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Svérázný zpěvák, muzikant a skladatel Xavier Baumaxa 
zahájil koncertem na zahradě Městského kulturního 
střediska Tišnovské kulturní léto!



KRMENÍ MLÁĎAT.
Foto: Bohumil Kabeš

ZA ÚSVITU.
Foto: Bohumil Kabeš  
Profil tišnovského fotografa a další jeho práce najdete na str. 30–31.
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Informace pro zájemce o členství v okrskové volební 
komisi
Dagmar Dvořáková, Odbor správních 
a vnitřních věcí

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky proběhnou v pátek 20. října 
a v sobotu 21. října 2017.

Hlasování do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky se koná ve stálých vo-
lebních okrscích, kterých je v Tišnově vytvořeno 
devět. Na průběh hlasování v každém volebním 
okrsku dozírá okrsková volební komise.

Členem okrskové volební komise může být 
státní občan České republiky, který v den slože-
ní slibu dosáhl věku nejméně 18 let, nenastala 
u něho překážka výkonu volebního práva a není 
kandidátem pro volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky.

Pokud byste měli zájem stát se členem 
okrskové volební komise ve městě Tišnově, 
můžete již nyní vyplnit na webu města Tiš-
nova prostřednictvím elektronického do-
tazníku přihlášku pro zájemce o členství 
v okrskové volební komisi.

Podání přihlášky neznamená automatické 
zařazení do okrskové volební komise, neboť dle 
příslušného zákona musí být při obsazování míst 
v okrskových volebních komisích v první řadě zo-
hledněny delegační listiny jednotlivých volebních 
stran. 

V případě, že bude zájemce do některé okrs-
kové volební komise zařazen, bude o tom ze stra-
ny Městského úřadu Tišnov včas informován.

Více informací budete postupně nacházet na 
http://www.tisnov.cz/informace-k-volbam.

Vyhlášení ocenění 
MAGISTER OPTIMUS 2017
Roman Skřepek, vedoucí Odboru kancelář 
starosty a vnějších vztahů

V pondělí 19. června 2017 se uskutečnilo v ob-
řadní síni tišnovské radnice předávání ocenění 
MAGISTER OPTIMUS. Ocenění nejlepších pe-
dagogických pracovníků ve městě se zde obje-
vilo poprvé v loňském roce a velkou zásluhu na 
založení této tradice má zejména místostarosta 
pro oblast školství a sportu Martin Sebera, který 
je sám vysokoškolským pedagogem. Ocenění ze 
strany vedení města má i letos za cíl pozvednout 
vysokou prestiž pedagogické profese. Vzhledem 
k tomu, že loňský ročník byl pozitivně vnímán jak 
odbornou, tak širokou veřejností, rozhodli jsme 
se v dalších letech na toto oceňování navázat.

Ředitelé všech školských a výchovných zaříze-
ní (MŠ, ZŠ, SŠ, Inspiro, Gymnázium, ZUŠ, Dětský 
domov, ZaHRAda) byli i letos požádáni o nomi-
nace jednotlivých pedagogů, a to za výjimečnou 
a nadstandardní pedagogickou a výchovnou prá-
ci, mimořádnou pedagogickou, odbornou a me-
todickou nebo publikační činnost, významný 

počin vztahující se k výchovné a vzdělávací čin-
nosti, apod. Výběr učitele byl ponechán na jejich 

úvaze. Následně byly ze všech škol doručeny ná-
sledující nominace: 
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Mateřská škola Sluníčko   Ivana Halouzková
Mateřská škola Na Paloučku  Edita Brnková
Mateřská škola U Humpolky  Jaroslava Halouzková
Základní škola Smíškova   Eva Krajčovičová
Základní škola nám. 28. října  1. st.: Mgr. Eva Dvořáčková
     2. st.: Eva Večeřová
Dětský domov Tišnov    Jana Skoupá, DiS
Inspiro - SVČ Tišnov   Bc. Irena Wágnerová
Základní škola ZaHRAda   Mgr. Anna Černohlávková
Gymnázium Tišnov   RNDr. Marie Trtílková
Základní umělecká škola Tišnov  Marie Kučerová
SŠ a ZŠ Tišnov    ZŠ:  Milan Fiala
     SŠ:  Ing. Richard Zouhar
Všem oceněným ještě jednou gratulujeme a děkujeme jim za jejich pedagogický přínos pro žáky nebo 
svěřence, stejně jako za to, jak obětavě své povolání vykonávají.

Foto: Roman Skřepek

Příští číslo Tišnovských novin (TN 9/2017) vyjde 24. 8. (s uzávěrkou 14. 8.). 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 7. 8. (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.

Foto na titulní straně: Michal Juříček
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PLACENÉ PARKOVÁNÍ 
V CENTRU TIŠNOVA od 1. 7. 2017

UPOZORŇUJEME OBČANY A NÁVŠTĚVNÍKY TIŠNOVA
na povinnost uhradit parkovací poplatek za stání
na vyhrazených veřejných parkovacích plochách.

Cílem tohoto nezbytného opatření je přispět k řešení
stále houstnoucí dopravy v centru Tišnova – především:
• zamezit dlouhodobému blokování parkovacích míst v centru města
• umožnit každému řidiči kdykoliv krátkodobě zaparkovat vozidlo a vyřídit
 pohodlně svoje záležitosti

Poplatek za parkování se nevztahuje na jednostopá vozidla, dále držitele průkazu ZTP a ZTP-P a řidiče označených vozidel (O7 
- vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a O2 – vozidlo řízené osobou sluchově postiženou). Od placení stání jsou 
též osvobozeni řidiči zásobovacích vozidel po dobu, kdy prokazatelně provádějí aktivní zásobovací činnost (složení a naložení 
zboží a materiálu).
Osoby trvale bydlící nebo vlastnící nemovitost, případně mající sídlo nebo provozovnu v místech těchto zpoplatněných parkova-
cích zón mohou požádat Městskou policii Tišnov o vydání parkovací karty pro jedno motorové vozidlo.

Dvořáčkova

Ráboňova

Bezručova

Riegrova

náměstí
Míru

nám
. M

íru

náměstí
Komenského

Komerční banka

Poliklinika

Radnice

Parkovací automaty na úhradu poplatků za stání jsou umís-
těny v bezprostřední blízkosti parkovacích ploch a lze v nich 
platit hotově i bezkontaktně platební kartou. 

Kontrolu uhrazených parkovacích poplatků provádí stráž-
níci městské policie, kteří jsou navíc oprávněni k použití  
technických prostředků k zabránění odjezdu (příp. i odtaže-
ní) vozidla zaparkovaného bez uhrazeného poplatku nebo 
platné parkovací karty.

K bezplatnému parkování v blízkosti centra Tišnova lze 
samozřejmě i nadále volně využívat parkoviště v ulicích Rie-
grova či Na loukách (u nádraží).

Legenda k mapce:

plochy placeného stání (od 1. 7. 2017)

parkovací automaty

Více informací získáte na www.tisnov.cz 
nebo tel. 603 577 252 (Městská policie Tišnov)

Děkujeme
za pochopení.

CENÍK A ÚHRADA PARKOVNÉHO
Po – Pá (od 7 do 17 hod.)
První hodina stání ....................................................................5 Kč
Každá další započatá hodina .........................10 Kč
Celodenní stání (max. 24 hod.) ...................70 Kč
Stání o víkendu a státních svátcích je bez poplatku.
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  Městská policie Tišnov  

Město Tišnov bude organizovat veřejnou službu
Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

Od 1. února letošního roku začal platit nový 
zákon, podle něhož se budou dlouhodobě ne-
zaměstnaným osobám krátit dávky, pokud 
nenastoupí do tzv. veřejné služby. Ta je vykoná-
vána osobami v hmotné nouzi a osobami vede-
nými v evidenci uchazečů o zaměstnání. Pro to, 

aby dlouhodobě nezaměstnaní dosáhli na státní 
pomoc alespoň v dosavadní výši, budou vyko-
návat veřejnou službu minimálně 20 hodin za 
měsíc. Veřejná služba je charakterizována jako 
pomoc obcím nebo dalším subjektům, zejména 
v oblastech zlepšování životního prostředí, udr-
žování čistoty ulic a jiných veřejných prostran-
ství, pomoc v oblasti kulturního a sportovního 

rozvoje a sociální péče. Vzhledem k tomu, že 
veřejná služba je organizována zejména orgány 
státní správy a samosprávy a neziskovými or-
ganizacemi, se město Tišnov rozhodlo do této 
aktivity rovněž zapojit. Následně byla uzavřena 
smlouva s Úřadem práce ČR a zřízeny čtyři po-
zice pro udržování čistoty ulic a veřejných pro-
stranství, a to s účinností od 1. 7. 2017.

Změny v organizaci dopravy v Tišnově se kvapem blíží…
Jiří Sokol, vedoucí strážník

Vážení občané, blíží se léto a s ním i zásadní 
změna v organizaci dopravy v centrální části 
města. Od 1. 7. 2017 vejde v účinnost naří-
zení města Tišnova č. 4/2017 o placeném 
stání silničních motorových vozidel na 
místních komunikacích ve vymezených 
oblastech města. Na základě tohoto naří-
zení bude zpoplatněno stání na nám. Míru 
a nám. Komenského. K tomuto opatření do-
chází za účelem umožnit nejen občanům 
města klidný nákup, návštěvu úřadů, lékaře 
nebo vyřízení dalších záležitostí a přitom jim 
poskytnout místo k zaparkování svého vozi-
dla, byť za symbolický poplatek. Současně by 
mělo dojít k eliminaci celodenně parkujících 
vozidel. Poplatek bude možné uhradit i pla-
tební kartou.

Jak jistě mnozí zaregistrovali, po mno-
ha stížnostech a urgencích ze strany občanů, 
za což jsme velice vděčni, byl z parkovacího 
zálivu před restaurací U Humpolky odstra-
něn dlouhodobě stojící vrak vozidla. Městu 
se podařilo zajistit kvalitní odtahovou služ-
bu a díky tomu odstraňovat z blokovaných 
parkovacích míst vozy, jejichž majitelé odmí-
tají spolupracovat, nebo vůbec nereagují na 
výzvy k jejich odstranění. Za dobu působení 
MP v Tišnově se nám podařilo z ulic, přede-
vším na sídlištích, intenzivním vyhledáváním 
vraků, kontaktováním majitelů vozidel a ná-
sledným pohovorem s nimi odstranit téměř 
šedesát autovraků a tím obnovit stejný počet 

parkovacích míst. Jen pro porovnání a názor-
nou ilustraci, o jaké množství parkovacích 
míst se jedná, uvádím, že mnohamilionovým 
nákladem vybudované nové parkoviště na ul. 
Na Loukách má kapacitu sto deseti parkova-
cích míst. Jde o jednu z méně viditelných, ale 
efektivních činností strážníků MP Tišnov, kte-
ří jsou často spojováni pouze s „rozdáváním 
lístečků za špatné parkování“, což se dá snad-
no pochopit, jelikož se jedná o činnost, která 
je nejvíc viditelná a také velice nepopulární. 

Na druhou stranu každý řidič absolvoval 
výuku v autoškole, kde musel složit zkouš-
ku ze znalostí všeho, co se dnes často nazývá 
„policejní šikanou“, a přesně věděl, do čeho 
jde a co ho v budoucnu čeká. Zajímavé je, že 
základními pojmy v učebnici autoškoly a v zá-
koně o provozu na pozemních komunikacích 
jsou např. výrazy jako OBYTNÁ ZÓNA, PRŮ-
JEZDNOST, ZÁKAZ ZASTAVENÍ, ZÁKAZ STÁNÍ 
nebo ZÁKAZ VJEZDU apod., a ještě zajímavěj-
ší se zdá skutečnost, že po získání řidičského 
oprávnění se pro mnoho řidičů stávají tyto 
pojmy prázdnými. Z jejich chování se vytrácí 
slušnost, ohleduplnost a přijetí osobní odpo-
vědnosti za své jednání. Za vše může někdo 
jiný, v mnoha případech je strážník na prv-
ním místě. Opak je ale pravdou, konkrétního 
přestupku se přece nedopustil strážník, nýbrž 
řidič, který absolvoval autoškolu a získal ři-
dičské oprávnění. 

Další nepopulární „lahůdkou“ při naší 
práci je ul. Jamborova a dopravní omezení 
v ní. Zainteresovaní vědí, že je zde umístěna 

dopravní značka ZÁKAZ ZASTAVENÍ. Tu 
někdo navrhl, schválil a umístil. To, že je 
platná a měla by se dodržovat, na tom se 
shodneme asi všichni. Na celou nešťastnou 
situaci v této ulici jsou ze strany zde žijících 
obyvatel dva protichůdné názory. Jeden je 
ten, že „značka je nesmyslná, protože za-
kazuje parkovat v místě, kde je obrovský 
nedostatek parkovacích míst, a proto mne 
nezajímá“. A druhý názor je ten, že „předpi-
sy se mají dodržovat, a to především s ohle-
dem na výchovu dětí, protože se jim těžko 
vysvětluje, proč se parkuje tam, kde je to 
zakázané. Již od malička by se tak v dětech 
budovalo vědomí, že porušovat předpisy je 
normální“. Který z názorů je správný, je asi 
zřejmé. Ani jeden však nemění nic na faktu, 
že policie jako taková, ať městská, nebo re-
publiková, je zde od toho, aby dohlížela na 
dodržování právních norem. Jejich porušo-
váním ještě nikdo nikdy nedocílil pozitivní-
ho výsledku ve vztahu ke své peněžence ani 
ke svým potomkům. Jen pro zajímavost, ze 
strany Městské policie Tišnov nebyla proza-
tím žádnému z řidičů na této ulici uložena 
v tomto smyslu bloková pokuta. Až do sou-
časnosti, s ohledem na znalost místních po-
měrů, řešili strážníci přestupkové jednání 
s řidiči domluvou a hlavně prodiskutováním 
a rozebráním celého problému se snahou 
nalézt řešení, jak zmírnit neutěšenou situa-
ci s parkováním na této ulici. Bez iniciativy 
a návrhů ze strany obyvatel této lokality lze 
však jen těžko situaci ovlivnit. 

Vítání nových občánků města Tišnova
Dagmar Dvořáková, tajemnice Komise pro 
občanské záležitosti Rady města Tišnova

16. června byly slavnostně přivítány tyto děti 
narozené na jaře letošního roku:
Izabela Gregušová
Jiří Růžička
Adam Danihel
Vít Slezák
Jan Kroupa

Ondřej Kroupa
Mikuláš Dominik Kotlář
Ivana Čadová
Tobiáš Máčka
Viktorie Vodná
Jakub Gerža
Alžběta Vokáčová
Marek Zháněl
Antonín Mlnařík
Václav Novotný

Pavlína Horčicová
Stela Pařízková
Ema Kuldanová

Dětem i jejich rodičům přejeme krásný a spo-
kojený život ve městě Tišnově.

Další slavnostní obřady vítání občánků proběh-
nou v září 2017. (rodičům dětí budou v dosta-
tečném časovém předstihu zaslány pozvánky)
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Prázdninový rozhovor s Jiřím Dospíšilem 
Roman Skřepek

Pane starosto, od posledního rozho-
voru uběhlo již šest měsíců, co se ve 
městě za posledního půlroku změnilo, 
resp. co Vy sám považujete za důležité?
Za pozitivní považuji, že zastupitelstvo měs-
ta velkou většinou hlasů schválilo směnu 
pozemků v lokalitě Hony za Kukýrnou. Měs-
to se tak stalo vlastníkem strategického po-
zemku mezi ulicí Na Honech a ulicí Dlouhou. 
V tuto chvíli bylo zadáno zpracování územní 
studie na konkrétní využití tohoto území. Vý-
sledek lze očekávat v podzimních měsících, 
přičemž ještě před dokončením studie bude 
toto téma diskutováno s veřejností.

Jako unikátní počin vnímám i otevře-
ní soukromé Galerie Patriot, která nabízí 
mineralogickým nadšencům i laické veřej-
nosti ke zhlédnutí skutečné skvosty. Tato ga-
lerie tak vedle tradiční mineralogické burzy 

a Tišnovského krasu na Květnici dále povy-
šuje význam Tišnova v této oblasti.  

Zprávou, která není potěšitelná, je dal-
ší krok v oblasti redukce péče v tišnovské 
nemocnici. V tomto zdravotnickém zaříze-
ní, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj, 
již od začátku letošního roku nejsou akut-
ní interní lůžka. Dle informací Odboru zdra-
votnictví Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje vychází redukce péče v Nemocnici Tiš-
nov z koncepce JMK v oblasti zdravotnictví, 
deklarované v memorandu k 2. etapě Kon-
cepce sítě lůžkových zdravotnických zaří-
zení v Jihomoravském kraji, uzavřené dne 
9. 11. 2012 mezi zdravotnickými pojišťovna-
mi a MZ ČR. Šokující pro nás byl především 
způsob provedení a načasování sdělení toho-
to, zdá se, nevratného kroku. 

Před několika týdny jste otevírali 
pumptrackovou dráhu u cyklostezky 
směrem na Železné, byla opravena část 
cyklostezky u Svratky (Ostrovec), chys-
táte pro cyklisty v nejbližší době ještě 
něco nového?
Především mě velmi těší, jak je pumptracko-
vá dráha tišnovskými dětmi využívána. Čas-
to také jezdím na kole kolem řeky Svratky 
a i zde je zřejmé, že se dílo podařilo a frek-
vence cyklistů se zvyšuje. Jsou to dva střípky 
do mozaiky s názvem „Podpora cyklistické 
dopravy v Tišnově“. Doprava prostřednic-
tvím jízdního kola má význam jako alterna-
tiva neustále rostoucího automobilismu a je 
vhodná i ze zdravotního hlediska. Jsem rád, 
že Tišnov v tomto směru „nespí“ a dlouho-
době se daří zlepšovat infrastrukturu a roz-
šiřovat tak pro obyvatele možnosti využití 
jízdního kola. Snad se nám podaří získat do-
taci, abychom mohli v příštím roce začít rea-
lizovat projekt cyklostezky od ulice Ostrovec 
ke koupališti. Formální kontrolou naše žá-
dost prošla, tak si držme palce! 
Velkým tématem jara byla zamýšlená re-
konstrukce areálu letního kina. Jakým 
směrem se bude tato akce nyní ubírat?

Areál letního kina je jedinečným místem, 
které stojí za to zachovat a dále rozvíjet. Zce-
la jistě skýtá potenciál lepšího využití pro 
obyvatele města, než jak tomu bylo doposud. 
Po veřejné debatě, kterou jsme záměrně ved-
li na mnoha úrovních (projednání v komisích 
města, veřejná anketa, veřejná prezentace 
a diskuse s občany, schůzka s předsedy spo-
lečenství vlastníků bytů sousedících s let-
ním kinem), se členové zastupitelstva 
nakonec přiklonili ke kompromisní varian
tě. Ta umožní jak stávající využití – tedy 
pro kulturní či společenské akce, tak nabíd-
ne prostory pro trávení volného času všech 
věkových generací a současně umožní vy-
užití také pro již fungující lukostřelbu, a to 
s náležitými bezpečnostními opatřeními. 
Děkuji všem, kteří se do veřejné debaty za-
pojili a přispěli svým názorem. Vážím si 
toho! V tuto chvíli se dolaďují potřebné de-
taily pro umístění lukostřelnice. Budou také 
zahájeny projekční práce týkající se samot-
ného amfiteátru letního kina, včetně hygie-
nického zázemí a promítací kabiny. Cílem je 
s využitím dotací uvést amfiteátr do patřič-
ně reprezentativního stavu, jaký si obyvatelé 
města zaslouží. A soustředit se budeme rov-
něž na využití volných ploch před restaurací, 
kde bude postupně upraven prostor pro vy-
brané volnočasové prvky.

Tišnovské koupaliště změnilo během 
jara svůj vzhled a nyní i poskytova-
né služby, jak jste s realizací této akce 
spokojen?
Nové brouzdaliště je velkou změnou viditel-
nou na první pohled. Myslím, že děti i rodiče 
budou spokojeni. Prostory bufetu sice ná-
vštěvník příliš nevnímá, přesto byla investice 
nutná, neboť tamní prostory byly hygienicky 
již naprosto neúnosné. Kromě toho vznik-
lo v dosud nevyužívaných prostorách nové 
hřiště na nohejbal a snažili jsme se zvýšit 
i komfort přijíždějících a příchozích návštěv-
níků zlepšením povrchu příjezdové komuni-
kace a rozšířením parkovacích míst o novou 

Velmi často při projednávání přestupků 
slýcháme od řidičů, „ale vždyť na tom místě 
stála přede mnou již řada vozidel a já jsem se 
jen postavil za ně“. To, že se někdo při parko-
vání (stání) zařadí za jiné vozidlo, ještě ne-
znamená, že vozidlo před ním stojí správně. 
Může se totiž stát, že při odchodu od vozidla 
si řidič nevšiml, že se dopouští přestupku, 
a vozidla před ním mohou mít za stěračem již 
umístěné „VÝZVY“ od nás. Tento přestupek 
je velice rozšířený v případě otočení vozidla 

uprostřed komunikace, což není samozřejmě 
přestupkem při dodržení všech pravidel, ale 
řidič si poté není vědom dopravního značení 
upravujícího režim na dané komunikaci, což 
bývá velmi často dopravní značkou ZÁKAZ 
STÁNÍ nebo ZÁKAZ ZASTAVENÍ apod.

Věřte, že kdyby nebylo přestupců, nebylo 
by přestupků a poté by nemuselo být ani po-
licistů ani strážníků, a dokonce ani správních 
orgánů. Naopak děkujeme všem, kdo se nau-
čili využívat našich služeb a pochopili, že jsme 

zde pro Vás, od 1. 5. 2017 nově v ranních 
i odpoledních směnách.  

Krásné prožití období letních prázdnin 
a dovolených, šťastný návrat z cest a co nej-
méně pokut Vám přejí strážníci Městské po-
licie Tišnov. Současně Vám oznamujeme, že 
před městským koupalištěm v Tišnově jsou 
nově zřízena parkovací místa s asfaltovým po-
vrchem, která jsou vyhrazena pouze pro jeho 
návštěvníky a která jistě přispějí ke zpříjem-
nění Vašeho pobytu v tomto areálu.

Foto: Roman Skřepek
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plochu. Změn je to víc než dost a já děkuji 
všem, kteří na nich mají podíl. Dobrá práce!

Město zavádí od července zónu place-
ného parkování na nám. Míru a nám. 
Komenského. Co si od tohoto projektu 
slibujete a v čem pomůže obyvatelům 
města?
Ani naše město není výjimkou, pokud jde 
o trend nárůstu automobilové dopravy. Je 
přirozené, že s navyšujícím se počtem vozidel 
roste také poptávka po parkovacích místech. 
Centra měst pak logicky bývají automobily 
doslova zahlcena. Situaci je tedy nutné vhod-
ným způsobem regulovat, přičemž podobné 
opatření, které nyní zavádíme v Tišnově, je ve 
městech srovnatelné velikosti již běžné. Z ne-
dávno dokončeného generelu dopravy vyply-
nulo, že většina aut na náměstí stojí více než 
pět hodin. Právě na případy trvale parkují-
cích aut je toto opatření zaměřeno. Tato vozi-
dla zabírají místo těm, kteří jedou na náměstí 
vyřídit něco na poště, na úřadech či napří-
klad vezou někoho blízkého k lékaři a potře-
bují na náměstí zaparkovat na krátkou dobu. 
Současně se snažíme v okolí náměstí nabíd-
nout plochy pro zaparkování vozidel na del-
ší dobu, ať už je to bývalá tržnice, či prostor, 
který aktuálně připravujeme – tj. pozemek 
navazující na stávající parkoviště naproti so-
kolovně. Věřím, že tato opatření se projeví 
pozitivně a povedou k celkovému zklidnění 
dopravy v centru města.

Jak jste spokojen s úrovní bezpečnos-
ti a veřejného pořádku ve městě, má 
městská policie stále co dělat?
Jsem toho názoru, že žijeme v bezpečném 
městě. Na druhou stranu i v Tišnově existují 
jevy, s nimiž se dnes a denně potýkáme a kte-
rým je nutné věnovat pozornost. Nelíbí se 
nám nepořádek, který tu a tam na veřejném 
prostranství po sobě zanechají naši nepořád-
ní spoluobčané. Bezohlední řidiči by neměli 
z pohodlnosti a lenosti parkovat na místech, 
která k tomu nejsou určena. Zcela jistě nesou-
hlasíme s otravováním našich starších spolu-
občanů různými podomními prodejci. Vadí 
nám povaleči a alkoholici, a to nejen u nádra-
ží. To vše a mnoho dalšího očekáváme, že vy-
řeší městská policie. Z pohledu vedení města 
by se nemělo jednat jen o represivní orgán, 
který bude „rozdávat pokuty na počkání a pl-
nit městskou kasu“. Chceme, aby to byla dů-
věryhodná služba pro všechny občany, která 
klade důraz především na prevenci nežádou-
cích jevů. A já si cením toho, že po dobu svého 
dosavadního působení odvádí městská poli-
cie velmi dobrou práci a naplňuje naše očeká-
vání. Ostatně svědčí o tom pochvalné reakce 
mnohých z vás na adresu našich strážníků. 

Které projekty byste chtěli ještě v letoš-
ním roce dokončit?
Rozpracovaných projektů je skutečně mno-
ho. Již 29. července slavnostně uvedeme do 
provozu nové informační centrum a také 

Cestu hrdelního práva, na což se osobně vel-
mi těším. Myslím, že Tišnov může být na ten-
to jedinečný projekt právem pyšný. Všichni 
občané jsou na slavnost srdečně zváni! Po 
prázdninách by měla být dokončena rekon-
strukce hřiště u ZŠ Smíškova, kde letošní zim-
ní radovánky všem věkovým kategoriím 
zpestří umělá ledová plocha. Tak už pomalu 
nabrusme brusle! Na tuto akci bezprostředně 
naváže rekonstrukce ulic Smíškova a Kvapilo-
va, čímž dojde k výraznému zlepšení neutěše-
né dopravní situace před školou a ke zvýšení 
bezpečnosti dětí. V září vstoupí do příštího 
školního roku ZŠ nám. 28. října se šesti zbru-
su novými učebnami vybudovanými v půdní 
vestavbě jednoho z pavilonů. Dále se pilně 
pracuje na rekonstrukci galerie v Jamborově 
domě, kterou v září otevřeme při příležitosti 
zahájení výstavy k výročí 130 let od naroze-
ní mistra Josefa Jambora. Zahájeny byly prá-
ce na vybudování parku pod kostelem, jenž 
bude dokončen v příštím roce. No a největ-
ší dopad na nás všechny bude mít zahájení 
dlouho očekávané rekonstrukce ulice Brněn-
ská. V letošním roce proběhne rekonstruk-
ce plynovodu a kanalizace, v příštím roce 
bude následovat rekonstrukce komunika-
ce, chodníků apod. Prosím tedy nás všechny 
o trpělivost a pochopení, pokud se setkáme 
s nutnými omezeními. Myslím, že výsledek 
bude určitě stát za to!

Přeji všem čtenářům příjemné letní dny, 
prázdniny plné zážitků a dobrou náladu. 

Zrekonstruované tišnovské koupaliště zahájilo provoz 17. června. Foto: Roman Skřepek.
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ŽIVOT V KOMUNITÁCH
připravila redakce TN

Z prázdninového tématu Život v komunitách 
jsme si dovolili vyřadit sportovní kluby a spolky 
zabývající se kulturou, neboť na ty se postupně 

zaměříme v podzimních měsících. Ostatní sdru-
žení jsme oslovili trojicí otázek a výběr z jejich 
odpovědí Vám nabízíme. Jednomu ze spolků, 
který nás nejvíce zaujal a od těch zbývajících se 
také nejvýrazněji liší, se věnujeme ve speciálním 

rozhovoru s jeho protagonistkou. A v neposled-
ní řadě jsme zapátrali na vševědoucích webo-
vých stránkách, co se tu píše o tišnovských 
spolcích minulých časů. Věříme, že Vás následu-
jící letní počtení zaujme i poučí.

TIŠNOVSKÉ SPOLKY SE PŘEDSTAVUJÍ…
1. Pokuste se dvěma větami charakte-
rizovat svůj spolek/klub/sdružení...

2. Jaké jsou vaše nejzajímavější sou-
časné aktivity a jak byste popsal(a) 
plány či směřování spolku/klubu/
sdružení do budoucna?

3. Máte v Tišnově pro svou činnost od-
povídající podmínky?

Skupina historického 
šermu Victorius
Petr Junec 

1. Victorius je spolek, jenž se zabývá historic-
kým šermem a jeho propagací. 

2. Naší největší akcí je již tradiční Hradčanské 
šermování. Jedná se o odpoledne s kompo-
novaným programem a dobovou hudbou, 
šermířskými vystoupeními i představením 
kejklířů a tanečnic. 

 Dále vystupujeme na různých slavnostech 
či akcích pořádaných městem Tišnovem 
nebo obcemi v okolí. 

3. Město Tišnov nám jak svými dotacemi, tak 
i vstřícným přístupem při řešení našich 
požadavků zajišťuje skvělé podmínky pro 
naši činnost.

Kynologický klub Tišnov
Martin Roučka

1. Kynologický klub Tišnov se zabývá spor-
tovním výcvikem psů, jeho členové se 
účastní kynologických závodů i soutěží 
a se svými psy skládají zkoušky z výkonu. 
Pro širokou členskou základnu pak klub 
zajišťuje podmínky pro výcvik a výchovu 
psů členů klubu.

2. Kynologický klub pořádá celou řadu nejen 
kynologických závodů či zkoušek. Napří-
klad v měsíci červnu se uskutečnil Klubo-
vý závod v poslušnosti psů členů klubu 
a akce Bystrá blecha – agility závod, který 
se letos nesl v duchu 30. let a byl inspiro-
vaný filmem Velký Gatsby, zúčastnilo se 
jej na čtyřicet týmů z celé jižní Moravy. 

O prázdninách připravuje Letní výcviko-
vý tábor na Podmitrově, promítání „letní-
ho kina“ v areálu našeho klubu. V sobotu 
9. září budeme pořádat tradiční den ote-
vřených dveří s ukázkami výcviku psů pro 
veřejnost a 12. září k nám zavítá pan Šusta 
František s přednáškou o tréninku zvířat 
formou pozitivního posilování.

3. Podmínky pro naši činnost jsou dobré 
a děkujeme vedení města i sportovní ko-
misi za podporu. V současné době bychom 
chtěli ve spolupráci s městem vyřešit do-
pravním značením zvýšení bezpečnosti při 
výjezdu vozidel od areálu klubu na státní 
silnici.

Skautské středisko 
Květnice Tišnov
Martina Šmardová

1. Skauti jsou především děti a mladí lidé, 
kteří se nebojí být aktivní a nezdráhají se 
vyzkoušet společně něco nového. Hes-
lo skautů a skautek je „Buď připraven!“ Už 
z toho vyplývá, že se učí zodpovědnosti, stá-
vají se spolehlivějšími a dokáží si poradit.

2. Základem naší činnosti jsou schůzky, kte-
ré probíhají každý týden. Na nich jednotli-
vé družiny (skupiny dětí) hrají hry, učí se 
novým dovednostem. Během roku pořádá-
me o víkendu různorodé výpravy, jezdíme 
do přírody, ale třeba i do kina. Ročně se ve 
středisku koná okolo čtyřiceti výprav a vý-
letů. V lednu pořádáme tradiční Skautský 
ples, a to v sokolovně v Doubravníku. O Vá-
nocích se podílíme na rozdávání betlém-
ského světla.

 Vyvrcholením naší činnosti jsou skautské 
tábory, středisko pořádá hned tři, dohro-
mady se jich účastní přes sto dětí a mla-
dých lidí. Tábor je pro všechny od začátku 
příležitostí zažít neobvyklé aktivity: děti 
objevují bydlení ve stanu, sport, koupá-
ní, vaření na ohni, pobyt v přírodě a mno-
ho jiného. Na táboře je spousta prostoru 
k tomu, trávit čas s ostatními, naučit se 
spolupráci a hrát fér.

3. V Tišnově využíváme prostory skautského 
domu, naší nově opravené základny, kte-
rou máme v nájmu od města Tišnova. Tro-
chu nám chybí nějaká větší zahrada, kde 
bychom mohli volněji běhat. Musíme se 
spoléhat spíše na školní hřiště či les. Skla-
dovací prostory jsou také potřeba, zvláště 
pro úschovu táborového vybavení a stanů.

