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STOJANY NA KOLA
Foto: Vladimír Adamec 

LAMBORGHINI
Foto: Vladimír Adamec 
Profil tišnovského fotografa a další jeho práce najdete na str. 22 a 23
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aktuální informace k poskytování 
péče v Nemocnici Tišnov
Jiří Dospíšil, starosta 
Martin Sebera, místostarosta

Na základě aktivního vyjednávání vedení města Tišnova se vše-
mi příslušnými orgány, jakými jsou Všeobecná zdravotní pojišťov-
na, Odbor zdravotnictví Jihomoravského kraje a ředitelé brněnských 
nemocnic, můžeme sdělit, že za zrušená akutní interní lůžka v Ne-
mocnici Tišnov je zajištěna adekvátní náhrada, a to jednak ve čty-
řech brněnských nemocnicích (FN u sv. Anny, FN Brno, Vojenská 
nemocnice Brno, Nemocnice Milosrdných bratří) a pak také v ne-
mocnicích Blansko a Boskovice. Praktičtí lékaři v Tišnově jsou o této 
skutečnosti informováni, včetně rozpisu asistenčních služeb.

Lékařská služba první pomoci (LSPP) poskytující neodkladnou 
zdravotní péči pacientům, u kterých došlo k náhlému zdravotnímu 
problému nebo ke zhoršení nemoci, bude v tišnovské nemocnici 
zajištěna na celý rok 2017. Pracovní doba LSPP je:
pondělí až pátek   17.00 až 22.00 hod.
sobota, neděle, svátky    8.00 až 20.00 hod.

Na webu města zveřejňujeme chronologický soupis schůzek, 
zápisů a dopisů i dalších informací týkajících se změn zdravotní 
péče v Nemocnici Tišnov, tak jak proběhly na konci roku 2016 a na 
začátku toho letošního. 

Odkaz je zde: http://www.tisnov.cz/tisnovska-nemocnice.

Vstupenky na ples města jen pro vyvolené?
Jiří Dospíšil, starosta města

13. reprezentační ples města se, jak známo, 
stal mediálně sledovanou událostí ještě před tím, 
než vůbec proběhl. Důvodem byla skutečnost, že 
vstupenky prý byly rozebrány sponzory a čest-
nými hosty a na veřejnost se vůbec nedostalo.

Dovolte mi uvést v této souvislosti několik 
informací na dokreslení.

Pro veřejnost byla k dispozici stovka vstupe-
nek, přičemž ještě v posledním týdnu před ple-
sem, a dokonce i v den jeho konání bylo několik 
vstupenek k dostání. Počet čestných hostů měs-
ta, mezi něž patří například členové zastupitel-
stva města, starostové okolních obcí či ředitelé 
příspěvkových organizací města, se nijak nelišil 

od běžných zvyklostí. Ba dokonce byl nižší než 
v loňském roce. Jediným politikem za hranicemi 
našeho regionu, který byl oficiálně na ples po-
zván, byl hejtman Jihomoravského kraje (z důvo-
du plánované dovolené v zahraničí se omluvil). 

Pokud jde o sponzory a partnery plesu, bez 
jejich podpory si nelze podobnou akci dost 
dobře představit. Míra jejich zájmu o pod - 
poru té či oné akce je dána její atraktivitou. 
Je nepochybné, že ples města se pro místní 
firmy stává v posledních letech velmi zajíma-
vým. Jednou z protislužeb za jejich podporu 
je nárok na určitý počet vstupenek.

Právě mimořádný zájem sponzorů a čest-
ných hostů o letošní ročník plesu byl neče-
kaný. Na jednu stranu je to dobrá zpráva, 

neboť je zcela jistě známkou skvělé práce or-
ganizátorů z Městského kulturního střediska 
v Tišnově. Na druhou stranu však byl počet 
vstupenek určených pro veřejnost tentokrát 
bohužel trochu nižší než obvykle. 

Omlouvám se tedy tišnovské veřejnosti za 
malou předvídavost v tomto směru a všem 
těm, které potkaly nesnáze při shánění vstu-
penek. V každém případě si pro příští ročník 
hodláme vzít poučení, jež se promítne do vy-
hrazení většího počtu vstupenek pro veřejnost. 
Zabýváme se rovněž změnou systému jejich 
předprodeje tak, aby každý měl stejnou mož-
nost se plesu zúčastnit. Věřím, že tato opatře-
ní budou mít pozitivní dopad a o reprezentační 
ples města bude zájem i v příštích letech.

  Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů  

Informace pro rodiče – přihlašování do mateřských škol v Tišnově
Daria Švecová

Informace o zápisu a přijímacím řízení budou zveřejněny od 
1. 3. 2017 na webu města (zapisms.tisnov.cz). Kritéria pro přijetí 
dětí prochází v těchto dnech na základě legislativních změn připo-
mínkovým řízením.  

Den otevřených dveří proběhne v tišnovských mateřských ško-
lách od 9.30 do 11.30 hodin a od 14.00 do 16.00 hodin:

 – na Horově ulici v úterý 28. 3. 2017
 –  Na Rybníčku ve středu 29. 3. 2017
 –  U Humpolky ve čtvrtek 30. 3. 2017 (na obou  pracovištích na 

Květnické i U Humpolky)

Příští číslo Tišnovských novin (TN 4/2017) vyjde 23. 3. (s uzávěrkou 13. 3.). Opět prosíme, abyste své příspěvky dodávali včas a ideálně průběžně.  
V případě zaslání po uzávěrce nebudou přijaty a otištěny. Také vás žádáme, abyste veškeré materiály odevzdávali pouze v elektronické podobě. 

Pokud budete chtít vyjádřit svůj názor na dění v Tišnově a okolí, dodejte, prosím, příspěvky tohoto typu nejpozději 6. 3. (týden před řádnou uzávěrkou). Rádi bychom tak 
umožnili případné druhé straně, aby se k problematice vyjádřila ještě v témže čísle. 

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

Fotografie na titulní straně: Josef Buček
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ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE MOVITÉhO MaJETKU
Město Tišnov oznamuje svůj záměr prodat níže uvedený 
movitý majetek:
Škoda Octavia Sedan 1,6
barva šedá tmavá metalíza, palivo benzín, rok výroby 
2004, STK do 8. 9. 2018, najeto 217 590 km (stav k 10. 
2. 2017), sada letních pneumatik v ceně. Město Tišnov je 
prvním majitelem, vozidlo je celoročně garážované.

Minimální prodejní cena: 85 000 Kč (včetně DPH)

Prodej vozidla proběhne obálkovou metodou. 
1)  Podmínky podání nabídky – co musí obálka obsaho-

vat:
a)  nabídnutou kupní cenu, která nebude nižší než 

stanovená minimální prodejní cena
b)  identifikační údaje zájemce (fyzická osoba – jméno, 

příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu; 
právnická osoba –  název, jméno a příjmení osoby za-
stupující, adresa sídla, IČ, DIČ)

c) podpis zájemce
d)  závazek zájemce uhradit vedle kupní ceny i náklady 

spojené s přepisem vozidla

2)  Označení obálky – zalepenou obálku označte: 
„Neotvírat – Prodej vozidla Škoda Octavia Sedan – 
OSVV“ 

3) Předání obálky
Obálky s nabídkou zašlete poštou do 3. 3. 2017 na adresu 
Městský úřad Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, nebo 
předejte osobně na podatelnu Městského úřadu Tišnov do 
3. 3. 2017 – do 14.00 hod.

Při posuzování nabídek bude hodnoticím kritériem 
nejvyšší nabídnutá kupní cena.
Pokud se u více zájemců bude shodovat nabídnutá cena 
a termín podání nabídky, bude výběr určen losem.
V případě, že nabídka nebude doručena v zalepené obálce 
a ta nebude označena, jak je uvedeno výše, nebude do 
nabídkového řízení zařazena. 
V případě, že nabídka nebude obsahovat výše uvedené 
podmínky podání, bude z nabídkového řízení po otevření 
vyřazena. Nabídky doručené po tomto termínu nebudou 
zařazeny do výběru.
Bližší informace ke shora uvedenému záměru můžete 
obdržet v úředních hodinách na Městském úřadě Tišnov, 

Odboru správních a vnitřních věcí, u Kateřiny Lepkové, 
elektronicky na adrese katerina.lepkova@tisnov.cz, dále 
na tel.  549 439 772 nebo na www.tisnov.cz.

Město Tišnov si vyhrazuje právo nevybrat žádného 
zájemce a kdykoli zrušit shora uvedený záměr.

  Odbor správních a vnitřních věcí  
Ženy v Tišnově stále vedou 
Dagmar Dvořáková

Průměrný věk Tišnovana byl na po-
čátku letošního roku 41,22 let. Nejstarší 
občance bude letos 101 let a význam-
ného jubilea 100 let se v letošním roce 
dožívá další občanka Tišnova, 10 obča-
nů je narozených v rozmezí let 1919 až 
1922.

V roce 2016 se ve správním obvodu mat-
ričního úřadu Tišnov uskutečnilo 81 sňat-
ků, z toho bylo 64 sňatků občanských 
a 17 církevních. 

Mezi stálé obyvatele města loni přibylo 
119 novorozených dětí, oproti tomu zemřelo 
87 občanů Tišnova. 

Zajímavá jsou také čísla spojená s mig-
rací obyvatel. Z jiných obcí se do Tišnova  

k trvalému pobytu přihlásilo 324 lidí, zatím-
co 283 občanů se odstěhovalo jinam. V rámci 
města pak změnilo během roku 2016 adresu 
trvalého pobytu 201 občanů.

V Tišnově tak k 31. prosinci 2016 žilo 
9 245 obyvatel, z toho 157 cizinců. 

Ženy v Tišnově stále vedou nad muži – 
k uváděnému datu jich bylo o celých 13 % 
více.

Rok   2 0 1 7Rok   2 0 1 7
========================================================================

Tišnovské trhy budou pravidelně probíhat každou sobotu od    1  . 4. 2017  do  4. 11. 2017   

na náměstí Míru v Tišnově před radnicí, v době od 8 do 11 hodin.

Prodejci nabídnou především místní zemědělské a řemeslné zboží i další produkty.

Přehled hlavních akcí letošní sezóny:
01.04. Květinová trhová slavnost, zahájení pravidelných sobotních trhů

22.04. Tišnovské trhy - Velký koloběh přírody

29.04. Tišnovské trhy (Minerály)

13.05. Tišnovské trhy + Bleší trhy

29.07. Historická trhová slavnost  (celodenní)

02.09. Tišnovské trhy na chodníčku pod radnicí, (přehlídka histor. vozidel)

16.09. Tišnovské trhy + Bleší trhy

23.09. Václavské hody (Tišnovské trhy se nekonají)

21.10. Podzimní trhová slavnost

04.11. Tišnovské trhy, ukončení pravidelných sobotních trhů (Minerály)

25.11. Tišnovské trhy

26.11. Adventní jarmark škol  (výhradně pro školy a instituce)

Pořadatelem Tišnovských trhů je město Tišnov. 

Trhové  slavnosti  pořádá  Městské  kulturní  středisko  Tišnov  za  spolupráce  města  Tišnova, 

Podhoráckého muzea v Předklášteří - pobočky muzea Brněnska a INSPIRA střediska volného času 

Tišnov. Na organizaci Bleších trhů se podílí spolek Za sebevědomé Tišnovsko.
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anketa k projektu znovuoživení areálu letního kina Tišnov
Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová, 
garantka projektu

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás touto cestou oslovili s an-

ketou k projektu znovuoživení areálu letního 
kina Tišnov. Vyplněním krátkého dotazníku 
vyjádříte svůj názor k jednotlivým aktivitám, 
které byly navrženy pro možnou realizaci 
v dané lokalitě. Můžete samozřejmě připojit 
i další návrhy na využití areálu, které budou 
v další fázi projednávání zohledněny.

V současné době využívá část areálu ke 
svým sportovním činnostem spolek Ody-
ssea Tišnov,  který se zaměřuje především 
na lukostřelbu a její propagaci. Jeho cílem 

je v areálu letního kina vybudovat veřej-
nou lukostřelnici a 3D parkour, který má 
mnoho příznivců z řad všech věkových ka-
tegorií. Alternativou k tomuto záměru je 
v areálu letního kina postavit víceúčelo-
vé centrum s množstvím sportovních či 
relaxačních aktivit. S oběma záměry se mů-
žete seznámit na webu města pod odkazem  
http://www.tisnov.cz/pozvanka-na-verej-
nou-diskusi-znovuoziveni-rekonstrukce-
-arealu-letniho-kina. Obě varianty zahrnují 
rekonstrukci amfiteátru letního kina (hledi-
ště, promítací plátno, jeviště, objekt promí-
tárny, hygienické zařízení), který si zaslouží 
zvýšenou pozornost.

Anketní lístky budou k dispozici od 

22. 2. 2017 do 8. 3. 2017 na podatelně MěÚ 
Tišnov, nám. Míru 346, a v budově radnice 
na nám. Míru 111, kde je bude možné také 
osobně odevzdat do připravených sběrných 
schránek (PO a ST 7–17 h, ÚT a ČT 7–15 h, 
PÁ 7–12 h). Anketa bude probíhat i elek-
tronicky na internetových stránkách města 
www.tisnov.cz.

Výsledky tohoto dotazníku napovědí, 
co byste si Vy, občané, v této lokalitě před-
stavovali. Je však pouze na Vás, zda budete 
svůj názor prezentovat a napomůžete tak 
k rozhodnutí o dalším osudu této zcela vý-
jimečné lokality.

 Vašeho názoru si velmi vážíme a děkuje-
me za vyplnění a odevzdání dotazníku.

Ulice pobytu respondenta:

Věk respondenta (zakroužkujte):  A) 18–25           B) 26–45            C) 46–60            D) 61 a více

Seřaďte aktivity v pořadí od 1 do 13 podle toho, jak je preferujete, přičemž platí:
1 = aktivitu rozhodně preferuji           až          13 = aktivita je pro mne nejméně zajímavá

 

Aktivita Pořadí preference

Realizace společenských akcí (Pálení čarodějnic, oslavy Dne dětí apod.)

Realizace kulturních akcí (festivaly, koncerty apod.)

Sportoviště pro malé děti do 6 let (dětské hřiště s prolézačkami)

Veřejná lukostřelnice v prostoru před objektem restaurace + 3D lukostřelecký park v areálu lesoparku nad 
letním kinem

Lanové centrum (více kategorií dle pokročilosti – pro dospělé, pro děti)

Systém stezek a dřevěných lávek v lesoparku areálu (dle již využívaných tras, propojení přes terénní 
zlomy dřevěnými lávkami)

Nová plocha s jevištěm před objektem restaurace v místě současného zdevastovaného pódia + terénní 
hlediště, úprava okolních travnatých ploch a zeleně (možnost realizovat besídky, soutěže pro děti a pro 
dospělé, doprovodný program k festivalům, koncertům apod.)

Grill pointy (podezdívky s grilovacím roštem) + posezení

Lesní tělocvična v lesoparku nad letním kinem (hrazdy, bradla, posilovací lavice, kladina, překážky – zvlášť 
pro dospělé a v blízkosti zvlášť pro děti)

Geopark aneb Tematická stezka kamene (naučná stezka pro děti s kamennými piškvorkami, výstavou 
kamenů, kamennými sochami ad.)

Horolezecká věž

Běžecké trasy na Klucanině

Rekonstrukce objektu restaurace

Poznámky k navrženým aktivitám a další návrhy:

(Poznámka redakce: Více k tématu letního kina najdete na straně 08 v rubrice Tišnovský Hyde Park.)

✂
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  Městská policie Tišnov  
Pohled na dopravu v Tišnově očima strážníků městské policie 
Jiří Sokol, vedoucí strážník

V silniční dopravě je z pohledu strážníků 
MP v Tišnově největší problém v nerespekto-
vání dopravního značení. V mnoha případech 
se nejedná ani tak o nerespektování doprav-
ních značek, ale přesněji řečeno o jejich igno-
raci. Lidé je prostě přehlížejí a nečtou, jezdí 
po paměti a pak se diví… Dalším velice závaž-
ným nešvarem je nerespektování a porušo-
vání tzv. obecné úpravy vyplývající ze zákona 
o provozu na pozemních komunikacích. Jed-
ná se o situace a místa, která nejsou osazena, 
ani vyznačena dopravními značkami, ale ři-
dič je povinen se řídit obecnou úpravou, což 
je např.:

 – zákaz stání ve vzdálenosti 5 m od hranice 
křižovatky (před i za křižovatkou)

 – stání ve vzdálenosti 5 m před přechodem 
pro chodce

 – nedodržení průjezdnosti (obousměrná ko-
munikace 3 m v každém směru jízdy – jed-
nosměrná komunikace 3 m) 

V mnoha případech se při projednávání 
těchto přestupků nakonec ukáže, že řidič ani 
neví, co pojem obecná úprava znamená, a při-
tom pro získání řidičského oprávnění musel 
absolvovat výuku v autoškole. My máme jed-
noduchou pomůcku pro orientaci v průjezd-
nosti, protože je nám jasné, že metr s sebou 
nikdo nevozí. Pokud se jedná o obousměr-
nou komunikaci, tak nemohu stát tam, kde 
neprojedou kolem mého auta dvě vozidla ve-
dle sebe, aniž by jedno muselo dávat přednost 
druhému, popř. zastavit, a v jednosměrné ko-
munikaci musí kolem stojícího vozu projet 
druhý tak, aby nemusel přejíždět plnou čáru, 
nebo dokonce vjíždět na chodník na druhé 
straně jízdního pruhu.

Velkým zlozvykem je stání na chodnících, 
to je ale možné pouze za předpokladu, že je 
to povoleno dopravní značkou. Řidiči si ne-
uvědomují, že svým jednáním omezují jiné 
účastníky provozu, většinou chodce, přede-
vším matky s kočárky a handicapované oso-
by pohybující se pomocí invalidního vozíku. 
Tito lidé jsou pak nuceni vstupovat do vozov-
ky, což je velmi často téměř nemožné a hod-
ně nebezpečné, zvlášť pro vozíčkáře. A pozor, 
existují i kočárky pro dvojčata! U chodníků je 
třeba dbát na příčné stání před vjezdem, byť 
do vlastní nemovitosti, protože vždy musí zů-
stat chodník průchozí!

O parkování na místech vyznačených do-
pravní značkou O7, která upozorňuje na stá-
ní pro invalidy, není snad v dnešní vyspělé 
společnosti ani nutno psát. Řidič, který tako-
váto místa bez oprávnění užívá, popírá em-
patii a lidskost, protože dnes jsem zdráv, zítra 
tomu ale tak být nemusí... Proto i zákon pama-
tuje na tyto přestupky, a to blokovou pokutou 
do 5 000 Kč na místě, ve správním řízení pak 
pokutou 5 000 až 10 000 Kč.

Samostatnou kapitolou je stání na zeleni. Jed-
ná se o nešvar při parkování především na síd-
lištích, ale pozor na fakt, že není považován za 
přestupek v dopravě, ale za přestupek proti ve-
řejnému pořádku. Je buď porušením vyhlášky 
města, nebo záborem veřejného prostranství. 
Zde je potřeba mít na zřeteli, že za přestupek 
proti veřejnému pořádku jsou finanční postihy 
několikanásobně vyšší a ve většině případů lze 
na vozidlo umístit i „botičku“. MP Tišnov „bo-
tičkami“ disponuje, a pokud se situace v tomto 
směru nezlepší, tak zcela určitě přistoupí k je-
jich využití, protože stáním na zeleni dochází 
k devastaci životního prostředí, a to naprosto 
zbytečně, protože auta patří na parkoviště.

Nejproblematičtějšími místy z hlediska 
dopravních přestupků jsou:

 – okolí obchodního centra Albert – absolut-
ní nerespektování a ignorace povinnosti ze 
strany řidičů umístit za čelní sklo parkova-
cí kotouček s nastaveným časem příjezdu

 – obytná zóna za Albertem – stání zde je 
povoleno pouze na vyznačených místech 
a řidiči velmi často zabraňují v průjezdu 
vozidlům zásobování, která jsou pak nuce-
na použít k výjezdu travnatou plochu, což 
je v určitých klimatických podmínkách ve-
lice riskantní

 – kruhový objezd – hitem Tišnova je zasta-
vování a stání na kruhovém objezdu, což je 
nepřípustné, protože se jedná o křižovatku 
a zákon toto jednání zakazuje

 – neprůjezdnost na ul. Brněnská v úseku 
od nám. Komenského po ul. Cáhlovskou – 
nerespektování vodorovného dopravní-
ho značení (V13a – bílé šrafování, které 
nejenže zakazuje na tomto místě stát, ale 
dokonce na něj zakazuje i vjíždět nebo ho 
přesahovat nákladem) především u Kina 
Svratka a vodorovného dopravního znače-
ní (V12a – žluté šrafování, které ohraničuje 
místo pro zásobování, jež se za jiným úče-
lem nesmí užívat)

 – stání v křižovatce ul. Neumannova a nám. 
Komenského – ač to někomu přijde div-
né, ulička naproti KB, která spojuje ul. 
Mlýnskou a nám. Komenského, je pozem-
ní komunikací a vozidla stojící na nám. 
Komenského před výjezdem z této ko-
munikace se nachází v křižovatce, navíc 
nerespektují vodorovné dopravní značení 
(žluté šrafování)

 – jízda v protisměru – po roce fungování ul. 
Jungmannova jako jednosměrné komuni-
kace se stále najdou hazardéři, kteří riskují 
své zdraví a majetek, ale i zdraví a majetek 
jiných osob jen proto, aby si zkrátili o pár 
metrů cestu, přestože sedí ve vyhřátém 
nebo klimatizovaném autě a nemusí žád-
nou vzdálenost absolvovat pěšky. Nedáv-
no byla zjednosměrněna ul. Na Loukách, 
ale tam není situace tak tristní jako na ul. 
Jungmannova. Ovšem i v ní se každý den 
objeví vozidlo v protisměru

 – překračování povolené rychlosti – nejmar-
kantněji to pociťují lidé především v zó-
nách, kde je rychlost omezena na 30 km/
hod. Jedná se o zónu ul. Na Honech, Dr-
balova, Družstevní, Jiráskova a o zónu ul. 
Králova, Květnická. V jedné z těchto zón 
již došlo k fyzickému měření rychlosti (za 
pouhou hodinu překročilo nastavenou to-
leranci 16 řidičů). K měření se přistoupilo 
na základě vyhodnocení záznamů ukazate-
le okamžité rychlosti, kdy bylo zjištěno, že 
v úseku s omezením rychlosti na 30 km/
hod. je běžná rychlost 50 až 80 km/hod. 
Namátkové měření se bude provádět i na-
dále, protože jednou z priorit vedení města 
je bezpečnost občanů.

V posledních letech došlo v Tišnově ze 
strany řidičů k viditelnému zlepšení v respek-
tování zákona a chování v dopravě. Za dobu 
našeho působení jsme projednali tisíce do-
pravních přestupků a je s podivem, že opa-
kovanost (recidiva) za stejný přestupek byla 
zjištěna u minima řidičů. 

Na závěr děkujeme všem, kdo dodržu-
jí pravidla silničního provozu, ale i pravi-
dla slušného chování, protože tyto jdou ruku 
v ruce. Těm, kteří z nějakého nepochopitelné-
ho důvodu nechtějí pravidla respektovat, po-
koj určitě nedáme. Právo každého končí totiž 
tam, kde začíná právo druhého. Přejeme mno-
ho kilometrů bez nehod a pokut.

 Nová telefonní čísla finančního úřadu

Podatelna: 542 192 401
Oddělení registrace: 542 192 402, 542 192 403, 542 192 404 

Oddělení vyměřovací: 542 192 405 až 542 192 415 
Oddělení daně z nemovitostí: 542 192 416, 542 192 417

Oddělení daně z nabytí nemovitých věcí: 542 192 419, 542 192 420
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O dopravě v Tišnově a okolí s Ing. Václavem Šikulou
Roman Skřepek

Tématem tohoto čísla Tišnovských novin 
je doprava. Zeptám se proto místostarosty 
Ing. Václava Šikuly, jak to vypadá s dlouho 
očekávanou rekonstrukcí ulice Brněnské?
Rekonstrukce celé ulice Brněnské od křižo-
vatky s ulicí Dvořákovou a U Humpolky až 
po křižovatku s ulicí U Pily se skládá ze tří 
částí.
1)  Rekonstrukce vodovodů a kanalizací – tuto 

etapu bude město provádět nepřímo pro-
střednictvím Svazku vodovodů a kanaliza-
cí Tišnovsko (SVaK), jehož je členem, a to 
v časovém předstihu.

2)  Rekonstrukce vlastního tělesa vozovky – 
vlastníkem je Jihomoravský kraj, investo-
rem Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje (SÚS JmK). 

3)  Rekonstrukce chodníků, zelených pásů, ze-
leně, veřejného osvětlení a cyklostezky, což 
bude starostí města Tišnova, které bude 
také investorem.

