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	 Vážené	 čtenářky	 a	 čtenáři	 jarní-
ho	 vydání	 Tišnovských	 novin,	 v	 pátek	
15.	března	 letošního	 roku	 bylo	 počasí	
přece	jenom	o	něco	lepší	než		před	80	lety	
v	Tišnově.	Tehdy,	abych	trochu	připomněl	
toto	 smutné	 výročí,	 se	 odpoledne	 v	 uli-
cích	Tišnova	objevila	okupační	německá	
armáda.	Podle	pamětníků	byly	ulice	 vy-
lidněné,	většina	tehdejších	obyvatel	byla	
schována	doma	se	strachem	v	očekávání	
nejisté	 budoucnosti.	 Na	 náměstí	 přes-
to	na	vojsko	čekali	od	poledne	tišnovští	
Němci	a	několik	Čechů	–	členů	Národní	
obce	 fašistické.	To	 je	krátká	vzpomínka	
od	 pamětníka	 na	 připomenutí	 nedávné	
historie	a	nyní	k	současnosti.
	 Minulý	 týden	skončil	 téměř	dva	 roky	
trvající	soudní	spor	o	platnost	části	územ-
ního	plánu	v	místě	bývalé	pily.	Město	ten-
to	 spor	 vyhrálo	 stejně	 tak	 i	 následnou	
kasační	stížnost	u	Nejvyššího	správního	
soudu.	Radost	z	rozhodnutí	pochopitelně	
mám,	 ale	 je	 trochu	 kalená	 tím,	 že	 jsme	
všichni	 společně	 zaplatili	 za	 specializo-
vané	 právní	 zastoupení	 a	 soudní	 výlohy	
více	 jak	100	 tisíc	korun	a	druhá	 strana	
měla	jistě	podobné	náklady.	Snad	jsme	se	
všichni	poučili	do	budoucnosti	a	příště	se	
soudům	 radši	 vyhneme.	Většinou	 z	nich	
má	prospěch	úplně	někdo	jiný.
	 Z	 letošních	 větších	 investičních	 akcí	
zahájíme	 kompletní	 revitalizaci	 10	 bytů	

v	ulici	Na	Mlékárně,	kde	z	velké	části	vy-
užijeme	dotaci.	S	pomocí	dotace	budeme	
také	modernizovat	a	navyšovat	kapacitu	
kuchyně	v	ZŠ	na	náměstí	28.	října.
	 Bydlící	na	ulici	Dlouhé	bych	chtěl	tro-
chu	potěšit	a	připomenout	jim,	že	v	příš-
tím	 roce	 budeme	 mezi	 ulicemi	 Dlouhá	
a	 Na	 Honech	 upravovat	 celou	 volnou	
plochu	 na	 park	 (mimo	 místa	 pro	 novou	
budovu	mateřské	školky),	místo	pro	od-
počinek	 a	 setkávání.	 Projekt	 parku	 pro	
územní	 rozhodnutí	 bude	 dokončen	 letos	
na	podzim.	
	 Na	 letošní	 rok	připravujeme	 možnost	
vstupu	 na	 koupaliště	 uživatelům	 karty	
MultiSport,	kterou	firmy	poskytují	svým	
zaměstnancům	 jako	 jeden	 ze	 zaměstna-
neckých	benefitů.	Uživatelé	těchto	karet	
dostanou	 informace	 o	 možnosti	 využití	
našeho	koupaliště.	Počítáme	 i	 s	 tím,	 že	
v	 zimní	 sezóně	 kartu	 bude	 možné	 pou-
žívat	 k	 vstupu	 na	 ledovou	 plochu	 u	 ZŠ	
Smíškova.
	 Závěrem	 bych	 se	 chtěl	 připomenout	
s	další	sousedskou	knihovnou	z	předěla-
né	telefonní	budky	na	rohu	ulic	Králova	
a	Květnická.	Doufám,	že	bude	sloužit	jak
těm,	kteří	tam	věnují	svoje	již	nepotřebné	
knihy,	tak	i	těm,	kteří	budou	knihy	vyu-
žívat	pro	svoje	poučení	a	zábavu.	Čtěme!

úVOdNí SlOVO
Karel Souček, místostarosta Tišnova
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	 Nárůst	 počtu	 obyvatel	
ve	 správním	 obvodu	 obce	
s	rozšířenou	působností	Tiš-
nov	donutil	zastupitele	měs-
ta	ke	kroku,	kterým	museli	
zajistit	podmínky	pro	plnění	
povinné	 školní	 docházky	
tišnovských	dětí.	Blíže	jsem	
si	o	této	problematice	poví-
dal	 s	 Martinem Seberou,	
místostarostou	pro	školství.	

Jakou vyhlášku město zrušilo na zase-
dání zastupitelstva dne 11. 3. 2019?
	 Zastupitelé	 zrušili	 vyhlášku	 o	 škol-
ských	 obvodech.	 Je	 to	 dva	 roky	 stará	
vyhláška,	 kterou	 Tišnov	 nabídl	 okol-
ním	 obcím	 na	 dobu	 neurčitou	 garanci	
míst	 v	 tišnovských	 základních	 školách.	
Smlouvu	 lze	kdykoliv	vypovědět	a	 to	se	
stalo	 na	 posledním	 zasedání	 zastupi-
telstva.	 Situaci	 v	 počtu	 dětí	 v	 Tišnově	
a	 okolí	 ve	 vztahu	 ke	 kapacitám	 tišnov-
ských	základních	škol	bedlivě	sledujeme	
již	mnoho	let	a	letos	poprvé	jsme	museli	
sáhnout	k	opatření,	které	reaguje	na	ne-
poměr	mezi	možnostmi	tišnovských	škol	
a	poptávkou.	Pokud	by	vyhláška	zůstala	
v	platnosti,	pak	by	tišnovské	děti	neměly	
přednost	před	dětmi	 z	okolních	obcí	 za-
hrnutých	do	rušeného	školského	obvodu.	
Mohlo	 by	 se	 nám	 pak	 stát,	 že	 bychom	

museli	 do	 tišnovských	 škol	
přednostně	 přijmout	 Netiš-
nováky,	 zatímco	 tišnovské	
děti	by	musely	hledat	volné	
místo	jinde.
Co je příčinou? Reaguje 
Tišnov na zvýšený počet 
dětí?
	 Příčinou	je	výrazný	nárůst	
počtu	obyvatel	v	ORP	Tišnov	
a	nemožnost	přesného	výpo-
čtu	dětí	hlásících	se	do	škol.	

Známe	počty	narozených	dětí	 v	 jednotli-
vých	obcích,	víme	počty	dětí	ve	školkách,	
také	kolik	dětí	odchází	z	9.	tříd.	Neumíme	
ale	za	a)	odhadnout	počty	a	strukturu	při-
stěhovaných,	za	b)	až	do	1.	září	neznáme	
počty	 odkladů,	 neumíme	 tím	 odhadnout	
ani	 počet	 dětí	 s	 podpůrnými	 opatřeními	
v	rámci	 inkluze	(za	každé	dítě	s	podpůr-
ným	opatřením	se	snižuje	kapacita	o	dva	
žáky.	 Už	 nyní	 máme	 v	 tišnovských	 ško-
lách	přes	150	dětí	s	podpůrnými	opatření-
mi	a	přes	50	dětí	s	podpůrným	opatřením	
3.	stupně).
	 Tišnovu	se	podařilo	během	posledních	
pěti	 let	 výrazně	 zvýšit	 kapacitu	 základ-
ních	škol	(nástavba	na	ZŠ	nám.	28.	října	
a	 navýšení	 o	 180	 míst,	 z	 850	 na	 1	 030	
žáků.	Kapacitu	ZŠ	Smíškova	jsme	zvýšili	
o	80	míst,	z	520	na	600	žáků).	Od	roku	
2014	 podporujeme	 komunitní	 školu	 Za-

HRAda,	která	má	nyní	kapacitu	70	dětí	
a	 je	 nám	 též	 nápomocna.	 I	 tak	 to	 stále	
nestačí	 aktuálnímu	 růstu	 demografické	
křivky	dětí	v	Tišnově	a	jeho	okolí.	

Jak se Tišnov vyrovná se školskou tu-
ristikou?
	 Trvalé	bydliště	a	jeho	účelové	přehla-
šování	jsou	problém	obtížně	řešitelný.	Dá	
se	říci,	že	to	je	obcházení	zákona	i	zneu-
žití	práva.	Krok	 je	to	ale	 legální,	změna	
trvalého	bydliště	není	nic	jiného	než	evi-
denční	 úkon,	 na	 který	 se	 nabalují	 další	
souvislosti.	Jednou	z	nich	je	tvorba	škol-
ských	 obvodů	 a	 garance	 místa	 ve	 ško-
lách.	Změnu	trvalého	bydliště	nemůžeme	
zakázat.	 Účelovost	 můžeme	 s	 větší	 či	
menší	úspěšností	prokázat	a	budeme	se	
muset	 tímto	 zabývat.	Vzorem	nám	bude	
postup	 pardubického	 magistrátu,	 kde	
v	 kritériích	 pro	 přijetí	 do	 škol	 mají	 bod	
„Doložením	 užívacího	 práva	 zákonného	
zástupce	 k	 objektu	 skutečného	 bydliště	
dítěte“.	 Po	 dvouletém	 používání	 tohoto	
kritéria	úředníci	pardubického	magistrá-
tu	konstatují	snížení	počtu	školní	turisti-
ky.	Je	to	tedy	jedna	z	možností,	kterou	se	
vydáme.

Jaké je řešení pro tento a příští rok?
	 Analýzu	jsme	dokončili	v	lednu	tohoto	
roku	a	v	únoru	jsme	oznámili	starostům	
okolních	obcí,	 že	 již	nejsme	schopni	ga-
rantovat	volná	místa.	Nic	to	nemění	na	si-
tuaci,	 že	se	 tyto	děti	mohou	do	Tišnova	
hlásit	a	budou	přijímány,	ale	jen	do	napl-
nění	kapacity	škol.	Hned	po	zápisu	(pátek	
12.	4.	2019)	do	tišnovských	škol	vyhod-
notíme	přesná	čísla	a	navrhneme	taková	
řešení,	 abychom	 maximálně	 eliminovali	
dopad	zrušení	vyhlášky	a	mohli	jsme	kro-
mě	tišnovských	dětí	přijmout	i	maximum	
počtu	dětí	z	okolí.	Zároveň	je	s	tímto	kro-
kem	spojeno	jednání	s	okolními	obcemi,	
neboť	Tišnov	již	není	schopen	absorbovat	
zájem	 dětí	 a	 bez	 spolupráce	 s	 okolními	
obcemi	a	okolními	školami	to	ani	možné	
nebude.	 Nabízí	 se	 hned	 několik	 kroků	
(např.	změny	spádových	obvodů,	dostav-
ba	škol	v	okolí)	více	či	méně	populárních,	
více	či	méně	komfortních	pro	děti,	jejich	
rodiče	a	učitele.	Jednotlivá	řešení	se	liší	
též	finanční	a	časovou	náročností	a	také	
celkovou	 udržitelností.	 Uvidíme,	 co	 jed-
nání	přinesou.
	 Podstatou	 zrušení	 vyhlášky	 a	 všech	
následných	 kroků	 je	 naše	 neochvějné	
přesvědčení,	 že	 tišnovské	 děti	 mají	 mít	
přednostní	 nárok	 dostat	 se	 do	 tišnov-
ských	škol…

ZASTupITelÉ ZruŠIlI VYHláŠKu
O ŠKOlSKýcH OBVOdecH

Jiří Dvořák, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

pleS měSTA TIŠNOVA vzal tancechtivé na cestu do vesmíru

Tradiční společenskou událostí bývá v Tišnově vždy Reprezentační ples města. 
Tentokráte se konal již popatnácté a organizátor, Městské kulturní středisko Tišnov, 
ladil prostory tišnovské sokolovny a veškerou dekoraci do stříbrné, bílé a modré. 
nechyběly planety a hvězdy. Bál města se totiž nesl v duchu cesty do vesmíru. 
Zapomenuto nebylo na uvítací drink a drobné občerstvení. například v podobě mi-
nidortíků či nejrůznějšího ovoce, které si mohli tancechtiví namáčet v čokoládové 
fontáně.
Ani na letošním plese, který se konal v sobotu 23. února, nechyběli zajímaví hosté. 
o hudební složku se postarala kapela New Time Orchestra, se kterou si zazpíval 
i ředitel Městského kulturního střediska Tišnov jan Brdíčko, nebo cimbálová muzi-
ka Tomáše Zouhara. Lákadlem večera však byl zpěvák Petr Bende se svojí skupi-
nou, kterou ještě rozšířil o členy Cimbálové muziky Gromba. Program zpestřila svý-
mi vystoupeními rovněž taneční skupina Mighty Shake – ti například tančili ve tmě 
ve světélkujících kostýmech. (zlp)	 Foto:	Denisa	Ondrová
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Mateřská škola Sluníčko, Tišnov,	příspěvková	organizace,	se	
sídlem	Na	Rybníčku	1700,	Tišnov,	IČO	49458744
Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov,	příspěvková	organiza-
ce,	se	sídlem	Horova	960,	Tišnov,	IČO	72049634
Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky,	příspěvková	organiza-
ce,	se	sídlem	Cáhlovská	1686,	Tišnov,	IČO	49457560

Také	v	letošním	roce	bude	probíhat	proces	zápisu	obdobně	jako	
v	 roce	 loňském,	 a	 to	 prostřednictvím	 „Systému	 pro	 podporu	
přijímacího	řízení	do	MŠ“,	ve	kterém	si	 rodiče	vytvoří žádos-
ti elektronicky. Systém pro vytváření žádostí bude spuštěn 
od pondělí 1. 4. 2019 do čtvrtka 2. 5. 2019.	Rodiče	vyplní	
žádost	do	MŠ	elektronicky	a	následně	ji	vygenerují	a	vytisknou.	
Po	2.	5.	2019	bude	systém	pro	všechny	uzavřen	a	nebude	možné	
žádosti	generovat!	Žádosti	mohou	být	podány	do	všech	mateř-
ských	škol	v	Tišnově.	Do	každé	MŠ	musí	být	žádost	vytištěná,	
potvrzená	lékařem	a	osobně	odevzdaná	2. 5. 2019.	

Žádost	vyplníte	na	https://zapisms.tisnov.cz/.	V	případě,	že	ne-
máte	počítač	nebo	připojení	k	 internetu,	na	Odboru	kanceláře	
starosty	 a	 vnějších	 vztahů	 MěÚ	 Tišnov	 u	 pracovníka	 školství	
v	úřední	dny	po	telefonické	domluvě	na	čísle	549	439	824.

Zápis dětí do MŠ	proběhne	ve	čtvrtek	2. května 2019 od 8.00 
do 11.00 a od 13.00 do 16.00 hodin:

Mateřská škola Na Paloučku,	pracoviště	Horova	ulice,
tel.	549	415	666,	603	917	518
Mateřská škola Sluníčko,	pracoviště	Na	Rybníčku,
tel.	737	354	231
Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky,	pracoviště	Cáhlovská,
tel.	549	410	382

V jednotlivých mateřských školách rodiče dětí předají ředi-
telce vyplněnou žádost o přijetí	 (na	této	potvrdí	 lékař	očko-
vání	dítěte)	a přinesou ke kontrole doklad o trvalém pobytu 

dítěte	 (občanský	 průkaz	 rodiče,	 v	 případě	 odlišnosti	 trvalého	
pobytu	dítěte	od	trvalého	pobytu	rodiče	přinesou	rodiče	úřední	
potvrzení	o	trvalém	pobytu	dítěte	nebo	jeho	občanský	průkaz),	
rodný	list	a	průkaz	pojištěnce	zdravotní	pojišťovny	dítěte.

Žádosti o přijetí je nutné předat v termínu 2. 5. 2019	(po-
kud	se	zákonní	zástupci	nedohodnou	s	ředitelkami	jinak).	Poz-
dější	předání	by	zkomplikovalo	další	postup	a	nebylo	by	možné	
9.	května	pravdivě	oznamovat	rodičům	možnost	přijetí	do	kon-
krétní	MŠ.	

Ve čtvrtek 9. 5. 2019 v době od 8.00 hodin	 budou	 rodiče,	
kteří si podali žádosti na více mateřských škol,	telefonicky	
osloveni ředitelkami MŠ	 a	 závazně	 oznámí	 své	 rozhodnutí,	
do	které	MŠ	od	září	dítě	nastoupí.	Rozhodnutí musí být závaz-
né a okamžité	pro	urychlení	a	zjednodušení	celého	přijímacího	
řízení,	proto	je	nutné	být	dne 9. 5. 2019 na telefonu.	Rodiče	
potvrdí	nástup	do	MŠ,	již	upřednostnili	na	žádosti,	na	ostatních	
mateřských	 školách	 provedou	 zrušení	 (tzv.	 zpětvzetí)	 žádosti,	
a	to	osobně	ve středu 15. 5. 2019 v době od 8.00 do 11.00 
a od 13.00 do 16.00 hodin.	Tímto	zodpovědným	přístupem	při	
rušení	žádostí	na	ostatních	školách	budou	rodiče	nápomocni	při	
urychlení	posunu	v	pořadí	a	přijetí	dalších	dětí.	

Děti,	které	podle	informací	ředitelek	9.	5.	2019	nebudou	přijaty,	
mohou	ponechat	žádosti	o	přijetí	v	MŠ	a	obdrží	rozhodnutí	o	ne-
přijetí	v	řádném	termínu	dne	29.	5.	2019.	

Ve středu 29. 5. 2019 od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 15.00 
hodin	se	všichni	rodiče	dostaví	do	mateřských	škol,	kam	si	po-
dali	a	kde	ponechali	žádost,	a	podepíší rozhodnutí o přijetí či 
nepřijetí.	V	případě	přijetí	odevzdají	v	tento	den	evidenční list 
(nejlépe	potvrzený	lékařem).

Informace o zápisu naleznete také na https://zapisms.tisnov.cz/. 

ZápIS dO mATeřSKýcH ŠKOl V TIŠNOVě
na školní rok 2019/2020

Daria Švecová, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů 
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	 Po	zimní	přestávce	byly	na	začátku	března	opět	zahájeny	sta-
vební	práce	na	rekonstrukci	ulice	Brněnská.	Zbývá	zde	dokončit	
především	pokládku	finálních	asfaltových	povrchů	v	celé	délce	
komunikace	a	také	provést	kompletní	rekonstrukci	křižovatky	
ulic	Brněnská	×	Dvořákova	×	U	Humpolky.	Právě	v	této	křižo-
vatce	dojde	k	nejvýraznějšímu	dopravnímu	omezení	pro	občany	
města.	Ve	druhém	dubnovém	týdnu	by	zde	měl	být	umístěn	se-
mafor	a	provoz	sveden	do	jednoho	jízdního	pruhu.	Doporučuje-
me	proto	sledovat	dopravní	značení	v	těchto	místech	a	využívat	
stanovené	objízdné	trasy.
	 Aktualizované	informace	s	konkrétními	termíny	jednotlivých	
etap	 prací	 najdete	 vždy	 na	 webových	 stránkách	 města,	 příp.	
i	na	Facebooku	města.

Ředitelství	 základních	 škol	 v	 Tišnově	 sdělují,	 že	 zápis	 žáků	
do	1.	tříd	pro	školní	rok	2019/2020		do	základních	škol	v	Tišno-
vě	se	bude	konat:

ZŠ Tišnov, nám. 28. října
pátek 12. 4. 2019 v době od 14.00 do 17.00 hodin	v	budově	
školy	na	nám.	28.	října	1708

ZŠ Tišnov, Smíškova 
pátek 12. 4. 2019 v době od 14.00 do 17.00 hodin	v	budově	
školy	v	ulici	Smíškova	840

ZŠ ZaHRAda 
středa 24. 4. 2019 v době od 15.00 do 17.00 hodin	v	budově	
školy	v	ulici	Riegrova	312	

Náhradní termín lze dohodnout individuálně: 
ZŠ	Tišnov,	nám.	28.	října:	549	415	629,	736	773	269
ZŠ	Tišnov,	Smíškova:	549	415	163
ZŠ	ZaHRAda:	603	179	039

K	zápisu	s	sebou	přineste	rodný	list	dítěte	a	občanský	průkaz	
zákonného	zástupce.

V	případě,	že	budete	pro	své	dítě	žádat	odklad	povinné	školní	
docházky,	 je	 nutné	 již	 v	 den	 zápisu	 předložit	 tyto	 dokumen-
ty:	 doporučující	 posouzení	 školského	 poradenského	 zařízení	
(PPP,	 SPC)	 a	 doporučení	 odborného	 lékaře	 nebo	 klinického	
psychologa.	

Více informací na:
www.tisnov-zs28.cz	
www.zssmiskova.cz
https://www.facebook.com/skolazahrada/

reKONSTruKce BrNěNSKÉ pO ZImě pOKrAčuje
Zbyněk Košťál, Odbor investic a projektové podpory

Řidiči	musí	počítat	s	výrazným	dopravním	omezením	v	křižovatce	
ulic	Brněnská,	Dvořákova	a	U	Humpolky.

ZápIS dO 1. Tříd prO ŠKOlNí rOK 2019/2020
PaedDr. Radmila Zhořová, Mgr. Michal Komprs, Mgr. Milan Růžička, ředitelé základních škol v Tišnově
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	 Minulý	měsíc	jsme	úvodním	grafickým	přehledem	zahájili	se-
riál,	 v	němž	Vás	budeme	seznamovat	s	prací	komisí	a	později	
i	výborů,	které	zřizují	Rada	a	Zastupitelstvo	města	Tišnova	jako	
svoje	poradní	a	kontrolní	orgány.	Každý	z	jejich	předsedů	bude	
naší	redakcí	osloven	šesti	stejnými	otázkami	mapujícími	práci	
příslušného	orgánu,	sedmá	bude	vždy	odlišná	a	speciální.	Jako	
první	se	Vám	dnes	představí	Komise	pro	kulturu	a	cestovní	ruch	
prostřednictvím	své	předsedkyně	a	současně	městské	zastupi-
telky	PhDr. Ireny Ochrymčukové.

Jste předsedkyní jedné z komisí, poradního orgánu městské 
rady. Jakým způsobem vaše komise pracuje, jak často se 
scházíte a na co kladete hlavní důraz?
	 Komise	pro	kulturu	a	cestovní	ruch	jako	iniciativní	a	poradní	
orgán	Rady	města	Tišnova	pracuje	metodou	řízené	odborné	až	
přátelské	diskuze	nad	prostudovanými	materiály.	Koncem	ka-
lendářního	 roku	 se	 řeší	 harmonogram	 kulturních	 akcí	 na	 rok	
další,	komise	se	připomínkami	vyjadřuje	k	rozpočtu	města.	Do-
poručuje	na	základě	přesných	kritérií	řádné	i	mimořádné	dotace	
z	rozpočtu	města	pro	projekty	spolků,	fyzických	osob	nebo	insti-
tucí	související	s	kulturou.	Sledují	se	průběžně	aktivity	z	oblasti	
kultury	 a	 cestovního	 ruchu,	 destinačních	 společností	 (Koruna	
Vysočiny	aj.),	spolků,	vedení	kroniky	města,	ale	také	práce	jed-
notlivců,	kteří	například	chtějí	vydat	publikaci.	Náplň	práce	je	
tedy	velmi	rozmanitá,	její	součástí	je	poznávání	osobností,	plánů	
a	vizí,	ale	rovněž	uměleckých	děl.	Jednání	mají	vždy	své	hlavní	
téma.	Komise	se	schází	jednou	měsíčně,	ale	pokud	nastane	nut-
nost	řešení	nějakých	podnětů	nebo	požadavků,	spojí	se	členo-
vé	obratem	mezi	sebou	a	tajemnicí	komise	elektronicky.	Každý	
z	členů	má	jinou	odbornost	a	možnost	vnést	do	společné	debaty	
svůj	názor,	okořeněný	zájmem	a	pozitivním	zaujetím.

Jakým způsobem předáváte svá doporučení městské radě? Je to 
jen formou zápisů z vašich jednání, nebo máte s vedením města 
pravidelný a častý osobní kontakt? Funguje tato spolupráce dle 
vašich představ, nebo máte nějaký námět na její zlepšení?
	 S	vedením	města	komunikujeme	podle	potřeby	na	osobních	
schůzkách,	 elektronicky	nebo	 telefonicky.	Zejména	se	 to	 týká	
konzultací	s	radním	–	garantem	pro	kulturu,	to	je	nyní	Ing.	Ka-
rel	 Souček.	 Finální	 doporučení	 předáváme	 radě	 v	 zápisu,	 kde	
jsou	formulována	usnesení	z	našich	jednání.

Můžete přiblížit čtenářům některé konkrétní zásadní otázky 
či témata, kterými jste se v komisi zabývali v horizontu cca 
posledních dvou až tří let?
	 Opakovaně	se	v	minulých	letech	probíraly	otázky	revitalizace	
Kina	Svratka	a	letního	kina,	obohacení	programu	mineralogic-
kých	burz	nebo	kulturní	spolupráce	mezi	Tišnovem	a	jeho	part-
nerskými	 městy.	 Každý	 rok	 přináší	 výročí,	 která	 jsou	 vhodná	
k	pořádání	větších	akcí.	V	roce	2015	to	bylo	70.	výročí	ukončení	
2.	 světové	 války	 se	 dvěma	 vzpomínkovými	 slavnostmi,	 při	 je-
jichž	organizování	a	provedení	měli	členové	komise	svoje	místo.	

Podobně	o	rok	později	u	připomín-
ky	významu	Lucemburků	pro	naše	
město,	předloni	při	otevření	Cesty	
hrdelního	 práva,	 v	 roce	 2018	 se	
komise	 systematicky	 zabývala	
programem	 oslav	 založení	 Čes-
koslovenské	 republiky.	 Loni	 také	
členové	 konzultovali	 a	 začátkem	
letošního	 roku	 podrobili	 připo-
mínkám	 dva	 víceleté	 materiály	
pro	Tišnov,	a	to	Koncepci	kultury	
a	Koncepci	cestovního	ruchu.	

Jaké úrovně podle vašeho názo-
ru oblast, kterou máte ve své ko-
misi na starosti, v našem městě 
dosahuje? Lze s ní obecně vyslo-
vit spokojenost, či naopak? 

	 Z	 kulturních	 pořadů	 produkovaných	 Městským	 kulturním	
střediskem	 Tišnov	 si	 může	 podle	 mého	 názoru	 vybrat	 téměř	
každý	 obyvatel	 našeho	 města.	 Činnost	 spolků	 a	 zájmových	
organizací	vytváří	příjemně	pestrou	paletu.	Možná	by	se	dalo	
ve	sféře	kultury	více	spolupracovat	s	partnerskými	městy	(vy-
užití	výročí,	historických	událostí).	Ukázala	se	potřeba	určité	
formy	manažerské	činnosti	při	realizaci	obou	koncepcí	v	sou-
ladu	se	současným	akčním	plánem	a	při	operativní	komunikaci	
mezi	městem	a	aktéry	v	oblasti	kultury.	

Do jaké míry podle vaší dosavadní zkušenosti respektuje 
městská rada doporučení předložená komisí?
	 Podle	uvedené	činnosti	komise	zpětně	za	ta	léta	soudím,	že	
většinu	našich	usnesení,	návrhů	a	podnětů	rada	akceptuje,	snad	
jen	s	výjimkou	využití	 letního	kina	a	udělení	některých	mimo-
řádných	dotací.

Máte v řadách své komise členy, kteří mají s touto prací již 
dřívější zkušenost z minulých volebních období a stálo by 
za to je za jejich dlouhodobou činnost jmenovat?
	 Je	to	především	PhDr.	Josef	Zacpal.

Kulturní komise byla v minulosti občas spojována s oblas-
tí školství, v některých dobách působila samostatně, teď je 
vaší náplní práce pro změnu rovněž cestovní ruch. Jak vní-
máte tyto různé podoby orgánu zabývajícího se kulturou? Je 
současné spojení podle vašeho názoru šťastné?
	 Spojování	těchto	oblastí	bylo	a	je	závislé	na	aktuální	situaci	
a	záměrech	vedení	města	v	různých	obdobích.	Kultura	a	cestovní	
ruch	se	velmi	blízce	prolínají	jak	na	linii	vedoucí	dovnitř	města,	
tak	i	na	linii	opačné.	Tišnov	jako	místo	příhodné	k	bydlení	včet-
ně	nabídky	kulturních	akcí	by	měl	být	úzce	spjat	 s	 vnímáním	
Tišnova	jako	místa	vyhledávaného	pro	kvalitní	kulturu	(včetně	
spolehlivého	zázemí	a	snadné	dostupnosti)	i	zvenčí.

KOmISe prO KulTuru A ceSTOVNí rucH
Průvodce komisemi a výbory města – 2. část

Václav Seyfert

Předsedkyně	Komise	pro	kul-
turu	a	cestovní	ruch	PhDr.	Ire-
na	Ochrymčuková.

Foto:	archiv
Ireny	Ochrymčukové
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Volby	do	Evropského parlamentu	se	budou	na	území	států	Ev-
ropské unie	 konat	 v	 rozmezí	 od	 23. května 2019 (čtvrtek) 
do 26. května 2019 (neděle).	Na území České republiky	se	
volby	budou	konat	v pátek 24. května 2019	od	14.00	do	22.00	
hodin	 a	 v sobotu 25. května 2019	 od	 8.00	 do	 14.00	 hodin.	
Hlasování pro české kandidáty probíhá pouze ve volebních 
místnostech na území ČR (není možné hlasovat na zastupi-
telských úřadech ČR).

informace Pro občany české rePubliky
o Podmínkách hlasování ve volbách 
do evroPského Parlamentu 2019
na území české rePubliky

Za jakých podmínek má občan České republiky právo hlaso-
vat ve volbách do Evropského parlamentu na území České 
republiky.
Voličem	 je	občan	ČR,	který	alespoň	25.	května	2019	dosáhne	
věku	18	let.	Volič	může	hlasovat,	pouze	pokud	je	zapsán	v se-
znamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,	popřípadě	
hlasuje	na	voličský průkaz	a	nemá	omezenou	svobodu	z	důvodu	
ochrany	zdraví	lidu	nebo	nemá	omezenou	svéprávnost	k	výkonu	
volebního	práva.

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu na úze-
mí České republiky.
Seznam	voličů	pro	volby	do	Evropského	parlamentu	vede	obecní	
úřad	pro	každé	volby	do	Evropského	parlamentu	postupem	da-
ným	zákonem.	Nejpozději	40	dnů	přede	dnem	voleb	(14. dubna 
2019)	zanese	obecní	úřad	do	seznamu	voličů	pro	volby	do	Ev-
ropského	parlamentu	údaje	ze	stálého	seznamu	voličů.	Tímto 
způsobem je každý občan ČR, který má právo volit ve vol-
bách do Evropského parlamentu a má na území České repub-
liky trvalý pobyt, zapsán automaticky do seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu.
	Obecní	úřad	do	 seznamu	voličů	pro	 volby	do	Evropského	par-
lamentu	 dále	 nejpozději	 20	 dnů	 přede	 dnem	 voleb	 (4.	 května	
2019)	 zanese	 voliče,	 kteří	 nemají	 ve	 správním	 obvodu	 tohoto	
obecního	úřadu	trvalý	pobyt,	ale	kteří	v	jeho	obvodu
	 a)		jsou	 v	 nemocnici,	 porodnici,	 sanatoriu,	 ústavu	 sociální	

péče	nebo	v	obdobném	ústavu	a	zařízení,	
	 b)		jsou	v	policejní	cele,	v	místě	výkonu	vazby	nebo	v	místě	

výkonu	trestu	odnětí	svobody	a	kteří	byli	obecnímu	úřadu	
nahlášeni	 velitelem	 nebo	 správcem	 příslušného	 zařízení;	
ten	zároveň	o	zápise	informuje	obecní	úřad	v	místě	trvalé-
ho	pobytu	voliče.	

O tento zápis by měl volič požádat pouze v případě, kdy je 
jeho pobyt ve dny voleb v některém z uvedených zařízení 
zřejmý, neboť následné změny spočívající v dopsání voliče 
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 
v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět. Není-li pobyt 
v zařízení ve dny voleb zřejmý, doporučujeme voliči požádat 
si o voličský průkaz.

Jak postupovat, když se volič přestěhuje?  
Pokud	volič	změní	místo	trvalého	bydliště	v rámci území České 
republiky	po	zápisu	do	seznamu	voličů	pro	volby	do	Evropské-
ho	parlamentu,	tj.	po 14. dubnu 2019,	musí	na	obecním	úřadě	
v	místě	původního	bydliště	požádat o vyškrtnutí ze seznamu 
voličů pro volby do Evropského parlamentu. Obecní úřad 
o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obec-
nímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 22. května 
2019	nebo	v	dny	voleb	okrskové	volební	komisi	ve	volební	míst-
nosti	 v	místě	 nového	 bydliště,	 kde	 zároveň	musí	 prokázat	 své	
právo	hlasovat	ve	volebním	okrsku	(zejména	občanským	průka-
zem	s	odděleným	rohem	„A“	a	potvrzením	o	změně	místa	trvalé-
ho	pobytu	nebo	novým	občanským	průkazem	s	aktuálními	údaji).
Volič,	který	změní	místo	trvalého	pobytu	v	rámci	území	ČR	před	
dnem	14.	dubna	2019,	nemusí	činit	žádný	úkon.
Pokud	volič	po návratu na území České republiky ze zahraničí,	
kde	byl	veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském 
úřadě,	hodlá	hlasovat	ve	volbách,	musí	požádat	zastupitelský	úřad	
o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad 
mu o vyškrtnutí vydá potvrzení.	Toto	potvrzení	je	nutné	předložit	
obecnímu	úřadu	v	místě	trvalého	pobytu	nejpozději	do 22. května 
2019	nebo	v	dny	voleb	okrskové	volební	komise	ve	volební	míst-
nosti	příslušné	podle	místa	trvalého	pobytu.

Jak si může volič opatřit voličský průkaz?
Volič,	který	nemůže	nebo	nehodlá	volit	ve	svém	volebním	okrsku,	
může	požádat	o	voličský	průkaz.	S	voličským	průkazem	může	vo-
lič	hlasovat	v	jakémkoliv	volebním	okrsku	na	území	ČR.	Voličský	
průkaz	vydává	obecní	úřad	voliči,	který	je	u	tohoto	obecního	úřadu	
zapsán	v	seznamu	voličů	pro	volby	do	Evropského	parlamentu.
Voliči	mohou	žádat	o	vydání	voličského	průkazu	ode	dne	vyhlá-
šení	voleb,	tj.	od	17. ledna 2019.

Způsoby podání žádosti o vydání voličského průkazu
1) Písemné podání žádosti 
	 a)	v	listinné	podobě
	 	 žádost	v	listinné	podobě	zašle	volič	na	adresu:
	 	 	Městský	úřad	Tišnov,	Odbor	správních	a	vnitřních	věcí,	

evidence	obyvatel	–	voličské	průkazy,	nám.	Míru	346,	
Tišnov,	666	19

	 	 	Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem 
voliče a musí	 být	 Městskému	 úřadu	 Tišnov	 doručena	
nejpozději	 7	 dnů	 přede	 dnem,	 tj.	 do 17. května 2019 
do 16.00 hodin.

	 	 	Vzor žádosti:	www.tisnov.cz	/	VOLBY	EP	/	Žádost	o	vydání	
voličského	průkazu

	 b)	 	v	elektronické	podobě	zaslaná	prostřednictvím	datové	
schránky

	 	 ID	datové	schránky	města	Tišnova:	qzjbhat
	 	 	Žádost	 musí	 být	 Městskému	 úřadu	 Tišnov	 doručena	

nejpozději	 7	 dnů	 přede	 dnem,	 tj.	 do 17. května 2019 
do 16.00 hodin.

	 	 	Vzor žádosti:	www.tisnov.cz	/	VOLBY	EP	/	Žádost	o	vydání	
voličského	průkazu

VOlBY dO eVrOpSKÉHO pArlAmeNTu 2019
Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí 
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2) Osobní podání žádosti 
	 	O	vydání	voličského	průkazu	lze	osobně	požádat	do	okamži-

ku	uzavření	seznamu	voličů	pro	volby	do	Evropského	parla-
mentu,	tj.	do 22. května 2019 do 16.00 hodin.	

	 	Není	 vyžadováno	předložení	písemné	podoby	žádosti,	neboť	
je	s	voličem	po	prokázání	 totožnosti	sepsán	úřední	záznam	
o	podání	žádosti.

	 	Občané	s	trvalým	pobytem	v	Tišnově	mohou	osobně	požádat	
o	vydání	voličského	průkazu	na	Městském	úřadě	Tišnov,	Od-
bor	správních	a	vnitřních	věcí,	nám.	Míru	346,	Tišnov,	příze-
mí	budovy	úřadu:

	 	Mgr. Jitka Hamerníková,	č.	kanceláře	117,	tel.	549	439	775,	
e-mail:	jitka.hamernikova@tisnov.cz.

Obecní	úřad	voličský	průkaz	vydá	nejdříve	15	dnů	přede	dnem	
voleb,	 tj.	od 9. května 2019	 osobně	voliči	nebo	osobě,	která	
se	prokáže	plnou	mocí	s	ověřeným	podpisem	voliče	žádajícího	
o	vydání	voličského	průkazu,	anebo	jej	voliči	zašle.

informace Pro občany jiných členských 
států eu o Podmínkách hlasování 
ve volbách do evroPského Parlamentu 
2019 na území české rePubliky
	
Občané	členských	států	EU,	kteří	hlasují	na	území	České	repub-
liky,	volí	do	Evropského	parlamentu	kandidáty	zaregistrované	
v	České	republice.

Za jakých podmínek může občan jiného členského státu EU 
hlasovat ve volbách na území ČR?
Občan	jiného	členského	státu	EU	má	právo	hlasovat	ve	volbách	
do	Evropského	parlamentu	na	území	ČR	za	předpokladu,	že	
	 •	 nejpozději	25.	května	2019	dosáhne	věku	18 let,	
	 •	 	je	ke	druhému	dni	voleb	nejméně	45 dnů přihlášen k tr-

valému nebo přechodnému pobytu na území ČR	(tj.	nej-
méně	od	10.	dubna	2019),

	 •	 	nemá	 omezenou	 svéprávnost	 k	 výkonu	 volebního	 práva	
nebo	 nemá	 omezenou	 osobní	 svobodu	 z	 důvodu	 ochrany	
zdraví	lidu	a

	 •	 	je	u	obecního	úřadu	v	místě	svého	pobytu	zapsán	v	sezna-
mu	voličů	pro	volby	do	Evropského	parlamentu.

Jak se občan jiného členského státu zapíše do seznamu voli-
čů pro volby do Evropského parlamentu?
Seznam	voličů	pro	volby	do	Evropského	parlamentu	vede	obecní	
úřad.	Občan	 jiného	 členského	 státu	EU	 je	do	 tohoto	 seznamu	
zapsán,	jestliže:
	 •	 	o	zápis	do	seznamu	požádal	již	při	minulých	volbách	do	Ev-

ropského	parlamentu	a	od	té	doby	nepožádal	o	vyškrtnutí	

z	 tohoto	 seznamu	a	nadále	 splňuje	 podmínky	pro	 výkon	
práva	volit	–	viz dále bod A,

	 •	 	je	veden	v	dodatku	stálého	seznamu	voličů	pro	účely	voleb	
do	zastupitelstev	obcí	a	u	obecního	úřadu	v	místě	svého	poby-
tu	požádá	o	přenesení	svých	údajů	z	tohoto	dodatku	do	sezna-
mu	voličů	pro	volby	do	Evropského	parlamentu	–	viz dále B,

	 •	 	o	zápis	do	seznamu	požádá	–	viz dále bod C.

A)		Občan jiného členského státu EU, který již hlasoval 
ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR v mi-
nulých volbách do EP

	 	Pokud	takový	volič	nepožádal	od	minulých	voleb	obecní	úřad	
o	vyškrtnutí	ze	seznamu	voličů	pro	volby	do	Evropského	par-
lamentu	a	nadále	splňuje	podmínky	pro	hlasování,	tak	je	ve-
den	automaticky	v	seznamu	voličů.

 Takový volič nemusí nic dalšího činit.
	 	Obecní	úřad	již	disponuje	všemi	nezbytnými	údaji	na	základě	

žádosti	předložené	v	minulých	volbách.	(Těmto	voličům	se	do-
poručuje,	aby	si	svůj	zápis	ověřili	na	obecním	úřadě	v	místě	
svého	pobytu.)

	
B)		Občan jiného členského státu EU, který hlasoval ve vol-

bách do zastupitelstev obcí
	 	Takový	 volič	 je	 veden	 u	 obecního	 úřadu	 v	 dodatku	 stálého	

seznamu	voličů.	Volič	pouze	požádá	o	přenesení	údajů	z	to-
hoto	 seznamu	do	 seznamu	voličů	 pro	 volby	 do	 Evropského	
parlamentu.	

	 	Tento	volič	proto	podá	u	obecního	úřadu	v	místě	svého	poby-
tu	Žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého se-
znamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu.	

	 	Tuto	žádost	je	třeba	podat	nejpozději	40	dnů	přede	dnem	vo-
leb,	tj.	nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin.

	  Vzor žádosti:	 www.tisnov.cz	 /	 VOLBY	 EP	 /	 Žádost	 o	 zápis	
do	seznamu	voličů	pro	volby	do	Evropského	parlamentu	a	Žá-
dost	o	přenesení	údajů	z	dodatku	stálého	seznamu

C)		Občan jiného členského státu EU, který na území ČR ještě 
nehlasoval ani ve volbách do Evropského parlamentu, ani 
ve volbách do zastupitelstev obcí

	 	Takový	volič	musí	projevit	 svou	vůli	hlasovat	na	území	ČR	
ve	volbách	do	Evropského	parlamentu.	To	učiní	tak,	že	podá	
u	obecního	úřadu,	v	jehož	správním	obvodu	je	přihlášen	k	po-
bytu,	Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Ev-
ropského parlamentu.	

	 	Tuto	žádost	je	třeba	podat	nejpozději	40	dnů	přede	dnem	vo-
leb,	tj.	nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin.

	  Vzor žádosti:	 www.tisnov.cz	 /	 VOLBY	 EP	 /	 Žádost	 o	 zápis	
do	seznamu	voličů	pro	volby	do	Evropského	parlamentu	a	Žá-
dost	o	přenesení	údajů	z	dodatku	stálého	seznamu

Jak se žádost podává a co k ní musí být připojeno 
Žádosti	 podle	 odstavce B) i C)	 je	 nutné	 podávat	 osobně.	 Při	
podání	žádosti	se	volič	prokáže	platným	průkazem	totožnosti.
Obecní	úřad	žadatele	nejpozději	do	9. května 2019	 informuje	
o	tom,	jak	byla	jeho	žádost	vyřízena.
K	žádosti	podle	odstavce	B)	a	C)	musí	být	přiloženo	čestné pro-
hlášení,	ve	kterém	žadatel	uvede	svoji	státní	příslušnost,	místo	
pobytu	na	území	ČR,	adresu	volebního	obvodu,	kde	byl	dosud	
pro	volby	do	Evropského	parlamentu	veden	ve	volební	evidenci	
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(tj.,	kde	hlasoval	v	minulých	volbách	do	Evropského	parlamen-
tu),	a	to,	že	bude	hlasovat	ve	volbách	do	Evropského	parlamentu	
pouze	na	území	České	republiky.	Toto	čestné	prohlášení	 je	 již	
součástí	vzoru	žádostí	uvedených	na	www.tisnov.cz.

Kontaktní osoba pro podávání výše uvedených žádostí:
Mgr. Jitka Hamerníková,	 Odbor	 správních	 a	 vnitřních	 věcí	 –	
evidence	obyvatel,	nám.	Míru	346,	Tišnov,	přízemí	budovy	úřa-
du,	č.	kanceláře	117,	tel.	549	439	775,	e-mail:	jitka.hamerniko-
va@tisnov.cz.

