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jarní trhová slavnost

Tišnovské náměstí Míru patřilo v sobotu 13. dubna Jarní trhové slav-
nosti. Akci s podtitulem Vítání jara okořenily svými vystoupeními děti 
z místních školek i škol či z volnočasových organizací. Na pódiu před 
radnicí se zpívalo i tančilo. Nechyběla komentovaná prohlídka mi-
nizoo, o kterou se postaral Český svaz chovatelů Tišnov, nebo po-
hádka O princezně na hrášku v podání loutkoherce Jana Hrubce. 
Atmosféru blížících se Velikonoc podtrhli svými výrobky stánkaři a or-
ganizátoři výtvarných dílniček, v nichž se mimo jiné i pletly pomlázky 
nebo vyráběly píšťalky z vrbového proutí. Před polednem se průvod 
vydal ulicí Koráb ke Svratce, aby vynesl smrtku z města. Poté, co řeka 
odnesla zimu, došlo u radnice k předání symbolu jara – létečka. (zlp)

Foto: Josef Permedla (č. 1–7) / Michal Juříček (č. 8)
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	 Vážení	Tišnované,	jaro	je	v	našem	měs-
tě	v	plném	proudu,	den	se	postupně	pro-
dlužuje	a	probouzející	se	příroda	nás	vybízí	
k	sportovním	a	volnočasovým	aktivitám.
	 K	 tradičně	 oblíbeným	 lokalitám	 patří	
cyklostezka	 spojující	 Tišnov	 se	 Želez-
ným,	 kde	 tráví	 volný	 čas	 snad	 všechny	
generace.	Na	 své	 si	 tady	 přijdou	 zájem-
ci	o	běh,	koloběžky,	kolečkové	bruslení,	
nordic	walking,	posilování	na	workouto-
vém	hřišti	nebo	jen	o	pohodovou	procház-
ku.	Atrakcí,	postavenou	předminulý	rok,	
je	 mini	 BMX	 dráha	 pro	 nadšené	 bikery.	
Také	 zde	 vzniká	 tréninkový	 prostor	 pro	
„požární	sport“	dobrovolných	hasičů.
	 Novinkou	se	stala	cyklostezka	vedoucí	
od	koupaliště	k	firmě	Subterra,	potažmo	
ke	dvěma	velkým	sportovním	areálům	—	
fotbalovému	 a	 tenisovému.	 Aktuálně	 je	
opravována	stezka	pro	chodce	a	cyklisty	
vedoucí	 z	 centra	města,	která	propojuje	
kruhový	 objezd	 u	 firmy	 Mouka	 s	 fotba-
lovým	areálem	a	do	budoucna	by	se	tak	
měla	 stát	 krátkou	 a	 bezpečnou	 spojkou	
města	s	oběma	areály.
	 Mám	 radost	 z	 toho,	 jak	 se	 obě	 spor-
toviště	 stále	mění	k	 lepšímu.	Fotbalisté	
si	momentálně	užívají	nové	hřiště,	které	
se	nachází	na	bývalém	drážním	pozemku.	

Tenisoví	příznivci	zase	ocení	stavbu	dvou	
nových	kurtů,	 a	 tak	bude	mít	 tišnovský	
tenisový	klub	 lepší	podmínky	k	uspoko-
jení	vzrůstajícího	zájmu	o	tento	sport.		
	 „Jaké	 možnosti	 využití	 volného	 času	
ale	 nabízí	 naše	 město	 těm	 nejmenším?“	
ptá	se	jistě	leckterý	rodič.		
	 Myslím,	že	město	Tišnov	dětem	umož-
ňuje	rozvíjet	jejich	sny	nebo	ambice	celou	
řadou	alternativ.	 Jednou	z	nich	 je	samo-
zřejmě	i	sport.	Jsem	rád,	že	kromě	pestré	
nabídky	sportovních	klubů	a	oddílů	je	zde	
také	 kvalitní	 zázemí,	 stále	 se	 zlepšující	
prostory	 s	 materiálním	 vybavením.	 Dů-
ležitou	 součástí	 jsou	 především	 obětaví	
trenéři	 a	 dobrovolníci,	 kteří	 se	 dětem	
a	 mládeži	 věnují,	 a	 to	 často	 několikrát	
týdně	 po	 svém	 zaměstnání	 a	 ve	 volném	
čase.	Toho	si	nesmírně	vážím	a	patří	jim	
za	to	velký	dík.
	 Pojďme	přispět	k	tomu,	aby	děti	co	nej-
více	měnily	mobily	za	sport,	a	přihlasme	
je	do	fotbalu,	atletiky,	tenisu,	basketbalu,	
házené,	volejbalu,	stolního	tenisu,	Soko-
la,	karate,	 lukostřelby	a	dalších	činnos-
tí.	 Mnoho	 pohybových	 aktivit	 poskytuje	
také	Středisko	volného	času	Inspiro.	
	 Věřím,	milí	spoluobčané,	že	se	při	ně-
jaké	sportovní	aktivitě	potkáme!	

PohYB PřInáŠí radost
Tomáš Havlát, zastupitel města Tišnova



VYLEPŠUJEME SLUŽBY KINA!
nový pokladní systém nákupu vstupenek

Protože kino jde s dobou a chceme vám co nejvíce zpříjemnit nákup vstupenek, přechází kino Svratka od začát-
ku května na nový pokladní systém – CINEMAWARE. 

V čem je nový pokladní systém lepší? Pro běžného uživatele je nákup vstupenek uživatelsky příjemnější a intu-
itivnější oproti předchozímu programu. Celý systém působí moderně a současně zjednoduší nákup vstupenek. 
Další výhodou je bezesporu možnost prodeje vstupenek přes tento portál na většinu akcí, které pořádá MěKS.

Teď už k samotnému prodeji.

Začínáme stejně jako vždy:

1. Do internetového prohlížeče si zadejte: www.mekstisnov.cz/kino-svratka

2. Na stránce si zvolte vámi vybrané představení 

Nově ale postupujeme takto:

3.  Před sebou uvidíte rozmístění volných i obsazených sedadel. Nahoře se vám 
zobrazí plátno. Volná sedadla se vám ukáží zeleně – pokud na sedadlo najedete 
myší, ukáže se „volné“. 

4.  Zakliknete si vybraná sedadla a ta se automaticky přesunou do košíku. K ukon-
čení nákupu kliknete ve spodní části obrazovky na košík.

5. V nákupním košíku si vyberete možnost rezervace/koupit online.

6. Vyplníte kontaktní údaje a kliknete na zaplatit/rezervovat v dolní části obrazovky.

7.  Na uvedenou mailovou adresu vám přijde potvrzení o rezervaci, případně 
po uhrazení platby vstupenka.

8.  Vstupenku není nutné tisknout, stačí na místě konání akce ukázat na chytrém tele-
fonu obdržený čárový kód.

Vidíte, není to složité.

Změny se netýkají jen prodejního portálu. Čeká na Vás nový vzhled vstupenek a bude rozšířena provozní 
doba pokladny. Vstupenky bude možné zakoupit v delším časovém úseku. V případě konání více představení 
po sobě se pokladna uzavře až 15 minut po začátku posledního představení. Například v případě promítání filmu 
v 17.00 a v 19.30 bude pokladna otevřena od 16.00 až do 19.45.

Poslední změnou je automatické propadnutí všech rezervací vždy 24 hodin před 
začátkem daného představení. Tímto opatřením vás zbavíme zbytečného čekání 
ve frontě u pokladny, jelikož již budeme znát přesný počet volných míst. Platnost rezer-
vace se prodlouží z 5 dní na týden.

Vstupenky je i nadále možné zakoupit v TIC Tišnov, ale i zde platí výše zmíněné pod-
mínky (otevírací doba TIC Tišnov je každý všední den od 8.00 do 12.00 a od 13.00 
do 17.00).

Věříme, že vás tyto změny potěší
a zvýší váš zájem o kulturní akce v Tišnově.

Mgr. Hana Prucková, vedoucí kina
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Starosta	města	Tišnova	na	základě	§	16	písm.	a)	a	v	souladu	
s	ustanovením	§	32	odst.	2	zákona	č.	62/2003	Sb.,	o	volbách	
do	Evropského	parlamentu	a	o	změně	některých	zákonů,	ve	zně-
ní	pozdějších	předpisů,	oznamuje:

1.	Volby	do	Evropského	parlamentu	se	uskuteční
	 v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
  v sobotu 25. května 2019 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

2.	Místa	konání	voleb:
	 	okrsek  č.  1	 –	 volební	 místnost	 v	 budově	 Mateřské  školy 

Na Paloučku – Horova č. p. 960	
	 	pro voliče s adresou trvalého pobytu (není-li uvedeno jinak, pla-

tí pro celou ulici): Brněnská	198,	498,	800,	909,	916,	1600,	
1890,	Cihlářská,	Hanákova,	Hradčanská,	Jamborova,	Mahe-
nova,	 Mánesova,	 Mrštíkova,	 Na	 Nové,	 Olbrachtova,	 Těsno-
hlídkova,	Trnec,	U	Lubě,	U	Pily

	 	okrsek č. 2	–	volební	místnost	v	budově	restaurace Na Te-
rase – Hornická č. p. 1698	

 	pro voliče s adresou trvalého pobytu (není-li uvedeno jinak, pla-
tí pro celou ulici): Brněnská	 429,	 500,	 711,	 722,	 764,	 791,	
897,	1513,	1533,	1688,	1689,	Erbenova,	Halasova,	Hornická	
950–953,	957,	1519–1530,	1698,	Horova

	 	okrsek  č.  3	 –	 volební	 místnost	 v  budově  Základní  školy 
Smíškova – Smíškova č. p. 840

 	pro voliče s adresou trvalého pobytu (není-li uvedeno jinak, platí 
pro celou ulici): Alšova,	Brněnská	184,	262,	264,	268,	271,	
280,	282,	284,	291,	292,	305,	320,	352,	381,	406,	421,	472,	
488,	700,	701,	727,	728,	767,	841,	1569,	Chodníček,	Dobrov-
ského,	Dvořákova,	Havlíčkova,	Hornická	468–471,	899–901,	
Hřbitovní,	Husova,	Hybešova,	Hynka	Bíma,	Kvapilova,	Má-
chova,	 Majorova,	 Na	 Mlékárně,	 Na	 Rybníčku,	 Purkyňova,	
Revoluční,	Riegrova	212,	285,	302,	313,	331,	335,	340,	348,	
389,	390,	397,	425,	707,	Smetanova,	Smíškova,	U	Humpolky	
1862,	Vrchlického,	Wagnerova

	 	okrsek č. 4	–	volební	místnost	v budově Městského kultur-
ního střediska Tišnov – Mlýnská č. p. 152

 	pro voliče s adresou trvalého pobytu (není-li uvedeno jinak, platí 
pro celou ulici): Brněnská	2–4,	6,	7,	9–11,	147–151,	153–159,	
178,	185,	196,	231,	232,	234,	252,	260,	286,	325,	475,	792,	
1710–1712,	 1739,	 1887,	 1935,	 Cáhlovská,	 Červený	 Mlýn,	
Dvořáčkova,	 Halouzkova,	 Janáčkova,	 Jungmannova,	 Ka-
rasova,	 Klášterská,	 Koráb,	 Kostelní,	 Mlýnská,	 Moukova,	
Nádražní,	 Na	 Kopečku,	 Na	 Loukách,	 Na	 Zahrádkách,	 nám.	
Komenského,	 nám.	 Míru,	 Neumannova,	 Ostrovec,	 Pejškov,	
Pod	 Květnicí,	 Procházkova,	 Ráboňova,	 Radniční,	 Trmačov,	
U	 Humpolky	 (kromě	 č.	 p.	 1862),	 U	 Náhonu,	 U	 Střelnice,	
U	Svratky,	U	Tratě,	Za	Krétou,	Za	Mlýnem

	 	Čísla	 popisná	 větší	 než	 1000	 a	 menší	 než	 1500	 jsou	 domy	
z	 katastrálního	 území	 Předklášteří.	 Tito	 občané	 hlasují	
v	Předklášteří	(zejména	ul.	Za	Mlýnem).

	  okrsek č. 5	–	volební	místnost	v budově Gymnázia Tišnov 
– Na Hrádku č. p. 20	

 	pro voliče s adresou trvalého pobytu (není-li uvedeno jinak, platí 
pro celou ulici): Bezručova,	Černohorská,	Drbalova,	Družstevní,	
Jiráskova,	Kukýrna,	Květnická	821,	1610–1620,	1717–1724,	
1944,	Lomnická,	Na	Hrádku,	nám.	28.	října,	Nerudova,	Parol-
kova,	Polní,	Riegrova	25,	270,	281,	310–312,	318,	321,	323,	
324,	332,	431–435,	676,	677,	686,	Sv.	Čecha,	Tyršova

	  okrsek  č.  6	 –	 volební	 místnost	 v  budově  Základní  školy 
Tišnov – nám. 28. října č. p. 1708

 	pro voliče s adresou trvalého pobytu (není-li uvedeno jinak, platí 
pro celou ulici): Dřínová,	Králova	(kromě	č.	p.	1742),	Květnic-
ká	1621–1640,	1684,	Osvobození

  okrsek č. 7	–	volební	místnost	v budově bývalé školy – Jam-
né č. p. 28

  pro voliče s adresou trvalého pobytu v místní části Jamné

 	okrsek č. 8	–	volební	místnost	v budově Kulturního domu – 
Hajánky č. p. 42

  pro voliče s adresou trvalého pobytu v místní části Hajánky a Hájek

 	okrsek č. 9	–	volební	místnost	v budově Centra sociálních 
služeb – Králova č. p. 1742

 	pro voliče s adresou trvalého pobytu (není-li uvedeno jinak, pla-
tí pro celou ulici): Dlouhá,	Formánkova,	K	Čimperku,	Králova	
1742,	Kuthanova,	Marie	Pavlíkové,	Na	Honech,	Ranného,	Ště-
pánova,	Valova

3. 	Právo	volit	na	území	České	republiky	do	Evropského	parla-
mentu	má	každý	občan	České	republiky,	který	alespoň	druhý	
den	voleb	dosáhl	věku	18	let,	a	občan	jiného	členského	státu	
Evropské	unie,	který	alespoň	druhý	den	voleb	dosáhl	 věku	
18	let	a	je	po	dobu	nejméně	45	dnů	před	druhým	dnem	voleb	
(od	10.	4.	2019)	přihlášen	na	území	města	k	pobytu	a	nej-
později	dne	14.	4.	2019	požádal	o	zápis	do	seznamu	voličů	
pro	volby	do	Evropského	parlamentu	(dále	jen	„volič“),	pokud	
u	něj	nenastala	překážka	výkonu	volebního	práva.	

4. 	Volit	na	území	města	Tišnova	mohou	také	voliči,	kteří	nemají	
na	území	města	Tišnova	trvalý	pobyt,	a	 to	na	voličský	prů-
kaz,	nebo	voliči,	kteří	byli	k	zápisu	do	seznamu	voličů	k	datu	

oznámení
o době a místě konání voleb do evropského parlamentu
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4.	5.	2019	nahlášeni	Nemocnicí	Tišnov,	příspěvkovou	organi-
zací,	a	dále	voliči,	kteří	se	v	období	od	14.	4.	2019	přihlásili	
k	trvalému	pobytu	do	Tišnova	a	prokáží,	že	byli	v	místě	před-
chozího	bydliště	ze	seznamu	voličů	pro	volby	do	Evropského	
parlamentu	vyškrtnuti.	

5. 	Volič	je	povinen	prokázat	ve	volební	místnosti	svou	totožnost	
a	 státní	 občanství,	 občan	 České	 republiky	 platným	 občan-
ským	průkazem,	cestovním,	diplomatickým	nebo	služebním	
pasem	České	republiky	anebo	cestovním	průkazem.	Občan	ji-
ného	členského	státu	EU	tak	učiní	např.	průkazem	o	povolení	
k	trvalému	pobytu,	cestovním	pasem	nebo	občanským	průka-
zem.	Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, 
nebude mu hlasování umožněno. 

6. 	Volič	hlasuje	osobně,	zastoupení	není	přípustné.	Ze	závažných,	
zejména	zdravotních	důvodů	může	volič	předem	požádat	Měst-
ský	úřad	Tišnov,	nebo	ve	dnech	voleb	přímo	okrskovou	volební	
komisi,	aby	mohl	hlasovat	mimo	volební	místnost,	avšak	pouze	
v	územním	obvodu	volebního	okrsku,	pro	který	byla	zřízena.

7. 	Informace	 o	 základních	 zásadách	 hlasování	 do	 Evropské-
ho	parlamentu	na	území	České	republiky	ve	všech	 jazycích	
členských	 států	 Evropské	 unie	 budou	 voličům	 na	 požádání	
poskytnuty	na	podatelně	Městského	úřadu	Tišnov,	nám.	Míru	
č.	p.	346	(budova	nad	Poliklinikou).	

8.	 	Hlasovací	 lístky	 budou	 doručeny	 voličům	 nejpozději	 3	 dny	
přede	dnem	voleb,	tj.	nejpozději	21.	5.	2019.	Na	žádost	voliče	
mu	budou	vydány	ve	volební	místnosti.

	 Nejvyšší	 správní	 soud	se	v	únoru	2019	zabýval	právní	věcí	
několika	tišnovských	občanů,	kteří	vystupovali	v	roli	navrhova-
telů	proti	odpůrci	–	městu	Tišnovu	–	a	domáhali	se	neúspěšně	
u	Krajského	soudu	v	Brně	zrušení	části	Územního	plánu	Tišnov	
ze	dne	5.	9.	2016.	Hlavním	důvodem	tohoto	návrhu	byl	 jejich	
nesouhlas	s	územní	studií	Tišnov	–	Trnec	a	podobou	plánové	vý-
stavby	v	části	vymezující	zástavbovou	plochu	P5	(bývalá	Pila).	
	 Krajský  soud  tento  jejich  návrh  rozsudkem  20.  dubna 
2017 (čj. 63 A 1 / 2017-268) zamítl jako nedůvodný.	Citace	
z	odůvodnění	rozsudku:
 „Navrhovatelé namítali, že územní plán (ÚP) nestanovil žádné 
podmínky, kterými by zabránil nekontrolovatelné výstavbě mnoha-
patrových bytových domů či komerčních objektů, v čemž spatřují 
zásah do jejich vlastnického práva spočívající ve ztrátě pohody by-
dlení či omezení užívání jejich nemovitostí v takové kvalitě jako 
doposud. Dle krajského soudu využívání plochy P5 dlouhodobě 

nekorespondovalo s cíli města při naplňování veřejného zájmu. 
Příklon k vymezení plochy P5 jako plochy smíšené obytné umož-
nil v dalším vývoji umístit zařízení občanského vybavení veřejného 
i komerčního, které – jak plyne z odůvodnění ÚP – v této části 
města dosud chybí. Současně má být plocha využita i k bydlení, 
neboť k bydlení slouží i plochy navazující. Územní plán umožňuje 
naplnění potřeb občanů města, koresponduje s úkoly územního plá-
nování a též vyvažuje či koordinuje potřeby nebo zájmy soukromé 
se zájmem veřejným.
 Zpochybňování možných konkrétních stavebních záměrů je nutné 
řešit až v rámci územního či stavebního řízení. Územní plán nemů-
že z povahy věci řešit takové konkrétní problémy, jako jsou přesný 
tvar a výška staveb, konkrétní umístění či půdorys staveb atd. (…) 
Stěžovatelé ani jiné osoby, jejichž práva mohou být územním rozhod-
nutím dotčena, nemají subjektivní veřejné právo na to, aby poměry 
v území, v němž se nachází jejich majetek, byly navždy konzervová-
ny a nemohly se změnit. V původním územním plánu byla plocha P5 
součástí ploch výrobních aktivit k umístění výrobních podniků, ka-
pacitních skladů a provozoven služeb. Skutečným způsobem využití 
této plochy byla výroba řeziva na jednorámové pile s postupným za-
váděním výroby truhlářské. Je tak zřejmé, že již v předchozím období 
provoz na této ploše snižoval pohodu bydlení nejen navrhovatelů.
 Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu (…) navrhovatelům 
nepřísluší námitky týkající se eventuálních nevratných zásahů 
do krajinného rázu, neboť nemají s vlastnictvím jejich nemovitostí 
žádnou souvislost.“
	 Proti	tomuto	rozsudku	byla	jedním	z	navrhovatelů	následně	
podána	kasační	stížnost,	která	však	byla	Nejvyšším správním 
soudem dne 20. února 2019  také zamítnuta bez možnosti 
dalších opravných prostředků,	neboť	tento	soud	se	zcela	zto-
tožnil	s	právními	názory	v	prvoinstančním	rozhodnutí.	
	 Původní	verdikt	je	tedy	konečný,	což	znamená,	že	tišnovský	
územní	plán	všechna	zpochybnění	ustál,	 je	zcela	v	souladu	se	
zákonem	a	měnit	se	nebude.

Konečný verdIKt nejvYŠŠího sPrávního soudu
Územní plán se v tišnově měnit nebude

Jiří Dvořák, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Vizualizace plánovaného řešení přestavbové plochy P5 – lokalita 
Trnec – autor Ing. Arch. Pavel Jura / JURA ET CONSORTES
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	 Vážení	občané,	v	minulém	čísle	TN	jsme	slíbili	podrobnější	in-
formace	o	vývoji	ve	společnosti	Teplo	T,	která	je	provozovatelem	
soustavy	centrálního	zásobování	teplem	(CZT)	v	Tišnově.

	 Ve	společnosti	došlo	k	interní	změně,	kdy	od	března	letošního	
roku	je	novým	společníkem	firmy	TEPLO	T	s.	r.	o.	společnost	
innogy	Energo,	s.	r.	o.	Podíl	společnosti	innogy	Energo	ve	spo-
lečnosti	TEPLO	T	činí	80	procent.	Společnost	 innogy	Energo,	
s.	r.	o.,	 je	součástí	nadnárodní	skupiny	 innogy,	která	 je	evrop-
ským	leaderem	v	oboru	energetiky,	teplárenství	a	obnovitelných	
zdrojů	 energie.	 Společnost	 innogy	 Energo,	 s.	 r.	 o.,	 je	 výrobní	
divizí	společnosti	 innogy	v	České	republice	a	podniká	v	oblas-
ti	 výroby	a	distribuce	 tepla	na	českém	 trhu	 již	od	 roku	1997.	
innogy	Energo	provozuje	soustavy	centrálního	i	lokálního	záso-
bování	teplem	se	zaměřením	na	moderní	technologie	s	ohledem	
na	maximální	účinnost	jednotlivých	zařízení	a	ochranu	životního	
prostředí.	Společnost	dodává	ročně	více	než	900	000	GJ	tepla	
zákazníkům	ve	zhruba	20	lokalitách.
	 Při	dubnovém	 jednání	s	novým	vedením	společnosti	Teplo	T	
jsme	byli	ujištěni,	že	veškeré	smluvní	vztahy	s	odběrateli	 tepla	
tímto	nejsou	nijak	dotčeny	a	dodávky	tepla	jsou	a	budou	i	nadále	
realizovány	na	základě	stávajících	smluv	na	dodávku	tepla.	Odbě-
ratelé	tepelné	energie	ze	soustavy	CZT	Tišnov	mají	tedy	i	nadále	
plnou	garanci	odběru	tepla	ze	soustavy	CZT	na	základě	stávají-
cích	platných	smluv.	Vstup	nového	partnera	do	společnosti	Tep-
lo	T	umožní	dále	akcentovat	orientaci	na	stabilitu,	moderní	tech-
nologie	a	ochranu	životního	prostředí	při	provozu	soustavy	CZT	
a	jsme	přesvědčeni,	že	pro	zákazníky	přinese	další	výhody.	Z	pro-
vozního	hlediska	 jsou	plně	zachovány	stávající	kontaktní	údaje	
(telefony,	e-maily),	kontaktní	místo	v	sídle	společnosti	na	adrese	
Jungmannova	1899,	i	personální	zajištění	provozu	v	čele	s	výkon-
ným	 ředitelem	 společnosti	 Radkem	 Slámou,	 provozním	 techni-
kem	Tomášem	Maloňem	a	jeho	týmem	dispečerů.

	 Zároveň	bych	rád	zdůraznil,	 že	veškerá	vzájemná	ujednání,	
uzavřená	zastupitelstvem	města	Tišnova	dne	18.	června	2018,	
vyplývající	z	uzavřené	Dohody	o	společném	záměru	v	oblasti	vý-
roby	a	distribuce	tepla,	Smlouvy	o	nájmu	nemovitých	a	movitých	
věcí,	Smlouvy	o	předkupním	právu	věcí	movitých	a	nemovitých	
určených	k	výrobě	a	distribuci	 tepla	 i	Kupní	smlouvy	(na	čás-
ti	teplovodního	potrubí),	nejsou touto změnou nijak dotčena 
a zůstávají v plném rozsahu v platnosti.	V	návaznosti	na	tato	
smluvní	ujednání	s	městem	Tišnov	společnost	TEPLO	T	již:
	 •		provedla	 nahrazení	 ekologicky	 nevyhovujících	 a	 technicky	

zastaralých	zdrojů	tepla	pro	budovy	Centra	sociálních	služeb	
v	Tišnově	(CSS)	formou	napojení	na	soustavu	CZT,	dodávky	
tepla	pro	CSS	jsou	tak	nově	realizovány	s	využitím	stávají-
cích,	již	instalovaných	zdrojů	tepla	v	blokové	kotelně	K30;

	 •		zajistila vyvázání města Tišnov z pozice ručitele za in-
vestiční  úvěry  na  rekonstrukci CZT Tišnov  (investiční 
úvěry s ručením města Tišnov byly plně splaceny);

	 •		provede	nejpozději	do	31.	prosince	2019	ekologickou	likvi-
daci	kotlů	instalovaných	v	kotelně	K28,	které	jsou	z	důvodu	
jejich	stáří	v	technicky	nevyhovujícím	stavu	a	nesplňují	poža-
davky	na	ekologický	provoz	a	nově	určené	emisní	limity;

	 •		bude	činit	další	opatření	v	oblasti	technologického	vybave-
ní	soustavy	CZT	za	účelem	zvyšování	ekologické	šetrnosti	
a	efektivity	provozu	soustavy	CZT.

	 Podle	aktuálních	předpokladů	cena	tepelné	energie	pro	rok	
2020	 při	 ročním	 úhrnu	 prodeje	 tepla	 ve	 výši	 46	 500	 GJ/rok,	
průměrné	nákupní	ceně	komodity	zemního	plynu	na	úrovni	520	
korun	bez	DPH/MWh	a	zachování	ostatních	vstupních	a	legisla-
tivních	podmínek	dle	předběžné	kalkulace	nepřesáhne hranici 
600 Kč/GJ vč. DPH.

vývoj ve sPolečnostI tePlo t
Martin Sebera, místostarosta pro energetiku

Město  Tišnov  nabízí  k  prodeji  byt	 o	 velikosti	 3+1	
do	osobního	vlastnictví,	nacházející	se	na	okraji	města	
v	klidné	 zóně	pod	horou	Květnice.	 Jedná	se	o	byt	 č.	8	
v ulici Králova 1678 v Tišnově.	
Prodej	bytu	proběhne	elektronickou	aukcí,	prodán	bude	
nejvyšší	nabídce,	minimální	nabídková	cena	musí	činit	
částku	2	600	000	Kč.	Více	informací	a	podmínky	prodeje	
na	http://www.tisnov.cz/uredni-deska	–	Záměr	prodeje	–	
Byt	č.	8	v	ulici	Králova	1678	v	Tišnově,	vyhlášený	dne	
11.	dubna	2019,	v	aktualitách	na	webu	města	Tišnova	
nebo	na	e-mailu	katerina.smetanova@tisnov.cz.	
Předání	bytu	po	podepsání	kupní	smlouvy,	uhrazení	kup-
ní	ceny	a	nákladů	spojených	s	prodejem,	zápisu	do	ka-
tastru	nemovitostí.

prodej bytu
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	 Současná	 legislativa	 nařizuje,	 aby	 cena	 vodného	 odpovídala	
nákladům	na	výrobu	a	distribuci	pitné	vody	a	cena	stočného	odpo-
vídala	nákladům	na	odvádění	a	čištění	odpadních	vod,	a	to	včetně	
nákladů	na	budoucí	obnovu	vodohospodářské	infrastruktury.
	 Před	rokem	1990	byla	cena	vodného	a	stočného	pouhým	po-
platkem	a	nereprezentovala	výši	nákladů.	Ty	byly	masivně	hra-
zeny	státem.	Cena	proto	zůstávala	po	desetiletí	stále	na	stejné	
úrovni.	Počátkem	90.	let	přestal	stát	cenu	vody	dotovat	a	od	roku	
1994	tak	došlo	ke	znatelnému	navyšování	cen	za	vodné	a	stočné	
až	na	současnou	cenu.	Tyto	platby	představují	v	rámci	celkových	
rodinných	výdajů	jedno	až	dvě	procenta,	což	je	nejméně	ze	všech	
nákladů	na	bydlení	a	energie.	Je	navíc	zřejmé,	že	na	rozdíl	od	řady	
dalších	výdajů	 je	voda	pro	náš	život	 zcela	nepostradatelná.	Al-
ternativu	k	vodě	z	kohoutku	představuje	pouze	balená	voda.	Při	
průměrné	ceně	45	haléřů	za	jeden	litr	vody	z	kohoutku	je	tak	voda	
balená	nejméně	stonásobně	dražší.	Navíc	vodu	balenou	z	důvo-
du	množství	spotřebované	vody	denně	nelze	dlouhodobě	využívat	
na	veškerou	osobní	hygienu	a	spotřebu	domácnosti.	Stočné	pak	
reprezentuje	přibližně	stejnou	ekonomickou	zátěž.
	 Cena	 vodného	 a	 stočného	 je	 cenou	 věcně	 usměrňovanou.	
Provozovatel	si	tedy	nemůže	cenu	nastavit	podle	běžných	prin-
cipů	 tvorby	 tržní	 ceny,	 ale	musí	 vycházet	 z	 obecně	 závazných	
cenových	předpisů.	Do	ceny	vodného	a	stočného	 lze	započítat	
pouze	 ekonomicky	oprávněné	náklady	a	přiměřený	 zisk.	Mezi	
tyto	oprávněné	položky	patří	náklady	související	s	provozovaný-
mi	vodovody	a	kanalizacemi,	především	jejich	opravy	a	údržba,	
energie,	chemikálie,	mzdy	zaměstnanců	či	poplatky	za	vypouš-
tění	odpadních	vod.	Nemalá	část	nákladů	připadá	na	samotný	
nákup	surové	vody	z	povrchových	zdrojů	či	na	poplatky	za	vyu-
žití	podzemních	zdrojů.	
	 Významnou	součástí	ceny	je	nájemné	infrastruktury,	které	při-
padá	městům	a	obcím	a	slouží	k	její	obnově.	Ta	je	nařízena	zákonem	
o	vodovodech	a	kanalizacích,	který	stanovuje	povinnost	vypracovat	
a	naplňovat	 tzv.	 plán	 financování	 obnovy	vodovodů	a	kanalizací.	
Opravy	a	nájemné,	tedy	to,	co	je	věnováno	zpět	do	infrastruktury,	
tvoří	u	provozovaných	zařízení	VAS	přibližně	45	procent	z	celkové	
ceny.	Ke	konečným	cenám	také	musíme	přičíst	15	procent	DPH.

	 Zisk	VAS	z	vodného	a	stočného	činí	průměrně	dvě	procenta	
z	 celkových	 tržeb	 a	 slouží	 především	 k	 obnově	 vlastního	 pro-
vozního	majetku,	tedy	provozních	budov,	vozidel,	mechanizace	
a	speciální	techniky.	Firmu	vlastní	Svaz	VKMO	s.	r.	o.,	tvořený	
jednotlivými	městy	a	obcemi,	veškerý	zisk	tedy	zůstává	v	ma-
jetku	měst	 a	 obcí	 a	 nikomu	 se	neodvádí.	Vodárenská	 akciová	
společnost,	a.	s.,	je	tak	díky	tomuto	druhu	vlastnictví	unikátní	
vodárenskou	společností	v	České	republice,	protože	ji	nevlastní	
žádná	zahraniční	společnost	a	zisk	tak	nekončí	v	zahraničí.	

	 Svazky	měst	a	obcí,	kterým	VAS	provozuje	vodovody	a	kana-
lizace,	v	uplynulých	letech	realizovaly	řadu	projektů,	které	byly	
spolufinancované	z	fondů	Evropské	unie.	Pro	získání	takových	
zdrojů	je	nutné	prokázání	finanční	udržitelnosti	předkládaného	
projektu.	Ta	se	dokládá	finanční	analýzou,	jejíž	součástí	je	i	po-
vinný	závazek	vůči	poskytovateli	dotace	(ČR,	EU)	meziročního	
růstu	 ceny	o	pět	 procent	nad	 inflaci	 a	 dodržení	 tzv.	 cenového	
koridoru.	 Vlastníkům	 VAS	 se	 následně	 podařilo	 projednat	 se	
Státním	 fondem	 životního	 prostředí	 snížení	 tohoto	 povinného	
nárůstu	na	dvě	procenta	nad	inflaci.	Pokud	tedy	nemá	být	ohro-
ženo	čerpání	dotace,	cena	musí	růst	minimálně	tímto	tempem.
	 Cena	 vodného	 a	 stočného	 v	 podmínkách	 VAS	 reprezentuje	
zodpovědný	 přístup	 vlastníka	 i	 provozovatele,	 který	 směřuje	
k	zabezpečení	trvalé	obnovy	vodovodů	a	kanalizací	při	vysokém	
standardu	poskytovaných	služeb.

Co Platíme ve vodnÉm a stočnÉm?
Martin Juránek, Ivan Vavro, Vodárenská akciová společnost, a. s.
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	 Pokračujeme	 v	 našem	 seriálu,	 v	 němž	 se	 po-
stupně	představují	jednotlivé	komise	zřízené	Ra-
dou	města	Tišnova	jako	poradní	orgány.	Na	naše	
otázky,	 z	 nichž	 prvních	 šest	 je	 společných	 pro	
všechny	 oslovené	 a	 závěrečná	 vždy	 speciální,	
dnes	 odpovídá	 předseda	 Komise	 pro	 dopravu	
a	bezpečnost,	městský	zastupitel	Štěpán Pilný.

Jste předsedou jedné z komisí, poradního orgá-
nu městské rady. Jakým způsobem vaše komise 
pracuje, jak často se scházíte a na co kladete 
hlavní důraz?
	 Naše	 komise	 se	 schází	 čtyřikrát	 až	 šestkrát	
za	rok,	a	to	na	základě	podnětů,	které	komisi	příslu-
ší.	Jinak	pracujeme	poměrně	pružně,	řešíme	věci	ak-
tuálně	dle	potřeby	jak	telefonicky,	tak	po	e-mailech.	
Navíc	pokud	se	jedná	o	bezpečnostní	nebo	dopravní	
problém,	jsme	schopni	se	sejít	téměř	okamžitě	nebo	se	na	konkrét-
ní	místo	jedeme	podívat.	Hlavní	důraz	klademe	na	bezpečnost	obča-
nů,	prevenci,	a	pokud	to	jde,	tak	se	nově	vyjadřujeme	i	k	dopravní	
situaci	a	plánovaným	změnám	v	této	problematice	ve	městě.	

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?
	 Přímo	z	jednání	komise	vzniká	zápis,	který	je	posléze	předlo-
žen	Radě	města	Tišnova.	Zpravidla	se	naší	komise	účastní	pří-
mo	garant	za	dopravu	Ing.	Šikula	nebo	člen	rady	pan	Navrátil.	
Já	sám	jsem	garantem	za	městskou	policii,	takže	mám	možnost	
po	dohodě	se	starostou	města	přijít	na	jednání	rady	a	řešit	přímo	
věci	spojené	s	bezpečností	města	a	jeho	občanů.	Z	tohoto	důvo-
du	vnímám	spolupráci	jako	nadstandardní.

Můžete přiblížit čtenářům některé konkrétní zásadní otázky 
či témata, kterými jste se v komisi zabývali v horizontu cca 
posledních dvou až tří let?
	 Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 jsem	 předsedou	 této	 komise	 již	 třetí	
volební	období,	tak	těch	témat	bylo	spousta.	Z	těch	opravdu	vel-
kých	 to	byl	například	vznik	městské	policie,	které	předcházel	
inspektor	veřejného	pořádku,	její	rozvoj,	směr	a	zaměření.	S	tím	
spojená	 součinnost	 se	 státní	 policií,	 problematika	 v	 sociální	
oblasti	se	zaměřením	na	mládež.	Rozvoj	kamerového	systému	
a	samozřejmě	dopravní	obslužnost	ve	městě.	Vyjadřovali	 jsme	
se	k	dopravnímu	generelu	a	v	poslední	době	k	rekonstrukci	ulice	
Brněnské	s	dopadem	na	vzniklé	objízdné	trasy	nebo	uzavírky.		

Jaké úrovně podle vašeho názoru oblast, kterou máte ve své 
komisi na starosti, v našem městě dosahuje? Lze s ní obecně 
vyslovit spokojenost, či naopak?
	 Nevím,	 zda	 je	namístě,	 abychom	hodnotili	 sami	 sebe.	To	 je	
spíše	otázka	na	Radu	města	Tišnova	nebo	naše	občany,	zda	se	

v	našem	městě	cítí	bezpečně.	Sám	mohu	říct,	že	se	
snažíme	svoji	práci	pro	město	dělat	tak,	jak	nejlé-
pe	umíme.	Navíc	nečekáme	jen	na	podněty	zvenčí,	
ale	sami	aktivně	předkládáme	témata	na	zlepšení	
jak	bezpečnosti,	tak	dopravní	obslužnosti.	

Do  jaké míry podle vaší dosavadní zkušenosti 
respektuje městská  rada doporučení předlože-
ná komisí?
	 Za	 dobu	 mého	 předsednictví	 byla	 vždy	 naše	
doporučení	respektována	a	rada	se	jimi	zpravidla	
řídila.	 Pouze	 v	 jednom	 případě	 byla	 rada	 jiného	
názoru,	a	to	u	vzniku	vyhlášky	4/2018	o	regulaci	
provozní	doby	pohostinství	v	centru	města.	

Máte v řadách své komise také členy, kteří mají 
s touto prací již zkušenost z minulých volebních 

období a stálo by za to je za jejich dlouhodobou činnost jme-
novat?
	 Naše	komise	je	téměř	vždy	složená	z	lidí,	kteří	mají	nějakou	
odbornou	zkušenost.	Pokud	mohu	jmenovat,	tak	je	to	například	
npor.	Marek	Wagner,	vedoucí	oddělení	Policie	ČR	Tišnov,	vedou-
cí	strážník	městské	policie	Jiří	Sokol,	vedoucí	sociálního	odboru	
Mgr.	Michal	Kudláček,	místopředseda	komise	je	městský	stráž-
ník	v	Brně	Jiří	Habart	a	nově	také	tajemnice	komise	Renata	Kor-
čeková	odpovědná	za	místní	komunikace	ve	městě.	V	komisi	také	
vždy	působil	zástupce	nízkoprahového	centra	pro	děti	a	mládež.

V minulém volebním období  jste vedl komisi, která se na-
zývala „Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality“. Jak 
výrazně se liší náplň práce nynější komise od té minulé? 
	 Náplň	práce	naší	komise	se	nezměnila.	Pouze	se	upravil	její	
název,	a	to	z	toho	důvodu,	že	bezpečnost	a	prevenci	nežádoucích	
jevů	vnímáme	jako	samozřejmost.	V	minulém	volebním	období	
jsme	se	přihlásili	k	tématům	dopravy	jako	součást	bezpečnosti	
ve	městě.	Z	tohoto	důvodu	se	doprava	objevila	i	v	názvu	komise.