První fáze je připravena projekčně, finančně 
a bude se soutěžit dodavatel stavby. Na dru-
hou fázi je JmK připraven projekčně a nyní 
probíhá územní řízení, na které bude navazo-
vat řízení stavební. Vlastní realizace stavby je 
však závislá na financích z IROPu a na schvá-
lení Radou JmK. Pokud nenastanou nepřed-
vídané okolnosti, měla by být akce spuštěna 
letos.

Kraj plánuje i rekonstrukce dalších vý-
znamných silnic z a do Tišnova. O které 
úseky jde a jaké změny to přinese řidičům?
Jedná se hlavně o úsek silnice II. třídy Deblín–
Tišnov. Bude to akce velmi náročná, rozděle-
ná do šesti stavebních úseků. Předpokládá 
se investice přes 300 milionů korun. Bude to 
největší akce SÚS JmK v roce 2017. Dotkne se 
nejen obyvatel obcí, které se nachází v této lo-
kalitě, ale hlavně velkého počtu řidičů, kteří 
denně směřují z Tišnova na dálnici D1 a zpět 
(osobní i nákladní dopravy). Organizace ob-
jízdných tras nebude jednoduchá. Zahájení 
této investice v roce 2017 je již schváleno Ra-
dou JmK. 
Kromě úseku Deblín–Tišnov je pro letošní 
rok připravená i rekonstrukce silnice II. třídy 
Drásov–Tišnov. Vypadá to, že řidiči z Tišnova 
a okolí budou opět zažívat krušné okamžiky. 
Snad se podaří všechna úskalí rychle překo-
nat a Tišnov a jeho nejbližší okolí se zařadí se 
svými komunikacemi do standardu, který je 
v mnoha zemích již zcela běžný.

Která z výše uvedených staveb předpoklá-
dá spoluúčast města Tišnova a v jakém 
rozsahu?
Spoluúčast města Tišnova je a bude samo-
zřejmě u všech těchto akcí. Ovšem finančně se 

nás dotkne pouze rekonstrukce ulice Brněn-
ské, kde jsou rozpočtované náklady ve výši 23 
milionů korun. Nepřímo se však bude město 
podílet také na rekonstrukci kanalizace pro-
střednictvím SVaK Tišnovsko, a to ve výši 24 
milionů korun. Rozpočtované náklady SÚS 
JmK na tuto rekonstrukci budou činit asi 50 
milionů Kč.

Koncem roku se objevily první náznaky 
připravované změny parkovacího režimu 
na náměstí Míru. Co připravujete a jaké 
změny to řidičům přinese?
Plánování nového režimu parkování na tiš - 
novském náměstí si vyžádalo projektovou  
přípravu a nezbytné posouzení dopravně-
správního orgánu včetně Policie ČR. Proto se 
informace o tomto záměru musela objevit na 
úřední desce města již v závěru roku 2016. 
Projekt máme připravený, schválený a nyní 
probíhá příprava realizace. Regulace static-
ké dopravy na náměstí Míru v Tišnově je ne-
zbytná. Analýza současného stavu uvádí, že 
dvě třetiny vozidel zde parkují celý den. Obča-
né města i našeho správního regionu tak mají 
malou šanci při návštěvě obchodů, pošty, poli-
kliniky i úřadů zde dočasně zaparkovat a vyří-
dit si nezbytné záležitosti. 

Odkdy se tedy počítá se zpoplatněním 
a jak se to projeví na obsahu v našich 
peněženkách?
Se zavedením časově omezeného parková-
ní na náměstí v Tišnově a zpoplatněním se 
počítá v první polovině letošního roku. Rádi 
bychom zavedli systém, který je v mnoha 
městech obdobné velikosti již vybudován 
a díky kterému se dopravní situace v cen-
trech výrazně zlepšila. Počítáme s tím, že 
první hodina parkování by byla zpoplatněna 
částkou např. 5 korun, každá další 10 korun. 
V době od 17.00 do 7.00 hod. by zůstalo par-
kování bez poplatku, vč. celých sobot, nedělí 
a svátků.

Je v plánu i výstavba nějakých dalších par-
kovacích ploch na území města?
Ano. Plánujeme vybudovat parkovací plo-
chu v Riegrově ulici naproti bývalé ZŠ. Jed-
nalo by se v podstatě o radikální rozšíření 
stávajícího parkoviště u sokolovny. Podle 
studie, kterou máme k dispozici, bychom 
tak umožnili parkování až 90 vozidlům. 
Tento plán je smělý, ale věřím, že reálný. 
Zásadně by realizaci tohoto projektu ovliv-
nilo vypsání dotačního titulu na podporu 
výstavby záchytných parkovišť nebo parko-
vacích center ve městech. Prvotní informa-
ce o této podpoře se již objevily. Současně 
na území města Tišnova plánujeme vybudo-
vání dalších parkovacích míst např. v ulicích 
Osvobození, Králova, Hornická, Nádražní 
i pod ZŠ nám. 28. října.

Letošní zima se pravděpodobně podepsa-
la i na stavu místních komunikací, počítáte 
tento rok s nějakou větší opravou, nebo se 
budou provádět jen drobné práce?
Letošní zima nám stav komunikací jistě 
zhorší více než v předchozích letech, a proto 
bude rozsah jejich opravovaných míst větší. 
V tomto roce také připravujeme rozsáhlejší 
opravy komunikací formou mikrokoberců. 
Pro tento způsob opravy se nabízí např. uli-
ce Tyršova, část ulice Hornické, ulice Drba-
lova, popřípadě Husova. Zároveň počítáme 
i s provedením oprav výtluků a poškoze-
ní povrchů komunikací tradiční tryskovou 
metodou. 

Stále uvažujete o nějaké místní dopravě, 
nebo jste se rozhodli tento druh dopravy 
zatím nerealizovat?
Stále o tom vážně uvažujeme. Jen se nedaří 
vše realizovat tak rychle, jak bychom si přá-
li. V současné době čekáme na zapracování 
našich připomínek do tzv. „generelu dopra-
vy“, což je poměrně rozsáhlý dokument, kte-
rý analyzuje současný stav parkování, pěší 
dopravy, automobilové dopravy, cyklodo-
pravy, řešení tras, křižovatek i směrů pohy-
bu a dopravy v celém městě. Jeho součástí je 
i otázka místní dopravy ve městě. Věřím, že 
náš záměr bude i odborně podpořen a bude-
me moci třeba i na zkoušku tuto „vnitrodo-
pravu“ realizovat. Ve spolupráci s veřejností 
bychom vytvořili anketu na ověření zájmu. 
Následně oslovíme možné dopravce a samo-
zřejmě také připravíme kalkulaci finanční 
náročnosti ve vztahu k rozpočtu města. Do 
termínu schvalování příštího rozpočtu by-
chom měli mít jasno.

Foto: archiv MěÚ
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TÉMa MĚsÍCE  

připravila redakce TN

Zatímco rozpočet města, kterému jsme dali 
prostor v minulém čísle, je tématem, jemuž 
zdaleka ne všichni věnují patřičnou pozornost, 
s dopravou se každý z nás nutně potkává dnes 
a denně. Proto si tentokrát v našem seriálu po-
dle očekávání počtete více než před měsícem.

Už na stránkách radnice se k nejaktuálněj-
ším záměrům města vyjadřuje místostarosta 
Ing. Václav Šikula a s problematickými počiny 
řidičů či místy častých dopravních přestupků 
nás seznamuje vedoucí strážník Jiří Sokol. V ná-
sledujících materiálech se pak dočtete i o tom, 
kde se v Tišnově špatně chodí, jak se cestuje 
hromadnými dopravními prostředky do Brna 
či okolních obcí, a z ankety se dozvíte, co si my-
slí občané o jednosměrné ulici Brněnské nebo 
o parkovací situaci v centru města.

Stejně jako v únorových Tišnovských no-
vinách to vše pochopitelně není a ani ne- 

může být stoprocentně vypovídající, nicmé-
ně z mozaiky názorů kompetentních osob na 
jedné straně a běžných uživatelů na straně 

druhé si rozhodně lze o celé oblasti vytvořit 
určitý obrázek. A ten už necháváme opět na 
Vás…

  Doprava 

Do brna téměř kdykoli. a jinam?
Václav Seyfert, redaktor TN

Mezi léty 1976 a 2007 jsem jezdil téměř 
denně do Brna. Nejprve do školy, pak do dvou 
různých zaměstnání. Podle potřeby jsem stří-
dal autobus a vlak a rozhodně jsem si ani teh-
dy nestěžoval, že by dopravní spojení mezi 
Tišnovem a moravskou metropolí mělo něja-
ká výrazně hluchá místa. Teď sice cestuju po 
téže trase už jen občas, ale dovolím si konsta-
tovat, že ačkoli byly před časem linky v tom-
to směru omezeny prakticky pouze na vlak, je 
kontakt Tišnova s Brnem nejdokonalejší, jaký 
během svého života pamatuju, a rozhodně 
nám ho třeba občané Bosonoh, Chrlic či jiných 
okrajových částí Brna mohou závidět.

Obzvláště miluju přesuny rychlíkem do 
Králova Pole či zpět. Dostat se v čase kratším 
než 20 minut na místo, odkud Vás pak každou 
chvíli jedoucí tramvaj přesune přímo do centra 
Brna, dnes nemá šanci dokázat seberychlejší 
automobil. Nedávno se mi dokonce při vracení 
výpůjčky z Mahenovy knihovny podařil oprav-
du husarský kousek: v 11.10 jsem vyjel z Tiš-
nova rychlíkem Porta coeli, vyřídil v Brně vše, 
co jsem potřeboval, a dalším rychlíkem Vysoči-
na jsem se už ve 12.20 vracel z hlavního nádra-
ží zpět, přičemž na tišnovském nádraží jsem 
vystoupil z vlaku ve 12.49. Celá „anabáze“ tr-
vala pouhých 99 minut a byla tedy pořízena za 
cenu jediné integrované jízdenky ve výši 42 Kč.

Současný jízdní řád navíc v časech tzv. „špi-
ček“ nabízí spojení prakticky po čtvrt hodině, 
a to už je frekvence blížící se spíše zvyklostem 
městské hromadné dopravy. Navíc jede téměř 
každou hodinu ještě rychlík (R). Posuďte sami:

Ranní vlaky z Tišnova do Brna v časech 
zhruba od pěti do půl desáté – pondělí:

4:58, 5:13, 5:28, 5:43, 5:58, 6:10 (R), 6:13, 
6:28, 6:43, 6:58, 7:10 (R), 7:13, 7:28, 7:41, 
7:58, 8:13, 8:28, 8:58, 9:10 (R), 9:28

Odpolední vlaky z brněnského hlavního 
nádraží do Tišnova v časech zhruba od půl 
jedné do půl šesté – pátek:

12:20 (R), 12:23, 12:52, 13:23, 13:35, 
13:53, 14:08, 14:20 (R), 14:23, 14:35, 14:52, 
15:08, 15:20 (R), 15:25, 15:35, 15:53, 16:07,  
16:20 (R), 16:25, 16:35, 16:52, 17:02, 17:20 (R), 
17:25, 17:35

Na tuto neuvěřitelně hustou síť vlakových 
spojů navazuje deset autobusových linek, 
které pro změnu propojují Tišnov s okolní-
mi obcemi. Tady už osobní zkušeností tolik 
posloužit nemohu, ale pouhé nahlédnutí do 
jízdních řádů nasvědčuje tomu, že na nic zá-
sadního si cestující nemohou stěžovat ani 
v tomto případě. Dovolte krátký přehled:

 – linka 311 – Tišnov – Drásov – Malhosto-
vice – Čebín – Kuřim

 – linka 312 – Tišnov – Deblín – Svato-
slav – Braníškov – Maršov – Lažánky – 
Veverská Bítýška – Chudčice – Moravské 
Knínice – Tišnov

 – linka 314 – Tišnov – Kuřim (v Kuři-
mi zahrnuje TOS, Tyco, Prefu, v Drásově 
Siemens)

 – linka 330 – Tišnov – Hradčany – Čebín –  
Sentice

 – linka 331 – Tišnov – Březina – Herolti-
ce – Vohančice – Pejškov – Deblín

 – linka 332 – Tišnov – Železné – Hluboké 
Dvory (Rohozec – Zhoř – Rašov – Lomnice)

 – linka 333 – Tišnov – Šerkovice – Lomni-
ce –  Strhaře – Žleby – Brumov – Osiky

 – linka 334 – Tišnov – Předklášteří – Ště-
pánovice (Borač)

 – linka 335 – Tišnov – Předklášteří – Dol-
ní Loučky – Kaly – Pernštejnské Jestřabí – 
Olší – Drahonín – Bor – Sejřek – Nedvědice

 – linka 336 – Tišnov – Dolní Loučky (Skry-
je) / (Řikonín – Tišnovská Nová Ves – 
Žďárec – Vratislávka)
Tenhle prostý výpis sice ještě o ničem ne-

vypovídá, ale když se na podrobnosti o jed-
notlivých linkách podíváte pečlivěji, zjistíte, že 
v potřebných časech jezdí autobusy po hodi-
ně i častěji a že většinou obsahují i „rozumné“ 
pozdně večerní odjezdy. Veškeré spoje, o nichž 
tu byla řeč, jsou součástí Integrovaného do-
pravního systému Jihomoravského kraje.

Pokud tedy v souvislosti s dopravou v Tiš-
nově hovoříme o nějakých problémech, roz-
hodně se podle mého názoru netýkají spojení 
našeho města s nejbližším okolím hromad-
nými dopravními prostředky. Nabízí se mi tu 
spíše jiná myšlenka: Jak postupně stárnu, tak 
mne při každé cestě od nádraží nahoru napa-
dá, že by se tu snad musela uživit městská do-
prava. Zvláště při pomyšlení, že úplně nejvýš 
z celého Tišnova se na úpatí Květnice nachází 
dům s pečovatelskou službou a bydlí tu samí 
senioři, kteří sice mohou sem tam využít tře-
ba spojů směrem na Lomničku, ale v zásadě 
si celé stoupání musí při každé cestě z města 
poctivě vyšlapat. V říjnu 1995 se tu na krát-
ký čas městská doprava rozběhla, ale příliš 
dlouho nevydržela. Po více než dvaceti letech 
by tahle otázka stála znovu za zvážení. Jestliže 
v Novém Městě na Moravě, které je podstatně 
menší a v němž není v zastavěné části zdale-
ka takové převýšení jako u nás, se už čtvrtým 
rokem s úspěchem provozuje vlastní dopra-
va, čítající dnes dokonce pět městských linek, 
proč by to nemělo jít i v Tišnově…

Foto ilustrační. Zdroj: https://pixabay.com/cs/
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Jak se chodí po Tišnově

Zuzana Kurdiovská

V rámci tématu těchto Tišnovských no-
vin, kterým je doprava, bych ráda připomněla 
ne vždy jednoduchou situaci chodců. Nechci 
zmiňovat rozbité chodníky, které se postupně 
rekonstruují, ani obtížný povrch na náměstí, 
protože o tom už proběhla anketa a názory se 
různí. Je tu ale problém, který se vůbec nijak 
neřeší, a přitom není malicherný. 

Tím problémem jsou přechody pro chod-
ce, či spíše jejich absence. Kdybyste se chtě-
li chovat přesně dle pravidel silničního 
provozu, daleko byste se v Tišnově nedosta-
li, nebo byste toho hodně nachodili. Chtěla 
bych uvést několik příkladů, které mě osob-
ně pálí. V prvé řadě je to křižovatka u sta-
rého hřbitova. Je velmi nepřehledná, člověk 
musí být hodně opatrný, aby si byl jist, že nic 
nejede. A to tudy denně projde velké množ-
ství lidí, včetně školáků. Dalším takovým 

frekventovaným a nepřehledným místem je 
křižovatka ulice Brněnská a náměstí Komen-
ského (u mariánského sloupu). Na horním 
konci tohoto cípu se přechod nachází, pro-
blém je přecházení Brněnské, protože přes 
mariánský sloup je odbočující auta špatně 
vidět a přechod je až u Humpolky. Naštěstí 
už je Brněnská jednosměrná, takže sleduje-
te jen jednu část komunikace. Dalším zpest-
řením pro tišnovské chodce je křižovatka Sv. 
Čecha – Dvořákova – Černohorská – Riegro-
va. Pokud jdete od nemocnice, chodník uli-
ce Riegrova má udělaný nájezd pro kočárky 
a invalidní vozíky, přechod ale chybí! Ten je 
o kousek níž na Dvořákově, zcela mimo uve-
denou křižovatku. Další přechod se nachází 
na Riegrově u dětského hřiště, zbytek je na 
vaší odvaze a štěstí. Posledním a nejnebez-
pečnějším místem, které uvedu, je ulice Cá-
hlovská u viaduktů. Když jdete od Penny 
do podnikové prodejny Steinhauser a máte 

s sebou kočárek a další dítě (či více), máte 
dvě možnosti, z nichž ani jedna není vyho-
vující. Buď u benzinky přejdete po přecho-
du, ale potom vás čeká nebezpečný úsek pod 
viaduktem. Chodník je tam totiž tak úzký, že 
kočárek neprojede a vy musíte vstoupit do 
velmi frekventované vozovky. Hlídáte si při-
jíždějící auta, bojujete s kočárkem a do toho 
sledujete své starší dítě, které musí jít před 
vámi či za vámi. Velmi stresující, to mi věřte. 
Nebo můžete jít po pravé straně silnice, kde 
je chodník pohodlně široký. Ovšem přechod 
chybí. Ten je až u kruhového objezdu, což je 
pro malé dítě opravdu daleko. 

Neznám agendu, která je potřebná pro 
vytvoření nového přechodu pro chodce, ale 
předpokládám, že je jednodušší než u opra-
vy krajské silnice. Než se podaří ukončit jed-
nání s krajem a uleví se motoristům, snad by 
se mohl zjednodušit život alespoň tišnovským 
chodcům. 

TÉMa MĚsÍCE  

  Vaše názory  

a CO sI MYsLÍ ObČaNÉ?
Stejně jako před měsícem i tentokrát jsme oslovili 
občany našeho města, kterým jsme opět položili 
dvě otázky související s naším aktuálním do-
pravním tématem:
1.  Ulice Brněnská je mezi Humpolkou a Ko-

menského náměstím už tři a půl roku 
jednosměrná. Byla podle Vašeho názoru 
tato úprava prospěšná? Co byste řekl(a) 
tomu, kdyby jednosměrná doprava vedla 
po této ulici opačně, tedy od Humpolky do 
středu města?

2.  Jaké máte zkušenosti s parkováním v cen-
tru Tišnova? Souhlasil(a) byste s jeho 
zpoplatněním, případně s omezením vjezdu 
na náměstí Míru v pracovní dny mezi 8. až 
16. hodinou?

A zde je několik odpovědí:

Jan Cabálek, 60 let:
1.  Mně to vyhovuje. Z města jedu vždy k nádraží 

a Brněnskou vynechávám.
2.  Před poliklinikou či poštou by měl být zákaz 

parkování pouhým turistům či okolojedoucím, 
ten prostor by měl sloužit pouze klientům 
daného zařízení.

Lubomír Drábek, 42 let:
1.  Určitě byla tato úprava prospěšná a jsem za 

ni rád. Myslím si, že dosavadní jednosměrný 
provoz je vyhovující. Možná bych zvážil ulici 
uzavřít úplně a udělat pěší zónu.

2.  Parkování v centru města je obecně velký pro-
blém. Vzhledem k tomu, že v centru Tišnova je 
situováno mnoho úřadů a institucí, dle mého 
názoru nikdo neřešil související parkování. 
Zpoplatnění, popř. omezení vjezdu na náměstí 

parkování určitě nevyřeší, právě naopak zkom-
plikuje dopravu a parkování v okolních ulicích. 
Řešením by možná mohl být parkovací dům.

Petr Holík, 52 let:
1.  Úprava je prospěšná, směr už bych teď měnit 

nechtěl.
2.  Mám zkušenost, že v pracovní dny se tu parkuje 

obtížně, pokud nevezu nějaký náklad, raději 
chodím pěšky. My, co máme auta, odpovídáme 
na možné placení či omezení vjezdu v obou 
případech ne, ale dovedu si představit, že by 
bylo prospěšné rozšířit zónu pro krátkodobé 
parkování (do 30 minut) a jinak to zpoplatnit. 

Petr Hvízdal, 37 let:
1.  Nebyla. Za volantem sedí spousta blbců, kteří 

dodnes nevědí, že ulice je zjednosměrněná.
2.  Se zpoplatněním parkování nesouhlasím. 

Peníze, které by se vybraly, by se rozkradly.

Marek Kubát, 41 let:
1.  Pro mne je jednosměrka jednoznačně přínosem, 

provoz je tu díky odklonění dopravy mnohem 
menší. Směr bych už neměnil, lidi si zvykli a to 
pak nikdy nefunguje dobře.

2.  Do centra autem nejezdím, nakupuju s ba-
tohem. Zpoplatnění je asi v pořádku, ale na 
druhou stranu je třeba, aby lidi, kteří tu parkují 
kvůli práci na cca 8 hodin, platit nemuseli nebo 
to auto měli kam dát.

Miroslav Šmíd, 69 let:
1.  Jednosměrka na Brněnské je určitě přínosem 

pro plynulost dopravy v centru a směr „ven“ ze 
středu je podle mne optimální.

2.  Parkování je v současné době problém všech 
měst. Jeho zpoplatnění a omezení vjezdu na 
náměstí říkám ano, ale jen v případě vybu-

dování náhradního parkování, záchytného nebo 
záchytných parkovišť, ale ne v Hradčanech 
nebo Předklášteří. Je to složitější problém. Nedá 
se formulovat do pár vět. Je to pro profíky do-
praváky a urbanisty. 

Tomáš Laušman, 42 let
1.  Jednosměrnost není moc dobrá, protože pro 

některé cesty je to nyní potřeba více objíždět. 
Opačný směr by byl dobrý pro ty, kdo přijíždějí 
směrem od Drásova a chtějí na náměstí.

2.  Parkování zpoplatnit jen v případě, že by 
se jednalo o symbolický poplatek, jako to 
některá města mají – 1. hodina za 2 Kč apod. 
Nebo parkovat na residenční karty, které 
by měli obyvatelé Tišnova, případně další.  
Ideálně kdyby těch parkovacích stání bylo 
ještě více... Již jen kvůli tomu, že blízko 
náměstí je poliklinika a dojíždí se tam za 
lékaři atd.

Slávka Navrátilová, 44 let
1.  Myslím, že tato úprava byla prospěšná. Mně 

osobně vyhovuje jednosměrná doprava tak, jak 
je teď. 

2.  Souhlasila bych s omezením vjezdu na náměstí 
Míru v pracovní dny mezi 8. až 16. hodinou. 
Akorát netuším, kde by se našla ta místa na par-
kování jinde. 

Václav Kovařík, 43 let
1.  Úprava byla prospěšná. Opačný směr by byl pro 

mě lepší než současný, ale každý to může mít 
jinak. 

2.  Vždy se na parkování místo najde. Nesouhlasím 
se zpoplatněním ani s omezením vjezdu. Co by 
situaci zlepšilo, by bylo vyhrazení několika míst 
s parkovacím automatem, kde by bylo prvních 
45 minut zdarma.

Příště se můžete těšit na téma Vzdělávání a volný čas. Jak jste spokojeni s kvalitou vzdělávání v Tišnově? Co si myslíte o stanovení školských 
obvodů mateřských škol? A co zdejší nabídka volnočasových aktivit, ať už pro děti, či pro dospělé, je podle vás dostatečně pestrá?

Své postřehy posílejte na e-mailovou adresu noviny@kulturatisnov.cz. 
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Chcete v Tišnově lukostřelnici? My ano!

O budoucnosti letního kina

Václav Kappel, Odyssea Tišnov

Dne 22. února v MěKS město pořáda-
lo veřejné projednávání ohledně využi-
tí areálu u letního kina. Za spolek Odyssea 
Tišnov jsme představili náš záměr ko-
nečně mít v Tišnově oficiální nekomerč-
ní lukostřelnici určenou všem zájemcům 

o lukostřelbu. V uvedené lokalitě je navržena 
i spousta jiných zajímavých aktivit, ale žád-
ná z nich tak neocení a nevyužije specifika 
areálu, jako jsou členitost terénu a vysoký 
protisvah. O jiném takto vhodném místu pro 
lukostřelbu na Tišnovsku nevíme. Od 
22. února do 8. března vyhlásilo město an-
ketu a budeme rádi, když mezi variantami 

zaškrtnete i náš projekt lukostřelnice. Ta je 
navržena tak, aby její provoz mohl fungovat 
i s dalšími aktivitami v okolí, jako jsou na-
příklad posezení s grily nebo dětským hři-
štěm. Tuto skutečnost potvrdil i městem 
oslovený specialista na střelnice doc. Ing. 
Jan Komenda, CSc. (více na webu odyssea.tis-
nov.cz). Děkujeme.

