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Energetika (elektřina, plyn 
a teplo) v Tišnově
Martin Sebera, místostarosta města 
a garant pro energetiku

V návaznosti na strategický plán města Tiš-
nova  zpracováváme  v  letošním  roce  zprávu 
o  naplňování  Územní  energetické  koncepce 
(ÚEK),  která  řeší  problematiku  zásobování 
elektřinou, zemním plynem a teplem. Zprávu 
zpracovává nezávislý odborník se zkušenost-
mi  z  oboru.  V  části  zabývající  se  elektřinou 
je  konstatováno,  že  zásobování  elektrickou 
energií je stabilizováno, je vyhovující a bude 
zachováno.  Zásobování  našeho  území  elek-
trickou energií bude i nadále vycházet ze stá-
vající rozvodny Čebín. Také v části zabývající 
se zemním plynem se konstatuje, že zásobo-
vání  touto  komoditou  je  stabilizováno.  Tiš-
nov bude i nadále získávat plyn ze stávajících 
vysokotlakových regulačních stanic. 
Nejvyšší  pozornost  ve  zprávě  o  napl-

ňování  ÚEK  je  věnována  problematice 

zásobování teplem, a to zejména zhodnoce-
ní  dosavadního provozu,  stavu  technologie 
a  parametrů  provozu  stávajících  kotelen. 
Dále  posouzení  možných  projektových  zá-
měrů  z  pohledu  zvýšení  účinnosti  při  vý-
robě,  přenosu  a  spotřebě  tepelné  energie, 
které  se nemalou měrou podílí  na výši  ko-
nečné  ceny  pro  odběratele.  Cílem  tohoto 
dokumentu  je  ověřit  správnost  směřování 
vývoje  tepelného  hospodářství,  který  vy-
chází  z  koncepce  rozvoje  navržené  ÚEK. 
Hodnocení  je  prováděno  na  základě  dat 
z  let  2012  až  2016.  Dalším  cílem  tohoto 
dokumentu  je  návrh  opatření,  která  opti-
malizují  stav  tepelného hospodářství v bu-
doucích  letech  a  umožní  jeho  ekonomicky 
smysluplný a bezproblémový provoz. A do-
volte mi právě k této kapitole věnované tep-
lu rozsáhlejší komentář.
Pro  účely  této  zprávy  je  hodnocena 

pouze  výroba  tepla  v  kotelnách  centrální-
ho  zásobování  teplem  (CZT)  a  v  kotelnách 
městských  objektů.  Individuální  zdroje 
v  rodinných  domech  a  průmyslové  zdroje 
nejsou  předmětem  této  zprávy.  Popis  sys-
tému zásobování  je  zaměřen především na 
oblast CZT, tj. na blokové zdroje tepla. Tyto 
zdroje prošly v roce 2004 výraznou rekon-
strukcí,  pro  výrobu  tepla  je  využíván  zem-
ní  plyn.  Provozovatelem  tepelných  zdrojů 
a soustav CZT je společnost TEPLO T s. r. o. 
Soustava  CZT  je  udržována  dle  plánu  běž-
né údržby. Nájemní vztah mezi společností 
Teplo T s. r. o. a městem Tišnov vznikl v roce 
2002. Smlouva byla uzavřena z titulu ochra-
ny vložených  investic na patnáct  let. Město 
bylo  ručitelem  za  úvěr,  který  končí  v  roce 
2019. V průběhu doby provozování sousta-
vy  CZT  společnost  Teplo  T  s.  r.  o.  investo-
vala vlastní  finanční prostředky do obnovy 
a  rozšíření  soustavy CZT v  takové míře,  že 
se  stala  většinovým  vlastníkem  provozo-
vané soustavy CZT. V současné době město 
Tišnov  vlastní  budovy,  ve  kterých  je  insta-
lovaná příslušná technologie ve většinovém 
vlastnictví  nynějšího  provozovatele.  Výše 
zmíněná  smlouva  přechází  v  roce  2019 
z  doby  určité  na  dobu  neurčitou  s  půlroč-
ní  výpovědní  lhůtou. Město  Tišnov  společ-
ně  se  svými  příspěvkovými  organizacemi 
je největším odběratelem tepla, a proto cítí 
obrovský  závazek  spolu  s  odběrateli  z  řad 
občanů města vypořádat se s pokračováním 
tohoto  smluvního  vztahu.  Varianty další-
ho provozování soustav po tomto roce 
jsou v současné době otevřenou otázkou 
a problémem strategického rozhodnutí 
vedení města Tišnova, současného pro-
vozovatele a v neposlední řadě také od-
běratelů tepla.

Na konci roku 2016 jsme oslovili předse-
dy  SVJ  s  dotazníkem  za  účelem  zjištění  ak
tuálního názoru na tuto problematiku, neboť 
je pro nás důležitým faktorem pro směřová-
ní  dalších  kroků.  Zanalyzovali  jsme  též  po-
stavení města v aktuálním smluvním vztahu 
s provozovatelem CZT, který má již sedm do-
datků a  je značně nepřehledný. V neposled-
ní  řadě  provádíme  ocenění  majetku  města 
v systému CZT pomocí dvou soudních znalců 
z  oblasti  ocenění  nemovitostí  a  technologií. 
Všechny  tyto  kroky  povedou  k  rozhodnutí, 
jak dál pokračovat v této důležité oblasti. Do-
volím si tady připomenout naši vizi:
–  zajištění dlouhodobé stability celého 

systému, kvality služby a především 
konkurenceschopné, společensky ustá-
lené a obhajitelné ceny tepla v rámci 
jednotného systému CZT po dobu jeho 
životnosti

V průběhu budoucích pár týdnů vyzveme 
opět  předsedy  SVJ  k  setkání  a  vzájemnému 
informování  se  o  dalších  krocích  v  této  ob-
lasti  a  následně  předložíme  orgánům  měs-
ta  možné  varianty  budoucího  směřování. 
Přitom  sledujeme  hned  několik  parametrů, 
které  poté  budou  argumentem  pro  koneč-
né rozhodnutí: ekonomická výhodnost vari-
ant pro občana a pro město  s přihlédnutím 
k  nutnosti  průběžných  investic  do  systému 
CZT s usilováním o její optimalizaci a zvýšení 
efektivnosti, svoboda rozhodnutí o odpojení 
nebo připojení k systému CZT, skladba využí-
vaných paliv a možnost instalace moderních 
technologií. To vše s akcentem na problema-
tiku životního prostředí (hluk a stav ovzduší 
ve městě).
Vážení  občané,  budu  rád  za  Vaše  připo-

mínky a aktivitu v této problematice, za kte-
rou děkuji.
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Příští číslo Tišnovských novin (TN 12/2017) vyjde 23. 11. (s uzávěrkou 13. 11.). Opět prosíme, abyste své příspěvky dodávali včas a ideálně průběžně.  
V případě zaslání po uzávěrce nebudou přijaty a otištěny. Také vás žádáme, abyste veškeré materiály odevzdávali pouze v elektronické podobě. 

Pokud budete chtít vyjádřit svůj názor na dění v Tišnově a okolí, dodejte, prosím, příspěvky tohoto typu nejpozději 6. 11. (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.

Na titulní straně: Cappella Mariana v bazilice Porta coeli v Předklášteří, foto: Michal Juříček
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Dopravní omezení v ulici Brněnská
Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Dne  15.  října  2017  došlo  k  úplné  doprav-
ní uzavírce ulice Brněnská v Tišnově v úse-
ku křižovatek s ulicemi Olbrachtova (u pily) 
a  U  Humpolky.  Důvodem  uzavírky  je  za-
hájení  II.  fáze  rekonstrukce  ulice  Brněn-
ská  (investorem stavby  je  Svazek vodovodů 
a  kanalizací  Tišnovsko),  během  níž  budou 
vyměněny  rozvody  kanalizace  a  vodovod 
v  několika  úsecích.  V  rámci  tohoto  omeze-
ní se v  lednu 2018 uzavírka a rekonstrukce 
sítí rozšíří  také na ulici Mrštíkovu. Z uvede-
ných důvodů tedy dochází na základě žádosti 
zhotovitele stavby (EUROVIA CS, a. s.) k do-
pravnímu omezení, které potrvá do 30. dub-
na 2018. Bezprostředně po této uzavírce by 
měla až do konce roku 2018 následovat další 

úplná uzavírka stejné komunikace z důvodu 
plánované  výměny  vozovky,  chodníků  a  ve-
řejného  osvětlení,  jejichž  investory  budou 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 
a město Tišnov. 

Aktuální informace o průběhu stav-
by najdete vždy na webu města Tišnova 
(www.tisnov.cz). Důležité informace k do-
pravním omezením můžete v budoucnu 
rovněž získávat přímo do svých telefonů 
nebo e-mailových schránek přes systém 
Mobilní rozhlas (on-line registrace na tis-
nov.mobilnirozhlas.cz).

V této souvislosti upozorňujeme také 
na skutečnost, že od listopadu 2017 
by mělo dojít k úplné uzavírce silnice 

v úseku Tišnov–Drásov, která bude pro-
cházet celkovou rekonstrukcí. Informaci 
o této uzavírce doplníme, jakmile ob-
držíme podklady od investora – Správy 
a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Podle dostupných informací provo-
zovatele autobusové dopravy (IDS JmK) 
rovněž sdělujeme, že od 15. října 2017 
není obsluhována zastávka Tišnov, síd-
liště (Brněnská). Nejbližší obsluhovaná 
zastávka pro linku 311 je Tišnov, Trnec. 
Nejbližší obsluhované zastávky pro linky 
153, 314, 330 a 331 jsou zastávky Tišnov, 
Nádražní, nebo Hradčany, žel. stanice. 
Použijte, prosím, v případě potřeby tyto 
zastávky.

Projednané body na zasedání  
Zastupitelstva města Tišnova 
č. 5/2017, konaného dne 25. 9. 2017

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání).
2.  Čestné občanství a ceny města udělované v roce 2017.
3.  Koncepce řešení dopravy ve městě Tišnově.
4.  Návrh na změny územního plánu Tišnov.
5.  Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou II. – území mezi ulicemi 
Dlouhá, Kuthanova a Černohorská.

6.  Územní studie sídelní zeleně Tišnov.
7.  Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 6/2017, kterou se 
vydává Požární řád města Tišnova.

8.  Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 7/2017, kterou se 
zrušuje OZV m.T.č. 37/1998, o závazných částech územního plánu 
s. ú. Tišnov, ve znění pozdějších předpisů.

9.  Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova v oblasti 
sociálních služeb pro rok 2017 – II. kolo dotačního programu.

10.  Prodej bytu č. 9 na ulici Halasova 993 v Tišnově.
11.  Užší výběr žadatelů o byt na II. pololetí roku 2017.
12.  Odkoupení pozemku parc. č. 2466/130 v k. ú. Tišnov (propoj 

Formánkova – Járy Cimrmana).
13.  Prodej části pozemku parc. č. 235 v k. ú. Hájek u Tišnova.
14.  Prodej částí pozemků parc. č. 1808/17, parc. č. 1811/20 a parc. 

č. 1811/40, vše v k. ú. Tišnov (propoj ulice Dobrovského a Horova).

15.  Odkoupení části pozemku parc. č. 665/3 v k. ú. Tišnov (pozemek 
pro budoucí chodník podél komunikace, ul. Lomnická).

16.  Odkoupení pozemků a komunikace v k. ú. Tišnov (dokončení ulice 
Dlouhé).

17.  Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu vlast-
nického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami.

18.  Odkoupení částí pozemků v k. ú. Tišnov a k. ú. Předklášteří (chod-
ník Za Mlýn).

19.  Žádost o převod nemovitosti č. p. 283 na ulici Klášterská v Tišnově.
20.  Darovací smlouva na technické zhodnocení nemovitosti České 

republiky, Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. 
21.  Hospodaření města Tišnova k 30. 6. 2017.
22.  Rozpočtové opatření města Tišnova č. 12/2017.
23.  Zápis č. 8/2017 a zápis č. 9/2017 ze zasedání Osadního výboru 

Jamné.
24.  Zápis č. 5/2017 ze zasedání Osadního výboru HájekHajánky ze 

dne 25. 8. 2017.
25.  Zápis č. 3/2017 ze zasedání Výboru pro strategické plánování 

a rozvoj města ze dne 21. 6. 2017. 
26.  Zápis č. 1/2017 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování 

sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 29. 8. 2017.
27.  Zápis č. 4/2017 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva 

města Tišnova ze dne 28. 6. 2017.
28.  Zápis č. 3/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva 

města Tišnova ze dne 4. 9. 2017.
29.  Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 11. 9. 2017.
30.  Dotazy, podněty, připomínky.
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Tišnov hlásí: MOBILNÍ ROZHLAS je tu!
Jiří Dvořák, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Města  a  obce  si  kromě  webů  a  nejrůzněj-
ších sociálních sítí stále častěji pořizují i jiné 
moderní  informační  kanály,  které  umožňují 
rychlý  a  pohodlný  přenos  důležitých  zpráv 
přímo k občanům.  Jedním z nich  je povede-
ný komunikační systém s názvem MOBILNÍ 
ROZHLAS  vyvinutý  brněnskou  firmou Neo-
genia.  Mobilní  rozhlas  si  v  České  republi-
ce oblíbilo a do praxe zavedlo již téměř 150 
obcí  a  měst.  A  právě  vynikající  reference 
a  zkušenosti  s  Mobilním  rozhlasem  napo-
mohly k tomu, že od října 2017 také Tišnov 
patří mezi města využívající k přímé komu-
nikaci  s  občany  tuto  zajímavou  platformu. 
Zájem veřejnosti o Mobilní rozhlas  je veliký 
od samého začátku, mnozí občané po něčem 
takovém volali již dlouho. A nyní se konečně 
dočkali.

JAK MOBILNÍ ROZHLAS FUNGUJE? 
Občané,  kteří  se  zaregistrují,  dostávají  od 
radnice informace o aktuálním dění ve měs-
tě  pomocí  několika  komunikačních  kanálů: 
SMS zpráv, e-mailů, hlasových zpráv nebo 
zpráv do mobilní aplikace pro chytré te-
lefony. Každý se tak může včas a hlavně po-
hodlně dozvídat např. o odstávkách energií, 
uzavírkách  silnic,  kalamitních  situacích,  po-
licejním pátrání, splatnosti poplatků, o změ-
nách v dopravě, ale také třeba o pozvánkách 
na  kulturní  a  sportovní  akce  nebo  veřejná 
jednání.  Každý  občan  si  při  registraci  sám 
vybírá,  které  ze  skupin  informací  a  zpráv 
chce  dostávat.  Pro  všechny  občany  je  tato 
služba ZDARMA.

ZAREGISTRUJTE SE TAKÉ VY 
a  tuto  informaci o nové moderní službě ob-
čanům, prosím, sdělte i svému okolí. Mobilní 
rozhlas maximálně urychluje a zjednodušuje 

tok důležitých zpráv po městě – je však po-
třeba, aby byl tento systém dostatečně 
rozšířený mezi občany Tišnova, ideálně 
ve všech domácnostech. Registrovat se mo-
hou  samozřejmě  i  lidé,  kteří  nemají  přímo 
v Tišnově bydliště, ale chtějí důležité zprávy 
dostávat – např. mají ve městě firmu, nemo-
vitost, studující dítě či jiné zájmy. 

POSTUP REGISTRACE 
je  velmi  jednoduchý  –  otevřete  si  interne-
tovou  stránku  http://tisnov.mobilniroz-
hlas.cz,  vyplňte  svoje  mobilní  číslo  a  další 
údaje,  které  registrační  formulář  vyžaduje. 
NEZAPOMEŇTE  při  registraci  kromě  své-
ho mobilu uvést také e-mailovou adresu. 
K  rozesílání  důležitých  zpráv  z  města  totiž 
budou  podle  stupně  naléhavosti  využívá-
ny  různé komunikační  kanály  a  jen  takto  si 
pojistíte, že se k vám vždy včas dostane vše 
podstatné. 
 
MOBILNÍ APLIKACE
Po dokončené registraci si můžete stáhnout 
do  svého  chytrého  telefonu  stejnojmennou 
mobilní aplikaci (odkaz na ni  se objeví na 
konci online registrace), do které Vám měs-
to  bude  zprávy  také  posílat  (jako  pushno-
tifikace)  a  najdete  v  ní  osobní  archív  všech 
dosud  doručených  zpráv.  Aplikace  Mobil-
ní  rozhlas  pro  mobily  je  navíc  rozšířena 
o  šikovnou  službu  ZmapujTo.  Ta  umožňu-
je  občanům  upozornit  radnici  na  pořádko-
vé  nedostatky  ve  městě  –  černou  skládku, 
rozbitou  lavičku,  spadený  strom,  přeplněný 
odpadkový  koš  apod.  Stačí  tento  problém 
mobilem  vyfotit  a  jedním  klikem  v  aplikaci 
odeslat  zodpovědné  osobě  na  úřadě,  která 
záznam uvidí  na mapě města  a  neprodleně 
zjedná nápravu. 

REGISTRAČNÍ LETÁKY
Do  Mobilního  rozhlasu  je  možné  se  samo-
zřejmě  registrovat  i  klasicky,  vyplněním 
registračního letáku. Ten  lze  po  vyplně-
ní  odevzdat  na  podatelně městského  úřadu 
a  také  různě  po  městě  na  veřejně  dostup-
ných místech – TIC, knihovna, muzeum, kino, 
INSPIRO, Centrum sociálních služeb, školy... 
 
Do Mobilního rozhlasu v Tišnově se regist-
rujte co nejdříve, nejlépe hned. Jen tak totiž 
budete mít vždy všechny důležité informace 
z města HNED a PŘÍMO ve své kapse. Případ-
né dotazy k registraci nebo fungování Mobilní-
ho rozhlasu posílejte na rozhlas@tisnov.cz.

MOBILNÍ
ROZHLAS
TIŠNOV

Důležité zprávy
z Tišnova přímo
do Vašeho mobilu

Zaregistrujte se RYCHLE  a ZDARMA

na tisnov.mobilnirozhlas.cz

VLAKOVÁ VÝLUKA

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

UZAVÍRKA ULICE

NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ

Tišnov posiluje v třídění komunálního odpadu
Žaneta Krábková, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Již devět let zajišťuje město Tišnov pro své ob-
čany systém třídění a sběru bioodpadu a osm 
let  mají  občané  možnost  předcházet  vzniku 
odpadu tím, že třídí a zpracovávají bioodpad 
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 měs-
to úspěšné! V měsíci září si tak občané města 
Tišnova a místních částí HájekHajánky, Pejš-
kov a Jamné mohli zažádat o bezplatné zapůj-
čení kompostérů do svých zahrad. K dispozici 
bylo celkem 350 kusů kompostérů o různých 

velikostech.  Již  od  října  si  tak  zaregistrova-
ní  zájemci mají možnost  svůj kompostér vy-
zvednout na sběrném dvoře města. 
Dle zákona o odpadech je každý občan Čes-

ké republiky povinen komunální odpad třídit, 
odděleně  shromažďovat  a  odkládat  na  místa 
k  tomu  určená.  Současná  legislativa  odpado-
vého  hospodářství  vyžaduje  stále  vyšší  míru 
třídění  komunálního  odpadu.  Reaguje  tak  na 
skutečnost, kdy od roku 2024 bude zakázáno 
ukládat na  skládky  recyklovatelný nebo  jinak 
využitelný odpad. Město Tišnov se proto sna-
ží občanům nabídnout stále více možností tří-
dění  komunálního  odpadu.  Již  od  roku  2011 
se  mohou  občané  Tišnova  přihlásit  do  tzv. 

pytlového  sběru  plastů,  který  umožňuje  od-
voz plastového odpadu přímo od domu. Dále 
město nabízí pravidelný svoz biologicky rozlo-
žitelného odpadu a zaregistrovaným občanům 
umožňuje bezplatné zapůjčení kompostérů. 
V měsíci říjnu dochází k výměně opotřebe-

ných kontejnerů na separovaný odpad za nové 
a  k  navyšování  jejich  množství  u  vybraných 
sběrných míst. V období podzim až jaro budou 
do bytových zástaveb rozmístěny také kontej-
nery  na  svoz  biologicky  rozložitelného  odpa-
du. Město tak dá možnost občanům bytových 
domů komfortněji třídit tzv. bioodpad, který ji-
nak zbytečně končí v komunálním odpadu.
Třiďme odpad, má to smysl! 
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Něco málo o psech a psích známkách 
Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov

O venčení psů ve městě toho bylo již řečeno 
mnoho a ze strany městské policie patří dík 
všem, kteří pochopili, že při venčení čtyřno-
hého  kamaráda  na  vodítku  nebo  s  náhub-
kem  mimo  vyhrazená  místa  jde  především 
o bezpečí zvířete, o bezpečí ostatních a v ne-
poslední  řadě  o  vyhnutí  se  tomu,  být  sank-
cionován za porušení právní normy. V ulicích 
města je to opravdu vidět a za to patří všem 
zodpovědným chovatelům dík. 
Od 1.  ledna 2017 nabyla účinnosti nove-

lizovaná  obecně  závazná  vyhláška  města 
Tišnova  č.  4/2016. Tato ukládá majiteli  psa 
novou povinnost a tou je, že pes musí mít na 
sobě  (nejlépe  na  obojku)  evidenční  znám-
ku, kterou každý majitel psa obdrží zdarma 
při  fyzickém  zaplacení  poplatku  na  radnici 
(při  platbě  elektronicky,  popř.  složenkou  si 
musí majitel psa známku na radnici násled-
ně  vyzvednout).  Nejedná  se  o  byrokratický 
počin, ale o velmi praktický způsob,  jak bez 

sankcí a postihů vrátit majiteli psa, který se 
mu zaběhl (proto má být známka na obojku, 
nikoli v ruce nebo v kapse majitele). V letoš-
ním  roce  strážníci  díky  evidenčním  znám-
kám vrátili majitelům  již  devět  zatoulaných 
psů  a  to  za  to  určitě  stojí.  Na  druhou  stra-
nu  je evidenční známka velice  jednoduchou 
a  viditelnou  formou  prokázání  uhrazené-
ho poplatku  za psa,  což  také není  zanedba-
telný  aspekt.  Platební morálka majitelů psů 
se  podstatně  zlepšila,  a  to  nejen  v  důsled-
ku povinnosti  týkající  se  evidenční  známky, 
ale  v  neposlední  řadě  i  snížením  místního 
poplatku  ze  psů,  který  řeší  obecně  závazná 
vyhláška města Tišnova č. 3/2016, která na-
byla  účinnosti  současně  s  vyhláškou města 
Tišnova č. 4/2016.
Něco  málo  i  ze  zákona:  od  1.  července 

2017  nabyl  účinnosti  nový  zákon  o  někte-
rých přestupcích  č. 251/2016 Sb.,  který mj. 
stanoví  nové  výše  sankcí  u  projednávaných 

přestupků.  Touto  cestou  bych  chtěl  pou-
ze  naznačit,  jaká  sankce  může  být  uložena 
strážníkem nebo policistou na místě, např. za 
porušení výše uvedených obecně závazných 
vyhlášek. Jedná se nově o „pokutu uloženou 
příkazem  na  místě“,  dříve  „blokovou  poku-
tu“ do 10 000 Kč. Ve  správním  řízení může 
být její výše i mnohonásobně větší, rozšířená 
ještě  o  správní  poplatek  za  projednání  pře-
stupku ve výši 1 000 Kč. U přestupků týkají-
cích se znečišťování veřejného prostranství, 
čímž je i neuklízení psích exkrementů, násle-
duje automaticky zápis do Registru přestup-
ků se všemi jeho důsledky.
Jak  již bylo  řečeno, není naším záměrem 

někoho strašit, jedná se o veřejnou informaci 
a  fakt, který  je daný zákonem. Uvítáme, po-
kud  tyto  sankce  nebudeme  muset  využívat 
a  když,  tak  v  co  nejmenší míře. Nechám na 
zvážení každého,  jestli mu  to  stojí nebo ne-
stojí za to.

Tišnov spouští službu 
SENIOR TAXI
Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty 
a vnějších vztahů

Město  Tišnov  spustilo  od  16.  října  2017 
avizovanou  službu  pro  seniory  –  SENIOR 
TAXI.  Její  start  byl  původně  připravován 
až  na  rok  2018,  ale  současná  komplikova-
ná dopravní dostupnost některých ulic nás 
přiměla  všechny  přípravy  urychlit.  Jsteli 
senior,  který  splňuje  podmínky pro použi-
tí  služby, a potřebujete  se dopravit k  léka-
ři, na rehabilitaci, na úřad nebo na nádraží 
a nemáte se přitom do požadovaných míst 
jak dostat, potom je tato služba určena prá-
vě pro Vás.  

Pro koho je služba určena?
Služba SENIOR TAXI je určena pro občany:

a)  s  trvalým pobytem ve městě  Tišnov  a  ve 
věku 70 let a více

b)  s  trvalým  pobytem  v  Tišnově,  kteří  jsou 
držiteli průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“

Kde je SENIOR TAXI poskytováno?
Tato služba je poskytována pouze v rámci ka-
tastrálního území města Tišnova (pro místní 
části Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov uvažu-
jeme o rozšíření až v roce 2018). To zname-
ná,  že  je možné  do  SENIOR  TAXI  nastoupit 
a vystoupit z něj pouze v této lokalitě. 

Kolik za cestu zaplatíte?
Za  jednu  cestu po Tišnově v  jednom směru 
jízdy zaplatíte přímo ve vozidle částku 20 Kč. 
Žádný další poplatek nehradíte. 

Kdy si lze SENIOR TAXI objednat?
SENIOR  TAXI  je  po  předchozí  objednávce 
dostupné v pracovní dny v době od 7 do 14 
hodin. Poskytnutí služby si musíte objednat 

telefonicky  jeden  den  přede  dnem,  v  němž 
potřebujete  odvoz.  Budouli  to  umožňovat 
provozní  podmínky  SENIOR  TAXI,  můžete 
službu využít i v den jejího objednání. 

Jak si službu objednáte?
O  poskytnutí  služby  požádejte  na  telefon-
ním čísle 608 812 128 a sdělte přesné místo 
a čas, kdy chcete SENIOR TAXI přistavit. Ři-
dič  je  povinen dodržet místo  a  čas nástupu 
s maximální čekací dobou 10 minut.

Jak prokážete nárok na službu?
Před první  jízdou vyplníte  evidenční kartu SE
NIOR TAXI, kde uvedete údaje, které doloží ná-
rok na využívání služby. Před zahájením jakékoliv 
další cesty již předložíte pouze evidenční kartu.

Jak poznáte vozidlo SENIOR TAXI?
Osobní  automobil,  který  jste  si  objednal/a, 
bude opatřen prostým označením TAXI.
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O novinkách v kultuře s Monikou Chlupovou Fruhwirtovou
Roman Skřepek

Radní pro kulturu jste již jeden rok 
a podle mě to byl rok kultuře přející. 
Úvodem bych se rád zeptal na to, která 
kulturní akce ve městě vás letos nejvý-
razněji oslovila?
Slovo  kultura  pochází  z  latinského  cultura 
a znamená „co je třeba pěstovat“. Jeho význam 
se v průběhu doby měnil. Původně tento výraz 
označoval pouze pěstování užitkových plodin. 
Ve starověkém Římě se objevil jako metafora, 
kterou  Marcus  Tullius  Cicero  překládal  Pla-
tónův  pojem  „péče  o  duši“.  Od  16.  století  se 
pojem kultura užívá k označení vybraných lid-
ských činností, a to převážně uměleckých. Do 
kultury  spadá  tedy  literatura,  hudba,  umění 
a občas se k ní řadí i věda a filozofie. Jsem vel-
mi ráda, že snaha pěstovat a rozvíjet kulturu 
v Tišnově je pozitivně vnímána. Pan profesor 
Kyselka jednou řekl, že Tišnov má duši, s čímž 
nelze  než  souhlasit,  neboť  kulturní  a  spole-
čenské akce v Tišnově duši mají. Je to přede-
vším zásluhou lidí, kteří akce připravují. Díky 
jim za to. Za sebe mohu říci, že nedokáži ně-
kterou akci upřednostnit, ale hluboký dojem 
ve mně zanechal zahajovací koncert Concentu 
Moraviae v Porta coeli, dále výstava Z jiného 
světa v bývalém ovčíně rovněž v areálu Porta 
coeli a samozřejmě otevření Cesty hrdelního 
práva  i  vysvěcení  kaple  smíření  sv.  Dismase 
na šibeničním vrchu. Cesta hrdelního práva je 
jedním z projektů, který by měl v budoucnu 
nabízet návštěvníkům větší atraktivitu města 
z hlediska turistického ruchu.