Foto: archiv Skautského střediska Tišnov
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SRDCE I OČI DOKOŘÁN
Václav Seyfert, redaktor TN

Oficiálně zapsané spolky už dnes nejsou evidovány Ministerstvem vni-
tra ČR, jak tomu bylo donedávna v případě někdejších občanských 
sdružení, ale registruje je v našem regionu Krajský soud Brno v tzv. spol-
kovém rejstříku. Výpis z něj je volně dostupný na webu, a když v něm 
začnete vyhledávat mezi spolky sídlícími v Tišnově, překvapí Vás v sou-
sedství obvyklých sportovních klubů či kulturních a zájmových seskupe-
ní spolek s názvem „Kambodža Oči dokořán“, jehož cílem je zabezpečení 
a udržení výuky ve škole CBE Christine v Kambodži. Zakladatelkou spol-
ku je Mgr. Petra Konečná, absolventka Pedagogické fakulty Masaryko-
vy univerzity (obor angličtina – tělesná výchova), která bydlí v Tišnově 
a v současné době učí na Střední průmyslové škole chemické v Brně. 
A právě s ní jsme si o této zajímavé aktivitě vyprávěli.

Proč Kambodža a proč podpora právě oné uvedené školy?
Vzhledem k tomu, že již delší dobu ráda a hodně cestuji, táhlo mě to 
v roce 2011 do Asie. Namířila jsem si to do Thajska a na posledních de-
vět dní jsem odtud neplánovaně vyrazila do sousední Kambodže. A ta 
mě uhranula. Čím přesně, nevím, ale byla jiná než to, s čím jsem se se-
tkávala kdekoliv jinde ve světě. Už ty domečky na kuřích nožkách a malé 
děti pobíhající po ulicích… Nebo chudoba v kombinaci s úsměvem a na-
prosto jiným přístupem k životu, neveselá historie z období Rudých 
Khmérů, kobercové bombardování americkou armádou v době války ve 
Vietnamu… Asi taková směsice všeho. O rok později jsem se rozhodla 
tuto zemi navštívit znovu. Během přejezdu autobusem z Vietnamu mě 
v polospánku napadlo, že bych nemusela přijet s prázdnou a že by vůbec 
nebylo od věci pomoci nějaké škole nebo sirotčinci. V té chvíli jsem netu-
šila, do čeho se pouštím.

Prostřednictvím Facebooku jsem oslovila známé, jestli by byli ochot-
ní na něco takového přispět. Za asi deset dní se na účtu objevila poměrně 
vysoká částka – téměř 17 000 Kč. Byla jsem v šoku. Tohle jsem nečeka-
la. Mé nadšení sdíleli i lidé u nás v České republice, tak jsem začala ces-
tou řešit otázku „kam s tím?“ Jedna Češka žijící v Kambodži mi poslala 
seznam charitativních organizací, které tam působí, ale to jsem ihned 
zamítla. Chtěla jsem na vlastní oči vidět, ke komu naše pomoc půjde. Na-
konec se zmínila o svých známých, kteří založili školu v oblasti chrámů 
Angkor Wat. A mně bylo hned jasné, kam s tím, prostě jsem z toho měla 
dobrý pocit i na dálku. Sešla jsem se se zakladateli školy, kteří vůbec ne-
chápali, kde jsem se vzala. Australané Doug a Christine Frewerovi školu 
typu ZŠ pro cca 130 studentů založili v roce 2010 (dříve se jmenova-
la Bush School Cambodia, nyní CBE Christine) a dotovali ji převážně ze 
svých důchodů. Bylo obdivuhodné, co dokázali.

Za vybrané peníze jsme jeli společně na nákup. Za těch 17 000 Kč 
jsme koupili 200 kg rýže, učebnice angličtiny, khmérské knihy, vitamí-
ny, šampóny proti vším, antiparazitika a jiné. Prostě to, co bylo zrovna 
potřeba. Díky této akci moje cestování nabylo nových rozměrů a já jsem 
věděla, že jsem v Kambodži nebyla naposledy. 

Co Vás pak konkrétně přimělo k založení spolku? 
Po návratu domů se mě lidé ptali, jestli nechystám nějakou další sbír-
ku na školu. Udělala jsem ještě vánoční sbírku a považovala to za uza-
vřenou věc. Jenže peníze chodily dál, takže jsem o rok později odeslala 
sumu 20 000 Kč pro ty z rodin studentů „naší“ školy, které byly posti-
ženy záplavami. V roce 2014 bohužel zemřela Christine Frewer a její 
manžel Doug se do Kambodži vrátil sám, už jen na pár měsíců a činí tak 
dodnes. Věděl, že škola musí pokračovat, i kvůli faktu, že si to tak Christi-
ne přála. V té době už jsme tady v ČR měli název Oči dokořán, logo a řek-
la jsem si, že si škola zaslouží větší finanční podporu i věhlas, a pustila se 
do toho se vší vervou. Tak v roce 2015 vznikl spolek Kambodža Oči do-
kořán. Byl to přirozený vývoj, a jak se zdá, nedal se zastavit. Mělo to tak 

MAS Brána Vysočiny
Libuše Beranová

1. Místní akční skupina Brána Vysočiny je 
spolek založený na principech místního 
partnerství za účelem podpory a rozvoje 
našeho regionu. Protože se jedná o spole-
čenství fyzických osob, neziskových orga-
nizací, podnikatelů a veřejné správy, jeho 
úloha a nástroje rozvoje regionu vhodně 
doplňují činnost jednotlivých aktérů, kteří 
často fungují odděleně.  

2. V současné době máme schválenu klí-
čovou strategii a začínáme podporovat 

potřebné místní projekty ze zdrojů Ev-
ropské unie i státního rozpočtu v operač-
ním programu Zaměstnanost (prorodinná 
opatření a sociální služby), Integrova-
ném regionálním operačním programu 
(vzdělávání, doprava a sociální služby) 
a Programu rozvoje venkova (investice 
do zemědělských podniků i produktů, di-
verzifikace zemědělství, spolupráce sub-
jektů). Pomáháme také školám na území 
MAS s projekty šablon do škol. Spolupra-
cujeme a nadále plánujeme aktivity s Ce-
lostátní sítí pro venkov (letos semináře 
a akce na téma krátkých dodavatelských 
řetězců). Rádi bychom i na území naší 

MAS zřídili/aktivizovali regionální značku 
a vyhledali regionální produkty, zážitky či 
služby, jejichž certifikací bychom pomoh-
li místním producentům a poskytovate-
lům služeb. Rádi bychom také začlenili do 
naší strategie operační program Životní 
prostředí a podpořili další výsadby přede-
vším ovocných stromů v krajině. 

3. Díky obcím a městu Tišnov, které nás ne-
jen finančně podržely v náročném období, 
a i díky všem členům, kteří se aktivně zapo-
jují na jednáních a schůzkách, máme pro svo-
ji činnost výborné podmínky a zázemí. Za to 
bychom všem rádi poděkovali a budeme se 
nadále snažit aktivně rozvíjet náš region.

Zapojte se i vy
zasláním peněžního daru 

na účet č. 2800864383/2010 

školu podpoříte 
i zakoupením triček 

a batůžků

ocidokoran@ocidokoran.cz / www.ocidokoran.cz
Kambodža Oči dokořán, z.s. / IČ: 04311205

CBE Christine
malá škola nacházející se v oblasti

Angkor Wat v Kambodži

má 140 studentů ve věku 6–15 let

dětem zajišťuje vzdělání, 
lékařskou péči 

a kvalitní stravu

Sbírka 
Oči dokořán

veškeré finanční příspěvky 
jdou výhradně škole

probíhá nákup 
potřebných věcí (např. učebnic, 

sešitů, psacích potřeb, léků, 
jídla, PC setu aj.)
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být a já jsem moc ráda, že se na tom můžu podílet se super týmem lidí, 
s nímž jsme vytvořili spoustu hezkých a prospěšných věcí zcela bez ná-
roku na honorář všech zúčastněných včetně mě samotné. Cestovní výlo-
hy si každý rok platím ze své vlastní kapsy, a i když mi to lehce ruinuje 
osobní rozpočet, nadšení pro věc je prostě silnější. 

Do jaké míry se Vám daří Vaše představy naplňovat a co už 
podpora ze strany Vašeho spolku dané škole konkrétního 
přinesla?
Škola má roční rozpočet 20 000 USD (v přepočtu 500 000 Kč). Na jeho 
pokrytí se podílíme my jako spolek, Doug Frewer a Lions Club a Indo-
nésie. Náš spolek chce vždy přispět alespoň pětinou, což se nám za po-
slední dva roky téměř podařilo. Díky problémům s imigrační politikou 
v Evropě mám ovšem pocit, že podobné zahraniční projekty lehce ztrá-
cí podporu a není jednoduché lidem vysvětlit, že je nikdo z Kambodži 
nepřijede zabít. Z rozpočtu hradíme dětem vzdělání, stravu (mnohé 
trpí podvýživou) a často i lékařská ošetření. Studenti naší školy pochází 
z nejchudších vrstev a je mezi nimi i několik tělesně postižených a HIV 
pozitivních. Za dobu našeho působení v Kambodži jsme školu vybavili 
počítačem, notebookem, projektorem, plátnem, kuchyňským nádobím, 
kamny na vaření, nákupem dalších knih a učebnic a postavili jednu no-
vou učebnu – to vše pomocí českých přispěvatelů a mimo hlavní roz-
počet školy, což je nádherný výkon. K dalším aktivitám patří adopce na 

dálku. V současnosti máme již šest adoptovaných, kterým se hradí rozší-
řené vzdělání na státní škole, uniforma a obuv. Nyní přichází na řadu pět 
našich skvělých učitelů, kterým bych prostřednictvím spolku ráda zvý-
šila plat, ale vše se odvíjí od vybrané roční částky. Tak držte palce, ať se 
nám časem podaří i tohle. 

Jaké konkrétní aktivity má Váš spolek za sebou, co realizu-
jete v současnosti a jaké jsou plány do budoucna? 

V loňském roce jsme uspořádali putovní výstavu fotografií S Očima 
dokořán po pěti městech České republiky, jedna byla i v Muzeu měs-
ta Tišnova. V únoru 2017 jsme se zúčastnili punkrockového benefiční-
ho večera v Praze, jehož výtěžek putoval na rozpočet školy. Letos jsme 
v Tišnově na akci Hudbou pro UNICEF získali šek na 10 000 Kč, což bylo 
velké překvapení. Každoročně pořádáme internetové aukce fotografií 
z Kambodži, proběhlo několik cestovatelských přednášek, vznikl video-
spot, který běžel v kinech po celé ČR. Osobně jsem moc ráda, že se do 
sbírky zapojily i některé školy u nás, těm patří velký dík a myslím si, že 
by to tak mělo být i v budoucnu – škola škole. Ráda bych tu poděkova-
la každému, kdo nás podpořil, protože právě bez těchto lidí by pomoc 
v Kambodži byla nulová. Plánů do budoucna je spousta: divadelní před-
stavení, koncerty, ale kdy to vše bude, ještě netuším. Každý den je plný 
překvapení, tak si je užívejme a nezapomeňme na důležitou věc – srdce 
i Oči dokořán!

Inspiro nepolevuje ani v létě
Roman Skřepek

Vzhledem k tomu, že tématem měsíce je Život 
v komunitách (spolky, kluby, sdružení, koníč-
ky apod.), nabízí se logicky otázky pro ty, je-
jichž aktivitami prochází celoročně stovky dětí 
z Tišnova a nejbližšího okolí. Ředitelky Inspira 
střediska volného času Tišnov Ivany Kroutilo-
vé jsem se zeptal na to, jaké aktivity připravují 
pro letošní prázdniny.

Kolik letos organizujete táborů (kla-
sických i příměstských), o které byl 
letos největší zájem a kolik dětí jimi 
projde?
Letos jsme přichystali dohromady sedm-
náct táborů pro bezmála pět set dětí. V na-
bídce jsou zahrnuty pobytové i příměstské 
tábory s různým zaměřením – přírodověd-
né, sportovní, rukodělné, cestovatelské a tře-
ba i mineralogický příměstský tábor, který 
letos uvádíme jako novinku. Největší zájem 
bývá o příměstské tábory florbalové, vědec-
ké a zumba tábor, ty jsou obsazeny téměř 
ihned po spuštění přihlašování. Z pobytových 
nejvíce láká děti klasický stanový tábor Vra-
nice, který letos vezme účastníky do brada-
vické letní školy. Kompletní nabídku táborů 
lze najít na našich webových stránkách www.

svcinspiro.cz, kde jsou také informace o obsa-
zenosti táborů. V tuto chvíli musím říct, že de-
vět z nich už je plně obsazených, u ostatních 
zbývají poslední volná místa.

Jak se daří shánět pro tolik rozmani-
tých aktivit kvalifikovaný personál?
Interních pedagogů je nás pouze pět, téměř 
veškerá pedagogická činnost funguje díky ex-
terním spolupracovníkům, které je potřeba 
aktivně hledat. Bez nich bychom širokou šká-
lu aktivit rozhodně nepokryli. Poslední do-
bou k nám naštěstí lektoři chodí sami od sebe 
s konkrétní nabídkou činnosti, takže se nám 
základna rozrůstá. Každým rokem se ale ně-
kteří vedoucí kroužků mění, je to dáno tím, že 
více jak polovinu z nich tvoří studenti, kterým 
se pochopitelně mění na školách rozvrhy či 
přechází do zaměstnání. Protože jsme školské 
zařízení, zákon nám ukládá zaměstnávat pou-
ze vyškolené pedagogy. I toto se nám daří ře-
šit, každým rokem nabízíme nově příchozím 
lektorům možnost absolvovat akreditované 
studium pedagogiky, které je teoreticky i prak-
ticky připraví na pedagogickou činnost. V tom-
to školním roce je v Inspiro týmu padesát 
externích pedagogů, kterým touto cestou dě-
kuji za jejich nadšení a elán, co do Inspira vklá-
dají. Samozřejmě pro některé kroužky stále 

pedagogy hledáme, jedná se zejména o horo-
lezce, kteří by nám pomohli pokrýt vysokou 
poptávku po tomto kroužku. 

Již nyní v Inspiru připravujete program 
pro další školní rok. Na jaké novinky se 
mohou děti těšit po prázdninách?
Chystání nového školního roku na Inspiru za-
číná již na jaře, kdy hodnotíme stávající na-
bídku kroužků a rozhlížíme se po novinkách, 
které bychom mohli zakomponovat do našich 
aktivit. Reagujeme na poptávku ze strany ro-
dičů a dětí, od kterých získáváme pomocí do-
tazníku potřebné informace. Ti totiž nejlépe 
vědí, jaká aktivita na Tišnovsku chybí. V příš-
tím školním roce se děti mohou těšit na krou-
žek mladého architekta, záchranáře, cukráře, 
nabídneme také řemeslný kroužek či paličko-
vání. Nabídka bude zveřejněna koncem srpna, 
přihlašování bude probíhat od 6. září a krouž-
ky startujeme 1. října.

Poděkování z Inspira
Všem našim příznivcům a spolupracovníkům 
přejeme krásné voňavé a prosluněné léto a ro-
dičům a dětem děkujeme za jejich věrnost 
v navštěvování našich kroužků, akcí a táborů. 
Velké díky patří též našemu zřizovateli městu 
Tišnov.

Internetové zmínky o dávných tišnovských spolcích
Václav Seyfert, redaktor TN

Spolky nejrůznějšího zaměření mají v našem 
městě dávnou tradici, o čemž je možno se pře-
svědčit i „pouhým“ surfováním po internetu. 

Dá se tu nalézt hned několik materiálů, které 
se k tomuto tématu vztahují, pojďme se tedy 
na některé z nich blíže podívat.

Jednoznačným fenoménem spolkového ži-
vota je v historii Tišnova nepochybně Barák, 

feriální klub studentstva na Tišnovsku. 
Podnět k jeho založení dal tehdejší student br-
něnského gymnázia Jan Máša, jak jsme ostat-
ně uvedli již vloni v našem seriálu o čestných 
občanech města. Klub pořádal – především 
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Prázdniny v knihovně
Dagmar Kopřivová, vedoucí

OTEVÍRACÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH
V období letních prázdnin bude mít Městská knihovna Tišnov omezený provoz. Prázdninová otevírací doba platí pro obě oddělení.
PONDĚLÍ 8.00–11.00, 12.00–18.00; STŘEDA 8.00–11.00, 12.00–18.00 

o prázdninách – různé přednášky, divadelní 
představení, taneční zábavy, večírky, student-
ské akademie či výlety. Barák vznikl již v roce 
1884, ale jeho činnost pokračovala i po 1. svě-
tové válce. V roce 1926 (v té době stáli v jeho 
čele například syn tehdejšího starosty Jiří Řezáč 
nebo bratr pozdějšího ředitele hudební školy 
Oldřich Smíšek) byly dokonce přijaty nové sta-
novy; z klubu se stal spolek a z názvu vypadlo 
slovo „feriální“. Koncem dvacátých let bylo čle-
nem spolku Barák celkem 81 osob. Druhou re-
publiku ještě spolek přečkal jako samostatná 
organizace, v době protektorátu ale byl už jen 
studentským odborem Národního souručen-
ství, což byla jediná nacisty povolená politická 
strana. V seznamu dalších předsedů Baráku 
najdeme mnohá známá jména tišnovské histo-
rie: Heřman Stránský, Rostislav Major, Jaroslav 
Komprs, ke členům svého času patřili například 
také filozofka Božena Komárková nebo operní 
režisér Miloš Wasserbauer.

Všechny uvedené údaje – a samozřejmě ješ-
tě spoustu dalších – lze objevit v bakalářské 
práci Radka Vágnera, studenta Filozofické fa-
kulty Univerzity Hradec Králové (2016), která 
je kompletně k nalezení na webu. V textu jsou 

jmenovány i mnohé další existující tišnovské 
spolky oněch časů – Čtenářsko-pěvecký spo-
lek Květnice, Okrašlovací spolek, Krejcaro-
vý spolek…

Druhým zajímavým zdrojem jsou webo-
vé stránky pátrající po moravských pěveckých 
spolcích v období cca 1860–1918. I zde je Ba-
rák jmenován, ovšem rozsah jeho působení byl 
nepoměrně větší. Kromě něj je zde vzpomenu-
to dalších pět tišnovských spolků, z nichž však 
jen jeden má hudební aktivity přímo ve svém 
názvu; je to Pěvecko-hudební spolek Zahra-
da, existující v létech 1864–1869. Pěveckou 
činností se ovšem nepochybně zabývaly i čty-
ři zbývající. Spolek vojenských vysloužilců 
okresu Tišnovského měl například za povin-
nost „vyrukovati v stejnokroji a se spolkovou 
hudbou ke slavnostem… Narození a Jmenovinám 
Jeho Veličenstva Císaře Pána… Též má spolek, 
když se k tomu výbor usnese a osahne se povolení 
úřední, každoročně na den narození Jeho Veličen-
stva Císaře Pána podniknouti výlet. Místo, kam 
se má výlet podniknouti, určí vždy výbor.“  V roce 
1882 byl založen Čtenářský spolek Svornost, 
jehož předsedy byli mimo jiné i tišnovští staros-
tové Jan Oderský či František Müller. O šest let 

později vznikla Farní cyrilská jednota vede-
ná Leopoldem Kolískem, ta měla svůj pěvecký 
soubor, jehož sbormistrem byl regenschori Jo-
sef Celar. A jako poslední je tu uveden Spolek 
katolických tovaryšů z roku 1897, vedený 
předsedou Janem Staňkem.

Na stránkách města Tišnova je rovněž ka-
pitola věnovaná starým spolkům. Jako nejstar-
ší je tu jmenován spolek střelecký, utvořený 
již v roce 1838. Hlavní činností jeho členů byla 
v letních měsících střelba „do šajby“ a popí-
jení červeného vínka za Červeným mlýnem 
při cestě vedoucí k Březině. Velikým příno-
sem střeleckého spolku bylo 36 „kvérů“, které 
v roce 1848 opatřila městská rada revoluční 
národní gardě. V roce 1851 byl založen pro-
fesorem zemědělské katedry na filozofickém 
učilišti v Brně Františkem Dieblem Okresní 
hospodářský spolek v Předklášteří, jehož 
předsedou byl hrabě Alois Sérenyi z Lomnice. 
Zajímavým spolkem bylo Tišnovské písař-
stvo. Nosili čamaru, přes bedra slovanskou tri-
koloru s lyrou a na hlavě poděbradku. Mimo 
tyto spolky působila v Tišnově Učitelská jed-
nota Budeč, odbor Ústřední matice školské, 
Vrtáci, Spolek hospodářsko-lesnický a jiné.

Pozn. redakce: Své příspěvky k tématu nám poslala i dvě tišnovská církevní společenství, rozhodli jsme se je však ponechat do 
TN 12/2017, které se budou věnovat tématu „Tišnov duchovní“.

S tématem „Život v komunitách“ se budete moci po celé prázdniny setkávat i v reportážích Tišnovské televize. Její pravi-
delný pořad Reportér TTV je ke zhlédnutí i na internetových stránkách http://tisnovskatelevize.cz/.

Příště se můžete těšit na téma „Tišnov – město sportu“.

Užijte si na dovolené knihy opravdu origi-
nálně! Čtěte třeba ušima!
Kdy jindy si užít knihy než právě na dovole-
né. Ta je dobou, která je pro čtení knih ideál ní. 
Četba je přece jeden z nejkrásnějších způsobů 
relaxace. Nechce se Vám tahat na dovolenou 
těžké bichle? Využijte možnosti půjčení au-
dioknih. Jsou ideální na dlouhou cestu autem, 
letadlem i vlakem, nezabírají místo v kufru 
a poslouchat je můžete kdekoliv.
Naše nabídka se stále rozšiřuje o nové tituly.

Oddělení pro děti a mládež
PRÁZDNINOVÉ HRÁTKY V KNIHOVNĚ
Máte rádi logické a strategické hry? Rádi sou-
těžíte a řešíte zapeklité úlohy a rébusy? Nyní 

máte možnost rozpohybovat svoje mozkové 
závity v dětském oddělení městské knihovny, 
kde je pro vás připraveno přes deset nových 
her (Bang!, Dominion, Zajíc a želva, Jižní Mo-
rava, Krysí válka, Na prodej aj.). Týmy i jed-
notlivci všech věkových kategorií se mohou 
pustit do herních soubojů každý půjčovní den.
Tak co rodiče, děti, prarodiče, kamarádi, při-
jdete si zahrát?

Výstava
ILUSTRACE OČIMA DĚTÍ
Červen až září
„Nejlepší ze všeho je čistý bílý papír, na krásný 
čistý papír se dá nakreslit celý svět.“ 
Helena Zmatlíková

V letním období budou ke zhlédnutí žákov-
ské práce z výtvarné soutěže „Vezmi si pas-
telku, tužku, štětec…“
Jednotlivé i skupinové práce prezentují: ZUŠ 
v Tišnově – výtvarný obor, Inspiro, ZŠ Smíš-
kova, ZŠ 28. října, ZŠ a MŠ v Předklášteří, ZŠ 
a MŠ v Dolních Loučkách.
Výstava je součástí celoročního tématu „Ilus-
trace v dětské knize“.
Od 26. června budou na stránkách knihovny 
zveřejněny vítězné práce ze všech kategorií 
a jejich autoři následně odměněni.  
Během výstavy budete mít možnost i vy 
hlasovat o nejlepší obrázek. Výsledky veřej-
ného hlasování budou oznámeny v průběhu 
září.

  Městská knihovna Tišnov  
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Zdárné ukončení 
projektu
Simona Komprsová

V letech 2010–2012 realizovala naše ško-
la projekt s názvem Podpora a zlepšování 
podmínek výuky ICT v souladu s imple-
mentací ŠVP, který získala z globálního 
grantu z operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost v rámci prioritní 
osy č. 1 – Počáteční vzdělávání a oblasti pod-
pory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. 
Tento program byl financovaný ve větší míře 
z Evropského sociálního fondu a částečně ze 
státního rozpočtu ČR. Škola jeho prostřed-
nictvím získala finanční prostředky ve výši 
1 780 000 Kč. 

Úspěšná realizace tohoto projektu byla pro 
školu velkým přínosem. Získala díky němu 
nové vybavení pro výuku informatiky (od-
borná učebna s 25 počítači, interaktivní ta-
bulí a dataprojektorem), vznikl elektronický 
zásobník výukových materiálů, tým složený 
z pedagogů školy vytvořil vlastní učební ma-
teriály a metodické příručky Informatika 
s Písíkem I. a II. pro výuku informatiky na 
prvním stupni.

Podařilo se nám zavést výukové metody 
a formy práce s podporou moderních infor-
mačních a komunikačních technologií, zvý-
šit informační gramotnost pedagogických 
pracovníků školy, využít moderní vyučovací 
metody ve všech vzdělávacích oborech. Díky 
projektu se zvýšila efektivita celého výchov-
něvzdělávacího procesu ve škole. 

Během přípravy a realizace projektu jsme 
samozřejmě řešili různé problémy, které sou-
visely především se správným nastavením 
klíčových aktivit projektu a jejich následným 

plněním. V přípravné fázi projektu bylo vel-
mi důležité pracovat s podmínkou, že se jedná 
o neinvestiční projekt s povinným prvkem za-
členění komponenty pro podporu vzdělávání 
žáků a pedagogů. Stáli jsme tedy před velkým 
úkolem – na jedné straně potřeby školy, na 
straně druhé podmínky projektu. 

Na škole byl vytvořen šestičlenný tým se-
stavený z jejích pracovníků, jehož úkolem 
bylo zajistit celou realizaci projektu, tedy 
nejen úspěšné plnění výstupů klíčových ak-
tivit zaměřených na potřeby cílové skupiny, 
ale také zajištění náročné administrace. Ta 
spočívala v pravidelném vytváření povin-
ných monitorovacích zpráv během období 
realizace projektu, jež se kontrolnímu orgá-
nu – Krajskému úřadu Brno – předkládaly 
v půlročních intervalech. 

Po ukončení projektu následovalo pětile-
té období udržitelnosti (2012–2017), během 
něhož bylo naší povinností zajišťovat ve ško-
le podmínky pro to, aby výstupy klíčových ak-
tivit byly stále aktivní, a v souvislosti s tím také 
v ročních cyklech předkládat zprávy o udržitel-
nosti projektu. Dnes, kdy dobíhají poslední dny 
tohoto pětiletého období, lze říci, že přes všech-
na nepříjemná úskalí, která bylo třeba překonat, 
můžeme považovat realizaci tohoto grantového 
projektu pro školu za velmi přínosnou.

I když s sebou práce na projektu přinesla 
zvýšené nároky na personální zajištění a vy-
žadovala i zvýšenou aktivní účast pracovníků 
školy, finance, které se škole podařilo tímto 
způsobem získat, výrazně přispěly k zefektiv-
nění a zdokonalení nejen samotné výuky, ale 
také ke zlepšení materiálního vybavení školy.

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ  

Ukázka z tvorby žáků 4. a 5. ročníku v programu Malování

Slavnostní vítání prvňáčků
Marie Šikolová, knihovnice

Již osmým rokem vítáme všechny děti z prv-
ních tříd mezi čtenáře knihovny. Letošní akce 
určená pro základní školy z Tišnova a Předkláš-
teří se uskutečnila 12. června v zahradě knihov-
ny. S nejmladšími čtenáři jsme se v průběhu 
celého školního roku setkávali na besedách, 
kde měli možnost blíže se seznámit s prostře-
dím knihovny. Celkem bylo připraveno pro prv-
ňáčky 21 akcí, kterých se zúčastnilo 570 dětí.

Již v měsíci listopadu se žáci ze Základ-
ní školy Smíškova zapojili do společného 
projektu na podporu čtenářství s názvem 

Knihy mého srdce. I pro nejmladší byla připra-
vena v knihovně řada aktivit, které jim přiblí-
žily tvorbu Zdeňka Svěráka. Zhlédli muzikál 
O Šípkové Růžence, zúčastnili se jako poslu-
chači společného čtení a připravili obrázky na 
výstavu v dětském oddělení.

Pro děti ze Základní školy 28. října a Před-
klášteří byla určena beseda „Abeceda není 
věda“. Ta probíhala hravou formou a žáci si 
mohli vyzkoušet své znalosti pohádek pomo-
cí soutěžní mapy. Ve druhém pololetí jsme 
navázali besedou „Dobrý čtenář knihovny“. 
S dětmi jsme si ujasnili základní pravidla, jak se 
v knihovně chovat, jak si správně vybrat knížku 
a jaké jsou povinnosti čtenáře. Společně jsme si 
povídali o knihách i o tom, proč máme číst. 

Spolupráce se školami vyvrcholila slavnost-
ním vítáním prvňáčků a tradičně probíhala 
v pohádkové atmosféře s připraveným progra-
mem. Děti zhlédly příběh Walta Disneyho Lví 
král v podání Nedvědického pěveckého sboru 
Cvrčků pod vedením sbormistryně Petry Glosr 
Cvrkalové. Jako odměnu získaly pohádkový list 
čtenáře, průkaz do knihovny a další motivující 
dárek – knihu spisovatele Martina Šinkovské-
ho Lapálie v Lampálii.

Celá akce se vydařila, díky ní má 151 dětí 
svůj průkaz do knihovny, a my se těšíme na 
další setkávání s nimi. Všem začínajícím čtená-
řům přejeme krásné zážitky ze čtení a doufá-
me, že budou dlouho našimi věrnými a častými 
návštěvníky.

  ZŠ nám. 28. října  
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Projekt Potencionální zaměstnavatelé na Tišnovsku
Blanka Kabeláčová

V rámci mezipředmětových vztahů předmě-
tů volba povolání a zeměpis žáci 8. A a 8. C 
v pilotním projektu navštívili čtyři firmy na-
šeho regionu. Zvolili jsme různorodé průmy-
slové obory s počtem zaměstnanců od 4 do 
750 a zavítali jsme do firem Mouka Tišnov 
(textilní průmysl), Tišnovské pivo (potravi-
nářství), Siemens Drásov (elektrotechnický 
průmysl) a Erba Lachema Brno (chemický 
průmysl).  

Před samotnou návštěvou podniku pro-
běhla teoretická příprava formou skupinové 
práce pod vedením vyučujících obou před-
mětů. Při exkurzi v zeměpisné části naši žáci 
plnili výstupy učiva ŠVP Terénní výuka. Zjis-
tili například, odkud a jakým způsobem za-
městnanci do práce dojíždí, a procvičili si tak 
vyhledávání v jízdních řádech. Cestou si zo-
pakovali také práci s mapou a buzolou. V sa-
motném podniku se žáci zajímali o vstupní 
suroviny, skladbu hotových výrobků, odbě-
ratele a případný vývoz do zahraničí, čímž si 
prakticky procvičili nabyté vědomosti o hos-
podářství ČR.

Zjišťovali, jaké profese jsou v jednotlivých 
firmách zastoupeny. Následně v hodinách 
předmětu volba povolání hledali informace, 
na kterých školách v Jihomoravském kraji se 
dají jednotlivé profese studovat. Žáci se do-
zvěděli, zda je v daných podnicích nedostatek 

pracovníků a o které profese mají zaměstna-
vatelé zájem, zda podniky přijímají i absol-
venty základních škol a případně do jakých 
pracovních pozic. Naší snahou bylo podpořit 
u žáků, kteří se budou v příštím školním roce 
rozmýšlet nad svou budoucností, zodpověd-
né a uvážlivé rozhodování v souvislosti se 
svým dalším vzděláváním a profesní orien-
tací a posílit jejich schopnosti prakticky vy-
užívat osvojené poznatky při uplatňování na 
trhu práce.

Postřehy žáků 
Siemens Drásov 
–  Zaujalo mě, že je velká poptávka po pracov-

nících na CNC strojích, a začal jsem uvažo-
vat, že bych se na tento obor přihlásil.

–  Překvapil mě pořádek v hale a celkové 
uspořádání podniku. Velké uplatnění zde 
najde angličtina a němčina.

–  Ty motory se prodávají kolem 500 000 Kč 
až k desítkám milionů. Ráda bych tam pra-
covala, protože mají dobré platy a všude 
mají pořádek a čisto.

Mouka Tišnov
–  Vyváží do 28 států, což mě překvapilo. 
–  V mých očích to byla prodejna popruhů, ale 

teď jsem viděla ty obří hlučné a fantastické 
stroje, a že pan majitel je schopný člověk.

–  Zaujalo mě, že vyrábí i psí obojky na zakáz-
ku a lana pro sportovce.

–  Fungují už 170 let a zaujímají čtvrtinu svě-
tového trhu, pracovníci používají špunty 
do uší.

Tišnovské pivo
–  Líbilo se mi, že exkurze byla zpestřená sou-

těží s otázkami týkajícími se piva a této fir-
my a pro výherce byly připraveny ceny. 

–  Ochutnali jsme slad, který je lepší, než jsem 
myslela.

Erba Lachem Brno
–  Zaujalo mě pracovní oblečení (zelené, 

rouška) a žluté světlo v místnosti, kde se 
vyrábí proužky na testování moči.