Jan Brdíčko, ředitel Městského kulturního 
střediska Tišnov

Každá radnice bez ohledu na politickou pří-
slušnost by měla svými rozhodnutími zvyšovat 
komfort života obyvatel. Rating, kvantifikace 
komfortu a kvalita života v našem městě, se zře-
telně odráží i na cenách realit. Jednou z velkých 
bolístek našeho města je chátrající areál letní-
ho kina. Současně je třeba poznamenat, že letní 
kino skýtá velký potenciál ke zvýšení životní-
ho komfortu. Jeho areál je (kromě přináležejí-
cích budov) svěřen příkazní smlouvou do péče 
Městského kulturního střediska. Nezastírám, že 
je areál letního kina již dlouhou dobu v bezú-
těšném stavu. I z tohoto důvodu jsem ihned po 
svém nástupu do funkce ředitele MěKS inicio-
val obnovení prací na projektu revitalizace let-
ního kina. V tomto čísle Tišnovských novin mají 
obyvatelé města možnost ovlivnit budoucí po-
dobu a programovou náplň letního kina tím, že 
vyplní podle svých preferencí anketní formulář. 
Základní otázkou by mělo být, komu, jaké sku-
pině obyvatel, má areál sloužit?

Projekt dodaný studiem PamArch archi-
tekta Ševčíka navrhuje rozdělení projektu do 
tří časově i prostorově oddělených etap. První 
etapa zahrnuje rekonstrukci samotného am-
fiteátru letního kina, vybudování zázemí pro 
kulturní aktivity a vybudování nového sociál-
ního zařízení. Druhá etapa je jablkem sváru, 
kde se střetávají zájmy MěKS a spolku Odyssea 
Tišnov. MěKS ve shodě s projektem Ing. Ševčí-
ka navrhuje otevření a využití okolí amfiteátru 

širokou veřejností, je pro vybudování klidové 
zóny s dětským hřištěm, veřejných grilů, cvi-
čebních prvků, dobrodružných a edukativních 
stezek pro děti v roklinkách, lezecké stěny, ta-
nečního parketu a malé kulturní scény atd. 
O tento prostor usiluje též spolek Odyssea Tiš-
nov, jenž nabízí využití areálu lukostřelbou. 
Etapa třetí, časově nejvíce vzdálená a finančně 
nejnáročnější, se týká budov náležejících k let-
nímu kinu. Dnes jsou prostory využity nájemci, 
kteří zde provozují restauraci a pivovar. Nyní je 
na místě se ptát, jakým způsobem se bude ře-
šit chátrající stav zmíněných budov a jejich bu-
doucí využití.

V současné době je část areálu letního kina 
využívána lukostřelci ze spolku Odyssea Tiš-
nov. Vzhledem k tomu, že dosud nebyly vy-
jasněny bezpečnostní podmínky provozu 
lukostřelnice a definována opatření k zajiště-
ní bezpečnosti, je prostor využíván lukostřelci 
bez smlouvy o pronájmu. Město Tišnov zadalo 
vypracování posudku bezpečnosti této aktivity 
soudním znalcem doc. Komendou a již v úno-
ru tento dokument obdrželo. Posudek zřetelně 
definuje, za jakých podmínek je možné lu-
kostřelnici provozovat. Není pochyb o tom, že 
by nešlo vytvořit dobře zabezpečený prostor 
proti náhodnému vniknutí do areálu. Avšak 
jak je vidět na obrázku, lukostřelnice značně li-
mituje prostor pro veškeré další aktivity včet-
ně provozu kulturních akcí většího rozsahu, 
u nichž musíme zajistit dostatečné rozptylo-
vé plochy z důvodu zachování bezpečnosti. Je 
třeba poznamenat, že návrh spolku Odyssea 

v rámci svých nároků nenabízí mnoho pro-
storu pro umístění a rozvoj dalších aktivit. Vý-
chozí myšlenkou ze strany MěKS bylo otevřít 
a zpřístupnit prostor co nejvíce veřejnosti, sa-
mozřejmě s výjimkou samotného amfiteátru 
letního kina. Bohužel pro zajištění bezpečnosti 
je ze strany spolku Odyssea Tišnov nutné oplo-
cení a jasné vymezení prostoru lukostřelnice.

K nárokování části areálu ze strany spolku 
Odyssea Tišnov se nabízí analogie tohoto po-
stupu. Tak jako si dnes lukostřelci nárokují část 
areálu letního kina, mohl by např. pořadatel 
kulturních akcí přijít za vedením tišnovského 
fotbalového klubu, že právě jejich areál je ten 
jediný vhodný pro organizaci velkých koncer-
tů, a to z mnoha důvodů. Považovali bychom 
tento nárok za oprávněný? Patrně nikoliv.

Rád bych uvedl na pravou míru zavádějící 
interpretaci dnešní výchozí pozice. Nyní nesto-
jíme před rozhodnutím, kdy máme na straně 
jedné lukostřelnici a na straně druhé náklad-
ný a jasně definovaný projekt studia PamArch. 
Budoucí nabídka aktivit letního kina je ote-
vřená a bude záviset na preferencích občanů 
v anketě, doporučeních jednotlivých komisí 
a rozhodnutí Rady města. Naše odpovědná vol-
ba v anketě bude formovat využití a atraktivitu 
areálu letního kina na dalších mnoho let. Naše 
rozhodnutí přímo ovlivní rating města. 

Chtěl bych touto cestou požádat občany 
města, aby svými hlasy v anketě podpořili ta-
kové aktivity, které povedou ke zvýšení život-
ního komfortu všech obyvatel Tišnova, a to 
v dlouhodobém časovém horizontu. 

Prezentace projektu lukostřelnice Tišnov Vizualizace projektu architekta Ševčíka
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MĚsTsKÉ KULTURNÍ sTŘEDIsKO  

Růžový svět Šárky Koudelové
Tereza Jindrová, kurátorka výstavy

Město Tišnov a jeho bezprostřední okolí se 
mohou pyšnit dlouhou historií a bohatým dě-
dictvím kulturním, ale i přírodním, potažmo 
geologickým. Hora Květnice a tzv. Tišnovský 
kras jsou oblastí ukrývající nerostné bohat-
ství i tajemství starých legend.

Můžeme spekulovat o tom, že tyto specific-
ké podmínky vytváří vhodné podhoubí i pro 
výtvarné umění, zejména pro malbu. Vždyť 
z Tišnova pochází nejen „malíř Vysočiny“ Jo-
sef Jambor, jehož jméno dnes nese budova 
galerie a knihovny, ale také Vladimír Kokolia, 
etablovaný umělec a vedoucí ateliéru grafi-
ky na pražské Akademii výtvarných umění, 
a z mladší generace malíř Pavel Matyska.

Také pro Šárku Koudelovou (*1987), která 
v Tišnově vyrostla, je malba stěžejním výra-
zovým prostředkem, v němž dosáhla vysoké-
ho stupně suverenity a propracovanosti. To jí 
ale nebrání experimentovat a riskovat. Ve své 
diplomové práci, představené v létě loňského 
roku v Národní galerii v Praze, zaujala divá-
ky (i pracovníky galerie) ambiciózní instalací, 
která posunula zážitek recepce jejích obra-
zů mimo rámec tradiční obrazárny nebo bílé 
kostky. Šárka sice je v jistém smyslu „bytost-
nou malířkou“, vnímá ale toto médium v šir-
ším kontextu. Je si vědomá významu, který má 
konkrétní způsob instalace a adjustace, a tyto 
faktory se nebojí testovat, a dokonce poru-
šovat „pravidla“. Její práce má intermediální 

přesahy nikoli proto, že by Šárka čelila nut-
kání vše vyzkoušet, ale protože citlivě vnímá, 
že ne všechno lze nejlépe vystihnout a obsáh-
nout právě malbou.

Výstava ovšem nemá být „intermediálním 
slovníkem“, nýbrž organickým celkem. Tak je 
tomu i na výstavě Permapink, která ukazuje 
spektrum přístupů, jež může mladá umělky-
ně použít, přitom ale krouží kolem jasně de-
finovaného středu. Tím je samotný Tišnov 
a potažmo moment prolnutí historie mís-
ta s osobní historií autorky. Výrazné a dlou-
hodobě přetrvávající motivy v tvorbě Šárky 
Koudelové, tedy odkazy k historické, zejmé-
na náboženské malbě na jedné straně a fasci-
naci mineralogií na straně druhé, bychom asi 
těžko oddělili od prožívání vlastní příslušnos-
ti k místu, jehož ikonou je slavný cisterciácký 
klášter, ale jehož charakter utváří třeba také 
každoroční Mezinárodní expozice minerálů. 
Ona druhá oblast Šárčina zájmu na aktuální 
výstavě převládá. Motivy řezu vzácnými ka-
meny se přelévají do představy geologických 
vrstev. Pozornost diváka je záměrně zčásti 
přesměrována dolů, k zemi. Právě tam Šárka 
nachází prvek, který propojuje jednotlivé čás-
ti výstavy. Je jím barevnost typická pro zdejší 
lehce narůžovělou půdu. Tato barevnost jako 
by se už v minulosti vepsala do podvědomí 
autorky, která ji opakovaně používá na svých 
obrazech. Tentokrát se rozhodla „přiznat bar-
vu“ a pracovat s tímto prvkem zcela vědo-
mě. Přitom se ukázalo, že „tišnovská růžová“ 

se Šárce sama nabízí – při shánění falešného 
štěrku nebo přírodního pigmentu kýžené bar-
vy, který objevila pouze u producenta z neda-
lekého okolí.

Výstava Permapink pracuje s napětím 
mezi povrchem a hloubkou, realitou a iluzí. 
Forma a obsah se snaží být co nejtěsněji spo-
jené. Šárka také citlivě reflektuje konkrétní 
kontext výstavy, pracuje s daným prostorem 
galerie, ale také se adresně obrací ke zdejší-
mu publiku. Pomocí symbolů a náznaků chce 
diváky navádět k významům, které k nim 
mohou promlouvat, aniž by ovšem samotné 
umění sklouzlo k ilustrativnosti. Půda, ona 
„rodná hrouda“, z níž všechno v tomto kraji 
vyrůstá – lidi nevyjímaje –, je znakem přísluš-
nosti k širšímu společenství a představuje 
sepětí s minulostí sahající ještě před lidská 
pokolení. V legendě o slepici sedící pod Květ-
nicí na zlatém vejci, ukrývajícím vojsko, je ale 
obsažen také výhled do budoucnosti. Obrán-
ci kraje mají z hory vystoupit tehdy, až bude 
zdejším lidem nejhůř. Tento příběh se zdá být 
svým způsobem ahistorický, ve skutečnosti 
v sobě ale má potenciál k reflexi naší součas-
nosti. Je pěkné se utěšovat pohádkou o báj-
ných zachráncích, kteří zasáhnou v nejtěžších 
časech, ale v praxi by pro nás měla být tato 
legenda spíš mementem, abychom se snaži-
li ovlivňovat své okolí způsobem, který bude 
přispívat k tomu, že k rozpuknutí zlatého vej-
ce nebude muset dojít. A to snad platí nejen 
o Tišnově.

  Kino Svratka  

  Galerie Jamborův dům  

Expediční kamera – největší cestovatelský festival v republice přijede do Tišnova 
Pavel Pichler, Naboso o. s.

Letošní, již pátý ročník bude probíhat 
25. března od 17 hodin tradičně v Kině Svrat-
ka. Opět nás čeká pořádná dávka cestova-
telských zážitků, divoké přírody i napětí. 
Budeme mít možnost zhlédnout ty nejlepší 
snímky o dobrodružných výpravách za zapo-
menutými národy a tajuplnými místy, o po-
znávání starobylých kultur i extrémních 
expedicích do těch nejnedostupnějších míst. 
A na jaké filmy se těšit?

 
Divočinou Aljašky
Šest kamarádů z Čech, Moravy a Slovenska, 
někteří více, jiní méně zkušení vodáci, se vy-
dali za polární kruh na překrásnou Aljašku 
splouvat řeku Alatnu. Říkají si Fjolls. Vybave-
ni loděmi, jídlem v medvěduvzdorných kon-
tejnerech a pepřovým sprejem měli v plánu 
překročit kontinentální rozvodí a plout 

300 km na jih s cílem na polárním kruhu. 
Cestou chtěli podniknout pěší túru k Arri-
getch Peaks, postavit plachetnici nebo třeba 
péct chleba.

Návrat do Zanskaru
Zanskar je malá odlehlá osada uprostřed hor 
v indickém Himálaji. Až donedávna bylo je-
diné spojení s civilizací možné pouze po ne-
bezpečné cestě podél řeky. Nyní je téměř před 
dokončením výstavba silnice, která může na-
vždy změnit toto duchovní a poklidné místo.

Pura Vida
Nadšený cestovatel a cyklista Hervé si vymy-
slel bláznivý plán. Své kolo použít jako po-
hon lodě a splout během několika měsíců 
řeku Amazonku. Po 40 000 km po silnicích 
a cestách přidělal v Ekvádoru kolo na loď, 
pojmenoval ji Pura Vida a začal svoji životní 
cestu.

Projekt Moffat
Krátký film, ověnčený řadou mezinárodních 
cen, je inspirován pestrým lezeckým živo-
tem první britské horské vůdkyně Gwen 
Moffat. S mladičkou spisovatelkou Claire se 
během sledování Gwenina životního příbě-
hu podíváte na skalní stěny, do ledových je-
zer a řek a na vrcholky hor ve Velké Británii. 
Sama spisovatelka si chtěla na vlastní kůži 
vyzkoušet, jaké to bylo před několika desít-
kami let dezertovat z armády a celý svůj ži-
vot věnovat horám.

Cesta do Kazbegi
Gruzínské odlehlé hory, čtyři kamarádi, nej-
nutnější zásoby a dva stany. To jsou hlavní 
hrdinové filmu, který sleduje jejich cestu po 
hřebeni Kavkazu až do města Kazbegi.

Více informací na 
www.expedicnikamera.cz.
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společnost přátelská rodině  
Blanka Křížová

Stejně jako v minulém roce i letos jsme 
se v muzeu zaměřili na programy pro ro-
diny všech generačních skupin. Zároveň se 
snažíme o sladění pracovního a rodinného ži-
vota zaměstnanců muzea. Svědčí o tom i oce-
nění v soutěži Sítě pro rodinu – Společnost 

přátelská rodině, které muzeum získalo kon-
cem loňského roku. Porota ve složení zástup-
ců města Brna, JMK a Sítě pro rodinu hodnotila 
kladně flexi formy práce, možnost částečných 
úvazků, diverzitu pracovního týmu, spoluprá-
ci s místními školami, neziskovými organiza-
cemi, slevy pro rodiny s neomezeným počtem 
dětí a podporu lokálních produktů v kavárně. 

V únoru muzeum otevřelo interaktivní vý-
stavu Kuk na zvuk, na kterou navazuje výstava 
grafických partitur českých a slovenských vý-
tvarníků a hudebníků. Koncem března přivítá 
jaro tajuplná výstava o ptácích v mytologii, bá-
jích a lidové tradici Atlas ptáků ne obyčejných. 
Na její zahájení v pátek 24. března v 17 hodin 
vás srdečně zveme. 

  Muzeum města Tišnova  

  Městská knihovna Tišnov  

aKCE KNIhOVNY V bŘEZNU
Dagmar Kopřivová, vedoucí

Oddělení pro dospělé čtenáře
„BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ“
Městská knihovna Tišnov se zapojila do celostátní akce 
na podporu čtenářství „Březen – měsíc čtenářů“. Můžete 
se těšit na spoustu doprovodných akcí a na spuštění nové 
služby „Odlož“.
Každý registrovaný čtenář obdrží k březnové výpůjčce 
i malý dárek.

ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE
6. až 10. března
Čtenářskou amnestii pro své zapomnětlivé čtenáře 
uděluje Městská knihovna Tišnov v rámci „Března – 
měsíce čtenářů“, jako vstřícné gesto směrem ke svým 
uživatelům. Ale pozor! Akce je časově omezená. 
Upomínky a poplatky z prodlení budou čtenářům promi-
nuty, pouze pokud vrátí VŠECHNY dlužené dokumenty, 
které mají půjčené. 

TÝDEN AUDIOKNIH
13. až 17. března
Cestujete často autem? Nemáte dostatek času na čtení? Ne-
vadí. Audioknihy jsou příjemným řešením. Během jednoho 
týdne Vám budeme představovat to nej z mluveného slova, 
které má knihovna k dispozici. Prezentaci jednotlivých děl 
můžete sledovat na Facebooku knihovny.

TAJEMSTVÍ KUFŘÍKŮ 
20. až 24. března
Neradi bloudíte mezi regály? Nová služba Tajemství 
kufříku vám usnadní výběr! Knihovníci pro vás naplní 
cca 10 kufříků výběrem z knih, audioknih, časopisů 
nebo třeba i her! Výběr bude tematický a kufřík si bu-
dete moci půjčit na čtyři týdny. Kde kufříky s tajemst-
vím najdete? Budou na vás čekat v dětském i dospělém 
oddělení.

TÝDEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
27. až 31. března
Na připravené lístky v půjčovně nám čtenáři mohou 
psát, jaká kniha jim v knihovně chybí. Pokud to bude 
v našich silách, zakoupíme ji do knihovního fondu. 
V ostatních případech zjistíme, z jakého důvodu není 
možné požadovaný titul obstarat. Na nástěnce posléze 
uveřejníme seznam nově pořízených knih a informace, 
zda je některý titul rozebraný, plánuje se dotisk nebo není 
dostupný ani v antikvariátech atd.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ČTOUCÍ BABIČKU
Městská knihovna Tišnov vyhlašuje u příležitosti „Března – 
měsíce čtenářů“ soutěž o nejlepší čtoucí babičku. Od 1. do 
31. března můžete posílat své fotografie čtoucích babiček 
na adresu mktisnov@seznam.cz. Do předmětu zprávy 
uveďte: Soutěž o nejlepší čtoucí babičku. Fotografie budou 
zveřejněny na našem Facebooku, kde budete moci hlasovat 
pomocí „like“ u fotky. Babička s největším počtem „liků“ 
bude patřičně odměněna.

Beseda
LIBOR BALÁK A TAJEMNÝ SVĚT PRAVĚKU V KNIHÁCH 
A MÉDIÍCH
3. března v 8.30 a 10.00
Zveme vás na besedu s tišnovským výtvarníkem a malířem 
pravěku Liborem Balákem na téma „Za minulostí Země“. 

Budeme si povídat o geologické minulosti Země, o výpravách 
za zkamenělinami v hlubokých uhelných dolech, skalních 
stěnách a písečných přesypech. Tím nahlédneme do světa 
dávných živočichů pravěkých moří, souše i vzduchu.
Na besedu zveme žáky 4. až 5. tříd základních škol.

PO STOPÁCH HITLEROVY DÁLNICE – Jan Šafařík
9. března v 17.00
Dálnice A88 nebo též exteritoriální dálnice Wien–Bre-
slau měla být dlouhá 320 km. Doba jí ale nepřála, a naši 
krajinu tak lemuje pouhých 80 km této plánované im-
pozantní stavby. Pozůstatky nedokončené dálnice jsou 
rozesety v podobě náspů, propustků či pilířů po krajině 
nejen v okolí Brna a pozornému cestovateli neuniknou. 
Nejvýraznějším příkladem je mostní pilíř u přehrady 
v Brně. O těch dalších a neméně zajímavých se dozvíte na 
přednášce doplněné fotografiemi a mapami.

OKOLO ŠVÝCARSKA NA KOLE
23. března v 17.00
Zveme všechny zájemce o cestování na kole i pěšky na 
besedu s panem Oldřichem Sobotkou. Tentokrát se vy-
dáme do Švýcarska, země zasněžených horských štítů, 
roz sáhlých ledovců, zelených pastvin a více než tisíce jezer. 
Samozřejmě si prohlédneme i malebné vesnice a úpravná 
švýcarská města. 

Salonky
KONIKLECE NA KAMENNÉM VRCHU
23. března v 8.40
Městská knihovna Tišnov pořádá v rámci projektu Sa-
lonky výlet za konikleci velkokvětými do Brna na Ka-
menný vrch.
V této přírodní rezervaci rozkvétá každé jaro na stepních 
ostrůvcích koniklec velkokvětý. Počet jeho trsů dosahuje 
k 55 tisícům, čímž náleží Kamennému vrchu světové 
prvenství ve výskytu této ohrožené rostliny.
Sraz účastníků v 8.40 před budovou vlakového 
nádraží v Tišnově.
Zájemci se musí hlásit osobně v Městské knihovně 
Tišnov nebo na tel. 549 121 001-2.
Změna termínu vyhrazena.

Přednáška
MOŽNOSTI ALTERNATIVNÍ LÉČBY. NEMOC JAKO CESTA
28. března v 17.30 
Zveme všechny příznivce alternativní medicíny na 
přednášku RNDr. Jany Koudelové, která nabídne přehled 
alternativních přístupů k řešení zdravotních potíží. 
Promluví o tom, co je to nemoc, jak ji můžeme rozpoznat 
v jejích začátcích a jak můžeme zabránit jejímu fyzic kému 
projevu. Jaké jsou naše možnosti při řešení akutních 
a chronických projevů nemocí. Nahlédnete do řeči našeho 
těla, která nás v péči i prevenci nikdy nezklame. Zaměříte 
se podrobněji na řešení akutních potíží i na účinnou kom-
plexní pomoc při chronickém rozvinutí nemoci. 

Výstavy
ORIGINÁLNÍ KABELY A TAŠKY
1. až 31. března
Pokud hledáte veselý, originální a neobvyklý dárek, přijďte 
se podívat na ručně vyrobené tašky paní Jany Beránkové, 
které dělá radost recyklace a dobrý pocit vytvářet ze 
starého nové. 
Výstava je prodejní.

OBRAZY – PAVEL VYSLOUŽIL
1. března až 30. dubna
Srdečně Vás zveme na výstavu obrazů pana Pavla Vysloužila.

Jeho oblíbenou technikou je kresba, akvarel a olej. V po-
slední době také akryl. Pravidelně se účastní výstav KPVU 
v Železném.

Univerzita volného času
KAPITOLY Z DĚJIN UMĚNÍ II – přednášky letního semes-
tru UVČ
6. a 20. března v 16.45

BRNĚNSKÉ PODZEMÍ – přednášky letního semestru UVČ
8. a 22. března v 16.45

GENEALOGIE II – přednášky letního semestru UVČ
13. a 27. března v 16.45

PO STOPÁCH JEŽÍŠE II – přednášky letního semestru UVČ
1., 3., 15. a 29. března v 16.45

Virtuální univerzita 3. věku
ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI – přednášky let-
ního semestru VU3V
14. a 28. března v 9.30

Trénování paměti
ACH, TA MOJE HLAVA!
7. a 21. března v 9.00 (pokročilí) a 10.30 (začátečníci) – 
další lekce na rozvoj paměti

Oddělení pro dětské čtenáře
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
„Vezmi si pastelku, tužku, štětec…“
1. března až 15. června
Městská knihovna Tišnov vyhlašuje od 1. března výtvar-
nou soutěž pro děti na téma Krása knižní ilustrace.
Pro jednotlivé práce můžete zvolit jakoukoliv tech-
niku i pestrý výběr materiálu. Námětem prací může být 
oblíbená kniha nebo vlastní ilustrace. Soutěžit mohou jed-
notlivci, skupiny i třídy ve čtyřech kategoriích. Odměněny 
budou tři nejlepší práce z každé kategorie.
I. kategorie – 1. stupeň ZŠ, II. kategorie – 2. stupeň ZŠ,
III. kategorie – MŠ, IV. kategorie – ZUŠ
Soutěž je určená dětem, ale neobejde se bez aktivní spolu-
práce rodičů, učitelů, vychovatelů. Předem všem děkujeme. 
Výtvarné práce odevzdejte v tišnovské knihovně 
do 15. června. Na zadní stranu obrázku napište svoji ad-
resu, školu, třídu, telefonický kontakt domů a e-mailo-
vou adresu. Vítězné práce budou vystaveny v dětském 
oddělení od června do září 2017.

NOC S ANDERSENEM
31. března v 19.30
Milí přátelé dětských knížek,
když se po dočtení poslední večerní pohádky zachumláte 
do teplého pelíšku, napadlo vás někdy, co dělají knížky 
v noci? Jen jednou za rok mohou malá mořská víla, ošklivé 
káčátko i cínový vojáček opustit stránky knih a spolu 
s vámi prožít pohádkové dobrodružství.
Letos, stejně jako každý rok, stráví s námi děti nezapome-
nutelnou noc v Městské knihovně Tišnov. Čtenáři ve věku 8 
až 9 let, kteří s námi chtějí nocovat, musí splnit připravené 
úkoly, na jejichž základě vybereme 15 účastníků. Vyhod-
nocení proběhne 22. března a v pátek 31. března začne 
očekávaná Noc s Andersenem. 
Soutěžní test si děti mohou vyzvednout v dětském 
oddělení od 20. února. Program je odměnou pro 
nejaktivnější a pravidelné čtenáře knihovny. Akce 
probíhá pod záštitou Klubu dětských knihoven a Svazu 
knihovníků a informačních pracovníků.
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Máme vlastní jeskyni  
Radmila Zhořová

„Jé, dívej, to jsou super krápníky!“ – „A víš, co 
jsou ty černý tečky tady na té fotce? To jsou ne-
topýři!“ Takové a ještě další podobné věty bys-
te slyšeli, pokud byste se procházeli po chodbě 
u učebny přírodopisu na naší škole. Také tam 
můžete zaslechnout, že je to „hustý“, či dokon-
ce „hustokrutopřísný“. V prostorách chodby je 
totiž nově nainstalovaná stálá výstava o kra-
sových jevech a dalších podzemních prosto-
rách na Květnici. Navazuje na trvalou expozici 
o vrchu Květnici, která vznikla asi před dvaceti 
lety a kterou jsme obnovili a loni v dubnu zno-
vu otevřeli. Jsme přesvědčeni, že naší Květnici, 
výjimečné přírodní památce, skutečně příslu-
ší nemalá pozornost. Proto jsme se rozhodli 
v úspěšném díle, které před lety vzniklo díky 

paní učitelce Mgr. Marii Hosnédlové, pokračo-
vat a navázat na něj.