Jak hodnotíte po několika měsících pro-
vozu fungování a přínos Turistického 
informačního centra, které se přestěho-
valo na náměstí Míru?
TIC  a  jeho  přestěhování  do  nových  prostor 
hodnotím  velice  kladně,  neboť  je  umístěno 
v centru města.  Jsou zde příjemní a ochotní 
pracovníci,  kteří  rádi  návštěvníkům  města 
poskytnou  informace  o  turistických  zajíma-
vostech Tišnova i jeho okolí či o akcích, které 
se zde pořádají, na místě lze rovněž zakoupit 
vstupenky.  Lidé  mají  k  dispozici  propagač-
ní materiály, pro uživatele chytrých telefonů 
mobilní průvodce – aplikace „Stezka hrdelní-
ho práva“,  kterou  si mohou  stáhnout  jak  ve 
verzi pro Android,  tak  i pro  iOS. Projekt byl 
podpořen  i  vytvořením  online  mapy  cesty 
s  unikátním  zobrazením všech  zastavení  ve 
3D  prostředí.  Návštěvníci  města  si  mohou 
kromě  uváděných  služeb  uschovat  i  jízdní 
kola, zavazadla a použít veřejné toalety.

Znovuotevření rekonstruované Galerie  
Josefa Jambora doprovázel skutečně 
velký zájem veřejnosti. Myslíte si, že se 
jej podaří udržet a co by mohlo návštěv-
níky v budoucnu do galerie lákat?

Ve zrekonstruované galerii se jako první uka-
zuje  výstava  mistra  Josefa  Jambora  a  jeho 
poněkud  méně  známá  díla,  potrvá  do  31. 
prosince  letošního  roku.  Během  podzimu 
se  uskuteční  rovněž  komentované  prohlíd-
ky Neznámý Jambor s kurátorkou výstavy dr. 
Martou  Sylvestrovou,  a  to  v  neděli  29.  října 
v 15.00 a v úterý 14. listopadu v 16.00, na kte-
rých si připomeneme 130. výročí narození Jo-
sefa Jambora. Od Nového roku bude v galerii 
instalována ke stálé Jamborově výstavě i jed-
na další, která by měla ukázat i jiné výtvarní-
ky. Nechme se překvapit. K udržení zájmu ze 
strany návštěvníků je připraven výstavní plán 
z rukou galeristky Anity Somrové. Jako „láka-
dlo“  pro  kolemjdoucí  uvažujeme  o  umístění 
výtvarného díla na budovu. Dále třeba i navi-
gační  systém GPS  a  hledání  skryté  schránky 
nazývané „keš“ pro nadšence geocachingu.

Rada schválila i v tomto roce udělení 
čestného občanství a cen města. Je vů-
bec z čeho vybírat, nebo je problém zís-
kat samotné nominace? A jaká kritéria 
by vlastně měli laureáti splňovat?
Vždy  je  z  čeho  vybírat.  Návrhy  pro  udělení 
čestného občanství a Cen města Tišnova mo-
hou podávat  zastupitelé,  členové  výboru  ZM 
a členové komisí RM, občané,  instituce, spol-
ky, sdružení i další subjekty. Čestné občanství 
je možné udělit  fyzické osobě a  je  zvláštním 
projevem úcty významným osobnostem, kte-
ré se velkou měrou zasloužily o rozvoj města 
a propagaci  jeho dobrého jména. Lze  je udě-
lit  za  života nebo  in memoriam. Cenu města 
je možné  získat  za mimořádné  činy  spojené 
s osobním hrdinstvím a statečností, s činnos-
tí  v  oblasti  vědy,  kultury,  sportu  a  jiné.  Tato 
cena se uděluje jednotlivcům. Návrh musí být 
předložen  písemně  na  podatelnu MěÚ  nebo 
na  emailovou  adresu  osobnosti@tisnov.cz. 
Celá pravidla jsou zveřejněna na http://www.
tisnov.cz/pravidla-pro-udelovani-cestneho-
-obcanstvi-ceny-mesta-tisnova-0. V letošním 
roce udělování  cen města a  čestného občan-
ství proběhne v sobotu 28. října v 11.00 hodin 

v  obřadní  síni  radnice.  Ceny  města  Tišnova 
obdrží doc. RNDr. Jan Šmarda „in memoriam“ 
a pan Vlastimil Havlík. Čestné občanství obdr-
ží Antonín Mouka „in memoriam“.

I pro příští rok se chystá tradiční repre-
zentační ples města Tišnova. Lze aspoň 
trochu odhalit, jaké novinky letos orga-
nizátoři připravují?  
Prozatím mohu jen prozradit, že se XIV. repre-
zentační ples města uskuteční 17. února, pro-
gram bude dozajista opět velmi zajímavý a do 
online předprodeje půjde 150 vstupenek.

Závěrem se zeptám, jaké zajímavé spo-
lečenské nebo kulturní akce proběh-
nou v Tišnově do konce kalendářního 
roku a které vy osobně obyvatelům 
doporučujete?
Do konce roku máme na výběr z nepřeberné-
ho množství akcí. Začnuli od konce – Novo-
roční ohňostroj, 27. 12. Živý betlém, 26. 12. 
Štěpánský koncert TiKO v kostele sv. Václava, 
13. 12. koncertní recitál Štěpána Raka, 9. 12. 
předvánoční koncert Hakapely, 19. 11. Aud-
rey  Martells  a W.  Fischbacher  Trio,  22.  10.  
pohádka  v  Muzeu  města  Tišnova  O  pekař-
ském  štěstí  a mnoho  dalších,  velmi  zajíma-
vých akcí a pořadů.
Osobně bych Vás ráda pozvala na akci 16. lis-
topadu, kdy se uskuteční v 16.30 u kostela sv. 
Václava pietní akt u památníku obětí komu-
nismu a v 17.00 happening k výročí 17. listo-
padu na náměstí.
Vážení spoluobčané Tišnova i okolí, pro Vaši 
větší  informovanost si dovoluji dodat, že od 
pondělí 13. listopadu bude před radnicí mezi 
stromy  viset  řetěz,  na  který  můžete  pově-
sit svůj klíč a připojit se  tak ke společnému 
připomenutí 17. listopadu 1989, kdy se naší 
zemí  ozývalo  zvonění  klíči  a  společně  jsme 
prožívali OKAMŽIKY SVOBODY v podobě sa-
metové revoluce. 

S  přáním  klidných  dnů  pro  nás  všechny 
MChF
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Tišnov žije kulturou
připravila redakce TN

O tom, že naše město opravdu žije kulturou, 
není  pochyb;  snažíme  se Vás  v  tom utvrdit 
prostřednictvím  prakticky  každého  čísla 
Tišnovských  novin.  To  dnešní  Vám  ale  při-
náší  ještě  speciální  porci  čtení  o  kultuře 
navíc.  Návštěvu  právě  probíhající  výstavy 

Neznámý  Jambor  máte  možnost  si  doplnit 
zasvěcenou  informací  z  první  ruky  o  Spol-
ku  přátel  Josefa  Jambora,  před  cestou  do 
divadla  se můžete  seznámit  s  tím,  jaké  ak-
tivity vykazuje Tišnov v oblasti dramatické-
ho umění, a obě uvedená odvětví – dokonce 

ještě  do  třetice  s  hudbou  –  v  sobě  spojuje 
osoba  Sonnyho Halase,  jehož  album  grafic-
kých  partitur  rovněž  představujeme.  Věří-
me, že všechny příspěvky vzbudí Váš zájem. 
Přejeme  příjemné  chvíle  nad  následujícími 
řádky…

Spolek přátel Josefa Jambora
Michal Konečný, Marta Sylvestrová a Kateřina Tlachová

Na  podzim  loňského  roku  byl  v  Tišnově 
ustaven Spolek přátel Josefa Jambora (SPJJ), 
zapsaný  do  Spolkového  rejstříku  dne  13. 
října  2016.  Jeho  zakladateli  jsou  Mgr.  Mi-
chal  Konečný,  Ph.D.,  PhDr.  Marta  Sylvestro-
vá,  PhDr.  Kateřina  Tlachová,  Zdeněk  Jílek 
a  JUDr.  Jiří  Juříček,  významnými členy  spol-
ku  jsou  dcera  malíře  Josefa  Jambora  PhMr. 
Alena  Jamborová,  doc.  Ing.  Jan  Lacina,  CSc., 
a  Ing.  Petr  Fruhwirt,  bývalý  starosta  měs-
ta  Tišnova.  Iniciátoři  vzniku  spolku  stano-
vili  základní poslání  spolkové  činnosti,  jímž 
je  trvalá ochrana, odborné zpracování a vý-
chovněvzdělávací  využití  díla  akademické-
ho malíře Josefa Jambora ve prospěch města 
Tišnova a  jeho občanů, vyhledávání a archi-
vace dokladů o životě a díle Josefa Jambora, 
jejich  dokumentace,  archivování,  odborná 
prezentace  a  trvalá  propagace  Jamborova 
uměleckého díla jak v rámci regionu, tak též 
celorepublikově a v zahraničí.  Součástí pro-
fesního zaměření spolku je i odborná pomoc 

dědicům  malíře  Josefa  Jambora  při  správě 
majetkových autorských práv.
Činnost  spolku  nemá  být  omezena  pou-

ze  na  využití  Jamborovy  tišnovské  sbírky, 
kterou město  získalo  dary  nebo  nákupy  do 
svého  majetku.  Členové  spolku,  již  se  pro-
fesně  zabývají  muzejní,  galerijní  a  archivní 
prací,  chtějí  v  budoucnu  dbát  ve  svém  za-
měření  o  rozvíjení  a  podporu umělecké  vý-
stavní  činnosti  v  oblasti  současného  umění 
a  vizuální  kultury,  jejímž  posláním  je  vztah 
ke  krajině,  ať  již  se  jedná  o  záznamy  jejich 
interních uměleckých vizí, nebo o ztvárnění 
reálných  krajinných  motivů  soudobými  vý-
tvarnými  prostředky  a  médii.  Snahou  spol-
ku  je  též dbát o rozvíjení a podporu vztahu 
veřejnosti ke krajinné ekologii a k hodnotám 
trvale  udržitelného  životního  prostředí,  ne-
boť je jim vlastní snaha o ochranu kulturních 
památek  a  životního prostředí.  Chtějí  půso-
bit ve veřejném prostoru popularizací a pre-
zentací  svých  spolkových  aktivit  v  rámci 

tišnovského a horáckého regionu vydáváním 
publikací  a  propagačních  či  příležitostných 
tiskovin,  pořádáním  přednášek,  besed,  vý-
stav a dalších akcí k naplnění účelu existence 
spolku. Hodlají svými spolkovými aktivitami 
podporovat cestovní ruch a obohatit kultur-
ní život tišnovského regionu. 
První  valná  hromada  Spolku přátel  Jose-

fa Jambora se konala dne 11. 11. 2016 v Tiš-
nově  v  restauraci Na Humpolce,  na  níž  byli 
přijati  noví  členové,  proběhla  volba  před-
sedy,  jímž  byl  jednomyslně  zvolen  historik 
umění  a  tišnovský  rodák  Michal  Konečný, 
a  poté  byl  projednán  plán  činnosti  SPJJ  na 
rok 2017, který  je částečně naplněn  již  tím, 
že  se  členové  spolku  podíleli  na  realizaci 
výstavy  Neznámý  Jambor  (22.  9.  až  31.  12. 
2017), pořádané ke 130. výročí narození Jo-
sefa Jambora v nově zrekonstruované Galerii 
Josefa Jambora v Tišnově (autorkou výstavy 
je historička umění Marta Sylvestrová). Dále 
se členové spolku zapojili do doprovodného 
přednáškového programu výstavy a na před-
vánoční  čas  chystají  vydání  publikace  Josef 
Jambor  –  Tišnovská  sbírka.  Snahou  autorů 
(Michal  Konečný,  Jan  Lacina,  Josef  Peterka, 
Marta Sylvestrová, editorka Kateřina Tlacho-
vá)  je napomoci odborně koncipovanou pu-
blikací k oživení odborného i laického zájmu 
o Jamborovo dílo, jímž umělec, dosud řazený 
historiograficky k tzv. regionálním umělcům 
Vysočiny,  svébytně  přispěl  k  rozvoji  české 
krajinomalby 19. a 20. století. Současně zma-
pováním  sbírky  a  jejím publikováním  chtějí 
autoři poukázat na  její  celonárodní význam 
a zapojit tišnovskou sbírku do rámce projek-
tu národních kulturních identit, rozvíjeného 
Asociací muzeí a galerií ČR (AMG), mapující-
ho umělecké bohatství sbírkotvorných insti-
tucí  České  republiky.  Jméno  Josefa  Jambora 
ve  sbírkových  fondech  členských  institucí 
AMG již  figuruje. V budoucím roce mají čle-
nové  spolku  v  úmyslu  zapojit  své  odborné 
síly do příprav koncepce nové  stálé  expozi-
ce  Josefa  Jambora  v  rekonstruované  galerii 
a  výhledově  začít  s  přípravou  monografie, 
která  ze  současného  pohledu  kriticky  roze-
bere Jamborovo dílo a přinese nově získané 
poznatky o jeho životě a tvorbě.

Docent Jan Lacina při proslovu projevu na téma "Josef Jambor – Malíř Vysočiny i Tišnovska" 
k otevření Jamborova domu v Tišnově dne 9. 11. 1996; nalevo od něj stojící ing. Petr Fruh
wirt, tehdejší starosta města Tišnov.  Foto pochází z archivu Spolku přátel Josefa Jambora.
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Malá procházka tišnovskými divadelními aktivitami
připravila redakce TN

V  listopadovém  čísle máte možnost  sezná-
mit  se  s  programem divadelního  předplat-
ného MěKS pro nadcházející  sezónu,  proto 
jsme se i v naší anketě zaměřili na zdejší di-
vadelní aktivity. Původní záměr se nám ov-
šem  ve  finále  poněkud  zúžil,  protože  dva 
vytipované  respondenty  nakonec  nebylo 
možno využít: v případě divadla Nosnost se 
ukázalo, že jde o spolek nedvědickobrněn-
ský,  což  je  od  Tišnova  přece  jen  poněkud 
vzdáleno, a osloven byl  také  Jan Schneider, 
který  před  časem  rovněž  vyhlašoval  zá-
měr oživit v Tišnově divadlo, ale ten na náš 
 email nijak nezareagoval.

Zbylo  tedy rozvíjející se obnovené Kara-
sovo  divadlo  a  literárnědramatický  obor 
ZUŠ  Tišnov.  Protože  jde  o  instituce  zcela 
rozdílné, lišily se i otázky, na něž nám odpo-
vídali jejich protagonisté.

KARASOVO DIVADLO 
(Eva Vávrová, Jiří Veselý)

Kam až sahá historie českého ochot-
nického divadla v Tišnově? Jak dlou-
ho soubor působí?
Zcela  jistě  lze  doložit  působení  ochotní-
ků  v  Tišnově  od  druhé  poloviny  19.  století. 
A to dokonce v několika podobách: divadel-
ní  představení  připravovala Katolická  vzdě-
lávací jednota, pak dramatický odbor Sokola, 
ale i sbor dobrovolných hasičů nebo Dělnic-
ké divadlo. Pod názvem Karasovo divadlo se 
však ochotníci představují až od roku 1950. 
Po  druhé  světové  válce  se  nejdřív  všechny 
ochotnické  spolky  spojily  do  jednoho  Spol-
ku  tišnovských  ochotníků,  který  pak  přijal 
jméno  právě  po  Josefu  Františku  Karasovi, 
významném spisovateli, dramatikovi a novi-
náři, kterého Tišnov poněkud macešsky vy-
pověděl  ze  svého  území.  Karasovo  divadlo 
existovalo, hrálo, bavilo a povznášelo Tišnov 
a okolí téměř padesát let. Po sametové revo-
luci  ale  došlo  k  přetržce. Nové  časy  přines-
ly  řadu  jiných  lákadel,  do  Tišnova  zajížděly 
profesionální  divadelní  soubory  a  Karasovo 
divadlo usnulo jak Šípková Růženka. Naštěs-
tí ne na sto let – v roce 2015 zahájilo činnost 
obnovené Karasovo divadlo.

Kolik máte ročně představení? Jaký 
žánr Vaše divadlo zahrnuje?
Zatím  se  podařilo  každý  rok  nazkoušet 
dvě  nová  představení,  která  odehrajeme 
s  několika  reprízami.  Co  se  žánru  týká, 
od  počátku  jsme  věděli,  že  alespoň  jedno 
představení bychom chtěli udělat pro děti, 
či  spíše  pro  rodiny  s  dětmi.  Takže  jistým 
žánrem byla pohádka. Další dvě hry Ženit-
ba a Tanec pro Karla  IV.  jsou komedie. Do 

budoucna ale nemůžeme vyloučit  ani váž-
nější kusy.

Kolik členů má soubor a kdo patří 
k nejdéle hrajícím?
Počet členů je variabilní, někteří přicházejí, 
jiní odcházejí. Ale v zásadě je to něco kolem 
dvaceti lidí. K nejdéle působícím patří „staří 
karasáci“,  tj.  Jiřina  Frýbová,  František  Trn-
čák st., Maruška a Vašek Kupští.

Prozraďte čtenářům, jak dlou-
ho průměrně trvá nácvik jednoho 
představení?
Něco  mezi  čtvrt  a  půlrokem.  Koncem  léta 
začneme,  koncem  zimy  hrajeme  (někdy 
i dřív). Nejde jen o nácvik představení, ale je 
nutné taky vyrobit kulisy, kostýmy, rekvizi-
ty. Divadelník amatér je jak Ferda Mravenec 
– práce všeho druhu.

Kdo se může stát členem Vašeho spol-
ku? Přibíráte nové členy? Je těžké je 
získat?
Členem  se může  stát  kdokoli,  kdo má dost 
nadšení,  elánu  a  nápadů.  Můžeme  říci,  že 
nám  noví  členové  zatím  chodí  sami.  Na-
víc se ukazuje, že jeden člen rodiny dokáže 
často strhnout zbytek,  takže se nám vytvá-
ří jakési rodinné divadelní klany, třeba klan 
Wagnerů,  Kupských,  Křupalů…  Velice  rádi 
přivítáme  každého,  včetně  rodičů  s  dět-
mi,  kdo  má  chuť  a  zájem  nejen  si  zahrát, 
ale  třeba  s námi pouze spolupracovat.  Jeli-
kož si vše děláme sami, od kulis až po kos-
týmy,  přivítáme  rádi  i  ty,  kteří  se  ostýchají 
jít  na  jeviště,  ale  rádi by nám pomohli  tře-
ba  s  šitím  kostýmů,  výrobou  kulis,  přípra-
vou představení, ozvučení atd.  V divadle se 
zkrátka uplatní každé ruce.

Máte dostatečnou podporu pro své 
působení?
Dostatečnou podporu… To je těžké, vždyc-
ky  si  lze představit  ještě účinnější podpo-
ru,  že…  Ale  díky  Sokolu  máme  podporu 
a prostory,  sice starší,  ale velké a se záze-
mím, máme podporu města a také několik 
spřátelených  firem,  které  nám  pomáhají. 
Ale  hlavně  máme  podporu  diváků.  Samo-
zřejmě  je potřeba pořád do něčeho  inves-
tovat,  hlavně  do  zkvalitnění  a  zkulturnění 
prostor, pokud by se tedy našel někdo, kdo 
nás  bude  chtít  podpořit  nejen  finančně, 
budeme jen rádi.

Na co se příznivci divadla mohou těšit?
V  tuhle  chvíli  je nejnovějším představením 
Tanec pro Karla IV., do Vánoc pravděpodob-
ně  zopakujeme  Jak  měl  Rumcajs  Cipíska… 
a pak se uvidí. Nějaké nápady jsou, jen ještě 

úplně  nevykrystalizovaly,  tak  je  nechceme 
zaplašit.

Amatérské divadlo je zakořeněná 
česká tradice – myslíte si, že obstojí 
i v budoucnu?
Raději  doufáme  a  hrajeme,  než  jenom 
myslíme… 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR ZUŠ 
(Berit Hönigová)

Jaký je zájem o dramatický kroužek? 
Jsou děti přirozeně aktivní, mají zá-
jem o dění v kultuře, na jaké žánry se 
nejvíc zaměřujete?
Zájem o literárnědramatický obor na naší 
škole  je.  Kromě  základních  dovedností, 
jako  je  například  sociální  komunikace  ve 
skupině,  princip  fair  play,  představivost 
či  samostatná  tvořivost,  vyhledáváme 
u  dětí  jejich  silné  umělecké  stránky  a  ty 
pak  rozvíjíme.  Většinou  se  jedná  o  indivi-
duální  přednes,  kolektivní  tvorbu  –  tedy 
tvorbu  a  realizaci  divadelních  inscenací. 
Vloni  jsme  se  věnovali  starému  a  v  sou-
časné  době  neprávem  opomíjenému  hu-
debnědramatickému  útvaru  zvanému 
melodram,  se  kterým  jsme  se  umístili  na 
předních pozicích v celostátní soutěži me-
lodramů v Šumperku. 

Jste v kontaktu s absolventy ZUŠ Tiš-
nov? Pokračují i v budoucnu studiem 
či prací v dramatickém nebo podob-
ném oboru?
S  některými  absolventy  v  kontaktu  jsme, 
s  jinými ne. Vždy záleží na hloubce vztahu, 
který  vznikne  mezi  žákem  a  oborem,  pří-
padně učitelem. Na mnoho absolventů jsem 
pyšná, i když se třeba na první pohled věnu-
jí něčemu jinému než přímo divadlu. Věřím, 
že dnes a denně využívají,  třeba nevědom-
ky, mnoha dovedností, které si osvojili prá-
vě  v  našich  společných  hodinách.  Život  je 
totiž divadlo.

Spolupracujete s městem Tišnov nebo 
s jeho příspěvkovými organizacemi 
na kulturních akcích?
V minulých  letech  tomu  tak  bylo.  Podíleli 
jsme  se  na  kulturních  akcích  pořádaných 
na  náměstí  28.  října,  v  domově  seniorů, 
realizovali  jsme  ve  městě  několik  happe-
ningů  a  věnovali  se  spoustě  soutěžních 
i nesoutěžních aktivit nejen v  rámci okre-
su, ale spíše v rámci kraje a celé České re-
publiky.  Věřím,  že  v  dalších  letech  tomu 
bude podobně a že budeme mít možnost se 
s občany města setkávat a oslovovat je naší 
mladou tvorbou. 
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Podívali jste se na to z čtvrté strany?
Alena Ochrymčuková, zástupkyně ředitele a dramaturgyně

Čtvrtá strana. Co dát na poslední stranu bulletinu k divadelnímu před-
platnému je vždycky otázka. Na prvních třech stranách se dozvíte prak-
tické informace typu kdy, kde, co nebo za kolik. Čtvrtá strana je trochu 
jiná – cílem je, aby byla trochu vtipná, neotřelá nebo aspoň zajímavá. Je 
takovým doplňkem a invenční tečkou za pragmatickým obsahem. 
Když  jsme s grafikem dumali nad podobou čtvrté strany další  sezóny 
Divadelního předplatného MěKS, napadaly nás různé varianty, kterými 
bychom charakterizovali konkrétní inscenace a zároveň celek abonmá. 
Jednotlivá představení  nám asociovala mimo  jiné  různé obrazce  –  od 
hvězdy spojené s vesmírem proklamovaným v divadelní hře KPAX po 
srpy s kladivy symbolizující bezvýchodnost normalizace v době, kdy se 
odehrává příběh Hrdý Budžes. 
Na výsledek se můžete mrknout uprostřed novin, kde najdete jako ob-
vykle celou čtyřstranu „k vytrhnutí“. Je to možná trochu klišé, ale koláž 
z fotografií herců se tak nějak samovolně přelila do tvaru (malinko abs-
traktního, ale přece jenom) srdce. A dává nám to smysl – věříme, že di-
vadlo přináší do našich životů pobavení a oddych, ale co nám návštěva 
představení skutečně může dát, je ten vzletný pocit pochopení sdělení, 
vnitřní pohnutí nebo obohacení novou inspirací. Doufáme, že vás výběr 

divadel potěší. Vybírali jsme je s nadšením a vírou, že vás budou bavit. 
Od 1. listopadu můžete nakupovat abonentky a už 13. listopadu na vás 
budeme čekat v plné polní s tematickým pohoštěním, ale hlavně s prv-
ním představením Milostný trojúhelník. Srdečně se na vás těšíme!

Grafické partitury a texty Sonnyho Halase
Václav Seyfert, redaktor TN

Zhruba před rokem byla vůbec poprvé udě-
lena Cena města Tišnova in memoriam. Zís-
kal ji při příležitosti nedožitých sedmdesátin 
umělec, plachtař a koloběžkář Miloslav Son-
ny  Halas,  který  se  stal  „Tišnovákem  vlastní 
pílí“.  Halas  byl  sice  pouze  vyučeným  elek-
tromontérem, ale  jak o něm řekl zlínský re-
žisér Jaroslav Bařinka, „zasáhl snad do všech 
odvětví umění, možná mimo opery a baletu, 
ale ani tím si nejsem jist“. V roce uvedeného 
výročí  byla  jeho  tvorba  připomenuta  také 
albem  „Grafické  partitury  a  texty  Sonnyho 
Halase“, které vyšlo na undergroundovém la-
belu Ears&Wind Records a na němž Halaso-
vo dílo interpretuje violoncellista Josef Klíč.
V druhé polovině minulého století  již byl 

těm nejsvéráznějším hudebním skladatelům 
notový part příliš  těsný a začali používat  ji-
nou  formu  zápisu  svých  skladeb.  Předpo-
kládala  značnou  míru  kreativity  interpreta 
a umělecký výkon se v případě realizace kaž
dé  takové  kompozice  obvykle  pohyboval 
někde  na  hranici  mezi  hudbou  a  divadlem. 
Jednou z možností alternativní partitury byl 
třeba  i pouhý slovní popis.  Svého času mne 
například  nesmírně  zaujaly  instrukce  pro 
rea lizaci  skladby  japonské  avantgardní  au-
torky Mieko Shiomi „Event pro stmívání“. Zní 
takto: „Ponoř piano do vody v rybníce. Zahrej 
na piano nějakou skladbu F. Liszta.“
K  výtvarnému  umění  mají  naopak  velmi 

blízko  grafické  partitury,  které  mohou  mít 
mnoho různých podob. Na některých  je sice 

k vidění klasická notová osnova, ta se ale tře-
ba  v určitém místě  různě  láme,  kroutí  nebo 
mizí.  Jindy  jde  téměř  o  regulérní  obraz,  ten 
je  však  nutno  ještě  „přehrát“.  Podobná  díla 
tvořil  i  Sonny Halas. Klíčovo  album obsahu-
je  jednak čtyřdílnou kompozici Ecliptic Con-
stellation  a  kromě  ní  skladby  Gramodesky 
a The Snow Case. Ta je v Klíčově podání ob-
sažena i na jiné desce – jedná se o kompilační 
CD „Partitury a smyčce“, kde je možno si The 
Snow  Case  poslechnout  dokonce  hned  dva-
krát, neboť v jiné verzi ji tu hraje i soubor Co-
lophony a album tak nabízí vzácnou možnost 

porovnat, jak odlišně mohou chápat grafický 
zápis různí  interpreti. Obsah Halasova a Klí-
čova CD doplňují  ještě Sonnyho zhudebněné 
texty Bylo to jednou, Opilé hodiny a … a hez-
ky spi. Vše lze doporučit pozornosti zejména 
těm, kteří mají rádi opravdu svobodné umění.
Pokud si půjdete na základě  těchto řádků 

Halasovo dílko zakoupit, nijak se neznepoko-
jujte, pokud byste náhodou cestou do obcho-
du  uviděli  na  nebi  letět  chlupatého  anděla. 
Podle Sonnyho rčení totiž platí, že CHLUPATÉ-
HO ANDĚLA NA NEBI LETĚTI VIDĚTI NEZNA-
MENÁ NIC DOBRÉHO ANI NIC ŠPATNÉHO.

