
ročník XXVII. prosinec 2017 číslo 12
vyšlo 23. 11. 2017 www.tisnov.cz



KOVÁRNA V PC.
Foto: Oldřich Výleta. Profil tišnovského fotografa a další jeho práce najdete na str. 18–19.



RADNICE INFORMUJE  

2/2017 01

Každý je povinen označit svoji nemovitost číslem
Hana Dospíšilová

Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního 
řádu, upozorňuje občany města Tišnova 
a místních částí Hájek, Hajánky, Jamné, Pejš-
kov na povinnost vlastníka označit své 
nemovitosti číslem popisným nebo evi-
denčním. Budovy trvalého charakteru slou-
žící k bydlení nebo podnikání se označují 
číslem popisným. Budovy pro rodinnou re-
kreaci, dočasné stavby a další (např. garáž 
mimo pozemek rodinného domu) se ozna-
čují číslem evidenčním. Budovy, které tvoří 
příslušenství budovy a jsou součástí jedno-
ho celku, se samostatnými popisnými nebo 
evidenčními čísly neoznačují (např. garáž 
u rodinného domu nebo v areálu firmy). 
Označování budov čísly a povinnosti vlast-
níků jsou upraveny v § 31 až § 33 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 32 
odst. 1 zákona o obcích ukládá vlastníkovi 
nemovitosti povinnost na svůj náklad ozna-
čit budovu číslem určeným obecním úřa-
dem a udržovat jej v řádném stavu, přičemž 
barvu a provedení čísel určuje obecní (měst-
ský) úřad.

V městě Tišnově, včetně místních částí 
Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov, si vzhled čís-
la popisného může zvolit majitel nemovitos-
ti dle svého uvážení. Musí však být dodrženo 

vyznačení arabskými číslicemi o minimální 
výšce 80 mm bez jakýchkoliv dodatků.

U čísel evidenčních (např. rekreační cha-
ty) bude vyznačení čísla provedeno arabský-
mi číslicemi o minimální výšce 80 mm, bez 
jakýchkoliv dodatků, v bílé barvě na červe-
ném podkladě. 

Popisné či evidenční číslo se umísťuje na bu-
dovu v blízkosti jejího hlavního vchodu. Pokud 
by tabulka byla z přilehlého veřejně přístupné-
ho místa (komunikace) neviditelná nebo neči-
telná (např. pro překážku, velkou vzdálenost 
nebo orientaci hlavního vchodu), umístí se na 
jiném místě na budově tak, aby byla z přileh-
lého veřejně přístupného místa (komunika-
ce) viditelná a čitelná. Nelze-li takto umístit 
domovní tabulku na budovu, umístí se na ji-
ném vhodném místě (např. na branku, oplocení 
apod.), ale tak, aby byla zřejmá její přísluš-
nost ke konkrétní budově.

Pokud vlastník neoznačí budovu stanove-
nými čísly nebo je neudržuje v řádném stavu, 
hrozí mu dle § 66d odst. 3 písm. a) zákona 
o obcích sankce až do výše 200 tisíc Kč. 

Neoznačené budovy velmi komplikují 
a zpomalují nejen práci složek integrované-
ho záchranného systému (záchranné služby, 
hasičského záchranného sboru, policie), což 
může mít neblahý dopad na samotné obyva-
tele, ale i doručování běžných zásilek nebo 
volebních lístků. 
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MĚSTO TIŠNOV,  
nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV,

VYHLAŠUJE 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
referent/ka Odboru sociálních věcí

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/ka Odboru sociálních věcí (sociální 
kurátor a sociální pracovník v přenesené působnosti) na dobu určitou, po dobu dlouhodobé 

nepřítomnosti.
Nástup 1. 1. 2018 nebo dle dohody. Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o pla-

tových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9.
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 29. 11. 2017 

– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 29. 11. 2017 – do 17.00 hod.

a to v zalepené obálce s textem:  „Výběrové řízení – referent/ka OSV – NEOTEVÍRAT“
– v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, 

místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení
– k přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii 

dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro 
účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

– před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence rejstříku 
trestů ne starší tři měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku zašlete se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich nebude úplná a nebude 
moci být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Podrobnosti najdete na www.tisnov.cz.