Ve spolupráci s Klubem přátel školy, jenž ce-
lou akci zaštiťoval, a místní organizací speleo-
logů Tišnovský kras, konkrétně s pány Pavlem 
Vašíkem a Vítem Kulhánkem, vzniklo pět no-
vých výukových panelů. Svým obsahem, který 
zajímavě a poutavě zpracovaly paní učitelky 
Barbora Kulhánková a Lenka Dufková, jsou 
zaměřeny právě na to, co Květnice ukrývá ve 
svém nitru. Kromě údajů o samotné Králově 
jeskyni a jejích živých obyvatelích netopýrech 
se z panelů dozvíte další zajímavé informa-
ce, jako například o těžbě barytu na Květnici, 
o práci jeskyňářů, o krápnících a jiných kra-
sových jevech. A kde najdete právě tu jesky-
ni, o které se píše v titulku článku? Vytvořili ji 
sami žáci školy, zejména ti z vyšších ročníků. 

V hodinách výtvarné výchovy stavěli pod ve-
dením paní učitelky Kvíčalové v části chodby 
prostorový model jeskyně a zbytek chodby vy-
zdobili malbami přírodnin přímo na zeď. Paní 
učitelka je také autorkou celé koncepce výtvar-
ného zpracování. Nic z toho, o čem pojednává 
tento článek, by však nevzniklo, nebýt možnos-
ti čerpat mimořádnou dotaci od města Tišno-
va a využít peněžité příspěvky od Klubu přátel 
školy a speleologické organizace. Díky tomu 
se podařilo nashromáždit dostatek finančních 
prostředků, aby byla celá akce úspěšně zrea-
lizována. Všem, kteří se na ní finančně podí-
leli, děkujeme. O tom, jak se nám vše povedlo, 
se můžete přijít přesvědčit i vy. Prosíme však 
všechny návštěvníky, aby si prohlídku předem 
domluvili na sekretariátu školy. Jste srdečně 
zváni. 

  ZŠ Tišnov, nám. 28. října  

  ZŠ ZaHRAda  
ZahRadní kronika  
Jana Vorlíčková, asistentka pedagoga

A je to tady! Vítejte na prvních stránkách 
naší veřejné kroniky, ve které se dozvíte, co 
se děje u nás v ZaHRAdě. Pokud byste si však 
chtěli prolistovat opravdovou, tlustou, malo-
vanou, voňavou kroniku, kterou píší zaHRAd-
ní děti samy, přijďte se podívat za námi přímo 
do školy. A protože již začalo druhé pololetí 
školního roku, nastíním vám, co se událo v po-
loletí předešlém. 

Z expedicí jsme hned na začátku září na-
vštívili VIDA! science centrum v Brně, kde 
jsme prozkoumávali svět mikrohrdinů, zú-
častnili jsme se Festivalu vědy na Kraví hoře, 
kde jsme měli možnost nahlédnout do jed-
notlivých stánků vysokých škol a veřejných 
bezpečnostních složek. Vyzkoušeli jsme si rý-
žovat zlato a razit mince, zhlédli jsme několik 
zábavných chemických pokusů. Také jsme po-
byli v Otevřené zahradě a dozvěděli se něco 
nového o bylinkách. Pravidelně jsme navště-
vovali Moravskou galerii v Brně, kde jsme po-
znávali dávné umělecké slohy: gotiku, baroko, 
renesanci, secesi. Při návštěvách v galerii klu-
ci objevili nástěnné malby, které bývají větši-
ně příchozích skryty. Během prohlídky města 
jsme nacházeli bájná zvířata na historických 
budovách. Nahlédli jsme do spalovny odpadů, 
kde jsme si mohli vše prohlédnout a praktic-
ky si vyzkoušet třeba to, jaké to je být pope-
lářem či třídičem odpadu. V planetáriu jsme 
pozorovali noční oblohu, poznávali souhvězdí 
a prozkoumávali svět vzhůru nohama. Zúčast-
nili jsme se výukových programů na Lipce. 
Nejprve na Jezírku, kde jsme zažívali minu-
lost naší planety, a pak na Kamenné, kde jsme 

poznávali zvířata, která změnila svět. Na Jezír-
ku jsme si také prošli tamní naučnou stezku. 
S rozsvícenou baterkou jsme prolézali Sloup-
sko-šošůvské jeskyně. Prošli jsme si výstavu 
minerálů a dozvěděli se něco o tom, jaké to 
je být skladatelem, při výukovém programu 
Mozart v muzeu. Také jsme si vyzkoušeli ma-
lování hlínou a vyrábění hřebenů či koníků ze 
dřeva. 

Při lesních dnech jsme navštívili Babí 
lom, údolí řeky Loučky, Šibenici na Klucani-
ně, Květnici, Malhostovickou pecku, Rudický 
lom, naučnou stezku do Předklášteří, hra-
disko v Dolních Loučkách, rozhlednu Zlo-
bice. Zaplavali jsme si na bazéně v Kuřimi, 
bobovali na Sychráku a bruslili na rybníku 
v Předklášteří.

Zúčastnili jsme se několika tišnovských 
akcí: Dne stromů, bleších trhů, vánočního jar-
marku, kde jsme vystupovali s koledami od 
Bombarďáka a také vyráběli vánoční přání ve 
stánku naší školy.

Během školních dnů jsme každý měsíc 
otevřeli nové téma, které jsme prozkoumá-
vali. V září jsme si začali tvořit školu snů, v říj-
nu jsme putovali vesmírem, v listopadu jsme 
hledali odpovědi na otázku „Co ukrývá ká-
men?“, v prosinci jsme bádali nad tajuplným 
světem záhadných zvířat a v lednu zkoumali 
mikrosvět.

Strávili jsme pět krásných dní na zim-
ní škole plavání, tzv. „škole na hotelu“, kde se 
děti učily a zdokonalovaly v plavání pod vo-
dou a zkoušely skákání šipek do vody.

A také jsme se učili, četli, hráli, malovali, 
vyráběli, vařili, zpívali, experimentovali, sně-
movali, řádili a divočili, starali se o zvířátka 

a přivítali i několik návštěvníků, kteří se při-
šli za námi do školy podívat. Např. pana rad-
ního Seberu, reportéry z Tišnovské televize, 
studentku z Tchaj-wanu a studenta z Japon-
ska. A ještě rodiče, kteří pravidelně chodí na 
rodičovské kavárny, navštěvují školní dny, vy-
mýšlejí pro děti divadlo na vánoční besídku, 
pomáhají průvodcům přímo ve škole nebo 
se účastní velkého sněmu, kde mají možnost 
o škole rozhodovat.

A začalo druhé pololetí. To jsme mimocho-
dem oslavili tím, že jsme si na Hromnice vy-
tvořili svíčku Hromničku, aby na nás nemohly 
hromy a blesky, pak jsme si rozdali a přečetli 
vysvědčení a na závěr jsme se prošli do cuk-
rárny v Předklášteří, kde jsme si dali všichni 
něco dobrého.

První týden druhého pololetí jsme začali 
nové téma, a to „Být člověkem“. Pustili jsme se 
do pátrání po kořenech lidského rodu, navští-
vili jsme Anthropos v Brně, kde jsme si pro-
hlédli novou výstavu o neandertálcích. Také 
jsme pobyli chvíli na prolézačkách a lozili po 
velkém kmenu, který mají před Anthroposem. 
Ve škole každý tiše pracoval na svém plánu, 
kluci se dali do psaní a hned dva dokonči-
li první díl písanky. Učili se Genki angličtinu 
a v Lusku jsme začali tvořit rodokmeny, por-
tréty v životní velikosti a koukali na film Byl 
jednou jeden život. V pátek jsme si zazpívali 
s Mirkou, vyřešili spoustu věcí na třídním sně-
mu a vypravili se do lomu v Čebíně, který dří-
ve sloužil k těžbě kamene. Tam jsme si udělali 
oheň a prozkoumávali okolí lomu. Škoda že 
jsem zapomněla foťák, bylo tam úžasně, dě-
tem se vůbec nechtělo odejít, a tak se do těch 
míst brzy vrátíme.
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  ZŠ a MŠ Deblín  

  Gymnázium Tišnov  
Uchazeči o studium využili den otevřených dveří 

Novinky z Deblína 

Štěpánka Badinová

V úterý 7. února proběhl na tišnovském 
gymnáziu den otevřených dveří. Podívat se 
přišli nejen zájemci o čtyřleté a osmileté stu-
dium, ale i bývalí studenti Gymnázia Tišnov.

Uchazeče hned při vstupu do hlavní budo-
vy uvítali samotní studenti a nabídli jim pro-
hlídku školy s průvodcem. Kdo však chtěl, 
mohl se po škole vydat „na vlastní pěst“. A co 
zde mohli návštěvníci zažít? V každé učebně 
to bylo něco jiného. Například v chemii poku-
sy s různými známými i neznámými látkami, 
ve fyzice hrátky s elektřinou a magnetismem, 
v biologii „poznávačka“ zvířat i rostlin nebo 
pozorování mikroskopem. V učebně dějepisu 

a zeměpisu byly vystaveny seminární práce 
studentů a ve třídě, kde se vyučuje IVT, byla 
k vidění dokonce i 3D tiskárna. Zkrátka každý 
vyučující se snažil prezentovat svůj předmět, 
jak nejlépe dovedl, a to celé za pomoci svých 
studentů.

Kromě prohlídky všech učeben si zájem-
ci o studium mohli vyzkoušet přijímací testy 
jak z matematiky, tak z českého jazyka. Ty jim 
pak studenti opravili a vysvětlili případné ne-
jasnosti. Přijímačky „na nečisto“ si však mohli 
žáci tišnovských základních škol vyzkoušet již 
1. února. 

Spousta návštěvníků a zájemců už má jas-
no, že by chtěla být přijata právě na naši ško-
lu. Jako důvody svých preferencí uváděla 

především snadnou dostupnost. Dále zájem-
ce láká příjemná rodinná atmosféra, přátelský 
přístup profesorů a zaměstnanců. 

„U nás chceme, aby byly všechny předmě-
ty důležité, abychom přiváděli žáky ke studiu 
jazyků a abychom zvětšili i důraz na příro-
dovědné předměty,“ komentuje ředitel ško-
ly Karel Švábenský. To dokazuje i nedávná 
modernizace právě přírodovědných učeben. 
Avšak ani humanitní obory nejsou upozaďo-
vány, škola má dva své pěvecké sbory, kte-
ré ji úspěšně reprezentují i na celostátních 
soutěžích. 

Dle odhadů pana ředitele letošní den ote-
vřených dveří využilo přibližně 300 až 400 
návštěvníků.

Iveta Kosová

Začátek nového roku byl ve škole v De-
blíně plný akcí a zážitků. Děti se zdokonali-
ly v lyžování přímo u hotelu Radegast, kde 
měly svoji sjezdovku. Složení účastníků bylo 
pestré, od prvňáků po devátou třídu. Ukáza-
la se zde galantnost a aktivita deváťáků, kte-
ří pomáhali mladším nejen se zavazadly, ale 
hlavně přímo na svahu, téměř jako lektoři ly-
žování. Děti měly možnost využít sněhových 
aktivit i hotelové vířivky.

Ve středu 1. února k nám do školy zavítal 
vzácný host – scenárista, režisér a animátor 
v jedné osobě – pan Cyril Podolský. Jeho jmé-
no jste si mohli vybavit v souvislosti s lout-
kovým večerníčkem Krysáci. Uspořádal zde 
pro žáky 5. a 6. třídy interaktivní besedu 
o animovaném filmu, díky níž se děti dozvě-
děly, jak animovaný film vzniká a kolik prá-
ce zabere tvorba každého záběru. Žáci 7., 8. 
a 9. ročníku se zúčastnili besedy o filmových 
žánrech, která byla protkána nejrůznějšími 
filmovými ukázkami. Povídání pana Podol-
ského bylo velmi poutavé a zajímavé. Bude-
me se těšit na případné další setkání.

V pondělí 6. února se žáci první až čtvr-
té třídy zdarma zúčastnili bruslení s Kome-
tou v brněnské DRFG aréně. Kromě samotné 
krátké výuky na ledové ploše, kterou si vzali 
na starosti vybraní trenéři HC Kometa Brno, 
čekal na žáky další zajímavý program v po-
době komentované prohlídky zázemí haly. 

V pátek 10. února připravili deváťáci krás-
ný VIII. školní ples. Ten zahájili sami orga-
nizátoři, žáci deváté třídy, svojí důstojnou 
polonézou. Celý ples uváděli a byli zde slav-
nostně pasováni do role absolventů školy. 

Hosty potěšilo vystoupení mažoretek z La-
žánek, barmanská show Dominika Korčeka 
a samozřejmě nechybělo losování o hodnot-
né ceny. Největším zážitkem ovšem bylo půl-
noční překvapení deváťáků v podobě dalšího 
tanečního vystoupení. Všichni jsme se poba-
vili a nasmáli a diváci si tanec vytleskali ještě 
jednou. Děkuji za přípravu plesu jak jim, tak 
jejich třídní učitelce Jitce Eliášové.

Už se těšíme na další akce v Deblíně, při 
kterých se budeme společně bavit a hlavně 
učit. Například družina organizuje pro veřej-
nost naučný program o Brazílii, školní parla-
ment vymýšlí aktivity na březnový projektový 
den „Cestujeme na Nový Zéland“ a v květnu 
připravují paní učitelky pro žáky, rodiče a ve-
řejnost zájezd do Salzburgu a do solného dolu 

v Halleinu. Naši školu také čekají oslavy vý-
ročí padesáti let od jejího založení. A nemo-
hu opomenout vzdělávání pedagogů. Získali 
jsme finance na podporu školního klimatu, již 
proběhlo školení „Emoční sebeobrana učite-
le“ přímo ve škole, čeká nás série přednášek 
o vztazích a komunikaci a všichni pedagogové 
se pojedou inspirovat do jiné školy. Mohou se 
těšit na inovativní výuku a vzájemné sdílení 
s učiteli odjinud.

Pro předškoláky se bude konat již 
22. března v 15 hodin další setkání s názvem 
Tvořeníčko, kde dostanou do svých rukou ke-
ramickou hlínu a během následujícího setká-
ní i vypálené výrobky. Stále uvažujeme o dvou 
menších prvních třídách. Těšíme se na vidě-
nou ve škole!

Foto: Radka Novotná
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březen ve studánce
Radka Štěpanovská, koordinátorka  
Zuzana Kurdiovská, statutární zástupkyně

V březnu jsme pro vás připravili řadu zají-
mavých aktivit. Podrobné informace naleznete 
na www.studanka-tisnov.cz nebo na FB. Na ak-
tivity je třeba nahlásit se předem! K přihlášení 
využijte e-mail studanka.tisnov@gmail.com.  
Hlídání dětí zajistíme. 

V době jarních prázdnin 13. až 17. března 
bude probíhat většina kroužků a aktivit jako 
obvykle.

RC studánka srdečně zve:
1. Předporodní příprava
Nastávající maminky zveme na kurz předpo-
rodní přípravy s certifikovanou dulou a lak-
tační poradkyní Martinou Blahovou. Kurz se 
skládá ze tří setkání, v nichž se budeme věno-
vat těhotenství, přípravě na porod, výběru po-
rodnice, porodnímu plánu, průběhu porodu, 
bondingu, šestinedělí, kojení a péči o novoro-
zence. Začínáme v pondělí 6. března v 18.30.

2.  Jarní burza dětského oblečení
Přijďte si nakoupit jarní a letní oblečení, obuv, 
hračky a další dětské potřeby pro děti od na-
rození do 15 let, a to v úterý 7. března od 9 do 
17 hodin do sokolovny, Drbalova 274, Tišnov. 
V rámci burzy bude probíhat charitní šatník, 
kam můžete darovat nepotřebné či neproda-
né věci pro děti. 

3. Cvičení pro maminky
Pro ženy po porodu nebo s malými dětmi si fy-
zioterapeutka Mgr. Martina Šaclová připravila 
cvičení zaměřené na posílení svalů pánevního 
dna, břišních, prsních a hýžďových svalů a hlu-
bokých stabilizačních svalů páteře. Nelezoucí 
děti mohou mít maminky u sebe v tělocvičně, 

pro starší zajistíme hlídání. Začínáme v pátek 
10. března od 10.15 do 11.00 (osm lekcí).

4. O mužích pro ženy II.
Se zkušeným lektorem Mgr. Petrem Sméka-
lem budeme ve středu 22. března od 17.00 do 
20.00 pokračovat v hledání porozumění mezi 
mužem a ženou. Nejsme dvě stejné osobnosti, 
které si konkurují, ale dvě rozdílné osobnosti, 
které se doplňují! Muži i ženy se od sebe liší. 
Nejsou lepší nebo horší, jsou prostě jiní. Cí-
lem semináře je rozdíly rozpoznat, pochopit 
a skloubit tak, aby muž a žena fungovali jako 
tým. Účast na předchozím semináři není nutná.

5. ZDRAVÁ A KRÁSNÁ – cvičení pro ženy 
s hlídáním dětí
Zveme ženy na kurz cvičení se zkušenou fy-
zioterapeutkou Jaroslavou Jeřábkovou. Po-
zornost bude věnována zejména správnému 
držení těla. V šesti lekcích se zájemkyně na-
učí cviky na posílení břišních a zádových 
svalů a svalů pánevního dna. Cílem je nejen 
protáhnout tělo, ale naučit ženy správně cvi-
čit a předcházet tak bolestem šíjových sva-
lů a beder. Začínáme ve středu 22. března 
od 10.30 do 11.15.

6. Relaxace a imaginace
Přijďte si odpočinout po náročném pracov-
ním vytížení! Relaxační metody přinášejí po-
city osvěžení, uklidnění a štěstí. Neprožívá je 
jenom mysl, ale celé tělo. Relaxace a imagina-
ce se konají ve čtvrtek 23. března od 18.30 pod 
vedením psycholožky Mgr. Hany Pelčákové Ku-
becové. Je nutné přihlásit se předem na e-mail 
h.kubecova@seznam.cz nebo tel. 736 607 320.

7. Tipy pro pohodové soužití v rodině s dí-
tětem s ADHD

V pátek 24. března od 16.00 do 19.00 se 
v RC Studánka koná přednáška Mgr. Markéty 
Dobiá šové zaměřená na to, jak docílit pohodo-
vého soužití v rodině s dítětem s ADHD. Pozor-
nost bude věnována i tomu, jak chápat chování 
a projevy dítěte s ADHD, jeho silné a slabé 
stránky a jak s nimi pracovat. Lektorka má bo-
haté praktické zkušenosti s dětmi s ADHD.

8. Obědy a večeře pro celou rodinu 
Jak sestavit zdravé menu pro celou rodinu? Co 
by měl obsahovat oběd a co večeře? Je polév-
ka opravdu grunt? Existuje zdravý dezert? Je 
zdravější teplá, nebo studená večeře? Odpo-
vědi budeme hledat s Terezou Bočkovou ve 
středu 29. března od 17.00 do 20.00. A hlav-
ně: odnesete si praktické informace a recepty. 
Ochutnávky jsou součástí kurzu.

RC studánka dále nabízí:
9. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY o letních prázdni-
nách 2017
RC Studánka nabízí pro děti ve věku od tří do 
sedmi let, které jsou zvyklé na školkový režim 
(i pro jejich starší sourozence do osmi let), pří-
městské tábory v průběhu letních prázdnin.
10. 7. – 14. 7. Včelí medvídci
17. 7. – 21. 7. Rytíři a princezny
24. 7. – 28. 7. Bob a Bobek na cestách
7. 8. – 11. 8. Indiáni
21. 8. – 25. 8. Staň se farmářem/farmářkou
28. 8. – 1. 9. Z pohádky do pohádky

10. COWORKINGOVÉ CENTRUM pro rodiče 
s malými dětmi 
V RC Studánka nabízíme prostor pro rodiče 
s malými dětmi, kteří se chtějí pracovně realizo-
vat. Naleznete u nás klidné prostředí pro práci 
a zároveň kvalitní péči o vaše děti. Od pondělí 
do pátku od 8.00 do 14.00 mohou rodiče přijít 
do RC Studánka, předat děti proškolené pečova-
telce a věnovat se své práci. K dispozici je připo-
jení wi-fi, tiskárna, kopírka, skener i vybavená 
kuchyňka. Formu péče o dítě je třeba dohod-
nout předem na osobní schůzce.
www.studanka-tisnov.cz 
www.facebook.com/StudankaTisnov

Činnost Rodinného centra Stu-
dánka, z. s., je realizována za 

podpory města Tišnova finančně symbolic-
kým pronájmem nemovitosti v majetku měs-
ta. Projekt psychologických služeb pro rodiny 
je realizován za finanční podpory města Tiš-
nova. Jeho součástí je aktivita 6 a 7.

Aktivity projektu „Studánka pomá-
há rozvíjet rodičovské kompetence 
i osobní potenciál“ jsou podpořeny 

z dotačního programu Rodina. Jeho součástí 
jsou aktivity 1, 4, 6, 7, 8, 10.

  RC Studánka  

Prostor před radnicí rozzářila srdce vyrobená rodinami k oslavě Národního týdne manžel-
ství. Foto: Barbora Straková
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aktuálně z Inspira
Dagmar Lazarová

Jarní dílny na pokračování...
Tvoření LuKa, Inspiro, MěKS
Sami jste si o ně řekli a my je pro vás udělali. 
Ptáte se, o čem mluvíme? No přece o pokra-
čování Jarních dílen. Už předminulý rok nás 
hrstka lidí na Adventních dílnách požádala, 
zda by bylo možné uspořádat něco podobné-
ho pro jarní období, resp. období velikonoční-
ho času. 

Tímto Vás za Tvoření LuKa a Inspiro spo-
lu s MěKS Tišnov zveme na již druhý ročník 
Jarních dílen pro děti i dospělé. Konat se bu-
dou 25. března od 9 do 17 hodin v prostorách 
MěKS, sálu pod tišnovským kinem.

Celý den tu pro vás budou připraveny díl-
ny různých zaměření. Pro vaši bližší předsta-
vu přikládáme seznam dílen:

 – Ozdobné jarní vázy
 – Vlněný zajíček
 – Ozdobný závěs na dveře z přírodních 

materiálů

 – Záložka do knížky Mixed Media technikou
 – Malování dřevěných dekorací s jarní 

tematikou
 – Oblíbená stužková vejce
 – Zajíček na sladkosti ze skleněné dózy
 – Papírová taštička na velikonoční vajíčka 
 – Jarní náhrdelník z papírových květů
 – Jarní dekorace z kroucené vrby
 – Motýlek z pedigu

U všech dílen vám budou k dispozici jeden 
až dva lektoři, veškerý materiál a dobrá ná-
lada. Občerstvení v podobě drobného pečiva 
a nápojů jak teplých, tak studených bude tak-
též zajištěno. Tak neváhejte a přijďte mezi nás 
opět si vytvořit něco pěkného a milého pro 
jarní čas.

Těší se na Vás Tvoření LuKa a Inspiro.

Inspiro karneval – Letem světem 
V neděli 22. ledna se tišnovskou sokolovnou 
rozezněly písně z celého světa. Inspiro Tiš-
nov spolu s divadlem Na vlnce uspořádaly pro 
malé i velké cestovatelský karneval. Každý 

malý cestovatel dostal svůj kompas a vydal 
se objevovat světy. Návštěvníci viděli mno-
ho typických oděvů různých národů a sly-
šeli všelijaké zajímavosti i kuriozity ze zemí, 
kterými zrovna cestovali. Velmi nás potěšilo, 
kolik rodičů přijalo výzvu a přišlo v kostýmu 
sladěno s dítětem a dokázali se společně ba-
vit. Rekordní počet účastníků se také zapo-
jil do kvízu pro dospělé. Všichni odvážní byli 
díky našim sponzorům odměněni pěknými 
cenami.

Těšíme se na Vás na našich dalších akcích 
anebo příští rok opět na karnevalu, který 
bude s pohádkovou tematikou.