KomIse Pro doPravu a BezPečnost
průvodce komisemi a výbory města – 3. část

Václav Seyfert

Předseda Komise pro dopra-
vu a bezpečnost Štěpán Pilný.

Foto: archiv MěÚ Tišnov
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	 Ochrana	 přírodní	 památky	 Květnice	
je	zakotvena	v	Nařízení	 Jihomoravského	
kraje	o	zřízení	přírodní	památky	Květni-
ce	a	v	zákoně	č.	114/1992	Sb.,	o	ochraně	
přírody	 a	 krajiny,	 v	 platném	 znění.	 Ne-
spočívá	pouze	v	ochraně	nerostů,	 jesky-
ní,	krasových	jevů	jako	takových,	ale	též	
v	územní	ochraně.	

	 Květnice	 je	 významným	 krajinným	
prvkem,	 je	 součástí	 Územního	 systému	
ekologické	 stability	 jako	 regionální	 bio-
centrum,	 požívá	 ochrany	 coby	 zvláště	
chráněné	území	a	je	evropsky	významnou	
lokalitou	zahrnutou	do	mezinárodní	sítě	
Natura	2000.	

	 Zakázáno	je	rušení	dochovaného	stavu	
přírody	 na	 území	 přírodní	 památky,	 její	
poškozování,	ničení	živé	i	neživé	přírody,	
provozování	 zakázaných	 činností	 nebo	
činností	 vyžadujících	 souhlas	Krajského	
úřadu	Jihomoravského	kraje.	Bez	tohoto	
souhlasu,	 kam	 patří	 mimo	 jiné	 i	 těžba	
a	 sběr	 minerálů,	 je	 hodnoceno	 dle	 ust.	
§	 87	 a	 §	88	 zákona	 č.	 114/1992.	 Sb.,	
o	ochraně	přírody	a	krajiny,	jako	přestu-
pek,	za	který	orgán	ochrany	přírody	může	
uložit	 fyzické	 osobě	 pokutu	 až	 do	 výše	
100	000	korun,	právnické	osobě	pak	až	
do	výše	2	miliony	korun.

	 V	 bezprostředním	 okolí	 Tišnova	 se	 nachází	 tři	 registrova-
né	 významné	 krajinné	 prvky	 podle	 zákona	 č.	 114/1992	 Sb.,	
o	ochraně	přírody	a	krajiny	–	Kolbábkův	kopeček	a	Svobodni-
ce	s	Janouškovou	zmolou	směrem	na	Železné	v	blízkosti	areálu	
Vitar	a	Čimperská	lada	směrem	na	Lomničku,	prvky,	na	jejichž	
území	probíhá	již	od	roku	2014	celková	obnova.	
Cílem	obnovy	je	rekonstrukce	zanedbaných,	dlouhodobě	neudr-
žovaných	ploch	a	 jejich	návrat	k	přírodě	blízkému	charakteru	
travinobylinných	společenstev	a	extenzivních	sadů	s	výskytem	
řady	 významných	 druhů	 teplomilných	 rostlin	 a	 bezobratlých,	
které	by	bez	odpovídající	 péče	byly	nenávratně	 ztraceny.	Tato	
obnova	je	finančně	podporována	městem	Tišnov	a	od	roku	2017	
také	z	Operačního	programu	péče	o	krajinu	Ministerstva	životní-
ho	prostředí.	Práce	provádí	Český	svaz	ochránců	přírody.	
	 Po	 čtyřech	 letech	 intenzivní	 péče,	 kdy	 jsou	 již	 patrné	 mar-
kantní	 rozdíly	před	započetím	prací,	a	po	 jednotlivých	etapách	
managementových	zásahů	se	město	Tišnov,	za	přispění	Jihomo-
ravského	kraje,	rozhodlo	celý	projekt	pomyslně	korunovat	osaze-
ním	informačních	panelů,	které	zajímavosti	těchto	lokalit	přiblíží	
veřejnosti.	Práce	zde	však	zdaleka	nekončí.	Záměrem	města	Tiš-
nova	je	zachování	těchto	hodnotných	částí	krajiny	do	budoucna,	
podpora	zájmu	občanů	o	přírodní	krásy	v	okolí	Tišnova	a	přiblí-
žení	významnosti	těchto	lokalit	návštěvníkům.

novÉ Informační PanelY
u významnýCh KrajInnýCh PrvKů

Ilona Chaloupková, Odbor životního prostředí

Město Tišnov se za přispění Jihomoravského kraje rozhodlo celý 
projekt pomyslně korunovat osazením informačních panelů. 

Foto: archiv MěÚ Tišnov

oChrana Přírodního Bohatství
Přírodní PamátKY KvětnICe

Ilona Chaloupková, Odbor životního prostředí
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	 Město	Tišnov	obdrželo	dotaci	na	vybu-
dování	přírodního	hřiště	Mateřské	školy	
U	Humpolky,	na	pracovišti	Květnická.	
	 Projekt	 zahrnuje	 výsadbu	 stromů	
a	 keřů,	 umístění	 nových	 herních	 prvků	
z	přírodních	materiálů,	realizaci	amfiteá-
tru	se	špalkovým	sezením	sloužícím	jako	
letní	 výukové	 prostory,	 osazení	 trval-
kových	 a	 bylinkových	 záhonů	 a	 dalších	
prvků,	 které	 budou	 využívány	 k	 výuce,	
výchově	a	osvětě	dětí	v	oblasti	ekologie.	
	 V	průběhu	podzimních	měsíců	loňské-
ho	roku	začaly	úpravy	zahrady.	Za	pomo-

ci	rodičů	byly	demontovány	původní	herní	
prvky,	které	byly	přesunuty	na	pracoviště	
U	Humpolky,	pomocí	 techniky	odstraně-
ny	 asfaltové	 plochy,	 obruby	 pískovišť,	
betonové	 zídky	 a	 sejmuta	 ornice.	 Do-
šlo	ke	srovnání	 terénu	a	kultivaci	půdy.	
V	měsíci	březnu	začala	samotná	realiza-
ce	–	založení	mlatové	cesty,	dopadových	
ploch,	došlo	k	obnově	vegetačních	prvků,	
jejichž	součástí	jsou	i	herní	environmen-

tální	 prvky	 a	 pomůcky	 doplněné	 vhod-
ným	mobiliářem.	
	 Účelem	 projektu	 je	 vytvořit	 zahradu,	
která	bude	děti	inspirovat	k	prohloubení	
jejich	vztahu	k	životnímu	prostředí	a	k	ži-
votu	v	souladu	s	přírodou.	
	 Tento	projekt	je	spolufinancován	Státním	
fondem	 životního	 prostředí	 ČR	 na	 základě	
rozhodnutí	ministra	životního	prostředí.

Přírodní hřIŠtě mŠ u humPolKY
Eva Švecová, Odbor investic a projektové podpory

	 Komise	 sportovní	 Rady	 města	 Tišnova	 i	 v	 letošním	 roce	 po-
kračovala	ve	vyhlašování	nejlepších	sportovců	města.	Jednotlivé	
kluby	nominovaly	sportovce	nebo	svoje	činovníky	(funkcionáře	či	
trenéry).	V	pořadí	již	páté	vyhlašování	sportovce	města	proběhlo	
8.	dubna	2019	v	sále	tišnovského	Kina	Svratka.	Slovem	provázel	
osvědčený	moderátor	Rádia	Petrov	Petr	Zakopal,	ceny	předávali	
místostarostové	Martin	Sebera	a	Václav	Šikula	za	asistence	Bra-
nislava	Gabo	Adamce,	horolezce	a	skialpinisty.	Kulturní	program	
zajistili	žáci	tanečního	oboru	Základní	umělecké	školy	v	Tišnově.	
Hlavním	sponzorem	byla	společnost	VITAR,	čímž	velmi	důstojně	
podpořila	tuto	významnou	společenskou	akci.

	 Celý	večer	proběhl	v	důstojné	a	sportem	i	vtipem	nabité	atmo-
sféře.	Předávání	ocenění	se	zúčastnil	doposud	nejvyšší	počet	di-
váků.	Letošní	předávání	bylo	zpestřeno	nejen	kulturními	výstupy,	
které	zajistila	 již	tradičně	Základní	umělecká	škola	Tišnov,	pod	
vedením	 paní	 učitelky	 Markéty	 Chlubné,	 dále	 videomedailonky	
jednotlivých	 nominovaných	 sportovců,	 jejichž	 tvůrcem	 je	 Pavel	
Navrátil	z	Tišnovské	televize	a	byly	pořízeny	v	prostředí	mateř-
ských	oddílů	nebo	klubů,	ale	i	vystoupením	některých	oceněných,	
například	Vladislava	Kubici	se	čtyřnohým	kamarádem	Merlinem.
	 Všem	aktérům,	oceněným	i	zúčastněným	patří	velké	poděkování	
za	spolupráci	a	přístup,	čímž	přispěli	ke	zdárnému	průběhu	akce.	
Slavnostní	večer	organizačně	zajistili	zaměstnanci	města	Tišnova,	
kterým	patří	poděkování	za	perfektně	uspořádanou	akci.

Oceněni byli následující sportovci:

Amatérský  fotbalový  klub  Tišnov  –	 Kevin	 Babička,	 Radim	
Buček,	družstvo	starší	přípravky

Atletický klub AK Tišnov –	Hana	Blažková,	Tým	Rolling	Wo-
men	(Daniela	Vojtová,	Kateřina	Smetanová,	Jindřiška	Vrzalo-
vá),	Martin	Novotný

Kynologický klub Tišnov –	Miriam	Richterová,	Vladislav	Ku-
bica,	Petr	Dvořák	

TJ Sokol Tišnov –	Kateřina	Konečná,	Petr	Jůza,	Jan	Sláma	
Spolek Odyssea –	Václav	Kappel	
Sportovní klub Tenis Tišnov –	Kryštof	Vítek,	Terezie	Hrdličko-

vá,	Družstvo	BABY	TENISU
Table  Tennis  Club  Koral  Tišnov  –	 Lukáš	 Krištof,	 družstvo	

mladších	žáků	(Matěj	Kurdiovský,	Tomáš	Bahenský,	Zdeněk	
Bahenský),	Martin	Krištof	

Volejbalový  klub  Tišnov  –	 Tomáš	 Hrabec,	 Jakub	 Procházka,	
Jakub	Červinka	

Sportovní klub Basketbal Tišnov –	družstvo	starších	doroste-
nek	U19,	Míša	Cibulková,	Beáta	Adamcová

Cena za mimořádný sportovní počin – Daren	Dvořák	
Cena za celoživotní sportovní přínos – Miloš	Buček

sPortovCI města
tIŠnova za roK 2018

Martin Sebera, místostarosta

Sportovci města Tišnova za rok 2018. Foto: Michal Beneš
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Dagmar Dvořáková, 
tajemnice Komise pro občanské 
záležitosti Rady města Tišnova

vítání nových občánků města Tišnova

29. března 2019 byly slavnostně přivítány tyto děti
narozené na podzim a v zimě 2018:

Bruno Ševčík, Apolena Patáková, Jakub Kotouček, Eliška Zemanová,

Adéla Schwarzová, Amalie Poláková, Jakub Bartošík, Miroslav Svoboda,

Viktor Vokáč, David Dvořák, Andrea Hertlová, Radim Hráček, Natálie Novotná,

Markéta Skýbová, Alexandra Kubicová, Vojtěch Rašovský

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

Další slavnostní obřady vítání občánků proběhnou v červnu 2019 (rodičům dětí budou 
v dostatečném časovém předstihu zaslány pozvánky).

Město Tišnov umožňuje uskutečnění svatebních obřadů v krásném prostředí Farské zahrady,	v	nově	otevřeném	parku	
přímo	vedle	radnice.	

Andrea, Apolena a Jiří Patákovi s Pavlou 
Hanusovou, předsedkyní komise pro ob-
čanské záležitosti

Foto: Michal Bernátek
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Dagmar Dvořáková, tajemnice
Komise pro občanské záležitosti 

Rady města Tišnova

BŘEZEN

Dovolujeme si Vám představit obča-
ny města Tišnova, kteří oslavili svá 
životní jubilea: 

80 let 
Růžena Wyková

Jan Bartoň

85 let 
Eduard Navrátil

Milan Loubal
Libuše Procházková
Vojtěška Skřivánková

Vlasta Tomíčková
Miroslav Železný
Radomil Havlíček
Milada Robertová

Růžena Lněničková
Marie fleischerová

90 let
Božena Strnadová
františek Večeřa

93 let
Božena Miholová

Oslavencům přejeme vše nejlepší, 
hodně štěstí, zdraví, dobré nála-
dy a optimismu.

Blahopřejeme

	 Když	v	roce	1970	vznikl	zpravodaj	Naše	Tišnovsko,	
přímý	předchůdce	dnešních	Tišnovských	novin,	stal	se	
hned	od	jeho	druhého	čísla	jednou	z	nejpopulárnějších	
rubrik	sloupeček	nadepsaný	„Místo	kytičky“,	v	němž	
redakce	gratulovala	k	narozeninám	 jubilantům	z	 řad	
seniorů.	Postupem	času	se	 tato	blahopřání	 z	obsahu	
měsíčníku	vytratila,	ale	–	jak	jste	si	mohli	všimnout	již	
před	měsícem	–	s	nástupem	Pavly	Hanusové	do	funk-
ce	 předsedkyně	 Komise	 pro	 občanské	 záležitosti	 se	
z	 její	 iniciativy	na	naše	stránky	pod	obměněným	ná-
zvem	znovu	vrací.
	 Představíme	 vám	 ovšem	 nejen	 aktuální	 jubilanty,	
ale	 postupně	 také	 členy	 příslušné	 komise,	 kteří	 se	
starají	o	to,	aby	se	na	naše	spoluobčany	při	oslavách	

jejich	narozenin	nezapomínalo.	Tentokrát	jsme	si	povídali	s	Rudolfem Vrzalem,	který	
nám	na	úvod	mimo	jiné	vysvětlil,	jakými	úkony	se	komise	vlastně	zabývá.	„Zhruba pět-
krát do roka je naší milou povinností vítání nově narozených občánků, ročně u nás přibude 
asi 120 až 130 dětí. Podílíme se dále na slavnostním předávání maturitních či výučních 
vysvědčení absolventům gymnázia či zdejší základní školy a střední školy. Vás ale jistě za-
jímá především blahopřání jubilantům. Písemné gratulace k narozeninám jim zasíláme při 
dovršení 70 let, u těch starších pak organizujeme i osobní návštěvy členů komise k 80., 85. či 
90. narozeninám a po devadesátce takto činíme již každý rok. U příslušných osob si nejprve 
telefonicky zjistíme, zda si naši návštěvu vůbec přejí, a pokud je odpověď kladná, dostaví se 
k jubilantovi ve smluvený den některý z členů naší komise s dárkovým balíčkem. Z předchozí-
ho jednání máme rozděleno, kdo z nás se tímto způsobem jednotlivých oslavenců ujme; dá se 
říci, že členové komise mají už v podstatě ,svoje regiony’, ve kterých tuto službu vykonávají.“
	 Kromě	Centra	sociálních	služeb	Tišnov	žije	většina	seniorů	ve	starších	částech	Tiš-
nova,	 jako	 je	střed	města,	vilky	za	sokolovnou	nebo	 i	oblast	Rybníčku.	Vlastní	prů-
běh	návštěvy	gratulantů	bývá	různý	–	někdy	má	jubilant	napečeno	a	připravenu	kávu	
ke	krátkému	posezení,	jindy	se	předání	daru	obejde	jen	podáním	ruky	ve	dveřích.	Po-
kud	místní	manželský	pár	slaví	zlatou	svatbu	a	byl	sezdán	v	Tišnově,	neunikne	komisi	
ani	toto	výročí	a	blahopřání	proběhne	podobně	jako	v	případě	narozenin.
	 Rudolf	Vrzal	začal	ve	Sboru	pro	občanské	záležitosti,	jak	se	tento	orgán	města	tehdy	
nazýval,	působit	 jako	předseda	počátkem	nového	tisíciletí.	Ve	funkci	vystřídal	svého	
dlouholetého	předchůdce	Pavla	Mácu,	a	jak	sám	vzpomíná,	„i jemu jsme pak byli gratulo-
vat k 75. narozeninám“.	Jako	velmi	příjemné	má	v	paměti	uloženy	především	dvojí	oslavy	
stých	narozenin	–	jednak	u	paní	Sekorové	v	Černohorské	ulici,	která	tehdy	návštěvě	
z	vedení	města	ještě	sama	hrála	na	klavír,	což	je	i	zaznamenáno	a	uloženo	v	archivu	
Tišnovské	televize,	a	podruhé	ne	tak	dávno	u	své	vlastní	tety,	paní	Marie	Ochrymču-
kové,	 která	 toto	 vzácné	 jubileum	slavila	 na	 rodinné	usedlosti	 v	Bukovici.	 „Na takto 
významná výročí ovšem chodíme ve větším počtu a vždy je přítomen i samotný starosta,“	
dodává	k	tomu	Rudolf	Vrzal.
	 A	k	lepšímu	přidává	ještě	jednu	úsměvnou	historku:	„Vloni jsem byl blahopřát jedno-
mu více než devadesátiletému pánovi v domě s pečovatelskou službou a ten mi najednou říká: 
,Pane Vrzale, já vás znám a celou vaši rodinu jsem znal lépe, než si vůbec můžete myslet. 
Já jsem se totiž u Vašeho dědečka Rašovského kdysi učil řezníkem, a ještě s jedním učněm 
jsem v jeho rodině dokonce bydlel. Jenže jsem se nakonec nevyučil – Váš dědeček mě vyhodil, 
protože jsem v neděli místo kostela chodil na fotbal.’ Teď se těším, až k němu půjdu znovu 
s gratulací, že si zase tak pěkně popovídáme jako před rokem.“

o gratulaCíCh juBIlantům
PoPrvÉ

tentokrát s rudolfem vrzalem
Václav Seyfert

Rudolf Vrzal. 
Foto: osobní archiv
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jarní humanitární sbírka
textilu a ošacení

Město	 Tišnov	 ve	 spolupráci	 s	 Diecézní	 chari-
tou	 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 sběr-
ný 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	vy-
užít	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,	prostěradla,	ručníky,	
utěrky,	záclony,	látky	(min.	1m2),	nepoškozenou	
obuv,	batohy	a	koženou	galanterii.	Pro	potřeby	
humanitární	 sbírky	 nelze	 přijmout:	 znečištěný	
a	vlhký	textil,	elektrospotřebiče,	 ledničky,	tele-
vize,	nábytek,	počítače,	jízdní	kola,	lyže,	dětské	
kočárky,	matrace,	koberce.	Také	péřové	přikrýv-
ky	a	bundy	již	v	rámci	sbírky	neodevzdávejte.

poplatky za psy a odpad
do 30. dubna 

Finanční	odbor	města	Tišnova	připomíná	splat-
nost	místních	poplatků	ze	psů	a	za	komunální	
odpad.	Obecně	závazné	vyhlášky	města	stano-
vuje	u	obou	uvedených	poplatků	shodný	termín	
splatnosti	–	nejpozději do 30. dubna 2019.
Poplatky	lze	uhradit	v	hotovosti	nebo	platební	
kartou	 přímo	 na	 Odboru	 finančním	 MěÚ	 Tiš-
nov	nebo	na	účet	města	č.	19-1425641/0100.	
Děkujeme  za  včasné  uhrazení  poplatkové 
povinnosti,	 kterým	 předejdete	 dalším	 výda-
jům	v	podobě	navýšení	poplatku.

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

Již	řadu	let	se	na	pneumatiky,	stejně	jako	na	elektroodpad,	vztahuje	
povinnost	 zpětného	odběru.	Při	 zakoupení	pneumatik	automaticky	
platíte	 za	 jejich	 recyklaci.	Pro	 odevzdání	 dosloužených	pneumatik	
jsou	zřízena	tzv.	místa	zpětného	odběru.	
Jedná	se	o	vybraná registrovaná zařízení,	jako	jsou	pneuservisy,	au-
toservisy,	prodejny	pneumatik	apod.,	která	mají	povinnost	Vaše	pneu-
matiky	bez disků	přijmout	bezplatně,	bez	ohledu	na	značku	či	velikost	
pneumatik	a	bez	vazby	na	nákup	zboží	či	služeb.	Vzhledem	k	těmto	
skutečnostem	si	dovolujeme	občany	města	Tišnova	a	místních	částí	
Hájek-Hajánky,	Pejškov	a	Jamné	informovat,	aby	k	odevzdání	pneuma-
tik	využili	výhradně	tato	vybraná	zařízení	pro	zpětný	odběr.	
Bližší	informace	a	seznam	míst	zpětného	odběru	pneumatik	nacháze-
jících	se	ve	Vašem	okolí	naleznete	na:
www.eltma.cz	či	www.mzp.cz/cz/odber_pneu,
případně	mě	neváhejte	kontaktovat	na	tel.	549	439	862,
e-mail:	zaneta.krabkova@tisnov.cz.

Ptát se můžete přes formulář na webu města (www.tisnov.cz/otazky-odpove-
di) nebo písemně na korespondenční adresu redakce TN. S nejzajímavějšími 
příspěvky za celý měsíc pak seznámíme čtenáře Tišnovských novin právě zde.

Dobrý den, fasáda Hotelu Květnice byla krásně zrestaurována, ale hotel 
je zavřený. Kdy bude obnoven provoz a co jeho obnovení, předpokládám 
s jiným provozovatelem, brání? Náměstí bez hotelu a reprezentativní 
zahrádky bude náměstím bez života. Návštěvníky nezajímá, kdo hotel 
provozuje, hodnotí ji jako vizitku města. V tomto případě je to vizitka 
jak z absurdní divadelní hry. Krásný zevnějšek a za ním pusto a prázd-
no. Absurdní dojem završuje, že fasáda soutěží o nejlépe opravenou pa-
mátku JM kraje (sic!). Nebo snad tato momentální vizitka města přece 
jen odráží současnou „vizi“ zastupitelstva? Miloš Sysel
Vážený	pane	Sysle,	souhlasím	s	Vámi,	že	hotel	na	náměstí	je	vnímán	jako	
vizitka	města,	a	to	jak	návštěvníky,	tak	zcela	jistě	i	obyvateli	města.	Ani	
mne	netěší,	 že	 je	momentálně	 jaksi	 „bez	 života“,	pominu-li	 Infocentrum	
a	 veřejné	 toalety	 v	 suterénu.	 Jsem	 toho	 názoru,	 že	 ještě	 horší	 vizitkou	
města	by	byl	škaredý	zevnějšek	a	za	ním	pusto	a	prázdno.	A	proto	je	dob-
ře,	že	se	díky	zvyšujícím	se	výdajům	na	opravy	městského	majetku	vloni	
podařilo	zrekonstruovat	fasádu	hotelu.	Tato	rekonstrukce	navázala	právě	
na	přesun	Infocentra	z	Jamborova	domu.	
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Také	si	přeji,	aby	nezůstalo	jen	u	toho	a	smysluplně	se	pokračo-
valo	s	prostorami	uvnitř	–	tedy	restaurací	a	dalšími	prostorami.	
Situace	týkající	se	budoucího	využití	hotelu	však	byla	a	je	bohu-
žel	komplikována	dlouhodobou	nájemní	smlouvou	(do	r.	2026).	
Faktem	 je,	 že	 po	 skončení	 bývalého	 podnájemce	 se	 nájemci	
bohužel	nepodařilo	 situaci	uspokojivě	vyřešit	a	 zajistit	provoz	
hotelu	dle	parametrů	stanovených	smlouvou.	Od	toho	se	odvíjí	
další	kroky.	Nájemce	a	město	si	na	přelomu	roku	vyměnili	vý-
povědi.	Město	si	najalo	externí	právní	zastoupení	a	vypovědělo	
smlouvu	z	důvodu	nedodržení	podmínek	ze	strany	nájemce.	Sou-
časně	podalo	námitky	proti	výpovědi	nájemce	a	připravuje	žalo-
bu	na	neplatnost	jeho	výpovědi.	Výpovědní	doba	u	výpovědi	ze	
strany	města	uplyne	ve	druhé	polovině	letošního	roku.	Aktuálně	
se	tedy	město	zabývá	budoucím	využitím	budovy	hotelu.
K	tomu	 je	 třeba	dodat,	že	přání,	aby	hotel	 fungoval	 jako	před	
léty,	 je	 dnes	 velmi	 obtížně	 naplnitelné.	 Postupem	 času	 byly	
v	Tišnově	vybudovány	jiné	ubytovací	kapacity	(byť	ne	na	náměs-
tí),	což	je	na	jednu	stranu	jistě	dobře.	Na	druhou	stranu	Tišnov	
není	 až	 tak	 turisticky	 atraktivní,	 aby	 mohl	 hotel	 prosperovat	
v	celém	rozsahu.	Pokud	jde	o	gastronomii,	je	zde	rovněž	mnoho	
zařízení,	která	se	„perou“	o	zákazníky	a	některá	bojují	o	přežití.	
Této	situaci	zřejmě	odpovídají	i	neadekvátní	odezvy	na	v	posled-
ních	dvou	letech	opakovaně	vyhlášené	záměry	pronájmu	hotelu	
učiněné	po	dohodě	s	nájemcem	ze	strany	města.	Děkuji	za	Váš	
dotaz,	který	je	dobrou	příležitostí	blíže	vysvětlit	aktuální	situaci	
ohledně	Hotelu	Květnice.
Jiří Dospíšil / starosta města Tišnova

Dobrý den, bude letos otevřená Králova jeskyně? A kde se 
dá objednat vstup? Děkuji. Jitka Librová
Králova	jeskyně	bude	otevřena	veřejnosti	tradičně	pouze	v	jarním	
termínu	burzy	Minerál	Tišnov,	 a	 to	27.	 dubna	od	9	do	17	hod.	
a	28.	dubna	od	9	do	16	hod.,	bez	objednávání	vstupu.
Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních 
služeb

Dobrý den, zná někdo termín, kdy se bude měnit osvětlení 
na ulici Majorova? Děkuji za brzkou odpověď. Petr Doležal
Dobrý	 den,	 pane	 Doležale,	 rekonstrukce	 veřejného	 osvětlení	
na	ulici	Majorova	a	Dvořákova	bude	probíhat	přibližně	od	květ-
na	do	začátku	srpna.	V	první	fázi	bude	položeno	podzemní	vede-
ní.	Stožáry	se	svítidly	budou	osazeny	následně	spolu	s	demolicí	
stávajících	betonových	sloupů	nadzemního	vedení	nízkého	napě-
tí,	na	kterých	jsou	svítidla	umístěna	nyní.	O	přesných	termínech	
zahájení	prací	budou	občané	předem	informováni.
Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních 
služeb

V loňském roce městský úřad zabudoval dvě lavičky u stez-
ky  mezi  zahradami  rodinných  domků  a  panelovými  domy 
ulice Květnická. Byl by to velice záslužný počin, kdyby tyto 
lavičky byly umístěny u chodníku na ulici Květnická. Sídli-
ště Květnice a penzion obývají  v hojném počtu starší  spo-
luobčané, kteří  si  při  cestě  z města domů  rádi  oddechnou 
na lavičce. Bohužel současné stanoviště vyhovuje především 
pochybným  lidem,  kteří  v  noci  na  lavičkách  popíjejí  alko-
hol a použité  lahve a plechovky od piva, nedopalky a kra-
bičky od cigaret pohazují kolem sebe na zem. Obyvatelům 
přilehlých  bytových  domů  se  už  nechce  uklízet  nepořádek 
po  těchto  individuích.  Poslední  dobou  převzali  iniciativu 

někteří žáci ZŠ Komenského. Ráno si sednou na opěradlo 
lavičky, zablácené boty na sedadlo a kouří a plivou na seda-
dlo. Opravdu hnus. Po napomenutí jsem byl od těchto žáků 
poučen, že to není moje lavička a ať se starám o sebe. Byl 
bych velmi vděčen, kdyby lavičky byly přemístěny na vhod-
nější místo, protože takto slušným lidem nemohou sloužit! 
Ladislav Helan
Dobrý	den	pane	Helane,	Vámi	zmiňované	 lavičky	byly	v	minu-
lém	roce	nainstalovány	na	opakovanou	žádost	místních	obyva-
tel.	Lavičky	byly	umístěny	záměrně	na	tato	místa,	dál	od	silni-
ce,	do	klidové	zóny.	Co	se	týče	problémů	s	omladinou,	na	místě	
posílíme	 četnost	 kontrol	 strážníků	 Městské	 policie	 Tišnov,	
kteří	 situaci	 na	 místě	 budou	 monitorovat.	 Pokud	 budete	 sám	
svědkem	znečišťování	veřejného	prostranství,	obraťte	se	přímo	
na	strážníky	(tel.	603	577	252).	Umístění	laviček	blíže	k	silnici	
se	nebráníme.	Můžeme	se	sejít	a	vše	prokonzultovat	na	místě.	
V	případě	zájmu	mne	kontaktujte	na	e-mail:	
zaneta.krabkova@tisnov.cz	nebo	na	tel.	549	439	862.
Ing. Žaneta Krábková / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Více otázek a odpovědí najdete každý den na 
www.tisnov.cz/otazky-odpovedi.
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	 Ve	středu	3.	dubna	2019	zorganizovalo	
Gymnázium	Tišnov	již	10.	ročník	turnaje	
ve	 florbalu	 „O	 putovní	 pohár	 hejtmana	
JmK“.	Záštitu	nad	tímto	turnajem	převzal	
hejtman	Jihomoravského	kraje	JUDr.	Bo-
humil	 Šimek.	 Jihomoravský	 kraj	 také	
poskytl	 mimořádnou	 dotaci	 na	 dokrytí	
nákladů	turnaje.	
	 Turnaj	 byl	 zahájen	 slavnostním	 nástu-
pem	 všech	 družstev	 a	 tanečním	 vystou-
pením	 dívek	 s	 obručí.	 Zúčastněné	 hráče	
a	 diváky	 přivítala	 ředitelka	 tišnovského	
gymnázia	PhDr.	Barbora	Holubová.	Všem	
sportovcům	popřála	čestnou	hru,	úspěchy	
v	turnaji	a	radost	ze	sportovních	výsledků.
	 Sportovního	klání	se	zúčastnilo	sedm	
družstev	 vybraných	 gymnázií	 okresů	
Jihomoravského	 kraje,	 která	 byla	 rozlo-
sována	 do	 dvou	 skupin.	 Vítězem	 první	
skupiny	 se	 stalo	 brněnské	 Gymnázium	

tř.	 Kapitána	 Jaroše,	 na	 druhém	 místě	
skončilo	 Gymnázium	 Tišnov.	 V	 druhé	
skupině	 zvítězilo	 Gymnázium	 Blansko,	
na	 druhém	 místě	 se	 umístilo	 brněnské	
družstvo	Gymnázia	Křenová.	
	 Semifinále	 se	 odehrávalo	 v	 napjaté	
atmosféře	 budoucích	 vítězů	 a	 družstva	
bojovala	 ze	 všech	 sil.	 O	 třetí	 a	 čtvrté	
místo	se	utkala	družstva	Gymnázia	Kře-
nová	 a	 Tišnov.	 Po	 nerozhodném	 výsled-
ku,	 v	 prodloužení,	 zvítězilo	 Gymnázium	
Tišnov	a	obsadilo	zaslouženě	třetí	místo	
v	turnaji.	O	první	a	druhé	místo	v	turnaji	
bojovala	družstva	Gymnázia	Blansko	a	tř.	
Kapitána	 Jaroše.	 Opět	 se	 nastavovalo	
a	po	urputném	boji	zvítězilo	Gymnázium	
tř.	Kapitána	Jaroše,	jehož	členové	se	stali	
novými	držiteli	putovního	poháru.
	 Poháry	vítězům,	diplomy	a	upomínko-
vé	 předměty	 věnované	 hejtmanem	 Jiho-

moravského	kraje	předala	opět	ředitelka	
tišnovského	gymnázia.
	 Jubilejní	10.	ročník	přinesl	bohaté	spor-
tovní	zážitky	a	všechna	družstva	přislíbila	
účast	v	dalších	ročnících	turnaje.

	 V	 týdnu	před	velikonočními	prázdnina-
mi	 se	 žákům	 tišnovských	 škol	 naskytla	
mimořádná	 příležitost	 navštívit	 moderní	
digitální	 laboratoř	 na	kolech.	Gymnázium	
se	zapojilo	díky	projektu	o	rozvoji	podnika-
vosti	do	řad	škol,	které	o	návštěvu	tohoto	
unikátního	vzdělávacího	projektu	požádaly.	
	 Do	 města	 tak	 zavítal	 projekt	 FabLab	
Experience,	 přibližující	 nejmodernější	

technologické	 trendy	 a	 zařízení.	 Kamión	
byl	 zaparkován	 po	 domluvě	 s	 vedením	
školy	 a	 s	 městem	 u	 ZŠ	 28.	 října.	 Žáci	
gymnázia	a	této	základní	školy	plně	vyu-
žívali	 dopolední	programy.	Návěs	vzbudil	
zájem	žáků	i	veřejnosti,	protože	co	do	vy-
bavení	a	rozměru	jde	o	unikát	a	je	největší	
na	světě.	Prostor	návěsu	o	výměře	přibliž-
ně	44	m2	má	také	zázemí	pro	dva	lektory,	
kteří	byli	studentům	a	žákům	k	dispozici	
po	celou	dobu.	FabLab	Experience	finanč-
ně	 podpořil	 Jihomoravský	 kraj,	 město	
Brno	a	řada	firemních	sponzorů.
	 Žáci	navštěvovali	spolu	se	svými	peda-
gogy	 výukové	programy	v	 rámci	 dopoled-
ních	kurzů,	na	kterých	se	seznámili	s	mo-
derními	 trendy	 digitálního	 a	 technického	
světa	–	laserovou	řezačkou,	3D	tiskárnami,	
robotickým	 ramenem,	 CNC	 frézkou,	 řeza-
cím		plotrem,	elektronovým		mikroskopem	
a	elektro	i	mechanickými	dílnami.		V	odpo-

ledních	hodinách	si	mohli	sami	žáci	vybrat	
z	nabídky	workshopů,	do	kterých	se	zare-
gistrovali,	a	poté	si	vyzkoušeli	v	90minuto-
vých	blocích	práci	s	vybraným	přístrojem.	
Pro	mnohé	z	nich	to	byl	jedinečný	a	inspi-
rativní	zážitek.	Ve	večerních	hodinách	byly	
prostory	dílny	představeny	veřejnosti.	
	 Děkujeme	 všem	 autorům	 i	 realizáto-
rům	projektu,	který	nabídl	 žákům	a	 stu-
dentům	 možnost	 vhlédnout	 do	 promě-
ňujícího	 se	 světa	 techniky	 a	 přiblížil	 jim	
nejnovější	trendy	nejen	ve	vzdělávání.	Pro	
mnohé	z	nich	se	mohla	tato	návštěva	stát	
i	inspirací	při	výběru	budoucí	profese.

o Putovní Pohár hejtmana jmK
gymnázium tišnov

Jana Wágnerová

unIKátní faBlaB exPerIenCe
gymnázium tišnov

Jana Rohlínková

V termínu od 15. do 18. dubna zavítal do Tiš-
nova speciálně upravený návěs – moderní 
digitální laboratoř na kolech.

Foto: archiv Gymnázia Tišnov

Studenti si mohli vybrat z nabídky workshopů 
a vyzkoušet si práci se zvoleným přístrojem. 

Foto: archiv Gymnázia Tišnov

Desátého ročníku turnaje ve florbalu „O pu-
tovní pohár hejtmana JmK“ se zúčastnilo 
sedm družstev vybraných gymnázií okresů 
Jihomoravského kraje.

Foto: archiv Gymnázia Tišnov
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	 Základní	 škola	 Tišnov,	 Smíškova,	 se	
zapojila	do	celostátního	projektu	Abece-
da	peněz,	který	pořádá	Česká	spořitelna.	
Příležitosti	zúčastnit	se	využili	žáci	5.	A.	
Mají	 jedinečnou	možnost	pracovat	 s	pe-
nězi	a	stát	se	podnikateli.	Česká	spořitel-
na	půjčí	dětem	do	začátku	3	000	korun	
jako	základ	jejich	podnikání.	
	 Firma	vytvořená	našimi	 žáky	 se	 jme-
nuje	Smíšek	s.	r.	o.	Vyrábět	bude	předmě-
ty	s	jarní	tematikou	–	ozdobná	ramínka,	
levandulové	 pytlíčky,	 ptačí	 budky	 aj.	To	
vše	 si	 pak	 můžete	 zakoupit	 na	 jarmar-
ku,	který	se	uskuteční	29.	května	od	14	
do	 17	 hodin	 před	 Českou	 spořitelnou	
v	Tišnově.	Kromě	výrobků	bude	v	nabídce	
i	malé	občerstvení.	K	tomu	všemu	zahra-
je	třídní	kapela	5.	A.	Tímto	Vás	srdečně	
zveme	a	těšíme	se	na	Vás.	

	 V	březnu	jsme	slavili	Mezinárodní	den	žen.	Tento	svátek	se	
slaví	po	celém	světě	 již	111	roků.	K	 tomuto	významnému	dni	
jsme	již	počtvrté	vystoupili	s	programem	v	Domově	pro	seniory	
v	Předklášteří.

	 S	dětmi	ze	Střední	školy,	z	oboru	ošetřovatel/ka,	a	základní	
školy	Tišnov	jsme	připravili	vtipné	básničky	a	deset	nezapome-
nutelných	melodií	z	filmů	stříbrného	plátna.
	 Proto	 se	 vraťme	 do	 minulosti,	 kdy	 galantnost,	 romantika	
a	 šarm	byly	předností	každého	muže.	Letošním	 tématem	byly	
černobílé	filmy	a	půvabné	melodie,	které	provázely	téměř	každý	
snímek.
	 Hned	 s	 první	 písničkou	 jsme	 věděli,	 že	 téma	 bylo	 zvoleno	
správně.	Několik	desítek	seniorů	se	k	nám	připojilo	po	prvních	
tónech	písniček	Mám	malý	stan	a	Píseň	pro	Kristýnku.	Velkým	
šlágrem,	jak	ve	válečném	období,	tak	i	dnes,	byly	písně	Noční	
motýl,	Přednosta	stanice	a	Jen	pro	ten	dnešní	den,	které	se	ne-
zapomenutelně	vryly	do	paměti	v	podání	slavných	jmen	–	Hana	
Vítová,	Vlasta	Burian	a	Oldřich	Nový.
	 Další	hity	jsme	vybrali	z	repertoáru	Rudolfa	Antonína	Dvor-
ského	a	Karla	Vacka.	Hm,	hm,	ach	 ty	 jsi	úžasná,	Cikánko,	 ty	
krásná	 a	 Nikdy	 se	 nevrátí	 pohádka	 mládí,	 které	 znějí	 dodnes	
jako	taneční	melodie	na	plesech.	Program	jsme	uzavírali	slav-
nou	písní	Život	je	jen	náhoda	z	filmu	Peníze	nebo	život.
	 Široké	úsměvy,	oči	plné	slz	a	mohutný	potlesk	byly	odměnou	
jak	pro	žáky,	tak	i	učitele.

aBeCeda Peněz
zš smíškova

Petra Křížová

Žáci 5. A ZŠ Smíškova se zapojili do celostátního projektu Abeceda peněz.
Foto: Petra Křížová

jen Pro ten dneŠní den…
sš a zš tišnov

Jana Bártlová

Děti ze Střední školy a základní školy Tišnov potěšily svým vystou-
pením obyvatele Domova pro seniory v Předklášteří.