Grafická partitura Sonnyho Halase

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO  

Bára Hrzánová v inscenaci Hrdý Budžes
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S knihovnou na zájezdě
Jiřina Frýbová, účastnice zájezdu

V  úterý  19.  září  jsme  pod  vedením Mgr.  Mi-
chala  Konečného,  Ph.D.,  v  hojném  počtu  ab-
solvovali  další  vydařený  zájezd  uspořádaný 
městskou knihovnou.
Prvním z cílů byl státní zámek Vranov nad 

Dyjí  s  barokními  interiéry  sálu  předků,  kap-
le a dalších místností se zařízením z 18. a 19. 
století.  Pokračovali  jsme  do  areálu  státního 
zámku Uherčice,  kde  jsme prošli  část  rozsáh-
lého parku s probíhající revitalizací, se zájmem 

si vyslechli něco o historii přestavby původní 
gotické  tvrze  na  renezanční  zámek  a  násled-
ně o „využívání“ areálu zámku od jeho počát-
ku  do  současnosti  a  následně  i  o  opravách 
a rekonstrukcích.
Příjemným  překvapením  bylo  doplnění 

programu o návštěvu nejstaršího a nejroman-
tičtějšího hradu na českém území, hradu Bítov, 
který  je ve vlastnictví státu, v péči Národního 
památkového  ústavu,  a  stojí  na  ostrohu  nad 
Vranovskou  přehradou.  Interiéry  hradu  vy-
zdobené  iluzivní  malbou,  zoologické  sbírky 
vycpaniny  psů  různých  plemen  nás  zaujaly 
a odpoledne uteklo jako voda.

Díky  paní D.  Kopřivové,  která  úspěšně  vy-
hledala u  silnice k hradu Bítov nedaleko  roz-
hledny  Rumburak  stejnojmennou  restauraci, 
jsme se velmi rychle dočkali chutného jídla.
Všímali jsme si i okolní přírody. Potěšilo nás 

množství  květů  bramboříku  nachového  a  ne-
potěšila smutně vyhlížející nízká hladina vody 
v  přehradě.  Stejně  neutěšeně  na  nás  působi-
lo i množství suchých jehličnanů, nejen kolem 
vodní nádrže.
Dobrou náladu nám nepokazil  ani odpole-

dní déšť, děkujeme všem, co se o zdařilý výlet 
zasloužili,  a  těšíme se, že  „zase něco vymyslí-
me“, jak slíbil Michal.

Akce v listopadu 
Dagmar Kopřivová, vedoucí

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE

BURZA KNIH
1., 15. a 29. listopadu od 8.00 do 18.00
Knihovna  nabízí  odprodej  vyřazených  star-
ších knih a gramodesek. Jedná se o materiály 
použité, opotřebované nebo multiplikáty.

UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU
BRNĚNSKÉ PODZEMÍ II. – přednášky zimní-
ho semestru UVČ
8., 22. a 29. listopadu v 16.45

ZÁKLADY GENEALOGIE ANEB JAK SESTA-
VIT RODOKMEN –  přednášky  zimního  se-
mestru UVČ
13. a 27. listopadu v 16.45

PESTRÁ BOTANIKA – přednášky zimního se-
mestru UVČ
6. a 20. listopadu v 16.30

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČECHÁCH  – 
přednášky zimního semestru VU3V
7. a 21. listopadu v 9.30

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
ACH, TA MOJE HLAVA!
14. a 28. listopadu od 9.00 (pokročilí) a 10.30 
(začátečníci) – další lekce na rozvoj paměti

PŘEDNÁŠKA
KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
7. listopadu v 17.30
Nakreslit ze dne na den portrét? Je to opravdu 
možné, i když člověk nemá talent? Ano, je. Kres-
lení není složité, jenom nám nikdo přesně neřekl, 
jak na to. Navíc máme v sobě mnoho přesvědče-
ní  o  tom,  že  nejsme  dostatečně  šikovní,  dobří, 
talentovaní. Tato přesvědčení, kterým plně věří-
me, nás potom zastavují v naší tvořivosti a proje-
vu. Kreslení pravou mozkovou hemisférou není 

jen o „kreslení“  jako takovém.  Je  to úžasný ná-
stroj  pro  zlepšení  sebevědomí,  zbourání  svých 
dosavadních bariér a rozpuštění starých modelů 
v myšlení. Zveme všechny zájemce do přednáš-
kového sálu Městské knihovny v Tišnově. Výše 
zmíněnou problematiku přiblíží odborná lektor-
ka Mgr. Martina Šopfová Bajerová.

CESTOPISNÁ BESEDA
TAM, KDE VLÁDNOU SLONI BEZ HRANIC – 
Jan Svatoš
9. listopadu v 17.00
Zveme  všechny  příznivce  cestování  na  pro-
mítání nové diashow Jana Svatoše – Tam, kde 
vládnou sloni bez hranic.
O posledním ráji slonů afrických, o tajemství 
Viktoriiných vodopádů a dotáčení filmu Archa 
světel a stínů v Botswaně.

PUTOVÁNÍ JAPONSKEM – PhDr. Marta 
Sylvestrová
14. listopadu v 17.00
Městská  knihovna  Tišnov  zve  všechny  příz-
nivce cestování na besedu s historičkou umě-
ní Martou  Sylvestrovou,  kterou  její  práce  na 
přípravě  výstav Alfonse Muchy  zavedla  opa-
kovaně do země vycházejícího slunce.
Proč  Japonci  tolik  milují  Alfonse  Muchu?  Jak 
tato  technicky  vyspělá  civilizace  přistupuje  ke 
svému kulturnímu dědictví? Kolik bohů má tra-
diční japonské náboženství, jak se lze zbavit zlé 
věštby a chránit se proti zlým démonům? Co je 
to „hanami“ a kdy přichází do země? Kdy může 
obyčejný smrtelník spatřit na vlastní oči japon-
ského  císaře  a  jak  takové  setkání  probíhá?  Co 
je  tak úchvatného na moderní  japonské archi-
tektuře 21. století a v čem jsou neopakovatelné 
japonské  zenové  zahrady?  Přijďte  do městské 
knihovny obohatit své poznání o této esteticky 
vyspělé vzdálené, a přece nám blízké kultuře.

YACHTING A EXPEDICE PLACHETNICÍ – 
 Tomáš Kůdela
30. listopadu v 17.00
Zveme Vás na putování evropskými moři a At-
lantickým  oceánem.  Zažijte  s  námi  expedi-
ci na Kapverdy, výstup na činné sopky, setkání 

s  delfíny.  Poznáte,  že  moře  nám  nenabízí  jen 
krásné romantické zážitky a koupání v zátokách, 
skrývá v sobě i hrubost, a když tuto tvář odhalí, 
každý z nás si musí sáhnout na samé dno...

KURZ
Kurz kreslení pravou mozkovou hemisfé-
rou – SUCHÝ ŠTĚTEC
9. prosinec v 9.00
Suchý  štětec  je  jednoduchá,  a  přitom  velmi 
efektní technika malování. Malujeme štětcem 
s olejovou barvou.
Kurz je jednodenní a přijít na něj mohou úplní 
začátečníci. Je určený pro všechny, kteří chtějí 
tvořit a zároveň relaxovat a třeba také zlomit 
vnitřní přesvědčení, že namalovat obraz mo-
hou pouze umělci.
Přihlašovat na kurz se můžete na www.oprav-
dovysvet.cz.

VÝSTAVA
ČEPICE A ŠÁLY
1. listopadu až 22. prosince
Poslední dva měsíce v roce 2017 se v Městské 
knihovně Tišnov můžete těšit na výstavu ručně 
vyráběných ČEPIC A ŠÁL, z dílny Renaty Žilkové.
 
ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KNIHY MÉHO SRDCE S JOSEFEM LADOU
Městská  knihovna  Tišnov  a  Základní  škola 
Smíškova Vás zvou na Knihy mého srdce s Jo-
sefem Ladou.
V  rámci  projektu  bude  probíhat  následující 
program:
24.  10.  –  30.  11.  2017  BESEDA:  Svět  Josefa 
Lady – Beseda je určená dětem 1.–5. tříd.
24. 11. 2017 VÝTVARNÁ DÍLNIČKA s Alicí Do-
stálovou: Děti  sklo baví – akce  je určena dě-
tem ze 3.–4. tříd
22. 11. – 1. 12. 2017 VÁNOČNÍ VÝSTAVA: Gale-
rie Skleněnka 
28. 11. 2017 SPOLEČNÉ ČTENÍ
listopad 2017  –  duben 2018 ŽÁKOVSKÁ VÝ-
STAVA: Josef Lada mezi námi
Pro  více  informací  sledujte  web  Měst-
ské  knihovny  Tišnov:  www.mktisnov.cz/
detske-oddeleni/knihy-meho-srdce.

  Městská knihovna Tišnov  



10 Tišnovské noviny

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO  

Mezinárodní setkání dětí a mládeže v Moldavě nad Bodvou 26. až 29. září
Marie Němcová, Petra Kappelová

Jedním  z  partnerských  měst  Tišnova  je  Mol-
dava  nad  Bodvou  na  východním  Slovensku, 
odkud  v  září  přišlo  pozvání  na  Mezinárodní 
setkání  dětí  a  mládeže.  Podle  propozic  bylo 
třeba  představit  své  město  např.  formou  vi-
deoprezentace,  posterů,  kulturního vystoupe-
ní, prezentace tradičních výrobků, ochutnávky 
– a vše doprovodit dvojjazyčným komentářem.   
Nabídku k reprezentaci města Tišnova naše 

Základní škola Tišnov, Smíškova, přijala. Vybra-
né desetičlenné družstvo žáků z devátých roč-
níků  se  aktivně  chopilo  přípravy  požadované 
prezentace.  Představili  Tišnov  z  hlediska  his-
torie, pamětihodností a přírodních zajímavos-
tí, významných osobností i důležitých podniků 
a výroben. Velmi pěkně také uměli ukázat svou 
školu s množstvím aktivit a úspěchů a  to vše 
s doprovodným slovem v češtině i angličtině.
Úterní  ráno  26.  září  nás  zastihlo  u  školy 

s velkým množstvím zavazadel a dárků. Pan ři-
dič ale byl kouzelník, vše krásně do malého au-
tobusu naskládal  a  vyrazili  jsme na poměrně 
dlouhou cestu.
V  odpoledních  hodinách  jsme  dorazili  na 

místo a v podvečer bylo v Moldavě v kulturním 
středisku oficiálně mezinárodní  setkání  zahá-
jeno. Kromě Tišnova a dvou škol z Moldavy se 
účastnilo dalších pět maďarských měst – Buda-
pešť, Edelény, Encs, Karcag, Siklós, nepřijeli zá-
stupci Polska z Brzozówa.
Tady nás čekalo první překvapení, protože 

kromě nás nikdo angličtinou svoje vystoupení 
nedoprovodil, což u slovenštiny až tak nevadi-
lo, ale ta maďarština, a pětkrát!

Určitě  jsme  se  dobře  zapsali  do  pamě-
ti  všech,  protože  jsme  jako  jediní  připravili 
ochutnávku výrobků, a ještě ji děvčata nabízela 
v podhoráckých krojích. 
Další  dny  jsme  s  průvodci  z  řad  studen-

tů  moldavského  gymnázia  poznávali  Košice 
a Moldavu. Ve čtvrtek odpoledne se pak konal 
hlavní  bod  setkání  –  mezinárodní  sportovní 
soutěž v závodu všestrannosti. 
Naše družstvo, přes potíže se střelbou, ob-

sadilo  krásné  medailové  třetí  místo,  kterým 
jistě udělalo radost  i delegaci zástupců města 
– panu starostovi Dospíšilovi, místostarostovi 
Součkovi, paní Švecové a panu Kudláčkovi, kte-
ří se zúčastnili slavnostního vyhlášení.
Večer nás čekal ještě společný výtvarný pro-

jekt,  ve  kterém  spolupracovali  ve  skupinách 
jednotliví zástupci škol.
A jak návštěvu hodnotí žáci? Zuzka Landori 

napsala:
„V úterý 26. září jsem se spolu s devíti spolu-

žáky z devátých tříd ZŠ Smíškova, paní zástup-
kyní Petrou Kappelovou a paní učitelkou Marií 
Němcovou vydala  na  osmihodinovou  cestu na 
Slovensko  do Moldavy  nad Bodvou.  Po  příjez-
du jsme se ubytovali a navečeřeli v autokempu 
v Jasově. Poté jsme jeli do Moldavy, kde jsme se 
seznámili  díky  prezentacím  našich  vrstevníků 
s ostatními městy a školami a prezentovali měs-
to Tišnov i naši školu. Myslím, že tato prezenta-
ce byla úspěšná. Pak jsme se vrátili do Jasova.
Druhý  den  jsme  začali  výletem  do  Ja-

sovské  jeskyně,  která  nás  všechny  nadchla, 
protože takovou jeskyni jsme u nás ještě nevi-
děli. Odpoledne nás čekala nádherná prohlíd-
ka  Košic,  viděli  jsme  např.  zpívající  fontánu, 

divadlo, katedrálu aj. Klidně bych si tento výlet 
zopakovala. 
Dopoledne  třetího  dne  jsme  strávili  v  Mol-

davě,  kde  pro  nás  byla  připravena  prohlídka 
po městě. Odpoledne došlo také na sportování. 
Šestičlenná  družstva  z  každé  školy  běžela  cca 
dva kilometry. Na této cestě nás čekalo šest sta-
novišť, kde jsme dostávali body za splněné úko-
ly. Naše škola se umístila na třetím místě. Tento 
úspěšný  poslední  den  v Moldavě  jsme  všichni 
společně zakončili výtvarným uměním. Poslední 
den ráno jsme si zabalili a jeli jsme domů. Cesta 
byla dlouhá, ale s naším řidičem jsme to úspěš-
ně zvládli. Myslím, že můžu za všechny říct, že 
jsme si to moc užili a že bychom jeli znovu.  Tím-
to bych chtěla poděkovat všem, kteří nám tento 
skvělý zážitek umožnili, bylo pěkné potkat nové 
lidi a spřátelit se s nimi. Moc děkujeme.“
My, pedagogický doprovod,  se ke kladné-

mu hodnocení musíme připojit. Žáci poz nali 
krásná  místa  a  tradice,  navázali  nová  přá-
telství  a  v  neposlední  řadě  mohli  uplatnit 
svoje  znalosti  angličtiny  a  nedělalo  jim  po-
tíže  srdečně  komunikovat  i  s  maďarskými 
vrstevníky.
Velké poděkování patří městu Tišnov, které 

hradilo  dopravu  a  věnovalo  drobné  upomín-
kové předměty pro soutěžní družstva. Děkuje-
me panu řidiči Jaroškovi z firmy Hliněnský za 
bezpečnou jízdu a ochotu, Pivovaru Tišnov za 
vzorky výrobků a firmě VITAR s. r. o. za štěd-
rý sponzorský dar ve formě nápojů. A také sa-
mozřejmě vedení školy, které nás na tuto akci 
uvolnilo, a vůbec všem, kteří nám s přípravou 
pomáhali.
redakčně zkráceno

Tišnov z výšky
Lenka Dufková, Barbora Kulhánková

Dětem  na  ZŠ  28.  října  chceme  ukázat  vý-
uku  i  jinak.  Téměř  celý  školní  rok  stráví 

v  lavicích,  a  proto  jsme  chtěli  využít  ještě 
příznivého  počasí  v  jeho  prvních  měsících 
a připravili jsme pro ně ve spolupráci s Klu-
bem  přátel  školy  ZŠ  Tišnov  nám.  28.  října 

za  finanční  podpory města Tišnova projekt 
s  názvem  Tišnov  z  výšky.  Svojí  náplní  vol-
ně navazoval na úspěšný celoškolní projekt 
,,Poznej  svůj  region  MAS  Brána  Vysočiny“ 

  ZŠ Smíškova  

  ZŠ nám. 28. října 

Turistické informační centrum funguje i mimo sezónu 
Eliška Špačková, vedoucí

Turistická sezóna již skončila, ale íčko je v provozu i nadále. Můžete si zde zakoupit vstupenky do kina či na jinou kulturní akci. Každý všední den od 
8.00 do 17.00 (mimo polední pauzu) Vás rádi přivítáme v novém TIC na nám. Míru 120. Kromě informačních služeb nabízíme kopírování, tisk, vyu-
žití PC atd. V nových prostorách je zřízena úschovna zavazadel, bikeboxy a veřejné toalety. 

  Turistické informační centrum  

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ  
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realizovaný v roce 2014. Cílem projektu Tiš-
nov z výšky bylo prohloubit poznávání nej-
bližšího  okolí  města.  Na  jeho  počátku  bylo 
vybráno devět kopců ležících u Tišnova. Zá-
stupce z každé třídy si nejprve vylosoval ná-
zev  kopce.  Hlavním  úkolem  pro  jednotlivé 
třídy pak bylo,  v  rámci  přírodovlastivědné 
vycházky a po předchozí přípravě,  jednotli-
vé kopce navštívit. Děti tak mohly pozorovat 
krajinu kolem sebe a poznávat okolí Tišno-
va z jiného úhlu pohledu. Samotná práce na 
projektu byla rozdělena do dvou dnů. V ten 
první  žáci  absolvovali  vycházky.  Kromě  vr-
chů v bezprostředním okolí školy,  jako  jsou 
Květnice  či  Klucanina,  patřily  mezi  jejich 
cíle  například  Čepička,  Výrovka,  Střemcho-
ví, Kozí brada či Pasník. Druhý den pak děti 
zpracovávaly  svoje  zážitky  a  nově  nabyté 
informace  formou  projektových  prezenta-
cí. K tomu potřebovaly zjistit mnohé – něco 
o historii kopce, vlastivědnou a přírodověd-
nou charakteristiku dané  lokality nebo pří-
padnou zajímavost. Součástí prezentace byl 
také krátký literární výstup a fotografie po-
řízené na vycházce. 
Ze všech prezentací byla vytvořena v pro-

storách školy výstava, na které se práce všech 
třídních  kolektivů  představily  a  žáci  i  peda-
gogové měli následně možnost hlasovat a vy-
brat v dané kategorii tu nejlepší. Celý projekt 
vyvrcholil vyhlášením prezentací s největším 
počtem hlasů a žáci z vítězných tříd 1. C, 6. C 
a 7. B se vznesli v horkovzdušném balónu, aby 
měli  během  kotveného  letu  možnost  vidět 
Tišnov z výšky.
Naučme děti poznávat krásy našeho města 

a okolí, vždyť právě tohle má smysl.

Kolikrát jsme člověkem aneb  
Den jazyků v Lomnici
Eva Vítková, Magdalena Nosková

O tom, že nic se neděje náhodně,  jsme se přesvědčili hned na začát-
ku září  i v naší škole. Výzdoba školního vestibulu ve stylu Provence, 
kterou jako vždy dokonale vytvořila paní učitelka Němcová, přímo vy-
bízela k poznání Francie a francouzštiny při každoročním Dni jazyků. 
A  když  jsme  zjistili,  že  na  Fortiku  nastoupila mladá,  krásná,  nadaná 
a šikovná učitelka francouzštiny Sabina Bargl, naše volba byla jasná. 
A ve středu 27. září vypuklo vše naostro. Francouzsky jsme počíta-

li, zdravili se, děkovali a samozřejmě i zpívali. Žáci prvního stupně se 
připravovali na zpěv písně Avignonský most a druhostupňovým vnikla 
do hudebního života zpěvačka Zaz. 
Žáci z 1. až 5. třídy se pak ve skupinových aktivitách seznámili s Ei-

ffelovkou, Monou  Lisou,  francouzskou módou  i  parfémy,  kreslenými 
filmy a snad každý z těch, kteří byli ten den ve škole, si bude pamato-
vat, že auta Citroën, Renault či Peugeot jsou spojená s Francií.
Žáci 2. stupně si mohli zvolit jednu ze čtyř dílen, ve kterých se vě-

novali  nejrůznějším  aktivitám.  Někteří  se  vžili  do  role  šéfkuchařů 
a  pohostili  nás  francouzskými  paštikami,  sýry  a  dortíky.  Další  sku-
pina  vytvářela  kreativní  díla  po  vzoru  umělců  Marcela  Duchampa 

a Guillauma Apollinaira, budoucí zahradní architekti zhotovili krásné 
modely francouzských parků a kartografové se s vervou pustili do vý-
roby nástěnné mapy Francie. Přichystané pochoutky sice rychle zmi-
zely,  ale  ostatní  výrobky  nám  budou  tento  den  plný  prožitků  ještě 
dlouho připomínat.
A to víte, že Francouzi nevyslovují „h“? My už ano!

  ZŠ Lomnice 

Foto: Jan Vaščák

Foto: Barbora Kulhánková
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DĚTSKÁ OLYMPIÁDA – 3. ročníky společně s MŠ – Krteček, Oranžová a Maršovská
Eva Bartesová

Dne  3.  října  uspořádaly  děti  třetích  tříd 
DĚTSKOU  OLYMPIÁDU  pro  MŠ  Krteček, 

Oranžová a Maršov.  Společně  strávily úter-
ní  dopoledne  v  tělocvičně  školy.  Netradič-
ní  sportovní  disciplíny  děti  hravě  zvládly. 
Také  s pomocí děvčat  z 9.  třídy. Velké díky 

posíláme  našim  kuchařkám  do  školní  jí-
delny,  které  připravily  čaj  pro  promoklé 
sportovce.

Studenti SŠ a ZŠ Tišnov pomáhají podpořit péči o terminálně nemocné
Bc. Pavla Caudrová

Studentům SŠ a ZŠ Tišnov není lhostejný osud 
lidí, kteří jsou již ve vážném stavu a prožíva-
jí své poslední chvíle. Chtěli by pomoci nevy-
léčitelně  nemocným  a  umírajícím,  aby  zbylé 
dny svého života mohli prožít doma v kruhu 
rodiny  a  svých  blízkých.  Každý  je  potřebný 
pro tento svět a má své nezastupitelné místo. 
Stejně  tak  je důležitá  i každá minuta našeho 

života. Tato skutečnost je pro nás ostatní těž-
ká i dobrá zároveň. Nutí nás překonávat sami 
sebe  a  jít  dál.  Všechno,  co  jsme  zažili,  dobré 
i zlé, nám pomáhá růst. Každá  i velmi boles-
tivá zkušenost se může obrátit v dobré a obo-
hatit nás. Záleží jen na nás.
Proto studenti pamatovali i na tyto potřeb-

né  a  zapojili  se  do  sbírky  Koláč  pro  hospic. 
Sbírka probíhá každoročně u příležitosti  Svě-
tového dne paliativní a hospicové péče, pomocí 

které chce OCH Tišnov také informovat veřej-
nost o možnosti domácí hospicové péče.
4.  října  nabízeli  po  celý  den  žáci  SŠ  a  ZŠ 

Tišnov  z  oboru  ošetřovatel/ka  chutný  koláč, 
jehož  koupí  bylo  možné  přispět  na  pomoc 
těmto potřebným.
„Velmi nás potěšil zájem lidí o sbírku a také 

jejich  velká  ochota pomoci  nevyléčitelně ne-
mocným lidem a jejich rodinám,“ sdělila jedna 
ze studentek.

Studenti Fortiky Máchovým krajem
Jiří Prášek

Již tradičně se žáci třetího ročníku SOŠ Fortika Lomnice zúčastnili ve 
dnech 17. až 19. září exkurze na Kokořínsko v rámci získání i prohlou-
bení  znalostí  z  předmětů  český  jazyk,  dějepis  a  zeměpis  cestovního 
ruchu.  Vedle  královských  a  šlechtických  hradů  jako  Bezděz,  Houska 
a Kokořín vystoupali i na horu Říp, vyfotili se u Čertových hlav u Libě-
chova, prošli se částí skalních stěn, poznali místní lidovou architekturu 
roubených chalup, zašlou (a nyní postupně obnovovanou) slávu prvo-
republikového rekreačního sídla v Harasově v Kokořínském dole a vy-
šli a sešli stovky schodů na skalní útvar Mšenské pokličky.
A  také  si  téměř na  každém kroku mohli  připomenout místa,  kde 

K. H. Mácha nacházel inspiraci pro svou báseň Máj. Počasí bylo ideální 
a ubytování, jídlo i zázemí přispěly k pohodě všech žáků i učitelů.

Žáci 2. ročníku navštívili Prahu a Karlštejn
Jiří Prášek

I letos se žáci druhého ročníku vydali po stopách našich dějin a li-
terární historie – na hrad Karlštejn, v muzeu voskových figurín prošli 
českými dějinami, následoval Pražský hrad, staroměstské uličky, mís-
ta, kde žili Jan Neruda a Jakub Arbes, kde kázal Jan Hus a kde za naši 
budoucnost  položilo  život  sedm  československých  parašutistů  v  ne-
rovném boji  s německými okupanty. Nadšení pak vzbudila návštěva 
a  zevrubná  prohlídka  retro  kavárny  James  Dean  Prague.  Kilometrů 
v nohách bylo dost a dost, ale počasí bylo milosrdné.
Dny  plné  informací  a  zážitků  vylepšilo  doplňování  kalorií  v  KFC, 

McDonald’s a pochopitelně nemohla chybět káva ze Starbucks. K dob-
ré atmosféře přispělo i příjemné ubytování na Karlštejně a královská 
večeře a snídaně.

  ZŠ Deblín  

  SŠ a ZŠ Tišnov  

  SOŠ Fortika  

___________________________________________________________________________ 
e-mail: reditel@soutisnov.cz  Číslo účtu: 31931641/0100

Foto: z archivu Střední odborné školy Fortika

Foto: z archivu Střední odborné školy Fortika
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Proběhla 1. část žákovské výměny 2017-18 v rámci partnerské spolupráce 
Gymnázia Tišnov a Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi
Barbora Holubová

Spolupráce  Gymnázia  Tišnov  a  slovenského  Gymnázia 
Vojtecha Mihálika v Seredi trvá již od roku 2008. Počá-

teční kontakty souvisely s průběhem mezinárodního multilaterálního 
projektu Comenius. Po velmi pozitivních zkušenostech z projektových 
aktivit jsme se rozhodli, že je třeba zachovat vzniklé partnerské vazby 
mezi učiteli a žáky tišnovského a sereďského gymnázia.
Od  té  doby  se  podařilo  za  finanční  podpory  MěÚ  Tišnov,  SRP 

Gymnázia Tišnov a do projektu zapojených českých  i  slovenských 
rodin realizovat kromě sportovních soutěží několik žákovských vý-
měn.  V  loňském  roce  se  uskutečnila  dvě  pracovní  setkání  učitelů 
obou škol, která byla provázena výměnou zkušeností a plánováním 
další spolupráce. V letošním školním roce mají žáci obou partner-
ských škol možnost zúčastnit se další z řady žákovských výměn. 4. 
až 5.  října 2017 navštívilo  třináct žáků Gymnázia Tišnov partner-
skou školu na Slovensku.  Jako vždy byl pro  tišnovské návštěvníky 
zajištěn pestrý program. Hostitelské rodiny poskytly českým účast-
níkům přátelské  zázemí. Na  jaře  2018 přivítá  Gymnázium Tišnov 
slovenské  žáky  s  pedagogickým  doprovodem.  Věříme,  že  se  nám 
podaří  opětovat pohostinnost,  se  kterou  se  setkáváme na  Sloven-
sku při každé návštěvě.

Jsme rádi, že se realizací naší studentské výměny opět prohlou-
bily osobní vazby s partnerským gymnáziem a se slovenským part-
nerským městem  Seredí.  Gymnázium  Tišnov  a  SRP  při  gymnáziu 
Tišnov děkují MěÚ Tišnov za finanční podporu spolupráce partner-
ských škol

Studenti tišnovského gymnázia podpoří Nadační fond Vrba
Kristýna Čermáková

Určitě si mnozí z Vás vzpomenete, že v roce 
2012  se místní  sokolovna  na  chvíli  promě-
nila v divadelní sál a diváci mohli zhlédnout 
muzikál Kráska a zvíře v podání nedvědické-
ho  pěveckého  sboru  PATRON.  Uplynulo  pět 
let  a muzikál  se vrací – v  trochu obměněné 

podobě  a  obsazení.  Ke  stávajícím  předsta-
vitelům  vybraných  rolí  se  přidala  řada  stu-
dentů Gymnázia Tišnov a připravují pro vás 
Krásku  a  zvíře  v  novém kabátě.  Zároveň  se 
také ukazuje, že studenti mají srdce na pra-
vém  místě  a  mají  chuť  pomáhat  těm,  kte-
ří  to  potřebují.  Celý  výtěžek  z  odehraného 
představení bude proto věnován Nadačnímu 

fondu  Vrba,  který  pomáhá  ovdovělým  rodi-
nám s dětmi. Konkrétně na projekt Hospody-
ně do ovdovělých rodin.
Neváhejte a přijďte i vy pomoci dobré věci 

a  zároveň  se  skvěle  pobavit  a  potěšit  krás-
ným příběhem a líbivými melodiemi – v pá-
tek 3. listopadu v 18 hodin v sále kina MěKS 
v Tišnově.