–  Zaujaly mě zapnuté stroje, které plnily 
krabičky.

–  Líbilo se mi, že jsme si mohli odnést nějaký 
suvenýr, dále že pan průvodce vysvětloval 
vše zřetelně a jasně.

Samotní žáci exkurzi vyhodnotili jako 
přínosnou pro život a doporučují ji i svým 
mladším spolužákům. Pochopili, že pokud 
nedosáhnou určitého vzdělání se znalos-
tí cizích jazyků, budou pracovat na nejniž-
ších pozicích při stereotypní práci. Jak však 
správně ale podotkla jedna žákyně,  „bez niž-
ších pozic by to ani nefungovalo“.

Velice děkujeme všem průvodcům, že se 
nám maximálně věnovali, a vedení podniků 
za vstřícnost při přípravě exkurze.

Branný den
Naděžda Havlíková

V úterý 30. května uspořádala naše škola ve 
spolupráci s Muzeem civilní obrany z Ústí 
nad Labem tzv. Branný den, kterého se 
účastnili žáci 6. a 7. ročníku. Smyslem této 
akce bylo vybavit žáky důležitými informa-
cemi a prakticky je připravit na rizikové si-
tuace spojené s ochranou zdraví či majetku, 
s nimiž se mohou v životě potkat. Připra-
vený člověk jistě dokáže reálněji posou-
dit vzniklou situaci a pomůže nejen sobě 

samému, ale i svým blízkým, sousedům, 
spolužákům. 

Během celého dopoledne absolvovali žáci na 
pěti tematicky zaměřených stanovištích kratší 
výukové programy doplněné praktickými ukáz-
kami. Byli rozděleni do menších skupin, ve kte-
rých pracovali na trénování rozličných aktivit. 
Věnovali se zdravovědě, nácviku správné eva-
kuace při ohrožení, přípravě občanů k obraně 
státu, protichemické ochraně či střelbě.

Ani téměř tropické počasí neodradilo 
žáky od plnění neobvyklých disciplín. Téměř 

všichni si se zájmem vyzkoušeli běh s nasaze-
nou ochrannou maskou a v prostředcích im-
provizované ochrany, přesun s evakuačním 
zavazadlem na zádech nebo krátkou překáž-
kovou dráhu, na jejímž konci házeli granátem 
na cíl. 

Pro děti se tento den stal nevšedním prožit-
kem, při kterém si mnozí z nich uvědomili, že 
nebezpečné situace, o kterých slýchají v roz-
hlase nebo je sledují v televizi, jsou bohužel 
reálnou součástí dnešní doby a není dobré je 
podceňovat. Vždyť štěstí přeje připraveným!

Jack Sparrow a Marry
Lucie Štěpánková, žákyně 3. A

Dostali jsme od paní učitelky za úkol napsat 
ve dvojici esej o našem školním výletu. Tak 
tedy k výletu. Hned ráno jsme autobusem 
vyrazili směr Jimramovské Pavlovice, kde 
nás přivítala roztomilá ubučená kravička. 
Náhle jsme uviděli dvě osoby oblečené do 
pirátských kostýmů. Všichni hned poznali 
prvního piráta. Byl to samotný Jack Sparrow. 
Pirátku, která stála vedle něj, však nikdo 

neznal. Jmenovala se Marry. Rozdělili nás na 
dva týmy. Jeden se jmenoval „Kotvy“ a druhý 
„Lebky“. Nejdříve jsme se rozehřáli fotbalem 
a teprve potom začal závod. Byl složený z ně-
kolika disciplín, např. z překážkové dráhy, 
sbírání plastových zvířátek a házení balónků. 
Za každou disciplínu získaly naše týmy body. 
V poslední, která měla rozhodnout o vítě-
zi, žádný tým bod nedostal, protože jsme se 
všichni bavili a nesplnili ho dobře. Celko-
vě to tedy byla remíza. Za odměnu nám Jack 

rozdal diplomy (některé mu díky větru ule-
těly). Všichni jsme už měli velký hlad, a tak 
nás Jack s Marry odvedli do restaurace na 
oběd. Po jídle jsme si na baru koupili suvený-
ry na památku. Nastal čas odjezdu. Naše paní 
učitelka zkontrolovala, jestli nikdo nechybí. 
Potom jsme nastoupili do našeho autobusu 
a vydali se na cestu domů.

Výlet se nám všem velmi líbil. Je to podiv-
né, ale mě osobně nejvíce zaujal fotbal, pro-
tože jsem zjistila, že jsem v něm dobrá.
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  SŠ a ZŠ Tišnov, nám. Míru  

  ZŠ a MŠ Deblín  

  ZŠ ZaHRAda  
Svobodná komunitní škola
Milan Růžička, ředitel

S ohledem na téma Tišnovských novin „Život 
v komunitách“ jsme se rozhodli napsat něco 
víc o tom, jak naše škola vznikla a jak se snaží 
fungovat, protože právě „komunita“ v tom hra-
je velkou roli. Naši školu zřizuje spolek rodičů, 
kteří zde mají děti nebo sem budou jejich po-
tomci v budoucnu chodit. Přestože je to v ně-
čem nezvyklý model, vlastně se nejedná o nic 
jiného než o odraz tradičního zřizování škol 
obcemi, tedy tou nejmenší lidskou pospolitos-
tí několika rodin. Obce nám ale za posledních 
dvě stě let poněkud narostly. A možná zde hra-
je roli i touha se podílet na rozhodování o sobě 
a svých dětech tak, aby byl můj hlas skutečně 
slyšet, a nejenom jednou za čas vhodit svůj 
hlas do urny (vlastně častěji nevhodit).

Proto rodiče a také děti mají v naší ško-
le právo se podílet na rozhodování o věcech, 

které se školy týkají. Pravým „leadrem“ školy 
tedy není jedna osoba, ale sněm, který umož-
ňuje projednat a rozhodnout většinu zásad-
ních věcí. Popravdě sněmy jsou vlastně dva 
– velký sněm, kterého se účastní všichni do-
spělí a mohou přijít i děti, a dětský sněm. Aby-
chom to přiblížili na konkrétních příkladech, 
velký sněm například projednává koncepci 
a organizaci školy, pomáhá rozhodnout i rea
lizovat využití konkrétních pedagogických 
postupů a metod, debatujeme také o rozpoč-
tu a využití peněz v rámci školy. Dětský sněm 
se zabývá především konkrétními problémy 
v každodenním životě školy, debatami nad 
pravidly a často také nad jejich porušováním. 
Nejednou jsme někoho, kdo se chtěl přijít po-
dívat do školy, zaskočili jednoduchou infor-
mací, že je to možné, můžeme to přednést na 
dětském sněmu a pak se společně rozhod-
nout, jestli ho jako návštěvu přijmeme. Víme, 
že je to nezvyklé, ale kdo jiný než ti, kterých se 
to týká, by o tom měl rozhodovat?

S trochou nadsázky proto někdy říkáme, že 
jsme vysokou školou politickou, což částečně 
potvrdil pan místostarosta Sebera, který náš 
sněm navštívil. Poznamenal tehdy, že to někdy 
až krutě připomínalo jednání zastupitelstva.

Chtěli bychom proto i vyjádřit přesvědčení, 
že děti, které budou opouštět naši školu, bu-
dou umět se svobodou zacházet lépe než my. 
A tím máme na mysli i odpovědnost, která je 
druhou stranou mince svobody, což se dá ně-
kdy přiblížit obratem, že „má svoboda končí 
tam, kde začíná svoboda někoho druhého“.

V souvislosti s tím si dovolíme na závěr tak 
trochu postesk. Slýcháme někdy, že naše děti 
jsou nevychované nebo bezohledné. To nás sa-
mozřejmě mrzí, ale když už se povede, že to ten, 
koho se to týká, řekne i nám, vždycky se tím za-
býváme, probíráme to a hledáme řešení. Je to to-
tiž stejně tak proces učení a k němu chyby patří. 
Protože právě na chybách se učíme, co je správ-
né. Prosíme tedy o zpětnou vazbu. Neváhejte 
nám říct, když se vám něco nelíbí nebo i líbí.

Ocenění pumptrackové dráhy
Milan Růžička, ředitel

Chtěl bych jednoduše ocenit nově vznik-
lou pumptrackovou dráhu u hřbitova. Dva-
krát jsme jí využili s koly a školní družinou, 

vícekrát pro osobní radost. Na první dobrou 
jsem viděl nadšení u dětí a potěšilo mě, že je 
zde náhrada za „černou“ dráhu, která bývala 
v lese pod Klucaninou.

Samozřejmě jsem pak zaslechl i trochu 
toho brblání, „že to moc dlouho nevydrží“ 
a „kdybys věděl, kolik to stálo“. Nevím, nechci 

si to tím kazit, tak nechám „hatery“ spát a je-
nom poděkuji všem, kteří se na realizaci drá-
hy podíleli. Díky.

PS: Za sebe doufám, že stejně povedený a ve 
výsledku poměrně levný by mohl být projekt 
obnovy letního kina s 3D lukostřelnicí, i když 
se jedná o projekt úplně jiného rozsahu.

„Ta naše písnička česká“
Jana Bártlová

Ve čtvrtek 18. května se v Brně uskutečnilo 
již tradiční Hudební setkání ZŠ praktických. 

Na programu byla hudební a taneční vy-
stoupení, která s žáky jednotlivých škol 

nacvičili jejich vyučující a pedagogičtí asis-
tenti. I letos se setkání konalo v příjemném 
prostředí ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose v Brně. 
Každá z devíti zúčastněných škol si připravi-
la asi desetiminutový program zaměřený buď 
hudebně, tanečně, nebo kombinací obojího. 

S žáky naší školy jsme připravili tři písně: 
„Tráva neroste“ (lidovka), „Vzpomínky“ od 

skupiny Holki a „Pátá“ z muzikálu Rebelové. 
Všechny písně jsme měli doplněny hrou na 
perkuse a baton twirlingem. 

Pro letošní rok byla vybrána závěreč-
ná společná píseň českého skladatele Karla 
Hašlera „Ta naše písnička česká“. Všechna vy-
stoupení se velmi líbila a byla odměněna bouř-
livým potleskem žáků, dospělých i hostů. 

Oslavy 50. výročí ZŠ 
a MŠ Deblín
Tereza Vítová, učitelka

V letošním roce škola v Deblíně oslavila krás-
ných padesát let od svého založení, tedy naše 
stávající budova. K příležitosti tohoto jubilea 
byl uspořádán den otevřených dveří a také 
slavnostní akademie. Neméně významnou zá-
ležitostí bylo vydání almanachu a pexesa De-
blína s fotografiemi kdysi a dnes. Almanach je 
celoroční prací deváté třídy a pexeso třídy sed-
mé. Obojí je možné zakoupit v kanceláři školy.

V pátek 26. května ve 14 hodin se dveře ško-
ly otevřely široké veřejnosti. Bylo možné si projít 

veškeré třídy, jídelnu, tělocvičnu i venkovní pro-
story. Od 16 hodin bylo v naší tělocvičně plno 
k prasknutí a odstartovala slavnostní akademie. 
Jednotlivé třídy, kroužky i školky si pro rodiny, 
kamarády a ostatní hosty připravily originál-
ní program. Pěvecký sbor Sasanky zahájil celou 
slavnost. Po projevu paní ředitelky, pana starosty, 
pana faráře a zástupkyně rodičů z KPŠ Kamarád 
následovaly programy jednotlivých tříd. Divadel-
ní scénky střídala hudební a taneční vystoupení, 
to vše doprovázeno mnohými videoprezentace-
mi. Právě na takových akcích je vidět, že škola je 
více než „továrnou na vědomosti“. Je prostorem 
pro růst a všestranný rozvoj dětí. Tanec, zpěv, 
stříhání videí, tvorba animací, dramatizace, to vše 
jsou dovednosti, které chceme v dětech rozvíjet.

Po celou dobu na hřišti probíhal dopro-
vodný program v podobě sportovních sta-
novišť, kde si děti mohly vyzkoušet mnohé 
schopnosti – odměnou jim byly různé slad-
ké dobroty. I tato stanoviště byla v režii star-
ších žáků, kteří se dokázali skvěle postarat 
o mladší kamarády. Zápal organizátorů i sou-
těžících předčil naše očekávání. 

Ani žaludky vystupujících dětí nepřišly 
zkrátka, na školním dvoře klub rodičů KPŠ 
Kamarád zdarma každému z nich věnoval 
chutné občerstvení. 

Jsme vděční za obrovskou účast, příjem-
nou atmosféru, přátelská setkání a nadšení 
v očích nejen dětí, ale i dospělých. Přejeme 
škole minimálně dalších krásných padesát let.
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Dívka roku – tentokrát z našeho gymnázia
Tereza Heinrichová

V neděli 14. května se naše studentka Monika 
Täuberová ze třídy kvarta stala dívkou roku 
2017. Požádali jsme ji proto o krátký rozhovor 
pro školní časopis TiGy i Tišnovské noviny.

Mohla bys, prosím, říct pár slov o sou-
těži, které ses zúčastnila, pro ty, kteří 
o ní nic nevědí? 
Dívka roku je celostátní soutěž pro dívky od 13 
do 15 let. Má několik kol a postupně se zužu-
je počet dívek. Nakonec je z nich vybráno deset 
do finále. To letošní bylo na téma pravěk a ko-
nalo se v pražském divadle Komedie. V porotě 
zasedla spousta známých českých tváří, např. 
herečky Eva Decastelo a Jana Plodková, zpě-
váci Vojtěch Drahokoupil, Miro Šmajda a Elis 
Mrázová, česká miss Earth Kristýna Kubíčková 
a další. V samotném finále se soutěží v mnoha 
disciplínách, např. v rozhovoru v češtině i an-
gličtině, pohybové disciplíně, módní přehlíd-
ce a také ve volné disciplíně, kde mají dívky 
možnost ukázat své nadání a nadšení pro ur-
čitou aktivitu. Hlavním cílem je vybrat během 
soutěže co největší částku, která poté putuje 
konkrétní rodině s onkologicky nemocným dí-
tětem z nadačního fondu Krtek, který podpo-
ruje právě takto nemocné děti. Řekla bych, že 
to je právě to, o čem celá tato soutěž je a co ji 
dělá výjimečnou.

Jak ses o ní dozvěděla? Přihlásila 
ses sama, anebo to bylo dílo někoho 
z rodiny?
O soutěži jsem se dozvěděla celkem náhodou. 
Na internetu jsem zjistila, že se budou konat 

castingy do této soutěže, a tak jsem o své po-
tencionální účasti začala přemýšlet. Konečným 
impulsem byla podpora ze strany mých kama-
rádek, tak jsem se rozhodla přihlásit.

Jaké byly tvé pocity před soutěží sa-
motnou? Myslela sis, že bys mohla vy-
hrát, anebo to bylo spíše „zkusím to, 
třeba to vyjde“?
Tak úplně na začátku, před prvním kolem, jsem 
jen doufala, že se mi povede dostat se dál, ale 
moc jsem v to nevěřila. Opravdu to bylo o tom, 
že si to jen tak vyzkouším. O to větší překvapení 
bylo, když se mi povedlo dostat se až do celo-
státního finále. V něm byly všechny dívky velmi 
vyrovnané. Všem jsem to moc přála, nepřemýš-
lela jsem vůbec o sobě ani o mé šanci se umístit, 
zkrátka jsem se jen snažila si finále užít.

Jaká byla atmosféra na soutěži? Spřáte-
lila ses s některými ostatními dívkami?
Atmosféra byla úžasná. Všechny dívky byly 
skvělé. Hned jsme se staly dobrými kamarád-
kami a moc si spolu finále užily. Milé byly nejen 
dívky, ale i ostatní lidé kolem soutěže. Musím 
říct, že tolik fajn lidí na jednom místě jsem ješ-
tě nikdy předtím nepotkala.

Stala se během natáčení nějaká úsměv-
ná situace? Nějaká historka, kterou si 
budeš ještě dlouho pamatovat?
Zažily jsme toho opravdu spoustu. Tolik vtip-
ných zážitků, že se jeden nedá vybrat. Dokon-
ce jsme se kolikrát všechny smály a ani jsme 
nevěděly čemu. Byla to zkrátka skvělá par-
ta holek a skvělé období, na které mi zůstane 
spousta nádherných vzpomínek.

Co bys ráda dělala v budoucnu? Plánu-
ješ zářnou kariéru modelky či se při-
hlásit do Miss?
Určitě to není tak, že bych plánovala velikou 
kariéru modelky. Ani jsem zatím nepřemýšle-
la o účasti v další soutěži, nebo dokonce v Čes-
ké Miss. Ale kdo ví. Nicméně pořád zůstává 
mým snem vystudovat medicínu a stát se poté 
pediatričkou.
Poslední otázka je trochu ze zvědavos-
ti. Máš doma korunku?
Ano, korunku doma mám. Mohu si ji nechat 
a myslím, že mi tak zůstane moc hezká památ-
ka na opravdu nezapomenutelný zážitek.

Přírodovědná exkurze do Švýcarska
Sára Hindrová, septima

Ve dnech 7. až 13. května se zájemci z řad stu-
dentů druhých a třetích ročníků našeho gym-
názia zúčastnili přírodovědně zaměřeného 
zájezdu do Švýcarska v doprovodu profesorů 
Lorence, Havlátové a Hoškové.

Po únavné čtrnáctihodinové cestě autobu-
sem přes Německo a Švýcarsko jsme se uby-
tovali ve studentské chatě ve vesničce Villars 
(1 300 m n. m.) poblíž Ženevského jezera a ně-
kolik následujících dní se skládalo z (ne moc) 
brzkého vstávání, snídaně a výjezdu za naplá-
novaným programem, večeře a večerního vol-
na. Celým pobytem nás provázeli Mára a Káťa, 
průvodci CK. Během přesunů nás informova-
li o všem důležitém i nedůležitém, co bychom 
o Švýcarsku měli znát. Marek pracuje pro ly-
žařskou školu ve Švýcarsku a Katka vše vyko-
munikovala francouzsky. Za krátkou dobu jsme 

tak stihli poznat obrovské množství švýcar-
ských krás, zvyků a hlavně života v horách.

První den to bylo například město Lau-
sanne s katedrálou Notre Dame, Muzeum 
olympijských her a odpolední výšlap po stezce 
vytesané ve skále.

Druhý den jsme se zblízka podívali na vr-
cholek Mont Blancu, když jsme z francouz-
ského horského střediska Chamonix vyjeli 
lanovkou na téměř čtyřtisícovou Aiguille du 
Midi a díky překrásnému počasí si mohli užívat 
všechny výhledy ve vysokých horách. Následně 
jsme se odpoledne prošli po přehradě u neda-
lekého jezera Lac d´Emossa.

Třetí den nás čekala návštěva CERNu a (pro 
ty chápavější z nás) mnoho zajímavých infor-
mací o částicových urychlovačích od sloven-
ských vědců, kteří zde pracují. Navštívili jsme 
provoz, viděli řídící centrum CERNu a násled-
ně expozici Microcosmos.

Další den jsme obdivovali památky Bernu 
spolu s živými medvědy v Medvědím parku 
a prošli jsme se po břehu Ženevského jezera 
k překrásnému vodnímu hradu Chion.

Pátý den jsme navštívili sýrárnu Gruyères 
a čokoládovnu Cailler v Brocu (kde jsme na-
koupili spoustu suvenýrů) a hlavně se sezná-
mili s výrobními procesy a ochutnali jejich 
produkty. Poté jsme vyšlápli do středověkého 
městečka a na blízký hrad v Gruyères.

Poslední den jsme trávili v obrovském in-
teraktivním vědeckém centru Technorama, 
v podvečer zajeli k Rýnským vodopádům na 
procházku a hurá domů.

Tímto jsem popsala jen malý zlomek z mno-
ha skvělých zážitků, které nás potkaly, a snad 
za všechny mohu říct, že pobyt se dokonale vy-
dařil a budeme na něj dlouho vzpomínat.

Děkujeme za možnost výjezdu i organizaci 
celé akce.

  Gymnázium Tišnov  

Foto: vlastní archiv Moniky Täuberové
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Prázdniny ve Studánce
Radka Štěpanovská, koordinátorka 
Zuzana Kurdiovská, statutární zástupkyně

Poděkování
Děkujeme našim aktivním rodičům, vedoucím 
kroužků, členům spolku, lektorům a odborným 
pracovníkům, kteří s námi od září 2016 do 
června 2017 spolupracovali, vytvářeli program 

pro rodiče a děti a vedli studánkové aktivity. 
Dobrovolná práce má pro nás velký význam. Je 
na ní založeno fungování centra, jeho nabídka 
i dynamický růst. Právě na propojení s rodina-
mi stavíme aktuální nabídku aktivit, které jsou 
potřebné.

Program v RC Studánka o prázdninách
V měsících červenci a srpnu probíhá v RC Stu-
dánka prázdninový program, zejména pří-
městské tábory. Z pravidelných aktivit se bude 

v pondělí konat Cvičení pro těhotné a Cvičení 
s kočárky a ve středu Modlitby matek. Ak tuální 
informace naleznete na našich webových 
stránkách. 

Novinkou letošních prázdnin jsou dva Krouž-
kové týdny, kdy bude v tělocvičně RC Studán-
ka probíhat pravidelný program pro rodiče 
s dětmi. Přihlašovat na kroužky se můžete 
prostřednictvím rezervačního systému RC 
Studánka. 

OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ 
  RC Studánka  

Den s radonem
Ladislav Lorenc

Ani v maturitním týdnu žáci Gymnázia Tiš-
nov nezaháleli. Ve čtvrtek 25. května proběhla 
na naší škole akce Den s radonem, která byla 
zorganizována ve spolupráci se SÚRO (Státní 

ústav radiační ochrany) pro zájemce z před-
maturitního ročníku studia. Po teoretickém 
úvodu, ve kterém se studenti seznámili s účin-
ky radonu a s problematikou měření jeho kon-
centrace v podloží, byl proveden odběr vzorků 
v okolí gymnázia. Získané vzorky následně 

studenti vyhodnotili pomocí dovezené měřicí 
aparatury. Akce vhodným způsobem doplnila 
výuku jaderné fyziky. Některé žáky problema-
tika zaujala do té míry, že se rozhodli věnovat 
se tomuto tématu v práci SOČ a prozkoumat 
podloží v širším okolí naší školy.

Ohlédnutí za školním rokem 2016/17
Dana Syslová

Blížící se konec června vybízí opět k ohléd-
nutí za uplynulým školním rokem, který byl 
jako většina předchozích doslova nabitý aktivi-
tami a činorodou prací studentů a učitelů.

Teoretická i praktická výuka směřují k pří-
pravě studentů na maturitní zkoušky, které le-
tos proběhly v dubnu a květnu, ale především 
k přípravě na budoucí povolání našich absol-
ventů.  S praktickým zaměřením naší školy na 
gastronomii a turismus souvisí množství kur-
zů, odborných exkurzí a poznávacích zájez-
dů, které naši studenti během minulého roku 
absolvovali. Z odborných kurzů to byly bar-
manský, sommelierský, cukrářský, baristický 
a kurz studené kuchyně, odborné exkurze do 
pivovaru a vinných sklepů. Se zaměřením na 
cestovní ruch souvisí návštěva Veletrhu GO, 
poznávací zájezdy na Karlštejn a do Prahy 
a do Hitlerova Orlího hnízda a prohlídka areá-
lu a studií České televize Praha.

Znalosti a dovednosti získané v praktic-
kých kurzech zúročili naši studenti v několi-
ka odborných soutěžích, z nichž nejlepšího 
umístění dosáhli v Amundsen Cupu (1. mís-
to v hlavní soutěži Lukáš Strnka) a Philibert 
Routin Cupu (2. a 6. místo Lukáš Straka, Ven-
dula Blažková).

Pod vedením odborných učitelek připravili 
studenti slavnostní rauty pro městys Lomni-
ce při příležitosti 10. výročí znovuzískání his-
torického statusu a k 25. výročí založení firmy 
Steinhauser.

Výuka cizích jazyků byla letos v břez-
nu obohacena projektem Edison, v jehož 
rámci u nás týden pobývalo pět zahranič-
ních studentů z Ghany, Portugalska, Turec-
ka, Indonésie a Číny, a také zájezdem do 
Londýna a jeho okolí (články z obou akcí 
v předchozích vydáních novin). I letos se 
konal poznávací zájezd do Francie, tento-
krát ne do tradiční Paříže, ale na Azurové 
pobřeží. V březnu se naši studenti zúčastnili 

celostátní jazykové soutěže hotelových škol 
v Karviné, své zástupce jsme měli v angličti-
ně a francouzštině.

Výuka byla doplněna také návštěvou fil-
mů Antropoid a divadelního představení Pe-
trolejové lampy.

V rámci prevence patologických jevů 
zhlédli naši studenti protidrogový pořad Me-
mento a absolvovali besedu zaměřenou na 
prevenci kriminality.

Při hodnocení školního roku bychom ne-
měli zapomenout ani na domov mládeže, kde 
je ubytováno třicet studentů. Pod vedením 
vychovatelek se aktivně zapojují do dění na 
škole i v obci Lomnice. Za všechny uveďme 
týdenní program pro dva cizince ubytované 
na DM v rámci projektu Edison, programy 
pro děti a seniory v Lomnici nebo v domově 
důchodců na Žernůvce.

Závěrem popřejme našim studentům 
i učitelům hezké prázdniny k načerpání sil 
do dalšího neméně úspěšného školního roku.

Úspěch v anglickém jazyce
Blanka Dračková

Ve čtvrtek 4. května se Jana Pikulová, žáky-
ně tercie, zúčastnila ústředního kola soutěže  
v anglickém jazyce v kategorii II. B. (Tato ka-
tegorie je určena žákům víceletých gymnázií 

z tercie a kvarty, které odpovídají 8. a 9. tří-
dě ZŠ, a probíhá ve školním, okresním, kraj-
ském a ústředním kole.) Jana obsadila třetí 
místo.

Počet účastníků soutěže v anglickém ja-
zyce ve všech kategoriích stoupá každým 

rokem, a odráží tak školní i společenskou 
realitu 21. století. Školních kol se účastní 
cca 25 000 žáků/studentů. Celostátní kolo 
soutěže je pro 70 nejlepších (pět kategorií) 
a probíhá v prostorách NIDV v Praze.

  SOŠ Fortika  
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Program kroužkových týdnů
Po 31. 7. Kulíšci starší
Út 1. 8. Kulíšci mladší
St 2. 8.  Broučci lezoucí
Čt 3. 8. Zpívanky
Pá 4. 8. Broučci nelezoucí
Po 14. 8. Kulíšci starší
Út 15. 8. Kulíšci mladší
St 16. 8.  Broučci lezoucí
Čt 17. 8. Zpívanky
Pá 18. 8. Broučci nelezoucí

Coworking o prázdninách
Coworking bude v RC Studánka probíhat 
i o prázdninách. Od pondělí do pátku od 8.00 
do 14.00 mohou rodiče přijít do RC Studánka, 
předat děti proškolené pečovatelce a věnovat 
se své práci. Formu péče o dítě je třeba dohod-
nout předem na osobní schůzce. Více informa-
cí získáte prostřednictvím emailu studanka.
tisnov@gmail.com nebo na tel. 777 706 721. 

Péče o děti v Jezírku s prázdninovým 
programem
RC Studánka nabízí prázdninovou péči o děti 
od 2 let včetně starších sourozenců. Můžete si 
zvolit každodenní péči nebo si v rámci měsíce 
určit individuální rozvrh. Pro děti máme při-
pravený každý týden jiný program:
Termín Program
10. 7. – 14. 7.  Zvířátka kolem nás
17. 7. – 21. 7.  Týden hudby a divadla
24. 7. – 28. 7.  Pojďte s námi za skřítky a trpaslíky
31. 7.  4. 8.  Sportovní olympiáda
7. 8. – 11. 8.  Cesta kolem světa
14. 8. – 18. 8.  Týden hudby a divadla
21. 8. – 25. 8.  Sportovní olympiáda
28. 8. – 1. 9.  Pojďte s námi do pohádky
O vaše děti se postarají kvalifikované pečova-
telky v době od 7 do 16 hod. Děti přijímáme 
do naplnění kapacity. Podrobnější informa-
ce k prázdninovému provozu Jezírka obdrží-
te u paní Blanky Mahelové, tel. 775 050 558, 
studanka.jezirko@gmail.com.

Řád dětského úsměvu
Na oslavě studánkových narozenin v září 
2017 bude RC Studánka opět udělovat Řád 
dětského úsměvu. Jedná se o ocenění společ-
nostem či organizacím, které jsou přátelské 
rodinám s dětmi. Každý subjekt je hodnocen 

podle specifických možností, které ve své oblas-
ti může nabídnout. Platí tato základní kritéria: 
bezbariérový přístup, vstřícnost rodině, čisté, 
zdravé a nekuřácké prostředí, ohleduplnost k ži-
votnímu prostředí, vstřícnost zaměstnavatelů 
k zaměstnancům s malými dětmi. Víte o někom, 
koho v tomto směru ocenit? Formulář „Návrh 
na ocenění“ a více informací naleznete na našich 
webových stránkách www.studanka-tisnov.cz. 
Podněty, prosím, posílejte do 20. 8. 2017.

Rodinné centrum Studánka dosta-
lo v letošním roce dotace z rozpočtu 
města Tišnova na následující projekty:
Projekt psychologických služeb pro rodiny
Profesionální psychologické poradenství slou-
ží jako prevence negativních jevů v rodině a vy-
chází z akutních i dlouhodobých potřeb klien tů. 
Práce psychologa je zaměřená na podporu 
a harmonizaci vztahů v rodině mezi rodiči a dět-
mi, posilování a rozvoj rodičovských kompe-
tencí, poskytnutí odborné poradenské pomoci 
rodičům při konfliktech ve věci výchovy dítěte. 
Svou činností udržuje a zvyšuje dostupnost od-
borných služeb a má přímou vazbu na občany 
města Tišnova. Dále reagujeme na potřeby ro-
dičů dětí s ADHD. Pomáháme rodičům posílit 
vztah se svým potomkem tak, aby dítě s ADHD 
posílilo svoji pozici ve vlastní rodině a současně 
došlo k podpoře pozitivních vztahů v rodině.

Projekt na podporu aktivit pro rodiče s dět-
mi od 4 měsíců
Cílem projektu je vytvořit pro nejmenší děti 
bohatou nabídku aktivit a podnětů, které jsou 
přínosné pro jejich zdravý vývoj. Aktivity roz-
víjejí děti dle jejich vlastních potřeb. Vytváříme 
přátelské, příjemné a na podněty pestré pro-
středí. V období prvních tří let života dítěte do-
chází k nejvýraznějšímu vývoji mozku a rozvoji 
řeči. Děti si vytváří základní hodnotové a mo-
rální postoje, zažívají první sociální kontakty 
s vrstevníky. Proto je potřebné organizovat ak-
tivity i pro kojence, batolata a děti do 6 let. 

Kulturní akce pro rodiny s dětmi 
Cílem projektu je nabídnout v Tišnově kulturní 
program pro rodiny s malými dětmi. Prostřed-
ky využijeme na organizaci Dne dětí, Studán-
kových narozenin a Martinské oslavy. Pro 
rodiče také připravíme besedu s autorem kni-
hy zaměřené na výchovu dětí. 

Činnost Rodinného centra Studánka, z. s., je rea
lizována za podpory města Tišnova finančně 
symbolickým pronájmem nemovitosti v majet-
ku města. Za veškerou podporu děkujeme.

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

  SVČ Inspiro  

Aktuality z Inspira
POHÁDKOVÝ LES V TIŠNOVĚ 
Dáša Lazarová

Letošní krásné počasí přilákalo v neděli 21. 
května přes tři sta dětí na tradiční a oblíbe-
nou pohádkovou cestu po Klucanině, kterou 
pro ně připravilo středisko volného času In-
spiro Tišnov. 

Děti tak mohly opět na jeden den vstou-
pit do pohádky a hned na začátku je tam 
přivítal král s královnou, kterým pomohly 
seřadit pomíchané pohádkové postavičky. 
Velký úspěch měla letos princezna Locika se 
svojí pánvičkou, kterou se umí neuvěřitelně 
a vtipně bránit. U Harryho Pottera si děti 
vyzkoušely svoje schopnosti a předpoklady 

ke kouzelnictví. Pat a Mat prověřili jejich 
zručnost při řezání dřeva, u včelích med-
vídků si trochu protáhly tělo, a to doslova 
průlezem tunelem, a u pirátů si poskláda-
ly lodičku. Nově letos přivítala děti i kráska 
Bella se svými pomocníky svícnem a hodi-
nami a v závěru se na Sychráku s dětmi roz-
loučila malá čarodějnice s Abraxasem. 

