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TIŠNOVSKÝ STONEHENGE.
Foto: Milan Sítora

CESTA K BEDŘICHOVU.
Foto: Milan Sítora
Profil tišnovského fotografa a další jeho práce najdete na str. 22–23.
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Zářijové slovo starosty
Jiří Dospíšil, starosta města

Co se událo o prázdninách?
Ještě před koncem školního roku, a díky bá-
ječnému počasí zejména v průběhu prázd-
nin, bylo možné se osvěžit na tišnovském 
koupališti a vyzkoušet nové dětské brouzda-
liště. Každý z návštěvníků mohl využít kom-
fortně opravené bezprašné komunikace a ti 
přijíždějící lepší podmínky pro parkování, 
včetně dohodnuté plochy vedle areálu Auto-
klubu. Za všechny pozitivní ohlasy jsme rádi.

Na samém začátku prázdnin byla na ná-
městí bílou barvou vyznačena parkovací 
místa, instalovány parkovací automaty – to 
vše za účelem plánovaného zpoplatnění par-
kování. Primárním důvodem ovšem není 
příjem do rozpočtu města, o čemž ostatně 
svědčí symbolická sazba 5 Kč za první ho-
dinu parkování. Důvodem je především za-
vedení regulace vedoucí k omezení doby, po 
kterou necháme auto na náměstí zaparkova-
né. Do zavedení zpoplatnění to bylo tak, že 

60 % vozidel stálo na náměstí více než pět 
hodin. Myslím, že změna je evidentní na prv-
ní pohled a každý, kdo potřebuje na náměs-
tí zaparkovat k vyřízení úředních záležitostí, 
návštěvě lékaře apod., nyní tuto možnost má.   

Přelom prázdnin byl ve znamení histo-
rické trhové slavnosti spojené s otevřením 
Turistického informačního centra a Cesty 
hrdelního práva. Nejen k mojí velké rados-
ti se těšila poměrně hojné účasti. Měl jsem 
možnost (v mládí spíše povinnost) absolvo-
vat několik průvodů. Avšak to, čeho jsem se 
poslední červencovou sobotu stal součástí, 
bylo naprosto skvělé a díky spontánní a po-
zitivní atmosféře výjimečné. Děkuji všem, 
kteří přispěli k uspořádání akce. Dovolte mi 
zmínit alespoň několik jmen – Monika Chlu-
pová Fruhwirtová, Miloš Sysel, Jan Brdíčko, 
Irena Ochrymčuková, Libuše Beranová, Vác-
lav Drhlík, členové Karasova divadla, Katolic-
ká vzdělávací jednota. 

A také jsme měli možnost ochutnat plody 
Tišnovského kulturního léta, jehož pořadate-
lem bylo Městské kulturní středisko. Za mě 
stručně – dobrá práce! 

Bylo to letos vskutku poetické léto…

Investujeme, stavíme, vylepšujeme… Ale 
jaká je naše trpělivost?
Díky stavební sezóně jsou prázdniny i za-
čátek nového školního roku tradičně ve 
znamení různých dopravních komplikací 
a stavebního ruchu na mnoha místech. Naše 
město nebylo letos výjimkou. V průběhu rea
lizace těchto investičních akcí narážíme na 
spoustu problémů. Mnohdy „bojujeme“ s do-
davatelskými firmami (zdržení na hřišti u ZŠ 
Smíškova), tu a tam nás zaskočí nedokona-
lost projektu (nové třídy v půdní vestavbě na 
ZŠ nám. 28. října), případně čelíme překva-
pením, která nebylo možné předvídat (ha-
varijní stav odpadního potrubí v prostorách 
nového TIC, nekvalitní stropní konstrukce 
v Jamborově domě). Snažíme se vše řešit za 
pochodu a věřte, že klademe důraz přede-
vším na to, aby negativní dopady byly mini-
malizovány. Dobře si uvědomuji, že i přesto 
je mnoho z vás omezeno či přímo obtěžová-
no stavebním ruchem a jinými souvisejícími 
komplikacemi. Děkuji vám všem za trpěli-
vost, kterou přispíváte ke zdárnému průběhu 
těchto akcí. Vážím si toho, že si nestěžuje-
te, nelamentujete a naopak různá omezení 
statečně snášíte. Vždyť po jejich realizaci 
budeme společně odměněni – zlepšením ve-
řejného prostoru či interiérů budov (ulice 
Smíškova a Kvapilova, Galerie Josefa Jambo-
ra), rozšířením nabídky veřejných služeb (in-
formační centrum s veřejným WC, kluziště 
a hřiště u ZŠ Smíškova) vznikem nových pro-
stor určených k trávení volného času (park 

pod kostelem) anebo zvýšením dopravního 
komfortu (ulice Brněnská). Pokud jde o roli 
radnice, představuji si v této souvislosti pře-
devším lepší informovanost o těchto problé-
mech, které mnohdy nečekaně vyvstanou. 
Proto do konce roku pro vás chceme za-
vést zbrusu novou službu s názvem „Mobil-
ní rozhlas“. Zjednodušeně řečeno se jedná 
o aplikaci, jejímž prostřednictvím vám do 
mobilního telefonu můžeme posílat aktuální 
informace o dopravních uzavírkách ve měs-
tě, stavebních pracích, výpadcích elektřiny či 
jiné důležité zprávy. Více informací přinesou 
další vydání Tišnovských novin.

Květnice aneb dva různé úhly pohledu
Pod názvem „Květnice“ – slovem, které je 
tak jedinečně spjato s naším městem, si toho 
každý z nás může představit vícero. Přede-
vším je to kopec, hora, či chceteli přírodní 
památka. Dalšími významy mohou být např. 
– sídliště Květnice, úspěšný futsalový tým, 
název jednoho z místních pivovarů anebo 
též hotel na náměstí. O něm je také má prv-
ní zmínka.

Již delší dobu jednáme s nájemcem hote-
lu Květnice a vyjadřujeme nespokojenost se 
službami, které aktuálně nabízí. Společnost, 
jež má nemovitost dlouhodobě pronajatou, 
však jiného podnájemce, či chceteli pro-
vozovatele hotelu a restaurace, dosud na-
jít nedokázala, byť snaha byla. Z právního 
posudku dnes již archaického znění nájem-
ní smlouvy, který jsme si nechali externě 
zpracovat, však bohužel nevyplývá možnost 
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Jiří Dospíšil. Foto: Roman Skřepek

Příští číslo Tišnovských novin (TN 11/2017) vyjde 26. 10. (s uzávěrkou 16. 10.). 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 9. 10. (týden před řádnou uzávěrkou).  
Rádi bychom tak umožnili případné druhé straně, aby se k problematice vyjádřila ještě v témže čísle. 

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

Obr. na titulní straně: Josef Permedla
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snadného řešení. Proto jsme se rozhodli 
vstoupit do celé záležitosti aktivněji a po do-
hodě s nájemcem vyhlásila záměr pronájmu 
přímo Rada města. Snad budeme do konce 
října, dokdy je termín pro podání nabídek, 
chytřejší a kdysi pyšná součást našeho ná-
městí dostane tolik potřebný nový impuls. 
Věřte, že pohled z oken radnice nám není 
lhostejný.

A druhá zmínka, kterou se chci dotknout 
„Květnice“, je naopak radostná. Pokud jste 
v poslední době měli možnost se projít po 
úpatí našeho nejvyššího kopce z ulice Dvo-
řáčkova (pod ZŠ nám. 28. října) podél ul. 
Klášterská, zaznamenali jste nově uprave-
nou cestu. Pokud jste tudy ještě nešli, ne-
nechte si to ujít! Po letech tak byla touto 
„drobnou“ úpravou zpřístupněna do té doby 
zarostlá a neprostupná kouzelná místa, která 

kdyby měla ústa, mohla by vyprávět zajíma-
vé příběhy. 

Co nás čeká do konce roku? 
Poslední čtvrtletí roku je tradičně spjato 
se sestavováním rozpočtu města na rok ná-
sledující. S kolegy ve vedení města se sna-
žíme být zodpovědní, pokud jde o případné 
zadlužování města (za tři roky naše koalice 
nepřijala žádný úvěr), a zároveň také dosta-
tečně odvážní, pokud jde o investování, opra-
vy apod. (viz odstavec o investicích). Velké 
množství akcí, které se daří realizovat, je 
tedy umožněno díky solidním daňovým příj
mům a v poslední době také díky přiděleným 
dotacím. Těší mne, že rozhodnutí zřídit pro-
jektovou kancelář začíná přinášet kýžené 
ovoce. Kromě dobrého hospodaření se také 
snažíme akce kvalitně připravit za účasti 

odborníků. Snad se to bude dařit i nadále. 
O podobě rozpočtu na příští rok a prioritách 
města vás samozřejmě budeme informovat. 

V září jste všichni srdečně zváni na Sva-
továclavské hody. Věřte, že takovéto akce 
nejsou zcela obvyklé a například naše part-
nerská města jsou zejména z pozitivní atmo-
sféry a celkové pospolitosti velmi příjemně 
překvapena. Važme si toho! Konec října bude 
mimo jiné tradičně ve znamení předání čest-
ných občanství a cen města. A pokud jde 
o listopad, snad neprozradím nic tajného, 
když zmíním, že v přípravách je jakási forma 
happeningu, kterou bychom lépe dokázali 
připomenout jeden z nejvýznamnějších stát-
ních svátků naší země – Den boje za svobodu 
a demokracii. A na to se osobně moc těším! 

Přeji vám pohodové dny naplněné všemi 
barvami podzimu.

Základní škola na nám. 28. října otevřela nové učebny
Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Slavnostním otevřením nových učeben 
a souvisejícího zázemí vyvrcholila 4. září na 
tišnovské ZŠ nám. 28. října rok trvající inves-
tiční akce. Projekt byl zahájen v září roku 2016 
a představuje vestavbu šesti učeben s kom-
plexním zázemím v půdním prostoru pavilonu 
č. 8 s plánovanou kapacitou 180 dětí. Součástí 
projektu je i veškeré vybavení učeben, družin, 
kabinetů a šaten. Celkové náklady projektu 
dosáhly cca 14 milionů korun, z toho 10 milio
nů korun tvoří dotace z Ministerstva financí 
ČR, bez níž by bylo jen velmi obtížné požado-
vané prostředky najít a akci zrealizovat.

Otevření nových prostor školy se kromě je-
jího současného vedení zúčastnili i všichni její 
bývalí ředitelé, vedení města Tišnova v čele se 
starostou Jiřím Dospíšilem a také náměstek 
ministra financí Petr Pavelek.

Starosta města Tišnova Jiří Dospíšil po-
děkoval při otevření nových učeben všem, 
kteří se na projektu podíleli, a vyjádřil pře-
svědčení, že nové prostory budou nejen 
chloubou školy, ale i důstojným zázemím 
pro všechny žáky i pedagogické pracov-
níky. Přítomný náměstek ministra finan-
cí Petr Pavelek zase zdůraznil, že je rád, že 

poskytnutá dotace umožnila zvýšit potřeb-
nou kapacitu školy a děti tak mohou využí-
vat nové moderní prostory a vybavení.

Základní škola měla dosud kapacitu 850 
dětí, nástavbou se však zvyšuje na 1 030 
žáků. Škola je co do kapacity a rozlohy nej-
větším zařízením v regionu, nevyužívají ji 
totiž jen děti z Tišnova, ale i okolních obcí. 
Nové učebny budou sloužit zejména těm, 
kdo se účastní programu s prvky „Začít spo-
lu“, což je alternativní způsob výuky, kte-
rý je na této škole již několik let úspěšně 
realizován. 

Foto: Roman Skřepek
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Spolupráce partnerských měst Tišnov a Sereď
Daria Švecová, Odbor kancelář starosty 
a vnějších vztahů

V rámci projektu „Umenie bez hraníc“ spo-
lufinancovaného EU v rámci operačního 
programu přeshraniční spolupráce se uskuteč-
nilo další setkání partnerských měst Tišnova 
a Seredi. 

V sobotu 9. září, v podzimní náladě a za 
slunečného dne, vystoupily děti ze střediska 

volného času Inspiro, příspěvkové organiza-
ce města Tišnova, a děti z Dětského domova 
Tišnov pod vedením lektorek Ireny Wagnero-
vé, Marie Caudrové a vychovatelky Ivany Sta-
rečkové v opraveném sereďském amfiteátru. 
Kulturněspolečenské vystoupení pořádala 
slovenská strana v rámci udržitelnosti projek-
tu. Naše půvabné mažoretky a ladné tanečnice 
a tanečníci se střídali s folklorními skupinami 
žáků ze Základní umělecké školy Sereď. 

Při příležitosti vystoupení se také se-
tkali představitelé obou měst – primátor 
Ing. Martin Tomčányi, viceprimátor Bc. Lu-
bomír Veselický, 1. místostarosta Ing. Vác-
lav Šikula a radní Mgr. Monika Chlupová 
Fruhwirtová.

Celá akce je dalším střípkem do mozaiky 
dobrých přátelských vztahů mezi partner-
skými městy Tišnovem a Seredí.

Dopravu mezi Tišnovem a Deblínem omezí rozsáhlá rekonstrukce 
Roman Skřepek, vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších 
vztahů

Upozorňujeme občany Tišnova a okolních obcí, že z důvodu provádění 
rekonstrukce komunikace probíhá úplná uzavírka silnice č. II/379 od 
začátku městysu Deblín (ze směru od Velké Bíteše) po křižovatku silnic 
č. II/379 a č. III/37910 a silnice č. II/379 od křižovatky silnic č. II/379 
a č. III/37912 po začátek města Tišnov, v termínu od 9. 9. 2017 do 
9. 12. 2017.

Jedná se o úplnou uzavírku, objízdná trasa je vedena:
–  po krajských silnicích č. III/3865 přes obce Braníškov, Maršov, La-

žánky do městysu Veverská Bítýška, po silnici č. III/38529 přes 
obec Chudčice, po silnici č. III/38526 přes obec Sentice a po sil-
nici č. II/385 přes obec Hradčany a města Tišnov zpět na silnici 
č. II/379

– pro nákladní automobily, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 
3,5 t, bude objízdná trasa vedena po krajských silnicích č. III/3865 
přes obce Braníškov, Maršov, Lažánky do městysu Veverská Bí-
týška, po silnici č. II/386 přes obce Chudčice, Moravské Knínice 
a město Kuřim a po silnici č. II/385 přes obce Čebín, Hradčany 
a město Tišnov zpět na silnici č. II/379

– pro linkovou osobní dopravu vnitrostátní a vozidla s povole-
ním stavby bude objízdná trasa vedena z městysu Deblín po ve-
řejně přístupné účelové komunikaci do obce Úsuší, po silnici 
č. III/37910 na silnici č. II/379, dále po silnici č. III/37912 do 
obce Vohančice, po silnici č. III/38522 přes obec Březina na silnici 
č. II/385 do města Tišnov  

Dodržujte, prosím, dopravní značení. Děkujeme za pochopení.

Foto: archiv MěÚ Tišnov



04 Tišnovské noviny

RADNICE INFORMUJE  

Nové kompostéry pro občany 
Žaneta Krábková, Odbor správy majetku 
a komunálních služeb

Již devět let zajišťuje Tišnov pro své občany 
systém třídění a sběru bioodpadu a osm let 
mají obyvatelé města možnost předcházet 
vzniku odpadu tím, že třídí a zpracovávají bio-
odpad v zapůjčených kompostérech a vytváří 
si tak vlastní kompost do svých zahrádek.

Město Tišnov požádalo o dotaci z pro-
středků EU, v rámci Operačního programu 
životního prostředí, na pořízení kompostérů 
pro své občany. V tomto projektu bylo město 
úspěšné! O kompostéry si můžete zažádat již 
nyní a bioodpad v nich budete moci zpraco-
vávat od října. Kompostéry jsou určeny pri-
márně pro majitele rodinných a bytových 
domů se zahradou.

Občané si mohou vybrat ze tří velikos-
tí kompostérů, a to o objemech 390, 700 
a 950 litrů. Celkem bude zapůjčeno 350 ks 
kompostérů. Zájemci se mohou přihlásit tak, 
že vyplní online formulář na webu města 
nebo jej odevzdají přímo u Ing. Žanety Kráb-
kové (v přízemí budovy radnice, kancelář 
č. 221, tel. 549 439 862). 

„Registrovaní zájemci o kompostér, kte-
ří splňují požadované podmínky (majitelé 

rodinných a bytových domů se zahradou), 
si mohou kompostér vyzvednout na sběr-
ném dvoře od 2. 10. 2017. Těm, kteří si 
zvolili dopravu kompostéru do domu, bu-
dou kompostéry dopraveny ve dnech 3. 10. 
a 10. 10. 2017 vždy od 15.00 do 18.00.“

Jestliže zájemci nebudou zastiženi v prv-
ním termínu nebo se rozvoz kompostérů ne-
stihne, budou jim dodány v druhém termínu. 
Pokud ani jeden z termínů nebude vyhovovat, 
je třeba si kompostér vyzvednout na sběrném 
dvoře města Tišnova (po a čt: 7.00 až 17.00; 
út, st a pá: 7.00 až 15.00; so: 8.00 až 12.00).

Také občané, kteří mají zájem o kompo-
stér do zahrádkářské kolonie nebo k by-
tovému domu, se mohou zaregistrovat, na 
kompostér však získají nárok až v měsí-
ci březnu, a to jen pokud budou komposté-
ry stále k dispozici. Do bytových zástaveb 
budou v listopadu rozmístěny kontejnery na 
bioodpad. I občané těchto bytů budou mít 
možnost nově třídit také biologicky rozlo-
žitelný odpad a snižovat tak jeho množství 
v komunálním odpadu.

Kompostéry budou občanům dlouhodobě 
zapůjčeny bezplatně a budou zájemcům do-
dány rozložené v krabici spolu s návodem, po-
dle kterého je lze jednoduše smontovat.

Do kompostéru patří bioodpad z do- 
mácnosti:
– zbytky ovoce (jádřince, slupky aj.) a zeleni-

ny (listy, nať aj.)
– zvadlé květiny, rostliny z květináčů
– skořápky z vajíček, zbytky pečiva a obilnin
– čajový odpad, čajové sáčky, kávový odpad 

včetně filtrů
a bioodpad ze zahrady:

– posečená tráva, plevel, košťály i celé rostli-
ny, seno, sláma, zbytky rostlin, listí

– podestýlka z chovu drobných domácích 
zvířat (omezené množství)

– naštěpkovaná dřevní hmota z větví, piliny, 
hobliny, vychladlý popel z pálení dřeva

Pro docílení úspěšného procesu kompos-
tování je třeba zachovat správný poměr du-
síku a uhlíku, do kompostéru tedy dávat jak 
čerstvou zelenou a šťavnatou složku (slupky 
od ovoce, posečenou trávu aj.), tak i tmavší, 
starší a dřevnatější složku (listí, naštěpkované 
klacíky aj.). Důležité je také zachovat optimál-
ní vlhkost a prodyšnost kompostu. To zajistíte 
dostatečným překopáváním, správnou sklad-
bou surovin a případným vlhčením kompos-
tu. Více informací o procesu kompostování 
naleznete např. na www.kompostuj.cz.

Mobilní sběr odpadu 
Václav Drhlík, vedoucí Odboru správy 
majetku a komunálních služeb

Oznamujeme všem občanům města Tišnova 
a místních částí Pejškov, Jamné a HájekHaján-
ky, že budou opět po městě a obcích dle rozpisu 
v úterý, ve středu a ve čtvrtek umísťovány velko-
objemové kontejnery na velkoobjemový odpad. 

Plán přistavení velkoobjemových kon- 
tejnerů
3. 10. 2017 ul. Černohorská, ul. Janáčkova
4. 10. 2017 ul. Kvapilova, parkoviště u Pošty 3
5. 10. 2017 ul. Drbalova (v horní části), 

U Humpolky
10. 10. 2017 parkoviště ul. Polní, ul. Erbe 

nova
11. 10. 2017 ul. Mrštíkova, ul. Klášterská 

(u závor)

12. 10. 2017 ul. Na Hrádku (u hřbitova), ul. 
Purkyňova (nemocnice)

17. 10. 2017 Pejškov (u zastávky), ul. Brněn-
ská (začátek ulice Na Nové)

18. 10. 2017 Kukýrna, Jamné (30 min. u hos-
tince, potom na návsi)

19. 10. 2017 ul. Za Mlýnem, Hajánky
24. 10. 2017 ul. Halasova, ul. Králova (na konci)
25. 10. 2017 ul. Dlouhá (u křižovatky s Lom 

nickou)

Na každém sběrném stanovišti je umís-
těn kontejner v době od l5.30 do l8.00 hod.

Za velkoobjemový odpad lze považovat 
takový, který vzhledem ke svým rozměrům 
nelze uložit do vlastních odpadových ná-
dob (popelnic, kontejnerů). Jsou to přede-
vším skříně, sedací soupravy, koberce, železo 
aj. Pokud je to možné, prosíme o maximální 

snížení objemu tohoto odpadu. U skříní se 
jedná o rozmontování, s kterým může pomoci 
i obsluha u kontejnerů. K přistaveným kontej-
nerům lze donést i velkoobjemové elektro-
zařízení, které podléhá zpětnému odběru 
(chladničky, sporáky, televize, monitory aj.) 
a které město odebírá prioritně na sběrném 
dvoře. Respektujte, prosím, na jednotlivém 
stanovišti pokyny obsluhy. Děkujeme.

Z bioodpadů lze ke kontejneru odložit pou-
ze větve z ořezu stromů a keřů, které je také 
možné celoročně uložit na sběrném dvoře, kde 
se dále štěpkují. Ostatní bioodpad ze zahrad 
a z domácností doporučujeme nejlépe kom-
postovat na vlastních zahrádkách nebo dát do 
pravidelně vyvážené nádoby na bioodpad nebo 
větší množství bioodpadu odvézt přímo na 
sběrný dvůr. Zájemci o nádobu na bioodpad si ji 
mohou zakoupit u obsluhy sběrného dvora.

Humanitární sbírka textilu a ošacení
Václav Drhlík, vedoucí Odboru správy 
majetku a komunálních služeb

Město Tišnov ve spolupráci s Diecézní cha-
ritou Brno a společností KTS Ekologie s. r. o. 
vyhlašuje podzimní humanitární sbírku. Od 
30. září do 14. října 2017 můžete v pytlích či 
krabicích předat neznečištěné ošacení a tex-
til na sběrný dvůr, Wagnerova 1543, Tišnov. 

Sběrný dvůr je otevřen v pracovní dny od 7.00 
do 15.00 hod., v pondělí a ve čtvrtek do 17.00 
hod. Můžete využít také sobot 30. 9., 7. 10., 
14. 10., kdy je otevřeno od 8.00 do 12.00 hod. 
Sbírku si poté převezmou dopravci z Diecézní 
charity Brno. 

Můžete darovat letní a zimní oblečení 
(dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, pro-
stěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky 

(min. 1 m²), peří, péřové a vatové přikrýv-
ky, polštáře, deky, nepoškozenou obuv, ba-
tohy a koženou galanterii.

Pro potřeby humanitární sbírky nelze při-
jmout: znečištěný a vlhký textil, elektrospo-
třebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, 
jízdní kola, lyže, dětské kočárky, matrace, 
koberce.

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

8. září 2017 byly slavnostně přivítány tyto děti narozené na jaře a v létě letošního roku:

Zuzana Hrdličková Agáta Cicvárková Václav Kluska
Oskar Peter Klanert Berenika Motejlová Sansón Šťastný

Samuel Šmíd Sophia Srbová Jakub Šavrňa
Ema Majerová Klára Svobodová Tobias Prášek

Filip Šmíd Štěpánka Valová

Dětem i jejich rodičům přejeme krásný a spokojený život ve městě Tišnově.
Další slavnostní obřady vítání občánků proběhnou v listopadu 2017.