Další informace k volbám do Evropského parlamentu 2019:
https://www.mvcr.cz/volby.aspx
https://www.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.tisnov.cz/urad/informace-k-volbam

Kontaktní	osoby	zajišťující	agendu	voleb	na	MěÚ	Tišnov:
Ing. Dagmar Dvořáková,	tel.	549	439	774,	
e-mail:	dagmar.dvorakova@tisnov.cz	
Mgr. Taťána Pospíšilová,	tel.	549	439	777,	
e-mail:	tatana.pospisilova@tisnov.cz

Podrobné	informace	o	místu	konání	voleb	a	o	způsobu	hlasování	
budou	též	zveřejněny	v	příštím	vydání	TN	č.	5/2019.

Nejzazší lhůta pro podání výše uvedených žádostí pro	
volby	do	Evropského	parlamentu	je 40. den přede dnem 
voleb, tj. 14. dubna 2019 do 16.00 hodin. Tento den při-
padá na neděli, ale jelikož se jedná o lhůtu hmotněpráv-
ní, tak končí skutečně tento den, a nikoli až následující 
pracovní den, tj. v pondělí.	

Službu na Městském úřadu Tišnov bude zajišťovat:
Mgr. Jitka Hamerníková,	Odbor	správních	a	vnitřních	věcí	
–	evidence	obyvatel,	nám.	Míru	346,	Tišnov,	přízemí	budo-
vy	úřadu,	č.	kanceláře	117,	tel.	549	439	775,	e-mail:	jitka.
hamernikova@tisnov.cz.Služba na MěStSkéM úřadu tišnov

v neděli 14. dubna 2019

Městský úřad Tišnov bude v neděli 14. dubna 2019 
v době od 8.00 do 16.00 hodin zajišťovat službu	 pro	
občany	 jiných	 členských	 států	 Evropské	 unie,	 kteří	 mají	
právo	volit	a	kteří	hodlají	projevit	svou	vůli	hlasovat	ve	vol-
bách	do	Evropského	parlamentu	na	území	ČR.	
Občané jiného členského státu Evropské unie, kteří 
jsou v Tišnově přihlášeni k trvalému nebo přechodnému 
pobytu, chtějí volit do Evropského parlamentu, se musí 
osobně dostavit na Městský úřad Tišnov. Zde vyplní Žá-
dost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu, případně Žádost o přenesení svých údajů 
z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu a prokáží se plat-
ným dokladem totožnosti.
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 Město Tišnov bylo vybráno jako pilotní město pro unikát-
ní projekt testování čidel z oblasti Internetu věcí (zkratka 
IoT, z anglického Internet Of Things). 
	 Město	plánuje	s	Českými	Radiokomunikacemi	instalaci	anté-
ny	pro	zvýšení	pokrytí	signálu	rádiové	sítě	LoRa,	skrze	kterou	
dokáží	IoT	čidla	komunikovat.	Tato	bezdrátová	síť	zatím	nemá	
celorepublikové	pokrytí,	ale	Tišnov	je	jedním	z	měst,	které	díky	
iniciativě	zástupců	města	pokrytí	mít	bude.	Díky	tomu	se	mohlo	
vedení	města	dohodnout	s	brněnskou	firmou	Senzoor	na	unikát-
ním projektu vývoje a testování čidel, jejichž smyslem bude 
dělat život Tišnováků zdravější a bezpečnější.	„O možnostech 
Internetu věcí jsem již slyšel, ale nikde jsem se zatím nesetkal s jeho 
praktickým uplatněním v komunální sféře. Nabídka, aby se Tišnov 
stal pilotním městem, mne oslovila i proto, že jako partner můžeme 
ovlivňovat směrování projektu ku prospěchu našich občanů. Klade-
me si za cíl využít moderní technologie s rozumem a pro dobrou věc,“	
říká	o	projektu	starosta	města	Jiří	Dospíšil.	
	 Spolupráce	odstartuje	 veřejnou	prezentací	 společnosti	Sen-
zoor,	na	které	budou	představeny	a	diskutovány	možnosti	této	
inovativní	technologie.	První	fáze	programu	zahrne	demonstraci	
principů	na	již	existujících	čidlech.	V	další	části	bude	představe-
na	řada	konceptů,	ze	kterých	Tišnováci	mohou	vybrat	ty,	které	

lze	v	pilotním	projektu	realizovat.	Bude	se	jednat	např.	o bez-
pečnost a zdraví seniorů, kvalitu ovzduší v domácnostech, 
bezpečnost veřejných prostor	a	řadu	dalších.	

Co je Internet věcí?
IoT	je	nový	trend	v	oblasti	komunikace	předmětů	mezi	sebou	nebo	
s	člověkem.	Předmětem	může	být	auto,	okno,	dveře,	lednice	apod.	
V	 předmětu	 musí	 být	 zabudována	 technologie,	 jež	 dokáže	 skrze	
bezdrátovou	síť	a	datové	úložiště	komunikovat	s	jiným	zařízením	
či	uživatelem.	Ze	známějších	technologií	jsou	to	např.	Wi-Fi,	GPRS,	
GSM,	3/4G	či	RFID.	Novým	trendem	je	LPWAN	síť,	kterou	využívá	
právě	LoRa,	provozovaná	Českými	Radiokomunikacemi.	

Využití v domácnosti
Čidly	lze	kontrolovat	a	chránit	velké	množství	vašich	věcí.	Např.	
vodní čidla	dokáží	informovat	o	úniku	vody	z	poškozených	pří-
vodů	 nebo	 o	 přívalové	 vodě.	 Jiná	 zařízení	 mohou	 kontrolovat 
vniknutí či nežádoucí pohyb v prostoru.	Vhodně	nastavenou	
kontrolou	chráníte	nejen	majetek,	ale	také	osoby	a	jejich	zdra-
ví.	Detektory kouře	vás	mohou	včas	zachránit	před	šířícím	se	
ohněm.	Dále	je	možné	monitorovat nebezpečnou hladinu jedo-
vatého oxidu uhelnatého,	který	může	unikat	ze	starých	kotlů	či	
průtokových	ohřívačů	vody.	Pomocí	zařízení,	která	sledují	polo-
hu,	lze	předcházet situacím, kdy se ztratí nebo zraní osoby	se	
sníženou	orientací	či	pohyblivostí.	V	domácnosti	využijete	i	čidla	
určená	pro	kontrolu a regulaci spotřeby energie u topení či 
vzduchotechniky,	 dálkové	 ovládání	 elektronických	 zařízení,	
jako	jsou	například	žaluzie	či	spotřebiče	v	domácnosti,	nebo	pro	
kontrolu otevřených oken a dveří či hodnotných věcí.	

Firma	Senzoor	uvádí	nyní	na	trh	dva	produkty	pro	domácnost	
–	pohybové a vodní čidlo.	A	Tišnováci	mají	možnost	v	 rámci	
pilotního	projektu	pořídit	si	je	za	výrobní	náklady.	Sami	můžete	
snadno	zjistit,	zda	je	tato	nová	technologie	pro	Vás	zajímavá.	

Zveme všechny občany na veřejnou praktickou prezentaci 
čidel spojenou s diskuzí o možnostech dalšího využití a šir-
šího uplatnění patentované technologie pro potřeby města 
i domácností. Prezentace se koná 11. dubna 2019 v 18 ho-
din ve Velkém sále MěKS (pod kinem).

pIlOTNí prOjeKT BeZpečNý TIŠNOV
Jiří Dvořák, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Vodní	čidla	dokáží	informovat	o	úniku	vody	z	poškozených	přívodů	
nebo	o	přívalové	vodě.	 Foto:	archiv	Senzoor	
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Oznamujeme	občanům,	že	od	1.	dubna	2019	se	přesouvá	agenda	Ztrát a nálezů	z	poda-
telny	Městského	úřadu	Tišnov	na	Městskou policii Tišnov.	V	praxi	to	bude	znamenat	
jediné:	pokud	od	dubna	něco	naleznete,	předejte	to	na	služebně	Městské	policie	a	platí	
to	i	naopak	–	ztracenou	věc	budete	hledat	tamtéž:
 Městská policie Tišnov,	Radniční	14
	 Po–Pá	 6.00–22.00	hodin
	 Pá,	So	 22.00–05.00	hodin
	 Tel.	603	577	252,	e-mail:	policie@tisnov.cz

	 Město	Tišnov	ve	spolupráci	s	Diecézní	charitou	Brno	a	společností	KTS	Ekologie	
s.	r.	o.	vyhlašuje	jarní	humanitární	sbírku.	Od	1. 4. do 30. 4. 2019	můžete	v	pytlích	
či	 krabicích	 předat	 neznečištěné	 ošacení	 a	 textil	 na	 sběrný	 dvůr,	 Wagnerova	 1543,	
Tišnov.	Sběrný	dvůr	je	otevřen	v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin, v pondělí 
a ve čtvrtek do 17.00 hodin.	Můžete	využít	také	sobot	6.	4.,	13.	4.,	20.	4.	a	27.	4.,	
kdy	je	otevřeno	od	8.00	do	12.00	hodin.	Sbírku	si	poté	převezmou	dopravci	z	Diecézní	
charity	Brno.
	 Můžete	darovat	letní	a	zimní	oblečení	(dámské,	pánské,	dětské),	lůžkoviny,	prostě-
radla,	ručníky,	utěrky,	záclony,	látky	(min.	1m2),	peří,	péřové	a	vatové	přikrývky,	polš-
táře,	deky,	nepoškozenou	obuv,	batohy	a	koženou	galanterii.	Pro	potřeby	humanitární	
sbírky	nelze	přijmout:	znečištěný	a	vlhký	textil,	elektrospotřebiče,	ledničky,	televize,	
nábytek,	počítače,	jízdní	kola,	lyže,	dětské	kočárky,	matrace,	koberce.

Blahopřejeme

únor

Dovolujeme si Vám představit ob-
čany města Tišnova, kteří oslavili 
svá životní jubilea: 

80 let 
Zdeněk  Denéf 

85 let 
Ludmila Bartoňková 

jiřina Hálová 

Anna Hýsková 

Marta juránková 

91 let 
Blažena juříčková 

92 let 
Anežka Zelníčková 

94 let 
Lubomír Vítkovič 

96 let   
Anna Šudáková 

oslavencům přejeme vše nejlep-
ší, hodně štěstí, zdraví, dobré ná-
lady a optimismu.

Dagmar Dvořáková, tajemnice
Komise pro občanské záležitosti 

Rady města Tišnova

ZTráTY A NáleZY
NOVě NA měSTSKÉ pOlIcII

Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí 

jArNí HumANITárNí SBírKA
TexTIlu A OŠAceNí

CO SE DĚJE 
NA TIŠNOVSKU?

www.kulturatisnov.cz
Všechno na jednom místě.
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Začátkem	letošního	roku	oslavil	docent	Jan Lacina,	jeden	z	vel-
kých	tišnovských	patriotů,	krásné	životní	 jubileum.	Nedalo	mi	
to,	abych	si	nedomluvila	schůzku	a	nenavštívila	ho	doma	v	jeho	
pracovně.	A	společně	jsme	se	ohlédli	za	léty	minulými.	A	nejen	
za	nimi.	„Při	toulkách	přírodou	vidím	bohužel	i	ty	negativní	věci.	
Asi	více	než	člověk,	který	v	tom	není	zainteresovaný.	Vždycky	
mě	to	naštve,	ale	prozatím	to	bývá	vyváženo	tím,	co	mě	i	potěší,“	
konstatuje	pětasedmdesátiletý	lesní	inženýr,	který	se	profesně	
zabýval	mnoho	let	výzkumem	v	oboru	geobiocenologie	a	krajin-
né	ekologie	s	důrazem	na	životní	prostředí	a	ochranu	přírody.

Les a dění kolem něj znáte jako málokdo. Kdo ve Vás probu-
dil tuto vášeň? Byli to rodiče? Zavzpomínejte, prosím.
	 K	poznání	přírody	mě	vedl	tatínek.	Byl	to	klasický	kantor	vy-
školený	začátkem	první	republiky,	dokonce	vlastenecky	zamě-
řený.	Byl	odborným	učitelem	češtiny,	zeměpisu	a	dějepisu,	ale	
věděl	i	ledacos	o	přírodě,	o	nerostech	i	o	kytkách.	Jeho	kolegou	
na	tišnovské	měšťance	(tak	se	říkalo	dnešnímu	druhému	stupni	
základní	školy)	byl	botanik	Jan	Šmarda,	pozdější	docent	Masa-
rykovy	univerzity	v	Brně,	od	kterého	hodně	pochytil.	Já	osobně	
jsem	docenta	Šmardu	poznal	až	za	vysokoškolských	studií.	Ale	
hodně	se	o	něm	v	Tišnově	vyprávělo,	a	když	jsem	chodil	na	tiš-
novské	 gymnázium,	 četl	 jsem	 jeho	 spisky,	 kráčel	 jsem	 v	 jeho	
botanických	stopách	a	činím	tak	dodnes.	Tedy	srovnávám	stav	
květeny	před	těmi	70	až	80	lety	s	tím,	jak	je	tomu	dnes.

A jak je tomu dnes?
	 Je	to	bohužel	dost	tristní.	Na	tišnovském	katastru	jsem	na	zá-
kladě	srovnání	literárních	údajů,	nejen	od	docenta	Šmardy,	ale	
i	od	jiných	autorů,	zjistil,	že	tu	chybí	přes	sto	rostlinných	druhů,	
které	uváděli.	Jenom	na	Květnici	jich	chybí	skoro	čtyřicet,	což	
jsou	opravdu	varovná	zjištění.
	 Na	druhé	straně	něco	přibývá,	ale	 to	 jsou	vesměs	 invazivní	
neofyty,	 jako	 je	 například	 netýkavka	 žláznatá,	 která	 tu	 roste	
kolem	Svratky,	kolem	potoků	a	vniká	už	i	nahoru	do	lesů,	nebo	
křídlatky.	Obdobně	je	to	i	s	faunou.	Já	sám	se	zabývám	ptáky,	je	
to	moje	vášeň	od	klukovských	let.	Třeba	takový	pták	mandelík,	
modrý	pták,	ten	už	vůbec	v	České	republice	nehnízdí.	Nebo	už	
neuslyšíte	chřástala,	který	hnízdíval	v	lukách	u	Svratky,	neuvi-
díte	ani	 tu	dříve	naprosto	běžnou	koroptev.	Máme	tu	sice	pod	
Tišnovem	 bobra,	 ale	 jeho	 návrat	 už	 nevnímáme	 jen	 pozitivně,	
protože	kácí	stromy.	Časem	zřejmě	bude	muset	být	i	jeho	popu-
lace	usměrňována,	jak	se	říká	v	řeči	myslivecké,	tlumena.

Po gymnáziu jste studoval lesnickou fakultu. Jste lesní inženýr, 
krásná profese…
	 Dneska	mají	lesní	inženýři	tak	velké	starosti	třeba	díky	kůrov-
cové	kalamitě,	 že	 to	přestává	být	krásná	profese.	Ale	musím	se	

přiznat,	že	jsem	v	lesnické	praxi	nikdy	nebyl.	Od	začátku	jsem	dělal	
ve	výzkumu.	Po	absolvování	brněnské	lesnické	fakulty	jsem	praco-
val	ve	stanovištním	průzkumu	lesa.	To	je	taková	nádherná	profese,	
při	které	podle	bylinného	podrostu	ve	vazbě	na	typ	půdy	určujete,	
jaká	by	tam	měla	být	správná	dřevinná	skladba.	Kdyby	se	výsled-
ky	takového	průzkumu	více	ctily,	probíhá	již	od	poloviny	minulé-
ho	století,	určitě	by	nebylo	tolik	smrkových	monokultur	a	takové	
problémy	s	kůrovcem!	Já	 jsem	tento	průzkum	prováděl	sedm	let	
po	fakultě	u	vojenských	lesů	po	celém	bývalém	Československu,	
cestoval	jsem	od	Šumavy	až	na	východoslovenský	Vihorlat	a	zase	
zpátky.	Velice,	velice	mě	to	naučilo.
	 Mým	velkým	učitelem	na	fakultě	byl	profesor	Alois	Zlatník,	
ochránce	přírody	a	zakladatel	československé	geobiocenologie.	
To	je	taková	dílčí	disciplína	ekologie,	zejména	ekologie	krajin-
né.	Je	to	opravdu	krásná,	ale	náročná	nauka,	člověk	musí	znát	
od	všeho	alespoň	trošku:	něco	z	geologie,	něco	z	pedologie	(čes-
ky	půdoznalství,	pozn.	autora),	hodně	z	botaniky,	zoologie	atd.	
	 O	přírodě	jsem	začal	psát	už	v	době,	kdy	jsem	navštěvoval	tiš-
novskou	jedenáctiletku,	my	jsme	říkali	gympl,	ale	tehdy	to	byla	
jedenáctiletka.	V	těch	letech	jsem	se	seznámil	a	pak	i	spřátelil	
s	Jaromírem	Tomečkem,	naším	předním	autorem	přírodní	prózy.	
Lesnickou	fakultu	jsem	vlastně	studoval	proto,	abych	se	o	přírodě	
dozvěděl	co	nejvíce,	abych	pak	v	tom	beletristickém	psaní	nedělal	
chyby,	což	občas	autoři	dělají.	A	tam	mě	právě	chytla	geobioceno-
logie	a	už	jsem	u	ní	zůstal.

Stále předáváte své znalosti a zkušenosti mladé generaci 
jako vysokoškolský pedagog na Mendelově univerzitě? Mys-
líte si, že mladí lidé stále vnímají krajinu jako součást naše-
ho národního a kulturního bohatství?
	 Já	si	teď	už	druhý	rok	říkám	„dvd“,	dobrovolný	výpomocný	do-
cent.	Když	je	potřeba,	tak	vypomohu.	Už	se	mi	ale	nechce	před-
nášet,	to	 jsem	předal	mladším	kolegům,	do	jisté	míry	svým	od-
chovancům.	Rád	ale	 jezdím	se	studenty	ven,	baví	mě	venkovní	
exkurze.	A	pak	jsem	stále	ještě	členem	oborové	rady	doktorského	
studia,	což	je	třetí	stupeň	vysokoškolského	vzdělávání,	v	oboru	
ekologie	lesa.
	 Na	lesnické	fakultě	Mendelovy	univerzity	se	toho	od	našich	
dob	hodně	změnilo.	Pamatuji	si,	když	jsem	tam	v	letech	1961	až	
1966	studoval,	tak	tam	tehdy	nebyly	skoro	žádné	dívky,	to	byla	
vyloženě	mužská	záležitost	a	většina	mých	spolužáků	tam	přišla	
především	kvůli	myslivosti.	To	je	dnes	úplně	jinak,	dnes	je	tam	
téměř	vyrovnaný	počet	ženského	a	mužského	pohlaví	a	mnozí	

BýT mlAdŠí,
cHTěl BYcH

meZI ArBOrISTY,
říKá jAN lAcINA

Zlata Ptáčková

Jan	Lacina	na	jedné	ze	svých	přírodovědných	vycházek.
Foto:	archiv	Jana	Laciny	
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mají	 velký	 zájem	 o	 přírodu	 a	 krajinu	 a	 jejich	 ochranu.	 Takže	
u	této	části	populace	to	vidím	kladně.	Ovšem	nedokáži	posoudit,	
jak	je	tomu	u	ostatních.	Ve	vlaku	se	setkávám	se	studenty,	kteří	
hledí	do	jakýchsi	přístrojů	v	ruce	a	vůbec	si	nevšímají	toho,	co	se	
děje	venku,	v	krajině.	Tak	bych	řekl,	že	přírodu	a	krajinu	v	pod-
statě	ignorují,	neznají	ji.

I když jste poznal přírodu nejrůznějších koutů České republi-
ky, Slovenska a byl jste i v zahraničí, zůstal jste věrný Tišno-
vu. Jste místní patriot. V anotaci k Vaší knize Klucanina, vyšla 
v roce 2017, se píše: „Z jedné strany je Klucanina obklopena 
městskými ulicemi, z druhé strany lány polí. Takový osamo-
cený nevelký ostrov obyčejného lesa to je, navíc protkaný sítí 
pěšin i rušnějších cest. Dá se tam vůbec něco zajímavého pro-
žít a uvidět?“ Toť i má další otázka.
	 Skutečně	 jsem	 prošel	 rozmanitými	 lesy.	 Už	 padesát	 let	 se	
však	věnuji	celé	krajině.	Dělal	jsem	na	Kubě,	jezdil	jsem	s	ko-
legy	a	studenty	bádat	do	pralesních	 lokalit	na	Podkarpatskou	
Rus,	 do	 okolí	 českých	 vesnic	 v	 rumunském	 Banátu.	 Tři	 roky	
jsem	strávil	v	bukových	lesích	ve	slovenském	Vihorlatě...	Ale	ta	
obyčejná	Klucanina	je	les,	ve	kterém	jsem	vyrůstal	a	který	mám	
stále	rád.	Vůně	pryskyřice	 jejích	borovic	mě	dodnes	přitahuje,	
stejně	 jako	přitahovala	mého	vloni	zesnulého	kamaráda	Aleše	
Sigmunda.	A	zda	se	tam	dá	zažít	něco	zajímavého?	V	posledních	
pěti	letech	je	to	dost	špatné,	zcela	zmizela	taková	ta	ptačí	drobo-
tina.	Zatímco	dříve	tam	bylo	možné	běžně	spatřit	sýkorku	paru-
kářku,	toho	lesního	skřítka	s	chocholkou,	nebo	králíčka	obecné-
ho,	což	je	náš	nejmenší	ptáček	s	takovým	oranžovým	proužkem	
na	hlavičce,	to	už	dnes	prostě	nelze.
	 Co	 na	 Klucanině	 ale	 dodnes	 je,	 a	 málokdo	 to	 ví,	 tak	 jsou	
datlové	černí.	Krásní	ptáci,	kteří	mě	fascinují.	Když	uslyším	je-
jich	volání	a	stojím	na	zahrádce	u	domu,	tak	se	za	ním	musím	
na	Klucaninu	pustit.	Jsou	tam	bukové	zmoly,	kde	datlové	hnízdí,	
rád	tam	sedávám	a	pozoruji	je.

Neměl jste někdy chuť přesídlit z Tišnova do jiného města?
	 Žil	 jsem	 dvacet	 let	 v	 Brně.	 Dokonce	 jsem	 tam	 měl	 domek	
v	Kamenné	kolonii,	ale	rád	jsem	se	vrátil	do	Tišnova.	Toto	je	můj	
rodný	 dům,	 nechtěl	 jsem	 nikdy	 skončit	 natrvalo	 jinde.	 I	 když	
jsem	 žil	 v	Brně,	 skoro	každý	 týden	 jsem	 jezdil	 za	maminkou,	
nikdy	 jsem	se	Tišnovu	neodcizil.	Nechtěl	bych	žít	 jinde.	Navíc	
jsem	zakotvený	do	Vysočiny,	můj	tatínek	pocházel	ze	Sněžného,	
Vysočina	je	můj	další	domov.	Jsem	tišnovský	patriot,	žijeme	tu	
ve	čtvrté,	vlastně	už	v	páté	generaci.	První	byl	pradědeček,	kte-
rý	sem	přišel	z	Valašska,	z	Rožnova	pod	Radhoštěm.	Mám	tedy	
šestnáctinu	valašské	krve.	Valašsko	mám	také	rád,	teď	tam	na-
víc	jezdíme	za	dcerou,	která	se	tam	provdala.

Předchozí otázkou jsem se tak trochu dostala i k Vaší publi-
cistické aktivitě. Napsal jste stovky statí a expertíz do odbor-
ných a vědeckých časopisů nebo sborníků. Jste spoluzakla-
datelem a místopředsedou redakční rady časopisu ochranářů 
přírody a krajiny Veronica, který vychází v Brně již od roku 
1986. Jak vzpomínáte na začátky Veroniky?
	 To	 je	 takové	 vysněné	dítě,	 po	 tom	 jsem	 toužil.	Časopis	ne-
bylo	 lehké	 založit,	 fungoval	 ještě	 tiskový	 dozor.	 Museli	 jsme	
zpočátku	 vycházet	 jako	 bulletin	 základní	 organizace	 Českého	
svazu	ochránců	přírody.	Ale	pozor,	Veronica	se	píše	s	„c“,	což	
je	latinský	název	rozrazilu.	Asi	všichni	známe	populární	Nezva-
lovy	 verše	 „Na	 břehu	 řeky	 Svratky	 kvete	 rozrazil“,	 které	 nás	

také	 motivovaly.	 Chtěli	 jsme	 populárně	 psané	 odborné	 články	
o	ochraně	přírody	a	krajiny	spojit	s	kulturou	s	tím	související.	
Tedy	i	trochu	básniček,	fejetonů,	esejí,	kreseb.	Což,	myslím,	se	
nám	podařilo.	Někdy	více,	někdy	méně,	ale	tuto	linii	si	držíme	
a	vycházíme,	což	je	úžasné,	už	ve	33.	ročníku.

Vy jste se ale nevyhýbal ani jiným médiím. Ať už televizi, tak 
rozhlasu. Měl jste se léta podílet s redaktorem Simanovem 
na pořadu Prameny domova. Co Vám tato práce dala?
	 Ano,	Vladimír	Simanov	byl	úžasný	a	nesmírně	 skromný	člo-
věk.	Byl	to	takový	první	reportér	přírody.	Přišel	do	terénu	a	tam	
nahrál	třeba	potůček,	jak	bublá,	jak	zpívá	ptactvo,	a	k	tomu	vedl	
zasvěcený	komentář.	Spolupracoval	jsem	s	ním	na	tomto	oblíbe-
ném	pořadu	léta,	například	i	s	Jaromírem	Tomečkem.	Rád	na	to	
vzpomínám	 i	proto,	že	mě	pan	redaktor	Simanov	přiměl,	abych	
psal	pro	pořad	beletristické	črty.	Některé	z	nich	jsem	po	letech	
zařadil	do	své	knížky	Kousíček	modré.

Abychom stále jen nevzpomínali, jedním z častých námětů od-
borných i laických diskuzí v Tišnově byl a stále je biokoridor 
mezi Klucaninou a Květnicí. Jak se situace kolem něho vyvíjí?
	 Ve	smyslu	platné	legislativy	a	metodiky	jsme	již	v	roce	1996	
vytvořili	s	Ing.	Dragou	Kolářovou	„Generel	lokálního	územního	
systému	ekologické	stability	města	Tišnova“.	Ten	má	jako	re-
gionální	biocentrum	Květnici,	regionální	biokoridor	probíhá	ko-
lem	Svratky.	Odtud	pak	vybíhají	lokální	větve	–	lokální	biokorido-
ry	k	lokálním	biocentrům.	Jediné,	co	tu	chybí,	tak	je	spojnice	mezi	
Klucaninou	a	Květnicí,	lokální	biokoridor	přes	ta	pole.	Biokoridor	
má	umožňovat	migraci	jak	rostlin,	tak	živočichů	přes	krajinu,	kde	
příroda	jako	taková	chybí.	A	byť	je	to	zaneseno	v	každém	územ-
ním	plánu,	to	ano,	pro	realizaci	se	udělalo	pramálo.	Pochopitelně	
vše	naráží	na	problém	s	pozemky	a	jejich	výkupem.
	 V	Komisi	životního	prostředí	jsem	byl	nepřetržitě	29	let,	spo-
luzakládal	jsem	ji	po	listopadu	1989,	ale	teprve	až	v	posledních	
dvou	letech	se	nám	trošku	podařilo	zvýšit	zájem	odpovědných	
osob	o	tuto	problematiku.	Stále	věřím,	že	se	biokoridor,	navzdo-
ry	rozpínání	města	dále	do	polí,	přece	jen	podaří	realizovat.

A protože člověk je nejen prací živ, čím se zabýváte ve svém 
volném čase? Maličko tím narážím na Vaše výtvarné aktivity.
	 Můj	strýc	Bohdan	Lacina,	což	byl	 jeden	z	významných	čes-
kých	malířů	20.	století,	člen	meziválečné	avantgardy,	mi	říkal:	
„Honzo,	ty	piš,	ale	do	malování	se	nepleť.“	Tak	jsem	se	do	ma-
lování	nikdy	nepletl,	jen	jsem	trochu	kreslil.	Nekopíruji	skuteč-
nost,	tvary	si	vymýšlím.	A	hlavně	jsem	lepil	a	lepím	koláže.	Pro	
mě	je	to	úlevná	hra,	když	třeba	vezmu	do	ruky	kousek	třpytivé-
ho	staniolu	a	vytvářím	si	zářivý	svět.	Dnes	už	ho	sice	nelepím	
tak	zářivě,	ale	stále	ve	svých	kolážích	ten	prvek	zářivosti	mám.	
Jde	o	symboliku	mé	vnitřní	pohody.

Co nějaké další koníčky?
	 Koníčkem	mi	byla	a	stále	je	moje	práce.	V	současnosti	pokra-
čuji	ve	„vcházení	do	obrazů“	–	hledám	místa	dávných	krajinoma-
leb,	 třeba	 Jamborových,	 a	 konfrontuji	 je	 s	 fotografem	 Josefem	
Ptáčkem	se	současným	stavem	krajiny.	Příští	rok	by	z	toho	měla	
být	 v	 Jamborově	domě	další	 výstava.	Přemýšlím,	 co	mám	 ještě	
rád.	Hrozně	rád	jsem	za	mlada	lezl	po	stromech,	teď	už	se	nikam	
nevyškrábu,	ale	kdybych	byl	mladší,	asi	bych	se	dal	mezi	arboris-
ty.	Pohled	na	svět	z	větrem	rozevlátého	stromu	býval	vzrušující!
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Nová rubrika Otázky a odpovědi (nahrazuje dosavadní Hydepark) 
není pro Tišnováky tak úplně novou – s rubrikou stejného názvu 
se už roky setkávají na webu města. V posledních měsících je právě 
tato „interaktivní“ část webu nejnavštěvovanější a měsíčně dostávají 
občané jejím prostřednictvím odpovědi na desítky zajímavých i kri-
tických dotazů. Chceme proto tyto rubriky propojit a zapojit do do-
tazování ještě více lidí. S nejzajímavějšími příspěvky za celý měsíc 
pak seznámíme čtenáře Tišnovských novin právě zde. Ptát se můžete 
přes formulář na webu města (www.tisnov.cz/otazky-odpovedi) nebo 
písemně na korespondenční adresu redakce TN. Jen prosíme tazatele 
o stručně formulované otázky, abychom v rubrice zachovali prostor 
pro více příspěvků. Odpověď od kompetentní osoby se snažíme zajis-
tit vždy do týdne od obdržení dotazu.

Prosím vás, kdy se začne stavět na staré pile? Jen orientač-
ně, děkuji. Veronika Janáčová
V	 současnosti	 Vám	 bohužel	 přesný	 termín	 nemohu	 sdělit,	 ale	
pokusím	se	alespoň	odhadnout	dobu	do	zahájení	dotazované	vý-
stavby.	V	těchto	dnech	skončilo	jednání	u	Nejvyššího	správního	
soudu	k	našemu	územnímu	plánu.	Investor	nyní	může	zažádat	
o	územní	rozhodnutí	a	stavební	povolení	–	pokud	zpracovává	pro-
jekt.	Dokončení	projektu	3	až	6	měsíců,	podání	žádosti	na	sta-
vební	úřad,	vyjádření	dotčených	orgánů	trvání	6	až	18	měsíců.
Zahájení	stavby	tedy	může	být	v	rozmezí	9	až	24	měsíců.
S pozdravem 
Ing. Karel Souček / první místostarosta Tišnova

Jaký má smysl kácení vzrostlých stromů v lokalitě Květnická 
1721? Děkuji za odpověď. Kamil Mitáš
Na	okraji	přírodní	památky	Květnice	nad	ZŠ	nám.	28.	října	byly	
v	 letošním	roce	dokáceny	v	souladu	s	Plánem	péče	o	přírodní	
památku	Květnici	po	dohodě	s	Krajským	úřadem	JmK	a	Svazem	
ochránců	 přírody	 nepůvodní	 dřeviny,	 které	 do	 tohoto	 zvláště	
chráněného	území	nepatří.	Nyní	se	jednalo	především	o	trnovník	
akát	a	pajasan	žláznatý.	Právě	postupná	likvidace	pajasanu	zde	
probíhá	 již	 několik	 let,	 jelikož	 začal	 zamořovat	 dřínové	 a	 jiné	
původní	porosty.	Až	se	podaří	všechny	pařezové	či	kořenové	vý-
mladky	 zcela	 zlikvidovat,	 bude	 přistoupeno	 k	 výsadbě	 původ-
ních	druhů	dřevin	v	souladu	s	Plánem	péče.
S pozdravem
Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních 
služeb

Dobrý den, pane Sebero, jak budete proti problému rozmáha-
jící se „školské turistiky“ postupovat? Byl bych rád, kdyby 
se naše děti dostaly na základní školu, kam patří, a ne aby 
díky tomuto nešvaru musely chodit na druhou základní ško-
lu, protože pro ně nebude místo.
Trvalé	bydliště	a	jeho	účelové	přehlašování	je	problém	obtížně	
řešitelný.	Dá	se	říci,	že	to	je	obcházení	zákona	i	zneužití	práva.	

Krok	je	to	ale	legální,	změna	trvalého	bydliště	není	nic	 jiného	
než	evidenční	úkon,	na	který	se	nabalují	další	souvislosti.	Jed-
nou	z	nich	je	tvorba	školských	obvodů	a	garance	místa	ve	ško-
lách.	 Změnu	 trvalého	 bydliště	 nemůžeme	 zakázat.	 Účelovost	
můžeme	s	větší	či	menší	úspěšností	prokázat	a	budeme	se	mu-
set	tímto	zabývat.
Bez	 ohledu	 na	 výše	 uvedené	 je	 naší	 povinností	 zajistit	 školní	
docházku	pro	tišnovské	děti.	A	zde	se	nabízí	několik	řešení,	více	
či	méně	populárních,	více	či	méně	komfortních	pro	děti,	 jejich	
rodiče	a	učitele.	Jednotlivá	řešení	se	liší	též	finanční	a	časovou	
náročností	a	také	celkovou	udržitelností.
Mgr. Martin Sebera, Ph.D. / místostarosta Tišnova

PS:	A	také	budeme	apelovat	na	rodiče,	aby	nepodváděli,	protože	
je-li	dítě	konfrontováno	s	patologickým	jednáním	dospělých,	má	
to	neblahý	výchovný	vliv,	a	děti	pak	takové	vzorce	chování	auto-
maticky	reprodukují.

Dobrý den, prosím, můžete mi poradit, do kterého kontej-
neru mohu odkládat plechovky, hliníková víčka od jogurtů 
a další drobný plechový odpad? V některých městech jsem 
zahlédla symboly plechovek na žlutých kontejnerech. V Tiš-
nově jsem však toto označení nikde neviděla. 
Děkuji za odpověď. Jaroslava Halouzková
Dobrý	den,	paní	Halouzková,
nápojové	hliníkové	plechovky,	konzervy	od	potravin	či	např.	hli-
níková	víčka	od	jogurtů	v	Tišnově	třídíme	v	rámci	plastu,	vha-
zujte	je	tedy	do	žlutých	nádob	na	plasty	či	do	pytlů	v	rámci	Pyt-
lového	sběru	plastů.	Tento	drobný	kov	z	domácnosti	 je	možné	
odevzdat	také	na	sběrném	dvoře	města	na	ul.	Wagnerova	1543.
Ing. Žaneta Krábková / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Dobrý den, nevím, zda svou otázku směřuji správně, ale 
stále častěji se setkávám s bezohlednými řidiči, kteří chtějí 
zaparkovat na parkovišti přímo u obchodu Albert a neváhají 
vytvořit kolonu !!! přímo na hlavní cestě. Ohrožují a omezují 
ostatní. Podobný problém byl i v ulici Mlýnská a vyřešila to 
značka zákaz zastavení. Děkuji. R. Vondrová
Dobrý	den,	paní	Vondrová,
o	tvořících	se	kolonách	v	blízkosti	OC	Albert	víme	a	vnímáme	
je	stejně	jako	Vy.	Jedná	se	o	bezohlednost	řidičů,	kteří	si	neuvě-
domují,	že	pouze	kvůli	svému	nákupu	vytváří	nebezpečné	a	ne-
přehledné	situace.	V	době,	kdy	se	některý	ze	strážníků	v	této	
lokalitě	vyskytuje,	tak	se	samozřejmě	tímto	nešvarem	zabývá.	
Bohužel	v	Tišnově	není	pouze	Albert	a	strážníci	musí	být	tam,	
kde	 jsou	potřeba.	Máte	pravdu,	že	na	ul.	Mlýnská	se	problém	
vyřešil,	když	se	nám	nakonec	podařilo	prosadit	dopravní	značku	
se	zákazem	zastavení.	Věřím,	že	i	zde	se	nalezne	nějaké	schůdné	
řešení,	i	když	se	jedná	o	poněkud	jinou	situaci,	než	byla	na	ul.	
Mlýnská.	Váš	návrh	předáme	věcně	příslušnému	pracovníkovi	
k	posouzení.
Jiří Sokol / vedoucí strážník Městské policie Tišnov

Více otázek a odpovědí najdete každý den na 
www.tisnov.cz/otazky-odpovedi.

OTáZKY
A OdpOVědI
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Pátý díl našeho seriálu k 70. výročí založení Základní umělecké školy Tišnov bude zasvěcen tanečnímu oboru. Pod názvem 
„rytmika“ byla výuka tance v Tišnově zahájena v roce 1951 a celé „dlouhatánské“ období až do roku 1987 ji s kratičkými pře-
stávkami zabezpečovala jedna a tatáž učitelka, zakladatelka oboru Daria Hrdá. Logicky tedy této paní věnujeme první a nej-
delší materiál z dnešní čtyřstrany. Její dnešní pokračovatelka Markéta Chlubná, která má v Tišnově odslouženo již rovněž 
úctyhodných deset let a je strůjcem současného posunu výuky o velký kus kupředu, se rozhodla představit čtenářům jednu 
učební hodinu neobvyklou formou fotokomiksu. Všechny dosavadní pedagogy tanečního oboru jsme pro Vás opět shrnuli 
do přehledné tabulky a jako vždy dojde i na vzpomínky některého z absolventů, kteří profesně zůstali v oboru i po skončení 
školy. Tentokrát bude mít slovo současná členka baletu brněnského Národního divadla Kateřina Matonohová.

	 V	 roce	 1951,	 tedy	 dva	 roky	 poté	 co	
v	Tišnově	vznikl	Městský	hudební	ústav,	
z	něhož	se	pak	vyvinula	dnešní	základní	
umělecká	 škola,	 byla	 dosavadní	 výuka	
hry	na	hudební	nástroje	rozšířena	o	obor	
rytmiky.	Založila	jej	nová	mladá	učitelka	
z	Brna	Daria	Řezáčová,	později	provdaná	
Hrdá,	 která	 do	 Tišnova	 denně	 dojížděla	
vlakem	z	Králova	Pole	a	činila	tak	plných	
36	let	až	do	roku	1987.	Během	své	dlou-
hé	profesní	kariéry	nepoznala	žádné	jiné	
pracovní	 místo,	 Tišnovu	 zůstala	 věrná	
po	celou	dobu;	výjimkou	byly	jen	dvě	ma-
teřské	dovolené.	Délkou	svého	působení	
je	 na	 tišnovské	 „ZUŠce“	 mezi	 ostatními	
pedagogy	dodnes	 rekordmankou,	 teprve	
letos	by	se	 jí	měl	co	do	počtu	odslouže-
ných	let	vyrovnat	učitel	klavíru	Ladislav	
Havlík.
	 Když	se	blížil	čas	jejího	odchodu	do	dů-
chodu,	 objevil	 se	 v	 tehdejším	 měsíčníku	
Tišnovsko	 kratičký	 článek	 podepsaný	
žákyní	 šesté	 třídy	 Barborou	 Válkovou,	
v	němž	tato	dívka	uváděla:	„Velice mě baví 
tancování a všechno, co s tím úzce souvisí, 
proto navštěvuji taneční kroužek Lidové ško-
ly umění v Tišnově. V kroužku mám své ka-
marádky a s paní učitelkou Hrdou si dobře 
rozumíme. Průběh hodiny je spíše zábavný, 

ale přesto se vždy dobře připravíme na různá 
vystoupení. Paní učitelka Hrdá věnovala celý 
svůj život dětem a mě mrzí, že odejde do dů-
chodu. Za to, že nás naučila vytrvalosti, píli, 
trpělivosti a radosti z pohybu, bych jí touto 
cestou chtěla mnohokrát poděkovat.“
	 Daria Hrdá	pochází	z	učitelské	rodiny	
a	po	absolvování	taneční	konzervatoře	tedy	
tíhla	spíše	k	rodinné	tradici	než	k	angažmá	
v	nějakém	divadle.	Od	mládí	milovala	Vy-
sočinu	a	přímo	v	Tišnově	měla	bratra,	je-
hož	manželka	se	znala	s	ředitelem	hudební	
školy	Alešem	Smíškem.	Slovo	dalo	slovo	
a	začala	více	než	pětatřicetiletá	štace,	jejíž	

počátky	nebyly	v	padesátých	letech	právě	
snadné.	Výuka	probíhala	v	normální	třídě	
bývalé	chlapecké	školy	v	Bezručově	ulici,	
kam	se	později	obor	rytmiky	po	obdobích	
strávených	v	základních	školách	Smíškova	
či	na	„Riegrovce“	znovu	vrátil.	V	místnosti	
nebylo	ani	ústřední	topení	a	paní	učitelka	
musela	během	hodiny	přikládat	do	kamen.	
Kromě	hodin	odučených	v	Tišnově	zajíždě-
la	za	svými	žáky	i	do	školy	v	Předklášteří	
a	po	nějakou	dobu	také	do	Drásova.	Pan	
ředitel	 Smíšek	 byl	 spokojen,	 přibylo	 dětí	
a	 škole	 to	 mimo	 jiné	 přineslo	 i	 potřebný	
peněžní	obnos	navíc.