I maminky si rády hrají aneb Školení studánkových lektorek. Foto: Kateřina Hromčíková
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Velmi oblíbenou zastávkou po zdolání prv-
ního kopce opět byly lanové překážky s vel-
kou sítí a prolézačkami pro nejmenší. U nich 
děti vydrží vždy nejdéle a rodiče si mohou na 
chvíli odpočinout třeba v občerstvení. 

Poděkování patří všem dobrovolníkům, 
kteří na svých stanovištích zvládli toto vel-
ké množství dětí a trpělivě vysvětlovali 
a opakovali své úkoly.

Těšíme se na další společná setkávání.

JÍZDA ZRUČNOSTI NA MIMU 
Iva Kroutilová

Bezmála osmdesát účastníků na cyklistické 
překážkové dráze a devadesát na baby dráze 
pro nejmenší. Tolik dětí k nám přijelo v ne-
děli 28. května na kolech, koloběžkách či od-
rážedlech, aby si vyzkoušely své cyklistické 

umění. Pro závodníky ve věku 5 až 15 let 
byla připravena tradiční jízda zručnosti, ten-
tokrát s novými překážkami. Nejobtížnější 
z nich se zdála být tzv. káča, kdy se mu-
sel závodník otočit o tři sta šedesát stupňů 
a přitom v jedné ruce držet madlo překáž-
ky. Zprvu se zdálo, že to bude velice nároč-
ný úkol, ale nakonec se s vysokou obtížností 
vyrovnali všichni. Nejrychlejší jízda nebyla 
přímo úměrná vítězství, za každé nesprávné 
projetí překážky totiž naskakovaly trestné 
vteřiny, takže při vyhlašování vítězů to pro 
mnohé závodníky bylo veliké překvapení.

Jízdu zručnosti na netradičním kole si vy-
zkoušeli i hosté MIMu Vašek Kolář – mis-
tr světa v biketrialu, který na dálku soutěžil 
s juniorskou mistryní světa ve skoku vyso-
kém Michaelou Hrubou. Byl to však boj přá-
telský a pohodový, stejně tak jako celé nedělní 

odpoledne, za které děkujeme všem organizá-
torům a především vám dětem a rodičům. 

Výsledky jízdy zručnosti
kat. 5 až 7 let
1. místo Vejpustek Marek, Šafaříková Emma
2. místo Lux Ondřej, Cempírková Alena
3. místo Balabán Ondřej, Ochotná Emma 

kat. 8 až 10 let
1. místo Zámečník Tomáš, Krištofová Lenka
2. místo Strnad Adam, Malášková Marína
3. místo Vejpustek Ondřej, Šlosárková Eliška
kat. 11 až 15 let
1. místo Suchánek Patrik, Jelínková Barbora
2. místo Halouzka Tomáš, Žáčková Marcela
3. místo Dvořák Tobiáš, Pešková Karolína

ZAHRADNÍ SLAVNOST
Ondřej Smutný

Ve čtvrtek 1. června se uskutečnila Zahradní slav-
nost Inspira. Po loňské úspěšné premiéře jsme 
navázali dalším ročníkem. Na slavnosti účast-
níci zhlédli ukázku z činností dětí v uplynulém 
školním roce. V hlavním programu vystoupily 
na pódiu děti z tanečních, hudebních i sportovně 
laděných kroužků. V prostoru zahrady byla rov-
něž nainstalována výstava výrobků z tvořivých 
zájmových útvarů, které si mohl každý prohléd-
nout stejně jako fotky z kroužků a akcí. Cílem 
Zahradní slavnosti bylo seznámit veřejnost s čin-
ností Inspira, ukázat, co se děti během roku nau-
čily, a představit nové zajímavé činnosti, jimž by 
se v příštím roce mohly věnovat. 

Na akci zavítalo více než čtyři sta návštěv-
níků, kteří zhlédli skvělé výsledky celoroční 
práce dětí a lektorů. Zahradní slavnost se po-
vedla právě zásluhou pečlivé přípravy dětí, 
lektorů a organizátorů. Všem patří velký dík. 

Přehled akcí
Jana Wildová, ředitelka

Přednáška o canisterapii
Centrum sociálních služeb Tišnov Vás 
srdečně zve dne 20. července ve 14.00 
do jídelny DPS Králova na nevšední 
přednášku o canisterapii.

Loňská beseda seniory velmi zaujala, proto 
nás opět navštíví paní Ivana Rybičková, 
která pracuje v organizaci Cantes Brno z. p. s. 
a často přednáší na školách nebo například 
v Domově svaté Alžběty v Žernůvce. Na 
přednášky obvykle vodí i svou psí kamarád-
ku, labradorku Shery.

Canisterapie je jednou z forem zooterapie, 
při níž se využívá pozitivního působení psa 
na zdraví člověka. Je obdivuhodné, že Cantes 

Brno již přes deset let funguje na základě 
dobrovolnictví, to znamená, že si za výkon 
canisterapie jeho členové neúčtují peníze 
a vykonávají ji ve svém volném čase.
Vstupné dobrovolné.

Výlet do Velké Bíteše
Centrum sociálních služeb Tišnov pořádá 
v úterý 25. července odpolední výlet do 
Velké Bíteše. Odjezd od Podhorácké restau-
race ve 12.00 hodin (další zastávky u pošty, 
Penny a Pod Klucaninou). Cena 100 Kč 
zahrnuje dopravu, vstupné s průvodcem do 
muzea a kostela. Akce se uskuteční při mini
málním počtu 20 osob.

Předpokládaný návrat je v 17.30 hod.

Navštivte s námi muzeum ve Velké Bíteši 
a zároveň aktuální etnografickou výstavu 
pod názvem Tradiční úprava a úbor hlavy 

žen k lidovému kroji na Horácku a Pod-
horácku. Tato výstava bude obsahovat 
různé druhy čepců, od vyšívaných plátěných 
až po brokátové, krepíny a vzácné čepce 
zlaté, plíny, vlňáčky, šátky turecké, tibet-
ské, věnce, koruny, hřebeny, ozdoby, rekon-
strukce již zaniklých a méně známých účesů 
na trojrozměrných exponátech, nebudou 
chybět také historické ikonografické ma-
teriály, dokumentace ze současnosti aj.

Po zhlédnutí výstavy se přesuneme 
k prohlídce kostela sv. Jana Křtitele. První 
zmínka o kostele je z roku 1240, opevnění se 
datuje v desetiletích po roce 1408, kdy byla 
Bíteš povýšena na město. Na místě dnešního 
kostela postaveného koncem 15. století 
stál románský kostel. Ze závěru 15. století 
pochází i kostelní opevnění s baštami, 
střílnami a velkou hradební věží. Unikátem 
jsou čtyři původní zvony.

  Centrum sociálních služeb Tišnov  

Foto: archiv SVČ Inspiro
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Z výletu do Náměště nad Oslavou
Ludmila Cvrkalová, Marie Magdová

Vrtulník, který proletí krajinou, a my obdivu-
jeme, jak se takový kolos vznese na oblohu, 
je dnes běžnou záležitostí. Málokdo však ví, 
že obranu vzdušného prostoru naší republi-
ky zabezpečují piloti 22. základny vrtulníko-
vého letectva Náměště nad Oslavou. 

Senioři, kteří se zúčastnili 16. května zá-
jezdu pořádaného CSS Tišnov, to vědí.  A také 
mnoho dalších zajímavostí, které si vyslechli 
přímo na letišti, kam není až tak jednoduché 
se dostat. My jsme nejen viděli a prozkouma-
li vnitřní prostory těchto složitých strojů, ale 
byli jsme i v hangárech, kde se vrtulníky opra-
vují a kde jsme jenom nevěřícně a s obdivem 
zírali na umění techniků. 

Také prohlídka expozicí nového posádko-
vého muzea nás nadchla. Jedná se o první ta-
kové muzeum u nás a ve venkovní části jsme 
zblízka viděli MiG15, bombardér Su7, vr-
tulníky Mi2, slavný Mi24, s nímž čeští pilo-
ti získali 1. cenu při cvičení „NATO Tiger Meet 
v roce 2004“. 

Plni dojmů z návštěvy letiště jsme po 
obědě navštívili státní zámek Náměšť nad 
Oslavou, který je známý největší sbírkou 

gobelínů u nás. Po procházce přilehlým 
parkem a po odpočinku na nádvoří plném 

květin jsme odjížděli zpět do Tišnova plní 
zážitků a dojmů. 

Výlet zakončíme v restauraci U Raušů.
Kontakty pro bližší informace: Markéta Pro-
kopová (tel. 730 193 325).
Osobně se můžete přihlásit také v knihovně 
DPS Králova 1742.

Odpolední procházka do Galerie Patriot
Centrum sociálních služeb Tišnov v pátek 
4. srpna pořádá procházku do Galerie Pa-
triot. Sraz účastníků ve 14.30 hod. před 
vchodem DPS. Možnost odvozu tam i zpět. 
Ostatní půjdou do Galerie procházkou cca 
20 min. lehkou chůzí. Expozice minerálů 
Galerie Patriot představuje vysoce hodnot-
nou sbírku, a to jak kvalitou vystavených 
vzorků, tak i svou komplexností. Expozice 
minerálů je rozložena do dvou pater.

V prvním podlaží návštěvník může obdivo-
vat špičkové evropské minerály, estetické 
světové vzorky, ukázky zlata a dalších 
drahých kovů, drahokamové odrůdy berylu, 
granátu, turmalínu a různé barevné variace 
křemene. Druhé podlaží je věnováno minera
logii České a Slovenské republiky se zas-
toupením nejlepších vzorků z těchto národ-
ních lokalit. Na zpáteční cestě se stavíme na 
občerstvení v Podhorácké restauraci.  
Kontakty pro bližší informace: Markéta 
Prokopová (tel. 730 193 325). Osobně se 
můžete přihlásit také v knihovně DPS Králo-
va 1742.

Letní výlet do Blanska
Centrum sociálních služeb Tišnov ve 
čtvrtek 17. srpna pořádá výlet do Blanska.

Odjezd od Podhorácké restaurace v 10.00 
hodin (další zastávky u pošty, Penny a Pod 
Klucaninou). Cena 160 Kč zahrnuje dopra-
vu, vstupné s průvodcem do zámku a muzea. 
Akce se uskuteční při minimálním počtu 20 
osob.
Předpokládaný návrat je do 17.00 hod.

Pojeďte s námi navštívit nejkrásnější míst-
nosti blanenského zámku, které svůj vzhled 
získaly při poslední velké úpravě, prove-
dené v novorenesančním duchu v 70. letech 
19. století podle projektu Bedřicha Wachs-
manna. Zároveň budeme mít možnost 
seznámit se s tradicemi blanenského 
muzejnictví. Vždyť již v roce 1854 založil 
v Blansku první soukromé muzeum lékař 
salmovských železáren, doktor Jindřich 
Wankel, všestranná osobnost vědy a kul-
tury, která bývá nazývána „otcem moravské 
archeologie“. K vidění jsou stálé expozice 
muzea: Putování za osobnostmi Blanenska, 
Objevitelé Moravského krasu, Hrady bla-
nenského okolí, Chemická laboratoř barona 
Reichenbacha atd. Závěr výletu zakončíme 
obědem v Zámecké sýpce.
Kontakty pro bližší informace: Markéta 
Prokopová (tel. 730 193 325). Osobně se 
můžete přihlásit také v knihovně DPS Králo-
va, 1742.

PŘIPRAVUJEME:
Zájezd – vodní elektrárna Dalešice 
a Dalešický pivovar
Centrum sociálních služeb Tišnov ve čtvrtek 
14. září pořádá zájezd do přečerpávací vod-

ní elektrárny Dalešice a Dalešického pivo
varu.
Odjezd od Podhorácké restaurace v 10.00 
hodin (další zastávky u pošty, Penny a Pod 
Klucaninou). Cena 210 Kč zahrnuje do-
pravu, vstupné s průvodcem do elektrárny 
Dalešice a Dalešického pivovaru. 

Dalešická elektrárna je druhou nejvýkon
nější vodní elektrárnou v ČR, byla postavena 
v souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny 
Dukovany. Nádrž Dalešice je též využívána 
k rekreačním účelům, chovu ryb, tlumení 
povodní a zlepšování průtoku v řece v su-
chém období. Nádrž leží pod nejvyšší sypa-
nou hrází ve střední Evropě. Zážitkem bude 
jistě i návštěva  Dalešického pivovaru. Starý 
pivovarský zákon říká, že k výrobě piva se 
smí použít jen vody, sladu, chmele a kvas-
nic a během výroby do něj nemá být nic 
přidáváno, ani z něj odebíráno. Dalešické 
pivo se od znovuotevření pivovaru v roce 
2002 vaří výhradně tímto klasickým 
způsobem, nepasterizuje se ani nefiltruje, 
a zůstává tak zcela přírodním produktem. 
Pravidelně se zde vaří Dalešická jedenáct-
ka, kterou budeme mít možnost ochutnat. 
Závěrem poobědváme v Dalešické restau-
raci.    

Akce se uskuteční při minimálním počtu 20 
osob. Předpokládaný návrat je do 18.00 hod.      
Kontakt pro bližší informace: Markéta Pro-
kopová (tel. 730 193 325).     
Osobně se můžete přihlásit také v knihovně 
DPS Králova 1742.

Foto: Markéta Prokopová
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  Oblastní charita Tišnov  

Již 10 let pomáháme aneb Oblastní charita Tišnov slaví 10 let existence
Oblastní charita Tišnov byla oficiálně zří-

zena na základě rozhodnutí Diecézní cha-
rity Brno od 1. 1. 2007. První zaměstnanec 
nastoupil od 1. 6. 2007. Svou působnos-
tí pokrývá oblast tišnovského děkanství, je 
organizační složkou Diecézní charity Brno. 
Všechny ostatní oblastní charity vznikaly 
hned po revoluci v roce 1990 a jejich počáteč-
ní práce byla založena hlavně na dobrovolní-
cích a nadšencích, kteří v nich, ve valné míře, 
působili. Ve svých oblastech začínali činnost 
hlavně řešením běžné potřebnosti (např. šat-
ník, kompenzační pomůcky apod.), postupně 
potom přecházeli na sociální služby.

Vznik charity v Tišnově již svazovaly po-
žadavky zákona o sociálních službách, které 
byly velice náročné.  Zákon určoval přesné 
vysokoškolské vzdělání sociálních pracov-
níků i další pracovníci museli mít specifické 
vzdělání pro práci v jednotlivých službách. 
Paragrafy zákona byly přísné, na kvalitu slu-
žeb a její činnost a dodržování pravidel, včet-
ně financování, dohlížely poměrně časté 
kontroly. Podmínky zákona a změna financo-
vání svazovaly Oblastní charitě Tišnov ruce 
a nedovolovaly zamýšlený rozvoj a založení 
všech potřebných sociálních služeb. A tak se 
nemohlo reagovat v plné míře na potřebnost 
v okolí. Charitu omezovaly předpisy, finance 
a prostory. Služby musely být registrované na 
Jihomoravském kraji a veškerá činnost se sta-
la limitovanou.

„Původním záměrem nové oblastní cha-
rity bylo zřízení denního stacionáře a akti-
vizace seniorů, kteří se o sebe již nedokáží 
v domácnosti postarat, a ten nevyšel! Nemo-
vitost, která byla k tomuto účelu vyhlédnu-
ta, nám nebyla MÚ Tišnov pronajata. Začali 
jsme se tedy rozhlížet, co jiného by tato loka-
lita potřebovala,“ říká paní ředitelka Oblast-
ní charity Tišnov. Protože se nedařilo získat 
nemovitosti do nájmu, začaly se provozovat 
hlavně terénní sociální služby nebo takové, 
které nepotřebují větší prostor. 

„V září 2007 se podařilo zaregistrovat tři 
služby, pečovatelskou, nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež a sociálněprávní poraden-
ství. Tři čtvrtě roku jsme byli čtyři pracovníci 
v jedné kanceláři. Funkce požadované záko-
nem jsme kumulovali, všichni zaměstnanci 
pracovali ve více službách a zastupovali jak 
vedení, tak i přímou péči. Požadavky uživa-
telů a potřebnost těchto služeb se projevova-
ly jak v ORP Tišnov, tak v ORP Kuřim. Ověřili 
jsme si nutnost rozšíření stávajících služeb 
a vyjednávali s potřebnými orgány zřízení 
služeb nových. Bylo nezbytné nalézt nové, 
větší prostory pro provoz oblastní charity! 
Začali jsme opět jednat s pracovníky vedení 
města Tišnova a podali jsme žádost o nájem 

některých městských budov (bylo jich více). 
Nakonec se nám podařilo prosadit rekon-
strukci objektu na ulici Ráboňova 116, a to 
pro provozování služeb a sídlo. Bylo to v roce 
2008. Požadavek nakonec vedení města Tiš-
nova vyslyšelo. Nejvíce se o umožnění pro-
nájmu této budovy zasadili tehdejší starosta 
Ing. František Svoboda a místostarostka Ing. 
Zuzana Brzobohatá. Od 1. 6. 2008 se do no-
vých prostor dostala první služba, a to nízko-
prahové centrum Klub Čas, následně poradna 
a pečovatelská služba. Byla to pro nás velká 
sláva,“ vzpomíná první zaměstnankyně, ředi-
telka Ing. Marcela Dvořáková.

Hned v srpnu tohoto roku se pod říze-
ní tišnovské charity dostala i zdravotní služ-
ba – Charitní ošetřovatelská služba. Ta zde již 
působila delší dobu, ale byla řízena Oblastní 
charitou Rajhrad. Po zvládnutí těchto služeb 
se začalo uvažovat, co dalšího by lidé od cha-
rity potřebovali. Velkým přínosem pro okolí 
by bylo zřízení domácí hospicové péče, kte-
rá je velice náročná na odbornost i finance. 
Součástí je i odlehčovací služba, kterou jsme 
zřídili, a také lékař specializovaný na léčbu 
bolesti, toho se nám nedařilo dlouhodobě 
ale zajistit. Tak se do této potřebné a náročné 
služby pouští naše charita opět až nyní.

Co se ještě podařilo? Bylo to jediné poby-
tové zařízení a prostory se našly „až“ ve Skry-
jích. Na začátky tohoto nádherného zařízení 
si opět zavzpomínala paní ředitelka: „Paní 
starostka Skryjí, MUDr. Jana Jeřábková, zna-
la velice dobře potřebnost zřízení pobytové 
služby pro lidi s mentálním postižením a v tu 
dobu nabídla i prostory pro tuto činnost. 
Vznikla tedy společná vize, vyplývající z poža-
davků rodin, které měly postiženého člověka 
v domácnosti. Zřízení této služby vyžadova-
lo velkou rekonstrukci v tu dobu nevyužité 
mateřské školy ve Skryjích, kterou nám paní 
starostka za tímto účelem nabídla. Měli jsme 
tedy stejný cíl. Začalo martyrium s projektem 
a sehnáním finančních prostředků na rekon-
strukci. Žadatelem o finance na investice na 
ministerstvu a JMK se sice stala obec Skryje, 
zpracování a podávání žádosti ale zajišťova-
la Oblastní charita Tišnov. Po čtyřech letech 
nepřetržitých a několikrát se opakujících žá-
dostí se podařilo sehnat dvanáct milio nů na 
rekonstrukci budovy MŠ. 

Devět milionů poskytlo Ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí a povinnou spoluúčast ve 
výši tří milionů vyplatil, na základě opakují-
cích se žádostí, Jihomoravský kraj. Mohlo se 
tedy začít s opravou. Vzniklo tak chráněné 
bydlení a sociální rehabilitace pro jedenáct 
mentálně postižených uživatelů. Místa byla 
velice rychle naplněna. Žádosti o tyto služby 
nejsme schopni z kapacitních důvodů pokrýt 

dodnes. Takový byl počátek poslední služ-
by, kterou se nám podařilo v Tišnově a oko-
lí zřídit. Nyní když se na příspěvku na služby 
musí podílet i obce, kdy finance jsou čím dál 
víc omezovány, je založit nebo rozšířit sociál
ní služby téměř nemožné. Přestože nejsme 
schopni požadavky uživatelů z důvodu kapa-
city naplnit! Potřebnost je daleko větší.“ 

Aktuálně Oblastní charita Tišnov nabízí 
sedm služeb (šest sociálních a jednu zdra-
votní). Pomoc lidem žít na stáří ve vlastním 
domácím prostředí se svými rodinami, tuto 
možnost vytváří terénní služby, pojďme si je 
nyní představit: 

Ošetřovatelská služba
Služba je zdravotní a je hrazená z veřejné-
ho zdravotního pojištění. Pokrývá území 
ORP Tišnov a ORP Kuřim a zajišťuje ji devět 
pracovníků.

Pečovatelská služba
Tato sociální služba podporuje osoby při 
zvládání těžkostí péče o sebe a svoji do-
mácnost a umožňuje jim v nejvyšší možné 
míře zapojení do běžného života společnosti 
a v případech, kdy to vylučuje jejich stav, za-
jistí jim důstojné setrvání v jejich domácím 
prostředí. 

Odlehčovací služba
Poskytuje pomoc a podporu seniorům, oso-
bám s chronickým onemocněním a osobám 
s tělesným postižením, o které běžně pečují 
v jejich přirozeném sociálním prostředí ro-
dinní příslušníci, již tuto péči nejsou v po-
třebné míře po určitou dobu schopni zajistit 
(např. v době nezbytného odpočinku, při pra-
covní vytíženosti), ale usilují o to, aby jejich 
blízký nadále setrval v domácím prostředí, 
v pečovatelské a odlehčovací službě pracuje 
osmnáct zaměstnanců.

Ostatní sociální služby provozované cha-
ritou Tišnov jsou následující:
Klub Čas Tišnov – nízkoprahové zaříze-
ní pro děti a mládež
Poskytuje v Tišnově a na Lomnici podporu 
mladým ve věku od 9 do 26 let, kteří se ocita-
jí v konfliktní společenské situaci, zažívají ob-
tížnou životní událost nebo omezující životní 
podmínky. Naše práce s klienty spočívá v po-
moci s řešením situací, které je mohou ohro-
zit při jejich dospívání, přispíváme k jejich 
osobnímu rozvoji a pomáháme jim při hledá-
ní místa ve společnosti. 

Chráněné bydlení Skryje
Má za cíl podporovat a pomáhat klientům 
uspokojit svoje biopsychosociální a spirituální 
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potřeby s ohledem na poskytované činnosti 
tak, aby mohli žít plnohodnotným a celistvým 
životem. Bydlení zajišťuje 24hodinový pro-
voz služby pro osoby s mentálním postižením 
nebo v kombinaci s postižením tělesným.

Sociální rehabilitace Skryje
Poskytuje lidem s mentálním postižením 
prostor, čas a pomoc k nácviku činností spo-
jených s každodenním životem s ohledem na 
nabízené činnosti tak, aby se naučili přebírat 
odpovědnost za svůj život a mohli se tak stát 
nezávislými lidmi. Cílem této služby je roz-
šiřovat a zlepšovat dovednosti klientů v ob-
lastech pracovního uplatnění, samostatného 
bydlení, využití volného času a dalšího vzdě-
lávání, tak aby byl podpořen přirozený rozvoj 
jedince v dospělém věku. Uživatelům těchto 
dvou služeb se věnuje deset pracovníků.

Poradna Porta Tišnov
Odborné sociální poradenství poskytuje 
informace a podporu lidem, kteří se ocit-
li v tíživé životní situaci nebo kterým tato 

situace bezprostředně hrozí a neumí nebo 
ji nemohou řešit vlastními silami. Poraden-
ství poskytujeme bezplatně a anonymně, 
působí u nás také právník, který prová-
dí i oddlužení klientů. Službu zajišťují dva 
pracovníci.

Kromě toho provozujeme půjčovnu kom-
penzačních pomůcek. Tuto službu může vy-
užít kdokoliv, nemusí být naším klientem. 
Půjčujeme např. polohovací postele, WC křes-
la, pojízdné vozíky, chodítka, antidekubitní 
matrace atd.

Ostatními činnostmi je v současné době 
potravinová banka pro sociálně slabé spolu-
občany, projekt na úhradu obědů dětem ze 
sociálně slabých rodin. Také jsme schopni za-
jistit duchovní péči jak uživatelům, tak i za-
městnancům naší charity.

Vedení Oblastní charity Tišnov při tom-
to desetiletém výročí děkuje všem, kteří se 
na její činnosti jakýmkoliv způsobem podílí. 
A těchto příznivců, jak z řady občanů, tak i in-
stitucí, je opravdu velká řada.

MAS Brána Vysočiny plánuje vyhlásit další výzvy, tentokrát v IROP!
Libuše Beranová

V červnu se MAS Brána Vysočiny podařilo vyhlásit dvě výzvy z operačního programu Zaměstnanost, a to na podporu prorodinných opat-
ření a sociálních služeb.

V tomto létě plánuje MAS vyhlásit další výzvy, tentokrát z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti vzdělává-
ní a školství (odborné učebny pro základní školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání) a sociálních služeb (rozvoj sociálních služeb).
Integrovaný regionální operační program 
3. výzva MAS Brána Vysočiny na podporu vzdělávání a školství – I.
Finanční alokace výzvy 5 000 000 Kč
Minimální výše celkových 
způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč

Maximální výše celkových 
způsobilých výdajů projektu 2 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé

Aktivita Infrastruktura základních škol – školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání 
–  další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 
Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 
–  školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy 
–  další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

Spoluúčast 5 %

Cílové skupiny

Společné pro všechny aktivity
–  osoby sociálně vyloučené 
–  osoby ohrožené sociálním vyloučením 
–  osoby se speciálními vzdělávacími potřebami 
–  pedagogičtí pracovníci 
–  pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb 
Aktivity Infrastruktura základních škol – žáci Aktivita Infra struktura pro zájmové, neformální 
a celoživotní vzdělávání 
– žáci (studenti) – děti v předškolním vzdělávání 
–  pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti neformálního a zájmového 

vzdělávání dětí a mládeže 
–  dospělí v dalším vzdělávání 

SPOLKY A SDRUŽENÍ  

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ   

V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ SKRYJE 

 

Chcete vědět, jak se nám bydlí v chráněném bydlení uprostřed přírody a co 
všechno dokážeme?  

Přijďte se podívat!  

  
5. července 2017 v den pouti sv.  Cyrila a Metoděje 

od 12:00 do 17:00 hodin  
 

Na co se můžete těšit? 

 prohlídka chráněného bydlení a fotografie z 
našich aktivit 

 ukázky výrobků služby sociální rehabilitace 
 během odpoledne je možné si s klienty 

posedět a popovídat u dobré kávy a 
drobného občerstvení  

 

Na přípravě programu se aktivně podílí a na setkání s Vámi se těší 
všichni obyvatelé a pracovníci Chráněného bydlení a Sociální 

rehabilitace Skryje. 

 

 

  MAS Brána Vysočiny  
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Popis podporovaných aktivit

Aktivita Infrastruktura základních škol
–  stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání 

ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích 
jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory) 

–  rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol 
Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 
–  stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě 

na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce 
s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory) 

Projektové záměry musí být v souladu s místním akčním plánem vzdělávání nebo s krajským akčním 
plánem vzdělávání.

4. výzva MAS Brána Vysočiny na podporu sociálních služeb – I.
Finanční alokace výzvy 1 500 000 Kč
Minimální výše celkových 
způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč

Maximální výše celkových 
způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé

–  kraje a organizace zřizované a zakládané kraji 
–  obce a organizace zřizované a zakládané obcemi 
–  dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí 
–  organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 
–  nestátní neziskové organizace 
–  církve 
–  církevní organizace 

Spoluúčast 5 %

Cílové skupiny Aktivita Rozvoj sociálních služeb 
–  osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením 

Popis podporovaných aktivit Aktivita Rozvoj sociálních služeb 
–  nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu 
–  výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu 

a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami 
Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších 
předpisů.

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro: 
–  nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
–  sociální poradny 
–  pečovatelská služba 
–  odlehčovací služby
Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

Změny výzev jsou před jejich vyhlášením možné! Výzvy budou zveřejněny na http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-irop.  
Ke každé bude po jejím vyhlášení uspořádán seminář pro žadatele. V případě dotazů lze kontaktovat kancelář MAS –  
PhDr. Libuše Beranová, 777 706 722, nebo Mgr. Sylva Veselá, 777 558 154. Veškeré aktuální informace sledujte na našem webu  
www.masbranavysociny.cz.  

Projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Brána Vysočiny je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je 
posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Brána Vysočiny.

KULTURA  

S Michalem Prokopem nejen o bigbítu… (2. část)
Václav Seyfert, redaktor TN

Ve středu 12. července vystoupí na zahrád-
ce U Palce jedna z legend české rockové hud-
by Michal Prokop se skupinou Framus Five. 
Před svým tišnovským koncertem nám zpě-
vák poskytl rozsáhlé interview, jehož první 
část jsme zveřejnili v minulém čísle a dnes 
přinášíme jeho dokončení…

V časech nepřejících bigbítu jste vedle 
angažmá v Semaforu účinkoval i v kon-
certních pořadech Evy Pilarové či Hany 
Zagorové. Vaše singly z těch časů se za-
tím nedočkaly digitální reedice, což sice 
u většiny z nich není velká škoda, ale 
přesto si myslím, že některé z nich by 
stálo za to znovu vydat. Mám na mysli 
třeba Spáleného písničku Telefon mlčí, 

Zaklínám z repertoáru Les Humphries 
Singers – a asi by se našly i další…
Myslím, že jste vybral správně, možná bych 
doplnil ještě B stranu singlu Zaklínám, kde je 
moje písnička s textem Ladislava Kopeckého 
Píseň kolovrátků. Zajímavé jako rarita je, že 
na obou stranách toho singlu na kytaru v ka-
pele kombinované z Orchestru Karla Vágnera 
a skupiny Franty Čecha hraje Olda Říha, ještě 
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než zahájil svou hvězdnou kariéru s Katapul-
tem. Ale obecně moje singlová produkce z té 
doby za reedici nestojí.

Další nezdokumentovanou kapitolou 
Vaší kariéry je polovina sedmdesátých 
let. Zpíval jste s jazzrockovým Mahago-
nem a krátce pak existovala podobně 
zaměřená kapela Profanohagha. Může-
te zavzpomínat na toto období, z něhož 
zřejmě rovněž nejsou k dispozici žádné 
archivní audiozáznamy?
Bylo to hledání ztracené tváře, pokusy, abych 
aspoň občas cítil na jevišti, že moje zpívání má 
smysl. Živil jsem se jinde, s Mahagonem to bylo 
pár vystoupení v klubech a na jazzových festi-
valech, kluci o deset let mladší hráli skvěle, ale 
oni studovali a já měl rodinu, kterou jsem mu-
sel živit, a tak to byl opravdu jen koníček. Pak 
se rozdělili, já jsem s některými z nich vytvo-
řil jazzrockovou formaci Profanohagha (což 
byla zkratka z našich přijmení – Prokop, Fauk-
ner, Noha, Hála, Ghali), zkoušeli jsme jazzrock 
zpívaný, např. na básně z Erbenovy Kytice, ale 
nějak se to nedařilo, vyjeli jsme na turné do 
Polska s anglickou glamrockovou kapelou The 
Mud, to spolu nefungovalo, a skončilo to rychle. 
Žádné nahrávky z té doby neexistují, LP Maha-
gonu pochází z doby, kdy už jsem s nimi nebyl. 
Musel jsem dospět k názoru, že tyhle polopo-
kusy nemají smysl, že musím do toho jít naplno 
a obnovit svou kapelu, tedy Framus Five (vlast-
ně v té době Framus 5, z pochopitelných důvo-
dů – byla to doba Modrého Efektu, Zelenáčů, 
Plavců, žádné anglické názvy!).

První obnovený Framus měl s tím pů-
vodním styčné body v podobě někte-
rých členů, jako byli Ivan Trnka nebo 
Miki Bláha. Pak dostal Mišík zákaz vy-
stupování a po Vašem boku se objevilo 
prakticky celé jeho tehdejší ETC… Jak to 
Vladimír nesl tehdy a jak se na to oba dí-
váte dnes s odstupem let?
Jsou mýty, které můžete vyvracet desítky let, 
ale stejně se budou vracet. Kolej Yesterday 
jsme dali dohromady a i natočili v sestavě, 
v níž z ETC… byl pouze a jedině Honza Hru-
bý! Tak jsme to i hráli celou další sezónu. Te-
prve poté, když odešel klávesista Honza Kolář 
po absolutoriu HAMU na vojnu, přišli do ka-
pely další dva hráči, kteří bývali členy ETC…, 
i když oba v té době už rok hráli každý jinde. 
Jirka Veselý s popovým Golemem, Kulich – 
Petr Pokorný s Country Beatem. A tohle trvalo 
zase jen jednu sezónu. Pak přišli jiní muzikan-
ti, mezi nimi byl taky jeden, který byl v době 
Mišíkova zákazu v ETC…, tedy Vašek Veselý. 
Zajímavé je, že když kluci odcházeli z Framu-
su, k Mišíkovi, který mezitím už opět kape-
lu mohl obnovit, šel zpátky jen Honza Hrubý, 
který teď už mnoho let zase hraje u nás. Na 
Vláďovy pocity se musíte zeptat jeho, dove-
du pochopit, že mu v té době juchej nebylo. Já 
za sebe mohu říci, že naše vztahy jsou velmi 

dobré, známe se po celou dobu našeho „pa-
ralelního běhu“ českým bigbítem, i když naše 
cesty byly občas hodně různé.