(rodičům dětí budou v dostatečném časovém předstihu zaslány pozvánky)

Foto: Roman Skřepek
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Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 
2017
Dagmar Dvořáková, Odbor správních 
a vnitřních věcí

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky (dále jen „volby do Po-
slanecké sněmovny“) pro Jihomoravský kraj 
byly řádně zaregistrovány tyto kandidátní lis-
tiny volebních stran:
1 Občanská demokratická strana
2 Řád národa – Vlastenecká unie
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
4 Česká strana sociálně demokratická
6 Radostné Česko
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
8 Komunistická strana Čech a Moravy
9 Strana zelených
10 ROZUMNÍ – stop migraci a diktá-

tu EU – peníze našim občanům, 
důchodcům, dětem, zdravotně pos- 
tiženým...

12 Strana svobodných občanů
13 Blok proti islamizaci – Obrana 

domova
14 Občanská demokratická aliance
15 Česká pirátská strana
19 Referendum o Evropské unii
20 TOP 09
21 ANO 2011
22 Dobrá volba 2016
23 Sdružení pro republiku – Republi-

kánská strana Československa Mi-
roslava Sládka

24 Křesťanská a demokratická unie – 
Československá strana lidová

25 Česká strana národně sociální

26 REALISTÉ
27 SPORTOVCI
28 Dělnická strana sociální spravedl- 

nosti
29 Svoboda a přímá demokracie – To-

mio Okamura (SPD)
30 Strana Práv Občanů
31 Národ Sobě

Informace o jednotlivých kandidátech na 
výše uvedených kandidátních listinách voleb-
ních stran najdete na www.volby.cz.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou vytištěny pro každou 
politickou stranu, politické hnutí nebo koalici 
samostatně a budou opatřeny otiskem razítka 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 

Hlasovací lístky budou distribuovány vo-
ličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb – 
do 17. října 2017, a to na adresu trvalého 
pobytu voliče. V případě, že dojde k jejich 
poškození nebo ztrátě, je možné požádat ve 
volební místnosti okrskovou volební komi-
si o vydání nové kompletní sady hlasovacích 
lístků.

Volič může hlasovat způsobem: 
a) vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. 

Tím je dán hlas kandidátům této volební 
strany v pořadí dle hlasovacího lístku.

b) na hlasovacím lístku, který vkládá vo-
lič do úřední obálky, může zakroužko-
váním pořadového čísla nejvýše u 4 
kandidátů uvedených na témže hlasovacím 

lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává 
přednost.
  

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak 
pouze v územním obvodu stálého volební-
ho okrsku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena. V takovém případě okrsko-
vá volební komise vyšle k voliči dva své členy 
s přenosnou volební schránkou, úřední obál-
kou a hlasovacími lístky.

Informace:
Další informace k volbám lze také získat na 
webových stránkách Ministerstva vnitra ČR 
http://www.mvcr.cz/volby.aspx, na webo-
vých stránkách města Tišnova http://www.
tisnov.cz/informace-k-volbam nebo přímo 
na Městském úřadě Tišnov, Odbor správních 
a vnitřních věcí: Ing. Dagmar Dvořáková, tel. 
549 439 774 nebo Mgr. Bc. Veronika Michno-
vá, tel. 549 439 777.

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky
Starosta města Tišnova podle ustanove-
ní § 14c odst. 1 písm. a) a § 15 zákona č. 
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 
České republiky a o změně a doplnění ně-
kterých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů,
o z n a m u j e :
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parla-

mentu České republiky se uskuteční v pá-
tek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 
hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 
do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 je volební míst-
nost v budově Mateřské školy Na Palouč-
ku – Horova č.p. 960 pro voliče s adresou 
trvalého pobytu:
Brněnská 198, 276, 498, 800, 824, 909, 916, 
1600, 1890, Cihlářská – celá, Hanákova – 
celá, Hradčanská – celá, Jamborova – celá, 

Mahenova – celá, Mánesova – celá, Mrštíko-
va – celá, Na Nové – celá, Olbrachtova – celá, 
Těsnohlídkova – celá, Trnec – celá, U Lubě – 
celá, U Pily – celá;
ve volebním okrsku č. 2 je volební míst-
nost v budově restaurace Na Terase – 
Hornická č.p. 1698 pro voliče s adresou 
trvalého pobytu:
Brněnská 429, 500, 711, 722, 764, 791, 897, 
1513, 1533, 1688, 1689, Erbenova – celá, 
Halasova – celá, Hornická 950–953, 957, 
1519–1530, 1698, Horova – celá;
ve volebním okrsku č. 3 je volební míst-
nost v budově Základní školy Smíškova – 
Smíškova č.p. 840 pro voliče s adresou 
trvalého pobytu:
Alšova – celá, Brněnská 184, 262, 264, 268, 
271, 280, 282, 284, 291, 292, 305, 320, 
352, 381, 406, 421, 472, 488, 700, 701, 
727, 728, 767, 841, 1569, Chodníček – celá, 

Dobrovského – celá, Dvořákova – celá, Ha-
vlíčkova – celá, Hornická 468–471, 899–901, 
Hřbitovní – celá, Husova – celá, Hybešova – 
celá, Hynka Bíma – celá, Kvapilova – celá, 
Máchova – celá, Majorova – celá, Na Mlékár-
ně – celá, Na Rybníčku – celá, Purkyňova – 
celá, Revoluční – celá, Riegrova 212, 285, 
302, 313, 331, 335, 340, 348, 389, 390, 397, 
399, 425, 707, Smetanova – celá, Smíškova – 
celá, Vrchlického – celá, Wagnerova – celá;
ve volebním okrsku č. 4 je volební míst-
nost v budově Městského kulturního stře-
diska Tišnov – Mlýnská č.p. 152 pro voliče 
s adresou trvalého pobytu:
Brněnská 2–4, 6, 7, 9–11, 147–159, 170, 185, 
196, 231, 232, 252, 260, 286, 325, 475, 792, 
1887, Cáhlovská – celá, Červený Mlýn – celá, 
Dvořáčkova – celá, Halouzkova – celá, Ja-
náčkova – celá, Jungmannova – celá, Kara-
sova – celá, Klášterská – celá, Koráb – celá, 

Požádat o umožnění hlasování mimo volební 
místnost můžete předem na Městském 

úřadě Tišnov, Odbor správních a vnitřních 
věcí, nám. Míru 346, č. kanceláře 114, Šárka 

Klusáková,  tel. 549 439 772,  
sarka.klusakova@tisnov.cz.

Ve dnech voleb pak příslušnou  
okrskovou volební komisi.
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Kostelní – celá, Mlýnská – celá, Moukova – 
celá, Nádražní – celá,  Na Kopečku – celá, Na 
Loukách – celá, Na Zahrádkách – celá, nám. 
Komenského – celá, nám. Míru – celá, Neu-
mannova – celá, Ostrovec – celá, Pejškov – 
celý, Pod Květnicí – celá, Procházkova – celá, 
Ráboňova – celá, Radniční – celá, Trmačov – 
celá, U Humpolky – celá, U Náhonu – celá, 
U Střelnice – celá, U Svratky – celá, U Tratě – 
celá, Za Krétou – celá, Za Mlýnem – celá z k.ú. 
Tišnov; 
Čísla popisná větší než 1000 a menší než 
1500 jsou domy z katastrálního území Před-
klášteří. Tito občané hlasují v Předklášteří 
(zejména ul. Za Mlýnem).
ve volebním okrsku č. 5 je volební míst-
nost v budově Gymnázia  Tišnov – Na 
Hrádku č.p. 20 pro voliče s adresou trva-
lého pobytu:
Bezručova – celá, Černohorská – celá, Dr-
balova – celá, Družstevní – celá, Jiráskova – 
celá, Kukýrna – celá, Květnická 1610–1620, 
1717–1724, 1944, Lomnická – celá, Na Hrád-
ku – celá, nám. 28. října – celá, Nerudova – 
celá, Parolkova – celá, Polní – celá, Riegrova 
25, 270, 281, 310–312, 318, 321, 323, 324, 
332, 431–435, 676, 677, 686, Sv. Čecha – 
celá, Tyršova – celá;
ve volebním okrsku č. 6 je volební 
místnost v budově Základní školy Tiš-
nov – nám. 28. října č.p. 1708 pro voliče 

s adresou trvalého pobytu:
Dřínová – celá, Králova – celá mimo č.p. 1742, 
Květnická 1621–1640, Osvobození – celá;
ve volebním okrsku č. 7 je volební míst-
nost v budově bývalé školy – Jamné 
č.p. 28 pro voliče s adresou trvalého po-
bytu v místní části Jamné;
ve volebním okrsku č. 8 je volební míst-
nost v budově Kulturního domu – Haján-
ky č.p. 23 pro voliče s adresou trvalého 
pobytu v místní části Hajánky a Hájek;
ve volebním okrsku č. 9 je volební míst-
nost v budově Centra sociálních služeb 
– Králova č.p. 1742 pro voliče s adresou 
trvalého pobytu:
Dlouhá – celá, Formánkova – celá, K Čimper-
ku – celá, Králova 1742, Kuthanova – celá, 
Marie Pavlíkové – celá, Na Honech – celá, 
Ranného – celá, Štěpánova – celá, Valova 
– celá.
3. Právo volit do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR má státní občan ČR, kte-
rý alespoň ve druhý den voleb dosáh-
ne věku 18 let (nejpozději 21. 10. 1999) 
a nenastala u něho překážka ve výkonu 
volebního práva, a to ve volebním okrs-
ku, ve kterém je zapsán do stálého sezna-
mu voličů, případně na základě zápisu do 
zvláštního seznamu voličů nebo na volič-
ský průkaz v jakémkoliv volebním okrsku, 
popřípadě zvláštním volebním okrsku. 

4. Volič hlasuje do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky osobně, za-
stoupení není přípustné. Ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů může vo-
lič předem požádat Městský úřad Tišnov, 
nebo ve dnech voleb přímo okrskovou vo-
lební komisi, aby mohl hlasovat mimo vo-
lební místnost, avšak pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, pro který byla 
zřízena.

5. Hlasovací lístky budou doručeny voličům 
nejpozději tři dny přede dnem voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, tj. 
nejpozději 17. října 2017. Na žádost voli-
če mu budou vydány hlasovací lístky také 
ve volební místnosti. 

6. Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže okrskové volební komisi svou to-
tožnost a státní občanství České republi-
ky platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním, diplomatickým či 
služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem. Neprokáže-li volič 
svou totožnost a státní občanství České 
republiky potřebnými doklady, nebu-
de mu hlasování umožněno.

V Tišnově dne 21. 9. 2017 

Jiří Dospíšil
starosta města

Podzimní opravy chodníků
Renata Korčeková, Odbor správy majetku a komunálních služeb

V následujících týdnech bude ve městě Tišnově provedena oprava chodníků v ulicích U Humpolky, Mánesova, Halasova a Osvobození. Tyto 
chodníky jsou již ve špatném stavu, a proto bude jejich povrch v rámci oprav zcela vyměněn. Prosíme obyvatele zmíněných ulic o zvýšenou 
opatrnost v místech provádění stavebních prací. Děkujeme za pochopení.

Foto: archiv MěÚ Tišnov
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MĚSTO TIŠNOV,  
nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV

VYHLAŠUJE 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení pozice:

referent/ka Odboru sociálních věcí
(pracovník sociálněprávní ochrany dětí: 0,5 úvazek náhradní rodinná péče;  

0,5 úvazek obecný výkon sociálněprávní ochrany dětí)

Písemné přihlášky s požadovanými přílohami  
předejte na podatelnu MěÚ Tišnov nebo zašlete v termínu do 6. 10. 2017 – do 12.00 hod. na adresu:  

Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov. 

Popis pracovní pozice, požadavky i náležitosti přihlášky a další informace naleznete na www.tisnov.cz  
(„aktuality“ nebo „úřad → informace → volná místa“). 

Placené parkování
Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie 
Tišnov

Vážení občané, jak jistě většina z vás zare-
gistrovala, od 1. 7. 2017 bylo zpoplatněno 
parkování v centru města a my bychom se 
s vámi chtěli podělit o poznatky z dvoumě-
síčního fungování tohoto opatření. Parkovné 
činí 5 Kč za první hodinu parkování a 10 Kč 
za každou další hodinu. Celodenní parkov-
né stojí 70 Kč. Poplatek lze uhradit hotově, 
platební kartou kontaktně i bezkontaktně. 
POZOR! Automaty nevrací mince, ale zapo-
čítávají minuty navíc v poměru vůči vhozené 
částce. Držitelé parkovacích karet pro han-
dicapované osoby, kteří mají kartu viditelně 
umístěnu ve vozidle, jsou od úhrady parkov-
ného osvobozeni. Jeho zaplacení je povinné 
ve všední dny od 7.00 do 17.00 hod. V so-
botu, v neděli a ve státní svátek je parkovné 
zdarma. Uhrazením parkovného na jednom 
ze čtyř terminálů není řidič při parková-
ní vázán na konkrétní místo a čas, ale může 
v předplaceném časovém úseku měnit místo 
stání dle potřeby. 

Situace před 1. 7. 2017
Před zavedením placeného stání byla ná-
městí Míru a náměstí Komenského (před Ko-
merční bankou) plně obsazena a nebylo zde 

možno téměř celý den zaparkovat. Náměstí 
byla sice zaplněna, ale ve většině případů ce-
lodenně stojícími vozidly, návštěvníci Tišno-
va nebo osoby mířící k lékaři, na úřady či do 
obchodů tak neměli šanci zaparkovat.

Situace po 1. 7. 2017
Po zavedení parkovného jsou parkovací místa 
na obou náměstích téměř po celý den dostup-
ná všem, kteří je potřebují k vyřízení nejnut-
nějších záležitostí. Obsazenost míst se mění 
z hodiny na hodinu a dnes se na parkovacích 
místech denně vystřídá cca 330 vozidel. Uve-
dený počet je průměrnou hodnotou za dva mě-
síce letních prázdnin a dovolených. Zcela jistě 
se nenaplňují katastrofické scénáře o omezení 
prodeje a návštěvnosti provozoven situova-
ných v zóně placeného stání, protože uvedená 
frekvence střídajících se vozidel na placených 
místech nikdy nebyla v Tišnově v takovém roz-
sahu zaznamenána a nebyla ani možná.

Městská policie ve vztahu k parkovacím 
automatům nezajišťuje pouze kontrolu par-
kujících vozidel, ale i provoz a funkčnost 
automatů, včetně jejich základní údržby, vy-
dávání parkovacích karet oprávněným oso-
bám a výměny plných zásobníků mincí. 
Tímto děkujeme všem, kteří nejezdí pouze 
„popaměti“, ale sledují dopravní značení a re-
gistrují změny v silniční dopravě. Zavedením 

placeného parkování v centrální části měs-
ta se daří plnit předpokládaný cíl a tím bylo 
uvolnění parkovacích míst pro potřeby obča-
nů a návštěvníků Tišnova, nikoli „naplnění 
městské pokladny“.

Informace o personálním navýšení MP
Dne 1. 9. 2017 rozšířil řady Městské policie 
Tišnov poslední z plánovaných pěti strážníků. 
Tento nastoupí do služby v prosinci 2017, po 
absolvování tříměsíčního speciálního kurzu. 
Od ledna 2018 tak začne městská policie na-
plňovat plánovaný záměr rozšíření služeb pro 
občany v nejexponovanějších dnech v týdnu 
(noční služby v pátky a soboty). V této době 
dochází k největšímu narušování veřejného 
pořádku a rušení nočního klidu. Jsme rádi, že 
budeme moci uspokojit poptávku po naší pří-
tomnosti pro občany, kteří mají právo na klid-
ný život a nerušený spánek.

Poděkování
Děkujeme všem, kterým není lhostejný život 
v Tišnově, zvlášť těm, kteří dne 16. 8. 2017 
ve večerních hodinách pomohli strážníkům 
na ul. Kvapilova zadržet několikanásobného 
pachatele trestného činu krádeže v drogerii 
TETA, který se po činu pokusil o útěk a ná-
sledně byl za pomoci občanů strážníky zadr-
žen a předán Policii ČR. Děkujeme.
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Tišnovské nemocnice v běhu času
Václav Seyfert, redaktor TN

Zazníli dnes v Tišnově slovo „nemocnice“, 
nejspíš každý místní občan logicky usou-
dí, že je řeč o budově někdejšího Kutha-
nova sanatoria pod Klucaninou. To se ale 
začalo stavět až na samém sklonku 19. sto-
letí, zatímco nemocnice tu byly už podstat-
ně dříve…

Nejstarší tišnovská nemocnice, známá 
jako Špitálek, stávala před mostem přes 
Svratku do Předklášteří a její součástí byl 
kostel sv. Mikuláše. Podle kronikáře žďár-
ského kláštera Jindřicha ji založil koncem 
13. století Mikuláš Kuna z Kunštátu, jeden 
z nejvýznamnějších moravských velmožů, je-
hož potomci pak drželi správu nad špitálem 
až do roku 1502. Teprve o dva roky pozdě-
ji jej koupila od svých příbuzných z Lomni-
ce tišnovská abatyše Markéta a její konvent. 
A konečně roku 1655 dala abatyše Voršila 

Gambsová již zpustlý Špitálek postavit znovu 
a také v něm umístila – kromě chudobince 
– i nemocnici pro občany města. V 19. sto-
letí pak byly v Tišnově špitály dva: na konci 
Klášterské ulice stál vrchnostenský s kaplí, 
druhý byl městský, nacházel se při hřbitovní 
hradbě proti městské věži a byl v roce 1850 
přestavěn. Prapůvodní Špitálek byl zbořen 
teprve roku 1940 při stavbě dvoukolejné že-
lezniční dráhy.

Nemocní postižení nakažlivými choro-
bami byli umístěni ve zdejší pastoušce, kde 
byly ovšem při kontrole okresním lékařem 
v roce 1885 zjištěny nevyhovující podmín-
ky a z městského rozpočtu bylo nutno na-
koupit nové drahé vybavení. Tato skutečnost 
postupně vedla k radikálnímu rozhodnutí po-
stavit novou okresní nemocnici s izolovaným 
oddělením pro infekční nemoci. Přestože se 
obecní výbor takto usnesl již v lednu 1899, 
teprve koncem roku 1902 bylo hledáno 

nejvhodnější místo. V konkurenci Klucaniny 
a Horní Kukýrny byl vybrán prostor na poli 
proti Humpolce, ale pro nedostatek peněz 
byla celá akce v roce 1904 odložena. Teprve 
o sedm let později bylo na nátlak okresní-
ho hejtmanství definitivně zvoleno místo za 
Červeným mlýnem a zde vznikla roku 1914 
renovací bývalé Prokopovy mlékárny nemoc-
nice specializovaná na infekční choroby.

Roku 1895 byl Tišnov vyhlášen klimatic-
kým místem, čehož využil brněnský lékař 
MUDr. František Kuthan a požádal o přene-
chání pozemku pod Klucaninou za účelem 
zřízení sanatoria a vodoléčebného ústavu. 
Bylo mu vyhověno a již v roce 1899 bylo sa-
natorium vybudováno a zahájen jeho provoz. 
Po dalších rozšířeních plnilo své služby téměř 
půl století. V březnu 1948 byla na sanatorium 
uvalena národní správa a v říjnu 1950 došlo 
k jeho zestátnění. Až do konce roku 1956 byl 
do tohoto areálu situován Léčebný ústav ROH 

PÉČE O ZDRAVÍ
připravila redakce TN

V dnešním tématu najdete jak pohled do his-
torie, tak také pojednání o současné situa-
ci v příslušné oblasti a nebudou chybět ani 
drobné praktické rady od odborníků. V článku 

Tišnovské nemocnice v běhu času si připome-
neme, kde všude se v minulosti v našem městě 
nacházely „špitály“, jak se jim tehdy i oficiálně 
říkalo. Povídání končí nedávnými změnami 
v poskytování lůžkové péče v tišnovské ne-
mocnici a nejen k nim se ve svém materiálu 

vyjadřuje místostarosta města zodpovědný za 
zdravotnictví Mgr. Martin Sebera, PhD. Dočtete 
se také, že se v Tišnově možná již brzy zkrátí 
čekací doby u očního lékaře, a o své práci Vám 
leccos užitečného sdělí přední tišnovské fyzio-
terapeutky. Přejeme příjemné čtení.

Sanatorium v období 1900–1908.  Foto ze sbírky historických pohlednic ve vlastnictví města Tišnova
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Aktuálně o nemocnici a nejen o ní
Martin Sebera, místostarosta města;  
úvod Václav Seyfert, redaktor TN

Článek „Tišnovské nemocnice v běhu času“ 
končí aktuální situací, která při svém zrodu 
na přelomu loňského a letošního roku způ-
sobila hodně emocí. Požádali jsme předsta-
vitele vedení města, aby se na závěr článku 
k momentálnímu stavu vyjádřili. Odpovědi 
se chopil místostarosta Mgr. Martin Sebera, 
Ph.D., který má zdravotnictví ve své kompe-
tenci, a protože jeho vysvětlení je velmi ob-
sáhlé a týká se nejen samotné nemocnice, 
věnovali jsme mu samostatný článek. 

Situace dospěla do bodu, kdy je zřejmé, že 
nemocnice, jak si ji každý občan představí, je 
bohužel minulostí. Kraj svými rozhodnutími 
přisoudil tišnovskému objektu roli sanatoria 
neboli léčebny dlouhodobě nemocných a re-
habilitačního ústavu. O tom rozhodla politic-
ká reprezentace kraje v roce 2012. Tišnovská 
nemocnice chyběla v memorandu k druhé 
etapě Koncepce sítě lůžkových zdravotnic-
kých zařízení v Jihomoravském kraji, od té 
chvíle všechny postupné kroky směřují ke 
stavu, který je plánován na konec roku 2017. 
Tím je struktura lůžek (60 lůžek pro dlouho-
době nemocné a 30 lůžek rehabilitační péče), 
která má být s Ministerstvem zdravotnictví 
a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) 
nasmlouvána do konce roku 2017. V tom se 
vracíme do historie do roku 1899, kdy se 
doktor František Kuthan rozhodl postavit 
budovu tehdejšího sanatoria – dnešní „ne-
mocnice“. I přes loňské krajské předvolební 
sliby a rozsáhlé přípravy projektové doku-
mentace na opravu a přístavbu Nemocnice 
Tišnov za cca 500 mil. Kč (300 milionů korun 

v oblasti stavebních úprav a do 200 milionů 
korun z hlediska techniky či vnitřního vyba-
vení) nedošlo k žádnému posunu a ani v roce 
2017 nedojde k realizaci této investiční akce. 
Po dotazech na kraji se předpokládá, že by 
snad v roce 2018 měla být zahájena stavba 
ambulantního traktu s plánovaným rozsa-
hem 70 mil. Kč.

Palčivá otázka zrušených míst interní 
péče se však od 1. 1. 2017 neřešila. Kraj nás 
na společných schůzkách ujišťoval, že ka-
pacita brněnských nemocnic je dostatečná 
pro absorbování pacientů z Tišnova a okolí. 
Na květnové schůzce s lékaři, kteří pacien-
ty musí do brněnských nemocnic odesílat, 
však vyplynulo, že dostat pacienta z Tišno-
va do brněnské nemocnice je složité, s odka-
zem, že tento pacient nepatří do spádovosti 
brněnských nemocnic. Při snaze o komplex-
ní řešení vzniklé situace jsme opět ujišťo-
váni zástupci kraje, vedení nemocnic z Brna 
a zdravotních pojišťoven, že se připravuje 
koncepce zdravotnických zařízení v kraji, po 
které se budou hledat varianty, jež povedou 
k navýšení kapacit lůžek interní péče. Do-
jde tak k „výměně“ zaniklých interních lůžek 
v tišnovské nemocnici a jejich „přesunu“ do 
nemocnic brněnských. A naopak lůžka ná-
sledné péče (LDN, rehabilitace) v tišnovské 
nemocnici budou složit pacientům z Brněn-
ska, kteří tak uvolní lůžka péče interní. To zní 
logicky, s těmito informacemi jsme odcházeli 
v červnu letošního roku z jednání…

Vedení tišnovské radnice od ledna 
2017 opakovaně jedná s představiteli VZP 
a kraje, jakožto se zástupci poskytovate-
le a provozovatele zdravotní péče. Na těch-
to jednáních sice „taháme“ za kratší konec, 

protože nedisponujeme žádnými legislativ-
ními nástroji, ani infrastrukturou, ani ob-
jemným rozpočtem. Chápeme složitou 
personální problematiku, kdy nemocnice bo-
jují s nedostatkem lékařů i zdravotních ses-
ter. Proto aktivně apelujeme na představitele 
kraje a zdravotních pojišťoven a upozorňu-
jeme na vzniklé problémy a snažíme se být 
nápomocni při jejich řešení. Zprostředková-
váme i setkání představitelů krajského zdra-
votnictví se starosty obcí Tišnovska či lékaři.