Paní daria Hrdá 
legenda
tišnovSké

  rytMiky
  Václav Seyfert

5
 kapitola

Obě	fotografie	z	tišnovských	časů	paní	učitelky	Darii	Hrdé	pocházejí	z	dětmi	tak	oblíbených	
maškarních	karnevalů.	Na	jedné	z	nich	se	ještě	dolaďují	taneční	pohyby,	na	druhé	už	se	
pózuje	fotografům.	 Foto:	archiv	autora	článku	a	paní	Hrdé
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	 Paní	učitelce	Hrdé	se	přes	všechna	úskalí	v	Tišnově	velice	
líbilo,	 s	 kolegy	 ze	 školy	 i	 dalšími	 spolupracovníky	 měla	 vždy	
dobré	vztahy.	Díky	tomu	se	překlenula	i	přes	všemožné	potíže,	
protože	technické	vybavení	pro	výuku	měla	prakticky	neustále	
nedostačující.	„Při jednom vystoupení před plným hledištěm soko-
lovny nám zněla doprovodná hudba z magnetofonu, o němž jsem 
věděla, že se semtam sám od sebe vypíná, ale nic lepšího jsme prostě 
neměli. Zatímco děti tančily, stála jsem u přístroje s prstem u tla-
čítka a doufala, že se nic nestane. Jenže magnetofon se přece jen 
vypnul – stihla jsem jej znovu rozběhnout tak rychle, že žákyně ani 
neztratily rytmus a obecenstvo si nejspíš vůbec ničeho nevšimlo…“	
	 Běžným	základem	metodiky	výuky	tan-
ce	je	například	příprava	u	tyče,	ale	něco	ta-
kového	paní	Hrdá	za	celou	svou	tišnovskou	
kariéru	ve	škole	vůbec	neměla	k	dispozici!	
„Když jsem v roce 1991 již jako důchodky-
ně slavila šedesátiny, byla jsem pozvána 
do tehdy zcela nově zrekonstruované budo-
vy ve Dvořáčkově ulici, kam se škola právě 
přestěhovala. Když jsem viděla všechno to 
nádherné vybavení, které tam mohly moje ná-
stupkyně prakticky neustále využívat, zůstala 
jsem nadlouho v němém úžasu.“
	 To	 bylo	 již	 v	 éře	 ředitelky	 Jany	 Puj-
manové,	 která	 nastoupila	 do	 čela	 školy	
v	 roce	 1975.	 Jako	 vnučka	 známého	 br-
něnského	 obchodníka	 Vichra	 měla	 pod-
nikavého	ducha	a	díky	 tomu	se	 jí	 časem	
podařilo	 pro	 tišnovskou	 „lidušku“	 právě	
tyto	 nové	 prostory	 vybojovat.	 Ještě	 před	
tím	 ale	 na	 škole	 založila	 nové	 obory	
a	s	jedním	z	nich,	dramatickým,	se	právě	
obor	taneční	(tedy	už	ne	„rytmika“)	často	
propojoval.	Nebyla	 to	ovšem	ani	 zdaleka	
první	 či	 jediná	 využívaná	 spolupráce,	 již	
o	mnoho	 let	dříve	byla	paní	Hrdá	v	kon-
taktu	 se	 zdejšími	 školami.	 Většinou	 šlo	
o	výbornou	zkušenost,	úsměvné	„problémy“	byly	jen	s	někte-
rými	 učitelkami	 tělocviku.	 Vedly	 totiž	 při	 atletice	 svoje	 žá-
kyně	k	 rychlosti,	 zatímco	při	 tanci	byl	kladen	důraz	naopak	
na	ladnost;	tělocvikářky	pak	paní	Hrdé	vyčítaly,	že	tím	jejich	
děvčata	kazí.	Kromě	škol	se	účinně	spolupracovalo	i	s	dalšími	
kulturními	 institucemi,	snad	 jen	v	 těch	nešťastných	padesá-
tých	 letech	to	nebývalo	nejveselejší.	Při	 různých	politických	
oslavách	se	musel	třeba	tančívat	i	kozáček	a	ten	se	v	progra-
mu	střídal	s	revolučními	básněmi.	
	 Jakkoliv	byla	rytmika	navštěvována	téměř	výhradně	děvčaty,	
vzpomíná	paní	učitelka	Hrdá	dodnes	i	na	talentovaného	hocha,	
který	se	později	oboru	věnoval	dokonce	profesionálně.	„Byl to 
Jan Chlup,“	 říká	 paní	 učitelka,	 „v roce 1968 absolvoval v Brně 
taneční konzervatoř a pak se v této oblasti prosadil i za hranicemi.“
	 Když	 začínala	 získávat	 popularitu	 tzv.	 umělecká,	 dnes	 mo-
derní	 gymnastika,	 byla	 paní	 Hrdá	 požádána	 funkcionáři	 Tělo-
výchovné	 jednoty	Baník	Tišnov,	aby	 jim	pomohla	při	pořádání	
závodů	v	tomto	novém	sportu	a	aby	do	soutěže	dodala	 i	svoje	
žákyně	pro	cvičení	se	stuhami,	obručemi	či	švihadlem.	„Zdena 

Škárová nakonec tu soutěž vyhrála a Dáša Dobešová byla třetí. Ti 
tělovýchovní funkcionáři se ale do organizace vůbec nezapojili, celé 
jsem to nakonec musela zajišťovat sama.“	Přesto	dodnes	převládají	
příjemné	vzpomínky	zejména	na	osoby,	které	při	tanečních	poči-
nech	v	mnohém	pomáhaly:	„Ve škole na Smíškově ulici to byla paní 
učitelka Graciasová, v Předklášteří Nečová, na Riegrovce Hranič-
ková, na gymnáziu profesor Stejskal, přidalo se i Karasovo divadlo 
v čele s Lubomírem Kosteleckým a s paní Svadbíkovou ze závodního 
klubu ROH na Mlýnské jsme pořádaly častá mikulášská vystoupení. 
Na klavír nás občas doprovázel pan Karel Seyfert, který v Tišnově 
vedl taneční orchestr.“ 

	 Ve	většině	běžných	případů	ale	Daria	Hrdá	
hrávala	k	produkcím	svých	žákyň	na	klavír	
sama	–	a	nejen	to,	ona	dokonce	hru	na	klavír	
také	vyučovala.	„Začalo to v době, kdy v Tiš-
nově skončila soukromá výuka paní Králíčkové 
a její dřívější klienti přešli k nám do školy jako 
žáci. Kromě toho jsem navíc vyučovala i mimo 
školu, konkrétně pod hlavičkou vzpomínaného 
závodního klubu. Sem chodily děti, které do hu-
dební školy nebyly přijaty, a mým nejlepším žá-
kem tady byl Vlastimil Havlík, již pár let poté 
basketbalový reprezentant.“
	 Svoji	poslední	školní	produkci	paní	uči-
telka	Hrdá	připravovala	jakoby	symbolicky	
s	 pozdějším	 ředitelem	 školy	 Jaromírem	
Škárou,	který	 tehdy	vyučoval	hru	na	bicí.	
Jeho	žáci	bubnovali,	děvčata	tančila	–	bylo	
to	při	karnevalu	v	sokolovně	a	vystoupení	
mělo	velký	úspěch.
	 Paní	 Daria	 Hrdá	 dnes	 žije	 na	 sídlišti	
v	brněnském	Komíně	a	blízko	sebe	má	obě	
své	děti.	Vývoj	ve	svém	oboru	a	jeho	nové	
směry	 již	nesleduje,	ona	sama	ostatně	ni-
kdy	nepreferovala	čistý	klasický	balet,	šlo	
jí	vždy	spíše	o	to,	aby	pohyb	vyjadřoval	lid-
ské	emoce.

	 A	především	díky	emocím	vytrvala	paní	učitelka	ve	svém	tiš-
novském	působišti	tak	dlouho.	Do	historie	zdejšího	školství	se	
tím	rozhodně	zapsala	již	navždy.

baletní hodina je Pěkná dřina!
Markéta Chlubná, Václav Seyfert

	 Na	protější	stránce	na	Vás	čeká	zajímavá	novinka	–	fotogra-
fický	 komiks.	 Zahleďte	 se	 a	 začtěte	 do	 malého	 příběhu	 jedné	
cvičební	 hodiny	 baletu	 a	 zjistíte,	 že	 její	 absolvování	 není	 žád-
ná	procházka	růžovým	sadem.	Současná	paní	učitelka	Markéta	
Chlubná	Vás	 touto	 formou	určitě	přesvědčí,	že	než	se	děvčata	
dopracují	k	ladnosti,	která	bude	působit	lehce	a	přirozeně,	čeka-
jí	je	jen	a	jen	dlouhé	hodiny	dřiny…

Před	35	 lety	se	děti	z	 tanečního	oboru	
dostaly	dokonce	až	na	titulní	stranu	teh-
dejšího	přechůdce	Tišnovských	novin.
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Před hodinou baletu. Ještě plni sil a optimismu!

Konec

Nohu víc otočit!

Dneska to bylo hustý!

A raz a dva!

Ruku protáhnout!

Nohu ještě výš a vytočit!

Hezky
přiložit!



TN 04/201920

ŠKoLSTVí

moje tišnovské
taneční vzPomínky

kateřina matonohová

	 Na	 tišnovskou	základní	uměleckou	školu	vzpomínám	velmi	
ráda.	Chodila	jsem	do	tanečního	kroužku	k	paní	učitelce	Plocho-
vé,	ale	také	do	klavíru	k	paní	učitelce	Kučerové.	Hudba	a	tanec	
mě	naplňovaly	už	od	malička.	Kroužek,	který	vedla	právě	paní	
Plochová,	jsem	navštěvovala	dokonce	již	od	mateřské	školky.
Tancování	mě	strašně	bavilo,	snad	si	ani	nevzpomínám,	že	bych	
šla	do	hodiny	někdy	nerada.	Paní	učitelka	byla	vždy	dobře	na-
laděná	a	uměla	dělat	hodiny	opravdu	zábavné.	Vždycky	jsem	se	
strašně	těšila	také	na	koncerty.	Ta	příprava,	veškeré	chystání	
a	konečně	samotné	vystoupení	byly	pro	mě	pokaždé	skvělým	zá-
žitkem.	Také	každá	poslední	hodina	školního	roku	byla	strašně	
příjemná	a	motivující	na	příští	 rok.	Studentky,	které	 ještě	ne-
odjely	na	dovolenou,	přišly	na	poslední	hodinu	a	povídaly	jsme	
si.	Každá	přinesla	něco	na	zub	a	hrály	jsme	hry.	Jeden	rok	tam	
vypomáhal	také	pan	učitel	Mrkvička,	kterého	nesmím	zapome-
nout	zmínit.	Právě	on	oslovil	moje	rodiče	s	 tím,	že	bych	měla	
jít	na	konzervatoř.	 Jemu	 tedy	patří	 také	velký	dík.	Dodnes	se	
potkáváme	v	divadle. 

oSlavy 70. vyročí založení
www.zustisnov70.cz

22/6 den otevřených dveří zuš
  a trhová slavnost
23/6 zahrádka u Palce, 14:00
  oslava 70. výročí zuš tišnov

"Slavte s námi "

Kateřina matonohová
vystudovala Taneční konzervatoř v Brně. Po ukončení stu-
dia nastoupila jako členka baletního souboru do národního 
divadla v Brně, kde působí už sedmou sezónu. již během 
studia na Taneční konzervatoři vystupovala v baletech ná-
rodního divadla (Korzár, Louskáček aj.). V Louskáčkovi na-
příklad ztvárnila několik různých rolí, mezi které patřila i malá 
Klára. nyní účinkuje téměř ve všech baletech a v některých 
operách národního divadla. nějaký čas také učila děti v ba-
letní škole I. V. Psoty, která je součástí Baletu nD. nyní se 
věnuje především divadlu, učení jen příležitostně. Ve volném 
čase se zabývá turistikou, hrou na kytaru, plaváním a v ne-
poslední řadě rovněž potřebným odpočinkem.

Kateřina	Matonohová	na	ateliérové	fotografii	Arthura	Abrama

učitelé tanečního oboru

Daria Řezáčová-Hrdá
(1951–1987)

Eva Gamboová-Müller
(1994–1996)

Soňa Kočířová
(1955–1956)

olga Schniererová
(1994–1996)

Lenka Švandová
(1987–1994)

Marta Sopouchová
(1994–1996)

Ivana jarešová
(1990–1991)

Eva Plochová
(1996–2009)

Erika Kotzianová
(1990–1991)

Vladimír Mrkvička
(2003–2004)

Irena ochrymčuková
(1990–1996)

Markéta chlubná

(2009–dosud)

naděžda Havlíková
(1992–1993)

Z	vystoupení	žákyň	tanečního	oboru	ZUŠ	Tišnov.
Foto:	Miroslav	Pálka
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	 Prvního	 března	 přijeli	 žáci	 učebního	
oboru	ošetřovatel	ze	Střední	školy	a	zá-
kladní	 školy	 Tišnov	 do	 Brna	 podpořit	
sportovně-dobročinnou	 akci	 pro	 pacien-
ty	 s	 roztroušenou	 sklerózou.	 Tato	 ne-
moc	postihuje	centrální	nervový	systém,	
má	 nepředvídatelný	 průběh	 od	 minimál-
ních	 tělesných	 postižení	 až	 po	 těžkou	
invaliditu.	 Její	 příčiny	 nejsou	 objasněny.	
Choroba	se	vyskytuje	od	puberty	zhruba	
do	30	let,	u	žen	dvakrát	až	třikrát	častěji.	
Dnes	víme,	že	pravidelná	péče	o	fyzickou	
i	psychickou	kondici	je	naprosto	zásadní	
součástí	úspěšného	léčebného	režimu.
	 Maraton	 s	 roztroušenou	 sklerózou	
(MaRS)	je	jedinou	celostátní	akcí,	které	

se	aktivně	účastní	pacienti,	fyzioterapeu-
ti,	lékaři,	přátelé	a	široká	veřejnost.	Stej-
ně	jako	loni	se	akce	konala	v	Lázeňském	
a	relaxačním	centru	v	Rašínově	ulici,	kde	
je	 k	 dispozici	 vybavená	 posilovna,	 tělo-
cvična	a	bazén.
	 V	10	hodin	maraton	odstartoval	a	trval	
nepřetržitě	díky	různým	sportovním	akti-
vitám	do	17	hodin.	Návštěvníci	se	během	
dne	mohli	zapojit	do	kruhového	tréninku,	
smíchocviků,	 což	 je	 aktivita	 vycházející	
z	 jógy	smíchu,	posilovat	s	gumou,	cvičit	
se	šátky	atd.
	 Paralelně	 s	 těmito	 aktivitami	 mohli	
všichni	cvičit	v	posilovně,	kde	se	jim	vě-
novali	žáci	naší	školy.	Trpělivě	pomáhali	

na	posilovacích	strojích	i	během	cvičení.	
Jejich	ošetřovatelské	dovednosti	a	empa-
tie	přispěly	k	pohodě	a	klidu	při	zdravém	
pohybu.	
	 Zdraví	i	nemocní	zažili	den	plný	rados-
ti	a	pohybu.	Naši	žáci	odjížděli	s	pocitem	
spokojenosti,	 že	 svou	 pomocí	 přispěli	
lidem,	kterým	nemoc	ztěžuje	život.	Byla	
to	 akce	 plná	 radosti	 a	 smyslu.	 V	 jejím	
průběhu	organizátoři	podávali	zájemcům	
informace	 o	 tomto	 nevyléčitelném	 one-
mocnění	a	pomocí	dobročinné	sbírky	zís-
kali	prostředky	na	cvičební	aktivity	a	po-
můcky,	které	nejsou	hrazeny	zdravotními	
pojišťovnami.

	 S	našimi	 žáky	prvního,	druhého	a	 třetího	 ročníku	učebních	
oborů	SŠ	a	ZŠ	Tišnov	jsme	se	vydali	do	Brna	navštívit	neformál-
ní	divadlo	BuranTeatr	v	Kounicově	ulici.
	 Zhlédli	 jsme	 anglickou	 verzi	 shakespearovské	 komedie	
A	Midsummer	Night’s	Dream,	kterou	si	pro	nás	a	další	zájem-
ce	nastudovali	žáci	Gymnázia	Olgy	Havlové	v	Ostravě.	Sen	noci	
svatojánské	je	nejslavnější	komedie	Williama	Shakespeara,	kte-
rou	napsal	mezi	lety	1590	a	1596.	Vypovídá	především	o	lásce	
a	jejích	bláznivých	proměnách,	zároveň	o	básnické	a	divadelní	
imaginaci.	Byly	v	ní	využity	specifické	divadelní	prvky	jako	po-
pisnost	nebo	komediantství.	
	 Žáci	gymnázia	neboli	herci	perfektně	zvládli	text	hry	v	anglič-
tině.	V	mnohých	případech	i	s	výslovností,	která	lahodila	naše-
mu	uchu.	Představení	mělo	spád	a	bylo	velmi	vtipné.	Přestože,	
nebo	právě	proto,	že	bylo	v	angličtině,	byli	naši	žáci	šťastni,	že	
rozuměli	textu,	a	navíc	se	jim	to	líbilo.
	 Příjemným	zjištěním	pro	nás	bylo,	že	předsálí	divadla	je	poja-
to	jako	útulná	kavárna,	kde	si	člověk	může	posedět	u	dobré	kávy	
a	zákusku.
	 Po	divadle	jsme	se	přesunuli	do	Technického	muzea,	kde	kro-
mě	stálých	expozic	byla	právě	k	vidění	i	výstava	s	názvem	Prů-
mysl	na	Moravě	1918,	která	 je	věnovaná	stému	výročí	vzniku	
Československé	 republiky.	 Jejím	 záměrem	 je	 dle	 muzea	 uká-
zat	 návštěvníkům,	 jak	 dramatické	 události	 prvních	 tří	 dekád	
20.	století	v	Evropě	ovlivnily	podobu	a	stav	průmyslu	na	Mora-
vě,	přiblížit	změny	struktury	průmyslu	vlivem	rozpadu	Rakous-

ko-Uherska	a	nástup	nových	technologií.	Nové	výrobní	postupy	
a	také	změna	sociální	politiky	ovlivnily	životy	tehdejších	dělníků	
a	továrníků.	Tuto	návštěvu	si	užilo	zvláště	pánské	osazenstvo	
naší	početné	výpravy.	
	 Návrat	domů	nám	zpříjemnilo	vykukující	sluníčko	zpoza	mraků.

NAŠI žácI OpěT pOmáHAlI
sš a zš tišnov

Kateřina Kouřilová

VýleT dO BrNA
sš a zš tišnov

Martina Chvátalová

Studenti	si	užili	výlet	do	Brna.	Navštívili	například	Technické	muzeum.	
Foto:	Miroslav	Chvátal
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	 Přesně	dva	týdny	po	tišnovské	„JazzFes-
tové“	 premiéře	 čeká	 na	 občany	 našeho	
města	 další	 zajímavý	 koncert.	 V	 rámci	

své	 šňůry	 k	 15letému	 výročí	 kapely	 zavítá	 do	 Tišnova	 skupi-
na	Behind The Door z	Frýdku-Místku,	která	vystoupí	v	úterý	
2.	dubna	od	19.30	hodin	ve	velkém	sále	Městského	kulturního	
střediska	v	Mlýnské	ulici.
	 Všichni	členové	sexteta	se	potkali	už	jako	teenageři	ve	školní	
kapele	a	záhy	si	 založili	 svoji	 vlastní,	která	přetrvala	dodnes.	
Kromě	 toho	 jsou	 ale	 dnes	 všichni	 profesionálními	 muzikanty	
s	angažmá	v	předních	českých	skupinách	jako	Čechomor,	Sexy	
Dancers,	Vltava	nebo	Bandjeez.	Repertoár	tvoří	vlastní	skladby,	
které	čerpají	 inspiraci	z	mnoha	různých	zdrojů:	ponejvíce	jsou	
to	různé	odnože	jazzu	(fusion,	latin,	smooth),	ale	pozorný	poslu-
chač	dokáže	objevit	i	vlivy	folku,	rocku	či	klasiky.	Skupina	má	
za	sebou	mimo	běžné	koncertování	v	Česku	či	Polsku	také	turné	
po	pobaltských	zemích,	kde	vystoupila	ve	všech	tamních	hlav-
ních	městech,	a	rovněž	účast	na	prestižních	festivalech	Colours	
Of	Ostrava	nebo	Prague	Proms.	
	 V	recenzi	na	poslední	album	skupiny	napsal	její	autor	Lukáš	
Duchoň	na	stránkách	Musicologica	(internetový	měsíčník	Ústa-
vu	hudební	vědy	FF	MU	Brno)	mimo	 jiné	toto:	„Kapela Behind 
The Door dozrála ve velmi originální projekt. Její tvorba čerpá snad 

ze všech zákoutí hudby. … Charakteristickým znakem je originální 
souzvuk dvou dechových nástrojů – saxofonu a flétny. Páteř reper-
toáru tvoří kompozice bubeníka Matěje Drabiny pocházející z jeho 
roční studijní stáže v dánském Odense a inspirace skandinávským 
jazzem je v nich téměř hmatatelná. Jednotlivé skladby jsou vlastně 
drobnými vnitřně strukturovanými a vypointovanými příběhy…“

Kapela	hraje	v	obsazení:
Ladislav	Muroň	–	flétny,	Ondřej	Klímek	–	saxofony
Matěj	Drabina	–	bicí	nástroje,	Radim	Přidal	–	kytary
Lukáš	Čunta	–	baskytara,	Ondřej	Valenta	–	klávesové	nástroje

Diskografie:
Dej	si	gispirín!	(2008),	Keynotes	(2011),	Proti	proudu	(2016)

	 V	březnu	si	abonenti	Kruhu	přátel	hudby	vychutnali	vystou-
pení	klavírního	tria	Guarneri	Trio	Prague	a	hned	v	následujícím	
měsíci	je	čeká	stejný	typ	souboru.	Je	tu	ovšem	jeden	zásadní	roz-
díl:	zkušené	mužské	harcovníky	vystřídají	krásné	mladé	dámy.	
	 Seskupení Puella Trio	 tvoří	 klavíristka	 Adéla Donovalová	
(pocházející	 z	 Prahy),	 violoncellistka	 Markéta Kubínová	 (z	 již-

ní	Moravy)	a	houslistka	Eva Krestová	(ze	slovenské	Nitry).	Jak	
vidno,	sešly	se	z	různých	míst	někdejšího	Československa	a	mají	
za	sebou	úspěšná	koncertování	v	řadě	evropských	zemí	–	Pražské	
jaro,	Pablo	Casals	Festival	ve	Španělsku,	Festspiele	Meclenburg-
-Vorpommern	v	Německu,	Flaneries	Musicales	de	Reims	ve	Fran-
cii.	Ceny	si	přivezly	ze	soutěží	v	Rusku,	Nizozemsku	či	Itálii.
	 V	pojednání	o	historii	souboru	se	dočtete,	že	trio	vzniklo	v	roce	
2003,	kdy	se	na	brněnské	konzervatoři	sešly	ve	třídě	povinné	ko-
morní	hry	Terezie	Fialová,	Markéta	Vrbková	a	Eva	Karová.	Po-
dle	 jmen	 to	 sice	 vypadá	 jako	 trojice	 úplně	 jiných	 hudebnic,	 ale	
ve	skutečnosti	pouze	Terezii	Fialovou	od	té	doby	vystřídala	u	kla-
víru	Adéla	Donovalová,	zatímco	ve	zbývajících	dvou	případech	jde	
o	příjmení	týchž	hráček	na	strunné	nástroje,	ovšem	za	svobodna.	
Na	albu	z	 roku	2009	 lze	v	sestavě	 tria	nalézt	další	 jméno,	a	 to	
houslistky	Lenky	Matějákové,	která	v	té	době	byla	členkou	sou-
boru.	 Předchozí	 album	 ze	 skladeb	 Bohuslava	 Martinů,	 Alfreda	
Schnittkeho	a	Dmitrije	Šostakoviče	(2007)	nahrálo	trio	v	původ-
ním	složení.	Současné	členky	mají	vesměs	mimo	působení	v	Puella	
Triu	na	svém	kontě	i	řadu	dalších	uměleckých	úspěchů	buď	indivi-
duálních,	nebo	s	dalšími	soubory,	v	nichž	působí.
	 „Vzrušující výlet napříč žánry – hudba, která voní“,	 zní	 motto	
na	webových	stránkách	tria.	Přijďte	přivonět	ve	středu	24.	dubna…

ZA dVeřmI je jAZZ
Václav Seyfert

puellA TrIO – HudBA, KTerá VONí…
Václav Seyfert

V	rámci	své	šňůry	k	15letému	výročí	kapely	zavítá	do	Tišnova	skupi-
na	Behind	The	Door	z	Frýdku-Místku.	

Seskupení	Puella	Trio	tvoří	klavíristka	Adéla	Donovalová,	
violoncellistka	Markéta	Kubínová	a	houslistka	Eva	Krestová.	
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	 Když	v	sobotu	30.	března	2013	večer	
zazněly	 z	 pódia	 Kulturního	 domu	 v	 Že-
lezném	 první	 tóny	 v	 podání	 slovenské	
skupiny	ZVA	12-28	Band,	těžko	kdo	mohl	
tušit,	 že	 začíná	 tradice,	 která	 si	 najde	
svoje	 místo	 nejen	 mezi	 akcemi	 zdejšího	

regionu,	ale	také	v	kalendáři	renomova-
ných	hudebních	 festivalů.	První	Blueso-
vá	pomlázka	možná	ani	neměla	mít	svoje	
pokračování,	ale	ohlas	na	vystoupení	tří	
kapel	byl	tak	příznivý,	že	bylo	prakticky	
ihned	rozhodnuto	o	konání	dalšího	roční-
ku.	A	pak	přibyl	třetí,	čtvrtý…
	 Letos	se	Bluesová	pomlázka	uskuteč-
ní	 již	posedmé.	V	předchozích	šesti	 roč-
nících	se	objevily	nejen	kapely	z	domácí	
bluesové	špičky	(Hoochie	Coochie	Band,	
St.	Johnny	feat.	Charlie	Slavík,	Jiří	Šlup-
ka	 Svěrák	 &	 Nejenblues,	 Lukáš	 Marti-
nek	&	Private	Earthquake,	ASPM	Trio,	
Band	Of	Heysek	a	další),	ale	také	účinku-
jící	spříznění	s	tímto	stylem	jen	vzdáleně	
či	vůbec	(Ladě,	Roman	Dragoun,	Twisted	
Rod)	a	především	hosté	ze	zahraničí.	Vel-
mi	dobrý	dojem	zanechaly	vždy	skupiny	
ze	Slovenska	(Erich	Boboš	Procházka	&	
Marek	Wolf,	Dura	Blues	Club	feat.	Fedor	
Frešo),	na	pódiu	ovšem	kromě	nich	v	růz-
ných	 ročnících	 stáli	 i	 umělci	 z	 Polska	
(Hot	Tamales	Trio),	Německa	 (saxofoni-
sta	 českého	původu	 Joe	Kučera),	Spoje-
ných	 států	 amerických	 (Jesse	 Ballard),	
a	dokonce	Argentiny	a	Ekvádoru	(Demi-
an	Band).
	 V	sobotu	13.	dubna	2019	se	v	tradič-
ním	 charismatickém	 prostředí	 v	 Želez-
ném	sejdou	tři	skupiny,	které	sice	tento-
krát	budou	vesměs	české,	ale	nabídnou	
dostatečně	 pestrý	 program.	 Již	 v	 17	

hodin	 zahájí	 (pod)večer	 crossoverové	
power	 trio	 The BladderStones.	 Hraje	
v	obsazení	Tomáš	Frolík	–	kytara,	zpěv;	
Jan	Judl	–	baskytara,	zpěv;	Michael	No-
sek	–	bicí	 zpěv.	Frolík	má	za	sebou	ně-
kolik	výukových	lekcí	u	Robbena	Forda	

či	Marcuse	Millera,	„Johnnyho“	Judla	 je	
možno	 slýchat	 i	 se	 skupinami	 Jablkoň	
nebo	Plastic	People	Of	The	Universe,	No-
sek	hrává	i	s	tak	stylově	odlišnými	kole-
gy,	jakými	jsou	třeba	Beata	Hlavenková	
a	Mário	Bihári.	Skupina	má	na	kontě	dvě	
alba	Bored	Of	Love	(2014)	a	Without	Co-
ver	(2017).
	 Po	nich	přijde	na	řadu	dvojice	Luboš 
Pospíšil & Pája Táboříková.	 Veterán	
naší	 poetické	 rockové	 scény	 vystupuje	
nejen	s	celou	svojí	kapelou	5P,	ale	 také	

v	 menších	 seskupeních	 za	 doprovodu	
různých	členů	souboru.	V	této	sestavě	jej	
doplní	dáma,	která	je	sice	především	bu-
benicí,	ale	po	Pospíšilově	boku	zaměňuje	
bicí	soupravu	za	klávesy	a	také	bezvadně	
zpívá.	Při	vzniku	festivalu	si	sice	pořada-
telé	řekli,	že	vždy	jeden	účinkující	ze	tří	
nemusí	 do	 bluesové	 škatulky	 úplně	 za-
padat,	ale	pokud	si	Pája	střihne	obvyklý	
Mercedes	Benz	z	repertoáru	Janis	Joplin	
nebo	si	Luboš	vzpomene	na	svoji	českou	
verzi	Mayallova	Medvěda,	určitě	dostojí	
i	oni	názvu	téhle	akce.
	 Na	závěr	bývá	namístě	něco	jako	„ra-
dostný	odvaz“.	Postará	se	o	něj	pražská	
kapela	Slapdash Rockabilly,	která	–	jak	
napovídá	 už	 její	 název	 –	 se	 věnuje	 nej-
starší	podobě	rock’n’rollového	stylu,	ješ-
tě	 s	 klasickým	 kontrabasem.	 Trio	 tvoří	
Petr	 Židlický	 –	 kytara,	 zpěv;	 Pavel	 Rů-
žička	–	kontrabas,	zpěv	a	Jan	Štědronský	
–	bicí,	zpěv.	Skupině	dosud	vyšla	tři	alba	
Neo	Rock	A	Billy	(2010),	It’s	All	’Round	
(2013)	a	Nobody	Sees	In	My	Head	(2018).	
V	její	hudbě	se	mísí	rock’n’roll	s	country,	
punkem	či	swingem	a	vždy	přináší	spous-
tu	energie	a	zábavy.
	 Vstupenky	na	festival	jsou	v	předpro-
dejích	 jednak	 v	 Obecním	 úřadě	 v	 Želez-
ném	a	také	v	knihkupectví	paní	Raškové	
v	Tišnově	v	Brněnské	ulici.

BlueSOVá pOmláZKA pOSedmÉ
Václav Seyfert

Na	trojsnímku	z	archivu	pořadatele	jsou	odleva	The	BladderStones,	Pája	Táboříková	s	Lu-
bošem	Pospíšilem	a	skupina	Slapdash	Rockabilly.
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Modrotisková dílna pro dospělé 
se Zuzanou Kalnou 
sobota 13. 4., 15.00–17.00 hodin
Má	 modrotisková	 tradice	 ještě	 budouc-
nost?	 Vyrobte	 si	 zdobení,	 prostírání	
anebo	 ubrus	 na	 sváteční	 velikonoční	
stůl	 technikou	 modrotisku	 a	 seznamte	
se	 s	 historií	 tradiční	 techniky	 chráněné	
Unescem.	 Poznejte	 budoucnost	 tradice	
i	z	pohledu	současného	módního	designu.

Velikonoční divadlo a tvoření 
neděle 14. 4., 15.00–18.00 hodin
•	 	Divadlo Kolárka – Nádherné úterý 

(15.00–16.00 hodin)
	 	Poetický	 příběh	 pro	 děti	 a	 dospělé.	

Dramatizace	stejnojmenné	knihy	Dai-
sy	 Mrázkové	 O	 příčině	 a	 následku,	
o	smutku	a	nenadálém	štěstí,	o	sleč-
ně	 Brambůrkové.	 Divadlo	 Kolárka	 je	
nezávislá	 divadelní	 skupina,	 která	
pochází	z	Blanska,	kde	se	zformovala	
v	 rámci	 literárně-dramatického	oboru	
na	 ZUŠ	 pod	 vedením	 Evy	 Petrželo-
vé.	 Inscenace	 divadla	 Kolárka	 jsou	
multižánrové,	 pohybují	 se	 na	 pomezí	
činohry,	 loutkového	 divadla,	 pohybo-
vého	a	vizuálního	divadla,	výrazového	
tance,	 využívají	 různých	 výtvarných	
i	 multimediálních	 technik.	 Cílem	 je	
osobité	vyjádření	aktuálních	témat.

•	 	Rodinná výtvarná dílna s Lucií Za-
mazalovou (16.00–18.00 hodin)

	 	Výtvarná	 dílna	 v	 galerii	 inspirovaná	
divadelním	představením.	„Úterý	mělo	
radost	a	rozhodlo	se	být	ještě	nádher-
nější,”	píše	se	v	knize	Nádherné	úterý	
Daisy	Mrázkové.	Ve	výtvarné	dílně	se	
vypravíme	 do	 radostné	 jarní	 krajiny	
plné	rozkvetlých	květin	a	budeme	zdo-
bit	vejce	a	vyrábět	pestrobarevné	kvě-
tinové	motýly.

Kámen, valounek, oblázek, šutr
úterý 23. 4., 17.00–19.00 hodin
– anglická výtvarná dílna s Radkou 
Kaclerovou
Co	pro	vás	znamená	kámen?	Rozmluvíte	
se	anglicky	a	zamyslíte	se	nad	rozličnými	
způsoby	využití	kamene.	Podíváte	se,	jak	
horniny	maluje	malíř	Adam	Kašpar	a	co	
pro	něj	znamenají.	Zkusíte	si	vytvořit	ori-
ginální	 artefakt	 z	úlomků	kamenů	nale-
zených	v	oblasti	Svratecké	klenby.

Komentovaná prohlídka výstavy Adama 
Kašpara Klenbou – Brázdou za účasti 
autora a RNDr. Daniela Smutka
sobota 27. 4., 18.00 hodin
RNDr.	 Daniel	 Smutek,	 geolog	 a	 hydro-
geolog,	 zakladatel	 Národního	 geoparku	
Železné	hory,	vás	provede	výstavou	spo-
lečně	 s	 jejím	 autorem	 Adamem	 Kašpa-
rem.	Pokud	Vás	výstava	zaujala,	nenech-
te	si	 ji	ujít	s	výkladem	dvou	zasvěcenců	
z	oblasti	umění	a	vědy.

Art Campy – červenec a srpen 
(nabídka	 letních	 výtvarných	 příměst-
ských	táborů)	
Program	výtvarně	zaměřených	Art	Cam-
pů	naváže	na	aktuální	výstavu	komiksu	
a	ilustrací	pro	děti	Ateliéru	doc.	Barbary	
Šalamounové	z	Fakulty	umění	a	designu	
Ladislava	 Sutnara	 Západočeské	 univer-
zity	 v	Plzni.	Tábory	 se	uskuteční	 v	 pro-
storách	galerie	a	přilehlé	zahradě.	Obědy	
zajištěny	v	restauraci,	odpolední	svačina	
a	pitný	režim	v	galerii.

OHHH! Krajinou!
s Mgr. Tomášem Rybníčkem
22.–26. 7., 9.00–16.30 hodin
Vhodné	pro	děti	ve	věku	6–15	let.
Účastníci	 si	 vytvoří	 vlastní	 komiksy	
a	 ilustrace	 inspirované	 okolní	 krajinou	
a	přírodními	motivy.	Mimo	 to	se	hravou	
formou	seznámí	s	obrazy	Josefa	Jambora,	
jednoho	 z	 významných	 českých	 krajiná-
řů.	Získají	základní	informace	o	krajino-
malbě,	 úběžníkové	 a	 vzdušné	 perspek-
tivě,	 obrazových	 plánech,	 kompozici	
obrazu	a	o	teorii	barev.	

Od Veveří k Pernštejnu
s Mgr. Lucií Zamazalovou
29. 7. – 4. 8., 9.00–16.30 hodin
Vhodné	pro	děti	ve	věku	6–12	let.
V	tomto	týdnu	se	seznámíme	nejen	s	ně-
kterými	příběhy	Starých	pověstí	českých,	
ale	také	s	pověstmi	a	mýty	na	Brněnsku	
a	Tišnovsku.	Každý	den	se	ponese	v	du-
chu	dvou	příběhů,	na	jejichž	motivy	si	za-
hrajeme	spoustu	výtvarných	her.	Co	bylo	
za	 zdí,	 jíž	 Bílá	 paní	 prošla	 naposledy?	
Kterému	z	tišnovských	domů	se	říká	Pek-
lo?	Kde	se	ukrýval	baron	Trenck?	Skrývá	
Brněnská	 přehrada	 poklad	 templářů?	
Celým	 týdnem	 tě	 bude	 provázet	 jedna	

tajemná	postava...	Která	to	asi	bude?	Vy-
tvoříte	si	komiksový	příběh	a	vyzkoušíte	
si	i	práci	na	krátkém	animovaném	filmu.

SVISSST! Krajinou!
s Mgr. Tomášem Rybníčkem
19.–23. 8., 9.00–16.30 hodin
Vhodné	pro	děti	ve	věku	6–15	let.
Budeme	 společně	 pozorovat	 krajinu	
a	 rostliny.	 Přírodní	 motivy	 se	 nám	 sta-
nou	 východiskem	 k	 další	 výtvarné	 prá-
ci,	 k	 rozvoji	 představivosti	 a	 fantazie.	
Formou	 výtvarných	 her	 a	 experimentů	
si	účastníci	vyzkoušejí	některé	výtvarné	
techniky	 a	 postupy.	 Budou	 to	 zejména	
akvarel,	 pastel,	 lavírovaná	 kresba	 tuší,	
základy	 grafických	 technik,	 otiskování,	
tisk	z	koláže,	využití	šablon	při	seriálním	
opakování	a	další.	

Světy za skříní
s Mgr. Radkou Kaclerovou
26.–30. 8., 8.30–16.00 hodin
Vhodné	pro	děti	ve	věku	6–12	let.
Co	 se	 stane,	 když	 otevřete	 neznámou	
skříň	a	vejdete	do	světa	za	ní?	Co	vše	lze	
nalézt	za	dveřmi?	Jakou	krajinu,	postavy	
a	 příběhy?	 V	 tomto	 Art	 Campu	 budete	
především	 cestovat	 v	 čase	 a	 prostoru,	
rozvíjet	 fantazii,	hrát	si	a	 tvořit.	Budete	
se	učit	kreslit	komiks	a	použijete	přitom	
různé	 výtvarné	 techniky	 a	 postupy.	 Vy-
tvoříte	si	vlastní	kostýmy,	jeviště	a	lout-
ky	 a	 vyzkoušíte	 si	 i	 práci	 na	 krátkém	
animovaném	 filmu.	 Čeká	 vás	 celodenní	
výlet	do	okolní	krajiny	 za	překvapením.	
Na	 závěr	 proběhne	 módní	 přehlídka	 va-
šich	modelů,	divadlo	a	prezentace	anima-
cí,	komiksů	či	ilustrací.	

Informace:
Cena	1	500	Kč/dítě.
Sourozenec	sleva	300	Kč.
Místo	–	Galerie	Josefa	Jambora,	
Brněnská	475,	666	01	Tišnov.

Kontakt/informace/přihlášky:
Mgr.	Radka	Kaclerová,
lektor.galerie@kulturatisnov.cz,
tel.	730	167	598
https://www.mekstisnov.cz/galerie
fb:	GalerieJosefaJambora

NejeN duBNOVÉ prOgrAmY
Radka Kaclerová
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	 Až	do	19.	května	můžete	v	Galerii	Jo-
sefa	 Jambora	 navštívit	 nově	 otevřenou	
výstavu	malíře	Adama	Kašpara,	pro	kte-
rou	zvolil	název	Klenbou – Brázdou.	Po-
dle	lokalit	Svratecké	klenby	a	Boskovic-
ké	brázdy,	jimiž	se	ve	svých	nejnovějších	
obrazech	inspiroval.
	 Adam	Kašpar	 je	 loňským	absolventem	
Ateliéru	 malířství	 IV	 profesora	 Martina	
Mainera	 na	 Akademii	 výtvarných	 umění	
v	 Praze.	 Má	 za	 sebou	 několik	 samostat-
ných	i	skupinových	výstav	a	jeho	práce	se	
na	české	výtvarné	scéně	stávají	výrazným	
fenoménem.	Hlavním	námětem	 jeho	 tvor-
by	je	příroda,	kterou	zobrazuje	na	základě	
skic,	 fotografií	 a	 teoretického	studia	pre-
cizní	 realistickou	 technikou.	 Jeho	 kraji-
nomalby	 dokumentují	 pestrost,	 tvárnost	
a	krásu	Země	a	zároveň	mohou	být	apelem	
o	lidské	malosti	a	pomíjivosti	ve	srovnání	
s	monumentálním	majestátem	přírody.
	 Výstavě	Klenbou – Brázdou	dominu-
je	snaha	o	porozumění	tajemství	velkého	
pohybu	 Země.	 Setkává	 se	 zde	 několik	

Kašparových	 vášní;	 realistická	 malba,	
geologie	a	vůle	k	poznání	vrůstají	do	ne-
rozlučného	 spojení	 a	 mají	 za	 následek	
specifické	pojetí	krajinomalby.	
	 V	 site-specific	 projektu	 Klenbou – 
Brázdou	 Kašpar	 zkoumá	 topografii	 geo-
logické	oblasti	Boskovické	brázdy	a	Svra-
tecké	klenby.	Soubor	výzkumných	činností	
a	studií	v	oblasti	představuje	na	obrazech	
krajin	a	doplňuje	je	geologickými	a	paleon-
tologickými	 nálezy.	 Krajinářský	 cyklus	
malířsky	mapuje	zmíněné	oblasti	v	měřít-
ku	od	georeliéfů	přes	detaily	struktur	hor-
nin	 až	 k	 mikroskopické	 analýze	 nerostů.	
Země	v	jeho	malbách	je	majestátní,	zdánli-
vě	tichá,	avšak	detailní	pozorování	odkrývá	
velké	divadlo	tvoření.	Tušíme,	že	výbuchy	
sopek	už	odezněly	a	 láva	a	popel	nakupi-
ly	horstva.	Déšť	a	vítr	horstva	ničí,	skály	
zvětrávají	a	vodní	toky	je	odnášejí	do	moře.	
Usazeniny	 se	 vrství,	 zprohýbají	 a	 vyvrás-
ní	 nová	 pohoří.	 Husté	 porosty	 plavuní,	
přesliček,	kapradin	a	 jehličnanů	dorůstají	
do	výšky	15	metrů.	V	permokarbonských	

pralesích,	močálech	a	bažinách	žijí	obojži-
velníci,	ryby,	žraloci	a	první	plazi.
	 Krajina	se	v	cyklu	stává	nástrojem	po-
znání	a	prostředkem	růstu	bytí.	Francouz-
ský	filozof	Gaston	Bachelard	zabývající	se	
filozofií	vědy	pokládal	básnickou	imagina-
ci	a	vědu	za	dvě	rovnocenné	cesty	lidské-
ho	růstu.	Můžeme	říct,	že	i	vizuální	umění	
a	věda	se	bez	sebe	neobejdou,	každá	po-
stihuje	jinou	stránku	skutečnosti	a	každá	
jinými	 a	 jedinečnými	 způsoby	 přistupuje	
k	poznání.
	 V	obecných	rozměrech	dokážeme	pocho-
pit	 všechno,	 ale	 pokud	 uplatníme	 obecné	
zákonitosti	 v	 konkrétních	 případech,	 do-
chází	k	neurčitostem	a	k	jedinečným	situa-
cím,	které	se	neopakují.	V	oblasti	vědy	tyto	
jedinečnosti	často	unikají	pozornosti.	Kraji-
ny	Adama	Kašpara	zaměřují	pozornost	prá-
vě	na	jedinečnost	okamžiků	a	situací,	jimiž	
procházel,	v	nichž	přemýšlel	a	tvořil.	Z	této	
jedinečnosti,	z	této	konkrétnosti	formy,	se	
stává	realita,	v	níž	autor	tvoří	a	vnímá	v	cel-
ku	tělo-duše-duch.

AdAm KAŠpAr: KleNBOu – BráZdOu
Radka Kaclerová

	 Po	úspěšné	výstavě	Milování v přírodě,	kterou	můžete	zhlédnout	
v	Muzeu	města	Tišnova	ještě	do	14.	dubna,	míří	do	muzea	nová	putovní	
výstava	ZÓNA/Černobyl	30	let	poté.	
	 Výstava	 fotografií	ukáže	současnou	podobu	Černobylu,	zejména	při-
lehlé	 oblasti	 Pripjať	 –	 města	 duchů.	 Soubor	 tvoří	 26	 fotografií	 autora	
Luďka	Ovesného,	které	doprovodí	hudba	Elišky	Cílkové	s	názvem	Pri-
pyat	Piano/The	Sounds	of	Chernobyl.	Hudební	kompilaci	Pripyat	Piano	
vytvořila	Cílková	z	tónů	pian	v	opuštěné	radioaktivní	zóně,	kterou	osobně	
prošla	a	smíchala	zvuky	nástrojů	s	autentickými	zvuky	prázdného	města.
	 Výstava	bude	rozšířena	také	o	téma	vliv	katastrofy	na	obyvatele	Tišnov-
ska,	proto	se	obracíme	na	 tišnovské	občany	a	obyvatele	z	okolních	obcí	
s	 prosbou	 o	 zapůjčení	 fotografií	 z	 doby	 vypuknutí	 havárie	 v	 Černobylu	
26.	dubna	1986.	Vzhledem	k	tomu,	že	obyvatelstvo	tehdejšího	Českosloven-
ska	o	této	katastrofě	a	celém	jejím	dopadu	z	důvodu	komunistické	propa-
gandy	záměrně	informováno	nebylo,	jedná	se	spíše	o	fotografie	z	rodinných	
alb	typu:	Výlety	v	přírodě,	lidé	na	ulici,	ve	městě,	sportovní	aktivity,	práce	
na	zahrádce,	na	poli,	na	stavbě,	sbírání	hub	a	ovoce	–	jaro-léto	1986,	„Pálení	
čarodějnic“	30.	4.	1986,	případně	(povinný!)	prvomájový	průvod	1986.	
	 Za	zapůjčení	fotografií	předem	děkujeme.	Fotografie, prosím, zasílejte 
s popiskem elektronickou poštou na adresu muzeum@kulturatisnov.cz nebo 
přineste originál, který v muzeu naskenujeme a vrátíme. 