  Gymnázium Tišnov  

Foto: B. Holubová
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Rodinné centrum Studánka
Radka Štěpanovská, koordinátorka RC, 
Zuzana Kurdiovská, statutární zástupkyně

V listopadu jsme pro vás v RC Studánka připra-
vili několik zajímavých aktivit. Podrobné infor-
mace naleznete na www.studanka-tisnov.cz 
nebo na FB. Na aktivity je třeba nahlásit se pře-
dem na e-mail studanka.tisnov@gmail.com. 
Hlídání dětí na požádání zajistíme.

MARTINSKÝ SVĚTÝLKOVÝ PRŮVOD
Přijďte  s  dětmi  na  tradiční  světýlkový  prů-
vod,  který  začíná  v  parku  u  kostela  sv. 
Václava a vede na náměstí Míru. Zde si zazpí-
váme a připomeneme legendu o sv. Martino-
vi.  Také  letos  přijede  Martin  na  bílém  koni, 

pochutnáme  si  na  rohlíčcích  a  teplém  pití. 
Vezměte  si  s  sebou  světýlka,  nejlépe  vlast-
ní  výroby.  Sejdeme  se  v  pátek  10.  listopa-
du v 16.30 v parku u kostela sv. Václava. Bez 
přihlašování.

ZDRAVÝ JÍDELNÍČEK PRO PODPORU 
IMUNITY A DUŠEVNÍ POHODY
V úterý 14.  listopadu od 16.00 do 19.00 vás 
zveme na přednášku nutriční terapeutky Ing. 
Terezy  Bočkové  se  zaměřením  na  podzimní 
a  zimní  kuchyni.  Dozvíte  se,  jak  připravovat 
jídla, která vám zpříjemní sychravé dny, bude-
te se po nich cítit  fit a podpoříte přirozenou 
obranyschopnost  organismu.  Součástí  před-
nášky je ochutnávka i recepty.

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
Ve  čtvrtek  16.  listopadu  v  16.30  začíná  dal-
ší  cyklus  cvičení  pro  těhotné.  Je  vhodný  pro 
ženy od ukončeného prvního trimestru fyzio
logického těhotenství. Cvičební lekce jsou za-
měřeny  na  protažení  a  posílení  důležitých 
svalových skupin, nácvik správného dýchání, 
držení těla, na zvýšení kondice nezbytné k sa-
motnému porodu. Cvičení vede fyzioterapeut-
ka Mgr. Martina Šaclová. 

ŽENA V PRACOVNÍM PRÁVU
Připravili  jsme  pro  vás  seminář  s  Mgr.  Ja-
nou  Růžičkovou  na  téma  mateřská  a  rodi-
čovská  dovolená  z  pohledu  práva,  návrat  do 
práce  po  rodičovské  dovolené,  výdělečná 
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činnost  během  mateřské  a  rodičovské  do-
volené,  zvláštní  podmínky  pro  těhotné 
a  ukončení  pracovního  poměru  během  tě-
hotenství.  Datum  semináře  naleznete  na  
www.studanka-tisnov.cz. 

RELAXACE A IMAGINACE
Přijďte  si  odpočinout  po  náročném  pracov-
ním  vytížení!  Relaxační  metody  přinášejí 
pocity  osvěžení,  uklidnění  a  štěstí.  Tyto  po-
zitivní pocity neprožívá  jenom mysl,  ale  celé 
tělo. Relaxace a imaginace se koná ve čtvrtek 
30.  listopadu  od  18.30  do  20.00  pod  vede-
ním psycholožky Mgr. Hany Pelčákové Kube-
cové.  Je nutné přihlásit  se předem na email  
h.kubecova@seznam.cz nebo tel. 736 607 320.

ADVENTNÍ SBÍRKA PRO POTŘEBNÉ
Rodinné centrum Studánka i v letošním roce 
bude v předvánočním čase pomáhat potřeb-
ným. Tentokrát to už nebudou děti z dětských 
domovů jako v předchozích letech, ale rodiny 
z Tišnovska v náročné životní situaci. Ve spo-
lupráci  s  odborem  sociálních  věcí  pořádáme 
ve dnech 13. až 30.  listopadu sbírku  trvanli-
vých potravin, hygienických potřeb a základ-
ního  vybavení  domácnosti.  Nosit  můžete 
následující věci: starší povlečení, prostěradla, 
přikrývky, peřiny, z hygienických potřeb mý-
dlo, šampon, prací prášek, jednorázové pleny 

pro děti od šesti do dvanácti měsíců, toaletní 
papír,  dále  příbory  a  kuchyňské  nože,  z  po-
travin těstoviny, rýži a masové konzervy. Tyto 
věci, prosím, noste do kanceláře RC Studánka, 
Riegrova 318, Tišnov. Můžeme přijmout pou-
ze  předměty  uvedené  v  seznamu.  Děkujeme 
všem  dárcům  za  jejich  pomoc.  Vánoce  jsou 
svátky klidu, vnesme společně více klidu i do 
duší lidí v těžké životní situaci. 

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme  společnosti  Siemens  Electric  Ma-
chines,  s.  r.  o.,  v  Drásově  za  finanční  dar  na 
nákup  vybavení  do  tělocvičny  a  herny.  Této 
podpory si velmi vážíme.
Rodinné centrum Studánka ocenilo přístup 

a ochotu paní Odehnalové a dalších pracovní-
ků v dětské obuvi (Žirafka) v Tišnově (Na Lou-
kách 393) Řádem dětského úsměvu.  Vážíme 
si vstřícnosti k rodinám s dětmi, přátelského 
přístupu  i  odborné  rady.  Při  této  příležitosti 
vyzvala  paní  Odehnalová  děti  k  namalování 
obrázků, kterými vyzdobila dětský koutek ve 
své prodejně obuvi. Všechny malé umělce od-
měnila malým dárkem. Děkujeme.
Ve dnech 9.  až 11.  října pořádalo RC Stu-

dánka tradiční podzimní burzu dětského ob-
lečení  a  dětských  potřeb.  Děkujeme  všem 
dobrovolníkům,  kteří  se  na  akci  podíleli, 
a  také  těm,  kteří  věnovali  věci  potřebným 

v rámci charitního šatníku. Těšíme se na vidě-
nou na jarní burze.
Rodinné centrum Studánka děkuje za pod-

poru  Ministerstvu  práce  a  sociálních  věcí, 
z  jehož  rozpočtu dostalo  v  roce 2017 dotaci 
na  projekt  „Studánka  pomáhá  rozvíjet  rodi-
čovské kompetence i osobní potenciál“. Cílem 
projektu je osobnostní růst rodičů, který je zá-
kladem k zvládnutí rodičovské role. Pro naše 
klienty v  rámci projektu připravujeme před-
nášky, semináře a kurzy zaměřené na výcho-
vu, komunikaci, osobnostní růst a posilování 
vztahů mezi  rodiči  a  dětmi  a mezi  partnery. 
Součástí  projektu  je  psychologické  poraden-
ství, program pro rodiče dětí s ADHD, předpo-
rodní příprava a coworkingové centrum.

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

Aktivity projektu „Studánka pomáhá 
rozvíjet rodičovské kompetence i osobní 

potenciál“ jsou podpořeny z dotačního progra
mu Rodina. Jeho součástí jsou aktivity 2, 4, 5.

Projekt Kulturní akce pro rodiny 
s dětmi je realizován za finan ční 

podpory města Tišnova (aktivita 1). Projekt 
psychologických služeb pro rodiny je realizo
ván za finanční podpory města Tišnova (akti
vita 5). 

Kreativní kurzy pro dospělé v Inspiru
Dáša Lazarová

Víte, že v Inspiru se může realizovat každý? Že tu máme nabídku pro 
všechny věkové kategorie? Pokud rádi tvoříte a je to váš způsob rela-
xace nebo se chcete naučit něco nového, máme pro vás nabídku krea-
tivních kurzů pro dospělé.
TVOŘIVÝ FREESTYLE  –  večerní  setkávání  žen,  při  kterém  tvoříme 
pod  vedením  lektorky  předem  dohodnuté  techniky,  na  kterých  se 
shodneme. Vyrábíme šperky z fima, pryskyřice, mušlí a korálků, bro-
že z filcu, malujeme na hrnky, tašky i boty technikou Zentangel, z ke-
ramiky jsme si udělaly krásné květináče, z papíru netradiční adventní 
věnce, háčkovaly jsme síťovku a pletly šálu bez jehlic, jen tak rukama. 
Vyráběly  jsme  lapače snů  i  sushi. Chystáme se plést košíky z papíru 
a malovat na deštníky. Můžete se k nám přidat. Setkáváme se každé 
úterý od 18.30 do 20.30.
KERAMIKA – práce s hlínou je velmi příjemná relaxační činnost, při 
které vznikají pod rukama úžasná díla. Začátečníci se zde naučí, jak 
postupovat od zpracování hlíny až do  finálního výrobku. Vyzkouší-
te si možnosti různého dekorování. Ti zkušenější si zde mohou rea-
lizovat svoje představy. Kromě modelování mají i možnost odlévání 
do sádrových forem a točení na kruhu. Každou středu od 17.00 do 
19.00.
PALIČKOVÁNÍ – paličkovaná krajka krok za krokem od základu až po 
jednoduché obrázky, vánoční ozdoby, originální šperky a doplňky. Na-
učíte se základní techniky, vyrobíte si vzorníky a postupně proniknete 
do tajů křehké krásy. Možná Vás překvapí, že to není tak složité, jak to 
vypadá. Již na Vánoce si dokážete vytvořit první výrobky. Ukážeme si 
starou tradiční textilní techniku i v novém moderním barevném pojetí. 
Každou středu od 16.00 do 18.00 (možný pozdější příchod).

  SVČ Inspiro  
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  Centrum sociálních služeb Tišnov  

Přehled akcí
Jana Wildová, ředitelka

Termíny plavání ve Wellness Kuřim 2. pololetí 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

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 8. listopadu 
a 13. prosince od 15 hodin v knihovně DPS Králova.
 
Poslechový pořad Čtvero ročních období
Ve středu 8. listopadu si poslechneme písně s tematikou jara, léta, 
podzimu a zimy v podání Milana Chladila, Yvonne Přenosilové, Petra 
Spáleného a dalších. Akce se koná jako vždy od 15 hodin v knihovně 
DPS Králova.
 
Přednáška o Titanicu
Zveme Vás 16. listopadu od 14 hodin do jídelny DPS Králova na 
přednášku Dany Šimkové o Titanicu. Přijďte se zaposlouchat do 
příběhu o nešťastném potopení této lodi a především o osudech lidí 
spjatých s tímto neštěstím. Součástí přednášky jsou videoukázky. 
Vstupné dobrovolné.

Adventní tvořivá dílna v CSS Tišnov
V pátek 24. listopadu se již tradičně bude konat adventní tvořivá díl
na s aranžérkou Jitkou Pokojovou, v jídelně DPS Králova od 13 hodin. 
Přijďte si s námi vyrobit a nazdobit adventní věnce, vánoční aranže 
a dekorace. K dispozici budete mít chvojí, ozdoby, přírodní materiály, 
tavnou pistoli k přichycení ozdob aj. S sebou si přineste věnec, 
případně kruh, vázací drát, ozdoby a svíčky, dle vlastní fantazie.
 
Vánoční výstava
Srdečně Vás zveme na vánoční výstavu ručních prací seniorů, která 
se koná v pondělí 27. listopadu od 9 do 16 hodin v prostorách DPS 
Králova. K vidění a případně i zakoupení budou vánoční dekorace,  
šité hračky, korálkované ozdoby a šperky, háčkované výrobky, 
keramika, perníčky a řada dalších výrobků.
 
Zdobení perníčků s Alenou Smejkalovou
V pátek 1. prosince od 13 hodin v jídelně DPS Králova si můžete 
přijít nazdobit perníčky, naučit se nové motivy, předat si rady a tipy 
na zdobení. Perníčky a polevu budete mít k dispozici nebo si přineste 
vlastní.
 
Mikulášská zábava
Zveme Vás do Centra sociálních služeb na Mikulášskou taneční 
zábavu, která se bude konat ve čtvrtek 7. prosince od 14 hodin 
v jídelně DPS Králova. K tanci i poslechu Vám zahraje MALÁ KAPELA. 
Možná Vás navštíví Mikuláš. Občerstvení zajištěno, vstupné dobro-
volné.  Těšíme se na Vás.
 
Vánoční vystoupení Jiřího Helána
Zveme Vás v úterý 12. prosince od 15 hodin na tradiční 
předvánoční vystoupení Jiřího Helána a Rosti Komosného. Přijďte se 
vánočně naladit při lidových písničkách a koledách.
Vystoupení se koná v jídelně DPS Králova, vstupné dobrovolné.

Adventní dílny v MěKS Tišnov
Lucie Dospíšilová, Tvoření LuKa 

Každoroční tvořivé adventní dílny proběhnou jako obvykle 
v prostorách Městského kulturního střediska Tišnov v ter-

mínu 2. prosince.

Bližší informace včetně plakátu zveřejníme v dalším, 
dvanáctém čísle Tišnovských novin.

Na tvoření a příjemné chvíle s vámi všemi se těší Tvoření 
LuKa a Inspiro.

Poděkování za Den seniorů
Lenka Knechtová, zastupitelka

Děkuji paní ředitelce Ing. Mgr.  Janě Wildové 
a pracovnicím Centra sociálních služeb v Tiš-
nově za přípravu oslav Dne seniorů. V letoš-
ním  nápaditém  programu  zazářili  žáci  naší 
základní  umělecké  školy,  kteří  předvedli 
svoje  dovednosti  napříč  všemi  uměleckými 

obory za doprovodu svých učitelů. Zejména 
pěvecká vystoupení účastníky akce nenecha-
la chladnými. Ani senioři však nezůstali bez 
prezentace. Módní přehlídka  zaujala  zejmé-
na  nápaditými  doplňky  v  podobě  deštníků 
a cvičení seniorek napovědělo, že v každém 
věku může být člověk fit. Stačí jen dobrá ná-
lada,  radost  ze  života  a  pohybu.  U  písniček 

Heleny  Vondráčkové  jsme  zavzpomína-
li  na  léta  nedávno minulá  a  nechali  se  hýč-
kat  v  rytmu  jejích  písní.  Pan  místostarosta 
města  Tišnova  Ing.  Václav  Šikula  všechny 
přítomné  pozdravil  jménem  celého  vede-
ní  tišnovské  radnice a popřál našim senior-
kám a seniorům pevné zdraví, dobré vztahy 
a soudržnost.
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Mezinárodní den seniorů v CSS Tišnov
Mirka Dospíšilová

Rok  se  s  rokem sešel  a  opět  tu máme osla-
vu  Mezinárodního  dne  seniorů.  Je  správné, 
že  společnost  nezapomíná na dříve naroze-
né a dává jim najevo díky za vše, co pro nás 
udělali,  ať  se  to  týká  soukromého  života, 
nebo  účasti  v  různých  společenských  spol-
cích. A pamatuje  se na ně  i  v Tišnově. Také 
my  vplujeme  do  programu  „Napříč  genera-
cemi“ připraveného s odpovědností a láskou.
Je krásný pátý říjnový den a paleta barev 

z  okolní  přírody  se  přenáší  do  jídelny  CSS. 
Provázení  pořadem  se  ujala  paní  ředitelka 
Wildová.  Přivítala  zástupce  města  Tišnova 
v čele  s místostarostou panem Šikulou a už 
začíná samotný program.  
Jako první nastupují žáci tanečního a hu-

debního  souboru  ZUŠ Tišnov. Malé  a  něžné 
baletky  lehounce  předtančí  své  vystoupe-
ní. Malý klučík předvede, co už se naučil na 
harmoniku.  Dále  zazpívají  několik  písniček 
nadaná  holčina  a  kluk,  které  doprovází  na 
klavír  jejich paní učitelka. Vrcholem hudeb-
ního vystoupení jsou skladby zahrané dvěma 
mladými  muži  na  hoboje.  Celé  vystoupení 
bylo takové krásné pohlazení po duši.
A už pochodují naše seniorky. Sice v ma-

lém počtu, ale s velkým odhodláním a odpo-
vědností předvést své vystoupení co nejlépe. 
Trička  s  nápisem  „Buď  fit“,  v  rukou modré 
třásně a příjemná hudba,  to vše přispělo ke 
zdárnému výsledku.
Představení Helena Vondráčková – revival 

je naplněno kolekcí nejznámějších a nejkrás-
nějších  písniček  této  zpěvačky.  Obecenstvo 
se přidává k účinkujícím.
Po kladném hodnocení z loňského roku tu 

znovu máme módní  přehlídku.  Seniorky  se 
převlékly ze sportovního do svátečních šatů, 
jako doplněk si vzaly různobarevné deštníky. 

Každá  dostane  svůj  prostor  předvést  se  za 
tónů příjemné hudby. Obecenstvo je povzbu-
zuje  potleskem. A  teď hezky  seřadit  a  je  tu 
vystoupení s deštníky. Líbivá písnička „Ššš…“, 
nápaditá  choreografie  Markéty  Prokopové 
a šťastný konec.
Poslední  vystoupení  programu  naplňuje 

spolek LOTA z Lomnice u Tišnova s přehlíd-
kou historických kostýmů. Nastupují za tónů 
sváteční hudby. Krásné barevné róby, na hla-
vách  bílé  paruky,  v  rukou  vějíře  nebo malé 
deštníky. Jejich taneční kreace a celkový do-
jem nás v duchu přenáší do dřívějších dob na 
hrady a zámky. Za velkého potlesku odchází.
Každoročně  je  součástí  oslavy  vyhod-

nocení  soutěže  „O  nejkrásnější  květinovou 

výzdobu  DPS“.  Je  obdivuhodné,  jaké  kreace 
květin  dovedou  naši  senioři  vypěstovat  na 
malém prostoru balkonu nebo okna. Všichni, 
kteří  takto  zvelebují  své  okolí,  dostali malý 
dárek. 
Skončil  program  a  začíná  volná  zábava. 

K  tanci  a poslechu hraje Brněnská Heligon-
ka. Dobrá nálada a úsměv na tvářích zúčast-
něných  svědčí  o  tom,  že  se  celé  odpoledne 
vydařilo. 
Velký  dík  patří  všem  pracovníkům  CSS 

v Tišnově, kteří se na úspěšné akci podíleli. 
Přítomnost  kameramana  Tišnovské  tele-

vize a profesionálního fotografa zaručuje, že 
se budeme moci vracet a vzpomínat na říjno-
vou akci.

Oslavy desátého výročí 
Marcela Dvořáková,  
ředitelka Oblastní charity Tišnov

Den 15. září se nesl v duchu oslav desátého 
výročí založení Oblastní charity Tišnov. 
V  odpoledních  hodinách  bylo  vyjádře-

no  poděkování  kolegům  ředitelům  oblast-
ních  charit Biskupství  brněnského  a  vedení 
Diecézní charity Brno. Společné chvíle  jsme 
zahájili  mší  svatou  v  Lomnici.  Ta  probíha-
la  v Božím hrobě v kostele  a  za pracovníky 
a  uživatele  Oblastní  charity  Tišnov  ji  slou-
žil  pan  farář  Ervín  Jansa.  Srdečné  setkání 
pokračovalo  obědem  v  nádherných  prosto-
rách zámku. Jeho přípravy se zhostili tamější 

studenti. Těm i vedení Středního odborného 
učiliště a Střední odborné školy SČMSD patří 
vřelé díky. Program dále pokračoval návště-
vou  synagogy  a  židovského hřbitova prová-
zenou výkladem paní učitelky Zhořové.
Následoval  přejezd  do  Skryjí.  Uživatelka 

zařízení,  Irma,  se  hostů  ujala  a  provedla  je 
Chráněným  bydlením  a  Sociální  rehabilita-
cí za přítomnosti paní starostky obce Skryje 
MUDr.  Jany  Jeřábkové. Kolegové  byli  nadše-
ni z úrovně zařízení, profesního i rodinného 
přístupu  zaměstnanců  a  nádherného  sou-
žití uživatelů. Pan ředitel DCHB Ing. Oldřich 
Haičman nešetřil  chválou. Ocenil  i práci ve-
doucí Bc. Věry Dvořákové.

Spokojení  hosté  se  tak  mohli  přesunout 
do  Tišnova  na  koncert  s  občerstvením.  Ten 
se konal ve venkovních prostorách restaura-
ce U Palce,  které nám pan majitel, Miroslav 
Navrátil,  nejen  bezplatně  zapůjčil,  ale  také 
poskytl  celodenní  osobní  pomoc  při  orga-
nizaci koncertu. Bez nároku na honorář vy-
stoupil  vokální  sextet  pod  vedením  Báry 
Pavlišové za klavírního doprovodu Dady Kle-
mentové.  Všem  účinkujícím  patří  velký  dík 
za profesionální výkon.
Koncertem  jsme poděkovali  všem  lidem, 

kteří  nás  potřebují,  jejich  rodinám,  pracov-
níkům a všem, kteří si váží tvrdé práce čty-
řiceti  pěti  zaměstnanců  Oblastní  charity 

  Oblastní charita Tišnov  

Foto: Michal Beneš
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Koláč pro hospic v Oblastní charitě Tišnov
Šárka Blatná, koordinátorka sbírky

Ve středu 4. října jste si mohli v tišnovských ulicích zakoupit 
koláč a přispět na péči a podporu nevyléčitelně nemocných na 
Tišnovsku, kteří se rozhodli prožít poslední chvíle života v kru-
hu své rodiny a svých nejbližších. Akce přinesla neuvěřitelných 
30 303 Kč.
Koláč pro hospic  je  veřejnou  sbírkou, která každoročně upozor-

ňuje  na  problematiku  paliativní  a  hospicové  péče.  Již  několikátým 
rokem  je  významně  podpořena mnoha  firmami  z  Tišnova  a  okolí. 
Pracovníci charity od brzkých ranních hodin dodávají koláče do pře-
dem dohodnutých firem a zde je i prodávají. V některých začal prodej 
již v pět hodin ráno, v dalších byl domluven v různých dopoledních 
a poledních časech.
Před osmou hodinou se do akce zapojili studenti SŠ a ZŠ Tišnov 

a Gymnázia Tišnov. Více jak dvě desítky těchto dobrovolníků prochá-
zely městem a nabízely chutné koláče. Spatřit  jste  je mohli  také na 
stánku  u  prodejny Albert,  který  byl  otevřen  do  pozdních  odpoled-
ních hodin.  S koláči  rozdávali  letáčky  s  informacemi o možnostech 
domácí hospicové péče v našem regionu. Dalším prodejním místem 
byl farní úřad.
Sbírka zaznamenala velký úspěch. O to se v ulicích města zaslou-

žili především studenti. S nadšením oslovovali kolemjdoucí, nabízeli 

koláče a  informovali  je o problematice paliativní  a hospicové péče. 
Jejich  přístup  k  celé  akci  zaslouží  velikou  pochvalu.  Je milé  vědět, 
že existují mladí  lidé, kteří dokáží pomáhat bez nároku na honorář 
a kterým ani toto téma není lhostejné.
Oblastní charita Tišnov srdečně děkuje všem za maximální nasa-

zení v celé akci, rovněž i studentům a vedení SŠ a ZŠ Tišnov a Gym-
názia Tišnov, které jim umožnilo zapojení do sbírky. Děkujeme také 
dalším  dobrovolníkům,  spolupracujícím  firmám,  výrobcům  koláčů, 
úřadům, pracovníkům charity a především všem, kteří si od nás ko-
láč zakoupili.
Děkujeme, že nás podporujete ve snaze o smysluplný a snesitelný 

život našich klientů. I díky vám můžeme být přínosem nejen pro ně, 
ale pro celé rodiny umírajících. Snažíme se o  to, aby všichni kolem 
nich respektovali jejich jedinečnost a porozuměli tomu, že i z těžkých 
dob lze čerpat radost a sílu.

Tišnov.  Lidem,  kterým  není  lhostejná  tíži-
vá  situace  druhých,  ačkoliv  sami  ještě  péči 
nepotřebují. 
Společně strávené chvíle s našimi přízniv-

ci  jsou  pro  nás  důležité  a  nesmírně  cenné. 
Svými zkušenostmi se vzájemně obohacuje-
me a podporujeme. Pro zaměstnance i klien-
ty je to motivací „jít dál“.

Oblastní charita Tišnov pracuje na území 
padesáti devíti obcí ORP Tišnov a deseti obcí 
ORP Kuřim. Je součástí Biskupství brněnské-
ho zároveň s devíti dalšími charitami, které 
pomáhají  lidem již dvacet pět  let. V Tišnově 
se podařilo začít s budováním charitní orga-
nizace teprve před deseti lety, o to větší pod-
poru do další práce potřebujeme. 

Děkuji  všem,  kteří  s  námi  desáté  výročí 
oslavili. Těšíme se na budoucí společné chví-
le a do další desetiletky vstupujeme s nadše-
ním a vírou, že naše práce má smysl i proto, 
že její nedílnou součástí je milosrdenství pro 
nemohoucí a všechny lidi v nouzi.

Děkujeme, že pomáháte s námi!

 Foto: Petra Burianová

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO

OBLASTNÍ CHARITA

TIŠNOV

Máte doma člena rodiny upoutaného na lůžko?
Pojďte se podělit o své zkušenosti a starosti!

SŠ a ZŠ Tišnov, nám. Míru 22 a Oblastní charita Tišnov srdečně zvou 
na sociálně - zdravotnickou přednášku a besedu pro veřejnost na téma

Pečuji doma o člena rodiny
Kdy:  21. listopadu 2017 od 15 hodin

Kde:  učebna č. 28, 2. patro, SŠ a ZŠ Tišnov, nám. Míru 22

Program
ź Jak si sjednat Pečovatelskou/ 

Odlehčovací službu 
ź Polohování a hygiena na lůžku
ź Prevence dekubitů a jejich ošetřování
ź Výživa dlouhodobě ležícího člověka
ź Diskuse

Přednášející
ź Bc. Pavla Caudrová – všeobecná 

zdravotní sestra, odborná učitelka
ź Mgr. Kateřina Kouřilová – všeobecná 

zdravotní sestra, odborná učitelka
ź Mgr. Lenka Sodomková

– vedoucí Pečovatelské a Odlehčovací 
služby OCH Tišnov

ź Hana Mácová a Jana Pásková
– pracovnice Pečovatelské služby
OCH Tišnov

Přednáška se zaměří na praktické 
záležitosti související s péčí v domácím 
prostředí. 
K dispozici bude názorná ukázka 
polohování s možností vyzkoušet si 
manipulaci s imobilním člověkem. 

Účast je nutné nahlásit předem na
e-mail tisnov@tisnov.charita.cz nebo na 
čísle 731 656 871. Počet míst je omezený. 