Foto: Dana Staňková
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V rámci seriálu k 70. výročí založení Základní umělecké školy Tišnov jsme pokročili již k předposlední kapitole. Po prezentaci 
jednotlivých studijních oborů, jimiž jsme se zabývali v minulých číslech, se tentokrát zaměříme na soubory, kapely a orches-
try, které existují či existovaly pod hlavičkou školy. Největší pozornost budeme věnovat Ha-kapele, která v dnešní podobě 
oslaví napřesrok již 20 let svého trvání, nevynecháme ale ani jejich mladší kolegy z orchestrů TOM Band a FaltaBand. Členo-
vé úspěšného seskupení Undistortion se nám představí formou odpovědí na sedm jednoduchých otázek a jeho leader, učitel 
Marek Kubát, nás seznámí i s dalším souborem, který na škole vede, klasickým ansámblem Barocco Aggiornato. Za měsíc 
celý cyklus uzavřeme pohledem na jednotlivé pobočky ZUŠ v sousedních obcích a městysech.

	 V	 době	 prvního	 ředitele	 Aleše	 Smíška	 vznikala	 školní	 se-
skupení	zejména	díky	učiteli	Jakubu	Horákovi,	který	sestavo-
val	z	žáků	komorní	i	orchestrální	soubory,	s	nimiž	vystupoval	
především	 na	 různých	 městských	 oslavách.	 Ze	 starých	 časů	
vzpomíná	dnešní	„Ha-kapelník“	Ladislav	Havlík	i	na	ansámbl	
vedený	 v	 druhé	 půli	 šedesátých	 let	 učitelem	 Janem	 Králem,	
v	němž	jako	dítě	sám	hrával	na	bicí	a	který	měl	v	repertoáru	
především	různé	operetní	melodie.	Školní	dechovku	vedl	pro	
změnu	učitel	Karel	Zhoř.
	 Na	 souborovou	 hru	 se	 začal	 klást	 větší	 důraz	 především	
po	nástupu	druhé	 ředitelky	 Jany	Pujmanové.	Vznikaly	decho-
vé	orchestry	(vedli	je	Pavel	Polanský,	Josef	Cecava	či	Jaroslav	
Halouzka),	 pěvecké	 sbory	 (Božena	 Dozbabová),	 estrádní	 or-
chestr	(Jaromír	Škára),	dechové	komorní	soubory	(Josef	Ceca-

va,	 Jaromír	 Škára),	 smyčcové	 soubory	 (Miroslav	 Hron,	 Hana	
Bahenská)	 nebo	 akordeonový	 soubor	 (Bohuslava	 Nedomová).	
Na	školních	soutěžích	mnohé	z	nich	dosahovaly	až	na	medailo-
vá	umístění	v	celostátních	kolech.	Podobnou	pozornost	škola	
věnovala	svým	souborům	i	v	období	1996–2009,	kdy	v	čele	stál	
ředitel	Jaromír	Škára.
	 V	současnosti	zastřešuje	tišnovská	ZUŠ	hned	několik	sou-
borů	–	o	těch	nejznámějších	se	dočtete	podrobněji	v	následu-
jících	článcích,	ale	na	tomto	místě	jmenujme	z	poslední	doby	
ještě	některé	další.	V	nedvědické	pobočce	vede	již	zmiňovaná	
paní	 učitelka	 Nedomová	 kapelku	 Minimusic,	 tvořenou	 hráči	
a	hráčkami	na	akordeony	a	klávesové	nástroje.	Tamtéž	nedáv-
no	 existovalo	 i	 nástrojově	 obdobně	 složené	 Pernštejn  Trio.	
Pan	učitel	Zdeněk	Vašíček	zase	v	Tišnově	příležitostně	sesta-
voval	ansámbl	Corpus Novum,	určený	pro	prezentaci	advent-
ního	chrámového	díla	v	kostelích.
	 Většina	dnešních	školních	kapel,	kterým	jsou	věnovány	příští	
řádky,	se	sice	zabývá	současnými	hudebními	žánry,	ale	zásluhou	
učitele	Marka	Kubáta	se	nezapomíná	ani	na	baroko.	Tak	si	ta	
seskupení	postupně	projděme…

S LadiSLavem HavLíkem
o značce Ha-kapela
Václav Seyfert

	 Exkluzivní	značku	představuje	mezi	soubory	spjatými	s	tiš-
novskou	„ZUŠkou“	především	Ha-kapela.	V	příštím	roce	oslaví	
dvacet	let	své	existence,	přičemž	již	před	tím	působila	pod	týmž	
názvem	také	formace	složená	z	úplně	jiných	členů.	
	 „Tomu všemu ovšem předcházely ještě různé školní orchestry 
v měnících se sestavách, které hrály především současné i býva-
lé hity,“	 vzpomíná	kapelník	Ladislav	Havlík	 ve	dvacet	 let	 sta-
rém	almanachu	k	50.	výročí	školy.	„Název Ha-kapela, který mimo-
chodem geniálně vymyslel ředitel ZUŠ Jaromír Škára, veřejně zazněl 
poprvé v prosinci 1996 na koncertě v sále Městského kulturního 
střediska.“	Tehdejší	sestava,	složená	z	pěti	žáků	a	dvou	učitelů,	
se	už	viditelně	zaměřovala	na	jazzrockový	repertoár	a	v	dubnu	

Školní dechovka vedená Jaroslavem Halouzkou na první soutěži dět-
ských dechových hudeb okresu Brno-venkov v Ivančicích 1979. 

Foto: archiv školy

malý úvodní průvodce 
Historií školnícH souborů 
 
Václav Seyfert

6
 kapitola
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1999	natočila	i	vlastní	CD	nazvané	Bingo.	Byly	na	něm	skladby	
světových	 velikánů	 typu	 Herbieho	 Hancocka,	 Joe	 Zawinula	 či	
Billyho	Cobhama	doplněné	jednou	vlastní	kompozicí	Marka	Sto-
důlky,	podle	níž	dostalo	album	název.	Ha-kapela	desku	nahrála	
ve	složení:	Ladislav	Havlík	–	kapelník,	klávesy,	Marek	Stodůl-
ka	 –	 elektrický	klavír,	 Marek	Kubát	 –	kytara,	Adam	Havelka	
–	baskytara,	Michal	Smolka	–	bicí,	Jaroslav	Halouzka	–	trubka,	
Radim	Krejčí	–	tenorsaxofon,	hostovali	zde	i	nejvyšší	předsta-
vitelé	školy	 ředitel	 Jaromír	Škára	na	perkuse	a	 jeho	zástupce	
Jan	Beránek	na	housle.	Výrazným	členem	kapely	byl	kromě	již	
jmenovaných	i	baskytarista	Marek	Střelecký,	který	ale	nějakou	
dobu	před	natáčením	narukoval	na	vojnu.
	 „Původní sestava zanikla v roce 2000,“	 píše	Ladislav	Havlík	
pro	změnu	v	programu	ke	koncertu	na	oslavu	10.	výročí	nové	
Ha-kapely	v	červnu	2010	v	Kině	Svratka.	„Současně se ale začala 
rodit úplně nová, která si vzhledem k nízkému věku členů, pohybují-
címu se mezi 10 až 15 roky, prvních pět let říkala zdrobněle Ha-ka-
pelka a teprve poté převzala ,dospělácký’ název Ha-kapela s pořado-
vým číslem dvě.“	Jména	zakládajících	členů	a	vývoj	perzonálního	
obsazení	lze	shrnout	do	níže	uvedené	tabulky.
	 Kapela	 kromě	 běžných	 vystoupení	 zpočátku	 reprezentova-
la	ZUŠ	Tišnov	i	na	různých	soutěžích,	kde	získala	první	místa	
v	krajských	kolech	(2004,	2007)	a	třetí	místo	v	Ústředním	kole	

jazzových	 orchestrů	 (2007).	 Zúčastňovala	 se	 pravidelně	 také	
komponovaných	 pořadů	 k	 výročím	 různých	 významných	 skla-
datelů	 (R.	 Rodgerse,	 J.	 Ježka),	 které	 pořádala	 škola.	 Na	 kon-
tě	 má	 také	 živé	 CD	 z	 někdejšího	 vystoupení	 v	 tišnovském	
RockStar	Café	(listopad	2013)	a	dvě	DVD	z	výročních	koncertů	
k	10	a	15	letům	kapely	(červen	2010,	květen	2015).	O	podobné	

nástroj jméno:  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 … 
Markéta Havlíková

Naďa Bartoňková

Tereza Hnátová
klavír,
klávesy

Ladislav  Havlík 

Roman Havlík *zobcové
flétny Radek Večeřa **

Marek Šikula
baskytara

Jiří Jaroš

Tomáš Kadlec

Jan Bytešník ***

Jan Pařízek ****
bicí

Petr Mikšovič

Jan Lukas

Lukáš   Tota

Radek Večeřa **
trubka

Aleš Cecava

Roman Havlík *

Jan Pařízek ****

Ondřej Pokorný
saxofon

Richard Cvrkal

kytara Vojtěch Hanák

perc., zpěv Jan Bytešník ***

flétna, zpěv Zuzana Brdíčková

Al. Ochrymčuková
zpěv °)

Jan Brdíčko

°) v případě Aleny Ochrymčukové později i klavír

Ještě jako Ha-kapelka na vystoupení 4. 6. 2001 v tišnovském kinosále.
Foto: archiv Ladislava Havlíka
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technické	produkty,	stejně	jako	o	ozvučení	či	osvětlení	jednotli-
vých	akcí,	se	starají	především	Miroslav	Motejl	a	Petr	Humpo-
lec,	které	 lze	bez	nadsázky	označit	za	sice	nehrající,	ale	stálé	
a	důležité	členy	kolektivu.
	 „V současnosti hrajeme zhruba pět koncertů ročně,“	 podotýká	
k	aktuální	situaci	kapelník,	„z toho vždy dva v brněnském Metro 
Music Baru. Některé jsou speciální, třeba na Vánoce jsme připra-
vili jazzové úpravy známých koled. V poslední době je ale organi-
začně čím dál náročnější najít termíny a dát všechny dohromady. 
Členové postupně zakládají rodiny, mnozí vyjíždějí třeba i na delší 
dobu do ciziny a je tedy problém sejít se aspoň jedenkrát za 14 dnů 
na zkoušku, což upřímně řečeno stejně nestačí.“
	 Jakému	repertoáru	se	dnes	kapela	věnuje	a	 jak	 jeho	složení	
vzniká?	„Hrajeme momentálně takovou všehochuť jazzu a popu, kaž-
dopádně ale hudbu, která se moc nevysílá v rádiích, a vyhýbáme se 
samozřejmě jednoduchým věcem na tři akordy. Ročně děláme 6–8 
nových kousků, často dost těžkých, takže je zkoušíme třeba půl roku. 
Já mám zaevidovány všechny skladby, které jsme kdy hráli, je v tom 
opravdu široký žánrový rozptyl od velmi náročné Jazzové suity Matú-
še Jakabčice, k jejíž prezentaci jsme si dokonce vypůjčovali barytonsa-
xofonistu a trombonistu, až třeba po spíše žertovný popěvek Šrouby 
a matice od skupiny Mandrage. V poslední době už s návrhy nových 
skladeb přicházejí i členové kapely, ale konečné slovo mám já a také 
veškerá aranžmá tvořím sám. Nikoho z mladých jsem k tomu bohužel 
,nedokopal’, takže nejen z pohledu organizačního, ale i aranžérského 
to vypadá tak, že až sám skončím, kapela nejspíš zajde. Do roku 2010 
jsem dokonce veškeré partitury rozepisoval ručně, teď mi alespoň po-
máhá software typu Sibelius, což je úleva, protože píšu aranže i pro 
další školní kapely, jako jsou TOM Band či FaltaBand.“
	 A	 jaké	 je	 tedy	 v	 současnosti	 spojení	 Ha-kapely	 se	 základ-
ní	uměleckou	školou?	Především	má	soubor	možnost	 zkoušet	
v	prostorách	školy,	která	se	mu	tak	odvděčuje	za	to,	že	někdejší	
odchovanci	vlastně	dodnes	pomáhají	šířit	její	dobré	jméno.	Ale	
onen	vděk	je	v	každém	případě	oboustranný,	dokonce	můžeme	
říct	i	trojstranný,	protože	jako	další	prvek	vstupují	do	hry	diváci,	
posluchači	a	příznivci	kapely.	Ha-kapela	má	totiž	velmi	rozsáhlý	
a	věrný	okruh	stálých	 fanoušků,	 což	 je	další	pozitivum,	které	
určitě	těší	kapelníka,	hudebníky	i	školu.

dva (nebo dvě?) bandy
miroslava falty
Václav Seyfert

	 Ve	školním	roce	2011–12	se	na	tišnovské	ZUŠ	zrodila	kapela,	
která	si	 říkala	 Junior	Band.	V	 jejím	čele	 stál	učitel	 žesťových	
nástrojů	Josef	Cecava,	jeho	pravou	rukou	byl	mladší	kolega	Mi-
roslav	Falta.	K	dispozici	bylo	méně	dechařů	a	více	klávesistů,	
rytmika	byla	docela	moderní,	takže	nevznikla	dechovka,	nýbrž	
taneční	orchestr.	Když	členové	poněkud	povyrostli,	přestali	se	
už	cítit	juniory	a	přejmenovali	svůj	soubor	na	TOM Band.	Rozší-
řila	se	při	tom	sice	fáma,	že	nový	název	je	odvozen	od	křestního	
jména	ředitele	školy	Tomáše	Zouhara,	ovšem	nebyla	to	pravda	
–	šlo	o	zkratku	tří	slov	Taneční	orchestr	mladých.
	 Do	zdárného	vývoje	souboru	velmi	aktivně	vstoupili	i	mnozí	
rodiče,	kteří	se	v	podstatě	finančně	složili	na	část	vybavení	(klá-
vesy,	basové	combo)	a	tatínek	trumpetisty	Madera	dokonce	sám	
inicioval	výrobu	vkusných	pultíků,	kterými	se	orchestr	dodnes	
pyšní	při	svých	koncertních	vystoupeních.
	 Na	rozdíl	od	starší	Ha-kapely,	která	kráčela	spíše	jazzovým	
směrem,	 bylo	 nové	 těleso	 zaměřeno	 na	 posluchačsky	 přístup-
nější	 repertoár	a	vyvíjelo	se	na	Ha-kapele	naprosto	nezávisle,	
nicméně	jistá	spojení	tu	přece	jen	existují.	Někteří	členové	TOM	
Bandu		(saxofonisté	Ondřej	Pokorný	a	aktuálně	i	Richard	Cvr-
kal)	 s	 rostoucím	 věkem	 přešli	 právě	 do	 kapely	 Ladi	 Havlíka	
a	 ten	 navíc	 psal	 a	 dosud	 stále	 píše	 aranže	 nejen	 pro	 svůj	 or-
chestr,	nýbrž	 i	pro	 toto	mladší	seskupení.	Dalším	využívaným	
aranžérem	je	pak	v	poslední	době	brněnský	Petr	Janovský,	který	
má	na	kontě	řadu	velmi	zajímavých	úprav	–	za	všechny	jmenuj-
me	trefné	pojetí	písničky	Strejček	Jonatán	od	skupiny	Olympic.	
V	 jednom	 směru	 je	 TOM	 Band	 dokonce	 „úspěšnější“	 než	 Ha-
-kapela,	v	podobě	Adama	Koláře	má	totiž	stálého	trombonistu,	
po	 čemž	kapelník	Havlík	 zatím	 jen	marně	 touží,	 v	 sestavě	 se	
navíc	objevuje	dokonce	i	lesní	roh.
	 Ještě	 jako	 Junior	 Band	 se	 orchestr	 představil	 v	 roce	 2013	
na	školní	soutěži	v	Kyjově,	o	tři	roky	později	absolvoval	podob-

TOM Band a jeho stylové pultíky na fotografii pocházející z webových 
stránek ZUŠ Tišnov.

Ha-kapela ve „více než kompletní“ sestavě po koncertě v někdejším 
RockStar Café 16. 11. 2012. Foto: Eva Floriánová
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nou	akci	v	Mikulově.	Zhruba	v	té	době	
ovšem	 zakladatel	 Josef	 Cecava	 jako	
kapelník	 skončil	 a	 vedení	 převzal	
Miroslav	Falta,	šéfující	ale	současně	
i	 později	 založenému	 FaltaBandu,	
který	je	čímsi	jako	„mladším	klonem“	
prvně	jmenované	kapely.	Oba	orches-
try	 v	 současnosti	 často	 vystupují	
společně.	Vloni	 na	 jaře	 jsme	 je	 tak-
to	mohli	slyšet	v	sokolovně,	koncem	

roku	v	Kině	Svratka,	teď	se	chystají	na	vystoupení	při	Dni	hudby	
U	Palce	v	neděli	23.	června	a	v	týdnu	před	tím	si	dají	ještě	tam-
též	drobný	předkrm	na	společné	produkci	s	bubeníky	(20.	červ-
na).	Zatímco	členy	FaltaBandu	jsou	mnohdy	i	teprve	dvanácti-
leté	děti,	věkový	průměr	TOM	Bandu	je	přece	jen	o	něco	vyšší	
a	ti	menší	tedy	zákonitě	ke	svým	starším	kolegům	vzhlížejí	jako	
k	metě,	na	kterou	by	se	rovněž	chtěli	dostat.	Někteří	z	členů	–	
konkrétně	například	již	jmenovaný	Adam	Kolář,	Matěj	Špaček,	
Antonín	Lavička	nebo	nejnověji	Josef	Klement	–	byli	přijati	už	
i	na	konzervatoř.
	 Repertoár	 vybírá	kapelník	Miroslav	Falta,	který	 si	 do	 toho	
ale	od	těch	starších	dětí	už	rád	nechává	do	jisté	míry	mluvit	–	
obvykle	 respektuje	přání	 členů,	kteří	mají	 rádi	 taneční	 rytmy,	
například	písně	Michaela	Jacksona,	Vojty	Dyka	nebo	zpěvačky	
Kristíny,	jejíž	songy	v	kapele	příznačně	interpretuje	vokalistka	
stejného	jména	Kristýna	Štěpánková.	S	TOM	Bandem	pan	učitel	
Falta	 i	zpívá,	současně	si	svoje	kapely	 i	sám	ozvučuje	a	mívá	
tedy	při	různých	výchovných	koncertech	či	zábavných	pořadech	
pro	děti	docela	„fofr“.	U	TOM	Bandu	dbá	i	na	to,	aby	kapela	měla	
stále	 repertoár	v	délce	alespoň	90	minut	a	mohla	 tedy	zahrát	
třeba	i	k	tanci.
	 Orchestry	zkouší	přímo	ve	škole,	ale	vzhledem	k	počtu	členů	
je	to	z	hlediska	prostoru	již	téměř	na	hranici	únosnosti.	Věřme,	
že	obě	kapely	budou	i	nadále	zaznamenávat	přísun	nových	tváří	
a	 že	 nadšený	 a	 obětavý	 kapelník	 Falta	 bude	 mít	 stále	 z	 čeho	
vybírat.

oživujeme Hudební Historii
aneb barocco aggiornato
Marek Kubát

	 Vznik	souboru	se	datuje	k	počátku	školního	roku	2009/2010,	
kdy	jsem	se	rozhodl	nastudovat	s	žáky	tišnovské	ZUŠ	několik	
vokálně	 instrumentálních	 částí	 z	 opery	 Claudia	 Monteverdiho	
L'	Orfeo.	Na	základě	předchozích	mnohačetných	zkušeností	ze	
vzájemné	spolupráce	jsem	oslovil	kolegyni	Dagmar	Fišerovou,	
která	se	svým	sborem	precizně	nastudovala	vokální	party.	Jasná	
volba	též	byla	při	výběru	instrumentalistů	souboru.	Díky	všeo-
becně	známému	nadšení	kolegy	Jaroslava	Halouzky	pro	barokní	
hudbu	bylo	hned	od	začátku	jasné,	že	instrumentální	party	na-
studuje	flétnový	consort	z	 jeho	třídy.	Vokální	a	 instrumentální	
party	jsme	podpořili	žáky	z	mé	kytarové	třídy,	kteří	se	zhostili	
partů	basso	continua.	Provedení	tohoto	projektu	mělo	premiéru	

na	vánočním	koncertě,	který	se	uskutečnil	na	konci	roku	2009	
v	koncertním	sále	MěKS	Tišnov.	Tehdy	 jsme	ještě	vystupovali	
pod	neutrálním	názvem	Barokní	soubor,	ale	bylo	nám	jasné,	že	
tímto	projektem	naše	spolupráce	nekončí.	
	 Bylo	tedy	třeba	vymyslet	vhodný	a	vypovídající	název.	Vzhle-
dem	k	výslednému	zvuku	souboru,	který	 zcela	 ctí	 barokní	 in-
terpretaci,	ale	zároveň	nemá	možnost	používat	repliky	historic-
kých	nástrojů,	se	mi	zdálo	velice	vhodné	použít	název	aktuální	
či	aktualizované	baroko.	Itálie	je	velice	úzce	spjatá	se	vznikem	
barokní	hudby,	navíc	 barokním	souborům	 italské	názvy	velice	
sluší.	Z	těchto	důvodů	jsme	české	Aktualizované	baroko	překřti-
li	na	italské	Barocco Aggiornato.	
	 Souboru	 se	 navzdory	 krátkému	 působení	 podařilo	 uskuteč-
nit	mnoho	koncertů	a	vystoupení	v	rámci	kulturního	programu	
na	slavnostních	vernisážích.	Účinkování	na	vánočním	koncertě	
v	sále	MěKS	Tišnov	se	pomalu	stává	 tradicí,	 stejně	 jako	kaž-
doroční	účinkování	na	festivalu	Máme	rádi	baroko	v	Opavě.	Že	
by	 hudba	 měla	 opravdu	 přinášet	 především	 radost,	 se	 soubor	
přesvědčil	na	koncertě	pro	pacienty	hospice	sv.	Josefa	v	Rajhra-
dě.	Tento	koncert	byl	pro	posluchače	i	účinkující	velice	silným	
zážitkem,	který	zůstane	navždy	zapsán	v	našich	duších.

svět tónů podle undistortion
Václav Seyfert

	 Objevem	posledních	let	je	mezi	kapelami	složenými	z	žáků	tiš-
novské	Základní	umělecké	školy	zejména	soubor	Undistortion,	
vedený	Markem	Kubátem.	Protože	jsme	o	téhle	skupině	poměrně	
nedávno	na	stránkách	Tišnovských	novin	psali	(v	březnovém	čís-
le	loňského	ročníku),	pojali	jsme	aktuální	materiál	o	jejích	čle-
nech	úplně	jinak.	Každý	z	nich	od	nás	dostal	sedm	jednoduchých	
otázek	ve	stylu	„to	či	ono“	a	buď	na	ně	pouze	jednoslovně	odpo-
věděl,	 nebo	 svůj	 názor	 trošku	 více	 rozvedl.	 Nevyjádřil	 se	 nám	
sice	kytarista	Ondřej	Chvalkovský,	ale	i	bez	něj	si	z	dostupných	
reakcí	uvěřejněných	na	následující	straně	můžete	určitě	udělat	
obrázek	o	tom,	jaký	je	svět	tónů	podle	Undistortion.

Skupina Undistortion při koncertě.  Foto: bandzone

Miroslav Falta na snímku 
Jiřího Němce
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odpovídá	
dotaz

Eliška Kohoutková
příčná	flétna

Hana Sklenářová
housle

Jan Mačák
klávesy

Michal Himmer
baskytara

Kryštof Kubát
perkuse

JAZZ, 
nebo 
ROCK?

Těžká	otázka,	ale	spíš	
to	bude	JAZZ.

Rozhodně	JAZZ,	je	roz-
manitější,	harmonicky	
zajímavější	a	nabízí	víc	
možností.

JAZZ.	Jazzová	hudba	
bývá	důmyslnější	(ně-
která	ovšem	není,	navíc	
může	být	nudná,	musím	
přiznat).

ROCK

Tyhle	dvě	otázky	jsou	
zcela	irelevantní.	Hudeb-
ní	vkus	záleží	dle	mého	
především	na	náladě	
a	okolnostech.	Například	
při	cvičení	preferuji	rock	
nebo	něco	úderného,	kdež-
to	když	si	chci	odpočinout	
a	užít	si	poslech	v	plné	
kvalitě,	mám	raději	něco	
jemnějšího.

RAP, 
nebo 
BLUES?

RAP!

BLUES,	ale	asi	jen	pro-
to,	že	druhou	možností	
je	rap,	který	mi	nic	
neříká.

BLUES.	V	rapu	sice	
mohou	zaznít	zajímavé	
myšlenky,	ale	mně	
osobně	se	tento	styl	
nezamlouvá.

RAP

DUR, 
nebo 
MOLL?

DUR…,	protože	tak	to	
mám	prostě	radši.

MOLL,	protože	mollové	
tóniny	pro	mě	mají	vět-
ší	hloubku,	větší	citové	
vyjádření.

DUR	i	MOLL	i	jiné	tó-
niny.	U	akordů	střídat,	
jak	se	hodí.	Co	se	týká	
melodie,	myslím,	že	
by	opakované	střídání	
tóniny	ve	skladbě	moc	
pěkné	nebylo,	takže	
vyjímaje	občasná	krát-
ká	vybočení	bych	se	
spíše	držel	jedné	tóniny	
(a	ve	skladbě	ji	měnil	
jen	zřídka).

DUR
Moc	nevím,	co	tyto	zkrat-
ky	znamenají,	takže	tuhle	
otázku	bojkotuji.

FORTE, 
nebo 
PIANO?

Mám	ráda	naše	kapelo-
vé	FORTE!

FORTE,	protože	piano	
se	nehraje	zrovna	nejlíp	
a	ve	forte	se	nemusím	
držet	při	zdi.

PIANO.	Dynamika	
může	být	dobrá	věc,	
forte	jsem	nezvolil,	
protože	se	to	s	ním	
někdy	dost	přehání	
(často	tedy	spíše	vinou	
zvukaře).

FORTE

Forte	a	piano	jsou	po	prav-
dě	asi	to	jediné,	co	jsem	si	
zapamatoval	z	hudební	na-
uky.	Jelikož	jsem	bubeník,	
tak	za	mě	určitě	FORTE,	
ale	občas	jen	tak	začít	hrát	
piano	není	určitě	k	zahoze-
ní.	Na	hudbě	totiž	preferuji	
barevnost	a	rozmanitost.

VOCAL,
nebo 
INSTRU-
MENTAL?

INSTRUMENTAL

INSTRUMENTAL,	
protože	mám	možnost	
nějaké	kontroly,	mám	
se	na	co	spolehnout.

INSTRUMENTAL.	Těž-
ká	volba,	zpívání	může	
některé	skladby	velice	
obohatit,	u	jiných	ale	
působit	rušivě	(na	mě	
osobně).

VOCAL

INSTRUMENTAL.	Bohužel	
neumím	zpívat,	takže	
samozřejmě	všechny	voka-
listy	obdivuji,	ale	instru-
mental	je	pro	mě	prostě	
zajímavější.

ACOUSTIC, 
nebo 
ELECTRIC?

Jednoznačně	ACOUS-
TIC!

ACOUSTIC,	je	to	
v	určitém	smyslu	těžší,	
ale	zároveň	to	nástroji	
neubírá	nic	z	jeho	
podstaty	a	charakteru,	
záleží	na	nástroji.

ACOUSTIC.	Kdybych	
se	ale	měl	učit	hrát	
na	kytaru,	pořídil	bych	
si	elektroakustickou.

ELECTRIC
Spíše	ACOUSTIC,	je	to	
jednodušší	a	mému	uchu	
přívětivější.

PAT
METHENY, 
nebo
MAREK
KUBÁT?

Follow	Me	od	Pata	
Methenyho	je	má	první	
zkušenost	s	kapelou	
Undistortion,	ale	to	
všechno	jen	díky	MAR-
KU	KUBÁTOVI!

Zbytečná	otázka,	jasná	
odpověď!

MAREK	KUBÁT.	Je	to	
sázka	na	jistotu,	toho	
druhého	jsem	v	životě	
neviděl.

Samozřejmě	
KUBÁT!

(vše	shora	uvedené	
proto,	že	mám	rád	
rychlost,	tvrdost	
a	pořádný	rachot!)

Sice	nevím,	kdo	je	Pat	
Metheny,	ale	na	Googlu	
o	něm	psali,	že	je	to	jeden	
z	nejlepších	jazzových	
kytaristů.	Rozhodně	ale	
nemá	na	našeho	kapelní-
ka	a	otce	v	jedné	osobě	
MARKA	KUBÁTA.

oslavy 70. vyročí založení www.zustisnov70.cz"Slavte s námi "
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	 Čas	od	času	přineseme	dva	protichůdné	názory	na	určitý	pro-
blém,	jev,	událost	či	situaci,	které	aktuálně	souvisejí	nebo	v	ne-
dávném	období	souvisely	s	naším	městem.	Dnes	se	zamyslíme	
nad	 koncertem	 dua	 Homeland,	 v	 němž	 se	 nám	 v	 Tišnově	 19.	
března	v	 rámci	 brněnského	 JazzFestu	představili	 hráč	na	klá-
vesové	 nástroje	 Brian	 Charette	 a	 zpěvačka	 Melanie	 Scholtz.	
U	části	publika	jejich	produkce	způsobila	viditelné	rozpaky,	jiní	
byli	naopak	vystoupením	nadšeni.	Takže	se	ptáme:	Byl pro Vás 
koncert dua Homeland výrazným uměleckým zážitkem?

 – pavel Hanák
	 Nepatřím	 mezi	 muzikology	
ani	 mezi	 aktivní	 muzikanty	
a	 z	 tohoto	 úhlu	 pohledu	 se	
nedokážu	 vyjadřovat	 ke	 kon-
certu	Briana	a	Melanie.	Mohu	
se	k	jejich	vystoupení	vyjádřit	
pouze	 jako	kulturou	zasažený	
člověk,	 který	 vnímá	 hudbu,	
kontext	a	emoce.	Koncert	byl	
uveden	v	 rámci	 JazzFestu	po-
prvé	mimo	území	Brna	a	tento	
fakt	 vnímám	 jako	 historický	
úspěch	 a	 přelom	 kulturního	
dění	v	Tišnově.	Ano,	stali	jsme	
se	 součástí	 něčeho,	 co	 přesa-
huje	 hranice	 našeho	 města,	 ale	 i	 Evropy,	 a	 to	 bez	 nadsázky.	
A	právě	toto	překonávání	hranic	je	pro	mne	v	kontextu	umění	
a	jazzu	zcela	zásadní.	Jazz	se	ve	své	historii	vždy	vyznačoval	
muzikantskou	virtuozitou	a	improvizací.	Co	je	ale	nejpodstat-
nější,	vždy	překračoval	hranice	zažitých	hudebních	tvarů.	Vždy	
byl	 inovativní,	 hledající	 a	 posouvající.	 Říci,	 že	 existuje	 něco	
jako	„klasický“	jazz	či	„klasický“	jazzový	divák	je	vlastně	non-
sens.	Hranice	mého	 jazzu	 jsou	široké	a	mám	v	nich	slavnou	
bigbandovou	éru	a	Gustava	Broma,	minimalistického	Philipa	
Glasse,	 Rudyho	 Linku	 či	 cédéčko	 „Prší	 déšť“	 tria	 Viklický–
Lapčíková–Pavlica.	A	mám	zde	i	duo	Homeland,	protože	hledá	
a	posouvá.	Nádherný	hlas	Melanie	a	Brianova	lehkost	za	klá-
vesami	doplněné	o	specifické	nahrávky,	využívání	loopů	a	pro	
mne	krásně	rozvedené	melodie	v	různých	jazycích	jsou	přesně	
to	překonávání	hranic,	o	které	nejen	v	jazzu	jde.	Když	k	tomu	
připočtu	atmosféru	 spojení,	 otevřenosti	 a	mezilidské	a	mezi-
kulturní	 sounáležitosti,	 to	 vše	 podpořené	 osobním	 setkáním	
s	tímto	párem,	který	je	lidský,	slušný,	vstřícný	a	skromný,	po-
skládal	se	mi	celkový	zážitek,	který	patří	k	těm	prostě	nezapo-
menutelným.

 – václav seyfert
	 Pokud	 jsem	 celý	 projekt	 po-
chopil	 správně,	 vyjadřoval	 pře-
svědčení,	že	domovem	je	každé-
mu	z	nás	vlastně	celý	svět,	což	
činil	 „naražením“	písní	z	 rozlič-
ných	kultur	 na	 jednotné	 „kopy-
to“	–	ženský	vokál	doprovázený	
zvukem	Hammondových	varhan	
a	vrstvenou	rytmikou	vyráběnou	přímo	na	pódiu	nejrůznějšími	
„udělátky	a	mašinkami“.	Při	vědomí,	že	oba	umělci	jsou	život-
ními	partnery,	to	na	mne	s	mírnou	nadsázkou	působilo	dojmem,	
že	taková	aranžmá	vznikla	hlavně	proto,	aby	si	to	v	této	podo-
bě	mohli	kdykoliv	zahrát	i	sami	doma	a	nepotřebovali	k	tomu	
shánět	další	muzikanty.	Není	 ovšem	nad	 živé	hudebníky:	 ba-
sista	nebo	bubeník	by	na	rozdíl	od	krabiček	rozhodně	nehráli	
stále	totéž	a	byli	by	zejména	při	koncertě	alespoň	pro	mne	evi-
dentním	osvěžením.	Nejsem	si	navíc	vůbec	jist,	jestli	pro	různé	
typy	melodií	byla	úprava	ve	zvoleném	duchu	opravdu	kreativní	
přidanou	hodnotou.	Když	Melanie	Scholtz	 v	 jednu	 chvíli	 zpí-
vala	 černošský	 gospel	 prostě	 a	 jednoduše	 jen	 s	 doprovodem	
varhan	nebo	pak	v	přídavku	vystoupila	úplně	sama,	bylo	to	pro	
mne	mnohem	zajímavější	než	ostatní	přepracované	kusy.	Jsem	
také	rád,	když	mi	koncert	přinese	–	zejména	vizuálně	či	jiskřící	
atmosférou	–	něco	navíc	oproti	poslechu	téhož	hudebního	ma-
teriálu	v	klidu	domácí	pohovky,	a	to	se	tady	rozhodně	nestalo.	
Přátelé	z	řad	aktivních	muzikantů,	kteří	mají	lepší	„ucho“	než	
já,	se	navíc	shodovali,	že	zpěvačka	neintonovala	úplně	čistě.	Ji-
nak	ale	za	spolupráci	s	JazzFestem	samozřejmě	díky,	jen	bych	
za	rok	uvítal	ne	až	tak	experimentální	počin.

dojmY a PoCItY
z KonCertu homeland

Pavel Hanák, Václav Seyfert

Dua Homeland alias multiinstrumentalista Brian Charette a zpěvačka 
Melanie Scholtz se tišnovskému publiku představili v rámci festivalu 
JazzFestBrno. Foto: Denisa Ondrová
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	 V	 sobotu	 25.	 května	 od	 19.30	 hodin	
mají	všichni	příznivci	dobré	hudby	z	Tiš-
nova	i	okolí	možnost	navštívit	ve	velkém	
sále	 Městského	 kulturního	 střediska	
speciální	 koncert.	 V	 rámci	 turné	 nazva-
ného	„Společné	světy	2019“,	které	je	mi-
mořádným	spojením	tří	hudebních	osob-
ností	z	různých	zemí	a	různých	stylových	

oblastí,	 se	 na	 jednom	 pódiu	 představí	
americký	 skladatel,	 zpěvák	 a	 kytarista	
Jesse Ballard,	v	Německu	žijící	saxofoni-
sta	a	flétnista	českého	původu	Joe Kuče-
ra,	před	50	lety	člen	dechové	sekce	Pro-
kopových	Framus	Five,	a	s	nimi	v	rámci	
tria	také	excelentní	houslový	virtuos	Jan 
Hrubý,	pro	změnu	Prokopův	spoluhráč	ze	
současnosti,	který	byl	ovšem	především	
dlouholetou	oporou	kapely	ETC…	a	tím	
pádem	samozřejmě	i	Vladimíra	Mišíka.	
	 Jejich	 koncertní	 program	 vychází	
z	autorských	písní	 Jesse	Ballarda,	dopl-
něných	několika	málo	převzatými	sklad-
bami	z	repertoáru	světových	veličin	(Ray	
Charles,	Bob	Dylan,	Van	Morrison).	Část	
programu	 má	 pevně	 danou	 nacvičenou	
formu,	 ovšem	 většina	 koncertu	 je	 spíše	
odrazem	momentální	nálady	ve	spontán-
ních	improvizacích.
	 Jesse Ballard	se	narodil	v	roce	1951	
v	 San	 Francisku,	 hudební	 dráhu	 ovšem	
zahájil	počátkem	70.	let	v	Londýně	a	poz-
ději	přesídlil	do	Německa,	kde	je	dodnes	
aktivní	 především	 na	 berlínské	 scéně.	
Populární	 zde	 byla	 především	 jeho	 ka-
pela	Paradise	Island	Band;	na	albu	téhle	
sestavy	z	roku	1977	už	s	ním	hraje	prá-
vě	i	Joe	Kučera.	Ballardův	osobitý	projev	
kdosi	 výstižně	 charakterizoval	 jako	 ori-
ginální	 směs	 hudby	 vycházející	 ze	 stylu	

Van	Morrisona	s	přídavkem	jazzu,	blues,	
folku	 a	 s	 esencí	 kalifornského	 slunce.	
Ballardovy	písně	byly	použity	v	několika	
filmech,	jeho	dosud	poslední	album	s	ná-
zvem	„Cut	It	All	Loose“	vyšlo	v	prosinci	
2014	na	značce	Bluebird	Cafe	Berlin	Re-
cords.	Zajímavý	videoklip	k	 titulní	písni	
tohoto	alba	je	k	vidění	na	YouTube.
	 Joe	–	tehdy	vlastně	ještě	Josef	–	Kuče-
ra	(*1943)	začínal	v	Praze	jako	jazzman,	
po	 vzpomínaném	 působení	 ve	 Framus	
Five	 byl	 ještě	 krátce	 členem	 doprovod-
né	kapely	Karla	Černocha	a	v	roce	1969	
emigroval	 do	 Rakouska.	 V	 souvislosti	
s	 angažmá	 v	 divadelní	 verzi	 muzikálu	
Hair	se	později	přestěhoval	do	Německa,	
kde	je	dodnes	osobností	mimo	jiné	i	jako	
organizátor	 a	 manažer;	 patřil	 například	
ke	spoluzakladatelům	a	ředitelům	berlín-
ských	 festivalů	 Jazzmeeting	a	European	
Blues	Train.	S	Ballardem	se	potkal	v	roce	
1973	 v	 Londýně	 a	 v	 různých	 obměnách	
s	 ním	 spolupracuje	 dodnes	 –	 pro	 zdejší	
publikum	stojí	určitě	za	zmínku,	že	před	
dvěma	 roky	 spolu	 vystoupili	 ve	 dvojici	
také	na	Bluesové	pomlázce	v	Železném.	
Má	na	kontě	i	spolupráci	s	takovými	hu-
debními	 veličinami,	 jakými	 byli	 Alexis	
Korner,	 Dick	 Heckstall-Smith	 nebo	 le-
genda	polského	bigbítu	Czesław	Niemen.	
Při	 comebacku	Marty	Kubišové	na	kon-
certní	pódia	byl	počátkem	devadesátých	
let	členem	její	doprovodné	kapely,	kterou	

tehdy	 sestavil	 kytarista	 Luboš	 Andršt	
a	která	si	zahrála	dokonce	až	v	Japonsku.
	 Jan  Hrubý	 (*1948)	 oslavil	 v	 prosinci	
sedmdesátiny	(nedávno	byl	v	televizi	k	vi-
dění	záznam	z	„narozeninového“	koncertu	
pořádaného	 v	 pražském	 Paláci	 Akropo-

lis	 v	 poslední	 listopadový	 den	 loňského	
roku).	K	oběma	výše	představeným	muzi-
kantům	se	poprvé	přidal	už	před	více	než	
čtvrtstoletím	na	řadě	koncertů	v	Němec-
ku,	hned	v	sedmi	skladbách	je	například	
zastoupen	 také	 na	 Kučerově	 retrospek-
tivním	 albu	 „Memories/Looking	 Back“	
(2016).	 Dnes	 vedle	 spolupráce	 s	 Micha-
lem	Prokopem	působí	hlavně	ve	své	vlast-
ní	kapele	Kukulín	(také	ta	se	v	roce	2017	
představila	 s	 velkým	 úspěchem	 v	 Želez-
ném),	už	vloni	se	ale	po	létech	znovu	při-
dal	právě	i	ke	dvojici	Ballard-Kučera	a	ab-
solvoval	s	ní	české	turné,	které	se	 letos	
pro	velký	úspěch	opakuje.	Začíná	vystou-
pením	v	Přelouči,	následujícími	zastávka-
mi	jsou	Kolín,	Vysoké	Mýto,	Vyškov,	Olo-
mouc,	 Jihlava,	 Ústí	 nad	 Labem,	 Tišnov,	
Brno	a	Kutná	Hora.	V	Brně	by	měly	být	
pořízeny	rovněž	studiové	nahrávky,	v	Olo-
mouci	 trojice	 vystoupí	 stejně	 jako	 vloni	
v	sále	tamní	regionální	pobočky	Českého	
rozhlasu,	takže	i	z	této	akce	bude	určitě	
k	dispozici	trvalý	záznam.
	 Koncert	nepochybně	potěší	milovníky	
mnoha	 žánrů	 a	 mimo	 jiné	 bude	 pro	 na-
šince	i	další	příležitostí	znovu	obdivovat	
skvostné	tóny	houslí	Jana	Hrubého,	který	
tu	má	po	svých	předchozích	vystoupeních	
celou	řadu	nadšených	fanoušků.

sPolečnÉ hudeBní světY trIa
Ballard–Kučera–hruBý

Václav Seyfert

Jesse Ballard

Jan Hrubý

Joe Kučera
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	 Městská	 knihovna	 vznikla	 v	 Tišnově	 už	
v	roce	1884	a	s	výjimkou	krátkého	období	bě-
hem	 první	 světové	 války,	 kdy	 byla	 uzavřena	
a	 uložena	 do	 depozitáře,	 funguje	 bez	 přeruše-
ní	 dodnes.	 Tolik	 historické	 prameny.	 A	 dnes?	
„Tišnovská	knihovna	patří	mezi	 ty,	 které	mají	
opravdu	 hodně	 čtenářů.	 Téměř	 tři	 tisíce,	 při-
čemž	při	počtu	9,3	tisíce	obyvatel	Tišnova	je	to	
nějakých	třicet	procent.	V	republice	tak	patříme	
ke	špičce	v	počtu	čtenářů,“	prozradila	vedoucí	
knihovny	Dagmar Kopřivová.