Mezi další zdravotnické služby patří Zdra-
votní záchranná služba (ZZS), které hovoro-
vě říkáme záchranky, sanitky. Tato služba je 
naprostou prioritou zdravotních pojišťoven 
i kraje, v Tišnově jsou aktuálně dva vozy, kte-
ré dostatečně pokrývají Tišnov a okolí. Za 
zmínku stojí též problematika pohotovos-
ti neboli služby LSPP, kterou zajišťuje kraj 
společně s nemocnicí. Podle vyjádření VZP 
i kraje peníze na tuto službu nejsou pro-
blém, všichni mají snahu o udržení LSPP 
v Tišnově, včetně zlepšení kvality této služ-
by. Nejslabším místem LSPP je personální 
obsazení. Kraj i zdravotní pojišťovna sledují 
i ekonomiku provozu a shodují se, že celkové 
náklady a poskytnutá služba LSPP jsou efek-
tivnější a levnější než náklady na ZZS či lůžka 
v nemocnici.

Nezbývá než doufat, že ze strany politiků 
nejen na krajské úrovni dojde k odpovědněj-
šímu nahlížení na oblast zdravotnictví a pří-
padné kroky související se změnami, které 
nutně přináší čas, budou řešeny koncepčně 
(nikoliv diletantsky a nahodile), s přihléd-
nutím k názoru místních samospráv (ne bez 
jejich vědomí) a především s maximálním 
ohledem na zájmy občanů.

a od května roku následujícího se z někdejší-
ho sanatoria stala nemocnice v oborech in-
terna a neurologie. Rok ji provozoval Krajský 
ústav národního zdraví Brno, další dva roky 
Okresní ústav národního zdraví Tišnov a pak 
plných 31 let OÚNZ Brnovenkov.

Po listopadu 1989 byl kompletní nemovitý 
majetek bývalého sanatoria navrácen Kutha-
nově rodině, od které jej koncem roku 2000 
odkoupil stát. Provozovatelem léčebných 

služeb se tu stala nejprve tzv. Nemocnice 
s poliklinikou Tišnov, od dubna 1992 už jen 
Nemocnice Tišnov, která je od 1. 1. 2003 pří-
spěvkovou organizací Jihomoravského kraje. 
K poslední zásadní změně došlo na přelomu 
loňského a letošního roku, kdy nové vedení 
kraje doslova „ze dne na den“ rozhodlo o tom, 
co už hrozilo jednou v roce 2012, že totiž 
v tišnovské nemocnici budou zrušena akutní 
interní lůžka a kompletní lůžková péče bude 

nadále poskytována jen v oblasti léčení dlou-
hodobě nemocných. Proti tomuto rozhodnu-
tí, o kterém bylo vedení města informováno 
teprve 21. 12. 2016, přestože k jeho realizaci 
mělo dojít a de facto i došlo o pouhých 11 dnů 
později, se důrazně ozvala nejen tišnovská 
radnice, ale i starostové obcí z tišnovského 
regionu. Jak tuto situaci vidělo tehdy a jak ji 
vnímá dnes vedení města, se dočtete v jiném 
příspěvku našeho tématu.

Město usiluje o druhého očního lékaře
Václav Seyfert, redaktor TN

Pokud se vydáte od Humpolky po Brněnské 
ulici na Komenského náměstí a odtud pak na-
horu na polikliniku, projdete během necelých 
deseti minut hned čtyřikrát kolem oční opti-
ky. Nejprve budete mít po pravé ruce prodejnu 
firmy DR. OPTIK Moravia s. r. o., směrem k ná-
městí Míru budete odbočovat právě u výlohy 

jedné z poboček optika Miloslava Otavy, dlou-
há léta funguje optika i ve spodní části náměs-
tí Míru, dnes ji provozuje Vladimír Kopčáni, 
a konečně přímo v přízemí polikliniky má své 
sídlo Rudolf Vrzal. S tímto poměrně vysokým 
počtem ale už dlouhá léta kontrastuje jedno je-
diné specializované pracoviště očního lékaře, 
konkrétně ordinace MUDr. Zdeňky Hřebcové 
dvě patra nad optikem Vrzalem. Mezi pacienty 

není žádným tajemstvím, že pokud se při neo-
hlášené návštěvě lékaře někde opravdu nače-
káte, pak je to v Tišnově právě na očním…

Sám jsem byl pacientem paní doktorky 
mnohokrát a musím říci, že mi vždy věnova-
la výrazně nadstandardní péči oproti větši-
ně jiných specialistů. Nepochybuji o tom, že 
stejně pečlivě přistupuje i ke všem ostatním 
a právě zde je možná důvod onoho dlouhého 
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Senioři v domovech pro seniory jsou považováni za objekt, který už společnosti 
nemá co nabídnout
Ola Uchytilová (Vybíralová), manažerka 
projektu

Univerzitní kino Scala s Nadačním fondem 
Avast nabízí prostřednictvím svého Studia 
kurzy animace pro domovy seniorů i jiná 
seniorská zařízení. Kurzy vedou odbor-
né lektorky, ale individuálními pomocníky, 

mentory, jsou i děti, které už ve Studiu ab-
solvovaly kurz Malá škola animace. Předávají 
seniorům své zkušenosti s animací i počíta-
čovou technikou a pomáhají jim vytvořit je-
jich první autorský krátký film. 

První, vlastně zkušební kurz se uskutečnil 
v pondělí 24. července a setkal se ze strany 
seniorů s až nečekaným nadšením. Televize 

Barrandov o našem projektu natočila repor-
táž, která byla odvysílána v hlavních televiz-
ních novinách Naše zprávy. 

Na reportáž se můžete podívat v archivu 
televize Barrandov, facebookovém profilu 
Univerzitního kina Scala a Studia Scala.

„Senioři jsou zvyklí na různé tvořivé vý-
tvarné dílny, dnešní seniorské domy je mají 

času stráveného na chodbě v čekárně. K této 
problematice je ale ošidné zaujímat ně-
jaké ostře vyhraněné stanovisko. Když se 
nedávno podobný problém řešil v oblasti 
Vysočiny, řekl k tomu jménem České lékař-
ské komory tamní doktor Tomáš Preinin-
ger: „To, na co se ptáte, je ,dostupnost’. To je 
však pouze jeden z vrcholů pomyslného rov-
nostranného trojúhelníku ,dostupnost–kvali-
ta–cena’. Poskytování jakékoliv služby (tedy 
i zdravotní péče) je vždy kompromisem, kte-
rý by se měl nacházet někde uprostřed tohoto 
trojúhelníku. Vychýlit se pouze k jednomu vr-
cholu bude vždy na úkor těch ostatních. Čím 
dostupnější bude nějaká zdravotní péče, tím 
bude v konečném důsledku buď méně kvalit-
ní, nebo dražší. Cena je pevně stanovena výší 

zdravotního pojištění, takže zůstává ubírat 
na kvalitě.“ Tenhle fakt je třeba mít na pamě-
ti, dříve než budou vyřčeny jakékoliv zjed-
nodušené soudy.

Zdá se ovšem být logické, že čekání v or-
dinaci očního lékaře by se mělo zkrátit, po-
kud by v Tišnově neprovozoval svoji praxi 
pouze jediný, ale eventuálně alespoň jeden 
další. Zdravotní pojišťovny nejsou povinny 
zajišťovat či zřizovat chybějící specialisty 
přímo v konkrétním místě, iniciativa musí 
být na straně příslušných orgánů města. 
Jak nám sdělil místostarosta Martin Sebe-
ra, v Tišnově se tak skutečně děje: „Posílení 
počtu očních lékařů je jednou z problematik, 
kterou se zabýváme už dva roky, zatím neú-
spěšně, ale s nadějí... Od občanů (konkrétně 

Svazu diabetiků) jsme byli osloveni peticí, se 
kterou se na nás obrátili s výše uvedenými 
problémy. Vyvolali jsme jednání s ředitelem 
Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) pro Ji-
homoravský kraj s žádostí o podporu. Tam 
jsme získali informace, že je nutné splnit ně-
kolik předpokladů. Mít atestovaného lékaře, 
mít schválené prostory a pak to poslední nej-
důležitější – mít nasmlouvaný úvazek k vý-
konům právě od VZP. V tuto chvíli jednáme 
s konkrétním lékařem, jeho prostory v Tišno-
vě prošly úspěšně procesem schvalování na 
hygieně a zbývá uspět na VZP, kde jsme naši 
žádost předložili a argumentovali potřebnos-
tí pro celý region Tišnovska. Konečné rozhod-
nutí padne v listopadu tohoto roku. Těšme se, 
že to vyjde.“

Děti by měly chodit do školy pěšky
připravila redakce TN

Masáže či další speciální fyzioterapeutické 
služby jsou v Tišnově poskytovány na několi-
ka místech. Ať už nás „jenom“ bolí záda, nebo 
máme vážnější zdravotní problém, navštěvu-
jeme příslušná pracoviště v prostorách DPS 
na Králově ulici, v objektu zubního středis-
ka nebo v nemocnici a s důvěrou svěřujeme 
svoje těla tamním odborníkům. A právě na 
ně jsme se obrátili s našimi dotazy – zajíma-
lo nás nejen konkrétní bližší zaměření oslove-
ných fyzioterapeutů, ale také jsme se zeptali, 
co mohou na jedné straně pacientovi předat 
a co jim naopak práce s lidmi dává či jaké nej-
častější chyby pácháme na svém těle, aniž by-
chom si to uvědomovali. Tady jsou fundované 
odpovědi:

Emilie Vallová:

Onemocnění pohybového aparátu jsou daná 
civilizací, stresem, životní nepohodou, neu-
rovnanými vztahy v soukromém a pracovním 
prostředí, mizivým zájmem jedince pro své 
tělo něco vykonat. Lidé se při potížích obrací 
na lékaře. Někdy zcela zbytečně. V oboru re-
habilitace, nyní fyzioterapie, působím dlou-
há léta a práce s lidmi mě velice baví. Dnes 

dovedu pacientovi poradit ohledně jakého-
koliv jeho problému a potíží. Velice důležité 
je navázání vztahu s ním a získání jeho důvě-
ry. Při rehabilitaci je nezbytné klienta důklad-
ně znát, a to nejenom jeho zdravotní potíže, 
ale i jeho životní situaci, problémy pracovní 
i osobní, až poté mu lze pomoct. Při úpravě 
pohybových obtíží si musí každý uvědomit, 
že pracuje na svém těle a že je třeba dát do 
pořádku i psychiku. Nejvíce se zabývám cvi-
čením dětí, a to již od jejich narození. V jejich 
případě máte možnost nejlépe vidět, jaký je 
jejich pohybový vývoj. Dítě se dostane do sto-
je a začne chodit vzpřímeně. Avšak postupně 
ve školním věku, když dostane do rukou mo-
bil či tablet, se začne hrbit, a jeho perfektní 
postoj se změní. To už by měli zasáhnout ro-
diče. Lidé nejsou uzpůsobeni k sezení, jád-
ro problémů je, že málo chodíme. Již děti se 
vozí do školek a škol v autě, místo aby chodily 
pěšky. To nám zůstává do dospělosti. K tomu, 
aby nás záda nebolela, stačí provádět denně 
patnáct minut správné protažení dle návodu 
fyzioterapeuta.

Dagmar Bučková:

Fyzioterapie (dříve rehabilitace) je pro vět-
šinu dnešních pacientů spojena především 

s představou masáží a cvičení. Je však jed-
nou z alternativ léčení pohybového aparátu, 
která využívá léčebné tělesné výchovy, ma-
nuálních technik a fyzikální terapie (elek-
troléčba, vodoléčba). V mém privátním 
zdravotnickém zařízení na Brněnské ulici 
305 („Zubárna“) pracuji na základě před-
pisů od odborných lékařů. Každý pacient je 
jiný a je třeba to brát v úvahu. Duševní potíže 
s tělesnými spolu úzce souvisí. Při své práci 
se snažím využít zkušeností nabytých za čty-
řicet dva let praxe a předat je klientům jako 
doporučení. Navození důvěry pro přijmutí 
rad a praktických doporučení je z mojí stra-
ny důležitým průvodním záměrem. V drtivé 
většině tomu tak je a pacient spolupracuje. 
Moje zaměstnání mě baví, mám ráda prá-
ci s lidmi, práci v pohybu, a pokud vidím za 
sebou zlepšení zdravotního stavu a nezřídka 
i projev vděčnosti, je to skvělý a povzbuzující 
pocit. Dnešní doba přináší velké části popu-
lace minimum všestranné a vyvážené tělesné 
zátěže. Převaha statické zátěže v profesním 
uplatnění, dopravní komfort a pasivní náplň 
volného času vedou vedle poúrazových sta-
vů k zdravotním problémům, jejichž konečné 
řešení spočívá právě na prostředcích fyziote-
rapie a změně aktivity v životním stylu kaž-
dého jedince.
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Cinkali jste? Povězte nám o tom! 
Alena Ochrymčuková, zástupkyně ředitele

Máme na vás takovou krátkou, netradič-
ní prosbu. Pokud vlastníte fotky nebo ma-
teriály týkající se 17. listopadu 1989 

v Tišnově, nechtěli byste nám je poskyt-
nout k zapůjčení na oslavy či připomenutí 
tohoto dne? Budeme tuto akci spoluorga-
nizovat a byli bychom moc rádi, kdybys-
te nám s tím pomohli. Zasílat je můžete 

na tic@kulturatisnov.cz, popřípadě je do 
Turistického informačního centra donést 
fyzicky (náměstí Míru 120, vchod z ná-
městí Komenského) do 31. října 2017. Moc 
děkujeme!

Informační centrum v novém… 
Eliška Špačková, vedoucí

Jsou to už dva měsíce, kdy se Turistické infor-
mační centrum přestěhovalo do nových prostor 
a stalo se součástí Centra služeb pro turisty. Pro 
ty, kteří si této změny nevšimli, sídlíme na nám. 
Míru 120, tedy v budově hotelu Květnice (vchod 
z náměstí Komenského). V Centru služeb pro 
turisty je možné využít úschovnu zavazadel či 
bike boxy a rovněž použít veřejné toalety. 

Turistické informační centrum i po pře-
stěhování na novou adresu nabízí stejné služ-
by. Můžete si zde koupit vstupenky do kina či 

na akce pořádané Městským kulturním stře-
diskem, vstupenky prodávané přes prodejní 
portály Ticket Art, Ticket Stream a Collose-
um Ticket. Stávající sortiment suvenýrů jsme 
rozšířili o prodej komiksu Hrdelní zločiny 
Tišnova a okolí. Služby, jako je výlep plakátů, 
pronájem prostor MěKS, využití počítače, ko-
pírování, tisk a vše ostatní, zůstaly beze změn. 

I když na nové adrese fungujeme „krátce“, 
návštěvnost se zvedla nejen z řad turistů, ale 
i Vás místních. To nás samozřejmě těší a vě-
říme, že i nadále k nám budete chodit nejen 
pro vstupenky, ale třeba i pro tipy na výlet.

ve standardní nabídce, ale ve spojení s techni-
kou a dětmi, které osobně každému ze seniorů 
pomáhaly, to bylo pro ně naprosto výjimečné 
a neočekávaně veselé dopoledne. My jsme zase 
byli překvapení, s jakým opravdovým zauje-
tím jsme se setkali a kolik titěrné práce a času 
senioři filmům věnovali. Mnozí z nich projevili 
úžasný výtvarný talent, společná práce s lout-
kami byla naprosto úžasná pro všechny. Bylo 
to až dojemné, když jsem se tak dívala na ty 
naše děti v rolích učitelů,“ říká organizátorka 
kurzů ze Studia Scala Ola Uchytilová. 

Další z kurzů se konal 26. července, a to 
s účastí brněnského výtvarníka Pavla Čecha.

Výsledné filmy se budou promítat pro 
účastníky i jejich rodiny na slavnostním 
ukončení kurzu, autoři svá díla dostanou 
na DVD a ty nejlepší z nich chce Univerzitní 
kino Scala zařadit do vysílacího programu 
jako předfilmy. 

Dílny se budou konat až do listopadu 
a díky Nadačnímu fondu Avast jsou nabízeny 
v domovech pro seniory zdarma. 

„Setkali jsme se s velkým zájmem veřej-
nosti. Proto bychom rádi zrealizovali kurzy 
pro seniory přímo ve Scale. Nyní jsme se za-
měřili na uskutečnění, zejména zajištěním 

finančních prostředků. Věřím, že kurzy budou 
zrealizovány a spousta seniorů si vytvoří své 
vlastní animátorské dílo,“ dodává organizá-
torka kurzů ze Studia Scala Ola Uchytilová.

Zájemci se mohou přihlásit na email ani-
mace@kinoscala.cz nebo telefonním čís-
le 602 591 098, kde získají i podrobnosti 
o projektu.

S tématem péče o zdraví se po celý měsíc říjen setkáte i v reportážích Tišnovské televize. Její pravidelný pořad Reportér TTV si můžete najít 
i na internetových stránkách http://tisnovskatelevize.cz/.

Na příští měsíc připravujeme téma „TIŠNOV ŽIJE KULTUROU“. Souhlasíte s tímto tvrzením a sami byste se popsali jako kulturní nadšenci? 
Jste spokojeni s úrovní kultury v Tišnově? Nebo vám něco vadí, chybí? Chcete sami jako tvůrci kultury více představit své aktivity? Těšíme se 

na vaše příspěvky.

Foto: Ola Uchytilová (Vybíralová)

Foto: Michal Juříček

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO  

  Turistické informační centrum  
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Podzimní události v knihovně 
Dagmar Kopřivová, vedoucí

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE

TÝDEN KNIHOVEN 
2. až 8. října

Registrace nových čtenářů ZDARMA
Chtěli byste navštěvovat naši knihovnu, ale 
ještě nejste registrovaní? Přijďte se přihlásit 
od 2. do 6. října v rámci Týdne knihoven a bu-
dete mít roční registraci zdarma. Akce platí 
pro nové čtenáře v obou odděleních knihovny.

Burza vyřazených knih
7. října od 9.00 do 16.00
Chybí Vám doma některá z oblíbených knih? 
Toužíte po nějakém starším vydání a nemůžete 
ho nikde sehnat? Nebo se chcete jen tak prohra-
bat staršími knihami a třeba Vás něco zaujme?
Knihovna nabízí odprodej vyřazených star-
ších knih a gramodesek. Jedná se o materiály 
použité, opotřebované nebo multiplikáty.
Knihy si můžete přijít prohlédnout a za-
koupit v sobotu 7. října od 9.00 do 16.00 
do městské knihovny.

Univerzita volného času

BRNĚNSKÉ PODZEMÍ II. – přednášky zim-
ního semestru UVČ
4. a 25. října v 16.45

ZÁKLADY GENEALOGIE ANEB JAK SESTA-
VIT RODOKMEN – přednášky zimního se-
mestru UVČ
2., 23. a 30. října v 16.45

PESTRÁ BOTANIKA – přednášky zimního 
semestru UVČ
9. a 16. října v 16.30

Virtuální univerzita 3. věku

BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČECHÁCH – 
přednášky zimního semestru VU3V
10. a 24. října v 9.30

Trénování paměti

ACH, TA MOJE HLAVA!
3. října od 9.00 (pokročilí) a 10.30 (začá-
tečníci) – zahájení cyklu trénování paměti
17. a 31. října od 9.00 (pokročilí) a 10.30 
(začátečníci) – další lekce na rozvoj paměti

Cestopisná beseda

WALES – trochu jiná Británie
5. října od 17.00
Městská knihovna Tišnov zve všechny přízniv-
ce cestování na přednášku pana Jaromíra No-
váka: Wales – trochu jiná Británie. Putování po 
jedné z historických zemí Velké Británie. Zemi, 
která nikdy neměla vlastního krále, ve svých 
tisíciletých dějinách byla samostatná pouhých 
šest let, a přesto si udržela svoji svébytnost 
včetně vlastního jazyka. Zemi, kde vám nic ne-
zakážou, pouze vás se svérázným humorem 
upozorní na případná nebezpečí. Zemi s mega-
litickými stavbami, největším počtem hradů na 
světě, kouzelnými městy původních tradičních 
obydlí, obcí s nejdelším názvem na světě, roz-
sáhlými národními parky zahrnujícími maje-
státní pohoří i členité skalnaté pobřeží. 

Výstava

MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN – putovní 
výstava
1. října až 30. listopadu
Putovní výstava Má vlast cestami proměn 
přináší svědectví o příznivých proměnách 
zanedbaných míst a sídel v naší krajině. Díky 
odhodlání místních lidí a ochotě řady dono-
rů se chátrající stavby mění v důstojné ob-
jekty s užitečnou náplní, veřejný prostor 
dostává novou tvář, sakrální objekty nachá-
zejí svůj ztracený smysl a příroda se nade-
chuje k novému životu.

Přednáška

PARAZITI A JAK NÁM MOHOU BÝT PRO-
SPĚŠNÍ. MIKROBIOM – prof. MVDr. Břeti-
slav Koudela, CSc.
17. října v 17.30

Srdečně zveme na přednášku prof. MVDr. Bře-
tislava Koudely, CSc. Bude pojednávat o nové 
roli některých parazitů. Paraziti čili cizopas-
níci „se pasou na cizím“ a jsou životně závislí 
na svém hostiteli, kterému obvykle škodí. Dů-
sledkem jsou parazitární onemocnění spoje-
ná s rozsáhlým spektrem patologických změn 
a klinických projevů. Dlouhodobým a opakova-
ným soužitím hostitelů s parazity došlo v řadě 
případů k jakémusi vzájemnému partnerství, 
v rámci kterého se „počítá“ také se stimulo-
váním obranného systému hostitele parazity. 
Právě toto stimulování imunity hostitele para-
zity je možné využít při poruchách a onemoc-
něních imunitního systému člověka a zvířat. 
Pravděpodobně není daleko doba, kdy budou 
někteří paraziti na lékařský předpis.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

BESEDA SE SPISOVATELKOU PETROU 
DVOŘÁKOVOU
2. října v 9.00
Pro žáky druhých ročníků základních škol 
jsme připravili besedu se spisovatelkou Pe-
trou Dvořákovou. Akce bude vycházet z kni-
hy Julie mezi slovy a proběhne pod záštitou 
Svazu knihovníků a informačních pracovní-
ků České republiky.

VÝSTAVA: MYTÍ RUKOU – PROČ, KDY 
A JAK?
2. až 31. října
Srdečně Vás zveme na výstavu „Mytí rukou – 
proč, kdy a jak?“, která bude umístěna v od-
dělení pro děti a mládež tišnovské knihovny.

BESEDA „MYTÍ RUKOU JE ZÁBAVA“
4., 16. a 23. října v 9.00 a v 10.00
Povídání s pohádkou poskytne dětem in-
formace nejen o správné hygieně rukou, 
ale i o možnostech přenosu nemocí způso-
bených nedodržováním základních hygie-
nických návyků. Beseda bude probíhat pod 
vedením odborných pracovníků SZÚ a je ur-
čená dětem z mateřských škol a žákům prv-
ních a druhých tříd základních škol. 
Akce probíhá pod záštitou Centra podpory ve-
řejného zdraví – dislokované pracoviště Brno.

Vyzkoušejte si práci v televizi
Zajímá vás, co se děje v Tišnově a okolí? Chcete být u toho? Rádi komu-
nikujete s lidmi a psaní textů nepatří k vašim nočním můrám? Přidejte 

se k týmu redaktorů Tišnovské televize!
Bližší info na tel. 777 707 576, emailu televize@kulturatisnov.cz.

Foto: Josef Permedla

  Městská knihovna Tišnov  

  Tišnovská televize  
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Podzim ve Studánce
Radka Štěpanovská, koordinátorka 
RC, a Zuzana Kurdiovská, statutární 
zástupkyně

V říjnu jsme pro vás připravili několik zajíma-
vých aktivit. Podrobné informace naleznete 
na našem webu nebo FB. Na aktivity je tře-
ba nahlásit se předem! K přihlášení využijte  
email studanka.tisnov@gmail.com. Hlídání 
dětí zajistíme. 

