevyplnilo při registraci telefonní číslo  
(včetně 27 uživatelů aplikace MR)
Jednoznačně doporučujeme doplnit si telefonní číslo, protože prá-
vě urgentní zprávy, včetně těch krizových, jsou rozesílány před-
nostně esemeskou. Příkladem je nedávný obrovský požár skladů na 
Olbrachtově ulici v Tišnově, kdy vzniklo podezření na nebezpečné 
zplodiny v ovzduší a občané plně zaregistrovaní do Mobilního roz-
hlasu byli rychle a včas varováni.

112 uživatelů nemá vyplněnou ulici/bydliště
Některé důležité zprávy se týkají pouze obyvatel určité části Tišno-
va nebo i jedné ulice. Díky úplným registracím včetně bydliště pak 

dokážeme tyto zprávy filtrovat a poslat hlavně těm, jichž se týkají, 
a nemusíme „obtěžovat” všechny občany. Příkladem byla zpráva před 
říjnovými volbami, kdy došlo na poslední chvíli ke změně vstupu do 
volební místnosti a my mohli prostřednictvím MR informovat jen ob-
čany daného volebního okrsku, resp. ty, kteří uvedli při registraci do 
Mobilního rozhlasu svoje přesné bydliště.

Pokud jste právě zjistili, že  jste mezi  těmi, kdo nemají zcela 
vyplněné kontaktní údaje, a chcete to napravit, pak můžete zde: 
https://tisnov.mobilnirozhlas.cz/uprava-prihlaseni.
Vaše údaje jsou chráněny a využívány výhradně pro účely Mo-

bilního rozhlasu.
Nemáte samozřejmě žádnou povinnost uvádět veškeré kontakt-

ní údaje. Doporučujeme to ale udělat proto, aby se k Vám dostalo 
vždy RYCHLE a VČAS všechno důležité z Tišnova. Případné dota-
zy nebo podněty k fungování Mobilního rozhlasu můžete posílat na 
 rozhlas@tisnov.cz.

MOBILNÍ
ROZHLAS TIŠNOV
Důležité zprávy
z Tišnova přímo
do Vašeho mobilu

Zaregistrujte se RYCHLE  a ZDARMA

na tisnov.mobilnirozhlas.cz

Doprrraaavní ommmeeezení
Pooolicejní výýýzvyyy a varovááánnní

ZZpprávy ppro  seniorryy
Pozvváánnky naa kulturu aa sspport

Důležité informace z úřadu

PPPooozvánky na veřřejná jednánnnnííí

Krizovvéé iinffoorrmmace

Splatnossti ppoplatků

Poděkování okrskovým volebním komisím ve městě Tišnově
Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

Děkujeme všem předsedům, místopředsedům, zapisovatelkám a členům okrskových volebních komisí ve městě Tišnově za jejich 
pečlivou a zodpovědnou práci, kterou přispěli k bezproblémovému průběhu volby prezidenta České republiky, jež se konala ve dvou kolech 
ve dnech 12.–13. 1. a 26.–27. 1. 2018.
Děkujeme za Váš čas a těšíme se na další spolupráci s Vámi. 
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Tišnov si přál mít na Hradě Drahoše
Václav Seyfert, redaktor TN

Jak jsme na stránkách Tišnovských novin upozornili již před měsí-
cem, odpočineme si v tomto čísle od vzpomínek na komunální volby 
devadesátých let a budeme se v našem seriálu věnovat nedávno ko-
naným volbám prezidentským.

Tišnovské výsledky 1. kola, které se konalo ve dnech 12. až 13. led-
na 2018, už byly podrobně zveřejněny v minulém čísle v tabulce 
na straně 6. Jen si tedy stručně zopakujme, že Miloš Zeman v něm 

v Tišnově získal 36,85 % (v  rámci celé ČR 38,56 %) a jeho „vyzýva-
tel“ pro 2. kolo Jiří Drahoš 28,12 % (v ČR 26,60 %). Za nimi seřadili 
tišnovští voliči jednotlivé kandidáty takto: 3. Pavel Fischer 13,74 % 
(v ČR 10,23 %), 4. Michal Horáček 8,35 % (v ČR 9,18 %), 5. Ma-
rek Hilšer 7,44 % (v ČR 8,83 %), 6. Mirek Topolánek 3,81 % (v ČR 
4,30 %), 7. Jiří Hynek 0,82 % (v ČR 1,23 %), 8. Petr Hannig 0,47 % 
(v ČR 0,56 %) a 9. Vratislav Kulhánek 0,40 % (v ČR 0,47 %). Volební 
účast činila v Tišnově 63,46 % (7 138 voličů v seznamu, 4 530 vyda-
ných obálek), zatímco v rámci republiky byla o něco nižší: 61,92 %.

Výsledky 2. kola, konaného o 14 dnů později, tedy 26. až 27. ledna 
2018, si v rámci Tišnova i celé ČR shrneme do následující tabulky:

Z uvedených výsledků vyplývá, že občané Tišnova by si pro ob-
dobí následujících pěti let přáli mít na Hradě jiného prezidenta, než 
který byl nakonec zvolen. Jiří Drahoš zvítězil v Tišnově o něco větším 
rozdílem, než jakého dosáhl Miloš Zeman v rámci celé České republi-
ky. Zkoumáním podrobných čísel lze ale zjistit ještě další zajímavosti.

Začněme „osadami“: zatímco v Hajánkách získal Zeman více než 
81 %, v sousedním Jamném nejenže prohrál s pouhými  31 %, on tu 
byl dokonce v 1. kole až čtvrtý, když více hlasů od jamenských ob-
čanů získali Drahoš, Fischer i Horáček. Takový rozdíl mezi dvěma 
místy, která k sobě téměř přiléhají, je poměrně překvapivý. Zůsta-
neme-li u samotného Tišnova, výrazně „Zemanovo“ je – zjednoduše-
ně řečeno – území sídliště Pod Klucaninou a také ta část města, jejíž 
obyvatelé volili v základní škole 28. října (tedy ulice Dřínová, Králo-
va s výjimkou penzionu, Osvobození a horní část Květnické). Téměř 
remízy dosáhli voliči v prostorách MěKS, tedy občané z oblastí „pod 
náměstím“. Drahoš byl výrazněji úspěšný u těch, kteří volili na gym-
náziu nebo na ZŠ Smíškova, ale především u voličů v budově Centra 
sociálních služeb, kde odevzdávali své hlasy nejen spoluobčané byd-
lící v nové části Tišnova na Honech, ale také všichni obyvatelé penzi-
onu. Vzhledem k tomu, že tu jde o voliče výrazně seniorského věku, 
je také tohle zjištění docela nečekané – spíš by člověk odhadoval, že 

to bude region Zemanův, jenže už v 1. kole zde málem zvítězil Drahoš 
(chybělo mu pouhých pět hlasů).

Podívejme se ještě, jak dopadlo 2. kolo prezidentských voleb v sou-
sedních obcích, které byly ještě koncem 80. let součástí „integrovaného“ 
Tišnova, a také v některých dalších městech či městečkách okresu Brno-
-venkov nedaleko od nás: Březina: Zeman 56,41 % – Heroltice: Zeman 
64,88 % – Hradčany: Zeman 55,88 % – Lomnička: Zeman 52,63 % – 
Předklášteří: Zeman 51,22 % – Šerkovice: Zeman 60,60 % – Štěpáno-
vice: Zeman 52,42 % – Vohančice: Zeman 50,84 % – Železné: Drahoš 
56,49 % – Borač: Drahoš 50,90 % – Čebín: Zeman 53,06 % – Deblín: 
Zeman 56,36 % – Dolní Loučky: Zeman 57,72 % – Doubravník: Zeman 
61,08 % – Drahonín: Zeman 51,85 % – Drásov: Drahoš 52,04 % – Chud-
čice: Zeman 52,03 % – Kaly: Zeman 67,54 % – Kuřim: Drahoš 52,29 % – 
Lažánky: Drahoš 56,11 % – Lomnice: Zeman 61,92 % – Malhostovice: 
Zeman 52,83 % – Moravské Knínice: Drahoš 54,88 % – Nedvědice: Ze-
man 60,32 % – Nelepeč-Žernůvka: Drahoš 72,05 % – Níhov: Drahoš 
55,47 % – Sentice: Zeman 55,06 % – Skalička: Drahoš 55,78 % – Skry-
je: Zeman 81,08 % – Svatoslav: Zeman 77,94 % – Veverská Bítýška: 
Drahoš 53,20 % – Žďárec: Drahoš 55,41 %. 

V dubnovém čísle se vrátíme zpět k historii komunálních voleb a za-
vzpomínáme na volby do městského zastupitelstva v roce 1998.

poř. 
v Tiš-
nově

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

Tišnov 
celkem

Tišnov 
v % ČR v % poř. 

v ČRMŠ 
Horova

rest. Na 
Terase

ZŠ 
Smíšk. MěKS Gymná-

zium
ZŠ 
28.10. Jamné Hajánky CSS

1. Jiří Drahoš 280 197 433 400 449 269 46 12 474 2560 51,83 48,63 2.

2. Miloš Zeman 270 225 321 402 419 348 21 52 321 2379 48,16 51,36 1.

celkem vydaných obálek: 550 422 756 804 870 618 67 65 798 4950 5 569 665

počet platných hlasů: 550 422 754 802 868 617 67 64 795 4939 5 554 596

počet zapsaných voličů: 831 621 995 1347 1188 909 81 87 1018 7077 8 362 987

volební účast v %: 66,19 67,95 75,98 59,69 73,23 67,99 82,72 74,71 78,39 69,94 66,60

Žen je stále víc – té nejstarší bude letos 101 let
Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

Průměrný věk Tišnovana (včetně místních částí Hájek, Hajánky, 
Jamné a Pejškov) byl na počátku letošního roku 41,16 let. 
V „nejmladší“ místní části, v Pejškově, dosáhl průměrný věk obyvatele 
33,26 let, naopak v „nejstarší“ místní části, v Hájku, pak 44,85 let. 

Nejstarší občance bude letos 101 let, 11 občanů je narozených 
v rozmezí let 1919 až 1923.

V roce 2017 se ve správním obvodu matričního úřadu Tišnov 
uskutečnilo 88 sňatků, z toho bylo 61 sňatků občanských a 27 církev-
ních. 

Mezi stálé obyvatele města loni přibylo 150 novorozených dětí, 
oproti tomu zemřelo 111 občanů Tišnova. 

Zajímavá jsou také čísla spojená s migrací obyvatel. Z jiných obcí 
se do Tišnova k trvalému pobytu přihlásilo 276 lidí, zatímco 282 
občanů se odstěhovalo jinam. V rámci města pak změnilo během roku 
2017 adresu trvalého pobytu 207 občanů.
V Tišnově tak k 31. prosinci 2017 žilo 9 289 obyvatel, z toho 

169 cizinců. 
Žen žije v Tišnově stále více než mužů – k uváděnému datu jich 

bylo o 12,6 % více.
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Záměr pronájmu Hotelu 
Květnice
Lenka Žaloudková, Odbor správy majetku 
a komunálních služeb

Město Tišnov vyhlašuje záměr  pronájmu 
Hotelu Květnice, nám. Míru 120, v Tišnově, 
který je součástí pozemku parc. č. st. 90 v k. ú.  
Tišnov. 

Rozsahem pronájmu jsou veškeré pro-
story hotelu (tj. mimo Turistické informač-
ní centrum). Jedná se o čtyřpodlažní budovu 
s půdním prostorem. Podzemní patro slouží 
jako zázemí pro skladovací prostory a tech-
nické vybavení budovy. V prvním nadzemním 
podlaží se nachází restaurace, kuchyně se skla-
dovacími prostory, recepce, vinárna a salonek. 
Druhé a třetí nadzemní podlaží slouží pro uby-
tování hotelových hostů – kapacita cca 50 lů-
žek vč. sociálního zařízení na každém pokoji.

Účelem pronájmu je poskytování uby-
tovacích služeb, provozování hostinských, 
případně doplňkových služeb souvisejících 
s hostinskými a ubytovacími službami. Z cel-
kového počtu 22 pokojů jich bude minimálně 
11 sloužit pro potřeby krátkodobého pře-
chodného ubytování.

Podmínkou pronájmu je závazek v pro-
vedení investice v předpokládané výši 8 mi-
lionů Kč. Investice se týká interiéru hotelu 
a nájemce se ji zavazuje provést do 12 mě-
síců od uzavření nájemní smlouvy. Zůstává 
majetkem města a bude nájemci kompenzo-
vána odečtem z nájemného.

Nájemní smlouva bude uzavřena s minimál-
ní dobou trvání 15 let s opcí pět let. Nájemce je 
povinen zahájit provoz restaurace a ubytova-
cích služeb nejpozději od 15. 9. 2018.

K záměru lze podat nabídku do 7. 3. 2018 
do 14.00. 

Bližší informace naleznete na úřední des-
ce Městského úřadu Tišnov nebo u referent-
ky Odboru správy majetku a komunálních 
služeb Městského úřadu Tišnov, u paní Bc. 
Lenky Žaloudkové, e-mail: lenka.zaloudko-
va@tisnov.cz nebo tel. 549 439 852.

Město Tišnov hledá nového nájemce Hotelu Květnice. Foto: Roman Skřepek

Zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2018
V pondělí 12. 2. 2018 se od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti v budově radnice na nám. Míru 111, Tišnov, uskutečnilo zasedání 
Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2018. Na jednání byly projednány níže uvedené body. Kompletní zápis ze zasedání bude zveřejněn na 
webu města po jeho ověření.

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) 
2. Výroční zpráva o činnosti Městské policie Tišnov za rok 2017
3. Organizační a Pracovní řád Městské policie Tišnov
4. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 1/2018
5.  Návrh obecně závazné vyhlášky – Stanovení školských obvodů 

mateřských škol
6.  Dodatek zřizovací listiny – změna adresy sídla Mateřské školy 

Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace
7.  Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou III – lokalita mezi 

ulicemi Dlouhá a Na Honech
8. Návrh na změny územního plánu Tišnov
9.  Souhlas s realizací projektu „Rekonstrukce bytového domu – 

ulice Na Mlékárně, č.p. 255, Tišnov“
10.  Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1767/8 v k. ú. Tišnov 

(Mánesova ul.)
11.  Bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 475/4 v k. ú. Tišnov 

(budoucí cyklostezka)

12.  Odkoupení části pozemku parc. č. 275/2 v k. ú. Tišnov (bu-
doucí cyklostezka mezi ul. Ostrovec a ul. Koráb)

13.  Nabídka na odkoupení id. 1/4 pozemku parc. č. 2237/2 
v k. ú. Tišnov (za koupalištěm)

14.  Žádost o prodej části pozemku 1873/1 v k. ú. Tišnov 
(Dvořákova ul.)

15. Stanovy DSO Tišnovsko 2017
16.  Korespondence zastupitelům města Tišnova (stížnost ve věci 

problémů s ústředním topením v CSS Tišnov)
17.  Zápis č. 13/2017 a zápis č. 1/2018 ze zasedání Osadního 

výboru Jamné
18.  Zápis č. 8/2017 a zápis č. 1/2018 ze zasedání Osadního výboru 

Hájek-Hajánky
19.  Zápis č. 7/2017 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva 

města Tišnova
20. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 29. 1. 2018
21. Dotazy, podněty, připomínky
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O dopravě a bezpečnosti s Václavem 
Šikulou
Roman Skřepek, Odbor kanceláře starosty a vnějších vztahů

Ulice Brněnská prochází již od loňského léta rekonstrukcí, 
jdou práce podle plánu?
Z mého pohledu probíhají velmi dobře, včetně výstavby kanalizace 
na ulici Mrštíkova (Trnec), dokonce jsme na tom kvůli mírné zimě 
lépe, než se očekávalo. Práce probíhají na více místech najednou, 
zdá se, že rekonstrukce kanalizace a vodovodu se stihne v určeném 
termínu.

Jaké další rekonstrukce a opravy komunikací nás letos čekají?
Bohužel to není poslední velká akce, aktuálně plynárny připravují 
rekonstrukci plynu v ulicích Riegrova a Černohorská, práce by měly 
začít již od začátku dubna a skončí po prázdninách. Firma zahájí re-
konstrukci od křižovatky pod ZŠ nám. 28. října a bude pokračovat 
až za tišnovskou nemocnici a současně se bude pracovat i na ulici 
Černohorská až k novému hřbitovu. Práce budou v uvedených uli-
cích (až na pár týdnů, kdy bude nutné uzavřít úsek mezi ZŠ nám. 28. 
října a sokolovnou) prováděny za provozu a budou se dotýkat hlav-
ně chodníků a parkovacích stání, budou nutné i zásahy do vegetace 
v ulici Riegrova, které se každému nemusí jevit příjemné, ale jsou 
nezbytné. Doufáme, že se v uvedených ulicích podaří navázat rekon-
strukcí vody a kanalizace, neboť stavba je již vyprojektována a po-
volena. Jakmile budeme znát přesné termíny a rozsah prací, vše 
zveřejníme standardními cestami – web, Facebook, Mobilní rozhlas, 
Tišnovské noviny i televize. 

V posledních  týdnech vznikají nové  jednosměrné ulice,  je 
to trend, který se bude objevovat i do budoucna?
Rozhodně ano, je to trend, který je motivován generelem dopravy 
a v rámci zklidnění provozu v celém městě, je to další dílčí opatření. 

Do budoucna připravujeme změny směru jízdy v ulicích Na Hrádku, 
Bezručova, Dvořáčkova a Horova. Je třeba připomenout, že se tak 
děje i v reakci na zvýšení bezpečnosti a nedostatek počtu parkova-
cích míst ve městě, protože každým zřízením jednosměrky se nabízí 
možnost legálně parkovat v těchto ulicích. Další parkovací místa na-
víc nedávno vznikla na odstavných plochách u Centra sociálních slu-
žeb nebo v ulici Hornická. 

Placené parkování v centru – dlouho diskutovaná a v Tišnově 
dosud nevídaná záležitost, jak si stojíme po půlroce provozu?
Od 1. července 2017 se na parkovišti zaregistrovalo k poplatku 61 
tisíc vozidel, což je v průměru více než 400 vozidel denně, jsou však 
dny, kdy je to až 500 vozidel. Počáteční obavy několika podnikatelů, 
že zde nikdo nebude parkovat, se ukázaly jako liché, stal se přesný 
opak, vozidel zde parkuje mnohem více než před zavedením tohoto 
kroku. Rozhodně to byl krok správným směrem, o čemž slýchám čas-
to nejen od obyvatel Tišnova a Tišnovska. 

Jihomoravský kraj provádí v okolních obcích opravy kraj-
ských  komunikací,  není  dojíždění  do  práce  z/do  Tišnova 
pro řadu občanů komplikované?
Určitě to některým občanům dojíždění ztěžuje. Firmám se kompli-
kuje zásobování nákladními vozidly, např. kvůli některým podnika-
telům na Trnci bude muset SÚS JmK zvyšovat výšku podjezdu pod 
viaduktem u hasičů. Nicméně všechny rekonstrukce jsou nutné 
a není možné je provádět za provozu. Komfort, který s novými komu-
nikacemi následně získáme, bude zajisté stát za to.

Zeptám se i na vaši další problematiku a tou je městská poli-
cie, jak jste s ní spokojen?
Já jsem přesvědčen, že městská policie je v Tišnově potřeba, její roz-
šíření až na současných pět strážníků odpovídá potřebám, což se 
ukázalo třeba i v souvislosti s protikuřáckým zákonem, který vyhnal 
návštěvníky hospod do ulic. Někteří obyvatelé okolních nemovitostí 
si stěžují na hluk v ulicích, berou to jako rušení nočního klidu. Proto 
je pohyb strážníků kolem těchto zařízení již samozřejmostí. 

Jaké jsou vlastně hlavní priority městské policie?
Obecně je hlavní prioritou dodržování veřejného pořádku v ulicích 
města, máme tu i řadu problémů s parkováním, které vyplývají z ne-
ustálého nárůstu počtu registrovaných vozidel. Městská policie navíc 
vyjíždí na základě telefonických výzev o pomoc, spolupracuje s živ-
nostenským a sociálním odborem městského úřadu, nemalou sou-
částí jejich práce je i prevence, které je třeba se věnovat od útlého 
věku, tedy od mateřské nebo základní školy. Během jejich činnosti 
se podařilo odhalit i několik celostátně hledaných osob, probíhá vel-
mi dobrá součinnost s Policií ČR, se kterou si navzájem strážníci vy-
cházejí vstříc. Městská policie se také stará o odemykání, zamykání 
a kontrolu sportovišť a hřbitovů, což je činnost, kterou jsme nedávno 
převzali od bezpečnostní agentury. Za loňský rok máme odchyceno 
dvacet devět psů, z toho deset se vrátilo majitelům díky nově zave-
deným známkám. Ostatní se podařilo vrátit díky dobré komunikaci 
s občany a nemuseli tak být odváženi do útulku. Současný kotec pro 
dočasný pobyt odchyceného psa, který je umístěn na technických 
službách, budeme zřejmě i rozšiřovat, neboť tuto službu hodláme 
nabídnout i některým okolním obcím. 

Jak se osvědčilo rozšíření úředních hodin městské policie?
Nově vykonáváme noční směny i v pátek a v sobotu. Toto rozšíření 
pracovní doby považujeme za nezbytné, bezpochyby to byl krok dob-
rý a nutný. Téměř každou noc vyjíždějí strážníci k nějakému oznáme-
ní a rozhodně se v těchto dnech a hodinách nenudí. Kromě výjezdů se 
věnují právě podnikům, kde probíhá noční provoz, provozovatelé i zá-
kazníci si na ně již zvykají a je vidět, že městská policie si našla v Tiš-
nově své místo a lidé ji přijali jako nezbytnou součást života města.Václav Šikula, 1. místostarosta Tišnova. Foto: Roman Skřepek
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TÉMA MĚSÍCE  

Jak (j)se(m) kdysi dojížděl(o)
Václav Seyfert, redaktor TN

Od roku 1976 až do února 2008 jsem prakticky každý pracovní den 
s výjimkou prázdnin, dovolených či období občasných nemocí do-
jížděl z Tišnova do Brna. Prvních pět let do školy, pak už do dvou 
různých zaměstnání, v nichž jsem postupně budoval nejprve socialis-
mus a pak zase pro změnu kapitalismus na třech místech Brna. Cesty 
vlakem či autobusem se stávaly každodenní rutinou, která se ale nám 
dojíždějícím poutníkům natolik vryla pod kůži, že se některé vzpo-
mínky z těchto do jisté míry upocených a promarněných hodin po 
čase vynořují dokonce jako lehce romantické či úsměvné.

Během studia jsem střídal vlak s autobusem podle potřeby, tak jak 
mi navazovaly přednášky nebo cvičení, protože na oba dopravní pro-
středky jsem měl k dispozici zlevněné měsíční jízdenky. I když jsem 
jednu z nich logicky využil vždy méně než na 50 procent, pořád bylo 
výhodné pořídit si obě, protože čas jsou taky peníze, a někdy se tedy 
dalo v tomto směru ušetřit cestováním po železnici a jindy zase na-
opak. Když jsem nastoupil do pracovního procesu, stal se skoro na 
deset let mým dopravním prostředkem autobus, protože měl v Brně 
výhodnou zastávku na ulici Šumavská, odkud jsem se po vlastních 
dostal na svoje pracoviště, které bylo o něco výše na Veveří, kousek 
od ulice Zahradníkovy, ze všech možných variant nejrychleji. 