Volná místa v kroužcích
Nabízíme několik volných míst v kroužcích

 – Úterý 16.15 až 17.45 – Herňák
 – Čtvrtek 13.30 až 14.30 – Ježura

V případě Ježury je nabízen doprovod dí-
těte ze školní družiny do kroužku a po jeho 
skončení služba mini družinky v Inspiru do 
16.00.

  SVČ Inspiro  

Sportovní tábor s cyklistikou 30. 6. - 10. 7.
Tábor je pro děti od 10 let, které rády sportují a jezdí na kole..
cyklovýlety, koupání,hry, různorodé sportovní aktivity
cena 4500 Kč, ( v ceně ubytování v chatkách, strava plná penze, program),
doprava vlastní
Bližší informace synkova@svcinspiro.cz

Prospektoři – přírodovědný tábor 1. 7. – 8. 7. 
Tábor s přírodovědným zaměřením pro děti 9 - 15 let. Výlety, bádání, hry, koupání,...
lokalita RS Čermák ve Sloupu v Moravském krasu
cena 3 900,-Kč ( v ceně ubytování ve zděné chatě, strava plná penze, program),
doprava vlastní
Bližší informace chlupova@svcinspiro.cz

Vranice - Bradavická letní škola 15. 7.- 29. 7. 
Bradavická škola čar a kouzel nabírá mladé čaroděje a čarodějky do svých kolejí!
Prožijte prázdniny v letním sídle školy a objevte místa, ve kterých strávil své mládí
slavný Harry Potter. Zážitkový program pro děti 7 - 16 let. Spaní ve stanech s podsadou, 
stanový tábor pro děti od 7 - 16 let v Toulovcových Maštalích
cena 3 800,- Kč (v ceně doprava autobusem, strava plná penze, program)
Bližší informace Bližší informace lazarova@svcinspiro.cz
 

Vltava 18. 6. - 23. 6. 
Vodácké putování po naší nejoblíbenější řece s výukou jízdy na kánoích.
Pro rodiče a děti školního věku i samotné dospělé.
cena děti 900,- dospělí 1 200,-
Bližší informace lazarova@svcinspiro.cz

POBYTOVÉ TÁBORY 2017 PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2017

Florbalové soustředění 12. 8. - 18. 8. 
Novinka pro děti (11-17 let) z florbalových kroužků Inspira.
Florbalové tréninky, technická i fyzická příprava, zápasy, hry, ... 
ubytování v pokojích v ubytovacích prostorech VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem.
cena 4200,- (strava plná penze, ubytování, pronájem haly, doprava)
Bližší informace smutny@svcinspiro.cz

NOVINKA! 
NOVINKA! 

NOVINKA! 

NOVINKA! 

Nabídka může být změněna.

Tábor pro rodiče s dětmi  - Tajemství studánkové víly 24. 6.- 29. 6.
Tradiční tematicky zaměřený tábor pro rodiče s dětmi na Moravci.
Program přizpůsoben věku dětí, večer je přichystaný dobrovolný program pro rodiče.
Cena bude upřesněna
Bližší informace sarka.ondrackova@centrum.cz.

Vědecký 10. 7. - 14. 7. pro děti 1. - 4. třídy
vědecké experimenty, pokusy, hlavolamy a hádanky

Příroděvědný 17. 7. - 21. 7. pro děti 1. - 4. třídy
zajímavosti ze světa přírody, chovatelství, pokusy a tvoření

Literárně - výtvarný 17. 7. - 21. 7. pro děti od 4. třídy
psaní, tvoření, ilustrace 

Taneční 24. 7. - 28. 7. Taneční 24. 7. - 28. 7. pro děti 1. - 4. třídy
různé taneční styly, pohybová cvičení a hry

Zlatá hokejka 31. 7 . - 4. 8. pro děti 2. - 5. třídy
florbal doplněný o spoustu dalších sportovních aktivit

Výtvarný 31. 7. -  4. 8.  pro děti 1. - 4. třídy
rukodělno-výtvarné činnosti

Cestovatelský 7. 8. - 11. 8. pro děti 1. - 4. třídy
turistika, tábornické dturistika, tábornické dovednosti v přírodě

Cirkus Zumba 14. 8. - 18. 8.  pro děti 1. - 4. třídy
taneční tábor zaměřen na zumbu

Sportovně-bowlingový 21. 8. - 25. 8. pro děti 2. - 5. třídy
tábor zaměřen na bowling, sportovní a pohybové hry

Mineralogický 28. 8. - 1.9.
Převážně pro děti z mineralogického kroužku Inspira.
KKaždodenní výlety za nerosty a zkamenělinami v okolí Tišnova
bez oběda, cena 1450,-

Gymnastický 28. 8. - 1. 9. pro děti 1. - 4. třídy 
sportovní a pohybové hry, gymnastika hravou formou, výlety

Přihlašování od 13. 2. 2017
přes www.svcinspiro.cz

Příměstské tábory probíhají od pondělí do pátku od 8 do 16.00.,
cena 1600,-/týden ( v ceně program - jízdné, vstupné,materiál, 
obědy, pitný režim), bližší informace smutny@svcinspiro.cz

LÉTO PLNÉ TÁBORŮ 
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Přehled akcí
Jana Wildová, ředitelka

Termíny plavání ve Wellness Kuřim 1. pololetí 2017
Březen: 1. 3. 2017, 15. 3. 2017; Duben: 5. 4. 2017, 19. 4. 2017; 
Květen: 3. 5. 2017, 17. 5. 2017
Odjezd od Podhorácké restaurace vždy v 11.45 hodin. Doprava 
a vstup: 100 Kč
V případě nízkého počtu účastníků se v daném termínu nepo-
jede. 
Kontakty pro bližší informace a přihlašování: Markéta Prokop-
ová (mob. 730 193 325), Marta Špirková (tel. 773 590 274), 
osobně v knihovně Centra soc. služeb Tišnov, Králova 1742

Zahájení ostatkového průvodu
Zveme Vás na již tradiční tišnovský ostatkový průvod. Za-
hájení se koná v sobotu 25. února v 15.30 hodin v jídelně DPS 
Králova. Program předvede Taneční soubor KVJ Tišnov pod ve-
dením PhDr. Ireny Ochrymčukové za spolupráce s MěKS Tišnov. 
Přijďte si zazpívat a pobavit se.

Poslechový pořad Ovocné pokušení
Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX pokračují další sezó-
nou cyklu poslechových pořadů Písničky ze starých časů, které 
připravuje a komentuje pan Ing. Václav Seyfert.

Ve středu 8. března od 15.00 hodin se opět sejdeme v knihovně 
domu s pečovatelskou službou na Králově ulici a zapo-
sloucháme se do písní Ivana Mládka, Pavla Nováka, Petry Janů 
nebo například Waldemara Matušky.
Další poslechové pořady se konají ve středu 12. dubna 
a 10. května od 15.00 hodin v knihovně DPS Králova.

Zájezd na zámek Rájec nad svitavou –  
Kamélie a sklo
Ve čtvrtek 9. března pořádáme jarní výlet na výstavu rájecké 
sbírky kamélií s názvem Křehká krása – Kamélie a sklo, která 
se koná na zámku Rájec nad Svitavou. Kvetoucí keře kamé-
lií společně s dalšími květinami vyzdobí historické místnos-
ti přízemí a hostinských apartmánů prvního patra zámku. 
Křehkou krásu těchto rostlin doplní historické sklo ze sbírek 
a depozitářů zámku. Moderní sklo představí um, dovednosti, 
nápady a nové pohledy na zpracování skla umělců ze Střední 
uměleckoprůmyslové školy sklářské z Valašského Meziříčí. 
V období výstavy kamélií lze individuálně navštívit zámecké 
zahradnictví, kde bude možné zakoupit tyto rostliny a další 
jarní květiny. Na zpáteční cestě se zastavíme v restauraci.
Odjezd od Podhorácké restaurace je ve 13 hodin (další zastávky 
u pošty, Penny a Pod Klucaninou).
Předpokládaný návrat je v 17.30 hodin. Cena 220 Kč zahrnuje 
dopravu a vstupné. Akce se uskuteční při minimálním počtu 
dvaceti osob.
Kontakty pro bližší informace: 
Markéta Prokopová (730 193 325), 
Marta Špirková (773 590 274). 
Osobně se můžete přihlásit také v knihovně DPS Králova.

Oslava Mezinárodního dne žen
Srdečně Vás zveme na oslavu Mezinárodního dne žen, která se 
bude konat v pátek 10. března ve 14 hodin v jídelně DPS Králo-
va. Po loňském velmi úspěšném vystoupení nás opět navštíví 
Michaela Baladová a Jiří Daniel a zazpívají muzikálové písně. 
Tito mladí umělci z Brna účinkují v Divadle Radost a Městském 
divadle Brno. Můžete se těšit na nevšední zážitek plný krásných 
melodií.
Vstupné dobrovolné, k dispozici občerstvení.

  Centrum sociálních služeb Tišnov  

Centrum sociálních služeb Tišnov 
pořádá 

výstava Křehká krása – Kamélie a sklo 
zahrnuje dopravu a vstupné 

Odjezd od Podhorácké restaurace ve 13 hodin. 
Předpokládaný návrat je v 17.30 hod.  
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  Oblastní charita Tišnov  

  Domov sv. Alžběty, Žernůvka  

Průkazy pro osoby se zdravotním postižením
Ivana Hájková, Poradna Porta Tišnov

Víte o tom, že člověk se zdravotním postiže-
ním může mít nárok na průkaz osoby se zdra-
votním postižením, díky němuž má možnost 
čerpat různé výhody?

Průkazy osob se zdravotním postižením se 
vydávají ve třech stupních – TP, ZTP a ZTP/P 
a může ho získat osoba starší jednoho roku s tě-
lesným, smyslovým či duševním postižením. 
Toto postižení musí mít charakter dlouhodobé-
ho nepříznivého zdravotního stavu, který pod-
statně omezuje schopnost pohyblivosti nebo 
orientace, včetně osob autistického spektra. 

O průkaz je nutné zažádat na příslušné kraj-
ské pobočce úřadu práce podle místa trvalého 
bydliště žadatele. Žádost se podává na předtiš-
těném formuláři, který je k dostání právě na 
krajských pobočkách ÚP nebo na webových 
stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí 
http://formulare.mpsv.cz.

Jak jsem již uvedla v předešlých řádcích, 
existují tři stupně průkazů a ke každému z nich 
se vztahují jiné výhody. 

Držitel průkazu TP má nárok na:
 – vyhrazené místo k sezení v městské hro-

madné dopravě (s výjimkou dopravních 
prostředků, ve kterých je nutné zakoupe-
ní místenky)

 – přednost při osobním projednávání své 
záležitosti, vyžaduje-li toto jednání del-
ší čekání, zejména stání (Pozor! Neplatí 
u nákupů v obchodech, obstarávání pla-
cených služeb, ani ošetření a vyšetření ve 
zdravotnických zařízeních)

Držitel průkazu ZTP:
 – stejné výhody jako držitel průkazu TP, ale 

k nim navíc:
 – bezplatná doprava pravidelnými spoji 

místní veřejnou hromadnou dopravou
 – sleva 75 % jízdného ve II. třídě osobního 

vlaku i rychlíku ve vnitrostátní přepravě
 – sleva 75 % v pravidelných vnitrostátních 

spojích autobusové dopravy

Držitelé průkazu ZTP/P: 
 – stejné výhody jako držitelé průkazu TP 

a ZTP, ale k nim navíc:
 – bezplatná doprava průvodce veřejný-

mi hromadnými dopravními prostředky 
v pravidelné vnitrostátní osobní hromad-
né dopravě

 – bezplatná doprava vodicího psa, je-li do-
tyčný úplně nebo prakticky nevidomý 
a pokud ho nedoprovází průvodce

V případě podrobnějších dotazů se na 
nás můžete obrátit na telefonním čísle 
731 453 275 nebo se u nás zastavit osobně 
na adrese Ráboňova 116, Tišnov, do Poradny 
Porta Tišnov. Poradenství je zdarma.

„Poradna Porta Tiš-
nov – odborné sociál ní 
poradenství je spolu-

financováno Jihomoravským krajem.“
 

„Poradna Porta Tišnov – od-
borné sociální poradenství 

je realizováno za finanční podpory města 
Tišnova.“    

Pozvánka na výstavu fotografií
Jitka Pařízková

Od 6. března můžete v Domově sv. Alžběty na-
vštívit výstavu fotografií Vysočina objektivem 
Miloše  Neči. Přístupná je denně od 9.00 do 
17.00 hodin do 30. dubna 2017.
Miloš Neča (* 1935) se narodil a žije v Ned-
vědici. Na doporučení akademického malí-
ře Aloise Lukáška se přihlásil k přijímacím 
zkouškám na UMPRUM v Brně, které složil, 
ale nebyl přijat. Proto se vyučil elektrome-
chanikem a svoje poznatky v oblasti umě-
ní získával především samostudiem a praxí. 
Fotografování se věnoval ve volném čase, in-
tenzivně pak až od roku 1995, kdy odešel do 
důchodu.
Náměty a inspiraci pro své fotografie čerpá nej-
častěji v Nedvědici a okolí. Na jeho černobílých 
i barevných snímcích nacházíme záběry lidové 
architektury a proměny času v přírodě i kraji-
ně – Pernštejn, Nedvědice, Skorotice, Pivonice 
a další místa. Na sérii fotografií zachycuje his-
torii i současnost hradu Pernštejn (Pohled na 
hrad, Rytířský sál, Singrův dvůr, Hranolová věž 
atd.). Stejně tak návštěvníka jistě zaujmou po-
hledy na dřívější a současnou Nedvědici (Ho-
tel Hotárek, Krytý most přes Svratku, Dům 
slečny Hoškové…). Také jeho přírodní motivy 
přináší nové a nevšední pohledy do dění v pří-
rodě. Zvláště na fotografiích podzimní krajiny 

vyznívá její tichá krása. V roce 2008 Miloš Neča 
vydal publikaci fotografií – Proměny Nedvědi-
ce, Pernštejna a okolí.
Často vystavuje na Slavnostech Pernštejnské-
ho panství v Nedvědici. Má za sebou také ce-
lou řadu výstav v Rožné, Tišnově, Bystřici nad 

Pernštejnem, Víru… 
Z celé jeho tvorby je cítit vřelý vztah k rodné 
krajině Vysočiny a neobyčejný smysl a cit pro 
objevování krásy všedního dne.
Jste srdečně zváni k jarnímu výletu na 
Žernůvku. 
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Jarní podkova
Petr Šnédar

Jarní podkova je vycházka, kterou pořádáme ve sboru Církve ad-
ventistů sedmého dne v Tišnově již bezmála třicet roků vždy prv-
ní neděli po prvním jarním dnu. Proč podkova, když se nejede na 
koních? Původně jsme chodili z Kralic od nádraží po proudu řeky 
Chvojnice k soutoku s Oslavou. Pak po Oslavě opět proti proudu až 
do Náměště. Celá tato trasa je ve tvaru podkovy, stačí pohledět na 
mapu. To byla většina účastníků o trochu mladší. Dnes se spokojíme 
s kratším úsekem z vesnice Březník směrem do údolí řeky Oslavy. 
Bývá nás účastníků kolem třicítky. 

Letos vyrážíme 26. března v 10 hodin od bývalého družstva v Břez-
níku (49.1721975N, 16.1887133E). Trasa o délce sedm kilometrů 
vede po lesních cestách. Budeme rádi, když se připojíte. 
Více informací na  facebook.com/adventacitisnov nebo 
tel. 733 652 470.

  Církev adventistů sedmého dne  

KULTURa  

Z broadwaye pod Květnici 
Václav Seyfert, redaktor TN

Příležitost slyšet v našich končinách re-
spektovanou americkou zpěvačku se rozhod-
ně nevyskytuje každý den. Máte-li tedy rádi 
černošskou hudbu, ať už jde o soul, blues, 
gospel, nebo folk, nenechte si ujít v neděli 
19. března koncert, na němž ve velkém sále 
Městského kulturního střediska vystoupí 
Crystal Monee Hall za doprovodu českých, 
převážně jazzových hudebníků.

Zbystřit by ale měli i rockoví fanoušci, ne-
boť tato zpěvačka se v létech 2012–13 jako 
regulérní členka souboru výrazně podíle-
la na dvou albech (Mysterium Tremendum 
a Superorganism) kapely vedené Mickeym 
Hartem, což byl bubeník kultovní americké 
skupiny Grateful Dead, v níž strávil plných 25 
let. A když k tomu přidám informaci, že jako 
doprovodná vokalistka spolupracovala pro 
změnu také s Ma riah Carey nebo Eltonem 
Johnem, pak všechno nasvědčuje tomu, že by 
koncert Crystal Monee Hall měl být zajímavý 
téměř pro každého, kdo ke svému životu hud-
bu potřebuje… Bez ohledu na to, jaký styl je 
mu právě nejbližší.

Narodila se v roce 1979 v Richmondu 
ve státě Virginia. Od mládí ráda posloucha-
la slavné černošské zpěvačky Arethu Fran-
klin, Odet tu či Tracy Chapman a s matkou 
a bratrem zpívala trojhlasé vokály v míst-
ním baptistickém kostele. V asi sto kilometrů 
vzdáleném Charlottesville pak vystudovala 
na tamní univerzitě tzv. Curryho pedagogic-
kou školu a nastoupila tam poté i jako uči-
telka. Jenže láska k hudbě byla silnější. V den 

svých 23. narozenin údajně vstoupila do 
ředitelny a řekla jen: „Je mi líto, musím jít. 
Opravdu chci zpívat!“ Během dvou měsíců se 
přestěhovala do New Yorku a působila pak 
nějaký čas v hudebních představeních na ná-
mořních lodích společnosti Disney Cruise. To 
byla skvělá škola pro její následující angažmá, 
v němž vydržela plné čtyři roky – šlo o půso-
bení v broadwayském muzikálu Rent, přelo-
movém díle, které získalo i Pullitzerovu cenu, 
nehledě na řadu dalších ocenění. Derniéra 
muzikálu proběhla v září 2008 a následující 
rok pak Crystal Monee Hall strávila cestová-
ním s kabaretním umělcem Spencerem Day-
em. Začala skládat své vlastní písničky, které 
byly zemitější než to, co zpívala na Broadwayi 
– spíše se to podobalo chrámové hudbě její-
ho mládí. Její hlas i tvorba zaujaly manažera 
Bena Yonase, který pak směřoval její další ka-
riéru a částečně ji přesunul z New Yorku na 
západní pobřeží USA. Zúčastnila se tu slav-
ného Fillmore Jazz Festivalu, nahrála album 
River Train a pak už následovalo výše vzpo-
mínané působení s Mickey Hart Bandem. 

Koncem roku 2014 se Crystal Monee Hall 
ocitla na křižovatce – život nezávislého uměl-
ce byl přece jen poněkud nestabilní a zpěvač-
ka dostala chuť odjet zpět domů do Virginie 
a vrátit se k učitelské profesi. Dokonce již byl 
sjednán koncert na rozloučenou, ale její ma-
nažer ji nakonec přesvědčil, aby pokračovala 
v hudební kariéře. Výsledkem byla nová prá-
ce, která v sobě shrnuje obě její hlavní lásky. 
Souběžně s pěveckou dráhou začala působit 
i jako pomocná profesorka hudby na newyor-
ské Tisch School Of The Arts. 

Z doprovázejících českých hudebníků je 
zřejmě nejznámější pianista Marek Novotný, 
který již v Tišnově účinkoval s vlastním kvar-
tetem v únoru 2012. Všestranný baskytari-
sta Jan Jakubec kromě účasti v Jesus Christ 
Superstar spolupracoval mimo jiné s Kami-
lem Střihavkou, Lenkou Dusilovou či Yvo-
nne Sanchez. Tu doprovázel i bubeník Tomáš 
Vokurka, který má dále na kontě působení 
v bigbandu Šavle meče a hrál i s Jamesem Ha-
rriesem, britským kytaristou a zpěvákem ži-
jícím dlouhodobě v České republice, na jehož 
albu Growing Pains mimochodem zpívá právě 
i Crystal Monee Hall.

Obal singlu z roku 2013
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Jeden svět pošesté v Tišnově
Anna Sítorová

Současný svět je plný konfliktů, negativních 
zpráv a hrozeb. Jsme vystaveni neustále se mě-
nícím událostem, toku informací a to nás nutí 
neustále aktualizovat svůj postoj a vůči něko-
mu se vymezovat. Proto je potřeba si v dnešní 
krizi hodnot připomínat spolupráci jako mož-
nou cestu obnovy. S tímto poselstvím přichází 
letos do našeho města festival dokumentárních 
filmů o lidských právech Jeden svět, který se 
v Tišnově uskuteční již pošesté, a to 31. břez-
na – 2. dubna. Jeho spojujícím tématem je ten-
tokrát právě „Umění spolupráce“. Spolupráci 
nevidí jako samozřejmost, ale jako schopnost, 
kterou se postupně učíme. Jako vzájemnou 
komunikaci a sdílení. Festival v Tišnově letos 
přichází s několika novinkami, které s touto 
myšlenkou souzní.

V první řadě se zajištění festivalu v Tišnově 
letošním rokem chopila komunitní škola Za-
HRAda, která jeho přípravám přinesla anga-
žované a nápadité tvůrce. Dále jsme pro tento 
rok vsadili spíše na minimalistické, zato ko-
munitnější pojetí doprovodného programu. Je-
den svět je letos také poprvé celorepublikově 
představen jako festival pro všechny. Zname-
ná to otevření festivalu divákům s omezenou 
schopností pohybu, zraku, sluchu nebo s men-
tálním znevýhodněním. Festivalové spoty jsou 
tak tlumočeny do znakového jazyka, webové 
stránky festivalu nabízí nové nástroje umožňu-
jící orientaci právě i lidem s nejrůznějším zne-
výhodněním a některé z nabízených filmů jsou 
promítány také s titulky pro diváky se slucho-
vým postižením. Letošní novinkou tedy bude 

promítnutí dokumentu s titulky pro neslyšící. 
A na co se tedy můžete na přelomu března 

a dubna těšit? Někteří již formát Jednoho svě-
ta znáte – týden dopoledních projekcí pro školy, 
tři promítací večery pro veřejnost, debaty s re-
žiséry a odborníky na uváděná témata, speci-
ální projekce v Centru sociálních služeb, oživlé 
foyer v prostorách kina díky výstavě, veganské-
mu občerstvení od Veg8 Café nebo fair trade 
kávě a čaji od sdružení Za sebevědomé Tišnov-
sko. Zájemci budou moct navštívit workshop 
akrobatické jógy, který proběhne přímo na 
pódiu v tišnovském kině a ponese se jak jinak 
než v duchu festivalového tématu „umění spo-
lupráce“. Letos jsme pro vás vybrali tři české 
dokumenty, po nichž budete mít možnost po-
bavit se přímo s jejich režisérkami. V pátek 
zahájíme snímkem Andrey Culkové Exekuce 
přibližující začarovaný kruh, do kterého se do-
stávají lidé postižení exekucí, a zároveň ty, kteří 
se tímto byznysem živí. V sobotu promítneme 
dokument Epidemie svobody režisérky Terezy 
Reichové, který se zabývá problematikou očko-
vání dětí, hostem v diskuzi bude také právnič-
ka Ligy lidských práv Zuzana Candigliota. Tato 
projekce bude uvedena v novém formátu Ma-
maTata kino, který jsme v Tišnově také ještě 
neměli. Kinosál bude díky snížené hladině hla-
sitosti a mírnému osvětlení zařízen na přítom-
nost dětí všeho věku. V neděli české dokumenty 
zastoupí Výchova k válce, v níž režisérka Adéla 
Komrzý mapuje současnou brannou výchovu 
na českých školách. V diskuzi kromě ní potká-
te také Petru Frühbauerovou z organizace Na-
Zemi. Ze zahraničních dokumentů se můžete 
v pátek těšit na poetický snímek zachycující 

předvolební souboj dvou bulharských starostů 
a tematiku uprchlíků, která v něm sehraje zá-
sadní roli. V sobotu přijde na řadu dokument 
o neudržitelné výrobě elektroniky a jejím vli-
vu na zdraví lidí a životní prostředí. Později ve-
čer vám nabídneme dokument mapující válku 
v Sýrii a po něm besedu s válečnou reportérkou 
Markétou Kutilovou. V neděli proběhne speciál-
ní projekce v Centru sociálních služeb o Švédce, 
která ve svých 103 letech píše sledovaný blog 
a vede kurzy počítačové gramotnosti. Festival 
zakončíme snímkem doprovázeným titulky pro 
neslyšící o příběhu silné ženy, nejmladší turec-
ké starostky, který přibližuje turecko-kurdský 
konflikt. Přesný program festivalu budeme zve-
řejňovat na stránkách www.jedensvet.cz/tis-
nov a nejnovější aktuality můžete sledovat na 
Facebooku. 