Vstupné na přednášku je zdarma.
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SPOLKY A SDRUŽENÍ  MALÁ GALERIE TIŠNOVSKÝCH FOTOGRAFŮ – 10. díl  

připravuje Václav Seyfert, redaktor TN

Josef Ptáček
Fotografování  je  pro mne  dobrodružstvím. 
Dobrodružstvím poznání. Poznání tajemství 
světla,  které modeluje  i  popírá,  zvýrazňuje 
i zastírá. Je to cesta, kde jít je důležitější než 
dojít. Cesta, kde chůze přináší více než cíl. Je 
to  cesta  za horizont  sebe  samého.  Jsem na 
ní  už  hodně  dlouho.  Prakticky  od  té  doby, 
kdy jsem začal fotografii chápat jako účinný 
výrazový prostředek. Díky ní jsem měl mož-
nost  nahlédnout  do  tajemství  života  růz-
ných živočichů (především ptáků), navštívit 
kouzelné kouty u nás i podívat se na příro-
du za hranicemi a jsem za to vděčný osudu.
A  tak  jsem v  lyrické části mého  fotogra-

fického snažení došel k závěru, kterým jsem 
oslovil  návštěvníky  jedné  z  výstav:  Vážení, 
dusí  vás  realita  a všednost dne?  Jeho  šedi-
vost, nevzrušivost a ubíjející stejnost? Zkus-
te  si  na  chvíli  sednout  pod  křídla  Pegase, 
toho  bájného  okřídleného  koně  –  symbo-
lu básníků,  s  jehož pomocí  se můžeme do-
stat do úplně jiného světa. Do světa fantazie 
a poezie.  Jako nutnou výstroj nesmíte však 
zapomenout vzít s sebou chtění. Ano, chtě-
ní. Chtění dostat se k dětským očím, plným 
dychtivé zvídavosti a hravé představivosti.
K  podnětům  vydat  se  na  takovou  cestu 

může  posloužit  někdy  hodně málo.  U mne 

to  byla  náhoda. Dostal  se mi  do  rukou mi-
kroskop  s  možností  připojení  fotoaparátu. 
A hle, pro dobrodružství fantazie se objevi-
la  nová,  zcela  netušená  cesta.  Za  zvětšova-
cími skly se začaly dít věci, že jsem nestačil 
žasnout. Kladl  jsem na sklíčka různé mate-
riály,  mačkal  je,  natáčel  odrazové  zrcátko 
a tiskl spoušť. Nádherné na tom bylo, že ob-
razce, které se na prchavý okamžik objevily, 
už se nedaly nikdy zopakovat. Následné ko-
lorování  anilinovými  barvami  mi  poskytlo 
možnost ovlivnit barvou emotivní působení 
jinak abstraktní černobílé fotografie (v teh-
dejší době  jiná možnost řízeně ovlivnit pů-
sobnost  snímků  nebyla,  digitální  barevná 
fotografie byla ještě někde v nedohlednu).
Mohl  jsem  tak  tímto  experimentováním 

navázat  na  fotografickou  metaforu,  která 
mě již léta přitahuje a kterou jsem se vedle 
focení  přírody  zabýval  a  zabývám.  Dostalo 
se mi tak nové dimenze fotografie, kterou ji-
nak objektivita objektivu dovoluje jen stěží. 
Připomínám, že  to bylo v době, kdy o digi-
tální fotografii a schopnostech počítače ne-
bylo u nás ani vidu ani slechu.
Možnost  ovlivnit  konkrétní  barvou 

emoční  sílu  fotografie  jsem  potom  zkou-
šel  přenést  i  na  další  snímky  vzniklé  jiný-
mi  speciálními  fotografickými  technikami. 
Doplněním  těchto  „hrátek“  s  fantazií  bylo 
vymýšlení  názvů.  Moc  jsem  se  tím  bavil. 
V duchu hesla, kterým se  řídili  antičtí bás-
níci,  „ridendo dicere verum“,  tj.  „ve  smíchu 

říkat  pravdu“.  I  když  přiznávám,  výsledek 
je mnohdy dost ponurý a  skeptický, ale  ta-
ková mi současná doba a moje pesimistická 
předtucha připadají.
U fotografie přírody nastal paradox – za-

tímco technické možnosti fotografie dosáh-
ly  takových  výšin,  o  jakých  se  někdejším 
fotografům ani nesnilo, příroda zchudla na-
tolik, že vhodné objekty se vyhledávají vel-
mi obtížně, pokud vůbec existují.
Celkově shrnuto – fotografie, díky!

Domov sv. Alžběty – domov pro seniory 
     Nelepeč - Žernůvka, Žernůvka 12, 666 01 Tišnov 

www.dosa.cz 

PŘIJME na HPP 

 PRACOVNICI / PRACOVNÍKA PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ PÉČE
do nepřetržitého provozu

 VŠEOBECNOU  ZDRAVOTNÍ  SESTRU 
na poloviční úvazek 

Informace na tel: 549 411 526 kl. 120,  736 274 980,    
životopisy zasílejte na email: vrchni@dosa.cz. 

• KUCHAŘKU

• PRACOVNÍKY  NA  ZÁSTUP 
do kuchyně, do prádelny a na úklid 

Informace na tel: 549 411 526 kl. 111,  737 119 824,  
životopisy zasílejte na email: provoz@dosa.cz. 

  Domov sv. Alžběty 

Domov sv. Alžběty – domov pro seniory 
     Nelepeč - Žernůvka, Žernůvka 12, 666 01 Tišnov 
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DOMOV SV. ALŽBĚTY
Žernůvka 12, NelepečŽernůvka, 666 01 Tišnov

www.dosa.cz, domov@dosa.cz, tel: 549 411 526

LiV. LIBUŠE VYSKOČILOVÁ
KRAJINA DUŠE

4. listopad 2017 –  7. leden 2018 – denně od 9.00 do 17.00 hodin

PRODEJNÍ

VÝSTAVA

OBRAZŮ
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Černošská tanečnice

Kukuřičná víla

Varování

Osamělý
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SPOLKY A SDRUŽENÍ  

Místní akční skupina Brána Vysočiny vyhlašuje další výzvy, ve 
kterých rozdělí téměř 14 milionů korun
Libuše Beranová, Sylva Veselá

Operační program Zaměstnanost OP Z
OP Zaměstnanost pokrývá v našich výzvách 
oblast sociálního začleňování a boje s chudo-
bou. Řídicím orgánem je Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR (MPSV).
S  ohledem  na  způsobilost  výdajů  finan-

covaných  z  Evropského  sociálního  fondu 
podporuje OP Zaměstnanost  intervence ne-
hmotného charakteru.
MAS Brána Vysočiny vyhlásila třetí výzvu 

v operačním programu Zaměstnanost na 
prorodinná opatření (dětské skupiny pro 
veřejnost) dne 20. října 2017 (alokace vý-
zvy 3 200 000 Kč). 

Integrovaný regionální operační pro-
gram (IROP)
IROP  je  široce zaměřený program směřující 
k  vylepšení  kvality  života  formou  podpory 
rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktu-
ry, veřejné správy a dalších oblastí.
Hlavními oblastmi, do nichž bude podpo-

ra přes MAS Brána Vysočiny  směřovat,  jsou 
infrastruktura  dopravy,  infrastruktura  so-
ciálních  služeb  a  infrastruktura  vzdělávání. 
Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR (MMR).
MAS  Brána  Vysočiny  vyhlásila  první  výzvu 

v IROP na vzdělávání (pro školy i organiza-
ce neformálního a zájmového vzdělávání, 

alokace výzvy 5 000 000 Kč) dne 23. října 
2017. 

Program rozvoje venkova (PRV)
V Programu rozvoje venkova bude vyhlášena 
výzva v lednu 2018 s alokací 5 500 000 Kč.
Podpoříme v rámci výzvy tyto fiše neboli 

oblasti podpory: 
1.  investice do zemědělských podniků
 
2.  investice  do  zemědělských  produktů  – 
zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů

 
3.  diverzifikaci  zemědělství  –  podpora  in-
vestic na založení nebo rozvoj nezeměděl-
ských činností (i pro nezemědělce)

 
4.  spolupráci subjektů – horizontální a verti-
kální spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů

Hlavní výhodou čerpání dotací  z Evropské 
unie přes místní akční skupinu Brána Vysoči-
ny je to, že projekty hodnotí výběrová komise 
MAS a schvaluje programový výbor dané MAS 
jen v území MAS (Borovník, Braníškov, Bře-
zina, Deblín, Heroltice, Katov, Kuřimská 
Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Lub-
né, Maršov, Nelepeč-Žernůvka, Níhov, Sva-
toslav, Tišnov, Úsuší, Vohančice),  a žadatelé 
tak nejsou v konkurenci celé České republiky. 

Kontakty:
Vedoucí pracovník SCLLD: PhDr. Libuše Beranová, 
manager@masbranavysociny.cz, 777 706 722
Koordinátor pro IROP, OP Z a PRV: Mgr. Sylva 
Veselá, koordinator@masbranavysociny.cz, 
777 558 154
Více informací na www.masbranavysociny.cz 
redakčně upraveno

  MAS Brána Vysočiny  

KDY: pátek 3. 11. 2017 v 15 hodin
KDE: cyklostezka Tišnov – Železné
Zajímá vás, jak se sází stromy? Co všechno se 
před sadbou musí udělat? Proč se sází zrovna 
na podzim? Tak přijďte, jste vítáni!
Pro děti bude připraven program – soutěže, úkoly, 
pro všechny pak malé občerstvení.

VÝSADBA JABLONÍ 
– ZASAĎ STROM II

MAS Brána Vysočiny, z.s., zve veřejnost na společnou akci

Na doprovodném programu se podílejí: 

Tancem k sobě – intuitivní a spontánní tanec
Viktorie Šťastná

„Každý může být tanečník.“ Gabrielle Roth. 

Připojte se do víru tance, nemusíte tančit, můžete se jen hýbat. Prostřednictvím volného, 
jemně vedeného tance a pohybu se dostáváme ke svému nitru, ke své podstatě. Poznáváme 
své fyzické tělo, jeho schopnosti, možnosti, své emoce, prožitky, tedy sami sebe v celé své slo-
žitosti či jednoduchosti, a to i ve vztazích s dalšími tanečníky. 

Můžeme setřást starosti a poodhalit souvislosti mezi tělem, pohybem a svým rozpolože-
ním. Okusíme prvky taneční a pohybové terapie, která vede k harmonizaci tělesné a duševní 
stránky  jedince  s možností hlubšího sebepoznání. Tanec či pohyb vhodný pro začátečníky 
i pokročilé tanečníky, pro ženy i muže.

Lektorka: Viktorie Šťastná – absolventka taneční a pohybové terapie na Pedagogické fakultě 
UP v Olomouci
Kdy: ve středu 19.00 až 20.30, začínáme 8. listopadu
Kde: ZŠ ZaHRAda, Riegrova ul. 312, Tišnov
Máteli zájem se připojit, ozvěte se, prosím, na email: viktorie.stastna2@gmail.com nebo 
na telefon 731 617 168. Počet míst je omezen. 

  Církev adventistů 
  sedmého dne 

  Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání, z. s. 
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Další ženský jazzový hlas ze Spojených států
Václav Seyfert, redaktor TN

Přesně  na  den  osm  měsíců  po  březnovém 
koncertu  newyorské  zpěvačky  Crystal  Mo-
nee  Hall  zavítá  do  Tišnova  další  zajímavá 
americká  vokalistka,  tentokrát  pro  změnu 
z  Los  Angeles.  V  neděli  19.  listopadu  se  ve 
velkém  sále  Městského  kulturního  středis-
ka  představí  od  19.30  hodin  v  rámci  svého 
prvního evropského turné Audrey Martells 
s triem Waltera Fischbachera.  Zpěvačči-
na  listopadová  šňůra  začíná  už  6.  listopadu 
v polských Gliwicích, rovnou z Tišnova  jede 
kapela  do  Vídně  a  závěr  tripu  se  odehraje 
hned v patnácti německých městech.
Audrey se na hudební scéně etablovala nej-

prve jako autorka. Už v roce 1998 napsala píseň 
Back To Love pro jazzového kytaristu a zpěvá-
ka George Bensona, někdejšího spoluhráče le-
gendárního Milese Davise. V témže roce vznikl 
také song Sweet Regine, který nazpívala drži-
telka ceny Brit Awards Randy Crawford, a ná-
sledovaly  další  skladby  pro  interprety  jako 
Billy Porter, Sandy Lam nebo Irene Cara; ta pro 
změnu  kdysi  kralovala  světovým  hitparádám 
s písní Flashdance. V následujícím období byla 

Audrey Martells především vyhledávanou do-
provodnou vokalistkou. Na svá alba si ji za tím-
to  účelem  zvali  například Maceo  Parker,  duo 
Hall  &  Oates,  Whitney  Houston,  Diana  Ross, 
Celine Dion, Britney Spears, Mary J. Blige, Ana-
stacia  nebo  Joan  Osborne.  Na  soundtracku 
More Of Save The Last Dance z roku 2001 už 
byla s písní Hate The Playaz klíčovou zpěvač-
kou a v roce 2005 vydala své debutové album 
Life Lines, pod které se ovšem podepsala pou-
ze jako Audrey Martell, bez onoho „s“ na konci 
svého příjmení.
Zpěvačka  má  jamajské  kořeny,  prvních 

sedm  let  života  strávila  ve  Velké  Británii, 
ale  dlouhodobě  pobývá  v  USA,  takže  na  je-
jím  projevu  se  podepsalo  i mnoho  různých 
územních  vlivů. Má  silný  hlas,  ale  současně 
se dokáže při každé písni ponořit až do hlu-
bin vlastní duše. Tisk  ji přirovnává k soulo-
vé  hvězdě  Erykah  Badu,  případně  i  k  Tině 
Turner  a  jeden  z  novinářů  dokonce  napsal, 
že  „je tak dobrá, až mne to děsí“.  Její  repe r
toár  tvoří  směs  jazzových  standardů  a  no-
vých  originálních  skladeb,  o  nichž  se  na 
webu píše, že „zní přesně tak, jako Audrey žije 
svůj život: silně, zranitelně a radostně“.

Za zmínku nepochybně stojí i jména dopro-
vodných muzikantů. Pianista Walter Fischba-
cher  pochází  z  Rakouska,  v  polovině  90.  let 
ovšem  odešel  do  USA  a  do  středu  Evropy  se 
pak  začal  vracet  především  jako  spoluhráč 
trumpetisty  Laca Decziho  s  jeho newyorskou 
verzí Jazz Celuly. Mimo to ale také doprovázel 
na  evropských  štacích  –  podobně  jako  nyní 
Audrey Martells  –  řadu  zpěvaček,  v  Česku  se 
představil  mimo  jiné  s  Elisabeth  Lohninger 
nebo s Maria nne Solivan. V Tišnově není popr-
vé, 8. dubna 2011 například téměř uhranul pří-
tomné v malém sále na Mlýnské ulici hudbou 
svého  elektrického  tria  s  poameričtělým  ná-
zvem Phishbacher NY Trio, v němž jej už tehdy 
skvěle  doprovázel  na  bicí  rytmicky  napros-
to  bezchybný německý bubeník Ulf Stricker, 
kterého uslyšíme i  tentokrát. Za kontrabasem 
bude Petr Dvorský, dnes jeden z nejvyhledá-
vanějších českých hráčů na tento nástroj, kdysi 
opakovaně oceňovaný Českou jazzovou společ-
ností jako talent roku. Jména hudebníků, s ni-
miž tento basista spolupracoval, jsou plejádou 
domácích i mezinárodních hvězd: Emil Viklic-
ký,  Karel  Růžička,  Luboš  Andršt,  Steve  Lacy, 
Markus Printup a řada dalších.

Z jiného světa zpátky do reality
Zdeněk Jílek za společnost Art Periscope

Pouhé  tři  dny  trvala  neobvyklá  a  svým  roz-
sahem  nebývalá  výstava  v  dřívějším  ovčíně 
v areálu Porta coeli v Předklášteří. Kdo ji ale 
stihnul  navštívit,  bude  jistě  dlouho  vzpomí-
nat. A potvrzují  to  také  všichni příznivci Art 
Periscope, kteří v nelehkých podmínkách, ale 
zato  v  krásných  prostorách  pomáhali  s  vel-
kým nasazením výstavu připravit  i poté skli-
dit. Kromě těchto přátel a pomocníků je třeba 
poděkovat také ostatním spolupořadatelům – 
MěKS Tišnov, městu Tišnov, obci Předklášteří, 
cisterciáckému opatství Porta coeli a za pod-
poru a výpomoc firmám JICOM, ELKOV Elek-
tro, stavitelství Nejez, HAKO a Podhoráckému 
muzeu Předklášteří. Bez jejich přispění by vý-
stava, jejímž autorem a kurátorem byl Zdeněk 
Jílek, ani vzniknout nemohla. 
Výstava to byla velkolepá, nejen svým ob-

sahem a nadprůměrným počtem návštěvní-
ků  (zvláště  v  neděli).  Prostor  ovčína,  který 
umělecká díla hostil, není veřejnosti praktic-
ky vůbec známý a o  to víc  je  jeho dispozice 
pro  návštěvníka  překvapivější  –  „místnost“ 
o  rozměrech 50 x 14 metrů nemá okna ani 
elektřinu  a  historické  stěny  jsou  překrás-
ně holé a syrové – bez omítek. Vše si může-
te  prohlédnout  na  videu,  které  najdete  na 
stránkách www.tisnov.info.
Dvanáct  kouzelných  velkoplošných  tka-

ných  tapisérií  zde  vystavovala malířka 
a výtvarnice Milada Kollárová z Brna. Sku-
tečně  jenom  málo  výtvarníků  ještě  vytváří 

díla touto technikou a doba, po kterou tapisé-
rie vzniká, se počítá na měsíce až rok. Milada 
Kollárová  na  nich  zachycuje  různé  krajinné 
scenérie, v některých případech až s dechbe-
roucím plastickým 3D efektem. 
Druhým  vystavujícím  byl  umělecký ko-

vář Pavel Tasovský z Náměště nad Osla-
vou,  jenž kromě drobnějších děl rozesetých 
po  ploše  ovčína  představil  také  nebývalé 
obří kovové monumenty s výmluvnými   ná-
zvy Páv, Beran, Uro a Vlna. Vysoké byly až 2,5 
metru a vážily jednotlivě téměř 600 kg. Tyto 
skvosty  bychom  bez  pomoci  firmy  JICOM 
a  jejich dopravního prostředku s mechanic-
kou  rukou  jen  tak  nepřevezli.  Z  osmnácti 
vystavených drobnějších plastik  se návštěv-
níkům nejvíce líbil cyklus Cyklisté, které au-
tor osobitě vymodeloval z nerezu.
„Nejpilnějším“ vystavujícím byl malíř Anto-

nín Vojtek z Břeclavi, který zde vůbec popr-
vé předvedl celý svůj cyklus šedesáti (!) obrazů 
nazvaný Odjinud – nové abstraktní olejomalby 
vznikaly po malířově hlubokém snu, v němž se 
dle jeho slov zřejmě již dostal na chvíli na jiný 
svět. Vše o těchto éterických obrazech je také 
zaznamenáno  v  jeho  knize  Odjinud,  která  na 
výstavě byla rovněž k prodeji. 
Celá  originální  akce  vyvrcholila  kultur-

ním programem v neděli  17.  září  od 15 ho-
din.  V  tuto  dobu  na  výstavu  zavítalo  vzdor 
deštivému počasí  více než  tři  sta  návštěvní-
ků a vytvořili  tak úžasnou atmosféru. Odpo-
lední program,  jak se  již stává na akcích Art 
Periscope  zvykem,  uváděla  skvělá  Barbora 

Kulhánková  z  Tišnova,  hudební  kouzla  se 
svým Modrým cimbálem předváděl cimbalis-
ta a zpěvák Roman Veverka. Ten precizně do-
tvořil atmosféru tohoto kouzelného prostředí 
svými  historickými  i  současnými  skladba-
mi. Moderátorka Bára vyzpovídala postupně 
všechny vystavující a nepřítomného umělec-
kého kováře Pavla Tasovského zastoupil jeho 
učitel Jarek Zelený z Lomničky. Básně z knihy 
Antonína Vojtka procítěně přednesla Eva Vo-
dičková,  její  recitaci  bezprostředně  podbar-
voval svými tóny Modrý cimbál. 
Vrcholem  programu  nedělního  odpoledne 

se  stal  křest  nového  kalendáře Tišnov mezi 
staletími 2018, kterého se chopil starosta Tiš-
nova Jiří Dospíšil spolu s prof. MUDr. Antonem 
Kollárem, DrSc.,  a  autory kalendáře Zdeňkem 
Jílkem  a  fotografem  Michalem  Benešem.  Ka-
lendář  coby  „mimino”  byl  uložen  ve  staroby-
lé kolébce a křtilo se stylově,  jak se na bývalý 
ovčín  patří  –  žinčicí.  Závěrečnou  řeč  pronesl 
ředitel MěKS Jan Brdíčko, který pozval všech-
ny přítomné na připravený raut a na degustaci 
vína z Vinařství Michlovský z Rakvic, u něhož 
byl přítomen i sám majitel vinařství.
Doufejme,  že  tato  velmi  úspěšná  akce 

a velký zájem veřejnosti přimějí majitele ob-
jektu,  cisterciácké  opatství,  k  přehodnocení 
záměru vytvořit  z bývalého ovčína dílnu na 
zpracování  dřeva.  Podle  všech  spokojených 
návštěvníků  by  bylo  nejlepší  pokračovat 
v  podobných  kulturních  projektech  a  mi-
lých  setkáních  v  překrásných  historických 
kulisách.
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28: Neprávem zapomenutý MUDr. Stanislav Sedláček
Václav Seyfert, redaktor TN

Čestné občanství našeho města bylo  v průbě-
hu uplynulých 137 let uděleno celkem čtyřem 
lékařům. V našem  seriálu  jsme prozatím psa-
li  o  Františku  Kuthanovi  a  Petru  Fruhwirtovi, 
ovšem  jejich  osudy  byly  již  před  tím  širší  ve-
řejnosti  přece  jen  víceméně  známy.  Že  se  na-
opak téměř nic neví o Janu Hanušovi, který „za 
padesátileté  působení  jako  lékař“  obdržel  ti-
tul čestného občana již v roce 1880, je pravda 
sice nelichotivá, ale vzhledem k dávným časům, 
v nichž působil, přece jen do jisté míry omluvi-
telná. Těžko se však  lze smířit  s  tím,  jak malé 
dosud existuje v našem regionu obecné pově-
domí o Stanislavu Sedláčkovi, který si zaslouží 
úctu rozhodně stejnou jako jeho výše jmenova-
ní profesní kolegové. Zkusme  tedy  tuto  chybu 
následujícími řádky alespoň částečně napravit.

Rané curriculum vitae aneb Od naro-
zení po začátek 2. světové války
Stanislav  Sedláček  se  narodil  11.  listopadu 
1909  ve  Velké  Bíteši,  odkud  pocházela  jeho 
maminka. Tatínek byl poštmistrem a jako ta-
kový musel  čas  od  času měnit  svoje  působi-
ště,  takže dětství  trávil Stanislav ve Svitávce, 
kde  jeho otec v  těch dobách pracovně půso-
bil. Tatínkovou další štací pak byly například 

Bučovice a až  teprve „na důchod“ se oba ro-
diče přestěhovali do Tišnova, kde si postavili 
dům  na  dnešní  Erbenově  ulici  pod  Klucani-
nou.  Gymnázium  absolvoval  Stanislav  v  Bo-
skovicích  a  do  školy  docházel  ze  Svitávky 
pěšky, což tam a zpět představovalo kolem de-
seti kilometrů denně. Maturoval v roce 1928 
a  ve  studiích pak pokračoval  na  lékařské  fa-
kultě brněnské Masarykovy univerzity, kterou 
ukončil promocí v roce 1934. Ve svém ročníku 
byl z hlediska studijních výsledků druhý nej-
lepší, když jedinou pozici před ním zaujal poz-
dější  profesor  Jan  Navrátil,  světově  proslulý 
kardiochirurg a přednosta klinik v Brně u sva-
té Anny či ve Všeobecné nemocnici ve Vídni.
Prvním  pracovištěm  mladého  lékaře  se 

stala Zemská plicní  léčebna v  Jevíčku, po ní 
přišla  vojenská  služba  v  Divizní  vojenské 
nemocnici  v  Brně,  od  roku  1936  působení 
v  Opavě  a  poté  již  post  praktického  lékaře 
nejprve  v  Nedvědici  a  následně  ve  Strážku. 
Zde  jej  zastihla  i  podzimní mobilizace  roku 
1938, které se aktivně zúčastnil jako poručík 
zdravotní služby Československé armády.

Aktivně proti nacistům aneb O váleč-
ném odboji
Obsazení  republiky  fašistickým  Německem 
a  vznik  Protektorátu  Čechy  a  Morava  nesl 

MUDr.  Stanislav  Sedláček  velmi  bolestně. 
V létě roku 1964 byla tiskem uveřejněna tato 
jeho vzpomínka na počátky oněch smutných 
časů: „Od 1. 3. 1938 do 25. 8. 1945 jsem byl ob
vodním lékařem ve Strážku, tehdy okres Nové 
Město na Moravě. Podzemní činnost v tom
to kraji vlastně začala již počátkem okupace 
a v místních podmínkách byla živelná a ne
organizovaná, protože i v době napadení So
větského svazu se jednalo o hluboké, násilné 
a terorizované zázemí. Proto vlastním výra
zem boje proti okupantům byly drobné sabo
táže převážně hospodářského rázu a pasivní 
rezistence provázená psychologickou prací 
a přípravou účinnějšího způsobu pozdějšího 
aktivního odporu…“ K němu došlo především 
od podzimu  roku 1944,  kdy byli  nad naším 
územím  vysazeni  parašutisté  skupiny  Jer-
mak, jejíž dílčí jednotky pak operovaly mimo 
jiné i v různých částech tišnovského okresu. 
Dr. Sedláček se do odbojové činnosti zapojil 
nejprve předáváním zpráv, které získával na 
zámku  v  Mitrově  jako  ošetřující  lékař  cho-
vanců  německého  dětského  domova,  shro-
mažďujícího  děti  z  bombardovaných  měst 
Essen a Duisburg. Dojížděli sem i příslušníci 
Luftwaffe  z  nedalekého  výcvikového  letiště 
v Křižanově – od nich sbírala  informace ně-
mecká zdravotní  sestra Ruth Elsasser,  která 

  Dlouhodobý seriál o čestných občanech města Tišnova – díl 19.  

Trojportrét MUDr. Stanislava Sedláčka – zleva maturant (1928), poručík zdravotní služby (1937), okresní hygienik (1969). Fotografie po
cházejí z rodinného archivu syna JUDr. Stanislava Sedláčka
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byla  silně  protifašistického  smýšlení  a  do-
dávala  je  doktorovi.  Navíc  mu  poskytovala 
i nedostatkový obvazový materiál a léky pro 
ošetřování zraněných a nemocných partyzá-
nů. „Chtěla prý po válce zůstat v Českosloven
sku,“ vypráví o ní dnes  syn MUDr.  Sedláčka, 
„ale tatínek jí to naštěstí rozmluvil, zřejmě 
tušil, jak budou v našich končinách vztahy 
k Němcům po osvobození vypadat. Byl s ní 
pak ale v pravidelném písemném kontaktu 
a ona po čase téměř osudově vstoupila i do 
mého života. Když jsem jako dítě po opako
vaných zápalech plic doslova bojoval o život 
a domácí léky mi nepomáhaly, propašovala 
k nám v autíčku na hraní ampulky s – u nás 
nedostupnými – antibiotiky, které přispěly 
k mému uzdravení.“
Po  nocích  přepravoval  doktor  Sedláček 

členy  Jermaku  svým  vlastním  osobním  au-
tem na bojové akce, a přestože měl jako lékař 
povoleno  tento  vůz  používat  k  návštěvním 
službám  pouze  na  území  svého  zdravotní-
ho  obvodu,  jeho  hranice  často  překračoval 
a s nasazením života jezdil se svými pasažé-
ry i do vzdálenějších míst. 1. března 1945 se 
dokonce sám stal plnoprávným členem par-
tyzánské skupiny.  „Kdykoliv zazvonil zvonek, 
nevěděl jsem, zda je to pacient, partyzánská 
spojka, konfident, nebo samotné gestapo,“ 
uváděl  pak  ve  svých  vzpomínkách.  Po  vel-
kém  vypětí  sil  při  poslední  akci  se  koncem 
dubna  1945  zhroutil  a  byl  odvezen  do  ne-
mocnice v Novém Městě na Moravě,  kam si 
pro něj gestapo přijelo. Byl ale v bezvědomí, 
a navíc se již blížila Rudá armáda, takže vý-
slech se naštěstí vůbec neuskutečnil.
Po  válce MUDr.  Sedláček  striktně  odmítl 

vstoupit  do  vznikajícího  Svazu protifašistic-
kých bojovníků s tím, že se do jeho řad vnu-
tilo  nemálo  takových,  kteří  se  skutečným 
odbojem  neměli  nikdy  nic  společného.  Byl 
přesvědčen, že správný vlastenec musí jaké-
koliv materiální  výhody  plynoucí  z  členství 
v podobné instituci rozhodně odvrhnout.

Padesátá léta aneb Pro soudruhy ne - 
únosný
Po  válce  se  lékařská  působiště  Stanislava 
Sedláčka střídala jako na běžícím pásu. V srp-
nu 1945 byl umístěn jako první český státní 
městský lékař do Svitav, od ledna 1947 začal 
působit v Tišnově, částečně ve Velkém Mezi-
říčí a dva dny v týdnu na Zemském národním 
výboru v Brně, kde se postupně stal vrchním 
zemským zdravotním komisařem a v listopa-
du 1949 i zemským zdravotním radou. Když 
bylo po únoru 1948 zrušeno zemské zřízení, 
byl v roce 1951 přeložen zpátky do Tišnova 
a  zde  dovršil  sjednocení  zdravotnické  péče 
přebudováním  někdejší  zemědělské  školy 
na náměstí na polikliniku Okresního ústavu 
národního zdraví. Se svými spolupracovníky 
tuto rekonstrukci realizovali doslova vlastní-
mi fyzickými silami, on sám zde odpracoval 
bezplatně kolem 1 600 brigádnických hodin. 