ZÓNA V muZeu
Blanka Křížová, vedoucí muzea
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SmyslůPlný rok 2019
Hravé žonglování pro malé i velké
– Dáša Heiland Trávníková
9. 4. 2019 v 16.00 a 17.45 hodin
Pohybový	seminář	 je	 zaměřen	na	 rozvoj	
pohybových	 dovedností,	 zejména	 koor-
dinace,	jemné	motoriky,	orientace	v	pro-
storu	 či	 hmatu.	 Seminář	 je	 praktického	
charakteru	 s	 aktivním	 zapojením	 všech	
účastníků	 do	 jednotlivých	 her	 a	 aktivit	
a	 s	 důrazem	 na	 mezigenerační	 přístup.	
Naučíme	se	společně	 žonglovat	 s	míčky	
či	 šátky,	 budeme	 žonglovat	 samostatně,	
ve	dvojici,	i	ve	skupině.
•		v	16.00	hodin	–	pro	rodiče	či	prarodiče	

s	dětmi
•		v	17.45	hodin	–	pro	veřejnost	a	seniory
Vstupné	50	Kč/jednotlivý	program.
Počet	míst	je	omezen.	Vstupenky	zakou-
píte	 v	 Městské	 knihovně	 Tišnov	 vždy	
v	půjčovní	době.

Přednáška
Přežila jsem gulag – Věra Sosnarová
11. 4. 2019 v 18.00 hodin 
Autentický	 příběh	 Češky	 zavlečené	
do	sovětských	gulagů.	Přijďte	si	poslech-
nout	 skutečný,	 sotva	 uvěřitelný	 osud	
Věry	Sosnarové,	která	byla	po	druhé	svě-
tové	 válce	 odvlečena	 z	 Československa	
a	prožila	devatenáct	krutých	let	v	sovět-
ských	vězeních	a	gulazích.	Nakonec	se	jí	
podařilo	 vrátit	 se	 zpět	 do	 vlasti,	 kde	 se	
začlenila	 do	 normálního	 života.	 Součás-
tí	přednášky	 je	také	možnost	zakoupení	
knihy	Krvavé	jahody.

Cestopisná beseda
Andalusie – Jaromír Novák
– velký okruh okolo Sierry Nevady 
16. 4. 2019 v 17.30 hodin
Zveme	vás	na	výlet:	Od	divokého	pobře-
ží	Costy	del	Sol	s	kouzelným	letoviskem	
Nerja	 a	 nedalekým	 rozsáhlým	 jeskyn-
ním	 komplexem	 přes	 oblast	 Alpujarras	
s	 charakteristickými	 horskými	 vesni-
cemi	na	Mulhacén	vysoký	3	479	metrů,	
nejvyšší	 vrchol	 kontinentálního	 Španěl-
ska.	Poté	do	pobřežního	přírodního	par-
ku	 Cabo	 de	 Gata	 a	 přes	 pouštní	 oblast	
u	 Tabernas,	 kde	 se	 natáčely	 proslulé	
spaghetti	 westerny,	 monumentální	 hrad	

La	Calahorra,	město	Guadix	s	jeskynními	
obydlími,	podmanivou	Granadu	a	dolme-
ny	u	Antequery	zpět	do	Málagy.

Seminář
Specifika výchovy dcer
aneb i holky potřebují tátu
– Ing. Marie Macounová
25. 4. 2019 v 16.00 hodin
Při	semináři	se	zaměříme	na	holčičí	sla-
bé	i	silné	stránky,	na	co	dát	pozor	u	vzor-
ných	 holčiček	 a	 jak	 pomoci	 těm	 méně	
vzorným.	Budeme	diskutovat	o	tom:
•	proč	jsou	holčičky	poslušnější
•	proč	dobře	navazují	oční	kontakt
•	proč	dříve	mluví
•	kdy	odloží	růžové	oblečení
•	proč	potřebují	kamarádky
•	proč	těžce	prožívají	„zradu“	kamarádky
•	kdy	budou	potřebovat	nutně	tátu
•	proč	se	hádají	s	mámou	v	kuchyni	
a	mnohé	další…

Večerem	provází	Ing. Marie Macounová,	
lektorka	 Rodinného	 centra	 Praha.	 Řídí	
Rodinné	centrum	Praha,	vede	přednášky	
a	kurzy	s	rodinnou	tematikou.	Věnuje	se	
programům	na	podporu	rodiny.	Vystudo-
vala	 ČVUT,	 pětiletý	 psychoterapeutický	
SUR	výcvik,	dvouletý	Gestalt	výcvik,	vý-
cvik	Práce	s	časovou	osou,	Terapie	part-
nerského	 vztahu,	 kurz	 Rodinné	 terapie	
a	další.
Marie	je	vdaná	a	je	matkou	čtyř	dcer.	Mi-
luje	tvoření,	hory,	lyžování	a	samozřejmě	
svou	velkou	rodinu	a	práci.
Akce je hrazena z projektu MAP rozvoje 
vzdělávání Tišnov II.
Na seminář se přihlašujte do 18. 4. 2019 
na e-mail: libuse.beranova@tisnov.cz.

oddělení Pro děti a mládeŽ

Setkání se spisovatelkou
Petrou Dvořákovou
– Kluci a děvčata mezi slovy
4. 4. 2019 v 8.30 hodin a 10.00 hodin
Spisovatelka	 dětem	 v	 průběhu	 besedy	
přečte	krátké	příběhy	a	postupně	je	se-
známí	s	pojmy	jako	finanční	gramotnost,	
rozvod,	kyberšikana,	adopce	atd.	Násle-
duje	povídání	o	 tom,	 jak	se	mají	pojmy	
ze	 světa	 dospělých	 chápat,	 aby	 zvládly	

řešit	 problémy,	 které	 samy	 mohou	 za-
žívat.	 Akce	 je	 určená	 pro	 žáky	 třetích	
a	čtvrtých	tříd.	

Výtvarná soutěž
Vezmi si pastelku, tužku, štětec...
1. 4. – 20. 6. 2019
Dětské	 oddělení	 vyhlašuje	 3.	 ročník	 vý-
tvarné	soutěže	pro	děti	na	téma:	Příroda 
v knihách	a	kolem	nás.	Námětem	může	
být	 obrázek	 z	 přírody	 nebo	 ilustrace	
k	 oblíbené	 knize	 o	 přírodě.	 Děti	 mohou	
podle	vlastní	fantazie	vytvořit	a	vyzdobit	
vlastní	knihu,	knižní	obal	či	záložku.	Pro	
jednotlivé	i	velké	společné	práce	můžete	
zvolit	jakoukoliv	techniku	i	pestrý	výběr	
materiálů.	 Rozvíjejte	 svoji	 nápaditost	
i	 zručnost.	 Soutěžit	 mohou	 jednotlivci-
nebo	skupiny,	 třídy	ve	 třech	kategoriích	
(I.	kategorie	–	1.	stupeň	ZŠ,	II.	kategorie	
–	2.	stupeň	ZŠ,	III.	kategorie	–	MŠ).	Od-
měněny	budou	tři	nejlepší	práce	z	každé	
kategorie.	 Výtvarné práce odevzdejte 
v Městské knihovně Tišnov do 20. 6. 
2019.	 Na	 zadní	 stranu	 obrázku	 napište	
svoje	jméno,	adresu,	telefonický	kontakt	
domů	a	 e-mailovou	adresu.	Vítězné	prá-
ce	budou	vystaveny	v	dětském	oddělení	
od	července	do	září	2019.

Rok Ondřeje Sekory
Pozvánka	pro	děti	1.	až	5.	tříd	ZŠ	a	MŠ.	
Termíny	besed	je	třeba	předem	domluvit	
s	Marií	Šikolovou	na	tel.	549	121	003.

Beseda: Vesele s Ondřejem Sekorou
Beseda	 ke	 120.	 výročí	 narození	 autora	
dětem	 představí	 jedinečného	 spisovate-
le	a	 ilustrátora.	 Jeho	dílo	bylo	pro	mno-
hé	čtenáře	vstupní	branou	do	čarovného	
světa	 knihy,	 které	 se	 stejným	 zaujetím	
čtou	 nové	 a	 nové	 generace.	 Na	 besedu	
navazuje	dílna.

Dílna: Hrátky se zvířátky
Děti	uvítají	knížky	plné	pohádkových	pří-
běhů,	 které	 jim	 přibližují	 řadu	 známých	
zvířátek.	Seznámí	se	s	naučnými	kniha-
mi,	které	v	nich	podpoří	zájem	o	fascinu-
jící	svět	přírody.

duBNOVÉ AKce V KNIHOVNě
Edita Hečová
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	 Přípravy	na	oslavy	devadesátky	v	Pod-
horáckém	muzeu	v	Předklášteří	pokračují.	
	 Začátkem	 roku	 muzeum	 řešilo	
a	ve	spolupráci	s	opatstvím	Porta	coeli,	
brněnským	 biskupstvím	 a	 tišnovským	
děkanstvím	i	vyřešilo	prohlídkovou	trasu	
v	 klášteře,	 kterou	 dlouhá	 léta	 zajišťuje.	

Chrám	Nanebevzetí	Panny	Marie	se	bude	
totiž	opravovat	a	je	zapotřebí,	aby	veřej-
nost	nebyla	ochuzena	o	seznámení	s	ce-
lou	národní	 kulturní	 památkou.	 Pravda,	
nepůjde	se	úplně	všude,	ale	prohlídky	se	
konat	budou.	Navíc	muzejníci	operativně	
zařídili	i	možnost	prohlídky	virtuální,	a	to	
promítání	komentovaného	videa	ve	stálé	
expozici	 Historie	 a	 současnost	 kláštera	
Porta	coeli	v	budově	muzea.
	 Stejně	 jako	v	ostatních	měsících	 roku	
je	 i	 29.	 března	 vstup	 do	 muzea	 zdarma.	
V	neděli	7.	dubna	ukončíme	Tajemný	les,	
společnou	výstavu	se	Základní	uměleckou	
školou	v	Tišnově.	Tentýž	den	otevřeme	vý-
stavu	další	s	názvem	Cesty	do	pravěku.
	 Stále	 jsou	 k	 vidění	 muzejní	 expozice	
(Měšťanský	obytný	 interiér	z	přelomu	19.	
a	20.	století,	Dějiny	a	současnost	kláštera	
Porta	 coeli,	 Mineralogický	 systém	 a	 pa-	
leontologie,	Minerály	Tišnovska	a	Lapidá-	

rium	v	křížové	chodbě).	V	dubnu	bude	volný	
vstup	v	neděli	28.	dubna,	protože	29.	dubna	
připadlo	na	pondělí,	kdy	se	neprovádí.

I muZeA mAjí NArOZeNINY
Irena Ochrymčuková

Chodba	v	poschodí	muzea	s	expozicí	
minerálů.

Foto:	archiv	Podhoráckého	muzea
Stálá	expozice	Měšťanský	interiér.

Foto:	archiv	Podhoráckého	muzea

	 Podhorácké	 muzeum	 v	 Předklášteří	
vás	 prostřednictvím	 svého	 nového	 vý-
stavního	projektu	zve	na	pomyslnou	dob-
rodružnou	 výpravu	 do	 hluboké	 historie	
země	 a	 přírody.	 Výstava	 „Cesty	 do	 pra-
věku	 aneb	 Ve	 stopách	 Zdeňka	 Buriana“	
představuje	 tvorbu	 pětice	 výtvarníků,	
kteří	 navazují	 na	 práci	 malíře	 Zdeňka	
Buriana.	Tito	autoři	se	vyznávají	z	obdivu	
k	Burianovým	malbám	a	kresbám,	které	

je	fascinovaly	už	v	dětství	jako	ilustrace	
v	knihách	paleontologa	Zdeňka	Augusty	
nebo	Eduarda	Štorcha	a	které	později	na-
směrovaly	jejich	vlastní	tvorbu.	
	 Ta	vytváří	spojení	mezi	oblastí	umění	
a	vědy.	Malíři	totiž	spolupracují	s	příro-
dovědci	 na	 tvorbě	 přesných	 zpodobení	
prehistorické	fauny	a	flóry.	K	propagaci	
tohoto	 oboru	 vědecké	 umělecké	 rekon-
strukce	 a	 k	 šíření	 odkazu	 Zdeňka	 Bu-	
riana	 vytvořili	 sdružení	 výtvarníků	PAS	
(Paleoart	–	Art	and	Science,	Paleoart	–	
Umění	a	věda)	a	do	dnešní	doby	uspořá-
dali	řadu	úspěšných	výstav.	
	 Na	 aktuální	 výstavě	 v	 Podhoráckém	
muzeu	ožívá	v	obrazech	a	trojrozměrných	
modelech	 úžasný	 svět	 známých	 i	 méně	
známých	 živočichů	 obývajících	 naši	 pla-
netu	 před	 miliony	 lety	 až	 po	 období	 ne-
dlouho	před	příchodem	člověka.	Můžeme	
se	 tak	 seznámit	 s	 prvními	 obyvateli	 pr-
vohorních	 moří	 nebo	 se	 pomyslně	 pro-
jít	 nekonečnými	 karbonskými	 pralesy	
a	močály.	Nechybí	ani	malby	zachycující	

populární	dinosaury	či	symbol	pravěku	–	
srstnatého	mamuta.	
	 Výstava	 v	 Podhoráckém	 muzeu	
v	Předklášteří	prezentuje	kromě	tvorby	
členů	 sdružení	 PAS	 a	 obrazů	 jejich	 in-
spirátora	 Zdeňka	 Buriana	 také	 paleon-
tologické	 a	 archeologické	 exponáty	 ze	
sbírek	muzea	a	z	dalších	institucí.	Bude-
te	 si	 moci	 prohlédnout	 stoličku	 mamu-
ta,	 zkameněliny	 stop	 ještěra	 nalezené	
na	 Tišnovsku	 nebo	 repliky	 kamenných	
nástrojů	 používaných	 pravěkými	 lovci.	
A	nebude	chybět	herna	pro	děti	 i	hravé	
dospělé	návštěvníky.

dO HluBIN prAVěKu!
Hana Fadingerová

P.	Modlitba	–	Guanodon	bernissartensis,	
olej	na	plátně

J.	Teichman	–	Mammuthus	primigenius,	
akryl	na	desce
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	 Klub	přátel	výtvarného	umění	v	Tišnově	pod	záštitou	městyse	
Doubravník	připravuje	mimořádnou	výstavu	u	příležitosti	život-
ního	jubilea	doubravnického	malíře	Stanislava	Bělíka.
	 Na	výstavě	bude	prezentován	soubor	obrazů	ze	soukromých	
sbírek,	z	nichž	některé	nebyly	dosud	vystaveny,	včetně	obrazů	
z	galerie	Jarošova	mlýna	ve	Veverské	Bítýšce.	
	 U	příležitosti	výstavy	bude	vydán	pamětní	list,	který	bude	pří-
tomným	návštěvníkům	podepisovat	malíř	jubilant.	Pro	zájemce	
budou	 připraveny	 také	 knihy	 věnované	 tomuto	 umělci,	 stejně	
tak	autorův	betlém	nazvaný	Jarošův	mlýn.
	 Výstava	bude	 instalována	v	prestižní	galerii	Diana	majitele	
dr.	Jiřího	Mouky,	který	svou	vstřícností	konání	výstavy	umožnil.
	 Zahájení	výstavy	se	uskuteční	27. dubna v 17.00 hodin	slav-
nostní	vernisáží.	Výstavu	uvede	František	Vejpustek,	o	autorovi	
promluví	 Ing.	 Karel	 Odehnal.	 V	 kulturním	 programu	 vystoupí	
operní	pěvkyně	Věra	Bakalová	s	Marií	Sedláčkovou	za	klavírní-
ho	doprovodu	profesora	Františka	Kratochvíla.
	 Výstava	 potrvá	 do	 19.	 května	 a	 bude	 přístupná	 veřejnosti	
pouze	o	sobotách	a	nedělích	v	době	od	13.00	do	17.00	hodin.
	 Výstava	se	koná	za	podpory	firem	Mertastav,	Stavitel	Nejez,	
Vitar,	Dape	a	Jarošova	mlýnu	ve	Veverské	Bítýšce.

BělíKOVY OBrAZY VYSTAVí V gAlerII dIANA
Miroslav Pavlík

U	příležitosti	výstavy	bude	vydán	pamětní	list,	který	přítomným	
návštěvníkům	podepíše	Stanislav	Bělík	–	malíř	jubilant.

Foto:	Michal	Beneš
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KAm V TIŠNOVě
přehled akcí v Tišnově a okolí

Datum Čas Akce Místo Organizuje

31. 3. 2019 10.00–16.00 Jarní kreativní dílny MěKS Tišnov – velký sál
Inspiro – středisko volného času 
Tišnov

1. 4. 2019
– 20. 6. 2019

Výtvarná soutěž  Vezmi si 
pastelku, tužku, štětec...

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

1. 4. 2019 18.00–20.00
KOUČOVÁNÍ – Jak nám může 
usnadnit život?

Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro, 
kancelář BALANCE INSTITUT 

BALANCE INSTITUT, z. s.

1. 4. 2019 18.30–21.00
70 let ZUŠ – Roman Czepa a žáci 
ZUŠ

Sál MěKS Tišnov Základní umělecká škola

2. 4. 2019 16.30–19.00 Jak pečovat o vztah po 10 letech
Rodinné centrum Studánka, 
Riegrova 318, Tišnov

Rodinné centrum Studánka

2. 4. 2019 19.30–21.30 Behind the Door Velký sál MěKS Tišnov Městské kulturní středisko Tišnov

3. 4. 2019 11.45–15.00 Plavání ve Wellness Kuřim Wellness Kuřim
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

4. 4. 2019 08.30–15.30
Punkevní jeskyně Moravského 
krasu

Moravský kras
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

7. 4. 2019 19.00–21.00
70 let ZUŠ – Romeo a Julie 
(filmová projekce)

Kino Svratka Základní umělecká škola

9. 4. 2019 16.00–19.00
SmyslůPlný rok 2019
HRAVÉ ŽONGLOVÁNÍ

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

9. 4. 2019 16.30–19.30
Připraveni zpět do práce aneb 
Sebevědomě a sebe-vědomě 
na trh práce

Rodinné centrum Studánka, 
Riegrova 318, Tišnov

Rodinné centrum Studánka

9. 4. 2019 18.00–19.30
ASERTIVNÍ KOMUNIKACE
jak ji využívat v běžném životě 

Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro, 
kancelář BALANCE INSTITUT 

BALANCE INSTITUT, z. s.

10. 4. 2019 15.00–16.15
Písničky ze starých časů
Zvoní...

Knihovna DPS Tišnov, 
Králova 1742

Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace, deTOX

10. 4. 2019 18.30–21.00
Vystoupení absolventů 
dramatického oboru ZUŠ Tišnov

Sál MěKS Tišnov Základní umělecká škola

11. 4. 2019 13.00–16.00
KONIKLECE – Malhostovická 
pecka

Malhostovická pecka
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

11. 4. 2019 17.00–18.00 Besídka žáků ZUŠ Tišnov Sál ZUŠ Základní umělecká škola

13. 4. 2019 18.00–20.00
Přežila jsem gulag
Věra Sosnarová

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

13. 4. 2019 08.30–11.00 Jarní trhová slavnost Nám. Míru, Tišnov Městské kulturní středisko Tišnov

13. 4. 2019 09.00–13.00
První pomoc u kojenců, 
batolat a předškolních dětí

Rodinné centrum Studánka, 
Riegrova 318, Tišnov

Rodinné centrum Studánka

13. 4. 2019 17.00–22.00 Bluesová pomlázka – 7. ročník Kulturní dům Železné u Tišnova deTOX
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výstava

koncert

přednáška

divadlo

akce pro děti

ostatní

Druh akce:

Muzeum města

Městská knihovna

MěKS

Galerie J. Jambora

Podhorácké muzeum

MAS Brána Vysočiny

RC Studánka

Inspiro

Základní umělecká škola

Centrum sociálních služeb

T. J. Sokol Tišnov

Ostatní

Organizuje:

27. 11. 2018 – 30. 4. 2019
Knihy mého srdce – Svět Astrid Lindgrenové
(žákovská výstava)

Městská knihovna Tišnov

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

5. 2. – 7. 4. 2019 Tajemný les. Práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Tišnov Podhorácké muzeum v Předklášteří

11. 3. – 30. 4. 2019 Jiří Kristen – Obrazy z Vysočiny Domov sv. Alžběty, Žernůvka

16. 3. – 19. 5. 2019 Výstava: Adam Kašpar Klenbou – Brázdou Galerie Josefa Jambora v Tišnově

9. 4. – 10. 11. 2019 Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana Podhorácké muzeum v Předklášteří

16. 4. 2019 Velikonoční výstava Knihovna a přísálí jídelny CSS Tišnov

18. 4. 2019 Velikonoce na zámku Lysice Zámek Lysice

25. 4. 2019 FLORA Olomouc 2019, jarní etapa FLORA Olomouc

duben 2019

15. 4. 2019 18.00–21.00
Moderní psychohygiena
EFT – Práce na zlepšení zdraví 
a psychické odolnosti

Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro, 
kancelář BALANCE INSTITUT 

BALANCE INSTITUT, z. s.

16. 4. 2019 17.30–19.00
Cestopisná beseda. Andalusie – 
velký okruh okolo Sierry Nevady 
– Jaromír Novák

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

17. 4. 2019 11.45–15.00 Plavání ve Wellness Kuřim Wellness Kuřim
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

17. 4. 2019 18.30–21.00
70 let ZUŠ – Varhany vážně, 
nevážně

Sál MěKS Tišnov Základní umělecká škola

24. 4. 2019 19.30–21.00 Puella Trio Velký sál MěKS Tišnov Městské kulturní středisko Tišnov

25. 4. 2019 16.00–19.00
Specifika výchovy dcer
aneb i holky potřebují tátu
Ing. Marie Macounová

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

25. 4. 2019 19.00–21.00
Divadlo Komediograf. Manželství 
v kostce

Kino Svratka Městské kulturní středisko Tišnov

26.– 28. 4. 
2019

MINERÁL Tišnov – mineralogická 
prodejní výstava

Sokolovna Tišnov, Gymnázium 
Tišnov, sportovní hala

T. J. Sokol Tišnov

27. 4. 2019 09.00–12.00
Otevření Rodinné naučné stezky 
na Klucanině

Parkoviště u nového hřbitova 
v Tišnově

Rodinné centrum Studánka

29. 4. 2019 18.00–20.00 Pjér la Šé'z Kino Svratka Městské kulturní středisko Tišnov

Datum Čas Akce Místo Organizuje
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19.30 
ŽENY V BĚHU
CZ | 93’ | 2019 | komedie | přístupné | 130 Kč

19.30 PREMIÉRA
SHAZAM! 
US | 132‘ | 2019 | fantasy | přístupné | 
130 / 110 Kč | dabing

17.00 PRO DĚTI 3D
JAK VYCVIČIT DRAKA 3 
US | 104’ | 2019 | animovaný | přístupné | 
150 / 130 Kč | dabing

19.30 PREMIÉRA
TERORISTKA 
CZ | 95‘ | 2019 | komedie | 12+ | 130 Kč

17.00  FILMOVÝ KLUB
ZAHÁJENÍ FESTIVALU
EXPEDIČNÍ KAMERA 
vstupné na celý festival 120 /100 Kč

17.05
STUMPED expediční kamera
US | 25‘ | dokumentární | přístupné | titulky

17.35
TUPENDEO expediční kamera
CH | 26‘ | dokumentární | přístupné | titulky

18.15
WAIAU – TOA ODYSSEY expediční kamera
NZ | 13‘ | dokumentární | přístupné | titulky

18.30
MATSÉS expediční kamera
CZ | 45‘ | dokumentární | přístupné 

19.30
KROKY NA HRANĚ expediční kamera
SK| 42‘ | dokumentární | přístupné

14.00 PREMIÉRA PRO DĚTI
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU 
CZ | 72‘ | 2019 | animovaný | přístupné | 
130 / 110 Kč

16.00 PREMIÉRA PRO DĚTI
MAXIPES FÍK divadlo
CZ | 60‘ | přístupné | 130 / 110 Kč

19.00 PROJEKCE ZUŠ
ROMEO A JULIE 
US | 120‘ | 1996 | romantický | přístupné | 
zdarma | dabing

14.00 BIO SENIOR
LÉTO S GENTLEMANEM
CZ | 98‘| 2019| romantický | přístupné | 70 Kč 

17.00 FILMOVÝ KLUB
JAROSLAV KUČERA ZBLÍZKA 
CZ | 62‘ | 2019 | dokumentární | přístupné | 
100 / 80 Kč

18.30 FILMOVÝ KLUB
ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA
CZ | 101‘ | 1978 | komedie | přístupné | 
100 / 80 Kč | 35 mm projekce

19.30
SKLENĚNÝ POKOJ
CZ / SK | 104’ | 2019 | drama | 12+ | 130 Kč

17.00 PRO DĚTI 3D
DUMBO
US | 123’ | 2019 | rodinný | přístupné |
150 / 130 Kč | dabing

19.30 PREMIÉRA
HELLBOY 
US | 121‘ | 2019 | fantasy | 15+ | 130 Kč | 
titulky

17.00 FILMOVÝ KLUB
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY  
CZ | 120‘ | 2019 | road movie | 12+ |
100 / 80 Kč

19.30 PREMIÉRA
MY   
US | 121‘ | 2019 | horor | 15+ | 130 Kč | 
titulky

14.00 PRO DĚTI 3D
LEGO PŘÍBĚH 
US / AU | 100’ | 2019 | přístupné | 
animovaný | 150 / 130 Kč | dabing

17.00 PREMIÉRA
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
FR | 98‘ | 2019 | komedie | 12+ | 130 Kč | dabing

19.30
ŽENY V BĚHU
CZ | 93’ | 2019 | komedie | přístupné | 120 Kč

19.30
LOVENÍ
CZ | 100’ | 2019 | romantická komedie | 
12+ | 130 Kč

19.30 ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ
SKLENĚNÝ POKOJ 
CZ / SK | 104’ | 2019 | drama | 12+ |
130 Kč | titulky

17.00 PREMIÉRA PRO DĚTI
MRŇOUSKOVÉ 2. DALEKO OD DOMOVA 
FR | 92‘ | 2019 | animovaný | přístupné | 
130 / 110 Kč | dabing

19.30
CAPTAIN MARVEL
US | 128’ | 2019 | akční sci-fi | 12+ | 
120 Kč | dabing

17.00 PRO DĚTI
JAK VYCVIČIT DRAKA 3 
US | 104’ | 2019 | animovaný | přístupné | 
130  / 110 Kč | dabing

19.30
HELLBOY 
US | 121‘ | 2019 | fantasy | 15+ | 130 Kč | 
dabing

17.00 PRO DĚTI
DUMBO 
US | 123’ | 2019 | rodinný | přístupné | 
130 / 110 Kč | dabing

19.30 PREMIÉRA
ŘBITOV ZVÍŘÁTEK  
US | 100‘ | 2019 | horor | 15+ | 130 Kč | titulky

14.00 PREMIÉRA PRO DĚTI
HLEDÁ SE YETTI 
US | 95‘ | 2019 | animovaný | přístupné | 
130 / 110 Kč | dabing

17.00
ŽENY V BĚHU
CZ | 93’ | 2019 | komedie | přístupné | 130 Kč

19.30 3D
SHAZAM! 
US | 132‘ | 2019 | fantasy | přístupné | 
150 / 130 Kč | dabing

19.30 FILMOVÝ KLUB
MIRAI, DÍVKA Z BUDOUCNOSTI 
JP | 100‘ | 2019 | anime | přístupné | 
100 / 80 Kč | titulky

00.00 PŮLNOČNÍ PREMIÉRA 
AVENGERS. ENDGAME
US | 197‘ | 2019 | akční | přístupné | 
130 / 110 Kč | titulky

17.00 PREMIÉRA PRO DĚTI
HLEDÁ SE YETTI 
US | 95‘ | 2019 | animovaný | přístupné | 
130 / 110 Kč | dabing

19.30 3D
AVENGERS. ENDGAME 
US | 197‘ | 2019 | akční | přístupné | 
150 / 130 Kč | dabing

14.00 PRO DĚTI
DUMBO 
US | 123’ | 2019 | rodinný | přístupné | 
130 / 110 Kč | dabing

17.00
ŽENY V BĚHU
CZ | 93’ | 2019 | komedie | přístupné | 130 Kč

19.30
AVENGERS. ENDGAME 
US | 197‘ | 2019 | akční | přístupné | 
130 / 110 Kč | dabing

19.00 SPECIÁLNÍ AKCE
FILMOVÝ KVÍZ 
Své týmy čítající 6 členů můžete přihlásit. 
kino@kulturatisnov.cz do 22. 4. 2019
Sledujte FB akci pro aktualizace cen.

19.30
CESTA DO PRAVĚKU
FILMOVÝ KLUB – OBNOVENÁ PROJEKCE
CZ | 93‘ | 1995 | dobrodružné | přístupné | 
100 / 80 Kč
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SHAZAM!
Americký akční film na motivy DC comics. Velkoměstem 
protřelý čtrnáctiletý chlapec v pěstounské péči (Asher 
Angel) se zásluhou starého kouzelníka změní v dospě-
lého superhrdinu Shazama (Zachary Levi). Shazam se 
vydává otestovat hranice svých schopností, aby mohl 
bojovat se smrtícími silami zla ovládanými Dr. Thaddeu-
sem Sivanou.

TERORISTKA
Černá komedie, v hlavní roli s Ivou Janžurovou jako 
učitelkou v penzi, kde ji čekají jen samá příkoří. Do-
volávání se pomoci od starostky (Tatiana Vilhelmová) 
nepomůže, tak se rozhodne vzít spravedlnost do svých 
rukou – a dát tak místnímu neřádovi (Martin Hofmann) 
co proto.

FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA
Každý rok přináší filmový festival Expediční kamera 
do dvoustovky českých a slovenských měst ty nejlep-
ší cestovatelské a dobrodružné filmy z celého světa 
i z domácí produkce. Letošní snímky:

STUMPED – Maureen je lezkyně. Chce zdolat cestu 
Days of Future Past. Jenže talent není všechno a Mau-
reen zjišťuje, že bude muset tvrdě makat. Navíc má jen 
jednu ruku.

TUPENDEO – Stephan Siegrist s parťákem se vydá-
vají v roce 2015 na prvovýstup hory Tupendeo v in-
dických Himalájích. Nález lezeckého materiálu těsně 
pod vrcholem jim odkrývá příběh z expedice roku 
1992, kde horolezec Jonathan Bamber bojoval o život, 
a jeho nekonečné čekání na slitování přírody.

WAIAU – TOA ODYSSEY – Víte, co je to packraft? 
Je to nafukovací loď, která je lehká tak, že ji jednoduše 
složíte a hodíte na záda. A víte, co je to bikepacking? 
Moderní pojetí minimalistického cestování na kole. 
Parta tří dobrodruhů, jednoho fotografa a filmaře 
vyrazila na 300 km dlouhou 6denní cestu na Novém 
Zélandu bez jakékoliv podpory.

MATSÉS – Je dnes ještě vůbec možné zažít opravdo-
vé dobrodružství, tak jako za starých časů a jen s papí-
rovou mapou v ruce? Jaké to je, když se otec s dcerou 
na vlastní pěst vydají na peruánsko-brazilskou hranici 
až do nitra Amazonie ke kmeni Matsés, čelícímu tlaku 
civilizace a těžařských společností?

KROKY NA HRANĚ – Běhat pro radost je moderní. 
Byly ale doby, kdy byl běh formou útěku. Kdo utekl, 
přežil. Skupina slovenských ultraběžců se vydává 
po stopách Rudolfa Vrby a Alfreda Wetzlera, kte-
ří v roce 1944 utekli z pekla koncentračního tábora 
v Osvětimi a absolvovali 170 km dlouhou cestu do Ži-
liny, aby podali svědectví o systematickém vyvražďo-
vání Židů. Více než kopce a vzdálenost tentokrát ale 
na cestě bolí vzpomínky.

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ  ČTYŘLÍSTKU
Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři ka-
marádi. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového 
ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uply-
nulém roce. Každý z hrdinů vypráví příběh, který pova-
žuje za úplně nejlepší…

MAXIPES FÍK
Divadelní představení pro děti od 3 let. Hraje divadlo 
Krapet – podle originální předlohy – knihy Rudolfa 
Čechury a Jiřího Šalamouna. 

ROMEO A JULIE
Speciální projekce k 70. výročí založení ZUŠ Tišnov. 
Jaký by byl Romeo (Leonardo DiCaprio), kdyby se 
narodil v dnešní přetechnizované době? A co na to 
panensky čistá láska Julie ve světě neřestí a násilí? 
Mohl by jejich vztah vůbec přečkat věky, jak o tom 
vypráví William Shakespeare? Podívejte se na dávný 
příběh, který scenárista posunul o pár set let blíže 
atomovému věku.

LÉTO S GENTLEMANEM
Promítáme v rámci cyklu BIO SENIOR. Anna (Alena 
Antalová) tráví se svým manželem (Igor Bareš) každé 
léto v chatové oblasti pár desítek kilometrů za Prahou. 
Jsou svoji už celou věčnost, takže jejich manželství 
sklouzlo do rutiny a stereotypu. Anna odjede jednou 
se svými kamarádkami do malebných středních Čech 
na cyklistické výlety. A koho zde nepotká? Elegantního 
gentlemana (Jaromír Hanzlík) a zamiluje se…

JAROSLAV KUČERA ZBLÍZKA
Dokument o jednom z nejznámějších českých kame-
ramanů dneška - Jaroslavu Kučerovi. Obsahuje vý-
povědi Kučerových blízkých, ale i ukázky převratných 
Kučerových filmů. Jde o příběh výjimečného umělce, 
ale i o historickou glosu Československa druhé polo-
viny 20. století, v období, jež tak dramaticky vrcholilo 
rokem 1968.

ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA
Speciální projekce tohoto slavného českého filmu 
v 35mm kvalitě jako pocta Jaroslavu Kučerovi.
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HELLBOY
Hellboy (David Harbour) se tentokráte vydává do Lon-
dýna, kde se probrala ze záhrobí obávaná čarodějnice 
Nimue (Milla Jovovich). Hellboy musí „Královně krve“ 
zabránit, aby neseslala na svět lidí smrtící morovou ránu.

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava uza-
vírá cesty žlutých trabantů napříč kontinenty ve velkém 
stylu. V týmu tentokrát není žádná žena a putování 
smečky mužů v čele s cestovatelem Danem Přibáněm 
nabírá často divoké obrátky. Žlutý cirkus jede z Indie 
až domů. Překonává Himaláje i diktatury, láme výško-
vé rekordy i prchá před policií. Definitivně ukazuje, že 
není třeba drahého vozu, aby člověk projel celý svět 
a zažil jeden z nejdojemnějších návratů.

MY
Novinka oscarového scenáristy a režiséra Jordana 
Peelea (Uteč) je často prohlašována hororem roku. My 
vypráví příběh obyčejné čtyřčlenné rodiny, jíž se změní 
život ve chvíli, kdy se na její příjezdové cestě objeví 
čtveřice agresorů. Ještě znepokojivější je, že útočníci 
jsou k nerozeznání podobní členům napadené rodiny. 
Ve filmu hraje oscarová herečka Lupita Nyong’o nebo 
hvězda seriálu Příběh služebnice Elisabeth Moss.

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
Claude a Marie Verneuilovi čelí nové krizi. Jejich čtyři 
dcery a jejich manželé, David, Rachid, Chao a Charles, 
se rozhodli opustit Francii. Každý z nich k tomu má dob-

rý důvod. Ale co rodiče? Ti udělají všechno pro to, aby 
jim mladí neodjeli někam na druhý konec světa. Pokra-
čování úspěšné francouzské komedie vás opět zaručeně 
rozesměje.

MRŇOUSKOVÉ 2:
DALEKO OD DOMOVA
S příchodem prvních sněhových vloček do údolí je 
nejvyšší čas začít shromažďovat zásoby na zimu. Jenže 
během této rutinní operace dojde ke katastrofě. Malá 
beruška nešťastnou náhodou zapadne do balíku, který 
je odeslán do Karibiku! Ocitá se v novém, nádherném 
prostředí, které ale skrývá mnohé nástrahy.

ŘBITOV ZVÍŘÁTEK
Louis Creed se s rodinou přestěhoval na okraj klidné-
ho maloměsta, kde široko daleko není nic pozoruhod-
ného kromě svérázného pohřebiště domácích zvířat, 
které je opředeno mnoha mýty. Mýty, které jsou děsivé 
a pravdivé… Horor na motivy knihy Stephena Kinga.

HLEDÁ SE YETTI
Animovaný film vypráví příběh badatele, který pátrá 
po podivných tvorech. Podaří se mu narazit na jedno-
ho z těch nejbájnějších, a to Yettiho. Společně se pak 
vydají prozkoumat svět a zjistit, zda existují ještě další 
žijící yettiové. Film stvořilo cenami ověnčené studio 
Laika.

MIRAI, DÍVKA Z BUDOUCNOSTI
Rodinný animovaný film nominovaný na Zlatý gló-
bus a Oscara. Film je vytvořený jako klasická ručně 
kreslená animace, která je čím dál vzácnější. Malý Kun 
si užívá dětství a plné pozornosti svých rodičů. Ov-
šem jen do doby, kdy jeho svět naruší právě narozená 
sestřička Mirai. O různých podobách rodinné lásky 
učí Kuna členové jeho rodiny, se kterými se setkává 
ve fiktivním světě mísícím minulost, přítomnost a bu-
doucnost.

AVENGERS: ENDGAME
Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil 
polovinu života ve vesmíru a silně oslabil Avengers, 
vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím 
finále 22 filmů studia Marvel zvaném Avengers: End- 
game sebrali poslední síly a pokusili se vrátit úder.

CESTA DO PRAVĚKU
Jedná se o digitálně restaurovanou verzi legendární 
české klasiky… Dnes už zdaleka nejen pro děti, ale 
pro všechny, kteří si ji chtějí připomenout na velkém 
plátně v dosud nejlepší obrazové i zvukové kvalitě. 
Český barevný fantasticko-naučný film o výpravě čtyř 
chlapců do pravěku. Jeden z nich najde u jeskyně, 
z které vytéká řeka, trilobita. Nemůže však pochopit, že 
je to tvor, který žil před mnoha miliony lety. Proto se 
chlapci rozhodnou vypravit se, jako ve starých verne-
ovkách, do pravěku. Vplují do jeskyně loďkou a sku-
tečně se dostanou do doby ledové, třetihor, druhohor, 
carbonu a siluru…

duben 2019

VSTUPENKY lze zakoupit:
•  na pokladně kina hodinu před začátkem 

představení
•  v TIC na nám. Míru 120 (pondělí až 

pátek 8.00–12.00 a 13.00–17.00)
• online na webu kina

Změna programu vyhrazena, aktuality 
k nalezení na webu, facebookových strán-
kách kina a v TIC.

Web: www.kinosvratka.cz
Facebook: KinoSvratka
Pokladna telefon: 549 410 046
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HISToRIE

1. DUBNA – PŘED 120 LETY
V	sobotu	1.	dubna	1899	byl vydán výnos 
moravského místodržitelství, kterým	
se	 ženskému	 cisterciáckému	 klášteru	
v	 Marienthalu	 povolilo znovuobsazení 
kláštera Porta coeli.	 Celé	 předklášter-
ské	 panství	 sice	 patřilo	 Marienthalu	 již	
od	června	1861,	ovšem	klasický	řeholní	
režim	zde	směl	být	obnoven	teprve	na	zá-
kladě	 výše	 uvedeného	 výnosu.	 Poté	 se	
veškerý	majetek	stal	znovu	vlastnictvím	
samotného	Porta	coeli	na	základě	kupní	
smlouvy	 s	 klášterem	 v	 Marienthalu,	 je-
muž	 před	 tím	 nebylo	 umožněno	 předat	
vše	 formou	 daru.	 Fakticky	 byl	 konvent	
obnoven	23.	května	1901	příchodem	no-
vých	sester	právě	z	Marienthalu.	Mezitím	
zde	byl	postaven	nový	konventní	kostel,	
vysvěcený	čtyři	dny	před	tím	brněnským	
biskupem	Františkem	Bauerem.	

6. DUBNA – PŘED 55 LETY
V	pondělí	6.	dubna	1964	se narodil Mi-
roslav Steinhauser.	Ve	fotbalové	sezóně	
1982/83	nastoupil	jako	obránce	Zbrojov-
ky	Brno	ke	čtrnácti	prvoligovým	utkáním	
a	stal	se	tak	druhým	a	dosud	posledním	
odchovancem	tišnovského	fotbalu,	který	
dotáhl	své	sportovní	snažení	až	do	první	
ligy.	V	ní	vstřelil	jednu	branku,	a	to	do	sítě	
reprezentačního	 brankáře	 Stromšíka	
v	utkání	proti	Dukle	na	pražské	Julisce.	
Při	fotbalové	kariéře	dokázal	vystudovat	
v	 Brně	 právnickou	 fakultu.	 Po	 dalších	
štacích	 zakotvil	 ve	 Znojmě,	 kde	 dnes	
působí	jako	trenér	mládeže.	V	roce	2014	
byl	Fotbalovou	asociací	ČR	vyznamenán	
v	rámci	ankety	o	nejlepší	trenéry	doros-
tenecké	kategorie	v	republice.

7. DUBNA – PŘED 45 LETY
V	neděli	7.	dubna	1974	zemřel v Praze 
JUDr. Rostislav Major.	Narodil	se	1.	led-
na	 1912	 v	 rodině	 známých	 tišnovských	
divadelníků.	 Ve	 třicátých	 letech	 patřil	
k	předním	místním	sportovcům,	hrál	fot-
bal,	 tenis,	 držel	 řadu	 atletických	 rekor-
dů,	 vyhrával	 lyžařské	 závody	 a	 působil	
také	 jako	 sokolský	 cvičitel.	 Po	 vypuk-
nutí	2.	světové	války	byl	už	v	roce	1939	
zadržen	 na	 Slovensku	 při	 pokusu	 opus-
tit	 Protektorát	 Čechy	 a	 Morava,	 načež	
strávil	 více	 než	 pět	 let	 v	 koncentračním	
táboře	v	Dachau.	V	padesátých	létech	se	

ke	 sportu	 vrátil	 jako	 funkcionář	 a	 v	 ob-
dobí	 1952–54	 byl	 dokonce	 předsedou	
Ústřední	sekce	kopané,	tedy	šéfem	celého	
československého	fotbalu,	s	jehož	repre-
zentací	se	zúčastnil	jako	vedoucí	výpravy	
mistrovství	světa	ve	Švýcarsku	1954.

7. DUBNA – PŘED 35 LETY
V	sobotu	7.	dubna	1984	byly	v Králově 
jeskyni na Květnici objeveny nové pro-
story.	V	knize	Jeskyňáři	pod	horou	Květ-
nicí	popisuje	autor	publikace	Pavel	Vašík	
jejich	nalezení	v	kapitole	nazvané	Objev	
Dobišarovy	chodby.	Část	těchto	prostorů	
je	dnes	k	vidění	pouze	zaskleným	oknem	
a	 není	 přístupná	 ani	 jeskyňářům.	 Jeden	
z	jejich	objevitelů	Zdeněk	Dobišar	zhruba	
o	 dva	 roky	 později	 tragicky	 zahynul	 při	
červnové	povodni	na	Tišnovsku.

15. DUBNA – PŘED 115 LETY
V	pátek	15.	dubna	1904	se narodil Vladi-
mír Hejmala,	pozdější	hajný	v	obci	Šerko-
vice,	který	byl	již	od	přelomu	let	1944-45	
ve	spojení	s	partyzány	v	okolních	lesích.	
Při	tragickém	přepadení	hájenky	26.	úno-
ra	 1945	 protipartyzánským	 komandem	
byl	i	s	manželkou	Marií	a	nejstarší	dcerou	
Věrou	zatčen.	Zatímco	Věra	se	po	necelém	
měsíci	 stráveném	 ve	 vězeních	 v	 Letovi-

cích	a	Brně	mohla	 začátkem	dubna	vrá-
tit	domů,	 její	 rodiče	byli	10.	dubna	1945	
v	Mauthausenu	popraveni.