Projednané body na 
zasedání Zastupitelstva 
města Tišnova č. 6/2017, 
konaného dne 23. 10. 2017

1.  Zahájení (schválení ověřovatelů, schvá-
lení programu jednání) 

2.  Akční plán výstavby a rekonstrukce 
bytů dle 3. bytové koncepce města Tiš-
nova 2017–2027

3.  Prodej pozemků parc. č. st. 165/1, je-
hož součástí je budova č. p. 2, a parc. 
č. 206/5 (ul. Brněnská)

4.  Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje – Kaple smíření

5.  Žádost o navýšení provozního příspěv-
ku MěKS Tišnov

6.  Personální změny ve Výboru pro stra-
tegické plánování a rozvoj města Za-
stupitelstva města Tišnova

7.  Rozpočtové opatření města Tišnova 
č. 15/2017

8.  Žádost o mimořádnou dotaci z rozpoč-
tu města Tišnova – Sdružení sportov-
ních klubů Tišnov, z. s.

9.  Dotazy, podněty, připomínky

Příští číslo Tišnovských novin (TN 01/2018) vyjde 21. 12. (s uzávěrkou 11. 12.). 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 4. 12. (týden před řádnou uzávěrkou).  
Rádi bychom tak umožnili případné druhé straně, aby se k problematice vyjádřila ještě v témže čísle. 

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

Obr. na titulní straně: Živý betlém, foto: Petr Šnédar
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VLAKOVÁ VÝLUKA

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

UZAVÍRKA ULICE

NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ

MOBILNÍ
ROZHLAS
TIŠNOV

Důležité zprávy
z Tišnova přímo
do Vašeho mobilu

Zaregistrujte se RYCHLE  a ZDARMA na tisnov.mobilnirozhlas.cz

Ceny města Tišnova v roce 2017
Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

V sobotu 28. října, v den oslav státního svát-
ku, byly na tišnovské radnici slavnostně pře-
dány Ceny města a uděleno čestné občanství 
města Tišnova.

Zastupitelstvo města Tišnova udělilo čest-
né občanství:
–  panu Antonínu Moukovi in memoriam za 

aktivní účast v oblasti společenské, ekono-
mické, kulturní a politické ve městě Tišno-
vě; za zodpovědné vedení města ve funkci 
starosty v pohnuté době let 1936–1943, kdy 
bylo městské zastupitelstvo rozpuštěno. Ve 
zmíněném období válečného napětí se za-
stupitelstvu pod vedením A. Mouky dařilo, 
kromě ekonomicky a politicky komplikova-
ného zabezpečení běžného provozu města 
prosadil mnohé pro Tišnováky prospěšné 
projekty a pracoval ve prospěch českého 
národa, někdy snad i na hranici životního 
rizika.

Zastupitelstvo města Tišnova udělilo Cenu 
města:
–  doc. RNDr. Janu Šmardovi in memoriam za 

přínos v přírodovědné oblasti Tišnova a šíře-
ní vlastivědných vědomostí o Tišnovsku. Jan 
Šmarda byl v roce 1929 spoluzakladatelem 
Podhoráckého muzea a kustodem jeho pří-
rodovědných sbírek; jeho zásluhou se Květ-
nice v 30. letech stala rezervací; zasloužil se 
o vybudování vyhlídkových vrstevnicových 
stezek v rezervaci Květnice; je autorem celé 
řady floristických spisů z Tišnova, které jsou 
dodnes cenným studijním materiálem

–  Ing. Vlastimilu Havlíkovi za celoživotní po-
pularizaci sportu, příkladnou kariéru nejen 
v tišnovském Baníku, brněnské Zbrojovce, 
ale i v reprezentaci ČR a taktéž za přínos 
v oblasti výchovy mladé tišnovské sportovní 
generace. Svými mimořádnými sportovními 
úspěchy přispěl k výraznému zviditelnění 
a propagaci města Tišnova

Ceny předal laureátům nebo jejich pří-
buzným starosta města Jiří Dospíšil, akci již 
poněkolikáté moderovala paní Irena Ochrym-
čuková, hudební doprovod vytvořila paní Ma-
rie Kučerová. 