1. Předškoláček
Ve středu 27. září od 15.00 a od 16.00 oteví-
ráme na ZŠ 28. října v Tišnově edukativněsti-
mulační skupinky pro předškolní děti a jejich 
rodiče (15 setkání). Vede je psycholožka Mgr. 
Hana Pelčáková Kubecová. Informace a při-
hlášky získáte na tel. 736 607 320 (případně 
777 706 721) nebo emailem h.kubecova@
seznam.cz.

2. Mravenečci aneb Můj první oddíl
Pro děti ve věku 5 až 7 let připravujeme nový 
kroužek pod vedením Markéty Bulvové – 
Mravenečci. Aktivity jsou zaměřeny na po-
znávání přírody formou her a prožitkových 
aktivit. Děti ji budou prozkoumávat všemi 
smysly, vyrábět z přírodních materiálů a učit 
se základní tábornické dovednosti. Začínáme 
v úterý 3. října od 16.00 do 17.30.

3. Anglická konverzace
Zvládáte základy angličtiny a potřebujete se 
rozmluvit? Přijďte mezi nás! V hodině mluví-
me pouze anglicky. V malé skupině účastníků 
probíráme různá témata a opakujeme složi-
tější gramatické jevy. Kurz pod vedením Mgr. 
Heleny Zavadilové probíhá v úterý od 9.00 do 
9.45. Začínáme 3. října.

4. Šikulkové – tvoření pro rodiče s dět-
mi od dvou let
Zveme vás na kroužek Šikulkové, který je ur-
čen pro rodiče s dětmi. Chceme, aby si děti 
užily především samotný proces tvoření. Vý-
tvarná činnost v dětech rozvíjí fantazii i jem-
nou motoriku a učí je se soustředit. Těšíme se 
na vás každou středu od 16.00 do 17.00 v her-
ně RC Studánka. Začínáme 4. října. Přihlašo-
vání probíhá přes rezervační systém, který je 
dostupný na www.studanka-tisnov.cz.

5. Podzimní burza dětského oblečení
Přijďte si nakoupit podzimní a zimní oblečení, 
obuv, hračky a další dětské potřeby pro děti 
od 0 do 15 let. Burza proběhne v sokolovně, 
Drbalova 274, Tišnov. Prodejní den je úterý 
10. října od 9.00 do 17.00. V rámci burzy bude 
probíhat také charitní šatník, kam můžete da-
rovat nepotřebné či neprodané věci pro děti.

6. Relaxace a imaginace
Přijďte si odpočinout po náročném pracov-
ním vytížení! Relaxační metody přinášejí po-
city osvěžení, uklidnění a štěstí. Tyto pozitivní 
pocity neprožívá jenom mysl, ale celé tělo. Re-
laxace a imaginace se koná ve čtvrtek 12. října 
od 18.30 do 20.00 pod vedením psycholož-
ky Mgr. Hany Pelčákové Kubecové. Je nutné 
přihlásit se předem na email h.kubecova@ 
seznam.cz nebo tel. 736 607 320.

7. Předporodní jednorázový kurz Baby - 
love 
Registrované porodní asistentky Bc. Pet-
ra Čížková a Mgr. Barbora Kastlová připravi-
ly pro těhotné ženy od 30. týdne těhotenství 
a jejich partnery jednorázový předporodní 
kurz. Proběhne v pátek 13. října od 16.00 do 
19.00 v tělocvičně RC Studánka. 

8. Po stopách nemocí aneb Jak a kde to 
vlastně začíná
Na tomto semináři budeme s lektorkou MUDr. 
Lucií Petrovou hledat souvislosti mezi těles-
ným stavem a psychickou i emocionální ro-
vinou. Lektorka se zaměří na tělesné obtíže, 
změny a poruchy podmíněné duševním sta-
vem a na to, jak jim předcházet. Seminář pro-
běhne v úterý 17. října od 16.00 do 18.00. 

9. Vztahy a komunikace s dětmi aneb 
Jak co nejlépe podporovat zdraví celé 
rodiny
Tento seminář s MUDr. Lucií Petrovou je za-
měřen na zdraví a nemoci dětí. Rodiče se do-
zvědí, co mohou změnit v přístupu k dětem, 
aby podpořili jejich celkový zdravotní stav. 
Dále třeba i to, co děti přirozeně potřebují 

v období svého vývoje pro zdraví tělesné i du-
ševní. Seminář proběhne v úterý 24. října od 
16.00 do 18.00.

„Projekt na podporu aktivit pro 
rodiče s dětmi od 4 měsíců“ je rea-

lizován za finanční podpory města Tišnova. Jeho 
součástí jsou aktivity 2 a 4. „Projekt psychologic-
kých služeb pro rodiny“ je realizován za finanční 
podpory města Tišnova (aktivita 1 a 6). 

Aktivity projektu „Studánka pomáhá rozvíjet 
rodičovské kompetence i osobní poten
ciál“ jsou podpořeny z dotačního progra-

mu Rodina. Jeho součástí jsou aktivity 1, 6, 8, 9.

Aktivity 8 a 9 jsou součástí projektu „Studán-
ka pomáhá rozvíjet ro-
dičovské a partnerské 
kompetence“ spolufi-

nancovaného Jihomoravským krajem. 

Rodinné centrum Studánka děkuje za 
podporu Jihomoravskému kraji, z jehož 
rozpočtu dostalo v roce 2017 dotace na 
následující projekty:

Studánka pomáhá rozvíjet rodičovské 
a partnerské kompetence  
Cílem projektu je nabídnout rodinám vzdělá-
vací a osvětové aktivity zaměřené na podporu 
rodičovských a partnerských kompetencí. 

Program na podporu rodičů a pečujících 
osob o děti s ADHD 
Cílem projektu je systematická práce s rodiči 
a osobami pečujícími o děti s ADHD a posílení 
jejich kompetencí při výchově svých dětí. 

  RC Studánka  

Studánka oslavila 13. narozeniny s úsměvem. Foto: Roman Skřepek
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  Centrum sociálních služeb Tišnov  

Údržba prostor Rodinného centra Studánka
Cílem projektu je poskytnout v našem cen-
tru dětem a rodinám upravené a bezpeč-
né prostředí. Díky němu jsme provedli 
údržbové práce, opravy, revize a výmalbu 
tělocvičny.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Lence Knechtové za její působe-
ní v Rodinném centru Studánka. Nejprve 
v roli statutární zástupkyně a později od-
borné pracovnice byla velkým tahounem 
a iniciátorkou změn. Nebála se mít velké cíle 

a nekonvenční přístup. Nechala ve Studán-
ce kus sebe a předala jí své znalosti a zkuše-
nosti. Přejeme Lence mnoho úspěchů v jejím 
dalším pracovním i osobním životě.
www.studanka-tisnov.cz 
www.facebook.com/StudankaTisnov

Jak Vám můžeme pomoci na Centru sociálních služeb?
Jana Wildová, ředitelka

Centrum sociálních služeb je obvykle spojo-
váno zejména s bydlením v „penzionu“. Jistě 
není zanedbatelná skutečnost, že ubytovává-
me zhruba dvě stě seniorů, jedná se však pou-
ze o část naší činnosti. Zažádat o byt si může 
ten, kdo pobírá starobní nebo plně invalidní 
důchod a je soběstačný do té míry, že je scho-
pen sám bydlet v bytě. Jak byty vypadají, se 
přijďte podívat 3. října v den otevřených dve-
ří. Současně se dozvíte podrobnosti ohledně 
bydlení v domě s pečovatelskou službou. Jed-
ná se v podstatě o nájemní bydlení s možností 
využití pečovatelské služby.

Naše pečovatelky se však nestarají pouze 
o klienty na DPS, ale také o občany Tišnova, 
kteří chtějí a mohou zůstat ve svém domově, 
ale některé činnosti jim již dělají potíže. Pe-
čovatelka potom navštěvuje seniora přímo 
v jeho bytě a může zajistit nákupy, různé po-
chůzky (pro léky, na úřad), úklid, praní prádla. 
Pomůžeme při podání stravy nebo při osobní 
hygieně. Potřebným seniorům rozvážíme také 
obědy, a to nejen v Tišnově, ale také do někte-
rých obcí (Předklášteří, Hradčany, Březina...). 
Každý klient si sjednává přesně takové úkony 
a v takovém rozsahu, jak potřebuje. 

Vedle pečovatelské služby provozujeme 
pedikúru, a to v budově na Králově ulici nebo 

v domácnostech seniorů. Tišnovští senioři si 
mohou sjednat dovoz autem k lékaři, do ne-
mocnice, na úřad. 

K naší činnosti neodmyslitelně patří 
také organizace kulturních a společenských 
akcí a pravidelných aktivit určených pro se-
niory a osoby se zdravotním postižením 
z Tišnova. 

Všechny úkony včetně sazeb za ně najde-
te na nové adrese našich webových stránek 
www.css-tisnov.cz nebo se máte možnost 
zeptat osobně v budově CSS na Králově ulici. 
Telefonicky si můžete služby dohodnout na 
některém z čísel 549 410 312, 549 410 310 
nebo 549 410 301.

Den stromů 
Monika Chlupová

Přijďte s dětmi oslavit Den stromů v pátek 20. října na zahradu u Inspira.
Výukový program pro školy: 9.00 až 14.00 hodin (rezervace díl-

ny: 9.00 až 11.00, 11.30 až 13.30) v prostorách Inspira a zahrady. 

Rezervace probíhá stejně jako u běžných výukových programů.
Pohodové odpoledne pro veřejnost: 14.30 až 16.30 hodin.
Bude to den plný stromů, jejich obyvatel, povídání, tvoření 

a pohody.

ROZŠIŘUJEME TÝM LEKTORŮ VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ
Chcete se stát součástí Inspiro týmu?  

Hledáme lektory pro výukové programy v oblasti rozvoje  
osobnosti, kariéry, finanční  gramotnosti, přírody, historie, zeměpisu. 

Máte koníček či znalosti, které byste rádi předali mladé generaci?  
Máte pedagogické vzdělání? Práce na DPP.

Programy probíhají v dopoledních hodinách.
Vhodné pro studenty VŠ, pedagogické pracovníky v důchodu či na MD.

Neváhejte nás kontaktovat:
reditelka@svcinspiro.cz, 737 331 437 nebo  chlupova@svcinspiro.cz, 730 193 594.

Těšíme se na vás, rádi vás mezi sebou přivítáme!

  SVČ Inspiro  
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Z výletu do Velké Bíteše 
Igor Tejkal

Velkou Bíteš zná většina Tišnováků z nej-
různějších důvodů, ale na výletě tam byl 
opravdu málokdo. Proto když 25. července 
uspořádalo CSS Tišnov zájezd do Velké Bíte-
še, byl autobus plný. Přímá silnice na Bíteš se 
stále opravuje a objížďka vede  kolem prů-
myslové části města, kterou jsme pozorovali 
s trochou závisti. 

Prvním naším cílem byl kostel svatého 
Jana Křtitele, který je obehnaný dokonalými 
hradbami a na první pohled se zdá, že se jed-
ná o zámek. Také vstup do hradeb pod věží 
působí vznešeně. Za hradbami se nás ujal 

ředitel městského muzea pan Kříž a seznámil 
nás s historií i současností kostela. Nejstarší 
zmínka o jeho stavbě je z roku 1240 a i přes 
století trvající úpravy je gotický styl na kos-
tele stále patrný. Areál byl dlouhá léta zane-
dbaný a až od roku 1946 byly zahájeny větší 
opravy, které probíhají dodnes. O tom jsme se 
přesvědčili při návštěvě vnitřku kostela, kde 
parta řemeslníků pracovala na stavbě oltáře. 
Tělesně zdatní účastníci si vystoupali na tři-
cet osm metrů vysokou kostelní věž, ostatní si 
prohlíželi historické hradby. 

Po ukončení prohlídky kostela jsme se vy-
dali přes hezké, ale dnes již také auty zarov-
nané bítešské náměstí do městského muzea. 

Tam se konala výstava různých ženských 
pokrývek hlavy, které se nosily k lidovým 
krojům na Horácku a Podhorácku. Kromě růz-
ných čepců, věnců a šátků šlo i o různé ozdoby 
do vlasů. Paní kurátorka nám také vysvětlila, 
jak složité účesy musely být zhotoveny před 
nasazením takového čepce nebo věnce. Ze-
jména ženská část účastníků zájezdu tento 
výklad se zájmem sledovala. Pak následovalo 
posezení ve známé restauraci U Raušů a ještě 
do odjezdu autobusu zbyl čas na individuální 
prohlídku krásného náměstí.

Celý zájezd měla perfektně zajištěný naše 
průvodkyně Markéta Prokopová a dík patří 
také řidiči autobusu.

Přehled akcí
Jana Wildová, ředitelka

Den otevřených dveří v CSS Tišnov
V úterý 3. října od 9 do 16 hodin proběhne v rámci Týdne sociálních služeb den otevřených dveří na CSS spojený s podzimní výstavou. Bu-
dete mít možnost si prohlédnout nejen společné prostory v DPS, jako je jídelna, tělocvična nebo knihovna, ale lze nahlédnout také k některým 
obyvatelům přímo do jejich bytu. Zájemci získají informace o domech s pečovatelskou službou a podmínkách bydlení zde. Dovědí se však 
i o nabídce pečovatelské služby a o dalších činnostech Centra sociálních služeb Tišnov. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Oslava Mezinárodního dne seniorů
Zveme Vás na oslavu Mezinárodního dne seniorů, která se uskuteční 5. října od 14.00 hod. v jídelně DPS Králova. Těšte se na bohaté 
odpoledne plné zážitků a překvapení. V jedinečném programu „Napříč generacemi“ vystoupí zpěváci, hudebníci, vypravěči, modelky 
a tanečníci. Občerstvení zajištěno.

Poslechové pořady Písničky ze starých časů
Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX pokračují další sezónou cyklu poslechových pořadů Písničky ze starých časů, které připravuje 
a komentuje pan Ing. Václav Seyfert.
Poslechové pořady se na podzim konají ve středu 11. října, 8. listopadu a 13. prosince od 15.00 hodin v knihovně DPS Králova.

Beseda s Ladislavem Větvičkou, tentokrát na historické téma
Mohli se setkat v jedné vídeňské kavárně roku 1913 Lenin, Stalin, Hitler, Masaryk a Freud? Ladislav Větvička si dal dosti práce a studia, aby mu 
vyšlo, že takové setkání se mohlo uskutečnit. Vše popisuje ve své knize „Osudové setkání 1913“. Nejen o ní, ale také o atmosféře hrozícího 
zla v předvečer 1. světové války a zajímavých historických souvislostech přijde vyprávět ostravský cestovatel, spisovatel a bloger Ladislav 
Větvička v pátek 13. října od 14.00 hodin v jídelně DPS Králova. Vstupné dobrovolné.

Termíny plavání ve Wellness Kuřim 2. pololetí 2017
Říjen 18. 10. 2017
Listopad 1. 11. 2017, 15. 11. 2017
Prosinec 6. 12. 2017
Odjezd od Podhorácké restaurace vždy v 11.45 hod.
Doprava a vstup: 100 Kč
V případě nízkého počtu účastníků se v daném termínu nepojede.
Kontakty pro bližší informace a přihlašování:
Markéta Prokopová (mob. 730 193 325)
osobně v knihovně Centra sociálních služeb Tišnov, Králova 1742

Nová adresa www stránek
Upozorňujeme na změnu adresy webových stránek Centra sociálních služeb Tišnov. Nově nás najdete na internetu jako css-tisnov.cz, tj. místo 
tečky za css je v adrese spojovník. 
Podobně se budou měnit také emailové adresy. Nově tedy: info@css-tisnov.cz, wildova@css-tisnov.cz atd.
Děkujeme za pochopení. 
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 ČÍM SE LIŠÍME: 
NÁZEV SLUŽBY: 

JEDNO LOGO–DVĚ SLUŽBY 
Pod Oblastní charitou Tišnov funguje několik služeb, zde Vás seznámíme s těmi, které si lidé často pletou. 

A ukážeme Vám hlavní rozdíly mezi těmito službami. 

CO MÁME SPOLEČNÉHO: 
Obě služby jsou součástí Oblastní charity Tišnov. 

Webové stránky: www.tisnov.charita.cz 
Obě služby jsou terénní a za klienty Obě služby jsou terénní a za klienty 

dojíždí do jejich domovů 

CO MÁME PODOBNÉHO: 

A U T A  

 ČÍM SE LIŠÍME: 
NÁZEV SLUŽBY: 

Kde nás najdete:

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

- PEČOVATELKY- 

 Tišnov, Ráboňova 116 (1.patro) 

Zuzana Švábová
vedoucí služby 

 736 523 684
 dom.pece.tisnov@charita.cz  

Mgr. Lenka Sodomková
vedoucí služby 
739 389 132 
pecovatelky@tisnov.charita.cz 

 ZDRAVOTNÍ SLUŽBA 
- indikuje obvodní nebo ošetřující lékař 

 při ukončení hospitalizace  
- hrazeno ze zdravotního pojištění, 

tj. pro klienta zdarma 

SOCIÁLNÍ SLUŽBA 
 - domlouvá si klient sám dle svého uvážení 

- klient si hradí sám, slouží k tomu 
 Příspěvek na péči 

odběr biologického materiálu 
aplikace injekcí

měření krevního tlaku, pulzu, glykémie
převazy ran různé etiologie

péče o močové katetry, stomie a jiné drény
nácvik aplikace inzulínu

ošetošetřovatelská rehabilitace
 péče o nemocné v  terminálním stádiu nemoci

pomoc při zvládání běžných úkonů
  péče o vlastní osobu

 pomoc při osobní hygieně
  pomoc při zajištění stravy    
 pomoc při zajištění chodu

 zprostředkování kontaktu se 
  společenským p  společenským prostředím

Zpracovala: Mgr. Lenka Sodomková

 CHARITNÍ 
OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA 

- SESTŘIČKY - 

 Tišnov, Králova 1742 (v prostorách CSS) 

 S KÝM SLUŽBU DOMLOUVAT: 

 DRUH SLUŽBY: 

 CO SLUŽBA NABÍZÍ: 
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Vážení spoluobčané, od měsíce září dochází 
k provozním změnám u dvou našich služeb.

 Půjčovna kompenzačních pomůcek – nová 
adresa provozovny půjčovny:

Jungmannova 83, 666 01 Tišnov

Poradna PORTA Tišnov, Ráboňova 116,  
odborné sociální poradenství –  

změna provozní doby: 

úterý: 9.00–11.30

středa: 7.30–11.30, 12.00–17.00 

čtvrtek: 7.30–11.30, 12.00–16.00
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Osobnost neziskových organizací Jihomoravského kraje 2017
Martina Halouzková, Kamila Marek 
Ševčíková

Vážení čtenáři, 
právě probíhá hlasování pro Osobnost nezis-
kových organizací Jihomoravského kraje pro 
rok 2017, kterou vyhlašuje Asociace nestát-
ních neziskových organizací JMK, z. s.

Za tišnovský spolek Vzdělávání pro ži-
vot jsme si dovolili nominovat PhDr. Irenu 

Ochrymčukovou, která s velkou energií a ra-
dostí pracuje v našem regionu na obnovení 
a prohloubení vztahu k lidovému tanci, pís-
ním, zvykům a historii. Patří jí za to velké 
díky a prosíme vás o podporu v hlasování.

Hlasovat je možné:
1. prostřednictvím internetové stránky 

www.osobnostnnojmk.cz, z jedné emai-
lové adresy lze zaslat maximálně jeden 
hlas

2. zasláním hlasu příslušnému kandidátovi 
na info@annojmk.cz nebo písemnou for-
mou na adresu ANNO JMK, Kounicova 3, 
602 00 Brno

Osobností NNO Jihomoravského kraje 
2017 se stane nominovaný s nejvyšším po-
čtem hlasů obdržených prostřednictvím in-
ternetového i písemného hlasování, které 
běží od 15. 9. do 15. 10. 2017.

Den stromů 2017: neděle 22. října od 14 hodin v aleji pod Květnicí
Jana Koudelová

Spolek Za sebevědomé Tišnovsko vás již tra-
dičně zve na společné uctění svátku stro-
mů, kdy v aleji Čiperka dosadíme několik 
kusů za ty, které uschly, vyčistíme okolí 

a opravíme ptačí krmítko. Po práci se potěší-
me plody z našich zahrádek nebo sadů, které 
přineseme s sebou. Vezměte tedy na ochut-
nání jablka, hrušky, ořechy nebo jeřabiny, 
a to jak v čerstvé podobě nebo třeba i vý-
robky z nich, které tradičně připravujete. 

K posezení plánujeme rozdělat oheň, za ne-
příznivého počasí po práci přejdeme do 
blízkého penzionu.

Sraz ve 14 hodin na začátku aleje (za pen-
zionem na Králově ulici), vezměte si pracov-
ní rukavice i dobrou náladu.

Zahrádkáři zvou
Josef Ondroušek

Letos uplynulo šedesát let od založení Čes-
kého zahrádkářského svazu. V rámci oslav 
tohoto významného jubilea uspořádají čle-
nové základní organizace ČZS Tišnov výsta-
vu ovoce a zeleniny. Samozřejmě nebudou 

chybět již tradiční expozice včelařů a základ-
ní školy, kde bude výstava pořádána. Naopak 
se premiérově tentokrát představí Zahrád-
kářský spolek Lomnička.

Výstava se bude konat ve dnech 7. až 
9. října ve vstupní hale základní školy na 
nám. 28. října v Tišnově a bude přístupná 

v sobotu 7. října a v neděli 8. října od 9 do 
17 hod., pondělí je vyhrazeno pro školy. Ex-
ponáty budou pořadatelé přebírat 6. října 
od 9 do 12 hod. v prostorách výstavy. Své 
výpěstky mohou vystavovat i nečlenové za-
hrádkářské organizace.

  Spolek Vzdělávání pro život  

  Spolek Za sebevědomé Tišnovsko  

  Zahrádkáři Tišnov  
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TyJáTr FEST – ty, já a trochu festivalu
Petra Bendová, Miriam Jedličková, Kamila 
Marek Ševčíková, Eliška Špačková

Poslední prázdninový víkend se ve dnech 
1. až 3. září v regionu Tišnovsko konal 
II. ročník putovního kulturního festivalu 
amatérských ochotnických souborů, pěvec-
kých sborů, tanečních skupin a hudebních 
těles TyJáTr FEST. Pořadatelem festivalu je 
dobrovolný svazek obcí Tišnovsko a putov-
ním je festival proto, protože v loňském roce 
se konal v jiných obcích regionu než v tom 
letošním. To je také jedna z hlavních myš-
lenek festivalu – předat vždy štafetu dalším 
obcím v regionu, aby se i ony mohly předsta-
vit a prezentovat i vzdálenějším sousedům, 
a moci tak třeba navázat bližší přátelskou 
spolupráci. Letos se festivalu ujaly obce 
Maršov, kde akce začínala v pátek 1. září 

v prostorách parku vedle obecního úřadu, 
dále 2. září městys Doubravník, který festi-
val umístil do prostor parku na náměstí, a 3. 
září se končilo v obci Hradčany. Další pod-
mínkou pro pořádání festivalu je existence 
přírodních prostor, kde by se akce mohla ko-
nat. Jak však letošní počasí ukázalo, je nutné 
mít vždy také variantu suchého zázemí. Pá-
teční začátek byl totiž ve znamení vytrvalého 
deště. I proto byl nedělní program přesunut 
z hřiště V Horce v Hradčanech do kulturního 
domu tamtéž, neboť nám opět počasí nepřá-
lo. Tímto děkujeme starostům z pořádajících 
obcí za ochotu a odvahu se do toho s námi 
pustit.

Návštěvníci festivalu měli možnost po tři 
dny sledovat zajímavá představení, od ta-
nečních vystoupení dětí, ženských taneč-
ních souborů či baletek ze ZUŠ Tišnov přes 

divadelní hry a šermířské představení sedmi 
ochotnických souborů z regionu až po bube-
nické hudební vystoupení žáků ZUŠ a večer-
ní koncerty tří kapel. V letošním roce se na 
festivalu představili nejen účastníci loňští, 
ale také nové formace. Celým víkendem pro-
vázeli profesionální moderátoři rádia Vyso-
čina pan Dušan Binko a paní Petra Hoksová.