15. DUBNA	–	PŘED	95	LETY
V	 úterý	 15.	 dubna	 1924	 se	 v	 Dolních	
Loučkách	 narodil Jiří Jobánek.	 V	 roce	
1960	 byl	 zvolen	 do	 funkce	 tajemníka	
místního	národního	výboru	a	po	volbách	
konaných	14.	června	1964	se	stal	před-
sedou	 národního	 výboru,	 který	 byl	 již	
podle	 nově	 vytvořeného	 statutu	 přejme-
nován	z	místního	na	městský.	Při	vstupu	
okupačních	vojsk	v	srpnu	1968	připustil	
vyvěšení	černé	vlajky	na	radnici.	Ze	své	
funkce	 odstoupil	 ke	 dni	 31.	 prosince	
1970,	působil	pak	jako	pracovník	tehdej-
šího	 podniku	 Výstavba	 dolů	 uranového	
průmyslu.	Zemřel	2.	listopadu	1993.

18. DUBNA – PŘED 465 LETY
Ve	středu	18.	dubna	1554	(podle	juliánské-
ho	kalendáře)	obdržel Tišnov od klášter-
ní vrchnosti řadu výsad, které se staly 
základem jeho předbělohorského roz-
květu.	 Tuto	 významnou	 událost	 z	 dějin	
města	 připomíná	 vyobrazení	 na	 průčelí	
naší	radnice,	na	němž	abatyše	Barbora	Ko-
nická	ze	Švábenic	předává	listinu	s	privile-
gii	tišnovskému	purkmistrovi.	Privilegium	
bylo	 sepsáno	 městským	 písařem	 Severí-
nem	 a	 obsahuje	 souhrn	 dílčích	 vylepšení	
a	potvrzení	městských	svobod	a	obyčejů.

20. DUBNA – PŘED 230 LETY
V	 pondělí	 20.	 dubna	 1789	 se	 Wilhelm 
Mundy,	 pozdější	 majitel	 panství	 Porta	
coeli,	stal svobodným pánem	 a	 byl	mu	
udělen	erb.	Bylo	to	v	časech,	kdy	šlech-
tický	titul	bylo	možno	si	od	císaře	i	kou-
pit.	Narodil	se	v	roce	1751	v	porýnském	
Monschau	 a	 roku	 1773	 přišel	 do	 Brna	
jako	soukenický	tovaryš	za	prací	v	textil-
ních	manufakturách	podnikatele	Johanna	
Leopolda	Köffillera.	Zde	se	brzy	stal	mi-
strem	a	vzápětí	se	dokonce	osamostatnil	
s	 oprávněním	 k	 výrobě	 jemných	 suken.	
Císař	 Josef	 II.	 mu	 nejprve	 pronajal	 zru-
šený	 klášter	 Porta	 coeli,	 kam	 Mundy	
umístil	část	své	výroby,	a	v	roce	1800	mu	
jej	 dokonce	 za	 277	 tisíc	 zlatých	 prodal.	
Mundy	zemřel	22.	května	1805.	V	únoru	
1821	 pak	 bývalý	 klášter	 koupil	 od	 jeho	
syna	Jana	Friedrich	von	Vittinghof.	

duBNOVÉ KAleNdárIum TIŠNOVSKA
Václav Seyfert

JUDr.	Rostislav	Major	na	civilním	snímku	
z	mladých	let.	

Foto	z	rodinného	archivu	autora
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20. DUBNA – PŘED 215 LETY
V	pátek	20.	dubna	1804	se narodil Theo-
dor Bauer,	pozdější	majitel	předklášter-
ského	 cukrovaru	 a	 jeden	 z	 průkopníků	
cukrovarnictví	 na	 Moravě.	 V	 roce	 1874	
dal	v	Předklášteří	postavit	rodinné	sídlo,	
z	něhož	se	později	stala	zotavovna	města	
Brna.	Za	své	zásluhy	byl	podle	tehdejších	
zvyklostí	povýšen	do	šlechtického	stavu.	
Zemřel	15.	března	1878.

20. DUBNA – PŘED 65 LETY
V	úterý	20.	dubna	1954	se	 v	Malhosto-
vicích	 narodil Vojtěch Caska.	 V	 letech	
1976	 a	 1980	 se	 zúčastnil	 jako	 veslař	
olympijských	her	v	Montrealu	a	Moskvě.	
Při	první	účasti	skončil	společně	s	Miro-
slavem	Knapkem	na	šestém	místě	v	ka-
tegorii	 dvojek	 bez	 kormidelníka,	 o	 čtyři	
roky	 později	 byl	 se	 čtyřkou	 bez	 kormi-
delníka	(sestava	Caska–Prudil–Neštický	
–Zapletal)	čtvrtý.	Na	mistrovstvích	světa	
získal	 dvě	 stříbrné	 medaile	 s	 posádkou	
čtyřky	 bez	 kormidelníka	 (1979	 v	 jugo-
slávském	 Bledu)	 i	 čtyřky	 s	 kormidelní-

kem	(1982	ve	švýcarském	Luzernu).	Jako	
junior	vybojoval	v	roce	1972	titul	mistra	
světa	 na	 čtyřce	 s	 kormidelníkem.	 Při	
vyhlašování	nejlepších	sportovců	za	 rok	
2015	byl	uveden	do	Sportovní	síně	slávy	
města	Brna.

23. DUBNA – PŘED 75 LETY
V	neděli	23.	dubna	1944	se	v	Hrotovicích	
na	 Třebíčsku	 narodil Aleš Sigmund.	
Hudebník,	 který	 především	 své	 dětství	
a	mládí	prožil	 v	Tišnově,	 tragicky	 zahy-
nul	 7.	 listopadu	 2018.	 Podrobně	 o	 něm	
pojednávala	vzpomínka	jeho	přítele	Jana	
Laciny	v	lednovém	čísle	letošního	roční-
ku	Tišnovských	novin.

24. DUBNA – PŘED 55 LETY
V	 pátek	 24.	 dubna	 1964	 zemřel	 bývalý	
starosta	města	Tišnova	Antonín Mouka.	
Narodil	se	13.	června	1880	a	byla	mu	vě-
nována	jedna	z	kapitol	našeho	dlouhodo-
bého	seriálu	o	čestných	občanech	našeho	
města	(listopadové	číslo	Tišnovských	no-
vin	2018).

 Druhé volby do Evropského parla-
mentu	se	v	České	republice	uskutečnily	
ve	 dnech	 5.	 a	 6.	 června	 2009.	 Celkově	
bylo	v	seznamech	uvedeno	33	volebních	
subjektů,	tedy	o	dva	více	než	v	roce	2004.	
Jedna	strana	z	tohoto	počtu	ale	nakonec	
kandidátku	 nepostavila.	 Přes	 pětipro-
centní	klauzuli	se	tentokrát	dostaly	pou-
ze	čtyři	subjekty,	pro	změnu	o	dva	méně	
než	při	prvních	volbách.	Celkem	22	posla-
neckých	křesel	(rovněž	o	dvě	méně	oproti	
roku	2004)	bylo	obsazeno	takto:	1.	ODS	
9	mandátů	(31,45	%),	2.	ČSSD	7	mandá-
tů	(22,38	%),	3.	KSČM	4	mandáty	(14,18	
%),	4.	KDU-ČSL	2	mandáty	(7,64	%).	Vo-
lební	účast	v	rámci	celé	republiky	činila	
28,22	%,	byla	tedy	téměř	stejná	jako	pět	
let	před	tím.
	 V	 Jihomoravském	 kraji	 byla	 volební	
účast	opět	o	něco	vyšší	(28,64	%),	ještě	
výrazněji	tradičně	v	okrese	Brno-venkov	
(30,36	%).	Přímo	v	Tišnově	se	ze	6	914	
zapsaných	 voličů	 dostavilo	 k	 volbám	
2	 125	 osob,	 což	 představovalo	 účast	
30,73	%,	 o	 něco	 nižší	 než	 při	 evropské	
volební	 premiéře.	 Pořadí	 podle	 hlasů	

tišnovských	 voličů	 bylo	 následující:	 1.	
ČSSD	28,88	%,	2.	ODS	25,34	%,	3.	KSČM	
14,11	%,	 4.	 KDU-ČSL	 13,02	%.	 Ostatní	
volební	subjekty	zůstaly	i	v	Tišnově	hlu-
boko	pod	pětiprocentní	hranicí:	5.	Suve-
renita	2,40	%,	6.	Strana	zelených	2,26	%,	
7.	Evropská	demokratická	strana	2,09	%,	
8.	Věci	veřejné	2,02	%.
	 V	rámci	ČSSD	se	o	křeslo	europoslan-
ce	 opět	 ucházela	 i	 tišnovská	 občanka	
Zuzana Brzobohatá,	která	byla	uvedena	
na	5.	místě	kandidátky	a	stejnou	příčku	
v	 rámci	 své	 strany	 udržela	 i	 na	 zákla-
dě	 volebních	 výsledků,	 takže	 tentokrát	
ve	 volbách	uspěla.	Následujících	pět	 let	
působila	v	Evropském	parlamentu	v	roz-
počtovém	výboru	jako	členka	frakce	Pro-
gresivní	aliance	socialistů	a	demokratů.	
V	hodnocení	docházky	a	účasti	na	jmeno-
vitých	hlasováních	patřila	mezi	českými	
poslanci	 k	 nejaktivnějším	 (4.,	 resp.	 5.	
místo	z	22	členů).
	 Z	Tišnova	dále	neúspěšně	kandidoval	
na	11.	místě	strany	Sdružení	pro	republi-
ku	–	Republikánská	strana	Českosloven-
ska	Miroslav	Mrkvička.

	 Za	měsíc	náš	krátký	seriál	uzavřeme	
vzpomínkou	na	výsledky	voleb	konaných	
v	roce	2014.

jAK jSme VOlIlI dO eVrOpSKÉHO pArlAmeNTu 2009
Václav Seyfert

Tišnovská	europoslankyně	z	let	2009–2014	
Ing.	Zuzana	Brzobohatá.

Foto:	Marc	Dossmann

Vojtěch	Caska	při	svém	uvedení	do	Spor-
tovní	síně	slávy	města	Brna.	

Foto:	Marie	Schmerková
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Poděkování
Ve	 dnech	 11.–13.	 března	 pořádalo	 RC	
Studánka	 tradiční	 jarní	 burzu	 dětského	
oblečení	 a	 dětských	 potřeb.	 Děkujeme	
všem	 dobrovolníkům,	 kteří	 se	 na	 akci	
podíleli,	 a	 také	 těm,	 kteří	 věnovali	 věci	
potřebným	 v	 rámci	 charitního	 šatníku.	
Těšíme	se	na	viděnou	na	podzimní	burze,	
která	se	uskuteční	7.–9.	října.

RC Studánka srdečně zve
V	dubnu	jsme	pro	vás	připravili	zajímavé	
aktivity.	 Podrobné	 informace	 naleznete	
na	www.studanka-tisnov.cz	nebo	na	FB.	
Na	aktivity	 je	 třeba	nahlásit	se	předem!		
K	přihlášení	využijte	e-mail	studanka.tis-
nov@gmail.com.	V	případě	zájmu	zajistí-
me	hlídání	dětí.	

1. Jak pečovat o vztah po 10 letech
Prožívat	spokojený	a	naplněný	partnerský	
život	 i	 po	deseti	 letech	soužití	 je	přáním	
každého,	 kdo	 do	 vztahu	 vstupuje.	 Inspi-
raci,	jak	toho	dosáhnout,	přináší	přednáš-
ka	Mgr.	Jiřího	Haldy	Jak	pečovat	o	vztah	
po	 10	 letech.	 Koná	 se	 v	 úterý	 2. dubna 
od 16.30 do 19.00 hodin.

2. Připraveni zpět do práce aneb sebe-
vědomě a sebe-vědomě na trh práce
Chystáte	se	zpět	do	práce	a	potřebujete	
zmapovat	své	silné	stránky	v	oblasti	pra-
covních	kompetencí?	Potřebujete	poradit	
se	sebeprezentací	a	přípravou	na	pracov-
ní	pohovor?	Právě	pro	vás	jsme	připravili	
cyklus	tří	prakticky	zaměřených	seminá-

řů,	které	vede	Mgr.	Petra	Šnepfenbergo-
vá,	kariérní	poradkyně.

•  Sebepoznání, klíčové kompeten-
ce a jejich mapování (úterý 9. 4. 
od 16.30 do 19.30 hodin)     

  Vyzkoušíte	si	prakticky	zaměřené	ak-
tivity	 na	 sebepoznání,	 sebezkušenost	
a	sebereflexi.	

•  Testy v kariérovém poradenství (pá-
tek 26. 4. od 16.30 do 19.30 hodin)

  Pomocí	testů	si	zmapujete	silné	strán-
ky,	odhalíte	svou	přirozenou	roli	v	pra-
covním	týmu	i	své	priority	při	rozhodo-
vání	o	práci.	

•  Sebeprezentace, příprava na poho-
vor, zdroje informací pro kariéru 
(úterý 7. 5. od 16.30 do 19.30 hodin)

  Využijete	vyzkoušené	aktivity	kariéro-
vého	 poradenství	 z	 předchozích	 dvou	
setkání	 pro	 přípravu	 na	 přijímací	 po-
hovor.	Dozvíte	se	další	 tipy	na	zdroje	
informací	 pro	 plánování	 a	 řízení	 své	
kariéry	 včetně	 zdrojů	 v	 on-line	 pro-
středí.		

3. První pomoc u kojenců, batolat 
a předškolních dětí
Kurz	 poskytuje	 praktické	 rady	 a	 postu-
py	první	pomoci	a	 je	zaměřen	především	
na	řešení	akutních	stavů	miminek	a	dětí	
v	domácím	 i	venkovním	prostředí	během	
běžného	 dne.	 Zaměříme	 se	 na	 přístup	
k	bezvědomému	dítěti,	dušení	cizím	těle-
sem,	 resuscitaci,	 krvácení,	 úrazy	 hlavy,	
popáleniny,	 opařeniny,	 volání	 záchranné	
služby,	prevenci	a	další.	Kurz	je	veden	ze-
jména	 prakticky	 s	 možností	 si	 probírané	
věci	vyzkoušet.	Kurz	vede	zkušená	lektor-
ka	Bc.	Lucie	Škodová	a	uskuteční	se	v	so-
botu	13. dubna od 9.00 do 13.00 hodin.

4. Letní příměstské tábory
aneb Hravé letní školky přírody
V	 letošním	 roce	 jsme	 pro	 děti	 ve	 věku	
od	 4	 do	 7	 let	 připravili	 příměstské	 tá-
bory	 s	 přírodovědnou	 tematikou.	 Náplní	
programu	 jsou	 hry	 a	 aktivity	 zaměřené	
na	poznávání	přírody	a	světa	kolem	nás.
Tábory	 jsou	 určeny	 pro	 děti,	 které	 mají	
zkušenost	se	„školkovým“	režimem.	Prv-
ňáčky	 bereme	 pouze	 v	 případě,	 že	 mají	

na	 táboře	 mladšího	 sourozence.	 Přihla-
šování	 probíhá	 elektronickou	 formou	
od	19.	března.	Odkaz	na	přihlášení	najde-
te	na	webu	Studánky.

Termíny a témata:
15.–19.	7.	 	Lesní	skřítek	Maxík	hledá	

kamarády
22.–26.	7.	 	Vodní	 svět	 s	 malou	 moř-

skou	vílou
29.	7.	–	2.	8.	 Kouzelná	voda
5.–9.	8.		 Kde	žije	krtek
12.–16.	8.	 Začarovaný	les
26.–30.	8.	 V	lese	Řáholci

Psychologické poradenství
Psycholožka	 Mgr.	 Hana	 Pelčáková	 Ku-
becová,	 lektorka	 Školy	 lásky	 v	 rodině	
a	Gestalt	terapeutka,	nabízí	poradenství	
a	psychoterapeutickou	pomoc	při:
•	 	osobních	potížích	(nespokojenost	sám	

se	sebou,	vyčerpanost,	nespavost,	ner-
vozita,	problémy	v	komunikaci)

•	 	partnerských	 problémech	 (komuni-
kační	bloky,	nedůvěra,	žárlivost)

•	 	rodinných	problémech	(výchova,	péče	
o	děti,	problémové	děti,	předškolní	pří-
prava)

•	 	náročných	životních	situacích	(rozvod,	
úmrtí	blízké	osoby)

•	 	úzkostných	a	depresivních	stavech
•	 	péči	o	dítě	s	ADHD	pro	rodiče	a	nefor-

málně	pečující	osoby
Probíhá	formou	individuálního,	párového,	
popř.	 rodinného	 poradenství,	 ve	 dnech	
pondělí	a	středa	na	objednání.	Při	konzul-
taci	mohou	klienti	vystupovat	anonymně.	
Příspěvek	na	jednu	konzultaci	od	klienta	
činí	30	Kč.
Kontakt:	h.kubecova@seznam.cz,
tel.	777	706	721.

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

Aktivity projektu „Rodičovství jako příležitost“ 
jsou podpořeny z dotačního pro-
gramu Rodina. Jeho součástí jsou 
aktivity 1, 2, 3 a psychologické 
poradenství.

ZAjímAVý prOgrAm NA duBNOVÉ dNY
rodinné centrum studánka

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

Děti	i	dospělí	si	karnevalové	veselí	v	Rodin-
ném	centru	Studánka	užili.	

Foto:	Martina	Šaclová
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	 Také	ve	školním	roce	2019/2020	nabídne	Rodinné	centrum	
Studánka	ve	spolupráci	s	městem	Tišnovem	a	MAS	Brána	Vyso-
činy	pro	rodiče	tišnovských dětí,	které	se	nedostanou	do	ško-
lek,	možnost	umístit	dítě	do	Dětské	skupiny	Potůček.	Dětskou	
skupinu	provozujeme	od	září	2018	v	ulici	Květnická	821	(v	bu-
dově	bývalé	kliniky	Logo	a	ještě	dříve	„staré“	Studánky).
	 Kapacita	Potůčku	je	23 míst,	otevřeno	je	každý	všední	den	
včetně	prázdnin	od 6.30 do 16.30 hodin.	Obědy	jsou	dováženy	
z	MŠ	U	Humpolky,	svačinky	jsou	připravovány	přímo	v	dětské	
skupině.	Děti	mají	k	dispozici	 dvě	 zčásti	 propojené	místnosti,	
oplocené	venkovní	hřiště,	pečují	o	ně	tři kvalifikované pečova-
telky	a	o	úklid	a	přípravu	stravy	se	stará	školnice.	
	 Za	pobyt	dítěte	v	Potůčku	rodiče	hradí	„stravovací	příspěvek“	
ve	výši	1 500 korun	měsíčně	(tato	částka	bude	v	případě	ne-
moci	dítěte	nevratná	a	nelze	ji	odečíst	z	daně	z	příjmu	jako	tzv.	
školkovné).	Kromě	celotýdenní	docházky	umožňujeme	i	docház-
ku	na	2	nebo	3	dny	v	týdnu.	V	tomto	případě	výše	stravovacího	
příspěvku	činí	1	200	korun	za	měsíc.
	 Při	práci	s	dětmi	Studánka	vychází	z	principů,	které	uplatňu-
je	v	celé	svojí	činnosti	–	individuální	přístup	k	dětem,	bezpečné	
a	laskavé	prostředí.	Pečovatelky	pro	děti	zajistí	pravidelný	den-
ní	 program	vedoucí	 k	 jejich	 rozvoji	 a	 připravují	 pro	 děti	 věku	
přiměřené	aktivity	(výtvarné,	hudební,	sportovní	a	didaktické).	
V	Potůčku	nabízíme	dětem	i	montessori pomůcky	a	uplatňuje-
me	prvky	tohoto	pedagogicko-výchovného	směru.

Průběh přijímacího řízení

	 Přijímací	 řízení	 bude	 probíhat	 až po ukončení přijímací-
ho řízení do tišnovských mateřských škol v době 3.–21. 6. 
2019.	 Přednostně	 budou	 přijímány	 děti,	 které	 se	 nedostanou	
do	 školek	a	které	dosáhnou	věku	3	 let	 do	30.	4.	 2020.	Rodi-
če	nepřijatých	dětí	budou	ze	strany	Rodinného	centra	Studán-

ka	kontaktováni	ohledně	zájmu	o	docházku	do	Dětské	skupiny	
Potůček.	Pro	přijetí/nepřijetí	dítěte	bude	rozhodující	věk	dítěte	
(starší	děti	budou	mít	přednost).

Aby mohlo být dítě do dětské skupiny přijato, doloží rodiče 
následující dokumenty:
1.	 	potvrzení	o	nepřijetí	dítěte	ze	všech	mateřských	škol	v	Tiš-

nově,	do	kterých	rodiče	podali	přihlášku	(pokud	svoji	žádost	
do	vydání	rozhodnutí	o	přijetí/nepřijetí	nestáhli)

2.	 	vyplněný	a	lékařem	potvrzený	evidenční	list	(bude	ke	stažení	
na	webu	RC	Studánka)

3.	 	potvrzení	 o	 zaměstnání,	 podnikání,	 studiu	 nebo	 evidenci	
na	 ÚP	 u	 obou	 rodičů	 dítěte	 (na	 formuláři,	 který	 bude	 také	
ke	stažení	na	webu	RC	Studánka)

4.	 	potvrzení	z	matriky	o	trvalém	pobytu	dítěte	v	Tišnově	(pouze	
pokud	ani	jeden	z	rodičů	nemá	v	Tišnově	trvalý	pobyt)

	 Následně	podepíšeme	smlouvu	mezi	Rodinným	centrem	Stu-
dánka	 a	 rodiči	 o	 zajištění	 péče	 o	 jejich	 dítě	 v	 dětské	 skupině	
Potůček.	Bližší	informace	na	webu	www.studanka-tisnov.cz.	

Případné	dotazy	ráda	zodpoví	manažerka	dětské	skupiny:
Mgr.	Kateřina	Hromčíková	(studanka.tisnov@gmail.com,	
777	706	723).

přIjímAcí říZeNí dO pOTůčKu
dětská skuPina Potůček

Kateřina Hromčíková

Pečovatelky	pro	děti	připravují	různé	aktivity,	třeba	i	karneval.	
Foto:	Eliška	Vecheta

Děti	mají	v	Potůčku	k	dispozici	oplocené	venkovní	hřiště.
Foto:	Šárka	Ondráčková
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	 Sobota	 9.	 března	 byla	 pro	 Inspiro	
dnem,	 kdy	 se	 zapojilo	 do	 Evropského	
týdne	mozků.		
	 Malí	 i	 velcí	 návštěvníci	 klubovny	 měli	
od	 9	 do	 15	 hodin	 možnost	 rozpohybovat	
své	 mozkové	 závity	 u	 mozkohraček.	 Vy-
zkoušeli	na	své	hlavě	neurotechnologie,	při	
kterých	trénovali	pozornost	i	soustředění.	
	 Lektorka	 mozku	 Eva	 Fruhwirtová	
na	 svých	 stránkách	 www.mindball.eu	
píše:	„Mozek	je	jako	sval.	Stejně	jako	po-
silujeme	tělo	pro	lepší	fyzickou	kondici,	je	
potřeba	 trénovat	 mozek	 pro	 dobré	 men-
tální	 výkony.	 Tréninkem	 a	 učením	 vzni-
kají	 v	 mozku	 nové	 neurony.	 Zlepšuje	 se	
koncentrace,	 paměť,	 prostorová	 předsta-
vivost,	logika,	verbální	vyjadřování,	krea-
tivita,	rychlost	reakcí.	Díky	tréninku	lépe	
zvládáme	krizové	situace,	 jsme	odolnější	
vůči	stresu	a	umíme	efektivně	relaxovat.	
Ukažme,	že	trénink	mozku	je	zábava.	Na-
dchněte	se	pro	techniky,	které	prospívají	
paměti	 a	 koncentraci.	 Na	 přístroji	 min-
dballu,	který	umožní	 dát	 gól	myšlenkou,	
vyhrává	ten,	kdo	umí	 lépe	ovládnout	své	
mozkové	 vlny.	 Moderních	 hlavolamů	
a	softwarů	budete	mít	plnou	hlavu.“	
	 Sobotní	 mozkohernu	 navštívilo	 téměř	
200	návštěvníků.	V	průběhu	dne	se	stří-
dali	 jednotlivci	 i	 celé	 rodiny.	 Mnozí	 zde	
strávili	 přes	 dvě	 hodiny	 svého	 volného	

času.	Vlastní	koncentrací	ovládali	létající	
míček	na	přístroji	Mindflex,	svůj	postřeh	
v	kombinaci	s	reakcí	testovali	na	Sunballu	
a	 nově	 byla	 v	 mozkoherně	 vyzkoušena	
i	nová	aktivita,	která	měla	za	úkol	vlastní	
myslí	rozsvítit	vánoční	stromeček.	
	 Naše	 mozkové	 závity	 rovněž	 ocenily	
chytré	 hry,	 hlavolamy,	 ale	 i	 neobyčejně	
obyčejné	kostky,	ze	kterých	vznikaly	fan-
tastické	 stavby.	 Mozkoherna	 bude	 mít	
v	Inspiru	jistě	pokračování,	o	termínu	se	
včas	 dozvíte.	 Děkujeme	 všem,	 kdo	 jste	
přišli	a	na	vlastní	hlavě	zjistili,	že	trénink	
mozku	není	nuda.	

FOTOSOUTĚŽ
Od 1. dubna do 31. července
K	příležitosti	20.	narozenin	Inspira	vypi-
sujeme	fotosoutěž	na	téma	SVĚTLO.
Světlo	může	být	myšlenka	i	nápad.	Svět-
lo	je	v	nás	i	kolem	nás.	Spousta	světýlek	
a	 plamínků	 je	 v	 dětských	 očích.	 Dobré	
světlo	je	důležité	pro	každého	fotografa.
Soutěže	 se	může	 zúčastnit	 každý	 občan	
z	Tišnovska.	Stačí	se	zaregistrovat	a	po-
slat	1–3	své	fotografie.	
Uzávěrka soutěže je 31. 7.	Vybrané	fo-
tografie	budou	vystaveny	na	podzimních	
oslavách	a	20.	září	bude	vyhlášení	vítězů	
na	narozeninách	Inspira.	
Bližší	 informace	 a	 pravidla	 soutěže	 na-
jdete	na	www.svcinspiro.cz/akce.

DEN ZEMĚ
pátek 5. dubna, 13.00–18.00, 
zahrada u Inspira
Od	 14.00	 do	 18.00	 budou	 pro	 veřejnost	
připraveny	 environmentální	 aktivity	
na	téma	VODA	V	KRAJINĚ.
Zveme	 všechny	 příznivce	 přírody,	 aby	
nám	pomohli	osázet	pod	dohledem	odbor-
níka	 Stanislava	 Pařízka	 nově	 vzniklou	
Zelenou	archu	Inspira	(venkovní	učebna	
na	zahradě	a	její	přilehlé	okolí).	S	sebou	
pracovní	oblečení	a	chuť	do	práce.

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
v Inspiru – pro rodiče a jejich děti
Dne	 17. ledna se	 uskutečnil	 již	 druhý	
workshop	 pro	 veřejnost,	 resp.	 rodiče	
a	 jejich	děti	na	 téma	 Jak	pomoci	svému	
dítěti	s	volbou	profese.	Zaměřili	jsme	se	

na	 komunikaci	 mezi	 rodičem	 a	 dítětem,	
účastníci	 si	 vyzkoušeli,	 o	 čem	 a	 jak	 se	
spolu	bavit,	když	se	dítě	rozhoduje	„kam	
po	základce“.	Akce	se	vydařila	a	účastní-
ci	projevili	zájem	o	pokračování	a	rozšíře-
ní	některých	témat	ze	setkání.

Ze	zpětné	vazby	od	účastníků…
 „Pro mne byla akce přínosná v tom, že 
vím, že mám možnost jít za někým, kdo mi 
poradí a pomůže, kam a jak syna nasmě-
rovat. Zároveň se chystám Vaše zkušenosti 
využít i pro sebe.“ (Ninel Litomiská)
 „Velmi se mi líbila aktivita, která měla 
dceři  ‚nabídnout můj úhel pohledu‘. Nebylo 
úplně jednoduché vyplnit dotazníček s otáz-
kami jako Jaká jsou tři slova, která nejlépe 
vystihují Vaše dítě? či Jaké povolání by po-
dle Vás k Vašemu dítěti sedělo?, ale vyply-
nula z toho řada i překvapujících informací. 
Máme teď o čem diskutovat.  Určitě přijede-
me i příště!“ (Gabriela Sedlářová s dcerou) 
 „Potěšilo mě, že Inspiro dává prostor ka-
riérovému poradenství.“ (Jan Křehlík)
	
JAK POMOCI SVÉMU DÍTĚTI S VOL-
BOU PROFESE II bude	dalším	pokračo-
váním	kariérového	poradenství.
16. dubna od 18.00 do 19.00 hodin	
v	klubovně	Inspira
Tentokrát	si	vyzkoušíte	práci	s	kartička-
mi	v	poradenství,	rozšíříte	přehled	o	exis-
tujících	 profesích.	 Prozkoumáme	 náš	
rozhodovací	proces	i	to,	jak	přistupujeme	
k	plnění	úkolů.	Rodiče	opět	vítáni	–	s	dět-
mi	 i	 bez.	 Přihlašování	 a	 případné	 dota-
zy	 na	 mail:	 karpor@svcinspiro.cz	 nebo	
petra.snepfenbergova@seznam.cz.

VELIKONOČNÍ PŘÍMĚSTSKY� TÁBOR
18. dubna od 8.00 do 16.00 hodin,	
Inspiro,	cena	300	Kč
Součástí	 je	 plnohodnotný	 oběd.	 Bližší	
informace	 a	 přihlášky:	 dklub@svcinspi-
ro.cz	 do	 16.	 dubna.	 Srdečně	 zveme	 děti	
na	 tradiční	 příměstský	 tábor	 konaný	
v	 čase	 velikonočních	 prázdnin	 pořáda-
ný	pod	Dětským	klubem.	Děti	se	mohou	
těšit	na	dobrodružné	hry	v	 jarní	přírodě	
a	 velikonoční	 tvoření.	 Společně	 si	 také	
upečeme	tradiční	velikonoční	dobroty.

V KluBOVNě rOZpOHYBOVAlI mOZKOVÉ ZáVITY
středisko volného času insPiro

Monika Chlupová Fruhwirtová, pedagožka

Trénink	mozku	v	mozkoherně	nebyla	nuda.	
Foto:	Monika	Chlupová	Fruhwirtová
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	 Oslava,	vzpomínka,	umělecký	zážitek	a	plno	květin.	Tak	by	
se	dalo	popsat	odpoledne	7.	března	v	DPS	Tišnov.	Patřilo	Me-
zinárodnímu	dni	žen	s	připomenutím	stého	výročí	založení	naší	
republiky.	
	 O	 umělecký	 zážitek	 se	 nám	 postaral	 František	 Kratochvíl	
a	jeho	klávesy	a	Věra	Bakalová	a	Marie	Sedláčková	svými	úžas-
nými	hlasy,	jimiž	nás	už	poněkolikáté	nadchly.	Nejedno	srdíčko	
pohladila	houslistka	Eva	Škodová.	
	 Bohatý	hudebně	recitálový	program	byl	věnován	také	k	osla-
vě	naší	vlasti.	Několikrát	jsme	měli	slzy	na	krajíčku...	
	 Na	závěr	byly	všechny	ženy	obdarovány	jarními	květinami.	
Zase	 jedno	 krásné	 odpoledne	 připravilo	 vedení	 CSS	 Tišnov	
v	čele	s	novou	paní	ředitelkou	PhDr.	Janou	Hutařovou	pro	se-
niory	Tišnova.	Jen	jedno	upřímné	slovíčko,	děkujeme.

žeNY OSlAVIlY SVůj SVáTeK
centrum sociálních sluŽeb tišnov

za obyvatelky CSS Ludmila Cvrkalová

Seniory	potěšily	 Věra	Bakalová,	Marie	Sedláčková	 a	 houslistka	Eva	
Škodová	za	doprovodu	Františka	Kratochvíla.	 Foto:	Petra	Tomšíková



TN 04/201942

SPoLEČnoST

	 Dne	 1.	 března	 letošního	 roku	 nastoupila	
na	 post	 ředitelky	 tišnovského	 Centra	 sociál-
ních	služeb	paní	PhDr. Jana Hutařová.	Krátce	
po	uvedení	do	funkce	jsme	ji	požádali	o	krátký	
rozhovor.

Mohla byste se, prosím, čtenářům Tišnov-
ských novin blíže představit tím, že nám po-
skytnete stručné, zejména profesní curricu-
lum vitae?
	 V	sociální	oblasti	pracuji	již	přes	dvacet	let,	
většinou	 v	 sociálních	 službách.	 Jsem	 vystudo-
vaná	speciální	pedagožka.	Moje	specializace	je	
oftalmopedie	 –	 výchova	 a	 vzdělávání	 zrakově	
postižených.	 Po	 ukončení	 vysoké	 školy	 jsem	
pracovala	v	Tyfloservisu	 jako	 instruktor	terén-
ní	sociální	rehabilitace	nevidomých	a	slabozra-
kých.	 Když	 mé	 děti	 dospěly	 do	 věku	 povinné	
školní	docházky,	bylo	pro	mě	již	obtížné	praco-
vat	 v	 terénu	 po	 celém	 Jihomoravském	 kraji,	 a	 přitom	 zvládat	
školní	povinnosti	dětí,	a	tak	jsem	se	rozhodla	pro	práci	v	Tišno-
vě.	Nastoupila	jsem	na	Městský	úřad	Tišnov	na	sociální	odbor,	
orgán	sociálněprávní	ochrany	dětí.	Odtud	jsem	odešla	pracovat	
jako	ředitelka	do	Domova	sv.	Alžběty,	abych	se	po	devíti	letech	
opět	vrátila	na	sociální	odbor	Městského	úřadu	Tišnov.

Co Vás přimělo ucházet se v nedávném výběrovém řízení prá-
vě o tento post?
	 Po	odchodu	paní	ředitelky	 jsem	byla	oslovena,	zda	bych	se	
svými	zkušenostmi	nechtěla	jít	do	výběrového	řízení.	Vzhledem	
k	tomu,	že	jsem	měla	za	sebou	roky	vedení	sociální	služby	a	šlo	
o	práci	přímo	v	Tišnově,	rozhodla	jsem	se	to	prostě	zkusit.	
	 Určitě	velikou	 roli	hrála	 i	 doba,	kdy	k	odchodu	dosavadní	
paní	ředitelky	došlo.	V	srpnu	tohoto	roku	to	budou	dva	roky,	
kdy	jsem	odešla	z	Domova	sv.	Alžběty	a	tehdy	jsem	si	myslela,	
že	 už	 nikdy,	 opravdu	 nikdy,	 nechci	 řídit	 a	 nést	 odpovědnost	
za	 takovou	 organizaci.	 Nejde	 konkrétně	 o	 Domov	 sv.	 Alžbě-
ty,	ten	jsem	měla	a	mám	stále	moc	ráda.	Je	to	skvělá	služba,	
plná	 skvělých	 lidí.	 Ale	 po	 těch	 letech	 jsem	 již	 byla	 unavená	
z	nekonečných	problémů,	se	kterými	se	neziskové	organizace	
v	 sociálních	 službách	 potýkají.	 A	 na	 rovinu,	 kdybych	 nebyla	
oslovena,	 zda	 to	 nechci	 zkusit,	 ani	 by	 mne	 to	 samotnou	 ne-
napadlo.	A	kdybych	necítila,	že	jsem	již	„odpočatá“,	tak	bych	
do	 toho	 také	nešla.	A	 jak	 jsem	psala	hned	na	začátku,	 je	 to	
práce	v	Tišnově,	což	je	pro	mne	velkým	bonusem.	Takhle	se	to	
tedy	všechno	náhodou	„sešlo“.	

V čem se podle Vás bude nová práce lišit od Vašeho dosavad-
ního působení v Domově sv. Alžběty v Žernůvce a jaké zku-
šenosti odtud naopak budete moci určitě i v Tišnově využít?
	 Domov	sv.	Alžběty	poskytuje	především	jinou	sociální	službu.	
Jde	o	domov	pro	seniory,	což	 je	pobytová	služba,	kde	 je	navíc	

poskytována	 zdravotní	 péče	 seniorům	 s	 vyso-
kou	mírou	závislosti,	kteří	již	nejsou	schopni	se	
o	sebe	postarat.	
	 Centrum	 sociálních	 služeb	 Tišnov	 poskytu-
je	 pečovatelskou	 službu.	 Terénní	 službu	 pro	
všechny	 věkové	 kategorie,	 pro	 všechny	 obyva-
tele	 Tišnova	 a	 okolí,	 kteří	 se	 v	 některých	 ob-
lastech	neobejdou	bez	pomoci	jiné	osoby	a	péče	
je	poskytována	přímo	u	nich	doma.	To	je	velký	
rozdíl.	K	centru	pak	patří	byty	zvláštního	urče-
ní,	tzv.	„penzion“.	Zde	však	již	nejde	o	sociální	
službu,	pouze	obyvatelé	těchto	bytů	mohou	pe-
čovatelskou	 službu	 využívat.	 Pro	 mne	 osobně	
je	velkou	úlevou,	že	Centrum	sociálních	služeb	
Tišnov	neposkytuje	zdravotní	péči.	Tato	oblast	
je	 v	 dnešní	 době	 v	 prostředí	 sociálních	 služeb	
absolutně	špatně	systémově	řešena	a	poskyto-
vatelům	přináší	jen	samé	problémy	a	komplika-
ce.	Potýkají	se	nejen	s	nedostatečnou	úhradou	

od	zdravotních	pojišťoven,	ale	dnes	už	také	s	akutním	nedostat-
kem	personálu.
	 Naproti	 tomu	například	administrace	dotací,	standardizace,	
registrace	služby,	žádosti	o	vstup	do	krajské	sítě,	pověření	k	po-
skytování	sociální	služby	a	podobně	se	řeší	u	obou	služeb	stejně.	
Zde	mohu	plně	využít	své	dosavadní	zkušenosti.

NOVOu ředITelKOu je jANA HuTAřOVá
centrum sociálních sluŽeb tišnov

Václav Seyfert

Nová	ředitelka	Centra	sociál-
ních	služeb	Tišnov	PhDr.	Jana	
Hutařová.

Foto:	osobní	archiv

O	umělecký	zážitek	při	oslavě	svátku	žen	se	postaraly	pěvkyně	Věra	
Bakalová	a	Marie	Sedláčková.	 Foto:	Petra	Tomšíková
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Poslechový pořad Písničky ze starých časů
CSS	Tišnov	a	deTOX	vás	zvou	na	cyklus	poslechových	pořadů	
Ze	starých	časů,	které	připravuje	a	komentuje	pan	Ing.	Václav	
Seyfert.	Přijďte	se	zaposlouchat:	
středa 10. 4.	–	Zvoní...
středa 22. 5.	–	Zvláštní	zoologická	zahrada
Sejdeme	se	 v	knihovně	CSS	Tišnov,	 začátek	vždy	 v	15	hodin.	
Vstupné	dobrovolné.

Pravidelné aktivity
Cvičení: 	pondělí,	středa,	pátek	od	8	do	9	hodin
Harmonizační cvičení:	středa	15.30–16.30	hodin
Procvičování paměti:	úterý	8.30–9.30	hodin,	od	9.30	zpívání
Procházky:	čtvrtek	od	13	hodin	(v	případě,	že	není	jiná	akce	či	výlet)
Tvořivé dílny:	pátek	13–15	hodin
Knihovna:	pondělí,	pátek	10–12	hodin
Všechny	činnosti	jsou	určeny	pro	seniory	z	Tišnova	a	okolí	(ne-
jen	z	DPS).

Termíny plavání ve Wellness Kuřim
Duben	 3. 4. 2019	(první	středa	v	měsíci)
	 	 17. 4. 2019	(třetí	středa	v	měsíci)
Květen	 1. 5. 2019	(první	středa	v	měsíci)
	 	 15. 5. 2019	(třetí	středa	v	měsíci)
Odjezd	 od	 Podhorácké	 restaurace	 je	 v	 11.45	 hodin.	 Doprava	
a	vstupné:	110	Kč.	Přihlašování	a	bližší	informace:	Ing.	Petra	To-
mšíková,	mob.	730	193	325,	Marta	Špirková,	mob.	773	590	274	
nebo	osobně	v	knihovně	Centra	sociálních	služeb	Tišnov,	Králo-
va	1742.	V	případě	nízkého	počtu	účastníků	se	v	daném	termínu	
nepojede.

Punkevní jeskyně Moravského krasu
Zveme	 na	 zájezd	 do	 Punkevních	 jeskyní	 Moravského	 krasu	
ve	 čtvrtek 4. 4.	 Odjezd	 autobusu	 od	 Podhorácké	 restaurace	
v 8.30 hodin.	Cena	490	Kč.	V	ceně	zájezdu	je	doprava,	vstupen-
ka	do	jeskyní,	silniční	vláček	a	lanová	dráha.
Silničním	vláčkem	se	příjemně	přesuneme	až	před	vchod	Pun-
kevní	 jeskyně.	 Uvnitř	 budeme	 procházet	 mohutnými	 dómy	
a	chodbami	s	krápníkovou	výzdobou,	tzv.	Suchou	částí	jeskyně,	
na	dno	propasti	Macochy.	Po	prohlídce	Macochy	bude	následo-
vat	projížďka	na	motorových	člunech	po	podzemní	říčce	Punkvě.	
Součástí	plavby	bude	krátká	prohlídka	Masarykova	dómu,	nej-
krásnější	prostory	Punkevních	jeskyní.	Doba	prohlídky:	cca	60	
minut,	délka	trasy:	800	m,	délka	vodní	plavby:	450	m.
Nebude	chybět	jízda	lanovou	dráhou,	která	vede	od	Punkevních	
jeskyní	 na	 Horní	 můstek	 propasti	 Macochy.	 Zpět	 k	 autobusu	
(parkoviště	 Skalní	 mlýn)	 se	 svezeme	 opět	 silničním	 vláčkem.	
Při	zpáteční	cestě	je	plánována	zastávka	v	restauraci	na	oběd.	
Předpokládaný	návrat	v	cca	15.30	hodin.
Přihlašování	a	bližší	informace:	kulturní	pracovnice	Ing.	Petra	
Tomšíková,	mob.	730	193	325.
Maximální počet účastníků je navýšen, je možné se ještě přihlásit.

Koniklece – Malhostovická pecka
Ve	čtvrtek 11. 4.	se	vydáme	za	krásami	přírody	na	kopec	Malho-
stovická	pecka,	kde	se,	věřím,	budeme	moci	podívat	na	vykvetlé	
Koniklece	(Pulsatilly).	Pojedeme	autem	v	13	hodin	od	hlavního	
vstupu	do	CSS	Tišnov.	Procházku	zakončíme	posezením	v	cuk-
rárně.	Cena	70	Kč	(doprava	autem).
Předpokládaný	návrat	 v	15.30	hodin.	Přihlašování	 a	 bližší	 in-
formace:	kulturní	pracovnice	CSS	Tišnov	Ing.	Petra	Tomšíková,	
tel.	730	193	325.

Velikonoční výstava
CSS	Tišnov	zve	na	prodejní	velikonoční	výstavu,	která	se	koná	
v	úterý	16. 4. od 9.00 do 16.00 hodin v prostorách DPS Krá-
lova.	Vstupné	dobrovolné.
Upozorňujeme účastníky, že akce bude fotografována. Vybrané 
snímky budou zveřejněny na webových stránkách Centra sociálních 
služeb Tišnov, v části Fotogalerie, případně v Tišnovských novinách 
nebo v novinách Tišnovsko-Kuřimsko.

Velikonoce na zámku Lysice 
Ve	čtvrtek 18. 4.	se	koná	zájezd	do	zámku	Lysice,	ve	kterém	
se	uskuteční	tradiční	výstava	„Jaro	na	zámku“.	Zámecké	kom-
naty	 a	 sály	 doslova	 rozkvetou	 velkým	 velikonočním	 a	 jarním	
květinovým	aranžmá.	V	předzámčí	zámku	čeká	pro	zájemce	zá-
mecká	kavárna	a	k	 individuální	prohlídce	 i	 zámecká	zahrada.	
Odjezd	 autobusu	 od	 Podhorácké	 restaurace	 je	 v 9.00 hodin.	
Cena	270	Kč	(doprava	+	vstup	do	zámku	a	zahrady	+	výstava).	
Předpokládaný	návrat	do	15.00	hodin.
Přihlašování	a	bližší	informace:	kulturní	pracovnice	Ing.	Petra	
Tomšíková,	mob.	730	193	325.