A  jak  už  to  v  těch  časech  chodívalo,  jakmi-
le  bylo  vše  dobudováno,  sdělilo  19.  března 
1952 předsednictvo OV KSČ, že MUDr. Stani-
slav Sedláček „neskýtá záruku po stránce po-
litické ani odborné“,  a bude proto ve  funkci 
ředitele OÚNZ Tišnov nahrazen „soudruhem 
dr. Václavem Abrahámem, dosavadním ředi-
telem OÚNZ v Mikulově“. 
Několik událostí, k nimž došlo poté, dnes 

s odstupem let sice působí spíš jako absurd-
ní  černý  humor,  ale  o  to  výmluvněji  doklá-
dají,  jak to komunistům při řízení čehokoliv 
tragicky  nefungovalo.  Osm  měsíců  po  od-
volání  z  funkce  ředitele  OÚNZ  posílá  mi-
nisterstvo  zdravotnictví  tamtéž  „k  rukám 
ředitele  s.  dr.  Sedláčka“  děkovný  dopis  po-
depsaný  náměstkem  ministra  dr.  Koutným, 
v němž se píše: „Ministerstvo zdravotnictví… 
se přesvědčilo o tom, že… Vaším osobním pří
kladem byl adaptován velmi pěkně a v době 
poměrně krátké objekt hospodářské školy na 
okresní zdravotnické středisko. Pokládáme za 
samozřejmé, abychom aspoň touto cestou po
děkovali Vám… za práci, která je hodna násle
dování.“ To  ovšem  nebylo  zdaleka  všechno. 
Od  ledna  1953  vykonával  MUDr.  Sedláček 
funkci okresního hygienika a při  jejím plně-
ní byl pro změnu obviněn ze sabotování so-
cializace venkova na  základě události,  o níž 
v roce 1986 napsal svému spolužákovi a pří-
teli  dr.  Staníčkovi:  „V obci Maršov se zaklá
dalo JZD. Místní činitelé rozhodli, že vepřín 
bude zřízen ve stodole tamního zemědělce 
Starého, která … byla ve svažité zahradě se 
spádem k blízkým jímacím studním místní
ho veřejného vodovodu. Toto řešení … jsem 
zásadně zamítl a navrhl situování za okrajo
vou částí obce, aby nedošlo ke znehodnocení 
pitné vody i životního prostředí. Bylo namít
nuto, že tak daleko nikdo z družstevníků ne
bude chodit. … V předmětné stodole nakonec 
zřídili alespoň kravín. Za nějaký čas mi před
seda ONV přikázal, abych jel večer do Maršo
va a na veřejné schůzi občanům vysvětlil, proč 
místo vody pijí močůvku. Zeptal jsem se, zda 
jim mohu říci pravdu … a do Maršova jsem na
konec nejel. … Takhle to chodilo průběžně…“ 
V  důsledku  podobných  nechutných  tahanic 
byl doktor Sedláček přeložen ke Krajské hy-
gienickoepidemiologické stanici v Brně, ale 
na  novém místě  se  ani  neohřál  a  musel  se 
vrátit zpět na tišnovský OÚNZ, protože jeho 
nové vedení nebylo organizačně ani odborně 
schopné potřebnou agendu zvládnout, takže 
politicky nespolehlivý bývalý ředitel a třídní 
nepřítel byl povolán zachraňovat situaci.
Profesní život lékaře ukončil MUDr. Stani-

slav  Sedláček  jako okresní  hygienik. Do dů-
chodu odešel v roce 1974 a postupně se z něj 
stal  smutný  samotář.  Období  penze  strávil 
doktor Sedláček už pouze v Tišnově v domku 
po rodičích, kde  také 6.  srpna 1996 zemřel. 
Ani v době úmrtí, téměř sedm let po listopa-
du 1989, si na něj v našem městě v podstatě 
nikdo veřejně nevzpomněl… 

Nejen prací živ je člověk aneb Rodina 
a záliby
Medicína  byla  v  případě  doktora  Sedláčka 
nejen profesí,  ale vlastně  i  celoživotním ko-
níčkem. Přesto měl i jinou zálibu. Jako velký 
moravský  patriot  se  také  podrobně  zajímal 
o historii Moravy,  a když  se v krátkém čase 
koncem  60.  let  uvolnila  společenská  atmo-
sféra, aktivně působil v tehdy založené Spo-
lečnosti pro Moravu a Slezsko.
S první manželkou Marií se rozvedl v roce 

1946,  s  druhou,  válečnou  vdovou  Bohumi-
lou Podešvovou,  která byla  za  války  totálně 
nasazená  ve  Zbrojovce,  se  seznámil  v  Brně. 
Svatbu měli 7. března 1948 a po mnoha mar-
ných pokusech  se  jim konečně  v  roce 1954 
narodil syn Stanislav. „Táta ze mne chtěl mít 
rovněž lékaře,“ vzpomíná dnes syn, „vždycky 
říkával, že ,ať je monarchie, nebo republika, 
slepé střevo zůstane slepým střevem‘.“ Stani-
slav  junior  ovšem  vystudoval  práva,  dnes 
přednáší na Masarykově univerzitě, navíc  je 
uznávaným výtvarníkem a pečuje příkladně 
i o otcův odkaz, přestože – nebo právě pro-
to, že – o svém tátovi říká: „Já ho vlastně jako 
kluk pořádně neznal, protože on byl pořád 
z domu pryč.“ V roce 1995 bez otcova vědo-
mí  předložil  generálnímu  konzulátu  Ruské 
federace  dokumenty  o  jeho  činnosti  v  Jer-
maku a prezident Ruské federace pak MUDr. 
Sedláčkovi udělil medaili za podíl v boji proti 
fašismu. Syn se stará i o tišnovský dům a ze-
jména pak o  legendární vůz Tatra 57A, kte-
rý  jeho  tatínek  koupil  už  na  začátku  svého 
nedvědického působení v roce 1938, kdy se 
mu ještě nedostávalo finančních prostředků 
a muselo  se  za něj  proto  zaručit  obecní  za-
stupitelstvo. Auto  je ve  skvělém stavu a ne-
chybí při žádném zdejším srazu veteránů na 
čtyřech kolech.
MUDr.  Stanislav  Sedláček  byl  jmenován 

čestným občanem města Tišnova in memoriam  
6. října 2014 jako dvacátý osmý v pořadí.

Zdroje:
 – osobní  vzpomínky  syna  JUDr.  Stanislava 
Sedláčka

 – dopis  MUDr.  Sedláčka  příteli  a  kolegovi  MUDr. 
Staníčkovi z roku 1986

 – Uranit, noviny UD Dolní Rožínka, ze dne 15. 7. 1964

 
OPRAVA S OMLUVOU
Bylo  by  sice  krásné,  kdyby  byl  Vladimír  Jo-
sef  Procházka  jmenován  čestným  občanem 
opravdu na den přesně 100 let po svém úmr-
tí,  jak  jsme  napsali  před  měsícem.  Mnozí 
z Vás si ale asi sami všimli, že by tohle tvrze-
ní bylo pravdivé, teprve pokud by k Procház-
kovu  jmenování  došlo  až  o  měsíc  později. 
Procházka zemřel 30. října 1913 a čestné ob-
čanství  mu  bylo  zastupitelstvem  uděleno 
30.  září  2013.  Za  chybnou  větu  se  omlouvá 
autor článku.
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Listopadové kalendárium Tišnovska 
Václav Seyfert, redaktor TN

1. LISTOPADU

PŘED 165 LETY
V pondělí 1. 11. 1852 se v Podměstí u Chrudi-
mi narodil spisovatel Josef Soukal.  Jako pe-
dagog  působil  nejprve  na  Bystřicku,  od  roku 
1888 zastával post řídícího učitele v Borači, kde 
byl jeho žákem další pozdější literát Josef Uher. 
Na sklonku života bydlel Soukal v Tišnově, kde 
také 5. 6. 1928 zemřel. Byl spoluzakladatelem 
pedagogického  časopisu Národ  a  škola, mno-
hými  materiály  přispíval  nejen  do  jeho  lite-
rárních příloh, ale mimo jiné  i do amerických 
krajanských  novin  Pokrok  Západu.  Přeložil 
řadu děl z němčiny, polštiny a srbochorvatšti-
ny,  z  jeho  vlastních  beletristických  knih  patří 
mezi nejznámější Památnosti západní Moravy 
či Z našich luhů. Je rovněž autorem významné 
genealogické studie Páni z Pernštejna.

6. LISTOPADU

PŘED 25 LETY
V pátek 6. 11. 1992 pět minut po deváté hodině 
ranní oznámil anonymní telefonát do ředitel-
ny školy, že v budově středního odborného uči-
liště zemědělského na náměstí Míru je uložena 
nálož.  Podobné  telefonáty byly  vzápětí  adreso-
vány  rovněž na polikliniku  a  řediteli  tišnovské-
ho gymnázia. Ohrožené budovy i přilehlá pošta 
byly  vyklizeny,  doprava  z  náměstí  a  přilehlých 
ulic  odkloněna.  Objekty  prohledal  pyrotechnik, 
nasazen byl i speciálně cvičený pes – vše proběh-
lo  s  negativním výsledkem a  přesně  v  poledne 
se život v centru města vrátil do obvyklých kole-
jí.  Ještě  téhož dne odpoledne kriminální policie 
obvinila  několik  studentů  4.  ročníku  gymnázia, 
jejichž motivem bylo uvolnit kamarády z vyučo-
vání a „zažít něco veselého“. Dva studenti byli již 
12. listopadu okamžitě vyloučeni ze studia, další 
tři byli potrestáni podmíněným vyloučením. 

9. LISTOPADU

PŘED 10 LETY
V pátek 9. 11. 2007 byl v místech křížení ulic 
Nerudovy a Družstevní slavnostně otevřen 

Chodníček Járy Cimrmana.  Akci  pořádalo 
město Tišnov společně s brněnským Klubem 
přátel Járy Cimrmana. Akce se zúčastnili her-
ci  stejnojmenného  pražského  divadla  Ladi-
slav  Smoljak  a Miloň Čepelka,  po projevech 
vzácných hostů zazněl Koncert pro HARDART  
a  Smyčcové  kvarteto  Járy  Cimrmana  v  po-
dání  CKK  Bandu  manželů  Klementových 
a  Kvarteta  J.  C.  Chodníček má  délku  asi  40 
metrů  a  propojuje  ulice  Družstevní  a  Na 
Honech.

14. LISTOPADU

PŘED 15 LETY
Ve  čtvrtek  14.  11.  2002  uspořádalo ob-
čanské sdružení Rozhled na Tišnov 
v sále tišnovské sokolovny Koncert pro 
rozhlednu,  jehož  hlavním  aktérem  byl 
vynikající  jazzový  i  klasický  flétnista  a  sa-
xofonista  Jiří  Stivín,  slavící  o  několik  dnů 
později  svoje  šedesátiny;  v  rámci  vystou-
pení  spoluúčinkoval  rovněž  Tišnovský  ko-
morní  orchestr.  V  průběhu  akce  probíhala 
i výstava fotosoutěže, prodej cihel a veřejná 
sbírka, jejíž výtěžek napomáhal financování 
výstavby nové  rozhledny. Ta byla  slavnost-
ně otevřena o necelý rok později, konkrétně 
11. 10. 2003.

19. LISTOPADU

PŘED 30 LETY
Ve čtvrtek 19. 11. 1987 zemřel JUDr. Ka-
rel Seyfert, sportovec, muzikant, význam-
ný  činovník  tišnovského  hokeje  a  tenisu, 
vedoucí  legendárního  tanečního  orches-
tru  a  předseda  tělovýchovné  jednoty  Ba-
ník  Tišnov,  z  jehož  iniciativy  byla  mimo 
jiné  vybudována  u  sokolovny  víceúčelová 
sportovní  hala,  zkolaudovaná  v  prosinci 
1982 a krátce poté uvedená do pravidelné-
ho  provozu. Narodil  se  9.  4.  1925,  v  říjnu 
2015 byl  in memoriam jmenován čestným 
občanem města Tišnova. Více se o něm do-
čtete během příštího roku v našem dlouho-
dobém historickém seriálu.

24. LISTOPADU
PŘED 55 LETY
V  sobotu  24.  11.  1962  zemřel Tomáš 
Knecht, bývalý náměstek předsedy Městské-
ho národního  výboru  v Tišnově  a  předseda 
Svazu  požární  ochrany  ve městě  i  v  tišnov-
ském  okrese.  Rovněž  jeho  datum  narození 
(10. 11. 1902) spadá mezi právě vzpomína-
ná  listopadová výročí  (115  let).  Svým orga-
nizačním talentem a uměním  jednat s  lidmi 
se  významně  podílel  na mnoha  akcích  sou-
visejících s budováním města. V srpnu 1931, 
krátce po dobudování nového vodovodu, byl 
ustaven  tzv.  městským  vodákem  a  později 
se stal hlavní osobností tišnovského provoz-
ního  střediska  podniku  Zásobování  vodou 
a  kanalizace  Brno,  jehož  vedoucím  byl  až 
do  roku  1960.  Podle  mnohých  pamětníků 
„za Tomáše Knechta tvořily radnice, vodárna 
a hasiči jeden sehraný celek“.

27. LISTOPADU

PŘED 105 LETY
Ve  středu  27.  11.  1912  se narodil Franti-
šek Štěpán.  O  tomto  známém  akademic-
kém malíři  jsme  se  v  kalendáriu  zmiňovali 
již  v  listopadu 2016 u  příležitosti  30.  výro-
čí  jeho úmrtí (24. 11. 1986). Detailní pojed-
nání  o  jeho  životě  a  díle  přináší  publikace 
Miroslava Pavlíka  „František Štěpán – grafi-
kakresbamalba“ z roku 2013.

PŘED 20 LETY
Ve  čtvrtek  27.  11.  1997  zemřel Leopold 
Mazáč,  řídící  učitel  ve  výslužbě  a  význam-
ný  vlastivědný  pracovník  z  Doubravníka. 
Stalo  se  tak  na  Pernštejně,  kde  se  ještě  ve 
věku 95  let zúčastnil  jako čestný host  shro-
máždění  organizovaného  Ústavem  památ-
kové  péče.  Narodil  se  2.  2.  1902,  a  protože 
také o něm jsme již psali, konkrétně v letoš-
ním únorovém čísle  v  souvislosti  s  výročím 
jeho  narození,  připomeňme  pouze,  že  v  le-
tech 1945–49 byl v Doubravníku předsedou 
místního národního výboru a ve svém rodišti 
uspořádal historický archiv. 

Jak jsme v Tišnově volili prezidenta v roce 2013
Václav Seyfert, redaktor TN

Na  volební  urny  ještě  ani  nestačil  napadat 
prach po říjnových sněmovních volbách a už 
se chystají do akce znovu, protože v termínu 
12. až 13.  ledna 2018 budeme mít podruhé 
možnost zvolit si sami prezidenta republiky 
na další pětileté období. Při té příležitosti se 
podívejme, jak vypadala v našem městě vol-
ba prezidenta v roce 2013.

1.  kolo  prezidentských  voleb  se  uskutečni-
lo 11. až 12. ledna a vstoupilo do něj celkem 
devět  adeptů,  z  nichž  první  dva  postoupili 
do pomyslného finále, které bylo na pořadu 
o čtrnáct dnů později. Tišnovští voliči by do 
druhého  kola  poslali  tytéž  kandidáty,  kte-
ří  uspěli  i  v  rámci  celé  republiky,  ovšem na 
dalších místech se  již pořadí poněkud lišilo. 
Výsledek  1.  kola  voleb  v  Tišnově  byl  násle-
dující (v závorce je uveden zisk příslušného 

kandidáta a jeho umístění v ČR):
1. Miloš Zeman 27,78 % (24,21 % – 1), 2. Ka-
rel  Schwarzenberg  23,32 %  (23,40 %  –  2),  
3.  Jiří  Dienstbier  16,04  %  (16,12  %  –  4), 
4. Jan Fischer 12,93 % (16,35 % – 3), 5. Zuza-
na Roithová 6,71 % (4,95 % – 6), 6. Vladimír 
Franz 5,09 % (6,84 % – 5), 7. Taťana Fische-
rová 4,05 % (3,23 % – 7), 8. Přemysl Sobot-
ka 2,18 % (2,46 % – 8), 9.  Jana Bobošíková 
1,84 % (2,39 % – 9).
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Celostátní  volební  účast  v  1.  kole  činila 
61,31  %,  v  Tišnově  byla  jako  vždy  o  něco 
vyšší  – 62,66 %  (7 107 voličů,  4 453 vyda-
ných  obálek).  Ve  2.  kole  ovšem  procento 
voličů  v  rámci  ČR  kleslo  (59,11 %),  zatím-
co  v Tišnově  se naopak  zvýšilo na 62,99 % 
(7  068  voličů,  4  452  vydaných  obálek).  Vý-
sledky však byly velmi podobné. Vítězný Mi-
loš Zeman získal podle oficiálního volebního 
výsledku  54,80  %,  zatímco  v  Tišnově  měl 
55,14 %, druhý Karel Schwarzenberg zůstal 
na 45,19 % (v Tišnově 44,85 %).
Při  studiu  uvedených  čísel  mne  zaujal  vel-
ký  rozdíl  mezi  počtem  zapsaných  voličů 

v  jednotlivých kolech – přestože se  termíny 
od sebe lišily o pouhých čtrnáct dnů, v 1. kole 
bylo  v  Tišnově  evidováno  o  39  potenciál-
ních voličů více než v kole druhém. Na mož-
né vysvětlení jsem se zeptal vedoucí odboru 
správních a vnitřních věcí Ing. Dagmar Dvo-
řákové  a  dostalo  se  mi  následující  odpově-
di: „Zásadní vliv na rozdíl v počtu voličů mezi 
jednotlivými koly měl pravděpodobně počet 
voličů, kteří volili na voličský průkaz (tzn. 
občané, kteří jsou zapsaní ve stálém sezna
mu jiné obce dle trvalého pobytu, ale v době 
volby pobývali v Tišnově a volili na voličský 
průkaz v některém z devíti volebních okrsků 

v Tišnově). Dá se předpokládat, že v prvním 
kole byl zájem o volbu prezidenta pravdě
podobně větší a bylo i více voličů volících na 
voličský průkaz a tito zvedli celkový počet 
voličů v Tišnově pro 1. kolo. Ve  druhém kole 
mohl být zájem těchto ,přespolních’ již nižší, 
nebo už volili v obci, ve které jsou zapsaní ve 
stálém seznamu voličů.“
Z pohledu města bude ovšem rok 2018 pře-
devším ve znamení podzimních voleb komu-
nálních,  takže  od  začátku  příštího  ročníku 
Tišnovských  novin  se  budeme  věnovat  je-
jich výsledkům od prvních svobodných voleb 
v roce 1990 až po rok 2014.

1989
Petr Kvíčala

V  průběhu  osmdesátých  let  jsem  z  inici-
ativy  známého  antikomunistického  akti-
visty  a  disidenta  Petra  Cibulky  zařídil  ve 
svém ateliéru  v  Lomničce utajenou  tiskař-
skou a knihařskou dílnu. Lisy a řezačky se 
tak  mísily  v  jednom  prostoru  s  malířský-
mi stojany a  s obrazy. Podomácku vyrobe-
ná  jednoduchá  množící  zařízení  schopná 
vyprodukovat  z  jedné  propsané  cyklosty-
lové blány až čtyřicet pět kopií byla ovšem 
zazděna  v  dutině  zdi.  Ta  se  vytahovala, 
až  když  byla  některá  ze  zakázaných  knih, 
zpravodaje  VONSu  (Výbor  na  obranu  ne-
spravedlivě stíhaných)   či  INFOCHu (Infor-
mace  o  Chartě  77)  přepsána  na  zmíněné 
cyklostylové  blány  a  na  celou  noc  byli  se-
zváni ti nejbližší a důvěryhodní přátelé, aby 
spolupracovali  na  tisku  zmíněných  textů. 
Dnes je nepředstavitelné, že kromě zmíně-
ných  časopisů  a  například  knih  Solženicy-
nových,  Orwellových,  Havlových  a  dalších 
jsme  s přáteli  vydávali  i  Franze Kafku, Mi-
lana Kunderu či básníka  Jana Skácela. Nad 
ránem  jsem  cyklostylová  rozmnožova-
cí  zařízení  opět  zazdil  a  začal  jsem  pub-
likace  amatérským  způsobem  vyvazovat. 
Kvůli  lepšímu  utajení  dílny  jsem  na  přání 

přátel  z  disentu  nemohl  podepsat  Chartu 
77. A tehdy mě to dost mrzelo. 
17.  listopadu  roku  1989  jsem měl  spolu 

s Pavlem Rudolfem vernisáž výstavy na hra-
dě Sovinec na Bruntálsku u fotografa Jindři-
cha  Štreita.  Výstavu  nám  zahajoval  teoretik 
umění  Jiří  Valoch.  Po  vernisáži  jsme  chví-
li  debatovali,  kdy  to  u  nás  konečně  „prask-
ne“. Byl  jsem v odhadu  sice nejblíž,  a  přece 
daleko.  Hádal  jsem,  že  do  měsíce  do  dvou. 
V noci, po návratu domů, jsem už byl nalepen 
na  Hlasu  Ameriky  a  Rádiu  Svobodná  Evro-
pa. Další den jsem běžel za svými tišnovský-
mi přáteli s nadšením a s výzvou k okamžité 
aktivizaci Tišnováků. Naplánovány jsem měl 
nejprve noční nápisy v nádražním podchodu 
a  po  domech  a  silnicích.  Přátelé mě mírnili 
a události dostaly rychle jiný spád. Disident-
ský charakter všech dosavadních protirežim-
ních aktivit se proměnil v celospolečenskou 
vzpouru proti komunistickému režimu ovlá-
danému sovětským Ruskem.
Během několika dnů se i v Tišnově uspo-

řádala  velká  demonstrace  na  náměstí  před 
radnicí.  Tehdejší  vedení  města  po  několi-
ka  smířlivějších  projevech  a  výzvou  k  uvá-
ženému  chování  bez  násilí  či  jiných  excesů 
vyzvalo,  aby  někdo  z  demonstrujících  pro-
mluvil ke shromážděným občanům. Tak jsem 

se  odhodlal  vyjít  na  balkon  radnice,  abych 
promluvil. V předcházejících projevech  svo-
lovalo  komunistické  vedení  města  k  jistým 
korekcím  dosavadního  způsobu  řízení  spo-
lečnosti či města. To mě opravdu štvalo. Ne-
věděl  jsem,  co  řeknu,  vzal  jsem si mikrofon 
a vtom mě  to napadlo a začal  jsem hovořit: 
„Víte, vzpomněl jsem si teď na úryvek textu 
z knihy Jana Škutiny ‚Tak jsem tady s tím váp-
nem, pane Werichu‘. Autor v ní zmiňuje hos-
podský  rozhovor  u  piva  ohledně  možností 
léčení napadených ovocných stromů jakousi 
nemocí či parazitem. Rozhovor se vlekl, měl 
několik řečníků zastávajících různé postupy. 
Pak se do něj vložil zkušený zahradník:  ‚Ta-
kový strom se musí uříznout a zasadit nový‘.“ 
(volná parafráze). Můj krátký projev vyvolal 
nadšenou odezvu.
A krátký čas nato  jsme s dalšími aktivní-

mi  lidmi  založili  Občanské  fórum  v  Tišno-
vě, kam nám po čase vpašovala StB jednoho 
pracovníka. Občané města se měnili každým 
dnem.  Bylo  úžasné,  že  během mého mode-
rování  shromáždění občanů v  sokolovně na 
mě zavolala nějaká paní z obecenstva, která 
pracovala na poště:  „Pane Kvíčalo, máte od-
poslouchávaný  telefon!“  To  mě  sice  nepře-
kvapilo, ale uvědomil jsem si, že by si to pár 
dní předtím nikdo nedovolil.

Moje vzpomínky na listopad 1989
Mgr. Karel Švábenský

V pátek 17. listopadu 1989 odpoledne jsem 
cestoval s manželkou a dvěma tehdy hodně 
mladými  dcerami na  svatbu mého  synovce 
až na severovýchodní cíp Moravy. K televizi 
a zprávám jsem se dostal až v neděli večer, 
tehdejší  Televizní  noviny  krátce  a  tenden
čně informovaly o demonstraci na Alberto-
vě,  v  neděli  by  zřejmě  ve  zprávách  nebylo 
vůbec nic, nebýt informace o smrti studen-
ta Šmída (nakonec se ukázala nepravdivou). 
Okamžitě  jsem  začal  pátrat  po  zprávách 

z  jiných  pramenů,  spojil  jsem  se  s  přáteli 
PhMr.  Janem Modrákem a Karlem Smolkou 
(se  kterými  jsme  v  předchozím  létě  pode-
psali  petici  Několik  slov)  a  společně  jsme 
sbírali  střípky  zpráv,  ale  také  přemýšleli, 
jak  jednat,  jak  pomoci.  V  týdnu  od  20.  lis-
topadu  se  začala  formovat  skupinka,  která 
se  scházela  u  Aleše  Jeřábka  na  Družstev-
ní  ul.  Byl  v  ní  určitě  p.  Křenek,  který  nosil 
informace z Prahy, že se na Kladně formují 
Lidové milice a chystají se zasáhnout silou, 
že se podobně připravuje armáda. Z dnešní-
ho pohledu  se  to  jeví možná ne  tak  vážné, 

ale my jsme žili v době, kdy pro nás bylo ne-
představitelné, že by se komunistický režim 
vzdal své moci, aniž by učinil všechny mož-
né kroky pro jeho zachování. Situace pro něj 
se však postupně stávala neúnosnou, maso-
vé  demonstrace  na  Letenské  pláni  v  Praze 
začala  přenášet  televize  a  generální  stáv-
ka v pondělí 27.  listopadu, které se zúčast-
nila  drtivá  většina  českého  i  slovenského 
národa,  byla  tím  pověstným  hřebíčkem  do 
rakve komunistů. V Tišnově se zástupci  ta-
kovýchto  skupinek nakonec  spojili  v  jakýsi 
přípravný výbor pod hlavičkou Občanského 
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Občanské fórum před 28 lety
Petr Fruhwirt 

Přenesme se do časů roku 1989 a vybavme 
si  jeho listopadovou atmosféru. Pád berlín-
ské zdi, svatořečení Anežky České, studenty, 
Albertov, násilí, policii, založení OF, jeho ne-
formální  hlavu  Václava  Havla.  Demonstra-
ce  v  různých  částech  republiky,  vyhlášení 
stávky  27.  listopadu,  náladu  plnou  nadějí 
na svobodu a demokratický stát, bez vůdčí 
role strany KSČ, STB, ale i obavy z možných 
represí. 
Občanské  fórum  v  Tišnově  založili  ob-

čané,  kteří  se  před  tím potkávali  pouze  na 
ulici,  zdravili  se, někdy  i  spolu hovořili. OF 
bylo  ve  spojení  s  koordinačním  centrem, 
zdrojem svých rad a námětů na řešení míst-
ních  i  státních  problémů  společnosti  léta 
vytvářených  socialistickým  režimem.  Čle-
ny OF mohli být i komunisté, ale ne závodní 
a  uliční  organizace KSČ  jako  celek  a  osoby 
odpovědné  za  stalinistický  systém  teroru 
a násilí. 25. listopadu se konala demonstra-
ce  na  Letenské  pláni  v  Praze,  kde  tři  čtvr-
tě milionu  lidí dalo  jasně najevo své  i naše 
rozhodnutí  žít  v demokracii,  vytvářet  tržní 
ekonomiku a patřit do svobodného světa. 
OF  v  Tišnově  do  stávky  27.  listopadu 

nezasahovalo.  Vznikalo.  I  tak  se  vytvářely 
hloučky lidí po městě, před radnicí, ozývalo 
se troubení klaksonů. Tváře vážné i radost-
né, ale  i váhavé a  snad  i  s  troškou strachu. 
Podaří  se?  V  Tišnově  se  vytvořila  skupina 
lidí, kteří chtěli pracovat a věnovat svůj čas 
politické i hospodářské změně v naší zemi. 
Byl  jsem  přítomný  na  téměř  všech  jedná-
ních  Občanského  fóra  v  Tišnově,  z  jejichž 
zápisů jsem si dovolil čerpat.
Jedno z prvních jednání řídil Ing. Vašíček. 