Po celou dobu konání bylo zajištěno vý-
borné občerstvení díky Pohostinství Na Po-
sedu z Maršova a novinkou byly workshopy 
pro návštěvníky, o které se postaraly Inspiro 
Tišnov, Centrum Ráček Železné a RC Studán-
ka Tišnov. Své umění představil také kovář, 
pan Petr Volánek a šperkařka, paní Lucie 
Rozkopalová. Festival doprovázela minivý-
stava fotografií paní Radmily Pavlíčkové. 

Musíme poděkovat všem, kteří se podí-
leli sponzorsky na konání festivalu, protože 



20 Tišnovské noviny

KULTURA  

bez jejich pomoci by nebylo možné finanč-
ně akci uskutečnit. Děkujeme za materiální 
dary ve formě občerstvení a dárky pro účin-
kující soubory firmám: Steinhauser Tišnov, 
Karlova pekárna Tišnov, Vitar s. r. o. Želez-
né, Květinářství Předklášteří, Centrum Ráček 
Železné. Dále děkujeme všem, kteří poskyt-
li finanční či jinou pomoc: Siemens Ingenui
ty for life Drásov, MERTASTAV Předklášteří, 
EMKOR TECHNOLOGY, KTS Ekologie s. r. o., 
HAKO CZ, spol. s r. o., Gastro Frozen Železné, 
Inspiro Tišnov, RC Studánka Tišnov, Centrum 
Ráček Železné, noviny TišnovskoKuřimsko, 
Kovářství Volánek, MěKS Tišnov. Poděkovat 
musíme také svazkům a obcím, které finanč-
ně festival podpořily: Černvír, Dolní Louč-
ky, Doubravník, Hradčany, Kuřim, Maršov, 
Lomnice, Předklášteří, Skalička, Šerkovice, 
Tišnov a Železné, mikroregion Porta a DSO 
Tišnovsko. Velké díky patří také Jihomorav-
skému kraji za přidělenou dotaci a rovněž 
pánům zvukařům z Metalwars crue a všem 
dobrovolníkům, kteří při akci pomáhali.

Odkazy na fotodokumentaci z celého fes-
tivalu naleznete na facebookových stránkách 
https://www.facebook.com/tyjatrfest1/ 
a děkujeme za ni paní Radmile Pavlíčkové 
a panu Ing. Miroslavu Pálkovi. Zmínku o akci 
naleznete také ve zpravodajství Tišnovské 
televize. 

Komu ale musíme vyjádřit obdiv a po-
děkovat ze všeho nejvíc, jsou všichni účin-
kující. Jejich výkony byly jednoduše skvělé 
a nasazení obrovské. Zvláštní poděkování 
patří těm, kteří svá vystoupení absolvovali 

v nepříznivých povětrnostních podmínkách, 
respektive v dešti. Děkujeme: Stream dance 
Dolní Loučky, SHS Victorius Hradčany, Karaso-
vo divadlo Tišnov, LOTA Lomnice, KVJ Tišnov, 
Ochotnický spolek Slovani Čebín, Taneční sou-
bor Markéty Chlubné při ZUŠ Tišnov, STARá 
BANDa, Klapela Štěpánovice, ZŠ a MŠ Doubrav-
ník, Ochotnický spolek Maršov, taneční soubor 
FeMINA Železné, PRKNO Veverská Bítýška 
a nováčkům Inspiro – Salsa kids Junior a Rope 
Skipping, Paravánek Brusná, Motýlí )D(efekt 
Kuřim, Mažoretky Lažánky, Hr. Ladies, divadel-
ní spolek Divoženy a bubeníci ZUŠ Tišnov. 

Letošní rok ukázal, že jdeme správ-
ným směrem. Nejenže o konání festivalu 

projevily zájem samy obce, ale rovněž účinku-
jící z předchozího ročníku. Těší nás také, že se 
hlásí nové soubory, které by chtěly vystoupit, 
a dále samozřejmě návštěvnost festivalu, a to 
i přes nepřízeň počasí. Letošní ročník uzavírá-
me s vědomím, že se opět podařil.

Můžeme se tedy těšit na třetí ročník. Kdo 
přebere štafetu od Maršova, Doubravníka 
a Hradčan, je nyní ještě otevřená otázka. Zůstá-
vají však stále dvě základní podmínky – jeho 
konání v přírodních prostorách (s možností 
suché varianty v případě deště) a to, že je fes-
tival putovní. Informace o dalším ročníku bu-
dou zavčas uveřejněny na webových stránkách 
http://www.dsotisnovsko.cz. Děkujeme.

Tišnovské tóny na vinylu… Znovu a poněkud jinak
Václav Seyfert, redaktor TN

V průběhu minulého roku jsme na stránkách 
Tišnovských novin zveřejnili čtyřdílný se-
riál Tišnovské tóny na vinylu (… a nejen 
na něm), který mapoval hudebníky z naše-
ho města a okolí zaznamenané na oficiálních 
gramofonových deskách či CD v oblasti po-
pulární hudby a jazzu. O hudbě se sice dá číst 
ledacos, ale přece jenom je lepší vnímat tuto 
oblast spíše ušima než očima. Proto dostalo 
celé téma nový „kabát“ v podobě cyklu dis-
kuzních pořadů v Muzeu města Tišnova, kte-
rých se někteří muzikanti osobně zúčastní 
a budeme si tedy s nimi o jejich tvorbě moci 
detailněji popovídat. Rozumí se samo sebou, 
že během večera vždy zazní i konkrétní hu-
dební ukázky. 

Seriál bude mít rovněž čtyři pokra-
čování, která se uskuteční vždy ve čtvr-
tek od 18.30 hodin. Úvod obstará 12. října 
Aleš Sigmund, řeč bude nejen o jeho só-
lových kytarových projektech, ale přede-
vším o dlouholeté spolupráci se sestrami 
Marthou a Tenou Elefteriadu. 2. listopadu 

přijedou sestry Zuzana a Martina Růžič-
kovy s maminkou Jarmilou, které jednak 
společně zavzpomínají na tátu a manžela 
Josefa Růžičku, ale nebude chybět ani vy-
právění o někdejší skupině Avocado nebo 
o spolupráci s Petrem Jandou či Michalem 
Pavlíčkem. 30. listopad bude zasvěcen jaz-
zu, o což se postarají Jan Dalecký a Bo-
ris Páč. Na něj jsme sice v tištěné podobě 
cyklu poněkud zapomněli, protože jde pře-
devším o klasického violoncellistu, ale i on 
se podílel na některých důležitých nahráv-
kách skladeb nacházejících se na pomezí 
mezi vážnou hudbou a jazzem. Závěrečný 
předvánoční pořad se uskuteční 21. prosin-
ce a bude se od tří předchozích mírně lišit. 
V jeho první půli se bude hovořit o Jiřím Da-
nešovi, Eduardu Spáčilovi, Janu Hubáčkovi 
a Dušanu Hlaváčkovi, zatímco hosté dopl-
ní moderátora teprve ve druhé polovině 
večera a budou jimi Marek Kubát a Pavel 
Štarha.

Přijďte strávit příjemné chvíle s hudebníky, 
díky nimž se naše město vrylo i do – dnes již 
spíše pomyslných – gramofonových drážek.

Sestry Růžičkovy v dubnu 2015 na jevišti 
tišnovské sokolovny. Foto: Miloš Sysel

Foto: Radmila Pavlíčková
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Hodování s YoYo Bandem
Václav Seyfert, redaktor TN

V posledních letech bývá při Svatováclavských hodech na tišnovském 
náměstí dobrým zvykem, že pořádající Městské kulturní středisko 
nabízí jako hlavní hudební program interprety, kteří jsou na jedné 
straně přijatelní pro širší posluchačské publikum, ale současně při-
nášejí také nespornou uměleckou kvalitu. Na hodech 2014–16 jsme 
postupně slyšeli Ondřeje Hejmu se Žlutým psem, skupinu Buty a na-
posledy skvělého Petera Lipu.

Tentokrát nás přijíždí potěšit pražský YoYo Band, který je více 
než čtyři desítky let trvající legendou české scény a navíc pat-
ří v rámci bigbítu a jeho spřízněných odnoží (reggae, blues, soul) 
k domácím průkopníkům vícehlasého zpěvu. Skupina vznikla 
v roce 1975 a jejími hlavními tvářemi se stali především bratři Ri-
chard a Vladimír Tesaříkovi. Měli slavného a svérázného tatínka 
Richarda staršího, kterého tu v padesátých letech komunisté ne-
zlikvidovali zřejmě jen proto, že byl válečným hrdinou Sovětského 
svazu a držitelem Leninova řádu, nehledě na celou řadu dalších vy-
sokých vyznamenání za statečnost. Mladší z obou bratrů Vladimír 
byl vedle muziky navíc vynikající atlet, už jako dvacetiletý splnil li-
mit pro účast na olympiádě v Mexiku 1968 ve skoku do výšky, ale 
nakonec pod pět kruhů neodcestoval.

Kromě obou Tesaříků byli prvními vokalisty čtyřčlenného YoYo 
Bandu ještě výše vzpomínaný Ondřej Hejma a Julius „Kuzma“ No-
votný; kapela se ve svých počátcích zaměřovala hlavně na soul, čer-
nošské spirituály a gospel. Zhruba po pěti letech nahradili Hejmu 
s Novotným Jindřich Malík a Luděk Walter, kromě toho ale za zády 
zpívajícího kvarteta stávala při koncertech vlastní pětičlenná dopro-
vodná kapela, v níž už hrával na kytaru mladičký Miroslav Linhart, 
který společně s Richardem Tesaříkem v YoYo Bandu vydržel až do-
dnes. Pak ale nastala prudká změna: v roce 1984 se z devítičlenné-
ho souboru stalo jen trio, které tvořili bratři Tesaříkové s Linhartem. 
Vladimír hrál kromě zpěvu na piano, a protože v kapele nebyl bu-
beník, vozil s sebou Richard na koncerty obyčejný mop na uklízení, 
kterým tloukl do dřevěné bedýnky postavené na pódiu a udával tak 
rytmus. Postupem času začalo hudebníků zase přibývat: přidali se 
dechaři Bobík Kubát (trubka) a Jiří Šíma (saxofon), perkusisté Imran 
Musa Zangi a Jan Mann, začaly se natáčet singly i dlouhohrající des-
ky a ve stylu YoYo Bandu bylo možno zaznamenat zřetelný příklon 
k reggae.

Začátkem 90. let nastal po vydání čtvrtého alba Karviná ab-
solutní boom. Nejen titulní skladba, ale i další písničky z desky 
(zejména Rybitví) patřily k nejhranějším v českých rádiích, video-
klipy skupiny se natáčely dokonce až na Mallorce a YoYo Band se 
zařadil k oblíbencům jak odborných hudebních kruhů (tři Čes-
ké gramy 1993 za album, skladbu a skupinu roku), tak i poslu-
chačské veřejnosti (4. místo v anketě Český slavík 1996, přičemž 
v nejúspěšnějších létech kapely 1992–95 měl „Slavík“ organizační 
pauzu, a pořadí se tudíž vůbec nevyhlašovalo). Na vlně maximální 
popularity se bratři Tesaříkové se svými spoluhráči drželi prak-
ticky celých deset let.

Koncem května 2003 došlo k tragické události, když se Vladimír 
Tesařík těžce zranil po pádu z jízdního kola – lékaři jej pak udržovali 
několik dní v umělém spánku, ale už se bohužel nepodařilo vrátit jej 
zpět k životu. Skupina sice nepřestala existovat, což platí dodnes, ale 
nevznikaly už nové skladby nebo aktuální alba, i na současných kon-
certech skupina prezentuje své největší hity především ze slavných 
90. let.

Vybavuji si dvě tišnovská vystoupení YoYo Bandu, která výmluvně 
ilustrují popsanou historii skupiny. 10. března 1985 vystoupili bratři 
Tesaříkové s kytaristou Linhartem v sále tehdejšího SZK na Mlýnské 
ulici právě ve fázi, kdy se z velké kapely (na plakátech se ještě vyjíma-
lo devět muzikantů již neexistující sestavy) stávalo „trio s mopem“. 

Na koncert si dodnes velmi dobře pamatuje zejména Mirek Linhart, 
který se celou cestu do Tišnova i v šatně před vystoupením poctivě 
učil, protože druhý den skládal na vysoké škole děkanskou zkouš-
ku, po níž mu hrozil eventuální vyhazov ze studií. Koncert byl tehdy 
zaznamenán na cívkový magnetofon a dodnes existuje později zdi-
gitalizovaná nahrávka, která je zajímavým dobovým dokumentem. 
26. listopadu 1994 naopak YoYo Band koncertoval v Tišnově v době 
své největší popularity a nabitý sál sokolovny doslova praskal ve 
švech. Zcela plné bylo tenkrát nejen spodní patro, ale i všechny ocho-
zy na horním balkoně.

Většina členů kapely dnes kromě YoYo Bandu působí i v dalších 
skupinách, ať už jde o Framus Five (Šíma, Kubát, bubeník Razím), 
nebo 5P Luboše Pospíšila (Linhart), takže v případě jejich termíno-
vých kolizí se za některými nástroji nuceně objevuje plnohodnotný 
záskok. Ať už ale při hodovém koncertu uvidíme na pódiu koho-
koliv, o dobrou hudbu i dvacet let staré vzpomínky bude rozhodně 
postaráno.

YoYo Band přijíždí do Tišnova shodou okolností právě v týdnu, 
kdy si připomínáme nedožité 70. narozeniny Vladimíra Tesaříka (20. 
září). Česká televize se rozhodla uctít toto výročí právě v sobotu 23. 
září, takže budeteli mít po návratu ze Svatováclavských hodů YoYo 
Bandu ještě málo, můžete večer na stanici ČT Art zhlédnout ve 20.20 
hodin padesátiminutový dokument o mladším z bratří Tesaříků na-
zvaný Lehkou chůzí a ihned potom reprízu pořadu Banánová estrá-
da, který s kapelou natočil v roce 1994 známý herec a režisér Milan 
Šteindler.

Richard Tesařík na promo fotografii YoYo Bandu
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Výstava Sedm krát deset grafik a kreseb v Předklášteří
Zdeněk Jílek, Art Periscope

Společnost Art Periscope a obec Předklášteří 
pokračují v cyklu výstav Sedm krát deset. Po 
úspěšné jarní výstavě malířů to bude od 6. 
do 8. října 2017 akce s názvem Sedm krát de-
set grafik a kreseb. Výstava bude opět v pro-
storách OÚ Předklášteří otevřena denně od 
9.00 do 18.00 hodin a v neděli od 14.00 ho-
din bude završena bohatým kulturním pro-
gramem. Vystoupí zde swingová skupina 
GASTRO REINHARDT a moderování se ujme, 
stejně jako při minulých akcích Art Perisco-
pe, skvělá Barbora Kulhánková.

Organizátorům se podařilo shromáždit 
velmi kvalitní práce od špičkových umělců. 
Zastoupení zde bude mít i Slovensko, a to 
z tvorby manželů Piačkových. Malířka a gra-
fička Júlia Piačková (nar. 1961) se narodila 
v Hlohovci a vystudovala VŠVU v Bratislavě 
pod vedením prof. Igora Rumanského. Její 
tvorba je často až magická, poznamenaná za-
ujetím pro krásu hlubotiskové grafické reali-
zace. Igor Piačka, narozený r. 1962 v Třebíči, 
žil hned po narození na Slovensku. V letech 

1983 až 1989 vystudoval VŠVU u prof. Albí-
na Brunovského. Upřednostňuje figurální 
tvorbu, mimo jiná ocenění obdržel na me-
zinárodním bienále grafiky v Pekingu cenu 
s názvem Tai – he Masterpiece. Úspěšně vy-
stavuje své práce po celém světě.

Dalším umělcem bude Emanuel Ran-
ný ml., který je svojí tvorbou znám po ce-
lém světě, ale v našem regionu již delší dobu 
nevystavoval. Získal celou řadu ocenění ve 
Francii, Slovinsku, Polsku, Makedonii, Srbsku 
nebo prestižní grafické ceny v Praze v letech 
1990, 2000, 2009. Je členem Sdružení čes-
kých grafiků umělců Hollar.

Na výstavě budou zastoupeni i naši sou-
časní přední malíři a grafici Ivan Svatoš a An-
tonín Vojtek, kteří u nás pravidelně vystavují. 
Obrazy jsou nám již známé, a tak se nechme 
překvapit jejich grafickými listy.

Prvním vystavujícím nežijícím malířem 
a grafikem je Karel Formánek, od jehož naro-
zení letos uplynulo 110 roků. Zemřel v roce 
1992 a celý život se v malířství věnoval pře-
devším grafice a akvarelu. Studoval na SUŠ 
v Brně u prof. Petra Dillingera, byl členem 

SVU Aleš a také SČVU. Největším dědictvím 
z jeho grafik je zachycení dnes již historické-
ho Tišnova a okolí.

O Josefu Jamborovi je v současných perio
dikách, vzhledem k jeho 130. výročí naroze-
ní, uveřejněno dostatek informací. Na naší 
výstavě však Mistr Jambor nemůže chybět 
a bude zde vystaveno dvacet grafik z jeho 
pozůstalosti.

Umělec, který rovněž není v našem re-
gionu často vystavován, je Bohdan Lacina. 
Narodil se v dnešním Sněžném v roce 1912. 
Studoval na brněnské technice a později 
na pražské Vysoké škole architektury. Jeho 
pedagogy byli mj. Oldřich Blažíček a Cyril 
Bouda. V roce 1941 se seznámil s Františ-
kem Halasem a Oldřichem Menhartem, ty-
pografem, což se odrazilo v jeho trvalém 
vztahu ke knižní grafice. Ilustroval více jak 
šedesát knih. Zemřel ve Sněžném v roce 
1971.

Součástí výstavy bude v zasedací místnos-
ti nabídka obrazů Emanuela Ranného starší-
ho z jeho pozůstalosti. Srdečně vás zveme na 
tuto zajímavou výstavu.

HISTORIE  MALÁ GALERIE TIŠNOVSKÝCH FOTOGRAFŮ – 9. díl  
připravuje Václav Seyfert, redaktor TN

Milan Sítora
Kouzlo fotografie jsem objevil v šestnácti le-
tech, kdy jsem si na brigádách vydělal pení-
ze na svůj první fotoaparát ZenitE. Hlavním 
objektem mého zájmu se stala příroda, sport 
a fotografování třídních akcí. K vyvolávání 
fotografií jsem využíval školní fotokomoru, 
kde jsem trávil dlouhé hodiny. Vlastní foce-
ní probíhalo jinak než v dnešní době, kdy je 
možné nafotit stovky snímků za krátký čas. 
Nutností bylo více přemýšlet nad kompozicí 
i expozicí, přičemž výsledek svého snažení 
se člověk dozvěděl až ve fotokomoře. 

Po založení rodiny jsem fotil hlavně mo-
mentky z rodinného života. Ty už byly barev-
né a vyrobené ve fotolabu. K intenzivnímu 
fotografování jsem se vrátil po pořízení di-
gitální zrcadlovky. Dalším důležitým přelo-
mem se pro mě stal vstup do Klubu přátel 
fotografie Tišnov, kde jsem získal nové přáte-
le a nové impulsy. 

Často a rád se toulám, proto jsem si poří-
dil bezzrcadlovku Olympus OMD M5, kte-
rá je malá, lehká a přitom kvalitní. Hlavním 
objektem mého zájmu je příroda a přírodní 
detaily, nevyhýbám se ani focení lidí a záti-
ší. Kladu důraz na kompozici, v editoru pro-
vádím jen základní úpravy. Nerad hodnotím 

fotografie jiných autorů, jsem však vděčný za 
připomínky a náměty k mojí tvorbě.

Fotografování pokládám za krásnou záli-
bu s nevyčerpatelnými motivy.
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26: Nedoceněný vědec Vladimír Josef Procházka
Václav Seyfert, redaktor TN

„Pomyslně smekám před výjimečnou in-
tuicí a pozorovací schopností krasové-
ho badatele Vladimíra Josefa Procházky. 
Ve svém průvodci po Moravském krasu 
v roce 1899 Procházka publikoval po-
délný průřez Macochou. Průběh skalní-
ho dna dutiny na tomto profilu je téměř 
shodný s poznatky zjištěnými geofyzi-
kálním měřením o téměř jedno století 
později.“

Tato slova vyřkl v roce 1996 na adresu 
historicky nejvýznamnějšího tišnovského 
vědce současný docent Geofyzikálního ústa-
vu Akademie věd České republiky RNDr. 
Jaroslav Kadlec. Procházka ovšem zdale-
ka nebyl jen krasovým badatelem, za ně-
hož jej označil autor citátu – byl to geolog, 
paleontolog, pedolog, mineralog, hydrolog, 
učitel, publicista, překladatel, fotograf a ve 
všech svých oborech zanechal úžasnou sto-
pu, před níž stojí za to pomyslně smeknout 
v celé její šíři a která z různých důvodů stále 
ještě nebyla dostatečně doceněna.

Vladimír Josef Procházka se narodil 
25. září 1862 v Tišnově v domě č. 147 na 
dnešním náměstí Komenského. Jeho rodný 
dům v centru města dodnes stojí (vedle ob-
jektu současného finančního úřadu) a slav-
ného tišnovského vědce na něm připomíná 
pamětní deska. V Tišnově chodil Procház-
ka do obecné školy, další stupně vzdělání 
už absolvoval v Brně: nejprve navštěvoval 
německou městskou reálnou školu, po ma-
turitě v roce 1882 a jednoleté vojenské 
službě pak nastoupil na brněnskou němec-
kou techniku s cílem stát se učitelem. Stu-
dia ovšem přerušil a pokračoval až do roku 
1888 na filozofické fakultě v Praze. Jed-
ním z jeho vyučujících zde byl autor první 
české učebnice geologie Jan Krejčí, který 
v něm probudil trvalý zájem o tento vědní 
obor. Odešel proto na pět let do muzea Říš-
ského geologického ústavu ve Vídni, aby si 
zde prohloubil potřebné praktické znalos-
ti. Doporučil jej profesor Jan Palacký a „svě-
řil jej do péče“ tehdejšího ředitele ústavu, 
slovenského geologa a paleontologa Dio-
nýze Štúra. Ten nad tišnovským rodákem 
nepochybně držel svou ochrannou ruku, 
protože teprve po jeho odchodu z Vídně byl 
Procházka najednou propuštěn s odůvod-
něním, že nemá řádně ukončená univerzit-
ní studia, což Štúrovi evidentně nevadilo. 
Svou práci jistě Procházka opouštěl nerad, 
ale po Vídni mu zřejmě smutno nebylo. Jak 
vzpomínal jeho současník a profesní kolega 
Jaroslav Jiljí Jahn: „Procházka byl tak ryzím 
Čechem, jakých máme málo. Vše vídeňské mu 

bylo protivno. Tělem žil ve Vídni, duchem na 
své horoucně milované Moravěnce, jejíž pro-
stý lid venkovský přímo zbožňoval.“

Procházka se v roce 1893 vrátil do Pra-
hy a zapojil se do práce v Museu Království 
českého, vedeného v té době profesorem 
Antonínem Fričem. Stejně jako ve Vídni pů-
sobil Procházka i v pražském muzeu pouze 
jako „volonteir“, tedy dobrovolný pracov-
ník. S nadřízeným Fričem si ale díky zcela 
rozdílným povahám příliš nerozuměli, tak-
že po dvou letech došlo k další změně jeho 
působiště a Procházka se stal asistentem 
profesora Alfreda Slavíka na pražské tech-
nice. Zde vydržel přece jen déle, až do roku 
1901, ale opět odešel kvůli neshodám a na 
celých osm let se vrátil do rodného Tišno-
va, kde se plně věnoval výzkumu a vědě a žil 
pouze z drobných výdělků za svoji publi-
kační činnost a překlady; mimo odborných 
statí přeložil například i z angličtiny do 
francouzštiny převyprávěný román Kryštof 
Kolumbus od Julese Verna. 