Flora Olomouc, jarní etapa
CSS	Tišnov	zve	na	zájezd	proslulé	květinové	výstavy	Flora	Olo-
mouc,	a	to	ve	čtvrtek 25. 4.	Odjezd	autobusu	od	Podhorácké	
restaurace	je	v 8.00 hodin.	Cena:	230	korun	(cena	za	dopravu).	

pOSlecHOVý pOřAd I VelIKONOčNí VýSTAVA
centrum sociálních sluŽeb tišnov

Petra Tomšíková, kulturní pracovnice



TN 04/201944

SPoLEČnoST

Vstup	 si	 hradí	 každý	 sám	 na	 místě	 (dospělí	 150	Kč,	 důchodci	
80	Kč,	ZTP	a	ZTP/P	60	Kč).
Výstavu	doplní	vyhledávané	jarní	zahradnické	trhy	s	pestrou	na-
bídkou	květin,	 rostlinného	materiálu,	 zahradnických	pomůcek	
a	hobby	potřeb,	dále	veletrh	zahradní	mechanizace.	Při	zpáteční	
cestě	je	plánována	zastávka	v	restauraci	na	pozdní	oběd	(veče-
ři).	Předpokládaný	návrat	do	18.00	hodin.
Přihlašování	a	bližší	informace:	kulturní	pracovnice	Ing.	Petra	
Tomšíková,	mob.	730	193	325.

Jeskyně Blanických rytířů
Ve	čtvrtek 9. 5.	se	uskuteční	zájezd	do	Rudky	u	Kunštátu,	kde	
navštívíme	dílo	rodáka	z	nedalekého	Bořitova	Stanislava	Rolínka	
„Jeskyně	Blanických	rytířů“,	které	 je	unikátní,	 inspirované	čes-
kou	historií.	Odjezd	autobusu	od	Podhorácké	restaurace	je	v	9.00	
hodin.	 Cena	 220	 korun.	 V	 ceně	 zájezdu	 je	 doprava,	 vstupenka	
do	 jeskyní	 a	 na	 rozhlednu,	 zahrada	 smyslů	 –	 hmatová	 stezka.	
Po	 prohlídce	 jeskyně,	 rozhledny	 a	 zahrady	 smyslů	 je	 plánován	
oběd	v	restauraci	v	bezprostřední	blízkosti	areálu.	Předpokládaný	
návrat	v	cca	15.00	hodin.	Přihlašování	a	bližší	informace:	kulturní	
pracovnice	Ing.	Petra	Tomšíková,	mob.	730	193	325.

Den matek – „Dívka k rytmu zrozená...“
U	příležitosti	Dne	matek	se	koná	hudební	představení	 „Dívka	
k	rytmu	zrozená...“,	a	to	ve	čtvrtek 16. 5. ve 14.00 hodin v jí-
delně DPS Králova.	 Šarmantní	 dáma	 Blanka,	 která	 má	 ráda	
krásné	šaty,	zapěje	půvabné	písně	z	dob,	kdy	na	plátnech	kin	byl	
největší	hvězdou	Oldřich	Nový,	kdy	módní	časopisy	měly	názvy	
jako	Dámské	Akademické	Módní	Listy,	Chic	Pari-sienne	či	Re-
vue	Eva	a	kdy	v	hudebním	průmyslu	dominovala	třeba	Inka	Ze-
mánková	 a	 Melody	 boys	 R.	 A.	 Dvorského.	 Pěvkyni	 doprovází	
trio	hudebníků	na	akustické	nástroje	–	basa,	cajon,	kytara.	

Upozorňujeme účastníky, že akce bude fotografována. Vybrané 
snímky budou zveřejněny na webových stránkách Centra sociálních 
služeb Tišnov, v části Fotogalerie, případně v Tišnovských novinách 
nebo v novinách Tišnovsko-Kuřimsko.

Bachova květová terapie – bylinné esence
Metoda	harmonizace	lidské	osobnosti	působením	jemných	látek
Systém	38	Bachových	květů	z	divoce	rostoucích	rostlin	a	stromů	
slouží	ke	zvládnutí	přechodných	negativních	nálad	mysli.	Pokud	
Vás	lákají	témata	„Duševní	očista“,	„Sebepoznání“,	„Větší	stabi-
lita	osobnosti“,	 „Odolnost	vůči	duševním	a	psychosomatickým	
poruchám“,	„Prevence	proti	tělesným	nemocem“,	„Podpora	při	
odborném	ošetřování“,	dozvíte	se	více	na	přednášce	Ing.	Petry	
Tomšíkové,	ve středu 29. 5. od 14.00 hodin v knihovně DPS 
Králova.	Vstupné	dobrovolné.

Plavba po Dalešické přehradě
Exkurze	 do	 vodní	 elektrárny	 Dalešice	 a	 prohlídka	 „Postřižin-
ského“	pivovaru.
CSS	Tišnov	zve	v pondělí 24. 6.	na	plavbu	lodí	po	Dalešické	pře-
hradě,	dále	na	exkurzi	do	vodní	elektrárny	Dalešice	a	návštěvu	Pi-
vovaru	Dalešice,	kde	poobědváme	a	zhlédneme	prohlídku	historic-
ké	části	pivovaru,	resp.	Muzeum	rakousko-uherského	pivovarnictví	
(stará	kotelna,	strojovna	a	zrekonstruovaná	historická	varna.	Mís-
to	natáčení	slavné	koupací	scény	z	filmu	Postřižiny).	Dále	se	do-
zvíme	 o	 historii	 Dalešického	 pivovaru	 i	 parostrojní	 výrobě	 piva.	
Odjezd	autobusu	od	Podhorácké	restaurace	je	v 7.45 hodin.	Cena	
380	korun.	V	ceně	zájezdu	je	doprava	autobusem,	lodní	vstupen-
ka,	exkurze	vodní	elektrárny	Dalešice	a	vstupenka	na	prohlídkový	
okruh:	Muzeum	rakousko-uherského	pivovarnictví.	Předpokládaný	
návrat	v	cca	16.30	hodin.	Přihlašování	a	bližší	informace:	kulturní	
pracovnice	Ing.	Petra	Tomšíková,	mob.	730	193	325.

	 Dvacet	 zájemců	 z	 řad	 seniorů	 Cent-
ra	 sociálních	 služeb	 Tišnov	 navštívilo	
3.	března	 divadelní	 představení	 Every-
man	aneb	Země	peciválů.	Kulturní	akce	
přímo	v	tišnovské	sokolovně	se	mohli	zú-
častnit	díky	společnosti	Vitar,	s.	r.	o.,	kte-
rá	 se	 stala	 partnerem	 Karasova	 divadla	
a	v	rámci	dlouhodobé	spolupráce	s	Cen-
trem	sociálních	služeb	Tišnov	zakoupila	
seniorům	lístky	na	toto	představení.	

 „Našim klientům to udělalo velkou radost, 
divadlo si moc užili. Byla to pro ně další 
z možností, jak příjemně prožít volný čas, 
a my si nabídky od Vitaru moc vážíme,“	vyjá-
dřila	se	kulturní	pracovnice	Centra	sociál-
ních	služeb	Tišnov	Ing.	Petra	Tomšíková.
	 Senioři	 Centra	 sociálních	 služeb	 Tiš-
nov	 mohou	 využívat	 nabídky	 volnoča-
sových	 aktivit	 pravidelně.	 Volit	 mohou	
například	 plavání,	 cvičení,	 trénování	
paměti,	 tvořivé	 dílny,	 hudební	 odpoled-
ne	nebo	procházky	v	okolí	Tišnova.	Mezi	
další	 aktivity	 patří	 výlety,	 návštěvy	 vý-
stav	nebo	různé	exkurze.

eVerYmANA NAVŠTíVIlI
TAKÉ SeNIOřI dpS TIŠNOV

centrum sociálních sluŽeb tišnov
Petra Tomšíková, kulturní pracovnice 

Senioři	z	Centra	sociálních	služeb	Tišnov	
dostali	lístky	na	divadelní	představení	Eve-
ryman	aneb	Země	peciválů.

Foto:	Petra	Tomšíková
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	 Dovolte	mi	ohlédnutí	za	uplynulými	roky	práce	v	pečovatel-
ské	 službě	 pod	 městem	 Tišnov,	 informovat	 vás	 o	 současných	
možnostech	služby	a	pohledu	do	budoucna.
	 Naše	služba	má	dlouholetou	tradici.	Nejdříve	spadaly	pravo-
moci	poskytování	pečovatelské	služby	pod	sociální	odbor	MěÚ	
Tišnov,	v	čele	s	vedoucí	odboru	Emílií	Trnčákovou	za	spolupráce	
Evy	Majzlíkové.	V	 terénu	chodily	do	domácností	obyvatel	Tiš-
nova	dvě	pečovatelky,	které	nakupovaly,	uklízely,	praly	prádlo,	
nosily	uhlí,	dřevo	a	vyřizovaly	klientům	vše	u	lékařů	a	na	úřa-
dech.	Nemohu	nevzpomenout	na	paní	Alenu	Flajšingrovou,	Vlas-
tu	Knoflíčkovou,	Věru	Jahelkovou,	Jarku	Štveráčkovou,	Zdenku	
Knoflíčkovou	a	pana	Třísku.	Pečovatelky	se	pohybovaly	po	Tiš-
nově	na	kolech.	Mimo	to	jsme	rozváželi	obědy	v	Tišnově	a	blíz-
kém	okolí	a	provozovali	pedikúru.	Dům	s	pečovatelskou	službou	
byl	dříve	na	místě	dnešního	Dětského	domova	u	nemocnice.
	 V	devadesátých	letech	město	v	čele	se	starostou	Ing.	Fruhwir-
tem	vybudovalo	nové	bydlení	pro	seniory	pod	názvem	„Penzion	
Tišnov“.	Zde	jsem	později	dostala	úkol	navázat	kontakt	s	obyva-
teli	 a	 zavést	 pečovatelskou	 službu.	 Pečovatelky	 zde	 pracovaly	
na	ranní	a	odpolední	směnu	a	o	víkendech	do	14	hodin.	Potom	
přebíral	službu	vrátný.	Postupem	času	však	bylo	jasné,	že	obyva-
telé	potřebují	více	péče,	a	to	i	v	nočních	hodinách,	a	že	není	možné	
pečovat	o	těžce	pohyblivé	nebo	ležící	klienty	v	různých	částech	
budov,	daleko	od	stanoviště	pečovatelek.	I	přes	vstřícnost	a	ocho-
tu	paní	Trnčákové	takové	klienty	pomoci	umístit	do	Domova	pro	
seniory	se	to	mnohdy	nedařilo	tak	brzy,	jak	jsme	potřebovali.
	 Myšlenku	 vybudovat	 zázemí	 několika	 pokojů	 vybavených	
polohovacími	 lůžky,	 seniorskými	 křesly,	 madly,	 invalidními	
a	toaletními	vozíky	jsme	uskutečnili	 již	 jako	Organizační	slož-
ka	města	pod	vedením	MVDr.	Martina	Jůzy.	V	DPS	byl	zaveden	
nepřetržitý	provoz.	V	té	době	docházelo	ke	změnám	v	samé	pod-
statě	 poskytování	 pečovatelské	 služby.	 Učili	 jsme	 se	 vytvářet	
standardy	 kvality,	 pečovatelky	 absolvovaly	 kurz	 a	 pravidelná	
školení.	Začaly	se	učit	pracovat	s	počítačem.	Zvedla	se	tak	kva-
lita	jejich	práce	a	doufám	i	jejich	sebevědomí.	Obyvatelé	dostali	
možnost	 kulturního	 vyžití,	 v	 DPS	 byly	 pořádány	 zábavy,	 osla-
vy,	besídky,	koncerty,	ale	také	dílny	ručních	prací.	Výrobky	pak	
zdobily	 chodby	 v	 DPS	 nebo	 byly	 posílány	 na	 soutěže.	 Mnohý	
z	našich	obyvatel	si	jistě	vzpomene	na	Romanu	Konečnou,	která	
byla	kulturní	pracovnicí	a	jezdila	se	seniory	na	výlety.
	 Další	 změna	 nastala	 se	 založením	 příspěvkové	 organizace	
města	s	názvem	„Centrum	sociálních	služeb	Tišnov,	příspěvko-
vá	organizace“.	Ředitelkou	se	stala	paní	Ing.	Mgr.	Jana	Wildová.	
Od	 této	 chvíle	 jsme	byli	 samostatná	 jednotka,	 o	kterou	 se	 již	
nestarali	se	vším	všudy	úředníci	různých	odborů	města.	Nadále	
jsme	s	nimi	ale	 spolupracovali	 jako	ostatní	příspěvkové	orga-
nizace	ve	městě.	Počet	pečovatelek	se	zvýšil	na	deset,	protože	
jsme	zajišťovali	nepřetržitý	provoz	v	DPS,	poskytovali	jsme	roz-
šířenou	službu	v	terénu	v	domácnostech	a	rozváželi	obědy.	Pe-
čovatelky	se	učily	individuálně	plánovat	s	klienty	a	sestavovat	
plány.	Dvě	pracovnice	se	staraly	o	kulturní	vyžití	klientů.	Byla	
to	Markéta	Prokopová	(Fišová)	a	Marta	Špirková.

	 Složitější	období	pro	naši	službu	bylo	v	uplynulých	dvou	le-
tech.	 Zasáhly	 nás	 dosti	 velké	 personální	 změny,	 a	 především	
v	letních	měsících	jsme	měli	nedostatek	pečovatelek	na	poskyt-
nutí	pomoci	a	podpory	klientům,	kteří	měli	uzavřenou	smlouvu	
o	pečovatelské	službě.
	 Aby	toho	nebylo	málo,	v	dubnu	2018	nás	navštívil	neohlášeně	
čtyřčlenný	 inspekční	 tým	z	MPSV.	 Inspekce	 je	vždy	obávanou	
záležitostí.	Členky	týmu	procházely	dokumentaci,	vnitřní	pravi-
dla	služby,	metodiku,	hovořily	s	pečovatelkami	i	klienty.	Tři	dny	
jsme	 odpovídaly	 na	 jejich	 cílené	 dotazy.	 Výsledek	 byl	 pro	 nás	
příjemný,	prošli	jsme	inspekcí	se	ctí,	jako	služba	s	dobrou	praxí.	
Je	 to	 také	 výsledek	 práce,	 který	 si	 s	 sebou	 odnáší	 dosavadní	
ředitelka	CSS	Ing.	Mgr.	 Jana	Wildová,	která	se	rozhodla	svou	
práci	v	organizaci	v	lednu	2019	ukončit.	
	 Už	v	době	probíhající	inspekce	jsme	však	věděli,	že	nás	čekají	
další	změny.	Od	ledna	2019	už	nespadají	dovozy	klientů	po	Tišno-
vě	pod	pečovatelskou	službu,	ale	klienti	je	mohou	využívat	i	nadá-
le	ve	stejném	režimu	pod	správou	CSS.	Pedikúru	provozuje	paní	
Smolíková	jako	soukromá	osoba.	Podle	nařízení	Krajského	úřadu	
Jihomoravského	kraje	je	nutné,	aby	nastavení	jedné	pečovatelské	
služby	bylo	stejné	v	DPS	i	v	domácnostech	obyvatel	Tišnova.	To	
znamená,	že	od	1.	ledna	2019	rozšiřujeme	terénní	službu	i	do	od-
poledních	a	večerních	hodin,	v	sobotu	i	v	neděli,	ve	svátky,	podle	
potřeb	klientů.	Pokrytí	služby	zajistí	dvě	nová	místa	pro	pečovatel-
ky.	Pečovatelka	tu	ale	nebude	na	zavolání	kdykoli,	ale	služba	bude	
plánovaná	předem	dle	dohody.	Klient	bude	mít	smlouvu,	kde	bude	
jasně	definován	počet	úkonů,	jejich	četnost	a	přibližný	čas.	
	 Další	zásadní	novinkou	oproti	dosavadní	praxi	je	cílová	sku-
pina	klientů.	Nejsme	tu	již	jen	pro	seniory,	ale	oslovit	nás	může	
i	 mladý	 člověk	 po	 úraze	 nebo	 operaci,	 abychom	 mu	 pomohli	
s	péčí	o	sebe	a	o	domácnost,	než	zvládne	rehabilitaci.	Jsme	tu	
pro	 rodiny	 s	 dětmi,	 invalidy,	 lidi	 se	 závažným	 onemocněním,	
které	 je	 limituje.	 Pro	 všechny,	 kteří	 potřebují	 pomoc	 druhého	
člověka,	aby	mohli	zůstat	ve	svém	domácím	prostředí.

pečOVATelSKá SlužBA TIŠNOV V prOměNácH čASu
centrum sociálních sluŽeb tišnov

Alena Šikulová, vedoucí pečovatelské služby

Pečovatelky	pomáhají	klientovi	mimo	jiné	s	hygienou,	oblékáním,	po-
dáváním	jídla	a	pití,	polohováním,	vyřizováním	osobních	záležitostí.

Foto:	Petra	Tomšíková
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	 Tohle	vše	je	však	možné	jen	v	návaznosti	na	rodinné	zázemí	klien-	
ta,	na	spolupráci	s	rodinou.	Člověk	odkázaný	na	celodenní	péči	po-
třebuje	víc	než	jednu	pečovatelku	ve	dne	v	noci.	A	úhrada?	Člověk,	
který	vyžaduje	péči	o	vlastní	osobu,	pobírá	příspěvek	na	péči	vyš-
šího	stupně.	Je	možné	také	zažádat	o	zvýšení	příspěvku	na	péči.	
I	s	tím	vám	pomůžeme.	Při	jednání	se	zájemcem	o	službu	probere-
me	potřeby	a	přání	budoucího	klienta,	možnost	služby,	nastavení	
úkonů	a	jejich	četnost.	Tak	dosáhneme	efektivního	využití	služby.
	 Naše	 pečovatelky	 chodí	 zatím	 po	 terénu	 v	 Tišnově	 pěšky.	
Doufáme,	 že	 se	nám	podaří	 získat	 auto	 jen	pro	potřeby	pečo-
vatelské	služby,	a	věříme,	že	pokud	bude	třeba,	budeme	službu	
poskytovat	i	mimo	Tišnov	ve	spádových	obcích.
	 Ještě	o	jedné	věci	bych	se	ráda	zmínila.	Trendem	vývoje	pe-
čovatelské	služby	 je	 využít	kvalifikace	pečovatelky	především	
k	 provádění	 úkonů	 péče	 o	 vlastní	 osobu.	 To	 znamená	 pomoc	
s	 hygienou,	 oblékáním,	 podáváním	 jídla	 a	 pití,	 polohováním,	
vyřizováním	osobních	záležitostí,	doprovázení	a	kontakt	se	spo-
lečenským	prostředím.	Naopak	úkony,	které	byly	až	dosud	pro	
pečovatelskou	 službu	 stěžejní	 –	 rozvážka	obědů	a	úklid	 v	do-
mácnostech	včetně	mytí	oken	–	by	měly	z	nabídky	úkonů	ustu-
povat.	Jsou	to	úkony,	které	může	poskytnout	komerční	služba.	
Ze	 zkušenosti	 ale	 vím,	 že	 právě	 pomoc	 s	 úklidem	 a	 zajištění	
oběda	jsou	úkony,	které	člověk	s	nějakým	omezením	potřebuje	
nejdříve.	Pro	nás	to	znamená	první	setkání	se	zájemcem	o	služ-
bu	a	navázání	kontaktu	s	novým	klientem.	Myslím,	že	zdravý	
selský	rozum	nám	pomůže	orientovat	se	v	zavádění	nových	věcí.	

	 Proto	jsme	se	také	přihlásili	do	projektu	„Pečovatelská	služ-
ba	–	příležitost	pro	život	doma	II“.
	 Projekt	 je	naplánován	na	dva	 roky	a	 jeho	cílem	 je	podpora	
a	 rozvinutí	 péče	 o	 seniory	 a	 osoby	 se	 zdravotním	 postižením	
v	domácím	prostředí.	Pečovatelská	služba	je	vnímána	jako	zá-
kladní	pilíř	terénní	služby.	
	 Vizi	 projektu	 vlastně	 už	 naplňujeme	 v	 bytech	 uživatelů	
z	DPS.	Chtěla	bych	jmenovitě	poděkovat	pečovatelkám	z	nepře-
tržitého	 provozu	 v	 DPS:	 Marii	 Hytychové,	 Lence	 Dolníčkové,	
Janě	Dolíhalové,	Jitce	Mezeiové	a	Jindřišce	Ráčkové	za	ochotu,	
trpělivost,	pečlivost	a	přívětivou	tvář	směrem	ke	klientům.	Je-
jich	práce	je	mnohdy	fyzicky	i	psychicky	náročná	a	je	bohužel	
nutné	naučit	se	i	dívat	do	tváře	smrti.	To	jsou	chvíle,	se	který-
mi	je	třeba	se	vyrovnat,	najít	v	sobě	sílu	zůstat	s	člověkem	až	
do	konce.	Být	nápomocni	při	zařizování	posledních	věcí.	Dát	ze	
sebe	něco	navíc,	něco	nad	rámec	povinností,	dát	lásku.	Víme,	
že	klient	a	jeho	rodina	to	vnímají	a	jsou	za	náš	postoj	vděčni.	
Rodinám	klientů	děkuji	za	spolupráci,	vstřícnost	a	pochopení	
omluvit	chyby,	které	se	v	průběhu	služby	mohou	stát.	Jsme	také	
jen	lidé	a	stále	se	učíme.	Děkuji	samozřejmě	i	všem	ostatním	
pečovatelkám,	pečovateli	a	zaměstnancům	správy	za	jejich	ko-
legiální	přístup.	Každý	nový	člověk	v	naší	službě	je	povzbuze-
ním	a	zkušeností,	která	nás	posune	dál.	Věřím,	že	pod	vedením	
nové	ředitelky	CSS	Tišnov	PhDr.	 Jany	Hutařové	se	nám	bude	
dařit	cíle	naplňovat.

	 Dne	28.	února	uspořádala	Oblastní	charita	Tišnov	ve	spolu-
práci	s	firmou	XBowling	Tišnov	a	restaurací	Barbar	Charitativní	
bowlingový	turnaj	na	podporu	služeb	Chráněné	bydlení	a	Sociál-
ní	rehabilitace	Skryje.	Výtěžek	z	celé	akce	bude	věnován	na	ma-
teriální	 vybavení	 Chráněného	 bydlení	 a	 Sociální	 rehabilitace	
a	na	uspořádání	a	zajištění	poznávacího	výletu	pro	klienty.
	 Za	uhrazené	startovné	se	na	bowlingové	dráhy	postavilo	cel-
kem	 12	 týmů.	 Postavením	 týmu	 akci	 podpořily	 firmy	 Mouka	
Tišnov	s.	r.	o.,	Thuasne	ČR	s.	r.	o.,	KSK	Precise	Motion	a.	s.,	
Colas	CZ	a.	s.,	ViskoTeepak	s.	r.	o.,	SDH	Lomnička	a	týmy	sou-
kromých	osob	Sestřičky	OCH	Tišnov	a	 rodina	pana	Nedělníka	
z	Brna.	Kdo	zrovna	neměřil	své	síly	v	bowlingovém	klání,	mohl	
zdarma	využít	služeb	fyzioterapeutky	Jitky	Medové	či	si	zpestřit	
čekání	ve	fotokoutku	s	nápaditými	kostýmy	od	SVČ	Inspiro.
	 Všichni	se	přijeli	pobavit	a	podpořit	dobrou	věc,	a	tak	se	ve-
čer	navzdory	soupeření	nesl	v	příjemném	duchu.	Úžasnou	atmo-
sféru	v	závěru	večera	korunoval	vítězný	tým	Colas	CZ,	který	se	
vzdal	své	ceny	ve	prospěch	klientů	Chráněného	bydlení.	Na	dru-
hém	místě	skončil	tým	KSK	Precise	Motion	a	třetí	tým	Rychlý	
koule	z	firmy	Mouka	Tišnov.	
	 Hladký	 průběh	 a	 vůbec	 uspořádání	 celé	 akce	 byly	 možné	
díky	bezplatnému	poskytnutí	prostor	a	zázemí	bowlingové	haly	
XBowling	 Tišnov	 a	 pizzerie	 Barbar.	 Ceny	 věnovaly	 XBowling	

Tišnov,	Vitar	s.	r.	o.,	Vinotéka,	sýrárna,	delikatesy,	Pivovar	Květ-
nice,	Veselý	domov	a	Knihkupectví	Vladimíra	Rašková.	
	 Výtěžek	celé	benefiční	akce	nyní	činí	32	000	korun,	díky	spo-
lupráci	s	nadací	Divoké	husy	bude	zdvojnásoben.	Všem	zúčast-
něným	patří	velké	díky	za	jejich	účast	a	podporu.

cHArITATIVNí BOwlINgOVý TurNAj
oblastní charita tišnov

Jana Kořínková

Do	charitativního	bowlingového	turnaje	se	zapojilo	12	týmů	z	Tišno-
va	a	okolí.	 Foto:	archiv	Oblastní	charity	Tišnov
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Začátky fungování hospice 
	 Pro	 mnoho	 občanů	 Tišnova	 a	 okolí	
můžeme	k	velké	radosti	sdělit,	že	domácí	
hospic	v	Tišnově	již	čtvrt	roku	slouží	ne-
vyléčitelně	 nemocným	 v	jejich	 domácím	
prostředí.	 Když	 jsme	 1.	 listopadu	 2018	
započali	 činnost	 domácího	 hospice	 pod	
Oblastní	 charitou	Tišnov,	nevěděli	 jsme,	
kam	povedou	naše	cesty.	Do	kterých	do-
movů	 budeme	 přijíždět,	 jak	 budeme	 ze	
strany	pacientů	a	rodin	vnímáni.	Ne	kaž-
dý	nemocný	a	rodina	akceptují	myšlenku	
domácího	 hospice.	 Slovo	 „hospic“	 stále	
ještě	 ve	 společnosti	 evokuje	 myšlenku	
konce,	 vyvolává	myšlenky	 strachu	 z	bu-
doucnosti,	 obav	 ze	 života	 s	nevyléčitel-
nou	nemocí,	ztráty	naděje.	Přesto	zpětně	
vnímáme	 pozitivní	 odezvu,	 se	 kterou	 se	
nabídka	hospicové	péče	setkala.		

O koho domácí hospic pečuje?  
	 Snahou	celého	týmu	domácího	hospice,	
který	 se	 skládá	 z	 lékaře,	 paliativní	 sest-
ry,	 sociální	 pracovnice,	 psychologa	 a	 du-
chovního,	je	především	umožnit	důstojnou	
paliativní	 péči	 nevyléčitelně	 nemocným	
v	závěru	jejich	života	a	ulevit	jim	v	utrpení	
–	 v	bolestech,	 dušnosti,	 zvracení,	 nevol-
nostech.	 Dále	 pak	 důstojně	 nemocného	
a	 rodinu	 provázet,	 navázat	 vztah,	 hledat	
společně	další	cesty.	Pokud	si	pečující	ro-
dina,	která	 je	přítomna	u	nemocného	24	
hodin	 denně,	 přeje	 zajistit	 naši	 službu,	
může	 tak	 učinit	 prostřednictvím	 praktic-
kého	 či	 ošetřujícího	 lékaře	 v	nemocnici	
formou	písemné	žádosti	o	přijetí	pacienta	
či	 přímo	kontaktovat	koordinátorku	hos-
pice	Mgr.	Janu	Křížovou	(tel.	731	625	501,	
e-mail:	jana.krizova@tisnov.charita.cz).
	 Písemná	 žádost	 je	 k	dispozici	 na	 webo-
vých	stránkách	www.tisnov.charita.cz.

Z čeho máme strach?  
	 Každý	 z	nás	 se	 může	 zamyslet	 nad	
tím,	 jak	si	přeje	prožít	svůj	závěr	života,	
a	v	tomto	duchu	sdílet	své	představy	i	se	
svými	 blízkými.	 Bez	 stálé	 přítomnosti	
pečující	 rodiny	by	nemohl	domácí	hospic	
nemocným	 sloužit.	 A	 tak	 vnímáme	 jako	
velmi	důležité	podpořit	rodinu	v	samotné	

péči,	 ukázat,	 jaké	 jsou	 možnosti	 dnešní	
medicíny	 k	úlevě	 všeho	 utrpení,	 kterého	
se	 často	 obáváme.	 Bojíme	 se	 nesnesitel-
ných	bolestí	doma?	Dnešní	medicína	nám	
přináší	skutečnou	naději,	že	každá	bolest	
je	 léčitelná,	 a	 to	 i	 v	domácím	 prostředí.	
Bojíme	se,	že	budeme	trpět	dušností?	Opět	
máme	 k	dispozici	 léky	 a	 kyslíkový	 kon-
centrátor,	 který	 zapůjčuje	 domácí	 hospic	
pacientům	domů.	A	co	když	ztratíme	svoji	
důstojnost,	 až	 se	nebudeme	moci	 o	 sebe	
postarat	 i	 v	intimní	péči	o	 sebe	samého?	
Pečující	profesionál	se	snaží	hledět	kom-
plexně	 na	 potřeby	 nemocného	 a	 citlivě	
přistupovat	k	jeho	přáním.	V	dnešní	době	
rozvoje	domácí	hospicové	péče	není	nutné,	
aby	nemocný	člověk	umíral	sám	a	opuště-
ný	v	nemocničním	pokoji	bez	přítomnosti	
své	 rodiny	 v	rychlém	 shonu	 pracujícího	
zdravotnického	personálu.		

Společné hledání pokoje aneb Cesta 
ke smíření 
	 Co	nejvíce	těší	celý	tým	domácího	hos-
pice,	jsou	chvíle,	kdy	v	celé	rodině	nastane	
pokoj	 a	 smíření.	Nemocný	přestane	 trpět	
bolestmi	 či	 jinými	 potížemi,	 má	 optimál-
ně	 nastavenou	 léčbu,	 získá	 rovněž	 čas	
k	tomu,	aby	se	mohl	na	své	životní	cestě	
zastavit	a	uvědomit	si,	co	je	pro	něj	v	daný	
životní	 okamžik	 důležité.	 Mnoho	 nemoc-
ných	a	rodin	v	hospicové	péči	tak	můžeme	
skutečně	obdivovat,	protože	se	mohou	stá-
vat	 učiteli	 opravdového	 života.	 V	závěru	
života	 se	 tak	 nemocný	 člověk	 může	 stát	
otevřený,	 upřímný,	 křehký	 až	 zranitelný	
a	velmi	vnímavý	k	tomu,	kdo	se	o	něj	sta-
rá.	A	svým	postojem	může	i	nás,	pracovní-
ky	hospicové	péče,	svým	způsobem	vést.		

Máme dostatek času ke všemu důleži-
tému? 
	 Co	nás	v	domácí	hospicové	péči	občas	
mrzí,	je	skutečnost,	že	se	k	nám	nemocní	
lidé	dostávají	příliš	pozdě.	Péče	tak	může	
být	krátkodobá	v	řádu	dnů.	A	to	opravdu	
nemusí	mít	nemocný	příliš	času	na	úkoly,	
které	 si	 přeje	 ve	 svém	 životě	 dokončit,	
urovnat,	usmířit.	Skutečnost,	že	nevyléči-
telně	nemocní	jsou	o	své	prognóze	nemoci	
ze	strany	ošetřujících	lékařů	informováni	
pozdě	 či	 je	 jim	 specializovaná	paliativní	

péče	nabídnuta	na	poslední	chvíli,	nedá-
vá	 moc	 prostoru	 ke	 konání.	 Hospicový	
tým	přijíždí	do	rodiny	především	s	cílem	
ulevit	 od	 nepříjemných	 příznaků.	 Může-
me	se	tak	setkávat	s	nemocným	trpícím	
bolestmi,	 dušnostmi	 a	 nemožností	 již	
navázat	s	ním	kontakt.	Jsme	rádi,	pokud	
o	 nemocném	 a	 potřebě	 hospicové	 péče	
víme	dostatečně	včas,	např.	i	v	řádu	týd-
nů,	abychom	mohli	připravit	nejen	zapůj-
čení	 kompenzačních	 pomůcek,	 ale	 také	
k	první	 návštěvě	 zkoordinovat	 tým.	 Při-
jetí	nemocného	do	péče	nemůže	bohužel	
být	z	důvodu	kapacity	personálního	obsa-
zení	hospicového	týmu	kdykoliv.	
	 Jedná	se	ale	především	o	potřeby	ne-
mocného	 člověka,	 pro	 kterého	 by	 včas-
ná	 nabídka	 paliativní	 péče	 znamenala	
svobodu	a	zplnomocnění	k	tomu,	aby	se	
rozhodl,	 jaký	si	přeje	mít	 zbytek	života.	
V	otevřeném	 rozhovoru	 tak	 může	 s	hos-
picovým	 lékařem	projednat	 témata,	kte-
rá	 jsou	 vzhledem	 k	jeho	 nemoci	 pro	 něj	
důležitá,	 sdělit	 svá	 přání	 týkající	 se	 zá-
věru	 života.	 Tato	 otevřená	 komunikace	
pomůže	 také	 k	pročištění	 ovzduší	 v	do-
mácnosti.	 Rodina	 a	 nemocný	 si	 nemusí	
již	 nic	 před	 sebou	 zatajovat,	 ale	 mohou	
se	vzájemně	podporovat	a	pomáhat	si.		

Potěší nás i jakákoliv naděje ve zlep-
šení zdravotního stavu.
	 Jak	 jsem	 se	 zmínila	 již	 na	 začátku,	
domácí	hospic	hlásá	právo	k	důstojnému	

dOmácí HOSpIcOVá pÉče V TIŠNOVě
oblastní charita tišnov

Jana Křížová, koordinátorka služby
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života	a	dává	mu	své	„ano“.	Proto	i	celý	
tým	 hospice	 těší,	 stejně	 jako	 pečující	
rodinu,	 jakékoliv	 zlepšení	 zdravotního	
stavu	nemocného,	který	tak	může	získat	
více	sil	ke	všemu,	co	si	přeje	zvládnout.	
A	tak	nemocný,	který	domů	z	nemocnice	
přijíždí	s	bolestmi,	trpí	dušností	a	nemá	
chuť	k	jídlu,	může	získat	v	domácím	pro-
středí	 s	laskavou	 péčí	 rodiny	 opět	 chuť	
do	života,	pochutnává	si	na	jídle,	začíná	
se	 věnovat	 svým	 zálibám.	 Zároveň	 má	
dostatek	času	pro	sebe,	aby	mohl	hovořit	
o	své	nemoci	s	lékařem	a	rozhodnout	se,	
kam	si	přeje	svůj	život	směřovat.	U	peču-
jící	rodiny	pak	vnímáme	radost	ze	společ-
ných	chvil	a	především	skutečnosti,	že	se	
jejich	blízkému	daří	lépe.		

Co nás v hospicové péči přesahuje?  
	 Často	 pak	 můžeme	 sledovat,	 jak	 se	
nemocný	starý	člověk	stará	o	svoji	man-
želku	 s	 tím,	 že	 jí	 vyjadřuje	 poděkování	
za	 společný	 život,	 vidí	 za	 sebou	 smysl	
v	 jejich	 manželství	 a	 výchově	 dětí.	 Po-
kud	 jsou	 uspokojeny	 jeho	 fyzické	 po-
třeby	a	nemocný	netrpí,	 tak	 je	otevřený	
v	kontaktu	 se	 svojí	 rodinou,	 může	 mít	

touhu	posunout	se	ve	svém	hledání	dále.	
Proto	by	pracovníky	hospice	neměly	pře-
kvapit	 otázky	 týkající	 se	 smyslu	 života,	
otázky	 existenciálního	 charakteru,	 po-
třeba	usmíření	se	s	Bohem,	přijetí	pokoje	
a	posily	shůry.	Duchovní	péči	nemocným	
a	rodinám	nabízíme	ve	svobodě,	zároveň	
však	musíme	být	bdělí	k	okamžikům,	kdy	
vnímáme	jakoukoliv	potřebu	spirituality.	
Duchovní	péče	nemusí	ihned	být	spojena	
s	návštěvou	 kněze,	 ze	 které	 mohou	 mít	
nemocní	 či	 rodina	 obavy,	 přesto	 však	
mohou	 uvítat	 modlitbu,	 duchovní	 slovo,	
skutečnost,	že	si	mohou	dovolit	svá	bře-
mena	 nemoci	 odevzdat	 Bohu.	 Zároveň	
i	tým	hospicové	péče	potřebuje	duchovní	
oporu,	proto	nabízíme	možnost	se	propo-
jit	v	modlitbě	za	nemocné,	rodiny	a	služ-
bu	domácího	hospice,	a	to	každé	pondělí	
v	15	hod.,	za	jakoukoliv	modlitební	pod-
poru	srdečně	děkujeme.		

Kam bychom si přáli se v domácí hos-
picové péči posunout?  
	 Velmi	rádi	bychom	tým	domácí	hospi-
cové	 péči	 rozvinuli	 o	 další	 spolupracují-
cí	 pracovníky.	 Aktuálně	 nabízíme	 práci	

zdravotním	sestrám,	které	u	sebe	vnímají	
poslání	 sloužit	 nevyléčitelně	 nemocným	
v	jejich	domácím	prostředí.	V	rozvoji	do-
mácího	 hospice	 nám	 pomůže	 sestřička	
na	plný	či	 zkrácený	úvazek,	 stejně	 jako	
sestřička,	která	si	přeje	zapojit	se	do	čin-
nosti	hospice	třeba	jen	v	rámci	víkendo-
vých	 služeb.	 Otevřené	 dveře	 nabízíme	
i	lékařům,	kteří	mají	zájem	se	do	činnosti	
hospice	zapojit	například	ve	službách	či	
se	více	vzdělávat	v	paliativní	péči.			
	 V	dalším	období	tohoto	roku	chystáme	
v	rámci	hospice	větší	osvětu,	besedu,	zor-
ganizování	prvního	setkání	pozůstalých,	
koncert	pro	hospic	 či	 slavnostní	 otevře-
ní	sídla	domácího	hospice	v	ulici	Brněn-
ská	305	v	Tišnově.	Čeká	nás	další	cesta,	
po	které	bychom	se	rádi	vydali.	Proto	kdo	
má	 zájem,	 jakkoliv	 dobrovolně	 pomoci	
v	rámci	chystaných	akcí,	může	se	přímo	
obrátit	 na	 koordinátorku	 hospice	 Janu	
Křížovou.		
	 Jakékoliv	pomoci	či	podpory	si	vážíme	
a	děkujeme	za	ni!

	 Dne	7.	března	letošního	roku	do	kavárny	Pohoda	zavítal	tým	
domácího	hospice,	aby	se	podělil	o	zkušenosti	s	péčí	o	nevyléči-
telně	nemocné	v	jejich	přirozeném	prostředí	domova.	Účastníci	
besedy	se	tak	mohli	více	dozvědět	o	tom,	kdy	je	vhodná	domácí	
hospicová	péče,	o	které	nemocné	se	tým	hospice	může	postarat,	
jaká	jsou	kritéria	k	přijetí	do	služby.	Zaznělo	slovo	lékaře,	palia-
tivní	sestry	a	koordinátorky	hospicové	péče.	
	 Hovořilo	se	především	o	životě.	O	životě	s	nevyléčitelnou	ne-
mocí,	o	důstojném	závěru	životní	pouti,	o	tom,	co	hospic	přináší	
nejen	nemocným	lidem	a	jejich	rodinám,	ale	i	samotnému	týmu	
hospice.	Do	diskuze	se	zapojili	rovněž	lidé	v	kavárně	a	sdělovali	
své	zkušenosti	s	péčí	o	své	blízké.	
	 Každý	 člověk	 na	 druhý	 břeh	 života	 jednou	 dojde.	 Kéž	 se	 nám	
v	naší	společnosti	podaří	vrátit	se	zpět	do	doby,	kdy	lidé	umírali	doma	
v	kruhu	svých	blízkých	a	respektoval	se	přirozený	odchod	života.	Kéž	
také	bude	do	budoucna	respektována	svoboda	a	autonomie	každého	
člověka,	který	si	o	závěru	svého	života	bude	moci	rozhodovat	sám.
	 Za	uskutečnění	besedy	a	vstřícnost	velmi	děkujeme	milému	
personálu	kavárny	Pohoda,	kde	nám	všem	bylo	velmi	příjemně	
a	cítili	jsme	se	skutečně	v	pohodě.

pOděKOVáNí perSONálu 
KAVárNY

oblastní charita tišnov
Jana Křížová, koordinátorka služby Domácí hospicové péče
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	 Lesní	rodinný	klub	na	Tišnovsku	letos	slaví	10.	výročí	svého	
založení.	Jeho	provoz	začal	na	podzim	roku	2009	a	byl	inspiro-
ván	 lesními	mateřskými	školkami	v	zahraničí.	 Jedná	se	o	nej-
déle	působící	klub	založený	na	principech	lesních	MŠ	v	České	
republice	(spolu	s	pražským	DK	Šárynka).	Lesní	rodinný	klub	
na	 Tišnovsku	 je	 spoluzakladatelem	 Asociace	 lesních	 mateř-
ských	škol	a	stal	se	také	předavatelem	zkušeností	a	inspirace	
pro	další	vznikající	LMŠ	v	Česku.	
	 A	protože	klub	slaví	kulatiny,	rozhodli	jsme	se	pro	oslavu	for-
mou	Smyslůplného	benefičního	 festivalu.	Uskuteční	se	v	sobotu	
4.	května	od	13	hodin	v	prostorách	Městského	kulturního	středis-
ka	Tišnov.	Čeká	nás	odpoledne	určené	pro	děti	a	rodiče,	kterým	za-
hrají	svá	představení	Divadlo	Radost	a	Divadlo	Líšeň.	V	podvečer	
se	můžeme	 těšit	na	vystoupení	brněnského	písničkáře	hrajícího	
na	violoncello	Pavla	Čadka,	po	němž	zahraje	brněnská	 rocková	
kapela	Touchwood.	Zazpívají	i	místní	Vlaštovky,	a	opravdu	takové,	
jaké	neznáte!	Nebude	chybět	doprovodný	program	pro	děti	s	řadou	
dílniček	a	drobných	her.	Vstupenky	můžete	od	10.	dubna	zakoupit	
v	předprodeji	v	Turistickém	informačním	centru	Tišnov.	
	 Lesní	rodinný	klub	na	Tišnovsku	nabízí	výchovu	a	vzdělávání	dě-
tem	od	3	do	7	let	z	Tišnova	a	okolí.	Nedílnou	součástí	klubu	jsou	
však	celé	rodiny.	Klub	mohou	navštěvovat	spolu	s	dětmi	i	rodiče,	sou-
rozenci,	prarodiče.	Rodiče	se	také	podílí	velkou	měrou	na	provozu	
klubu.	Za	10	let	jej	pravidelně	navštěvovalo	přes	300	dětí,	k	tomu	
přibližně	dalších	300	dětí	se	zúčastnilo	táborů	pořádaných	klubem.	
Za	10	let	klub	uspořádal	okolo	50	akcí	pro	rodiny,	několik	odborných	
přednášek	 o	 výchově,	 vzdělávání	 a	 rodičovství.	 Momentálně	 klub	
navštěvuje	téměř	40	dětí	v	pravidelném	provozu	od	8	do	16	hodin.	
Každý	den	můžete	v	klubu	potkat	okolo	20	dětí,	které	dnem	provádí	
až	tři	průvodci	a	dobrovolnice	z	Itálie	či	dobrovolník	ze	Španělska.	
Rodinám	s	mladšími	dětmi	je	otevřena	skupinka	pro	rodiče	s	dětmi,	
jež	se	letos	setkávají	spolu	s	průvodkyní	na	nepravidelných	schůz-
kách.	Pro	mnohé	děti	je	lesní	klub	prvním	místem	kontaktu	se	svými	
vrstevníky,	zároveň	vznikají	nová	přátelství	mezi	rodinami.
	 Jedním	z	hlavních	cílů	klubu	je	umožnit	docházku	co	nejvíce	
dětem.	Snažíme	se,	aby	příspěvek	za	docházku	by	dostupný	co	
nejvíce	rodinám.	To	je	však	možné	pouze	díky	podpoře	v	nejrůz-
nějších	podobách.	V	průběhu	roku	se	o	provoz	klubu	starají	zčásti	
rodiče,	např.	zajišťují	obědy,	dřevo	na	topení,	podílí	se	na	opra-
vářských	a	drobných	řemeslných	pracích,	zajišťují	úklid	zázemí,	
podílí	se	na	pořádání	akcí	pro	rodiny.	Nepostradatelným	podporo-
vatelem	je	město	Tišnov	a	Jihomoravský	kraj.	Několikrát	klubu	
pomohl	 benefičními	 představeními	 herec	 Jaroslav	 Dušek,	 bene-
fičními	přednáškami	zážitkový	pedagog	a	spisovatel	Petr	Kubala,	
intuitivní	pedagog	Peter	Živý	a	psychiatrička	a	psychoterapeutka	

MUDr.	Taťjana	Horká.	Finančně	podpořila	klub	řada	firem	a	dal-
ších	subjektů.	Všem	podporovatelům	patří	veliké	díky!	Bez	jejich	
podpory	by	klub	nemohl	v	této	podobě	fungovat.
	 Místo	provozu	klubu	se	za	deset	 let	několikrát	změnilo.	Vše	
začalo	na	pronajaté	 louce	v	Pejškově,	 pak	 se	klub	přestěhoval	
do	Heroltic,	následovalo	Předklášteří,	Brusná	a	nyní	již	třetím	ro-
kem	působí	v	Lomničce.	Samotné	zázemí	se	také	měnilo.	V	Pejš-
kově	se	rodiče	a	děti	scházeli	v	teepee,	v	Předklášteří	v	pronajaté	
chatě	a	teepee,	v	Brusné	k	teepee	přibyla	i	zděná	místnost,	která	
byla	součástí	rodinného	domu.	V	současnosti	díky	dotaci	Minis-
terstva	životního	prostředí	sídlí	klub	v	jedinečné	jurtě	svého	dru-
hu,	upravené	právě	pro	potřeby	takového	klubu.	