Po listopadu 1989 jste se pustil do poli-
tiky a na rozdíl od dalších umělců, kteří 
také nakrátko zasedli v parlamentu, jste 
v ní vydržel velmi dlouho. Co Vás k ní ta-
kovou dobu přitahovalo a proč jste z ní 
naopak přece jen odešel?
Tohle je jedna z nejčastějších otázek, které do-
stávám. Je to téma na samostatný obsáhlý roz-
hovor, ale abych se pokusil postihnout smysl 
vaší otázky stručně: Mne vždycky zajímala 
historie, vztahy, systémy a principy fungová-
ní společnosti a státu. Pochopil jsem, že politi-
ka je profese, a chtěl jsem se ji naučit, protože 
jsem byl ve věku, kdy jsem měl pocit, že člo-
věk má v životě zkusit i něco jiného, pokud se 
na to cítí. A tak jsem tam zůstal skoro deset 
let. Ale zároveň jsem jako každý zodpovědný 
politik musel neustále řešit základní konflikt 
mezi dvěma loajalitami. Loajalitou k princi-
pům a loajalitou ke straně, k níž patřím. A to je 
po čertech těžká věc, každý má ten práh loa-
jality nastaven jinak. A přitom jsem pochopil, 
že bez té strany politiku prakticky dělat nelze. 
Takže jsem odešel, když už jsem cítil, že pro-
blémy strany začínají přesahovat problémy 
společnosti, ty principy, pro které jsem do po-
litiky vstupoval. A tak je tomu i dnes. Nezmě-
nil jsem své politické postoje, ale nehodlám se 
zabývat partajními mechanizmy. 

Na ministerstvu kultury jste působil 
jako náměstek v časech Pavla Tigrida. 
Předpokládám, že spolupráce s takovou 
osobností patří k zajímavým údobím 
Vašeho života. Jak vzpomínáte na svého 
tehdejšího „nadřízeného“?
Rok před nástupem Pavla Tigrida byl minis-
trem můj vůbec první šéf v životě – Jindřich 
Kabát. Ten odstoupil a přišla legenda demo-
kratické politiky, muž, jehož jméno jsme léta 
byli zvyklí slýchat s označením největšího 
belzebuba imperialistického pekla. Nobles-
ní novinář, s úžasnou historií a taky aurou 
a charismatem. Náš příběh společně stráve-
ných dvou a půl let na ministerstvu je také 
samostatným tématem na rozhovor, nakonec 

nám to nedopadlo dobře, odešel jsem sám, ale 
z důvodů zcela pracovních, nikoli politických 
ani osobních. Však taky ve chvíli, kdy už jsme 
spolu nepracovali, dobré vztahy se vrátily. 
Moje máma mi říkala, když Tigrid nastupoval, 
važ si toho, budeš pracovat s někým, kdo zažil 
první republiku. A bylo to znát.

Dlouhou dobu jste se objevoval na tele-
vizní obrazovce jako moderátor vlast-
ních pořadů pojmenovaných po Vašich 
písničkách. Nejprve to bylo na Primě 
v cyklu Nic ve zlým, nic v dobrým, pak 
přišlo 14 let s Českou televizí v baru 
Krásný ztráty. Naplňovala Vás tato čin-
nost podobně silně jako hudba? Čím ji-
ným než právě zpívání a koncertování?
Tak silně jako hudba mě nenaplňovalo nikdy 
nic. Ale televizní potkávání se s hosty bylo 
úžasně zajímavé, byla to svého druhu jednak 
opět kreativní práce, jednak to byla jakási 
spojnice mezi mnou a tou mou minulou veřej-
nou činností. A taky jsem se tam potkal s toli-
ka lidmi, které bych třeba nikdy jinak neměl 
šanci potkat. Bylo to nádherné. 

Pod stejným jménem Krásný ztráty jste 
vloni uspořádal na hradě Loket festival 
u příležitosti svých sedmdesátin a „pro 
velký úspěch“ akce pokračuje druhým 
ročníkem i letos, pro změnu na Konopišti, 
prakticky hned po skončení tišnovského 
koncertu. Na jaké účinkující se můžeme 
v tomto charismatickém prostředí těšit?
Ten festival by měl vždycky zprostředkovávat 
nějaká setkávání. Jednak samozřejmě muziky 
s publikem, ale taky jednotlivých muzikant-
ských projektů mezi sebou, generačně i mezi-
generačně. Proto ten název, který jsme tomu 
dali podle televizní talk show záměrně. A proto 
tu dramaturgii děláme s Davidem Gaydečkou, 
mým promotérem a jeho týmem nikoli tak, že 
seženeme pokud možno největší jména z těch, 
co mají zrovna čas, ale chceme tomu dát něja-
kou společnou linku. Vloni to byla třeba přede-
vším šedesátá léta, hudební kořeny nás, co z té 
generace ještě hrajeme, a pak setkávání s těmi 
mlaďochy. To bude letos samozřejmě taky, ale 
vedle toho půjde tentokrát spíš o generaci, kte-
rou profilovala léta osmdesátá, tedy tak trochu 
přeneseně to, čemu bolševik trefně říkal „nová 
vlna se starým obsahem“. Mezi nimi budou 
i velká jména – Michal Pavlíček, Visáči nebo 
Mňága a Žďorp… A pak tam budou ten první 
den projekty jednotlivých členů Framus Five – 
Kukulín, Blues Band, Yo Yo Band, a já se poku-
sím mezi tím různě lítat a občas se připojovat. 
Samozřejmě taky zahrajeme v obou sestavách, 
jak s Framus Five, tak v triu s Lubošem Andrš-
tem a Honzou Hrubým. No a přesný program 
najde každý na www.festivalkrasnyztraty.cz.

Děkuji za rozhovor a do budoucích let 
přeji pevné zdraví a stále hodně radosti 
z dobré hudby.Foto: osobní archiv Michala Prokopa



Neznámý Jambor. Jamborův dům, 22. 9. – 31. 12. 2017
Marta Sylvestrová, autorka výstavy

První výstava, kterou se veřejnosti znovu ote-
vře v pátek 22. září zrekonstruovaný galerijní 
prostor Jamborova domu, bude věnována ma-
líři Josefu Jamborovi (29. 10. 1887 Pohledec 
u Nového Města na Moravě – 17. 9. 1964 Tiš-
nov), který v rodinném domku na Brněnské 

ulici č. 475 v Tišnově žil a tvořil od počátku tři-
cátých let až do sklonku svého tvůrčího života.  

Výstava Neznámý Jambor představí řadu 
stylově i tematicky neznámých umělcových 
děl, jež se v posledním desetiletí začala obje-
vovat na trhu s uměním. Ta budou doplněna 
o pozapomenuté Jamborovy obrazy, akvarely 
a kresby, skryté v depozitářích státních galerií, 

muzeí a v privátních sbírkách. Cílem výstavy 
je ukázat Jamborovu tvorbu v nových souvis-
lostech, zejména poukázat na vlivy impresio-
nismu v dílech Antonína Slavíčka, k němuž se 
Jambor počínaje zhruba rokem 1914 od své-
ho přijetí na pražskou AVU do konce dvacá-
tých let minulého století programově hlásil. 
Výběr prací na výstavě se uzavře malířovými 
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Vrací se i Aneta
Václav Seyfert, redaktor TN

Před měsícem jsme Vás zvali na dvě akce 
umělců, kteří se do Tišnova vrátili přesně po 
sedmi letech. Během prázdnin nás čeká stej-
ný návrat dokonce do třetice – proběhne totiž 
další koncert, jehož hlavní protagonist(k)a se 
u nás představil(a) již v roce 2010. Jedná se 
o zpěvačku Anetu Langerovou, která vystou-
pí v letním kině v úterý 8. srpna od 20 hodin 
společně se svou kapelou a smyčcovým triem.

Aneta Langerová je sice produktem tele-
vizní soutěže Česko hledá SuperStar (vyhrála 
ji v roce 2004), ale od ostatních laureátů té-
hle show se od samého počátku na hony liší, 
neboť nejde o žádnou krátkodechou hvěz-
dičku či celebritku pro bulvární média, nýbrž 
o umělkyni s jasným názorem a s produk-
cí zajímavou i pro poučenější publikum. Její 
předvánoční vystoupení 20. 12. 2010 v tiš-
novském Kině Svratka bylo na stránkách 
Městského kulturního střediska zhodnoceno 
těmito slovy:

„Vskutku nabitý program měla Aneta 
Langerová v předvánočním týdnu. V sobotu 
18. prosince pozdě večer ještě statečně bojo-
vala o absolutní prvenství v televizní soutěži 
Stardance a v pondělí už se vydala zasněženou 
krajinou do tišnovského kina, kde začínala zá-
věrečná část jejího Tour 010. (Po Tišnovu už 
přišly na řadu jen Valašské Meziříčí a Frýdek-
-Místek). Jak se přiznal Anetin bratr a mana-
žer Nikola Langer, tišnovský koncert byl teprve 
druhý za celou dlouhou dobu její samostatné 
pěvecké dráhy, při němž se hrálo pro sedící di-
váky. Eventuální strach z toho, že by naše pub-
likum zůstalo příliš chladné, byl ale zažehnán 
hned první skladbou, během níž se potvrdilo, že 
i vsedě to bude slušný ‚kotel‘. Měli na tom sice 
značný podíl přítomní členové Anetina fanclu-
bu, kteří znali prakticky všechny texty nazpa-
měť, ale zahanbit se nenechali ani ‚domorodci‘, 
takže při závěrečné Vodě živé už se stálo ne-
jen před pódiem, ale po celém sále. Anetino vy-
stoupení působilo sympaticky zejména tím, že 
bylo jen a jen o hudbě. Žádné zbytečné proslo-
vy, natožpak nějaké násilné pokusy o líbivou 
show – jedna písnička střídala druhou a z těch 
známých tak zazněly prakticky všechny, ať už 
šlo o ty letité z prvního alba Spousta andě-
lů, nebo o tituly z pozdějších CD Dotyk a Jsem. 

Také doprovodná kapela předváděla slušný 
big bít, nicméně jasnou jedničkou byla na pódiu 
samotná Aneta: intonační suverenitu a bezpro-
střední samozřejmost v jakékoliv hlasové polo-
ze by jí mohla závidět většina starších kolegyň. 
Tři stovky diváků působily viditelně spokojeně, 
pro mnohé z nich byl příjemnou tečkou i Ane-
tin podpis na zakoupené fotografii či cédéč-
ku – rozdala jich po koncertě ve foyer více než 
dost...“

Od zmíněného prosince 2010 vydala Aneta 
další dvě vlastní alba – Pár míst z roku 2011 
(současně i DVD) je záznamem jejího akus-
tického turné, o tři roky později pak vyšlo řa-
dové CD Na Radosti, po němž je pojmenován 
i zpěvaččin současný koncertní program. Jed-
ná se o soubor písní „inspirovaných místem, 
kde se zastavil čas a s ním i osudy lidí, kteří 
tam žili. To místo jsme si zamilovali, okouzlilo 
nás a vtáhlo do příběhů, které chceme vyprá-
vět.“ Písně vznikaly v hloubi šumavských lesů 
a dají se charakterizovat třemi slovy: vyprá-
vění, silné ženy, venkov. O místu jejich vzni-
ku zpěvačka říká: „Dům Na Radosti je bývalý 
sirotčinec, kde se jeptišky staraly o opuštěné 
děti. Bylo zásadní, že jsme jej vůbec našli. Je na-
plněné příběhy a člověk to cítí hned, jak přije-
de. Mají tam třeba starý kostel. Představovali 
jsme si nevěstu, jak stojí u oltáře, nechce tam 

být a promlouvá s Panenkou Marií o víře v ži-
vot a o naději.“ 

Na albu byl v roce 2015 vydán také záznam 
letního komorního muzikálu Divadla Ungelt 
Touha jménem Einodis, ve kterém Aneta Lan-
gerová a Marta Kubišová ztvárnily v různých 
životních epochách postavu baronky Sidonie 
Nádherné, poslední majitelky zámku Vrcho-
tovy Janovice. Hra autorky Marty Skarlanto-
vé a hudebního skladatele Karla Štolby měla 
premiéru v červnu 2013 a v repertoáru diva-
dla je dodnes. Aneta se ovšem coby herečka 
neprezentuje jen na jevišti, brzy bude k vi-
dění také na stříbrném plátně, a to ve velmi 
dlouho připravovaném filmu režisérky Mar-
ty Novákové 8 hlav šílenství. Hraje zde titul-
ní roli ruské básnířky Anny Barkovové, která 
byla během svého života třikrát odvlečena do 
gulagu a ve vyhnanství strávila plných 22 let 
(1934–1939 v táboře nucených prací v Ka-
zachstánu, 1947–1956 na Sibiři a 1957–1965 
v Mordvinsku).

Plných devět let byla Aneta Langerová rov-
něž patronkou projektu Světluška Nadace 
Českého rozhlasu, zaměřeného na pomoc ne-
vidomým a slabozrakým.

Koncert zpěvačky, která je jako jedna 
z mála na naší scéně opravdu všestrannou 
osobností, stojí jistě za návštěvu. Neváhejte…

Foto: Olga Špátová
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raně tišnovskými motivy z poloviny třicátých 
let, kdy již trvale žil jako úspěšný a renomo-
vaný malíř od svých 44 let v Tišnově. Vedle 
Jamborových proslulých a opakovaně prezen-
tovaných motivů z Vysočiny se nyní na tišnov-
ské výstavě budou moci návštěvníci seznámit 
také s ozvuky secesního tvarosloví a barevnos-
ti v Jamborových prvotních kresbách a akva-
relech s krajinářskými náměty kolem jeho 
rodného Pohledce a Nového Města na Moravě, 
kde studoval na tamní reálce. Na ně navazují 
v časové ose Jamborovy rané malby z dnes již 
zcela proměněných částí Brna a okolí (kam se 
po odprodeji jeho rodného domku v Pohledci 
přestěhovali jeho rodiče a čtyři sestry; ostat-
ní z celkem 12 dětí zemřely v útlém věku). Ty 
již prozrazují malířovu výtvarnou erudici, v níž 
si jeho talent razil cestu nepoznamenán dosud 
odborným školením. V Brně Jambor studo-
val tři roky na české technice (ve školním roce 
1908/1909 první ročník kurzu zeměměřičů, 
v roce 1909/1910 druhý ročník téhož kurzu 
a v roce 1910/1911 druhý ročník odboru kul-
turního inženýrství, vodní stavby a meliorace).  
Řada teoretiků shledává Jamborovu pozdější 
schopnost dokonalého vyjádření geografické 
stavby a charakteru krajiny právě v jeho stu-
dijních poznatcích z této doby. Po vyhlášení 
1. světové války nebyl Jambor odveden a na-
vštěvoval přípravný výtvarný kurz u profeso-
ra Loukoty na AVU v Praze. Mezi lety 1914 až 
1919 se v jeho tvorbě setkáme s četnými figu-
rálními motivy zachycujícími každodenní život 
z prostředí pražských parků, kaváren, cirkusů, 
hospod a městských periferií určených k asana-
ci, kdy jeho tvorba souzněla s tématy sociálního 
civilismu. Ačkoliv po ukončení přípravky studo-
val figurální malbu u Vlaho Bukovace (figurální 
motivy se objevují i v jeho raném díle) a násled-
ně grafiku u Maxe Švabinského, krajinářské 
motivy mu byly vlastní od prvopočátku a nikdy, 
ani během svých pražských studií, je neopus-
til. Vracel se za nimi na Vysočinu a vyhledával 
je v okolí Prahy a Brna. Pražské Staré Město 
ho občas lákalo k zachycení malebných uliček 
a starobylých architektur. Když se Jambor v roce 

1917 oženil s Josefou Markalousovou, sestřeni-
cí spisovatele Jaromíra Johna (vl. jm. Bohumil 
Markalous), a 14. 7. 1918 se narodil syn Josef 
(†2000), byl Jambor nucen zanechat studií a za-
čít intenzivněji malovat, aby byl schopen z pro-
deje svých obrazů zajistit rodinu, s níž nyní žil 
trvale v Praze, kde se také narodila 6. 12. 1926 
jeho dcera Alena. V Jamborově malířské tvor-
bě dvacátých let jsou časté obrazy přímořských 
krajin z Itálie a Holandska, kam podnikal opa-
kovaně studijní cesty za novými krajinářský-
mi motivy. Z dochovaných obrazů holandských 
marín je zřejmé, že byly jeho malířskému na-
turelu blízké jak rozbouřené vlny Severního 
moře s bouřkově potemnělými mračny, tak 
i impresivní nálady z přímořských promenád 
a barvitý přístavní život. Koncem dvacátých let 
zaznamenala jeho tvorba významný úspěch na 
Československé výstavě soudobé kultury 1928 
v Brně, na níž byl jeho obraz Tání zakoupen mi-
nisterstvem zahraničí pro prezidenta T. G. Ma-
saryka. Ministerstvo školství naopak vydalo 

výukovou školní tabuli s Jamborovým obrazem 
z Holandska. 

Výstava Neznámý Jambor je časově ohra-
ničena rokem 1935, kdy umělec trvale zakotvil 
i se svými dvěma dětmi z prvního manželství 
v Tišnově. V jeho tvorbě následně zaujaly do-
minantní postavení náměty horácké a podho-
rácké krajiny, i když ještě například v roce 1936 
namaloval pohledy na Batizovce pod Vysokými 
Tatrami a účastnil se několika horských plené-
rů se členy SVUM v Beskydech.    

Výstava Neznámý Jambor se koná u pří-
ležitosti 130. výročí narození Josefa Jambora 
v celém prostoru zrekonstruované tišnovské 
galerie ve spolupráci MěKS Tišnov s Morav-
skou galerií v Brně (MG). Vystavený soubor 
Jamborových prací je zapůjčen zejména ze 
sbírek Horácké galerie v NMNM, která vlastní 
kompletní a nejkvalitnější soubor umělcových 
děl, a z dalších institucí.  Vzácné obrazy pro 
Jamborovu výstavu laskavě zapůjčili privátní 
galeristé a sběratelé.

Cestovatelé do světa a svět k nám
Irena Ochrymčuková

Cestovatelé do světa a svět k nám – to je ná-
zev výstavy, která byla otevřena v Podhorác-
kém muzeu v Předklášteří (pobočka Muzea 
Brněnska) o Muzejní noci 20. května. V pod-
názvu se objevují slova Velká cestovatelská 
výstava jako odraz dnešního globalizova-
ného světa. A je to tak, podařilo se skloubit 
sbírkové i nesbírkové předměty, fotografie 
a dokumenty a trochu regionálně zachytit 
cestovatelskou minulost z RakouskaUher-
ska, z první republiky, za socialismu a situaci 
v současném světě, kdy je možné se vypravit 
prakticky kamkoli. 

Při procházení pěti výstavními prostory se 
nejprve návštěvník setká v zařízených pokojích 
s kvapným odjezdem Benedikta Kociána v roce 
1912 do Jižní Ameriky a hned vzápětí s mimo-
řádnou osobností ženy cestovatelky v prvních 
desetiletích 20. století, s Barborou Markétou 
Eliášovou. Nechybí astronom a polárník Anto-
nín Mrkos, cestovatelé Zdeněk Müller a Dob-
roslav Šťastný z Ivančic, rodina Jeřábkova 
zkoušející štěstí na Tahiti, je zastoupen i misio
nář Josef Fasora. Jako srovnání je u všech při-
pojen medailonek z návštěv těchto destinací 
v současnosti včetně map a předmětů. 

Jedna výstavní místnost je věnovaná cesto-
vání v období socialismu a také příslušníkům 

národů, kteří se na Tišnovsku ve větším počtu 
usadili. Je tu i místo k interaktivní zábavě pro 
děti, ale nejen pro ně. Velké světadíly s obráz-
ky zvířat na doplňování, cizokrajné oděvy, dru-
hy a modely dopravních prostředků, zavazadla, 
o tom všem se dá povídat a skoro vše se dá vy-
zkoušet. Děti si kromě toho mohou vyrábět 
maličkosti nebo kreslit. 

Největší výstavní sál se nese v duchu 
současných cest do dalekých končin svě-
ta. Vedle zeměpisného seřazení se můžeme 
zamyslet nad cílem a způsobem cest, od in-
dividuálních výprav s baťůžkem po zcela 
odpočinkové trávení dovolené. Lákavé fo-
tografie a zajímavé dovezené věci umocňují 

Josef Jambor, Amsterodam, olej na překližce, 1923, Roman Kalina, Galerie Dílo Brno 
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poslední dvě figuríny (na výstavě je jich cel-
kem sedm) a také panely s pohlednicemi na-
zvané A CO VY?, které vybízejí návštěvníka, 
aby se zapojil.

Výstava bude doplněna doprovodnými 
programy, např. módní přehlídkou, hudeb-
ními pořady, promítáním fotografií, beseda-
mi s cestovateli, cizokrajným pojetím zimního 

slunovratu a v samém závěru dokonce ochut-
návkou exotických pochoutek.

Doba konání: 21. května 2017 – 7. ledna 
2018.

Rozhlas provází generace
Irena Ochrymčuková

Jak příjemné bylo překvapení pro muzejní-
ky z Podhoráckého muzea (pobočky Muzea 
Brněnska), když začali shledávat sbírkové 

předměty k výstavě Radiopřijímače jako 
zdroj informací a zábavy a když požáda-
li o spolupráci kromě institucí i soukrom-
níky. Ochotní sběratelé zapůjčili na výstavu 
několik velmi zajímavých exponátů, které 

výborně doplnily sbírku muzejní. K insta-
lování se využily některé dobově typické 
nábytkové kousky, které podpořily chro-
nologické a prostorové rozčlenění vý-
stavy. Vzhledem k historii rozhlasového 
vysílání v naší republice se nabízela ná-
vaznost po desetiletích. Poznámky v tex-
tech se týkají i situace za druhé světové 
války, rozhlasu po drátě a převedení všech 
soukromých firem pod značku Tesla. Tva-
ry a design přístrojů jsou rozličné, na vý-
stavě jsou dokonce unikáty. Do návrhů 
nových a do vymýšlení názvů radiopři-
jímačů se mohou zapojit i návštěvníci.                                                                                                                
Do průběhu konání výstavy (13. červ-
na – 17. září 2017) je zařazena beseda se 
sběratelem.  

Tanec je život, radost a láska 
Josef Permedla

Na počátku lidstva byla práce, ale bez tance 
by nebyl život, radost a láska. Je to projev lid-
stva od nepaměti. Tančíme pro posílení života 
a radosti v nás. Jde o komunikaci mezi tělem, 
duší a srdcem. Vyjadřuje to, na co slova nesta-
čí. Díky tanci v sobě nalezneme tedy zdravou 
rovnováhu mezi tělem a duší.  

Večer 6. června patřil tanci ZUŠ Tiš-
nov pod vedením paní učitelky Marké-
ty Chlubné v sále Kina Svratka. Byli jsme 

svědky pěkného a pestrého vystoupení 
tančících dětí. Předvedly nám, co se nauči-
ly v průběhu školního roku 2016/17. Jejich 
temperament a energie mládí vždy patří 
k nezapomenutelným zážitkům. Nejen vý-
běr tanců, ale i pestrost úborů se vskutku 
vydařily. Za trpělivost a obětavost dětí na-
učit se něco nového všem patří poděková-
ní. Souboru přeji další úspěchy, hodně síly, 
nápadů v jejich další činnosti a budeme se 
tak jako každý rok znovu těšit na vystoupe-
ní těch nejmenších.

Letní výstavy v Železném
Miroslav Pavlík

Klub přátel výtvarného umění v Tišnově 
a obec Železné pořádají mimořádnou výstavu 
výtvarných děl nazvanou Významní výtvarní-
ci Tišnovska 20. století.

Na výstavě bude připomenuta tvorba té-
měř padesáti výtvarníků. Budou zde zastou-
peni František Štěpán, Petr Bortlík, Věra 

Bortlíková, Alois Lukášek, Bedřich Vala, Vla-
dimír Jůza, Pavel Mareš, Josef Jambor a řada 
dalších.

Výstava od 1. 7. 2017 do 23. 7. 2017 v kul-
turním domě v Železném bude přístupná den-
ně kromě pondělí v době od 14.00 do 17.30.

Slavnostní vernisáž s kulturním progra-
mem proběhne v sobotu 1. července v 17.00. 
Pro návštěvníky bude zajištěno občerstvení.

Výstavu podpořili sponzoři Mertastav, Sta-
vitel Nejez, VITAR a pivovar Kvasar.

Dále Klub přátel výtvarného umění Tišnov zve 
na další ročník výstavy „Výtvarné léto v Želez-
ném“. Představí se na ní výtvarníci z celé ČR.

Výstava bude zahájena slavnostní vernisá-
ží s kulturním programem 5. 8. 2017 v 17.00 
a potrvá do 27. 8. 2017. Přístupná bude denně 
od 14.00 do 17.00.

Součástí vernisáže bude odhalení plastiky 
autora Matěje Žáčka na fontáně v obci.

Srdečně zve Klub přátel výtvarného umění 
a Obecní úřad Železné.

Foto: Josef Permedla

Foto: archiv Podhoráckého muzea v Předklášteří
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24: Karel Vachek – legenda českého dokumentárního filmu
Václav Seyfert, redaktor TN

Dnes poprvé si v rámci našeho seriálu bu-
deme vyprávět o osobnosti, jejíž curricu-
lum vitae se dosud neuzavřelo. Tišnovský 
umělec Karel Vachek, kterému byl titul 

čestného občana udělen ve stejný den jako 
protagonistovi minulého dílu MUDr. Petru 
Fruhwirtovi, tedy 9. září 2013, je totiž nejen 
stále žijící, ale ve svých téměř 77 letech do-
konce nadále provokující legendou českého 
dokumentárního filmu. V mezititulcích si 

můžete přečíst některé jeho zajímavé výro-
ky a už z toho prvního je zřejmé, že za ná-
zev dnešního pokračování asi pochváleni 
nebudeme…

„Nemám dokumentární film vůbec 
rád. Teď se rozmohlo tolik skučidel, 
kaž dý kouká na nějaké lidské neštěs-
tí a lidé to mají sdílet. Mě zajímají ana-
lýzy a smích, protože lidské počínání je 
opravdu komické.“

Karel Vachek se narodil 4. srpna 1940 
v Tišnově. Jeho tatínek byl provozovatelem 
dnešního hotelu Květnice a v tomto domě 
také Karel se svými sourozenci (sestra Lud-
mila se narodila v roce 1944, bratr Petr o rok 
později) v dětství vyrůstal. Maturoval na 
tišnovském gymnáziu v roce 1957 ve třídě 
profesora Jaromíra Hejla, v témže roce se po-
prvé pokusil probojovat se na FAMU, ale byl 
z kádrových důvodů odmítnut. Absolvoval 
tedy roční Osvětovou školu v Brně a napo-
druhé to už s přijetím na filmovou akade-
mii vyšlo. V letech 1958–63 studoval hranou 
režii u slavného oskarového tvůrce Elmara 
Klose, ovšem s netradiční přestávkou, když 
byl ve třetím ročníku na čas odeslán do vý-
roby a pracoval jako brusič v ZPS Gottwal-
dov. Z jeho studentských prací se dochoval 
krátký film Malíř Kamil Lhoták a především 
pak absolventská esej z roku 1963 Moravská 
Hellas, osobité „poznámky o folklóru“ v pro-
dukci Krátkého filmu. Hellas byla oceněna na 
Mezinárodním festivalu v Karlových Varech, 
ale krátce poté ji údajně osobně zakázal pre-
zident Antonín Novotný, neboť film si dovolil 
s nadsázkou poukázat na zprofanování lido-
vé tvorby, jemuž naopak soudruzi nadšeně 
tleskali.

Vachek pak pět let nesměl realizovat 
vlastní látky (během vojny natočil v Čs. ar-
mádním filmu například reportáž o povod-
ni na Dunaji Stoletá voda) a jako autor se 
na stříbrné plátno vrátil až v roce 1968 ce-
lovečerním dokumentem Spřízněni volbou, 
otevřeně sledujícím po dobu čtrnácti dnů 
okolnosti kolem volby prezidenta Českoslo-
venska po abdikaci výše jmenovaného No-
votného. V srpnu onoho osudového roku, 
stejně jako i v pozdějších měsících, natáčel 
celé hodiny v ulicích, a když se blížily nor-
malizační čistky, odevzdal výbušný mate
riál kolegům z bývalé barrandovské skupiny 
Pavla Juráčka, aby jej někde ukryli. Natoče-
né filmy se znovu objevily až v roce 2015, 
kdy byly nalezeny v Národním filmovém 
archivu v krabici s krycím názvem Úrodná 
země a Vachek nad nimi po létech sám mohl 
zavzpomínat.

  Dlouhodobý seriál o čestných občanech města Tišnova – díl 16.  

Karel Vachek na výstavě v Galerii Jamborův dům, rok 2015. Foto: Denisa Ondrová
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„Koukáte se, jak vám pár debilů zni-
čilo půl života. To není zrovna příjem-
né, jako byste hleděl na dětské botičky 
v koncentráku.“ 

Záběry obsahovaly například projev 
plačícího Josefa Smrkovského po návra-
tu z Moskvy nebo do černa ohořelého Jose-
fa Hlavatého, který se upálil v Plzni pouhé 
čtyři dny po Palachovi – to bylo údajně to 
nejstrašnější, co Karel Vachek kdy natočil 
a u čeho dodnes zavírá oči.

Do roku 1975 ještě Vachek pobíral základ-
ní plat jako dokumentarista Krátkého filmu, 
odkud odešel ve chvíli, kdy byl degradován 
na pouhého asistenta střihu. Čtyři roky se 
pak živil jako úpravce vody pro vysokotlaké 
kotle ve vysočanské spalovně. Tam byl údaj-
ně spokojen, ale pouze do chvíle, než se do-
zvěděl, že teplo, které se tam vyrábí, odchází 
trubkami přímo na ÚV KSČ. V roce 1979 spo-
lečně s manželkou Dagmar Urbánkovou emi-
grovali nejprve do Francie a později do USA, 
kde Vachek pracoval ve fotolaboratoři a mar-
ně se pokoušel uplatnit některý ze svých 
filmových projektů. Oba byli mezitím v ne-
přítomnosti odsouzeni za opuštění republi-
ky, takže když manželka vážně onemocněla 
a potřebovali se v roce 1984 vrátit do vlasti, 
museli požádat o milost. 

Vachek se uchýlil zpět do rodného Tišnova, 
a pokud se v jeho životopise uvádí, že praco-
val jako řidič u podniku Potraviny, skrývá se za 
tímto označením rozvážení výrobků tišnovské 
sodovkárny. Od roku 1986 pak byl obchodním 
cestujícím s knihami a propagačním referen-
tem pražského nakladatelství Olympia. A pak 
přišel listopad 1989…

„Musím říct, že mi osmašedesátý rok po-
mohl normalizaci myšlenkově přežít. Žiju 
z něj dodneška. Bylo to naposled, co jsme 
pro svět něco znamenali. Přál bych lidem, co 
jsou toho schopní, aby se jim zase něco po-
dobného povedlo.“

V roce 1990 začal Karel Vachek znovu tvořit 
a přivedl na svět volný cyklus dokumentů, kte-
rým se společně říká Malý kapitalista a jejichž 
názvy jsou stejně dlouhé jako filmy samotné. 