Na tu první cestu si vzpomínám, jako by se odehrála teprve včera. 
Bylo pondělí 17. srpna 1981, po páté ráno mi zazvonil budík a měl 
jsem v tu chvíli pocit, že mně skončil život. U autobusu s odjezdem 
v 5.50 jsem potkal Jardu Chlupa, svého o 10 let staršího známého 
z tišnovského sportu, který mi radostně sdělil, že budeme tedy jez-
dívat spolu, načež jsem ho v průběhu následujícího desetiletí v auto-
buse potkal už jen asi dvakrát, protože byl neustále služebně někde 
mimo. Jedno z těchto dalších střetnutí mi ale rovněž utkvělo v paměti, 
neboť Jarda se v tak časnou ranní hodinu plamenně rozhořčoval, že 
rádia hrají v době vstávání příliš složitou orchestrální hudbu, což on 
na prahu dne tedy rozhodně nepotřebuje. Doufám, že se na mne ne-
bude zlobit, když to teď tady na něj prozrazuju. Spíše jsem pak trávil 
cesty autobusem s Petrem Ploticou, který měl pracoviště nahoře na 
Šumavské, a kráčívali jsme tedy ještě od zastávky kus cesty společně.

Cesty nazpět měly jedno úskalí. Pokud člověk nastoupil do auto-
busu znovu na zastávce Šumavská, bylo téměř jisté, že si už nesed-
ne, protože cestou od Grandu nebo později ze Zvonařky se příslušný 
veřejný dopravní prostředek totálně naplnil a nezbývalo než zbytek 
cesty prostát – občas dokonce, jak říkával Jiří Grossmann, pouze na 
jedné noze, a to ještě ne na své. Pokud to časově vycházelo, raději 
jsem tedy po skončení pracovní doby přejel tramvají alespoň k Janáč-
kovu divadlu, kde se ještě obvykle dalo posadit, a uvelebil se někde 
na zadním sedadle. A pak nastávaly dvě možné varianty cesty: buď 
jsem téměř okamžitě usnul a v tomto stavu vydržel až do Tišnova, 
kde mne spolehlivě probudily silniční kostky na tehdejší ulici Rudé 
armády, na nichž se autobus náhle „rozkodrcal“ více než zdrávo, ane-
bo pokud jsem výjimečně zůstal v bdělém stavu, jsem s oblibou pozo-
roval jiné spící pasažéry. Fascinovala mne na nich nádherná fyzikální 
situace, kdy jedinec spící u uličky se postupně pomalu vykláněl jako 
věž v Pise do volného prostoru a ve chvíli, kdy už zaujímal polohu 
vratkou a měl by spadnout, se jeho tělo náhle automaticky narovnalo 
do původního „svislého“ stavu, aniž by se dotyčný probudil. 

Když jsem se oženil, bydlel jsem několik let na sídlišti U Humpol-
ky, kde měl přímo před hospodou, dvacet vteřin cesty od našich do-
movních dveří, autobus na Brno svoji zastávku. V těch časech jsem si 

vybudoval stálý ranní rituál vstávání a přivedl jsem jej k takové do-
konalosti, že jsem vylézal z peřin asi pět minut před příjezdem auto-
busu a – protože se snídalo až v Brně v práci (a často velmi dlouho) 
– nikdy se mi nestalo, že by mi příslušný spoj ujel. Teď mi pro změnu 
trvá minimálně hodinu a půl, než začnu být po procitnutí použitelný, 
protože v prvních minutách obvykle ani nevím, které je právě století.

Po změně zaměstnání, a to už bylo počátkem devadesátých let, 
jsem měl dvě nová pracoviště naopak nedaleko od vlakových nádraží, 
takže jsem se rozloučil s autobusem a začal být věrný železnici. Nej-
prve jsem vystupoval v Židenicích a odtud vždy jen přešel pár minut 
na Starou Osadu, od ledna 1995 jsem pak jezdíval až na „hlavní“, pro-
tože jsem sídlil pro změnu na Zámečnické kousíček od náměstí Svo-
body. Než se začalo zdražovat jízdné a rušit „dělnické“ jízdenky, užíval 
jsem si nejen tu neuvěřitelnou láci, ale i kouzelnou podobu tehdejších 
cestovních dokladů. Jízdenky z tvrdého lepenkového kartonu nepo-
strádaly svoje charisma – ty běžné měly béžovou barvu, naše týdenní 
byla modrá, byl na ní seznam dnů v týdnu a průvodčí nám je postup-
ně procvakával. Ze setrvačnosti tam byla tehdy vyznačena i sobota 
a ještě pod ní byl jeden volný řádek pro zoufalce, kteří jezdili do práce 
i v neděli. Jedna normální klasická jízdenka na cestu do Brna stála pět 
korun (koumáci měli vysledováno, že z Hradčan do Řečkovic se dá do-
konce dojet za pouhé dvě koruny), ale ona „dělnická“ byla o tolik vý-
hodnější, že celotýdenní cesty do Židenic a zpět mne přišly na méně 
než dvacetikorunu. Podobný „veget“ ovšem netrval dlouho, neboť bu-
jící ruka trhu nám brzy ukázala, zač je toho loket.

Vlaky měly oproti autobusům při zpáteční cestě jednu nevýhodu. 
Na výhybkách před nádražím se sice vlak taky „rozkodrcal“, ale ne 
tolik jako autobus na dlažebních kostkách. Mohlo se tedy stát, pokud 
spoj nekončil v Tišnově a pokračoval dále na Vysočinu, že se tu spící 
pasažér prostě neprobudil, zvláště jel-li po nějaké vydařené kulturní 
akci jedním z pozdně večerních vlaků. Podařilo se mi to jednou, ale 
naštěstí jsem stihl vystoupit hned na nejbližší stanici v Dolních Louč-
kách a dal si pak výživný noční pochod zpět do Tišnova. Znám ale ka-
marády, kteří dopadli mnohem hůře. Nejenže je vlak zavezl třeba až 
do Havlíčkova Brodu, ale někteří se dokonce při návratu zpět dalším 
vlakem opět v Tišnově neprobudili a dostali se pro změnu zase na 
druhou stranu až do Brna.

Pak mé dojíždění skončilo, protože další pracoviště jsem měl už 
„doma“ v Tišnově, a najednou jsem si uvědomil, kolik času navíc tím 
člověk získá, když nemusí nikam jezdit. Mělo to tedy sice svoje kouz-
lo, ale denně se tím holt ztratily dvě, někdy i tři hodiny možného vol-
na, což jistě pro mnohé platí dodnes. 

V příštím čísle bude tématem měsíce Vzdělávání a volný čas (školky, školy, kroužky, ale i přednášky, besedy, kurzy…). 
Budeme rádi, když se nám svěříte se svými názory či postřehy týkajícími se tohoto tématu, a těšíme se na Vaše příspěvky.  

I tímto autobusem se jezdilo z Tišnova do Brno. Foto: ilustrační foto
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TIŠNOVSKÝ HYDE PARK  

Jak se (ne)uděluje cena 
města Tišnova
Václav Seyfert

V průběhu loňských prázdnin jsem stejně 
jako v minulých létech zareagoval na výzvu 
z tišnovské radnice a navrhl „svého“ kandi-
dáta na udělení ceny města Tišnova za rok 
2017. Vytipoval jsem člověka, který – a o tom 
jsem neochvějně přesvědčen dodnes – by si 
podobnou poctu zasloužil více než kdoko-
liv jiný. Stopy jeho činnosti jsou v posled-
ních pěti letech vidět v Tišnově na každém 
kroku: Cesta hrdelního práva, Stolpersteine, 
zpřístupnění Vokounovy vyhlídky, Tišnoviny 
a jejich almanachy, vydání knihy o fotografu 
Františku Wágnerovi, poznávací výlety, před-
nášky,  to vše jsou výsledky dobrovolných 
aktivit jedné jediné osoby za pouhých pět 
let – navíc se můj kandidát v daném kalen-
dářním roce dožil kulatého životního jubilea. 

Jenže ouha: mezi oceněnými jsem jeho jmé-
no nakonec nenašel, a jak jsem posléze zjis-
til, na rozhodujícím zasedání se o něm ani 
nehlasovalo – zastupitelům města tento ná-
vrh prostě onoho 25. září 2017 vůbec nebyl 
předložen. 

A tak jsem pátral… A zjistil jsem, že vedení 
města v podobných případech zavedlo spe-
ciální postup: aby se na jednání zastupitelstva 
přímo před kamerami, a tudíž i před zraky 
tišnovské veřejnosti nepřetřásaly – možná 
dokonce více či méně nechutným způsobem –  
různé osobní animozity, celá věc se před-
jednává a navrženi jsou pak pouze ti adep-
ti, u nichž vládne v zásadě shoda a v klidu 
pak hlasováním na zastupitelstvu „projdou“. 
V tomto konkrétním případě ke zmiňované-
mu předjednání došlo o týden dříve během 
zasedání Výboru pro strategické plánování, 
jehož členy jsou všichni zastupitelé a které se 
odehrává bez účasti kamer. Ne všichni členo-
vé zastupitelstva ovšem byli 18. září 2017 na 
jednání výboru přítomni. V dané konstelaci 

pak stačilo, že se jednomu z přítomných na-
vržený kandidát z osobních důvodů neza-
mlouval, v navozené atmosféře získal na svoji 
stranu pár dalších – a „můj“ favorit už prostě 
nepřešel ani přes tohle „předkolo“.

Jsem přesvědčen, že v principu by se to 
takhle dělat nemělo. Chápu, že radnice se 
chce vyvarovat přímého přenosu z hádanic 
týkajících se konkrétních osob (byť si nadále 
myslím, že příslušný zastupitel by se aspoň 
sám znemožnil před celým Tišnovem), ale 
mají-li cenu města Tišnova v budoucnu ob-
držet ti, kteří si to nejvíce zaslouží, měla by 
se praxe jejího udělování změnit. Což je přes-
ně to, co bych si teď od vedení města přál.

Pokud jde o popisovanou konkrétní situa-
ci, nakonec jsem si ve finále paradoxně uvě-
domil, že je to vlastně symbolické. Projevily 
se tu totiž právě ty vlastnosti, na které můj 
favorit každým svým počínáním poukazo-
val, a je tedy pro něj skoro větší odměnou, 
že příslušnou cenu právě z těchto důvodů 
nedostane…

Reakce na článek 
Václava Seyferta: Jak se 
(ne)uděluje cena města
Jiří Dospíšil, starosta města

Udělování cen města a čestného občanství 
města se v posledních letech stalo nepsa-
ným pravidlem a novodobou tradicí. Zastu-
pitelstvo vyjadřuje udělením ocenění postoj 
města k lidem, kteří významným způsobem 
přispěli k rozvoji města, jeho dobrého jména 
nebo vynikli v oblasti vědy, kultury, sportu, 
popř. i v dalších oblastech veřejného života. 
Pro udělování ocenění vydalo město svůj vnitř-
ní předpis „Pravidla pro udělování čestného ob-
čanství a ceny města Tišnova“. V něm je vcelku 
jednoduše upraven postup při udělování čest-
ného občanství a cen města zastupitelstvem. 

Rada města dle zvyklostí z posledních let 
všechny letošní doručené návrhy předložila 
k posouzení Výboru pro strategické plánování 
a rozvoj města a následně dle výsledku tohoto 
projednání zastupitelstvu navrhla udělit ceny 
města a čestné občanství vybraným nominova-
ným osobnostem. 

Jsem přesvědčen, že výše uvedený postup 
je transparentní a je dobře, že každý ze zastu-
pitelů dostal v předstihu možnost se k před-
loženým návrhům vyjádřit. Řada z nich tak 
v souvislosti s předloženými návrhy na neve-
řejném jednání učinila. Vzhledem k tomu, že 
v případě čestného občanství a cen města se 
jedná o natolik výjimečné, důstojné a hodnot-
né ocenění, bylo by vůči nominovaným neu-
ctivé řešit na jednání zastupitelstva případné 
osobní antipatie nebo to, zda je rozsah jejich 
zásluh dostatečný. Proto jsou zastupitelstvu 
předkládány pouze ty návrhy, na nichž pa-
nuje většinová shoda. Odmítnutí některých 

kandidátů není nijak výjimečné a počet no-
minovaných je téměř vždy větší než konečný 
počet oceněných. Je také třeba respektovat, 
že členové zastupitelstva byli zvoleni občany 
tohoto města a všichni bez výjimky zastupují 
názory veřejnosti, ať už se nám názory někte-
rých líbí, či nikoliv. 

O podobě pravidel můžeme pochopitelně 
kdykoliv diskutovat a jsem k této diskusi při-
praven. Dospějeme-li k většinovému názoru, 
že pravidla potřebují změnu, pak ať se klidně 
upraví. Ačkoliv osobně s nominací zmíněné 
osobnosti souhlasím (mj. je třeba oceňovat 
i žijící osobnosti), nesdílím názor, že jaká-
koliv změna pravidel by měla být motivová-
na pouze neúspěšnou nominací kteréhokoliv 
navrženého kandidáta. 

Závěrem touto cestou děkuji všem, kte-
ří nominace zasílají a pomáhají nám hle-
dat a oceňovat významné osobnosti města 
Tišnova. 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO  

  Městská knihovna Tišnov 

Akce Městské knihovny 
Tišnov
Oddělení pro dospělé čtenáře
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Městská knihovna Tišnov se zapojila do celo-
státní akce na podporu čtenářství „Březen – 
měsíc čtenářů“. Můžete se těšit na spoustu 
doprovodných akcí a na novou službu: půjčová-
ní deskových her.

TÝDEN REGISTRACE ZDARMA
5. až 9. března
Chtěli byste navštěvovat naši knihovnu, ale ješ-
tě nejste registrovaní? Přijďte se přihlásit v tom-
to týdnu měsíce března a máte roční registraci 
zdarma. Akce platí pro nové čtenáře v obou od-
děleních knihovny.

TÝDEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
12. až 16. března

Na připravené lístky v půjčovně nám čtenáři mo-
hou psát, jaká kniha jim v knihovně chybí. Pokud 
to bude v našich silách, zakoupíme ji do knihovní-
ho fondu. V ostatních případech zjistíme, z jakého 
důvodu není možné požadovaný titul obstarat. 

BURZA KNIH
19. až 23. března
Chybí Vám doma některá z oblíbených knih? 
Toužíte po nějakém starším vydání a nemůžete 
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ho nikde sehnat? Nebo se chcete jen tak prohra-
bat staršími knihami a třeba Vás něco zaujme?
Knihovna nabízí odprodej vyřazených star-
ších knih a gramodesek. Jedná se o materiály 
použité, opotřebované nebo multiplikáty.
Knihy si můžete přijít prohlédnout a zakou-
pit vždy v půjčovní době knihovny: PO, ST, PÁ 
od 8.00 do 18.00 v prostorách bývalého infor-
mačního centra (vedle oddělení pro dospělé 
čtenáře).

ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE
26. až 29. března
Čtenářskou amnestii pro své zapomnětli-
vé čtenáře uděluje Městská knihovna Tiš-
nov v rámci „Března – měsíce čtenářů“, jako 
vstřícné gesto směrem ke svým uživatelům. 
Ale pozor! Akce je časově omezená. Upomín-
ky a poplatky z prodlení budou čtenářům pro-
minuty, pouze pokud vrátí VŠECHNY dlužené 
dokumenty, které mají půjčené. 

Univerzita volného času
LEGENDÁRNÍ  EVERGREENY  SVĚTOVÉ  PO-
PULÁRNÍ  HUDBY  – přednášky letního se-
mestru UVČ. Jednotlivý vstup 50 Kč*
5. a 19. březen v 16.45

KOMUNIKACE – přednášky letního semestru 
UVČ. Jednotlivý vstup 50 Kč*
14. a 28. březen v 16.45

BRNĚNSKÉ PODZEMÍ II. – závěr kurzů
7. března v 16.45
* jednotlivý vstup neplatí pro přihlášené účast-
níky Univerzity volného času

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

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

Kurz
KURZ  KRESLENÍ  PRAVOU  MOZKOVOU 
HEMISFÉROU  –  Světla  a  stíny  +  prostor 
a perspektiva
10. března
Světla a stíny jsou neustále kolem nás. Vnímat 
správně světlo a stín je předpokladem pro 
lepší vnímání a přenášení kreslených před-
mětů na papír.
K tomu, aby se nám náš pohled rozšířil a ob-
jevili jsme tak nové/staré pohledy na svět 
a věci okolo sebe, je třeba rozfungovat nejen 
naše vidění, ale také vnímání uložené v pravé 
hemisféře. Probereme si základy perspektivy, 
které otevřou nové možnosti pro kreslení.
Využijte možnosti konání kurzu v Tišnově.
Přihlašovat se můžete na www.opravdovy-
svet.cz.

Cestopisná beseda
NA KOLE PŘES HIMÁLAJ – Oldřich Sobotka
15. března v 17.00
Společně projedeme na kolech asi tisíc kilo-
metrů z Lehu do Manali. Prohlédneme si své-
rázné město Leh s královským palácem a pak 
už budeme putovat cestou necestou (spíše 
necestou) přes impozantní Himálaj. Mimo 
jiné překonáme několik pětitisícových sedel, 
přejedeme přes vysokohorskou poušť, zažije-
me dobrodružství ve sněhové bouři.

Rok  s  prožitkem  a  expresivní  terapií 
2018
AROMATERAPIE – Adéla Zrubecká
20. března v 17.00
Nenechte si ujít výjimečnou prožitkovou před-
nášku o aromaterapii lektorky a spolumajitelky 
společnosti Nobilis Tilia s. r. o. Adély Zrubecké. 
Dozvíte se zde, proč jsou éterické oleje éteric-
ké. Jaké oleje používat v péči o sebe, o rodinu, 
v práci… Domů si můžete odnést vlastnoručně 
umíchaný aromaterapeutický parfém!
Vstupné: 50 Kč
Počet míst je omezen. Vstupenky zakoupí-
te v Městské knihovně Tišnov vždy v půj-
čovní době.

Výstava
OBRAZY TAMARY VALEŠOVÉ
březen až duben
Každý její obraz je malým příběhem či po-
selstvím. Přírodní motivy protkané fan-
tazií autorky nás vedou do snového světa 
abstrakce. Její obrazy jsou k vidění v někte-
rých brněnských galeriích (Dílo, Parnas) 
a v Galerii Stříbský Mlýn v Ivančicích a nyní 
i u nás v knihovně.

SKLENĚNÉ VELIKONOCE – Alice Dostálová
březen
Přijďte se v měsíci březnu podívat do Měst-
ské knihovny Tišnov na jarní motivy z dílny 
umělecké sklářky Alice Dostálové z Galerie 
Skleněnka.

Výstavy  jsou  přístupné  vždy  v  půjčovní 
době knihovny PO, ST, PÁ od 8.00 do 18.00.

Oddělení pro děti a mládež
VÝTVARNÁ  SOUTĚŽ:  Vezmi  si  pastelku, 
tužku štětec…
1. března až 15. června
Městská knihovna Tišnov – dětské odděle-
ní vyhlašuje od 1. března druhý ročník vý-
tvarné soutěže pro děti „Vezmi si pastelku, 
tužku, štětec…“ na téma Kniha – nekonečná 
inspirace. 
Námětem je vše, co souvisí s výzdobou kni-
hy (ilustrace, exlibris, knižní obal, záložka, 
vlastní kniha). Pro jednotlivé i velké společné 
práce můžete zvolit jakoukoliv techniku i pes-
trý výběr materiálů. Soutěžit můžete ve třech 
kategoriích:
I. kategorie – 1. stupeň ZŠ
II. kategorie – 2. stupeň ZŠ
III. kategorie – MŠ

Výtvarné  práce  odevzdejte  v MěK  Tišnov 
do  15.  června.  Na  zadní  stranu  obrázku 
napište  svoje  jméno,  adresu,  školu,  třídu, 
telefonický  kontakt  domů  a  e-mailovou 
adresu. Vítězné práce budou vystaveny v dět-
ském oddělení od června do září.

Galerie Josefa Jambora v Tišnově – 
březnový program
Marta Sylvestrová

V rámci doprovodného programu k výstavě Ireny Armutidisové Ho-
rizonty mlhy, která potrvá do 27. května, jsme pro Vás na březen 
připravili v Galerii Josefa Jambora kulturní akce, na něž Vás srdečně 
zveme.
V sobotu 3. března v 17 hodin: O MLZE ve verších s hudbou 
Verše Františka Halase, Jana Skácela, Karla Hlaváčka, Jiřího Karás-
ka ze Lvovic a dalších básníků za doprovodu kytarových impro-
vizací Marka Kubáta recitují Jan Lacina, Michal Konečný, Marta 
Sylvestrová a členové dramatického oboru základní umělecké školy 
v Tišnově.Irena Armutidisová, fotografie z cyklu Horizonty mlhy, 2016

  Galerie Josefa Jambora  
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V sobotu 24. března od 10.00 do 12.00: Velikonoční kuropění ‒ Vý-
tvarná dílna pro děti 
Společně si prohlédneme výstavu fotografických krajinných obrazů 
Ireny Armutidisové Horizonty mlhy a namalujeme si nejprve společ-
ně s Evou Strouhalovou, která dílnu povede, na velký formát balicí-
ho papíru probouzející se jarní krajinu. Každý si pak zvolí své vlastní 

výtvarné jarní téma, které si odnese jako přání k Velikonocům domů 
pro své blízké a přátele. 
V dubnu se můžete těšit na setkání s autorkou výstavy Irenou Armuti-
disovou, která Vás provede vlastní výstavou a podělí se o své zkušenos-
ti v přednášce: Jak se fotografuje krajina, a to ve vlastních předchozích 
krajinných cyklech i v tvorbě dalších uměleckých fotografů.

Žáci 4. A ze ZŠ náměstí 28. října měli možnost na vlastní kůži si pro-
žít dobu ledovou. Foto: Mgr. Lenka Dufková

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ  

  ZŠ Smíškova  

Mimořádný úspěch v programování
Mgr. Zdeněk Hotárek, učitel ZŠ Smíškova

Andrej Rohlínek, žák 8. A ZŠ Smíškova, dosáhl mimořádného úspě-
chu v celostátním kole soutěže BBC MICRO: BIT. Úvodní kolo pro-
běhlo na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, 
Čichnova. Tady se svými spolužáky vlastnoručně vyrobil pět autíček 
na dálkové ovládání se základním naprogramováním. 

V krajském kole, které se konalo 18. ledna opět v Brně, naši školu 
reprezentovali Pavel Sčasný, Jakub Smílek a Andrej Rohlínek. Ve vel-
ké konkurenci se Andrej umístil na skvělém čtvrtém místě a tím se 
kvalifikoval do celostátního kola mezi 25 nejlepších z celé republiky.  

Ústřední kolo se uskutečnilo v Pardubicích 30. ledna. I zde  Andrej 
patřil k nejlepším.

Gratulujeme k vynikajícímu úspěchu!

Jak přežít dobu ledovou?
Mgr. Lenka Dufková

Žáci 4. A ze ZŠ náměstí 28. října měli možnost na vlastní kůži si prožít 
dobu ledovou. Jak je to možné, když v minulých dnech v Tišnově byly 
teploty spíše jarní? V lednu se totiž zúčastnili týdenního pobytu na 
Rychtě v Krásensku, což je jedna z poboček Lipky – školského zaříze-
ní pro environmentální vzdělávání.