„Tišnovské“ období bylo pro zdejšího 
vědce časem skutečné existenční bídy, ov-
šem současně také neúnavné vědecké prá-
ce. „Pracoval dlouho do noci, vstával časně 
ráno. Neznal odpočinku, ani v neděli,“ napsal 
o něm již vzpomínaný Jaroslav Jahn. Pro-
cházka začal fotografovat, na vlastním mo-
tocyklu objížděl široké okolí a v batohu na 
zádech si přivážel nalezené zkameněliny 
a horniny, slaňoval do propastí a podzem-
ních labyrintů, neustále studoval nové po-
znatky, mimo jiné i z publikací své vlastní 
knihovny, která čítala na dva tisíce svazků.

Teprve v roce 1908 získal Vladimír Josef 
Procházka znovu trvalé zaměstnání, když 
nastoupil jako kustod geologickopaleon-
tologického oddělení Františkova muzea 
v Brně (dnešní Moravské zemské muzeum), 
kde přepracoval, roztřídil a popsal sbírkový 
materiál, na jehož rozšíření se sám výrazně 
podílel dodáváním dalších přírůstků. V roce 
1910 byl konečně jmenován docentem pe-
dologie na české technice v Brně, o dva roky 

  Dlouhodobý seriál o čestných občanech města Tišnova – díl 18.  

Foto: archiv Podhoráckého muzea
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později pak rovněž docentem geologie, pa-
leontologie a nauky o ložiskách, jako kustod 
dostal definitivu a ocitl se krátce před jme-
nováním profesorem.

Léta strádání, pracovního vypětí a pře-
konávané únavy si ale v době, kdy se ko-
nečně zdál být finančně zajištěn, vybrala 
svoji daň. 30. října 1913 ráno Procházka ve 
svém rodném tišnovském domě v průběhu 
návštěvy stařičké matky zemřel na záchvat 
srdeční mrtvice, když si už několik dní před 
tím stěžoval na zdravotní potíže. 2. listopa-
du byl pak za obrovské účasti jak místního 
obyvatelstva, tak zástupců vědecké obce 
z Brna i Prahy pohřben na zdejším starém 
hřbitově.

Lidové noviny při příležitosti jeho úmr-
tí napsaly: „Žil raději v bídě a největších 
nedostatcích, než by se něčeho doprošoval 
a vyhledával cizí pomoci. Oficiélní společ-
nost přímo nenáviděl, nerad se s ní stýkal. … 
Dávno byl by Procházka evropského jména, 
kdyby životní bída nebyla tížila jeho rozvoj, 
nebyla ho velmi omezovala ve studiu a ve 
vydávání děl a kdyby jeho přímá, nevtíra-
vá, přísná povaha nebyla mu znesnadňova-
la sociální postup. Ale Procházka žil raději 
z několika zlatek honoráře, jež si vypsal v Li-
dových novinách.“

Jakkoliv byl rozsah Procházkovy činnos-
ti obrovský, jeho největší láskou byla pro-
blematika miocénu (třetihor). Schránky 
mořských živočichů miocénního moře, kte-
ré v dávných dobách zalévalo zdejší kraj, 
ostatně nalézal na polích i nedaleko svého 
domova. Zvláštní pozornost věnoval geo-
logickému přehledu Tišnovska a stavební-
mu materiálu památek rodného kraje, jeho 
práce o užitkových horninách (kaolín, uhlí, 
tuha) sloužily jako podklady pro rozvoj 
průmyslu, psal o minerálech a zabýval se 
i vodopisem, například šaratickou mine-
rálkou. Neustálá obrovská aktivita ovšem 

vedla k tomu, že Procházka většinu svých 
odborných textů rozpracoval, ale nesta-
čil je dokončit. V jeho pozůstalosti, která 
se dnes nachází v šesti velkých krabicích 
v Archivu města Brna, lze objevit 111 roz-
sáhlých nedokončených rukopisů, nehledě 
na řadu dalších velmi systematicky a kom-
plexně zpracovaných materiálů. Přesvědči-
la se o tom na jaře 2014 badatelská výprava 
z Tišnova, jejíž členové – archeolog, speleo-
log a historik Martin Golec, geolog Drahoš 
Šikola, šéf spolku Continuum vitae Miloš Sy-
sel a kameraman Radim Tichý – měli mož-
nost nahlédnout do unikátních dokumentů, 
které s největší pravděpodobností po dobu 
celého jednoho století vůbec nikdo nespat-
řil, natož aby je zkoumal. Dýchla tu na ně 
nefalšovaná historie, načerpali inspiraci pro 
další počínání v oboru, a dokonce se i po-
bavili, například při nalezení části rukopi-
su zamýšlené učebnice geologie pro dívčí 
lycea. Řady materiálů následně využili při 
organizaci výstavy o Procházkově životě 
a práci v Muzeu města Tišnova.

Ve vysokém stadiu rozpracování byla 
v archivu nalezena i nedokončená mono-
grafie o Moravském krasu. Procházkův vel-
ký obdivovatel Martin Golec ji držel v rukou 
jako svátost a neopomněl při tom podotk-
nout: „Sloup, Suchý žleb a Skalní mlýn – to 
jsou ty ohromné spory Absolona a Procház-
ky, ovšem Procházka měl tu nevýhodu, že 
zemřel, takže si dějiny vytvářel Absolon bez 
něho.“ Procházkova mladšího kolegu Kar-
la Absolona (1877–1960), který je dlouho 
považován za největšího badatele v oblas-
ti Moravského krasu, totiž vedly nezdravé 
ambice až k intrikám a neetickému počíná-
ní, když tišnovského vědce z historie výzku-
mu Moravského krasu naprosto vymazal, 
přestože do své první práce zařadil i šede-
sát Procházkových fotografií, o nichž „opo-
mněl“ uvést, že není jejich autorem. Věda 

před sto lety a politika o pár desetiletí poz-
ději, jaká to zvláštní podobnost… Název 
Moravský kras ovšem do vědeckého světa 
uvedl prokazatelně Procházka (dříve se této 
oblasti říkalo Moravské Švýcarsko), tenhle 
fakt již Absolon změnit nedokázal.

Vladimír Josef Procházka byl člověk na 
jedné straně velmi plachý a nenápadný, 
současně ovšem zcela přísný a neústupný, 
pokud jde o věrnost životním a vědeckým 
zásadám. K tomu snílek a vrozený pesimi-
sta. Tyto vlastnosti určitě nejsou tím nej-
lepším předpokladem pro široké uznání. 
I proto se mu v jeho rodišti dostalo první 
pocty teprve po smrti, když po něm byla 
pojmenována ulice vedoucí z Brněnské ke 
Korábu. A jako by se to vše symbolicky zno-
vu projevilo i plných sto let po Procházko-
vě úmrtí. Když se na podzim 2013 tehdejší 
vedení města naprosto překotně rozhodlo 
nově jmenovat hned pět čestných občanů 
města, Procházka mezi nimi nebyl. Tepr-
ve chvályhodná aktivita výše jmenovaných 
pánů v rámci spolku Continuum vitae ved-
la k dodatečnému hlasování zastupitel-
stva o tři týdny později. A 30. září 2013, 
opravdu přesně na den sto let poté, co ne-
moc ukončila jeho život, se Vladimír Josef 
Procházka stal konečně in memoriam čest-
ným občanem Tišnova jako dvacátý šestý 
v pořadí.

Zdroje:
 – Martin Golec: Dr. Vladimír Josef Procház-

ka (www.tisnoviny.cz)
 – Miloš Sysel: Jaký byl Doc. Dr. Vladimír Jo-

sef Procházka? (www.tisnoviny.cz)
 – Jaroslav Kadlec a Vojtěch Beneš: Jak 

vznikla Macocha? (old.speleo.cz)
 – Dr. Vladimír Josef Procházka – 100 let 

v archivu (film Radima Tichého)
 – Zavedl název Moravský kras (www.byci-

skala.cz)

Jak jsme volili do Poslanecké sněmovny 2013
Václav Seyfert, redaktor TN

Nové volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky proběhnou co 
nevidět, takže dnes definitivně uzavíráme 
náš seriál, v němž sledujeme, jak dopadly 
sněmovní volby v našem městě v minulých 
létech. Závěrečný díl patří předčasným vol-
bám v roce 2013.

Vůbec poprvé se volby do dolní komory 
parlamentu konaly až na podzim, konkrét-
ně 25. až 26. října 2013. Na jižní Moravě 
kandidoval stejný počet volebních subjektů 
jako v roce 2010, tedy 19; v rámci celé re-
publiky k nim přibylo ještě pět dalších. Do 
Poslanecké sněmovny se tentokrát probo-
jovalo 7 volebních stran, které překročily 
pětiprocentní klauzuli, tedy o dvě více než 

v letech 2006 a 2010. Vítězem voleb se stala 
opět ČSSD (20,45 %), za ní se umístily ANO 
2011 (18,65 %), KSČM (14,91 %), TOP 09 
(11,99 %), ODS (7,72 %), Úsvit (6,88 %) 
a KDUČSL (6,78 %). Volební účast znovu 
klesla, tentokrát až na 59,48 %, Tišnov ov-
šem zůstal nad šedesáti procenty (62,49 %); 
ze 7 097 oprávněných voličů uvedených 
v seznamech se do voleb zapojilo 4 435 ob-
čanů. Pořadí bylo v našem městě na prv-
ních čtyřech místech stejné jako celostátní 
výsledky, další tři strany si svoje pozice po-
někud vyměnily: ČSSD zvítězila s 23,88 %, 
následovaly ANO 2011 (15,68 %), KSČM 
(13,84 %), TOP 09 (10,83 %), KDUČSL 
(10,26 %), ODS (7,45 %) a Úsvit (5,43 %). 
Počet získaných jihomoravských mandátů 
se nezměnil – zůstal na čísle 23.

Do předčasných voleb 2013 vstoupili 
pouze tři kandidáti z Tišnova, tedy o čty-
ři méně než ve volbách předešlých. Jan 
Schneider kandidoval za ČSSD tentokrát 
až ze 23. pozice, v řadách Zelených nechy-
běla volební rutinérka Zdeňka Dohnálko-
vá, tentokrát na místě č. 5. Nové jméno se 
objevilo na kandidátce strany Hlavu vzhů-
ru, kde 31. příčku zaujímal tehdy 60letý 
podnikatel v kovovýrobě Oldřich Kryčer. 
Žádný z uvedených se zvolení do poslanec-
kých křesel podle očekávání ani zdaleka 
nepřiblížil.

Protože brzy po Novém roce 2018 už nás 
čekají pro změnu volby prezidentské, bude-
me listopadové číslo věnovat tišnovské po-
době dosud jediné přímé volby hlavy státu 
v lednu 2013.
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Říjnové kalendárium Tišnovska 
Václav Seyfert, redaktor TN

4. ŘÍJNA

PŘED 75 LETY

V neděli 4. 10. 1942 zemřel v nacistickém 
vězení ve Wrocławi houslař z Lomnič-
ky František Václav Halouzka. Narodil 
se 4. 6. 1889, v rámci své profese získal za 
vyrobené hudební nástroje na různých vý-
stavách několik zlatých medailí. První svě-
tovou válku prožil na ruské frontě, za první 
republiky patřil mezi přední sociální demo-
kraty na Tišnovsku. Později se stal členem 
KSČ a jako člen jejího ilegálního okresního 
vedení se aktivně zúčastnil protifašistické-
ho odboje, což vedlo k jeho zatčení (24. 4. 
1941) a odsouzení na čtyři a půl roku káz-
nice. V prosinci 1945 mu byl prezidentem 
republiky udělen in memoriam Česko-
slovenský válečný kříž. Po Františku Ha-
louzkovi je v Tišnově pojmenována ulice 
odbočující z Janáčkovy k Müllerovu domu.

PŘED 20 LETY

V sobotu 4. 10. 1997 proběhla v tišnovské 
sokolovně Podhorácká výstava pořádaná 
Okresní hospodářskou komorou Brnoven-
kov. Její snahou bylo navázat na slavnou 
Podhoráckou výstavu z roku 1927, a to opět 
formou přehlídky nejúspěšnějších podni-
katelů a firem působících v regionu. Rozsah 
akce byl ovšem tentokrát podstatně skrom-
nější, zúčastnilo se jí 35 vystavovatelů, tedy 
asi desetkrát méně než tehdy. Dvě zdejší fir-
my vystavující již v roce 1927 udržely konti-
nuitu a představily se i po 70 letech – jednalo 
se o dřevovýrobu Brabec & spol. a výrobce 
popruhů a stuh J. Mouka – A. Mouka.

6. ŘÍJNA

PŘED 70 LETY

V pondělí 6. 10. 1947 bylo v Tišnově dáno 
do provozu zařízení městského rozhlasu. 
Již koncem roku 1945 byla jako dodavatel 
vybrána firma Telegrafia; její cena 120 730 
Kčs byla sice o 11 tisíc korun vyšší než nabíd-
ka konkurenční firmy Philips, ale rozhodla 
kratší dodací lhůta i vyšší výkon nabízeného 
zařízení. Zprávy městského rozhlasu byly ší-
řeny nejen formou amplionů do městských 
ulic, ale později také prostřednictvím rozhla-
su po drátě do tišnovských domácností.

7. ŘÍJNA

PŘED 150 LETY
V pondělí 7. 10. 1867 byl za zásluhy o ob-
chod a průmysl povýšen do šlechtického 

stavu čelný představitel známé brněnské 
podnikatelské rodiny Theodor Bauer. Na-
rodil se 20. 4. 1804 v Českých Budějovi-
cích a v moravské metropoli si vybudoval 
postavení privilegovaného velkoobchodní-
ka a majitele cukrovarů. V letech 1857–59 
mimo jiné také obnovil cukrovar v Před-
klášteří, který tu navazoval na dřívější 
místní tradici. V roce 1874 byla nedaleko 
od výrobních budov postavena jako rodin-
né sídlo tzv. Bauerova vila; mnohem poz-
ději v ní byla umístěna například dětská 
ozdravovna nebo internátní zvláštní škola. 
Theodor Bauer byl rovněž poslancem mo-
ravského konstitučního sněmu (1848) a dr-
žitelem rytířského titulu Řádu Františka 
Josefa I. Zemřel v Brně 25. 3. 1877.

9. ŘÍJNA

PŘED 85 LETY

V neděli 9. 10. 1932 byla v Lomničce od-
halena pamětní deska legionáře Bro-
nislava Hromka, který padl za 1. světové 
války. Na tomto slavnostním aktu se vý-
znamně podílela tišnovská Jednota Čes-
koslovenské obce legionářské, vedená 
Josefem Haláskem. Deska byla umístěna 
na Hromkově rodném domě č. p. 4, což je 
klasicistní venkovská usedlost z první po-
loviny 19. století, která byla 19. 9. 2001 
z rozhodnutí Ministerstva kultury prohlá-
šena kulturní památkou.

11. ŘÍJNA

PŘED 40 LETY

V úterý 11. 10. 1977 byl v rámci Tělový-
chovné jednoty Baník Tišnov založen 
šachový oddíl. Přestože měla tato hra v na-
šem městě poměrně bohatou historii, ša-
chový život začal postupně umdlévat poté, 
co byla v roce 1964 zrušena restaurace 
U Hamingerů, kde se místní šachisté schá-
zeli. Teprve o třináct let později se nejprve 
uskutečnila 5. 9. 1977 schůzka asi 25 vy-
znavačů této hry, jejímž cílem bylo obnovení 
organizovaného šachu v Tišnově, a zhruba 
o měsíc později se takto vytvořený kolek-
tiv stal novým oddílem zdejší TJ. Předsedou 
byl zvolen Miroslav Peška a do okresního 
přeboru byla přihlášena hned dvě soutěžní 
družstva. Dnes jsou místní šachisté součástí 
Tělocvičné jednoty Sokol.

14. ŘÍJNA

PŘED 25 LETY

Ve středu 14. 10. 1992 zemřel Karel For-
mánek, tišnovský učitel, turista, aktivní 

cvičitel, tělovýchovný funkcionář a přede-
vším malíř. Narodil se 23. 5. 1907 v Neště-
dicích u Ústí nad Labem, od roku 1920 žil 
v Tišnově. Výtvarné nadání rozvíjel již na 
tišnovských školách, poté studoval na br-
něnské Škole uměleckých řemesel a po 
jejím absolvování působil nejprve jako ilu-
strátor v tiskárně a reklamní agentuře. Ná-
sledně vystudoval Pedagogickou fakultu 
a nastoupil učitelskou dráhu. Od roku 1943 
byl členem Sdružení výtvarných umělců 
Aleš. Svými dřevoryty doplnil například 
vydání Bezručových Slezských písní, jeho 
kresby starého Tišnova jsou nedílnou sou-
částí kroniky našeho města. Počínaje rokem 
1952 stál dlouhou dobu v čele tišnovského 
odboru turistiky. Je po něm pojmenována 
ulice v severní části Tišnova v oblasti Honů.

16. ŘÍJNA

PŘED 20 LETY

Ve čtvrtek 16. 10. 1997 rozhodlo Za-
stupitelstvo města Tišnova o založe-
ní společnosti Teplo Tišnov s. r. o. Podle 
schválených stanov se předmětem činnos-
ti této společnosti stala především výro-
ba, dodávka a prodej tepla a teplé užitkové 
vody odběratelům, jakož i údržba bytového 
fondu. Dne 27. 1. 1998 byla firma zapsána 
do obchodního rejstříku; jediným společní-
kem bylo město Tišnov, což platilo až do dne 
24. 9. 2002, po němž se vlastnická struktura 
společnosti a později i náplň činnosti něko-
likrát změnily. Dnešní Teplo T s. r. o. zajišťu-
je výrobu a dodávky tepla nejen v Tišnově, 
ale i v přilehlých obcích a v Brně, poskytuje 
též služby v oblasti vzdáleného monitorin-
gu a řízení tepelných zdrojů, servisu a pora-
denství ohledně provozu tepelných zdrojů 
a související legislativy.

29. ŘÍJNA

PŘED 130 LETY

V sobotu 29. 10. 1887 se v Pohledci u No-
vého Města na Moravě narodil Josef Jam-
bor. Po maturitě vystudoval zeměměřičství 
na brněnské technice a následně absolvoval 
pražskou Akademii výtvarných umění. Již při 
svých studijních cestách do Jugoslávie, Ně-
mecka či Holandska vytvořil mnohá zajíma-
vá díla, především se ale rád vracíval malovat 
rodnou Vysočinu, jejíž krajinu pak během 
svého života zachytil na desítkách realistic-
kých obrazů. Ty jsou dnes součástí mnoha 
galerií i soukromých sbírek, ovšem nejen jich 
– soubor 40 obrazů a několika grafických lis-
tů například tvoří jeho odkaz našemu městu. 
Do Tišnova se Jambor přiženil v roce 1931 
a nechal zde přestavět přízemní domek na 
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Brněnské ulici na poschoďový dům s atelié-
rem (dnešní Jamborův dům). Část roku vždy 
i pracovně trávil na své chalupě v obci Bla-
tiny u Sněžného. V roce 1962 byl jmenován 
zasloužilým umělcem. Více se o něm dočtete 
v příštím roce v rámci našeho cyklu o čest-
ných občanech města; stal se jím v předvečer 
svých 70. narozenin v roce 1957. Josef Jam-
bor zemřel 17. 9. 1964.

PŘED 15 LETY

V úterý 29. 10. 2002 zemřel fotograf a fil-
mař Dalibor Tikovský, díky jehož tvor-
bě je zdokumentována řada významných 
událostí a osob z historie našeho měs-
ta. Narodil se sice ve vesničce Pohledy na 
Chomutovsku (7. 7. 1934), ale jinak byl 
po celý svůj život Tišnovákem. Vyučil se 

v MEZ Drásov, později si doplnil vzdělání 
na průmyslovce, působil ve Výzkumném 
ústavu geologického inženýrství a nakonec 
jako kameraman v Moravském muzeu. Fil-
movat začal na formát 8 a 16 mm, později 
přešel na modernější video. Svůj první film 
Pozor na ně natočil už v roce 1961. Za své 
práce získal řadu ocenění a uznání na růz-
ných festivalech. 

Kaple smíření – sv. Dismase, dobrého lotra
Miloš Sysel, spolek Continuum vitae

Po dokončení Cesty hrdelního práva a je-
jím slavnostním otevření na Historické tr-
hové slavnosti 29. července letošního roku 
se v těchto dnech dokončuje na Klucani-
ně v místě Na Spravedlnosti i prostá kaple, 

která ponese jméno kaple smíření sv. Disma-
se, dobrého lotra. 

Uvnitř je tvořena jen třemi kamennými 
stélami a stojí v ní obětní stolec. Na insta-
laci čeká již zhotovený kovaný kříž od umě-
leckého kováře R. Bárty a po obvodu do tří 
nik přijde sedm trubicových zvonů. Vedle 

kaple bude stát kámen s vyrytými jmény 
dárců. Po úplném dokončení bude kap-
le slavnostně vysvěcena tišnovským fará-
řem Josefem Rybeckým v sobotu 7. října ve 
14.00 hodin. 

Srdečně zveme. 

Foto: Miloš Sysel, spolek Continuum vitae



HISTORIE  

10/2017 29

PŘÍRODA  

Atletika od žáků po veterány, od dráhy po lesy
Martin Sebera

Prázdniny a začátek září s sebou nesou do-
statek příležitostí pro atletiku. Velmi ši-
roký záběr v režii Atletického klubu Vám 
zprostředkováváme:

Starší žáci ve finále Moravy
Ve třetím kole staršího žactva 10. září v Břec-
lavi se tři Tišnováci v dresech vyškovské-
ho týmu ukázali jako základní stavební 
kameny celého družstva. Super rychlý čas 
7,42 s předvedl Marek Paralič na 60 m a do-
minoval celé soutěži. V dálce přidal čtvrté 
místo výkonem 542 cm. Ve výškařském sek-
toru drtil soupeře Filip Misař, skončil druhý 
výkonem 166 cm a v dálce byl pátý (540 cm). 
Důležité body posbíral Filip Drhlík na 60 m 
(7,77 s) a 150 m (18,73 s). Štafeta 4 x 60 m 
ve složení Derka, Drhlík, Lenomar, Paralič 
též zvítězila. Celkové druhé místo znamenalo 

postup do moravského finále družstev, které 
se odehraje v Šumperku.

Běhej lesy 
Běhej lesy je série sedmi závodů odehráva-
jících se v Brdech, na Karlštejně, v Lednici, 
ve Žďárských vrších, Bílé v Beskydech, Jizer-
ské 50 a Boleticích na Šumavě. Hned čtyři 
ženy z Tišnova se závodů zúčastnily. Kateři-
na Smetanová, Daniela Vojtová, Lenka Sodo-
mová a Sylva Veselá. Trasy vedou atraktivním 
prostředím, náročnými výběhy na sjezdovky 
či strmými seběhy dolů. Zúčastní se ho vždy 
řádově stovky běžců, nejnižší účast 600 a nej-
vyšší přes 1 000 lidí. Ve věkových kategoriích 
se nejlépe umístili Katka na 6. místě běhu Vy-
sočinou a Danča též 6. místem na Bílé.

Atletika masters
 – 28. července až 4. srpna – Mistrov-

ství Evropy masters v Aarhusu, Dánsko. 

V kategorii W45 se ho zúčastnila Iva Jí-
chová. Pomyslný vrchol sezóny jí nevy-
šel úplně podle představ. Stovku zaběhla 
za 14,65 s a skončila na 23. místě, 400 m 
překážek v dešti doběhla šestá za 78,72 s. 
Nejlépe se zadařilo na 400 m, kde časem 
67,30 s postoupila do semifinále. Večer 
tentýž den si pak vylepšila pozici a v sil-
né konkurenci s časem 67,76 s skončila 
na 13. místě. Velmi dobrá forma jí vynes-
la možnost reprezentovat na mezistát-
ním utkání v Ptuji.