V rámci dopoledních projekcí pro školy 
uvedeme dvě pásma pro děti (8 až 11 a 12 až 
14 let), starším žákům ZŠ a středoškolákům 
pak nabízíme výběr z pěti celovečerních doku-
mentů. Každá projekce trvá 90 minut včetně 
moderované besedy, popřípadě hravých refle-
xí pro menší děti. Dětské snímky představují 
jako každoročně sice závažná témata, například 
dětskou práci, občanskou angažovanost nebo 
válečný konflikt, jsou ale podávány velmi od-
lehčenou a často poetickou formou vhodnou 
pro děti. Letos byl dokonce jeden z krátkých 
dětských filmů nominovaný na Oscara. Nabíd-
ku všech dopoledních snímků naleznete na 
stránkách www.jsns.cz a hlásit na ně se může-
te na adrese anna.sitorova@jedensvettisnov.cz. 

Srdečně vás zveme na Jeden svět v Tišno-
vě a těšíme se na společné zážitky a inspiraci.

sedm krát deset – jedinečná prodejní výstava obrazů
Zdeněk Jílek, Art Periscope

Společnost Art Periscope a obec Předklášteří pořádají jedinečnou 
prodejní výstavu obrazů, která se uskuteční ve dnech 5. až 12. března 
v prostorách obecního úřadu v Předklášteří. Sedm malířů, kteří mají 
k Tišnovsku i k hlavnímu organizátorovi akce Zdeňku Jílkovi specific-
ký a milý vztah, zde vystaví svých deset vybraných obrazů. Pozvanými 
výtvarníky jsou Milada Kollárová (Brno), Ivan Svatoš (Praha), Josef Vel-
čovský (Praha), Antonín Vojtek (Břeclav), Stanislav Bělík (Doubravník), 
Stanislav Sedláček (Brno) a Ivan Kulheim (Brno). Slavnostní zahájení 
výstavy se uskuteční v neděli 5. března od 14 hodin a v bohatém pro-
gramu vystoupí mimo jiné swing band Gastro Reinhardt a chlapecké 
žesťové trio ze ZUŠ Tišnov. Svoji účast na vernisáži potvrdili všichni po-
zvaní malíři, které během odpoledne vyzpovídá moderátorka akce Mgr. 
Barbora Kulhánková. Proběhne také autogramiáda a zakoupit si bude-
te moci originální signované pamětní listy, knihy i obrázky vystavujících 
autorů. U příležitosti výstavy bude vydán rovněž zajímavý katalog, ve 
kterém budou otišteny medailonky všech zúčastněných malířů a ori-
ginálním způsobem řešeno místo pro podpisy umělců při autogramiá-
dě. Nebude samozřejmě chybět občerstvení nebo slosování vstupenek 
o ceny z autorské tomboly.

Nezapomeňte si tedy najít čas na návštěvu unikátní výstavy čes-
kých malířů, jejichž díla jsou oblíbena po celém světě. 

Srdečně vás všechny zve Zdeněk Jílek, jménem společnosti Art Peri-
scope a OÚ Předklášteří. 

Josef Velčovský, Květnice usínající v měsíčné noci, akryl, 2010
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Vracejí se stěhovaví ptáci

Tišnovská včelnice

Bohumil Kabeš

Během března a dubna se do naší příro-
dy navracejí tisíce stěhovavých ptáků, poslů 
jara. Ačkoli první skřivani a špačci přiléta-
jí při dobrých klimatických podmínkách již 
koncem února, teprve v březnu, častěji však 
až v dubnu, se vracejí ptáci z dalekých končin 
Afriky, Asie nebo jižní Evropy, například čápi 
bílí a černí nebo všem dobře známé vlaštov-
ky a jiřičky. Jako poslední přiletí koncem dub-
na a v průběhu května kukačky a rorýsi. To už 
je jaro v plném proudu a někteří ptáci, třeba 
kosi, už vyvádějí svá mláďata. Vedle známých 
druhů se do svých hnízdišť vrací i rehek za-
hradní a jeho nenápadně zbarvený příbuzný 
rehek domácí, opeřenci z řádu pěvců. Známe 
je většinou pod lidovými názvy „kominíček“, 
„čermáček“ nebo „uhelníček“.

Rehci zimují v severní Africe nebo na jihu 
Evropy a k nám přilétají nejdříve v polovi-
ně či koncem dubna. Ozývají se melodickým 
a zvonivým zpěvem, zakončeným trylkem. 
Sameček rehka zahradního je ve svatebním 
šatě jedním z nejkrásněji zbarvených pěvců. 
Samička je nenápadná, svrchu jednobarevně 
šedohnědá, na spodku světlejší, její kostřec 
a ocas mají barvu rezavou. Svým vzhledem se 
podobá samičce rehka domácího.

Rehci zahradní obývají převážně řídké list-
naté nebo smíšené porosty a velmi často se 
usadí i v blízkosti lidských sídel – v parcích, 
zahradách, sadech či starých alejích. Hníz-
do si staví v dutinách a polodutinách stromů, 

mnohdy najdou zalíbení i ve vhodných pta-
čích budkách. Hnízdí zpravidla jednou do 
roka, ale v klimaticky příznivém roce někdy 
i dvakrát. Na pěti až sedmi vejcích sedí pouze 
samička po dobu 12 až 14 dní. Mláďata krmí 
oba rodiče, převážně hmyzem. Po vyvedení 
z hnízda jsou mláďata krmena ještě přibližně 
dva týdny. Rehci obratně loví létající hmyz, na 
který číhají na vyvýšených místech. Jídelní-
ček si vylepšují i pavouky, drobnými měkkýši, 

housenkami a podobnými bezobratlými živo-
čichy. Koncem léta a na podzim, kdy hmyzu 
ubývá, se přikrmují také malými plody a se-
mínky. Do hnízd rehků kladou s oblibou svá 
vajíčka kukačky. Rehci jsou však spolehliví ro-
diče, a tak většinou nepoměrně větší kukaččí 
mládě vyvedou. 

Koncem září a během října se tito malí 
užiteční opeřenci vydají na dalekou cestu do 
svých jižních zimovišť. 

Josef Permedla

Svá včelstva mám v Tišnově a mé úly obý-
vá kmen včely kraňské Vigor. O něm si však 
povíme něco víc až příště. Nyní se vrátím 
do období loňského roku, kdy vznikla akce, 
kterou jsem pojmenoval „Okénko tišnovské 
včelnice“.

Obrací se na mne totiž lidé, kteří mají zá-
jem o chov včel, s prosbou, jak začít nebo jak 
se stát včelařem. A tak jsem se rozhodl jim po-
moci. Na včelnici jsme si povídali o tom, jak 
o včely pečovat a jak je ošetřovat v průběhu 
celého včelařského roku.

Brána včelnice se otevřela všem zájem-
cům 3. dubna loňského roku. Toho dne si 
měli možnost prohlédnout nejen ji, ale i její 
vybavení, včetně zařízení pro chov matek. 
Zároveň jsme také společně u jednoho no-
vého včelaře v Lomničce provedli prakticky 
jarní prohlídku včelstva. Školkování zra-
lých matečníků při chovu matek se většinou 
uskutečňovalo ve středu v období května, 
června a července, ale někdy také v sobo-
tu. Tento den na včelnici probíhalo larvová-
ní larviček do předem začištěných umělých 

misek včelami. Každý si tak v praxi mohl 
vyzkoušet sériový chov matek larvovacím 
způsobem. V průběhu tří měsíců bylo mož-
né zhlédnout všechna stádia vývoje – lar-
vičky, otevřené a zralé matečníky (den před 
vylíhnutím), ale také neoplozené, oplozené 
a značené kladoucí mladé matky.

Této akce se v loňském včelařském roce 
zúčastnilo sedm začínajících včelařek a včela-
řů nejen z Tišnovska, ale i Lomnicka a Blanen-
ska. Věřím, že přispěla k osvětě toho našeho 
včelařského oboru a pomohla těm, kteří se 
v něm teprve rozkoukávají. Všem přeji hodně 
úspěchů v chovu včel.

Sameček rehka zahradního. Foto: Bohumil Kabeš

Foto: Josef Permedla
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  Dlouhodobý seriál o čestných občanech města Tišnova – díl 12.  

15: alois Král – Objevitel Demänovské jeskyně svobody 
Václav Seyfert, redaktor TN

V pondělí 27. února uplyne 45 let od úmr-
tí významného moravského speleologa, kte-
rý sice nebyl tišnovským rodákem, ale strávil 
v našem městě plná čtyři desetiletí svého ži-
vota. Přistěhoval se do Tišnova po svém od-
chodu do penze v roce 1932, jedenáct let poté, 
co na Slovensku v oblasti Nízkých Tater obje-
vil dosud neznámé krasové prostory, později 
pojmenované Demänovská jaskyňa slobody. 
26. července 1967, u příležitosti svých blížících 
se devadesátých narozenin, obdržel titul čest-
ného občana města. Jmenoval se Alois Král.

OBJEV
(ze vzpomínek syna dr. Jaroslava Krále)
„Když se otec z literatury dozvěděl o existen-
ci rozsáhlého krasového útvaru v Nízkých Ta-
trách, navštívil Demänovskou dolinu poprvé 
v roce 1913. Za velmi deštivého období upou-
tal jeho pozornost mohutný výtok krasové 
řeky z vápencového masivu zvaného Vyvie-
ranie a ve vyšší části doliny náhlé propadání 
rozvodněné řeky v ponoru, který se nachá-
zí proti charakteristickému skalnímu útvaru 
v protější stráni. Když si v roce 1921 u svého 
přítele Františka Klimeše, knihkupce a ma-
jitele tiskárny v Liptovském Mikuláši, ověřil, 
že i v Liptově je velmi suché počasí, rozhodl 
se prověřit stav jemu známého ponoru řeky 
Lúčanky v Demänovské dolině a dne 2. 8. 1921 
mne vzal z Uherského Brodu, kde rodiče byd-
leli, na cestu s sebou. 

Nazítří se otec se mnou vydal pěšky do 
doliny. K prohlídce známé Ledové jeskyně si 

najal syna hajného Adama Mišuru, který teh-
dy do této jeskyně ojedinělé zájemce vodil. Po 
zběžné prohlídce otec vyhledal ponor, známý 
mu z roku 1913. Řečiště bylo suché, do pono-
ru, který byl silně zanesen náplavou, žádná 
voda nevtékala. Svíčkou si ověřoval výstup 
studeného vzduchu z ponoru a začal ponor 
vyklízet. Při vyklízení náplavu výstup stude-
ného vzduchu z ponoru sílil. Po delší době se 
podařilo uvolnit úzký otvor, asi 1,5 metru hlu-
boký. Vybavený karbidovou lampou se otec 
na fixovaném laně spustil do ponoru, z jehož 
dna vedla do vápencového masívu úzká chod-
ba, kterou se otec po uvolnění z lana začal 
plazit. Čekání na dlouho se nevracejícího otce 
se mi zdálo nekonečné. Když se asi po hodině 
vrátil, oznámil nám, že se obtížně proplazil 
až do prostorné, volné chodby k podzemnímu 
toku ponorné řeky. Sám toho dne dál postu-
povat nechtěl.

Druhý den si k dalšímu postupu vzal na 
pomoc skauty Otu Hrabala a Jarmilu Vráno-
vou, kteří v té době v dolině tábořili, a přizval 
i Adama Mišuru, svědka události z předchozí-
ho dne. V dalším postupu zcela volnými pro-
story se již nevyskytly žádné překážky, takže 
toho dne všichni postoupili až do tzv. Velkého 
dómu. Odpoledne oznámil svůj postup inspek-
toru Miloši Janoškovi a dohodl s ním nej-
bližší termín komisionálního ohledání nově 
objevených jeskyní, které se uskutečnilo dne 
7. 8. 1921.“ 

OBJEVITEL
Alois Král se narodil 30. července 1877 v Se-
netářově na Blanensku v dělnické rodině jako 

jedno ze sedmi dětí. Po ukončení studií na 
Učitelském ústavu v Brně působil nejprve ve 
Strání a později v Uherském Brodě, kde na 
přání svého přítele Leoše Janáčka sbíral málo 
známé slovácké písně. V roce 1904 se stal 
spolupracovníkem profesora Karla Absolona 
a absolvoval s ním průzkumy v Punkevních 
jeskyních a později i na Balkáně, po nichž se 
stala speleologie jeho celoživotním zájmem.

Po objevu Demänovské jeskyně, kterou 
sám pojmenoval Chrám slobody, se Král trvale 
přestěhoval do Liptovského Mikuláše a cíleně 
usiloval jednak o to, aby jeskyni mohla spat-
řit veřejnost, ale současně aby byla ochráněna 
před zničením. Zpřístupňování bylo zahájeno 
v roce 1922 proražením nového vstupu a po-
kračovalo o rok později nainstalováním provi-
zorního elektrického osvětlení. Už v roce 1924 
mohli užaslí návštěvníci na vlastní oči spatřit 
první část prostoru od Mramorového řečiště 
přes Velký dóm až po Zlaté jezírko. V roce 1926 
zde Král vedl další výzkumnou výpravu, kte-
rá objevila Jánošíkův dóm, Panenskou chod-
bu, Chodbu utrpení a Červenou galerii. Kromě 
toho byl aktivní také při sestupech do propas-
ti v Pusté jeskyni a prováděl i průzkum dalších 
jeskyní v Janské dolině, ale podobně význam-
ný objev jako v Demänové se už bohužel neo-
pakoval. Než byla do doliny vybudována silnice 
(1930), podnikal všechny cesty „po svých“, tak-
že ke dvanáct kilometrů vzdáleným jesky-
ním absolvoval podle svých záznamů celkem 
585 pěších výprav. V létech 1923–30 neúnavně 
cestoval po celém Československu, kde před-
nášel a promítal obrázky z Demänovské doliny. 

JESKYNĚ
V roce 1928 byl do Demänovské jeskyně vy-
ražen nový vchod v dolince Točiště, v provo-
zu je od roku 1930. Vstupní otvor, kterým se 
do podzemních prostor dostával při objevu 
Král se svým doprovodem, je dnes znovu za-
lit vodou. Délka jeskyně je 11 117 m s výško-
vým rozdílem 130 m, společně s dalšími tvoří 
největší jeskynní systém na Slovensku s dél-
kou více než 40 km. Je vytvořena v druhohor-
ních tmavošedých gutensteinských vápencích 
tzv. křížňanského příkrovu podél tektonic-
kých poruch ponorným tokem Demänovky 
a jejími bočními visutými ponornými přítoky. 
Teplota vzduchu je v ní 6,1 až 7 stupňů Celsia, 
relativní vlhkost 94 až 99 %. Jeskyně se sklá-
dá z dómů, síní a chodeb, vytvořených v šesti 
jeskynních úrovních. Prostory jsou vyzdobe-
né živými krápníkovými útvary, zabarvený-
mi sloučeninami železa a manganu do žluta 
až červena. Raritou jeskyně svobody jsou ji-
novatkové stalaktity v Klenotnici a jeskynní 
perly – kuličky podobné hrachu – na dně je-
zírka ve Velkém dómu. Nalezly se tam kosti 
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7. bŘEZNa
PŘED 90 LETY
V pondělí 7. března 1927 zemřel orientalis-
ta PhDr. Josef Mrkos, překladatel z perštiny 
a arabštiny. Narodil se 2. ledna 1869 v Malho-
stovicích. Po maturitě na malostranském gym-
náziu studoval v létech 1889–93 orientální 
jazyky a filozofii, doktorskou práci obhájil 
v roce 1895. Přeložil například Perské povídky 
nebo čtyři díly Tisíce a jedné noci. V roce 1918 
byl posledním ředitelem Strakovy akademie, 
do níž po ukončení studií nastoupil za odcháze-
jícího Josefa Pekaře, pozdějšího rektora Karlo-
vy univerzity. Mrkos jako téměř jediný bojoval 
za zachování budovy akademie k původnímu 
výchovnému účelu, jímž bylo podle dávné zá-
věti císařského tajného rady Jana Petra Stra-
ky, pána z Nedabylic a Libčan, „cvičení mládeže 
chudé, stavu vyššího národu českého“; bojoval 
ovšem marně – zřídily se tu kanceláře státních 
orgánů nově vzniklého Československa a dnes 
je to sídlo Úřadu vlády České republiky.

10. bŘEZNa
PŘED 100 LETY
V sobotu 10. března 1917 byly z věže tišnov-
ského kostela sv. Václava odebrány dva 
zvony a byly odvezeny ke zpracování ve vá-
lečném průmyslu. Jednalo se o zvony nazý-
vané Václav a Bernard, které byly zhotoveny 
přelitím ze starších poškozených zvonů ne-
známého původu. Větší Václav byl součástí 
kostela od září 1839, menší Bernard od roku 
1862. Společně s těmito dvěma zvony vykou-
pil stát ještě čtyři menší z dalších míst tišnov-
ské farnosti a za materiál o hmotnosti více 
než 2 200 kilogramů zaplatil 8 937 korun 
a 60 haléřů. Ve zvonici věže tišnovského kos-
tela tak zůstal jediný zvon, nejstarší Antonín 
z roku 1672.

13. bŘEZNa
PŘED 100 LETY
V úterý 13. března 1917 bylo klášterní hos-
podyňské škole v Porta coeli uděleno tzv. 
„právo veřejnosti“, což vedlo k rostoucímu 
zájmu o studium v tomto zařízení. Školu zřídil 

v roce 1913 tehdejší probošt Václav Bernard 
Gícha a vyučovala se na ní čeština, vlastivěda, 
vychovatelství, zdravověda, občanská nauka, 
počty, nauka o látkách a potravinách, šití prá-
dla a šatů, kloboučnictví, vaření, vedení do-
mácnosti, hospodářská cvičení, péče o dítě, 
tělocvik a zpěv. Nepovinné bylo náboženství, 
francouzština, němčina, kreslení a jemnější 
ruční práce. Škola byla zrušena až koncem vál-
ky v roce 1943, nakrátko byla obnovena v ob-
dobí 1945–48.

14. bŘEZNa
PŘED 240 LETY
V pátek 14. března 1777 se v Tišnově na-
rodil František Linhart, příslušník zná-
mého rodu zdejších lazebníků. Podle verze 
římského univerzitního profesora Atta-
lia Cattariniho, oznámené roku 1943, kte-
rou cituje Jan Hájek ve svém Čtení o starém 
Tišnově, provedl Linhart 18. června 1828 
jako chirurg špilberské věznice amputaci 
levé nohy zatčeného italského hudebního 
skladatele Pietra Maroncelliho. Ten zde byl 

jeskynního medvěda, v hliněných jezírkách na 
březích podzemní Demänovky žije jeskynní 
rak tatranský. 

JANÁČEK
V červnu 1922 Král pozval Leoše Janáčka, 
aby si prohlédl všechnu tu krásu, kterou 
v podzemí vykouzlila voda. V dopise mu 
napsal, že „krápníková výzdoba je hýřivou 
záplavou pro zrak, místy velebná, jinde ne-
skonale něžná; v kaňonu hučí peřeje proudu, 
v odlehlých dómech, síních v úběli nebo pur-
puru zvoní, zurčí a šplouchají na obrovské 
vodopády krápníkové křišťálové kapky, pa-
prsky a praménky. Těším se na Vás, až mimo 
jediný téměř zvuk svého užaslého srdce bu-
dete Vy, náš věhlasný Mistr, vnímati tuto 
hudbu těchto světů…“ 7. srpna 1922 si Ja-
náček jeskyni skutečně prohlédl, a protože 
ve všem slyšel hudbu, zapsal si do not pád 
kapky a hřmot vody. Také jeho fejeton, vě-
novaný Královi, vyznívá impresionistickým, 
poetickým kouzlem: „… Příroda ukládá ten-
to svůj div z vesmíru na tisíc metrů pod kůru 
zemskou v Demänovských jeskyních. Strážců 
nastavila do všech koutů podzemí. Svislých, 
vyrostlých, pidimužických, obřích krápníků… 
V tesknou dálku šíří tma růžovou studánku 
jeskyň. Nebýt lkavých zpěvů, jak smutno by ti 
bylo, blízko věčnosti. Oč veselejší, vy studán-
ky, jež vidíte sluníčko…“

TĚSNOHLÍDEK
Druhým umělcem spojeným výrazně s Demä-
novskou jeskyní, je Rudolf Těsnohlídek. V ča-
sopise Salon pravidelně popisoval průběh 

průzkumných prací; o kráse jeskyní psal ne-
smírně poutavým způsobem. Úval mu svou 
divokostí a pochmurným kouzlem připomínal 
norské fjordy. Napsal, že této scenérii schází 
pouze zrcadlo moře. V roce 1926 pak vydal 
knihu Demänová, v jejímž úvodu píše: „Moje 
Demänová je říše jeskynní, kniha nepamětných 
věků, psaná v kameni tvrdými literami a útlými 
prsty pramenů.“ Aloise Krále charakterizoval 
slovy: „Jako by v oněch krásných síních, jež ob-
jevil, byl jen obyčejným zaměstnancem.“

EPILOG
Čtvrt roku po Králově úmrtí se tišnovský 
myslivec Jaroslav Bárta vydal se svým psem 
Luxíkem na Květnici na obhlídku lesa. Foxte-
riér vyrazil po stopě jezevce, zmizel za ním 
v noře, a když se dlouho nevracel, přivolal 
myslivec na jeho záchranu pomoc. Nejenže 
se svými kolegy Luxíka úspěšně vyprostil, ale 
současně při tom objevil rozsáhlý komplex 
podzemních prostor, který dostal název… 
Králova jeskyně.  

Zdroje:
 – Tišnov – příroda-dějiny-památky-lidé, vyd.  

město Tišnov, 2013
 – Tišnov Fotorevue č. 7, 1997
 – Jaroslav Král: Vzpomínky a připomínky 

k objevu Demänovské jeskyně svobody, 
Tišnovsko, zima 1994

 – Ladislav Štejgerle: Náš medailónek, Naše 
Tišnovsko, únor 1970

 – Gabriela Peringerová: Alois Král našel 
perlu: Demänovskou jeskyni, Moravský 
deník Rovnost, 1. 9. 2010

 – Pavol M. Kubiš: Leoš Janáček v Demänov-
ské jeskyni, http://www.cesi.sk

 – Miroslav Jeřábek: Salon kulturní a literár-
ní, HOST, č. 3/2010

 – Rudolf Těsnohlídek: Demänová, 1926
 – http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/ 

1249591-demanovska-jeskyne-svobody-
-jeskynni-system-nevidane-krasy

 – http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/4-dema-
novska-jaskyna-slobody#historia

 – http://www.speleodd.sk

Foto: archiv Podhoráckého muzea
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internován v roce 1822 za velezradu jako 
člen hnutí karbonářů, vzniklého na jihu Itá-
lie pod vlivem svobodných zednářů. Ampu-
tace Maroncelliho nohy je považována za 
jeden z prvních odborně provedených zá-
kroků tohoto typu a je podrobně popsána 
v knize jeho spoluvězně Silvia Pellica „Mie 
prigioni“ (Mé žaláře). V internetové ency-
klopedii dějin Brna ovšem u této událos-
ti Linhartovo jméno uvedeno není a jako 
účastníci zákroku jsou zde kromě pacien-
ta jmenováni Franz a Johann Clavigerové 
(ranhojič a jeho pomocník), Ignaz Schlosser 
(provizorní špilberský lékař) a Joseph Stei-
ner von Pfungen (protomedik moravsko-
slezského gubernia).

PŘED 85 LETY
V pondělí 14. března 1932 se v Tišnově 
uskutečnil pochod hladu organizovaný 
komunisty. Okresní hejtman dr. Jura o této 
akci informoval moravské zemské prezídi-
um slovy: „… v Tišnově byl konán výroční trh 
spojený s trhem dobytčím. Této příležitos-
ti využila komunistická strana k uspořádá-
ní demonstrací… Průvod nezaměstnaných se 
snažil nastoupit cestu k okresnímu úřadu, 
tomu však bylo četnickou hlídkou zabráně-
no… Člen zastupitelstva za stranu komunis-
tickou Ladislav Popek žádal, aby byl dovolen 
příchod všem nezaměstnaným k úřadu; tomu 
nebylo vyhověno… Poté se přítomní shlukli na 
silnici a snažili se upoutati davy obecenstva 
výkřiky: ‚Chceme práci a chléb!‘ … Utvořilo se 
ucelené nepovolené shromáždění, které bylo 
po předchozí výzvě bez použití jediné zbraně 

četnictvem rozptýleno; tři účastníci byli zatče-
ni a dodáni do vazby…“

17. bŘEZNa
PŘED 90 LETY
Ve čtvrtek 17. března 1927 se uskutečnil 
herecký debut tišnovské rodačky Marie 
Pavlíkové, pozdější čestné občanky našeho 
města. Narodila se 23. ledna 1906, po zku-
šenostech s místním ochotnickým divadlem 
odešla do Brna, kde získávala základy herec-
tví u Emílie Pechové, matky herce Ladisla-
va Peška. Její premiéra na scéně se odehrála 
v Divadle na Veveří v operetě Rozpustilá Lola 
autora Hugo Hirsche; Marie Pavlíková v ní 
ztvárnila postavu Otilie, dcery soukromníka 
Emila Koníčka, jehož představoval režisér Jan 
Purkrábek. Následovaly pak desítky dalších 
rolí až do hereččina pozdního věku. V roce 
1986 obdržela titul zasloužilá umělkyně. Ze-
mřela 27. září 2003.