Každý asi máme nějakou představu o tom, co 
knihovnice dělá. Jak byste nám svoji profesi 
přiblížila Vy sama?
	 Lidé	se	nás	ptají,	co	děláme,	když	nepůjčuje-
me.	Není	to	o	tom,	že	sedíme	a	čteme	si,	jak	si	
to	někteří	myslí.	Gros	naší	práce	je	samozřejmě	půjčování	knih	
a	služby	pro	čtenáře.	Ale	kromě	toho	se	k	nám	knihy,	časopisy	
a	další	materiály	musí	nějak	dostat,	musí	je	někdo	vybrat,	objed-
nat,	vybalit	a	zpracovat	podle	mezinárodních	standardů.	A	také	
orazítkovat,	 oštítkovat	 a	 obalit	 a	 samozřejmě	 řadit	 do	 regálů	
a	udržovat.	K	naší	další	činnosti	v	průběhu	celého	roku	patří	plá-
nování	a	příprava	akcí	pro	dospělé	a	pro	děti.	Ať	už	to	jsou	různé	
cestopisné	besedy	nebo	přednášky,	cykly	vzdělávacích	programů	
v	 rámci	 Univerzity	 volného	 času,	 Virtuální	 univerzity	 3.	 věku,	
Trénování	 paměti	 či	 projektu	 SmyslůPlný	 rok	 nebo	 výstav.	 To	
jsou	akce,	které	jsou	na	veřejnosti	hodně	vidět.	Co	už	tolik	vidět	
není,	je	pravidelná	a	systematická	práce	s	dětmi	od	mateřinek	až	
po	střední	školy,	kterou	mají	na	starosti	kolegyně	v	oddělení	pro	
dětské	čtenáře.	Školám	i	školkám	nabízí	rozsáhlou	škálu	besed,	
informačních	lekcí,	společných	čtení	a	dalších	aktivit.	Každá	tří-
da	z	obou	základních	škol	 i	školek	navštíví	minimálně	 jednou,	
většinou	však	vícekrát	knihovnu,	kde	je	seznamujeme	například	
se	spisovateli,	ilustrátory,	povídáme	si	s	nimi	o	knížkách,	s	těmi	
staršími	–	na	druhém	stupni	škol	a	středoškoláky	–	řešíme	zále-
žitosti	kolem	internetu	a	Facebooku,	internetové	šikany,	interne-
tové	bezpečnosti,	mediální	gramotnosti	atd.	

Jak to máte s knihovnickým personálem? 
	 V	 knihovně	 jsou	 čtyři	 úvazky,	 ale	 je	 to	 málo.	 Návštěvnost	
knihovny	 je	 vysoká,	 počet	 akcí,	 které	 ročně	 uspořádáme,	 se	
pohybuje	kolem	260.	V	současné	chvíli	 situaci	 řešíme	pomocí	
dobrovolníků,	nicméně	zvýšení	úvazků	v	knihovně	by	bylo	třeba.	
Pracujeme	s	velkým	nasazením.	„Knihovničinu“	nelze	dělat	bez	
toho,	aniž	by	ji	měl	člověk	rád	a	považoval	ji	tak	trochu	za	poslá-
ní.	Je	to	práce	s	lidmi	a	ta	bývá	někdy	opravdu	náročná.	

Kolika knihami tišnovská knihovna aktuálně disponuje? 
	 V	našem	fondu	máme	cca	36	tisíc	knih	a	tento	počet	udržu-
jeme.	Poměr	dětské	a	dospělé	literatury	je	cca	11	tisíc	svazků	
v	oddělení	pro	děti	ku	25	tisícům	svazků	v	oddělení	pro	dospělé.	

Každý	 rok	 nákupem	 přibývá	 kolem	 dvou	 tisíc	
nových	knih	a	stejný	počet	bychom	měly	odepi-
sovat.	To	se	nám	občas	podaří,	někdy	ne.	Vyřa-
zovat	ale	musíme,	větší	objem	knih	se	do	pro-
stor	knihovny	už	nevejde.
	 Tituly,	 které	 v	 knihovně	 nejsou	 k	 dispozici,	
můžeme	 vyžádat	 meziknihovní	 výpůjční	 služ-
bou,	to	znamená,	že	našim	klientům	vyžádáme	
titul	z	jiné	knihovny,	i	třeba	až	z	druhého	konce	
republiky.	Její	doručení	pak	netrvá	déle	než	dva	
tři	dny.	Je	to	příjemná,	ale	placená	služba.	Klient	
si	hradí	poštovné.	Ale	stále	je	to	výhodné.	
	 Kromě	knih	půjčujeme	i	časopisy,	velký	zájem	
je	rovněž	o	audioknihy.	A	v	neposlední	řadě	tu	
máme	pro	naše	čtenáře	k	zapůjčení	také	desko-
vé	hry.	

Máme  jaro,  čeká  městskou  knihovnu  očista  nebo  burza 
knih? A co se dělá s knihami, které nikdo nekoupí?
	 Vyřazování	knih	je	celoroční	práce.	Knihy,	které	jsou	opravdu	
poškozené,	vysypané	z	vazby,	špinavé	–	polité	kávou	nebo	zvlhlé	
od	moře	či	z	koupelen,	popsané,	případně	„přečtené“	domácími	
mazlíčky	–	musí	pryč.	Takové	knihy	vyřazujeme	hned	a	dáváme	
do	 sběrného	dvora.	Dále	 se	 vyřazují	 knihy	 zastaralé	 obsahem	
nebo	ty,	které	si	mnoho	let	nikdo	nepůjčil.	
Vyřazování	knih	patří	mezi	 jednu	 z	nejtěžších	prací	 v	knihov-
ně.	Alespoň	pro	mě.	Dělám	to	s	 těžkým	srdcem.	Říkám	si,	 ta	
byla	 tak	 hezká,	 tuto	 jsem	 četla	 svým	 dětem,	 u	 téhle	 jsem	 se	
nasmála.	Ale	stejně	tak	jako	se	mění	doba,	mění	se	i	vkus	čte-
nářů	a	obnova	fondu	je	nutná.	Vyřazené	knihy	se	musí	odepsat	
v	databázi,	„vysvléknout“	z	obalů,	označit	 jako	vyřazené.	Část	
z	nich	nabízíme	do	dalších	knihoven	 i	na	burzu	knih.	Některé	
přesuneme	do	knihobudek	či	na	koupaliště.	Zbývající	tituly	míří	
do	sběrného	dvora.	

Co Tišnované nejvíce čtou? Mění se nějak trend oblíbených 
knih?
	 V	podstatně	ne.	Čte	se	napříč	všemi	žánry	–	detektivky,	žen-
ské	i	historické	romány,	hojně	se	půjčují	knihy	v	rámci	osobní-
ho	 rozvoje,	 výchovy	 dětí,	 zájmových	 činností.	 Zájem	 je	 ovšem	
i	o	hodnotnější,	těžší	literaturu.	Hodně	se	čtou	čeští	autoři,	lidé	
se	vrací	k	domácí	tvorbě.	Naopak	jsem	zaznamenala	oproti	le-
tům	předchozím	menší	zájem	o	severskou	literaturu,	například	
autora	Jo	Nesbo/.	Opravdu	záleží	na	tom,	zda	si	čtenář	potřebuje	
odpočinout,	vzdělat	se…
	 Půjčovanost	té	či	oné	knihy	je	hodně	ovlivněna	médii	–	tele-
vizí,	 rádiem,	tiskem.	Jestliže	 je	v	televizi	Patrik	Hartl,	všichni	
chtějí	číst	jeho	knihy.	A	když	v	rádiu	rozhovor	s	Kateřinou	Tuč-
kovou,	jsou	žádány	její	knihy	atd.	

 Rozhovor v plném znění čtěte na tisnovskenoviny.cz

KnIhu, Prosím…
rozhovor s knihovnicí dagmar kopřivovou

Zlata Ptáčková

Vedoucí tišnovské knihovny 
Dagmar Kopřivová.
Foto: archiv Dagmar Kopřivové
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Rande naslepo s knihou
6.–31. 5. 2019
A	je	to	tu!	Vámi	oblíbené	Rande	naslepo	
s	knihou	se	vrací	i	letos.	
V	 měsíci	 květnu	 pro	 Vás	 opět	 budou	
připraveni	 knižní	 partneři	 na	 schůzku.	
Možná	 budete	 velice	 mile	 překvapeni	
o	kvalitách	Vašeho	„partnera“,	možná	se	
schůzka	nevyvede	podle	Vašich	představ.	
Pokud	nebudete	spokojeni,	„partner“	Vás	
nenadchne,	 můžete	 jej	 kdykoliv	 a	 bez	
výčitek	 vrátit.	 Přijďte	 vyzkoušet	 netra-
diční	schůzku	s	knihou.	Třeba	budete	mít	
šťastnou	ruku	a	objevíte	dosud	nepozna-
né	autory.
A pozor! Letos můžete narazit na knižní-
ho partnera, kterého si smíte nechat doma 
a nemusíte jej vracet. Takový malý dárek 
od nás. Těšíme se na Vás a přejeme hodně 
štěstí.

Týden rodiny offline 2019
13.–17. 5. 2019
Na	 chvíli	 vypnout	 –	 i	 telefony,	 tablety	
a	počítače.	Často	zapomínáme,	kolik	krás	
a	 možností	 má	 svět	 okolo	 nás.	 A	 proto	
jsme	se	zapojili	do	celostátní	akce	Týden	
rodiny	offline,	abychom	si	připomněli,	jak	
je	důležité	být	aspoň	chvíli	offline	a	trávit	
čas	v	reálném	světě	s	reálnými	lidmi.
Jdete	 do	 toho	 s	 námi?	 V	 tomto	 týdnu	
v	 knihovně	 „nepojede“	 veřejná	 wifi,	
zkuste	 si	 při	 návštěvě	 knihovny	 prolis-
tovat	 časopis,	 prohlédnout	 knihu	 nebo	
se	 do	 ní	 začíst.	Odložte	mobil	 do	kapsy	
nebo	do	tašky	a	přijďte	si	popovídat.	Být	
offline	má	i	své	výhody!

Týden rodiny offline – Deskohraní
17. 5. 2019, 12.00 až 18.00 hodin
Odložte	 mobily,	 tablety…	 odpojte	 se	
od	virtuálního	 světa	a	přijďte	 zažít	 dob-
rodružství!	Celé	odpoledne	se	v	oddělení	
pro	děti	a	mládež	bude	konat	Deskohraní.	
Vezměte	rodiče,	babičky	a	dědečky	nebo	
kamarády	a	přijďte	si	zahrát	deskové	hry	
do	 knihovny.	 Máte	 doma	 nějakou	 super	
stolní	hru?	Nemáte	s	kým	hrát?	Doneste	
ji	s	sebou	do	knihovny	a	naučte	nás	ji.

SmyslůPlný rok 2019
Exotická jídla ve světě – Milan Václavík
16. 5. 2019 v 17.00 hodin
Během	 přednášky	 vycestujeme	 za	 růz-
nými	 chutěmi	 do	 celého	 světa!	 Nakouk-
neme	do	 tajů	 těch	nejexotičtějších	pokr-
mů	a	koření.	Dozvíme	se,	proč	 je	šafrán	
nejdražší	koření	na	světě,	jak	se	pěstuje	
vanilka	a	odkud	pochází	kakao!	Jaké	jsou	
rozdíly	v	kulturně	gastronomických	návy-
cích,	proč	je	v	Indii	kráva	posvátná	a	proč	
muslimové	 nejedí	 vepřové?	 To	 a	 mnoho	
dalšího	 v	 hodinové	 přednášce	 spojené	
s	ochutnávkou	krokodýla	a	durianu	–	nej-
smradlavějšího	ovoce	na	světě.
Vstupné:	50	Kč	
Počet	míst	je	omezen.	Vstupenky	zakou-
píte	 v	 Městské	 knihovně	 Tišnov	 vždy	
v	půjčovní	době.

Seminář
Výchova  kluků:  jak  vychovávat  kluky 
a nepřijít o rozum – Vlaďka Bartáková
23. 5. 2019 v 16.00 hodin
Seminář	odpovídá	nejen	na	příčiny	chová-
ní	chlapců,	ale	přináší	i	řadu	podnětů,	jak	
s	kluky	zacházet,	aby	se	neponičilo	jejich	
mužství	a	zároveň	rodiče	přežili	jejich	vy-
chovávání	bez	úhony.
Dozvíte	 se	 o	 klíčových	 obdobích	 ve	 vý-
chově	 syna,	 o	 vývoji	 mužského	 mozku	
a	důvodech	tak	„jiného“	chování	chlapců.	
Získáte	povzbuzení,	 že	když	kluci	 zlobí,	
vrtí	 se,	 ruší...,	 neznamená	 to,	 že	 jsme	
špatní	 rodiče	nebo	že	 je	dítě	v	nepořád-
ku.	 Zodpovíme	 otázky	 „Proč	 obvykle	
kluci	zlobí	víc	než	holčičky?“,	„Proč	mají	
obvykle	horší	výsledky	ve	škole?“,	„Proč	
se	 obyčejně	 stále	 vrtí,	 vyrušují	 a	 nepo-
sedí?“,	 „Proč	 si	 obvykle	 vyrábějí	 zbraně	
a	neustále	bojují?“
Soustředíme	se	také	na	nezastupitelnou	
roli	 muže	 v	 klíčových	 obdobích	 výchovy	
kluků;	co	a	jak	jim	mají	otcové	sdělit,	aby	
šli	do	světa	bez	obav	a	s	pocitem,	že	 to	
zvládnou.	Dozvíte	se,	jak	s	dětmi	mluvit,	
abychom	 je	 přivedli	 ke	 spolupráci	 bez	
opakování	povelů,	nebo	proč	vlastně	děti	
zlobí	a	jak	jim	pomoci,	aby	nemusely.
Muži	v	auditoriu	vítáni.	
Akce je hrazena z projektu MAP rozvo-
je vzdělávání Tišnov II
Na seminář se přihlašujte do 15. 5. 2019 
na e-mail: libuse.beranova@tisnov.cz

oddělení pro děti a mládež

Malování Adolfa Dudka
30. 5. 2019 od 9.00 hodin
V	 naší	 knihovně	 opět	 vystoupí	 se	 svou	
interaktivní	 show	 plnou	 zábavy	 známý	
ilustrátor	Adolf	Dudek.	Ve	svém	veselém	
akčním	 rychlokurzu	 kreslení	 předvede	
atraktivní	 formou	 práci	 ilustrátora.	 Zá-
roveň	dodá	dětem	sebevědomí,	že	kreslit	
může	v	podstatě	každý,	kdo	zvládne	na-
kreslit	kolečko,	čtverec,	trojúhelník	nebo	
obdélník.	Žáci	se	seznámí	se	skutečným	
ilustrátorem	 a	 jeho	 prací	 od	 inspirace	
po	vznik	celé	knihy.	

Slavnostní vítání prvňáčků 
6. 6. 2019 od 8.30 hodin
Pěkné	 uvítání	 mezi	 čtenáře	 knihovny	
čeká	všechny	prvňáky	ze	Základních	škol	
Smíškova,	náměstí	28.	října	a	Předkláš-
teří.	Tradiční,	již	desátý	ročník	proběhne	
za	příznivého	počasí	v	zahradě	knihovny.	
Během	 dopoledne	 vystoupí	 Nedvědic-
ký	 pěvecký	 sbor	 Petry	 Glosr	 Cvrkalové	
Cvrčci,	 který	 dětem	 zahraje	 pohádku	
z	dílny	Zdeňka	Svěráka	a	 Jaroslava	Uh-
líře	O	Budulínkovi.	Prvňáčkům	předáme	
památný	 Pohádkový	 list,	 nově	 přihlá-
šeným	 i	 čtenářský	 průkaz	 do	 knihovny	
a	 také	 knihu	 z	 projektu	 SKIP	 „Už	 jsem	
čtenář	–	Knížka	pro	prvňáčka“.
Pro	tuto	příležitost	bude	mimořádně	ote-
vřena	Galerie	Josefa	Jambora,	kde	mohou	
návštěvníci	 zhlédnout	 výstavu	 a	 dopro-
vodný	program	pro	děti.	
Na	 tuto	 výjimečnou	 akci	 zveme	 rodiče	
i	prarodiče.	Těšíme	se	na	vaši	návštěvu!
Čtenářský průkaz zdarma mohou získat 
pouze děti, které rodiče v průběhu měsíce 
května přihlásí v dětském oddělení Městské 
knihovny Tišnov během půjčovní doby.

KvětnovÉ aKCe v KnIhovně
Edita Hečová

CO SE DĚJE 
NA TIŠNOVSKU?

www.kulturatisnov.cz
Všechno na jednom místě.
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27. 4. / sobota / 18.00
Komentovaná  prohlídka  výstavy 
Adama  Kašpara  Klenbou  –  Brázdou	
za	účasti	autora	a	RNDr.	Daniela	Smut-
ka,	geologa	a	hydrogeologa,	zakladatele	
národního	geoparku	Železné	Hory.	

14. 5. / úterý / 17.00–19.00
Pod lupou je… Anglická	výtvarná	dílna	
s	Radkou	Kaclerovou
V	 poslední	 anglické	 výtvarné	 dílně	 vě-
nované	 výstavě	 Klenbou	 –	 Brázdou	 se	
zaměříme	 na	 techniky	 a	 postupy	 práce	
malíře	 Adama	 Kašpara.	 Prohlédnete	 si	
rozmanité	druhy	přírodnin	pěkně	zblízka	

pod	lupou	a	zkusíte	je	namalovat.	A	při-
tom	i	obohatit	svůj	anglický	slovníček.

11. 5. / sobota / 10.00–12.00
Mapy	–	výtvarná	dílna	s	Lucií	Zamazalovou
Mapa!	 Myslíš,	 že	 se	 pod	 tímto	 pojmem	
ukrývá	pouze	mapa	světa	nebo	mnohem	
víc?	Co	kdybych	Ti	vyprávěla	příběh	o	ji-
ných	 světech,	 kde	 mapy	 vypadají	 úplně	
jinak?	 Přiblížíme	 se	 médiu	 fotografie	
a	seznámíme	se	s	tvorbou	koláží.	

1. 6. / sobota / 16.00–20.00
BOOM! GRRR! BANG! A vše se hýbe?
Vernisáž	výstavy	Ateliéru	Komiks	a	ilus-
trace	pro	děti	Barbary	Šalamounové	FUD	
Ladislava	Sutnara	Západočeské	univerzi-

ty	v	Plzni	uvede	kurátorka	výstavy	Marta	
Sylvestrová	 a	 vedoucí	 ateliéru	 Barbara	
Šalamounová.	 Poznejte	 práce	 studentů	
a	pedagogů	ateliéru,	který	vznikl	v	roce	
2011	 jako	 zatím	 jediný	 obor	 věnující	
se	 vysokoškolskému	 studiu	 komiksu	
u	nás.	Výstava	představí	 aktuální	podo-
bu	 komiksů,	 ilustrací	 a	 objektů,	 které	
se	mohou	hýbat,	knihy,	které	nejsou	jen	
z	papíru,	 prostorové	 ilustrace	a	 jiné	po-
zoruhodnosti.	Poznejte	médium	ilustrace	
a	knižního	umění	s	přesahy	do	jiných	vý-
tvarných	oborů.	Hudební	 vystoupení	 ob-
starají	 Vlaštovky,	 uskupení,	 které	 sbírá	
a	zpívá	 lidové	písně	o	vlaštovkách	z	ce-
lého	světa.

První  část  rozhovoru  s  umělkyní  Barbarou  Šalamounovou 
o jejím dětství, rodičích, maxipsu Fíkovi a studiích. 
	 Díky	grafičce,	ilustrátorce	a	animátorce	Barbaře	Šalamouno-
vé,	M.A.,	docentce	vyučující	na	Fakultě	umění	a	designu	Ladi-
slava	Sutnara	Západočeské	univerzity	v	Plzni	si	mohou	talento-
vaní	studenti,	kteří	by	se	rádi	ve	své	tvorbě	věnovali	komiksu	
a	ilustraci,	vybrat	tento	obor	jako	hlavní	předmět	svého	vysoko-
školského	studia	a	ucházet	se	o	výuku	v	jejím	ateliéru,	který	je	
jako	jediný	v	České	republice	zaměřen	na	komiksovou	tvorbu.	
Bára	byla	od	dětství	předurčena	k	tomu,	aby	pokračovala	v	ilu-
strátorské	tvorbě,	jíž	se	věnovali	oba	její	rodiče,	Eva	Natus	Ša-
lamounová	(*27.	6.	1934	Halle-Saale,	Německo	–	†28.	1.	2014	
Halle,	 Německo)	 a	 Jiří	 Šalamoun	 (*17.	 4.	 1935	 Praha),	 který	
v	 letošním	 roce	 vstoupil	 do	 Síně	 slávy	 Czech	 Grand	 Designu	
a	tím	oslaví	své	84.	narozeniny.

Vaše maminka  i  tatínek se proslavili  jako  ilustrátoři knih 
nejen pro děti. Vytvářeli také volnou grafiku, pracovali v ní 
hlavně  technikou  litografie  a  věnovali  se  animované  tvor-
bě. Byli oba dnešním výrazem řečeno grafičtí designéři. Za-
bývali se grafickou úpravou knih, plakátů, časopisů, v níž 
oba vynikli  jako významní  tvůrci světové vizuální kultury. 
Stylově  je si  jejich  tvorba navzájem blízká,  jako by se  in-
spirovali jeden od druhého, bylo tomu tak? Jejich výtvarný 
jazyk je ale bližší drsné expresivitě německé grafiky spíše 
než laskavé tváři české poetické či imaginativní ilustrace. 
Vedli Vás rodiče od dětství k ilustraci a grafice, jíž se dnes 
věnujete? 

	 Expresivita	u	táty	je	jistě	dána	i	jeho	dvouletým	studiem	vy-
braného	„Meisterschüler“	na	Vysoké	škole	knižní	tvorby	a	gra-
fiky	v	Lipsku	(Hochschule	für	Grafik	und	Buchkunst),	které	ab-
solvoval	během	studia	na	Akademii	výtvarných	umění	v	Praze,	
stejně	 jako	jeho	povahou	a	zájmy.	Mámina	tvorba	je	dle	mého	
něžnější,	víc	jdoucí	směrem	k	Chagallovi	a	těmto	lyrickým	au-
torům.	Ale	 je	 pravda,	 že	 se	 vzájemně	ovlivňovali,	 spolu	 často	
probírali	své	práce	a	to	mně,	jako	dítěti,	a	i	nyní,	pohlížeje	zpět,	
přišlo	 dobré.	 Je	 to	 prvek,	který	může	utužit	 jak	pracovní,	 tak	
soukromý	svazek,	pakliže	ti	lidé	spolu	nesoutěží.
	 Kreslila	jsem	hodně	s	tátou	v	jeho	ateliéru,	dával	mi	jako	před-
lohy	své	kresbičky	a	trochu	jej	podezírám,	že	chtěl	vidět,	jak	ne-
nuceně	je	dokáže	nakreslit	dítě,	aby	se	tím	sám	vrátil	do	svého	
dětství	a	pak	se	tím	inspiroval.	Tedy	jen	občas.	Možná,	že	už	tam	
někde	mezi	těmi	půlměsíci	se	zkříženými	hnáty	jsem	se	vlastně	
chtěla	stát	později	kriminalistkou,	což	ale	nějak	doba	a	ani	okol-
nosti	neumožnily.	Nicméně	záliba	v	této	napínavé	branži	mne	ne-
opustila	a	tak	trochu	ji	aplikuji,	když	se	vrtám	v	pracích	svých	
studentů	 a	 vyhledávám	 ta	 malá	 odhalení,	 která	 jsou	 podobná	

výstavY a doProvodnÉ ProgramY
Radka Kaclerová

a vŠe se hýBe?
Marta Sylvestrová

Barbara Šalamounová
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chybám	zločinců	po	spáchání	trestného	činu.	A	dokud	je	z	těch	
prací	nedostanu,	nemám	klidu.	Avšak	na	rozdíl	od	kriminalistů		
mají	studenti	svoji	hlavu	a	občas	mi	to	nevyjde.	S	maminkou	jsem	
kreslila	také,	obzvlášť	úkoly	do	školy,	které	nebyly	vždy	zábav-
né,	a	jako	každé	dítě	jsem	je	odkládala.	Víte,	zpětně	viděno,	bylo	
legrační,	když	dítě	výtvarníků	 je	neustále	korigováno	učitelkou	
kreslení,	co	vše	udělalo	jinak,	a	tudíž	špatně.	Přitom	všichni,	kdo	
se	uměním	zabýváme	či	je	sbíráme,	víme,	že	imaginace	je	prvkem,	
který	nevlastní	každý	na	této	planetě.	
	 Před	nějakou	dobou	při	dnu	otevřených	dveří	ke	mně	přišla	
maminka	 jednoho	 z	 uchazečů	 a	 chvíli	 jsme	 hovořily	 o	 výtvar-
ných	hodinách	na	základních	školách.	Nejen	že	je	jich	prachmi-
zerně	málo	v	domnění,	že	jde	o	pouhé	čárání,	a	tedy	ztrátu	času,	
ale	i	řada	vyučujících	není	k	tomuto	oboru	vhodně	vybrána.	Tato	
maminka	mi	ukázala	kresbu	svého	mladšího	dítěte.	Zadání	zně-
lo:	děti	na	sáňkách	sjíždí	v	zimě	kopec.	Dítě	si	k	tomu	dokreslilo	
zajíčka	a	smrček	a	ještě	něco.	A	na	té	kresbě,	kterou	pak	vytáh-
la,	byly	tyto	dodatečné	prvky	učitelkou	v	zadání	nedefinované	
zaškrtnuté	červenou	propiskou	a	známka	byla	tři	mínus,	či	ještě	
hůř.	Vždyť	ona	neřekla,	že	 tam	má	být	smrk,	natož	pak	zajíc.	
Probůh,	světe,	zboř	se.	Tak	jsem	to	vnímala	i	já	v	dětství.	A	není	
divu,	že	animovaný	film	Špatně	namalovaná	slepice	v	režii	Jiřího	
Brdečky	je	dodnes	aktuální.	Jenže	mí	rodiče,	na	rozdíl	od	těch,	
co	se	uměním	nezabývají,	nad	tím	úsměvně	mávli	rukou	anebo	
pak	zašli	do	školy	a	trochu	si	vyjasnili	situaci,	ale	vždy	slušně	
a	bez	urážek.
	 Obklopovaly	mne	knihy,	štosy	knih,	ilustrované	napříč	směry	
a	 tématy.	 Ale	 děti,	 které	 mají	 pouze	 takovouto	 paní	 učitelku,	
musí	nutně	ztratit	o	výtvarný	obor	zájem.	A	přitom	vše,	co	nás	
obklopuje,	na	čem	sedíme,	v	čem	chodíme,	v	jakém	autě	jezdí-
me,	to	vše	je	umění,	nejen	obraz	na	zdi.	A	kdyby	to	vše	nebylo,	
neměli	 bychom	nic.	Proto	 jsem	 ráda,	když	 se	některá	 z	mých	
absolventek	 rozhodne	 dodělat	 si	 pedagogické	 minimum	 a	 jde	
učit	na	ZUŠ	či	jiné	školy.	Výtvarný	obor	může	člověku	umožnit	
i	 doma	 uvolnit	 všechen	 stres	 a	 napětí.	 Je	 to	 obrácená	 strana	
sportu.	Ti,	kteří	nemají	 rádi	akčnost,	pohyb,	neklid,	mohou	si	
zkusit	doma	jen	tak	pro	sebe	namalovat	své	sny	a	fantazie,	ane-
bo	i	smutek,	který	z	nich	poté	opadne.	

Byla  jste  zřejmě  díky  mamince  od  malička  bilingvní  dítě 
a máte  tak  i hlubší kulturní  rozhled vycházející z důvěrné 
znalosti českého a německého uměleckého prostředí. Jaký 
je váš vztah k české a německé kultuře?
	 Byla	jsem	bilingvní	díky	oběma,	protože	můj	otec	velmi	dob-
ře	hovoří	německy.	Přesto	 jsme	společně	přes	rok	mluvili	více	
česky	než	německy.	Prázdniny	jsem	trávila	u	své	babičky	v	NDR	
a	tam	se	vždy	přelaďovala	na	pouhou	němčinu.	Moje	maminka	
česky	uměla,	ale	měla	svoji	specifickou	řeč	a	občas	si	vytváře-
la	slova,	jež	neexistovala.	Bylo	to	roztomilé,	a	zároveň	náročné.	
Mezi	kamarády	umělci	byla	tímto	svým	žargonem	velmi	oblíbená.	
	 Mám	rovnocenný	přehled	o	české	a	německé	tvorbě.	Získa-
la	jsem	i	oboustrannou	zkušenost	na	poli	pedagogické	činnosti,	
a	to	díky	mému	působení	na	jedné	z	nejlepších	státních	vysokých	
uměleckých	škol	Burg	Giebichenstein,	která	se	nachází	v	Halle	
Saale,	městě	barokního	hudebníka	Georga	Friedricha	Händela.	
V	Čechách	jsem	na	UMPRUM	zastupovala	na	půl	roku	pana	pro-
fesora	Jana	Bartu,	vyučovala	na	VOŠ	Hollar	v	nově	založeném	
oboru	 interak,	 působím	 již	 třináctým	 rokem.	 Vedu	 pravidelně	
workshopy	 pro	 dospělé	 i	 děti,	 a	 to	 jak	 české,	 tak	 i	 německé,	
někdy	 i	pro	obě	skupiny	naráz.	Vždy	znovu	oceňuji	schopnost	

moci	 hovořit	 dvěma	 jazyky	 plynule.	 Nedávám	 přednost	 žádné	
ze	dvou	kultur.	Mám	je	obě	ráda	a	u	obou	znám	plusy	i	mínusy.	
Myslím	si,	že	pluralita	občanství	může	vést	k	větší	smířlivosti	
a	toleranci	k	jiným	národům,	protože	člověk	pocházející	z	více	
národnostních	kultur	nebude	chtít	ani	proti	jedné	vyrukovat.

Od našeho prvního setkání v září loňského roku, kdy jsme 
začali  společně  připravovat  výstavu  v Tišnově,  se  nemohu 
zbavit dojmu, že jsem Vás potkala už dávno. Asi to bude tím, 
že Vaši dětskou podobu převzal Jiří Šalamoun pro pohádko-
vou hrdinku Áju, kamarádku maxipsa Fíka, která mu sekun-
duje v jeho legráckách a absurdních dobrodružstvích… Mů-
žete nám přiblížit příběh Vašeho vlastního psa, který se stal 
předobrazem maxipsa Fíka? 
	 Maxipes	 Fík	 vznikl,	 myslím	 jeho	 výtvarná	 podoba,	 v	 době,	
kdy	 jsem	 již	 čtvrtým	 rokem	 usilovně	 bojovala	 o	 psa.	 Bylo	 mi	
tenkrát	kolem	deseti	 let.	Rodiče	 (konkrétně	táta)	stále	odolá-
vali	a	zadávali	mi	úkoly,	které	bylo	potřeba	plnit	na	důkaz,	že	
vskutku	vím,	co	chci.	Samozřejmě	že	prodlužováním	napětí	jsem	
měnila	 své	 zalíbení	 v	 rasách.	 Začala	 jsem	 u	 jezevčíka,	 přešla	
na	 kokršpaněla,	 později	 královského	 pudla	 a	 jednu	 zimu	 na-
razila	na	 jistou	mně	neznámou	rasu,	bobtaila.	Psalo	se	o	něm	
v	inzerátu	časopisu	Člověk	a	pes.	V	knížce,	kterou	mi	darovala	
paní	sousedka,	jež	bytostně	neměla	psy	ráda,	jsem	si	jej	vyhle-
dala.	A	objevila	velkého,	chlupatého	krasavce.	Láska	na	první	
pohled.	Bylo	rozhodnuto.	Toho	a	žádného	jiného	dostanu,	i	kdy-
by	se	kolem	hroutil	svět.	Táta	bobtaily	poznal	v	Anglii	a	byli	mu	
předlohou	k	maxipsu	Fíkovi.	Aniž	bych	já	to	věděla,	a	aniž	by	on	
tušil,	že	se	nakonec	tento	chlupáč	k	nám	nastěhuje.	Možná	je	to	
osud,	kde	se	výtvarno	prolnulo	se	skutečností,	kdoví.	Nicméně	
to	jediné,	co	spojuje	maxipsa	Fíka	s	mým	prvním	psem,	je	fakt,	
že	oba,	jak	nakreslený,	tak	i	skutečný,	vyšli	do	českých	ulic	a	TV	
ve	stejnou	dobu.	Podoba	Áji	může	být	mnou	asi	trochu	ovlivně-
ná,	ale	faktem	zůstává,	že	její	skutečnou	předlohou	byla	dcera	
pana	Rudolfa	Čechury,	spisovatele,	otce	nápadu	a	autora	textu	
knihy	Maxipes	Fík.
	 Po	 dlouhé	 době	 bez	 psů	 jsem	 si	 pořídila	 nového.	 To	 abych	
nezůstávala	pořád	jen	s	prací.	Pejsek	potřebuje	mít	řád	a	díky	
němu	jsem	jej	získala	zpět.	Syna	mám	již	dospělého,	dokud	byl	
malý,	udával	mi	řád	on.	Nemohla	jsem	si	však	vzít	bobtaila.	Jsou	
velcí	 a	 já	 bydlím	 ve	 čtvrtém	 patře	 bez	 výtahu.	 Vědomí,	 že	 jej	
v	nouzi	neunesu,	mne	tížilo.	Po	dlouhém	hledání	a	pátrání	jsem	
narazila	na	krásnou	příbuznou	rasu,	bearded	kolii,	která	je	vy-
šlechtěná	z	kólie	a	bobtaila.	 Je	sladká,	štíhlá,	 lehká	a	veselá.	
A	chlupy	má	také	pěkně	dlouhé.	Jmenuje	se	Alma	Vanilková.
	 Maxipes	si	popularitu	udržuje	sám.	Lidé	jej	mají	rádi	dodnes,	
a	tak	se	na	otce	obrací	firmy	a	propůjčují	si	Fíkovu	podobu	na	své	
výrobky.	V	ČT	běží	 film	pravidelně.	A	 i	knihy	z	nakladatelství	
Albatros	se	opakovaně	vydávají	nejen	u	nás,	ale	i	v	zahraničí.	
Kromě	toho	je	film	k	vidění	i	v	jiných	zemích,	kam	si	jej	nákup-
čí	zahraničních	televizních	stanic	objednávají.	Vyšel	i	na	minci.	
Pochopitelně,	že	zatím	stojí	řada	lidí	z	ČT	a	redakce	Albatrosu.	
Co	jediné	není	k	sehnání,	 jsou	hračky	s	 jeho	podobou,	plyšoví	
chlupáčci	nebo	polštáře	s	jeho	motivy,	které	byly	vždy	oblíbené.	
Můj	syn	jeden	měl	a	usínal	na	něm	až	do	úplného	roztrhání.	