	 A	proč	vlastně	klub	vznikl?	„Chyběla	mi	přirozenější	návaznost	
přechodu	dítěte	z	rodiny	k	většímu	společenství.	Když	měl	nejstarší	
syn	tři	roky,	zůstávala	jsem	doma	s	jeho	mladším	bráškou.	Nebylo	
třeba,	aby	chodil	pravidelně	do	školky,	ale	aby	se	postupně	a	při-
rozeně	učil	v	kolektivu	dalších	dětí.	Zároveň	mne	 lákalo	společné	
a	smysluplné	trávení	času	venku,	objevování	nových	míst	a	zákoutí,	
stejně	jako	praktikování	respektujících	přístupů	k	dětem	a	výchově,“	
uvedla	zakladatelka	Karolína	Jandová.	„Chtěli	jsme	školku	pro	naše	
děti.	S	individuálním,	respektujícím,	přirozeně	rozvíjejícím	přístupem	
a	na	čerstvém	vzduchu,“	doplnila	průvodkyně	Magda	Švecová.
	 Chcete	se	o	klubu	dozvědět	více?	Přijďte	při	příležitosti	Mezi-
národního	dne	lesních	mateřských	škol	na	den	otevřených	dveří	
do	aktuálního	zázemí	(Lomnička	101).	Nebo	sledujte	naše	strán-
ky:	http://lesniklub.tisnovsko.eu,	FB	profil:	www.facebook.com/
LesniRodinnyKlubNaTisnovsku	 nebo	 kontaktujte	 koordinátor-
ku	klubu:	nesporova.adela@gmail.com.

SlAVíme deSáTÉ VýrOčí 
lesní rodinný klub
Adéla Nešporová, koordinátorka klubu
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	 Místní	organizace	Svazu	tělesně	postižených	Tišnovsko	pořá-
dá	pro	své	členy	v	roce	2019	tyto	zájezdy:

30. dubna	–		Zoo	Lešná	a	poutní	místo	Štípa	u	Zlína		
7. května	–	Čapí	hnízdo	
24. září	–		Dolní	Kounice,	klášter,	synagoga	a	Rajhrad
22. října	–	Svitavy,	Svojanov

	 Odjezd	na	zájezdy	je	v 9.00 hodin od	Podhorácké	restaurace	
se	zastávkami	na	náměstí	a	u	Penny.
	 Přihlášky	s	platbou	se	budou	přijímat	první	čtvrtek	v	měsíci	
od	9.00	hodin	před	schůzí	místní	organizace	Svazu	tělesně	po-
stižených	v	radnici.
	 Cena	zájezdu	je	120	Kč,	jen	na	Čapí	hnízdo	je	400	Kč	(doprava,	
vstupné	a	oběd).
	 Těšíme	se	na	společné	cesty	po	naší	krásné	vlasti,	na	které	nám	
každý	rok	přispívá	Městský	úřad	Tišnov	finanční	dotací.

	 Dne	 27.	 února	 proběhlo	 druhé	 setkání	 nad	
otázkami	 klimatických	 změn.	 Tentokrát	 přijali	

pozvání	zástupci	firmy	ASITIS	s.	r.	o.,	kteří	představili	využití	sa-
telitního	snímkování	zemského	povrchu	při	hodnocení	současného	
stavu	krajiny.	A	to	především	sledování	stavu	zeleně	a	množství	
vlhkosti	v	půdě.	Takto	získané	podklady	jsou	cenným	zdrojem	pro	
další	návrhy	vedoucí	ke	zlepšení	retence	vody	v	krajině	a	v	efektiv-
nější	péči	o	zeleň.	
	 O	čem	se	na	setkáních	bavíme?	O	přizpůsobení	se	probíhajícím	
klimatickým	 změnám.	 Nepoužívám	 termín	 „oteplování“,	 protože	
nedostatečně	 popisuje	 projevy	 počasí.	 K	 oteplování	 bezpochyby	
dochází.	Je	to	změřený	fakt,	přestože	na	některých	částech	země-
koule	se	vyskytly	prudké	mrazy	a	Arktida,	dle	sledování,	přimrzá.	
Je	to	dáno	tím,	že	s	oteplováním	se	mění	průběh	doposud	ustále-
ných	klimatických	 jevů,	 jako	 je	 směr,	 rychlost	a	 trasa	proudění	
např.	Golfského	proudu.	
	 Mohlo	by	se	zdát,	že	my,	schovaní	uprostřed	Evropy,	jsme	před	
takovými	extrémy	v	bezpečí.	To	možná	ano.	Nemusíme	se	hroutit,	
když	se	v	únoru	projedeme	při	18	°C	na	kole.	Ani	náhlé	mrazy	nás	
příliš	nezaskočí.	Nějaké	ty	vichřice	už	jsme	také	přežili.	Ovšem	to,	
co	se	děje,	je	plíživější,	a	o	to	možná	destruktivnější.	Klimatické	
prognózy	pro	Českou	republiku	do	nejbližších	let	jednoznačně	na-
značují	pokračování	dosavadních	trendů.	Srážky	se	v	ročním	prů-
měru	nezvyšují.	Bohužel	ale	rostou	průměrné	roční	teploty.	

	 S	oteplováním	se	objevují	nové	druhy	hmyzu.	Loňská	 inva-
ze	housenek	zavíječe	 zimostrázového,	 teplomilného	východoa-
sijského	 motýla,	 sežrala	 zimostrázy	 široko	 daleko.	 Nejen	 cizí	
hmyz,	 ale	 rozmáhají	 se	 i	 cizí	 plevele,	 teplomilné	nemoci,	 usy-
chají	 velké	 porosty	 lesů	 smrkových	 i	 borových.	 Ubývá	 hmyzu	
a	ptáků.	Ryby	se	v	přehřátých	vodách	dusí.	Na	zahrádkách	 je	
čím	dál	obtížnější	pěstovat	obvyklé	druhy	zelenin.	
	 Situaci	vnímám	jako	vážnou.	Není	už	otázkou,	jestli	budeme	
řešit	problémy	s	teplotními	extrémy	a	suchem.	Otázkou	je,	jak	
je	budeme	řešit,	protože	problémy	už	máme.	Proto	se	na	setká-
ních	ptáme:	Jak	se	v	Tišnově	připravit	na	sucha	i	extrémy?	Jsme	
připraveni	na	související	výpadky	elektrického	proudu	v	případě	
poškození	 rozvodů	 vichřicemi?	 Dokážeme	 dlouhodobě	 zajistit	
vodu	pro	obce	s	nedostatečnými	vodními	zdroji?	Mají	hasiči	do-
statečné	vybavení	na	hašení	rozsáhlých	lesních	požárů,	ke	kte-
rým	snadno	dojde	v	horkém,	suchém	a	větrném	počasí?
	 Zapojte	 se	 do	 hledání	 cest	 k	 efektivní	 adaptaci	 na	 změnu.	
V	dubnu	se	budeme	věnovat	akcím	pro	přírodu.	Čištění	řek,	úkli-
du	 odpadků.	 Setkáme	 se	 v	 květnu	 nad	 otázkami	 konkrétních	
kroků	k	zadržení	vody	na	zahrádkách.	Ukážeme	si	příklady,	jak	
vyjít	s	malým	množstvím	vody	nejen	v	rodinném	domě.	Zamyslí-
me	se	nad	soběstačností	v	nejširším	slova	smyslu.	Termín	a	mís-
to	setkání	budou	zveřejněny	v	příštích	TN.	

ZájeZdY prO leTOŠNí rOK
svaz tělesně PostiŽených

Ludmila Cvrkalová, za výbor STP

Z	loňského	zájezdu	z	Poličky.	 Foto:	Antonín	Navrátil

AdApTAce TIŠNOVA NA KlImATIcKÉ ZměNY
ekoPoradna tišnovsko

Hana Ondrušková
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	 Počínaje	loňským	červnem	o	sobě	dala	v	Tišnově	několikrát	
vědět	 iniciativa,	 která	 si	 říká	 Na to přijdem!	 Nejde	 o	 žádný	
registrovaný	spolek,	 je	to	naprosto	volné	sdružení	osob,	které	
navzájem	spojuje	přesvědčení,	že	některé	jevy	či	události	ode-
hrávající	se	v	naší	společnosti	prostě	není	možné	nechávat	bez	
povšimnutí	a	že	je	proti	nim	naopak	nutno	viditelně	vystoupit.	
Sešel	 jsem	se	počátkem	března	s	panem	Michalem Rezkem,	
který	 ve	 výše	 popsaném	 společenství	 patří	 k	 nejaktivnějším,	
abych	se	o	pohnutkách	i	počinech	iniciativy	dozvěděl	další	po-
drobnosti.
 „Vzniklo to více než před rokem při společném posezení na Hum-
polce. Sešlo se nás tam několik zhruba čtyřicátníků a shodli jsme 
se na tom, že politická situace je u nás neporovnatelně horší než 
krátce po listopadu ‘89. Jsou mezi námi voliči různých stran, mnozí 
se aktivně zapojují do činnosti místních spolků typu Za sebevědomé 
Tišnovsko či Hojnost. V té době se hodně jezdilo do Brna na protest-
ní akce slovenských studentů po zavraždění novináře Jána Kuciaka, 
potkávali jsme se i na některých shromážděních v Praze a řekli jsme 
si, že je potřeba tyhle aktivity přiblížit více k Tišnovu…“
	 Zajímavé,	ale	možná	spíše	příznačné	je	na	této	skupině	osob	
mimo	jiné	to,	že	většinou	nejde	přímo	o	Tišnováky;	do	značné	
míry	jsou	to	–	jak	se	dnes	říká	–	„náplavy“,	lidé,	kteří	se	do	okolí	
Tišnova	přistěhovali	odjinud.	Samotný	Michal	Rezek	žije	s	rodi-
nou	v	Dolních	Loučkách	a	říká:	„Vy si to přímo v Tišnově možná 
ani neuvědomujete, ale okolí Vašeho města, to jsou dnes doslova 
ostrůvky pozitivní deviace. Z různých měst se sem postupně nastě-
hovala velká alternativní komunita lidí, které přilákala jak krásná 
příroda, tak i fakt, že se u Vás děje poměrně dost zajímavých věcí.“
	 První	akcí	v	Tišnově,	kterou	iniciativa	uspořádala,	bylo	5.	červ-
na	setkání	nazvané	„Jednou	provždy“,	na	němž	vyjádřila	svůj	ne-
souhlas	 s	 vládou,	 která	 by	 se	 opírala	 o	 podporu	 Komunistické	
strany	 Čech	 a	 Moravy.	 Šlo	 o	 celorepublikovou	 kampaň	 vyvola-
nou	spolkem	Milion	chvilek	pro	demokracii,	 jehož	aktivity	 jsou	
představitelům	tišnovského	sdružení	blízké.	Na	náměstí	Míru	se	
tehdy	sešlo	asi	80	dospělých	a	40	dětí.	Několikrát	se	pak	v	Tiš-
nově	konal	speciální	happening	vždy	první	středu	v	měsíci,	kdy	
se	v	poledne	při	zvuku	sirén	sešlo	několik	lidí	u	morového	sloupu	
na	Komenského	náměstí,	aby	dali	najevo	svůj	nesouhlas	s	 fak-
tem,	že	tu	máme	premiéra	s	podivnou	minulostí	i	praktikami.	
	 Při	výročí	100	let	republiky	uspořádala	tišnovská	iniciativa	
občanské	 shromáždění	 na	 náměstí	 28.	 října,	 kde	 se	 ve	 velmi	
špatném	počasí	sešlo	asi	50	 lidí,	zaznělo	 tu	několik	proslovů,	
u	zbudovaného	stanu	hrála	hudba.	Když	se	blížilo	datum	17.	lis-
topadu,	došlo	ke	kontaktu	s	Milošem	Syslem	ze	spolku	Continu-
um	vitae	a	představitelé	Na	to	přijdem!	se	potom	jednak	několi-
ka	scénkami	podíleli	na	náměstí	na	vzpomínkové	akci	Okamžiky	
svobody	a	především	nazítří	asi	v	pět	hodin	ráno	vyvěsili	z	ocho-
zu	rozhledny	na	Klucanině	obrovské	havlovské	srdce	vyhotove-
né	na	reklamní	plachtě	rozměrů	zhruba	7	×	10	metrů.	„Tuhle	věc	
jsme	bohužel	trochu	podcenili,“	říká	dnes	už	s	úsměvem	Michal	
Rezek.	„Měli jsme představu, že srdce zde bude viset zhruba 14 dnů, 
ale netušili jsme, co s plachtou udělá vítr, takže za dva dny musela jít 
dolů.“	K	listopadovému	výročí,	tentokrát	dokonce	kulatému,	se	
ale	iniciativa	určitě	adekvátně	vysloví	i	letos.

	 Do	budoucna	se	volné	sdružení	Na	to	přijdem!	chce	i	nadále	
připojovat	k	akcím	Milionu	chvilek	pro	demokracii,	sleduje	se	
především	„plíživá“	destrukce	nezávislých	médií,	a	pokud	budou	
vládní	 strany	 a	 prezident	 nadále	 zasahovat	 do	 činnosti	České	
televize	a	Českého	rozhlasu,	není	prý	vyloučena	větší	protestní	
akce.	„My si uvnitř sebe klademe otázku, zda máme oslovovat pouze 
stejné typy lidí, jakými jsme sami, nebo zda zkoušet probudit i ty 
v podstatě spokojené s dnešním stavem,“	říká	dále	Michal	Rezek.	
„Spíše ale docházíme k závěru, že nemáme ambice tento druhý břeh 
přesvědčovat, zřejmě to ani neumíme – prostě jen chceme, aby pro-
testy zaznívaly i tady a mobilizovali se ti lhostejní, z nichž někteří 
s námi potenciálně souhlasí, ale patří k té většině veřejnosti, která je 
bohužel k dění kolem sebe navenek imunní, i když se jí třeba některé 
věci taky nelíbí.“
	 Novým	 záběrem	 aktivistů	 by	 měla	 být	 i	 vystoupení	 k	 ne-
činnosti	 vlád	při	naplňování	mezinárodních	dohod	na	ochranu	
klimatu.	Podpořili	 akci	Fridays	For	Future,	 školní	 stávky	pro	
klima,	 které	 proběhly	 15.	 března	 a	 byly	 vyvolány	 nedávným	
prohlášením	švédské	školačky	Grety	Thunbergové;	 ta	 jako	by	
znovuprobudila	svět	do	té	míry,	že	v	Belgii	už	například	odstou-
pila	ministryně	životního	prostředí.	„Věci týkající se klimatu jsou 
úplně stejně zásadní jako ochrana demokracie, ty záležitosti jsou 
provázané, neboť v autoritářském režimu není možno bojovat proti 
nevratným změnám. Odcházejí lesy, šíří se kůrovcová kalamita, hod-
ně dostává zabrat i Tišnovsko: v Chytálkách, Pejškově či Vohanči-
cích například vyschly studny a připravovaný plán opevnění břehů 
Svratky jde úplně opačným směrem, než by bylo potřeba.“
	 A	co	vlastně	znamená	název	 „Na	 to	přijdem!“?	 Je	 tím	myš-
leno,	že	se	té	či	oné	prospěšné	akce	prostě	určitě	zúčastníme,	
ale	v	druhém	plánu	to	lze	chápat	i	tak,	že	přijdeme	na	to,	 jak	
některé	věci	dělat	lépe	než	dosud.	Což	by	mělo	platit	pro	celou	
občanskou	společnost.

přIjďTe NA TO TAKÉ!
Václav Seyfert

Velké	červené	srdce	zavěsili	v	listopadu	na	tišnovskou	rozhlednu	zá-
stupci	iniciativy	Na	to	přijdem!	Fotografie	pochází	z	facebookových	
stránek	tohoto	sdružení.
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Za sebevědomé Tišnovsko a Ekoporadna
zvou na

Čištění břehů Závistky
sobota 13. 4. 2019

Sraz u restaurace
Červený mlýn ve 14 hodin

Vezměte si pracovní oděv a rukavice,
pytle budou zajištěny.

Vhodné pro dospělé a starší děti .
Po skončení společné posezení

u ohně a občerstvení.

HASIčI A SBěr KOVOVÉHO ŠrOTu
pOdruHÉ

Za SDH Tišnov starosta sboru Tomáš Hudec

Vážení a milí čtenáři Tišnovských novin, jak jsem psal již 
v posledním vydání, chtěli bychom i letos uskutečnit sběr 
starého železa. Tímto bych Vám chtěl oznámit, že sběr ko-
vového šrotu bude probíhat v sobotu 13. dubna. Říkali 
jsme si, že už bude jaro, ale zároveň bude před Velikonoce-
mi. Zkrátka čas jarních úklidů domácností, chat, stodol atd. 
prosíme o kontaktování starosty sboru Tomáše Hudce
na tel. 608 755 817 a následnou domluvu. 

	 Dobrovolný	svazek	obcí	(DSO)	Tišnov-
sko	získalo	v	rámci	vyhlášené	výzvy	č.	69	
OPŽP	v	roce	2018	dotaci	na	projekt	s	ná-
zvem:	„DSO Tišnovsko – kontejnery na se-
parované druhy odpadu“.	 Předmětem	 je	
rozšíření	systému	sběrné	sítě	o	kontejne-
ry	pro	plast,	papír	a	kov	umístěné	na	sběr-

ná	místa.	Část	jedné	obce	bude	vybavena	
velkoobjemovými	kontejnery,	v	některých	
obcích	 bude	 rozšířen	 systém	 nakládání	
s	biologicky	rozložitelným	odpadem.	
	 Koncem	roku	2018	bylo	realizováno	vý-
běrové	řízení	na	VZMR,	která	byla	rozdě-
lena	na	tři	části.	Dodavatelem	1.	části	pro-
jektu,	dodávky	47	ks	kontejnerů	o	objemu	
1	100	l	s	horním	výsypem	a	1	ks	kontejneru	
o	objemu	1	100	l	s	horním	výsypem	se	stala	
firma	 MEVA-BRNO,	 s.	 r.	 o.	 Dodavatelem	
2.	části	 projektu,	 dodávky	3	ks	velkoobje-
mových	 kontejnerů	 otevřených	 o	 objemu	
3	 m3,	 16	ks	 velkoobjemových	 kontejnerů	
otevřených	o	objemu	12	m3,	1	ks	velkoob-
jemového	kontejneru	o	objemu	15	m3	s	od-
klopnou	 střechou,	 3	ks	 velkoobjemového	
kontejneru	 otevřeného	 o	 objemu	 16	 m3,	
4	ks	velkoobjemového	kontejneru	–	otevře-
ného	o	objemu	20	m3,	se	stala	 firma	KO-
VOVK	kontejnery,	s.	r.	o.,	z	Jeseníků.	Doda-

vatelem	štěpkovače	pro	městys	Nedvědice	
je	firma	TLAMKA,	s.	r.	o.	
	 Celkové	způsobilé	výdaje	na	 realizaci	
projektu	byly	po	ukončení	veřejné	zakáz-
ky	ve	výši	2	314	125	korun.	Dotace	EU	
představuje	85	%	z	celkových	nákladů.	
Začátkem	 března	 byly	 všechny	 kontej-
nery	 a	 štěpkovač	 předány	 na	 domluve-
ná	 místa	 podpořeným	 obcím,	 kterými	
jsou	Štěpánovice,	Vohančice,	Nedvědice,	
Doubravník,	 Tišnovská	 Nová	 Ves,	 Sen-
tice,	 Běleč,	 Březina,	 Vratislávka,	 Horní	
Loučky,	 Řikonín,	 Lubné,	 Malhostovice,	
Heroltice,	Níhov,	Dolní	Loučky	a	Železné.	
	 Jsme	velice	rádi,	že	se	nám	těmito	pro-
jekty	 i	 nadále	 daří	 podporovat	 členské	
obce	a	zkvalitňovat	jejich	každodenní	na-
kládání	s	odpady.

KONTejNerY NA SepArOVANÉ druHY OdpAdu
dso tišnovsko

Miriam Jedličková

Velkoobjemový	kontejner	v	obci	Tišnovská	
Nová	Ves.		 Foto:	archiv	DSO	Tišnovsko
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	 V	neděli	14.	dubna	od	13.00	do	16.00	
hodin	vám	budeme	u	letního	kina	v	Tišno-
vě	opět	k	dispozici.	Předáme	vám	základy	
lukostřelby	 na	 rozstřelišti	 a	 provedeme	
vás	přilehlým	okruhem	s	3D	terči.	Urče-
no	především	pro	nestřeleckou	veřejnost,	
vstupné	dobrovolné.
	 Lukostřelnice	 je	 veřejně	 přístupná	
každému	 zájemci	 o	 lukostřelbu.	 Střel-
ba	 na	 spodní	 části	 do	 slaměné	 stěny	 je	

za	doporučený	příspěvek	10	až	20	korun	
za	vstup.	K	atraktivnějšímu	okruhu	s	de-
seti	3D	terči	v	přilehlých	roklinkách	jsou	
ceny	a	podrobnější	 informace	vystaveny	
na	lukostřelnici	i	na	webu	Odyssea.cz.	
	 Každý	 čtvrtek	 je	 pravidelně	 k	 dispo-
zici	i	možnost	půjčení	vybavení	a	dohled	
u	 střelby.	 Lze	 si	 domluvit	 individuální	
program	 pro	 rodinu,	 partu	 kamarádů	 či	
školní	třídu.	

jArNí OTeVřeNí luKOSTřelNIce
Monty Václav Kappel, Spolek Odyssea Tišnov

Zájemcům	o	střelbu	z	luku	se	po	zimě	otevře	lukostřelnice	u	letního	kina	v	Tišnově.	
Foto:	Martin	Klein

	 Prvním	důležitým	a	dlouho	očekávaným	krokem	pro	včelaře	
je	kontrola	včelstev	po	dlouhé	zimě.	 Je	 třeba	zkontrolovat	ze-
jména	množství	zásob.	V	dubnu	začíná	bouřlivý	 rozvoj,	 líhnou	
se	jarní	včely.	Tento	měsíc	je	obdobím,	kdy	je	počasí	ještě	hodně	
proměnlivé.	Proto	je	dostatek	zásob	ze	zimního	období	tolik	dů-
ležitý,	aby	včelstva	nehladověla.
	 Včelař	pozorně	sleduje	letový	provoz	včel.	Pokud	mají	dělnice	
nožičky	obalené	pylem,	mělo	by	být	všechno	v	pořádku.	S	roz-
květem	třešně	ptačí	koncem	dubna	už	včelař	vkládá	do	včelstev	
první	mezistěny	pro	stavbu	nového	díla.	Mladé	včely	mají	potře-
bu	stavět	a	toho	včelař	musí	využít.	Také	se	objeví	i	trubčí	dílo,	
které	matka	ráda	zaklade.
	 Včelstva	 nejen	 nosí	 nektar	 a	 pyl	 z	 ovocných	 stromů,	 ale	
i	z	 rozkvetlých	 lánů	olejnin.	Na	tento	okamžik	už	včelař	musí	
být	 připraven	 a	 přidat	 včelstvům	 nový	 nástavek	 –	 medník.	 Je	
to	období	rozvoje	a	intenzivní	nektarové	snůšky.	To	je	také	čas,	
kdy	můžeme	začít	i	s	chovem	matek.	Mladá	výkonná	matka	je	
zárukou	zdárného	vývoje	včelstva.
	 V	 tuto	 dobu	 včelař	 dbá	 na	 to,	 aby	 včelstvo	 mělo	 dostatek	
místa	pro	ukládání	nektaru,	pylu	a	dostatek	prostoru	pro	dal-

ší	plod.	Každá	chybička	se	může	vymstít	v	podobě	nechtěného	
vyrojení	včelstva.	Toto	období	květenství	vede	k	sílení	včelstev,	
které	mnohdy	přejde	do	rojové	nálady.	Je	tedy	čas	tvorby	odděl-
ků	 s	 mladou	 matkou,	 které	 zabrání	 rojení.	 Tím	 si	 připravíme	
i	záložní	včelstva	pro	další	chovnou	sezónu.
	 Na	mé	včelnici	pro	začínající	včelaře:	V	dubnu	si	ukážeme,	jak	
provést	jarní	prohlídku,	ale	také	jak	připravit	včelstva	na	nad-
cházející	 nektarovou	 snůšku.	 V	 květnu,	 jak	 vychovat	 mladou	
matku,	tedy	její	zajímavý	chov.

VčelY
pO jArNím SluNOVrATu

Josef Permedla

V	dubnu	začíná	bouřlivý	rozvoj,	líhnou	se	jarní	včely.	
Foto:	Josef	Permedla
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	 Dne	 2.	 března	 porazila	 starší	 žákyně	
Atletického	 klubu	 Tišnov	 Hanka Blaž-
ková	 na	 halovém	 Mistrovství	 České	
republiky	 v	 Ostravě	 všechny	 soupeřky	
a	na	nejkratším	60	m	sprintu	získala zla-
to.	V	rozběhu	zaběhla	čas	7,84	s	a	ve	fi-
nále	skvělých	7,78	s.	Řečí	mezinárodních	
atletických	 zkratek	 se	 jedná	 o	 SB,	 PB,	

NL;	tedy	nejlepší	sezónní	výkon,	zároveň	
osobák	 a	 také	 lídr	 republikových	 tabu-
lek.	 Dalšího	 skvělého	 výsledku	 dosáhla	
ve	sprintu	na	150	m,	kde	ve	finále	obsadi-
la	4.	místo	v	čase	19,00	s.	
	 Hanka	se	atletice	věnuje	od	roku	2013	
a	 svůj	 talent	 prokazovala	 již	 od	 přípra-
vek.	 K	 několika	 medailím	 z	 mistrovství	
Moravy	a	posléze	i	letošnímu	vrcholnému	
umístění	 pomohlo	 Hance	 hned	 několik	
trenérů.	V	sezónách	2016–2018	Jiří	Hala-
ma,	od	července	2018	poté	trenérské	duo	
Zavadilová,	Sebera.	V	historii	Atletické-
ho	klubu	Tišnov	se	jedná	už	o	6.	medaili	
z	národních	mistrovství.	Medaili	z	repub-
liky	 do	 Tišnova	 přivezli	 v	 minulosti	 též	
Ivan	Miovský	(1	500	m	př.),	Per	Ondrou-
šek	 (1	 500	 m),	 Josef	 Filla	 (60	 m),	 Mar-
tin	Flamich	(60	m	a	150	m)	a	nyní	Hanka	
Blažková	(60	m).

Český rekord a medaile z MČR masters
	 Dne	24.	února	překonal	Martin	Sebe-
ra	na	Mistrovství	ČR	masters	v	pětiboji	
v	Jablonci	nad	Nisou	stávající	český re-
kord	 v	pětiboji	 v	kategorii	M45	a	výko-
ny	60	m	př.	9,69	s;	dálka	527	cm;	koule	
974	cm;	výška	161	cm;	1	km	3:45,94	zís-
kal	3	008	bodů.	Po	přepočtech	věkových	
koeficientů	 všech	 kategorií	 tento	 výkon	
znamenal	celkové	druhé	místo.	Součástí	
závodů	byly	i	zbylé	dvě	disciplíny	halové-
ho	sedmiboje	(60	m	–	8,12	s	a	skok	o	tyči	
–	260	cm).	V	souhrnu	sedmiboje	pak	Se-
bera	získal	druhé	republikové	stříbro.

	 Dne	9.	března	se	potvrdila	sprinterská	
dominance	Ivany	Jíchové	na	individuálním	
MČR	 masters,	 rovněž	 v	 Jablonci.	 Ivana	
získala	zlato	na	200	m	(30,10	s)	a	stříbro	
na	60	m	(9,05	s).

	 V	 průběhu	 letošního	 února	 vysílal	
Český	 rozhlas	 studio	 Brno	 několikrát	
zprávu,	 že	 brněnský	 hasič	 Jiří	 Oharek	
převzal	 ocenění	 Gentleman	 silnic.	 To	 je	
sice	 pravda,	 Jiří	 Oharek	 je	 již	 třicet	 let	
profesionálním	hasičem	a	slouží	v	Brně,	
ale	od	narození	je	občanem	Tišnova.
	 Gentleman	 silnic	 je	 společným	 pro-
jektem	České	pojišťovny	a	Policie	České	
republiky,	který	vznikl	v	roce	2004.	Jeho	
cílem	 je	 motivovat	 účastníky	 silničního	
provozu	k	tomu,	aby	si	pomáhali,	nebyli	
k	sobě	lhostejní	a	všímali	si	svého	okolí.
	 Jiří	Oharek	loni	v	červenci	byl	ve	svém	
volnu	 s	 manželkou	 v	 Brně	 nakupovat	
a	 dostali	 se	 až	 do	 prostoru	 křižovatky	

ulic	 Poříčí	 a	 Bauerova.	 Zrovna	 se	 tam	
střetlo	osobní	auto	a	motocykl.	Motorkář	
ležel	 na	 zemi	 a	 měl	 tepenné	 krvácení.	
Kolem	 už	 byl	 hlouček	 lidí,	 ale	 nikdo	 se	
neměl	k	tomu,	aby	ho	ošetřil.	Jiří	Oharek	
mu	poskytl	odborně	první	pomoc.	Jak	se	
později	dozvěděl,	zachránil	mu	život.	
	 Mimo	ocenění	Gentleman	silnic	dostal	
ještě	 medaili	 krajského	 ředitele	 policie	
a	krajského	ředitele	Hasičského	záchran-
ného	 sboru.	 Ocenění	 Gentleman	 silnic	
mu	předal	policejní	prezident.
„Moje	profese	mi	dala	to,	že	bych	v	tako-
vémto	případě	nedokázal	jen	projít,“	řekl	
na	 závěr	 našeho	 rozhovoru	 Gentleman	
silnic	Jiří	Oharek.	

NejrYcHlejŠí
SprINTerKA čr

Martin Sebera

Hana	 Blažková	 (na	 fotografii	 vpravo)	 pora-
zila	na	halovém	Mistrovství	České	republiky	
v	Ostravě	všechny	soupeřky	a	na	nejkratším	
60	m	sprintu	získala	zlato.	 Foto:	Jiří	Kottas

HASIč jIří OHAreK je geNTlemAN SIlNIc
Josef Ondroušek

Profesionální	hasič	Jiří	Oharek	zachránil	
motocyklistovi	život,	dostal	ocenění	Gentle-
man	silnic.		 Foto:	Firebrno.cz

SpOrT prO VeřejNOST 
Ve SpOrTOVNí HAle

Sdružení sportovních klubů 
Tišnov, z. s., informuje:

Nabízíme sport pro veřejnost 
ve sportovní hale SSK Tišnov 
na měsíce duben–červen 2019
Volné termíny a hodiny budou 
zveřejněny ve vývěsní skříňce 
u vchodu do sportovní haly 

a na webu ssktisnov. 
Zajištění termínů lze dohodnout 

nonstop na tel.: 602 540 266, 
černoch rostislav, správce haly.

Jedná se o sporty: futsal, házená, 
basketbal, volejbal (2 hřiště), florbal, 

badminton, nohejbal (2 hřiště), 
stolní tenis (12 stolů).

Lze uspořádat i turnaje.
Podmínky pro objednání sportovní 

haly: cena 500 Kč za hodinu.  
Míče zapůjčíme bezplatně, vstup 

povolen ve sportovní obuvi.
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	 Není	 to	 tak	dávno,	 co	 jsme	mohli	Pi-
vovaru	 Tišnov	 gratulovat	 k	 úspěchům	
na	mezinárodní	pivovarnické	degustační	
soutěži	v	Maďarsku,	a	už	je	tu	další	„me-
dailový“	počin.
	 Ve	dnech	11.–16.	února	se	v	Českých	
Budějovicích	 uskutečnil	 již	 XXIX.	 mezi-
národní	pivní	festival,	jehož	nejvyšší	oce-
nění,	Zlatá	pivní	pečeť,	je	nejprestižnější	
pivovarnickou	 cenou	 v	 celé	 republice.	
Představilo	se	tu	celkově	více	než	1	200	
piv	z	245	pivovarů	z	20	zemí	celého	světa	
a	posuzovalo	je	450	degustátorů	z	Česka	
i	ze	zahraničí.	Kromě	obvyklých	piv	zde	
měly	své	kategorie	dokonce	i	cidery	a	mi-
nerální	vody.	Festival	přilákal	na	pět	tisíc	
konzumentů	 z	 řad	 veřejnosti.	 Akce	 má	
své	kořeny	v	roce	1991,	kdy	se	v	Táboře	
uskutečnily	první	Slavnosti	piva,	kterých	
se	tehdy	v	hotelu	Palcát	zúčastnilo	šest	
pivovarů.	Postupem	let	se	festival	rozros-
tl	až	do	dnešních	rozměrů.
	 Pivovar	Tišnov	 sídlící	 na	Ostrovci	 ve-
dle	 fotbalového	 hřiště	 vyslal	 do	 soutě-

že	 kompletní	 sortiment	 svých	 výrobků	
a	za	úspěch	lze	rozhodně	považovat	už	to,	
že	se	všechny	jeho	produkty	probojovaly	
z	úvodního	do	druhého	kola.	Vždyť	v	těch	
nejvíce	obsazených	kategoriích	soutěžilo	
mnohdy	 i	 více	 než	 padesát	 vzorků.	 Nej-
většího	úspěchu	dosáhl	 jemně	chmelený	
spodně	 kvašený	 polotmavý	 13%	 speciál	
Abatyše	 Barbora,	 který	 se	 v	 kategorii	
„Speciální	polotmavé	pivo	z	minipivovaru“	
umístil	mezi	36	soutěžícími	pivy	na	druhé	
příčce	za	vítězným	Slavkovským	Bockem.	
Třetí	příčku	obsadil	Magor	15°,	pivo	z	Ro-
dinného	pivovaru	Zichovec	ve	středočes-
kých	Klobukách.	Oceněnou	„Barboru“	lze	
v	čepované	podobě	v	Tišnově	a	nejbližším	
okolí	ochutnat	v	Tišnovské	pivnici	v	Jung-
mannově	ulici	nebo	v	Restauraci	U	Moc-
náře	v	Hradčanech.	
	 Absolutním	 vítězem	 budějovické	 sou-
těže	 napříč	 všemi	 kategoriemi	 a	 držite-
lem	ceny	World	Beer	Seal	2019	se	stala	
Třináctka	 z	 Pivovaru	 Rohozec	 v	 Malém	
Rohozci	u	Turnova.

	 V	minulých	číslech	Tišnovských	novin	byla	otištěna	historie	
40	 let	 Klubu	 přátel	 výtvarného	 umění	 (KPVU).	 Byla	 to	 dlou-
há	 historie	 plná	 významných	 kulturních	 událostí.	 Dovolte	 mi,	
abych	zde	ještě	zavzpomínal	na	jednu	výstavu,	která	se	zařadila	
na	vrchol	žebříčku	v	činnosti	spolku.
	 V	 roce	 1987	 se	 konala	 výstava	 ke	 stému	 výročí	 narození	
malíře	Josefa	Jambora.	Svým	rozsahem	to	byla	jedna	z	největ-
ších	prezentací	tvorby	tohoto	vynikajícího	umělce.	Pro	výstavu	
byl	zvolen	prostor	tělocvičny	u	Základní	školy	Smíškova,	a	to	
z	 důvodu	 prostorových	 i	 požadavků	 na	 zabezpečení	 ochrany	
vystavených	děl.	Výstavu	připravil	KPVU	ve	spolupráci	s	měs-
tem	 Tišnovem.	 Vystaveno	 bylo	 víc	 než	 150	 obrazů,	 většinou	
ze	soukromých	sbírek.	Soukromí	sběratelé	bez	obav	a	ochotně	
zapůjčili	své	obrazy.
	 Výstava	byla	organizačně	velmi	náročná,	ale	díky	členům	klu-
bu	byla	instalace	na	profesionální	úrovni.	K	výstavě	byl	vydán	
barevný	 katalog	 v	 poměrně	 vysokém	 nákladu	 pěti	 tisíc	 kusů.	
Z	tohoto	množství	se	podařilo	zachovat	jen	pár	výtisků	pro	ar-
chiv.	Katalog	byl	v	průběhu	vernisáže	a	prvních	dvou	týdnů	vý-
stavy	rozebrán.	Na	organizaci	akce	se	významnou	měrou	podí-
lela	tajemnice	městského	úřadu	Jana	Vavřinová	a	místostarosta	

Zdeněk	Melkes.	Výstava	byla	24	hodin	denně	hlídána	dobrovol-
níky	z	řad	členů	KPVU	bez	nároku	na	jakoukoli	odměnu.	
	 Velkolepé	bylo	 také	zahájení	výstavy,	kterého	se	zúčastnily	
špičky	kulturního	a	politického	života	okresu	a	kraje.	Výstavu	
uvedl	doc.	A.	B.	Král	a	tělocvična	byla	zaplněna	včetně	přilehlé	
chodby.	O	výstavu	byl	mimořádný	zájem	z	řad	veřejnosti.	O	sobo-
tách	a	nedělích	parkovaly	v	ulici	Na	Rybníčku	desítky	aut	a	au-
tobusů	s	návštěvníky	i	z	daleka.	Tuto	výstavu	zhlédlo	více	než	
10	tisíc	návštěvníků,	přičemž	děti	a	studenti	měli	vstup	volný.	
Úspěch	opravdu	nevídaný.
	 Nezůstalo	 však	 pouze	 u	 této	 výstavy	 umělce	 a	 KPVU	 jako	
jediný	připomínal	tvorbu	Josefa	Jambora	na	dalších	výstavách,	
i	když	v	daleko	menším	rozsahu	a	všechny	měly	vždy	vysokou	
návštěvnost.	Osobnost	malíře	Josefa	Jambora,	který	žil	v	Tišno-
vě	od	roku	1931	až	do	své	smrti,	si	to	právem	zaslouží.

STříBrNá pIVNí pečeť prO ABATYŠI BArBOru
Václav Seyfert

Petr	 Peška	 přebírá	 od	 primátora	 Českých	
Budějovic	Ing.	Jiřího	Svobody	cenu	za	Aba-
tyši	Barboru.

Fotografie	z	archivu	Pivovaru	Tišnov

VZpOmíNKA NA jedNu VýSTAVu
Miroslav Pavlík
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	 Čtvrtou	výstavou	Sedm	krát	deset	fotografií	z	cyklu	7	×	10	(ob-
razy,	grafiky,	sochy	a	fotografie)	oslavil	spolek	Art	Periscope	své	
desetileté	působení.	Na	vernisáži	 v	prostorách	OÚ	Předklášteří	
se	v	sobotu	2.	března	sešlo	sedm	vystavujících	fotografů.	Z	Prahy	
přijeli	 Jan	 Saudek,	 Jan	 Svatoš	 a	 Ivan	 Král,	 z	 Brna	 Libor	 Teplý	
a	Vratislav	Hnátek	a	také	zde	vystavovali	místní	Antonín	Nahodil	
a	Michal	Beneš.	Mistr	Saudek	měl	výstavu	na	Tišnovsku	poprvé	
a	jeho	dojmy	nejlépe	vystihuje	děkovný	dopis,	který	mi	zaslal.

	 Poděkování	za	spolupráci	patří	OÚ	Předklášteří,	MěKS	Tiš-
nov	a	hlavnímu	sponzorovi	firmě	JICOM	spol.	s	r.	o.		Dále	městu	
Tišnov	a	firmám:	KORAL	s.	r.	o.,	BAUMAT	s.	r.	o.,	NEJEZ	stavi-
tel	s.	r.	o.,	Ing.	Pokorný	Petr,	RPE	s.	r.	o.	a	Tišnovskému	pivova-

ru.	Zvláštní	poděkování	zaslouží	pan	Pavel	Bortlík	za	zapůjčení	
své	sbírky	starých	fotoaparátů	a	spolek	Dobromysl	za	pomoc	při	
hlídání	výstavy.
	 Největší	zásluhu	na	účasti	Jana	Saudka	na	výstavě	má	však	
tišnovský	rodák,	moderátor,	spisovatel	a	televizní	producent	Lu-
boš	Xaver	Veselý.	Tomu	patří	rovněž	poděkování	a	věříme,	že	to	
nebyla	poslední	vzájemná	spolupráce.
	 Doufejme,	 že	 pramen	 inspirace	 spolku	 Art	 Periscope	 ještě	
zdaleka	nevyschnul	a	že	bude	 ještě	dlouhá	 léta	 lákat	na	další	
úspěšné	akce	své	diváky	a	čtenáře.

Nový	 Park	 pod	 kostelem	 nabízí	 příjemná	 místa	 k	 odpočinku,	
rozhledu	i	občerstvení	přímo	v	centru	města.	S	koncem	letošní	
zimy,	konkrétně	7.	března,	tedy	v	den	výročí	narození	prvního	
československého	prezidenta	Tomáše	Garrigua	Masaryka,	při-
byl	Tišnovákům	 i	návštěvníkům	města	další	 relaxační	prostor	
na	úpatí	majestátní	hory	Květnice.	Uznání	patří	panu	Miroslavu	
Navrátilovi	a	všem,	kdo	se	s	pomocí	vedení	města	o	 jeho	zno-
vuzrození	 zasadili.	 Nezbývá	 než	 tomuto	 místu	 popřát,	 aby	 si	
současnou	podobu	a	čistotu	uchovalo	a	sloužilo	k	radosti	i	odpo-
činku	všem,	od	dětí	až	po	seniory.