 – 26. srpna – mezistátní utkání Ptuj, Slovin-
sko. Mezistátní utkání vybraných repre-
zentací šesti států, kdy jsou nominováni 
na každou disciplínu dva závodníci. Iva 
běžela hladkých 400 m. České čtvrtkař-
ky obsadily první dvě místa, přičemž Iva 
byla druhá s časem 69,02 s. Velmi úspěš-
ná byla též vítězná štafeta 4 x 400 m, jíž 
se současně podařilo vytvořit nový český 

Člověk, těžká práce, život není ideální
Josef Permedla

V lesích můžeme při přibližování dřeva stá-
le častěji potkávat nejrůznější moderní tech-
niku. Jsou však lokality, kde to není možné. 
Tažný kůň je tak i dnes neodmyslitelnou 
součástí práce v částech lesa, kam se nedo-
stanou stroje. Lidský um a koňská síla jsou 
odvěkými spojenci v boji o dřevo. Tažní koně 
nás fascinují svou velikostí, mohutností a si-
lou. Využíváni byli již odedávna. 

Na našem území má chov chladnokrev-
ných koní velmi dlouhou tradici. Přírodní 
podmínky spolu s povahou lesnických a ze-
mědělských prací vyžadovaly potřebu chovu 
koní ochotných k práci, silných a vytrvalých. 
Vznikla u nás tři chladnokrevná plemena, 
a to norik, slezský norik a českomoravský 
belgik. Tažní koně jsou přiměřeného tem-
peramentu, pracovití, pohybliví a dobře 
ovladatelní. 

Musíme si uvědomit, že pro mnohé z nás 
pracovní doba začíná a končí se zapnutím 
a vypnutím počítače. Kočí však musí již brzo 
ráno do stáje, aby svého koně nakrmil a ten 
mohl z plných sil vyrazit do práce. Po návra-
tu z lesa se zase musí postarat nejprve o něj 
a až pak o sebe. O svěřené zvíře je třeba pe-
čovat nejen ve dny všední, ale i sváteční. Je 
to živé zvíře, které má své nároky, a zároveň 
je to prostředek obživy, proto musí správné-
mu hospodáři ležet na srdci dobrá kondice 
a zdravotní stav jeho tažného koně. 

Při práci nachodí kočí za den několik ki-
lometrů, a to takřka za každého počasí. Ta-
žení klády ze svahu nebo i do svahu je veliké 

riziko, může zranit nejen sebe, ale i koně. 
Oba dva tak musí byt sehranou partou, která 
dokáže plnit těžkou práci v lese bez nehody.   

Ať chceme nebo ne, i v době nejmoder-
nější techniky se v lese bez obětavých lidí 
a jejich nepostradatelných pomocníků neo-
bejdeme. Tuto práci může dělat jen člověk, 
který má kladný vztah ke koním a přírodě.

V lesích na Tišnovsku pracují koně Bon, 
Cézar, Lord, Blesk, Reman i další. V červen-
ci jeden z nich, Lord, při stahování dřeva 
uklouzl a položil se na záda. Nebýt rychlého 

zásahu lesních pracovníků, už by nevstal. Po-
dařilo se ho vyprostit z postroje a zachránit. 
Jak je vidět, tato činnost skutečně patří mezi 
riziková zaměstnání. Člověk a kůň si musí 
navzájem naprosto důvěřovat. Jeden špatný 
povel nebo pohyb může představovat nebez-
pečí pro oba dva.

Život bez koní v lese si i v současné době 
nedokážeme představit. A tak si musíme 
kaž dého takového koňáka a jeho šikovného 
tažného koníka vážit a mít na mysli, co vše se 
za jejich prací skrývá.

Foto: Josef Permedla
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rekord v kategorii Ž40 (podle nejmlad-
ší členky štafety) s časem 54,02 s. Zají-
mavostí je, že součet věku žen ve štafetě 
musí být v této soutěži nejméně 180 let 
(u mužů je to 200 let). 

Půlmaratony a desítky
 – 26. srpna – Půlmaraton Moravským kra-

sem. Ačkoliv po loňské dřině v horku 
většina běžců AK Tišnov avizovala, že půl-
maraton už nepoběží, sešli jsme se nako-
nec i tentokrát v dobrém počtu. Závodu 
se zúčastnilo 664 běžců. Na 170. mís-
tě se do cíle dostal Jarek Kundrát v čase 
1:49:59, což stačilo na 51. místo v katego-
rii MB. 217. místo patřilo Martinu Berano-
vi v čase 1:52:31 (114. místo v kategorii 
MA). Hrdinkou, ale zároveň i smolařkou 
závodu se stala Jindřiška Vrzalová. Jejím 
cílem bylo protnout pásku v čase dvou ho-
din rovných, tento cíl jí unikl o pouhé čty-
ři vteřiny! Celkově z toho bylo 318. místo, 
ale pozor – v kategorii ženy C byla Jindra 
na úžasném čtvrtém místě a na medaili jí 
chybělo pouhých 33 vteřin! O 408. příč-
ku se svorně podělily Katka Smetanová 
a Danča Vojtová, které spolu běžely celých 
21 kilometrů. Výsledný čas našich siam-
ských dvojčat je 2:06:17. Katka 22. místo 
v ženách B a Danča krásné 9. místo v kate-
gorii ženy C. Medaile zacinkala nestárnou-
címu Václavu Maixnerovi, který doběhl za 
2:28:59 na třetím místě v kategorii muži E.

 – 24. června – Půlmaraton Olomouc, me-
gaakce a součást seriálu RunCzech. Na 
startu se v závodě štafet (10+11 km) ob-
jevili elitní tišnovští běžci. Petra Sebero-
vá a Václav Kytner a vedli si skvěle, když 
obsadili 2. místo!

 – Jaroslav Kundrát po poctivé přípravě 
(v průměru 200 naběhaných kilomet-
rů měsíčně + silová příprava) absolvo-
val tři půlmaratony, závěrečné dějství 

proběhne v polovině září v Ústí nad La-
bem. První závod v sérii Run Czech Tour 
absolvoval v Karlových Varech, kde do-
běhl do cíle z 2 600 běžců na 480. mís-
tě (107. místě kategorie MB) v čase 
1:39:50. Trať byla poměrně náročná, ale 
pro běžce v ideálním počasí. Další dvě 
půlmaratonové zastávky už byly výraz-
ně horké. 3. června v rozpálených Čes-
kých Budějovicích dorazil do cíle v čase 
1:43:00 z 2 200 běžců na 390. mís-
tě a 63. místě v kategorii MB. 24. červ-
na pak v horké a přelidněné Olomouci 
přišel čas 1:44:08, bylo z toho z 4 300 
běžců celkem 887. místo a 159. místo 
v kategorii MB. Cílem bylo všechny půl-
maratony v rámci Run Czech ligy doběh-
nout v limitu pod 1:45:00, což se zatím 
daří. Tuto velkou běžeckou zkušenost 

a náročnou sezónu zvládl projít bez ja-
kýchkoliv zdravotních komplikací. 

 – 9. září – Blanenská desítka. Pět běžců 
AK Tišnov vyrazilo reprezentovat na ob-
líbenou Blanenskou desítku. V závodě 
na 1 500 m v těžké konkurenci závod-
nic ročníků 2001 až 2004 doběhla Mag-
da Kundrátová na 6. místě v čase 6:32. 
Ještě více zdrcující konkurenci 33 štafet 
prožila dvojička Jarek Kundrát – Karolí-
na Jíchová ve smíšené štafetě na 10 km. 
Přesto se statečně prali a výkonem 45:44 
obsadili celkově 9. místo. Vloni stačil 
o dvě minuty horší čas na stříbro, takže 
za výsledek vůbec není důvod se stydět. 
Medailovou zlatou radost nám nakonec 
přinesla dvojčata Danča Vojtová a Katka 
Smetanová, které v ženské štafetě zdrcují-
cím způsobem zvítězily za 48:45.

Zleva K. Smetanová, K. Jíchová, D. Vojtová. Foto: I.Jíchová

6. běh akce zvané „Běhej pro zdraví“ anebo Běžecká školka pro dospělé
Chcete začít běhat? Nevíte jak? Odrazuje Vás počasí? Přemýšlíte as-
poň o jednom heslu níže?

 – zdravý životní styl
 – zvýšení fyzické kondice
 – zvýšení psychické pohody a mentální odolnosti
 – boj s nadváhou
 – zkusit si máknout
 – uběhnout 5 km za 30 min.
 – poznat komunitu stejně smýšlejících lidí
 – najít způsob pro řešení svých problémů
 – odprostit se od každodenních starostí
 – překonat bolest a útrapy z fyzické zátěže
 – poznat své druhé já
 – postavit vzdušné zámky

Trenéři Atletického klubu AK Tišnov Vám pomohou překonat za-
čátky, dají do Vašeho běhání řád. Zkuste tříměsíční dohled nad Vaším 
během od neděle 1. 10. do 31. 12. 2017.  

 – Přijďte v neděli 1. 10. 2017 v 9.30 hod. na venkovní hřiště u ZŠ 
Tišnov, Smíškova.

 – Součástí programu budou i přednášky na téma regenerace a spor-
tovní trénink.

 – Plán spočívá v trénování 3x týdně, jeden trénink společný.
 – Cena 500 Kč / celý blok.

Program je určen zejména pro úplné běžecké začátečníky. Nabízí-
me odborný přístup, vlídné slovo a slušné zacházení!

Zvou Vás Martin Sebera, Tereza Součková, trenéři Atletického klu-
bu AK Tišnov.
Více info na www.aktisnov.cz/beh-pro-zdravi, www.facebook.com/
groups/Beh.pro.zdravi.Tisnov/.
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Mistrovství České republiky v požárním sportu
Tomáš Hudec 

Poslední srpnový víkend, tj. 25. až 27. srpna, 
proběhlo Mistrovství profesionálních a dob-
rovolných hasičů v požárním sportu PRA-
HA 2017. Na tuto prestižní soutěž jsme se 
s družstvem HS Tišnov kvalifikovali po výhře 
červnového krajského kola konaného v Brně. 

Od června do konce srpna jsme se snažili 
trénovat a zlepšovat se, akorát to bylo mnoh-
dy docela obtížné, protože jeden nemohl kvů-
li práci, další byl na dovolené, jiný na táboře. 
Tréninky jsme lepili, co to šlo, pár jich bylo ce-
lotýmových, ale velká část byla individuálních 
anebo komorních v počtu dva až tři lidi.

Do Prahy jsme se vypravili už ve čtvrtek 24. 
srpna v podvečer, abychom druhý den nemu-
seli tolik spěchat. V pátek ráno nám začal ce-
lovíkendový sportovní maraton, museli jsme 
se seznámit se sportovním areálem Olymp, ko-
nala se porada vedoucích družstev a prezence 
týmů. Během odpoledne proběhly tréninky na 
překážkách a tréninky se společnou mašinou 
v požárním útoku. V 18.30 začalo slavnostní za-
hájení před Průmyslovým palácem pražského 
výstaviště. V okamžiku, kdy zazněla česká hym-
na, jsem měl u srdce nepopsatelný hřejivý pocit 
z toho, že my, tak mladé 1,5leté družstvo, stojí-
me mezi nejlepšími z republiky, ať už z řad pro-
fesionálních, nebo dobrovolných hasičů.

V sobotu ráno proběhla první disciplí-
na – 100 m překážek. Přes veškerou sna-
hu se nám moc nedařilo a skončili jsme na 
17. místě ze 17 možných. Odpoledne sou-
těžily štafety 4 x 100 m. První (horší) šta-
feta dala pojišťovací čas, druhá (lepší) se to 
snažila napálit a dát čas co nejlepší. I přes 
chyby jsme si doběhli pro o něco lepší, 15. 
místo. V neděli byla na programu královská 

disciplína – požární útok. První pokus se 
nám moc nepodařil, druhý byl o něco lepší, 
ale stačilo to „jen“ na 15. místo.

Celkově se družstvo HS Tišnov umístilo 
na 17. místě. Přes všechny chyby a nezdary 
to pro nás byla obrovská zkušenost a tak tro-
chu i trénink před mistrovstvím mezi Morav-
skou a Českou hasičskou jednotou konaném 
9. září v Pardubicích.

Mistrovství mezi Moravskou a Českou hasičskou jednotou v požárním sportu PARDUBICE 2017
Tomáš Hudec 

Dne 9. září proběhlo v Pardubicích mistrov-
ství MHJ a ČHJ v požárním sportu. Už po brz-
kém ranním příjezdu na atletický stadion 
jsme se nestačili divit. Vypadalo to, jako kdy-
by se tam nic nekonalo, protože nebylo nic 
nachystané. Před začátkem jsme měli ještě 
dost času, který jsme zaplnili chystáním věcí 
a následnou prohlídkou stadionu. Vzhled byl 
vcelku dostačující, spíše nás znervózňoval 
kluzký a drolivý tartan. 

Asi v 9.15 proběhl slavnostní nástup a za-
hájení soutěže. Posléze začala disciplína 

100 m překážek. V průběhu prvních star-
tů se ukázalo, že bez technických chyb se to 
neobejde. Pořadatel problém s časomírou 
a špatně vyměřeným cílem odstranil a mohlo 
se pokračovat dál. Ovšem poté se nám začala 
lepit smůla na paty. Běžel první náš soutěží-
cí, který ošklivě spadl, ale naštěstí to odneslo 
„jen“ odřené rameno. Střídali se další členo-
vé družstva a nastal další pád, pro změnu od-
řená ruka.

Po ukončení disciplíny následovala šta-
feta 4 x 100 m, kde nás provázely jiné lehké 
pády a chyby. Končilo se jako vždy králov-
skou disciplínou – požárním útokem. Vše 

bylo krásně rozběhnuté, ale nastal problém 
s vodou, která netekla, a následný středový 
spoj u savic nešel spojit. Pro naše družstvo 
to znamenalo neplatný pokus a čas 120 s, 
který nás posunul na spodní příčky tabulky. 

V Pardubicích naše družstvo obsadilo cel-
kově předposlední umístění, tj. osmé z devíti.

Na obou mistrovstvích se nám letos neda-
řilo tak, jak bychom si přáli. I přesto se bu-
deme dále snažit a zlepšovat, protože nás 
to baví a chceme se dobře připravit na další 
sezónu.

Úspěšný Moravský pohár v Tišnově –  
tři medaile našim střelcům
Václav Kappel 

Na Klucanině jste mohli vidět medvěda, rysa, volavky a mnohá 
další zvířata, která sloužila jako 3D terče pro lukostřeleckou sou-
těž. Odyssea Tišnov ve spolupráci se Sokolským lukostřeleckým 
oddílem pořádala 9. září soutěž v rámci Moravského zemského 
poháru. Sjelo se 92 střelců různých věkových kategorií i s různý-
mi typy luků. Příjemnou odměnou po několika měsících příprav 
bylo velice kladné hodnocení tratě i organizace závodů od samot-
ných závodníků a pak veliká radost z medailových umístění na-
šich střelců. 

Foto: Alena Vichtová

Foto: Martin Klein
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8. říjen – významný den sokolů
Jan Sláma, župní náčelník TJ Sokol Tišnov

8. října 1941 byli na celém území tehdejšího 
protektorátu Čechy a  Morava zatčeni všichni 
činovníci sokolského ústředí, předsednictev 
sokolských žup a některých významných tě-
locvičných jednot. 

Jak postihlo zatýkání naši župu, je mož-
né se dočíst v publikaci „Bojem a utrpením 
ke svobodě“, kterou vydala Sokolská župa 
Pernštejnská v roce 1947 pod vedením 
Jana Tálského, tehdejšího starosty župy. 
Ve svém příspěvku uvádím jen základní 
údaje.

Byli zatčeni všichni činovníci předsednic-
tva v čele se starostou prof. Aloisem Macků, 
náměstky MUDr. Hynkem Vališem a sestrou  
Ludmilou Novotnou. Dále byli zatčeni náčel-
níci br. Gustav Spohr a ses. Anna Medunová, 
vzdělavatel br. Josef Kovář, jednatel br. Robert 
Klusák a další činovníci předsednictva Karel 
Ráboň, Jan Oderský, Jan Tejkal, dr. František 
Štěrba a Jan Tálský. A k tomu ještě další dva 
bývalí činovníci župy bratři František Kadlec 
z Bystřice a Josef Čuhel. Po šesti týdnech vý-
slechů se vrátila ses. Novotná a br. Čuhel. Štěs-
tí měli i dr. Štěrba, ses. Medunová a br. Tálský. 
Ti se dostali domů po osmi měsících věznění 

a mučení v koncentračních táborech. Zbýva-
jících devět se již nikdy nevrátilo. Kromě či-
novníků předsednictva byli zastřeleni nebo 
umučeni v době okupace další bratři z Tišno-
va: J. Fiala, B. Galář, M. Hrabovec, J. Hliněnský,  
Ol. Kothbauer, V. Mrázek, Fr. Pacas, A. Parolek, 
A. Sitař, L. Sitař a K. Volný. Z celé naší župy za-
hynulo v koncentračních táborech 97 sokolů.

I po tolika letech je nutné si připomínat je-
jich jména. Nebyli to neznámí hrdinové. Byli to 
lidé, kteří žili v Tišnově a okolí. Měli své plány, 
radosti, lásky. Mnozí z nich zemřeli velmi mladí.

V dnešní nebezpečné době, kdy se opět 
mluví o válce, jsou jejich oběti zvláště varující.

Zemřela Marie Frantová
Jan Sláma, župní náčelník TJ Sokol Tišnov

Naposled
Vymažu číslo z mobilu a e-mail z adresáře,
zůstane jen vzpomínka její tváře.
V koutku oka známé pohyby,
o přátelství žádné pochyby.
A příhody, na které stále myslíš,
ozvěna hlasu, který už neuslyšíš.
Děkuji, že jsi nadávala i se smála.
Děkuji, že jsem tě léta znala.
Ptám se, co zůstane, až tlukot srdce ustane?
Úder bolesti a pocit ztráty,
co ryji do srdce svými dláty.
Už nikdy, na paměti měj, už nikdy…
s láskou vzpomínej.

 Petra Miovská

16. srpna, krátce před svými 80. naroze-
ninami, zemřela sestra Marie Frantová. Do 
historie Sokola Tišnov se zapsala nesma-
zatelným písmem. Už jako žákyně začala 
cvičit v Sokole a velmi brzy se stala i cviči-
telkou. Nejdříve cvičila předškolní děti, poz-
ději žákyně a dorostenky. Její průpravou 
prošly stovky tišnovských dětí. Nekompro-
misně vyžadovala kázeň, ale přesto byla 

velmi oblíbená. I díky tomu její svěřenkyně 
dosahovaly vynikajících úspěchů. Svým pří-
kladem a výchovou získávala pro Sokol nové 
cvičitelky.

Hlavní náplní její cvičitelské práce, a dá 
se říci i posláním, se však stalo cvičení žen. 
Pro veřejná vystoupení, Sokolské akade-
mie a slety dokázala svoje ženy vždy per-
fektně připravit. Postupně se začala zabývat 
vlastní tvorbou pohybových skladeb. Nejpr-
ve pódiových, pro menší celky, a postupně 
i pro hromadná vystoupení. Pro Sokolgym 
a Sokolské Brno vytvořila čtyři hromadné 
skladby. Poslední v roce 2015, kdy její sklad-
bu Pro radost cvičilo v Brně více jak pět set 
cvičenek. 

Pro tvorbu hromadných skladeb měla 
talent, fantazii a cit při výběru hudební-
ho doprovodu. Nikdy nelitovala množství 
času potřebného pro nácvik skladeb. Díky 
dobrému rodinnému zázemí to Marie vždy 
všechno zvládla. Nikdo už nespočítá, kolik 
kilometrů najela za nácviky svých skladeb po 
celé Moravě. I když nechtěla vykonávat ofi
ciální funkce v župě či jednotě, stala se uzná-
vanou cvičitelskou osobností nejen Sokolské 
župy Pernštejnské, ale i České obce sokol-
ské. V listopadu minulého roku se zúčastnila 

předvedení skladeb XVI. všesokolského sletu 
a těšila se se svými ženami na nácvik sleto-
vé skladby. Bohužel jí to osud nedopřál. So-
kol Tišnov a Sokolská župa Pernštejnská v ní 
ztrácí nenahraditelnou cvičitelku. 

Oslava 95 let tenisu v Tišnově a týden otevřených dveří v tenisovém areálu na Ostrovci

Zdeněk Kunický

V rámci oslav 95. výročí založení tenisu 
v Tišnově bude v týdnu od 25. do 29. září 
v tenisovém areálu na Ostrovci probíhat 
„TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“.

Všichni návštěvníci areálu se budou 
moci seznámit s tím, jak to v tenisovém 
areálu probíhá po celý rok. Budou moci 
zhlédnout tréninkové jednotky hráčů klu-
bu pod vedením kvalifikovaných trenérů 
a také přípravu tenisové školky. Trénin-
ky probíhají denně od 14.00 do setmění. 

Nejmenší, ale již pokročilí hráči se schá-
zí pravidelně každé pondělí a středu od 
16.00 do 17.00 hodin. Začátečníci pak 
v pondělí a ve středu od 17.00 do 18.00 
hodin. Pokud někdo z návštěvníků proje-
ví zájem přihlásit svoji ratolest do tenisu, 
bude tak moci učinit přímo na místě. První 
trénink a nábor nových členů do školičky 
začíná v pondělí 16. října v 17.00, již v na-
fukovací hale.

Návštěvníci se budou moci zeptat na co-
koliv, co je ze sportovního dění na tenise 
v Tišnově zajímá. 

Další možností, jak vyzkoušet hru teni-
su, je zdarma si zarezervovat dvorec, který 
bude k dispozici ve čtvrtek 28. září a v pátek 
29. září od 12.00 do 18.00 hodin. Rezervace 
na tel. 777 245 244 (Zdeněk Kunický). Pod-
mínkou je obuv na antukový povrch.

Týden otevřených dveří na tenise bude 
ukončen v sobotu 30. září turnajem čtyřher 
členů klubu s názvem „TENISKA CUP“ a os-
lavou 95. výročí založení tenisu v Tišnově. 
Oslava začíná ve 14.00 hodin a jsou na ni 
zváni všichni příznivci tišnovského tenisu.

Na setkání se těší členové výboru klubu.