Dokončení rozhovoru s Barbarou Šalamounovou, která bude mimo 
jiné naším vzácným hostem na některém z prázdninových Art Campů 
v GJJ společně s Almou Vanilkovou, si budete moci přečíst v příštím 
čísle Tišnovských novin.
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	 Další	porce	akcí	na	oslavu	devadesátky	v	Podhoráckém	mu-
zeu	v	Předklášteří	je	nachystána.	
	 Otevírá	se	druhá	hlavní	výstava,	letos	v	jubilejním	roce	v	ter-
mínu	muzejní	noci	18. května.	V	čase	od 18.30 do 23.30	ná-
vštěvníci	poprvé	uvidí	výstavu	Co všechno je muzeum,	která	se	
přidá	k	již	otevřené	Cesty do pravěku aneb Po stopách Zdeňka 
Buriana.	Volný	vstup	do	muzea	je	ve	středu	29.	května.	
Muzejní	 noc	 je	 ze	 zahraničí	 převzatý	 fenomén	 posledních	 let,	
který	popularizuje	práci	muzeí	a	přivádí	do	nich	širokou	veřej-
nost.	Podhorácké	muzeum	se	této	aktivity	účastní	od	roku	2006.	
Program	noci	je	vždy	propojen	s	tématem	výstav,	které	v	muzeu	
běží,	 a	 to	 důsledně	–	 až	po	 typ	občerstvení	 a	 zboží	k	prodeji.	
Navštěvovány	jsou	též	stálé	expozice	muzea,	portál	kostela	Na-
nebevzetí	Panny	Marie	je	osvětlen	a	před	ním	se	koná	výklad.
	 Muzeum	 několikrát	 spolupracovalo	 s	 městem	 Tišnovem	
a	 s	 obcí	 Předklášteří	 na	 technickém	 zabezpečení,	 každoročně	
i	 s	 uměleckými	 institucemi,	 skupinami	 a	 jednotlivci.	 V	 roce	
2007	 to	 byl	 pořad	 věnovaný	 handicapovaným	 spoluobčanům,	
ve	kterém	oni	sami	účinkovali.	O	rok	později	areálem	projel	prů-
vod	královny	Konstancie	se	soubory	historické	hudby	a	tance,	
proběhly	ukázky	drezúry	koní,	historického	šermu	a	sokolnic-
tví.	V	roce	2009	byl	program	elegance	automobilů,	hudby,	zpěvu	
a	tance	zvolen	ve	stylu	30.	let	k	80.	výročí	založení	Podhorác-

kého	muzea.	Program	Muzejní	škola	roku	2010	obsahoval	pa-
rafráze	 učebních	 předmětů	 v	 rozvrhu	 i	 se	 zvonkem	 a	 nečeka-
ným	vyústěním:	sedmimílové	skákací	boty,	etuda	dívky	s	hadem	
a	pohled	dalekohledem	do	vesmíru.	Pestré	mužné	záliby	zaplni-
ly	areál	rok	poté:	od	mužů	divadelníků,	tanečníků	a	muzikantů	
přes	řemeslníky	po	vojáky	a	motorkáře.	Muzejní	noc	2012	byla	
ve	znamení	krojů,	 lidové	hudby	a	řemesel.	Pověstmi	opředený	
klášter	další	rok	prezentovala	hudba	s	tanci	a	zpěvy	v	dobových	
kostýmech.	Heslo	Sportu	zdar!	se	projevilo	v	roce	2014	už	v	ná-
stupu	a	průvodu,	pokračovalo	hudbou,	videozáznamem,	tancem	
břišním,	 sportovním,	 pohybovými	 hrami	 pro	 děti,	 a	 dokonce	
tancem	se	psím	společníkem.	Četníci	 I.	ČSR	se	ve	 svých	uni-
formách	stali	hlavním	lákadlem	následující	muzejní	noci,	stejně	
jako	téma	druhé	světové	války.	Lucemburkové	navštívili	Porta	
coeli	v	roce	2016	s	velkolepými	středověkými	kulturními	proje-
vy	všeho	druhu.	Daleké	země	se	přiblížily	do	muzea	v	roce	2017	
prostřednictvím	exotického	tance,	hudby	a	zpěvu,	zatímco	loni	
znělo	 muzeum	 cimbálovou	 muzikou	 a	 zpěvem,	 nádvoří	 vonělo	
dobrým	jídlem,	vínem,	ovocným	moštem	a	nově	i	pivem,	pozor-
nost	přitáhla	tradiční	rukodělná	řemesla,	v	přítmí	galerie	svítily	
oči	šelem.
  A co letos? Program je znovu zajímavý.

I muzea mají narozenInY
Irena Ochrymčuková
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Kam v tIŠnově
přehled akcí v tišnově a okolí

Datum Čas Akce Místo Organizuje

1. 4. – 20. 6. 
2019

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

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

26.–28. 4. 
2019

MINERÁL Tišnov – mineralogická 
prodejní výstava

Sokolovna Tišnov, Gymnázium 
Tišnov, sportovní hala

T. J. Sokol Tišnov

27. 4. 2019 06.00–18.50
Pochod – Za krásami okolí 
Nedvědice

Klub českých turistů – Nedvědice

27.–28. 4. 
2019

Den otevřených dveří v Králově 
jeskyni

Králova jeskyně na Květnici ZO 6-07 ČSS Tišnovský kras

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

Parkoviště u nového hřbitova 
v Tišnově

Rodinné centrum Studánka

28. 4. 2019 17.00–18.00 Dívka k rytmu zrozená Orator Kafé – Restaurant – Galerie

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

30. 4. 2019 15.30–18.00 Pálení čarodějnice Altán CSS Tišnov
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

4. 5. 2019 09.45–18.30
Inspirativní setkání žen na téma 
Sebepřijetí aneb konec iluzí

Tišnov, AK Koral BALANCE INSTITUT, z. s.

4. 5. 2019 13.30–19.00 SmyslůPlný festival
Městské kulturní středisko 
Tišnov

Za sebevědomé Tišnovsko

6.–31. 5. 2019 Rande naslepo s knihou Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

7. 5. 2019 19.00–21.00
70 let ZUŠ – Farinelli Il Castrato 
(filmová projekce)

Kino Svratka Základní umělecká škola

9. 5. 2019 09.00–15.00 Jeskyně blanických rytířů Rudka u Kunštátu
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

9. 5. 2019 17.00–18.00 Besídka žáků ZUŠ Tišnov Sál ZUŠ Základní umělecká škola

9. 5. 2019 17.00–17.45 Cvičení pro těhotné – 1. setkání
Rodinné centrum Studánka, 
Riegrova 318, Tišnov

Rodinné centrum Studánka

11. 5. 2019 13.00–18.00
Techniky Koučování a EFT 
– pro ty, kteří se je chtějí naučit 
– základy I.

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

BALANCE INSTITUT, z. s.

13.–17. 5. 
2019

Týden rodiny offline 2019 Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

15. 5. 2019 11.45–16.00 Plavání ve Wellness Kuřim Wellness Kuřim
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

15. 5. 2019 18.30–21.00
70 let ZUŠ – 1. absolventský 
koncert

Sál MěKS Tišnov Základní umělecká škola

16. 5. 2019 14.00–15.30
Den Matek – „Dívka k rytmu 
zrozená...“

Jídelna CSS Tišnov
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

16. 5. 2019 17.00–19.00
SmyslůPlný rok 2019: Exotická jídla 
ve světě – Milan Václavík

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

16. 5. 2019 19.00–21.00
Šarka Vaculíková: Milena má 
problém

Kino Svratka Městské kulturní středisko Tišnov

17. 5. 2019 12.00–18.00 Týden rodiny offline – Deskohraní Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

17. 5. 2019 18.00–20.00 „Čtení ke kafi“ Fara Doubravník Městys Doubravník

19. 5. 2019 09.30–17.00 Pohádkový les Klucanina
Inspiro – středisko volného času 
Tišnov

20. 5. 2019 18.00–21.00
Moderní psychohygiena 
Koučovací přístup – jak nám může 
usnadnit život

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

BALANCE INSTITUT, z. s.
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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:

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

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

16. 3. – 19. 5. 2019 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

26. 4. – 9. 6. 2019 ZÓNA / Černobyl 30 let poté Muzeum města Tišnova – Müllerův dům

1. 5. – 30. 6. 2019
Michal Beneš, Bavel Bortlík, Bohumil Kabeš, Miroslav Zavadil 
– fotografie

Domov sv. Alžběty, Žernůvka

30. 5. 2019 Vernisáž prací absolventů výtvarného oboru ZUŠ Tišnov ZUŠ Tišnov

květen 2019

21. 5. 2019 16.30–19.00
Cestování s dětmi aneb tipy 
na cestování po jižní Moravě

Rodinné centrum Studánka, 
Riegrova 318, Tišnov

Rodinné centrum Studánka

21. 5. 2019 18.30–21.00
70 let ZUŠ – 2. absolventský 
koncert

Sál MěKS Tišnov Základní umělecká škola

22. 5. 2019 15.00–16.15
Poslechový pořad Písničky ze 
starých časů – Zvláštní zoologická 
zahrada

Knihovna CSS Tišnov
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace, deTOX

22. 5. 2019 19.30–21.00 Tišnovský komorní orchestr Velký sál MěKS Tišnov Městské kulturní středisko Tišnov

23. 5. 2019 15.00–19.15 Kokedama
Muzeum města Tišnova – 
Müllerův dům

23. 5. 2019 16.00–19.00
Výchova kluků: jak vychovávat 
kluky a nepřijít o rozum – Vlaďka 
Bartáková

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

23. 5. 2019 17.00–18.00
Absolventská besídka žáků ZUŠ 
Tišnov

Sál ZUŠ Základní umělecká škola

23. 5. 2019 18.15–20.00 Předporodní příprava – 1. setkání
Rodinné centrum Studánka, 
Riegrova 318, Tišnov

Rodinné centrum Studánka

25. 5. 2019 19.30–21.00
Jesse Ballard & Jan Hrubý & Joe 
Kučera

Velký sál MěKS Tišnov Městské kulturní středisko Tišnov

26. 5. 2019 17.00–18.00 BZB Banda z Braníškova Orator Kafé – Restaurant – Galerie

28. 5. 2019 09.00–12.00 Den dětí ve Studánce
Rodinné centrum Studánka, 
Riegrova 318, Tišnov

Rodinné centrum Studánka

28. 5. 2019 14.00–15.30 Hudební odpoledne se seniory Knihovna CSS Tišnov
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

29. 5. 2019 14.00–15.30
Bachova květová terapie (Bylinné 
esence)

Knihovna CSS Tišnov
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

30. 5. 2019 09.00–12.00 Malování Adolfa Dudka Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

30. 5. 2019 18.30–20.30 Relaxace a imaginace
Rodinné centrum Studánka, 
Riegrova 318, Tišnov

Rodinné centrum Studánka

Datum Čas Akce Místo Organizuje
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17.00
TERORISTKA
CZ | 95‘ | komedie | 12+ | 130 Kč

19.30
AVENGERS: ENDGAME
US | 182‘ | akční | MP | 130/110 Kč | titulky

17.00
ŽENY V BĚHU
CZ | 93’ | komedie | MP | 130 Kč

19.30 OSCAROVÝ FILM
ZELENÁ KNIHA
US | 130‘ | komedie | 12+ | 130 Kč | titulky

17.00 PRO DĚTI
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
CZ | 72’ | animovaný | MP | 130/110 Kč

19.30 PREMIÉRA
THE BEACH BUM
US / FR | 95‘ | komedie | 15+ | 130 Kč |
titulky

14.00 PRO DĚTI
ASTERIX A TAJEMSTVÍ 
KOUZELNÉHO LEKTVARU
FR | 82’ | animovaný | MP | 100/80 Kč | dab.

17.00 SPECIÁLNÍ AKCE
FESTIVAL ANIMOVANÝCH FILMŮ
CZ | 60‘ | animovaný | MP | 50 Kč
KŘÍŇOSTROJ DOKTORA STEINA | 
DUCHAŘINA | VLČÍ STEZKY | 
O KOVLADU | POD MRAKEM | BAŽINOU

19.30
AVENGERS: ENDGAME
US | 182‘ | akční | MP | 130/110 Kč | dab.

14.00 BIO SENIOR
NA STŘEŠE
CZ | 97’ | komedie | MP | 70 Kč

19.00 PROJEKCE ZUŠ 
FARINELLI IL CASTRATO
IT | 111’ | drama | 12+ | zdarma

17.00 
SKLENĚNÝ POKOJ
CZ | 104’ | drama | 12+ | 130 Kč | dab.

19.30 PREMIÉRA
OSTRÝM NOŽOM
SK | 89’ | drama | 15+ | 130 Kč 

17.00 PREMIÉRA
SNĚŽÍ!
CZ | 74’ | drama | 12+ | 130 Kč 

19.30 
AVENGERS: ENDGAME
US | 182‘ | akční | MP | 130/110 Kč | dab.

17.00 PREMIÉRA PRO DĚTI / 3D
POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU 
US | 104’ | animovaný | MP | 150 /130 Kč | dab.

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

17.00 PRO DĚTI
HLEDÁ SE YETTI
US | 95’ | animovaný | MP | 130/110 Kč | dab.

19.30 CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
BRONISLAV ADAMEC 
– NAPŘÍČ HORAMI V PERU
90‘ | 70 Kč 

14.00 PRO DĚTI
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
CZ | 72’ | animovaný | MP | 130 /110 Kč 

17.00 PREMIÉRA
LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
FR | 117‘ | komedie | 12+ | 130 Kč | titulky

19.30 
OSTRÝM NOŽOM
SK | 89’ | drama | 15+ | 130 Kč 

19.30 ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ
POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
US | 104’ | animovaný | MP | 130/110 Kč |
titulky

18.00 FILMOVÝ KLUB
NIKDY NEODVRACEJ ZRAK
DE / IT | 188’ | drama | 15+ | 100/80 Kč | 
titulky

17.00 PREMIÉRA PRO DĚTI
V OBLACÍCH
DE | 88’ | animovaný | MP | 130/110 Kč |
dab.

19.30  PREMIÉRA
JOHN WICK 3
US | 120‘ | akční | 15+ | 130 Kč | titulky

17.00 PRO DĚTI
MRŇOUSKOVÉ: DALEKO OD DOMOVA
FR | 92’ | animovaný | MP | 130/110 Kč | dab.

19.30 3D
AVENGERS: ENDGAME 
US | 182‘ | akční | MP | 150/130 Kč | dab.

14.00 PRO DĚTI
POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
US | 104’ | animovaný | MP | 130/110 Kč | dab.

17.00 PREMIÉRA
TRHLINA
SK | 111‘ | horor | 12+ | 130 Kč

19.30 PREMIÉRA
MANŽELSKÉ ETUDY: NOVÁ GENERACE
CZ | 91’ | dokumentární | 12+ | 100 Kč

18.00 FILMOVÝ KLUB
ŠŤASTNÝ LAZZARO
IT | 125’ | drama | 12+ | 100/80 Kč | titulky

17.00 
TERORISTKA
CZ | 95’ | komedie | 12+ | 130 Kč 

19.30 PREMIÉRA
AFTER: POLIBEK
US | 106’ | drama | 12+ | 130 Kč | titulky

17.00 PREMIÉRA PRO DĚTI
ALADIN
US | 100’ | animovaný | MP | 130/110 Kč | dab.

19.30 PREMIÉRA
ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ
US | 109’ | kriminální | 15+ | 130 Kč | titulky

14.00 PRO DĚTI
MRŇOUSKOVÉ: DALEKO OD DOMOVA
FR | 92’ | animovaný | MP | 130/110 Kč | dab.

17.00 PREMIÉRA
FREE SOLO
US | 100’ | dokumentární | MP | 130 Kč | titulky

19.30 
JOHN WICK 3
US | 120’ | akční | 15+ | 130 Kč | titulky

19.30 
TERORISTKA
CZ | 95’ | komedie | 12+ | 130 Kč

 
19.30 PREMIÉRA
DADDY COOL 
FR | 97’ | komedie | 12+ | 130 Kč | dab.

17.00 
AFTER: POLIBEK
US | 106’ | drama | 12+ | 130 Kč | titulky

19.30 PREMIÉRA
ROCKETMAN
GB | 120’ | životopisný | 12+ | 130 Kč | titulky

17.00 PRO DĚTI / 3D
ALADIN 
US | 100’ | animovaný | MP | 150/130 Kč | dab.

19.30 PREMIÉRA
GODZILLA 2: KRÁL MONSTER
US | 132’ | thriller | 12+ | 130 Kč | titulky

 MP = mládeži přístupné
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THE BEACH BUM
Hrají: Matthew McConaughey, Snoop Dogg, Zac Efron.
Podvratná originální komedie o bujarých příhodách ne-
odolatelného podvodníka Moondoga. Rošťácký gauner 
žije život ve velkém stylu – jen podle svých vlastních 
pravidel. Film Moondog je o sérii veselých neštěstí, 
o vzpupném a milém tulákovi, jehož příběh může vyprá-
vět jedině legendární scenárista Harmony Korine.

ASTERIX
A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU
Jeden z nejlepších filmů o Asterixovi. Nejnovější ani-
mované dobrodružství oblíbených galských hrdinů jde 
s dobou a má co nabídnout i tomu nejnáročnějšímu 
divákovi, ale zároveň zachovává a ctí tradici klasic-
kých Asterixových dobrodružství. Napětí, humor, akce 
a i trochu ponaučení v něm rozhodně nechybí. Druid 
Panoramix už není nejmladší. A když jej postihne ošk-
livá nehoda, uvědomí si, jaká by byla katastrofa, kdyby 
návod na magickou směs, kterou umí namíchat jen on, 
zapomněl. S pomocí svých věrných přátel, Asterixe 
a Obelixe, se vydává hledat vhodného talentovaného 
následovníka, kterému by své řemeslo a tajemství lek-
tvaru mohl předat. To ovšem vyvolá zájem těch nejma-
zanějších a nejhanebněji smýšlejících druidů…

FESTIVAL ANIMOVANÝCH FILMŮ
Pásmo šesti animovaných filmů s originálním příbě-
hem. Vytvořili studenti animace ve Zlíně.

SKŘÍŇOSTROJ DOKTORA STEINA
15‘ | Gabriela Plačková
Profesor Stein přijde o svého nejlepšího čtyřnohého 
přítele a rozhodne se sestavit zařízení, aby ho oživil. 
Ale jak už to tak bývá, něco se zvrtne…
DUCHAŘINA 10‘ | Alžběta Göbelová
Vtipný fiktivní dokument zobrazuje posmrtný příběh 
člověka-ducha, který pátrá po příčině své smrti a ces-
tu za odhalením pravdy natáčí na kameru. Autorka si 
chytře pohrává s detektivním žánrem, film navíc vyniká 
skvělým komentářem Vladimíra Javorského.
VLČÍ STEZKY 10‘ | Noemi Valentíny a Vojtěch Dočkal
Příběh chlapce, který překoná své slabosti a strachy, 
má poukázat na to, že je lepší běhat s vlky než chřad-
nout ve vězení vlastních hranic. Hlavní hrdina filmu 
– chlapec žije sám s maminkou. Vlivem náhody se ale 
dostane do nebezpečného lesa, kde se spřátelí s vl-
kem, který mu ukáže, že život může být stejně pestrý 
jako svět okolo – stačí mu vyjít naproti. 
O KOVLADU 8‘ | Kateřina Čupová
Animovaná verze méně známé pohádky Boženy Něm-
cové o potrestané pýše. Byla jednou jedna dívka, které 

byl selský chléb i panský koláč málo drahý. A co řekne 
na příštího ženicha?
POD MRAKEM 5‘ | Zuzana Čupová, Filip Diviak
Na úpatí hory žije svérázný trpaslík, který se hrozně 
rád sluní. Dokonce tak rád, že nelituje žádné námahy, 
aby se vyrovnal s nepřízní počasí, která mu ve slunění 
tolik brání.
BAŽINOU 5‘ | Kryštof Ulbert
Otec doprovází svou dcerku do školky, ale cestou ho 
unese vodník. Tuto zapeklitou situaci má vyřešit prá-
vě ta nejmenší. Dcerka tak musí zachránit svého otce 
a také stihnout vyučování.

NA STŘEŠE
Hrají: Alois Švehlík, Duy Anh Tran, Vojtěch Dyk.
Profesor Rypar je starý mrzout. Ale pozor! Když se při 
pauze na cigaretku na střeše jeho domu objeví Viet-
namec Song, pookřeje a za chvíli už Song jí sendvič 
v jeho bytě. A hned tak odtud neodejde... A věřte, že 
jazyková bariéra bude ten nejmenší problém.

FARINELLI IL CASTRATO
Speciální projekce k 70. výročí založení ZUŠ Tišnov. 
Životopisný film o umělci jménem Carlo Broschi 
– zvaný Farinelli (1705–1782). Carlo patřil mezi 
nejobdivovanější operní zpěváky 18. století – byl so-
pranistou, vrcholným představitelem slohu bel canto. 
Výjimečnost si získal právě díky svému „handicapu“ 
– kastraci, protože díky ní zvládl tři a půl oktávy, a do-
kázal tak udržet tón celou minutu. Byl to pěvec, během 
jehož vystoupení ženy omdlévaly. Jde o mimořádný 
výpravný kostýmní film. 

OSTRÝM NOŽOM
Hrají: Roman Luknár, Marián Mitaš, Ela Lehotská, Mi-
roslav Krobot.
Drama podle skutečné události. Po útoku neonacistů 
na partu studentů zůstane na zemi ležet mrtvý ubodaný 
kluk. Policie koná, pachatelé jsou dopadeni, společ-
nost se bouří proti holohlavým náckům, ale to všech-
no je jenom na chvíli. Zděšená rodina brzy sleduje, 
jak jsou vrazi po chybném rozhodnutí soudkyně pro-
puštění na svobodu, nikoho už to nezajímá a jednání 
policie připomíná chování zkorumpované instituce. 
Tak se otec rodiny rozhodne se situací něco udělat…

SNĚŽÍ!
Hrají: Petra Nesvačilová, Hana Vagnerová, Vanda Hyb-
nerová.
Poetický film o křehkosti mezilidských vztahů a jedi-
nečném světě uvnitř každé rodiny. Jde o mezigenerační 
situační a milou komedii. O babičku se stará Terezina 
matka. Tereze se ale zdá, že v domě je všechno tak ně-
jak ponecháno svému osudu, stejně jako babička, která 
z nedostatku pozornosti ztrácí přehled o realitě. Ke smů-
le všech zúčastněných a celé rodiny se Tereza rozhodne 

v domě zůstat a postarat se o nápravu. Ne všechno ale 
potřebuje čerstvý vítr a opravu. Aniž by to tušila, vyčistí 
v rodině daleko víc než jen zašlé pavučiny. Film Sněží! 
se natáčel na Křivoklátsku a v jižních Čechách.

POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
První hraný film o Pokémonech. Pikachu se předsta-
ví v roli detektiva, kterému není rovno. Ve filmu se 
kromě něj objeví celá plejáda oblíbených postaviček 
Pokémonů – každá se svými unikátními schopnost-
mi a povahou. Když záhadně zmizí špičkový detektiv 
Harry Goodman, jeho syn po něm začne ihned pátrat. 
Dokáže Pikachu Timovi pomoci rozluštit, co se stalo?

BRONISLAV ADAMEC – NAPŘÍČ HORAMI V PERU
Bronislav Adamec je rodák z Tišnova. Je vášnivý 
horský vůdce a propagátor skialpinismu. Současně 
ale působí i jako generální manažer značky SALEWA. 
V sobotu 11. května přijde exkluzivně do kina poho-
vořit o své cestě v Peru. Na programu jsou poutavé 
historky o horolezení, trekingu i lyžování. 

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
Když se Raphael a Olivia ve svých osmnácti setkali, 
byla to láska na první pohled. A začátek velkého milost-
ného příběhu. Vzájemně se podporují při naplňování 
svých vášní: on je spisovatel a ona klavíristka. Je sa-
mozřejmost, že o deset let později jsou manželé. Jenže 
zatímco Raphael píše úspěšné bestsellery, Olivia ože-
lela svou vlastní sólovou hudební kariéru ve prospěch 
manželovy práce. Jednoho dne se ale stane záhadná 
věc a Raphael se ocitne v paralelním světě, ve kterém 
Olivii nikdy nepotkal. Ta je zde slavnou klavíristkou 
a on je jen neznámým učitelem literatury. Uvědomí si, 
že bez ní nechce žít a chce si její lásku získat. Do karet 
mu hraje skutečnost, že ji vlastně už zná a ví, co má 
ráda. Jenže ona má nyní spoustu nápadníků. 

NIKDY NEODVRACEJ ZRAK
Režie: Florian Henckel von Donnersmarck.
Film je inspirován skutečnými událostmi a překlenu-
je tři éry německé historie. Vypráví příběh mladého 
umělce Kurta Bartnerta, který se zamiluje do Ellie. Její 
otec Carl Seeband ale se vztahem zásadně nesouhlasí 
– přísahá, že jej zničí. Co však nikdo z nich neví, je 
skutečnost, že jejich životy jsou již svázány hrozným 
zločinem, do kterého byl před lety Seeband zapojen. 
Prolíná se zde rodinná tragédie versus životní láska, 
východoněmecká politika versus umění. Snímek získal 
dvě nominace na Oscara.
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V OBLACÍCH
Rodinné animované ptačí dobrodružství o tom, jak se 
malý rorýs Manou omylem ocitl mezi racky a vydá se 
hledat svou skutečnou rodinu. Když se ale objeví ne-
bezpečí, které ohrožuje všechny, tak se ptáci, jakkoliv 
velcí či pyšní, proti němu musí spojit. Na Manoua, 
zástupce obou hejn, zde čeká velké poslání.

JOHN WICK 3
Hrají: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Mark 
Dacascos.
Ve třetí části této akční série má zabiják John Wick v pa-
tách celou armádu lovců odměn usilujících o získání 
čtrnácti miliónů dolarů vypsaných na jeho hlavu. Poté, 
co porušil pravidla a zabil člena tajného mezinárodního 
spolku nájemných vrahů High Table, se z Johna Wicka 
stává excommunicado – psanec, který je terčem zabi-
jáků po celém světě. Jedním z nich je i holohlavý Zero, 
kterého ztvárňuje legendární akční herec a mistr bojo-
vých umění Mark Dacascos. S milovníkem psů Johnem 
má Zero, jak víme, navíc nevyřízené účty…

TRHLINA
Hrají: Matej Marušin, Mária Bartalos, Tomáš Maštalír, 
Dávid Hartl.
Film je natočený podle stejnojmenného knižního best-
selleru Jozefa Kariky. V hlubokých lesích slovenského 
pohoří Tribeč došlo ke zmizení mnoha lidí. Případy 
ztracených lidí sahají dávno do minulosti, ale i nyní 
neustávají. Igor je zaměstnán jako člen vyklízecí čety 
psychiatrické léčebny a zde objeví záznam Waltera 
Fishera, který před sedmdesáti lety záhadně zmizel. 
Walter byl nalezen dezorientovaný až po dvou mě-
sících sám, jak bloudí v lese. Igor se proto spolu se 
svou přítelkyní Miou, milovníkem konspiračních teorií 
Andrejem a tvrdým skeptikem Davidem vydává do tri-
bečských lesů zjistit, co se děje...

MANŽELSKÉ ETUDY: NOVÁ GENERACE
Režie: Hana Třeštíková.
Mirka a Kuba se seznámili na technoparty, narodila se 
jim dcera a rozhodli se vzít. Svatbou začíná sedm let 
štěstí, lásky i bolestivých pádů. Mladá dvojice čelí od-
věkým výzvám, ale také lákadlům a záludnostem života 
v současném Česku. Přichází stěhování za město, dru-
hé dítě, hypotéka, krize. Dokáže rodina společně pře-
konat největší překážku? Pomocí časosběrné metody 
zachycuje Hana Třeštíková ve svém režijním debutu 
soukromá dramata strhujícím způsobem. Navazuje tak 
na dílo své matky Heleny, která tento populární formát 
proslavila. 

ŠŤASTNÝ LAZZARO
Režie: Alice Rohrwacher.
Působivý lidský příběh o mladíkovi, jehož bezelstnost 
a upřímnost jsou často mylně zaměňovány s hloupostí. 
Lazzaro žije v odlehlé části Itálie v izolované komunitě 
rolníků, kteří už před desítkami let ztratili kontakt se zbyt-
kem světa a bez nároku na mzdu, vzdělání nebo slušné 
životní podmínky tvrdě pracují pro svou vychytralou 
paní. Bez možnosti srovnání však žijí svým způsobem 
šťastně. Když skupinu zotročených venkovanů shodou 
náhod objeví policie, rolníci zjišťují, v jaké lži léta žili, 
a s vidinou splněných snů se vydávají do města. Z festi-
valu v Cannes si snímek odvezl Cenu za nejlepší scénář.

AFTER: POLIBEK
Spořádaná studentka se zamiluje do toho nejhoršího 
kluka široko daleko: s temnou minulostí i tajemstvím. 
Její zdravý rozum je proti, ale nemůže si pomoci, vele-
ní nad jejím životem přebírá srdce a touha. Nic podob-
ného předtím nepoznala, a tak se vrhá do vztahu, který 
je opojný, silný a zatraceně nebezpečný. After: Polibek 
vznikl podle stejnojmenného knižního bestselleru 
Anny Todd – prvního dílu z několikadílné série After.

ALADIN
Režie: Guy Ritchie.
Hraje: Will Smith, Mena Massoud, Noami Scott.
V pohádkovém přístavním měste Agrabah je nalezena 
magická lampa, která splní nejhlubší přání. Ve filmu 
září pouliční zlodějíček Aladin, kurážná a cílevědomá 
princezna Jasmína a džin, který je dost možná klíčem 
k jejich budoucnosti. Pozor ale na mocného černo-
kněžníka Jafara.

ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ
Hrají: Zac Efron, Lily Collins, John Malkovich.
Jde o příběh jednoho z nejznámějších a nejmilova-
nějších sériových vrahů historie: Teda Bundyho. Pře-
kvapivým vypravěčem strhujícího filmu je Bundyho 
přítelkyně, která s ním v době vražd žila pod jednou 
střechou a o jeho hrůzyplné činnosti neměla ani 
potuchy. Až postupně zjišťuje, že muž, s nímž vedla 
láskyplný rodinný život, je jedním z nejhledanějších 
a největších monster Ameriky.

FREE SOLO
Dokumentární film od National Geographic je ohro-
mující, intimní a neochvějný portrét sólo lezce Alexe 
Honnolda. Film zachycuje jak chvíle přípravy, tak i do-
sažení Alexova celoživotního snu: zdolání devět set 

metrů vysoké skalní stěny El Capitan v Yosemitském 
údolí. Ale pozor – to vše bez jakéhokoliv jištění! Alex 
Honnold se tak stal prvním člověkem, který zde uspěl. 

DADDY COOL
Daddy Cool, slavný hit Boney M, dal název této fran-
couzské bláznivé komedii o tom, co se stane, když se 
povaleč Adrien rozhodne provozovat domácí školku 
a přesvědčit tak svou naštvanou ženu, že dozrál z in-
fantilního lenocha v dospělého muže. Do rodičov-
ských učebnic se pravděpodobně nedostane, ale šance 
na udržení dětí naživu tu nějaká je…

ROCKETMAN
Hrají: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden.
Snímek vypráví životní příběh jednoho z nejúspěš-
nějších muzikantů současnosti. Elton John vždycky 
zpíval jako bůh, oblékal se jako nikdo jiný, žil jako 
pravý rocker a navzdory tomu přežil, aby vám o sobě 
mohl vyprávět. Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval 
se Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, kte-
rý si příliš nerozuměl s rodiči, zato s klavírem mu to 
šlo náramně. Od tohoto bodu je ale ještě dlouhá cesta 
na vrchol jeho kariéry…

GODZILLA 2: KRÁL MONSTER
Ve výpravném akčním dobrodružství se Godzilla 
střetne s jedněmi z nejznámějších monster v historii: 
gigantickou radioaktivní můrou Mothrou, kaiju Ro-
danem a také svým největším nepřítelem, trojhlavým 
Kingem Ghidorahem. Když tyto předpotopní druhy, 
které byly doposud pokládány za pouhé mýty, opět 
ožijí, začnou bojovat o nadvládu a samotná existence 
lidské rasy tak visí na vlásku.

květen 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

5. KVĚTNA – PŘED 70 LETY
Ve	 čtvrtek	 5.	 května	 1949	 byl  paní  Jo-
sefě Kothbauerové udělen pamětní od-
znak  druhého  národního  odboje.	 Toto	
vyznamenání	 bylo	 zřízeno	 v	 roce	 1946	
pro	 ty	 československé	 státní	 občany,	
kteří	se	zúčastnili	boje	proti	okupantům	
mimo	organizované	vojenské	jednotky	se	
zbraní	v	ruce.	Uděloval	jej	ministr	vnitra,	
jímž	byl	v	té	době	Václav	Nosek.	Pamět-
ním	odznakem	je	medaile	ražená	z	bron-
zu,	 jejímž	autorem	je	sochař	Alois	Sopr.	
Josefa	 Kothbauerová	 byla	 již	 od	 března	
1939	členkou	tišnovské	odbojové	skupi-
ny	zbrojovácko-legionářské.	Svou	stateč-
ností	 zachránila	 život	 několika	 dalších	
členů	odboje.	Vloni	obdržela	společně	se	
svým	manželem	Oldřichem	in	memoriam	
čestné	občanství	města	Tišnova.

6. KVĚTNA – PŘED 110 LETY
Ve	čtvrtek	6.	května	1909	se	ve	Skalič-
ce	 narodil  Jaroslav  Kotas.	 Vystudoval	
Uměleckoprůmyslovou	 školu	 v	 Praze	
a	 poté	 obor	 výtvarná	 výchova	 na	 Peda-
gogické	 fakultě	 Karlovy	 univerzity.	 Ná-
mětem	 jeho	 děl	 se	 stala	 krajina	 přetvá-
řená	člověkem	(městská	zákoutí,	ulice),	
věnoval	se	i	malbě	portrétů	a	zátiší.	Jeho	
dílo	vzbudilo	pozornost	i	na	zahraničních	
výstavách,	například	v	roce	1976	v	New	

Yorku	a	1980	v	Tokiu.	V	Tišnově	vysta-
voval	 v	 letech	 1944,	 1959	 a	 posmrtně	
1982;	na	vernisáži	tehdy	vystoupil	herec	
Radovan	 Lukavský	 a	 Sukovo	 kvarteto.	
Jaroslav	Kotas	zemřel	27.	února	1981.

9. KVĚTNA – PŘED 360 LETY
V	pátek	9.	května	1659	byla vydána lis-
tina	o	rodu	tišnovského	měšťana	Vavřin-
ce	Siegla,	k níž  je  přivěšena nejstarší 
známá pečeť tišnovské městské obce.	
Pečeť	 o	 průměru	 44	 milimetrů	 pochází	
patrně	z	poloviny	15.	století;	kromě	uve-
dené	listiny	se	zachovala	i	na	plášti	hodi-
nového	zvonu	z	roku	1666	na	věži	farní-
ho	kostela	svatého	Václava.	V	kruhovém	
pečetním	 poli	 členěném	 pletencovým	
triquetrem	a	vyplněném	řadou	drobných	
křížků	 je	 umístěn	 pozdně	 gotický	 štít	
s	korunovaným	dvouocasým	lvem	ve	sko-
ku.	Existuje	sice	písemný	doklad	o	ještě	
starší	 pečeti	 města	 již	 z	 2.	 srpna	 1367,	
ale	tato	zmíněná	pečeť	ani	její	vyobrazení	
se	nedochovaly.	

13. KVĚTNA – PŘED 20 LETY
Ve	čtvrtek	13.	května	1999	začal	v	míst-
ní	 sportovní	 hale	 mezinárodní  turnaj 
Spring  Cup  ve  volejbalu  mužů,	 který	
probíhal	po	celý	týden	až	do	20.	května.	
Tišnovskou	skupinu	tvořily	týmy	Slovin-
ska,	 Belgie,	 Lotyšska,	 Finska,	 Kypru,	
Norska,	 Litvy	 a	 juniorská	 reprezentace	
České	republiky.	Po	ukončení	základních	
skupin	se	v	Tišnově	hrály	zápasy	o	umís-
tění	na	9.–16.	místě.

16. KVĚTNA – PŘED 15 LETY
V	 neděli	 16.	 května	 2004	se	 v	 sále	 tiš-
novského	 kina	 uskutečnil  premiérový 
koncert	 nově	 vzniklé	 Dechové  hudby 
města Tišnova	 s	hosty	Květou	Navráti-
lovou,	Jiřím	Helánem	a	Liborem	Pantůč-
kem.	Orchestr	tvořilo	třicet	amatérských	
hudebníků	od	místních	podnikatelů	přes	
dělníky	až	po	žáky	ZUŠ,	kapelníkem	byl	
tehdejší	ředitel	základní	umělecké	školy	
Jaromír	 Škára.	 Soubor	 přestal	 existovat	
po	necelých	čtyřech	letech.

17. KVĚTNA – PŘED 20 LETY
V	pondělí	17.	května	1999	byl v městské 
knihovně zahájen veřejný provoz inter-
netu.	 První	 měsíc	 byl	 pro	 všechny	 uži-

vatele	k	dispozici	zdarma	a	nová	služba	
byla	maximálně	využívána,	takže	všichni	
zájemci	 byli	 omezeni	 nejvýše	 na	 jednu	
hodinu	 provozu.	 Od	 poloviny	 června	 si	
už	každý	musel	svůj	čas	u	počítače	sám	
uhradit	 formou	 poplatku	 ve	 výši	 70	 ko-
run	za	hodinu.	V	té	době	byla	v	Tišnově	
právě	knihovna	první	 institucí,	kde	bylo	
možno	internet	používat;	do	jednotlivých	
domácností	ještě	nebyl	zaveden.	Dnes	je	
situace	samozřejmě	již	diametrálně	odliš-
ná,	nicméně	využití	internetu	v	knihovně	
v	Brněnské	ulici	je	i	nadále	možné.	

18. KVĚTNA – PŘED 85 LETY
V	 pátek	 18.	 května	 1934	 se  narodil 
Petr  Fruhwirt.	 Syn	 legendárního	 tiš-
novského	 lékaře	 aktivně	 vystupujícího	
proti	nacistické	i	komunistické	totalitě	
neměl	 v	 důsledku	 nevhodného	 kádro-
vého	 profilu	 možnost	 vystudovat	 podle	
svého	přání.	Stal	se	inženýrem	a	profes-
ně	 působil	 dlouhá	 léta	 v	 oblasti	 země-
dělství.	Po	prvních	svobodných	volbách	
se	 stal	městským	 radním	 za	Občanské	
fórum	 a	 už	 jako	 člen	 Občanské	 demo-
kratické	strany	byl	pak	dvakrát	zvolen	
starostou	Tišnova;	vykonával	tuto	funk-
ci	v	období	1994–2002.	Je	znám	rovněž	
jako	 osoba	 významně	 spojená	 se	 zdej-
ším	skautingem.

19. KVĚTNA – PŘED 20 LETY
Ve	čtvrtek	20.	května	1999	převzal tiš-
novský  občan,	 houslista	 a	 propagátor	
jazzu	 Jan Beránek Cenu Gustava Bro-
ma.	 Stalo	 se	 tak	 v	 nabitém	 sále	 karlo-
varského	 hotelu	 Pupp	 v	 rámci	 16.	 roč-
níku	Mezinárodního	 jazzového	 festivalu.	
Cena	byla	v	tom	roce	udělována	podruhé,	
prvním	 laureátem	 byl	 o	 rok	 dříve	 trum-
petista	 Jaromír	 Hnilička.	 Podle	 statutu	
jde	o	„nejvyšší uznání a ocenění významné 
osobnosti domácí i evropské scény, bytostně 
spjaté s jazzem“.	Janu	Beránkovi	byla	cena	
udělena	za	„dlouhodobou odbornou činnost 
v oblasti hudební publicistiky, za vynikající 
výsledky v práci popularizátorské a pedago-
gické a za originální přínos do historie české 
jazzové interpretace“.	 Cena	 je	 udělována	
dodnes,	 v	 posledních	 letech	 se	 tak	děje	
v	Brně.	Vloni	ji	například	obdržel	světově	
proslulý	kontrabasista	Miroslav	Vitouš.