Nejprve byl natočen Nový Hype rion aneb Vol-
nost, rovnost, bratrství (1992, 207 minut), 
následoval film Co dělat? s podtitulem Ces-
ta z Prahy do Českého Krumlova aneb Jak jsem 
sestavoval vládu (1996, 216 minut), třetí dílo 
se jmenuje Bohemia docta aneb Labyrint svě-
ta a lusthauz srdce (2000, 254 minut) a závěr 
tetralogie představuje film Kdo bude hlídat hlí-
dače aneb Klíč k chaloupce strýčka Toma (2002, 
202 minut). Vesměs se jedná o velice složitá 
kritickofilozofická pojednání a prokousat se 
téměř patnácti hodinami filmových záběrů, 
u nichž neustále musíte přemýšlet, proč vů-
bec ve filmu jsou a jak souvisí s těmi, které jim 
předcházely nebo následují po nich, je pro kon-
zumenta neuvěřitelně tvrdý oříšek. Následující 
Vachkův film z roku 2006 sice trvá „pouhých“ 
147 minut, ale o to delší je jeho název: Záviš 
– kníže pornofolku pod vlivem Griffithovy In-
tolerance a Tatiho Prázdnin pana Hulota aneb 
Vznik a zánik Československa (1918–1992). 
V roce 2011 pak vzniklo doposud poslední 
dokončené dílo, znovu téměř dvěstěminutový 
Tmář a jeho rod aneb Slzavé údolí pyramid. Na 
příští rok je plánována premiéra nového opusu 
se zatím pracovním názvem Komunismus.

„Jaký je můj největší přínos? Nekradu, 
nejsem zločinec, nepřidávám se ke každému 
režimu, který právě nastoupí, nikdy v životě 
jsem nesloužil bestiím.“

Od roku 1994 je Karel Vachek také pedago-
gem FAMU, plných patnáct let zde působí jako 
vedoucí katedry dokumentární tvorby a mezi 
jeho žáky patří drtivá většina předních sou-
časných filmařů, jako například Vít Janeček, 
Martin Mareček, Vít Klusák nebo Filip Remun-
da. Poslední dva jmenovaní složili svému pro-
fesorovi dokonce jakýsi tichý hold, když v roce 
2013 nazvali svůj film o zvolení Miloše Zema-
na prezidentem poněkud „vachkovsky“: Spříz-
něni přímou volbou. Vachek ale není jen filmař, 
zabývá se také poezií a výtvarným uměním. 
Uspořádat v Tišnově výstavu jeho obrazů na-
vrhoval už v roce 2010 Vladimír Kokolia, na-
konec k tomuto počinu došlo až na podzim 
2015, kdy byly představeny nejen výtvarné 
práce jeho samotného, ale také mnoha dalších 
členů jeho rodiny. Své tvůrčí a umělecké krédo 

shrnul Vachek do knihy Teorie hmoty (2004), 
rozsáhlou studií o jeho filmařské práci je pro 
změnu více než třísetstránková publikace 
Martina Švomy Karel Vachek etc. (2008). 

Karel Vachek je těžko uchopitelný filozof…

„Dneska víme, že naše těla jsou samá 
energie, která je nějakým způsobem struk-
turovaná. Víme, co je Mendělejevova sou-
stava prvků, kdy přidáte elektron a už máte 
něco jiného. Je to písmo. Máte genetickou in-
formaci, to je také text. To, čemu křesťané ří-
kají ‚Bůh‘, to je generální text.“

… bytostný „homo politicus“...

„Doufám, že je konec zastupitelské de-
mokracie, protože se vytvořila elektronická 
síť a prakticky každý člověk bude moci hla-
sovat, třeba jednou týdně v pátek si sednou 
a budou pracovat na své vládě.“

… sympatizant paranormálních jevů…

„Dědeček mi padl v první světové válce 
a babičce se v té době rozletěla křišťálová 
číše v kredenci.“

… ale při tom všem zjevně také člo-
věk s oním příslovečným zdravým selským 
rozumem…

„Omezit nenažranost a zavést právo…“

Titul čestného občana města Tišnova pře-
vzal Karel Vachek osobně na zdejší radnici 
v rámci oslav státního svátku České republiky 
28. října 2013.

Zdroje:
 – Československá filmová databáze www.

csfd.cz
 – www.novinky.cz
 – www.ceskatelevize.cz
 – Mirka Spáčilová: Kam schovat ruské tanky  

či Palacha?, idnes.cz
 – 25 ze šedesátých aneb Československá 

nová vlna
 – Týdeník Rozhlas, č. 1/2011

Odešel historik Josef Válka
Josef Zacpal

V sobotu 13. května 2017 zemřel přední český 
historik pan profesor PhDr. Josef Válka, CSc., 
jedna z nejvýraznějších a největších osob-
ností brněnské větve československé a čes-
ké historické vědy 2. poloviny 20. a počátku 
21. století. Narodil se v Podolí u Tišnova a se 
zdejším regionem zůstal spjatý po celý život. 
Ačkoliv byl generačně starší a potkávali jsme 

se jen občas a více méně náhodně, dovolím si 
na něho v následujících řádcích vzpomenout. 
Byl to člověk mimořádně vzdělaný a moudrý 
a i těch několik jednotlivých okamžiků vedle 
něho a s ním stálo opravdu za to. 

Pana profesora jsem poznal na začátku 
80. let minulého století během studia na Fi-
lozofické fakultě tehdy ještě Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Brně. V indexu jsem 
měl zapsán obor archivnictví a přednášky 

z historie byly jeho nedílnou součástí. Jo-
sef Válka na fakultě působil jako řádný do-
cent, mezi vyučujícími ale bohužel chyběl. 
Pro své postoje vůči tehdejšímu politické-
mu režimu přednášet nesměl. Věnoval se 
nepedagogické činnosti a samozřejmě nej-
více vědě, i když výsledky práce mohl pub-
likovat pod svým jménem až s postupným 
uvolňováním poměrů na konci 80. let. My 
studenti jsme ho jen potkávali na chodbě 
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Jak jsme volili do Poslanecké sněmovny 2006
Václav Seyfert, redaktor TN

Před blížícími se sněmovními volbami si při-
pomínáme, jak se do dolní komory parlamen-
tu v Tišnově volilo v uplynulých létech. Minule 
jsme si prošli volby do Poslanecké sněmovny 
v létech 1996, 1998 a 2002, dnes je na řadě 
rok 2006.

Volby se konaly ve dnech 2. až 3. červ-
na 2006. V Jihomoravském kraji se ucházelo 
o sněmovní křesla celkem 23 volebních stran 
(v ostatních krajích ještě další tři), předepsa-
nou pětiprocentní klauzuli jich splnilo pou-
ze pět. V rámci celé České republiky zvítězila 
ODS (35,38 %), následovaná ČSSD (32,32 %), 
za nimi se umístily KSČM (12,81 %), KDUČSL 
(7,22 %) a Strana zelených (6,29 %). Volební 

účast se zvedla na 64,47 %, v Tišnově byla jako 
obvykle ještě o něco vyšší (66,01 %) – z 6 767 
oprávněných voličů našeho města volební 
obálky převzalo 4 467. Nejvíce hlasů od tiš-
novských voličů obdržela ČSSD (35,72 %), 
teprve za ní byla ODS (29,85 %), poté KSČM 
(12,72 %), KDUČSL (10,16 %) a Strana zele-
ných (6,90 %). Jihomoravští kandidáti obsadi-
li ve sněmovně 23 míst, tedy stejný počet jako 
čtyři roky před tím.

Mezi kandidáty jednotlivých stran se ob-
jevilo celkem sedm uchazečů z Tišnova. Nej-
úspěšnější z nich byla Zuzana Brzobohatá 
(ČSSD), která se z 10. místa jihomoravské kan-
didátky dostala až na pozici první náhradni-
ce a tuto pak zúročila v listopadu 2008, kdy 
se stala členkou Poslanecké sněmovny po 

rezignaci Miloslava Kaly. Ve sněmovně setr-
vala necelý rok, mandátu se vzdala v červenci 
2009, kdy byla úspěšná ve volbách do Evrop-
ského parlamentu. Vítězná ODS měla na kan-
didátce dva tišnovské členy: na 11. místě to 
byl Karel Švábenský (nakonec třetí náhradník 
za svou stranu) a na 22. příčce Michal Kadlec. 
Také Strana zelených měla ve svých řadách 
dva kandidáty z Tišnova – Zdeňka Dohnálko-
vá figurovala na postu č. 6 a Tomáš Havlíček 
měl č. 9. O místo ve sněmovně usilovali ještě 
Alena Adamcová (jako sedmá v řadách strany 
SNK Evropští demokraté) a nejmladší tišnov-
ský kandidát, 24letý zahradník Miloš Cibul-
ka, uvedený pod č. 11 na listině strany Právo 
a spravedlnost.

Příště se zaměříme na volby v roce 2010.

naší katedry. Co bylo impulsem mého první-
ho kontaktu s ním, už opravdu nevím. Mož-
ná k němu došlo během některé z návštěv 
slavné Akademické kavárny naproti fakult-
nímu areálu, ve které se scházeli studenti 
i někteří z pánů profesorů. Diskuze tam bý-
valy často mnohem výživnější a přínosnější 
než oficiální přednášky ve školní posluchár-
ně. O čem jsme spolu mluvili určitě, byl náš 
společný původ, vždyť Podolí odděluje od 
Šerkovic jen zalesněný masiv Jahodné. Obě 
vesničky už z minulosti spojovala lomnická 
farnost a nás dva navíc i studia na tišnov-
ském gymnáziu. 

Po profesní linii jsme se moc nepotkáva-
li. Sametová revoluce Josefa Válku plně re-
habilitovala a on se vrhl s obrovskou chutí 
do práce. Hned v roce 1990 byl jmenován 
profesorem českých dějin a stal se opět ob-
líbeným pedagogem a vědeckou osobností 
mimořádného formátu. Za všechna témata 
jeho zájmů zmíním alespoň dvoudílné Ději-
ny Moravy, zpracované od středověku až po 
baroko, a nesmírně zajímavou publicistic-
kou činnost včetně skvělých esejů, otiskova-
ných v časopisu Dějiny a současnost. Naproti 
tomu moje práce v regionálním muzeu vyža-
dovala v nových společenských podmínkách 
úplně jiný přístup. I proto jsem byl velmi 

rád, že po letech mezi námi opět ke kontak-
tu došlo. Spojil nás genius loci kláštera Por-
ta coeli. Jednoho dne jsem z okna muzejní 
budovy zahlédl na nádvoří staršího muže 
ležícího na trávníku a upřeně hledícího ke 
gotickému portálu kostela. V této poloze na 
boku s rukou podpírající hlavu vydržel bez 
pohnutí dlouhé minuty. Byl to pan profesor 
Válka. Dodal jsem si odvahu a šel ho pozdra-
vit. Takto jsme se pak potkali v klášterním 
areálu ještě asi třikrát. Stavoval se tu cestou 
domů do Podolí z nákupů nebo po vyřízení 
jiných potřebných záležitostí. Hovořili jsme 
o všem možném, nejvíce samozřejmě o his-
torii. Spíše jsem jen poslouchal jeho vyprá-
vění o Pernštejnech, o Lomnici, ale i třeba 
o spisovateli Josefu Uhrovi, který byl spo-
lu s ním dalším významným rodákem z této 
malebné vesničky, dnes spojené s Boračí. 
Snad jen v otázce Porta coeli jsem se mu sna-
žil být alespoň trošku rovnocenným partne-
rem. Naposledy jsem s panem profesorem 
Válkou hovořil v listopadu roku 2011. V Pod-
horáckém muzeu jsme tehdy realizovali roz-
sáhlou výstavu k 90. výročí narození malíře 
Bohumíra Matala a on přijal naše pozvání 
k aktivní účasti v jednom z doprovodných 
programů. Spolu s dalšími malířovými přáte-
li profesory Antonínem Přidalem a Dušanem 

Šlosarem a architektem Ivanem Rullerem 
vzpomínal na tohoto výtvarníka a jeho ži-
vot ve mlýně na Prudké. Potom už jsem jen 
občas slyšel kusé informace o jeho nemoci, 
které potvrdilo smuteční oznámení, zaslané 
do muzea z Historického ústavu Filozofic-
ké fakulty Masarykovy univerzity. Na závěr 
si z něho dovolím uvést, čeho Josef Válka na 
poli vědy dosáhl. Kromě toho, že byl profeso-
rem Masarykovy univerzity, byl také členem 
Vědecké rady Filozofické fakulty této univer-
zity, dále byl členem vědeckých rad Univer-
zity Karlovy, Akademie věd ČR a Muzea J. A. 
Komenského v Uherském Brodě, byl dopi-
sujícím členem Královské historické společ-
nosti v Londýně, členem Collegia Carolina 
v Mnichově, byl nositelem Ceny Jihomorav-
ského kraje, medaile Františka Palackého za 
zásluhy o společenské vědy, pamětní medai-
le k 650. výročí založení Univerzity Karlovy 
v Praze, zlaté medaile Masarykovy univerzi-
ty a rytířem Řádu akademických palem Fran-
couzské republiky. 

Pan profesor Josef Válka bude chybět 
všem, kolegům, přátelům i studentům. Nám 
na Tišnovsku o to více, neboť coby hrdý ro-
dák svým dílem a svými životními postoji 
skvěle reprezentoval náš region. Čest jeho 
památce!

PRÁZDNINOVÉ KALENDÁRIUM TIŠNOVSKA 
Václav Seyfert, redaktor TN

3. ČERVENCE

PŘED 90 LETY
V neděli 3. 7. 1927 byla zahájena Podho-
rácká výstava, která se stala největší kultur-
ní událostí Tišnova v období první republiky. 

Vedle základní expozice v areálu sokolovny 
a v budovách tišnovských škol byla její součástí 
řada doprovodných akcí (sokolský den, hasič-
ský sjezd, koncerty, veselice, divadelní předsta-
vení, výtvarná výstava, veřejná cvičení) a 17. 
července dokonce sjezd Tišnováků, jehož se 
podle výstavního výboru měli zúčastnit všich-
ni lidé se vztahem k našemu městu. K akci byla 

vydána pamětní medaile. Výstava byla ukonče-
na 31. července slavnostním ohňostrojem.

11. ČERVENCE

PŘED 40 LETY
V pondělí 11. 7. 1977 vybojoval cyklista Mi-
roslav Junec z Malhostovic první medaili 
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na juniorském mistrovství světa dráhových 
cyklistů ve Vídni, když skončil druhý v zá-
vodě na jeden kilometr s pevným startem 
za východoněmeckým reprezentantem Hö-
nischem. O pár dnů později pak svoji bilanci 
vylepšil dokonce zlatou medailí v bodova-
cím závodě, když předčil o pět bodů druhé-
ho Leitloffa z Německé spolkové republiky 
a o deset bodů třetího Australana Peipera. 
Navíc byl společně se Slámou, Raboněm 
a Zapletalem na šampionátu členem stíhací-
ho družstva, které obsadilo v konečném po-
řadí čtvrtou příčku.

12. ČERVENCE

PŘED 95 LETY
Ve středu 12. 7. 1922 postihla Tišnov 
a jeho okolí katastrofální povodeň. Bou-
ře s krupobitím a průtrž mračen, které gra-
dovaly především nad Kozárovským vrchem, 
změnily potoky Besének a Lubě v dravé řeky, 
ničící vše, co jim stálo v cestě. Povodeň si vy-
žádala čtyři lidské životy v Lomničce a jeden 
v Šerkovicích. Silnice byly zdevastovány, osm 
mostů zničeno, zcela pobořeno bylo i deset 
domů. Železniční násep mezi Květnicí a Dří-
novou byl odplaven a koleje visely volně ve 
vzduchu. K nápravě škod muselo být povolá-
no i vojsko z Brna.

17. ČERVENCE

PŘED 60 LETY
Ve středu 17. 7. 1957 byla založena Kro-
nika města Tišnova. Městská rada toho 
dne pověřila Josefa Dvořáčka z Moravských 
Knínic funkcí kronikáře a pořídila k tomuto 
účelu dvě téměř pětisetstránkové knihy s ko-
ženkovými deskami, vyzdobenými v rozích 
kovovými lipovými listy a uprostřed titul-
ní strany mosazným státním znakem. První 
kronikář měl za úkol vypsat z různých pra-
menů všechny důležité tišnovské události 
od první zmínky o městě až do konce roku 
1956. Josef Dvořáček tak učinil na celkem 
349 stranách a svoji práci odevzdal městské 
radě 9. 4. 1959. 

18. ČERVENCE

PŘED 60 LETY
Ve čtvrtek 18. 7. 1957 zemřel spisovatel 
a zakladatel tišnovské městské knihovny 
Bohuš Sedlák. Narodil se 1. 1. 1880, jeho 
maminka provozovala v době jeho mládí 
pozdější Hamingerovu hospodu na Brněn-
ské ulici a přímo za jejím šenkem načerpal 
vypomáhající Bohuš spoustu poznatků ze 
života tehdejšího Tišnova, které pak uplat-
nil ve své nejznámější knize V závětří Květ-
nice. Vystudoval pěveckou školu ve Vídni, 
ale nemoc mu znemožnila působit v pro-
fesi divadelního herce. Pracoval jako re-
daktor, publicista, knihovník a archivář. 

Bližší podrobnosti o něm uvedeme v seriálu 
o čestných občanech, jímž se stal in memo-
riam 9. 9. 2013.

20. ČERVENCE

PŘED 35 LETY
V úterý 20. 7. 1982 zemřel jeden z nejvý-
znamnějších tišnovských fotografů Franti-
šek Wágner. Narodil se 17. 11. 1901, vyučil 
se knihařem, později se stal knihkupcem 
a dlouholetým vedoucím prodejny knih 
v Tišnově. Fotografováním a zpracováváním 
vlastních snímků se začal zabývat v učed-
nických létech, když bydlel v ulici na Korá-
bě u majitele firmy Karla Cejnka. „Byl jsem 
sám, v noci bylo ticho a já ve tmě tmavočer-
vené žárovky sledoval, jak se na bílém mok-
rém papíru vynořují obrázky,“ vzpomínal 
později. Svému koníčku zůstal věrný až do 
konce života, v mnoha krabicích se po něm 
zachovaly stovky fotografií ze starého Tiš-
nova a okolí.

22. ČERVENCE

PŘED 95 LETY
V sobotu 20. 7. 1922 se narodil Adolf Ba-
bička, pozdější předseda Místního národ-
ního výboru v Tišnově. Vyučený strojní 
zámečník pracoval po většinu života v Krá-
lovopolských strojírnách, v průběhu pade-
sátých let se postupně objevil na několika 
postech ve vedení města a v červnu 1960 
byl zvolen do funkce nejvyšší, v níž ovšem 
setrval jen jedno volební období do roku 
1964. Později ještě působil jako městský 
poslanec a byl činný ve zdejší zahrádkářské 
organizaci. 

23. ČERVENCE

PŘED 470 LETY
Podle Sbírky rukopisů Antonína Bedřicha 
Mitrovského, hraběte z Mitrovic a Nemyš-
le, uložené v Archivu města Brna, přilétlo 
na Tišnov „v sobotu vpodvečer před sva-
tým Jakubem 1547“ (23. 7.) velké množství 
kobylek ohrožujících úrodu. Požáry či po-
vodně tedy nebyly jedinou přírodní kalami-
tou ohrožující v dávno minulých létech naše 
město.

24. ČERVENCE

PŘED 100 LETY
V úterý 24. 7. 1917 se narodil Miloš Hejl. Po 
maturitě na zdejším gymnáziu (1936) vystu-
doval na brněnské univerzitě zeměpis a tě-
lesnou výchovu, které pak vyučoval téměř 
po celý svůj profesní život v rodném Tišnově, 
z toho 23 let na gymnáziu. V tělovýchově byl 
dále činný především při nácviku spartakiád, 
za což byl oceněn dokonce státním vyzname-
náním. Zemřel 20. 7. 1981.

25. ČERVENCE

PŘED 75 LETY
V sobotu 25. 7. 1942 zemřel v Brně aka-
demický malíř Oldřich Rosenbaum, ro-
dák z Kořence na Drahanské vysočině (nar. 
18. 4. 1891). Maturoval v Jevíčku a po krát-
kém studiu techniky se stal v roce 1910 žá-
kem pražské Akademie výtvarných umění. 
V době 1. světové války působil aktivně na 
frontě jako voják rakouské armády, po je-
jím skončení byl ještě nějaký čas pro změnu 
příslušníkem armády nového českosloven-
ského státu. Po návratu do civilu byl jme-
nován profesorem kreslení a v roce 1922 
začal vyučovat na gymnáziu v Tišnově, kde 
působil plných dvacet let. V roce 1929 vy-
budoval v Tišnově loutkovou scénu Sokola, 
pro kterou vytvořil dekorace, vyřezal lout-
ky a působil v ní i jako hudebník a recitátor. 
Byl členem klubu výtvarných umělců Aleš 
v Brně.

26. ČERVENCE

PŘED 115 LETY
V sobotu 26. 7. 1902 byla c. k. okresním hejt-
manstvím v Tišnově vydána vyhláška, kte-
rou se zakazovalo dosud povinné líbání 
rukou osobám učitelským, „… poněvadž 
se takovýmto způsobem nakažlivé nemoci 
přenášeti mohou“.  Což ovšem neplatilo vůči 
osobám církevním, kterým se takto vzdávat 
úctu nezakazovalo…

PŘED 40 LETY
V úterý 26. 7. 1977 zemřel bývalý předse-
da MNV Tišnov František Cvrkal. Naro-
dil se 21. 5. 1913, původním povoláním byl 
elektromechanik a pracoval převážně v drá-
sovském MEZu. Ve vedení města působil už 
v létech 1946–1953. Do nejvyšší městské 
funkce byl pak zvolen v souvislosti se začí-
nající normalizací 28. 1. 1971 jako nově ko-
optovaný poslanec, ovšem v následujících 
volbách v listopadu téhož roku už na kandi-
dátce vůbec nefiguroval, neboť mu byly vy-
týkány taktické chyby, zejména unáhlené 
rozhodování. Pominemeli devítidenní „sta-
rostování“ Jindřicha Sedláka jako předse-
dy Revolučního národního výboru v květnu 
1945, strávil Cvrkal v této funkci do té doby 
historicky vůbec nejkratší časový úsek

1. SRPNA

PŘED 25 LETY
V sobotu 1. 8. 1992 byla po 44 letech oficiál
ně obnovena tišnovská firma Kv. Řezáč, 
kterou původně založil syn někdejšího zdej-
šího starosty Jiří Řezáč se svou manželkou 
Květou. Ve třicátých létech se firma věno-
vala výrobě vlněných látek, šátků a šálů, po 
obnovení společnosti se novým progra-
mem stala výroba sítí, a to jak ochranných 
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Bohumil Kabeš
Láska k přírodě je lidem vrozená, ale ne kaž-
dý ji dovede využít pro svoje potěšení, dokud 
se s ní podrobně neseznámí. Kdo přírodě 
a jejím zákonům nerozumí, pohybuje se v ní 
jako poutník v neznámé krajině, tápe a bez-
cílně bloudí. Z mnohaleté fotografické praxe 
vycházím ze zásady, že jedna povedená foto-
grafie řekne lidem zpravidla víc než tisíc slov.

S přírodou jsem byl od malička v přímém 
kontaktu, ať už jako rybář, učitel přírodopisu 
a tělesné výchovy, nebo později jako fotograf. 
Své mládí jsem prožil v rodných Ivančicích. 
Měl jsem to štěstí, že jsem tam potkal ně-
kolik výborných fotografů, kteří mě k focení 
přivedli. Rád fotografoval můj táta, obdivo-
val jsem snímky, které pořizoval můj strýc, 
ale hlavně mě zaujal svými fotkami pan uči-
tel Klega, náš soused z ulice, který měl fo-
toaparát Flexareta zavěšený na krku téměř 
neustále. Chtěl jsem být jako oni, a tak jsem 
si našetřil na fotoaparát značky Wera a začal 
fotografovat všechno, co mne zaujalo. Začínal 
jsem jako většina rodinnými snímky, násled-
ně fotkami za sportu, hlavně z házené, kte-
rou jsem aktivně hrával. Fotografoval jsem 
různé školní akce a spolužáky na výletech.

Fotografovat přírodu jsem začal až jako 

učitel na ZŠ. Napadlo mne, že bych snímky 
z přírody mohl používat jako vyučovací po-
můcky. Neměl jsem však vhodný fotoaparát. 
Pátral jsem proto po obchodech a narazil 
jsem na tehdejší dobu velmi moderní foto-
pušku Zenit s objektivem 400 mm. A tak 
jsem začal fotit přírodu. Postupem času 
jsem objevil krásu makrofotografie, které 

se intenzivně věnuji dodnes. Fotím barev-
nou krásu motýlů, lesk a podivuhodné tvary 
brouků a bizarnost pavouků a ploštic.

Prostřednictvím fotoaparátu chci lidem 
pomoci vidět v přírodě víc, než je naučila 
zkušenost. Je mnoho krásných věcí na Zemi 
a hodně krásy se dá ještě najít i tam, kde by-
chom ji ani nehledali.

Foto: Miroslav Zavadil

a bezpečnostních pro stavebnictví, tak ze-
jména sportovních, stejně jako rybářských 
a rekreačních. 

15. SRPNA

PŘED 120 LETY
V neděli 15. 8. 1897 se uskutečnila „slav-
nost kladení základního kamene k tě-
locvičně tišnovské“. Rozhodnutí postavit 
vlastní sokolovnu učinil tišnovský Sokol 
v roce 1893, o rok později byl založen sta-
vební fond a začalo získávání potřebných 
finančních prostředků. Na stavbu se spo-
třebovalo 700 m3 kamene, 150 tisíc cihel,   
2 000 metrických centů vápna a 160 m3 pís-
ku. Nová sokolovna byla slavnostně otevře-
na 7. 8. 1898 provedením Smetanovy opery 
Prodaná nevěsta.

PŘED 110 LETY
Ve čtvrtek 15. 8. 1907 bylo uvedeno do pro-
vozu telefonické spojení mezi Tišnovem 
a Brnem. Telegrafní stanici mělo naše město 
již od roku 1872, telefonní ústředna byla na 
zdejší poště zřízena právě v roce 1907. V té 
době (od roku 1904) pošta sídlila v domě č. 

316 (bývalý Snášelův dům za spořitelnou), 
její dnešní umístění v domě č. 22 na náměstí 
trvá teprve od roku 1929.

22. SRPNA

PŘED 100 LETY
Ve středu 22. 8. 1917 byl obcí Lomnička 
odevzdán na válečné účely zvon „o váze 
35 kg a průměru 40 cm s obrazem ukřižova-
ného Krista Pána a svatého Michaela arch-
anděla“. Bylo za něj zaplaceno 130 korun. 
Jednalo se o tajně zachráněný zvon ze zru-
šené kaple sv. Anny, která stávala za Tiš-
novem u Hradčan; jeho zvuk doprovázel 
odsouzence cestou na šibenici. Před zboře-
ním kaple některé její části uschovali pří-
slušníci rodu Penningerů, z něhož pocházeli 
tišnovští primátoři i pozdější farář – zvon 
pak ukrývali až do onoho roku 1917 farníci 
z Lomničky.

PŘED 65 LETY
V pátek 22. 8. 1952 bylo schváleno slouče-
ní Tišnova s Předklášteřím k datu 1. ledna 
1953. Místní národní výbor byl v souvislosti 
s touto změnou v lednu 1953 reorganizován 

a jeho novým předsedou se po abdikaci Edu-
arda Smejkala stal Antonín Řehoř.

28. SRPNA

PŘED 75 LETY
V pátek 28. 8. 1942 zemřel v káznici Wald-
heim po tříletém věznění tišnovský odbojář 
Oldřich Kothbauer, nositel Českosloven-
ského válečného kříže 1939 in memoriam. 
Podrobněji se o něm dočtete ve speciálním 
materiálu v příštím čísle Tišnovských novin.
Téhož dne zemřel rovněž Rudolf Klátil, autor 
ceněné historické publikace Paměti Předkláš-
teří a tišnovského kláštera Porta coeli. Narodil 
se 14. 7. 1871 v Předklášteří v tesařské rodině, 
v níž se povolání dědilo z generace na generaci. 
Absolvoval nově zřízenou průmyslovou školu 
v Brně, v roce 1896 obdržel tesařskou konce-
si a se svými spolupracovníky realizoval řadu 
náročných prací v obci i okolí. V létech 1909 až 
1920 byl starostou Předklášteří, v té době se 
obec napojila na elektřinu z Tišnova, zalesňo-
vala se Dřínová, vysazovaly se ovocné stromy 
na Trávníkách a ve Vísce. Jeho knihu vydanou 
v roce 1925 letos znovu nabízí v novém vydání 
specializované brněnské nakladatelství GARN.
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Žít na vysoké noze
Josef Permedla

V období prázdnin a dovolených začíná houbařská sezona, ale chy-
bí někdy patřičná vláha v našich lesích. Snad porostou nejen hřiby 
a první bedly. Jednou z oblíbených hub je bedla jedlá z rodu Macrole-
piota procera, pravým jménem vysoká. Je to statná houba na mohut-
ném třeni, na kterém sedí zprvu zavinutý, později široce rozložený 
klobouk až o velikosti talíře. Na třeni je kroužkovitý prsten. Bedlu vy-
sokou nalezneme nejčastěji v prosvětlených smrkových lesích a na 
jejich okrajích, často v řidším podrostu ostružin, kde jiné houby ros-
tou nerady. Dospělé bedly se na takových místech díky své velikosti 
dobře hledají, stačí vylézt na pařez a rozhlédnout se. Rostou obvyk-
le ve skupinách, a tak je jejich nález příslibem netradiční, ale chutné 
večeře. Klobouky bedel jsou vynikající orestované se solí a kmínem 
nebo smažené jako řízek.  

V lese rostou i další druhy bedel. Například bedla Konradova (Ma-
crolepiota Konradii) je také vysoká, dorůstá do větších rozměrů a liší 
se jinak uspořádanými šupinami na povrchu klobouku. Prozradí ji jiný 
prsten, který je obvykle třásnitě protrhaný a nemá dvojité ostří.

Splést si bedly můžeme se silně jedovatou muchomůrkou tygro-
vanou či smrtelně jedovatou muchomůrkou zelenou. Obě poznáme 
podle toho, že vyrůstají z pochvy. Také sběr bedly červenající vždy ne-
musí být to pravé ořechové. 

Bedla ostrošupinná je jedovatá! Nazývaná též bedla drsná, Lepio-
ta aspera je z čeledi pečárkovitých. Plodnice jsou vysoké 5 až 15 cen-
timetrů, klobouk je v mládí zvoncovitý, později až plochý, pokrytý 
rozpraskanou pokožkou a drobnými, vzhůru odstupujícími ostrými 
šupinami. Barva klobouku je červenohnědá až kaštanově hnědá. Vý-
trusorodé rouško tvoří husté bělavé lupeny. Na hnědavém, naspodu 
ztloustlém třeni válcovitého tvaru se nachází světlejší prsten. Roste 

nepříliš hojně v lesích i mimo ně, například podél cest a na rumištích. 
Jednu jsem našel v roce 2015 v lesích na stráni u Čížek.

Ve vodném extraktu z plodnic bedly vysoké bylo zjištěno poměrně 
vysoké množství fenolických látek a flavonoidů, které mají významné 
antioxidační vlastnosti. Kromě toho bylo v této bedle objeveno menší 
množství betakarotenu a lykopenu, dále kyselina listová, velké množ-
ství proteinů, mastné kyseliny, některé minerální látky a imunomodu-
lační glukany.

Věřím, že se našich hub dočkáme. A tak sbírejme bedly vysoké, které 
dobře známe z rodu Macrolepiota procera anebo Macrolepiota Konradii.

Nerozluční přátelé
Josef Permedla

Že si mravenci a mšice vzájemně pomáhají, už jistě víte. Jsou nerozluč-
nými kamarády. V životě každého společenství mravenců má velmi dů-
ležitou roli potrava, především její dostatek. Mšice vylučující medovici, 
která tvoří padesát procent jídelníčku mravenců, tak významně přispí-
vají k uspokojení jejich potřeb.

Jak to vlastně funguje? Tento stejnokřídlý hmyz se živí šťávou 
z rostlinných výhonků. Nabodává vodivá pletiva rostlin, sítnice a aktiv-
ně saje šťávu, která obsahuje značné množství sacharidů, ale poměrně 
málo bílkovin. Ústrojí hmyzu využívá jednoduché cukry a jejich pře-
bytek je vylučován do zadní části střeva. Naproti tomu bílkovinná část 
rostlinné šťávy přechází do žaludku a střeva hmyzu, kde je vstřebána. 
Přebytek cukrů z rostlinné šťávy je pak vylučován jako medovice. Jed-
na mšice je schopna vyloučit denně asi 0,5 mg šťávy, za příhodných 
podmínek až 0,8 mg.

Cukry jsou výborným zdrojem energie a některé druhy mraven-
ců toho využívají. V určitých případech vylučují mšice medovici, už 
jen když jim mravenci poklepávají na tělo tykadly. Za odměnu je pak 
mravenci chrání před predátory a přenáší je na místa, kde je dostatek 
potravy. I při stěhování své kolonie si je berou s sebou a jejich vajíčka 
dokonce ukládají k přezimování do svých hnízd. Na jaře je pak vyne-
sou na rostliny, aby se mohla vyvinout nová populace.