Na začátku celého týdne byly děti rozděleny do pravěkých tlup, 
které musely pracovat a plnit úkoly po celou dobu pobytu. Za každý 
úspěšně složený úkol získávaly škrabadla, která mohly měnit za dal-
ší důležité předměty nutné k přežití v pravěku. Nejtěžší bylo získat 
oheň. Všech sedm tlup se na konci týdne sjednotilo do jednoho velké-
ho kmenu a dobu ledovou přežilo.

Týden nabídl dětem mezipředmětovou terénní a projektovou vý-
uku i zážitky. Vrátily se v čase a podnikly výpravu do doby ledové 
– doby lovců sobů a koní. Vyzkoušely si, jak se pohybovat v přírodě 
v náročnějších podmínkách. Nikdo si nedovedl představit, jak těžké 
je zvládnout některé pravěké techniky a jak moc závislí lidé na pří-
rodě jsou. Děti zjistily, co všechno musí vědět o přírodních procesech 
a zdrojích, aby přežily, a zároveň si procvičily praktické přírodovědné 
dovednosti, práci s literaturou i prezentaci výsledků své práce před 
ostatními.

I když se děti během pobytu učily, jako výuku to vůbec nevnímaly, 
a přitom si odvezly mnoho znalostí a hlavně zážitků.

  ZŠ nám. 28. října  
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Na ZŠ Deblín to žije
Mgr. Tereza Vítková

V Deblíně nezahálíme, stále se něco děje. V mě-
síci prosinci se velice vyvedl vánoční zájezd 
do Vídně, který byl určen nejen pro žáky naší 
školy, ale i pro širokou veřejnost. Zájem byl 
obrovský, proto se místo plánovaného jedno-
ho autobusu vypravily hned dva. Po prohlídce 
historického centra došlo samozřejmě i na ná-
vštěvu adventních trhů a všech jejich krás.
Žáci páté a deváté třídy se v prosinci vydali do 
Mahenova divadla na operu Čert a Káča, měli 
tedy jedinečnou možnost zažít atmosféru ve-
černího představení, a dokonce se podívat za 
oponu a setkat se s představiteli čertů a členy 
sboru.
Velkou lednovou událostí byl týdenní lyžař-
ský výcvikový kurz v Ostružné, který se těšil 
hojné účasti. I přes zhoršené sněhové pod-
mínky panovala dobrá nálada, mnoho žáků 
zlepšilo svůj lyžařský um a celý kurz byl za-
končen karnevalem na lyžích.
V pátek 19. ledna proběhla i dlouho očeká-
vaná a připravovaná událost – Školní ples. 
Ten byl v režii deváté třídy a žáci během něj 

předvedli krásnou polonézu, kreativní půl-
noční překvapení, „ohňostroj“ a samozřejmě 
došlo i na pasování pomocí šerp na absolven-
ty. Tančilo se jako o život, slzy dojetí ukáply 
a zůstaly nám všem krásné vzpomínky.
V lednu také začaly intenzivní edukační sku-
pinky pro předškoláky, kde se děti pečlivě 
připravují na vstup do první třídy. Kromě 
toho se u nás předškoláci setkávají každý 
měsíc na adaptačním kurzu. 

Pozvánka do školy
Srdečně zveme na den otevřených dveří 
v úterý 6. března 2018:
–  pro předškoláčky bude od 16 do 18 hod. 

připravena CESTA ZA POZNÁNÍM
–  otevřená výuka ve všech třídách od 8.25
–  v 10 a v 17 hod. ve sborovně školy beseda 

s vedením školy
–  prohlídka školy pro malé i velké děti a je-

jich rodiče

  ZŠ Deblín  

  Gymnázium Tišnov    ZŠ ZaHRAda  

Studenti se zúčastnili mezinárodních 
zkoušek z angličtiny
Markéta Vrtělová, Žaneta Sobotková

Říká se, že angličtina už dnes v podstatě není cizím jazykem. 
Nejenže nám ulehčuje cestování, ale také se nám s ní otevírá 
spousta dalších možností. V prosinci loňského roku se někteří ze 
žáků čtvrtých ročníků a oktávy zúčastnili mezinárodních zkou-
šek z angličtiny FCE a CAE. Certifikáty vydávané cambridgeskou 
univerzitou jsou celosvětově uznávaným dokladem o dosažené 
znalosti anglického jazyka. Právě na tišnovském gymnáziu mají 
studenti možnost si ve 3. ročníku vybrat jako volitelný předmět 
přípravu na tyto zkoušky. FCE, tedy testy z jazykové úrovně B2, 
si zvolilo devatenáct studentů, CAE, úroveň C1, potom studentů 
osm. 

Testy probíhaly v Brně a skládaly se ze čtyř částí. První část, tedy 
Speaking, probíhala formou rozhovoru se zkoušejícím přímo v cen-
tru jazykové školy P.A.R.K., která zkoušky organizuje. Další tři části 
(Use Of English & Reading – test z jazykových znalostí, Writing – 
psaní, Listening – poslechová cvičení) jsme absolvovali v nedale-
kém hotelu Avanti. Ze zkoušek jsme odcházeli vyčerpaní, ale všichni 
s víceméně pozitivními pocity. To se potvrdilo v polovině ledna, kdy 
byly zveřejněny výsledky. Všichni přihlášení studenti totiž zkouš-
ku s přehledem zvládli a získávají tak celosvětově uznávaný certifi-
kát, který dokládá schopnost nejen komunikovat v běžném životě, 
ale i pracovat či studovat v anglickém jazyce. Velký dík za to patří 
především paní profesorce Zvoníčkové, která s námi už od loňského 
školního roku na naší angličtině pracovala a ke zkouškám nás tak 
dovedla sice nervózní, ale skvěle připravené. Děkujeme! Studenti 
4. ročníku a oktávy.

Týdenní lyžařský výcvikový kurz v Ostružné zakončili žáci karnevalem na lyžích. Foto: Mgr. Radka Novotná
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  RC Studánka  

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

V březnu 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 přihlá-
šení využijte e-mail studanka.tisnov@gmail.
com. V případě zájmu zajistíme hlídání dětí. 

1.  Předporodní příprava

Ve čtvrtek 1. března v 18.30 začíná kurz 
předporodní přípravy. Základ tvoří čtyři se-
tkání s certifikovanou dulou a laktační porad-
kyní Martinou Blahovou, v nichž se budeme 
věnovat těhotenství, přípravě na porod, vý-
běru porodnice, porodnímu plánu, průběhu 
porodu, bondingu, šestinedělí, kojení a péči 
o novorozence. Páté setkání s fyzioterapeut-
kou Mgr. Martinou Šaclovou je zaměřeno na 
bezpečné polohování a manipulaci s novoro-
zencem. Na šestém setkání se s psycholožkou 
Mgr. Hanou Pelčákovou Kubecovou budeme 
věnovat přípravě na rodičovskou roli. Posled-
ní setkání s Mgr. Janou Růžičkovou je zamě-
řeno na mateřskou a rodičovskou dovolenou 
z pohledu pracovního práva. 

2.  Jak správně podpořit  
psychomotorický vývoj dítěte

Seminář dětského fyzioterapeuta Martina 
Valy je určen pro rodiče, kteří se chtějí do-
zvědět, jak podpořit správný psychomo-
torický vývoj dítěte v různých vývojových 
etapách. Dozvíte se zásady správného polo-
hování, péče, nošení dle aktuálního stupně 
vývoje, čeho si všímat ve vývoji a čeho se vy-
varovat. Seminář proběhne v sobotu 3. břez-
na od 9.00 do 11.00.

3.  Čtyři kroky k pohodovému 
rodičovství

Zveme všechny rodiče na cyklus čtyř před-
nášek dotýkajících se základních principů 
výchovy dětí pod vedením Mgr. Zdenky Ště-
fanidesové, zkušené pedagožky, metodič-
ky výchovy a lektorky. Cyklus začíná v úterý 
6. března přednáškou Respektující přístup 
k dítěti. Další témata následují v pátek 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. 

4.  Předškoláček

V 2. pololetí školního roku 2017/2018 oteví-
ráme opět edukativně-stimulační skupinky 

pro předškolní děti a jejich rodiče. V Před-
školáčku pracuje s dětmi a jejich rodiči 
psycholožka Mgr. Hana Pelčáková Kubeco-
vá. Začínáme ve středu 7. března od 15.00 
a od 16.00 na ZŠ 28. října v Tišnově (15 se-
tkání). Informace a přihlášky získáte na tel. 
736 607 320 nebo e-mailem h.kubecova@
seznam.cz.

5.  Cvičení pro těhotné

Skupinové cvičení je vhodné pro ženy od 
ukončeného prvního trimestru fyziologic-
kého těhotenství. Cvičební lekce jsou za-
měřeny na protažení a posílení důležitých 
svalových skupin, nácvik správného dýchá-
ní, držení těla, na zvýšení kondice důležité 
k samotnému porodu. Cvičení vede fyziote-
rapeutka Mgr. Martina Šaclová. Začínáme ve 
čtvrtek 8. března od 17.30. Více informací 
a rezervace na tel. 777 706 724 nebo e-mailem  
studanka.tisnov@gmail.com.

6.  Šijeme dětem ze softshellu

V sobotu 10. března od 9.00 do 12.00 bude-
me pod vedením Martiny Šaclové a Marie Ml-
naříkové šít originální softshellové kalhoty 
pro děti. Materiál zajistíme. Vhodné i pro za-
čátečníky. Kapacita šest osob.

7.   Jarní burza dětského oblečení

Přijďte si nakoupit jarní a letní oblečení, 
obuv, hračky a další dětské potřeby pro děti 
od 0 do 15 let, a to v úterý 13. března od 9.00 
do 17.00 do sokolovny, Drbalova 274, Tišnov. 
V rámci burzy bude probíhat charitní šatník, 
kam můžete darovat nepotřebné či neproda-
né oblečení pro děti. Vítáme pomoc dobro-
volníků na burze.

8.  Zdravé nožičky od patiček po špičky

Přednáška dětského fyzioterapeuta Martina 
Valy je věnována vývoji nohy v raném dět-
ství. Lektor povede výklad o stavbě nohy, 
funkci a dynamice pohybu. Zaměří se na in-
dividualitu a různorodost tvarů dětských no-
hou, s čímž potom souvisí jejich obouvání 
a požadavky na obuv. Přednáška proběhne 
v sobotu 17. března od 9.00 do 11.00.

9.  Relaxace a imaginace

Přijďte si odpočinout po náročném pracov-
ním vytížení! Relaxační metody přinášejí 
pocity osvěžení, uklidnění a štěstí. Relaxace 

a imaginace se koná ve čtvrtek 22. března od 
18.30 pod vedením psycholožky Mgr. Hany 
Pelčákové Kubecové. Je nutné přihlásit se 
předem na e-mail h.kubecova@seznam.cz 
nebo tel. 736 607 320.

10.  Šijeme dětem z úpletu

V sobotu 24. března od 9.00 do 12.00 bu-
deme opět pod vedením Martiny Šaclové 
a Marie Mlnaříkové šít pro děti. Materiál za-
jistíme. Vhodné i pro začátečníky. Kapacita 
šest osob.

Letní příměstské tábory 
v RC Studánka

Termíny a zaměření letních příměstských 
táborů zveřejníme na webu RC Studánka 
v pondělí 5. března. Od tohoto data bude 
také možné děti přihlásit. Tábory jsou urče-
ny předškolním dětem od ukončeného čtvr-
tého roku do sedmi let.

Nová Rodinná naučná stezka na 
Klucanině 

V roce 2009 realizovalo RC Studánka ve 
spolupráci s městem Tišnovem projekt Na-
učné stezky pro nejmenší děti na kopci Klu-
canina. Vzhledem k oblíbenosti této stezky 
se RC Studánka rozhodlo prodloužit ji tak, 
aby začínala hned na kraji lesa, čímž vznik-
ne trasa dlouhá 1,2 km. Na nové Rodinné 
naučné stezce bude celkem třináct tabulí, 
které zajímavým a poutavým způsobem při-
blíží les a přírodu Tišnovska. Chceme, aby 
návštěvník měl možnost, si vše co nejlépe 
osahat, prozkoumat, vyzkoušet a zažít vše-
mi smysly. Peníze na realizaci stezky chce-
me získat z dotačních titulů města Tišnova 
a Jihomoravského kraje a také od sponzo-
rů. Zájemci, kteří chtějí realizaci stezky 
podpořit, se mohou obrátit na vedení RC 
Studánka.

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 1, 2, 3, 4, 8, 9. 

Projekt psychologických služeb 
pro rodiny je realizován za fi-

nanční podpory města Tišnova. Jeho součástí 
je aktivita 4 a 9.
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DĚTSKÝ KLUB PRO ŽÁKY 1. AŽ 5. TŘÍD 
Vážení rodiče, přinášíme vám nabídku nové 
služby, kterou jsme otevřeli 12. února 2018.

V dětském klubu mohou vaše  děti  trávit 
čas po školním vyučování, před kroužkem 
či po něm.     

Otevírací doba je každý den školního vyučo-
vání v čase od 13 do 18 hodin. Provoz bude za-
jištěn dvěma pedagožkami. Žáci budou během 
pobytu využívat: deskové hry, hudební nástro-
je, různé hry a stavebnice, budou pro ně připra-
veny jednoduché výtvarné aktivity, dále budou 
využívat i venkovní hřiště či cvičebnu Inspira. 
Cena od února do června 2018 je 300 Kč. 

Dětský klub je k dispozici pro žáky základ-
ních škol. V rámci něj nabízíme i doprovod 
dětí ze školy do dětského klubu/kroužku. Tato 
služba je určena pro rodiče, jejichž děti nejsou 
umístěny ve školních družinách nebo čeka-
jí  po  školním  vyučování  na  kroužek  či  na 
autobus domů – NABÍZÍME BEZPEČNÉ PRO-
STŘEDÍ, kde vaše děti mohou trávit volný čas. 
Služba je pouze pro občany, kteří mají trvalé 
bydliště nebo jsou zaměstnáni v MAS Brána 
Vysočiny: Braníškov, Březina, Deblín, Herolti-
ce, Katov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřa-
bí, Lažánky, Lubné, Maršov, Nelepeč-Žernůvka, 
Níhov, Svatoslav, Tišnov, Úsuší, Jamné, Pejškov.

Službu můžeme nabídnout díky získanému 
projektu Evropské unie – operačního progra-
mu Zaměstnanost. Pro využití dětského klubu 
je potřeba: přihláška do dětského klubu, uhra-
zený poplatek, oba rodiče musí doložit potvrze-
ní o postavení podpořené osoby na trhu práce 
– zaměstnaný rodič – potvrzení zaměstnavatele 
o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) s uvedením 
doby trvání pracovní smlouvy; osoba samostatně 
výdělečně činná – potvrzení ČSSZ o úhradě odvo-
dů na sociální pojištění; nezaměstnaný – potvr-
zení z úřadu práce o tom, že je rodič (případně 

jiná pečující osoba) veden v evidenci uchazečů 
o zaměstnání; osoby v procesu vzdělávání – po-
tvrzení o studiu; osoby absolvující rekvalifikační 
kurz – potvrzení o účasti na rekvalifikačním kur-
zu, příp. potvrzení o jeho úspěšném ukončení.

Doufáme, že vás naše nová služba zaujala 
a pomůže vám vyřešit starost o vaše děti bě-
hem pobytu v zaměstnání. 
Kontaktní osobou pro přihlášení je a po-

drobnější informace poskytne Monika Zále-
sáková, ucetni@svcinspiro.cz, 734 260 123.

Seminář první pomoci a resuscitace 
s MUDr. Milanem Brázdilem
Pozor! Pro velký zájem přidáváme další  ter-
mín semináře první pomoci a resuscitace 
s MUDr. Milanem Brázdilem, a to pondělí 23. 
dubna  v  17.30  hodin  v  klubovně  Inspira. 
Předpokládaná doba trvání je asi tři hodiny, 
cena kurzu 290 Kč / osoba (děti 250 Kč).

MUDr. Milan Brázdil je vedoucí lékař a pri-
mář urgentní medicíny, v současné době slouží 
u zdravotnické záchranné služby Olomouckého 
kraje, dvacet pět let působí u letecké záchran-
né služby a je také držitelem Ceny za počin roku 
v kategorii hrdinský čin. Přednáška je vedena ve-
lice zajímavým, interaktivním a poutavým způso-
bem, přednášející vede výklad s humorem sobě 
vlastním a názorně tak, že vám zůstane v mysli na 
hodně dlouho a v případných nečekaných krizo-
vých situacích vám značně ulehčí nutné jednání 
k záchraně lidského života. MUDr. Milan Brázdil 
vás naučí, jak si zorganizovat záchranný řetězec, 
komunikovat s dispečerem nebo pacientem, jak 
zvládat paniku, poradí vám, jak řešit stresové si-
tuace při pomoci člověku v ohrožení života.

Seminář je určen široké veřejnosti, je vhod-
ný pro rodiče s dětmi (od 10 let), mládež, se-
niory, pedagogy v ZŠ i MŠ, hasiče, seniory, 
zdravotnické pracovníky...

Více informací na www.svcinspiro.cz. Při-
hlašovat se můžete do 16. dubna na e-mailu 
planerova@svcinspiro.cz.

POZVÁNKA NA JARNÍ DÍLNY 
Děkujeme všem příznivcům za hojnou účast na 
adventních dílnách, které se konaly první ad-
ventní sobotu roku 2017.

Tímto bychom vás chtěli pozvat na 3. jarní 
kreativní dílny. Opět se můžete těšit na nepře-
berné množství drobností pro radost či k deko-
raci našich domácností. Zkušení lektoři si pro 
Vás připravili dílny spojené s příchodem jara. 
Přijďte a přesvědčte se na vlastní oči v neděli 
dne 25. března od 9 do 17 hodin v sále pod ki-
nem, MěKS Tišnov. 

Těší se na Vás Tvoření LuKa a Inspiro Tišnov.
Za Tvoření LuKa Lucie Dospíšilová a Ka-

teřina Cvrkalová a za Inspiro Dáša Lazarová.

S INSPIREM K MOŘI
Pojeďte s námi v létě za sluncem, mořem 
a krásnými zážitky! Jako novinku v tomto létě 
nabízíme společně s CK Gargano pobyt na ital-
ském poloostrově Gargano v areálu Villagio 
Riccio. Určený je pro širokou veřejnost i samo-
statné děti. Čeká na vás oblázková pláž, krásná 
příroda a pestrý program pro děti! 

Termín zájezdu je 7.  až  18.  srpna, cena 
7 500 Kč za osobu. V ceně: ubytování ve vybra-
ném objektu, doprava autobusem, plná penze 
a pitný režim, využívání víceúčelového hřiště 
a zastřešené tělocvičny, povlečení a úklid, pojiš-
tění CK proti úpadku. Odjezd z Tišnova.
Více informací a přihlášky již TEĎ na www.

svcinspiro.cz nebo planerova@svcinspiro.cz.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Nabídka, více informací a přihlášky již TEĎ 
na www.svcinspiro.cz.

  SVČ Inspiro  

V únoru ozdobila tišnovské náměstí u příležitosti Národního týdne manželství Fontána lásky. Foto: Kateřina Hromčíková
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Lidé rádi pomáhají – poděkování za 
Tříkrálovou sbírku 2018
Ing. Marcela Dvořáková, ředitelka Oblastní charity

Milí dárci, koledníci a přátelé tříkrálové sbírky,

jménem Oblastní charity Tišnov bych vám ráda srdečně a upřímně 
poděkovala za letošní účast na tříkrálové sbírce, která se již stala 
tradicí. Děkuji farnostem, zástupcům městských i obecních úřadů 
a všem těm, kteří pomáhají sbírku uskutečnit a věnují nezištně svůj 
čas ve prospěch pomoci druhým. Jsem vděčná za vaše laskavá srd-
ce, projevy dobré vůle, soucitu a lidskosti odrážející se ve štědrých 
příspěvcích. Jejich výše se opět vyšplhala nad všechna očekávání. 
Při pohledu na výsledek Tříkrálové sbírky 2018 se raduji z toho, 
že lidé tak pomáhají. Obětavosti a nezištné pomoci, s nimiž se na 
sbírce podílíte, si nesmírně vážím. Pro všechny z nás, kteří v rám-
ci Oblastní charity Tišnov působíme, je tato vaše účast ohromnou 
motivací. Vnímám ji jako potvrzení, že charitní služby mají v tiš-
novském regionu své opodstatněné místo a hluboký význam.

  Centrum sociálních služeb Tišnov  

Přehled akcí v Centru sociálních služeb
Jana Wildová, ředitelka

Termíny plavání ve Wellness Kuřim 1. čtvrtletí 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

Všechny barvy duhy – Divadlo ÚDiF
Zveme Vás do knihovny DPS Králova na další nevšední divadelní 
představení, které se koná v úterý 27. února ve 14.00 hodin. ÚDiF 
neboli Úžasné Divadlo Fyziky dokáže své publikum skutečně fyzikou 
udivovat a fascinovat, což dokazují příznivé ohlasy na předchozí 
pořad o žárovce. Tentokrát se mladí vědci z Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně zaměří na to, kde se kolem nás berou 
barvy a jak je naše oko vnímá. Většina z nás pozná zelenou od fialové, 
ale vidíme všichni stejnou fialovou? A jak vidí Vaši kostkovanou košili 
Váš pes?
Nechte se alespoň na chvíli vtáhnout do světa fyziky a podívejte se na 
svět barev kolem nás.
Vstupné dobrovolné.

Oslava Mezinárodního dne žen
Srdečně Vás zveme na oslavu Mezinárodního dne žen, která se bude 
konat ve čtvrtek
8. března ve 14 hodin v jídelně DPS Králova. K poslechu i tanci 
zazpívá Brněnská Heligonka, která se líbila již při svém vystoupení 
na Dni seniorů. Můžete se těšit na příjemný zážitek plný krásných 
lidových písní.
Vstupné dobrovolné.

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.

První poslechový pořad v roce 2018 se koná ve středu 14. března 
od 15.00 hodin v knihovně DPS Králova.

Co si dnes vzít na sebe?
Ve středu 14. března se opět sejdeme v knihovně domu 
s pečovatelskou službou na Králově ulici a zaposloucháme se do 
písní Ivana Mládka, Karla Zicha, Leška Semelky, Hany Zagorové, Báry 
Basikové a dalších.
Akce se koná jako vždy od 15 hodin v knihovně DPS Králova

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

Zájezd na zámek Rájec nad Svitavou – Kamélie
Centrum sociálních služeb Tišnov pořádá ve čtvrtek 15. března 
již tradiční jarní výlet na výstavu rájecké sbírky kamélií, která se 
koná na zámku Rájec nad Svitavou. Kvetoucí keře kamélií společně 
s dalšími květinami vyzdobí historické místnosti přízemí a hostin-
ských apartmánů prvního patra zámku. Křehkou krásu kamélií doplní 
historické sklo ze sbírek a depozitářů zámku.
V období výstavy kamélií bude možné individuálně navštívit také 
zámecké zahradnictví, kde budou na prodej rostliny kamélie a další 
jarní květiny. Na zpáteční cestě se zastavíme v restauraci Hrádek 
Ráječko.
Odjezd od Podhorácké restaurace ve 12 hodin (další zastávky 
u pošty, Penny).
Předpokládaný návrat je v 17.30 hod. Cena 220 Kč zahrnuje dopravu 
a vstupné. Akce se uskuteční při minimálním počtu 20 osob.
Kontakty pro bližší informace: Markéta Prokopová (730 193 325).
Osobně se můžete přihlásit také v knihovně v DPS Králova.