KvětnovÉ KalendárIum tIŠnovsKa
Václav Seyfert

Paní Josefa Kothbauerová na fotografii 
z rodinného archivu Jitky Hochmanové 
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21. KVĚTNA – PŘED 155 LETY
V	 sobotu	 21.	 května	 1864	 byla	 do  ra-
kouského  obchodního  rejstříku  za-
psána  předklášterská  papírna  Carla 
Maxmiliána  Kopřivy	 a	 nastalo	 období	
postupného	 rozšiřování	 a	 modernizace	
její	 výroby.	 Papírna	 byla	 založena	 kláš-
terem	 Porta	 coeli,	 ovšem	 přesné	 datum	
není	 známo	 –	 na	 Vokounově	 vedutě	
z	roku	1728	je	již	zakreslena	a	označena	
jako	Papier	Mühl.	V	roce	1782	byla	kláš-
terem	 prodána	 do	 soukromých	 rukou,	
ve	veřejné	dražbě	 ji	 zakoupila	Magdale-
na	Jedličková.	Poté	se	zde	vystřídalo	ně-
kolik	majitelů,	až	v	roce	1848	ji	převzal	
C.	M.	Kopřiva	od	svého	strýce	Antonína	
Žižky.	V	úspěšné	produkci	pak	pokračo-
vali	 Kopřivovi	 synové	 a	 vnuci.	 Po	 zná-
rodnění	se	podnik	stal	nakrátko	součástí	
Moravskoslezských	 papíren	 Šumperk,	
později	 vznikly	 samostatné	 Předklášter-
ské	 papírny,	 roku	 1958	 přejmenované	
na	 Brněnské.	 Po	 roce	 1989	 zde	 výroba	
běžela	 v	 rámci	 státního	 podniku	 téměř	
20	 let,	až	19.	října	2009	vláda	rozhodla	
o	jejím	zrušení.		

21. KVĚTNA	–	PŘED	15	LETY
V	pátek	21.	května	2004	byla	uzavřena	
smlouva	 o	 spolupráci  mezi  městy  Tiš-
nov  a  Sereď	 ze	 Slovenské	 republiky,	
okres	Galanta,	Trnavský	kraj.	Na	tišnov-

ské	radnici	ji	podepsali	tehdejší	starosta	
František	Svoboda	a	primátor	Seredě	Ján	
Lehota.	Důraz	v	ní	byl	kladen	na	spolu-
práci	v	oblastech	školství,	kultury,	spor-
tu,	 místní	 samosprávy,	 podnikatelských	
aktivit,	 cestovního	 ruchu	 a	 ekonomic-
kých	vztahů.

22. KVĚTNA	–	PŘED	70	LETY
V	neděli	22.	května	1949	zemřel Ignác 
Pokorný,	 příslušník	 známé	 dynastie	
zdejších	 legendárních	 fotografů,	 z	 nichž	
nejvýznamnějším	se	stal	jeho	starší	bratr	
Norbert.	Ignác,	narozený	18.	února	1871,	
bydlel	na	Kukýrně,	 tvořil	 rodinné	a	por-
trétní	 snímky,	 dokumentoval	 příležitost-
né	akce	a	vytvářel	pohlednice.	Na	květen	
připadá	 rovněž	 výročí	 narození	 jeho	 sy-
novce,	Norbertova	syna	Norberta Josefa 
Pokorného	(v	pondělí	23.	května	1904).	
Výrazně	 zmodernizoval	 otcův	 podnik,	
pracoval	v	ateliéru	již	i	při	umělém	svět-
le	a	využíval	dalších	nových	technických	
poznatků.	Zemřel	8.	září	1969.

24.–25. KVĚTNA	–	PŘED	45	LETY
V	pátek	a	sobotu	24.	a	25.	května	1974	
se v tišnovské sokolovně konalo kraj-
ské  kolo  soutěže	 trampských,	 folko-
vých	 a	 country	 skupin	 Porta.	 Na	 pódiu	
se	za	značného	zájmu	publika	vystřídalo	
celkem	33	kapel.	Mezi	tradičními	tramp-

skými	soubory	zvítězila	brněnská	skupi-
na	 Příboj,	 nejlepším	 country	 souborem	
byl	vyhlášen	Antares	rovněž	z	Brna,	další	
dvě	kategorie	vyhrály	skupiny	z	tehdejší-
ho	Gottwaldova:	Rosa	(moderní	trampská	
píseň)	a	Kominíčci	(folková	píseň).	Čest-
né	uznání	poroty	získal	tehdy	téměř	ne-
známý	Wabi	Daněk	za	píseň	Dawson.

27. KVĚTNA	–	PŘED	20	LETY
Ve	čtvrtek	27.	května	1999	v	18.15	hodin	
bylo	 po	 předchozím	 zkušebním	 provozu	
zahájeno  oficiální  vysílání  Tišnovské 
televize.	 Původní	 režim	 předpokládal	
zpravodajství	v	třítýdenních	intervalech,	
po	čtvrteční	premiéře	vždy	reprízy	v	so-
botu	dopoledne	a	v	úterý	večer.	Zbylý	čas	
vyplňovala	 videotextová	 smyčka.	 Obsah	
i	provoz	zabezpečoval	Ing.	Radim	Tichý.

28. KVĚTNA	–	PŘED	145	LETY
Ve	 čtvrtek	 28.	 května	 1874	 podal	 sta-
rosta	 Josef	 Hansel	 na	 schůzi	 obecního	
zastupitelstva	návrh na založení spoři-
telny,	konkrétně	„aby s ohledem na to, že 
obecní vydání den ze dne větší jest, k zlep-
šení důchodu městského městská spořitelna 
se zřídila“.	V	té	době	v	Tišnově	již	19	let	
působila	 Občanská	 záložna,	 která	 byla	
ryze	 česká,	 zatímco	 o	 vznik	 spořitelny	
usilovala	 především	 hospodářsky	 silná	
německá	část	obyvatelstva.	Návrh	byl	od-
souhlasen	a	po	dalších	úředních	krocích	
zahájila	 spořitelna	 svoji	 činnost	1.	 října	
1875.	Plných	deset	 let	až	do	roku	1885	
byla	 jednací	 řečí	němčina.	Prvním	před-
sedou	 výboru	 i	 ředitelství	 spořitelny	 se	
stal	Ferdinand	Kallab.

30. KVĚTNA	–	PŘED	60	LETY
V	 sobotu	 30.	 května	 1959	 se  uskuteč-
nilo  slavnostní  zahájení  oslav  700 
let  města  Tišnova.	 Toto	 výročí	 bylo	
v	Tišnově	stěžejní	událostí	 celého	 roku,	
přestože	dnes	se	již	ví,	že	tehdejší	pořa-
datelé	datum	povýšení	Tišnova	na	město	
špatně	 interpretovali	 a	 navíc	 vycházeli	
z	 dokumentu,	 který	 současní	 historici	
považují	za	falzum.	Slavnost	zahájil	před-
seda	 místního	 národního	 výboru	 Anto-
nín	 Řehoř	 proslovem	 před	 plným	 sálem	
sokolovny,	poté	následovalo	představení	
pohádkové	hry	Julia	Zeyera	Radúz	a	Ma-
hulena	v	podání	Karasova	divadla.	Oslavy	
pak	pokračovaly	v	následujících	týdnech	
a	 měsících	 mnoha	 rozmanitými	 akcemi	
až	do	podzimu.	

Držitel ceny Gustava Broma, houslista Jan Beránek, dnes Dalecký. 
Fotografie: Divadlo U stolu
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	 Dne	 21.	 května	 uplyne	 dvě	 stě	 roků	
od	 narození	 Jana	 Hlávky,	 významné	 po-
stavy	 tišnovského	 regionu,	 nejslavnější-
ho	 rodáka	blízkých	Hradčan.	Narodil	 se	
v	prosté	rodině	chudého	domkaře	a	zed-
níka	 Vincence	 Hlávky	 a	 jeho	 manželky	
Anny,	rozené	Nemrkosové	z	Drásova.	Rod	
Hlávků	přišel	do	Hradčan	v	polovině	18.	
století	ze	Zvole	původně	na	selský	grunt,	
během	několika	desetiletí	se	ale	značně	
rozrostl	 a	 jeho	příslušníci	 žijí	 v	Tišnově	
a	okolí	dodnes.
	 V	rodině	Vincence	a	Anny	Hlávkových	
se	narodily	čtyři	děti,	samí	synové	a	Jan	
byl	druhý	v	pořadí.	Když	mu	bylo	pět	let,	
otec	 Vincenc	 zemřel	 a	 Jan	 tak	 vyrůstal	
s	 nevlastním	 otcem	 Františkem	 Rybou,	
dvěma	 vlastními	 a	 dvěma	 nevlastními	
sourozenci.
	 Dostalo	 se	 mu	 vzdělání	 obvyklého	
v	 tehdejší	 době	 –	 jednotřídní	 vesnická	
triviální	 škola.	 Jak	 dlouho	 do	 ní	 chodil,	
přesně	nevíme,	obvykle	to	bývalo	pět	až	
šest	roků.	Po	jejím	ukončením	se	Jan	vy-
učil	 soukeníkem	 či	 tkalcem,	 tkalcovství	
a	soukenictví	patřily	v	1.	polovině	19.	sto-
letí	mezi	nejrozšířenější	povolání	vesnic-
kého	 obyvatelstva	 v	 okolí	 Brna.	 Zcela	
jistě	byl	velmi	schopný,	pilný	a	pracovitý,	
protože	 za	 krátký	 čas	 odešel	 do	 Brna,	
kde	 začal	 pracovat	 v	 továrně	na	 výrobu	
suken,	 kterou	 vlastnil	 původně	 tkadlec	
kašmíru	 a	 později	 brněnský	 továrník	
František	 Svoboda.	 Zde	 se	 brzy	 vypra-
coval	 na	 tkalcovského	 mistra,	 získal	
i	zkušenosti	v	obchodě	a	také	se	sezná-
mil	s	dcerou	majitele	 továrny	Barborou,	
se	kterou	se	v	roce	1842	oženil.	O	sedm	
let	 později,	 po	 smrti	 svého	 tchána,	 Jan	
Hlávka	jeho	firmu	převzal	a	pak	úspěšně	
po	několik	desetiletí	řídil.	Továrna	vyrá-
běla	 vlněné	 zboží	 a	 její	 obrat	 dosahoval	
zpočátku	 50	 tisíc	 zlatých	 ročně	 a	 stále	
stoupal.	Vyráběné	 zboží	 bylo	 velmi	kva-
litní	a	byla	po	něm	značná	poptávka,	což	
dále	 zvyšovalo	 význam	 Hlávkovy	 spo-
lečnosti.	 Ani	 v	 době	 velké	 hospodářské	
krize	v	průběhu	70.	 let	19.	století	 firma	
neutrpěla	žádné	ztráty.
	 Jan	 Hlávka	 se	 již	 od	 počátku	 svého	
brněnského	 pobytu	 aktivně	 účastnil	 ve-
řejného	 života,	 především	 jako	 podpo-

rovatel	 emancipačních	 snah	 českého	
obyvatelstva.	 Patřil	 k	 zakladatelům	 br-
něnského	Čtenářského	spolku,	podporo-
val	slovy	i	činy	tělocvičný	spolek	Sokol,	
kde	 v	 letech	 1869–70	 vykonával	 funkci	
starosty	a	věnoval	také	výhodně	polože-
ný	 pozemek	 ve	 středu	 města	 na	 stavbu	
Besedního	domu,	který	se	od	roku	1873	
stal	 středem	 českého	 společenského	 ži-
vota	v	Brně.	Pro	získání	 takto	prestižní	
parcely	musela	brněnská	česká	komunita	
přistoupit	ke	lsti.	Německou	radnicí	spra-
vované	 město	 by	 totiž	 neumožnilo	 stav-
bu	 českého	 kulturního	 centra	 na	 místě,	
kde	 se	 předpokládal	 vznik	 významných	
brněnských	německých	 institucí.	Parce-
la	proto	nebyla	 zakoupena	přímo,	nýbrž	
ji	 výměnou	 za	 jiné	 stavební	 místo	 zís-
kal	 právě	 Jan	 Hlávka,	 který	 ji	 následně	
na	výstavbu	Besedního	domu	daroval.
Ve	 svém	 domě	 na	 Cejlu	 a	 na	 přilehlém	
pozemku	 bezplatně	 vyhradil	 prostory	
pro	 zřízení	 první	 soukromé	 české	 ma-
teřské	školky.	Roku	1882	se	stal	jedním	
ze	zakládajících	členů	české	Cyrillo–Me-
thodějské	 záložny,	 též	 spoluzakladate-
lem	 Filharmonické	 besedy.	 Byl	 rovněž	
známý	 jako	 podporovatel	 chudých	 čes-
kých	obyvatel	Brna.	Při	příležitosti	 jeho	

70.	narozenin	mu	byly	v	 roce	1889	čes-
kou	veřejností	uspořádány	velké	oslavy.	
Jan	 Hlávka	 zemřel	 20.	 července	 1895	
ve	věku	76	let.
	 Manželé	 Hlávkovi	 měli	 celkem	 šest	
dětí,	čtyři	dcery	a	syn	se	dožili	dospělos-
ti.	Nejstarší	Klotilda	se	vdala	v	roce	1866	
za	JUDr.	Antonína	Javůrka,	mladší	Marie	
si	 vzala	 ve	 stejném	 roce	 Jindřicha	 Dvo-
řáka,	 redaktora	 Moravské	 orlice.	 Další	
dcera	Hermína	se	provdala	v	 roce	1872	
za	JUDr.	Wolfganga	Kusého,	brněnského	
advokáta	 a	 moravského	 a	 říšského	 po-
slance,	který	politicky	patřil	k	moravské	
odnoži	 Národní	 (staročeské)	 strany	 a	 je	
znám	především	úsilím	o	zakládání	čes-
kých	obecných	škol	a	také	prosazováním	
reformy	 volebního	 systému.	 Nejmladší	
Eugenie	 si	 vzala	 v	 roce	 1883	 Theodora	
Kletzla,	stavitele	mnoha	brněnských	ná-
jemních	domů.	
	 Firmu	 převzal	 po	 otcově	 smrti	 jediný	
syn	 Karel.	 V	 tomto	 případě	 ale	 jablko	
padlo	 daleko	 od	 stromu,	 protože	 Karel	
Hlávka	 jako	 podnikatel	 zdaleka	 nedo-
sahoval	kvalit	 svého	otce	 Jana.	O	 firmu	
v	 roce	 1904	 přišel	 a	 o	 šest	 let	 později	
se	 pravděpodobně	 pod	 tíhou	 podnika-
telských	 neúspěchů	 rozhodl	 dobrovolně	
odejít	ze	světa.
	 V	 roce	 1924	 byla	 po	 Janu	 Hlávkovi	
pojmenována	 ulice	 v	 Masarykově	 čtvrti	
v	Brně.	S	výjimkou	let	1942–45	nese	jeho	
jméno	až	dodnes.

Zdroj:
Encyklopedie dějin města Brna (www.encyklope-
die.brna.cz), heslo „Jan Hlávka“
Kos, J.: Genealogické a heraldické informace, 
MGHS Brno, roč. 19 (34), 2014, str. 115–124

jan hlávKa
významný podnikatel, mecenáš a moravský vlastenec

Jan Kos

Jan Hlávka. Foto: archiv města Brna

Víte, že pořady
Tišnovské televize

najdete na YouTube?

Tischnowitz
zadejte a budete koukat
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	 Třetí volby do Evropského parlamentu	se	v	České	republi-
ce	uskutečnily	ve	dnech	23.–24.	května	2014.	Celkem	do	nich	
vstoupilo	38	volebních	subjektů,	což	bylo	o	pět	více	než	ve	vol-
bách	 předcházejících.	 Sedm	 z	 nich	 (o	 tři	 více	 než	 minule)	 se	
po	sečtení	výsledků	mohlo	těšit	z	více	než	pětiprocentního	zisku	
hlasů,	a	 tedy	z	obsazení	poslaneckých	křesel.	Celkem	21	čes-
kých	 míst	 v	 parlamentu	 (o	 jedno	 méně	 oproti	 roku	 2009)	 si	
rozdělily	 takto:	 1.	 ANO	 2011	 4	 mandáty	 (16,13	 %),	 2.	 Koali-
ce	TOP	09	a	STAN	4	mandáty	(15,95	%),	3.	ČSSD	4	mandáty	
(14,17	%),	4.	KSČM	3	mandáty	(10,98	%),	5.	KDU-ČSL	3	man-
dáty	(9,95	%),	6.	ODS	2	mandáty	(7,67	%)	a	7.	Strana	svobod-
ných	občanů	1	mandát	 (5,24%).	Těsně	pod	hranicí	úspěšnosti	
zůstala	Česká	pirátská	strana	se	ziskem	4,78	%.	Volební	účast	
v	 rámci	 celé	 republiky	 činila	 pouhých	 18,20	%,	 poklesla	 tedy	
za	pět	let	téměř	o	deset	procentních	bodů.
	 V	Jihomoravském	kraji	byla	volební	účast	oproti	celorepub-
likové	hodnotě	tradičně	o	něco	vyšší	(19,14	%),	ještě	výrazněji	
jako	vždy	v	okrese	Brno-venkov	(20,38	%).	Přímo	v	Tišnově	se	
ze	7	136	oprávněných	osob	dostavilo	k	urnám	1	551	voličů,	což	

představovalo	účast	21,73	%,	byla	tedy	přesně	o	9	procentních	
bodů	 nižší	 než	 v	 roce	 2009.	 Pořadí	 podle	 hlasů	 tišnovských	
voličů	 se	 oproti	 celostátnímu	 výsledku	 poměrně	 výrazně	 liši-
lo:	1.	ČSSD	24,07	%,	2.	KDU-ČSL	13,36	%,	3.	Koalice	TOP	09	
a	 STAN	 12,78	%,	 4.	 KSČM	 11,81	%,	 5.	 ANO	 2011	 11,74	%,	
6.	ODS	 6,81	%.	 Strana	 svobodných	 občanů	 dostala	 v	 Tišnově	
jen	3,24	%,	před	ní	byly	ještě	Strana	zelených	(3,82	%)	a	Česká	
pirátská	strana	(3,50	%).
	 Výborný	tišnovský	výsledek	ČSSD	byl	nepochybně	dán	tím,	
že	o	prodloužení	svého	europoslaneckého	mandátu	se	ucházela	
rovněž	naše	spoluobčanka	Zuzana	Brzobohatá,	která	kandido-
vala	celkově	již	potřetí.	Tentokrát	zaujímala	na	kandidátce	své	
strany	7.	příčku,	a	přestože	toto	pořadí	udržela	i	podle	koneč-
ných	volebních	výsledků,	ke	zvolení	do	parlamentu	to	tentokrát	
nestačilo.	
	 V	rámci	Republikánské	strany	Čech,	Moravy	a	Slezska	neú-
spěšně	usiloval	o	zvolení	opět	také	tišnovský	důchodce	Miroslav	
Mrkvička,	který	byl	uveden	na	7.	místě	kandidátky.

jaK jsme volIlI do evroPsKÉho Parlamentu 2014
Václav Seyfert

·  Laboratorní vyšetření (vápník, fosfor, vitamín D; glyke-
mie, cholesterol; CRP + krevní obraz; železo + krevní 
obraz; PSA – prostatický specifický antigen) 

· Měření TK 

·  Měření vnitřního tuku, nutriční poradenství 

·  Prohlídka laboratoře 

·  Správné mytí rukou 

·  Prezentace speciálních výživových přípravků 

·  Poradenství v prevenci proleženin a v péči o ležící 
pacienty 

·  Prezentace VZP, orientační měření tuku 

·  Prezentace Střední školy a Základní školy Tišnov 
obor ošetřovatel/ka

Den zDraví
v nemocnici Tišnov
28. 5. 2019 8.00–16.00 hod.

Prevence je základ pro zdraví. Preventivní prohlídky často mohou zachránit život. I když se cítíte 
dobře, může u Vás začínat některé onemocnění, které je zatím bez příznaků. Tato akce má upozornit 
na důležitost prevence a poukázat na odpovědnost každého z nás za své zdraví. Akce proběhne 
v budově nemocnice. Ve vestibulu Vás zdravotní personál seznámí s programem, ze kterého si můžete 
sami vybrat, co Vás zajímá. Všechny nabízené úkony budou zdArmA.

Těšíme se na Vás!

Purkyňova 279, 666 01 Tišnov, tel.: 549 410 500, info@nemtisnov.cz, www.nemtisnov.cz
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V	 květnu	 jsme	 pro	 vás	 připravili	 řadu	
zajímavých	 aktivit.	 Podrobné	 informace	
naleznete	 na	 www.studanka-tisnov.cz	
nebo	na	FB.	Na	aktivity	je	třeba	nahlásit	
se	 předem!	 K	 přihlášení	 využijte	 e-mail	
studanka.tisnov@gmail.com.	 V	 případě	
zájmu	zajistíme	hlídání	dětí.	

1. Cvičení pro těhotné
Skupinové	 cvičení	 je	 vhodné	 pro	 ženy	
od	 ukončeného	 1.	 trimestru	 fyziologic-
kého	těhotenství.	Cvičební	 lekce	 jsou	za-
měřeny	na	protažení	a	posílení	důležitých	
svalových	 skupin,	 nácvik	 správného	 dý-
chání,	držení	těla,	na	zvýšení	kondice	dů-
ležité	k	samotnému	porodu.	Cvičení	vede	
fyzioterapeutka	Mgr.	Martina	Šaclová.	Za-
čínáme	ve	čtvrtek	9. 5. od 17.00–17.45 
hodin.

2. Cestování s dětmi aneb tipy na výle-
ty po jižní Moravě
Hledáte	inspiraci	na	společné	výlety	pro	
celou	rodinu,	které	jsou	maximálně	hodi-
nu	autem	od	Tišnova?	Známá	novinářka,	
spisovatelka	a	 ilustrátorka	Eva	Obůrko-
vá,	autorka	řady	knih	o	cestování	s	dět-
mi,	přijede	21. 5. mezi 16.30 a 19.00 
hodinou	do	RC	Studánka,	aby	se	s	vámi	
podělila	 o	 své	 osvědčené	 tipy	 na	 výlety	
a	výpravy	pro	rodiny	s	malými	dětmi.	Zá-

roveň	poradí,	jak	se	zařídit,	aby	cestování	
s	dětmi	bylo	příjemné	a	aby	z	toho	měli	
všichni	dobrý	pocit.

3. Předporodní příprava 
Ve	čtvrtek	23. 5. v 18.15–20.00 hodin	
začíná	kurz	předporodní	přípravy.	Základ	
tvoří	 tři	 setkání	 s	 certifikovanou	 dulou	
a	laktační	poradkyní	Martinou	Holíkovou	
Blahovou,	 v	 nichž	 se	 budeme	 věnovat	
těhotenství,	 přípravě	 na	 porod,	 výběru	
porodnice,	porodnímu	plánu,	průběhu	po-
rodu,	bondingu,	šestinedělí,	kojení	a	péči	
o	novorozence.	Jedno	setkání	s	fyziotera-
peutkou	Mgr.	Martinou	Šaclovou	je	zamě-
řeno	na	bezpečné	polohování	a	manipula-
ci	s	novorozencem.	

4. Den dětí ve Studánce
Přijďte	 se	 svými	 dětmi	 v	 úterý	 28.  5. 
od 9.00 do12.00 hodin	do	RC	Studánka	
oslavit	Den	dětí.	Návštěvníky	přijede	roz-
veselit	 klaun	 Bublíno	 se	 svým	 bublino-
vým	 vystoupením.	 V	 balónkové	 dílničce	
si	vyrobíte	zvířátko	nebo	třeba	meč.	Pro	
velké	 i	malé	návštěvníky	bude	připrave-
no	 občerstvení	 a	 pro	 děti	 také	 skákací	
hrady.	Na	akci	je	nutné	se	nahlásit	přes	
rezervační	systém	RC	Studánka.

5. Relaxace a imaginace
Přijďte	si	odpočinout	po	náročném	pracov-
ním	vytížení!	Relaxační	metody	přinášejí	
pocity	osvěžení,	uklidnění	a	štěstí.	Rela-
xace	a	imaginace	se	koná	ve	čtvrtek	30. 
5. od 18.30 hodin	pod	vedením	psycho-
ložky	Mgr.	Hany	Pelčákové	Kubecové.	Je	
nutné	přihlásit	se	předem	na	e-mail	h.ku-
becova@seznam.cz	nebo	tel.	736	607	320.

Aktivity projektu „Rodičovství 
jako příležitost“ jsou podpořeny 
z dotačního programu Rodina. Jeho 
součástí jsou aktivity 1, 2, 3, 5. 

Projekt Kulturní akce pro rodi-
ny s dětmi (aktivita 4) a Pro-

jekt psychologické podpory pro rodiny (aktivita 5) 
je realizován za finanční podpory města Tišnova.

Dobrovolníkem ve Studánce
Rodinné	 centrum	 Studánka	 dlouhodobě	
a	úspěšně	funguje	díky	nadšení	a	ochotě	
dobrovolníků.	Nacházejí	u	nás	přátelskou	
komunitu,	 ocenění,	 podněty	 pro	 osobní	
rozvoj	i	inspiraci	ke	smysluplnému	tráve-
ní	 času	 se	 svými	 dětmi.	 Vážíme	 si	 času	
i	 energie,	 který	 Studánce	 věnují.	 Jako	
poděkování	 nabízíme	 dobrovolníkům	
prostor	pro	aktivní	trávení	volného	času,	
možnost	se	realizovat	nebo	se	vzdělávat.	
Potěší	 nás,	 pokud	 se	 rozhodnete	 přidat	
se	ke	studánkovým	dobrovolníkům.	Mož-
ná	umíte	něco,	 co	 chcete	 sdílet	 s	 ostat-
ními.	 Pokud	 jste	 kreativní,	 můžete	 se	
stát	od	září	novou	lektorkou	výtvarného	
kroužku	Šikulkové.	Pomoci	nám	můžete	
i	 jako	 služební	 maminka	 v	 herně	 nebo	
dobrovolník	na	akcích	pro	veřejnost.	Více	
informací	 získáte	 na	 tel.	 777	 706	 724	
nebo	v	kanceláři	RC.	

Děkujeme za podporu Mini-
sterstvu  práce  a  sociálních 
věcí,  z  jehož  rozpočtu  jsme 
v  roce  2019  získali  dotaci 
na projekt „Rodičovství jako 
příležitost“.

Díky	 projektu	 nabídne	 RC	 Studánka	
aktivity	 zaměřené	 na	 posílení	 rodičov-
ských	 kompetencí,	 podporu	 funkční	 ro-
diny	a	zkvalitňování	rodinných	a	partner-
ských	 vztahů.	 Prostřednictvím	 projektu	
chceme	 rodičům	 ukázat,	 že	 rodičovství	
a	péče	o	děti	nebrání	osobnímu	růstu,	ale	
právě	naopak	vybízí	k	práci	na	sobě	sa-
mém	a	na	vztazích	a	komunikaci	v	rodi-
ně.	V	rámci	projektu	nabídneme	předpo-
rodní	aktivity,	dlouhodobé	kurzy	o	vývoji	
dítěte,	 přednášky	 a	 semináře	 zaměřené	
na	 výchovu,	 partnerské	 a	 rodinné	 vzta-
hy	či	osobnostní	růst.	Součástí	projektu	
je	 také	 odborné	 psychologické	 poraden-
ství	 a	 systematická	 práce	 s	 rodiči	 dětí	
s	ADHD.

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

Květnový Program Pro dětI I dosPělÉ
rodinné centrum studánka

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

Děti z Jezírka vystoupily na setkání mateř-
ských škol v Senticích. 

Foto: Petr Šebrle



TN 05/2019 43

SPOLEČNOST

dětská skupina potůček

Potůček	je	určen	pro	tišnovské	děti	mladší	4	let,	které	se	z	ka-
pacitních	 důvodů	 nedostaly	 do	 MŠ.	 Jeho	 zřizovatelem	 je	 Ro-
dinné	centrum	Studánka,	je	provozován	v	souladu	se	zákonem	
247/2014	Sb.,	o	poskytování	služby	péče	o	dítě	v	dětské	skupi-
ně,	hygienickou	vyhláškou	č.	410/2005	Sb.	a	je	řádně	registro-
ván	Ministerstvem	práce	a	sociálních	věcí	v	registru	dětských	
skupin.	 Kapacita	 dětské	 skupiny	 je	 23	 míst	 a	 na	 financování	
jejího	provozu	se	podílí	MAS	Brána	Vysočiny	a	město	Tišnov.	
Kde:	Květnická	821,	Tišnov;	k	dispozici	jsou	dvě	zčásti	propoje-
né	místnosti	a	oplocené	venkovní	hřiště.
Otevírací doba:	6.30–16.30	(každý	všední	den	včetně	prázdnin).
Strava:	Celodenní	včetně	pitného	režimu	 (je	zajištěna	dovozem	
obědů	z	MŠ	U	Humpolky,	svačinky	jsou	připravovány	v	Potůčku).
Cena:	Za	pobyt	dítěte	v	Potůčku	rodiče	hradí	„příspěvek	na	stra-
vovací	služby“,	částka	se	při	nepřítomnosti	dítěte	nevrací	a	ne-
bude	 ji	možno	odečítat	 z	 daně	 z	příjmu.	 Jedná	 se	o	příspěvek	
na	zajištění	stravy,	a	nikoli	o	„školkovné“.
	 docházka	4–5	dní	v	týdnu:	1	500	Kč
	 docházka	2–3	dny	v	týdnu:	1	200	Kč
Principy  péče:	 Dětem	 jsou	 nabízeny	 věku	 přiměřené	 aktivity	
(výtvarné,	hudební,	sportovní	a	didaktické),	které	jsou	tematic-
ky	propojeny	týdenním	a	měsíčním	výchovným	plánem.	V	Potůč-
ku	využíváme	i	montessori	pomůcky	a	uplatňujeme	prvky	tohoto	
pedagogicko-výchovného	směru.	O	děti	pečují	tři	kvalifikované	
pečovatelky,	dále	zde	pracuje	školnice	(stará	se	o	přípravu	sva-
činek,	výdej	obědů	a	o	úklid).

Jak se přihlásit:	Přijímací	řízení	bude	probíhat	až	po	ukončení	
přijímacího	řízení	do	tišnovských	mateřských	škol,	to	je	v	době	
3.	6.	až	21.	6.	2019.	V	1.	kole	přijímacího	řízení	budou	přijímány	
pouze	děti,	které
	 1.	mají	trvalý	pobyt	v	Tišnově
	 2.	dosáhnou	věku	tří	let	do	30.	4.	2020
	 3.		prošly	přijímacím	řízením	do	alespoň	jedné	z	tišnovských	

MŠ	a	do	žádné	z	jimi	vybraných	tišnovských	školek	se	ne-
dostaly

Kontakt,  dotazy:	 manažerka	 dětské	 skupiny	 Mgr.	 Kateřina	
Hromčíková	(studanka.potucek@gmail.com,	777	706	723),
www.	studanka-tisnov.cz.

péče o děti jezírko

Jezírko	je	zařízení	školkového	typu	pro	děti	od	2	do	4	let,	které	
RC	Studánka	provozuje	již	od	roku	2012.	Jezírko	je	provozováno	
na	základě	vázané	živnosti	„Péče	o	děti	do	tří	let	věku	v	denním	
režimu“.	Naším	cílem	je	co	nejvíce	vyjít	vstříc	poptávce	rodičů	
a	zajistit	flexibilní	péči	o	jejich	děti.	Můžete	proto	přihlásit	děti	

na	každodenní,	 pravidelnou	 (např.	2	nebo	3	dny	v	 týdnu),	ne-
pravidelnou	nebo	též	polodenní	docházku.	Po	domluvě	je	možné	
přijmout	i	děti	mladší	2	let.	Podmínkou	je	individuální	péče	(viz	
ceník	níže).	Přijímáme	děti	bez	ohledu	na	trvalé	bydliště	a	za-
městnanost	rodičů	až	do	naplnění	naší	kapacity.	Péče	o	děti	je	
plně	hrazena	rodiči,	provoz	Jezírka	není	hrazen	z	žádné	dotace.
Kde:	 Riegrova	 318,	 Tišnov	 (přímo	 v	 budově	 RC	 Studánka);	
K	dispozici	je	také	uzavřené	dětské	hřiště	a	tělocvična.
Otevírací doba:	7.00–16.00	(každý	všední	den	včetně	prázdnin).
Strava:	Celodenní	včetně	pitného	režimu	(je	zajištěna	dovozem	
obědů	od	externího	dodavatele,	svačinky	připravují	pečovatelky	
přímo	v	Jezírku).
Cena:	Skládá	se	ze	stravného	a	„školkovného“.	Školkovné	lze	
uplatnit	jako	sleva	na	dani	(za	rok	2019	až	do	výše	13	350	Kč).
	 Strava	 celodenní	50	Kč/den
	 	 	 polodenní	40	Kč	/den

Individuální péče	–	dítě	má	pro	sebe	ve	třídě	jednu	pečovatelku,	
která	se	stará	pouze	o	něj.	Pro	děti	mladší	2	let	je	automatická,	
pro	děti	okolo	dvou	let	dle	individuální	potřeby	každého	dítěte.
Principy péče:	Nabízíme	péči	s	pravidelným	denním	programem	
a	aktivitami	vedoucími	k	rozvoji	dětí	po	všech	stránkách.	Dů-
raz	klademe	na	individuální	přístup	k	dětem,	známé,	bezpečné	
a	 laskavé	 prostředí.	 O	 děti	 pečuje	 stálý	 tým	 zkušených	 certi-
fikovaných	pečovatelek,	Jezírkovou	„normou“	je	1	pečovatelka	
na	5	dětí.	

Jak se přihlásit: Do	Jezírka	je	možno	přihlásit	se	již	nyní,	o	při-
jetí	rozhoduje	pořadí	při	podání	přihlášky.	V	případě	zájmu	kon-
taktujte	koordinátorku	hlídání	paní	Blanku	Mahelovou.
Kontakt,  dotazy:	 koordinátorka	 hlídání	 Blanka	 Mahelová	
(studanka.jezirko@gmail.com,	775	050	558),
www.studanka-tisnov.cz.

PÉče o dětI v rC studánKa
ve ŠKolním roCe 2019/2020 

dětská skupina potůček
Kateřina Hromčíková, manažerka dětské skupiny

DOCHÁZKA
polodenní
(7–12	nebo	

11–16)

celodenní
(7–16)

děti starší 2 let

pravidelně	5 dní	v	týdnu 4	200	Kč/měsíc 6	000	Kč/měsíc

pravidelně	4 dny	v	týdnu 3	700	Kč/měsíc 5	200	Kč/měsíc

pravidelně	3 dny	v	týdnu 3	000	Kč/měsíc 4	200	Kč/měsíc

pravidelně	2 dny	v	týdnu 2	000	Kč/měsíc 3	100	Kč/měsíc

pravidelně	1 den	v	týdnu 1	100	Kč/měsíc 1	800	Kč/měsíc

nepravidelná	docházka 300	Kč/den 500	Kč/den

individuální péče v Jezírku

dítě	starší	než	18 měsíců 500	Kč/den 800	Kč/den

dítě	mladší
než	18 měsíců

650	Kč/den 1	000	Kč/den
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Pravidelné aktivity
Cvičení:	 pondělí	8–9	hodin	(tělocvična	CSS,	cvičí	pí	Špačková)
	 	 	středa	8–9	hodin	(tělocvična	CSS	nebo	v	přírodě	–	sraz	

zájemců	u	tělocvičny	CSS),	cvičení	s	prvky	Hatha	jógy,	
cvičí	Ing.	Petra	Tomšíková)		

	 	 pátek	8–9	hodin	(tělocvična	CSS,	cvičí	pí	Špačková)
Procvičování paměti:	úterý	8.30–9.30	hodin,	od	9.30	hodin	zpívání
Procházky:	čtvrtek	od	13	hodin	(v	případě,	že	není	jiná	akce	či	výlet)
Tvořivé dílny:	pátek	od	13	do	15	hodin
Knihovna:	pondělí	a	pátek	10–12	hodin
Všechny	činnosti	jsou	určeny	pro	seniory	z	Tišnova	a	okolí	(ne-
jen	z	CSS).

Termíny plavání ve Wellness Kuřim 
Květen	 	pouze	středa	15. 5. 2019,	po	plavání	je	plánována	ná-

vštěva	restaurace
Další	plavání	budou	probíhat	od	října	2019,	vždy	první	a	 třetí	
středy	v	měsících.
Odjezd	od	Podhorácké	restaurace	je	v	11.45	hodin.	Předpoklá-
daný	návrat	do	Tišnova	v	cca	15.30	hodin.	Doprava	a	vstupné:	
110	Kč.	Přihlašování	a	bližší	informace:	Ing.	Petra	Tomšíková,	
mob.	730	193	325,	Marta	Špirková,	mob.	773	590	274	nebo	osob-
ně	v	knihovně	Centra	sociálních	služeb	Tišnov,	Králova	1742.

Pálení čarodějnice
CSS	Tišnov	Vás	zve	na	akci:	„Pálení	čarodějnice“,	a	to	v	úterý 
30. 4. 2019 od 15.30 do 18.00 hodin.
S	sebou	si	vezměte	dobroty	na	opékání	a	pití.	Hudební	nástroje	ví-
tány!	Pro	zájemce	budou	dále	připraveny	kovové	koule	pro	hru	pé-
tanque.	Sejdeme	se	v	15.30	hodin	u	hlavního	vstupu	do	CSS	Tišnov.
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.

Jeskyně Blanických rytířů
Centrum	sociálních	služeb	Tišnov	vás	zve	ve	čtvrtek 9. 5. 2019	
na	 zájezd	 do	 Rudky	 u	 Kunštátu,	 kde	 navštívíme	 dílo	 rodáka	
z	nedalekého	Bořitova,	Stanislava	Rolínka	„Jeskyně	Blanických	
rytířů“,	které	je	unikátní,	inspirované	českou	historií.
Odjezd	autobusu	od	Podhorácké	restaurace	je	v	9.00	hodin.	Cena	
220	Kč.	V	ceně	zájezdu	je	doprava,	vstupenka	do	jeskyní	a	na	roz-
hlednu,	 zahrada	 smyslů	 –	 hmatová	 stezka	 a	 návštěva	 zahrady	
venkovského	zámečku	Kunštát.	Po	prohlídce	jeskyně,	rozhledny	
a	zahrady	smyslů	je	plánován	oběd	v	restauraci	v	bezprostřední	
blízkosti	areálu.	Po	obědě	navštívíme	městečko	Kunštát,	přesněji	
tamější	zahradu	venkovského	zámečku,	který	je	zařazený	mezi	ná-
rodní	kulturní	památky.	Předpokládaný	návrat	v	cca	15.30	hodin.
Přihlašování	a	bližší	informace:	kulturní	pracovnice	Ing.	Petra	
Tomšíková,	mob.	730	193	325.
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.

Den matek – „Dívka k rytmu zrozená...“
Centrum	sociálních	služeb	Tišnov	vás	zve	u	příležitosti	Dne	ma-
tek	na	hudební	představení	„Dívka	k	rytmu	zrozená...“,	které	se	
koná	ve	čtvrtek 16. 5. 2019 ve 14.00 hodin v  jídelně CSS 
Tišnov,	Králova	1742.	
Šarmantní	dáma	Blanka,	která	má	ráda	krásné	šaty	a	půvabné	
písně,	obé	z	dob,	kdy	na	plátnech	kin	byl	největší	hvězdou	Ol-
dřich	Nový,	kdy	módní	časopisy	měly	názvy	jako	Dámské	Aka-
demické	Módní	Listy,	Chic	Pari-sienne	či	Revue	Eva	a	kdy	v	hu-
debním	průmyslu	dominovala	třeba	Inka	Zemánková	a	Melody	
boys	R.	A.	Dvorského.	Pěvkyni,	či	lépe	snad	pěnkavu,	doprovází	
trio	hudebníků	na	akustické	nástroje	–	basa,	cajon,	kytara.	Hu-
dební	 uskupení	 preferuje	 písně	 z	 období,	 kdy	 jazz	 byl	 v	 éteru	
hlavním	hudebním	proudem,	než	jej	nahradil	vyzývavý	až	lasciv-
ní	rock-and-roll.
Okuste	 s	 námi	 špetku	 nostalgie	 a	 zaposlouchejte	 se	 do	 tónů,	
které	 možná	 zněly	 v	 kavárnách,	 když	 Guth	 Jarkovský	 psal	
svůj	Společenský	katechismus.	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.