Na zahradě máme spoustu užitečných slunéček, ale mšic kupodivu 
zůstává na rostlinách stále hodně. Před slunéčky je chrání mravenci 
i dalším nebezpečím. Starají se o ně, přenášejí je z rostliny na rostlinu 
a dojí je. Mravenci jsou tedy velmi výkonnými chovateli, staviteli, sbě-
rači a lovci, kteří svojí činností ovlivňují rozsáhlá území.

Mšice sají rostlinné šťávy tak pilně, že všechny přijaté cukry nestih-
nou strávit. Ze zadečku je pak vylučují v podobě sladké husté medovice, 

která je zároveň výživná. Mravenci začali mšice dojit již před desítka-
mi milionů let, ještě než na svět přišli první lidští zemědělci. Předběhli 
tak v této činnosti člověka!

Mravenci a mšice žijí ve vzájemném, oboustranně výhodném vzta-
hu – symbióze. Toho využívají i včely a přiživují se na něm. Sbírají me-
dovici mravencům jak na listnatých, tak i jehličnatých stromech. Z této 
suroviny tvoří náš známý medovicový med.

V loňském roce nad Hájkem a u Stanovisek v lesích, kde rostou je-
dle, se vyskytovala medovice ještě v srpnu i začátkem září. Nebyla ni-
jak výrazná, ale v ranních hodinách při svítání šlo slyšet na stromech 
bzukot pilných včeliček.

Foto: Josef Permedla

Foto: Josef Permedla
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Jak se daří atletům
Martin Sebera

27. května – Atletický čtyřboj
Sobotní dopoledne přilákalo do Tišnova 134 nadšených závodníků 
různých věkových kategorií, kteří se utkali v atletickém čtyřboji. Po-
časí bylo velmi příznivé, organizace závodu též odsýpala, děti a ro-
diče byli naladěni, medaile a ceny připraveny, a tak se závody mohly 
zahájit. Líté souboje mnoha oddílů z Tišnova a blízkého okolí pro-
běhly ve sportovním duchu. Vítězové jednotlivých kategorií: Juřica 
Tomáš, Tomanová Maja, Čumpelík Lukáš, Šocová Hannah, Pehal Zby-
něk, Švehlová Anna, Dankovský Matyáš, Blažková Hana, Řezáč Jakub 
a Skoumalová Michaela. Pořadatelé děkují všem rozhodčím a pomoc-
níkům, bez nichž by závody neproběhly v takovém tempu, dále dě-
kujeme sponzorům a partnerům atletického klubu, kteří se podíleli 
na zajištění cen. Jsou jimi město Tišnov, Geodetická kancelář Souček, 
KOMAExpodesign, Vitar, s. r. o., ZŠ Tišnov, nám. 28. října, ZŠ Tišnov, 
Smíškova a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Podrobné 
výsledky jsou k nahlédnutí na www.aktisnov.cz.

Stříbrný Paralič na mistrovství Moravy a Slezska
4. června se ve Znojmě sešli nejlepší moravští atleti v kategorii star-
šího žactva. A jako kometa vlétl mezi nejrychlejší sprintery Marek 
Paralič, který obsadil skvělé druhé místo v běhu na 60 m (7,50 s) 
a zajistil si tak nominaci na mistrovství České republiky. V silné kon-
kurenci se neztratil Filip Drhlík (9. místo na 60 m, 7,60 s). Oba tito 
sprinteři společně s Drkou a Lenomrem obsadili smolné 4. místo ve 
štafetě 4 × 60 m.

You Dream We Run
Celodenní 24hodinový charitativní běh v Blansku, jehož hlavní myš-
lenkou je pomoci handicapovaným dětem, jednak výtěžkem z účast-
nických trik a jednak za každé odběhnuté kolo, proběhl ve dnech 

9. až 10. června. Za účasti 54 štafet z širokého okolí, které měly je-
diný úkol, udržet v pohybu štafetový kolík po celých 24 hodin, se do 
této akce zapojily i dva týmy z Tišnova: Atletický klub Tišnov a Far-
Ti, tým farnosti Tišnov. Oba uběhly cca 290 km, běžely ruku v ruce 
ve dne i v noci a společný hec a povzbuzování na trase taktéž vyjad-
řovaly myšlenku sounáležitosti. Počet závodníků FarTi týmu byl 25, 
v týmu „Atletů“ 32. Všem patří dík za podporu. Výkon obou štafet se 
lišil jen o dva kilometry a v pomyslném pořadí všech štafet obsadi-
ly 10. a 11. místo. Oba týmy tak dohromady přispěly k hlavnímu cíli 
částkou kolem cca 16 000 Kč. Celkově závod vydělal 330 000 Kč a po-
mohl tak splnit všech deset snů. 

Vřetenuška obecná – jedovatý motýl
Bohumil Kabeš

Když se budete v horkém létě procházet po rozkvetlé louce, po ně-
jaké chvíli narazíte zcela určitě na malého a nápadně zbarveného 
motýlka – vřetenušku obecnou. Jako všechny druhy vřetenušek létá 
v nejteplejších hodinách dne, pomalu a rozvážně z květu na květ. 
Často vytváří velké skupiny jedinců, kteří se drží pospolu.

Pozor, vřetenušky jsou velmi jedovatí tvorové, ale samy jsou pro-
ti mnoha jedům odolné. Všechna jejich vývojová stadia obsahují ve 
svých tkáních jedovatý kyanovodík, poskytující účinnou ochranu 
proti predátorům. V těle je uvolňován enzymatickým rozkladem kya
nidových glykosidů, které housenka přijímá většinou v potravě. Při 
podráždění je jedovatý sekret v podobě kapének vytlačen na povrch 
těla, kde se z nich postupně uvolňuje kyanovodík. Po odeznění ne-
bezpečí jsou kapénky s reaktivní látkou zataženy zpět do tělních du-
tinek. Dospělci i housenky vřetenušek upozorňují na svoji jedovatost 
velmi výrazným výstražným zbarvením. 

Určování vřetenušek je obtížné, protože mají velké množství fo-
rem a poddruhů, např. v. chrastavcová, v. pětičetná, v. čičorková. 
Vřetenuška obecná má většinou šest velkých červených skvrn na 
modročerných předních křídlech. Housenky se nejčastěji pasou na 
bobovitých rostlinách, jako jsou štírovníky nebo různé druhy čičo-
rek. Před zakuklením vytváří na stéblech rostlin charakteristický žlu-
tavý a hladký kokon. Na vlhčích stanovištích se mohou první motýli 

objevovat už koncem května, na sušších místech o měsíc později. Va-
jíčka jsou kladena v hromadných snůškách po 30 až 50 na spodní 
stranu listů živné rostliny, příležitostně i na květy. Dorostlé housenky 
se mohou vyskytovat již koncem dubna až do poloviny července. 

Vřetenušky mají výrazné výstražné zbarvení. Foto: Bohumil Kabeš

Část týmu FarTi. Foto: Václav Kytner

HISTORIE  SPORT  
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Krajské kolo v požárním sportu (kategorie muži) 
Tomáš Hudec

V týdnu se mě zeptal kamarád a spolusoutě-
žící z družstva, jestli nechci napsat článek do 
Tišnovských novin, se slovy „aby se o nás vě-
dělo“. Moc jsem se na to netvářil, ale po zvá-
žení situace, zjištění, kdy je uzávěrka, jsem si 
řekl proč ne?

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám přiblí-
žil krajské kolo v požárním sportu, které se ko-
nalo dne 11. června ve sportovním areálu VUT 
Brno. Do soutěže jsme se museli probojovat 
přes obvodní kolo v Újezdě u Rosic (7. května), 
kde jsme se umístili celkově na třetím místě, 
ale v rámci naší kategorie to bylo místo první. 
Z obvodního kola byl postup do okresního, kte-
ré se konalo 21. května v Březině u Tišnova, kde 
jsme i přes nepříznivé terénní podmínky zabra-
li a vydali ze sebe maximum, aby byl výsledek 
co nejlepší. To se nám podařilo a odvezli jsme si 
domů nádherné první místo, plus postup do již 
zmíněného krajského kola.

Soutěžní neděle 11. června začala pro nás 
a naše nejbližší, kteří nás jeli podpořit, už v 6.30. 
V tuto hodinu jsme měli sraz na hasičské zbroj-
nici, abychom se sbalili, nachystali potřebné 
věci a vydali se na cestu do Brna. Po příjezdu na 
místo konání a následném rozkoukání se celé 
družstvo odebralo k prezenci soutěžících, kde 
byl také uhrazen příspěvek na stravu. Dosta-
li jsme lístky na nápoje a občerstvení a k tomu 
„kroužky“ na ruku, aby byli poznat soutěžící od 
ostatních lidí. Následoval volný čas do doby ofi-
ciálního zahájení, který jsme využili ke zkouše-
ní překážek, k projití dráhy a k doladění detailů. 
Okolo 9.00 proběhlo slavnostní zahájení s ná-
stupem všech soutěžících.

První disciplína byla 100 m překážek. Bě-
želi čtyři soutěžící z družstva, kteří měli dva 
pokusy, a do celkového hodnocení se počíta-
ly tři nejrychlejší časy jednotlivců. Naši kluci 
šli první pokus na jistotu, aby měli nějaký čas. 
Ovšem druhý pokus šli buď, anebo, buďto to 
vyjde, nebo ne, a tak do toho dali maximum. 
Většině se podařilo čas zlepšit, bohužel jeden 
člen do toho dal tolik, že jej musela odvézt zá-
chranná služba, ale jak už víme, bude v pořád-
ku. Po ukončení všech pokusů a sečtení časů 
jsme zjistili, že naše družstvo obsadilo první 
místo a podařilo se nám předběhnout velkou 
konkurenci – hasiče z Císařova.

Druhá disciplína dne byla štafeta 4 x 100 
m. Běželo se na dva pokusy po čtyřech lidech. 
Štafeta obsahovala prvky: překonání domečku, 
přelezení dva metry vysoké bariéry, přeběhnu-
tí po kladině (20 cm široká, 120 cm vysoká, 8 
m dlouhá) a poslední bylo přenesení hasicího 
přístroje o hmotnosti 6 kg na vzdálenost 30 m. 
První pokus odběhla „pomalejší štafeta“, aby 
dala čas, a druhá štafeta to zase napálila a po-
dařilo se. Čas se zlepšil a nám nezbylo nic jiné-
ho než čekat, až doběhnou všechna družstva. 
Po skončení prvních dvou disciplín jsme věděli, 
že zatím máme stejný součet pořadí (3) jako již 
zmiňovaný Císařov a že tím pádem o vítězi roz-
hodne královská disciplína – požární útok.

Byli jsme odhodlaní, že nesmíme udělat 
žádnou chybku, že do toho dáme tolik, co to 
jen půjde, ale přitom útok musíme dokončit, 
protože pokus máme pouze jeden. Je to tady, 
chystáme se na základně, snažíme se, aby-
chom to nepokazili už při přípravě. Rozhod-
čí pískne na píšťalku, zvedne bílý praporek, 
jestli je nachystaná dráha, zkontroluje, zda je 

vše připraveno dle pravidel požárního spor-
tu, a posílá nás na start. Startér zvolá: „Závod-
níci, na místa, připravte se! Pozor!“ A zazní 
výstřel ze startovací pistole, který spouští ča-
somíru a zahajuje tak náš pokus. Vybíháme, 
na základně spojíme hadice, nastartujeme 
stroj, nabereme vodu, kterou pomocí motoro-
vé stříkačky tlačíme do hadic až k terčům na-
cházejícím se 90 m daleko. Musíme do terčů 
našplíchat pět litrů vody, aby se nám sepnu-
la časomíra. Je to tam. I přes malé chybky se 
čas zastavil na čísle 34,50 s. Jsme spokoje-
ní, výsledek už neovlivníme a můžeme čekat, 
jak dopadne družstvo z Císařova. Uběhl ně-
jaký čas a konkurence jde na start. Zatím to 
vypadá, že jim vše klape a budou mít hodně 
dobrý čas. Je sestříknuto a celé naše soutěž-
ní družstvo včetně našich blízkých čeká, co 
se ozve z reproduktorů. Pan komentátor pro-
hlásí: „Družstvo z Císařova dokončilo svůj po-
kus v čase 35,46 s.“ Hned jak zaznělo číslo 35, 
v našich očích se objevila obrovská radost, 
protože jsme věděli, že první místo je naše. 

Je to až k neuvěření, ale je to tak. Ano, vy-
hráli jsme krajské kolo, tak mladé družstvo, 
které běhá druhým rokem, bude reprezento-
vat sebe, dobrovolné hasiče z Tišnova, město 
Tišnov a Moravskou hasičskou jednotu na Mis-
trovství ČR profesionálních a dobrovolných ha-
sičů v požárním sportu 25. až 27. srpna 2017 
v Praze. Dva týdny nato, tj. 9. září, nás bude če-
kat mistrovství mezi Moravskou a Českou ha-
sičskou jednotou v Pardubicích. V průběhu 
prázdnin se budeme snažit a budeme trénovat, 
abychom neudělali nikomu ani sobě ostudu.

Za dobrovolné hasiče z Tišnova přeji krás-
né prožití prázdnin.

SDH Tišnov. Foto: Alena Vichtová
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Zálesácký závod zdatnosti 2017 
Helena Žižlavská

V sobotu 22. dubna se v prostoru lyžařské-
ho areálu Klínek v Předklášteří konal již 11. 
ročník zálesáckého závodu zdatnosti Župy 
Pernštejnské. Zúčastnilo se jej celkem šest 
tříčlenných hlídek v kategorii 8 až 11 let, šest 
hlídek v kategorii 11 až 14 let a čtyři hlídky 
v kategorii 15 až 17 let.

Na trase vedoucí na vrchol Klínku a po-
kračující lesem po cestách i necestách plnily 
hlídky jednotlivé disciplíny – poznávání rost-
lin, zvířat, souhvězdí, mapových značek, mor-
seovky, odhad vzdálenosti, orientace podle 
buzoly. Také střílely ze vzduchovky a z luku. 

V cíli bylo ještě stanoviště zručnosti, kde se 
řezalo dřevo a zatloukaly hřebíky, a zdravo-
věda, kde se probíralo poskytnutí první po-
moci. V nejmladší kategorii zvítězilo družstvo 
z Dolních Louček ve složení: Filip Sojka, Adam 
Šváb a Martina Plachká, v kategorii 11 až 14 
let zvítězila hlídka z Tišnova ve složení: Alena 
Štveráčková, Karolína Pešková a Jakub Daniel. 
V kategorii 15 až 17 let zvítězila hlídka z Dol-
ních Louček ve složení: Alžběta Kadlecová, 
Ema Večeřová a Adéla Halouzková.

Díky novému postupovému klíči mohly 
z kategorie 11 až 14 let a 15 až 17 let postou-
pit dvě hlídky, které se zúčastnily celostátní-
ho přeboru ZZZ konaného v Radíkově pod 

Svatým kopečkem u Olomouce. Závodníci se 
ubytovali v rekreačním areálu Pod Věží vedle 
pevnosti Fort II. Závod probíhal v přilehlém 
lese, pevnosti i v rekreačním areálu. Naše 
hlídky si nevedly špatně, v mladší kategorii 
se první z nich ve složení: Alena Štveráčko-
vá, Karolína Pešková a Jakub Daniel umísti-
la na dvanáctém místě z 24 hlídek. Ve starší 
kategorii skončila hlídka ve složení: Soňa Mi-
hulová, Hana Straková a Pavla Nováková na 
pátém místě z 20 hlídek. Holky měly nejlepší 
čas ze všech hlídek při rozdělávání ohně, ale 
bohužel posbíraly více trestných minut na 
ostatních stanovištích. Ještě mají šanci příští 
rok, kdy se mohou ZZZ zúčastnit naposledy.

Sokolská všestrannost v Prostějově 
Eva Brázdová, náčelnice Župy Pernštejnské

Česká obec sokolská, odbor všestrannosti, 
uspořádala ve dnech 27. až 28. května pře-
bor ČOS mladšího žactva v Prostějově. Do něj 
postoupili i naši mladší žáci a žákyně, kteří 
zvítězili v župním přeboru v Tišnově. Z Tělo-
cvičné jednoty Sokol Lomnička to byli žáci Gil-
bert Novák, Tomáš Matulka a žákyně Tereza 

Kolíbalová, z jednoty Tišnov Jan Böhm, Natá-
lie Habánová, Andrea Žáková, Marie Kusalová. 
Děti soutěžily v sobotu ve sportovní gymnasti-
ce – čtyřboj, lehké atletice – čtyřboj a šplhu na 
tyči, v neděli pak měřily síly s ostatními závod-
níky z celé republiky (23 žup, 141 účastníků) 
v plaveckém bazénu – volný styl 25 metrů. Nej-
větším úspěchem je umístění v kategorii mlad-
ší žáci I. Gilberta Nováka – 3. místo v plavání 

a Jana Böhma – 3. místo v plavání v kategorii 
mladší žáci II. Ostatní malí sokolíci sice na me-
dailová místa nedosáhli, ale sbírali zkušenos-
ti, které jistě využijí příští rok a napodobí své 
kamarády.

Děkuji rodičům a trenérům za doprovod, 
dopravu a celoroční přípravu dětí na přebo-
ry a přeji jim hodně úspěchů v další sportov-
ní činnosti.

Celostátní přebory České obce sokolské ve sportovní všestrannosti v Praze 
Eva Brázdová, župní náčelnice

Česká obec sokolská v Praze uspořádala o víkendu 10. a 11. června 
druhou část celostátních přeborů ve sportovní všestrannosti, a to 
pro věkové kategorie starší žactvo, dorost a dospělí.

Závody se konaly v Praze na několika místech, sportovní gym-
nastika v budově Tyršova domu a Nosticově tělocvičně, lehká atle-
tika na stadionu mládeže Na Kotlářce a plavání v bazénu Tyršova 
domu.

Župu Pernštejnskou reprezentovaly dvě starší žákyně z TJ So-
kol Tišnov Kateřina Konečná (2005) a Kateřina Valentová (2004). 
V silné konkurenci dvaačtyřiceti závodnic z dvaadvaceti žup České 
obce sokolské se naše dívky neztratily, po celkovém součtu bodů 
ze všech disciplín (čtyřboj ve sportovní gymnastice – akrobacie, 
kladina, přeskok, hrazda a v lehké atletice – běh na 60 metrů, hod 
kriketovým míčkem, skok do dálky, běh na 600 metrů, šplh na tyči 
a plavání volným způsobem na 50 metrů) obsadily Katka Konečná 
17. místo s počtem bodů 2 916, Katka Valentová 30. místo s počtem 
bodů 2 484.

Katce Konečné se nejlépe vydařila atletika (12. místo) – druhý 
nejdelší hod v kategorii žákyně III. 42,53 metru.

Děkuji děvčatům za vzornou reprezentaci Župy Pernštejnské a So-
kola Tišnov a přeji jim hodně elánu a sil do dalšího tréninku.

Přespolní běh Klucaninou – Memoriál Jaroslava Chromého
Silvie Pavlíčková

Dne 20. května jako již tradičně v tuto 
dobu pořádala Tělocvičná jednota Sokol 
Tišnov Přespolní běh Klucaninou. Závodu 

dlouhého 7,2 km, který vedl po asfaltu 
i lesnatým terénem, se zúčastnilo třicet 
dva sportovců. Nejlépe se umístil Michal 
Gleir z kategorie muži s časem 28:49, v ka-
tegorii veteráni I Petr Daniel s časem 33:07 

a v kategorii veteráni II Bořivoj Chro-
mý s časem 36:34. Mezi ženami si nejlépe 
vedla Petra Seberová s časem 34:50 v ka-
tegorii ženy I a v kategorii ženy II Daniela 
Vojtová s časem 39:47.

Foto: Eva Brázdová
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Správní kluci
Miloš Buček

Závěr sezóny nejmladších fotbalistů Jihomoravského kraje měl vyvr-
cholení 14. června v Dobšicích, které jsou mládežnickým sportovním 
zázemím fotbalového Znojma. Do finálového turnaje se probojovala 
i „patnáctka“ starší přípravky z Tišnova. Již ve skupině tišnovští hrá-
či porazili družstva s mládežnickými centry ze Znojma a Hodonína 
a remízou s Blanskem si zajistili postup z prvního místa. Úbytek sil 
z bojů ve skupině se následně projevil v těsných porážkách s Líšní 
a Vyškovem, což mělo za následek nepopulární čtvrté místo v koneč-
ném pořadí. Překvapivě dobrou herní reprezentaci ocenil i ředitel 
turnaje Miroslav Steinhauser, tišnovský rodák, bývalý hráč brněnské 
Zbrojovky a nejlepší trenér mládeže roku 2014 v kategorii dorostu 
(na snímku vlevo). Bramborovou náladu z turnaje si kluci pokusí na-
pravit závěrečným utkáním proti rodičům a předprázdninovým tur-
najem v Rosicích a v Bratislavě.    

Rybářské mistrovství ČR na Svratce
Jiří Malásek

Řeka Svratka je mezi rybáři, zejména muškaři, 
pojmem. Jednak je zpravidla dobře zarybněna, 
díky pobočnému spolku Moravského rybář-
ského svazu Tišnov, který obhospodařuje revír 
Svratka 78, od nedvědického splavu až do Bře-
ziny, ale hlavně se o ní ví i v zahraničí, neboť se 
zde pořádají každoročně Mezinárodní muškař-
ské závody, a to již od roku 1967. 

Letos byl Moravský rybářský svaz pověřen 
uspořádáním 31. mistrovství ČR v lovu ryb 
udicí na umělou mušku. Toto významné klání 
se uskutečnilo od pátku 2. června do neděle 4. 
června, na revíru Svratka 78. Již v pátek se od 
rána sjížděli první závodníci, aby si řeku osahali 
a využili času k intenzivnímu tréninku na dobře 
zarybněné vodě, zejména pstruhem obecným. 
Trénink probíhal mimo závodní úseky, které 
byly hájeny již od 19. května.

Mistrovství se zúčastnilo osm čtyřčlenných 
družstev mužů z jednotlivých územních sva-
zů – ÚS Jihočeský, ÚS Východočeský, ÚS Zápa-
dočeský, ÚS Středočeský, ÚS Severočeský, ÚS 
Moravskoslezský, ÚS Praha a pořádající Morav-
ský rybářský svaz. Do této vrcholné soutěže se 

zapojují i ženy, ale letos byla účast slabá a přije-
ly jen čtyři z různých ÚS.     

Vlastní závod probíhal podle platného sou-
těžního a závodního řádu LRU muška 2017. 
Hodnotily se všechny ulovené ryby bez ome-
zení velikosti, s výjimkou ouklejky pruhované, 
která je ze zákona chráněna. Polovina závod-
níků vždy loví ryby, druhá jim dělá rozhodčí-
ho a tak se to střídá. Každý účastník absolvoval 
v sobotu a v neděli jeden tříhodinový závod, na 
dvou různých lokalitách, v trvání 1,5 hodiny.

Již v sobotu dopoledne bylo za krásného po-
časí v prvním závodě od Prudké po Borač ulo-
veno 1 119 ks lososových ryb. Ivan Vančura 
ze Středočeského ÚS ulovil 115 ks hodnotitel-
ných ryb. Odpolední závod nebyl tak úspěšný, 
neboť vírská přehrada pustila zvýšenou vodu 
a to mělo vliv na počet úlovků – byl nižší. Přes-
to bylo celkem uloveno 669 ks ryb a nejvíce 
jich vytáhl z řeky David Chlumský – 65 ks, z ÚS 
Praha.

Nedělní dopolední závod proběhl opět za 
pěkného počasí, a to na dalším, ještě nepro-
chytaném úseku od splavu v Doubravníku až 
po Prudkou. Ryby „žraly“ a celkem se jich ulo-
vilo 1 130 ks, nejlepší závodník, opět David 

Chlumský, jich ulovil 125 ks. V polední přestáv-
ce proběhla kratší bouřka, ale na odpolední, po-
slední závod to nemělo vliv. Od 15.00 hodin se 
opět rozběhl. Chytilo se během něj 1 125 ks ryb 
a nejlepší závodník Vojtěch Ungr ze Západočes-
kého ÚS jich zdolal 86 ks. Za celé mistrovství se 
ulovilo neuvěřitelných 4 043 ks lososovitých 
ryb, které byly ihned vráceny zpět vodě.

Po sečtení a vyhodnocení celého mistrovství 
pak nastala slavnostní chvíle, kdy byli vyhlášeni 
mistři ČR: v jednotlivcích, muži – David Chlum-
ský z ÚS Praha, ženy – Tereza Rutová z ÚS Praha 
a vítězné družstvo z Moravského rybářského 
svazu v sestavě Antonín Pešek z tišnovského 
spolku, Luboš Roza, Karel Sklenář a Lukáš Sta-
rýchfojtů. První tři závodníci a tři závodnice ob-
drželi pohár, medaili a hodnotné věcné dary. 
Taktéž první tři družstva byla stejně odměněna 
a další družstva v pořadí obdržela věcné dary.

V závěrečných hodnoceních bylo toto mis-
trovství vysoko a kladně hodnoceno nejen po 
organizační, ale i náplňové stránce, a to jak ze 
strany předsedy Mor. rybářského svazu Ing. 
Rudolfa Milerského, CSc., místostarosty města 
Tišnova Ing. Karla Součka, tak i předsedy tiš-
novského spolku MRS Luboše Senze.

Šerkovický pétanque – červen 2017
Miroslav Randuch

V sobotu 10. června se uskutečnil otevřený 
turnaj v pétanque dvojic v kategoriích dvojice 
dospělí a dvojice děti „Šerkovické koulení“ ve 
sportovněkulturním areálku v Šerkovicích. 

V pořadí již 21. turnaje se zúčastnilo 44 
soutěžících dvojic – 34 párů dospělých a 10 
párů dětí. 

Sobotní příjemné počasí dovolilo odehrát 
plánovaná kompletní čtyři kola turnaje, cel-
kem 88 zápasů na kvalitně připravených hra-
cích plochách. 

Ve čtyřkolovém pétanquovém klání v ka-
tegorii dětí zůstala neporažená pouze vítězná 

dvojice Adéla Veselá – Natálie Floriánová ze 
Šerkovic.

V kategorii dospělých prošly turnajem bez 
jediné porážky první dvě dvojice: brněnští Ja-
kub Cimala – Michaela Dudašková a dvojice 
Dana a Marko Buterinovi z Tišnova.

Akce proběhla v příjemném prostředí 
sportovního areálu v Šerkovicích. 

Turnaje v Šerkovicích vstoupily do dru-
hého desetiletí. Staly se vyhledávanou příle-
žitostí k setkávání příznivců této hry nejen 
z blízkého okolí.

Medaile se symboly pétanque a věcné ceny 
pro všechny soutěžící věnovala obec Šerkovi-
ce a další sponzoři akce: Iva Tesařová – Zdraví 

a krása, poradenství /LR/, Ing. Dana Buteri-
nová – Vinotéka, Montáže staveb – Květoslav 
Tesař, Vít Libor – Palivové dřevo, Výroba bram-
borových lupínků Šerkovice, STYLE SPORT – 
Renata Zámečníková, MONTENERGO BRNO, 
Pila Kupka, Reakce s. r. o., Pavel Novák a Ivanka, 
PILA KUPKA, REAKCE s. r. o. Kuřim.

Již dvacátý první turnaj pořádaný v Šerko-
vicích od roku 2007 se vydařil. 

Zájemci o tuto zajímavou hru se opět v Šer-
kovicích setkají v září 2017.

Více o veškerém pétanquovém dění v Tiš-
nově a Šerkovicích na www.repete-tisnov.
webnode.cz.

Redakčně kráceno.

Foto: Miloš Buček
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ČTYŘI TIŠNOVSKÁ SUDOKU - 5. KOLO

Václav Seyfert, redaktor TN

A je tu 5. kolo naší soutěže Čtyři tišnovská sudoku. Připomeňme si pravidla této hádankově-vědomostní hry. Nejde v ní 
totiž pouze o vyluštění čtyř předložených sudoku. V každém z nich 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 
jménu 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 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:
RUDOLF HÁJEK, ONDŘEJ MAŠEK, ŘEDITELÉ TIŠNOVSKÝCH ŠKOL – přičemž se rozumí, že Hájek je z uvedené dvojice ten 
starší…

Rozluštění tohoto kola nám posílejte do 14. srpna 2017 na e-mailovou adresu noviny@kulturatisnov.cz. Soutěžit může 
každý bez ohledu na věk luštitele, výherci budou oznámeni po skončení 10. kola, které zveřejníme v lednu 2018.

Správná odpověď ze 4. kola zní: JAN VALA, VLASTIMIL HAVLÍK – tišnovští sportovci, reprezentanti Československa (Vala 
odehrál v létech 1949-50 dvě utkání za hokejový tým ČSR, basketbalista Havlík se zúčastnil mimo jiné i olympiády 1980 
v Moskvě).

č. 1

6 2
9 7 5 1 8

6 3
4 7

9 5
2 7 4 1

4
7 9

1 3 8 5

č. 2

2 5 1 4
8 1 6

5 4
6 2 9

4 8
3

6 5 8 7 4 2
3 6

4 5

Čtyři tišnovská sudoku – 5. kolo
Václav Seyfert, redaktor TN

A je tu 5. kolo naší soutěže Čtyři tišnovská sudo-
ku. Připomeňme si pravidla této hádankověvě-
domostní hry. Nejde v ní totiž pouze o vyluštění 
čtyř předložených sudoku. V každém z nich na-
jdete několik žlutých políček a současně jsou 
jednotlivým číslicím přiřazena určitá konkrétní 
písmena (viz informace pod soutěžními čtver-
ci). Když správně vyluštíte všechna sudoku 
a čísla ve žlutých políčcích zaměníte za přísluš-
ná písmena, obdržíte dvě křestní jména a dvě 
příjmení, ovšem ve formě přesmyček. Va-
ším úkolem bude dále vyluštit tyto přesmyčky 

a poté přiřadit ke každému křestnímu jménu 
odpovídající příjmení tak, aby výsledkem byly 
dvě osobnosti z historie našeho města, pat-
řící do určité společné skupiny (např. dva spor-
tovci, dva čestní občané, dva herci Karasova 
divadla 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:

RUDOLF HÁJEK, ONDŘEJ MAŠEK, ŘEDI-
TELÉ TIŠNOVSKÝCH ŠKOL – přičemž se ro-
zumí, že Hájek je z uvedené dvojice ten starší…

Rozluštění tohoto kola nám posílejte do 
14. srpna 2017 na e-mailovou adresu noviny@
kulturatisnov.cz. Soutěžit může každý bez ohledu 
na věk luštitele, výherci budou oznámeni po skon-
čení 10. kola, které zveřejníme v lednu 2018.

Správná odpověď ze 4. kola zní: JAN VALA, 
VLASTIMIL HAVLÍK – tišnovští sportovci, repre-
zentanti Československa (Vala odehrál v létech 
1949–50 dvě utkání za hokejový tým ČSR, bas-
ketbalista Havlík se zúčastnil mimo jiné i olym-
piády 1980 v Moskvě).

č. 3

9 7 3 8
2 5

3 6 1
2 4

7 6 2
5 8

3 5 1
5 8
2 4 3 7

č. 4

2 4 7 9
3 1

4 3
1 5 8 4 2

1 5
7 8 4 3 5

7 9
2 6

3 8 9 4

 Přiřazení písmen k číslicím:
1) Společná pro všechna sudoku:  1…Š   2…Á   3…A
2) Společná pro sudoku č.1 a č.2:  4…M   5…K   6…E   7…D   8…L   9…S
3) Společná pro sudoku č.3 a č.4:  4…N   5…0   6…U   7…B   8…J   9…H

 Přiřazení písmen k číslicím:
 1) Společná pro všechna sudoku: 1…Š   2…Á   3…A
 2) Společná pro sudoku č. 1 a č. 2: 4…M   5…K   6…E   7…D   8…L   9…S
 3) Společná pro sudoku č. 3 a č. 4: 4…N   5…0   6…U   7…B   8…J   9…H

č. 1 č. 2

č. 3 č. 4
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Nyní již nemusíme věřit škarohlídům
Tomáš Laušman

Je to až k nevíře, že uběhly již dva roky od 
chvíle, kdy jsme slavnostně otevírali vyma-
lovaný podchod tišnovského železničního 
nádraží. Stalo se tak díky úsilí spolku Za 
sebevědomé Tišnovsko, sponzorům, aka-
demickému malíři Vladimíru Kisejlevovi, 
který je autorem díla, a dobrovolníkům. 
Ti všichni měli zásluhu na výmalbě, o kte-
ré reportérka České televize prohlásila, 
že se jedná o největší nástěnnou malbu 
v České republice.