Velikonoční výstava ručních prací
Ve čtvrtek 29. března v době od 9.00 do 15.00 hod. se bude 
v prostorách kolem jídelny v DPS Králova konat výstava ručních prací 
s velikonoční tematikou. Bude možné zhlédnout a případně zakoupit 
cukroví, korálkové šperky, patchwork, velikonoční dekorace, košíky 
a další výrobky šikovných rukou nejen seniorů.

  Oblastní charita Tišnov  

Tříkrálové poselství přinášelo letos do domovů zdejších obyvatel 
více než 1 300 koledníků, pečetilo se 323 pokladniček. Foto: archiv 
Oblastní charity Tišnov
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V Tříkrálové sbírce 2018 se v tišnovském děkanství podařilo 
vybrat částku 1 558 890,55 Kč, což je o 96 693,55 Kč více nežli 
v  loňském roce. Výtěžky jednotlivých obcí naleznete na webových 
stránkách http://tisnov.charita.cz/.

Tříkrálové poselství přinášelo do domovů zdejších obyvatel více 
než 1 300 koledníků, pečetilo se 323 pokladniček.

Výtěžek tříkrálové sbírky se z velké části vrací do těch oblastí, kde byly 
finance darovány, a je určen převážně pro potřeby daného regionu. Da-
rovaná částka bude stejně jako v minulých letech podporovat a rozvíjet 
především služby OCH Tišnov. Prostřednictvím těchto služeb je nabídnu-
ta pomocná ruka všem lidem v tíživé situaci, kterých rok od roku přibývá.

Záměry a plánované využití tříkrálové sbírky pro rok 2018:
–  Podpora Charitní záchranné sítě na Tišnovsku, jejímž hlavním 

posláním je pomoc lidem v nouzi, kteří propadli sítí státní po-
moci nebo i přes poskytnutou státní pomoc žijí stále pod hranicí 

důstojného života.
–  Nákup osobního automobilu pro terénní služby Oblastní charity 

Tišnov, díky kterému se zlepší dostupnost služeb ke klientům. Zá-
roveň je nutná i postupná obnova stávajícího vozového parku orga-
nizace. Zdravotní sestry a pečovatelky používají denně automobil 
při dojíždění za klienty, jejichž významnou část tvoří lidé z okol-
ních vesnic a hůře dostupných samot.

–  Pomoc lidem v sociální nouzi.
–  Humanitární pomoc u nás i v zahraničí.
–  Podpora a rozvoj ostatních služeb OCH Tišnov s přihlédnutím 

k akutním a aktuálním potřebám klientů.

Podpořením charitního díla jste vyjádřili lidský soucit a touhu po-
moci lidem v nouzi.

Milan Sítora 

Miloš Buček 

Reinhold Auer 

5. březen – 27. duben
denně  9.00 – 17.00

Domov sv. Alžběty 
Nelepeč-Žernůvka 

666 01 Tišnov 
http://www.dosa.cz 

  Domov sv. Alžběty, Žernůvka  

Richard Graham (na snímku v černém triku s nápisem) se přijel po-
dívat na výuku angličtiny v ZŠ a MŠ Dolní Loučky. Foto: archiv ZŠ 
a MŠ Dolní Loučky

Vzpomínka na návštěvu Richarda 
Grahama v Tišnově
René Oulehla, ředitel ZuZu English Education z. s.

Na úvod malé vysvětlení, kdo vlastně Richard Graham je. Jedná se 
o autora unikátního a celosvětově uznávaného výukového pro-
gramu Genki English. Tento program využívá tisíce učitelů anglič-
tiny po celém světě a naší snahou je, aby získal svoji přízeň i mezi 
učiteli českých základních škol. Již je to více než dva měsíce, co nás 
Richard poctil osobní návštěvou a strávil v Tišnově dle jeho slov 
úžasné tři dny. Jak sám ke konci návštěvy přiznal, vůbec netušil, 
co ho zde čeká. Na svých cestách obvykle navštěvuje pouze velká 
města, kam je zván, aby tam přednášel o Genki English, ale po-
byt v našem malém městě předčil všechna jeho očekávání. Prv-
ním zážitkem byla pro něj ochutnávka Tišnovského piva a k tomu 
se druhý den přidala kachna s červeným zelím a knedlíky v Brně 
u Stopků. 

  ZuZu English Education  
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Všechny gurmánské zážitky však předčila návštěva našeho kur-
zu v Brně, kde děti Richardovi předvedly výkon, který jej přímo 
ohromil. A to nebylo všechno. Na druhý den jsme společně navští-
vili výuku v MŠ a ZŠ Dolní Loučky, kde mu děti v MŠ i prvňáčci 
v ZŠ předvedli své znalosti získané pod vedením námi proškole-
ných kmenových učitelů. To bylo podruhé, kdy zůstal zcela ohro-
men. Takové výsledky a lehkost, s jakou  paní  učitelky  výuku 
vedly, doposud na žádné jiné státní škole ve světě neviděl. Richar-
dovu reakci naleznete v aktualitách na našich stránkách www.zu-
zu-english.cz.

Během našich předchozích telefonních rozhovorů jsme s Richar-
dem často diskutovali o naší vizi najít politickou a s tím i související 
finanční podporu pro implementaci ZuZu i Genki English progra-
mu přímo do rozvrhu škol i školek pod vedením jejich kmenových 
učitelů angličtiny. Richard byl po svých negativních zkušenostech 
s učiteli státních škol k této myšlence velmi skeptický. Po návště-
vě Dolních Louček však výrazně změnil názor a přislíbil nám, že se 
bude osobně podílet na tvorbě metodiky až do páté třídy. S touto 

koncepcí by děti pátých tříd měly hravě zvládnout učivo dnešních 
devátých tříd! 

MŠ a ZŠ Dolní Loučky, ZŠ ZaHRAda a MŠ Lesní rodinný klub jsou 
prvními  průkopníky  nejen v tišnovském  regionu,  ale  i  v  celé 
ČR. A věříme, že se brzy přidají i další. Pomoci by mohl chystají-
cí se projekt, skrze který by mohly získat přístup k oběma progra-
mům i ostatní školy a školky z celého tišnovského regionu. Pokud 
se projekt podaří zrealizovat, pak máme obrovskou šanci přinést 
učitelům státních škol velice  dobře  fungující  nástroj, který jim 
pomůže přinést do jejich výuky radost a lehkost, se kterou při-
chází i šance na skvělé výsledky velké většiny dětí v podobě aktiv-
ní znalosti angličtiny. Ta totiž je a bude považována za naprostý 
standard, bez kterého se dnešní děti při výběru svého povolání 
v budoucnu neobejdou. Máme šanci udělat konec nudnému bif-
lování se slovíček a ukončit věčné trápení rodičů, jak dětem doma 
s angličtinou pomoci. Držme školám palce, aby se projekt podařil 
zrealizovat, a přejme si, aby učitelé v sobě našli odvahu a v zájmu 
budoucnosti našich dětí se těmto novým metodám otevřeli.

  Klub přátel výtvarného umění  

  Lesní rodinný klub Tišnovsko  

Miroslav Pavlík, předseda Klubu přátel 
výtvarného umění 

V letošním roce oslaví Klub přátel výtvar-
ného umění (KPVU) Tišnov čtyřicáté vý-
ročí svého založení. Za dobu své činnosti 
uspořádal více jak dvě stě padesát výstav. 
Ty autorské měly vždy mimořádnou úro-
veň, návštěvníkům se zde představily velké 

osobnosti české výtvarné scény, jako byli Jo-
sef Liesler, Albín Brunovský, Bohumír Matal, 
Jiří Suchý, Antonín Vojtek, Oldřich Eichler.

Výstavní činnost v letošním roce zahá-
jí KPVU výstavou Česká moderna XX. století 
v prestižní tišnovské Galerii Diana v sobotu 
7. dubna. Na výstavě budou představeny mal-
by, kresby a grafiky nejznámějších českých 
výtvarníků Kamila Lhotáka, Oty Janečka, 

Adolfa Borna, Jiřího Anderleho, Oldřicha Kul-
hánka, Bohumíra Matala, Eduar da Ovčáčka 
a řady dalších. Celkem bude představeno více 
jak dvacet pět význam ných umělců.

Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 
7. dubna v 17 hodin. Výstava bude přístupná 
veřejnosti každou sobotu a neděli vždy od 11 
do 17 hodin až do neděle 29. dubna.

Dovolujeme si Vás všechny srdečně pozvat.

Nabídka
Adéla Nešporová

Lesní rodinný klub na Tišnovsku nabízí volná místa ve 2. pololetí pro děti od 3 do 
6 let.
Nabízíme: Výchovu a vzdělávání inspirované lesní mateřskou školou, individuál-
ní přístup, prožitkové učení v souladu s přírodou po celý rok, rozvíjení fantazie, 
tvořivosti i spolupráce s ostatními, posilování důvěry ve vlastní síly a vnímání 
vlastních hranic, doprovázení, trpělivost, naslouchání, respektující přístup 
a bezpodmínečné přijetí ze strany průvodců, odpočinek, četba a tvoření ve vyto-
pitelném zázemí, dostatečné množství přímých plnohodnotných zážitků spojen-
ých s děním v přírodě, spontánní, a přitom bezpečný pohyb v přírodě, netradiční 
zázemí (teepee a jurta), výpravy do přírody, společné vaření na ohni, hrátky 
s hračkami a přírodninami, možnost libovolné docházky a individuánlí domluvy.
Lesní rodinný klub funguje ve dvou provozech:
– provoz od 8 do 16 hod: skupinka maximálně 16 dětí
cena: 
1den/týden/měsíc 1300,- Kč
2 dny/týden/měsíc 2400,-Kč
3 dny/týden/měsíc 3200,-Kč
4 dny/týden/měsíc 3700,-Kč
5 dnů/týden/měsíc  4000,-Kč
– provoz od 8 do 14 hodin: skupinka maximálně 6 dětí. Vhodné pro děti, pro 
které je náročné odpoutání od rodičů a chtějí jít po obědě domů, především pak 
mladší děti.
cena:
1 den/týden/měsíc 1100,-Kč
2 dny/týden/měsíc 2000,-Kč
3 dny/týden/měsíc 2700,-Kč
5 dnů/týden/měsíc 3300,-Kč
Kontakt: Mgr. Adéla Nešporová, koordinátorka
nesporova.adela@gmail.com, 607 088 593
http://lesniklub.tisnovsko.eu/

Letní tábory
Adéla Nešporová

Lesní rodinný klub na Tišnovsku pořádá letní tábory pro děti od 3 do 10 let. Tábo-
ry probíhají:
– na principech a v zázemí klubu v Lomničce (adresa: Lomnička č. 101)
– v mladém kolektivu (15 dětí)
– každý den od 8 do 16 hodin
–  atraktivní prostředí: jurta, teepee, zahradní kuchyňka, rybník a příroda všude kolem!
–  cena: 1600,-Kč + 300,-Kč strava
–  kontakt: Mgr. Adéla Nešporová, T: 607088593, E: nesporova.adela@gmail.com
–  více na: http://lesniklub.tisnovsko.eu

Turnusy příměstských táborů:
16. 7. – 20. 7. Máme rádi zvířata (děti 3–6 let)
Nahlédněte do říše zvířat! Objevíme zvířátka z pohádek, písniček a říkanek. 
Pojďte si s námi hrát a společně zazpívat!
23. 7. – 27. 7. Indiáni (děti 5–10 let)
Co nám letos náčelník ukáže? A co kovbojové, přijedou? Pojďte se s námi vžít mezi 
Indiány a poznat jejich svět.
13. 8. – 17. 8. Rostlinkáři (děti 5–10 let)
Rostlinky kolem nás a jejich tajemná síla. V každé se ukrývá poklad: medicína, 
vůně, vlákna, barvivo, příběh. Uvidíme, co vše se nám podaří společně vytvořit, 
pro začátek začneme jistě s čajem, sirupem, polévkou, mastí, lektvarem, uspá-
vacím polštářkem, barvením.
NOVINKA! 20. 8. – 24. 8. Putovní tábor (děti 5–12 let)
Vyjdeme z Tišnova a do Tišnova se vrátíme. V průběhu pěti dnů ujdeme asi 
50 kilometrů, cestou budeme pozorovat přírodu, poznávat okolní krajinu, lidi, ar-
chitekturu, noční oblohu, koupat se, vařit si na ohni a zpívat, putovat jako tuláci 
a přespávat u dobrých (předem domluvených) lidí na zahradách. Taky si budeme 
hodně hrát a vyprávět. Na zádech ponesme pouze batůžky s denními potřebami, 
neboť budeme mít luxus automobilové spojky. Cena včetně dopravy a stravy: 
3000 Kč.
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  Spolek HOJNOST  
Pozvání
Kateřina Rezková

Celostátní síť pro venkov ve spoluprá-
ci s Místní akční skupinou Brána Vysočiny, 
z. s., a spolkem HOJNOST Vás srdečně zvou 
na setkání na téma Komunitou podporované 
zemědělství na Tišnovsku: jak se stát spolu-
tvůrcem svých potravin? 

Dovíte se zde, co se rozumí souslovím Ko-
munitou podporované zemědělství a co už 
z toho na Tišnovsku funguje. Společně s pěs-
titeli budeme plánovat letošní sezónu, disku-
tovat a hledat způsoby, jak stávající možnosti 
rozšířit. Můžete se těšit na rodinu Pospíšilo-
vých, kteří již pět let dováží svoji biozeleninu 
z Holubí Zhoře. Dále na představení komu-
nitní farmy v Blahonově, kde se snaží o spo-
lečné pěstování vlastních potravin.

Přijďte se podívat nebo si přímo na místě před-
objednat čerstvou biozeleninu na celou sezónu.

KDY: 1. března od 17 do 20 hod. 
KDE: Riegrova 312, klubovna Inspira v bu-

dově Gymnázia Tišnov (zadní vstup ze dvorku)
V případě zájmu se, prosím, registrujte 

na e-mailu info@hojnost.org.
Program akce včetně pohoštění a ochut-

návek je financován z prostředků Celostátní 
sítě pro venkov.

Bluesová pomlázka do 
druhé pětiletky
Václav Seyfert, redaktor TN

Pět ročníků už má za sebou festival Blue-
sová pomlázka, jehož premiéra se v kul-
turním domě v Železném odehrála koncem 
března 2013. Vedle špičkových českých in-
terpretů se tu v průběhu let představilo 
také několik zahraničních kapel, jako napří-
klad skvělé argentinské trio Demian Band 
nebo americký kytarista Jesse Ballard do-
provázený v Německu žijícím saxofonistou 
Joem Kučerou.

Letošní šestá „Pomlázka“, která se 
v tradičním prostředí uskuteční v sobo-
tu 24. března, bude mít jedno specifikum: 
všichni tři účinkující budou z ciziny a dorazí 
k nám ze sousedních zemí od severu, výcho-
du a jihu. Nejprve se představí polská kapela 
Hot Tamales Trio z Krakova, která se posta-
rá o jednu příjemnou premiéru. Zatímco to-
tiž až dosud vystupovali ve všech skupinách 
na festivalu výhradně muži, tentokrát se 
můžeme konečně těšit i na ženu blues(wo)- 
manku. Zpěvačku Elizu Sicińskou, jejíž „hlu-
boký hlas je charakterizován teplou a temnou 
barvou“, budou doprovázet kytarista Grze-
gorz Kosowski a hráč na foukací harmoniku 
Łukasz Pietrzak. V anketě polského čtvrtlet-
níku Twój Blues získala kapela v roce 2016 
titul objev roku, portál Bluesonline.pl vyhlá-
sil její debutové album v témže roce deskou 
roku a vloni zastupovali Polsko na soutěži 
European Blues Challenge.

Druhou kapelu představuje plakát festi-
valu slovy Dura & Blues Club  feat. Fedor 
Frešo. Za tímto honosným označením se 
skrývá dvojice renomovaných slovenských 
muzikantů. Dura = kytarista Juraj Turtev, 
rodák z Košic žijící v Šamoríně, dlouholetá 
osobnost bluesové scény našich sousedů. 
Už v polovině osmdesátých let založil ka-
pelu Bluesweiser, ve které zpočátku hrával 
také – v Železném z Pomlázky 2016 dobře 

známý – harmonikář Erich Boboš Procház-
ka. Pro Českou televizi Turtev pravidelně 
moderoval pořady Blues ze Staré Pekárny. 
Volné sdružení Dura & Blues Club existuje 
plných dvacet let a v poslední době s ním 
spolupracuje právě i hráč na basovou ky-
taru Fedor Frešo, jehož snad ani není třeba 
blíže představovat. Legendární spoluhráč 
Deža Ursinyho v kapele Soulmen, Mariána 
Vargy v Collegiu musicu či Františka Griglá-
ka ve skupině Fermáta je dnes bohužel také 
posledním žijícím členem slavné „federální“ 
sestavy Hladíkova Blue Effectu z období let 
1975–78.

Již vloni měl festival vrcholit nářezem ra-
kouského tria Roosevelt Houserockers. Ka-
pela se však bohužel na poslední chvíli ze 
zdravotních důvodů omluvila a můžeme se 
tedy na ni těšit až letos. Pánové z Lince hra-
jí klasické chicagské blues, přičemž se ve 

svém obsazení dokonce obejdou bez basky-
tary. Kytaru s foukací harmonikou střídá An-
dreas Weilhartner, na druhou kytaru hraje 
Timo Brunnbauer a na bicí jeho bratr Jörg. 
Na webu se o nich píše, že „mají syrový au-
tentický zvuk a vizáž téměř jako z chicagské 
ulice“. Při turné Evropou nejednou doprová-
zeli i renomované britské harmonikáře Paula 
Lamba nebo Willa Wildea. Dá se očekávat, že 
ve finále rozhodně zvednou festivalové divá-
ky ze sedadel.

První kapela zahájí v 19 hodin, takže 
k cestě do Železného bude možno v klidu 
využít i linkového autobusového spoje, kte-
rý startuje od zdejšího vlakového nádra-
ží v 18.36. Předprodej vstupenek by v době 
vydání tohoto čísla již měl probíhat v tiš-
novském knihkupectví paní Raškové na Br-
něnské ulici a přímo v Železném na obecním 
úřadě.

Mezi hvězdy letošní Bluesové pomlázky bude určitě patřit legendární slovenský baskytarista 
Fedor Frešo. Foto: Tomáš Benedikovič
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Nezkreslená hudební parta Marka Kubáta
Václav Seyfert, redaktor TN

Nedávno jsem si pohrával s různými internetovými překladači z ang-
ličtiny a zadával jsem do nich slovo „UNDISTORTION“. „Seznam.cz“ mi 
odpověděl, že „na daný dotaz nebylo nic nalezeno“, zatímco moudřejší 
„Prekladac.net“ mi moje zadání správně přeložil jako „UNDISTORTION“. 
Usoudil jsem, že na tomto překladači už nejspíš znají mladou tišnovskou 
kapelu téhož jména, s níž stojí za to blíže seznámit i zdejší veřejnost.

Já vím, je to všechno žert. Je potřeba zadat „distortion“ a web vám od-
poví „zkreslení“. „Pojmenovali jsme se takto ve smyslu hesla, že co do toho 
vložíš, to tam zkrátka bude – jsme tedy čímkoliv jiným Nezkreslení,“ vysvět-
luje kapelník Marek Kubát, učitel hudby na zdejší základní umělecké ško-
le. A kdo že jsou jeho svěřenci a na co vlastně hrají? Eliška Kohoutková 
– příčná flétna, Hana Sklenářová – housle, Ondřej Chvalkovský – kytara, 
Jan Mačák – klávesy, Michal Himmer – baskytara, Kryštof Kubát – perkuse.

 
„Eliška – neuvěřitelná energie v maličkém těle. Vždy připravená, 

zodpovědná, umí překonávat překážky, ale když jí něco nejde, za-
čne se rozčilovat a odchází nám ze zkoušky. Je při tom ale neuvěři-
telně roztomilá, všichni na tento okamžik každou zkoušku čekáme.“

„Učím hudbu od roku 1999 a těch prvních zhruba deset let jsem byl na 
škole kromě výuky zapojen jen do některých nahodilých projektů, nebylo 
to nic trvalého,“ vysvětluje Marek Kubát. „Na rozhraní let 2008 a 2009 
jsem jako loutnista spolupracoval se studenty JAMU na zhudebněné po-
době Shakespearova Večera tříkrálového. Pedagogická práce Dady Kle-
mentové a Jany Janěkové mě velice oslovila a tehdy mi došlo, že je vlastně 
důležité a navíc naprosto skvělé předat něco ze sebe těm mladším, a to 
jak muzikantsky, tak i lidsky. Navíc jsem v té době hrál převážně už jen 
starou hudbou a moderní – řekněme – jazzrock, kterému jsem se před 
tím věnoval, mi docela chyběl.“ V té době dal Marek ve škole dohromady 
partu dětí, u nichž vsadil na přirozenou muzikálnost. První verze byla 
ještě bez elektroniky („abychom s sebou nikde nemuseli tahat šňůry“), 
místo kláves byl v kapele akordeon, na který hrávala Ivana Rozsypa-
lová, do perkusí tloukl sám pan učitel a Hanka Sklenářová měla místo 
dnešních houslí v rukou zobcovou flétnu. Tahle „pra-podoba“ skupiny 
vystoupila poprvé v červnu 2010 na místním svátku hudby. 

 „Hanka – muzikantsky pohotová, skvěle hraje z listu, umí hrát 
pro kapelu. Taky je vždy připravená na 100 %, jen by si potřebo-
vala víc věřit. Když přestane hrát hlavou a začne hrát srdcem, tak 
jí housle začnou krásně znít. Umí se taky krásně usmívat, jen by 
mohla úsměv používat víc.“

Pod názvem Undistortion kapela poprvé zahrála v dubnu 2011. Vy-
střídaly se tu i dvě flétnistky, ale kmenovým členem se na podzim sta-
la až třetí z nich, Eliška Kohoutková. V létě následujícího roku skončila 
akordeonistka a na doporučení učitele klavíru Ladislava  Havlíka při-
šel Janek Mačák s elektronickými klávesami, kterým se sice Marek Ku-
bát dlouho bránil, ale dnes říká, že to byla super volba a že ta mírná 
elektrická šťáva jejich hudbě vlastně sluší. Začínalo se skladbami Pata 
Methenyho a mladým muzikantům se to ihned velice zalíbilo, hlavně 
proto, že podobnou hudbu, navíc se dvěma sopránovými nástroji, vlast-
ně vůbec nikdo jiný nehrál. Zpočátku to sice semtam znělo falešně, ale 
soubor se viditelně, či spíše „slyšitelně“ lepšil den ode dne. V reperto-
áru přibývali další renomovaní autoři současného jazzu:  Al Di Meola, 
Marcus Miller, Esbjörn Svensson, Mike Stern či John Abercrombie, je-
jichž skladby Marek Kubát aranžoval přímo na tělo svým ovečkám.