Poslechový pořad Písničky ze starých časů
Centrum	sociálních	služeb	Tišnov	a	deTOX	vás	zvou	na	závěreč-
ný	poslechový	pořad	cyklu	Ze	starých	časů,	který	má	připraven	
a	který	taktéž	komentuje	pan	Ing.	Václav	Seyfert.
Přijďte	se	zaposlouchat	ve	středu 22. května	–	Zvláštní	zoolo-
gická	zahrada.	Sejdeme	se	v knihovně CSS Tišnov v 15 hodin.		
Vstupné	dobrovolné.

Bachovy bylinné esence
Centrum	sociálních	služeb	Tišnov	Vás	zve	na	přednášku	(bese-
du)	týkající	se	systému	38	Bachových	květů	z	divoce	rostoucích	
rostlin	a	stromů,	které	slouží	ke	zvládnutí	přechodných	negativ-
ních	nálad	mysli.	
Za	všemi	nemocemi	a	utrpením	se	skrývá	strach,	úzkost,	neklid,	
obavy	a	starosti	–	mentální	formy,	se	kterými	se	ztotožňujeme,	
a	které	tak	omezují	radostné	a	harmonické	prožívání	naší	zkuše-
nosti	v	tomto	světě,	která	je	pomíjivá.	Nemoc	je	jedním	ze	způ-
sobů,	prostředků,	kterým	nás	naše	„duše“	obrací	k	uvědomění	
Jediné	podstaty	Vědomí	Já	jsem.	Pomocníkem	k	tomuto	návratu,	
k	rozvíjení	vnitřní	dokonalosti	a	mostem	ke	spojení	s	naší	intuicí,	
jsou	i	Bachovy	esence,	připravené	ze	zdrojů	přírody.	Korespon-
dují	s	našimi	pozitivními	i	negativními	vlastnostmi,	a	proto	jsou	
schopny	vyrovnávat	důsledky	emoční	nerovnováhy,	která	je	pak	
příčinou	nemoci.	Pomáhají	nám	projít,	pochopit	a	pustit	se	příčin	
našich	omezení,	ze	kterých	se	generuje	utrpení,	pomáhají	nám	
dosáhnout	vnitřní	rovnováhy	mezi	tělem,	duší	a	duchem.	

den mateK I PlavBa Po daleŠICKÉ Přehradě
centrum sociálních služeb tišnov

Petra Tomšíková, kulturní pracovnice
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Na	 přednášku	 (besedu)	 Ing.	 Petry	 Tomšíkové	 můžete	 přijít	
ve	středu 29. 5. 2019 v 14.00 hodin do knihovny CSS Tiš-
nov,	Králova	1742.	Budu	se	na	Vás	těšit.
Vstupné	dobrovolné.

Senior 21. století – Leseb a gayů se nebojí
Centrum	sociálních	služeb	Tišnov	vás	zve	na	besedu	týkající	se	
otázky	 leseb,	 gayů,	 bisexuálních	 a	 trans	 (LGBT)	 osob.	 Bude-
me	sdílet	své	názory,	zkušenosti,	naděje	i	obavy	a	popovídáme	
si	na	toto	téma,	a	to	ve	středu 12. 6. 2019 od 13.30 hodin 
v knihovně CSS Tišnov,	Králova	1742.
Beseda	 je	 určena	 všem,	 pro	 které	 věk	 v	 občanském	 průkazu	
neznamená	překážku	v	poznávání	světa	kolem.	Mezigenerační	
dialog	vítán.	Vstupné	zdarma,	občerstvení	zajištěno.
Moderátorka:	Mgr.	Jolana	Novotná,	zakladatelka	a	koordinátor-
ka	programu	o	LGBT	stárnutí	PROUD,	z.	s.,	a	odborná	poradky-
ně	pro	pozůstalé.

Plavba po Dalešické přehradě, exkurze do vodní elektrárny 
Dalešice a prohlídka „Postřižinského“ pivovaru
Centrum	sociálních	služeb	Tišnov	vás	zve	v	pondělí 24. 6. 2019	
na	plavbu	lodí	po	Dalešické	přehradě,	dále	exkurzi	do	vodní	elek-
trárny	 Dalešice	 a	 návštěvu	 pivovaru	 Dalešice,	 kde	 poobědváme	
(menu	300	gramů,	149	korun)	a	zhlédneme	prohlídku	historické	
části	 pivovaru,	 respektive	Muzeum	 rakousko-uherského	pivovar-
nictví	(stará	kotelna,	strojovna	a	zrekonstruovaná	historická	varna	
–	místo	natáčení	slavné	koupací	scény	z	filmu	Postřižiny).	Dále	se	
dozvíme	o	historii	Dalešického	pivovaru	i	parostrojní	výrobě	piva.	

Odjezd	 autobusu	 od	 Podhorácké	 restaurace	 je	 v	 7.45	 hodin.	
Cena	380	Kč.	V	ceně	zájezdu	je	doprava	autobusem,	lodní	vstu-
penka,	exkurze	vodní	elektrárny	Dalešice	a	vstupenka	na	pro-
hlídkový	 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.
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.

	 Rádi	bychom	s	vámi	sdíleli	zážitky,	které	se	udály	
v	„nízkoprahu“	Klub	Čas	Tišnov.	Služba	je	určená	pro	

mladé	 lidi,	 kteří	 se	 mohou	 ocitnout	 ve	 složité	 životní	 situaci.	
Proto	 jsme	 rádi,	 když	 se	 nám	 podaří	 poznat	 ty,	 kteří	 tu	 svou	
životní	 překážku	překonali	 a	mohou	být	 inspirací	 pro	 ostatní.	

Ve	spolupráci	se	Střední	školou	a	základní	školou	Tišnov	se	nám	
podařilo	uspořádat	besedu	s	Lucií	Pařilovou	na	téma	„Motivace	
k	životu	a	překonávání	překážek.“	Lucie	je	i	přes	svůj	handicap,	
nemá	horní	končetiny,	plná	elánu	a	energie,	kterou	dokáže	pře-
dat	lidem	kolem	sebe.	A	to	se	podařilo	i	tentokrát.	
	 Další	akce	proběhla	díky	vám.	Projekt	S	Klubem	Čas	za	po-
znáním,	pro	který	jste	mohli	hlasovat	v	prodejnách	Tesco,	umož-
nil	našim	klientům	navštívit	výstavu	Titanic.	Tato	interaktivní	
záležitost	otevřela	dveře	nejen	do	minulosti	 lodi,	ale	 i	do	osu-
dů	 lidí	 na	 její	 palubě.	 Podařilo	 se	 doplnit	 klubovou	 knihovnu	
o	spousty	naučné	literatury	z	různých	odvětví	a	směrů.	
	 Dále	 jsme	 pro	 naše	 klienty	 uspořádali	 bowlingový	 turnaj.	
Tato	činnost	je	již	tradičním	poděkováním	všem,	kteří	nám	po-
máhají	s	péčí	o	klub	a	s	inovacemi,	které	jej	posouvají	dál.	
	 Za	všechny	formy	podpory	a	pomoci	děkujeme.	Jsme	rádi,	že	
vnímáte	smysl	a	poslání	této	služby.	Najdete	nás	na	„Ráboňce“	
v	 Tišnově,	 vedle	 Fortiky	 v	 Lomnici,	 a	 také	 se	 můžeme	 potkat	
na	streetworku	v	Tišnově.	Sledujte	 i	náš	FB	profil	NZDM	Klub	
Čas	Tišnov	a	dozvíte	se	vždy	včas	a	přesně,	co	je	na	který	den	
v	plánu.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas Tišnov je spolufinancová-
no Jihomoravským krajem.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas Tišnov je realizováno 
za finanční podpory města Tišnova.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas Tišnov je spolufinancová-
no městysem Lomnice u Tišnova a obcí Čebín.

jarní rePort z KluBu
oblastní charita tišnov

Richard Mašek

Podařilo se doplnit knihovnu klubu o další naučnou literaturu.
Foto: archiv Oblastní charity Tišnov
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	 K	napsání	tohoto	článku	mě	inspiroval	dotaz	jedné	naší	kli-
entky,	která	je	matkou	dvouletého	dítěte,	na	něž	pobírá	rodičov-
ský	příspěvek.	Klientka	nyní	onemocněla	a	má	být	hospitalizo-
vána	v	nemocnici.	S	dítětem	tedy	musí	zůstat	z	práce	doma	otec	
dítěte	 (klientčin	 manžel).	 Klientku	 zajímalo,	 zda	 si	 musí	 brát	
manžel	dovolenou,	nebo	zda	má	nárok	na	nějakou	dávku…

	 V	daném	případě	může	manžel	klientky	čerpat	ošetřovné,	což	
je	dávka	nemocenského	pojištění,	na	kterou	mají	nárok	pouze 
zaměstnanci,	nikoli	OSVČ,	přestože	si	platí	nemocenské	pojiš-
tění.	Na	ošetřovné	 také	nemají	nárok	např.	 zaměstnanci	činní	
na	základě	dohody	o	provedení	práce	nebo	dohody	o	pracovní	
činnosti	a	domáčtí	zaměstnanci	(tj.	zaměstnanci,	kteří	nepracují	
na	pracovišti	zaměstnavatele,	ale	podle	dohodnutých	podmínek	
vykonávají	sjednané	práce	doma	nebo	na	jiném	místě	a	v	pra-
covní	době,	kterou	si	sami	rozvrhují).
	 Nárok na ošetřovné	má	tedy	zaměstnanec,	který	je	účasten	ne-
mocenského	pojištění	a	který	nemůže	vykonávat	práci	z	důvodu:
	 •		ošetřování	dítěte	mladšího	10	let,	pokud	toto	dítě	onemoc-

nělo	nebo	utrpělo	úraz,
	 •		ošetřování	 jiného	 člena	 domácnosti,	 jehož	 zdravotní	 stav	

z	důvodu	nemoci	nebo	úrazu	vyžaduje	nezbytně	ošetřování	
jinou	fyzickou	osobou,	

	 •		ošetřování	 členky	domácnosti,	která	porodila,	 jestliže	 její	
stav	 v	 době	 bezprostředně	 po	 porodu	 vyžaduje	 nezbytně	
ošetřování	jinou	fyzickou	osobou,	

	 •		péče	o	dítě	mladší	10	let,	protože
	 	 –		školské	zařízení,	jehož	je	žákem	(nebo	jiné	dětské	zaříze-

ní,	v	jehož	péči	se	nachází),	je	uzavřeno	z	nařízení	přísluš-
ného	orgánu	(např.	z	důvodu	havárie,	epidemie,	povodní),

	 	 –		mu	 byla	 nařízena	 karanténa,	 a	 proto	 nemůže	 docházet	
do	školy	či	navštěvovat	dětské	zařízení,

	 	 –		fyzická	osoba,	která	jinak	o	dítě	pečuje,	onemocněla,	utrpě-
la	úraz,	byla	hospitalizována,	porodila	nebo	jí	byla	nařízena	
karanténa,	a	proto	nemůže	o	dítě	pečovat.

	 Podmínkou	nároku	na	ošetřovné	je,	že	ošetřovaná	osoba	žije	
se	zaměstnancem	ve	společné	domácnosti.	Tato	podmínka	neplatí	
v	případě	ošetřování	nebo	péče	o	dítě	mladší	10	let	rodičem.	

  Ošetřovné se vyplácí	nejdéle	devět	kalendářních	dnů	na	jed-
no	ošetřování.	Pokud	se	však	jedná	o	osamělého	zaměstnance,	
který	 má	 v	 trvalé	 péči	 alespoň	 jedno	 dítě	 ve	 věku	 do	 16	 let,	
které	neukončilo	povinnou	školní	docházku,	může	být	ošetřovné	
vypláceno	až	16	kalendářních	dnů.	Uvedená	doba	se	přerušuje	
po	dobu,	po	kterou	byla	ošetřovaná	osoba	v	lůžkové	péči	zdra-
votnického	zařízení.

	 Při	ošetřování	(péči)	se	mohou	osoby	žijící	v	domácnosti	jed-
nou vystřídat	a	doba	ošetřování	druhou	osobou	se	započítává	
do	celkové	doby	ošetřovného.	
	 V	 běžných	 případech	 nemůže	 zaměstnanec	 čerpat	 ošetřovné	
na	dítě,	jestliže	jiná osoba pobírá na toto dítě peněžitou pomoc 
v  mateřství  nebo  rodičovský  příspěvek	 (výjimkou	 je	 situace,	
kdy	tato	osoba	například	onemocněla	a	nemůže	o	dítě	pečovat,	
což	je	právě	náš	případ	uvedený	v	úvodu	tohoto	článku).
	 Žadatel	o	tuto	dávku	svůj	nárok uplatňuje	tiskopisem	„Roz-
hodnutí	o	potřebě	ošetřování	(péče)“,	který	vystavuje	ošetřující	
lékař	osoby,	která	onemocněla.	Zaměstnanec	vyplněný	tiskopis	
neprodleně	doručí	svému	zaměstnavateli.
	 Pokud	byste	se	rádi	dozvěděli	podrobnější	informace	k	této	dávce	
(např.	jak	je	to	s	ošetřovným	u	sourozenců,	při	skončení	pracovního	
poměru,	zda	jsou	u	ošetřovného	stanoveny	vycházky,	jak	ošetřovné	
vypočítat,	jaký	je	postup	při	uplatňování	nároku	na	ošetřovné…)	
nebo	pokud	vám	můžeme	poskytnout	odborné	sociální	poradenství	
v	sociální	oblasti	a	v	oblasti	práva,	objednejte	se	bezplatně	k	nám	
do	Poradny,	kde	vám	rádi	poradíme	a	pomůžeme.	

Kontaktovat	nás	můžete	telefonicky	na	tel.	č.	731	453	275,	
e-mailem	na	poradna@tisnov.charita.cz	nebo	osobně	na	adrese:	
Poradna	Porta,	Ráboňova	116,	Tišnov.	Naše	 otevírací	 doba	 je	
každé	pondělí	a	středu	7.00–11.00,	12.00–17.00,	úterý	7.30	až	
12.30	na	objednání	a	čtvrtek	7.30–12.00	na	objednání.

Poradna Porta Tišnov – odborné sociální poradenství je spolufinancována 
Jihomoravským krajem.
Poradna Porta Tišnov – odborné sociální poradenství je realizována za fi-
nanční podpory města Tišnova.

oŠetřovnÉ
oblastní charita tišnov

Eva Urbánková, Poradna Porta Tišnov

MěKS nabízí prostory objektu na Mlýnské 152
(velký sál, malý sál, foyer, zahrada, kuchyňka aj.), 

v Muzeu města Tišnova na Jungmannově 80
(stylová kavárna, vnitřní terasa)

a areál letního kina ke krátkodobým pronájmům. 

Různě velké prostory dle potřeby, veškeré
nezbytné zázemí, nerušené soukromí.

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

tic@kulturatisnov.cz 

PRONÁJEM
 PROSTOR  MěKS
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	 „Environmentální	vzdělávání	je	a	bude	
v	 našem	 středisku	 volného	 času	 priori-
tou.”	 To	 jsou	 slova	 naší	 paní	 ředitelky	
Mgr.	 Ivany	 Kroutilové,	 kterými	 končila	
svůj	 článek	 v	 jednom	 z	 předcházejících	
čísel	Tišnovských	novin.	„Předávání	rele-
vantních	informací	o	stavu	životního	pro-
středí	dětem	považuji	za	nesmírně	cenné	
a	důležité,“	pokračovala	v	příspěvku	no-
vin.	Pátek	5.	dubna	2019	byl	 tedy	oním	
dnem,	 kdy	 jsme	 opět	 v	 Inspiru	 dětem,	
žákům,	 ale	 i	 široké	 veřejnosti	 připravili	
jako	každý	rok	ke	Dni	Země	environmen-
tální	aktivity	a	pravdivé	informace.	
	 Letošní	ročník	měl	podtitul	Voda	v	kra-
jině.	 Voda	 jako	 přírodní	 zdroj	 je	 předpo-
kladem	 veškerého	 života	 na	 Zemi.	 Již	
Evropská	vodní	charta	ze	6.	května	1968	
ve	 Štrasburku	 říká:	 •	 Bez	 vody	 není	 ži-
vota.	•	Zásoby	sladké	vody	nejsou	nevy-
čerpatelné	•	Znečišťování	vody	způsobuje	
škody	 člověku	 a	 ostatním	 organismům	
závislým	na	vodě.	•	Jakost	vody	musí	od-
povídat	 požadavkům	 pro	 různé	 způsoby	
jejího	 využití,	 zejména	normám	 lidského	

zdraví.	•	Po	vrácení	použité	vody	do	zdro-
je	nesmí	voda	zabránit	jeho	dalšímu	pou-
žití.	 •	 Pro	 zachování	 vodních	 zdrojů	 má	
zásadní	vliv	rostlinstvo,	především	les.	•	
Vodní	 zdroje	 musí	 být	 zachovány.	 •	 Pří-
slušné	orgány	musí	plánovat	účelné	hos-
podaření	s	vodními	zdroji.	•	Ochrana	vody	
vyžaduje	 intenzivní	 vědecký	 výzkum,	
výchovu	 odborníků	 a	 informování	 veřej-
nosti.	 •	 Voda	 je	 společným	 majetkem,	
jehož	hodnota	musí	být	všemi	uznávána.	
A	musí	být	využívána	účelně	a	ekonomic-
ky.	•	Hospodaření	s	vodními	zdroji	by	se	
mělo	 provádět	 v	 rámci	 povodí,	 a	 nikoli	
v	 rámci	 politických	 nebo	 správních	 hra-
nic.	•	Voda	nezná	hranic	a	jako	společný	
zdroj	vyžaduje	spolupráci.
	 V	době	velkých	klimatických	změn	dě-
jících	se	na	naší	planetě	je	právě	důleži-
té,	aby	se	o	vodu,	její	zachování	i	udržení	
v	krajině	zajímalo	stále	více	lidí.	Jednou	
z	 nich	 je	 i	 „šestnáctiletá	 švédská	 eko-
logická	 aktivistka	 Greta	 Thunbergová,	
která	byla	nominována	na	Nobelovu	cenu	
za	mír.	Školačka	inspirovala	v	posledních	
měsících	celosvětovou	studentskou	kam-
paň,	která	má	přimět	 politiky	k	důsled-
nější	ochraně	klimatu	a	snižování	emisí“,	
píší	Lidovky.cz.	
	 V	našich	Inspiro	aktivitách	se	návštěv-
níci	mohli	seznámit	s	kvalitou	vody	z	růz-
ných	zdrojů,	osvěžili	si	vědomosti	o	vel-
kém	 a	 malém	 koloběhu	 vody,	 vodních	
tocích	 v	 České	 republice,	 dále	 o	 typech	
půdy	 s	 praktickými	 ukázkami	 z	 okolí	
Tišnova.	Rozdíl	mezi	půdou	z	pole	a	pů-
dou	z	lesa	pokrytou	mechem	ve	spojitosti	
se	 zadržováním	 vody	 v	 krajině	 byl	 mar-
kantní.	Byl	k	dispozici	i	vyrobený	model	
vodního	toku,	kde	návštěvníci	na	vlastní	
oči	viděli,	 jak	rychle	voda	mizí	z	krajiny	
v	 regulovaném	 toku	a	 jak	naopak	může	
využívat	a	využívá	přirozeného,	meandro-
vého	toku.	Jak	zaplavuje	půdu	a	dodává	
přirozenou	vláhu,	která	jinak	v	příliš	re-
gulované	řece	rychle	odtéká.	Stanoviště	
byla	zaměřena	rovněž	na	poznávání	bez-
obratlých	 i	 obratlých	 živočichů,	 květin	
a	stromů.	Díky	družinám	na	ZŠ	Smíškova	
a	ZŠ	ZaHRAda	prošlo	 stanovišti	 na	 cca	
50	dětí.	Velká	škoda,	že	se	akce	neúčast-
nila	širší	veřejnost.	

	 Stromů	 a	 keřů	 se	 týkala	 druhá	 část	
Inspiro	 Dne	 Země,	 která	 měla	 za	 úkol	
vlastním	příkladem	se	přičinit	o	zadrže-
ní	 vody	v	krajině.	Konkrétně	vysazením	
jedlých	stromů	a	keřů	v	nově	upraveném	
okolí	 venkovní	 učebny	 u	 Inspira	 v	 tzv.	
Zelené	arše.	Za	odborného	dohledu	pana	
Stanislava	Pařízka	byly	vysázeny	stromy	
–	moruše	bílá	a	 jeřáb	moravský	sladko-
plodý,	 dále	 keře	 rakytník	 řešetlákový,	
muchovník	velkokvětý,	líska	velkoplodá,	
keřové	třešně	a	náš	téměř	tišnovský	keř	
dřín	obecný.	Aby	stavbou	učebny	neubylo	
zelené	plochy	v	 intravilánu	města,	bude	
ještě	 v	 době	po	Velikonocích	archa	osá-
zena	rozchodníky	a	bude	v	Tišnově	opět	
jednou	 z	 prvních	 vlaštovek	 zelených	
střech.	Veškeré	práce	i	pracovní	postupy	
jsou	 v	 souladu	 s	 podmínkami	 zakládání	
přírodních	zahrad.	Na	dalších	akcích	by-
chom	chtěli	vytvořit	výukové	prvky	v	za-
hradě.	Všichni	jste	srdečně	vítáni.

den země
středisko volného času inspiro

Monika Chlupová Fruhwirtová, pedagožka

Školáci viděli a hlavně si ověřili kvalitu vody 
z různých zdrojů.

Foto: Monika Chlupová Fruhwirtová

Za odborného dohledu pana Stanislava Paříz-
ka byly vysázeny stromy u tzv. Zelené archy. 

Foto: Monika Chlupová Fruhwirtová
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	 Je	jaro,	otepluje	se,	dny	se	prodlužují,	
začíná	všemožné	hemžení	na	zahrádkách	
a	práce	na	úpravách	obydlí.	Myslíme	ale	
při	 tom	 i	 na	 ostatní	 obyvatele,	 kteří	 se	
probouzejí	 ze	 zimního	spánku	či	 se	vra-
cí	z	tradičních	zimovišť,	aby	tady	vyvedli	
svá	mláďata?	A	jak	vlastně	upravit	zahra-
du	k	tomu,	aby	byla	krásná	a	lákavá	pro	
všechny	a	nejen	pro	naše	oko?
	 Touto	 tematikou	 jsme	 se	 zabývali	
na	naší	akci	Jaro	ožívá	v	pátek	22.	března	
na	zahradě	Inspira.	Pro	děti	byly	připra-
veny	edukativní	prvky	z	oblasti	migrace	
ptáků	 a	 následné	 péče	 o	 ně,	 jak	 a	 čím	
je	 správně	 dokrmovat,	 jaké	 nabídnout	
hnízdní	 budky	 či	 jak	 zabezpečit	 skle-
něné	 plochy	 proti	 nechtěným	 nárazům,	
které	 mnohdy	 pro	 ptáky	 končí	 fatálně.	
Jako	 památku	 si	 děti	 odnesly	 vyrobené-
ho	dřevěného	ptáčka	na	 zavěšení.	Vyvr-
cholením	odpoledního	bloku	byla	výroba	

ptačích	 budek	 podle	 návodů	 České	 spo-
lečnosti	ornitologické.	Pod	vedením	pro-
fíků	z	kroužku	Malý	Kutil	nám	s	výrobou	
pomáhaly	 i	děti	 ze	školních	družin.	Kde	
budou	budky	následně	vyvěšeny,	bylo	do-
hodnuto	s	Ing.	Václavem	Drhlíkem,	který	
dopředu	vytipoval	stromy	v	parku	u	kos-
tela.	Vzrostlé	 ořešáky	a	 jabloně	 tak	po-
skytly	 potřebné	 místo	 pro	 instalaci	 pěti	
hnízdních	budek,	které	snad	již	brzy	ob-
sadí	 sýkory	koňadry,	 modřinky	 či	 rehci.	
Snad	se	jim	bude	dobře	bydlet.	
	 Po	celou	dobu	akce	byly	v	sále	Inspira	
nainstalovány	 fotky	 fotografa	a	milovníka	
přírody	 pana	 Josefa	 Permedly.	 Nad	 jeho	
precizním	provedením	a	povedenými	záběry	
z	ptačí	říše	se	návštěvník	rád	zastavil.	Te-
matický	den	zakončila	Ing.	Hanka	Ondruš-
ková	vyprávěním	na	téma	Ptáci	v	zahradě.	
Dala	tipy	na	jedlé	bobulonosné	keře,	které	
jsou	svými	květy	a	plody	lákavé	a	chutné	

pro	veškeré	návštěvníky	zahrad.	A	myšlen-
ka	večera?	Lenost	se	na	zahradě	vyplácí.	
Anglický	trávník	bez	jediného	kvítku	niko-
ho	nenaláká.	A	že	na	podzim	jste	nestihli	
uklidit	kupu	starých	větví	a	listí?	Tím	lépe,	
poskytli	 jste	 tak	 úkryt	 živočichům,	 kteří	
díky	vám	přezimovali	v	bezpečí.	
	 V	 následujících	 dnech	 se	 uskutečnily	
dvě	 přednášky	 věhlasného	 ornitologa,	
cestovatele	a	fotografa	prof.	Tomáše	Gri-
ma,	který	svým	netradičním	pojetím	srov-
nal	 ptačí	 zpěv	 se	 známými	 skladbami.	
Po	zpěvu	cvrčilky	říční	tak	udeřily	drsné	
tóny	metalové	skladby	Cowboys	from	Hell	
a	posluchač	byl	 lapen	a	zmaten,	čí	zvuk	
vlastně	poslouchá.	Druhá	přednáška	nás	
provedla	 neobvyklým	 životem	 kukačky.	
Přednáška	byla	protkána	fotkami	i	videi,	
které	Tomáš	pořídil	během	výzkumu	ku-
kaček	ve	Finsku.	To,	co	předchází	 jarní-
mu	toužebnému	kukání,	se	leckdy	dá	při-
rovnat	k	hororovému	filmu.	Neuvěřitelná	
touha	po	životě	dosahuje	u	mladých	kuka-
ček	často	heroických	výkonů.
	 Z	celé	páteční	akce	mi	rezonuje	v	hla-
vě	 jediná	věta:	 „To,	 co	 je	dobré	pro	člo-
věka,	 je	 dobré	 i	 pro	 ptáky.“	 Využívejme	
tedy	 rozmanitosti,	 které	 příroda	 nabízí.	
Pomůžeme	tím	sobě	i	jí.	

Fotosoutěž 
1. dubna – 31. července  
K	příležitosti	20.	narozenin	Inspira	vypi-
sujeme	fotosoutěž	na	téma	Světlo.	
Soutěže	 se	 může	 zúčastnit	 každý	 ob-
čan	 z	 Tišnovska.	 Stačí	 se	 zaregistrovat	
a	poslat	1	až	3	své	fotografie.	Uzávěrka	
soutěže	 je	 31.	 7.	 Vybrané	 snímky	 bu-
dou	 vystaveny	 na	 podzimních	 oslavách	
a	20.	září	bude	vyhlášení	vítězů	na	naro-
zeninách	Inspira.	
Bližší	 informace	 a	 pravidla	 soutěže	 na-
jdete	na	www.svcinspiro.cz/akce.				

Finálové kolo TFL 
4. a 5. května od 9.00
Sportovní hala ZŠ Smíškova 
Všechny	malé	 i	velké	florbalové	přízniv-
ce,	sportovce	i	fanoušky,	zveme	na	finálo-
vé	kolo	Tišnovské	florbalové	ligy,	na	kte-
rém	se	uzavře	boj	družstev	o	co	nejlepší	
umístění	v	turnaji	a	také	sezóna	letošní-
ho	školního	roku.	V	sobotu	dopoledne	se	

naposledy	utkají	družstva	mladší	katego-
rie,	na	která	odpoledne	naváže	kategorie	
starších	 žáků.	 Dorostenecká	 družstva	
změří	své	síly	v	neděli.		
	
Tanečnice z Inspira
na Mistrovství Moravy
Skupina	 mladých	 tanečnic	 z	 kroužků	
Inspira,	 které	 si	 říkají	 Taneční	 krok,	
a	skupina	mažoretek	se	zúčastnily	regio-	
nálního	 kola	 mezinárodního	 tanečního	
klání	 Czech	 dance	 tour.	 Tato	 soutěž	 se	
uskutečnila	 v	 neděli	 7.	 dubna	 v	 Brně	
ve	 sportovní	 hale	 v	 Kounicově	 ulici.	
Skupina	 Taneční	 krok	 se	 svými	 choreo-
grafiemi	„Mrazivé	vločky“	a	„My	to	rády	
sladké“	se	v	početné	konkurenci	umísti-
la	 na	 2.	 a	 3.	 místě.	 Také	 mažoretky	 se	
skladbou	„Mia	Sofia“	si	odvezly	stříbrnou	
medaili.	Všechny	 choreografie	 postupují	
na	 Mistrovství	 Moravy	 do	 Prostějova,	
které	bude	5.	května.
	

Pohádkový les v Tišnově 
neděle 19. května, 9.30–13.00 
Inspiro	 Tišnov	 pro	 vás	 opět	 chystá	
ke	Dni	dětí	 tradiční	a	oblíbenou	nedělní	
vycházku	 pohádkovým	 lesem.	 Po	 ces-
tě	 potkáte	 známé	 pohádkové	 postavy	
a	zvířátka,	které	pro	vás	mají	připravené	
různé	hádanky,	soutěže,	úkoly	i	odměny.	
Pohádková	stezka	je	dlouhá	necelé	2	km.	
Po	výstupu	od	nemocnice	Vás	uprostřed	
cesty	 čeká	 občerstvení,	 kde	 si	 můžete	
odpočinout.	Pro	kočárky	 je	trasa	trochu	
náročnější,	 ale	 dá	 se	 zvládnout.	 Na	 tra-
su	můžete	vycházet	průběžně	od	9.30	až	
do	13.00	hodin	a	vyhnout	se	tak	prvním	
velkým	 frontám	 na	 startu.	 Začátek	 je	
u	tišnovské	nemocnice,	konec	na	Sychrá-
ku.	Vstupné	50	Kč	(pouze	děti).
	
Zahradní slavnost  
Přijdťe	s	námi	v	pátek	31.	května	prožít	
pohodové	odpoledne	spojené	se	zakonče-
ním	školního	roku	v	Inspiru.	Na	zahradě	
Inspira	budou	pro	návštěvníky	slavnosti	
nachystány	„ochutnávky“	z	našich	krouž-
ků	 ve	 formě	 výstavek,	 dílniček	 a	 krát-
kých	tanečních	či	hudebních	vystoupení.		

jaro ožIlo na zahradě
středisko volného času inspiro

Monika Chlupová Fruhwirtová, pedagožka

PozvánKY
středisko volného času inspiro
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	 Místní	akční	skupina	Brána	Vysočiny	(dále	 jen	MAS)	získá	
dodatečných	15,5	milionu	korun	z	evropského	operačního	pro-
gramu	Zaměstnanost.	Díky	těmto	finančním	prostředkům	může	
MAS	 vyhlásit	 v	 roce	 2019	 další	 tři	 výzvy	 v	 rámci	 operačního	
programu	Zaměstnanost.	
	 Výzvy	budou	zaměřeny	na	udržení	a	rozšíření	kapacit	terén-
ních	 a	 ambulantních	 sociálních	 služeb	 (např.	 zajištěním	 pora-
denství,	 sociální	 rehabilitace),	 na	 podporu	 prorodinných	 opat-
ření,	jako	jsou	příměstské	tábory,	dětské	skupiny,	dětské	kluby	
i	převádění	dětí,	a	na	vznik	a	rozšíření	sociálních	podniků.	
	 Výzva	 na	 sociální	 podnikání	 je	 cílena	 na	 podporu	 činností,	
které	 umožní	 vznik	 a	 rozvoj	 (rozšíření	 kapacity	 podniku)	 no-
vých	 podnikatelských	 aktivit	 v	 oblasti	 sociálního	 podnikání	 –	
integrační	 sociální	 podnik	 a	 environmentální	 sociální	 podnik.	
Budou	 podporovány	 aktivity,	 které	 přispějí	 ke	 snížení	 lokální	
nezaměstnanosti,	 lepšímu	 využití	 ekonomického	 potenciálu	
venkova,	zlepšení	spolupráce	všech	místních	aktérů	při	řešení	
problémů	lokální	zaměstnanosti	a	povedou	ke	zlepšení	situace	
osob	sociálně	vyloučených	a	ohrožených	sociálním	vyloučením.

	 V	 Integrovaném	 regionálním	 operačním	 programu	 plánuje	
MAS	vyhlásit	v	roce	2019	dvě	výzvy	–	výzvu	na	infrastrukturu	
vzdělávání	pro	základní	školy	a	pro	neformální	a	zájmové	vzdě-
lávání	a	výzvu	na	zajištění	bezpečnosti	chodců	v	obcích.
	 V	operačním	programu	Životní	prostředí	byly	v	únoru	2019	
vyhlášeny	dvě	výzvy	–	1.	výzva	na	realizaci	ÚSES	(založení	nebo	
zlepšení	funkčního	stavu	biocenter	a	biokoridorů)	a	protierozní	
opatření	(vodní	a	větrná	eroze)	a	2.	výzva	na	revitalizaci	funkč-
ních	ploch	a	prvků	sídelní	zeleně.	Žádosti	o	podporu	je	možné	
předkládat	prostřednictvím	MS2014+	do	24.	10.	2019.
	 V	Programu	rozvoje	venkova	bude	vyhlášena	2.	výzva	na	fiši	
A	Investice	do	zemědělských	podniků,	fiši	B	Investice	do	země-
dělských	produktů	a	fiši	C	Diverzifikace	zemědělství.
Informace	o	vyhlášených	výzvách	najdete	na	webových	strán-
kách	http://masbranavysociny.cz/,	sekce	Výzvy.
Na	webových	stránkách	http://masbranavysociny.cz/,	sekce	Do-
kumenty	 pro	 stažení	 si	 můžete	 přečíst	 Výroční	 zprávu	 za	 rok	
2018.	V	sekci	Strategie	2014–2020	si	můžete	přečíst	Evaluační	
zprávu	ze	střednědobé	evaluace	činnosti	MAS.

	 Jaro	je	již	v	plném	proudu	a	kolem	nás	
rozkvétají	a	rostou	výsledky	úsilí	lidí,	kte-
rým	není	jedno,	v	jakém	prostředí	žijí.	Tako-
vých	není	mnoho,	proto	je	společně	podpoř-
me	a	zviditelněme	pro	širokou	veřejnost.
	 Opět	 tak	 vyhlašujeme	 soutěže,	 kte-
rých	se	můžete	zúčastnit	buď	sami	 jako	
pěstitelé,	nebo	jako	navrhovatelé.	Bude-
te-li	 tedy	 procházet	 Tišnovem	 a	 zaujme	
Vás	 strom	 nebo	 květinová	 výzdoba,	 tak	
neváhejte	a	nafoťte	ji.	Příspěvek	zašlete	
ekoporadně	Tišnovsko.
	 Vyhlášeny	jsou	dvě	soutěže,	a	to:
1.	 	soutěž	O nejkrásnější strom ve městě
	 a)		strom	na	soukromé	zahradě/pozem-

ku	v	katastru	města	Tišnova
	 b)		strom	ve	veřejné	zeleni	města	Tišnova
2.	 	soutěž	O nejkrásnější venkovní kvě-

tinovou výzdobu,	a	to	v	kategoriích
	 	 a)	okna	a	balkony
	 	 b)	předzahrádky

	 Přihlášky	 do	 soutěže	 může	 podávat	
úplně	 každý,	 a	 to	 písemně	 do	 schránky	
Ekoporadny	 Tišnovsko,	 nám.	 28.	 října,	
č.	p.	28,	Tišnov	666	01,	nebo	elektronic-
ky	 na	 e-mail	 ekoporadna@tisnovsko.eu,	
případně	také	na	všech	akcích	ekoporad-
ny,	včetně	stánku	na	pravidelných	sobot-
ních	tišnovských	trzích.
	 Uzávěrka	 přihlášek	 proběhne	 10.	 říj-
na	 2019  ve  12.00  hod.	 Přihláška	 by	
měla	 obsahovat	 jméno	 a	 příjmení	 osoby,	
která	návrh	podává.	Pokud	je	známo,	tak	
i	jméno	osoby,	která	květiny	pěstuje.	Dále	
adresu,	na	níž	se	soutěžní	prvek	nachází.	
Nutné	 jsou	 také	kvalitní	 fotografie	v	digi-
tální	podobě.	Pokud	sami	nemáte	možnost	
pořídit	kvalitní	fotodokumentaci	nebo	máte	
k	soutěži	další	otázky,	obraťte	se,	prosím,	
na	ekoporadnu,	rádi	Vám	pomůžeme.
	 Po	kompletaci	přihlášek	bude	uspořá-
dána	výstava,	kde	bude	možné	hlasovat	

o	 vítězích	 jednotlivých	 kategorií.	 Slav-
nostní	 vyhlášení	 výsledků	 s	 předáním	
cen	vítězům	se	uskuteční	v	říjnu	při	příle-
žitosti	oslav	Dne	stromů.
	 Podrobnější	 informace	 získáte	 v	 ote-
vírací	době	Ekoporadny	Tišnovsko,	nám.	
28.	října,	č.	p.	28,	Tišnov	(ve	dvoře	lékár-
ny),	tel.	723	543	910,	http://ekoporadna.
tisnovsko.eu/	 každý	 čtvrtek	 od	 14.00	
do	 18.00.	 Soutěž	 probíhá	 ve	 spolupráci	
s	Komisí	životního	prostředí	města	Tišno-
va	a	s	 finanční	podporou	města	Tišnova	
v	rámci	dotační	podpory	v	oblasti	životní-
ho	prostředí	pro	rok	2019.

rozdělujeme dalŠí evroPsKÉ Peníze
mas brána vysočiny

Petr Šústal, koordinátor pro IROP a OP Z, MAS Brána Vysočiny, z. s.

soutěže o nejKrásnějŠí stromY
a KvětInovÉ výzdoBY

ekoporadna tišnovsko
Hana Ondrušková

Loňský kandidát v kategorii předzahrádky, 
ulice Trmačov, Tišnov.

Foto: archiv Ekoporadny Tišnovsko
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	 Cyklistika	je	velmi	oblíbeným	sportem	
mnoha	 dětí.	 Ty,	 bez	 ohledu	 na	 varování	
svých	 babiček,	 ve	 sportu	 rády	 soutěží,	
a	 proto	 je	 nezbytné,	 aby	 pro	 ně	 dospělí	
občas	uspořádali	nějaký	závod.	
	 V	roce	2015	se	v	Tišnově,	konkrétně	
v	místní	 části	Hajánky,	 odehrál	 bez	vel-
ké	pozornosti	nultý	ročník	závodu,	který	
dostal	 název	 Hajánecké	 kolečko.	 Jeho	
organizace	se	nadšeně	ujal	Pavel	Klepár-
ník	a	parta	nadšenců	z	místního	Spolku	
Vinohrad.	Závod	se	líbil	a	za	rok	jsme	ho	
zopakovali	na	atraktivním	místě	–	v	okolí	
vrchu	Stanovisko	nad	Hajánkami.	Během	
následujících	 let	 jsme	 vychytali	 organi-
zaci	 a	 dosáhli	 stovky	 účastníků.	 Dnes	
se	nebojíme	o	sobě	hrdě	prohlašovat,	že	
jsme	největším	dětským	cyklistickým	zá-
vodem	na	Tišnovsku.	Nemáme	však	am-
bice	proniknout	s	Hajáneckým	kolečkem	
do	 kalendářů	 Českého	 svazu	 cyklistiky,	

ale	chceme	si	i	do	budoucna	udržet	vyso-
kou	kvalitu	organizace,	a	hlavně	přinášet	
radost	dětem.	Drobné	oděrky	stejně	jako	
slzičky	k	cyklistice	neodmyslitelně	patří,	
pro	nás	je	ale	nejdůležitější	vidět	šťastné	
tváře	dětí,	které,	snad	i	díky	nám,	zjišťu-
jí,	jak	krásným	sportem	cyklista	je.	