19. bŘEZNa
PŘED 235 LETY
V úterý 19. března 1782 bylo na základě 
dekretu císaře Josefa II. fakticky provede-
no zrušení kláštera Porta coeli. Konvent 
52 sester cisterciáckého řádu opustil klášter 
a majetek v odhadní hodnotě 286 609 zla-
tých (mezi řeholními kláštery byly tehdy 
bohatší pouze brněnské františkánky) byl 
převeden na Náboženský fond. O čtyři roky 
později získal tento majetek do pronájmu 
brněnský podnikatel Wilhelm Mundy a kláš-
terní budovy byly přeměněny na textilní ma-
nufakturu. Teprve v roce 1861 se panství 

dostalo zpět do církevních rukou a až za dal-
ších 40 let se sem vrátily i sestry a byl obno-
ven řeholní život.

PŘED 95 LETY
V neděli 19. března 1922 byla v hostinci 
U Hammingerů založena Federovaná děl-
nická tělocvičná jednota (FDTJ). Už od 5. 
září 1920 existovala v Tišnově Dělnická tělo-
cvičná jednota (DTJ) jako součást hnutí, kte-
ré vzniklo na přelomu století oddělením od 
Sokola; mnozí cvičenci pak z DTJ přešli prá-
vě do nově ustavené FDTJ. Jejími zakládající-
mi členy byli učitel z Předklášteří L. Kučera, 
J. Dolníček a B. Šimková. Od 1. října 1926 
byla FDTJ změněna v Jednotu proletářské 
tělovýchovy. 

25. bŘEZNa
PŘED 70 LETY
V úterý 15. března 1947 se narodil Pavel 
Mareš, tišnovské veřejnosti známý přede-
vším jako malíř, ale také jako člen úspěšné-
ho házenkářského družstva. V roce 1970 
absolvoval brněnské VUT, prioritní zájem 
o výtvarné umění jej poté přivedl ještě na 
Střední uměleckoprůmyslovou školu, kterou 
ukončil v roce 1978. Maloval krajinu Vysoči-
ny, vesnické chalupy, ale také typická zátiší 
a později i moře s přístavy. Zemřel předčasně 
a náhle 20. prosince 1990 – v úvodu nekrolo-
gu tehdy napsal jeho přítel Miroslav Pavlík, 
že „tento text měl původně vyjít po roce 2030“. 
Rozsáhlá výstava Marešova díla proběhne ve 
dnech 26. února až 23. dubna v Podhorác-
kém muzeu.

OsTaTNÍ ZaŘÍZENÍ  MaLÁ GaLERIE TIŠNOVsKÝCh FOTOGRaFŮ  

Vladimír adamec 
O fotografii jsem se začal zajímat asi v deseti 

letech, kdy jsem, snad jako každý kluk, podle-
hl kouzlu techniky a možnosti sám vytvořit fo-
tografii od samého počátku až po její výsledné 
zpracování. Od té doby jsem začal trávit hodi-
ny fotografováním a v černé komoře, kde jsem 
se snažil za pomoci zvětšováku, vývojky, vody 
a ustalovače vyhotovit co nejdokonalejší čer-
nobílou fotografii.  

Záliba fotit mě neopustila ani během stu-
dií. To už jsem ale vyměnil černobílý film za 
diapozitiv, tehdy poslední výstřelek umožňu-
jící rychleji spatřit výsledek a vyhnout se tak 
zdlouhavému procesu výroby. Jako dnes si 
pak pamatuji svůj první fotoaparát Nikon, kte-
rý jsem získal v roce 1988 ve Finsku výměnou 
za svou starou Praktiku a pět lahví sektu. Od té 
doby se ve fotografii mnoho změnilo, ale této 
značce jsem zůstal věrný. 

V dnešní době mě velmi oslovila digitál-
ní fotografie. Možnost okamžitě zasáhnout 
a ovlivnit výslednou podobu obrazu i šance 
podtrhnout či potlačit jednotlivé prvky a neko-
nečně experimentovat jsou pro mě výzvou. Po-
čítačová technika obecně je můj velký koníček, 
proto příležitost propojit oba elementy je pro 
mě vlastně splněný sen. 

Čím více toho však člověk začne ovládat, tím 
více zjišťuje, že se dá v poznání zajít ještě dál. 
Také proto jsem po čtyři roky navštěvoval In-
stitut fotografických studií Photogenia v Brně 
a účastnil se fotografických workshopů v ČR 
(např. seminář portrétní fotografie s Antoní-
nem Kratochvílem), v Itálii a Německu. Nejsem 
však vyhraněn pouze na určitý druh fotografie, 
v každém okruhu lze objevit skvost, ať už je to 
dokonalost architektonických linií či přírody, 
originalita reklamní a produktové fotografie, či 
zachycení kouzla nechtěného při běžné neděl-
ní procházce.

připravuje Václav Seyfert, redaktor TN
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Policie Čr si vás dovoluje Pozvat na

tour Hanky kynycHové

18. 2. 2017 

25. 2. 2017 

26. 2. 2017  

4. 3. 2017

5. 3. 2017

11. 3. 2017

12. 3. 2017

CVIČENÍ �

PŘEDNÁŠKY �

DOPROVODNÝ  �

PROGRAM

09:00  Prezence
09:30  zahájení
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Před 100 lety se narodil první tišnovský ligový fotbalista
Václav Seyfert, redaktor TN

V neděli 7. září 1941 došlo k unikátní si-
tuaci, která se na domácích fotbalových tráv-
nících už nikdy nebude opakovat. V Brně se 
hrálo ligové utkání SK Židenice – ASO Olo-
mouc. Oba týmy na hřiště přivedl rozhodčí 
Zavřel z Tišnova, v brance Olomouce nastou-
pil Vladimír Doležal, který se v roce 1977 jako 
čerstvý důchodce do Tišnova přestěhoval, aby 
zde prožil ještě téměř celé čtvrtstoletí, a na 
pravém křídle útoku domácího týmu prohá-
něl soupeřovy obránce odchovanec tišnov-
ského fotbalu František Hanák, který navíc 
na začátku druhého poločasu vstřelil do Dole-
žalovy sítě vyrovnávací gól na 3:3. S drobnou 
nadsázkou můžeme říci, že v jediném duelu 
nejvyšší fotbalové soutěže se potkali tři akté-
ři z Tišnova! Povězme si dnes o tom posledně 
jmenovaném, protože ve čtvrtek 30. března 
uplyne od narození Františka Hanáka rovných 
sto let.

S fotbalem začínal v řadách Podhorácké 
Slavie, jednoho z více klubů, které tehdy v Tiš-
nově existovaly. Přes své mládí byl kapitánem 
družstva, v němž nastupoval většinou jako 
střední záložník, přesto nastřílel v 84 utká-
ních plných 71 branek. V Podhorácké Slavii 
působil od roku 1935 do prosince 1938, kdy 
byla činnost klubu gestapem zakázána a Fran-
tišek se stal hráčem místního AFK, bojujícího 
v 1. B třídě. V jeho barvách vydržel do polovi-
ny roku 1941, přičemž po dobu jeho působení 
se výsledky týmu neustále zlepšovaly. V se-
zóně 1939/40 AFK svoji soutěž vyhrál, když 
v závěrečném duelu rozdrtil Slatinu rekord-
ním poměrem 16:0, a postoupil do 1. A třídy. 
Místní tisk tehdy napsal: „Po třinácti letech 
bojů, námahy, všemožných obětí, splňuje se tak 
touha všech sportovců našeho Tišnova. AFK 
stal se mistrem okrsku a našim hochům patří 
za toto plným právem náš dík a uznání.“ Fran-
tišek se sice ještě sem tam objevoval i ve stře-
du hrací plochy, ale stále častěji už nastupoval 
jako útočník, především pak na pravém kříd-
le. V historicky první sezóně ve vyšší soutě-
ži se umístilo tišnovské družstvo v konečné 
tabulce na 8. příčce, přičemž většinu zápasů 
odehrálo v sestavě Dolíhal–Sedlák, Marek–
Kadlec, Buček, Novotný–Hanák, Pitner, Špa-
ček, Vitula, Horák. Nejčastěji střídajícími hráči 
byli záložník Brich a útočník O. Dozbaba.

Novou sezónu už ale František Hanák 
v barvách AFK ani nezahájil, protože si jej do 
svého týmu vyhlédl rovnou prvoligový SK Ži-
denice, předchůdce dnešní Zbrojovky Brno. 
V červenci 1941 absolvovalo židenické druž-
stvo už s Hanákem v sestavě nejprve Čes-
ký pohár, v němž bylo v semifinále vyřazeno 
pražskou Spartou, a 31. srpna onoho roku 
nastoupil tišnovský odchovanec poprvé i v li-
govém utkání na Kladně. Třináct minut před 
jeho koncem „… unikl Hanák až do rohu, 

odkud centroval pěkný míč, kterého se zmoc-
nil Štěpán a pohotově vstřelil vítěznou branku.“  
A pak už přišlo výše vzpomínané utkání pro-
ti Olomouci, v němž František Hanák vstře-
lil první „tišnovskou“ a svoji jedinou ligovou 
branku, která nejspíš příliš krásy nepobrala: 
„Rulc střílel roh a ze shluku hráčů Hanák tělem 
vtlačil míč do sítě.“  Následně se odehrálo ještě 
třetí utkání Židenických v Plzni a pak již přišlo 
to, co k válečnému sportovnímu životu bohu-
žel patřilo, Reinhard Heydrich vyhlásil stan-
né právo, které trvalo až do 20. ledna 1942 
a jehož součástí byl i zákaz her. V únoru 1942 
sice František Hanák ještě absolvoval v žide-
nickém dresu přípravný zápas proti SK Rolný 
Prostějov, ale na mistrovskou část jarní sezó-
ny pak byl – všichni předpokládali, že pouze 
„na rozehrání“ – zapůjčen do divizního týmu 
SK Sparta Brno. Zde ale do Hanákovy fotbalo-
vé kariéry podruhé promluvila válka: mezi 5. 
červnem a 18. prosincem 1942 byl nucen ab-
solvovat totální nasazení v německém Wer-
nau nedaleko Stuttgartu. Když se konečně 
vrátil zpět, všichni očekávali jeho návrat do 
ligových Židenic, jenže on se místo toho vrá-
til zpět do mateřského Tišnova. Jeho bilance 
v židenickém týmu se tedy definitivně uza-
vřela těmito čísly: za první družstvo třináct 
utkání, z toho tři ligová, pět pohárových a pět 
přátelských, navíc tři zápasy za „béčko“.

Jeho obnovené působení v AFK Tišnov 
přineslo další sportovní úspěchy: v roční-
ku 1942/43 se sice tým jen těsně zachránil 
v I. A třídě, ale o rok později přišla vrcholná se-
zóna, ve které Tišnov skončil druhý za postu-
pující Kuřimí; pouhý bod tehdy chyběl k tomu, 
aby se pod Květnicí hrála divize, druhá nejvyš-
ší soutěž tehdejších časů. Na podzim 1944 se 
pak soutěže v důsledku vrcholící války už vů-
bec nerozehrály a po osvobození Tišnov svoje 
místo v I. A třídě neudržel. Sestupem skončilo 

jeho vrcholné období, ale František Hanák zů-
stával klubu nadále věrný. Ještě jako aktivní 
hráč se stal už v roce 1947 také funkcionářem, 
v týmu byl čím dále více obklopován novými, 
mladšími spoluhráči a na „stará kolena“ pak 
odehrál ještě jedno zajímavé utkání, když se 
na Ostrovci v zápase proti Tišnovu objevil ju-
niorský reprezentační tým ČSR včetně něko-
lika hráčů, kteří pak o pár let později přivezli 
z Chile stříbrné medaile z mistrovství světa.

Při oslavách 700 let města Tišnova na pod-
zim roku 1959 se František Hanák ještě se 
svými bývalými spoluhráči zúčastnil na Os-
trovci slavnostního vzpomínkového utkání 
„starých gard“. Koncem roku se ale u něj zača-
ly projevovat vážné zdravotní problémy a po-
drobné vyšetření bohužel prokázalo těžké 
onemocnění, jemuž 3. července 1960 v pou-
hých 43 letech podlehl.

František Hanák byl prvním Tišnovákem, 
který se z Ostrovce prosadil až do první fot-
balové ligy a vstřelil zde také alespoň jednu 
branku. Po něm dokázal totéž – o celé čtyři de-
sítky let později – už jen Miroslav Steinhauser. 
Na dalšího následovníka se od té doby 35 let 
opět čeká a nejspíš se ještě velmi dlouho če-
kat bude, protože cesty fotbalistů dnes vedou 
spíše opačným směrem: do tišnovského dre-
su se nakupují bývalí ligoví hráči, ale opačným 
směrem odchovanci neodcházejí. Nepochyb-
ně by stálo za to alespoň obnovit pravidelnou 
vzpomínku na toho prvního, kterému se cesta 
z Tišnova až do ligy podařila: na jeho počest 
se totiž od roku 1964 nějaký čas hrával Me-
moriál Františka Hanáka, ale i tato letní sou-
těž už dávno zmizela v hlubokém zapomnění.

Podstatně podrobnější vyprávění o Fran-
tišku Hanákovi naleznete na stránkách inter-
netového magazínu Tišnoviny – jiný pohled  
(www.tisnoviny.cz) nebo v tištěném Almanachu 
I/2015, vydaném spolkem Continuum vitae.

Foto: Ligové mužstvo SK Židenice 1941, F. Hanák je první zleva ve spodní řadě. 
Zdroj: rodinný archiv F. Hanáka
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Medaile z mistrovství 
v Ostravě 
Martin Sebera

Výprava žactva na atletickém mistrovství 
Moravy a Slezska v Ostravě 3. února přivezla 
hned několik úspěchů. Za zmínku stojí zejmé-
na bronzová medaile Filipa Misaře ve skoku do 
výšky výkonem 163 cm a velmi dobré 6. mís-
to ve skoku do dálky výkonem 549 cm. Zdárně 
mu sekundoval Filip Drhlík, který se probojo-
val do prestižního finále na nejkratším 60m 
sprintu, kde výkonem 7,76 s skončil sedmý. Na 
150m sprintu pak doběhl 11. v čase 18,78 s.

Velmi dobře se prezentovala mladší žáky-
ně Hana Blažková ve 150m sprintu, kdy výko-
nem 21,89 s skončila v moravské konkurenci 
na 10. místě. Dále obsadila 12. místo na 60 m 
sprint (8,77 s) a 18. v dálce (387 cm).

Vyhodnocení nejlepších tenistů Tišnova za rok 2016
Zdeněk Kunický

Sportovní klub Tenis Tišnov, z. s., pořádá 
vždy před Vánocemi vyhlášení nejlepších te-
nistů oddílu. Je to akce spojená s vánočním 
večírkem pro děti a jejich rodiče, kteří se vě-
nují tenisu v areálu na Ostrovci. Již tradičně 
jsou vyhlašovány kategorie tenista roku, ba-
bytenista a minitenista roku, družstvo roku 
a skokan roku, což je ocenění za největší vý-
konnostní posun a za celkový přístup k tré-
ninku, turnajům a soutěžím družstev. V roce 
2016 se hráčům SK Tenis Tišnov dařilo ne-
jen v kategoriích družstev, ale také na tur-
najích jednotlivců, a pokud by každý rok byl 
tak úspěšný jako ten loňský, vedení klubu by 
mělo obrovskou radost. Pro město Tišnov je 

to dobrá vizitka a také odměna za podporu, 
která se nejen tenisu, ale veškerému sportu ve 
městě dostává.

V soutěžích družstev se podařilo postou-
pit dorostu „A“ z ligy na MČR a za tento výkon 
si jednoznačně zajistilo prvenství mezi všemi 
ostatními klubovými týmy. Ocenění za mini-
tenistu roku si odnesla Terezka Hrdličková, 
která byla oporou družstva a za celou sezónu 
neprohrála v soutěži ani jedno utkání. Baby-
tenisty roku 2016 se stali Karel Brusenbauch 
a Matyáš Řezanina, kteří měli po celou dobu 
obdobné výsledky, a oba si tak cenu zaslou-
žili. Karolína Podborská předváděla po celou 
sezónu výborné výkony a z turnajů si dovez-
la několik pohárů. V babytenisové Tour JmTS 
se probojovala do závěrečného Masters, kde 

získala 8. místo. Za celkový přístup k teni-
su tedy získala v letošním roce ocenění jako 
skokan roku. Nejcennější trofej za tenistu 
roku 2016 si domů odvezli Dominik Křipský 
a Kryštof Vítek. Jistě si je zařadí mezi trofeje, 
kterých v roce 2016 vybojovali opravdu hod-
ně. Dominik si určitě nejvíce cení vítězství na 
krajském přeboru dorostu a Kryštof bronzo-
vé medaile z mistrovství ČR staršího žactva 
ze dvouhry a zlaté medaile ze čtyřhry. Děku-
jeme všem hráčům, kteří hájí barvy tišnovské-
ho klubu, a přejeme jim další úspěchy v jejich 
sportovní kariéře. Děkujeme také za podpo-
ru všem sponzorům klubu, městu Tišnov, Ji-
homoravskému kraji a MŠMT, kteří se velkou 
mírou podílí na financování činnosti klubu 
a provozu areálu na Ostrovci.

Čtyři tišnovská sudoku – 1. kolo
Václav Seyfert, redaktor TN

Zatímco v minulém čísle Tišnovských no-
vin jsme vyhlášením výsledků uzavřeli celo-
roční hádankovou soutěž pro děti Poznáváme 
Tiš nov(sko), dnes Vám poprvé nabízíme lušti-
telský seriál nový a věříme, že Vás pobaví, po-
učí i zaujme. Tentokrát neomezujeme soutěžící 
žádným věkem, správné odpovědi může posí-
lat kdokoliv. Příslušné vítěze oznámíme opět 
až na závěr celého cyklu, tedy po 10. kole, kte-
ré bude součástí lednového čísla ročníku 2018.

Jaká jsou pravidla hry?
Na první pohled se zdá, že půjde pouze 
o vyluštění čtyř předložených sudoku, ale 

není tomu tak. V každém najdete několik 
žlutých políček a současně jsou jednotlivým 
číslicím přiřazena určitá konkrétní písme-
na (viz informace pod soutěžními čtver-
ci). Když správně vyluštíte všechna sudoku 
a čísla ve žlutých políčcích zaměníte za pří-
slušná písmena, obdržíte dvě křestní jména 
a dvě příjmení, ovšem ve formě přesmyček. 
Vaším úkolem bude dále vyluštit tyto pře-
smyčky a poté přiřadit ke každému křest-
nímu jménu odpovídající příjmení tak, aby 
výsledkem byly dvě osobnosti z historie 
našeho města, patřící do určité společné 
skupiny (např. dva sportovci, dva čestní ob-
čané, dva herci Karasova divadla, dva býva-
lí ředitelé gymnázia atd. atd.). To ale stále 

ještě není všechno – nyní je potřeba posklá-
dat správně seřazená jména a příjmení tak, 
aby starší osobnost byla uvedena jako prv-
ní a mladší jako druhá. A na závěr od Vás 
budeme chtít odpověď, do jaké společné 
skupiny (viz závorka o něco výše) tyto „vy-
luštěné“ osobnosti patří.

Odpověď, kterou nám zašlete, by tedy u kaž-
dého kola měla vypadat kupříkladu takto:
FRANTIŠEK VOMÁČKA, LADISLAV POLÍV-
KA, TIŠNOVŠTÍ VÝTVARNÍCI – přičemž se 
rozumí, že Vomáčka je z uvedené dvojice ten 
starší…

Tak vzhůru do toho a hodně štěstí!

Zleva Filip Drhlík a Filip Misař. Autor: Václav Drhlík
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ČTYŘI TIŠNOVSKÁ SUDOKU - 1. KOLO

Václav Seyfert, redaktor TN

Zatímco v minulém čísle Tišnovských novin jsme vyhlášením výsledků uzavřeli celoroční hádankovou soutěž pro děti 
Poznáváme Tišnov(sko), dnes Vám poprvé nabízíme luštitelský seriál nový a věříme, že Vás pobaví, poučí i zaujme. 
Tentokrát neomezujeme soutěžící žádným věkem, správné odpovědi může posílat kdokoliv; příslušné vítěze oznámíme 
opět až na závěr celého cyklu, tedy po 10. kole, které bude součástí lednového čísla ročníku 2018.

Jaká jsou pravidla hry ?

Na první pohled se zdá, že půjde pouze o vyluštění čtyř předložených sudoku, ale není tomu tak. V každém sudoku 
najdete několik žlutých políček a současně jsou jednotlivým číslicím přiřazena určitá konkrétní písmena (viz informace 
pod soutěžními čtverci). Když správně vyluštíte všechna sudoku a čísla ve žlutých políčcích zaměníte za příslušná 
písmena, obdržíte dvě křestní jména a dvě příjmení, ovšem ve formě přesmyček. Vaším úkolem bude dále vyluštit tyto 
přesmyčky a poté přiřadit ke každému křestnímu jmenu odpovídající příjmení tak, aby výsledkem byly dvě osobnosti 
z historie našeho města, patřící do určité společné skupiny (např. dva sportovci, dva čestní občané, dva herci Karasova 
divadla, dva bývalí ředitelé gymnázia atd. atd.) To ale stále ještě není všechno – nyní je potřeba poskládat správně 
seřazená jména a příjmení tak, aby starší osobnost byla uvedena jako první a mladší jako druhá. A na závěr od Vás 
budeme chtít odpověď, do jaké společné skupiny (viz závorka o něco výše) tyto „vyluštěné“ osobnosti patří.

Odpověď, kterou nám budete zasílat, by tedy u každého kola měla vypadat kupříkladu takto:

FRANTIŠEK VOMÁČKA, LADISLAV POLÍVKA, TIŠNOVŠTÍ VÝTVARNÍCI – přičemž se rozumí, že Vomáčka je z uvedené 
dvojice ten starší…

Tak vzhůru do toho a hodně štěstí !
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 Přiřazení písmen k číslicím:

1) Společná pro všechna sudoku:  1…O   2…E   3…K   4…S
2) Společná pro sudoku č. 2 a č. 3:  5…A   6…L   7…J   8…R   9…F
3) Společná pro sudoku č. 1 a č. 4:  5…U   6…M   7…P   8…Č   9…CH 

Rozluštění nám posílejte do 13. března 2017 na e-mailovou adresu noviny@kulturatisnov.cz.
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Dne 22. února uplynuly tři roky, co nás 
navždy opustila paní LIBUŠE MALÍKOVÁ 
ze Železného. S láskou vzpomíná manžel 
a děti s rodinami.

Před deseti lety 22. února odešla po těž-
ké nemoci paní MARIE VYBÍRALOVÁ-  
-POHANKOVÁ, která žila léta v Tišnově. 
S láskou vzpomínají: syn František se že-
nou Janou, dětmi Janem a Ivou a sestra 
Alena se synem Pavlem. Za vaši vzpomín-
ku děkujeme.

Dne 24. února uplynuly tři roky, co odešla 
paní JARMILA KOSTOLNÍKOVÁ. Věnujte 
jí s námi tichou vzpomínku. Manžel Mirek 
a dcery Leona a Táňa

„Čas rychle ubíhá, ale bolest v našich srd-
cích je stále stejně hluboká.“

Dne 26. února by se dožil sedmdesáti let 
pan FRANTIŠEK SOJKA. S láskou vzpomí-
nají dcery a syn s rodinami a manželka.

Dne 14. února uplynul již třetí smutný rok, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný man-
žel, tatínek, dědeček a pradědeček pan 
ZDENĚK OPAT. Stále vzpomíná manželka, 
syn s rodinou, sestra a švagrová s rodinou. 
Všem, kdo vzpomněli s námi, děkujeme.

Dne 16. února uplynulo pět smutných 
roků, kdy jsme se naposledy rozloučili 
s naším milovaným manželem, tatínkem 
a dědečkem panem JANEM BOČKEM. Za 
tichou vzpomínku děkuje manželka a sy-
nové s rodinami. 

Dne 9. února uplynulo dvanáct let, co nás 
opustila naše maminka a babička paní 
ANNA MAŠKOVÁ z Pejškova. Za vzpo-
mínku děkují synové Karel a Martin 
s rodinami. 

„Odešel, ale zůstává v srdci těch, kteří ho 
měli rádi.“

Dne 12. února to bylo šest let, co nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan JOSEF KUČERA. S láskou 
vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují 
manželka a děti s rodinami.

Dne 18. února tomu bylo smutných devět 
roků, co nás opustil pan KAREL KALIVODA.  
Tiše vzpomíná manželka, dcera a syn 
s rodinami. 

Dne 21. února uplynul čtvrtý smutný 
rok, kdy nás navždy opustil náš milova-
ný manžel, tatínek, dědeček a strýc pan  
ALEXANDER PEK. Za tichou vzpomínku 
děkuje manželka s rodinou.