„Ondra – když jsem ho ve druhé třídě naučil tři akordy, začal hrát 
jednoduché písničky bez zpěvníku, prostě tam ty harmonie na ucho 
přesně sázel. Má svou tradici, že na každou zkoušku přijde jako po-
slední. Je taková klidná síla kapely, introvert, který ale umí překvapit.“

Velký zlom nastal v roce 2013. Kapelu doplnil benjamínek Kryštof 
Kubát, šikovný perkusista, který do skupiny vnesl výraznější rytmus 
prostřednictvím tehdy velmi módního nástroje, zvaného cajón. Toto 
španělské slovo znamená „bedýnka“ a je to vlastně skutečná dřevěná 
bednička s ozvučným otvorem na jedné straně, na kterou zruční hrá-
či dokážou napodobit zvuk téměř celé soupravy bicích. Přes školu se 
pak Undistortion přihlásili na jaře 2014 do postupové soutěže, která 
vyvrcholila celostátním kolem v Litvínově, na němž kapela obsadila 
v jazzové kategorii 2. místo. Úspěch skupinu ještě více nastartoval, 
najednou šlo všechno i na zkouškách rychleji a hlavně začala produ-
kovaná hudba mnohem intenzivněji působit i na publikum. „Byli jsme 
v tom Litvínově se svým obsazením i stylem naprosto svébytní, takže 
jsem ten úspěch vlastně čekal…,“ vzpomíná dnes kapelník.

„Janek – nadupaný mozek, určitě jednou vymyslí nějaký skvělý 
vynález, těším se. Vždy přijde se zcela nečekanou otázkou, kterou 
nikdo nechápeme. Taky jeho vyjadřování nás vždycky úplně od-
zbrojí. Je to prostě náš génius a navíc skvělý muzikant.“

Začátkem léta 2015 jsem měl i já poprvé příležitost slyšet Undis-
tortion živě na zahrádce U Palce a byl jsem naprosto nadšen. Pro 
internetový magazín „Tišnoviny – jiný pohled“ jsem tehdy napsal: 
„Nevybavuji si, že by se kdykoli v minulosti takto mladá ryze domácí se-
stava prezentovala tak náročným hudebním repertoárem, navíc zahra-
ným s citem pro styl a bez zásadních problémů s ,řemeslným’ ovládáním 
jednotlivých instrumentů… Kromě samotného výkonu muzikantů při-
spívá k výbornému dojmu z jejich produkce určitě i neotřelé nástrojové 
obsazení, odvážný výběr autorů a trefně postavené aranže, které sice 
věrně respektují záměry skladatelů, ale na druhé straně citlivě přihlíže-
jí i k technickým možnostem mladých hráčů. Undistortion se mi prostě 
po všech stránkách zdáli být úplně jiná liga než všechno, co jsem kdy ze 
škatulky ,zájmová umělecká činnost mládeže’ dosud slyšel.“

„Míša – pohodář narozený pod šťastnou hvězdou, na co sáhne, 
to mu jde, nikdy jsem ho neviděl ve špatné náladě. Umí si splnit své 
povinnosti, ale u toho si naplno užívá života. Hrává s kytarou na 
ulici v Praze. Pokaždé vnese do kapely pozitivní náladu.“

Začátkem roku 2016 začali Undistortion uvažovat o tom, že by stá-
lo za to dosavadní období zdokumentovat nějakou kvalitní nahrávkou. 
První pokus byl učiněn přímo ve školní zkušebně, kam z Brna přijel s po-
třebným zařízením kapelníkův kamarád, zvukový mistr Jiří Klement, ale 
z pořízeného záznamu byl cítit příliš malý prostor, v němž se natáčení 
odehrávalo. Marek Kubát se po této zkušenosti rozhodl svěřit vše do ru-
kou v podstatě „cizího, neznámého“ profíka a byl mu doporučen rovněž Hudební parta Undistortion. Foto: archiv Marka Kubáta



KULTURA  

3/2018 23

SEDM KRÁT DESET – tentokrát soch 
a plastik
Zdeněk Jílek za společnost Art Periscope

Společnost Art Periscope pořádá od 1. do 4. března 2018 ve spo-
lupráci s OÚ Předklášteří další výstavu z cyklu Sedm krát deset, 
tentokrát  věnovanou  sochám  a  plastikám.  Organizátorům  vý-
stavy se podařilo zajistit přímo hvězdné obsazení vystavujících, 
a tak tato kulturní akce opět slibuje nevšední zážitky. 

Účast přislíbil např. sochař Zdeněk Macháček st., jehož typic-
kým materiálem je dřevo, do něhož zachycuje pocity z přírody, po-
city ze vztahů příroda–člověk. Zdeněk Macháček uspořádal více než 
třicet samostatných výstav a zúčastnil se přibližně šedesáti kolektiv-
ních výstav doma i v zahraničí. Jeho sochy jsou známé ve Švýcarsku, 
Švédsku, Itálii, Spojených arabských emirátech, Rakousku a jinde.

Dalším skvělým vystavujícím umělcem bude Jaromír  Gargulák 
z Brna, jehož doménou jsou bronzové plastiky. Stal se osobitým tvůr-
cem střední generace, autorem, který se nesnaží prosazovat skandá-
ly či metodou tzv. uměleckých šoků, ale tím, co je výtvarnému umění 
nejvlastnější – silou myšlenek a estetickou noblesností. Vystavoval 
v New Yorku, Francii, Belgii, Itálii, Norsku, Slovensku atd. A mezi jeho 
největší přátele patří další plánovaný vystavující umělec  –  kovář 
Pavel Tasovský z Náměště nad Oslavou. Od roku 1984 se zúčastňu-
je mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston v Helštýně 
u Lipníka, kde pravidelně získává ta nejvyšší ocenění. Nejedna jeho 
skvělá kovová plastika se právem dožaduje uznání svého magické-
ho založení. Již loňská účast Mistra Tasovského na výstavě v ovčíně 
v Předklášteří byla návštěvníky velice ceněna, stejně tak jako všude 
ve světě, kde Pavel Tasovský vystavuje.

Velkým organizačním úspěchem pořadatelů bude také účast man-
želů Netíkových z Brna. Martina Netíková nyní spolupracuje a vy-
stavuje se svým manželem Jiřím po celé České republice i v zahraničí. 
Její tvorba se vyznačuje žensky citlivým pochopením výjimečností 
řezbářského materiálu, jemnou poetickou modelací a výborným ře-
meslným zpracováním. Mistr Jiří Netík je zase znám precizními vy-
pracovanými detaily výrazů obličeje a anatomickými detaily. Vlastní 
tvůrčí výpověď je zaměřena na duchovní zakotvení člověka žijícího 
na přelomu tisíciletí do kontextu přírody, vesmíru a historie lidstva. 
V loňském roce obdržel třetí cenu v prestižní světové soutěži řezbářů 
v italské Florencii.

Regionálními vystavujícími budou např. Josef Kejda ze Skřiná-
řova, Jiří Ondra a Pavel Bortlík, oba z Tišnova. Řezbář Josef Kej-
da je znám především jako tvůrce dřevěných figurkových betlémů, 
na této výstavě však představí svoje dřevěné obrázky – reliéfy. Jiří 
Ondra je všestranný umělec, který nejenom vytváří kouzelné plasti-
ky ze dřeva, ale také své sny dovede namalovat. Výstavu Sedm krát 
deset obeslal svými dřevěnými plastikami a soškami. Novou tváří 
výstav spolku Art Periscope bude Pavel Bortlík, známý svému okolí 

coby vynikající fotograf. Zřejmě ale rodinné geny (po matce, malíř-
ce Věře Bortlíkové, a po otci, sochaři a restaurátorovi, Petru Bort-
líkovi) fungují, a tak se představí jako tvůrce betonových plastik 
a reliéfů.

Výstava Sedm krát deset soch a plastik se bude v prostorách Obec-
ního úřadu Předklášteří konat od 1. do 4. března 2018, otevřená bude 
vždy od 9 do 18 hodin. V neděli 4. března bude výstava od 14 ho-
din završena kulturním programem. Moderátorka Bára Kulhánko-
vá vyzpovídá přítomné vystavující umělce a všem zahraje posílené 
kvarteto Tišnovského komorního orchestru. Nenechte si ujít tuto je-
dinečnou výstavu.

brněnský Martin Zeman. Během několika nahrávacích frekvencí bylo 
vzápětí natočeno 13 skladeb neboli zhruba 50 minut materiálu pro re-
gulérní album. „V únoru 2017 jsme nejprve během víkendu nahráli více 
než polovinu, v dubnu se ty věci upravovaly, v červnu jsme pak přidali ten 
zbytek, ovšem bez houslí a flétny a obě holky pak během prázdnin dotoči-
ly svoje nástroje samostatně. Na podzim se k tomu doplnily už jen drob-
né perkuse a koncem roku bylo naše debutové cédéčko na světě,“ popsal 
vznik alba Marek Kubát. Výtvor nazvaný tajuplně „1.?“ bude pokřtěn 
v pátek 9. března v sále Městského kulturního střediska a jeho kmotrou 
bude Markova kolegyně ze ZUŠky Anna Mikolajková.

„Kryštof – přirozený muzikant, má výborný hudební cit, vkus, 
plno nápadů. Nebojí se zkoušet nové věci, riskovat, ale umí rozeznat 

hranici, kdy už by kapelu rozhodil, a za ni nejde. Pohodář, ale poctiv-
ka. Poslední dílek skládačky Undistortion, který dokonale zapadl.“ 

Co bude dál? Děti vyrostly, čtyři z nich už studují na vysoké škole, jeden 
dokonce až v Plzni. Přesto se nadále pilně zkouší, ovšem etapu převzatých 
skladeb už kapela považuje za ukončenou a ráda by postupně přešla k vlast-
ní tvorbě s tím, že na pódiu se v budoucnu bude nejen hrát, ale také zpívat. 
A že by nebylo určitě na škodu dostat se na nějaký renomovaný hudební 
festival. Třeba to nemusí dopadnout, ale nikdo neví… Kapelníkova filozofie 
pro nadcházející období zní sympaticky a nadějně: „Vůbec na nic netlačím, 
nechávám věcem volný průběh. Ať mají svůj život a hudbu dělají pro radost.“ 

Mezititulky tvoří charakteristiky jednotlivých členů skupiny tak, jak je vidí kapelník Marek Kubát.

Dřevěná socha před ateliérem v Křížovicích, autorem je Zdeněk  
Macháček st. Foto: Michal Beneš
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Jeden svět Tišnov 2018
za organizátory JS Tišnov Jan Pernica 

V Praze jubilejní dvacátý, v Tišnově již sed-
mý ročník festivalu dokumentárních filmů 
o lidských právech se uskuteční od 16. břez-
na do 18. března v Kině Svratka. Pokračuje-
me v úspěšné spolupráci s komunitní školou 
ZaHRAda a jsme rádi, že jsme začali blíže 
spolupracovat s MěKS Tišnov. Velmi nás těší, 
že se festival letos poprvé koná pod záštitou 
starosty Tišnova pana Jiřího Dospíšila.

Schéma festivalu zůstává podobné jako 
v minulých letech. Týden před jeho zahá-
jením čekají žáky a studenty nejen tišnov-
ských škol dopolední projekce v kině, poté 
následuje samotný festivalový víkend. V Kině 
Svratka promítneme celkem osm filmů a tra-
dičně přidáme i nedělní odpolední projekci 
v Centru sociálních služeb. Pravidelní ná-
vštěvníci již vědí, že ve foyer se mohou těšit 
na zajímavou výstavu, veganské občerstvení 
od Veg8Cafe a fair trade kávu od sdružení Za 
sebevědomé Tišnovsko.

I když téma letošního ročníku „Aktuali-
zace systému“ odkazuje hlavně k současné 
informační době a problémům s přílivem 
a pravdivostí informací, snažili jsme se pro 
vás vybrat různorodé snímky, které reflek-
tují celosvětově důležitá a aktuální témata. 
Film „Cizinec v ráji“ nám pomůže se vžít do 
pocitů migrantů a odpovědět na otázku, jak 

se v Evropě cítí a co očekávají. Tematicky ve-
lice blízko hlavnímu tématu festivalu má sní-
mek „Čističi“, který ukáže, co se skrývá za 
oponou sociálních sítí a proč není vše, co pu-
blikujeme na sociálních sítích, také zveřejně-
no. Z české produkce uvedeme premiérově 
snímek režisérky Terezy Nvotové „Mečiar“, 
který je nominován na Českého lva, dále sní-
mek Jana Geberta „Až přijde válka“ o nebez-
pečí paramilitárních jednotek na Slovensku, 

který reprezentuje Česko na Berlinale, 
a v neposlední řadě „Švéda v žigulíku“, který 
bude promítnut v Centru sociálních služeb 
Tišnov. Jaké jsou hranice sportu a jak vypadá 
příprava na olympijské hry v ruském podání, 
poodhalí snímek „Za hranicemi možností“. 
V nedělním večerním programu se v ma-
ďarském filmu „V zajetí“ vydáme po stopách 
novodobého otroctví a ve snímku „Poslední 
svého druhu“ nahlédneme do Afriky za divo-
kými zvířaty a bohužel i pytláky.

V rámci dopoledních projekcí pro školy 
uvedeme dvě pásma pro děti (8–11 a 12–14 
let), starším žákům ZŠ a středoškolákům pak 
nabízíme výběr z pěti celovečerních doku-
mentů. Každá projekce trvá 90 minut včet-
ně moderované besedy, popřípadě hravých 
reflexí pro menší děti. Dětské snímky před-
stavují jako každoročně sice závažná témata, 
například dětskou práci, občanskou angažo-
vanost nebo válečný konflikt, jsou ale podá-
vány odlehčenou a často poetickou formou 
vhodnou pro děti. Nabídku všech dopoled-
ních filmů naleznete na stránkách www.jsns.
cz a hlásit se na ně školy mohou na adrese 
bara.palkova@jedensvettisnov.cz. 

Přesný harmonogram festivalu spolu 
s doprovodným programem budeme postup-
ně zveřejňovat na stránkách www.jeden-
svet.cz/tisnov a nejnovější aktuality můžete 
sledovat na Facebooku Jeden svět Tišnov.

Zveme vás na Jeden svět v Tišnově a těší-
me se na společné zážitky a inspiraci.

SPOLKY A SDRUŽENÍ  MALÁ GALERIE TIŠNOVSKÝCH FOTOGRAFŮ – 14. díl  
připravuje Václav Seyfert, redaktor TN

Pavel Bortlík
Moje první zkušenost s fotografií přišla poměrně pozdě. Vyrůstal 

jsem pod vlivem rodičů, výtvarníků a zajímalo mě doslova všechno, co 
se dělo kolem. Lákala mě i technika a sport. Nebyl jsem nějak zamě-
řený na určitou oblast. První zkušenost s fotografií přišla s aparátem 
půjčeným od sestry. Byla to spíše zvědavost než vážný zájem, prostě 
jsem si chtěl vyzkoušet, jak ta zobrazovací technika funguje. Zkoušel 
jsem také řemeslo kovářské. Ta fotografie zvítězila až postupem času, 
ale i ostatní zájmy mi zůstaly. První fotografie byly spíš dokumentač-
ní, zajímalo mě vše pomíjivé, změny okolo mě, veškeré dění v Tišnově 
a okolí. Ani ve fotografii jsem se nezaměřil na jedno téma. Ze začátku 
jsem se snažil uložit vzpomínky, až časem jsem pochopil, že fotografie 
umožňuje mnohem víc, že jejím prostřednictvím můžu sdělit svůj po-
hled na svět okolo sebe, svoje pocity, zprostředkovat určitou náladu.

Dnes už se nevyhýbám žádnému tématu. Snažím se zachytit vše, co 
mě nějakým způsobem osloví, ať je to kouzlo okamžiku, nebo pomí-
jivá atmosféra místa. Důležité je pro mě kvalitní řemeslné zpracová-
ní, volba výřezu a vhodná stylizace, umožňující přenést moje pocity 
až k divákovi. Už více roků se opakovaně vracím do rumunského Ba-
nátu, který jsem si zamiloval, přestože poprvé jsem tam jel náhodou, 
ani jsem to neměl v úmyslu. Dnes už tam navštěvuji přátele. Fotogra-
fuji měnící se krajinu, místní lidi a jejich život. Používám digitální tech-
niku, ale nenechal jsem se strhnout tempem rozvíjející se digitální 

fotografie. Pochopil jsem, že není podstatné, jakou technologií obraz 
vznikl, ale výsledné vyznění hotové fotografie, její dokumentární nebo 
estetická hodnota.

Fotograf Pavel Bortlík. Foto: Miroslav Zavadil
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20: Válečný odbojář Vladimír Sedlák
Václav Seyfert, redaktor TN

Než nastal na podzim 2013 nebývalý boom 
ve jmenování nových osobností čestnými ob-
čany města Tišnova, byla zdejší radnicí za 
celých téměř 14 let od listopadu 1989 vy-
užita možnost udělit takový titul pouze je-
dinkrát. Podle zápisu v městské kronice tak 
učinilo tišnovské zastupitelstvo ve středu 16. 
října 1996, kdy se jubilejním dvacátým drži-
telem tohoto ocenění stal představitel proti-
nacistického odboje a bývalý vězeň č. 43500 
koncentračního tábora ve Flossenbürgu, v té 
době ještě žijící Vladimír Sedlák.

„Poprvé jsem byl zatčen gestapem 17. září 
1942 pro útěk mého bratra Jaromíra do An-
glie,“ uvedl Vladimír Sedlák 18. května 1946 
do protokolu na velitelství stanice Sboru ná-
rodní bezpečnosti v Tišnově. „Ve vazbě jsem 
byl do 29. ledna 1943 v Brně na Veveří Pod 
kaštany. Tam byl se mnou prováděn vícekráte 
výslech… Během věznění jsem byl týrán, a to 
hlavně gestapákem Blazschíkem Štefanem; 
musel jsem dělat 200 dřepů, 70 shybů a pak 
se plazit po zemi pouze pomocí loktů. Když 
jsem si pomáhal nohama, byl jsem bit gumo-
vým obuškem a gestapák mně šlapal na páteř 
tak, aby mne tlačil k zemi. Tímto týráním bylo 
moje zdraví tak podlomeno, že jsem po pro-
puštění onemocněl a musel se rok a půl léčit 
v Brně a ve Zlíně.“

Vladimír Sedlák se narodil 31. března 
1911 v Hradčanech, jeho otcem byl Jind-
řich Sedlák, mezi oběma světovými válkami 
dlouholetý tišnovský zastupitel (nejprve za 

stranu sociálně demokratickou, později za 
KSČ), od roku 1919 městský radní a poz-
ději také náměstek starosty Aloise Řezáče. 
Vladimír měl dva bratry, staršího Jindřicha 
a již zmiňovaného mladšího Jaromíra, zvané-
ho Mirek. Původně byla v rodině ještě sest-
ra Jarmilka, která se narodila jako první, ale 
asi v deseti letech zemřela na zánět slepého 
střeva. Bratři vyrůstali v Tišnově na Tyršově 
ulici, kde měla rodina ve vlastnictví postup-
ně dva sousední domy, ale poměrně brzy už 
bez maminky Marie, rozené Hájkové, která 
zemřela v roce 1932. Nejstarší Jindřich, vel-
ký sportovec, studoval farmacii, podstatně 
bouřlivější byly osudy nejmladšího Jaromíra. 
Jak už víme z citovaného protokolu, utekl po 
začátku okupace z protektorátu – přes Slo-
vensko, Maďarsko a Jugoslávii – do západní 
Evropy, v dubnu 1940 byl v Marseille odve-
den do spojenecké armády, a nebýt toho, že 
se na poslední chvíli zranil při jednom z pa-
rašutistických seskoků, byl by téměř určitě 
členem známé výsadkové skupiny Silver B, 
která pak sehrála jednu z podstatných rolí 
při atentátu na Reinharda Heydricha.

Vladimír před válkou pracoval v nemo-
censké pojišťovně, kde byl jeho otec ředite-
lem. Počátkem 40. let se zapojil do odbojové 
činnosti, a přestože první zatčení v době pro-
bíhající heydrichiády souviselo především 
s útěkem jeho bratra, měl už pověst osoby 
k protektorátnímu režimu velmi neloajální, 
jak o něm z později zjištěných dokladů refe-
roval gestapu a německému soudu Erich Bi-
nar, v létech 1943–45 zdejší vládní komisař, 
a tedy nejvyšší představitel města. Vladimír 
byl už v těch časech například ve spoje-
ní s Hildou Tatzelovou z Lomnice, která mu 
předávala informace z německých schůzí ko-
naných v Tišnově u nádraží v hotelu Fuňka.

„Podruhé jsem byl zatčen 5. října 1944 
opět brněnským gestapem pro spojení s členy 
ilegální skupiny Parolkem a Kočkou,“ uvádí se 
v témže protokolu. „Této ilegální složce jsem 
obstaral fotografii konfidenta gestapa Otaka-
ra Chalupy, kterou jsem rozmnoženou rozeslal 
ilegálním skupinám skoro po celé zemi Mo-
ravskoslezské.“ Vladimír Sedlák byl tentokrát 
vězněn v Brně na Kaunicových kolejích a tře-
ba i pět dnů v týdnu vyslýchán v budově br-
něnské právnické fakulty. 23. ledna 1945 byl 
z Brna odvezen do koncentračního tábora ve 
Flossenbürgu, na což v roce 1995 vzpomínal 
u příležitosti 50. výročí konce 2. světové vál-
ky na stránkách Tišnovských novin takto:

„Při rozednívání nás Němci na pátém ná-
stupišti doslova nacpali do nákladních vagó-
nů. Bývalo na nich psáno ,Pro 45 mužů nebo 
3 koně’. Nacpali nás 150 do jednoho vagónu 
a ještě přidali dva gestapáky jako ochranu. 

Ti si udělali pohodlí a nám zmenšili prostor. 
Na cestu jsme dostali trošku chleba, trvala tři 
dny. Promrzlí, hladoví a unavení jsme přistáli 
ve stanici Floss, na úpatí hory, kde byl koncen-
trák. Byla tam továrna na letecké trupy, kde 
pracovali vězni, již uniformovaní v pruhova-
ných ,lágrpyžamech’ a většinou v dřevácích. 
Vychrtlí, snad jako vzor, jak budeme za pár 
týdnů také vypadat...“

V březnu 1945 onemocněl Vladimír v tá-
boře skvrnitým tyfem a byl léčen ve vězeň-
ské nemocnici. 16. dubna, když byl ještě 
v horečkách, jej zařadili do transportu smr-
ti, který odjel směrem k jižnímu Bavorsku. 
Po osmidenním utrpení, kdy vězni nedostá-
vali jíst ani pít, se mu v ranních hodinách 
za deště podařilo utéci. Dostal se do města 
Schwandorf, kde požádal o pomoc u němec-
kého lazaretu. Tamní lékař MUDr. Hradský 
z Prahy mu poskytl první ošetření a dva ra-
kouští vojáci jej pomohli ukrýt nejprve na 
seníku a později ve stavení německého Čer-
veného kříže. Druhého dne večer bylo město 
osvobozeno americkou armádou, ale vysíle-
ný Vladimír zůstal ve Schwandorfu ještě asi 
pět týdnů. 31. května se tu k jeho překvapení 
objevila „rodinná delegace“ z Tišnova a pře-
vezla si ho zpět domů.

Když se vrátil do Tišnova, táta Jindřich už 
měl za sebou několikadenní působení v čele 
revolučního národního výboru města a více 
než 14 dnů byl také předsedou nově usta-
veného okresního národního výboru. Coby 
přesvědčený komunista si přál, aby se i Vla-
dimír stal členem strany, protože i když Erich 
Binar ve svých hlášeních uváděl, že „Vladi-
mir Sedlak ist Hauptkommunist“, nebyla to 
zatím vůbec pravda. Vyčerpaný Vladimír, 
který vážil po svém návratu pouhých 42 ki-
logramů a nedokázal ani zatáhnout za spla-
chovadlo na toaletě, mu ve slabé chvilce jeho 
přání splnil, jenže jakmile se za nějaký čas 
spravil alespoň na 60 kilo, červenou knížku 
soudruhům zase vrátil.