Mluvčími  OF  se  stal  dr.  Smolka,  Ing.  Závi-
šek,  pan  Opatrný,  paní  Bednářová,  pan  Jo-
sef Sysel, Mgr. Švábenský, Ing. Jirásek i další 
Tišnováci.  Například  pan  Viktorin  zaslal 
telegram  proti  porušování  lidských  práv 
v Rumunsku. Pan Josef Sysel jednal s MěNV 
Tišnov  o  odstranění  pomníku  Klementa 
Gottwalda  u  ZDŠ  Smíškova.  MěNV  Tišnov 
odmítl.  Do  redakční  rady  novin  v  Tišnově 
byli  za  OF  doplněni  Ing.  Závišek,  pí  Junco-
vá,  Petr  Kvíčala,  PhMr.  Modrák.  OF  trvalo 
na  přejmenování  některých  ulic  v  Tišnově 

a zajímalo se o rozsah demolic prováděných 
v  Porta  coeli.  Na  veřejné  schůzi  Občanské 
fórum 19. prosince 1989 seznámilo přítom-
né  občany  s  postojem  představitelů města 
k  požadavkům OF.  Dalšího  jednání  u  kula-
tého  stolu  se  účastnil  Mgr.  Švábenský,  Ing. 
Fruhwirt,  JUDr.  Schnur,  dr.  Smolka,  Josef 
Sysel  a  Ing.  Závišek.  Předmětem byly  změ-
ny  v  politickém  složení  rady,  pléna  MěNV 
a ONV.
OF  polikliniky  v  Tišnově  jednalo  3. 

ledna  1990  o  problému  lůžkové  kapaci-
ty  nemocnice,  spádové  oblasti,  o  Dětské 
ozdravovně v Tišnově 2. Na  jednom z dal-
ších setkání s občany byl přítomen ředitel 
rozhlasu  Brno  pan  Hoffman.  Jeho  zpráva 
o  situaci  v  současném  SSSR  a  v  komuni-
stických  stranách  potvrdila,  že  období  je-
jich panování se blíží ke konci a že je třeba 
k  jejímu ukončení  občansky přispívat.  Zá-
stupci  stávkových  výborů  OF  v  závodech 
a podnicích na Tišnovsku  se  sešli  11.  led-
na 1990.  Za OF v Tišnově řídil jednání Ing. 
Vejrosta.  Velmi  povzbudivý  byl  tehdy  vel-
ký počet účastníků: Modeta, ZvŠ Tišnov 2, 
Potraviny  0603,  OPOS  Tišnov,  Brněnské 
papírny,  STS,  UD  Dolní  Rožínka,  Stavební 
podnik, Nemocnice Tišnov, poliklinika, ka-
menolom,  Autoservis,  ČSD,  VDUP,  TOROZ 
Tišnov, ČSČK, Kniha, TOS Kuřim, SOUZ Tiš-
nov.  Všichni  nebo  skoro  všichni  byli  při-
praveni  na  změnu  politických  poměrů,  ve 
svých podnicích i ve státu. 
Aktuální  otázkou  se  stalo  i  posouzení 

práce  komise  pro  životní  prostředí  tehdej-
šího  vedení  a  racionální  využívání  zdrojů 
v  okrese  Brno.  Projektové  podklady  byly 
totiž  zpracovány  již  v  roce 1987,  ale nikdo 
s  nimi  vážně  nepracoval  a  výsledek  proto 
nebyl žádný.
Na  17.  ledna  1990  ONV  svolal  jednání 

do Porta coeli a pokračovalo se v debatách 
o významu areálu, kterého se účastnilo i OF. 
Mohli  jsme  tedy  téhož  dne  na  shromáždě-
ní  občanů  v  sokolovně  oznámit,  že  během 
posledních  dnů  byl  urychleně  a  dodateč-
ně  proveden  stavebněhistorický  průzkum 
objektů  navržených  k  demolici  a  stanoven 
jejich  konečný  rozsah  vzhledem  k  histo-
rické  hodnotě Porta  coeli.  Do  té  doby bylo 
spíše  v  zájmu  budovy  v  areálu  kláštera 

zdemolovat.  Zástupci  MěNV  byli  na  tom-
to  shromáždění  v  tišnovské  sokolovně pří-
tomni.  25.  ledna  1990  následoval  kulatý 
stůl mezi OF, politickými stranami a MěNV. 
Tišnov  včetně  několika  okolních  obcí  měl 
asi 12 200 občanů, z toho 8 000 nad 18 let. 
V  plénu  MěNV  bylo  105  poslanců,  z  toho 
51 %  členů  KSČ.  Strany  Národní  fronty  se 
přiznaly,  že  svůj  program  neplnily.  OF  po-
žadovalo, aby v novém plénu bylo 60 % ne-
straníků. S tím KSČ nesouhlasila. Rozvinula 
se debata o budoucnosti města, jeho posta-
vení ve správním uspořádání po politických 
změnách ve státě.
V únoru 8., 13., 19., 27. na svých radách 

a  u  dalších  kulatých  stolů  se  OF  zabývalo 
otázkou soudců z lidu, prokuratury a výbě-
rem vhodných kandidátů OF do rady pléna 
MěNV. Také se otevřela otázka výstavby Vír-
ského vodovodu,  jeho trasy a významu pro 
krajinu i občany. Na začátku března Občan-
ské fórum představilo své úvahy o znovuvy-
tvoření  okresu  Tišnov,  zlepšení  ekologické 
situace,  zdravotnictví,  podpoře  spolků, 
školství, soukromého podnikání, odpadové-
ho hospodářství. 6. března se jednalo o ná-
vrhu kandidátů OF na doplnění rady MěNV. 
7.  března  se  konala  veřejná  schůze  s  pro-
gramem volby. Volba proběhla pod řízením 
MěNV, byla nezákonná,  a proto byla  vyhlá-
šena 21. března 1990 další, která byla plat-
ná. V radě z dřívější doby zůstali p. Knecht, 
pí Vacová, p. Plachetka, pí Matulková. Na ná-
vrhy  OF,  které  byly  přijaty,  se  novými  čle-
ny  stali:    PhMr. Modrák,  Ing.  Svoboda,  Ing. 
Fruh wirt, dále byli zvoleni Ing. Jůza, p. Vese-
lý, p. Kočka, Ing. Sendlerová, Ing. Humpolec, 
Ing. Frýbová. Výčet další činnosti Občanské-
ho  fóra v Tišnově po  těchto volbách by byl 
ještě  velmi  rozsáhlý.  Činnost  OF  v  Tišno-
vě  těmito  volbami  neskončila.  Pokračovala 
až  do  parlamentních.  Postupně  realizovala 
některé  ze  svých  požadavků  přes  zástupce 
v Občanské demokratické straně. OF v Tiš-
nově  i  v  celém  státě  trpělivou  a  vytrvalou 
snahou  svých  členů,  pracovitých  a  oběta-
vých  lidí  dosáhla  demokratických  změn. 
Doufám,  že  jsem  čtenářům  naznačil  atmo-
sféru  polistopadové  doby  v  našem  městě, 
a jsem přesvědčen, že demokracie je nejlep-
ším způsobem vlády.

fóra. Velkou roli zde hrál Ing. Petr Fruhwirt, 
PhMr. Jan Modrák, vzpomenout musím i na 
Laďu  Opatrného.  Tito  zástupci  pak  zača-
li  jednat  s  tehdejším vedením města o pří-
pravě změn v Tišnově. Je však třeba říci, že 
přes  podobné  události  v  jiných  socialistic-
kých  zemích  nebyla  u  nás  připravena  žád-
ná  promyšlená  strategie,  že  vše  probíhalo 
překotně až chaoticky, čehož využívala v té 
době stále funkční StB k infiltraci svých lidí 

do nově vznikajících uskupení, přípravných 
výborů,  k  čemuž  došlo  nakonec  i  v  Tišno-
vě.  Tento  překotný  vývoj  vedl  samozřejmě 
k  řadě  kroků,  které  s  odstupem  času  mů-
žeme  hodnotit  jako  neuvážené,  ba  špatné. 
Jednou  z  chyb  bylo  jistě  zachování  komu-
nistické  strany  včetně  nepotrestání  hlav-
ních viníků. Politická moc byla sice předána, 
totéž  se  ale  nedá  říci  o  moci  ekonomické. 
Velmi  dlouho  trvaly  potřebné  legislativní 

změny.  Nadšení  lidí  ze  změny  tak  postup-
ně  vyprchalo,  zejména  když  byli  posléze 
odhalováni  spekulanti,  kteří  využili  rychle 
nabytou moc ve svůj prospěch. Opatrovnic-
ký ochranitelský komunistický model státu 
pak přetrval v myslích mnohých lidí natolik, 
že opět začali dávat přednost těm stranám, 
které  tuto  roli  státu  upřednostňují  před 
osobní  svobodou  jednotlivce.  A  to  je  moje 
největší zklamání po listopadu 1989.
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Konečně rostou
Bohumil Kabeš

Tak  jsme  se  dočkali.  Houbaření  je  český  národní  sport  a  přibližně 
sedm z deseti Čechů jde alespoň jednou do roka na houby.
Česká mykologie je ve světovém měřítku velmi uznávaná věda a pa-

tří nepochybně mezi špičku v oboru. Letošní houbařská sezona začala 
v našem regionu díky suchému létu velmi pozdě a pozvolna. A tak než 
začne mrznout, musíme si tuto zálibu užít.
Houby představují velmi rozmanitou skupinu organizmů. Jsou pova-

žovány za samostatnou říši, která stojí mezi rostlinami a živočichy. Ve 
srovnání  s  rostlinami  nevytváří  listy  ani  květy,  nemají  zelené  barvivo 
chlorofyl a houbová vlákna a buňky neobsahují celulózu. Rozmnožují se 
výtrusy, které na rozdíl od semen vyšších rostlin nemají v sobě zárodek. 
Zajímavá je výživa hub. Na rozdíl od zelených rostlin nemohou samy vy-
tvářet organické látky potřebné k životu, a proto je musejí získávat již 
hotové. Jako jejich zdroj využívají buď odumřelé živočichy, nebo častěji 
rostliny, případně si berou potřebné látky z živých organizmů. Specific-
kou formou výživy je mykorrhiza. Jde o spolupráci mezi houbou a hos-
titelem, kdy si oba organizmy vyměňují některé životně důležité látky.
Houby nejsou  jenom pochutiny nebo škůdci,  jak  se  lze domnívat. 

V přírodě se největší měrou podílejí na rozkladu dřevní hmoty i živo-
čišných zbytků, které rozkládají na základní živiny a tak je vracejí do 
koloběhu látek v přírodě neboli v ekosystému. 
Houby rostou takřka celoročně, ale ty, o které máme největší zájem, 

najdeme od začátku léta do konce podzimu. Nejčastěji a také nejradě-
ji sbíráme houby hřibovité: hřib smrkový, h. dubový, h. kovář, kozáky, 
křemenáče a ze suchohřibů známý suchohřib hnědý, s. plstnatý, s. žlu-
tomasý,  lidově  „babka“ a  spoustu dalších. Optimální  teplota pro růst 
hřibů je 15 až 20 °C.
Rádi sbíráme také bedle. Ale pozor, ne všechny druhy bedlí jsou jed-

lé. Například bedla ostrošupinná nebo bedla chřapáčová jsou jedovaté. 
B. hřebenitá, b. skleníková nebo b. štětinkatá jsou nejedlé. Typicky pod-
zimní houby  jsou  ryzce. U nás má  tento  rod osmdesát druhů.  Jsou  to 

houby příbuzné holubinkám, se kterými mají podobnou stavbu dužni-
ny, ale liší se hlavně tím, že po poranění roní mléko, které může být bílé, 
žluté,  oranžovočervené nebo bezbarvé.  Plodnice  s  oranžovočerveným 
mlékem nás zajímají nejvíce, protože jsou jedlé a velice chutné. Jedná se 
např. o ryzec pravý, r. smrkový, r. dubový a také o r. syrovinka. Mezi ryz-
ci jsou i druhy jedovaté, např. r. bledý, a také spousta druhů nejedlých, 
jako jsou r. kravský, r. modřínový nebo r. ostrý. Často sbíráme i václavky, 
ale málo se ví, že většina z třiceti druhů u nás rostoucích je nejedlá. Nej-
hojnější je václavka smrková a v. obecná. Nutno vědět, že všechny druhy 
václavek jsou za syrova nebo při nedostatečné tepelné úpravě mírně je-
dovaté a jsou lidé, kteří je nesnášejí ani po řádném uvaření.
Abychom se vyvarovali žaludečním potížím, sbíráme pouze houby, kte-

ré stoprocentně poznáme a které mají plodnice zdravé a mladé. Ze sta-
rých plodnic, které v lese zanecháme neporušené, budou mít užitek buď 
různí živočichové, nebo z jejich výtrusů vyrostou příští rok houby nové. 
Všem, kteří mají rádi přírodu a les, přeji hodně houbařských zážitků!

Hřib kovář patří spolu s hřibem kolodějem mezi nejoblíbenější mod
ráky. Foto: Bohumil Kabeš

Nemá přirozených nepřátel
Josef Permedla

Prase divoké  je přemnožené a dnes nemá přirozené nepřátele,  jaký-
mi dříve byl vlk, rys a kočka divoká. Jeho přiměřené stavy udržuje člo-
věk lovem. Lze jej považovat za velmi chytré a učenlivé zvíře, které se 
může stát domácím mazlíčkem stejně dobře jako pes či kočka.
V přírodě je ho vidět málokdy, dokáže žít skrytým způsobem života. 

Přes den se schovává v hustém houští nebo v rákosí u rybníka, aktivní 
je teprve navečer. Jeho velmi oblíbenou pochoutkou je kukuřice a další 
zemědělské plodiny. Vedle žaludů a bukvic žere i červy nebo drobnou 
zvěř. Loví krysy a myši, jejichž hnízda s mláďaty vyčenichá a vyhrabe. 
Požírá také mršiny divoké zvěře. Jedná se o pravého všežravce.
Myslivci označují samce slovem kňour, samici pak bachyní. O mladé 

zvěři obojího pohlaví se v prvním roce života hovoří  jako o selatech, 
v druhém roce se mláďata nazývají lončáci. 
Prasatům se v současnosti daří. Zatímco v 18. století byla oblíbenou 

lovnou zvěří a byla téměř vyhubena, po druhé světové válce se k nám 
z Polska a Německa vrátila a na mnoha místech se dokonce přemnoži-
la. Důvod je prostý. V přírodě nacházejí dostatek potravy a zvláště pole 
jim skýtají hody. Způsobují tak velké škody v lesních porostech, na po-
lích a lukách.
Abych mohl doplnit tento článek nějakou fotografií, vydal  jsem se 

do míst, kde divočáci žijí, a to do lesů k Pejškovu. Hned napoprvé se mi 
udělat snímek nepodařilo, v peleších byl však cítit jejich pach. Poved-
lo se mi to až jednoho velikonočního rána. Cestou z kopce jsem spatřil 
mezi stromy velké tmavé ucho. Až když jsem se přiblížil asi na deset 
metrů, zvíře se pohnulo a pomalu vstalo. Byl to divočák. Začal běhat 

kolem  stromů  a  chrochtat.  A  tak  jsem  namířil  objektiv  a  několikrát 
zmáčknul spoušť aparátu. Přiblížil se na pár metrů. Co teď? Nakonec 
jsme se dohodli, poslušně odešel a  já  jsem mohl pokračovat v cestě. 
Čekalo mě však překvapení. V dubovém listí ležela asi den stará selát-
ka. Vše se mi podařilo nafotit. Jednalo se tedy o bachyni.
Z  českých  pověstí  je  znám  příběh  o  Bivoji,  který  chytil  kance 

z Kavčích hor a přinesl ho kněžně Kazi na Vyšehrad. Ne všichni hrdi-
nové starověkých mýtů však v boji s kancem uspěli. Například mile-
nec bohyně Afrodity jménem Adónis nebo keltský hrdina Diarmuid 
v souboji s kancem přišli o život. Prase divoké se v lidské kultuře ob-
jevuje již od pravěku, většinou jako významný zdroj masa a tuku, ale 
též jako symbol plodivé síly, mužnosti a odvahy. 

Foto: Josef Permedla
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Úspěchy na mistrovství ČR
Martin Sebera

Vrchol  žákovských  individuálních  soutěží  – 
mistrovství  České  republiky  (MČR)  se  ode-
hrálo 23. až 24. září v Břeclavi. Už jen samotná 
nominace,  kterou  provádí  technický  delegát 
Českého  atletického  svazu,  je  velmi  dobrou 
vizitkou pro mladé atlety, protože jsou vybrá-
ni  jen  ti  nejlepší  s  výkonností  hodnou MČR. 
Z  Tišnova  odcestovalo  hned  kvarteto  závod-
níků. Věkem mladší žákyně Hana Blažková si 
zkusila boj s o dva roky staršími sprinterkami 
na 60 m. Čas 8,55 s na finále nestačil. V chlap-
cích  své  finálové  naděje  živil  Marek  Paralič, 
který byl v nejkratším sprintu na 60 m časem 
7,51  s  třetím nepostupujícím do  finále.  I  tak 
je  celkové  11. místo mezi  českými  sprintery 
velmi dobrou vizitkou. Druhý den Marek na-
stoupil  opět  ke  sprintu,  tentokrát  na  150 m 
a  časem 17,81  s  obsadil  11. místo,  čímž  po-
tvrdil příslušnost k nejlepším českým sprinte-
rům. Ve výšce  i přes  lehkou virózu exceloval 
Filip Misař a jen vinou zaváhání na výšce 163 
cm  skončil  devátý.  Výkon  163  cm  skočený 
na  první  pokus  v  deštivém  a  chladném  po-
časí stačil na 6. místo... Misařovo umístění  je 
tak  nejlepším  tišnovským  výsledkem  na  ce-
lém mistrovství. Ve štafetě 4 x 60 m pak duo 
tišnovských  sprinterů  Marek  Paralič  a  Filip 
Drhlík  doplněné  dvěma  sprintery  z  Vyškova 
obsadilo časem 28,95 s 16. místo.

Zlatá Blažková
Neděle  1.  října  2017  přivítala  v  Hranicích 
nejlepší  atlety Moravy  v  kategorii mladšího 
žactva.  Celou  letošní  sezónu  Hana  Blažko-
vá  potvrzovala  velmi  dobrou  sprinterskou 

formu a podařilo se jí o ní přesvědčit také ce-
lou moravskou konkurenci na konci  sezóny. 
Nejkratší sprint na 60 m vyhrála časem 8,47 
s a na 150 m doběhla celkově druhá časem 
45,19 s.

SPORT  

Hana Blažková v Hranicích. Foto: Ondřej Blažek

Atletický klub AK Tišnov pořádá 3. ročník Běhu tišnovskými uličkami, který se uskuteční v neděli 12. listopadu 2017 v 9.30 hod.  
Start a cíl: venkovní hřiště Gymnázium Tišnov, Na Hrádku. 

Pravidla: závodí tříčlenné rodinné týmy. Běží se na trati o délce cca 690 m. Týmy dopředu nahlásí svůj odhad, jak rychle stihnou 
trasu absolvovat, s přesností na desetinu sekundy. Poté se postupně vydávají jednotliví členové na trať a štafetovým způsobem 

ji absolvují. Vyhrává tým, jehož skutečný čas je nejbližší času odhadnutému...
 Trasu závodu a elektronickou přihlášku naleznete na www.aktisnov.cz/ulicky.

Zve Martin Sebera, předseda Atletického klubu AK Tišnov

Sokol Karate Tišnov 
Petr Jůza

Tišnovští karatisté vstoupili úspěšně do nové sezony. Hlavním před-
pokladem úspěchu je vždy poctivá příprava. V období prázdnin jsme 
se  zaměřili  na  rozvoj  síly,  výbušnosti,  rychlosti  i  vytrvalosti.  Tra-
dičně k tomu přispělo pětidenní soustředění na Prudké, kterého se 
zúčastnilo dvacet  karatistů. Od  začátku  září příprava  směřovala na 
vlastní cvičení technik karate a nácvik zápasů. Shodou okolností do-
šlo k tomu, že se dva turnaje, kterých jsme se chtěli zúčastnit, konaly 
v jeden den, a to 30. září. Museli jsme tedy rozdělit své síly. Žáci a žá-
kyně se zúčastnili 2. kola Krajského poháru karate ČSKe a dorostenci, 
junioři a senioři odjeli na tradiční turnaj Shotokan cup ve Vamberku. 
I tak jsme dosáhli dobrých výsledků. Ž. Konvalinová obsadila ve své 
kategorii žákyň 1. místo a T. Matulka v mladších žácích 1. a 2. mís-
to. Také ve Vamberku se dařilo. M. Sáblík v soutěži kata junioři zís-
kal 1. místo, Š. Řezníček v kata muži 3. místo a S. Medunová v kumite 
dorostenky  2.  místo.  Na  zkvalitnění  cvičení  se  projevila  účast  tre-
nérů na seminářích s japonskými mistry karate SKIF N. Kanazawou 
a M. Murakamim. Poslední víkend v říjnu bude zase nabitý, protože  Foto: I. Konvalina
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Rozpis mistrovských utkání, turnajů a výstav – Sportovní hala SSK Tišnov, z. s.  –  listopad 2017

Volejbalový klub Tišnov, z. s.
volejbal: Soutěž: JMM1

datum domácí hosté od/do
Sobota 11. listopadu VK Tišnov Volejbal Vyškov 10.00 a 13.00 hod.

SKKP Handball Brno B
házená: Soutěž: II. liga muži JM

datum domácí hosté zač. zápasu
Neděle 12. listopadu SKKP Handball Brno B Sokol Juliánov 17.00 hod.
Neděle 26. listopadu SKKP Handball Brno B SHC Maloměřice 17.00 hod.

Sportovní klub Basketbal Tišnov, z. s.
basketbal: Soutěž: dorostenky, žákyně – liga

datum domácí hosté začátek zápasu
Sobota 11. listopadu SKB Tišnov – U19 Olomouc 16.00 hod.

AKB Tišnov – U15 Ústí n. Orlicí 18.30 hod.
TTC Koral Tišnov, z. s.

stolní tenis: Turnaj: OP muži, žáci
datum domácí hosté zač. zápasu
Sobota 18. listopadu TTC Koral Tišnov OP muži, žáci 8.00–16.00 hod.

San Marino Dolní Loučky, z. s.
futsal: Soutěž: divize „E“

datum domácí hosté zač. zápasu
Sobota 18. listopadu San Marino Nasan Brno 20.00 hod.

AFK Tišnov, z. s.
fotbal: Soutěž: turnaje

datum začátek zápasu
Neděle 12. listopadu AFK Tišnov Turnaj 9.00–13.00 hod.
Neděle 19. listopadu AFK Tišnov Turnaj 9.00–17.00 hod.
Sobota 25. listopadu AFK Tišnov Turnaj 15.00–19.00 hod.
Neděle 26. listopadu AFK Tišnov Turnaj 9.00–13.00 hod.

AFK Tišnov Turnaj 14.00–16.30 hod.
Turnaje

datum zač. zápasu – od/do
Sobota 25. listopadu TE Kuřim Automotive Turnaj – volejbal 8.00–15.00 hod.

Minerál Tišnov
datum od/do
Pátek 3. listopadu Minerál Tišnov – pořadatel Sokol Tišnov 11.00–18.00 hod.
Sobota 4. listopadu Minerál Tišnov – pořadatel Sokol Tišnov 9.00–18.00 hod.
Neděle 5. listopadu Minerál Tišnov – pořadatel Sokol Tišnov 9.00–16.00 hod.

SLETOVÁ ŠTAFETA 22. až 24. září

Zdeněk Jeřábek

Dne  23.  září  proběhla,  či  spíše  projela  naší 
župou  Sletová  štafeta  2017.  Ukázkami  od-
dílu  karate  a  gymnastiky  Sokol  Tišnov  po-
zdravil  tuto akci na náměstí města Tišnova. 

Do Prahy byla připojena stuha Sokolské župy 
Krále Jiřího a zasláno sletové poselství.

SLETOVÉ POSELSTVÍ
Sokolská  župa  Pernštejnská  přeje  všem  se-
strám  a  bratřím,  cvičitelkám  a  cvičitelům 

velkou  trpělivost  a  pevné  nervy  při  nácviku 
sletových  skladeb  XVI.  všesokolského  sletu. 
Mějme odvahu stát za svým přesvědčením, že 
jen  poctivým,  vzdělaným  a  pracovitým patří 
budoucnost. „Kdo chvíli stál, již stojí opodál!“
XVI. všesokolskému sletu zdar!

nás 28. října čeká 3. kolo Krajského poháru v karate ČSKe a 29. října 
Národní pohár karate SKIF. Obě soutěže se budou konat v Brně, tak-
že počítáme se značnou účastí našich karatistů.
V měsíci  listopadu se trenéři zúčastní třídenního školení akredi-

tovaného Českým svazem karate, kde  jistě načerpají nové  informa-
ce. Situace v karate se v poslední době rapidně kvalitativně zlepšuje, 
protože  bude  olympijským  sportem  na  LOH  v  Tokiu  v  roce  2020. 

Pokud chceme zachytit nové trendy v přípravě a rozhodování, musí-
me se zúčastňovat školení trenérů, ale i rozhodčích.
Určitě  je  třeba zmínit skutečnost, že koncem září proběhl nábor 

nových  členů,  kterého  se  zúčastnilo  přes  dvacet  zájemců  o  tento 
sport.
Více  se o  činnosti našeho oddílu můžete dozvědět na webu http:// 

sokolkaratetisnov.xf.cz.

Akce v tišnovské sokolovně v listopadu
3.–5. 11. Minerál Tišnov – mineralogická burza

10. 11. Prodloužená – Gymnázium Tišnov (18–23 hod.)
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ČTYŘI TIŠNOVSKÁ SUDOKU - 8. KOLO

Václav Seyfert, redaktor TN

Naše soutěž Čtyři tišnovská sudoku, která má hádankově-vědomostní charakter, pokračuje již osmým kolem. Jaká jsou 
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:
VIKTOR POLÁČEK, MOJMÍR HUDEC, TIŠNOVŠTÍ RADNÍ – přičemž se rozumí, že Poláček je z uvedené dvojice ten starší…

Rozluštění tohoto kola nám posílejte do 13. listopadu 2017 na e-mailovou adresu noviny@kulturatisnov.cz. Soutěžit 
může každý bez ohledu na věk luštitele, výherci budou oznámeni po skončení 10. kola, které zveřejníme v lednu 2018.

Správná odpověď ze 7. kola zní: JAN LACINA, ZDENĚK JÍLEK – držitelé Ceny města Tišnova.
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Čtyři tišnovská sudoku – 8. kolo
Václav Seyfert, redaktor TN

Naše  soutěž  Čtyři tišnovská sudoku,  kte-
rá  má  hádankověvědomostní  charakter, 
pokračuje  již  osmým  kolem.  Jaká  jsou  její 
pravidla? Nejde pouze o vyluštění čtyř před-
ložených  sudoku:  v každém z nich  totiž na-
jdete několik žlutých políček a současně jsou 
jednotlivým  číslicím  přiřazena  určitá  kon-
krétní písmena (viz informace pod soutěžní-
mi  čtverci).  Když  správně  vyluštíte  všechna 
sudoku  a  čísla  ve  žlutých  políčcích  zamění-
te za příslušná písmena, obdržíte dvě křest-
ní jména a dvě příjmení, ovšem ve formě 

přesmyček.  Vaším  úkolem  bude  dále  vy-
luštit  tyto  přesmyčky  a  poté  přiřadit  ke 
každému křestnímu jménu odpovídající pří-
jmení tak, aby výsledkem byly dvě osobnos-
ti 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 příjme-
ní tak, aby starší osobnost byla uvedena jako 
první a mladší jako druhá. A na závěr od Vás 
budeme chtít odpověď, do jaké společné sku-
piny (viz závorka o něco výše) tyto „vyluště-
né“ osobnosti patří.