VýSTAVu SI užIl jAN SAudeK I NáVŠTěVNícI
Zdeněk Jílek

SeŠlI Se u „SrdíčKA“
Miloš Buček

Přírodní	cesta	k	Srdíčku	byla	oficiálně	otevřena	7.	března	za	účasti	
několika	desítek	lidí.	Foto:	Miloš	Buček

Fotograf	Jan	Saudek	na	vernisáži	výstavy	Sedm	krát	deset	fotografií.
Foto:	Michal	Beneš
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	 Don	Quijote	je	bezesporu	známá	romá-
nová	postava.	Zejména	jeho	boj	s	větrný-
mi	 mlýny	 se	 vžil	 jako	 vcelku	 přiléhavé	
úsloví.	Tento	bláznivý	symbol	marnosti	je	

stále	živý,	a	tak	není	divu,	že	jej	dále	roz-
víjí	a	upravují	nejrůznější	autoři.	A	přes-
ně	takovou	úpravu	představili	tišnovské-
mu	 publiku	 21.	 a	 22.	 února	 i	 populární	
čeští	herci,	Jiří	Lábus	a	Oldřich	Kaiser.	
	 Není	 nezajímavé,	 že	 hru	 s	 prostým	
názvem	Don	Quijote	napsala	jiná	známá	
herecká	 dvojice,	 Milan	 Lasica	 a	 Július	
Satinský.	 Po	 Satinského	 smrti	 bylo	 dílo	
nabídnuto	právě	Lábusovi	s	Kaiserem.	
	 Předně	však	muselo	dojít	ke	značným	
úpravám	 textu,	 neboť	 poetika	 autorů,	
ve	hře	mimochodem	stále	patrná,	je	pře-
ce	jen	odlišná	od	stylu	českých	komiků.	
A	 tak	 vznikla	 pod	 hlavičkou	 pražského	
Divadla	Kalich	a	v	režii	Vladimíra	Strnis-
ka	inscenace,	která	chtě	nechtě	stojí	pře-
devším	na	osobnostech	a	výkonech	obou	
hlavních	představitelů.	Ti	ovšem	nekopí-
rují	původní	román,	pouze	si	s	donquijot-
ským	symbolem	pohrávají.	Slovy	jednoho	
z	představitelů:	 „Nemají	co	dělat,	 tak	si	
Quijota	přehrávají.“	
	 Však	 také	 Don	 Quijote	 v	 podání	 Jiří-
ho	 Lábuse	 není	 žádný	 romantický	 hrdina	
a	 šlechtic,	 ale	 spíše	 bezdomovec,	 který	
uprostřed	smetiště,	na	němž	žije,	postupně	
ztrácí	rozum	a	nahrazuje	ho	fantazií.	To	Ol-

dřich	Kaiser	jako	sluha	Sancho	Panza	je	se	
svými	brýlemi	a	s	Cervantesovým	románem	
v	rukou	více	přemýšlivý	až	filozofický	a	dle	
svého	 představitele	 je	 ten	 „reál“.	 Vztah	

obou	 postav	 připomíná	 vztah	 dvou	 mužů	
na	okraji	společnosti,	z	nichž	jeden	dohlíží	
na	postupný	rozumový	úpadek	druhého.
	 Nebyli	by	to	Kaiser	s	Lábusem,	kdyby	
se	striktně	drželi	textu.	A	tak	je	předsta-

vení	 prošpikováno	 vulgaritami,	 vymyšle-
nými	 úslovími,	 a	 hlavně	 improvizačními	
vsuvkami,	které	zapojují	i	publikum	a	čas-
to	 reagují	 na	 aktuální	 dění.	 „Jsou	 místa	
v	inscenaci,	která	jsou	založena	na	impro-
vizaci.	 Třeba	 když	 hraji	 s	 publikem,	 tak	
nevím,	jak	bude	reagovat,“	řekl	Jiří	Lábus	
s	 tím,	 že	ne	 vše,	 co	 se	 jako	 improvizace	
jeví,	jí	musí	skutečně	být.	„Některé	ty	řeči,	
které	se	můžou	podobat	předscénám,	jsou	
pevně	dané,“	dodal	herec.	
	 To,	 čeho	 si	 publikum	 na	 obou	 prota-
gonistech	 nejvíce	 cení,	 je	 ovšem	 jejich	
věrnost	 léty	 prověřenému	 stylu.	 Tíhu	
původního	 textu	 vyvažují	 oba	 herci	 svý-
mi	obvyklými	kreacemi	tak,	jak	je	známe	
z	 televizních	scének.	Nechybí	Kaiserova	
populární	 mimika	 a	 pohyby	 a	 Lábusovy	
proměny	 hlasu	 a	 obvyklá	 fráze	 „prosím	
tebe“.	 Představení	 obsahuje	 i	 hudební	
složku	 skladatelů	 Miroslava	 Kořínka	
a	 Jaroslava	 Filipa.	 Texty	 Milana	 Lasici	
a	Tomáše	Janovice	reagují	na	předcháze-
jící	text	dramatický	a	jejich	kvalita	spočí-
vá	zejména	ve	hře	se	slovy.	
	 Výsledkem	 kaiserovsko-lábusovské	
návštěvy	 Tišnova	 je	 zachování	 stejného	
dojmu,	 jímž	 herci	 působí	 z	 televizních	
obrazovek.	Je	v	podstatě	jedno,	co	hrají,	
hlavně	že	jsou	viděni.

láBuS A KAISer BOjují S VěTrNýmI mlýNY
Lucie Hřebíčková

Oldřich	Kaiser	a	Jiří	Lábus	se	svým	představením	Don	Quijote	dvakrát	vyprodali	sál	tišnov-
ského	Kina	Svratka.	Foto:	Denisa	Ondrová
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	 K	 hledání	 jehly	 v	 kupce	 sena	 by	 se	 dalo	 přirovnat	 pátrání	
po	předcích.	Rozklíčovat	rodinné	a	příbuzenské	vztahy	není	jed-
noduchou	záležitostí,	chce	to	důkladný	průzkum	velkého	množ-
ství	informací	a	v	neposlední	řadě	i	jazykové	schopnosti.	O	tom,	
jak	 si	 sestavit	 vlastní	 rodokmen,	 případně	 komu	 zadat	 jeho	
zpracování,	 jsem	si	 povídala	 s	 Janem Kosem,	 členem	Morav-
ské	 genealogické	 a	 heraldické	 společnosti	
a	 kronikářem	 tišnovské	 farnosti.	 „Někde	
ovšem	matriky	chybí.	Shořely	nebo	se	ztra-
tily.	Klasickou	ukázkou	toho	je	Tišnov.	Tady	
jsou	matriky	až	od	roku	1777,	starší	shořely	
a	nebylo	možné	je	už	obnovit,“	upozornil	Jan	
Kos.

Mám v ruce papírek se jménem své praba-
bičky, kterou jsem nikdy nepoznala. Jme-
novala se Antonie Němcová, rozená Zele-
ná, a narodila se v roce 1904. Jak mám 
postupovat dál?
	 Záleží	 na	 Vašem	 očekávání,	 kam	 až	 se	
chcete	dostat	a	co	se	chcete	dozvědět.	Nej-
jednodušší	je,	pokud	se	spokojíte	se	životo-
pisnými	daty,	využít	matriky.

Možná nejprve obejít členy své rodiny, po-
ptat se jich…
	 To	 je	 naprostý	 základ.	 Vyzpovídat	 žijící	
pamětníky.	Získat	 od	nich	dokumenty	 jako	
rodné	či	úmrtní	 listy	a	nějaké	historky,	kterým	ale	ne	vždy	 je	
nutné	bezmezně	věřit.	Je	třeba	všechno	prověřit,	zda	tomu	tak	
skutečně	je.	A	utvořit	si	malý	archiv,	nebo	alespoň	kopie	získa-
ných	dokumentů.
	 Pro	takovou	základní	informaci	o	předcích	stačí	právě	mat-
riky.	Ty	jsou	dnes	přístupné	na	internetu,	takže	hledáte	v	klidu	
a	z	pohodlí	domova.	Celá	záležitost	je	tak	daleko	jednodušší	než	
dříve,	 kdy	 bylo	 třeba	 zajít	 osobně	 do	 archivu	 a	 tam	 prohlížet	
záznamy	v	originálech	matrik.

Z vlastní zkušenosti vím, že práce s matrikami se řídí pravidly.
	 Zákony.	 Navíc	 ne	 ke	 všem	 matrikám	 je	 možné	 se	 jedno-
duše	 dostat.	 Dělí	 se	 na	 živé	 a	 mrtvé,	 ty	 mrtvé	 jsou	 uloženy	
v	Moravském	zemském	archivu	a	přístupné	na	jeho	webových	
stránkách	–	www.actapublica.eu.	Do	živých	matrik	uložených	
na	 matričních	 úřadech	 mají	 přístup	 pouze	 oprávněné	 osoby.	
Ovšem	 ani	 v	 případě	 mrtvých	 matrik	 se	 zájemci	 nemusí	 do-
stat	ke	všem	údajům,	které	potřebují.	Kvůli	GDPR	budou	nově	
od	letošního	roku	zveřejňovány	pouze	ty	matriční	dokumenty,	
od	jejichž	posledního	zápisu	v	nich	uplynula	požadovaná	doba,	
tzn.	110	 let	 od	narození,	75	 let	 od	 sňatku	a	90	 let	 od	úmrtí	
(doposud	to	bylo	100	let	od	narození,	75	let	od	sňatku	a	75	let	
od	úmrtí).
	 Je	ale	celá	řada	vesnic	a	míst,	kde	 je	 i	velmi	stará	matrika	
dosud	živá	a	veřejně	nepřístupná.	Příkladem	 je	matrika	naro-
zených	od	1831	pro	vesnice	v	okolí	Jimramova,	protože	se	do	ní	

zapisovalo	až	do	roku	1949.	Kniha	leží	na	matričním	úřadu,	a	až	
uplyne	110	let,	bude	digitalizována	a	zveřejněna.	
	 Takže	když	se	vaše	prababička	narodila	v	roce	1904	a	narodi-
la-li	se	v	Tišnově,	v	matrice	na	internetu	byste	ji	našla.	A	když	to	
všechno	dobře	půjde,	tak	najdete	ještě	jednu	generaci,	která	se	
narodila	kolem	roku	1880.	Avšak	další	generace	už	bude	zapsána	

kurentem	a	německy	a	na	tom	si	většina	lidí,	
nechci	říci	přímo	vyláme	zuby,	ale	tam	skončí,	
protože	zápis	nepřečte.	Další	úskalí	pak	v	ma-
trikách	číhá	v	podobě	latiny	před	rokem	1784	
a	ani	přečtení	českých	zápisů	ve	2.	polovině	
17.	 století	 není	 zcela	 jednoduché.	 Jsou	 totiž	
psány	novogotickým	písmem,	které	je	podob-
né	kurentu.

Jaké další možnosti mají lidé při pátrání?
	 Máme	 i	mimomatriční	 prameny.	 Z	matrik	
se	lidé	dozvědí	pouze	základní	informace	a	ži-
votopisná	data	o	svých	předcích,	ale	už	nezjis-
tí	nic	o	tom,	jaká	byla	jejich	sociální	situace,	
postavení,	nic	o	jejich	životě.	K	tomu	poslou-
ží	prameny	 jako	například	katastry,	 i	 ty	 jsou	
částečně	digitalizované,	 či	 pozemkové	knihy,	
kterým	se	zpočátku	říkalo	gruntovnice.	V	nich	
se	lze	dočíst,	jak	se	na	gruntu	střídaly	genera-
ce	a	jednotliví	hospodáři,	jaké	si	brali	půjčky,	
jaká	na	nich	byla	věcná	břemena.	Zase	záleží	
případ	od	případu,	například	na	panství	Por-

ta	coeli	se	gruntovní	knihy	většinou	dochovaly,	jinde	vůbec.	Pak	
máme	k	dispozici	celou	řadu	pramenů	jako	školní,	farní	i	městské	
kroniky,	vojenské	archivy	atd.

Na jaká další úskalí, kromě kurentu, němčiny a latiny, může 
člověk narazit?
	 Pokud	měl	někdo	mezi	 svými	předky	osoby,	které	se	často	
stěhovaly,	 jako	 byli	 řemeslníci,	 například	 kováři,	 učitelé	 nebo	
mlynáři,	je	někdy	velice	obtížné	je	dohledat.	Mohli	totiž	do	dané-
ho	místa	přijít	i	z	několik	set	kilometrů	vzdálené	dědiny,	prostě	
se	 tam	najednou	objevili,	 aniž	 by	 tam	měli	 nějakou	předchozí	
vazbu.	U	selských	rodů	v	průběhu	17.	a	18.	století	bývá	zase	pro-
blém	ten,	že	příjmení	nepřecházelo	z	otce	na	syna,	ale	po	statku,	
po	chalupě.	Příkladem	jsou	i	moji	vlastní	předci.	V	Drásově	se	
narodil	nějaký	Tkadlec,	oženil	se	s	Doskočilovou	a	přistěhoval	
se	k	ní	na	chalupu	a	byl	z	něho	Doskočil.	Potom	převzal	statek	
Kozelků	 a	 jmenoval	 se	Kozelek	 a	 umřel	 jako	 Kozelek.	Tak	 je	
i	zapsán	v	matrice.	A	teď	se	v	tom	všem	vyznat…
	 Někde	 ovšem	 matriky	 chybí.	 Shořely	 nebo	 se	 ztratily.	 Kla-
sickou	ukázkou	 toho	 je	Tišnov.	Tady	 jsou	matriky	až	od	 roku	
1777,	starší	shořely	a	nebylo	možné	je	už	obnovit.	Faráři	měli	
povinnost	vést	matriky	a	dělat	jejich	opisy,	ty	ale	v	souvislosti	se	
založením	brněnské	diecéze	při	převozech	a	přesunech	již	někdy	
na	konci	18.	století	někde	zmizely	a	nejsou	už	k	mání.	Ti,	kteří	
mají	své	kořeny	v	Tišnově,	se	tak	v	hledání	dostanou	maximálně	
někam	k	roku	1780.		

VlASTNí rOdOKmeN? BěH NA dlOuHOu TrAť
Zlata Ptáčková

Jan	Kos,	člen	Moravské	genealogické	
a	heraldické	společnosti	a	kronikář	
tišnovské	farnosti.

Foto:	archiv	Jana	Kosa



TN 04/2019 59

RůZné

To je opravdu úskalí nespočet, pomůže profesionální genea-
log? Kolik jeho práce stojí?
	 Spousta	lidí	na	hledání	nemá	trpělivost	nebo	výdrž,	tady	může	
přijít	na	řadu	profesionální	genealog.	Kolik	stojí,	je	různé.	Sazby	
se	pohybují	většinou	od	250	do	400	korun	za	hodinu	genealogic-
ké	práce	u	počítače	nebo	v	archivu.	Ceny	rodokmenu	se	pak	liší	
podle	počtu	generací.	Začínají	na	10	tisících,	ale	mohou	dosáh-
nout	 i	 několikanásobku.	 I	 práce	 profesionálního	 genealoga	 je	
však	s	nejistým	výsledkem.	Také	on	může	narazit	na	problém,	
se	kterým	nehne.

S kurentem ale pomoci může…
	 Není	to	nezbytně	nutné.	Kurent	je	možné	se	naučit,	není	to	
tak	těžké.	Předchozí	generace	se	ho	učily	ve	škole.	Kurentem,	
který	je	vlastně	psanou	(kurzivní)	formou	knižního	písma	zvané-
ho	švabach,	se	totiž	německé	texty	psaly	až	do	roku	1941.	Učení	
vyžaduje	především	trpělivost.	Přirovnal	bych	to	k	učení	azbuky.	
K	přečtení	textů	v	matrikách	pak	většinou	postačí	pasivní	zna-
lost	 němčiny	 a	 dobrý	 slovník.	 Zápisy	 v	 matrikách	 se	 opakují,	
málokdy	se	tam	vyskytne	něco	mimořádného,	co	by	člověk	ne-
přeložil.	Někdy	mohou	pomoci	i	genealogická	internetová	fóra.	

O tom, jak se o svých předcích dozvědět, jak začít pátrat, 
pořádáte přednášky. Nejen v Tišnově. Jaký je o ně zájem? 
Jak staří lidé jsou Vašimi posluchači?
	 Většinou	jsou	to	starší	posluchači,	i	když	ne	vždy.	Najdou	se	
i	mladší	zájemci.	Zájem	je	kupodivu	docela	velký.	V	Tišnově	se	
konaly	již	tři	cykly	přednášek,	vždy	s	účastí	mezi	30	až	40	po-
sluchači.
	 Zájmu	o	genealogii	velmi	napomohl	seriál	Volání	rodu	v	te-
levizi,	 mnohdy	 ale	 vzbudil	 v	 divácích	 nesplnitelná	 očekávání.	
Vše	v	něm	bylo	předem	připravené,	vytahovali	materiály	hned	
z	různých	archivů	a	šuplíků.	Lidé	pak	přicházeli	do	Moravského	
zemského	archivu	a	mysleli	si	totéž,	že	jim	informace	jednoduše	
„vylezou“	z	počítače.

Máte od svých posluchačů zpětnou odezvu?
	 Mám.	Někteří	mi	dokonce	posílají	i	své	rodokmeny,	samozřej-
mě	mě	to	velice	těší.	Svým	posluchačům	se	snažím	být	k	dispozici	
a	také	ku	pomoci,	když	například	narazí	na	nějaký	problém,	který	
nedokáží	sami	vyřešit.	Což	ale	neznamená,	že	se	to	vždy	podaří.	
Některé	věci	se	vyřešit	prostě	nedají.	Některé	ano,	ale	nevím,	zda	
ke	spokojenosti	daného	posluchače.	Může	to	být	i	překvapení.
Překvapení?
	 Překvapení	jsou	většinou	spojena	s	nemanželskými	potomky.	
Někdo	 si	 dělá	 rodokmen,	 nemůže	 najít	 svého	 mužského	 nebo	
ženského	předka.	Láme	si	nad	tím	hlavu,	potom	ale	zjistí,	že	to	
bylo	nemanželské	dítě,	a	celé	hledání	se	tím	posouvá	někam	ji-
nam.	Dle	genealogických	pravidel	rod	biologicky	končí	a	od	ne-
manželského	 potomka	 jsou	 další	 generace	 pouhými	 nositeli	
příjmení.	 Je	potom	na	zvážení,	zda	v	pátrání	pokračovat,	nebo	
si	říci,	bylo	to	tak,	nedá	se	nic	dělat.	Je	to	různé,	někteří	toto	
zjištění	těžce	nesou.

A údiv typu, že jsou příbuzní s někým významným...
	 To	je	velice	ojedinělá	záležitost,	protože	šlechtické	rody,	pan-
ské	 rody	 jsou	 dobře	 zdokumentované.	 V	 těchto	 případech	 se	
podařilo	díky	zápisům	v	zemských	deskách	 jít	až	daleko	před	
matriky.	Tam	se	to	ví.	Myslím	si,	že	za	svou	praxi	jsem	neměl	
mezi	svými	posluchači	nikoho,	kdo	byl	příbuzný	se	skutečně	vý-
znamným	 rodem	 české	 historie.	 Byla	 očekávání,	 ta	 se	 ovšem	
zhatila	většinou	právě	na	nemanželských	dětech.

Co byste lidem, již se rozhodli najít své předky, poradil?
	 Všechny	 bych	 vyzval,	 aby	 nevěšeli	 hlavu,	 aby	 se	 nenechali	
odradit	počátečními	neúspěchy	a	obtížemi.	Aby	se	pokusili	ku-
rent	překonat,	nakonec	i	tu	latinu.	V	dnešní	době	je	možné	se	
také	přihlásit	do	genealogického	kurzu	a	k	dispozici	 je	množ-
ství	literatury	na	toto	téma,	velká	řada	genealogických	příruček	
a	návodů	včetně	učebních	pomůcek	na	čtení	starého	textu.	 Je	
třeba	vydržet	a	bojovat.

	 Obdobím	tří	králů	končí	vánoční	čas	a	začíná	období	masopus-
tu.	Protože	Velikonoce	 jsou	svátky	pohyblivé,	může	masopust	
připadnout	na	období	delší	než	měsíc,	a	to	od	1.	února	do	7.	břez-
na.	Je	to	krátké	období	před	začátkem	postní	doby.	Odehrává	se	
před	Popeleční	středou,	která	letos	připadla	na	6.	března.	
	 Období	masopustu	a	 s	ním	spojované	staré	 zvyky	 jsou	 jiné	
na	vesnici	než	ve	městě.	V	sobotu	2.	března	jsem	se	zúčastnil	
masopustního	veselí	v	Hajánkách,	Hájku	a	Jamném.	Maškarní	
průvod	chodil	od	stavení	ke	stavení.	Občané	nabídli	různé	občer-
stvení,	pohoštění	a	také	něco	pro	zahřátí,	takže	průvod	byl	stále	
veselejší.	Celou	cestu	hráli	muzikanti	a	velice	pěkně.	
	 Dnes	se	ve	většině	míst	neslaví	masopust	v	takovém	rozsahu	
jako	dříve.	Obnovme	staré	tradice	a	přispějme	k	lepším	mezilid-
ským	vztahům.			

mASOpuST A ZAcHOVáNí STArýcH TrAdIc
Josef Permedla

V	sobotu	2.	března	si	lidé	užili	masopustní	veselí	v	Hajánkách,	Hájku	
a	Jamném.	 Foto:	Josef	Permedla
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	 Vážení	spoluobčané,	zastupitelstvo	města	přijalo	na	zasedání	
v	 lednu	rozpočtové	opatření,	ve	kterém	dostalo	od	obce	Před-
klášteří	 64	 200	 korun	 za	 spoluúčast	 na	 vypracování	 „Studie	
odtokových	poměrů	včetně	návrhů	možných	protipovodňových	
opatření	v	Tišnově	a	Předklášteří“.	Dal	jsem	se	do	hledání	stu-
die,	tradičně	na	stránkách	města	nebyla,	ale	návštěvou	odboru	
životního	prostředí	jsem	vše	podstatné	zjistil	a	studii	si	prostu-
doval.	Rád	bych	se	s	vámi	o	získané	informace	podělil.
	 V	úžasu	jsem	se	dočetl,	že	v	rámci	protipovodňových	opatření	
dojde	k	vykácení	všech	stromů	kolem	Svratky	po	obou	stranách	
toku	od	mostu	v	Předklášteří	po	splav	a	dále	na	levé	straně	mezi	
mostem	před	kruhovým	objezdem	po	most	silnice	na	Brno.	Dále	
je	plánováno	pokácení	stromů	i	na	levé	straně	za	tímto	mostem.	
Tam	se	má	v	délce	190	metrů	odbagrovat	levý	břeh	a	umožnit	
vodě	 zaplavit	 pole	 mezi	 silnicemi	 až	 k	 Březině.	 Má	 se	 jednat	
o	vykácení	minimálně	250	stromů!	Tyto	stromy	se	prý	musí	vy-
kácet,	protože	koryto	Svratky	se	má	na	levém	břehu	obetonovat	
v	rámci	stavby	SO	03	zdí	dlouhou	1	298	metrů	a	vysokou	od	80	
centimetrů	do	dvou	metrů.	Na	pravé	straně	se	mají	stromy	také	
vykácet	a	nahradit	soustavou	betonových	zdí	a	hliněných	valů	
o	celkové	délce	1481	metrů	a	podobné	výšce.	Vše	se	má	usku-
tečnit	pro	vytvoření	rozlivu	mezi	areálem	ČSAD	Tišnov,	silnicí	
a	rodinnými	domy	na	Vísce.	Srdce	betonových	architektů	musí	
nad	tímto	záměrem	jenom	zaplesat.
	 Ve	 středu	 jsem	 se	 zúčastnil	 veřejného	 projednávání	 strate-
gického	plánu	a	tam	se	jednalo	nejen	o	protipovodňové	ochraně	
Svratky,	ale	i	o	záměru	oživení	nábřeží	podél	řeky	a	vytvoření	re-
kreační	zóny	pro	obyvatele	Tišnova.	Když	jsem	se	zeptal,	jak	se	
dá	využívat	rekreační	potenciál	řeky	Svratky	za	betonovou	zdí,	
nikdo	mi	nebyl	schopen	odpovědět.	Tyto	zájmy	 jsou	evidentně	
v	rozporu.
	 Studie	 odtokových	 poměrů	 obsahuje	 velké	 množství	 odbor-
ných	výpočtů	o	hladině	stoleté	vody,	ve	kterých	se	bohužel	nevy-
znám.	Nejsem	tedy	schopen	posoudit	tato	opatření	za	nezbytná.	
Netuším,	kam	až	voda	při	povodních	kdy	sahala	a	nakolik	ohro-
žovala	majetek	občanů	a	podnikatelů.	Pamětníci	ovšem	tvrdí,	že	
na	Dřevoplac	a	tenisové	kurty	nikdy	voda	za	povodní	nedosáhla.	
A	protože	je	levý	břeh	Svratky	tak	o	šedesát	centimetrů	výš	než	
pravý,	tekla	prý	voda	kolem	ČSAD	jen	jednou	a	nebylo	jí	moc.	
Stalo	se	to	někdy	před	12	roky	a	na	vině	byla	obrovská	průtrž	
v	povodí	Bobrůvky.	Povodňová	vlna	tehdy	přetekla	pravý	břeh	
a	pod	splavem	se	voda	vrátila	zpět	do	Svratky.	
	 Samozřejmě	 považuji	 ochranu	 majetku	 občanů	 za	 prvořadý	
záměr,	který	má	správce	 toku	Povodí	Moravy	a	město	Tišnov	
provádět.	 Nikde	 jsem	 se	 ale	 v	 různých	 publikacích	 o	 nutnos-
ti	 zadržení	povodňové	vlny	v	krajině	nedočetl,	 že	 je	nejlepším	
opatřením	 vykácení	 stromů	 na	 březích	 toků	 a	 sevření	 koryta	
do	betonových	zdí.	Naopak	vím,	že	evropská	rámcová	směrnice	
o	vodách	stanoví	vždy	upřednostňovat	přírodě	blízká	opatření,	
takže	nevím,	jak	je	tedy	v	tomto	případě	brána	vážně?	Takové-
to	řešení	snad	nemohou	zodpovědní	pracovníci	Povodí	Moravy	
a	zaměstnanci	MěÚ	Tišnov	myslet	vážně!	Vždyť	je	řeka	Svratka	

registrovaná	 jako	 nadregio-
nální	 biokoridor	 s	 nutností	
zvýšené	 ochrany	 krajinného	
prvku.	 Samotná	 studie	 stála	
pravděpodobně	 více	 než	 půl	
milionu	 korun	 (ještě	 to	 mu-
sím	zjistit),	a	realizace	tohoto	
betonového	monstra	má	 ještě	
s	 dalšími	 stavbami	 (celkem	
sedm)	stát	více	než	90	milionů	
korun.	

	 Tišnov	asi	počítá	s	penězi	na	podobné	projekty	z	evropských	
dotací,	a	tak	může	řeku	Svratku	potkat	podobný	osud	jako	po-
tok	Lubě.	Výsledek	poctivé	snahy	betonářského	lobby	si	proto	
dovoluji	připojit.	Se	stromy	na	březích	již	potok	Lubě	asi	nikdo	
nikdy	neuvidí.	Dále	bych	si	dovolil	připojit	k	článku	i	fotku	jar-
ní	povodně	na	toku	Lubě	z	roku	2008.	Takovou	povodeň	neza-
staví	nic.	Ale	například	v	Brně	se	řeší	protipovodňová	ochrana	
dost	jinak,	ve	spojení	s	rekreační	funkcí	řeky,	kdy	ochranné	zdi	
jsou	odsazeny	od	břehů,	umožňují	rekreační	funkce	a	nekácí	se	
v	 takové	míře.	Zřejmě	se	vedení	Brna	o	činnost	státní	 správy	
a	správce	toků,	tedy	Povodí	Moravy,	zajímá	více	než	v	Tišnově	
a	ke	studiím	se	vyjadřuje	s	připomínkami	či	námitkami,	jak	jim	
to	zákon	umožňuje.

BeTON míSTO STrOmů
ANeB prOměNA řeKY SVrATKY

Jiří Blaha

Potká	řeku	Svratku	podobný	osud	jako	potok	Lubě?	Foto:	Jiří	Blaha

Tišnovské noviny
vcelku i po článcích

www.tisnovskenoviny.cz
najdete také na
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RůZné

	 Vážení	zákazníci,	dovolujeme	si	Vás	informovat	o	interní	změně	
v	 rámci	naší	společnosti,	kdy	od	března	 letošního	roku	 je	novým	
společníkem	firmy	TEPLO	T	s.	r.	o.	společnost	innogy	Energo	s.	r.	o.	
	 Společnost	innogy	Energo	s.	r.	o.	je	součástí	nadnárodní	sku-
piny	 innogy,	která	 je	evropským	leaderem	v	oboru	energetiky,	
teplárenství	a	obnovitelných	zdrojů	energie.
	 Rádi	bychom	vás	v	souvislosti	s	touto	změnou	ujistili,	že	naše	
smluvní	vztahy	tímto	nejsou	nijak	dotčeny	a	dodávky	tepla	jsou	
a	budou	i	nadále	realizovány	na	základě	stávajících	smluv	na	do-
dávku	tepla.	 Jako	odběratelé	tepelné	energie	ze	soustavy	CZT	
máte	tedy	i	nadále	plnou	garanci	odběru	tepla	ze	soustavy	CZT	
na	základě	stávajících	platných	smluv.
	 Jsme	přesvědčeni,	že	vstup	nového	partnera	do	naší	společnos-
ti	naopak	přinese	nové	výhody	pro	vás,	naše	zákazníky.	O	nových	
produktech	a	službách	vás	budeme	průběžně	informovat.
	 V	 uplynulých	 týdnech	 jsme	 taktéž	 provedli	 konečné	 vyúč-
tování	 ceny	 tepelné	 energie	 roku	 2018.	 Z	 výsledku	 je	 zřejmé	

dosažení	meziroční	úspory	nákladů	v	soustavě	CZT	ve	výši	1,5	
milionu	korun	při	zachování	stejné	průměrné	 jednotkové	ceny	
tepelné	energie	roku	2017.
	 Snížení	 celkových	 nákladů	 v	 loňském	 roce	 bylo	 způsobeno	
jednak	 nižší	 spotřebou	 tepla	 vlivem	 teplého	 počasí,	 ale	 také	
úsporou	spotřeby	zemního	plynu	dosaženou	zkvalitňováním	sys-
tému	řízení	a	zvýšením	efektivity	soustavy	CZT.	Bylo	dosaženo	
úspory	spotřeby	zemního	plynu	ve	výši	cca	350	tisíc	korun	(což	
představuje	cca	23%	podíl	na	celkové	úspoře).	Zvyšování	efekti-
vity	soustavy	CZT	je	oblast,	které	proto	budeme	věnovat	vytrva-
lou	pozornost	i	v	budoucnu.
	 Naší	 snahou	 je	 trvalé	 dosahování	 konkurenceschopné,	 pro	
zákazníka	přijatelné	cenové	hladiny	při	současném	dodržování	
kvality	služeb	v	rámci	dodávek	tepelné	energie	v	dlouholetém	
horizontu.

TeplO T INfOrmuje 
změny ve sPolečnosti

a konečné vyúčtování roku 2018
Radek Sláma

„O	jednání	ve	věci	vstupu	strategického	partnera	do	spo-
lečnosti	TEPLO	T	s.	r.	o.	bylo	město	ze	strany	vedení	spo-
lečnosti	průběžně	 informováno	od	 roku	2015.	Není	 to	 tedy	
žádnou	 novinkou	 a	 také	 komplex	 smluv	 uzavíraných	 mezi	
městem	a	společností	TEPLO	T	s.	r.	o.	v	červnu	2018	byl	kon-
cipován	s	tímto	vědomím.	Podstatné	je,	že	se	touto	změnou	
nikterak	nemění	závazky	společnosti	TEPLO	T	s.	r.	o.	vůči	
odběratelům	a	městu.	Tento	krok	vedení	města	vnímá	jako	
možnost	pro	stabilizaci	systému	CZT	do	budoucna.	V	příš-
tím	čísle	Tišnovských	novin	přineseme	o	této	problematice	
podrobnější	informace.“

Martin Sebera, místostarosta Tišnova pro energetiku

PLAcEná InZERcE

	 Dřív	bývalo	zvykem,	že	učitelé	byli	také	nositeli	kultury.	Dnes	
jsou	mnozí	spíše	nositeli	různých	funkcí.
	 K	těm	učitelům,	kteří	se	ve	druhé	polovině	minulého	století	
podíleli	na	kulturním	životě	Tišnova,	byli	manželé	Marie	a	Bed-
řich	Valovi.	Zatímco	Bedřich	Vala	byl	 také	talentovaným	malí-
řem,	jeho	žena	byla	nadšenou	ochotnickou	divadelnicí	místního	
Karasova	 divadla.	 Kromě	 toho	 byla	 také	 výbornou	 učitelkou	
mluvy.	Říkala,	že	učí	„šišlání“,	a	její	žáci	byli	i	z	dalekého	okolí.	
Napsala	dokonce	o	 tom	 takový	drobný	spisek,	který	mi	svěři-
la	s	tím,	abych	ho	doprovodil	názornými	kresbami.	Ale	to	jsem	
nějak	nestihl,	a	tak	její	rukopis	mám	dodnes	doma	jako	malou	
černou	tečku	ve	svém	svědomí.
	 Paní	učitelka	Marie	Valová	(†	1999)	prošla	řadou	učitelských	
míst	v	okolí,	až	nakonec	zakotvila	v	Tišnově.	Ráda	vzpomína-
la	na	 své	působení	 v	 lomnické	 škole.	Tato	úsměvná	historka,	
kterou	mi	kdysi	vyprávěla,	se	týkala	roku	1928,	kdy	na	lomnic-
kou	školu,	po	vystudování	učitelského	ústavu,	nastoupil	na	své	
první	místo	mladý	Karel	Höger.	Později	o	tomto	svém	působení	
v	Lomnici	napsal	ve	svých	vzpomínkách:	„Poznal	jsem	dětskou	
duši,	kantořina	mi	mnoho	dala.“	

	 Protože	Marie	Valová	měla	ráda	kolem	sebe	mladé	lidi,	a	teh-
dy	byla	také	ona	velmi	mladá,	tak	si	mladého	učitelského	adepta	
vzala	tzv.	„pod	svá	křídla“.	Říkala	mu	Šmutulínek.	Proč,	to	jsem	
se	však	nikdy	nedověděl.
	 V	Lomnici	byl	tehdy	aktivní	ochotnický	soubor	a	mladý	Höger	
byl	již	od	dětství	zapálený	pro	divadlo.	Času	měl	dost,	a	tak	pro-
jevil	zájem	zahrát	si	s	místními	ochotníky.	Když	začali	studovat	
novou	hru,	přišel	za	nimi	na	zkoušku	s	tím,	že	by	si	s	nimi	také	
rád	 zahrál,	 třeba	 jen	 malou	 roličku.	 Odpověď,	 kterou	 dostal,	
však	nečekal.	„Víte,	pane	učiteli,	my	máme	dost	dobrých	svých	
herců.	Je	nám	líto.“
	 Karel	Höger	však	v	Lomnici	dlouho	nepobyl.	Jeho	životní	pouť	
směřovala	jiným	směrem.	Brzy	se	stal	hercem,	a	hercem	nejen	
známým,	ale	i	vynikajícím,	který	po	čase	odešel	z	brněnské	di-
vadelní	scény	do	pražské	Zlaté	kapličky.	
	 Po	letech	se	místní	ochotníci	rozhodli	oslovit	Mistra	Högra,	
že	by	byli	rádi,	kdyby	si	s	nimi	zahrál,	a	nabídli	mu	jednu	hlav-
ní	roli.	Když	Karel	Höger	obdržel	dopis	z	Lomnice,	na	odpověď	
dlouho	nečekal.	Odepsal	krátce:	„Jak	jsem	se	tenkrát	od	vás	do-
věděl,	máte	dost	dobrých	svých	herců.	Je	mi	líto.“
	 Časy	se	mění.	Tehdy	to	bylo	líto	mladému	a	začínajícímu	kan-
torovi	 a	 potom	 zřejmě	 zase	 místním.	 Jak	 se	 říká	 „nikdo	 není	
doma	prorokem“.

(z připravované knihy Tišnovské úsměvy)

úSměVNá HISTOrKA
Miroslav Pavlík
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Poděkování / Vzpomínáme

Touto cestou děkujeme za vynikající péči, podporu a pomoc 
Domácí hospicové péči Tišnov, zvláště MuDr. Trmačovi 
a Kozákovi, dále Mgr. janě Křížové a Lence Sávové při 
ošetřování mého manžela jaroslava Lajcmana. 
Manželka Marie 

Dne 21. února uplynul šestý smutný rok, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a strýc pan AlexANder 
peK. Za tichou vzpomínku děkuje manželka 
s rodinou.

Dne 6. března uplynul dvanáctý smutný 
rok, kdy nás navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička a prababička paní 
jArmIlA BAHYNSKá z Lomničky. Dne 
13. března by se dožila devadesáti čtyř let. 
Za tichou vzpomínku děkuje rodina Pekova.

Dne 1. března uplynulo sedmnáct smutných 
let od chvíle, kdy nás opustil manžel, 
tatínek, dědeček pan jOSef jANdA. Tiše 
vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dne 1. března tomu byly tři roky, co nás 
opustil pan frANTIŠeK cíK. 
Tiše vzpomíná manželka a děti s rodinami. 

Děkujeme za účast, květinové dary a projevy 
soustrasti všem přátelům, známým 
a sousedům, kteří se přišli naposledy 
rozloučit s mým manželem frANTIŠKem 
jIčíNSKým. Eva jičínská s rodinou

Děkujeme za účast, květinové dary a projevy soustrasti všem 
přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem 
jArOSlAVem lAjcmANem. 
Děkuje manželka, dcera a syn s rodinami.

„Kytičku květů na tvůj hrob dáme, se slzami 
v očích stále vzpomínáme.“
Dne 19. března by se dožila sedmdesáti pěti 
roků paní ZdeňKA juříčKOVá. Všem, 
kdo ji znali a měli rádi, za vzpomínku děkuje 
dcera s rodinou.

Dne 13. března uplynulo desáté výročí úmrtí 
mArIe lAIfrOVÉ. 
Synové Martin, jan a vnučka nikol 

Dne 25. března uplynul první rok, co nás 
navždy opustila paní ANNA HečKOVá. 
Za tichou vzpomínku děkuje manžel 
s rodinou.

Dne 20. března uplynul jeden rok 
od úmrtí naší maminky paní mArIe 
KOTOučKOVÉ. S láskou vzpomíná přítel 
Vlastimír a syn Ladislav s rodinou.

Dne 21. března tomu byly již tři roky, co 
nás navždy opustil náš tatínek a dědeček 
pan rYSZArd greBSKI. S láskou stále 
vzpomínají synové a dcera s rodinami.



Vzpomínáme
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Dne 28. března tomu bylo patnáct let, 
co zemřel manžel, tatínek a dědeček pan 
AlfrÉd fIc. Za tichou vzpomínku děkují 
manželka a syn s celou rodinou. 

Dne 1. dubna uplyne dvacet pět let od úmrtí 
pana jOSefA VýrOSTY. 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti 
s rodinami. 

Dne 4. dubna to budou dva roky, co nás 
navždy opustil syn a bratr drAHOmír 
KAláŠeK. S láskou vzpomínají rodiče 
a bratr s rodinou. Za tichou vzpomínku 
děkujeme.

Dne 2. dubna uplyne dlouhých dvacet 
pět let, co nás náhle navždy opustil náš 
milovaný manžel a tatínek pan mIlOŠ 
pIláT. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka Marie a dcery Iveta a Marcela 
s rodinami.

Dne 1. dubna uplyne dvacet sedm let, 
kdy nás opustil milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček pan jOSef 
NAdrcHAl. Stále vzpomíná manželka, 
syn a dcera s rodinami. 

Dne 29. března uplynou čtyři smutné roky,
co nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček mIlAN NAVráTIl. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 28. března uplynulo šest let ode dne, 
kdy nás nečekaně opustil pan přemeK 
mňAčKO. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Manželka, syn a dcera s rodinou 

Dne 9. dubna uplyne šest smutných let, co 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, strýc a dědeček pan VáclAV 
VOdáK. Za tichou vzpomínku děkují 
a s láskou vzpomínají manželka a děti 
s rodinami.

Dne 5. dubna uplyne dvacet let, kdy 
nás navždy opustila paní AlžBěTA 
TurečKOVá. Stále vzpomíná rodina.

Dne 29. dubna tomu bude již pět let, 
kdy nás náhle opustil pan ANTONíN 
pulKráBeK. S láskou a úctou vzpomíná 
manželka, dcera a vnučky s rodinami.

Dne 10. dubna uplyne první smutný rok 
ode dne, kdy nás navždy opustila naše 
milovaná maminka, babička a prababička 
paní emIlIe VeSelá. Kdo ji měl rád, jistě 
si vzpomene s námi. Stále vzpomínají syn 
a dcera s rodinami.

Dne 20. dubna uplyne sedm let od úmrtí 
naší milované maminky a babičky 
drAHOmírY dVOřáKOVÉ. 
Vzpomíná syn Radek s rodinou.
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Přinášíme	třetí	křížovku	z	cyklu	o	spisovatelích	z	Tišnova	a	okolí.	V	tajenkách	najdete	názvy	dvou	knih	od	téhož	autora.	Vaším	úkolem	
je	nejen	tyto	tajenky	úspěšně	vyluštit,	ale	také	nám	napsat,	kdo	je	autorem	příslušných	literárních	děl	(křestní	jméno	i	příjmení).

KřížOVKA
cyklus kříŽovek tišnovští sPisovatelé – 3. díl

Martin Sebera, text Václav Seyfert

�

2. TAJENKA
JAPONSKÁ 
JEDNOTKA 

DÉLKY

�

Znění	tajenek	i	jméno	a	příjmení	příslušného	autora	obou	knih	nám	zašlete	na	adresu	noviny@kulturatisnov.cz	
nejpozději	do 15. dubna 2019.
Správné	řešení	z	minulého	čísla:	Antieva, Zrcadlo duše.	Autorkou	knih	je	Anna Pammrová.
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Tajemnice Městského úřadu Tišnov

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro funkce

vedoucí
Odboru správy majetku

a komunálních služeb

Písemné přihlášky s požadovanými
přílohami předejte na podatelnu

MěÚ Tišnov nebo zašlete v termínu 
do 8. 4. 2019, do 17.00 hod.

na adresu: Město Tišnov, 
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Popis pracovní pozice, požadavky i nále-
žitosti přihlášky a další informace nalez-

nete na www.tisnov.cz
(„aktuality“ nebo

„úřad/informace/volná místa“)

Město Tišnov

přijme do organizační složky

Úklid a údřžba města

1. řidič sk. B (T výhodou), 
obsluha strojů pro úklid

a údržbu

2. úklid a údržbu

Písemné přihlášky se stručným 
životopisem předejte na podatelnu
MěÚ Tišnov nebo zašlete v termínu 

do 8. 4. 2019 na adresu:
Město Tišnov, 

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Další informace naleznete na
www.tisnov.cz („aktuality“ nebo

„úřad/informace/volná místa“)
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Starosta města Tišnova

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení pracovní pozice

strážník
Městské policie Tišnov

Písemné přihlášky s požadovanými
přílohami předejte na podatelnu

MěÚ Tišnov nebo zašlete v termínu 
do 24. 4. 2019, do 17.00 hod.

na adresu: Město Tišnov, 
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Popis pracovní pozice, požadavky 
i náležitosti přihlášky a další informace 

naleznete na www.tisnov.cz
(„aktuality“ nebo 

„úřad/informace/volná místa“)
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  Restaurace Krček přijme paní na úklid a výpomoc 
v kuchyni. Tel. 605 734 760.

  Hledám parťáka jako hospodyni, 215 Kč/h. Bližší 
informace na tel. č. 776 128 003 nebo na posvitte.si.na.
neporadek@gmail.com.

  Hospodyně pro Tišnov: 8–14 h, 215 Kč/h. Bližší 
informace na tel. č. 776 128 003 nebo na posvitte-si-na-
neporadek.webnode.cz.

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

  Koupím byt v Tišnově, může být i před rekonstrukcí, 
podmínka balkón, tel. 777 847 101.

  Koupím věci, které se nosily na čundr, např. celty, „te-
lata“, batohy, čutory, řemeny, dýky. Mob. 723 539 270. 

  doučování němčiny. Cena výuky: 300 Kč/45 min.
 Tel. 604 224 690.

  Koupím lesní pozemky v okolí Tišnova. I vytěžené 
nebo napadené kůrovcem. Tel. 603 179 213, 

 e-mail: Zbynek.safranek@seznam.cz.

  David Pavlíček, kominické práce, tel. 603 725 081.

  Výuka/doučování Aj pro ZŠ i SŠ. Mgr. L. Janáčková, 
tel. 725 112 688.

  dvě fotky z vlaku pro 2 dívky Kláry z Tišnova předá 
osobně pan běžkař, tel. 737 687 649.

  Koupím dům v Tišnově, tel. 604 986 677.
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Víte, že pořady
Tišnovské televize

najdete na YouTube?

Tischnowitz
zadejte a budete koukat