Po skončení války si Vladimír Sedlák vybu-
doval velkoobchod s léčivy a v lékárenské pro-
fesi se pohybovala i jeho pozdější manželka 
Edita Gazárková, jejíž tatínek pocházel z Mo-
ravského Slovácka a v Prostějově koupil dům 
s lékárnou. Vladimír se s Editou poznal už 
před válkou, kdy její rodina jezdívala do Tiš-
nova na rekreace. Po válce se pak vzali, v roce 
1948 se jim narodil jediný syn Michael, jenže 
ve stejném roce také přišel bolševický pře-
vrat a všechno bylo najednou jinak. Vladimír 
byl nucen nastoupit v prostějovském Kera-
mosu ke sloupové vrtačce, pak působil v míst-
ních Dopravních stavbách a jeho manželce, 
přestože byla vystudovaná farmaceutka, ne-
dovolili pracovat (ani bydlet) v její původní 

  Dlouhodobý seriál o čestných občanech města Tišnova – díl 23.  

Vladimír Sedlák. Fotografie z archivu rodiny 
Sedlákovy
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Březnové kalendárium Tišnovska 
Václav Seyfert, redaktor TN

1. BŘEZNA
PŘED 65 LETY
V neděli 1. března 1953 se klášter Porta  
coe li  dostal  do  držení  Státního  statku 
Brno. Již v roce 1949 stát vyvlastnil veške-
rý majetek i kmenové jmění kláštera a věna 
sester; pole a dobytek připadly nejprve 
Státnímu statku Bystřice nad Pernštejnem. 
Konvent se musel z větší části rozejít, zby-
lé sestry byly zařazeny do živočišné výroby. 
Na situaci po 1. 3. 1953 vzpomínaly mimo 
jiné těmito slovy: „Sestry byly přeřazeny do 
výkrmny prasat, kde se po nich žádaly výko-
ny nad jejich síly… Do práce nastupovaly ráno 
ve 3.15 a odcházely až kolem 23. hodiny… Ve 
výkrmnách pracovaly bez jediného dne volna, 
přišly postupně o zdraví a skončily v invalidi-
tě. Nejsilnější z nich vydržela v těchto podmín-
kách 15 let…“

4. BŘEZNA
PŘED 105 LETY
V úterý 4. března 1913 se v Kunčicích pod On-
dřejníkem v tehdejším okrese Místek naro-
dil  Jaroslav Gleich. Studoval na tišnovském 
gymnáziu, po okupaci republiky odjel ilegálně 
do zahraničí a 2. 10. 1939 narukoval v Paříži 
k letectvu jako nadporučík. Aktivně se zúčast-
nil bojů o Francii, ze dne 21. 5. 1940 má za-
znamenány dva jisté sestřely nepřátelských 
letounů. Bohužel již 13. 6. 1940 uhořel při 
havárii letadla během bojového letu a o dva 

dny později byl pochován na městském hřbi-
tově ve francouzském Avordu. Nyní jsou 
jeho ostatky uloženy na vojenském hřbitově 
československých vojáků v La Targette, asi 
půl kilometru severně od vesnice při silnici 
z Arrasu na Souchez. In memoriam byl pový-
šen na štábního kapitána a vyznamenán Čes-
koslovenským válečným křížem 1939.

6. BŘEZNA
PŘED 15 LETY
Ve čtvrtek 6. března 2003 zemřela  bývalá 
abatyše kláštera Porta coeli Annuntiata 
Bielková. Narodila se 7. 3. 1910 v Horní Lu-
žici, do zdejšího kláštera odešla již ve 14 le-
tech a řeholní roucho tu oblékla v roce 1933. 
Vyučovala jazyky v klášterní rodinné škole. 
Po roce 1950, kdy byly likvidovány i ženské 
řády, se stala vychovatelkou v rodině tiš-
novského lékárníka Františka Svobody. Do 
kláštera se směla vrátit teprve v roce 1968. 
O 17 let později se jí v chrámu hornolužic-
kého kláštera Marienthal dostalo tajné be-
nedikce a převzala v Porta coeli po zemřelé 
Cecilii Markové postavení abatyše; roku 
1990 pak předala vedení už znovu svobod-
ného kláštera do mladších rukou.

15. BŘEZNA
PŘED 120 LETY
V úterý 15. března 1898 převzal  Tišnov 
do své správy okresní muzeum. Podle 

dalšího znění zápisu v městské kronice „bylo  
museum obci odevzdáno Okresní národopis-
nou výstavou. Obec se zavázala toto museum 
nezkrácené zachovati, o rozmnožení jeho sbí-
rek se starati a vůbec o zvelebení jeho pečo-
vati… Sbírky musejní spravuje kuratorium, 
pozůstávající ze 4 členů, volených obecním 
výborem tišnovským na 3 roky, pátým čle-
nem a zároveň předsedou kuratoria jest vždy 
bez volby starosta města.“ Muzeu byla přidě-
lena jedna místnost na radnici. Nevyvíjelo 
ovšem prakticky žádnou činnost a stalo se 
jen skladištěm archivních materiálů, kte-
ré při svém založení v roce 1929 převzalo 
už skutečně (a dodnes) fungující muzeum 
– Podhorácké.

16. BŘEZNA
PŘED 10 LETY
V neděli 16. března 2008 zemřel  akade-
mický  malíř  Emanuel  Ranný  st. Narodil 
se 29. 12. 1913 v jugoslávské Čupriji, po 
válce se rodina přestěhovala do Štěpánovic. 
Studoval nejprve na brněnské Škole umě-
leckých řemesel, poté na AVU v Praze a na 
grafické speciálce. V roce 1985 byl jmeno-
ván zasloužilým umělcem a o čtyři roky 
později čestným občanem města Tišnova. 
Další podrobnosti o jeho životě uveřejníme 
ještě letos v rámci našeho dlouhodobého 
seriálu.

lékárně, kterou ostatně zanedlouho přeměnili 
na samoobsluhu. Paní Sedláková byla za těch-
to okolností nucena Prostějov opustit a přes 
lékárenské noviny si sháněla různá místa na 
zástup, z čehož se občas stalo i déletrvající pů-
sobení. Putovala i se synem málem po celých 
Čechách i Moravě (Dlouhá Loučka, Červená 
Voda, Vysoké nad Jizerou) a Vladimír, které-
mu se mezitím podařilo získat zpět původní 
tišnovský dům, za nimi pravidelně jezdíval. 
Teprve v polovině šedesátých let se všichni 
společně napevno usadili v Tišnově.

Do Uranových dolů Dolní Rožínka Vladimí-
ra z kádrových důvodů nepřijali, takže nějakou 
dobu pracoval v kamenolomu v Mezihoří. Poz-
ději, už také jako důchodce, dělal obchodního 
zástupce Jednotnému zemědělskému druž-
stvu Lomnička, které vyrábělo tehdejší tzv. 
„přidruženou“ formou různé klíče či patentní 
kleště a Vladimír je jezdil po republice nabízet. 
Ve volném čase se věnoval zahrádce, včelaře-
ní a zpočátku i myslivosti. „Jezdíval jsem s ním 
do dědova kraje na Slovácko,“ vzpomíná dnes 
syn Michael, „ale jakmile tuhle zálibu převzala 
do svých rukou ,nová šlechta’, prodal táta flin-
ty a s myslivostí byl konec.“  Kromě toho Vla-
dimír organizoval pro své kolegy s rodinami 

občasné zájezdy do Krkonoš či později do Kar-
lova, v létě na sena, v zimě na lyžování.

V roce 1989 se s velkou radostí dočkal 
změny režimu. Do žádné funkce kandido-
vat nechtěl, ale na radnici tehdy chodil často, 
skoro jako neoficiální poradce. Pomáhal růz-
ným válečným vdovám vyřizovat důchody 
po jejich zemřelých manželích a také se sta-
ral o restituce původního rodinného majetku 
v Prostějově. Zdraví se ale postupně zhoršo-
valo, zvládl několik operací žaludku, infarktů, 
ale doma na zahrádce vždy pookřál a nebránil 
se pak ani vínku či dobrému koňaku. Asi rok 
před smrtí prodělal mozkovou příhodu – sice 
i po ní chodil a mluvil, ale špatně vnímal den-
ní rytmus, úplně se mu změnily chutě k jídlu 
a nakonec se ocitl v léčebně na Kunštátské uli-
ci v Řečkovicích. Tam také 25. července 1999 
v požehnaném věku 88 let zemřel.

Zdroje: 
–  osobní vzpomínky syna Michaela Sedláka 

a vnučky Gabriely Hradilové
–  spis Moravského zemského archivu v Brně z fon-

du Mimořádný lidový soud
–  Host Tišnovských novin – S úctou k památce 

obětí, Tišnovské noviny č. 3/1995

Bratři Sedlákovi v r. 1922. Vlevo Vladimír, 
uprostřed nejmladší Mirek a vpravo nej-
starší Jindřich. Fotografie z archivu rodiny 
Sedlákovy
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P. ThDr. Jan Evangelista Bílý – kněz, spisovatel, moravský vlastenec a politik
Jan Kos, kronikář farnosti

Před sto třiceti lety, 29. března 1888, zemřel 
v Dolních Loučkách P. ThDr. Jan Evangelis-
ta Bílý, tamější farář a jedna z vůdčích osob-
ností národního obrození na Moravě ve 2. 
polovině 19. století. Jeho kněžské i veřejné 
působení je silně spjato s Tišnovem a Tišnov-
skem. V letech 1851 až 1853 byl kaplanem 
v místní farnosti a následně až do roku 1872 
farářem v Předklášteří. Jeho posledním pů-
sobištěm se pak staly Dolní Loučky. V prů-
běhu 20. století jeho osoba i dílo postupně 
upadaly v zapomenutí, dnes je však P. Jan 
Bílý znovu objevován, a to nejen jako národ-
ní buditel, církevní historik či moravský vlas-
tenec, ale i jako teolog.

Jan Bílý se narodil v Dolních Kounicích 
v roce 1819, od svých dvanácti let ale žil 
a studoval v Brně, a to nejprve na gymnáziu 
a poté na filozofickém ústavu. Navzdory své 
formaci, která probíhala převážně v němec-
kých školách, v něm postupně sílilo morav-
ské vlastenectví, a to zvláště po jeho nástupu 
do brněnského bohosloveckého semináře 
v roce 1839, kde se potkal s řadou osobnos-
tí, které jej inspirovaly po celý život. Byli 
mezi nimi jeho učitelé František Sušil a Ma-
touš Klácel a také spolužáci Beneš Metod 
Kulda, Bedřich Šmídek a Bedřich Sylva-Ta-
rouca. Svoji spisovatelskou dráhu zahájil již 
během svého studia, kromě toho v semináři 
vyučoval český jazyk a podílel se na přípra-
vách Slovanských akademií, které ale vzbu-
zovaly velkou nevoli úřadů, což vedlo v roce 

1844 k jejich zákazu a obvinění účastníků 
z panslavismu. Za svou vlasteneckou činnost 
si tak Jan Bílý zasloužil hned po svém vysvě-
cení na kněze v roce 1843 pozornost policie 
a tato jej provázela až do jeho smrti.

 Jako kněz nastoupil nejdříve na kaplan-
ské místo do Židlochovic, kde byl jeho spo-
lupracovníkem přítel ze studií B. M. Kulda. 
Po dvou letech přešel coby kaplan do Brna 
ke chrámu sv. Jakuba. Začal zde pracovat na 
sepsání církevních dějin, hlavním předmě-
tem jeho celoživotního studia i spisovatel-
ské činnosti se totiž stala církevní historie. 
Jeho příjmy nebyly ale nijak velké, a tak brzy 
kvůli velké vytíženosti a nedostatečné stra-
vě onemocněl. Problémy se zdravím jej pak 
provázely až do konce života. První svazek 
církevních dějin s názvem „Děje swaté ka-
tolické církwe“ vydal v roce 1847, díl druhý 
pak o sedm let později. Kromě toho přispí-
val pravidelně do několika časopisů, jako 
byl např. kalendář Moravan nebo časopis 
Hlas. Po léčení se vrátil do Židlochovic, kde 
jej čekala opět kaplanská služba a kde zažil 
i revoluční rok 1848. Zúčastnil se Slovanské-
ho sjezdu v Praze a stal se jedním z prvních 
členů výboru Národní jednoty moravské 
sv. Cyrila a Metoděje, kde důsledně obhajo-
val propojení vlastenectví s křesťanstvím. 
Rozdílné názory a rivalita mezi liberálními 
a kněžskými členy Jednoty nakonec ved-
ly k roztržce mezi oběma tábory a odchodu 
většiny kněží z jejího výboru. To přivedlo P. 

Bílého na myšlenku založení vlastního ka-
tolického díla po vzoru českého Dědictví sv. 
Jana Nepomuckého. V roce 1850 připravil 
provolání ke katolické veřejnosti o vzniku 
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, které pode-
psali další vlastenečtí kněží, vč. Františka 
Sušila. Dědictví se mělo stát vlastenecko-du-
chovním společenstvím zaměřeným přede-
vším na vydávání knih z nejrůznějších oborů 
jako geografie, biologie, historie, ale i teolo-
gie, a tak jednak přispívat ke vzdělání oby-
vatel a zároveň bojovat proti novodobému 
pohanství. Před Vánoci 1851 se Jan Bílý pře-
stěhoval na další kaplanské místo, tentokrát 
do Tišnova, kde strávil dva roky jako spo-
lupracovník faráře Josefa Fettra, který byl 
rovněž přesvědčeným vlastencem. Během 
svého tišnovského pobytu vykonával také 
funkci poslance moravského zemského sně-
mu. V Tišnově rovněž dokončil svoji doktor-
skou práci na Karlo-Ferdinandově univerzitě 
a 12. května 1853 byl v pražském Karolinu 
promován doktorem teologie se specializací 
na církevní dějiny.  Dalším jeho působištěm 
se stalo Předklášteří, kde měl více volného 
času, a tak se mohl zaměřit na psaní. V roce 
1858 připravil k vydání „Dějepis swaté ka-
tolické církwe“, který ale biskupská kon-
zistoř v Brně zkritizovala jako „zu hoch für 
unser Volk“ (tj. příliš náročné pro obyčejné 
lidi). Kniha, která měla více než tisíc stran, 
ale nakonec vyšla a i přes svou odbornost 
a náročnost si získala oblibu i u prostých 

20. BŘEZNA
PŘED 25 LETY
V sobotu 20. března 1993 navštívil Tišnov 
tehdejší předseda Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR Milan Uhde. Jeho vystoupení 
v tišnovské sokolovně se zúčastnilo asi 300 
občanů. Otázky z publika směřovaly přede-
vším k nedávnému rozpadu Československa, 
vztahům se Slovenskem či vnitřnímu uspo-
řádání nového státu. 

24. BŘEZNA
PŘED 60 LETY
V pondělí 24. března 1958 zemřel  sochař 
Václav Hynek Mach. Narodil se 15. 2. 1882, 
v říjnu 2014 mu bylo in memoriam uděle-
no čestné občanství za celoživotní sochař-
ské dílo spjaté zejména s výzdobou brněnské 
meziválečné architektury. Podrobněji jsme 
o něm psali v únorovém čísle ročníku 2017. 
Podhorácké muzeum pořádá u příležitos-
ti tohoto výročí ve dnech 27. února až 22. 
dubna 2018 výstavu nazvanou Václav Hynek 
Mach – sochař nové republiky. Od letošního 
30. ledna je Mach nově i čestným občanem 
města Brna.

27. BŘEZNA
PŘED 350 LETY
V úterý 27. března 1668 vyhořelo při vel-
kém  požáru  více  než  půl  Tišnova. Pla-
meny vyšlehly z Rašovského gruntu na 
Kukýrně a záhy se rozšířily na celé městeč-
ko. Rozsáhlému ohni padlo za oběť více než 
šedesát domů, panský a humpolecký dvůr, 
kostel, fara, šatlava, škola, obecní pastouš-
ky i tehdy ještě dřevěná radnice s celým 
archivem. 

29. BŘEZNA
PŘED 95 LETY
Ve čtvrtek 29. března 1923 se narodil Jan 
Richter, historicky první tišnovský spor-
tovec, který se zúčastnil olympijských her. 
Jako brankář hokejového týmu Českosloven-
ska absolvoval v roce 1952 zimní olympiádu 
v Oslu, v dalších dvou létech pak hájil branku 
naší reprezentace i na mistrovstvích světa ve 
Švýcarsku a ve Švédsku. V reprezentačním 
dresu odchytal celkem 37 zápasů. Svá nej-
lepší hokejová léta strávil v brněnském klu-
bu Spartak Královo Pole, odtud se ale znovu 
vrátil do mateřského Tišnova a hájil jeho 

svatyni ještě jako 46letý. Kromě hokeje byl 
i hráčem házené a velmi dobrým atletem; 
v roce 1948 dokonce obsadil páté místo na 
mistrovství ČSR v desetiboji.

PŘED 85 LETY
Ve středu 29. března 1933 se v Lužicích na-
rodil  Josef  Šindar, v období 1979 až 2010 
římskokatolický farář a děkan v Tišnově. 
Spravoval také farnost v Předklášteří a pečo-
val o kostel v Porta coeli. Pocházel ze zeměděl-
ské rodiny, studoval nejprve na Biskupském 
gymnáziu v Brně, po jeho zrušení pokračoval 
ve studiu v Hodoníně. Po absolvování základ-
ní vojenské služby byl přijat do litoměřického 
kněžského semináře a v červnu 1960 přijal 
kněžské svěcení. Před příchodem do Tišno-
va působil postupně ve Znojmě, Třebíči, Ho-
doníně, Čejkovicích, v obcích u Mikulova a na 
Vyškovsku. 5. 4. 2000 jej papež Jan Pavel II. 
jmenoval kaplanem Jeho Svatosti. Byl znal-
cem literatury, zajímal se o národ Lužických 
Srbů, mezi jehož regionem a Tišnovskem udr-
žoval přátelské vztahy, pro tišnovskou farnost 
vydával čtvrtletník Cesta. Zemřel 17. 9. 2013 
v Domově sv. Alžběty na Žernůvce.
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čtenářů. V roce 1860 se dostalo dr. Bílému 
nenadálé pocty, když byl na sjezdu katolíků 
z celé německé říše konaném v Praze vybrán 
za předsedu oddělení pro katolické jednoty 
slovanského jazyka.

Moravský zemský sněm jej poté zvolil 
za poslance vídeňské Říšské rady, nejvyš-
šího zákonodárného sboru Rakouského 
císařství, což on sám na jedné straně po-
važoval za víceméně nevítané povýšení, 
ale na druhé straně byl konečně zbaven 
finančních starostí. V Předklášteří půso-
bil až do roku 1872 a za jeho pobytu zde 
mj. vznikla studie „Život Pána našeho Je-
žíše Krista“ jako polemika s Renanovým 
spisem „Život Ježíšův“. Během oslav tisí-
ciletého jubilea příchodu slovanských vě-
rozvěstů napsal „Dějiny svatých apoštolů 
slovanských Cyrilla a Metoda“. Knihu sám 
přeložil do němčiny, ta se pak záhy dočkala 
vydání ve francouzštině a slovinštině a všu-
de se setkala s velmi kladným ohlasem. 
V roce 1864 vydal známou a veřejností ob-
líbenou knihu „Legendy neboli čtení o mi-
lých a svatých Božích“ a ve stejném roce mu 
brněnský biskup udělil titul konzistorního 
rady. Jeho schopností využívaly také různé 
spolky; byl členem c. k. hospodářské spo-
lečnosti v Brně, jednatelem tišnovského 
hospodářského spolku a předsedou čtenář-
ského spolku tamtéž. Jeho velkou láskou 
byly kláštery, zajímal se o jejich historii 

a architekturu a následně jim věnoval četné 
práce a referáty v Moravanu.

Když B. M. Kulda vydal roku 1868 Bílé-
ho knížečku „Církev a společnost“, oba pů-
vodci tohoto edičního počinu nebyli uvrženi 
do vězení zřejmě jen proto, že patřili do du-
chovního stavu. Spisek totiž kvůli vysoce 
národoveckému zaměření neprošel státní 
cenzurou a Bílý byl předvolán nejprve k sou-
du do Tišnova a potom s Kuldou do Prahy, kde 
se konalo přelíčení. To trvalo dva dny a oba 
byli 19. března 1869 shledáni nevinnými.

Po přestěhování do Dolních Louček ztratil 
P. Jan Bílý čas na spisovatelskou činnost. Jeho 
největším potěšením se stala modlitba, kněž-
ská služba a vyučování ve škole. Stále však 
udržoval písemné styky s přáteli a sledoval 
společenské a politické změny. Když dopiso-
val v roce 1877 svou autobiografii, cítil se být 
natolik zesláblý, opuštěný a nemocný, že se 
utěšoval myšlenkou na smrt. Jeho zdravotní 
stav se postupně dále zhoršoval, až se na jaře 
roku 1888 při cestě do Tišnova nachladil tak 
nešťastně, že na třetí den po půlnoci z 28. na 
29. března umírá na zápal plic. 1. dubna jej 
pak v Dolních Loučkách pohřbil P. Karel Dě-
dek, děkan a drásovský farář.

Dnes má P. Jan Evangelista Bílý na místě 
bývalého hřbitova v Dolních Loučkách pa-
mětní desku s křížem a jeho jméno nechybí 
ani na náhrobku kněžského hrobu na novém 
dolnoloučském hřbitově.

Prameny: 
–  Životní pouť Jana Evangelisty Bílého, Univerzita 

Palackého Olomouc 2012 (autor M. Škodová)
–  Jan Evangelista Bílý, Tišnov Fotorevue č. 9, 1998 

(autor K. Fic)
–  ThDr. Jan Evangelista Bílý (encyklopedie.brna.cz)
–  Wikipedie (cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Bílý)

ThDr. Jan Evangelista Bílý. Foto: Wikipedie
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Kavka obecná je vedena v Červeném sezna-
mu ČR a je považována za ohrožený druh. 
Foto: Josef Permedla

Užitečný, chytrý 
a společenský
Josef Permedla

Tentokrát jsem se rozhodl věnovat několik 
málo řádků užitečnému, chytrému a společen-
skému ptáku. Mám tím na mysli kavku obec-
nou (Corvus monedula), ptáka našeho mládí. 
Hnízdil na věžích a v nefunkčních komínech, 
větrácích na střechách domů v Tišnově, ale 
i v jeho okolních lesích. V době hnízdění a vy-
vádění mláďat město vždy ožilo jejich křikem. 
Uplynulo mnoho vody a kavky z našeho města 
i okolí zmizely. Až loňského roku se jen na čas 
znovu objevily. 

Kavka je již od šedesátých let považována za 
ptáka postupně vytlačovaného z městských čás-
tí. Jeho stavy jsou velice nízké, a tak ho spatříme 
málo i na Tišnovsku. Jedná se o středně velký 
druh s rozpětím křídel mezi 60 až 70 cm, ná-
padného šedočerného zbarvení. Hmotnost do-
spělé kavky se pohybuje okolo 18 až 30 dkg. Na 
nás se dívá neobyčejně chytrýma šedýma oči-
ma. V případě ohrožení vydává chraplavé „errr“.