	 Těšíme	se	na	vás	11.	května	na	startu	
4.	ročníku	Hajáneckého	kolečka,	cyklis-
tického	 závodu	 pro	 děti.	 Soutěžit	 bude-
me	na	odrážedlech	(do	4	let)	a	na	kolech	
(5–6,	7–9,	10–12	a	13–15	let).	Abychom	
motivovali	místní	děti	k	větší	soutěživos-
ti	 a	 současně	 nemuseli	 omezovat	 účast	
organizovaných	 cyklistů,	 rozhodli	 jsme	
se	od	roku	2019	vyhlašovat	pořadí	v	jed-
notlivých	 kategoriích	 nejen	 celkové,	 ale	
i	mezi	účastníky	z	Tišnova.	
	 Registrovat	se	můžete	pomocí	odkazu	
(QR	kódu).

	 Polská	 Toruň	 přivítala	 v	 posledním	 březnovém	 týdnu	 2019	
halový	světový	šampionát	v	atletice	kategorií	masters.	Z	Tišno-
va	se	mistrovství	zúčastnili	dva	závodníci.	
	 V	 pětiboj	 kategorii	 M45	 nastoupil	 Martin	 Sebera	 a	 obsadil	
7.	místo!	V	jednotlivých	disciplínách	předvedl	výkony:	60	metrů	
překážek	9,32	sekund;	dálka	565	centimetrů;	koule	7	kilogramů	
10,52	metru;	výška	163	centimetrů;	1	kilometr	3:30,08.	Celkový	
bodový	zisk	3	381	bodů	znamená	nový	český	rekord.
	 Na	sprinterských	tratích	se	rvala	se	světovou	špičkou	v	ka-
tegorii	W50	 Ivana	 Jíchová	a	podařily	se	zatím	nejlepší	halové	
výkony,	200	metrů	za	29,56	sekund	znamenající	postup	do	se-
mifinále,	kde	obsadila	16.	místo	a	český	halový	rekord	ve	své	
kategorii.	Vzápětí	 na	400	metrech	 zaběhla	 čas	68,10	 sekund,	
čímž	si	vybojovala	8.	místo!	Na	závěr	závodů	běžela	 i	v	repre-
zentační	ženské	štafetě	4×200	metrů,	která	doběhla	na	5.	místě	
v	čase	2:01,65	sekund.

  NoMenRun 2019	–	jeden	z	nejtěžších	štafetových	závodů	pro-
bíhá	na	 trase	mezi	Novým	Městem	na	Moravě	a	Velkou	Bíteší.	
Čtyřčlenné	 výhradně	 ženské	 týmy	 zdolávají	 trasu	88	kilometrů	
v	 kopcích,	 lesích	 a	 loukách	 Českomoravské	 vrchoviny.	 Na	 le-
tošním	startu	byly	opět	dva	týmy	z	Tišnova.	DrTi	tým	s	Petrou	
Seberovou,	Lenkou	Hrabovskou,	Silvou	Divišovou	a	Ninou	Bar-

toňkovou	i	přes	zlepšení	z	loňského	roku	obsadil	časem	7:30:52	
hodin	5.	místo.	Družstvo	Rolling	Women	(Katka	Smetanová,	Da-
niela	Vojtová,	Jindra	Vrzalová,	Dita	Hrubešová)	časem	9:12:49	
hod.	obsadilo	celkové	39.	místo	ze	116	zúčastněných.

PozvánKa na hajáneCKÉ KolečKo 2019
Petr Malášek

Čtvrtý ročník Hajáneckého kolečka, cyklis-
tického závodu pro děti, se uskuteční v so-
botu 11. května.

Foto: Matěj Žáček

jíChová a seBera na mIstrovství světa
Martin Sebera

Na fotografii vpravo Sebera v běhu na 60 metrů překážek.
Foto: osobní archiv
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	 Koroptev polní	(Perdix	perdix)	je	sil-
ně	ohrožený	druh	v	ČR.	Málokdy	ji	dnes	
spatříme,	její	stav	klesl.	V	dřívějších	do-
bách	byla	 lovným	ptákem	a	vyskytovala	
se	v	milionových	počtech.	
	 Koroptev	polní	 je	o	něco	větší	než	ho-
lub.	 Má	 silné	 kulaté	 tělo,	 krátký	 ocas,	
zakulacená	 křídla	 a	 šedý	 zobák.	 Břicho,	
hrdlo	a	část	hlavy	jsou	šedé,	křídla	a	ocas	
do	rudohněda.	Kohoutek	má	na	břiše	kaš-
tanově	zbarvenou	skvrnu	podkovitého	tva-
ru.	Mladí	ptáci	jsou	celí	hnědí.
	 Tento	 druh	 se	 rád	 pohybuje	 na	 lou-
kách	 a	 v	 remízcích.	 Má	 určité	 nároky	
na	potravu,	na	níž	je	silně	závislý.	Vyža-
duje	rozličné	krmné	rostliny	a	nejrůzněj-
ší	hmyz.	V	obdělávané	a	chemií	ošetřova-
né	zemědělské	krajině	nemůže	koroptev	
žít.	Naproti	tomu	přetrvá	bez	úhony	i	tu	

nejtvrdší	zimu.	Za	mrazivé	noci	se	shro-
máždí	všechny	koroptve	do	jediné	péřové	
koule,	a	tak	se	ptáci	navzájem	zahřívají.	
Tímto	 způsobem	 přečkají	 i	 silný	 noční	
mráz.	Toto	zimní	společenství	se	rozpadá	
v	předjaří	v	době	toku.
	 Koroptev	 hnízdí	 od	 dubna	 do	 červen-
ce.	Její	hnízdo	bývá	dobře	ukryté	v	husté	
vegetaci	na	zemi.	Snáší	10	až	15	vajec,	
na	 kterých	 sedí	 23	 až	 25	 dnů	 slepička,	
kohoutek	 hlídá	 v	 okolí	 hnízda.	 Jejich	
složku	potravy	tvoří	obilná	zrna	nebo	jiné	
části	 rostlin	 a	 semena,	 dále	 pak	 menší	
hmyz,	 který	 hraje	 zvláště	 důležitou	 roli	
u	mláďat	mladších	než	10	dnů.	
	 V	obhospodařované	krajině	nenalézají	
úkryty	a	 jsou	vydána	na	pospas	dravým	
ptákům	i	savcům.	V	důsledku	chemické-
ho	 boje	 proti	 plevelům	 vymizelo	 mnoho	

druhů	 rostlin,	 které	 sloužily	 koroptvím	
za	potravu	a	na	nichž	žily	housenky.	
	 Koroptve	 bylo	 obtížné	 na	 Tišnovsku	
najít.	Podařilo	se	vyfotit	celý	pár,	ale	i	do-
spívající	a	kuřátko.	O	budoucnost	tohoto	
krásného	 ptáka	 v	 naší	 krajině	 se	 dnes	
právem	 musíme	 obávat.	 Uslyšíme	 ještě	
jarní	čiřikání	koroptví	„čiřik	–	čiřik“?

KoroPtev z naŠí PřírodY
PostuPně mIzí

Josef Permedla

Koroptev polní je silně ohrožený druh v České 
republice. Vyfotit ji je na Tišnovsku obtížné.

Foto: Josef Permedla
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	 Skupina	 dobrovolníků	 organizuje	 ve	 městě	 pod	
záštitou	a	v	prostorách	Městského	kulturního	stře-
diska	Tišnov	druhým	rokem	výměnný	obchod.	Věci	
v	dobrém	stavu	putují	potřebným.	„Když	člověk	vidí,	
že	si	charita	pytle	s	oblečením	a	dalšími	předměty	
odváží,	a	ví,	že	je	užitečně	využije,	má	z	toho	dobrý	
pocit.	Nelituje	toho,	že	aktivitě	věnoval	den	ze	svého	
osobního	volna,“	říká	Barbora	Peterková.

Swap. Čtyři písmenka, co si má člověk pod nimi 
představit?
	 V	podstatě	se	jedná	o	setkání	za	účelem	výměny	
kousků	ze	šatní	skříně	 i	domácnosti.	Počet	kusů	
není	omezen.
	 S	nápadem	přišla	Ivana	Zapletalová,	která	zaži-
la	podobnou	aktivitu	konanou	v	Americe.	Jde	o	to,	
že	člověk	přinese	věci,	které	už	doma	nepotřebuje.	
Může	 jít	 o	 oblečení,	 domácí	 potřeby,	 kosmetiku,	
prostě	všechno,	co	mu	doma	bez	užitku	leží.	A	zase	
si	třeba	on	prostřednictvím	tohoto	výměnného	obchodu	odnese	
něco,	co	se	mu	líbí	nebo	hodí.	Samozřejmě	není	podmínkou	něco	
donést	a	něco	si	odnést.	Vstupné	činí	10	korun	na	osobu.	
	 Swap	 je	 zaměřen	 na	 oblečení	 pro	 dospělé.	 Uvažovali	 jsme	
o	 tom,	že	na	oblečení	pro	děti	uspořádáme	samostatnou	akci.	
Ale	 vzhledem	 k	 tomu,	 že	 Rodinné	 centrum	 Studánka	 pořádá	
dvakrát	do	roka	prodejní	burzu	dětského	oblečení,	kam	mohou	
lidé	mimo	jiné	také	donést	oblečení	zdarma,	a	to	jde	pak	na	cha-
ritu,	bylo	by	zbytečné	pořádat	podobnou	akci	v	Tišnově	dvakrát.	

Přinesené předměty ale nesmí být potrhané či jinak poško-
zené, že?
	 Určitě,	speciálně	na	to	jsme	upozorňovali	i	na	plakátu.	Lidé	
by	 měli	 nosit	 pouze	 věci,	 které	 by	 byli	 ochotni	 nabídnout	 své	
nejlepší	kamarádce.	Polorozbitý	talíř,	triko	s	dírami	nebo	s	ne-
vypratelnými	fleky	patří	spíše	do	popelnice	než	na	tuto	akci.	

Mám oblečení, které nenosím a chci ho na Swap donést. Mu-
sím se někde registrovat?
	 Ne,	to	není	třeba.	Ideální	pro	nás	je,	aby	ti,	kteří	chtějí	věci	
pouze	donést,	přišli	co	nejdříve	po	zahájení.	Předměty	si	na	sto-
ly	rozmístěné	v	řadách	ve	velkém	stále	Městského	kulturního	
střediska	Tišnov	sami	roztřídíme.	Samozřejmě,	pokud	si	to	lidé	
chtějí	udělat	osobně,	mohou,	ale	vždy	se	podíváme	na	to,	v	ja-
kém	stavu	jejich	věci	 jsou.	Abychom	si	byli	 jisti,	že	mezi	nimi	
není	nic,	co	tam	nepatří.	

Co se stane s oblečením, které nikoho nezaujme? 
	 Spolupracujeme	s	charitou,	takže	oblečení,	které	nám	zůstane,	
se	podle	velikostí	složí	do	pytlů	a	předá	dál.	Loni	na	podzim,	kdy	
se	konal	první	ročník	Swapu,	si	vše	odvezla	Oblastní	charita	Tiš-
nov.	Začátkem	dubna,	na	druhém	ročníku,	si	už	tišnovská	charita	
vybrala	pouze	věci,	které	se	jí	hodily	–	ložní	prádlo,	ručníky	atd.	
Dokonce	máme	od	nich	k	dispozici	seznam,	co	by	rádi,	abychom	
pro	ně	schraňovali.	Zbytek	oblečení	putoval	do	charity	v	Brně.	

	 Co	se	týká	věcí	z	domácnosti,	o	ty	projevilo	zá-
jem	občanské	sdružení	Za	sebevědomé	Tišnovsko.	
Nabídnou	 je	 na	 bleších	 trzích,	 zhodnotí	 a	 peníze	
využijí	na	svůj	provoz.	Nic	nepřijde	vniveč.	

Máte za sebou druhý ročník akce. Jaký byl zá-
jem? 
	 Na	vstupném	jsme	vybrali	920	korun,	ale	před-
pokládám,	že	někteří	vhodili	do	kasičky	více.	Odha-
dem	přišlo	50	až	70	lidí.	Přesné	číslo	nevím,	člověk	
nemá	čas	při	tom	frmolu,	který	v	sále	panuje,	toto	
sledovat.	Zájem	je	velký,	dopoledne	je	samozřejmě	
frekvence	lidí	vyšší	než	odpoledne.	

Jak se vše podařilo uspořádat z hlediska pořa-
datelského? 
	 Původně	jsme	začínaly	tři	organizátorky	a	kaž-
dá	dovedla	dvě	kamarádky	na	pomoc.	První	ročník	
byl	skvělý	v	 tom,	že	 lidí	bylo	dostatek.	Teď	 jsme	

zůstaly	 dvě	 organizátorky.	 Kvůli	 neočekávaným	 událostem	 se	
spolupořadatelka	nemohla	akce	zúčastnit,	takže	jsem	na	to	byla	
sama.	 Naštěstí	 mě	 zachránily	 kamarádky.	 Pokud	 mohu,	 ráda	
bych	jim	poděkovala	za	pomoc;	díky	Anetě,	Irči,	Editce,	Vendy,	
Aničce,	Báře	i	Petře.	Samozřejmě	nesmím	zapomenout	na	Kat-
ku	Válkovou,	které	děkuji	za	návrh	plakátu,	a	svého	manžela,	
který	tahal	stoly,	nosil	pytle	a	zastal	takovou	tu	hrubou	sílu.	

Plánujete už třetí pokračování?
	 Do	budoucna,	pokud	 to	půjde,	protože	 je	 to	 čistě	dobrovol-
nická	 akce	 a	 všichni	 ji	 děláme	 zadarmo,	 bychom	 chtěli	 Swap	
pořádat	dvakrát	do	roka.	Vždy	na	podzim	a	na	jaře.	Přesné	da-
tum	prozatím	nemáme,	ale	viděla	bych	to	na	listopad	2019.	Rádi	
uvítáme	jakoukoliv	pomoc	s	organizací.

výměnný oBChod swaP se v tIŠnově ujal
Zlata Ptáčková

Spolupořadatelka Swapu 
v Tišnově Bára Peterková. 
Foto: Zlata Ptáčková
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	 Nenechte	se	zmást	titulkem,	který	může	asociovat	seriál	Čes-
ké	televize	o	vodnících.	Chci	mluvit	o	jiných	neviditelných,	které	
přesto	každý	den	potkáváme.	
	 Od	roku	2004	se	převrátil	v	tišnovské	populaci	trend	ve	vě-
kovém	složení	obyvatel.	Od	tohoto	roku	pomalu,	ale	nezadrži-
telně	 přibývá	 seniorů.	 V	 současné	 době	 je	 poměr	 seniorů	 (65	
let	a	více)	a	dětí	(0–14let)	108:100.	Pro	lepší	názornost:	když	
vezmete	děti	ze	všech	mateřských	školek	a	základních	škol,	tak	
jich	bude	početně	méně	než	tišnovských	seniorů.	
	 Tišnov	má	silnou	prorodinnou	politiku,	díky	úsilí	a	kontinuitě	
vysokoškolsky	vzdělaných	žen-matek.	A	je	tomu	tak	dobře,	pro-
tože	děti	jsou	budoucnost.	
	 Jediná	instituce	vyhrazená	pro	seniory	je	Centrum	sociálních	
služeb	(CSS)	Tišnov.	Jeho	obyvatel	je	zde	asi	dvě	stě.	
	 Ale	kde	 jsou	 ti	ostatní	senioři?	Žijí	na	stárnoucích	sídliš-
tích,	ve	staré	zástavbě	rodinných	domů.	Každý	den	je	můžete	
potkat,	 jak	 se	 pomalou	 chůzí	 vydávají	 na	 dlouhou	 (s	 přibý-

vajícím	 věkem	 stále	 delší	 a	 namáhavější)	 cestu	 za	 ranními	
nákupy,	 na	 úřady	 nebo	 za	 lékařem	 do	 centra	 města.	 Jdou	
městem,	ve	kterém	se	jich	většina	narodila	nebo	prožila	pod-
statnou	část	svého	života.	Ale	město,	 jejich	domov,	 jim	neu-
kazuje	zrovna	přívětivou	tvář.	Pokud	se	senioři	vypraví	pěšky	
do	centra	města	ze	sídliště	pod	Klucaninou,	čeká	 je,	mnohé	
navíc	 s	 francouzskými	 holemi,	 za	 dopoledne	 „sportovní“	 vý-
kon	několika	kilometrů.	Čeká	 je	 chůze	po	 chodnících,	které	
jsou	 nerovné	 a	 přerušované	 pro	 auta	 sešikmenými	 vjezdy	
na	 pozemky	 rodinných	 domů.	 Tyto	 zkosené	 části	 chodníků	
jsou	zvláště	v	zimě,	když	je	náledí,	pro	seniory	vysloveně	ne-
bezpečné.	Za	celou	cestu	nenajdou	žádné	místo	k	odpočinku,	

nadechnutí,	nabrání	sil.	Nenajdou	ani	obyčejnou	lavičku.	La-
vičku,	na	kterou	by	mohli	pohodlně	usednout	a	vstát,	opřít	se	
a	ulevit	bolavým	zádům,	položit	si	na	ni	na	chvíli	svůj	nákup.	
(Zavedená	 služba	 Senior	 taxi	 je	 určitě	 skvělá,	 ale	 všichni	 ji	
nevyužívají.)
	 V	podobné	nesnázi	jsou	senioři	z	tohoto	sídliště,	když	si	chtějí	
vyjít	s	pejskem	nebo	se	známými	na	blízkou	Klucaninu	či	Sych-
rák.	Nemají	si	kde	posedět,	poklábosit.	Jako	by	Tišnov	po	dlouhé	
roky	 tímto	 přezíráním	 stárnoucí	 populace	 říkal:	 „Tohle	 město	
není	 pro	 starý.“	 (To	 abych	 zůstal	 u	 filmových	 parafrází,	 když	
jsem	s	nimi	už	začal	v	názvu	článku.)
	 V	 nově	 vybudovaném	 parku	 pod	 kostelem	 seniora	 téměř	
nenajdete.	 Obě	 části	 jsou	 obsazeny	 rodiči	 s	 malými	 dětmi,	
v	uzamykatelné	části	parku	po	průchozí	cestě	z	ulice	Radniční	
na	ulici	Bezručovu	najdete	jen	jednu	lavičku	k	usednutí	(a	opře-
ní),	navíc	bez	stínu	v	letním	období.	Za	ostatními	lavičkami	se	
musíte	 vypravit	 po	 schodech	 dolů.	 „Designové“	 trámy	 dobře	

poslouží	jako	fotka	do	portfolia	realizací	firmy,	která	park	vy-
budovala,	ale	pro	seniory	 i	 lidi	mladší,	kteří	mají	problém	se	
zády,	k	odpočinku	neslouží.	Lavičky	v	parčíku	u	kostela	jsou	
dalším	„zářným“	příkladem.	
	 Tristní	 je	 situace	 i	 kolem	 samotného	 CSS.	 Okolí	 rozhodně	
nenasvědčuje	tomu,	že	zde	bydlí	senioři.	Právě	do	CSS	stěhuji	
svého	příbuzného	(87	let)	a	marně	jsem	se	rozhlížel,	kam	může	
senior	 s	 omezenou	 pohyblivostí	 vyjít	 na	 krátkou	 procházku.	
Vzdálenost	chůze,	kdy	si	potřebují	někteří	senioři	sednout	a	od-
počinout,	 je	někdy	 jen	pár	metrů.	Chybí	místa	ke	společnému	
posezení	a	trávení	času.	Věřím,	že	se	i	tohle	bude	s	novou	ředi-
telkou	CSS	rychle	měnit.	

nevIdItelní 
Miloš Sysel

Náměstíčko v obci Bukov vybavené antivandalskými lavičkami. Foto: Miloš Sysel 
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	 Měl	 jsem	 příležitost	 procestovat	 kus	 světa,	 abych	 pocho-
pil,	že	kulturní	a	civilizovanou	společnost	nedělá	jen	investice	
do	školství	nebo	sportu,	ale	 i	 investice	do	života	seniorů,	aby	
nezůstali	izolováni	u	televize	ve	svých	domovech.	Tyto	humanis-
tické	společnosti	říkají	–	ano,	dnes	jsme	mladí,	ale	jednoho	dne	
i	my	zestárneme,	přestaneme	sportovat,	vnímáme,	jak	je	někdy	
stáří	plné	bolesti	a	osamění.	Ano,	jsme	si	toho	vědomi.	Proto	se	
o	„své	staré“	staráme.	
	 Nedá	mi	to,	abych	se	zde	nepodělil	o	jednu	nedávnou	osobní	
zkušenost,	která	nepochopení	skutečných	potřeb	seniorů	ilustru-
je.	Před	časem	mě	jedna	mladá	žena,	která	to	asi	jinak	myslí	dob-
ře,	namítla,	že	se	senioři	o	nic	nezajímají	a	že	měli	být	například	
u	projednávání	konečné	podoby	Parku	pod	kostelem.	No...,	takto	
to	zkrátka	u	seniorů	nefunguje.	Stáří	je	někdy	velmi	vyčerpáva-
jící	 věc.	 Veškerou	 sílu	 a	 energii	 starý	 člověk	 spotřebuje	 často	
jen	k	nejzákladnějším	úkonům,	síla	prosazovat	si	„své	zájmy“	už	
zkrátka	chybí.	Naopak,	to	mladí	mají	myslet	na	své	staré.	Pak	
slova	empatie	a	porozumění	dostávají	skutečný	smysl.
	 Ale	vraťme	se	do	Tišnova.	Vraťme	se	k	obyčejným	lavičkám.	
Zkusme	vyvrátit	nářky,	že	se	tyto	lavičky	budou	ničit.	Protože	
pokud	 ustoupíme	 této	 panice,	 můžeme	 rovnou	 všechny	 lavič-
ky	demontovat,	podobně	jak	to	předvedla	„akční“	radnice	před	
časem	 s	 lavičkami	 u	 nádraží.	 Stačila	 jedna	 fotografie	 ležícího	
bezdomovce	 na	 chodníku	 a	 hysterická	 vlna	 nenávistných	 FB	
komentářů.	 „Armáda“	 všech	 pěti	 tišnovských	 bezdomovců	 se	

po	tomto	zásahu	radnice	přesunula	o	pár	metrů	dál	na	lavičky	
autobusového	nádraží.	Lavičky	z	prostoru	před	nádražím	zmize-
ly,	bezdomovci	zůstali.
	 Radnice	měla	postupovat	opačně.	Ne	lavičky	zlikvidovat,	ale	
naopak	laviček	přidat.	Bezdomovců	(okupujících	jednu	dvě	lavič-
ky)	by	nepřibylo	a	lidé	čekající	na	vlak	by	si	mohli	na	ostatní	la-
vičky	sednout.	Drobné	excesy	by	pak	měla	řešit	městská	policie.	
	 Dnešní	doba	miluje	slovo	koncepce.	Miluje	ho	tak,	že	se	z	něj	
stává	 vyprázdněný	 pojem.	 Město	 má	 svou	 koncepci	 cestovní-
ho	 ruchu,	koncepci	kultury,	každé	 čtyři	 roky	 za	nemalý	peníz	
nechává	vypracovávat	 strategický	plán.	Stránek	 je	popsaných	
mnoho...	Přitom	počáteční	investice	do	několika	laviček	a	stolů	
pro	seniory	by	byla	jen	zlomkem	ceny	toho,	co	stálo	vypracování	
jedné	z	těchto	bezduchých	koncepcí	tišnovské	radnice.	
	 Město	Tišnov	už	před	 léty	získalo	ocenění	Město	přátelské	
rodině.	Možná	je	načase	získat	i	titul	Město	přátelské	seniorům.	
Ale	určitě	je	nejvyšší	čas	přijmout	fakt,	že	seniorů	bude	v	dal-
ších	létech	přibývat.	A	začít	s	činy.	
	 Jsem	si	vědom,	že	i	obsah	tohoto	článku	jsou	jen	slova.	Pro-
to	po	počáteční	poradě	s	Mgr.	Kudláčkem	ze	sociálního	odboru	
bych	rád	přizval	ke	spolupráci	na	programu	seniorských	laviček	
také	ostatní	spolky	i	jednotlivé	občany.	
	 Prvním	společným	úkolem	bude	na	trasách	k	centru	města	
vytipovat	místa	pro	instalaci	seniorských	laviček.

	 Co	 má	 společného	 setkání	 starosty	 města	 s	 představiteli	
neziskových	 organizací,	 veřejné	 projednání	 strategického	 plá-
nu	 a	 rozhovor	 místostarosty	 města	 o	 zrušení	 vyhlášky	 o	 spo-
lečném	školském	obvodu?	Tyto	události	se	nějakým	způsobem	
týkají	našeho	města	a	mohly	by	proto	občany	zajímat.	Informace	
o	 nich	 naleznete	 na	 internetových	 stránkách	 Místního	 občan-
ského	 spolku	 Tišnováků	 (www.most-tisnov.cz).	 Na	 interneto-
vých	 stránkách	 města	 byste	 je	 hledali	 marně;	 rozhovor	 vyšel	
s	týdenním	zpožděním	v	Tišnovských	novinách.
	 Co	(mi)	na	tom	vadí?	Odhlédnu-li	od	toho,	že	bych	informace	
o	 těchto	událostech	na	 internetových	stránkách	města	očeká-
val,	spatřuji	zásadní	problém	ve	skutečnosti,	že	se	všechny	buď	
týkají	veřejných	peněz,	nebo	k	jejich	uhrazení	došlo	z	veřejných	
peněz.	Dále	mi	vadí	nekritičnost	dvou	příspěvků	na	stránkách	
spolku	MOST	i	samotného	rozhovoru.	Obávám	se,	že	je	to	dů-
sledek	 uveřejnění	 událostí	 na	 stránkách	 spolku	 MOST,	 který	
o	sobě	nebude	psát	nezaujatě.	
	 Setkání	s	představiteli	neziskovek	proběhlo	v	sále	Městské-
ho	kulturního	střediska	Tišnov	a	Jiří	Dospíšil	na	něm	vystupoval	
jako	starosta	města,	nikoli	jako	předseda	spolku	MOST.	Na	se-
tkání	starosta	informoval	o	změnách	v	dotačních	titulech	na	rok	
2019,	 tedy	 o	 veřejných	 penězích,	 o	 které	 mohou	 neziskovky	
žádat.	 Příspěvek	 na	 stránkách	 spolku	 MOST	 bohužel	 neuvá-
dí,	které	neziskovky	se	setkání	účastnily	a	zda	starosta	pozval	
všechny,	nebo	jen	některé.

	 Strategický	 plán	 se	 rovněž	 pořizuje	 z	 veřejných	 peněz	
a	k	jeho	veřejnému	projednání	došlo	v	režii	a	v	budově	města.	
Ani	v	tomto	případě	není	příspěvek	příliš	konkrétní.	Nezmiňuje	
se	 o	 průběhu	 projednání,	 které	 lze	 označit	 za	 bouřlivé.	 Jedna	
ze	zastupitelek	za	spolek	MOST	kvůli	tomu	projednání	označila	
za	nepřínosné!
	 V	rozhovoru	ohledně	zrušení	vyhlášky	místostarosta	Sebera	
zdůvodňoval	postoj	města	a	vysvětloval,	proč	ke	zrušení	vyhláš-
ky	 došlo.	 Rozhovor	 s	 místostarostou	 vedl	 pracovník	 kancelá-
ře	starosty.	To,	že	tak	nečinil	v	osobním	volnu,	ale	v	pracovní	
době,	tedy	opět	za	veřejné	peníze,	potvrzuje	mimo	jiné	fakt,	že	
stejný	rozhovor	v	dubnovém	čísle	zveřejnily	Tišnovské	noviny.	
V	rozhovoru	místostarosta	neobdržel	žádnou	nepříjemnou	otáz-
ku	–	např.	proč	ke	zrušení	vyhlášky	došlo	měsíc	před	zápisem	
do	škol,	když	údaje	o	počtu	dětí	měli	zástupci	města	k	dispozici	
již	v	září	minulého	roku.	
	 Byl	bych	raději,	pokud	by	o	událostech	informovaly	webové	
stránky	města.	Nevadilo	by	mi,	pokud	by	takovou	informaci	spo-
lek	MOST	převzal	a	zveřejnil	na	svých	internetových	stránkách.	
Vadí	mi,	pokud	obdobné	články	na	webových	stránkách	města	
nejsou	 a	 občan	 musí	 navštívit	 webové	 stránky	 spolku	 MOST,	
nebo	 jsou	zveřejněny	později	 a	město	 je	 tak	od	spolku	MOST	
fakticky	přebírá.	V	takovém	případě	nejde	o	nic	jiného	než	o	pro-
pagaci	spolku	MOST	za	veřejné	peníze.

tIŠnov, ne most!
David Vávra



TN 05/201956

RůZNé

	 Ač	 nejsem	 rodilým	 Tišnovanem,	
do	Tišnova	už	mnoho	let	pravidelně	zajíž-
dím	navštívit	staré	rodinné	přátele.	Kaž-
dý	čas	zde	strávený	je	pro	moji	duši	bal-
zámem,	nedělní	bloumání	centrem	města	
s	velmi	citlivě	upravenou	městskou	zele-
ní	mne	spolehlivě	nabíjí	energií	na	další	

dny.	 Zvláště	 pak	 v	 těchto	 jarních	 měsí-
cích,	 kdy	 je	 Tišnov	 doslova	 jeden	 velký	
květ.	 Při	 poslední	 návštěvě	 jsem	 se	 do-
zvěděl,	že	ze	své	funkce	odchází	jeden	ze	
strůjců	této	mé	pravidelné	pohody,	dlou-
holetý	 vedoucí	 Odboru	 správy	 majetku	
a	komunálních	služeb	Ing.	Václav	Drhlík.	

Pane	 Drhlíku,	 děkuji	 Vám	 za	 všechny	
„přespolní“	 za	 odvedenou	 práci	 a	 přeji	
Vám	v	dalším	pracovním	počínání	stejnou	
pohodu,	 jakou	 jste	 dokázal	 díky	 skvělé	
údržbě	veřejných	prostor	města	pravidel-
ně	po	několik	let	vytvářet	v	mé	duši.

	 Osmý	 ročník,	 tři	 festivalové	 dny	 pro	
veřejnost,	 jedna	 festivalová	 předprojek-
ce,	osm	dokumentů,	šest	debat,	osm	pro-
jekčních	dní	pro	školy	s	22	projekcemi,	
devět	zúčastněných	škol,	 jedna	výstava,	
jeden	workshop	znakového	jazyka,	jeden	
koncert	cimbálovky	Cémtézékom	a	1	511	
návštěvníků	festivalu.	Takový	byl	letošní	
Jeden	svět	v	Tišnově,	festival	dokumentů	

o	lidských	právech	pořádaný	společností	
Člověk	v	tísni.	
	 Letos	 se	 konal	 v	 Praze	 a	 dalších	 35	
městech	po	celé	České	republice.	Tišnov-
ský	 festival	 se	 letos	 opět	 konal	 ve	 spo-
lupráci	 s	 komunitní	 školou	 ZaHRAda	
a	MěKS	Tišnov.
	 Největší	divácký	ohlas	zaznamenal	do-
kument	 o	 bratrech	 Okamurových,	 který	
na	 poslední	 chvíli	 jako	 host	 doplnil	 Ha-
yato	Okamura,	 a	 film	Vítejte	 v	Sodomě,	
dystopický	 snímek	 z	 prostředí	 skládky	
elektroodpadu	 v	 Africe.	 Radost	 nám	
udělala	 vydařená	 předprojekce	 v	 domě	
Na	Pekle	a	také	zajímavý	workshop	při-
bližující	svět	neslyšících	a	znakovou	řeč.	
O	temperamentní	tečku	za	festivalem	se	
postarala	cimbálovka	Cémtézékom.
	 Letošní	ročník	je	za	námi	a	těšíme	se	
na	další.	Velký	dík	 za	 zpříjemnění	 foyer	
kina	 patří	 vegetariánskému	 bistru	 Veg-
8Café	a	spolku	Za	sebevědomé	Tišnovsko	
za	férové	občerstvení.
	 Za	 podporu	 děkujeme	 městu	 Tišnov,	
Městskému	kulturnímu	středisku	Tišnov	
a	 Kinu	 Svratka.	 Festival	 se	 mohl	 usku-
tečnit	díky	laskavému	přispění	sponzorů	

Subterra	a.	s.,	TEPOS-HJ	s.	r.	o.,	Lékárna	
Arnica,	E-Pohony	Šikula	s.	r.	o.
	 Závěrečný	dík	patří	 celému	 festivalo-
vému	týmu,	a	hlavně	také	všem	divákům,	
kteří	 nám	 pomohli	 vytvořit	 každoroční	
skvělou	festivalovou	atmosféru.

jeden svět
Jan Pernica, hlavní koordinátor festivalu

Vladimíre, k 18. narozeninám Ti přejeme stálý úsměv 
na tváři. Společně to oslavíme na piavní osadě.
Eva a všichni kamarádi z „Exilu“

PoděKování váClavu drhlíKovI
Pavel Lakart

Tišnovský festival se letos konal ve spolu-
práci s komunitní školou ZaHRAda a MěKS 
Tišnov. Foto: archiv Jeden svět 

Host festivalu Jeden svět Hayato Okamura. 
Foto: archiv Jeden svět 

Tišnovské noviny
vcelku i po článcích

www.tisnovskenoviny.cz
najdete také na
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Čtvrtou	křížovkou	pokračuje	luštitelský	cyklus	o	spisovatelích	z	Tišnova	a	okolí.	V	tajenkách	najdete	názvy	dvou	knih	od	téhož	au-
tora;	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 – 4. díl

Martin Sebera, text Václav Seyfert

� �

�

�

Znění	tajenek	i	jméno	a	příjmení	příslušného	autora	obou	knih	nám	zašlete	na	adresu	noviny@kulturatisnov.cz	
nejpozději	do 13. května 2019.
Správné	řešení	z	minulého	čísla:	Kapitoly o lidech kočovných, Má cesta.	Obě	knihy	napsal	Josef Uher.



Vzpomínáme
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Dne 15. dubna uplynulo již šedesát let 
od úmrtí našeho tatínka pana josefa 
Kosa ze Zamléna. Kdo jste ho znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi. S láskou stále 
vzpomínají dcery Hana, Marie a Milada. 
Za tichou vzpomínku děkujeme. 

Dne 25. dubna uplynulo dvacet devět let, 
co od nás navždy odešel náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček pan mIloslav 
ŠtěrBa. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Děkuje manželka a dcera s rodinou.

Dne 13. května to bude rok, co nás navždy 
opustila paní jaroslava dosPíŠIlová.
Kdo jste ji znali, věnujte jí, prosím, tichou 
vzpomínku.

Dne 2. května tomu budou tři roky, 
co nás opustil bratr, otec a kamarád 
mIreK jIndřICh. S láskou vzpomíná 
a za vzpomínku děkuje maminka. 

Dne 26. dubna by oslavila sté výročí 
narození paní anna KočKová z Tišnova. 
S láskou vzpomíná syn Jiří a vnoučata.

Dne 22. dubna uplynulo čtrnáct let, kdy nás 
navždy opustila naše manželka, maminka 
a babička paní emílIe dráBíKová. 
Za tichou vzpomínku děkují manžel a dcery 
s rodinami.

Dne 21. dubna uplynul desátý smutný rok, 
kdy nás navždy opustil pan frantIŠeK 
ŠtěPáneK. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. Děkujeme.
Manželka a synové

Dne 7. května uplyne dvacet let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil pan oldřICh 
KoudelKa, jeden ze zakládajících členů 
svazu pěstitelů citrusů. S láskou a úctou 
vzpomínají dcery Marie a Jarmila s rodinou.

„Kdo v srdcích žije, neumírá.“ 
Dne 16. května bude pro nás navždy 
nejsmutnějším dnem, co nás před deseti 
lety opustil náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček stanIslav svoBoda. 
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují manželka a dcery s rodinami.

Pozor změna v podávání VzPomínek!
Vážení  vzpomínající,  protože  chceme,  aby  byly  naše 
služby přístupnější, začnou od 24. května 2019 přijí-
mat vaše vzpomínky do Tišnovských novin pracovnice 
TIC Tišnov na náměstí Míru.

Dne 23. května uplyne šest let od úmrtí 
pana antonína KloudY. S láskou 
vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují 
manželka a dcery s rodinou.

Dne 26. května by se dožil 67 let pan jIří 
janouŠ. Vzpomíná manželka a děti 
s rodinami. Za tichou vzpomínku děkujeme. 
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Přečtěte si 
vaše oblíbené 

Tišnovské noviny 
on-line.

www.tisnovskenoviny.cz

Kolportér Tišnovských novin

 
Chcete si přivydělat?

Městské kulturní středisko Tišnov hledá

spolupracovníka na roznos
Tišnovských novin

 
Svěříme vám jeden tišnovský okrsek,
o který se budete každý měsíc starat
a roznesete v něm Tišnovské noviny.

 
Práce je vhodná pro aktivní důchodce,
studenty nebo maminky na mateřské.

 
Máte-li zájem, napište nám na e-mail:

produkce@kulturatisnov.cz

Do předmětu uveďte: 
Kolporter TN a vaše jméno

 
Těšíme se na vás.M

ěK
S 

Ti
šn

ov

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

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

  Prodám byt 2+1 v OV bez účasti RK, č.p. 323 Čebín,
 tel.  608 814 455.

  důchodce 69 let hledá důchodkyni z Tišnova, Kuřimi 
i Nedvědice. Po seznámení možnost sestěhování.

 Jen vážně. Tel. 608 618 967.

  Restaurace Krček přijme paní na úklid a výpomoc 
v kuchyni. Tel. 605 734 760.

Salewa Czech & Slovakia s. r. o.
 

hledáme posilu do našeho týmu na 3/4 pracovní úvazek. 
Nabízíme pracovní příležitost v mezinárodní firmě se sídlem

v Tišnově, flexibilní pracovní dobu a atraktivní pracovní
prostředí. Požadujeme znalost práce na PC, základy
MS Office, znalost anglického jazyka, samostatnost,

pracovní a týmové nasazení. V případě zájmu nás, prosím,
kontaktujte na tomto tel. čísle: +420 605 002 583.
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malířské práce • natěračské práce
nátěry fasád • stěrkové omítky

antonín musil, Brumov 29, lomnice u tišnova

+420 604 816 233, musilantonin@email.cz







Vstupné: předprodej TIC Tišnov
Cena vstupenky v předprodeji: 230 Kč, zlevněná 200 Kč

Cena vstupenky na místě: 250 Kč, zlevněná 220 Kč

25. května 2019
19.30 hod.

Mlýnská 152, Tišnov
Velký sál MěKS Tišnov

SPOLEČNÉ
SVĚTY

Jesse Ballard
  Jan Hrubý  
 Joe Kučera&