Foto: Marie Palmová
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 Klub českých turistů Tišnov
připravil na sobotu 14. října 2017 
47. ročník turistického pochodu

Tišnovská  padesátka
Pěší trasy:

T 7 s kočárky – trasa určena i pro kočárky „Toulavý kočárek“: Tišnov – Besének 2 km – Předklášteří 3 km –  
odb. Vokounova vyhlídka 5 km – Za Mlýnem 6 km – Tišnov 7 km

T 7 pěší a není vhodná pro kočárky: Tišnov – Besének 2 km – Předklášteří 3 km – Klínek 4 km –  
Vokounova vyhlídka 5 km – Za Mlýnem 6 km – Tišnov 7 km

T 11: Tišnov – Květnice 3,5 km – Pod Malou skálou 4,5 km – Besének 6 km – Předklášteří 7 km –  
Vokounova vyhlídka 9 km – Za Mlýnem 10 km – Tišnov 11 km

T 16:  Tišnov – Besének 2 km – Předklášteří 3 km – Nad Nelepčí 5 km – Nelepeč 5,5 km – cyklotrasa do Úsuší 7,5 km  
a Čížky 8,5 km – U Křížku 9,5 km – Nad Vohančicemi 11,5 km – Tišnov 16 km

T 20: Tišnov – Besének 2 km – Mezihoří 6 km – Dolní Loučky (bus) 7 km – Mírová 9 km – Chytálky (rozc.) 11 km –  
Pasník 14,5 km – Nad Nelepčí 16 km – Za Mlýnem 19 km – Tišnov 20 km

T 27: Tišnov – Besének 2 km – Předklášteří 3 km – Nad Nelepčí 5 km – Pasník 6,5 km – Chytálky (rozc.) 10 km –  
Drápelky 14 km – cyklotrasa k Deblínu, rybník 17 km – Deblín 18 km – U Křížku 20,5 km – Nad Vohančicemi 22,5 km – Tišnov 27 km

T 39:  Tišnov – Besének 2 km – Dolní Loučky (bus) 7 km – Mírová 9 km – Řikonín 11,5 km – Kutiny 13 km – Pod Žďárcem 16 km –  
Rojetín 17,5 km – Níhovský rybník 21 km – Níhov 22 km – Katov 24 km – Prosatín 25,5 km – Drápelky 26 km – cyklotrasa k Deblínu,  

rybník 29 km – Deblín 30 km – U Křížku 32,5 km – Nad Vohančicemi 34,5 km – Tišnov 39 km
T 50:  Tišnov – Besének 2 km – Dolní Loučky (bus) 7 km – Mírová 9 km – Řikonín 11,5 km – Kutiny 13 km – Pod Žďárcem 16 km –  

Rojetín 17,5 km – Níhovský rybník 21 km – Níhov 22 km – Katov 24 km – Prosatín 25,5 km – Drápelky 26 km – cyklotrasa k Deblínu,  
rybník 29 km a dále cyklotrasa Pravková 33,5 km – Lažánky 36,5 km – Holasice 38 km – Veverská Bítýška 40 km – údolí Svratky,  

Šárka 43 km – Březina 46 km – Tišnov 50 km

Cyklotrasy:
TC-50: Tišnov – Besének 2 km – Dolní Loučky 7 km – Chytálky rozc. 10 km – Drápelky 14 km – cyklotrasa k Deblínu,  

rybník 17 km – Braníškov 19,5 km – Maršov 21 km – Šmelcovna 24 km – Hálův mlýn 26 km – Veverská Bítýška 33 km –  
Chudčice 35 km – Sentice 38 km – Čebín 40 km – Drásov 42 km – Železné (Vitar) 46 km – Tišnov 48 km

TC-28:  Tišnov – Besének 2 km – Dolní Loučky 7 km – Chytálky rozc. 10 km – Drápelky 14 km – cyklotrasa k Deblínu, rybník 17 km –  
Deblín 18 km a dále cyklotrasa U Křížku 20,5 km – Vohančice 22 km – Březina 24 km – Tišnov 28 km

Pochod je realizován za finanční podpory města Tišnova, je zařazen do seriálu Dvoustovka turistických akcí KČT a projektu  
turistických akcí Toulavý kočárek. Partnery akce jsou Kavárna Pohoda a VITAR, s. r. o. Prezenci v tišnovské sokolovně 

doporučujeme v časech: 
T 50 v době od 6 do 7 hodin 

T 39 v době od 7 do 9 hodin
T 7, T 11, T 16, T 20 a T 27 v době od 8 do 12 hodin

Cyklisté vyjíždí průběžně od sokolovny od 9 do 12 hod.
Ukončení akce je v 18 hodin v sokolovně v Tišnově 

Zápisné: trasa T 50, T 39 – 40 Kč, na T 27, T 20, T 16, T 11 a cyklotrasy 20 Kč, T 7 – 10 Kč. 
Členové KČT obdrží slevu 50 % zápisného po předložení platného členského průkazu. 

V cíli dostanete účastnický list. 
Občerstvení: na startu zdravé produkty od firmy VITAR, 

na kontrolách delších pěších tras: čaj, chléb se sádlem, cibule, sůl. 
Každý účastník si musí být vědom svého zdravotního stavu a svých schopností.
Trasa T 50 je určena pro turisty starší 15 let. Rodiče plně zodpovídají za děti.
Pochod se koná za každého počasí. Trasa pro cyklisty je spíše pro horská kola.

Doporučujeme s sebou mapu Okolí Brna – Svratecko. V roce 2016 bylo 501 účastníků (33 členů KČT).  
Termín příštího pochodu je 13. října 2018.

Kontakt: A. Zeman, Jiráskova 1515, 666 01 Tišnov, kcttisnov@o2active.cz
www.kcttisnov.webnode.cz

Foto: Marie Palmová
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ČTYŘI TIŠNOVSKÁ SUDOKU - 7. KOLO

Václav Seyfert, redaktor TN

Sedmým kolem pokračuje hádankově-vědomostní soutěž Čtyři tišnovská sudoku. Připomeňme si její pravidla: Nejde 
pouze o vyluštění čtyř předložených sudoku: v každém z nich totiž 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 starostové, dva výtvarní umělci 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:
JAROSLAV VESELÝ, JOSEF SMUTNÝ, TIŠNOVŠTÍ HUDEBNÍCI – přičemž se rozumí, že Veselý je z uvedené dvojice ten 
starší…

Rozluštění tohoto kola nám posílejte do 16. října 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 z 6. kola zní: PAVEL MÁCA, VÁCLAV KUPSKÝ – herci Karasova divadla. 
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Čtyři tišnovská sudoku – 7. kolo
Václav Seyfert, redaktor TN

Sedmým kolem pokračuje hádankověvě-
domostní soutěž Čtyři tišnovská sudoku. 
Připomeňme si její pravidla: Nejde pouze 
o vyluštění čtyř předložených sudoku: v kaž
dém z nich totiž najdete několik žlutých po-
líček 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 pís-
mena, obdržíte dvě křestní jména a dvě 
příjmení, ovšem ve formě přesmyček. 

Vaším úkolem bude dále vyluštit tyto pře-
smyčky a poté přiřadit ke každému křest-
nímu jménu odpovídající příjmení tak, aby 
výsledkem byly dvě osobnosti z historie 
našeho města, patřící do určité společné 
skupiny (např. dva sportovci, dva starosto-
vé, dva výtvarní umělci atd. atd.). To ale stále 
ještě není všechno – nyní je potřeba posklá-
dat správně seřazená jména a příjmení tak, 
aby starší osobnost byla uvedena jako první 
a mladší jako druhá. A na závěr od Vás bu-
deme chtít odpověď, do jaké společné skupi-
ny (viz závorka o něco výše) tyto „vyluštěné“ 
osobnosti patří.

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

JAROSLAV VESELÝ, JOSEF SMUTNÝ, TIŠ-
NOVŠTÍ HUDEBNÍCI – přičemž se rozumí, že 
Veselý je z uvedené dvojice ten starší...

Rozluštění tohoto kola nám posílejte 
do 16. října 2017 na e-mailovou adresu  
noviny@kulturatisnov.cz. Soutěžit může kaž-
dý bez ohledu na věk luštitele, výherci budou 
oznámeni po skončení 10. kola, které zveřej-
níme v lednu 2018.

Správná odpověď z 6. kola zní: PAVEL 
MÁCA, VÁCLAV KUPSKÝ – herci Karasova 
divadla. 
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 Přiřazení písmen k číslicím:
1) Společná pro všechna sudoku:  1…E   2…N   3…L   4…J   5…Ě
2) Společná pro sudoku č.1 a č.3:  6…Í   7…D   8…K   9…Z
3) Společná pro sudoku č.2 a č.4:  6…F   7…C   8…A   9…I

 Přiřazení písmen k číslicím:
 1) Společná pro všechna sudoku: 1…E   2…N   3…L   4…J   5…Ě
 2) Společná pro sudoku č. 1 a č. 3: 6…Í   7…D   8…K   9…Z
 3) Společná pro sudoku č. 2 a č. 4: 6…F   7…C   8…A   9…I

č. 1

č. 3

č. 2

č. 4



10/2017 35

RŮZNÉ  

HISTORIE  

HISTORIE  

PODĚKOVÁNÍ  

BLAHOPŘÁNÍ  

Vyrazte na cvičák, je tam zábava!
Ivona Klementová 

Díky za krásné odpoledne, pořádané „ky-
nologickým klubem Tišnov“ dne 9. září 
v 15.00 hod. Ve znamení šikovných pejsků 
a jejich cvičitelů se konalo krásné a zají-
mavé odpolední vystoupení různých psích 
plemen. Myslím, že jsme si ho užili všich-
ni, celé rodiny i s malými dětmi i ti „do-
spělejší“ a všem se nám moc líbilo. Ptáte 
se proč? No kdo by se nerozplýval nad ši-
kovností štěňátek, zkušených psů a jejich 
super výcvikářů? Člověk žasne, jak někdo 
dokáže v naprosté souhře pracovat se svým 

psem, a věřte, že to není cvičení jen tak! Je 
to souhra oddanosti, trpělivosti a lásky ke 
zvířeti. Ale to se musí vidět a zažít tu krás-
nou atmosféru, no a když si k tomu můžete 
dát pivečko či limonádu a navíc bezvad-
nou klobásku, sedět uprostřed nádherné 
přírody, není co řešit! Nádhera. Ještě mi to 
nedá, abych nepochválila opravdu velmi 
profesionální a přitom vtipné konferová-
ní paní Lenky Švancarové a pana Vladimí-
ra Bracka. Tleskám a děkuji! A ještě jsem 
zjistila spoustu důležitých informací, tady 
jsou: viděli jsme výcvik štěňat (dvě skupi-
ny), dále dospělé psy (pokročilí) – cvičení 

v poslušnosti, stopy, agility a obranu. My-
slím, že přeseda Ing. Martin Roučka může 
být na své kolegy právem pyšný! Všichni 
výcvikáři se svých úkolů zhostili na výbor-
nou! A kdo se chce na vlastní oči přesvědčit 
o této práci, ať přijde třeba každou nedě-
li v 8.00 hod. na cvičiště a nebude litovat! 
Dokonce se můžeme těšit na přednášku 
RNDr. Šusty nebo na kombinační závod či 
zkoušky z výkonu atd. A víte, že pejsci na-
vštěvují i seniorské domy? A to je pak ra-
dosti! Vskutku záslužná činnost. Škoda že 
nemohu jmenovitě poděkovat jednotlivým 
výcvikářům, a tak tedy děkuji všem!

Rozloučení s prázdninami v Galerii Patriot
Kateřina Buzrlová

Ve dnech 9. a 10. září proběhla v tišnovské mineralogické expozici, 
Galerii PATRIOT, akce nejen pro děti. V muzeu zhlédli návštěvníci obě 
patra expozice, jak československou sbírku, tak kolekci minerálů 
ze světa. K vidění byly i zapůjčené unikátní sbírky českých vltavínů 
a achátů a kolekce minerálů z Jižní Ameriky. Pro děti byla prohlíd-
ka zpestřena o malování na obličej, skákání na nafukovacím hradu, 
zkoušky dobových oděvů, malování ve výtvarném koutku. Každé dítě 
si odneslo i nějakou sladkou dobrotu. Muzeum navštívila řada sběra-
telů a obdivovatelů neživé přírody. Vedlo se mnoho rozhovorů týka-
jících se těžby nerostů, průmyslového využití minerálů, těžby lithia 
v Česku či nově objeveného českého minerálu z oblasti Kutnohor-
ska, který byl nazván staročeskéit. Všem návštěvníkům děkujeme za 
účast a těšíme se na příští společnou akci. 

Galerie PATRIOT bude od října do dubna přístupná pouze pro sku-
piny nebo dle individuální domluvy na tel. 777 603 552. Letos bude 
expozice otevřená mimořádně ještě v průběhu tišnovské burzy mine-
rálů – Minerál Tišnov, která se koná ve dnech 3. až 5. listopadu 2017. Foto: Kateřina Buzrlová

Srdečně gratulujeme panu  
Stanislavu Wagnerovi  

k výstupu na rozhlednu Klucanina,  
který úspěšně zdolal  
ve svých 85 letech. 

Rodina
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Dne 4. října tomu budou čtyři roky, co 
nás navždy opustil náš milovaný man-
žel, tatínek, dědeček a strýc pan HYNEK  
ONDRÁČEK. S láskou a bolestí v srdci stá-
le vzpomínáme. Manželka, dcera a syn 
s rodinami a jeho sestra

Dne 30. září uplyne jedenáct roků, kdy ze-
mřel pan JAN VÝROSTA.

Vzpomíná manželka.

1. října uplyne dvacet let, co žije jen ve 
vzpomínkách pan BOHUSLAV POLÁČEK. 
Všem za vzpomínku děkuje rodina.

11. října vzpomeneme desáté výročí 
úmrtí paní DANY PÁNKOVÉ. Odešla ná-
hle a nečekaně. 19. listopadu by se doži-
la 55 let. Stále vzpomínají synové, rodiče 
a sourozenci s rodinami. Kdo jste ji znali, 
věnujte jí tichou vzpomínku.

Dne 14. září uplynulo deset let, kdy nás 
navždy opustil náš manžel, tatínek a děde-
ček pan FRANTIŠEK POKORNÝ. S láskou 
vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 10. října uplyne desáté výročí úmr-
tí pana FRANTIŠKA URBÁNKA. S láskou 
vzpomíná manželka a děti s rodinami.

„Kdo žije v srdcích svých milých, není mrtev, 
je jen vzdálen.“

Dne 25. září uplyne čtrnáct let, kdy nás 
navždy opustil milovaný manžel, ta-
tínek, dědeček, bratr, švagr, strýc pan  
LADISLAV WEIDLICH. Kdo jste ho zna-
li a měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkuje 
manželka a dcera s rodinou.

Jsou to krásné vzpomínky, co nám do-
přejí vrátit čas… 29. září uplyne dlou-
hých pět let, co nás opustil pan OLDŘICH 
LINHART. Stále vzpomíná celá rodina 
a kamarádi.

Letos 3. září uplynulo již tři-
cet roků, co nás opustil náš ta-
tínek, dědeček, pradědeček pan 
FRANTIŠEK KLOUBA, a 28. lis-
topadu uplyne dvacet roků, co 
nás opustila maminka, babička, 
prababička ANNA KLOUBOVÁ. 
Vzpomíná rodina.

Dne 29. září uplyne osmnáct let, co 
nás navždy opustil náš drahý pan ING.  
FRANTIŠEK MERTA. S láskou vzpomínají 
manželka, děti a sestra s rodinami.

„Léta jako voda běží, proto zůstaň stále svěží. Smích ať pokrývá Tvůj ret, a to nejmíň do sta let.“
Dne 15. září před devadesáti lety se narodila paní LUDMILA LAMAČOVÁ. Krásné 90. narozeniny již oslavila v kru-
hu své rozvětvené rodiny. Posíláme jí ještě jednu gratulaci od těch nejbližších.
„Milá maminko, babičko a prababičko, přejeme Ti hlavně hodně zdraví, pohody a spokojenosti. Moc Ti děkujeme za veškerou lás-
ku a za vše, co jsi pro nás udělala. Máme Tě moc rádi!“
S láskou a úctou Ti gratulují děti Jana, Liba, Lida a Robert, vnoučata Robin, Lenka, Tereza, Kája, Dana, Eva, Honza, Jitka 
a Jara, pravnoučata Tomáš, Jarek, Petřík, Nelinka, Adrianka, Anetka, Tomášek, Terezka, Verunka, Elenka, Kubíček, Ma-
tyášek, Radeček, Dominička, Lukášek, Tomík a Nikolka.

HISTORIE  VZPOMÍNÁME  

Dne 29. září oslaví 85. narozeniny paní JANA KREJČOVÁ. Rádi bychom jí popřáli k tak významnému životnímu jubileu a poděkovali za 
dlouholeté působení ve firmě Krejčí engineering, kterou po smrti svého manžela vedla až do jara letošního roku. Zaměstnanci firmy



10/2017 37

NABÍDKY PRÁCE / INZERCE  

Nově otevírající Wellness v Tišnově 
přijme na HPP maséry a recepční. 

Zájemci, volejte na tel. 605 295 075 
nebo pište na e-mail 
fialova@morfico.cz.

Na tomto místě mohl být i váš inzerát. 
Tel. 777 706 714, 

e-mail: noviny@kulturatisnov.cz.

Kontaktní centrum Kolibřík otevírá 
pobočku v Tišnově

Jana Malíková, vedoucí projektů

Kontaktní centrum Kolibřík je sociální firma se sídlem v Brně, 
která od 1. 10. 2017 otevírá novou pobočku v Tišnově na ulici 

Králova (přízemí domu s pečovatelskou službou).
Zajímavé je, že se jedná o sociální firmu, což je zaměstnavatel, 

který se orientuje především na osoby se zdravotním postižením 
nebo znevýhodněním a svých zaměstnanců si váží.

Práci samotnou přizpůsobuje lidem, vytváří příjemné pracovní 
prostředí a na zaměstnance netlačí. Díky tomu není handicap 

překážkou zaměstnávání.
Kontaktní centrum je hodně o telefonování a kancelářské práci. 
Jejich zaměstnanci většinu pracovní doby přijímají telefonáty 

nebo sami aktivně telefonují.
Kolibřík se liší tím, že zaměstnanci přes telefon nikdy nic 

neprodávají. Vyplňují s klienty jednoduché ankety, domlouvají 
schůzky nebo seznamují klienty s důležitými informacemi.

Práce je to pestrá, v příjemném kolektivu a fyzicky nenáročná. 
Přizpůsobí se zaměstnancům časově i náplní. Nepracuje se o ví

kendech, ani na směny. Zaměstnanecké benefity jsou motivační – 
zajištění stravování, hrazené masáže, finanční prémie.

Do konce roku chce firma v Tišnově vytvořit 10 pracovních míst, 
což dá práci až 20 lidem z Tišnovska.

Pokud máte nějaké zdravotní znevýhodnění, chcete si přivydělat 
k důchodu, k rodičovské dovolené a máte zájem o tuto pra-

covní příležitost, stačí se telefonicky ozvat na 604 175 490 Janě 
Malíkové nebo na emailu prace@kolibrik-cc.cz.

V tuto chvíli má firma stále 6 volných pracovních míst.

 

Nová pracovní místa pro OZP v Tišnově 
  

Představte si zaměstnavatele, který: 

Respektuje Vaše zdravotní znevýhodnění či omezení 

Vytváří příjemné pracovní prostředí bez tlaku na zaměstnance, nabízí i práci z domova 

80% svého zisku vrací zpět svým zaměstnancům      

…tak to je Kontaktní centrum Kolibřík (od roku 2013 v Brně, 50 zaměstnanců) 

Otevíráme novou pobočku v Tišnově 

Jaká je to práce? 

Vyplňování anket prostřednictvím telefonu. Jednoduchá práce opravdu pro každého, kdo se nebojí 
mluvit. Nikoho nepřemlouváte a nic neprodáváte.     Nástup od 1.10.2017 

Nabízíme: stálý fixní plat 75,-/h + 5,-/h odměny 

zaměstnání na pracovní smlouvu 

obědy, masáže a další benefity 

bazbariérový přístup 

vstřícnost v plánování směn 

 individuální přístup, rodinné prostředí 

Kontakty:	

Mgr.	Lenka	C,onková,	tel.:	730	890	123,	conkova@kolibrik-cc.cz,	www.kolibrik-cc.cz	

Jana	Malıḱová,	tel:	604	175	490,	malikova@kolibrik-cc.cz

                                                                            

Centrum sociálních služeb 
Tišnov,  

příspěvková organizace,  
Králova 1742, 666 01 

Tišnov
hledá pracovníka/pracovnici  
pro obsazení pracovní 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 pra-

covní 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
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 ° Laskala – nově otevřená kavárna  
a vinárna v Tišnově na Klášterské 357.

 ° Hledám doučování obchodní anglič-
tiny pro VOŠ z Tišnova a okolí. Cena do-
mluvou. Mob. 606 860 250.

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

 ° Koupím seriózně obraz J. Jambora, 
B. Matala či dalšího významného malíře. 
Tel. 604 347 541 nebo email  
art.sklo@seznam.cz.

 ° Koupím stříbrný smrk na dušičkovou 
vazbu. Odborně pokácím. Prosím, nabíd-
něte. Daniel, tel. 605 290 524.

 ° Prodám suché palivové dřevo.  
Tel. 608 065 337. 

 ° Sečení trávy a mulčování trávy. 
Tel. 608 065 337.

Přečtěte si
vaše oblíbené

Tišnovské
noviny 
on-line.

www.tisnovskenoviny.cz

Užijte si podzim
v pohybu!

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
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Hlavním organizátorem a partnerem 
Poháru zdraví je VITAR, tradiční český 
výrobce vitaminových doplňků s vý-
robním závodem v Tišnově. Proto tra-
diční tišnovský podnik nemůže mezi 
pěticí vybraných akcí chybět a dostane 
se mu zvláštní péče. Na všechny účast-
níky čeká například zdravé občerstvení 
z VITARu ve formě  vitaminů a minerálů, 
zdravé energie  nebo vitaminových ná-
pojů OvoCé pro celou rodinu.

Pohyb je pro naše zdraví nesmírně důležitý, turistiku nevyjímaje. Proto se také těší 
velké oblibě a turistických akcí se v Česku každoročně koná nespočet. Jednou z nich 
je i říjnová Tišnovská 50, která se při svém 47. ročníku stala součástí Poháru zdraví  
– seriálu turistických pochodů pro zdravou rodinu. 

Tišnovská 50, která se uskuteční 14. 10. 
2017, nabídne kromě královské vzdále-
nosti v podobě 50 km i šest kratších tras 
včetně jedné určené pro kočárky. Je tak 
myšleno na celé rodiny, všechny věkové 
skupiny i rozdílnou zdatnost účastníků. 
Přidat se zkrátka může kdokoli, a to 
platí i o pohybových aktivitách obecně. 
Ty přispívají k pevnému zdraví a vůbec 
nemusí jít o každodenní maximální na-
sazení s nejmodernější výbavou. Jde 
především o to hýbat se pravidelně  
a dopřát tak tělu fyzickou aktivitu, která 
skýtá celou řadu benefitů. Zrychluje  
například metabolismus a zlepšuje fy-
zickou kondici. Vyplavuje také endor-
finy přezdívané „hormony štěstí“, které 
přispívají k lepší psychické pohodě. 
Nebo skýtá možnost poznat nové přá-
tele či trávit čas s těmi současnými.

Pohár zdraví – šance pro vás
Mottem VITARu je, pomá-
hat lidem vést zdravější 
život. A to nejen tišnov-
skou výrobou kvalitních 
doplňků stravy s  27letou historií, ale  
i podporou nejrůznějších aktivit a pro-
jektů vedoucích ke zdravějšímu životu. 
Pohyb k nim rozhodně patří, proto se na 
scéně objevil Pohár zdraví, který sdru-
žuje vybrané turistické pochody do jed-
noho seriálu a představuje symbol zdravé  
fyzické aktivity vhodné pro všechny vě-
kové kategorie. 

Vyrazte s námi na Tišnovskou 50, kde  
Pohár zdraví vyvrcholí, a vydejte se na 
svou cestu ke zdravějšímu životu! Budete 
mít navíc možnost zapojit se do hry o vi-
taminové balíčky od VITARu poskládané 
na míru podle věku. 

Více informací o Poháru zdraví naleznete 
na www.poharzdravi.cz 

Bližší informace o Tišnovské 50 si můžete přečíst 
na stránkách: http://kcttisnov.webnode.cz/

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

VYRAZTE NA TIŠNOVSKOU 50  
a zapojte se do Poháru zdraví
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NA PRÁZDNINOVÉM ZAVÍRÁKU V AREÁLU LETNÍHO KINA PŘIJELO NEJDŘÍV POBAVIT 
DĚTI DŘEVĚNÉ DIVADLO HONZY HRUBCE S POHÁDKOU ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI...
Foto: Michal Juříček

...A POTOM KAPELA MŇÁGA A ŽDORP ROZTANČILA VŠECHNY GENERACE. 
Foto: Michal Juříček

TIŠNOVSKÝ STONEHENGE.
Foto: Milan Sítora

CESTA K BEDŘICHOVU.
Foto: Milan Sítora
Profil tišnovského fotografa a další jeho práce najdete na str. 22–23.

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

SLEVA 3.400.000,- Kč

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

Prodej RD 5+1 s garáží, Deblín, 
pozemek 296 m²

900.000,- Kč

Prodej RD 3+1, se zahradou,  
Přibyslavice, CP 1431 m²   

     715.000,- Kč  

Prodej RD 2x 3+1 a bývalé výrobny, 
Rozseč nad Kunštátem, CP 330 m² 

1.400.000,- Kč

Prodej zemědělské usedlosti,  
Újezd u Tišnova, CP 45.622 m²    

   info o ceně v RK

Prodej bytu 2+1, Brno-Řečkovice, 
Renčova, CP 70 m²  

    3.350.000,- Kč 

Pronájem komerčních prostor,
Tišnov, Brněnská, CP 43 m²

8.000,- Kč / měsíc bez energií

Pronájem nebytových prostor 
Tišnov, Brněnská, CP 40 m²

10.000,- Kč / měsíc bez energií

Prodej bytu 3+1, Brno-Bohunice, 
Gruzínská, CP 68 m² 

2.960.000,- 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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