Kavka obecná je všežravec. Většinu dne 
tráví sbíráním potravy výhradně ze země. Živí 

se hmyzem a drobnými živočichy, převážně 
slimáky, hlemýždi, pavouky anebo třeba ží-
žalami, nepohrdne však ani obilím, brambo-
rami, ovocem či třešněmi. S oblibou si smlsne 
i na klíčících rostlinách a různých semenech 
a bobulích. Mláďata krmí převážně hmyzem. 
Ráda si dá i kousek rohlíku nebo chleba.

Samice snáší v dubnu obvykle čtyři až pět 
vajec, a zatímco je zahřívá, samec jí přináší 
potravu. Vejce jsou hladká, lesklá, přibližně 
36 x 26 mm velká s tmavým skvrněním, sami-
ce na nich sedí až osmnáct dní. O mláďata pak 
pečují společně oba rodiče. Hnízdo opouští 
dvacátý osmý až pětatřicátý den.  

Naše kavky v převážné míře na zimu od-
létají, a to jihozápadním směrem do Francie 
a Španělska. Jsou to hluční ptáci. Nejčastě-
ji je slyšet výrazné „kjá“, „kjak“ nebo „ťa“. Bě-
hem plachtění odpočívají, mávání křídly je 
unavuje.  

Kavka obecná patří k učenlivým ptákům, 
kteří se navíc dají poměrně snadno ochočit. 
Jsou i velice společenští. Naše děti a vnou-
čata tento ušlechtilý druh ptáka již neznají, 
a proto jsem se mu rozhodl věnovat alespoň 
jeden článek. Kavka je považována za ohrože-
ný druh, a je proto zařazena do tzv. Červeného 
seznamu ČR.
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Tišnovské mineralogické 
okénko
Poznámka redakce: V minulém čísle jsme slíbi-
li informaci o ochraně minerálů na území pří-
rodní památky Květnice, požádali jsme Odbor 
životního prostředí našeho městského úřadu 
o vyjádření. Vzhledem ke skutečnosti, že na in-
ternetu lze najít nemálo zajímavých článků, jak 
dalece je sběratelství a horolezectví na Květnici 
známé, chtěli bychom se i o ně podělit s našimi 
čtenáři.

Květnice
Zdroj: www.sutrak.estranky.cz
Tuto lokalitu, známou již od konce 17. století, 
jsem navštívil poprvé v zimě v roce 2008. Mi-
neralogické poměry jsou velmi dobře zpra-
cované od četných autorů, proto spíš stručně 
shrnu mé poznatky a nálezy.

O této lokalitě jsem se dozvěděl z minera-
logické publikace od P. Pauliše. Poprvé jsem tu 
byl s Mackem v zimě 2008. Vyšli jsme po na-
učné stezce až k Velké skále, kde se dají najít 
hlavně ametysty. Byl sníh, a tak se moc kutat 
nedalo. Z této výpravy jsem si odvezl pouze 
skromné nálezy slabě fialových ametystů. Dále 
jsme si prošli přístupné štoly, které se nachází 
kolem kóty Květnice. Ani zde jsme nic zajíma-
vého nenašli. Toto bylo naše první mrazivé se-
známení s touto lokalitou.
Další  návštěva  proběhla  v  roce  2009, 

v době, kdy se zde konala jarní mineralogic-
ká burza. Opět jsme se soustředili na oko-
lí Velké skály, kde jsme hledali ametysty. 

Tato  lokalita  je  vyhlášena  za  přírodní  pa-
mátku a sběr minerálu je zde zakázán. Ov-
šem  touha  najít  pěkný  vzorek  ametystu 
byla větší, a tak jsme kutali přímo na Velké 
skále, i když nás sledovaly oči desítek turis-
tů. Proto jsme toho po chvíli nechali. I tak jsme 
našli pár pěkných vzorků s ametystem, kte-
ré jsme získali vydobytím z puklin. Také v od-
valech pod Velkou skálou se dají najít slušné 
vzorky větších formátů. 

Má poslední návštěva proběhla minulý tý-
den, tedy na konci listopadu 2011. Ve škole 
jsme měli volno, a tak jsem vyjel z Olomou-
ce brzy ráno s kámošem Lukášem. Na Velkou 
skálu jsme se vyškrábali poměrně brzy. Začali 
jsme se rozhlížet po nadějných partiích, kte-
ré tu stále jsou. Hned zkraje akce se mi po-
vedlo vykutat větší blok kvarcitu, ruly (?) 
s ametystem. Z tohoto velkého bloku jsem 
vydobyl asi pět slušných vzorků. Nejhez-
čí dva popíšu, protože jsem zatím neměl čas, 
abych je nafotil. První je ježek, formát 9 x 6 cm 
s krystalky ametystu do 1 cm. Bohužel větší 
část krystalků je pokrytá oxidy železa, a tak se 
musí tyto vzorky dočistit (někdy to však není 
možné). Já na zbavení povlaků oxidů železa 
používám kyselinu šťavelovou. Jak říkám, né 
všechny šutry vyčistit jdou. Tento vzorek na-
štěstí vyčistit půjde, a bude to kousek! Druhý 
už jsem vyčistil a je to podobný formát, tedy 
9 x 6 cm s krásnými krystalky fialového ame-
tystu, cca do 1 cm. Měl jsem štěstí i nadále 
a z jiných míst vykutal ještě pár solidních kře-
menů (i když už né tak kvalitních). Kamarád 
Luky bohužel štěstí neměl a nic moc si z této 
akce neodvezl. 

Zdroj: internetový obchod www.malachit-ob-
chod.cz
Křemen o hmotnosti 8,3 kg z lokality Květnice, 
Velká skála – cena 780 Kč s poznámkou: dnes 
již těžko dostupný materiál 
Zdroj: www.pruvodce.javaanes.cz
Přesná historie lezení na Hlavní skále na 
kopci Květnice nám není známa. Místní lez-
ci zde lezli některé směry za použití horního 
lana a našly se skoby ve spárách údolní stě-
ny. V současnosti byla skála přejištěna ne-
známými lezci, kteří zanechali pod skálou 
nákres a popisky nově odjištěných směrů. 
Tento nákres sloužil jako zdroj pro přípravu 
tohoto průvodce. V  současnosti  není  zná-
mo,  zda  je  lezení  na  Hlavní  skále  povo-
leno,  doporučujeme  to  zjistit  u  správce 
oblasti.  Vzhledem  k  tomu,  že  zde  téměř 
denně ničí skálu pomocí kladívek hledači 
polodrahokamů, dá se očekávat, že lezení 
je tu od návštěvníků památky tolerované 
a není omezeno.

Fotografie ametystu z Květnice – Zdroj:  
www.sutrak.estranky.cz 

Ropucha obecná
Bohumil Kabeš

Obojživelníků, mezi které řadíme také ropuchu, v posledních desetiletích 
drasticky ubývá. Vedou k tomu hlavně technické zásahy do krajiny a sou-
stavná likvidace biotopů nejen obojživelníků. Jde především o vysoušení 
a zavážení mokřadů, tůněk, malých rybníčků a jejich znečišťování.

Ropuchy patří mezi živočichy přinášející jaro. Hned jak země rozmrz-
ne, vylézají ze svých úkrytů a houfně se stěhují k rybníkům, tůním a zato-
peným lomům, aby tam založily nové potomstvo. Zajímavé je, že většina 
ropuch se každoročně vrací do stejné nádrže, nejčastěji té, ve které samy 
přišly na svět. Jak najdou cestu, někdy vzdálenou i několik kilometrů, je 
zatím záhadou. Námluvy ropuch jsou nehlučné ve srovnání s ostatními 
druhy žab. Na první pohled se samička od samečka liší pouze svou ve-
likostí. Samičky dorůstají délky až 15 cm, samečci maximálně 10 cm. Po 
spáření naklade samička 2 000 až 6 000 vajíček ve dvojitých šňůrách. Po 
patnácti dnech se z oplodněných vajíček líhnou černí pulci, velcí až čtyři 
centimetry. Vývoj pulce v žábu trvá do července a postupně se přemění 
v žábu velkou jeden centimetr. Ropuchy tráví téměř celý život na souši. Ve 
vodě se zdržují pouze v krátkém období páření a kladení vajíček.

Výzkum ukázal, že ropuchy jsou velmi užiteční tvorové, kteří uloví 
značné množství brouků, menších měkkýšů, much, mravenců a stonožek. 
Ropucha obecná produkuje pro svoji ochranu velmi účinné toxické látky. 
Obranný sekret vytvářejí kožní žlázy rozmístěné po jejich těle. Nejvíce je 
jich v tak zvaných příušních žlázách. Pokud je ropucha ohrožena, vylou-
čí mléčně zbarvenou tekutinu, která je ostře pálivá a predátory odpuzuje. 

Ropuchy vídáme v přírodě celkem zřídka, protože po většinu roku 
vedou samotářský a hlavně noční způsob života. Příbuzné druhy, se 
kterými se můžete v naší přírodě setkat, jsou ropucha zelená a ro-
pucha krátkonohá. Do skupiny „Poznej a chraň“ je vhodné zařadit 
i ropuchy

Ropuchy vyhledávají vodní prostředí jen za účelem páření. 
Foto: Bohumil Kabeš
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Právní ochrana minerálů 
na území PP Květnice
Ilona Chaloupková, Odbor životního prostředí

Rada města Tišnova uložila zápisem 
č. 31/2017 ze dne 22. 11. 2017 Odboru životní-
ho prostředí Městského úřadu Tišnov prověřit 
právní stanovisko ochrany vzácných minerá-
lů na Květnici s ohledem na častou devastační 
činnost sběratelů minerálů zejména na Velké 
a Malé skále a zavázala se informovat občany. 

Po zadání názvu Květnice do internetového 
vyhledávače se zobrazí nepřeberné množství 

odkazů. Řada z nich představuje horu Květni-
ci jako přírodovědecky naprosto unikátní lo-
kalitu, zatímco mnohé další na ni upozorňují 
jako na zdroj volně přístupných minerálů pro 
sbírky a prodej nebo ji propagují coby lezec-
kou stěnu a zvou čtenáře k její návštěvě. 

Nebuďme lhostejní k přírodě, přírodnímu 
bohatství a geologickému dědictví, které pro 
nás hora Květnice střeží. 

Zákonné prostředky ochrany existují. Jsou 
zakotveny v nařízení Jihomoravského kraje 
o zřízení přírodní památky Květnice a v zá-
koně  č.  114/1992  Sb.,  o  ochraně  přírody 
a krajiny, v platném znění. Ochrana se ne-
týká jen nerostů či jeskynních a krasových 

jevů jako takových, ale též daného území. 
Květnice představuje významný krajinný pr-
vek, je součástí Územního systému ekolo-
gické stability jako regionální biocentrum, 
požívá ochrany jako zvláště chráněné území 
(přírodní památka) a je evropsky významnou 
lokalitou zahrnutou do mezinárodní sítě Na-
tura 2000. Poškozování, ničení živé i neživé 
přírody, nepovolené zásahy v území a sběr 
minerálů mohou být, při dopadení pacha-
telů,  sankcionovány až do výše 2 milionů 
korun. 

Vezměme tedy ochranu Květnice za 
svou a nedovolme její trvalou a nevratnou 
devastaci.  

HISTORIE  SPORT  
Úspěchy na halovém mistrovství 
Moravy a Slezska v atletice
Martin Sebera

Do moderního atletického areálu v Ostravě odcestovalo duo tišnovských 
sprinterů. Prvním rokem starší žákyně Hanka Blažková se mezi sprin-
terkami blýskla perfektním časem 8.00 s ve sprintu na 60 m, což jí vy-
neslo moravské stříbro a průběžné deváté místo v národních tabulkách, 
v redukovaných národních tabulkách ročníku 2004 pak místo druhé. 
Dále Hanka obsadila desáté místo ve sprintu na 150 m časem 19.91 s. 
Zdatně jí sekundoval druhý tišnovský sprinter Marek Paralič, který mezi 
dorostenci obsadil páté místo ve sprintu na 60 m časem 7,36 s. I Marek 
je prvním rokem v kategorii dorostenců. Hanka s Markem tak vytvořili 
i oddílové rekordy Atletického klubu AK Tišnov.

Hanka si pak rovněž vyzkoušela atletický pětiboj, kde na Mistrov-
ství Moravy a Slezska skončila patnáctá s dílčími výkony: 60 m př. 10.23, 
výška 1.34, koule 5.89, dálka 4.40, 800 m 2:38.01.

Atletická sezóna bude pokračovat republikovými šampionáty 
a zároveň se budou rozjíždět zimní seriály běžeckých pohárů, kde 

tišnovští běžci mají možnost navázat na dobré výkony z loňských 
sezón.

Zajímavý úspěch mladého 
fotbalisty
Václav Seyfert, redaktor TN

Zatímco se část místní fotbalové veřejnosti 
opájí vidinou, že se v Tišnově místo ještě ne-
dávné I. B třídy bude možná brzy hrát Morav-
skoslezská liga, dějí se na Ostrovci poměrně 
v tichosti jiné, záslužné věci, kterým stojí za to 
věnovat pozornost.

Desetiletý žák zdejšího AFK Jakub Drábek 
absolvoval začátkem letošního roku nesmírně 
zajímavou sportovní akci, a to dokonce v zahra-
ničí. V barvách týmu Německo-české fotbalo-
vé školy (Deutsch-Tschechische Fußballschule) 
se zúčastnil v městečku Thedinghausen poblíž 
Brém halového fotbalového turnaje JFK-Cup. To 
není akce na počest Johna Fitzgeralda Kenne-
dyho, jak by se podle zkratky mohlo zdát, zna-
mená to Jugendförderkreis-Cup. Startovalo na 
něm 20 družstev převážně z Německa, ale mezi 
účastníky byly mimo jiné také například týmy 

Cambridge United, Rapidu Vídeň nebo Sparty 
Praha. Jak se mladý fotbalista z Tišnova k podob-
né atraktivní příležitosti vůbec dostal? Vždyť ci-
tovaná škola vyvíjí svou činnost až kdesi v oblasti 
Františkových Lázní poblíž německých hranic…

Vezměme to hezky od začátku. „Kubík ještě 
chodil do školky,“ vzpomíná jeho táta, „když jeho 
děda přišel s tím, ať ho přihlásíme do fotbalu, že 
přece není normální, aby si pořád kopal do baló-
nu. To bylo v roce 2012, kdy ještě jako pětiletý ab-
solvoval svůj první ,opravdový’ trénink v místním 
AFK. Po čase se nejen jeho ujal zřejmě osudový 
trenér Petr Pavlas, který kolem sebe začal budo-
vat úžasnou partu malých kluků a nadšenců z řad 
jejich rodičů. Po prvním turnaji, v němž skončili 
v poli poražených, prohlásil, že kluky naučí fotbal 
tak, až budou všichni v okolí s obdivem koukat, 
a začalo se mu to postupně dařit.“ Kuba Drábek 
hrál od začátku s kluky o téměř dva roky starší-
mi, ale prosadil se až do základní sestavy a tato 
tzv. starší přípravka nakonec vyhrála v sezóně 
2015-16 okresní přebor Brno-venkov. Mladého 
fotbalistu neodradila ani nepříjemná zranění: 
při jednom z prvních zápasů si zlomil nohu a do 

1. třídy jel na vozíčku. Tehdy sice tátovi řekl, že už 
fotbal hrát nechce, ale vrátil se a zhruba po roce 
si pro změnu na tréninku zlomil klíční kost. Jenže 

Hanka Blažková (uprostřed) se mezi sprinterkami blýskla perfekt-
ním časem. Foto: Jiří Kottas

Jakub Drábek v dresu AFK Tišnov na nás jako-
by šibalsky mrká, že všechno zatím jde, jak se 
patří… Fotografie z archivu rodiny Drábkovy
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láska k fotbalu byla znovu silnější než další trpká 
zkušenost. Místo cest k moři trávil letní prázdni-
ny na fotbalových kempech, začaly mu chodit po-
zvánky do výběrů Okresního fotbalového svazu 
a přibývalo individuálních ocenění z turnajů, na 
nichž pořád ještě patřil k těm nejmladším. 

V červnu 2017 se ozvala Zbrojovka Brno, 
která Kubíka pozvala na trénink a poté i na sou-
středění. Zůstal sice kmenovým hráčem AFK 
Tišnov, ale za Zbrojovku hostuje, takže o pro-
gram má více než postaráno – pokud se ne-
objíždějí turnaje se Zbrojovkou, hraje se za 
Tišnov a volného času, samozřejmě ani jeho 
rodičům, už mnoho nezbývá. A právě brněnská 

Zbrojovka byla požádána, aby dodala tři hrá-
če do výše uvedeného česko-německého týmu 
na zmiňovaný turnaj. Nakonec odcestova-
li dva, spoluhráč s fotbalovým jménem Václav 
Kadlec a náš Jakub Drábek. Jejich tým nejprve 
obsadil v základní části 3. místo, když úvodem 
jedinkrát v celém turnaji podlehl, konkrét-
ně Hannoveru 0:4, s týmem Baltické fotbalové 
školy remizoval 1:1 a pak dvakrát zvítězil: nad 
celkem JSG Löwen 5:0, a dokonce nad Borussií 
Dortmund 1:0. Tím se posunul do boje o 9. až 
16. příčku a tam už triumfoval. Ve skupině nej-
prve remizoval s Cambridge United 0:0 a Rapi-
dem Vídeň 1:1, načež jej výhra nad Hamburger 

SV v poměru 4:1 vynesla až do duelu o 9. místo, 
ve kterém po nerozhodném výsledku 3:3 zví-
tězil na penalty nad Werderem Brémy. Pražská 
Sparta byla pro zajímavost až jedenáctá…

Z Německa se Kubík vrátil v noci z nedě-
le na pondělí. Do školy sice nešel, ale celý den 
se doma učil. „Škola je základ,“ říká otec Lubo-
mír, „ale sport tomu může dokonce pomáhat. Na 
turnaji spali kluci v německých rodinách, museli 
mluvit anglicky a všiml jsem si, že po návratu se 
Kuba mnohem více věnuje angličtině, protože na 
vlastní kůži poznal, jak je cizí jazyk důležitý.“

Tak držme Jakubovi palce, ať to jde i nadále – 
v životě, ve škole i na hřišti…

Největší škola taekwon-do 
v ČR vstupuje do nové sezóny

Katrin Dejlová

Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou sezó-
nu! Přijďte si zacvičit tradiční korejské bojo-
vé umění taekwon-do! Jsme největší školou 
v Čechách i na Moravě s nejširší nabídkou tré-
ninků. Minulý rok se nám již popáté v řadě 
podařilo obhájit celkové vítězství na mistrov-
ství České republiky a patříme do nejlepšího 
Střediska talentované mládeže v ČR.

Při tréninku klademe důraz na originál-
ní hodnoty bojových umění, jimiž jsou zdvo-
řilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání. 
Školu vedeme pod dozorem korejského vel-
mistra Hwang Ho Yonga, jako jediní v repub-
lice nově vyučujeme i další korejská bojová 
umění taekkyon a hoppae sool.

Přihlásit se můžete po celý rok, jen u nás 
získáte zkoušky na vyšší pásek i výbavu (do-
bok, lapa, chrániče) zdarma. Proto neváhejte 

a přidejte se k nám každé úterý a čtvrtek od 
17.00 v ZŠ Smíškova. Pro bližší informace 
navštivte náš web na tkd.cz.

Vzpomínka na Pavla 
Součka
Jaroslav Zelený

Dne 9. ledna zemřel ve věku 83 let Pavel 
Souček. Jeho život byl nerozlučně spjat se 
dvěma místy, a to Tišnovem a Drásovem. Na-
rodil se v Dambořicích, ale brzy po jeho na-
rození se rodina přestěhovala do Tišnova, 
kde prožil celý svůj život. Volný čas věnoval 
hlavně sportu. Aktivně hrál stolní tenis a re-
prezentoval Tišnov. Hrál i po své sedmdesát-
ce. Účastnil se hromadných vystoupení na 

všech spartakiádách i polistopadových so-
kolských sletech. Dalším velkým koníčkem 
pro Pavla Součka byla zahrada a s tím byla 
spjata jeho aktivní činnost v tišnovské za-
hrádkářské organizaci.

Pavel Souček se vyučil v Mohelnici a pra-
coval jako nástrojář v MEZ Drásov. Po dopl-
nění vzdělání na střední škole pracoval ve 
stejném závodě jako vedoucí nástrojárny až 
do svého odchodu do důchodu. Dlouhé roky 
vedl odborářskou knihovnu a za tuto prá-
ci obdržel mnoho ocenění i na republikové 
úrovni.

Čest jeho památce!

Mimořádný dokument 
Tišnovské televize
Miroslav Pavlík

Tišnovská televize ve spolupráci s KPVU natočila 
ojedinělý dokument o životní tvorbě umělecké-
ho kováře Jaroslava Zeleného, mistra umělec-
kých řemesel. Autorkou tohoto mimořádného 

filmu je talentovaná režisérka Marie Kadlecová, 
která napsala scénář a celý dokument režírovala 
a natočila. Tento pořad by měl být z první řady 
cyklu nazvaného Umělci od nebeské brány. 

Jaroslav Zelený nebyl vybrán náhodou. Pa-
tří k velkým uměleckým osobnostem nejen 
našeho regionu, jeho tvorba má velký přesah 
i do zahraničí. I když svým dílem slavil úspě-
chy po celém světě a jeho práce reprezentují 

naši republiku i v zámoří na světových výsta-
vách, jeho tvorba v regionu zůstávala opomí-
jena. Nutno podotknout, že tohoto umělce pro 
náš region objevil až Klub přátel výtvarného 
umění, který uspořádal velkou retrospektiv-
ní výstavu jeho díla v tišnovské Galerii Diana 
v roce 2016. Tato výstava měla mimořádný di-
vácký ohlas. Návštěvníci, díky KPVU a majiteli 
Galerie Diana, měli tak možnost podrobně se 

Na snímku jsou juniorští závodníci školy taekwon-do a Martin Zámečník, předseda školy. 
Foto: Kamila Káňová

HISTORIE  RŮZNÉ Přehled akcí TJ Sokol TIŠNOV – 
1. pololetí
25. 2. Akademie – hala
24. 3. Přebory v plavání – bazén Blansko
21. 4.  Přebory ZZZ – areál letního kina, 

Klucanina
27.–29. 4. Burza minerálů – sokolovna
5. 5.  Přebory všestrannosti – sokolovna 

a hřiště
5. 5.  Závod v lukostřelbě 3D. 10. kolo ČP 

– areál letního kina – Odyssea
8. 5. Pochod župou Pernštejnskou 
19. 5. Běh Klucaninou 
26. 5. Župní slet – hřiště
31. 5. – 3. 6.  Zájezd kola – Česká Kanada
9.–10. 6. Oblastní slet – Brno
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NABÍDKA PRÁCE  PODĚKOVÁNÍ  
Poděkování za projevenou soustrast
Děkujeme všem přátelům a známým, kte-
ří se přišli rozloučit s manželem, tatínkem 
a dědečkem panem JIŘÍM  JANOUŠEM. Za 
projevenou soustrast děkují manželka a děti 
s rodinami. 

seznámit s dílem šerkovického rodáka, který 
žije v nedaleké Lomničce.