Dne 28. února uplyne rok od úmrtí paní 
ALENY MARKOVÉ, rozené Sigmundové. 
Za tichou vzpomínku děkuje zarmoucená 
rodina. 

„Kdo Tě znal, vzpomene…,
kdo Tě miloval, nezapomene...“

Dne 1. března uplyne první smutný rok 
od úmrtí našeho drahého manžela, tatín-
ka, dědečka pana FRANTIŠKA CÍKA. Za 
tichou vzpomínku děkuje manželka a děti 
s rodinami. 

„Bolest nezahojí žádný čas, 
ozve se v srdci znovu a zas.“

Dne 24. února uplynulo deset smutných roků, co nás navždy opustil náš milovaný tatí-
nek a dědeček pan ZDENĚK UHER. Dne 15. března uplyne první smutný rok, co nás na-
vždy opustila naše milovaná maminka a babička paní VĚRA UHROVÁ. Děkuji za tichou 
vzpomínku.
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„A přišla dlouhá noc.
 A po ní žádné ráno…“

Dne 6. března uplyne první smutný rok od 
úmrtí pana MIROSLAVA JENEŠE. S láskou 
vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují 
dcery s rodinami.

Dne 9. března uplyne deset smutných 
roků, kdy nás navždy opustila paní IVETA 
SKOUPÁ z Tišnova. Za tichou vzpomínku 
děkují a s láskou vzpomínají manžel Jaro-
slav, dcery Lucie a Jana.

Dne 19. března by oslavila jmeniny 
a devadesáté narozeniny paní JOSEFA  
HEJMALOVÁ z Heroltic. Kdo jste ji znali, 
prosím, vzpomeňte s námi. Za vzpomínku 
děkuje dcera a vnučky s rodinami.

Dne 21. března uplyne první smutný 
rok, kdy nás navždy opustil náš milo-
vaný tatínek a dědeček pan RYSZARD  
GREBSKI. Stále vzpomínají synové a dce-
ra s rodinami.

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

Dne 2. března uplyne sedmnáct smut-
ných roků, co nás navždy opustil náš syn  
MAREK MÜHLHANSEL. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkujeme, 
rodiče.

„Večer, když slunce zemi opustilo, tvé srdce 
se navždy zastavilo. Odešel jsi od nás noční 
tmou, odešel jsi tiše s bolestí svou. Krásná 
léta s tebou prožitá nás budou provázet do 
konce života.“
Dne 5. března uplyne pět smutných let, 
co nás navždy opustil náš tatínek a man-
žel pan ROMAN TITTL. S láskou a úctou 
vzpomínají děti a manželka.

Dne 6. března uplyne desátý smutný rok, 
kdy nás navždy opustila naše milova-
ná maminka, babička a prababička paní  
JARMILA BAHYNSKÁ z Lomničky. Dne 
13. března by se dožila 92 let. Za tichou 
vzpomínku děkuje rodina Pekova.

Vzpomeňte s námi. 11. března to bude již 
třicet let, co zemřel a navždy opustil rodi-
nu a přátele pan JOSEF BUČEK. Synové 
Josef a Miloš s rodinami

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

V březnu vzpomeneme na naše milované. 1. března před čtyřmi 
roky nás opustila maminka LIBUŠE SVÍTILOVÁ. 15. března uply-
ne půl roku od úmrtí tatínka MILANA SVÍTILA. 21. března uplyne 
třicet let od úmrtí drahého manžela PETRA SCHNEIDERA. Za ti-
chou vzpomínku děkuje a s láskou vzpomíná Lenka Schneiderová 
s dcerami. 
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Pochod pro aleppo v Tišnově  
Zdeňka Dohnálková

27. ledna přišla do Tišnova zvláštní skupi-
na asi třiceti poutníků. Měla za sebou již více 
než 500km pěší trasu z Berlína, odkud vyšla 
na druhý svátek vánoční. Byl to pro ně 33. den 
jejich pochodu, který celkem měří více než 
3 500 km a míří do syrského města Aleppo. Je-
jich cesta kopíruje v opačném směru trasu syr-
ských uprchlíků přes Slovinsko, Chorvatsko, 
Srbsko, Makedonii, Řecko a Turecko. Proč tam 
vůbec jdou? Proč nesedí doma jako my ostatní? 
O motivu a významu jejich pochodu jsme měli 
možnost s nimi besedovat v Městském kultur-
ním středisku. „Nechceme žádné další utrpe-
ní nebo oběti. Neříkáme, že známe řešení. Jde 
nám o to, abychom získali pozornost těch, kte-
ří tuto situaci řešit mohou,“ vysvětlují ini ciátoři 
pochodu. Zdůraznili, že nepodporují žádnou 
ze stran válečného konfliktu v Sýrii, kde od 
r. 2012 zuří občanská válka mezi vládními voj-
sky a mnoha uskupeními povstaleckých jedno-
tek či milic s různými vlastními zájmy. Zvláště 
poslední rok přinesl syrským civilistům ex-
trémní násilí a počet dosavadních civilních 
obětí činí čtyřnásobek počtu ozbrojenců všech 
válečných stran, je uváděno přes 250 tisíc obětí 
a válka se ze severních oblastí rozšířila téměř 
na celé území země. Uvádí se, že z 22 milio-
nů obyvatel jsou aktuálně 4 milio ny uprchlí-
ků mimo Sýrii a dalších 8,5 milionu mimo své 
domovy v Sýrii. Nálety ruského letectva, které 
by měly podporovat provládní ofenzivy, často 
nemíří na pozice povstalců. Naopak, Rusové 
stejně jako letectvo Asadova režimu bombar-
dovalo výlučně části města Aleppa dosud osíd-
lené asi 275 000 civilisty. Ještě více než dříve 
se snaží zasáhnout zbývající nemocnice, pe-
kárny a sklady potravin. Nemocnice M10, pod-
porovaná organizací Lékaři bez hranic, byla 
od začátku července zasažena nejméně jede-
náctkrát, je to náhoda? Silně to připomíná pra-
xi ruské armády ve válkách v Afghánistánu 
v 80. letech, stejně jako v Čečensku v 90. letech 
a po roce 2000. 19. září 2016 večer překvapivý 

nálet zničil konvoj 31 kamio nů s humanitární 
pomocí sponzorovaný OSN a Světovým potra-
vinovým programem a čteme i o dalších děsi-
vých zprávách. Čerstvě Amnesty International 
uvádí zprávy o popravách Asadových odpůrců 
v syrských věznicích.

Škoda že nejsou podporovatelé války osví-
ceni a osloveni božím hlasem tak jako kdysi 
svatý Pavel z Tarsu cestou do Damašku a nevě-
nují se mírové misi... 

„Pochodujeme, abychom v Evropě zvýši-
li povědomí o situaci, ve které se obrovské 
množství syrských civilistů nachází,“ píší ini-
ciátoři pochodu ve svém novoročním pří-
spěvku. „V každém městě, kterým budeme 
procházet, chceme rozšířit diskuzi na téma za-
pojení různých mocností v této válce, obchodu 
se zbraněmi a mezinárodních zájmů, jež vedou 
ke konfliktům všude po světě. Také vytváříme 
prostor pro osobní setkávání a sdílení příbě-
hů mezi lidmi různých národností a zázemí, 
kdy mnozí z nich mají s hrůzami války osobní 
zkušenost.“

Součástí besedy s poutníky v Tišnově bylo 
promítnutí filmu spolku Continuum vitae 
„Zmizelí sousedé“, neboť 27. leden je meziná-
rodním dnem uctění památky obětí holocaus-
tu a předcházení zločinům proti lidskosti, což 
se nám zdálo být k tématu setkání s účastní-
ky protiválečného pochodu velice symbolicky 
blízké. Sobotního rána v 9 hodin za znění zvo-
nů po požehnání místním farářem pak skupina 
poutníků, posílena o místní účastníky, odešla 
směrem k Brnu.

Do péče o poutníky v Tišnově se dobrovol-
nickou prací zapojila Farnost Tišnov a Před-
klášteří a spolek Za sebevědomé Tišnovsko. 
Děkujeme panu Miloši Syslovi za promítnu-
tí filmu a řediteli Městského kulturního stře-
diska za laskavé zapůjčení prostor pro konání 
této protiválečné aktivity a ubytování putují-
cích. Jim přejeme šťastný konec jejich pochodu 
s přáním, aby svým symbolickým dílem přispěl 
k ukončení jedné z největších humanitárních 
katastrof současného světa. Jsme rádi, že jsme 
je mohli podpořit.

Foto: Zuzana Brzobohatá

PODĚKOVÁNÍ  

Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary všem příbuzným,  
známým a kamarádům z Tchaj-wanu,  

kteří se přišli rozloučit dne 30. ledna s naším synem a tatínkem  
Ivo Odehnalem – Gody.  

Rodiče a děti
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MĚSTO TIŠNOV

Chcete si PŘIVYDĚLAT a současně POMOCI dobré věci?

VÁS POTŘEBUJE!
Množí se případy opakovaného nepořádku 
i vandalismu v parcích a na frekventovaných 
místech, stále častěji jsou bezohlednými řidiči 
ohrožováni chodci, především děti, na přecho-
dech a v okolí škol i dětských hřišť.

Jestliže Vám není tato situace lhostejná a máte 
chuť a elán, máme pro Vás jedinečnou příle-
žitost...

ZAPOJTE SE
A POMOZTE MĚSTU!

Město Tišnov hledá svědomité a spolehlivé zájemce z řad tišnovských 
občanů, kteří by si dokázali vzít na starost a dohlédnout na:

v blízkosti škol, především v ranních hodinách (nám. 
28. října, ul. Dvořákova při ulici Kvapilově, apod.).

BEZPEČNOST U PŘECHODŮ
PRO CHODCE

DODRŽOVÁNÍ POŘÁDKU
NA VYBRANÝCH MÍSTECH

veřejného prostranství v Tišnově včetně úklidu
v dohodnutém čase.

CO ZÍSKÁTE?
Kromě dobrého pocitu z prospěšné práce a pomoci městu získáte za 
tuto činnost také finanční odměnu (na základě dohody o provedení 
práce). Vhodné především pro seniory, matky s dětmi i studenty.

Chcete-li městu pomoci, kontaktujte nás na tel.: 549 439 851 (p. Zavřelová) nebo
e-mailem sluzby@tisnov.cz.
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Strukturovaný životopis zasílejte na: secretary@in-eko.cz. IN-EKO TEAM s.r.o.Trnec 1734, Tišnov, tel. 549 415 234, www.in-eko.cz

Požadujeme: Vzdělání v oboru strojírenství. Zámečník, svařeč s praxí svařování metodou TIG. Samostatnost, manuální zručnost. Časovou 
flexibilitu. Ridičský průkaz sk.B. Znalost cizího jazyka AJ (komunikační).

SERVISNÍ TECHNIK - SVAŘEČ, ZÁMEČNÍK

PŘIJME PRACOVNÍKY NA POZICE:

VÝROBCE VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Nabízíme: Práci na hlavní pracovní poměr. Možnost stravování nebo stravenek, mimořádné půlroční odměny (dovolená letní a vánoční svátky), 
možnost dalšího vzdělávání.

Požadujeme: Vzdělání v oboru elektro. Samostatnost, manuální zručnost. Časovou flexibilitu. Řidičský průkaz sk.B. Znalost cizího jazyka AJ 
(komunikační).

Obsluha a programování stroje. Práce s technickou dokumentací, manipulace s materiálem, kontrola průběhu práce během výrobního procesu.

OPERÁTOR - OBSLUHA VODNÍHO PAPRSKU

Nabízíme: Práci na hlavní pracovní poměr, příjemné a moderní pracovní prostředí. 

Požadujeme: SŠ/SOU vzdělání technického zaměření, orientace v příslušných normách a technické dokumentaci, samostatnost,  pečlivost 
a spolehlivost, ochota pracovat ve 2směnném provozu.

Nabízíme: Práci na hlavní pracovní poměr. Možnost stravování nebo stravenek, mimořádné půlroční odměny (dovolená letní a vánoční svátky), 
možnost dalšího vzdělávání.

SERVISNÍ TECHNIK - ELEKTRIKÁŘ

Zajištění plné funkčnosti recepce, selekce došlé pošty,  přepojování hovorů, přebírání vzkazů, uvádění návštěv, pomoc při administrativních a 
provozních pracích v rámci firmy, částečně i asistentské práce pro management společnosti.

RECEPČNÍ

Nabízíme: Práci na hlavní pracovní poměr, příjemné a moderní pracovní prostředí, pravidelné vzdělávání, odborné kurzy a další.

Požadujeme: : Minimálně SŠ vzdělání, znalost PC (MS Office),příjemné vystupování, komunikativnost, ochotu, samostatnost, komunikativní 
znalost angličtiny. CV a případný motivační dopis zasílejte s fotografií.

OBLASTNÍ CHARITA TIŠNOV
přijme PEČOVATELE/KU pro terénní služby na dlouhodobý zástup 

Nabízíme: 
• úvazek 1,0 • smysluplnou práci pod odborným vedením • možnost dalšího vzdělávání • zázemí profesionálního týmu a zavedené organizace
Požadujeme:
• zájem o problematiku cílové skupiny seniorů a zdravotně postižených • dobré komunikační schopnosti • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
• trestní bezúhonnost
Nástup: dle dohody

Informace a dotazy: Mgr. Lenka Sodomková – vedoucí služby, mobil: 739 389 132, e-mail: pecovatelky@tisnov.charita.cz

ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708,  
přijme na plný úvazek  

kvalifikovanou učitelku/učitele ČJ/Mat.  
Nástup od 1. 4. 2017.

CV zasílejte na adresu zhorova@tisnov-zs28.cz,  
tel. 731 732 863.

MĚSTO TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
pro obsazení pracovních pozic:

referent Odboru správy majetku a komunálních 
služeb 

referent Odboru investic a projektové podpory
referent Odboru kancelář starosty a vnějších 

vztahů
Písemné přihlášky s požadovanými přílohami předejte 

na podatelnu MěÚ Tišnov nebo zašlete v termínu do 6. 3. 
2017 – do 17.00 hod. na adresu: Město Tišnov, nám. Míru 

111, 666 19 Tišnov.

Popisy pracovních pozic, požadavky i náležitosti přihlášky 
a další informace naleznete na www.tisnov.cz („aktuality“ 

nebo „úřad → informace → volná místa“).

EET

dobře si
vybrat

s dokonalým
servisem 

Bezručova 21, Tišnov     tel.  549 411 139
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NÁBOR  
ZAMĚSTNANCŮ

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!

Rádi Vám informace k volným pozicím upřesníme.  
Kontaktujte nás na tel.: 566 591 129, případně  
zašlete písemnou žádost s životopisem na adresu  
prace@zelezarny.cz

Nabízíme Vám:  
až 5 týdnů dovolené / k základní mzdě navíc kvartální 
prémie / závodní stravování / zajištění ubytování / 
příspěvky na dovolenou a sportovní nebo kulturní akce

OBSLUHA OBRÁBĚCÍHO STROJE

• Požadujeme:  
Zkušenosti s horizontální vyvrtávačkou  
Zkušenosti s kusovou výrobou   
Znalost výkresové dokumentace. 

• Mzda 27 000 Kč

zelezarny_nabor_92x126_2016_01.indd   2 17.01.2017   22:06:09

VITAR, s.r.o. nabízí volná pracovní místa v Tišnově:
– práce na plný úvazek ve třísměnném provozu  
– nástup možný ihned

Hledáte nové zaměstnání?

Nabízíme: 5 týdnů dovolené | závodní stravování  
odměny za produktivitu | čtvrtletní prémie | proplácené přesčasy 
firemní akce a rekreace | trvalé zaměstnání v perspektivní společnosti a další benefity

V současné době přijímáme na sezónní práce pracovníky na Dohodu o provedení práce
– vhodné pro zdatné důchodce, MD, studenty apod.

Bližší informace: +420 549 121 850 – Olga Hřibová
Své životopisy zasílejte na: krhankova.hana@vitar.cz 

VITAR, s.r.o.
Výrobní závod Tišnov | Železné 113 | 666 01  Tišnov | Česká republika
TEL +420 549 121 850  | www.vitar.cz

MECHANIK/MECHANIČKA VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ
– mzda až 26 000 Kč

OPERÁTOR/KA VÝROBY DOPLŇKŮ STRAVY,  
VÝROBY CAPRI-SONNE
– mzda po zaučení až 19 000 Kč

SKLADNÍK

Stavební firma Ing.Brázda-UNIVERS s.r.o. Předklášteří  
hledá 

Pracovníka na pozici řidič nákladní dopravy na HPP 

Pracovní náplň:
• doprava stavebního materiálu na stavby

• rozvoz stavebního materiálu zákazníkům prodejny stavebnin

Požadujeme: 
• řidičské oprávnění skupiny C

• zkušenosti s řízením nákladního vozidla
• komunikativnost

• dobrou pracovní morálku
• profesní průkaz a zkoušky na hydraulickou ruku jsou vítány

Nabízíme:
• zázemí ve stabilizované společnosti s mnoholetou tradicí

• plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
• zaměstnanecké benefity

Nástup možný IHNED!!! 

Pracovníka na pozici stavbyvedoucího (pozemní stavby) na HPP 

Pracovní náplň:
• vedení konkrétních hlavních staveb

• účast na přípravě stavby
• vedení podřízených pracovníků

Požadujeme:
• střední průmyslová škola nebo vysoká škola stavební

• zkušenosti s pozemními stavbami
• dobré komunikativní a organizační schopnosti, samostatnost

Nabízíme:
• zázemí ve stabilizované společnosti s mnoholetou tradicí

• plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
• zaměstnanecké benefity

Nástup možný IHNED!!!

Kontakt: 
Ing. František Brázda, tel. 604 208 642

e-mail: brazda@brazda-univers.cz
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Vitaminy a minerály z Tišnova 
pro vaši imunitu

Kvalitní vitaminové doplňky seženete 
přímo v Tišnově díky VITARu, tradič-
nímu českému výrobci, který dává práci 
mnoha lidem z regionu a který vitaminy, 
minerální látky a další doplňky stravy 
dodává do super a hypermarketů, dro-
gerií, lékáren, ale i do téměř 40 zemí 
světa. Co všechno může nabídnout vám 
v podnikové prodejně, chcete-li posílit 
imunitní systém?

Imunitní systém představuje velmi důležitý mechanizmus, jehož úkolem je bránit 
organizmus před nebezpečnými látkami. Čím silnější bude naše imunita, tím lépe se 
bude naše tělo bránit. Proto se vyplatí imunitní systém posilovat, a to nejen v zimě. 
Pomůžou třeba vitaminy a minerály ve formě doplňků stravy, které máte na dosah. 

Vitamin C mnoha podob
Snad nejznámější vitamin pomáhá na-
šemu organizmu v mnoha ohledech. 
Přispívá například ke správné funkci 
imunitního systému, k ochraně buněk 
před oxidativním stresem nebo ke sní-
žení únavy a vyčerpání. Výhodou vita-
minu C od VITARu je výběr z mnoha fo-
rem a skvělých příchutí. Můžete se tak 
spolehnout na šumivé tablety značek  
MaxiVita nebo Revital, praktické jednorá-
zové sáčky (tzv. stick pack), které snadno 
dáte do tašky či kabelky, nebo ochucené 
tablety či kapsle s postupným uvolňová-
ním (Revital Active Vitamin C).

Vitaminy pro děti
VITAR samozřejmě myslí i na děti, pro 
které má speciální multivitaminy The Sim-
psons s populární žlutou rodinkou. Tablety 

či želatinky obsahují mnoho vitaminů a mi-
nerálních látek, které prospívají dětskému 
organizmu, a to v množství potřebném 
právě pro ty nejmenší. Pro ně jsou navíc 
připravena i dárková balení, která děti po-
těší – multivitaminy The Simpsons se svítí-
cím budíkem nebo pružinou s motivy Lízy 
a Barta.

Legendární Energit
Mezi výrobky VITARu patří i legen-
dární vitaminové a energetické tablety 
Energit v originálních plechových kra-
bičkách. Pro imunitní systém se hodí 
Energit Imunita s vitaminem C, zinkem  
a extraktem ze šípku, nebo Energit multi-
vitamin s osmi různými vitaminy v každé 
tabletě. Děti pak potěší hravý design 
Energit Kidz s rodinou Simpsonových  
a vitaminovými tabletami tří vynikajících 
příchutí uvnitř.

Doplňky stravy od VITARu seženete v podni-

kové prodejně na vrátnici výrobního závodu 

VITARu v Tišnově, která slouží i jako výdejní 

místo eshopu www.nasevitaminy.cz.

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

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

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

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

Podporujte imunitu 
na maximum

Doplňky stravy

 ° Hledám byt v Tišnově. Tel. 722 012 297.

 ° Hledám chůvu z Tišnova (studentku, důchodkyni) pro děvče 9 let, 100 Kč/
hod. Tel. 603 305 024.

 ° Koupím 2+1 v OV, max. 1. patro, cena do 1,5 mil., platba hotově. Tel. 
723 194 099.

 ° Opel Astra combi, r. v. 98, najeto 176 000, záv. zařízení, STK do 11/2018. 
Cena 25 000. Tel.: 723 194 099

 ° Nově otevřené kadeřnictví-holičství Splněný sen. Nabízíme veškeré kadeř-
nické služby včetně svatebních účesů a holení břitvou. Brněnská 196/1, Anna 
Kouřilová, tel. 774 513 440.

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

 ° Koupím vojenskou výstroj, Německo, druhá válka, např. přílby, bodáky, vy-
znamenání, originál propagační literaturu, dalekohledy, batohy, pouzdra aj. 
Tel. 723 539 270.

 ° Pronájem nebyt. prostor v centru Tišnova o výměře 20 m2. Tel. 
605 138 762.
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5 000 Kč  
bonus  
za nástup

siemens.cz/semd/prace

•	 	nástupní	mzda 22 000–25 000 Kč dle	praxe,		
po	zapracování	mohou	ti	nejlepší	získat	až 
32 000 Kč	(včetně	příplatků	a	variabilní	složky)

•	 bonus	5 000 Kč za nástup
•	 příspěvek	na	penzijní	připojištění
•	 až	10	000	Kč	ročně	na	zdraví	a	volný	čas
•	 25	dní	dovolené
•	 systematické	zaškolení
•	 přátelský	kolektiv

V	závodě	je	nyní	celkem	40	volných	pracovních	
pozic.	Nebojte	se	ozvat	hned.	

Tel.: 549 426 809
prace.drasov.cz@siemens.com
siemens.cz/semd/prace

Siemens		
Drásov	roste
20 zručných lidí na pozici 
elektromechanik přijmeme 
ihned



VÝSTAVU „KUK NA ZVUK“ MŮŽETE V MUZEU MĚSTA TIŠNOVA VIDĚT AŽ DO 19. BŘEZNA
4. února 2017 (vernisáž)
Foto: Michal Beneš

ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS ZAZÁŘILI NA XIII. REPREZENTAČNÍM 
PLESE MĚSTA TIŠNOVA
11. února 2017, Sokolovna Tišnov
Foto: Denisa Ondrová
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Budova Komerční banky, I. patro
Komenského nám. 124, 666 01 Tišnov

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

Profesionální

realitní servis

od roku 1997.

TradIcE

jIsToTa

profEsIonalITa

3.050.000,- Kč

Prodej bytu 2+1, Tišnov,
Horova, CP 55 m²

Prodej bytu 3+kk, Kuřim,
Na Královkách, CP 65 m²

1.690.000,- Kč

Prodej  RD 6+kk s garáží, Deblín,
pozemek 296 m²

4.000.000,- Kč

Prodej  RD 3+kk,Drásov,
centrum obce, pozemek 408 m²

2.590.000,- Kč

Prodej id.poloviny RD, Tišnov,
Na Loukách, pozemek 385 m²

1.995.000,- Kč

Pronájem nebytových prostor,
Tišnov, Králova, CP 106 m²

7.314,- Kč / měsíčně bez energií

Prodej  RD 2+1,Březina,
k rekonstrukci, pozemek 363 m²

1.600.000,- Kč

Prodej RD 6+1, Drahonín u Olší,
pozemek 2194 m²

2.250.000,- Kč  

Prodej RD 6+1,Tišnov,
Těsnovhlídkova, pozemek 679 m²

        3.540.000,- Kč 

Rádi vám poskytneme 

profesionální realitní služby 

podložené 20ti letými 

zkušenostmi.

Vaši makléři 
pro Tišnov 

a okolí

Mgr. Milan Halouzka

M: 776 077 842
office@komplexnireality.cz

Bc. Jitka Mikulová

M: 775 163 208
makler@komplexnireality.cz

BcA. Aleš Cecava

M: 734 202 434
info@komplexnireality.cz

w
w

w
.k

o
m

p
le

xn
ir

e
al

it
y.

c
z M

ís
tn

í r
o

d
in

n
á 

fi
rm

a 
s 

tr
a

d
ic

í o
d

 r
o

k
u

 1
9

9
7.

 

SHD Březina MŠ Sluníčko

Jsme tišnovská realitní kancelář 
a podporujeme region:
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