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

VIKTOR POLÁČEK, MOJMÍR HUDEC, TIŠ-
NOVŠTÍ RADNÍ – přičemž se rozumí, že Polá-
ček je z uvedené dvojice ten starší…

Rozluštění tohoto kola nám posílejte do 
13. listopadu 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 ze 7. kola zní: JAN LA-
CINA,  ZDENĚK  JÍLEK  –  držitelé  Ceny  města 
Tišnova.
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 Přiřazení písmen k číslicím:
1) Společná pro všechna sudoku:  1…I   2…A   3…M   4…O   5…L
2) Společná pro sudoku č.1 a č.3:  6…Ý   7…T   8…N   9…V
3) Společná pro sudoku č.2 a č.4:  6…C   7…Ů   8…S   9…K

 Přiřazení písmen k číslicím:
  1) Společná pro všechna sudoku:  1…I   2…A   3…M   4…O   5…L
  2) Společná pro sudoku č. 1 a č. 3:  6…Ý   7…T   8…N   9…V
  3) Společná pro sudoku č. 2 a č. 4:  6…C   7…Ů   8…S   9…K

č. 1

č. 3

č. 2

č. 4
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Třetí ročník Víkendu otevřených zahrad, propagace 9. ročníku národní putovní 
výstavy Má vlast cestami proměn a Dny evropského dědictví v Lomnici u Tišnova
Dagmar Fetterová

V rámci celostátního pořádání Víkendu otevřených zahrad se usku-
tečnila  v  sobotu  10.  června  od  13  do  15  hodin  komentovaná  pro-
hlídka zámeckého parku, lesoparku a obnovené oranžerie v bývalém 
zámeckém zahradnictví. Letos u nás otevřelo brány již dvě stě čtyři 
zahrad a parků, což je oproti loňskému roku o padesát jedna objektů 
více. 
Doc. Ing. Jan Lacina, CSc., a Ing. Yvona Lacinová provedli devade-

sát sedm návštěvníků z různých koutů republiky zámeckým parkem 
(nejdále z Klatov) se zajímavými stromy, mezi nimiž vynikají dva pa-
mátné, buk  lesní červenolistý a  javor horský. Dále cesta vedla  leso-
parkem  k  altánu  až  do  bývalého  zámeckého  zahradnictví.  Dagmar 
Fetterová provedla výklad o osudu a záchraně oranžerie s hrnčírnou 
a pecí v letech 2011–14 z financí Havarijního programu MK ČR s při-
spěním městyse Lomnice, pana starosty Ing. Milana Vojty, majitelek 
a dalších sponzorů. V oranžerii v roce 2014 vznikla expozice unikát-
ních zahradních keramických lemovek zde nalezených, další jsou za-
půjčené ze zámeckých i soukromých objektů. 
Využili jsme tohoto setkání k propagaci 9. ročníku národní putov-

ní výstavy Má vlast cestami proměn, kterou pořádá Asociace Entente 
Florale CZ – Souznění. V tomto roce máme po oranžerii další „želízko 
v ohni“, a sice obnovený lomnický kostel Navštívení Panny Marie, kte-
rý má v seznamu proměn č. 60. Jde o významnou stavbu barokního 
architekta Giovanniho Pietra Tencally. Hlasovat lze na www.cestami-
promen.cz/hlasovani. Letos je za Jihomoravský kraj přihlášeno pět 
proměn, soutěží i Müllerův dům v Tišnově (Muzeum města Tišnov).
V  sobotu 9. září  v  rámci Dnů evropského dědictví  jsme pro ná-

vštěvníky připravili komentované prohlídky v zachráněné lomnické 
oranžerii. Pro expozici  zahradních  lemovek  se nám podařilo  získat 

čtyři různé druhy z Německa, jednu lemovku z Anglie a malý zlomek 
je darem od bývalého zámeckého zahradníka pana Miroslava Dürra 
z Velkých Opatovic. Pan Jan Křepela i letos doplnil zadní část expozi-
ce půvabnými  jiřinkami, které pěstuje v Kunštátě. Návštěvníci měli 
zájem i o prostory bývalé „pece“, kde se údajně zde nalezené lemovky 
vypalovaly. Prohlídky se zúčastnilo v době od 11 do 18 hodin kolem 
sto třiceti spokojených návštěvníků z různých konců země. 
Individuální prohlídka oranžerie je možná jen po domluvě s maji-

telkou paní Z. Touskovou, mob. 737 858 537, email: touskova.zden-
ka@seznam.cz.

Spouští se unikátní seznamka pro handicapované. Nabízí postiženým příležitost 
najít si životního partnera
David Laňka

Praha, 26. září 2017 – V České republice je více než 1 milión zdra-
votně postižených osob. Většina z nich řeší nejen překážky souvisejí-
cí s jejich handicapem, ale také vztahové problémy. Právě kvůli jejich 
postižení se jim rozpadají vztahy a nové navazují velmi obtížně. Pro 
ně byl spuštěn unikátní seznamovací portál Tvojelaska.cz, který jim 
pomůže najít životního partnera.
Portál  Tvojelaska.cz  založili manželé Kristýna  a  Jakub Mertlo-

vi, majitelé úspěšné seznamovací agentury Date2k, a byl finančně 
podpořen  z  operačního programu Zaměstnanost.  Je  tedy  spolufi-
nancován z Evropských strukturálních fondů. Partnerem projektu 
je Help hand, z. ú.  „Sami jsme se seznámili prostřednictvím sezna
movací agentury, a protože v Date2k využíváme unikátní algorit
mus, jehož prostřednictvím hledáme našim protějškům vhodného 
klienta, rozhodli jsme se jej využívat i při seznamování handicapo
vaných,“ říkají manželé Mertlovi,  které  k myšlence  založit  sezna-
movací portál pro lidi s handicapem, přivedl jeden z jejich klientů 
– Michal Sněhota. 

„Díky Michalovi jsme zjistili, že jakmile zmíníme jeho handicap, 
všichni ho automaticky odmítají, jako kdyby pro ně vědomí handicapu 
u protějšku bylo něco na překážku,“ vypráví Kristýna Mertlová. „Byl to 
pro mě trochu šok a zároveň výzva něco s tím udělat.“ A tak vznikl ná-
pad na seznamovací portál Tvojelaska.cz, kde by lidé s handicapem 
mohli za pomoci psychologů a vztahových koučů hledat svého život-
ního partnera. A protože nejlépe se do potřeb svých klientů mohou 

vcítit ti, kteří se sami s nějakým handicapem potýkají, napadlo Mert-
lovy  nabídnout  právě  Michalu  Sněhotovi,  aby  portál  Tvojelaska.cz 
vedl.

„Musím říct, že mě ta nabídka velmi překvapila, ale zároveň i po
těšila a bez váhání jsem ji přijal,“  vzpomíná Michal  Sněhota.  Právě 
s  jeho velkým přispěním  Jakub Mertl upravil  svůj  seznamovací al-
goritmus  tak,  aby  odrážel  požadavky  a  potřeby  handicapovaných, 
aby odrážel bariéry, na které postižení při seznamování nejvíce na-
ráží.  Základem  úspěšného  seznamování  však  není  jen  algoritmus, 
ale především osobní práce s klienty. „Každému je věnována indivi
duální péče a potřebná asistence s ohledem na typ postižení. Nabízí
me jak služby vztahových koučů, kteří klientům pomáhají s tím, jak se 
efektivněji seznamovat, nebo s tím, jak se vyrovnat s odmítnutím, ale 
poskytujeme také poradenství v sexuální oblasti,“  vysvětluje Michal 
Sněhota.
Vedle  skutečnosti,  že  seznamovací  portál  Tvojelaska.cz  přináší 

handicapovaným  jedinečnou  příležitost  najít  si  životního  partnera 
a nebát se, že jeho postižení bude při seznamování překážkou, nabízí 
ještě jeden benefit – možnost někoho si najít, psát si s ním a posléze 
se osobně seznámit je pro všechny bezplatná.
TvojeLaska.cz  je  sociální  podnik,  který  zaměstnává  znevýhod-

něné  osoby  a  respektuje  environmentální  principy.  Detailní  výčet 
bodů, proč je projekt jedinečný, naleznete na https://tvojelaska.cz/
proc-tvojelaska-cz/.

Foto: Dagmar Fetterová
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VZPOMÍNÁME  

HISTORIE  BLAHOPŘÁNÍ  

Dne  5.  listopadu  uplyne  pět  smutných 
roků,  kdy  nás  opustil můj manžel  a  tatí-
nek pan JINDŘICH HUMPOLÍK. S  láskou 
vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují 
manželka s rodinou. 

Se  zarmouceným  srdcem,  ale  s  nadě-
jí ve vzkříšení vzpomeneme první výročí 
úmrtí  naší milované manželky, maminky 
a  babičky  paní MAGDY VRZALOVÉ  při 
bohoslužbě  dne  7.  listopadu  v  17.15  ho-
din v tišnovském kostele. 

Za vzpomínku děkuje rodina Vrzalova.

„Kdo v srdci žije, neumírá…“

Dne  7.  října  uplynulo  již  pět  let,  kdy  na-
vždy  odešel  pan  MIROSLAV KADLEC, 
a 8. října by oslavil 89. narozeniny. Prosí-
me všechny, kteří ho měli rádi, aby na něj 
s láskou a úctou vzpomněli spolu s námi. 
Děkuje manželka a děti s rodinami.

„Ráno, když slunce zemi navštívilo, Tvoje srdce se 
navždy zastavilo a nám jen vzpomínání zbylo.“
Již sedm  let uplynulo od doby, kdy 7.  říj-
na  odešel  navždy  drahý manžel,  tatínek, 
dědeček  a  pradědeček  pan  ANTONÍN  
ŠINDELKA ze Šerkovic. 

S  láskou  a  úctou  vzpomínají  manželka 
Magda a děti s rodinami.

Dne  28.  listopadu  tomu  bude  osm  let, 
kdy zemřel pan BOŘIVOJ KLUSÁK. Vzpo-
mínají  a  za  vzpomínku  děkují  manželka 
a dcery s rodinami.

„Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, 
chviličku postát a tiše vzpomínat.“

Dne  10.  prosince  uplyne  deset  let  od 
úmrtí  manžela,  tatínka,  dědečka,  pra-
dědečka  pana  ANTONÍNA KROPÁČKA. 
S  láskou  vzpomínají  manželka,  dcery 
a syn s rodinami.

Dne 24. listopadu se dožívá sedmdesáti pěti let náš milý tatínek a dědeček pan Ing. FRANTIŠEK RAŠKA, původem 
rodák z Králova Pole v Brně.  

„Milý táto a dědečku, ke Tvým narozeninám Ti všichni přejeme zejména zdraví, pohodu a radost. Ať prožíváš každý 
den jako novou příležitost a výzvu ke všemu, co Tě těší a naplňuje radostí. Děkujeme Ti za tvoji lásku a za vše, co jsi 
pro nás udělal. Máme Tě moc rádi a jsme rádi, že Tě máme!“ 

S láskou a úctou Ti gratulují děti Monika a Terezka, vnoučata Jan, Tomáš, Jiří, Monička a Daniel a zeť Jirka. Ke gratu-
lantům se přidávají i Gerta a malá Maya.

Dne 12.  října  tomu bylo dvanáct  let,  kdy 
nás  navždy  opustila  naše  milovaná  ma-
minka, babička a prababička paní STAŠA 
ŠOUPALOVÁ. 

S úctou a láskou stále vzpomíná rodina. Za 
tichou vzpomínku děkujeme. 

Dne  30.  října  uplyne  deset  let  od  úmrtí 
manželky,  maminky  a  babičky  ZDEŇKY 
JANDÍKOVÉ. Kdo  jste  ji znali, vzpomeňte 
s námi. Manžel s dcerami a vnoučaty 

Dne 8. listopadu uplyne osmnáct roků od 
úmrtí naší drahé maminky, babičky a pra-
babičky  paní  LIBUŠE HAVLIŠOVÉ.  Kdo 
jste ji znali, vzpomeňte s námi. Děkuje syn 
s celou rodinou.

9.  listopadu  uplyne  první  smutný  rok, 
co  nás  navždy  opustila  naše  milova-
ná  maminka,  babička,  prababička  paní 
 JAROSLAVA PACKOVÁ,  roz.  Vykypělová. 
Kdo  jste  ji  znali, vzpomeňte s námi a vě-
nujte  jí, prosím,  tichou vzpomínku. S  lás-
kou vzpomínají manžel a děti s rodinami. 

Dne 13. listopadu uplynou dva smutné roky, kdy nás opus-
tila  naše maminka,  babička,  sestra  a  teta  paní MARKÉTA 
ŠUDÁKOVÁ. Stále vzpomínají syn s rodinou.

Dne 16. listopadu uplynou dva smutné roky, kdy nás opus-
tila naše maminka, babička a teta paní MARTA NEČASOVÁ. 
Stále vzpomíná dcera a syn s rodinami.
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 ° Doučování němčiny, cena výuky: 
200 Kč/60 min. Tel. 604 224 690.

 ° Prodám suché palivové dřevo, ceny již 
od 900 Kč/m. Tel. 608 065 337.

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

 ° Koupím dům v Tišnově k rekonstrukci. 
Tel. 728 738 933.

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

 ° Maminka se dvěma dětmi hledá pod-
nájem v bytě 2+1 nebo bydlení v rodin-
ném domě v oblasti Tišnovska. Irena 
Králová, tel. 777 008 505.

 ° Nabízím preventivní UZ vyšetření prsů, 
a to v sobotu dne 2. 12. 2017 od 8.00 hod. 
Vyšetření za úhradu 300 Kč bude pro-
váděno na UZ pracovišti nám. Míru 114, 
Tišnov. Objednání na vyšetření přímo na 
uvedeném pracovišti nebo telefonicky na 
tel. 541 428 220. MUDr. Pícha Boris

 ° Přijmeme vrátné na ostrahu objektu 
v Tišnově. Denní i noční služby, směny 
dle dohody. Požadujeme čistý RT. Vhodné 
i pro starobní a invalidní důchodce. Mzda 
66 Kč/hod. + odměny. Nástup ihned. Kon-
takt: Robert Hoppe, tel. 736 451 875,  
email: robert.hoppe@opsecurity.cz.

 ° Pronajmu garáž na Humpolce. 
Tel. 607 575 812.

Na rozvoj jihomoravských firem nemusí 
být jednatelé sami. JIC jim pomáhá růst 

i získat finance 
Martina Pouchlá, Jihomoravské inovační centrum

Pro prosperitu kraje je důležité, aby se dařilo i tamním firmám. Proto 
Jihomoravský kraj s Brnem a čtyřmi univerzitami založil v roce 2003 Ji-
homoravské inovační centrum (JIC). Nabízí pro podniky služby, které jim 

pomáhají se strategií, rozvojem byznysu i přístupem k financím na další růst. 
Příležitost využít těchto služeb mají i tišnovské podniky.

Jedním z nejčastějších témat, které firmy řeší, jsou peníze na rozvoj. Zejména 
pro výrobní společnosti bývá těžké se správně rozhodnout, zda získat finance 
na růst prostřednictvím úvěru z banky (a z které), kdy oslovit soukromého 
investora nebo zda sáhnout po veřejném zdroji. Mnozí jednatelé například 
netuší, že lze čerpat i z nabídky Evropské komise mimo strukturální fondy, 

případně z regionálních projektů. 

Některé z nich administruje JIC. V minulosti s přispěním Brna rozdal firmám 
36 milionů korun na inovační vouchery, které financovaly spolupráci s výz-
kumnými institucemi. Dalších 8 milionů korun získaly firmy na společné 

projekty s kreativními profesionály. Možnosti tedy jsou poměrně široké. Jak 
se v nich ale zorientovat a dobře vybrat? 

Na trhu je nedostatek nezávislých, prověřených, kvalitních, a přitom finančně 
dostupných poradců. A tuto díru JIC už 4 roky zdárně zaceluje. Má interní 

tým konzultantů a především síť složenou z téměř stovky expertů, kteří mají 
za sebou mnohamilionový byznys, dlouholeté zkušenosti a rádi je předávají 
dalším podnikatelům. Interní tým JIC je připravený pomoci firmám s tím, kde 
získat co nejefektivněji finance. V případě komplikovanějších výzev spo-
jených s fungováním firmy propojuje společnost s vytipovaným expertem, 
který pomůže firmu zefektivnit. A to vše během úvodních 40 hodin zdarma 

a následně za cenu dotovanou Jihomoravským krajem. 

Další podrobnosti o službách pro zavedené firmy jsou na stránkách  
www.jic.cz/platinn, případně u Ondřeje Petráška na petrasek@jic.cz. 
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Barevný a voňavý podzim je tu! 
Ivona Klementová, Tišnov 

Základní organizace Českého zahrádkářské-
ho  svazu Tišnov pořádala  ve  dnech 7.  až  9. 
října za  laskavého svolení vedení ZŠ Tišnov, 
nám. 28 října, opravdu velmi krásnou výsta-
vu  ovoce  a  zeleniny.  Ale  není  výstava  jako 
výstava, tady jsme mohli vidět poctivou prá-
ci našich  zahrádkářů,  která byla velmi vtip-
ně  doplněna  šikovnými  výtvory  z  brambor, 
papíru,  šišek  a  obrázků  našich  dětí  z  výše 

zmíněné  školy.  Bravo  a  ještě  jednou  bravo! 
Velice  příjemné  bylo  „vstupné“,  totiž  niko-
li  určené,  ale  zcela  dobrovolné  a  navíc  jako 
moc mňamkový bonus k tomu byly k dispo-
zici  „jednohubky“  a  vynikající  koláčky a  su-
per  krémové  řezy  a  já  už  nevím  co  ještě, 
toto všechno připravily  ženušky  zahrádkář-
ky,  a  že  se  jim  to povedlo!  Ještě  chci  zmínit 
všechny ohromné nápady, co se týče dekora-
ce. To bylo pěkné pokoukání. Stará almárka 
plná starožitných hrnečků, háčkované dečky 

atd. Opravdu bylo na co koukat a co obdivo-
vat. A  té vůně! Bylinky všech možných dru-
hů tuze voněly a připomínaly kuchyň našich 
prababiček i  italská menu. Dokonce i houby 
měly své místečko v mechu a včeličky se při-
šly pochlubit se svými produkty. Vše sledoval 
ostřížím a vnímavým okem umělce  fotograf 
pan  Permedla.  Všichni  obdivovali  jeho  nád-
herné snímky přírody. Všem moc, moc velké 
díky  za  jejich práci  a  už  se  těšíme na příští 
rok, na další výstavu. Tak ať se i nadále daří!
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Strukturované životopisy zasílejte na email:
pavel.cigan@hriste-bonita.cz, tel: +420 777 794 984

SPECIALISTA KVALITY
Popis práce:

Nabízíme:

Požadujeme:

Společnost Bonita Group Service s.r.o., významný výrobce kvalitních dětských hřišť, hledá novou kolegyni/kolegu na pozici:

•   Min. SOŠ vzdělání
•   Úspěšná praxe v oblasti 
    dodavatelské nebo zákaznické 
    kvality ve výrobní společnosti
    min. 2 roky
•   Výborná orientace v technických     
    výkresech
•   Znalost strojírenských technologií
    (povrchové úpravy, lakování, 
    svařování apod.)
•   Znalost práce na PC (Windows, MS 
    O�ce), IS QI výhodou
•   Samostatnost a �exibilita 
•   Znalost anglického jazyka výhodou
•   Řidičský průkaz sk. B

•   Provádění mezioperační a výstupní 
    kontroly produktů �rmy
•   Provádění vstupní kontroly 
    dodavatelských dílů
•   Řízení dodavatelských a zákaznic
    kých reklamací
•   Prosazování kvalitativních   
    požadavků �rmy a implementace 
    nástrojů řízení kvality u dodavatelů
•   Rozvoj systému kvality 

•   Práce na HPP
•   Zajímavé �nanční ohodnocení
•   Mobilní telefon, notebook
•   Stravenky (příspěvek na stravování)

www.hriste-bonita.cz

Strukturované životopisy zasílejte na email:
zaneta.jelinkova@hriste-bonita.cz, tel: +420 774 401 502

MZDOVÁ ÚČETNÍ - PERSONALISTA
Popis práce:

Nabízíme:

Požadujeme:

Společnost Bonita Group Service s.r.o., významný výrobce kvalitních dětských hřišť, hledá novou kolegyni/kolegu na pozici:

•   Min. SŠ vzdělání
•   Úspěšná praxe v oblasti mzdové 
    účetní (personalistika), min. 3 roky
•   Orientace v platných zněních 
    daňových zákonů
•   Trestní bezúhonnost
•   Znalost práce na PC (Windows,
    MS O�ce), IS QI, Pohoda výhodou
•   Samostatnost a �exibilita 
•   Znalost anglického jazyka výhodou

•   Vedení personální a mzdové agendy
•   Správa docházkového systému
•   Zpracování mezd včetně výpočtu 
    srážek, náhrad, příplatků, přesčasů a 
    prémií
•   Komunikace s úřady státní správy 
•   Reporting mzdových nákladů  
    vedení společnosti, měsíční závěrky
•   Roční zúčtování mezd
•   Zpracování pokladních dokladů
•   Zpracování cestovních náhrad 

•   Práce na HPP
•   Zajímavé �nanční ohodnocení
•   Stravenky (příspěvek na stravování) www.hriste-bonita.cz
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Podporujte imunitu
na maximum

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

Penzion Červený Mlýn Tišnov 
Do nově otevřeného Wellness 

přijmeme: 
brigádně  číšníka – číšnici

brigádně uklízečku (vhodné pro 
maminky na MD i důchodkyně)

Inf. na tel. č.: 605 295 075
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Hlavním úkolem imunitního systému je 
bránit tělo před viry a bakteriemi. Možností, 
jak posílit obranyschopnost organizmu, je 
několik. Určitě se vyplatí zařadit do den-
ního režimu pohyb, myslet na dostatečný 
pitný režim, mít pestrou stravu a neopo-
menout adekvátní příjem vitaminů a mine-
rálních látek. Pomoci tak mohou i doplňky 
stravy, které se vyrábí přímo v Tišnově, ve 
výrobním závodě společnosti VITAR.

Vitaminy pro imunitu
Asi nejznámějším pomocníkem je vitamin 
C, který VITAR nabízí v mnoha formách, 
ze kterých si vybere každý. Chutné šu-

Podzim je rizikovým obdobím, které přináší větší výskyt nemocí v čele s chřipkou 
nebo nachlazením. Náš imunitní systém je v pohotovosti a obvykle ho čeká větší 
nápor než jindy. Proto je vhodné mu v nelehké práci pomáhat.

mivé vitaminy MaxiVita obohatí vitaminem 
C i dalšími důležitými látkami pitný režim. 
Spolehnout se můžete i na velmi chutnou 
práškovou formu v jednorázových sáč-
cích, třeba MaxiVita Vitamin C komplex. 
Rozhodnout se ale můžete i pro vitamin C  
v klasických tabletách nebo kapslích.

Ke správné funkci imunitního systému 
přispívají i vitaminy B6 a B12. Vitaminy B 
najdete v doplňcích stravy obsahujících 
kompletní spektrum těchto vitaminů (např. 
MaxiVita B-komplex) nebo v multivitami-
nových přípravcích.  

Pro náš imunitní systém je důležitý i vi-
tamin D. Internetová encyklopedie Wiki-
pedia například zmiňuje, že dlouhodobý 
nedostatek vitaminu D je prokazatelně 
spojen s vyšší náchylností k tzv. akutním 
respiračním infekcím a chřipce. Vitamin D 
najdete třeba v dětských multivitaminech 
The Simpsons.

Důležité minerální látky
Hledáte-li minerální látku, která pomůže 
imunitnímu systému, narazíte bezpochyby 
na zinek. Proto je tento prvek v doplňcích 
stravy často kombinován s vitaminem 
C. Nachází se i v populárních MaxiVita  
Horkých nápojích pro podporu imunity, na-
jdete ho také v rozpustných vitaminových 
nápojích OvoCé nebo šumivých tabletách 
MaxiVita Vitamin C s acerolou a zinkem.

S podporou imunity pomáhá i železo, kte-
rého bohužel často z běžné stravy nepři-
jímáme dostatek. Proto existují doplňky 
stravy nejrůznějších forem – v podobě 
tablet (MaxiVita Železo), sirupu (MaxiVita 
Herbal Sirup Železo) nebo šumivých tab-
let pro přípravu chutného nápoje (Revital 
Ferrodyn). 

Všechny zmiňované produkty seženete na e-shopu tiš-
novského výrobce vitaminových doplňků, společnosti 
VITAR. Jako výdejní místo e-shopu www.nasevitaminy.cz 
slouží i firemní prodejna na vrátnici výrobního závodu  
v Tišnově, kde jsou doplňky stravy také k dostání.

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

PODZIMNÍ TIPY pro posílení imunity
bce_tisnov_194x129.indd   1 16/10/17   11:42
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byty
35 - 98 m2

termín 
dokončení
10/2018

prodej
bytů 

Lomnice  
u Tišnova

Zahajujeme

Komplexní reality, s.r.o., budova Komerční banky, 
I. patro / nám. Komenského 124 / 666 01 Tišnov

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

www.komplexnireality.cz

KR_new_design.indd   95 13/10/2017   11:41



11/2017 39

INZERCE  

izreality

izreality

izreality

izreality

izreality

izreality
izreality

IZREALITY, tel.: +420 739 603 519, ivana@izreality.cz, www.izreality.cz

PŘEDSTAVUJEME PROJEKT

MODERNÍ ÚSPORNÉ
BUNGALOVY

V TIŠNOVĚ

• moderní úsporné přízemní rodinné domy
• dva typové domy A nebo B
• klasická konstrukce domů
• pokračování ulice Formánkovy v Tišnově

• možnost dodání jen hrubé stavby
• možnost dodání kompletní stavby
• ceny včetně pozemku
• pozemky o velikostech 776–912 m2

typ A

typ B

cena od
4,8 mil. Kč

hrubá
stavba

cena od
7,4 mil. Kč

kompletní
stavba

cena od
4,5 mil. Kč

hrubá
stavba

cena od
7,2 mil. Kč

kompletní
stavba
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Lucie Valdhansová
jednatelka společnosti, regionální ředitelka
REAL-PROJEKT MAX s.r.o.
Janáčkova 333, 666 01 Tišnov
+420 604 986 677  
info@real-projekt.cz, www.real-projekt.cz

Nadstandardní novostavba 
RD 5+kk, Železné
Krásný prostorný dům se 
dvěma koupelnami. Užitná 
plocha domu 138 m2, plocha 
zahrady 64 m2. 
Cena: 4 850 000 Kč + provize
PENB-C

Hledáme RD v Tišnově pro rodinu lékaře do 7 mil.Kč.
Hledáme byt 1+1, 2+1 pro klienty na investici.
Hledáme stavební pozemek v blízkém okolí.

Bývalý selský statek  
s novostavbou  
RD Šerkovice, CP 904 m2

Novostavba RD z roku 2017, 
komplex celý obezděný, přízemí 
120 m2+půdní vestavba 120 m2. 
Rekonstruovaná budova 125 m2.
Cena: 7 900 000 Kč + provize
PENB-C

Realitní a projekční kancelář
Zajistíme Vám kompletní realitní a právní servis  
při prodeji, převodu či pronájmu nemovitosti



NOVOU SEZONU KRUHU PŘÁTEL HUDBY ZAHÁJIL KONCERT 
SILVA RERUM ARTE V DŮSTOJNÉM PROSTŘEDÍ OBŘADNÍ  
SÍNĚ RADNICE V TIŠNOVĚ. 
Foto: Denisa Ondrová

SOUSEDSKÉ HODOVÉ SETKÁNÍ V MUZEU.
Foto: Miroslav Juříček

VERNISÁŽ VÝSTAVY NEZNÁMÝ JAMBOR V NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ GALERII. 
Foto: Roman Skřepek

KRÁL NOCI.
Foto: Josef Ptáček

SOUBOJ.
Foto: Josef Ptáček. Profil tišnovského fotografa a další jeho práce najdete na str. 18–19.

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 bytu  DB 2+1, Tišnov, 
Hornická, CP 54 m²    

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

2.250.000,- Kč

Prodej bytu  DB 3+kk, Tišnov,  
Dlouhá, CP 68 m² 

  2.700.000,- Kč  

Prodej pozemku, Borač,  
CP 1704 m²   

699.000,- Kč

Prodej zemědělské usedlosti,  
Újezd u Tišnova, CP 45.622 m²    

   info o ceně v RK

Prodej bytu 2+1, Brno-Řečkovice, 
Renčova, CP 68 m²  

   SLEVA 2.990.000,- Kč 

Pronájem samoobsluhy,  
Štěpánovice, CP 85 m²  

7.500,- Kč / měsíc bez energií

Pronájem nebytových prostor 
Tišnov, Brněnská, CP 40 m²

10.000,- Kč / měsíc bez energií

Pronájem bezbariérového bytu 1+1, 
Tišnov, Jungmannova, CP 25 m² 

7.800,- Kč / měsíc bez energií

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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