Jak vyplývá z filmového dokumentu, Ja-
roslav Zelený je skromný a pracovitý člověk, 
který celý svůj život zasvětil náročné práci 
uměleckého kováře. Jeho plastiky, které byly 
vystaveny na světových výstavách v Montrea-
lu, Torontu, Mnichově nebo v Bruselu, a díla 

na mnoha místech České republiky se staly 
nedílnou součástí českého moderního umění.

Je škoda, že tohoto umělce doposud neobjevi-
lo město Tišnov. Určitě by se našlo důstojné mís-
to, kde by tento významný umělec dostal svůj 
prostor. Možná v nově budovaném parku. Nejen 
tišnovská televize, ale i samotné město získalo 
v Marii Kadlecové mimořádnou osobnost s citem 

pro práci v našem regionu. Je schopná napsat 
kvalitní scénář a najít citlivý přístup k umělci, 
o kterém vypovídá jeho životní příběh. Oprav-
dových talentů není mnoho a toho, že Marie Ka-
dlecová pracuje pro naše město a náš region, je 
nutné si vážit a vytvořit jí dobré podmínky pro 
její práci. Snad po mimořádném dokumentu o Ja-
roslavu Zeleném natočí další neméně úspěšný.

Křížovka – 2. kolo 
desetidílné soutěže
Martin Sebera, texty z historie města vybral 
Václav Seyfert

Třídění křížovek podle druhu odpovídá dlou-
holeté tradici, ovšem s jednou výjimkou. 
Tvůrci směrnic pro tvorbu křížovek (Svaz čes-
kých hádankářů a křížovkářů) od roku 2006 
zavedli název písmenná křížovka pro kří-
žovku, která byla doposud označována jako 
hlásková. Tento název se po dlouhá léta udr-
žoval, ačkoli bylo jasné, že v křížovce (jakož-
to písemném projevu) pracujeme s písmeny, 
na rozdíl od projevu mluveného, kde se pra-
cuje s hláskami. Za písmeno se ovšem v kří-
žovkách považuje i číslice a jiný znak, včetně 
abeced cizích jazyků (např. cz v polštině, ně-
mecké ß, maďarské gy atd.), interpunkčních 
neboli členicích znamének (tečka, čárka, 
středník, otazník, vykřičník, dvojtečka, tři teč-
ky, uvozovky, pomlčka, závorka). Příkladem ji-
ných grafických znaků jsou +, =, &, §, $, # atd. 

Následuje tedy křížovka písmenná…

10 KAPITOL Z DĚJIN TIŠNOVSKA 
(od doby kamenné po současnost) (2)
O přítomnosti Keltů přímo v Tišnovské kot-
lině se až donedávna nevědělo. Teprve v r. 
1992, kdy se prováděl (1. tajenka) podlah 
kláštera Porta coeli v Předklášteří, byly ve 
vrstvách objeveny mimo jiné také dva typic-
ké zlomky ovalených okrajů situlovitých hrn-
ců. Tento nenápadný nález indikuje zřejmě 
první lokalitu předslovanského osídlení si-
tuovanou v rámci Tišnovské kotliny na pra-
vobřežní terase Svratky. (2. tajenka) a jeho 
přítomnost v rámci mikroregionu byla pro-
kázána již dříve. Právě (3. tajenka), kon-
krétně trať Díly k Holubovým, poskytl při 
povrchovém sběru keramiky důkazy k regist-
raci mladolaténského sídliště.

VODOROVNĚ: A. 3. tajenka. – B. Pravoslav-
ný katedrální chrám; potvůrka. – C.  Český 
herec; chemické látky; číslovka základní. – 
D. Přisvědčovat; karetní barva; chemický pr-
vek. – E. Symbol lásky; Oldřich (domácky); 
prodloužená boční zeď; předložka. – F. 2. ta-
jenka. – G. Zkratka třídní knihy; brašny; sle-
pice; provazy se smyčkami. – H. Zpěvohra; 
kopec; Josef (domácky). – I. Letadlo; bulhar-
ský tanec; bušit. – J.  Vzdělávací instituce; 
jednotka ryzosti zlata. – K. 1. tajenka.
SVISLE: 1. Tímto způsobem. – 2. Prošitý zá-
hyb na látce; název písmene „p“. – 3. Dravý 
pták; část básně. – 4. Zabijačková pochout-
ka; trumf v jisté karetní hře. – 5. Pečovat; 
osa (slovensky); odborné pěstování zvířec-
tva. – 6. Jednotka času; chuchvalce; lysý. – 7. 

Ar (slovensky); dělitelné dvěma; zápasnický 
chvat. – 8. Přirozená pryskyřice; mezinárodní 
měna; iniciály písničkáře Kryla. – 9. Orlí mlá-
dě; jihoamerický mravenec; řecké písmeno. 
– 10. Cizopasníci; ženské jméno; nejmladší 
období prvohor. – 11. Části skeletu; půvabná. 
– 12. Jméno fenky; kanout. – 13. Značka mili-
ampéru; škrtit. – 14. Tomáš (domácky). 

Správné rozluštění všech tří tajenek zašlete 
na adresu noviny@kulturatisnov.cz nejpoz-
ději do 12. března 2018. Vyhodnocení bude 
provedeno až po skončení 10. kola, které zve-
řejníme v prosincovém čísle letošního roku.

Řešení 1. kola z minulého čísla je násle-
dující: (1) tlupa lovců – (2) rohovec – (3) 
stanice – (4) vrchu Dřínová.

KŘÍŽOVKA – 2. KOLO DESETIDÍLNÉ SOUTĚŽE

Martin Sebera, texty z historie města vybral Václav Seyfert

Třídění křížovek podle druhu odpovídá dlouholeté tradici, ovšem s jednou výjimkou. Tvůrci směrnic 
pro tvorbu křížovek (Svaz českých hádankářů a křížovkářů) od roku 2006 zavedli název písmenná 
křížovka pro křížovku, která byla doposud označována jako hlásková. Tento název se po dlouhá léta 
udržoval, ačkoli bylo jasné, že v křížovce (jakožto písemném projevu) pracujeme s písmeny, na rozdíl 
od projevu mluveného, kde se pracuje s hláskami. Za písmeno se ovšem v křížovkách považuje i 
číslice a jiný znak, včetně abeced cizích jazyků (např. cz v polštině, německé ß, maďarské gy atd.), 
interpunkčních neboli členících znamének (tečka, čárka, středník, otazník, vykřičník, dvojtečka, tři 
tečky, uvozovky, pomlčka, závorka). Příkladem jiných grafických znaků jsou +, =, &, §, $, #, atd. 

Následuje tedy křížovka písmenná…

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

(2)

O přítomnosti Keltů přímo v Tišnovské kotlině se až donedávna nevědělo. Teprve v r. 1992, kdy se 
prováděl (1. tajenka) podlah kláštera Porta coeli v Předklášteří, byly ve vrstvách objeveny mimo jiné 
také dva typické zlomky ovalených okrajů situlovitých hrnců. Tento nenápadný nález indikuje zřejmě 
první lokalitu předslovanského osídlení situovanou v rámci Tišnovské kotliny na pravobřežní terase 
Svratky. (2. tajenka) a jeho přítomnost v rámci mikroregionu byla prokázána již dříve. Právě (3. 
tajenka), konkrétně trať Díly k Holubovým, poskytl při povrchovém sběru keramiky důkazy k registraci 
mladolaténského sídliště.
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HISTORIE  KŘÍŽOVKA  

 ° Fotbalový klub AFK Tišnov přijme na dohodu o pracovní činnosti správce areálu na 
Ostrovci. Informace na tel. 728 891 648, p. Pilný, předseda klubu.

 ° Pro provozovny Podhorácká restaurace v Tišnově a Šafránkův mlýn v Drahoníně 
přijmeme zaměstnance na pozice kuchař/šéfkuchař, číšník/servírka, uklízečka/pokoj-
ská, výpomoc do výčepu a kuchyně, obsluha do stánku s občerstvením. Info na tel. čísle 
732 464 917, p. Bárta.
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Dne 21. února uplynul pátý smutný rok, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a strýc pan 
ALEXANDER PEK. Za tichou vzpomínku 
děkuje manželka s rodinou. 

Dne 9. února uplynulo již třináct let, kdy nás 
navždy opustila naše maminka a babička 
paní ANNA MAŠKOVÁ. Stále vzpomínají 
synové s rodinami. 

Dne 1. března uplyne šestnáct smutných 
roků od chvíle, kdy nás opustil manžel, 
tatínek, dědeček pan JOSEF JANDA. Tiše 
vzpomíná manželka a děti s rodinami. 

„Odešel, ale zůstává v srdci těch, kteří ho měli 
rádi.“
Dne 12. února to bylo sedm let, co nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan JOSEF KUČERA. S láskou 
vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují 
manželka a děti s rodinami.

Dne 2. března uplyne dvacet let od úmrtí 
paní HELENY SRBOVÉ. S láskou vzpomíná 
manžel Vlastík a děti Lenka, Vlastík a Jituška 
s rodinami. Za tichou vzpomínku děkuji 
všem, kdo jste ji znali. 

„Zhasly Tvoje oči, zmlkl Tvůj hlas, měl jsi rád 
život i nás.“
Dne 13. února jsme vzpomněli třetí 
výročí, kdy od nás navždy odešel pan 
JAN BĚHOUNEK z Tišnova. 

Dne 2. března tomu bude osmnáct roků, 
co nás navždy opustil milovaný syn 
MAREK MÜHLHANSEL. Kdo jste ho 
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Za 
vzpomínku děkují rodiče. 

Dne 2. února uplynul smutný rok, co nás 
navždy opustila paní MARTA KOPIŠŤOVÁ. 
Vzpomíná rodina.

Dne 31. března to budou dva roky, kdy nás 
opustil tatínek, dědeček a pradědeček pan 
MIROSLAV KLUSÁK. Dne 18. ledna by se 
dožil devadesáti jedna let. Stále vzpomínají 
dcera, zeť, vnoučata a pravnoučata. 

Dne 3. března uplyne jeden rok, co nás 
navždy opustila manželka, maminka 
a babička paní VĚRA JÍLKOVÁ. S láskou 
stále vzpomíná a za tichou vzpomínku 
děkuje manžel a dcery s rodinami.

Dne 27. března uplyne deset let, kdy 
nás navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička a prababička paní 
BOŽENA BENEŠOVÁ. S úctou a láskou stále 
vzpomínají dcery Alena, Dagmar a Zlata 
s rodinami. 

Dne 20. února uplynul první rok, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný 
tatínek, dědeček, pradědeček pan 
FRANTIŠEK PADALÍK. S láskou a bolestí 
v srdci vzpomíná celá rodina.

Dne 18. února by oslavila devadesáté 
páté narozeniny moje maminka paní 
LIBUŠE KONEČNÍKOVÁ z Tišnova. Není 
už bohužel mezi námi, ale z našich srdcí 
neodešla nikdy. Kdo jste ji znali, věnujte jí, 
prosím, tichou vzpomínku. Děkuje rodina 
Hýblerova a Mykasova.

Dne 22. února uplynuly čtyři smutné roky, 
co nás navždy opustila manželka, maminka 
a babička paní LIBUŠE MALÍKOVÁ. S láskou 
vzpomínají manžel a děti s rodinami. 

Dne 2. března uplyne sedmý smutný rok, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný 
tatínek, dědeček, pradědeček pan 
JAN GRAMATA. Za tichou vzpomínku 
děkuje dcera Jana s rodinou, syn Roman 
s rodinou.

Dne 6. března uplyne jedenáctý smutný 
rok, kdy nás navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička a prababička paní 
JARMILA BAHYNSKÁ z Lomničky. Dne 
13. března by se dožila devadesáti tří let. Za 
tichou vzpomínku děkuje rodina Pekova. 

Dne 12. března uplynou čtyři smutné roky, 
kdy nás navždy opustil manžel, tatínek 
a dědeček pan MILAN ONDRÁČEK. S láskou 
stále vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují manželka s rodinou.

„Kdo v srdcích žije, neumírá…“  Fr. Hrubín
Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách 
zůstáváš stále… Dne 6. března uplynou dva 
smutné roky, co nás navždy opustil náš 
drahý tatínek, pan MIROSLAV JENEŠ. Za 
tichou vzpomínku děkují dcery Iveta, Hanka 
a Monika s rodinami.
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Lucie Valdhansová
jednatelka společnosti, regionální ředitelka
REAL-PROJEKT MAX s.r.o.
Janáčkova 333, 666 01 Tišnov
+420 604 986 677  
info@real-projekt.cz, www.real-projekt.cz

HLEDÁME:  
– RD nebo zahradu v TIŠNOVĚ, blízkém okolí

            – Byty všech dispozic Tišnov

Bývalý selský statek s novostavbou RD Šerkovice, 
CP 904 m2. Možnost přikoupení zahrady cca 900 m2.
Cena: 6 750 000 Kč + provize RK (PENB-A)

Prodej novostavby RD 4+kk Železné, balkon, terasa.
Cena: 3 480 000 Kč + provize RK (PENB-B)

Prodej hrubé stavby bungalovu Tišnov, 776 m2.
Cena: 4 462 000 Kč – Neplatíte provizi (PENB-B)

Rodinný dům za cenu bytu! Novostavba 5+kk Železné.
Cena: 3 950 000 Kč + provize RK (PENB-B)

Prodej RD se dvěma byty Dolní Loučky, 702 m2.
Cena: 4 800 000 Kč + provize RK (PENB-C)

Prodej novostavby bungalovu Čebín, samostatná  
dvojgaráž, pozemek o velikosti 833 m2, klidné místo.
Cena: informace v RK

Realitní a projekční kancelář
Zajistíme Vám kompletní realitní a právní servis  
při prodeji, převodu či pronájmu nemovitosti

ŠTEFAN PARALIČ
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PORTRÉTY
RODINNÉ FOTO
TĚHULKY
FOCENÍ MATURANTU NA TABLO 
FOTO ŠKOLNÍCH STŘETNUTÍ
Fotoobrazy na plátně,  napnuté do rámu 
až do formátu 50x70 cm.

email: das1979@seznam.cz 
mobil: 776 654 099

Z P R A C O V Á N Í
F O T O G R A F I Í
NA POČKÁNÍ  !!!

 ° Šedesátiletá důchodkyně, SŠ, hledá práci v Tišnově a okolí, 
nejlépe na zkrácený pracovní úvazek. Mob. 775 426 007.

 ° Kosmetické ošetření pleti (čištění a následná péče dle typu 
pleti) + jemné nalíčení. Služba je ZDARMA. Pracuji s kosmetikou 
Mary Kay. Zakoupení produktů je možné, není však podmínkou. 
Tel. 776 555 058, Renáta Pařízková.

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

 ° Rizikové kácení a redukce korun stromů – Václav Kappel. 
Tel. 733 155 835, www.vyskoveprace-tisnov.cz.

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

 ° Prodám kompletní kola 175-10-13 ze Seat Cordoba, 4 letní,  
4 zimní, velmi málo jetá. Nutno vidět, 1 ks 500 Kč, dohoda. 
Mob. 724 833 952.

 ° Muž hledá ženu 45 až 50 let. Mé zájmy: psi, příroda, kultura, po-
sezení u kávy. Tel. 607 297 117.

 ° Mladá rodina koupí stavební pozemek Tišnov a okolí. 
Tel. 603 976 794.

 ° Vyměním mezonetový byt v Tišnově na Květnici za menší do-
meček v Tišnově nebo blízkém okolí. Doplacení jisté. Prosím, na-
bídněte. Tel. 724 322 374.
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MFC - MORFICO s.r.o.
Olbrachtova 1758

666 03 Tišnov

PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU

 Dělník do výroby dřevocementových tvárnic

Požadavky: manuální zručnost, pracovitost, řidičský průkaz sk. „B“   

   výhodou

 Zámečník

Požadavky: vyučen v oboru, svářečský průkaz, manuální zručnost, 

   pracovitost, řidičský průkaz sk. „B“ výhodou

 Nabízíme:
 práci na HPP ve firmě s dlouholetou tradicí

 zaškolení

 příspěvek na stravování

 možnost pracovního a finančního růstu

Informace na telefonu 605 295 074 – výrobní ředitel Ing. Jiří Myška

V případě zájmu pošlete svůj strukturovaný životopis na e-mail: 

jiri.myska@morfico.cz

 Jungmannova 1886, Tišnov
www.tisnovskapivnice.cz,   tisnovska pivnice

Na čepu Tišnovská piva a na rotující 5. pípě 
speciály jiných minipivovarů

Studené pivní chuťovky, maso 
a klobásy z udírny

Pivní degustace

Slevy a akce pro stálé návštěvníky

Otevřeno denně

Česká společnost IN-EKO TEAM s.r.o.  
pro provozovnu v Tišnově přijme  
do hlavního pracovního poměru  
zaměstnance na pozice: 

KONSTRUKTÉR 
 

Požadujeme: min. SŠ vzdělání technického směru (strojní/stavební 
zaměření), znalost práce s AutoCAD, MS Office, znalost práce ve 3D 
výhodou, analytické schopnosti, spolehlivost, zodpovědnost, znalost AJ 
vítána. 
Náplň práce: zpracování projektové a výkresové dokumentace strojní části 
vodohospodářských strojů, podílení se na řešení technologických celků, 
podpora prodeje, projednávání dokumentace se zainteresovanými 
stranami. 

SERVISNÍ TECHNIK 
Požadujeme: SŠ/SOU vzdělání technického zaměření, řidičský průkaz sk. B, 
svařování metodou TIG a obalenou elektrodou, příjemné vystupování, 
ochotu cestovat, znalost angličtiny výhodou 
Náplň práce: montáž a servis našich zařízení, servisní výjezdy po celé ČR  
i na zahraniční cesty, komunikace se zákazníky 

SKLADNÍK 
Požadujeme: orientace v technické dokumentaci, znalost práce na PC, 
řidičský průkaz sk. B, samostatnost, pečlivost a spolehlivost, průkaz na VZV 
- ale není podmínkou, lze dodělat 
Náplň práce: příjem materiálu a jeho naskladnění, evidence přijímání a 
vydávání zboží, vydávání materiálu do výroby, zodpovědnost za svěřené 
hodnoty 
 

Nabízíme: práci na hlavní pracovní poměr, motivující finanční ohodnocení, 
závodní stravování/stravenky, mimořádné půlroční odměny, příjemné 
pracovní prostředí 
 
Místo výkonu práce: Trnec 1734, 666 03 Tišnov 
V případě zájmu zasílejte životopis: trade@in-eko.cz, tel. 517 070 601 
nebo osobně v naší společnosti v Tišnově   www.in-eko.cz 

MFC - MORFICO s.r.o.
Olbrachtova 1758, 

666 03 Tišnov

Hledáme do teamu OBCHODNÍ REFERENTKU:

Náplň práce:
Práce  v  informačním  systému,  realizace  a  evidence  zakázek,  podpora 
obchodního  ředitele  a  obchodních  zástupců,  spolupráce  s dodavateli, 
fakturace.

Požadavky:
Min. středoškolské vzdělání s maturitou, znalost německého jazyka 
výhodou, pozitivní přístup a chuť učit se novým věcem, komunikativnost, 

spolehlivost, profesionální přístup k zákazníkům – příjemné vystupování, 

zodpovědnost a pečlivost, schopnost spolupráce v týmu i samostatně, práce 

s PC (MS Office, KTK, internet).

Nabízíme:   
Zázemí a stabilitu české rodinné firmy, práci na HPP, fixní plat, provize až

do výše 100% FP. roční prémie, práci v příjemném pracovním prostředí,

přátelský mladý kolektiv, občerstvení na pracovišti, mobilní telefon.

Informace na  telefonu 603 269 173 – obchodní ředitel Ing. Jakub Fiala

V případě zájmu pošlete svůj strukturovaný životopis na email:
jakub.fiala@morfico.cz 
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V případě vitaminů i minerálních látek 
platí, že je najdeme v různých potravi-
nách. Otázkou ale je, kolik jich obsahují 
právě ty potraviny, které běžně konzu-
mujeme. A také to, jak tyto potraviny 
připravujeme. U vitaminů rozpustných 
ve vodě (B a C) třeba platí, že jejich ob-
sah v potravinách výrazně klesá při te-
pelné úpravě. Brambory vitaminy ztrá-
cejí i při dlouhém ponechání ve vodě. 
Proto se nám na talíř mnohdy dostane 
jen zlomek toho, co by mohlo, a co by 
bylo pro organizmus dobré.

Komplex důležitých vitaminů a minerál-
ních látek obsahují i multivitaminové pří-
pravky. U těch máte jasně deklarovaný 
obsah účinných látek a u doplňků stravy 
od VITARu si můžete vybrat i z různých 
forem – tablet, šumivých tablet, kapslí 

Vitaminy jsou životně nezbytné látky, které se v našem těle podílejí na řadě 
důležitých procesů. Patří k nim i posilování imunity, se kterým pomáhají například 
vitaminy A, B, C nebo D. K obranyschopnosti organizmu přispívají také některé 
minerální látky. Kde je brát?

nebo želé. Ty obsahují vitaminy a mine-
rální látky nejen pro podporu imunity, ale 
nabízejí komplexní podporu organizmu. 

Multivitaminové přípravky značek MaxiVita, 
Revital nebo The Simpsons si můžete 
koupit přímo v podnikové prodejně  
VITARu na vrátnici výrobního závodu  
v Tišnově, ve kterém vitaminy vznikají. 

Svou odpověď zašlete do 7. března 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

Tajenka v minulém čísle zněla: sirupy. 
Správně odpověděli a vitaminové balíčky 
vyhrávají Naděžda Huláková, Petr Hrdina 
a Lucie Skříčková. Výherce bude kontak-
tovat zástupce firmy VITAR. 

SOUTĚŽ
Vyluštěte tajenku a vyhrajte jeden ze tří 
vitaminových balíčků.

Posláním VITARu je pomáhat lidem vést 
zdravější (tajenka).

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

KDE BRÁT VITAMINY 
          na podporu imunity?

1) oblíbená forma vitaminů pro děti
2) značka vitaminů v lékárnách
3)  komplexní přípravek obsahující více druhů vitaminů
4) vitamin C je rozpustný ve…
5) výrobce doplňků stravy z Tišnova

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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VÝSTAVA ŽIVÉ MĚSTO
Foto: Michal Beneš

MASOPUST
Foto: Michal Beneš

RADNICE
Foto: Pavel Bortlík. Další práce fotografa najdete na str. 24–25. 
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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

2.200.000,- Kč

Prodej zrekonstruovaného bytu 
4+kk, Řikonín, CP 77 m²

Prodej bytu 3+1 s balkonem, 
Předklášteří, CP 85 m²  

2.099.000,- Kč

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

  2.590.000,- Kč  

Prodej dřevěné chaty, Doubravník   
CP 6.423 m²    

450.000,- Kč

Prodej zemědělské usedlosti,  
Újezd u Tišnova, CP 45.622 m²    

6.490.000,- Kč

Prodej 6 bytů do OV 1+kk – 3+kk 
Lomnice u Tišnova, CP 35-83 m²

bližší info o projektu v RK 

Prodej zrekonstruovaného RD 7+1 
Tišnov, Tyršova, CP 1.155  m² 

6.400.000,- Kč

Prodej stavebního pozemku, 
Brno-Líšeň, CP 1.104 m²

4.700.000,- Kč

Směna bytu 2+1 s chatou a zahradou 
Tišnov za RD Tišnov a okolí 

info v RK

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:

posledních 6 bytů
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