S odstupem dvou let chceme vyjádřit 
díky nejen těm, kteří pochybovali, a přes-
to přispěli, ale i samotným vandalům, kteří 
svou pozornost věnovali jiným druhům vol-
nočasových aktivit a podchod nechali čistý. 
Výjimkou jsou jen drobné sprejové výtvory, 
které však celkový dojem nekazí. Vadou na 
kráse jsou soutěže místních studentů o nej-
lepší trefu „kafem z automatu“ či jablkem 
na ceduli s poděkováním sponzorům při-
pevněnou nad vchodovým schodištěm.

Je hezké nyní vidět, že proroctví pesi-
mistů, že do šesti měsíců bude tišnovský 

podchod opět plný neregulovaných graffi-
ti, se ukázala jako planá. Je hezké vidět, že 
přestože v podchodu není držena dobro-
volná hlídka a ani není střežen městskou 
policií, čistota stěn je víceméně stálá, vyjma 
znečištění povětrnostními vlivy apod. A do 
třetice je hezké vidět, že jsou cestující při 
cestě vlakem nyní spokojenější.

Děkujeme všem, kterým záleží na jejich 
okolí, za podporu a věříme, že Tišnov bude 
stále krásnější místo k bydlení, k dojíždění 
za prací či k občasným výletům. A toho mů-
žeme dosáhnout jen společnými silami.

Marná výprava za posledním šlukem
Václav Seyfert

V životě jsem nebyl kuřákem, byť jsem vyrůstal v rodině, kde kouřili 
úplně všichni. Tatínkovi jsem chodíval pro cigarety s filtrem, obvyk-
le to byly výrobky bulharského tabákového průmyslu Marica a BT. 
Jinak se ovšem u nás báňaly ty největší hrůzy: maminka byla věr-
ná značce Lípa a naprosto speciální postavení zaujímala babička. 
Ta v podstatě nekouřila, ovšem někdy se stalo, že při nákupu nemě-
li v obchodě drobné na vracení a místo toho jí dali krabičku Party-
zánek. Protože jejím celoživotním krédem bylo všechno zužitkovat 
a nic nevyhodit, sedávala v takových případech v kuchyni na bedně 
se špinavým prádlem a v tomto improvizovaném kuřáckém křesle 
nakonec po částech celou desítku spotřebovala. Když jsem začal sle-
dovat v televizi a místním kině své první filmy, dobře jsem si povši-
ml, že Belmondo má cígo zasunuté frajersky v koutku úst, Maigret 
bez dýmky nevyřeší jediný případ a soudruzi při svých schůzích ve-
směs hulí jako prasklá kamna. Chápal jsem tedy kouření od malička 
jako samozřejmou součást života a dodnes jsem k vyznavačům této 
neřesti velmi tolerantní.

Když se na cigaretových krabičkách začal objevovat nápis „Kouření 
škodí zdraví“, vůbec jsem této informaci nerozuměl, protože za prvé to 
už každý dávno věděl a za druhé mi nešlo do hlavy, proč se na výrob-
ku spotřebiteli de facto sděluje, aby jej raději vůbec nepoužíval. Dumal 
jsem, jaký nápis by se asi za týmž účelem musel tisknout třeba na toa
letní papír a vymýšlel si na tohle téma různá nepublikovatelná hesla. 
Ne tak dávno se ovšem v tomto směru ještě silně přitvrdilo a na všech 
baleních cigaret se začaly objevovat odpudivé obrázky, aby při každé 
koupi své povolené drogy musel nešťastný kuřák zhlédnout, jak do-
padne on či jeho nejbližší, pokud s hulením okamžitě nepřestane. To 
jsem si zase kladl otázku, proč tedy nejsou také na kapotě každého au-
tomobilu povinně umístěny obrovské fotografie zkrvavených mrtvol 
z různých silničních havárií. Myslím si zkrátka, že pro lidstvo je daleko 
škodlivějších asi tak sto padesát jiných věcí, které ale nikdo nezakazu-
je – od násilného vstávání pomocí budíku až po existenci politických 
stran.

Stejně jako jsem nikdy nepropadl kouření, bylo mi vždycky cizí 
i oblíbené heslo postsocialistických let, že „vše vyřeší neviditelná 
ruka trhu“. Tenhle nesmysl jsem poprvé vzal na milost teprve ne-
dávno, paradoxně až ve chvíli, kdy byl vlastně popřen. Když se totiž 
prosadil totální zákaz kouření v restauracích, bez možnosti majite-
le či provozovatele rozhodnout si sám, bude či nebudeli se v jeho 
podniku moci vegetovat se zapálenou cigaretou. V tomhle případě 
by mi totiž naopak připadalo velmi logické, kdyby si každý podnika-
tel mohl sám vyhodnotit, zda mu větší ekonomický úspěch přinese 
hospoda s popelníky nebo bez nich. Nepochybuji o tom, že výsledek 
tohoto rozhodování by u množiny všech hospodských byl nakonec 

zhruba „fifty fifty“, takže by neostrouhali ani kuřáci ani nekuřáci. Leč 
nestalo se a vešlo ve známost, že všechny restaurace v celé republi-
ce se stanou povinně nekuřáckými, neboť vstoupí v platnost zákon 
č. 65/2017 Sb., honosně nazývaný „o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek“.

Tohle opatření jsem si vyhodnotil jako nesmyslné dokonce do ta-
kové míry, že jsem se rozhodl ze solidarity ke kuřákům v poslední den 
nikotinové svobody zapálit si s nimi po obědě cigaretku na protest i na 
rozloučenou a současně fotograficky zdokumentovat „posledního tiš-
novského šluka“, neboť tahle událost by přece měla být historicky za-
znamenána pro budoucí generace. Tady jsem se ale dopustil osudové 
chyby. Měl jsem totiž zafixováno, že kouřit se v hospodách smí až do 
posledního dne v měsíci a vypravil se na tradiční oběd s fotoaparátem 
ve středu 31. května. Teprve na místě jsem se dozvěděl, že je tak zvaný 
Světový den bez tabáku, takže poslední šluky proběhly už včera. Bylo 
to smutné zjištění.

Dodnes se těžce smiřuji s tím, že v Kronice města Tišnova nebude 
z tohoto dějinného okamžiku žádná fotografie a že je to jen a jen moje 
vina. A na uklidnění si ke svým výčitkám tiše pouštím slavnou písničku 
z filmu Limonádový Joe – Když v baru houstne dým…
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Čebín Podhájí – modernizace úpravny vody a zvýšení kvality zdroje pitné vody
Jan Motyčka

S koncem měsíce června začala moderni-
zace úpravny vody v Čebíně. Účelem stav-
by je zlepšení kvality a množství podzemní 
vody dodávané do skupinového vodovodní-
ho řadu Tišnovsko. Tento skupinový řad zá-
sobuje pitnou vodou obce Tišnov, Šerkovice, 
Lomnička, Železné, Předklášteří, Hradčany, 
Sentice, Čebín, Heroltice, Březina u Tišnova, 
Jamné, což představuje cca 13 289 obyva-
tel. Úpravna vody Čebín Podhájí se podílí na 
zásobování cca 26,5 % a zásobuje obce Če-
bín, Sentice, Hradčany a část Tišnova. Ve vý-
hledu je uvažováno s posílením zásobování 

obcí Heroltice a Březina (3 % = 396 obyva-
tel) a s novým připojením stávajícího samo-
statného vodovodního řadu v obci Moravské 
Knínice (872 obyvatel) a obcí Vohančice

Pro žadatele se jedná o významný podíl. 
Zároveň je technologické vybavení stávající 
úpravny na hranici životnosti a v budoucnu 
by vedlo k výraznému snížení kvality pitné 
vody dodávané do vodovodního řadu. Důvo-
dem pro zachování a modernizaci úpravny 
vody Čebín Podhájí je navíc i skutečnost růs-
tu počtu obyvatel v území – mezi roky 2006 
a 2016 se počet obyvatel v Tišnově zvýšil 
o 810 občanů, v Čebíně, Senticích a Hradča-
nech o 345 lidí. 

Projekt ovlivňuje kvalitu a množství pit-
né vody dodávané do veřejné vodovodní sítě 
a zároveň zajišťuje ochranu zdroje pitné vody, 
neboť stávající způsob jímání pitné vody vede 
k zanášení samotného vrtu a jeho bezpro-
středního okolí. Surová voda z vrtu je upravo-
vána metodou „in situ“, jejímž cílem je snížení 
obsahu železa, vlivem vracení vody zpět do 
vrtu je vrt zanesen vysráženým železem.

Celkové náklady na stavbu činí cca 25 mi-
lionů Kč, dotace z OPŽP ČR je ve výši 15,124 
milionu Kč. Máme požádáno ještě o dotaci 
z Jihomoravského kraje. Hlavním dodavate-
lem stavby je spol. VHZDIS s. r. o. Brno, stav-
ba bude dokončena v květnu 2018.

17. července oslaví devadesáté narozeniny náš tatínek, dědeček a pradědeček pan STANISLAV ROHÁČEK. Srdečně 
gratulujeme, vše nejlepší, ať zdraví slouží jako dosud, hodně štěstí a spokojenosti přeje dcera Věra a syn Slávek s ro-
dinami. Velkou pusu posílá pradědečkovi Barborka a Kubíček.

Dne 17. července vzpomeneme na sed-
mé smutné výročí, co nás navždy opustila 
manželka, maminka a babička paní JANA 
ZAHRADNÍKOVÁ. Stále vzpomínají man-
žel a děti s rodinami.

Dne 19. července uplyne třináct smut-
ných let, co odešla naše milovaná manžel-
ka, maminka, babička a sestra paní IRENA 
BERKOVÁ. S úctou a láskou vzpomínají 
manžel, děti s rodinami a sestra Hana.

Dne 7. června uplynulo dvacet šest smut-
ných roků ode dne, kdy navždy odešel ve 
věku třiceti roků milovaný syn ING. DA-
LIBOR VRŠKA. Kdo jste jej znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi. Děkuje rodina 
Vrškova.

Dne 11. července uplynou čtyři smutné 
roky, co nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček pan JIŘÍ FOR-
MAN. S láskou vzpomínají manželka, dce-
ra a syn s rodinami.

Dne 21. července to budou čtyři roky, 
co nás navždy opustil milovaný man-
žel, bratr, švagr a strýc pan FRANTIŠEK 
DVOŘÁK. Stále vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují manželka a celá rodina.

Dne 24. července vzpomeneme třinácté 
smutné výročí, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradě-
deček, tchán pan MIROSLAV JELÍNEK. Za 
tichou vzpomínku děkuje manželka a sy-
nové Miloslav a Pavel s rodinami. 

HISTORIE  

HISTORIE  
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Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

PROVOZNÍ PRACOVNÍK KAVÁRNY MUZEA MĚSTA TIŠNOVA
Popis pracovní pozice:

– zajištění provozu kavárny včetně objednávek zboží, inventarizace
– zajištění kulturních a ochutnávkových akcí v kavárně

– výpomoc na recepci muzea
– časová flexibilita podmínkou 

Nabízíme: 
– práci na plný pracovní úvazek

– pracoviště v Tišnově, Müllerův dům, Jungmannova č.p. 80 
Více informací na www.mekstisnov.cz v sekci Muzeum nebo u Mgr. Blanky 

Křížové, vedoucí muzea, tel. 777 506 019, muzeum@kulturatisnov.cz.
Přihlášky se všemi náležitostmi podávejte nejpozději do 7. 7. 2017 

emailem na adresu ekonom@kulturatisnov.cz nebo poštou na adresu 
Mlýnská 152, Tišnov 666 01.

Výběrové řízení proběhne v týdnu 10. až 14. 7. 2017.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv 

v jeho průběhu.

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

EDITOR/KA TN A TTV
Popis pracovní pozice:

– zajišťuje agendy Tišnovských novin a Tišnovské televize: 
zodpovědnost za provoz, tvorbu, výrobu TN a TTV

– redakční práce TN – aktivní vyhledávání témat, publicistická 
a reportér ská činnost, příprava článků a podkladů, příjem textů

– časová flexibilita podmínkou 
Nabízíme: 

– práci na poloviční úvazek 
– nástup v srpnu 2017 nebo dohodou 
Více informací na www.mekstisnov.cz. 

Přihlášky se všemi náležitostmi podávejte nejpozději do 19. 7. 2017 
emailem na adresu ekonom@kulturatisnov.cz nebo poštou na adresu 

Mlýnská 152, Tišnov 666 01.
Výběrové řízení proběhne v týdnu 24. až 28. 7. 2017.

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

Dne 15. června to byly tři roky, co nás navždy opustila naše milovaná maminka a babič-
ka paní ANNA BIKÁROVÁ, a dne 27. srpna to budou čtyři roky, co nás navždy opustil 
náš milovaný tatínek a dědeček ZDENĚK BIKÁR. Vzpomínají dcera Anna a synové Ri-
chard a Zdeněk s rodinami.

Dne 9. srpna uplyne první smutný rok 
od chvíle, kdy nás navždy opustil man-
žel, tatínek, dědeček pan ANTONÍN  
VRŠKA. Všem, kteří vzpomenou s námi, 
děkují manželka, synové Radovan a Pavel 
s rodinami.

Dne 11. srpna uplyne šest roků, co nás na-
vždy opustila paní JOSEFA HEJMALOVÁ 
z Heroltic. Za tichou vzpomínku děkují 
dcera a vnučky s rodinami.

Dne 25. července uplyne patnáct smut-
ných roků, kdy nás navždy opustila paní 
ANNA MALÁSKOVÁ z Tišnova. Za tichou 
vzpomínku děkují a s láskou vzpomínají 
dcery Šárka a Edita s rodinami.

Dne 1. srpna uplynou dva roky, kdy nás 
navždy opustila naše milovaná manžel-
ka, maminka, babička a prababička paní  
MARIE ŠRUBAŘOVÁ. Za tichou vzpomín-
ku děkují manžel a syn s rodinami.

Dne 14. srpna by se dožil šedesáti devíti 
let pan PAVEL ŠENKÝŘ z Heroltic. S úctou 
a láskou stále vzpomínají a za tichou 
vzpomínku všem děkují manželka a dcery 
s rodinami.

Dne 15. srpna vzpomeneme sedmé smut-
né výročí dne, kdy nás navždy opustil náš 
drahý manžel, tatínek, dědeček, praděde-
ček, švagr a strýc pan ROBERT LAMAČ.  
S úctou a láskou stále vzpomínají a za ti-
chou vzpomínku děkují manželka Lud-
mila a děti Jana, Liba, Lida a Robert 
s rodinami.

Dne 12. července uplynou čtyři roky, co nás opustil tatínek 
a dědeček pan FRANTIŠEK KOS. Vzpomíná dcera s rodinou. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 18. července uplyne osm let, kdy nás navždy opustil náš 
drahý tatínek, dědeček a bratr pan JAROSLAV NEČAS. Stále 
vzpomínají dcera, syn, vnuk a sestra.

NABÍDKY PRÁCE  
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Centrum sociálních služeb Tišnov,  
příspěvková organizace,  

Králova 1742, 666 01 Tišnov
hledá pracovníka/pracovnici pro obsazení pozice:

PEČOVATEL(KA)
pro práci v domácnostech klientů  

v Tišnově a v DPS Králova. 

Výhodou: 

aktivní řidič, absolvovaný kurz pracovníka v soc. 
službách. 

Nástup ihned nebo dle dohody. 

Hlavní pracovní poměr, pouze ranní směny pondělí až 
pátek, plat podle platných předpisů pro pracovníky 
v soc. službách v 5. plat. třídě v závislosti na praxi, 

stravenky, 5 týdnů dovolené.

Zájemci mohou zaslat životopis na adresu:  
Centrum sociálních služeb Tišnov,  

příspěvková organizace,  
Králova 1742, 666 01 Tišnov

emailem na: info@css.tisnov.cz

Podrobnější informace:  
Ing. Mgr. Jana Wildová, tel. 549 410 310

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
– zaměstnanecké výhody (stravenky, týden dovolené navíc…)

Požadujeme:
– zájem o problematiku cílové skupiny seniorů a zdravotně 

postižených
– dobré komunikační schopnosti 

– schopnost samostatně pracovat v terénu
– schopnost rozhodovat se a jednat i v nestandardních situacích

– 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

NABÍDKY PRÁCE / INZERCE  

    

        
                                               Nabízíme možnost ubytování v soukromí 
                                              www.kavarnapohoda.cz   tel: 605 781 305  
                     Kavárna POHODA, Vrchlického 1915 Tišnov 666 01 

                                         
  

                                                                              
       

                                                 

Do našeho hostince přijmeme:
1)Číšníka/servírku

2)Kuchaře 
3) Pomocnou sílu do kuchyně

Praxe v oboru výhodou. 
Více informací 724 285 478.

Hostinec Na Humpolce, Brněnská 184, 666 01 Tišnov
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nástupní
bonus

20 000 Kč

volejte zdarma:
800 856 856

napište nám:
nabor@randstad.cz

Hledáte dobře placenou stabilní práci
nedaleko domova?
Pojďte pracovat na moderní montážní linku v Kuřimi!

Co budete dělat?

- vyrýbět kabelové svazky a konektory

- kontrolovat výrobky a balit je do krabic

Nabízíme:

- nástupní bonus 20 000 Kč

- průměrnou mzdu

  22 000 Kč za měsíc

- nadstandardní příplatky

  za práci přesčas

- příspěvek na dopravu

  dle vzdálenosti

- 5 týdnů dovolené

- 13. plat

- dobré dopravní spojení

  přímo na směny

Bez názvu-7   1 19.06.17   14:01
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DRÁSOV

PRACOVNÍKY DO 
STROJÍRENSKÉ 

VÝROBY

SVÁŘEČE

prace@majer.kovo.cz

!! PŘIJMEME !!

BOPAL DŘEVOVÝROBA s.r.o. 

Štípaná polena volně sypaná 
Palivové dřevo měkké štípané 
Délka polen 33-50 cm          800,- / 1 PRMS 
Délka polen 25 cm          850,- / 1 PRMS 

Palivové dřevo tvrdé štípané 
Délka polen 33-50 cm       1 050 ,- / 1 PRMS 
Délka polen 25 cm       1 100 ,- / 1 PRMS 
                                 *Ceny včetně DPH 

Objednávky 
po-pá 7:00-15:00 tel. 602 725 590 , e-mail bopal@bopal.cz 

Dřevo si můžete osobně vyzvednout na provozovně 
v Tasovicích u Lysic (679 75) po-pá 7:00-13:00  
 

 ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘEVO 

Tasovice u Lysic 
WWW.BOPAL.CZ 
 Přijímáme pracovníky dřevovýroby 

CO SE DĚJE 
NA TIŠNOVSKU?

www.kulturatisnov.cz
Všechno na jednom místě.

Požadavky na kandidáty: 
• časová flexibilita, samostatnost, 

preciznost
• vzdělání: SOU, SOU s maturitou, SŠ 

i VŠ (se zaměřením na auta, motory, 
elektromechaniku apod.) 

• řidičský průkaz skupiny: B (aktivní 
řidič) 

• znalost práce na PC 

Nabízíme:
• maximální podporu při zaškolení na 

novou pracovní pozici a následně 
spolupráce se zkušenými řídícími 
pracovníky

• zázemí stabilizované firmy, práci v 
perspektivním oboru

• služební notebook, mobil aj.
• možnost práce s kvalitní a moderní 

technologií 
• stravenky

Místo výkonu práce: agriKomp Bohemia, Ostopovická 10, 664 47 Střelice u Brna,
 Česká republika, www.agrikomp.cz. 
V případě zájmu zašlete nabídku se životopisem na e-mailovou adresu: 
m.hajkova@agrikomp.cz.

Firma agriKomp Bohemia, s.r.o. hledá zaměstnance na pozici

SERVISNÍ TECHNIK 
KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK

Přečtěte si 
vaše oblíbené 

Tišnovské noviny 
on-line.

www.tisnovskenoviny.cz

 ° Do hostince Na Humpolce v Tišnově přijmeme: 1. číšní-
ka/servírku; 2. kuchaře; 3. pomocnou sílu do kuchyně. Praxe 
v oboru výhodou. Více informací na tel. 724 285 478.

 ° Hledám chalupu ve směru Brno–Tišnov nebo okolí. 
Tel. 722 012 297.

 ° Hledám byt pro klienty, nejlépe 4+kk, stav dobrý. Děkuji. 
Tel. 734 319 616. 

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

 ° Koupím domeček v okolí Tišnova. Mladá rodina hledá ke 
koupi domeček v okolí Tišnova, prosím, nabídněte. Nejsem 
RK. Tel. 724 322 374.

 ° Penzion Červený Mlýn přijme recepční na HPP nebo i bri-
gádu. Dále hledáme do nově se otevírajících pivních lázní 
na HPP maséry/masérky. Požadujeme praxi v oboru. Nástup 
podzim 2017. Zájemci mohou volat na tel. číslo 605 295 075 
nebo se hlásit na penzionu.

 ° Pronajmu garáž na Trnci, řada ke trati, cena dohodou. 
Tel. 724 135 080.

 ° Přijmu pomocníka, nejlépe zdatného důchodce, na údrž-
bu zahrady při RD v Tišnově. Uvítám zkušenosti z oboru. 
Tel. 604 530 357.
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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

Bližší informace: +420 549 121 850 – Olga Maliková
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

                                                                    
                                                                    VÝROBCE VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ 
                                                               pro provozovnu v Tišnově, Trnec 1734 
                                                                    PŘIJME PRACOVNÍKY NA POZICE: 
                                                                     
ELEKTROMECHANIK - ELEKTRIKÁŘ 
Náplň práce: zapojování elektroinstalace zařízení, propojování rozvaděčů, zapojování a výroba 
rozvaděčů dle dokumentace 
Požadujeme: SŠ nebo SOU obor elektromechanik - slaboproud, orientace/čtení v technické 
dokumentaci, vyhláška 50/1978 Sb., ř. p. sk. B, samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, ochota 
cestovat. Znalost systému LOGO! Siemens výhodou. 
 
OPERÁTOR - OBSLUHA VODNÍHO PAPRSKU 
Náplň práce: obsluha a programování stroje, práce s technickou dokumentací, manipulace s 
materiálem, kontrola průběhu práce během výrobního procesu 
Požadujeme: SŠ/SOU vzdělání technického zaměření, orientace v příslušných normách a 
technické dokumentaci, samostatnost, pečlivost a spolehlivost, ochota pracovat ve 2směnném 
provozu 
 
SVÁŘEČ, ZÁMEČNÍK 
Požadujeme: vzdělání v oboru strojírenství, zámečník, svářeč s praxí svařování metodou TIG. 
Samostatnost, manuální zručnost, časovou flexibilitu, řidičský průkaz sk. B. 
 
RECEPČNÍ 
Náplň práce: zajištění plné funkčnosti recepce, selekce došlé pošty, přepojování hovorů, 
uvádění návštěv, pomoc při administrativních a provozních pracích v rámci firmy a pro 
management společnosti 
Požadujeme: minimálně SŠ vzdělání, komunikativní znalost angličtiny, jiné cizí jazyky výhodou, 
znalost práce na PC (MS Office), příjemné vystupování, komunikativnost, ochotu, 
samostatnost. CV a motivační dopis s fotografií 
 
Nabízíme: práci na hlavní pracovní poměr, závodní stravování nebo stravenky, mimořádné 
půlroční odměny (dovolená a vánoční svátky), příjemné a moderní prostředí, možnost dalšího 
vzdělávání.           
 
PŘIJMEME STUDENTY NA BRIGÁDU 
Práce ve výrobě a údržba areálu: požadujeme manuální zručnost 
Administrativní výpomoc: požadujeme znalost anglického jazyka, práce s PC (MS Office) 
 

Strukturovaný životopis zasílejte na: trade@in-eko.cz, tel. 549 415 234, 517 070 
606 
 

IN-EKO TEAM s.r.o., Trnec 1734, 666 03 Tišnov, www.in-eko.cz 
 

 
Společnost BIOSTER, a.s., se sídlem ve Veverské 

Bítýšce, výrobce zdravotnického materiálu přijme 2 
pracovníky na pozici 

 
OPERÁTOR PROVOZU OXIDACE 

CELULÓZY 
Požadujeme: 
- ÚSO/ SŠ vzdělání – obor chemie a praxe v něm 

výhodou 
 

Náplň práce: 
- práce spojené s chemickou výrobou (příprava 

roztoků, řízení oxidace, destilace, rektifikace apod.) 
- vedení operativní dokumentace dle obecně platných 

předpisů i interních postupů 
- dodržování požadavků systému Správné výrobní 

praxe 
- práce střídavě na ráno a na odpoledne 
 

Nabízíme: práci v české stabilní firmě, týden dovolené 
navíc, podnikové stravování, firemní kurzy AJ. Nástup 
možný ihned. 
 

Kontakt: Věra Hrdinová, tel. 733 765 620, 
v.hrdinova@bioster.cz 
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Hurá
na prázdniny!

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  

Doplňky stravy

Dobrý den,  jmenuji se Milan Pavelka a bydlím 
v Tišnově víc jak 35 let. Díky tomu dobře znám 
blízké okolí, jeho charakter a výhody bydlení. 
Pokud přemýšlíte nad prodejem, koupí či pro-
nájmem Vaší nemovitosti, rád Vám poskytnu 
profesionální poradenské služby podložené 
vlastními zkušenostmi v oblasti realit.

Kontaktujte mě:

+420 605 022 928
m.pavelka78@email.cz
www.milanpavelka.cz

VÁŠ PORADCE PRO NEMOVITOSTI 
TIŠNOV, KUŘIM A BLÍZKÉ OKOLÍ

Milan Pavelka

NA TOMTO MÍSTĚ  
BY MOHL BÝT I VÁŠ 

INZERÁT. 
Tel. 777 706 714,  

e-mail: noviny@kulturatisnov.cz
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CO NEZAPOMENOUT  
NA LETNÍ DOVOLENOU? 

Energie
Mít dostatek energie na cestách i při letních 
radovánkách je základ. Jak ji načerpat a čím 
doplňovat? V autě třeba díky Energitu Pro 
řidiče – energetickým tabletám při únavě  
za volantem, které obsahují guaranu a vi-
tamin C pro snížení únavy a vyčerpání. 
Bleskovou dávku energie nejen při sportu 
poskytne Energit Dextróza sport s vitamí-
nem C nebo magnéziem. Tablety rozpustné 
v ústech jsou v praktickém balení, které se 
vám vejde všude, a jsou vhodné k okamži-
tému doplnění rychle vstřebatelné energie 
a potlačení únavy.

Ať se chystáte na cesty po Česku nebo do zahraničí, vždycky si s sebou můžete přibalit  
i kousek Tišnova. Každému se totiž hodí vitaminy, minerální látky, pitíčka nebo energe- 
tické tablety vznikající v tišnovském výrobním závodě VITARu. Na co nezapomenout?

Hořčík
Snížit míru únavy a vyčerpání dokáží také 
některé minerální látky, například hořčík. 
Praktické balení v jednorázových sáčcích, 
které skvěle chutnají a umožňují kom-
fortní užívání bez nutnosti zapíjení, se hodí 
na cesty ideálně. Zkusit můžete MaxiVita  
Magnézium se 400 mg hořčíku a vitaminy 
B a C. I ty jsou vhodné při únavě a vyčerpání.

Pitný režim
Během letních dnů je důležité dodržovat 
pitný režim, a to ideálně ve formě vody, 
ovocných čajů nebo ředěných ovocných 
nápojů. Mezi dětmi nejoblíbenější patří 
pitíčka Capri-Sonne vyráběná VITARem 
v Tišnově. Díky praktickému balení v ty-
pickém sáčku se vejdou i do kapsy a díky 
termofolii jejich obsah vydrží déle osvěžu-
jící. Navíc neobsahují žádná umělá barviva, 
konzervanty nebo aromata. 

Repelenty
Léto představuje nejen období dovole-
ných, ale také sezonu klíšťat a komárů, 
kteří dokážou naše radovánky pořádně 
narušit. Aby vás neotravovali a abyste ne-
riskovali možnou nákazu, vyplatí se mys-
let na účinné repelenty, které představují 
základní formu ochranu před dotěrným  
a nebezpečným hmyzem. 

Jasnou jedničkou v českých a slovenských 
lékárnách jsou repelenty Predator, z nichž 
můžete vybírat podle potřeby varianty  
Junior (pro děti a osoby s citlivou pokožkou), 
Forte nebo Maxx (silný účinek pro oblasti  
s vysokým výskytem komárů), či pro ry-
báře a lovce vhodnou Outdoor Impregnaci.  
Na terase vás zase dobře ochrání Predator 
Repelent 3D – prostorový repelent, který 
vytvoří neviditelnou clonu pro hmyz.

Všechny zmiňované produkty si můžete za 
výhodnou cenu koupit v podnikové prodejně 
na vrátnici výrobního závodu VITARu v Tiš-
nově. Ta slouží i jako výdejní místo eshopu  
www.nasevitaminy.cz, kde seženete veškeré  
vitaminové doplňky od VITARu.

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

Projekt OBEC OBČANŮM umožní ušetřit občanům Tišnova  
na energiích v průměru 5 250 Kč ročně

Projekt si klade za cíl vytvářet volné finanční prostředky domácnostem, firmám a obcím formou energetické aukce  
na levnější dodávky elektřiny a plynu.

Zapojené domácnosti v minulých letech průměrně ušetřily na energiích 5 250 Kč ročně. Celý proces realizace úspory 
je navíc zcela jednoduchý, jelikož veškerý administrativní a klientský servis vyřizuje partner projektu společnost 
Terra Group, která je zároveň garantem kvality projektu. Mezi obce, které se již do projektu zapojily patří Břeclav, 
Hustopeče, Pohořelice, Žernovník, Čebín a mnohé další.

ZAPOJTE SE A ZÍSKEJTE  
VÝHODNĚJŠÍ ENERGIE

Občané Tišnova se mohou zapojit  
a ušetřit v průměru 5 250 Kč. Přihlášku 
pro domácnosti můžete vyplnit na webu  
www.tisnov.obecobcanum.cz nebo tele- 
fonicky s koordinátorem projektu.

Občané Tišnova se nyní mohou připojit k  více než 68 000 domácnostem  
a 570 obcím po celé České republice využívajících výhod úspěšného 
celorepublikového projektu s názvem Obec občanům.

Ing. Ivo Veselý 
tel. 776 339 979

SJEDNEJTE SI SCHŮZKU S KOORDINÁTORY  
PROJEKTU PRO OBČANY A FIRMY.

Milan Barvíř
tel. 602 711 641



TIŠNOVSKÁ HA-KAPELA OSLNILA  
NEJEDNOHO NÁVŠTĚVNÍKA – KONCERT  
NA ZAHRÁDCE U PALCE V RÁMCI  
TIŠNOVSKÉHO KULTURNÍHO LÉTA.
Foto: Michal Juříček

PŘEDNÁŠKA JANA LACINY V MUZEU MĚSTA 
TIŠNOVA U PŘÍLEŽITOSTI UVEDENÍ NOVÉ  
KNIHY KLUCANINA.
Foto: Michal Juříček

VÝSTAVA K VÝROČÍ ZALOŽENÍ NAKLADATELSTVÍ SURSUM V MUZEU 
MĚSTA TIŠNOVA: NAKLADATEL MIROSLAV KLEPÁČEK PŘEDVÁDÍ  
NÁVŠTĚVNÍKŮM VÝSTAVY, JAK SE VYRÁBÍ KNIHA.
Foto: Michal Beneš

KRMENÍ MLÁĎAT.
Foto: Bohumil Kabeš

ZA ÚSVITU.
Foto: Bohumil Kabeš  
Profil tišnovského fotografa a další jeho práce najdete na str. 30–31.

VÍCE FOTOGRAFIÍ NAJDETE NA FACEBOOKU TIŠNOVSKÝCH NOVIN
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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

3.500.000,- Kč

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

Prodej bytu 4+kk v OV, Tišnov, 
Riegrova, CP 130 m²

3.950.000,- Kč

Prodej luxusního bytu 3+1 v OV, 
Tišnov, Hornická, CP 74 m²

        SLEVA  2.850.000,- Kč  

Pronájem komerčních prostor, 
Tišnov, Brněnská, CP 43 m²

8.000,- Kč / měsíc bez energií

Pronájem komerčních prostor  
Tišnov, Brněnská CP 25 m²

6.000,- Kč / měsíc bez energií

Pronájem garáže, Tišnov,  
Družstevní, CP 12 m²

500,- Kč / měsíc

Prodej RD 5+kk s garáží,  
Olší u Tišnova, CP 387 m²

990.000,- Kč

Prodej zahrady, Tišnov,
Trnec, pozemek 395 m²

150.000,- Kč

Prodej RD 2 × 2+1, se zahradou 
Doubravník, CP 558 m²

1.950.000,- 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
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SHD Březina MŠ Sluníčko

Jsme tišnovská realitní kancelář 
a podporujeme region:
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