Všem laureátům i jejich příbuzným ješ-
tě jednou děkujeme za to, co pro Tišnov 
vykonali.

Ceny města a čestného občanství – laureáti, foto: Roman Skřepek
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JAK JSME VOLILI DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2017
Václav Seyfert, redaktor TN

Než se počínaje příštím číslem pustíme do 
historie komunálních voleb od roku 1990, 
uzavřeme náš cyklus o volbách sněmovních, 
a to bilancí těch nejaktuálnějších, které pro-
běhly ve dnech 20. až 21. října 2017. V násle-
dujícím materiálu jsou shrnuty jak oficiální 

výsledky v podobě, na kterou jste z předcho-
zích let ze stránek Tišnovských novin zvyklí, 
tak i další údaje, s nimiž jsme Vás seznamo-
vali v rámci tohoto seriálu u předcházejících 
voleb do Poslanecké sněmovny a které tedy 
doplňujeme i u voleb letošních.

Následující tabulka poskytuje detailní 
přehled, jak se volilo v jednotlivých okrs-
cích našeho města; v její pravé části pak na-
jdete nejen celkový „tišnovský“ souhrn, ale 
pro srovnání i volební výsledky jednotlivých 
stran v rámci celé republiky.

Z uvedených čísel vyplývá, že Tišnováci 
by do dolní komory parlamentu vyslali ni-
koliv devět, ale pouze sedm stran, neboť na 
rozdíl od celostátní bilance se v našem měs-
tě STAN ani TOP 09 přes pětiprocentní hra-
nici nedostaly. Při podrobném studiu tabulky 
lze ale vyčíst ještě další drobné zajímavosti. 
Například:
–  nejvyšší volební účast byla v Hajánkách, 

přímo v Tišnově kolísala u jednotlivých 
okrsků mezi 52,70 a 70,79 procenty, což 
jsou poměrně velké rozdíly

–  ANO 2011 bylo nejúspěšnější v osmi okrs-
cích z devíti, pouze v Jamném by volby vy-
hrála ODS. Tamtéž neobdržela sociální 
demokracie ani jeden hlas!

–  Piráti byli druzí jednak v okrsku, který vo-
lil v Městském kulturním středisku, a také 

v Jamném, jinak zaujala druhou příčku za 
ANO třikrát ODS (plus navíc jednou společ-
ně s KDU-ČSL), v druhém volebním okrsku 
(Hornická) skončili druzí komunisté, v Ha-
jánkách a v okrsku č. 6 (ZŠ 28. října) byla 
druhá ČSSD

–  celkem 32 hlasů bylo v tišnovských okrs-
cích neplatných – týkalo se to vesměs voleb 
přímo v Tišnově, zatímco v Jamném i Ha-
jánkách byly všechny hlasy platné

Na letošních kandidátkách volebních 
stran bylo celkem pět tišnovských uchaze-
čů. Nejblíže zvolení byl současný místosta-
rosta Václav Šikula, který do voleb vstupoval 
z jedenáctého místa jihomoravské kandidát-
ky později vítězné strany ANO 2011, nasbí-
ral 964 přednostních hlasů, a protože sedm 

nejúspěšnějších stranických kolegů se do 
Poslanecké sněmovny probojovalo, je za 
svou stranu v rámci jižní Moravy čtvrtým ná-
hradníkem. Na tradičně vysokých příčkách 
se opět nacházeli tišnovští Zelení – Zdeňka 
Dohnálková (získala 217 přednostních hla-
sů) zde byla čtvrtá a Jan Duda (134) pátý; ke 
zvolení však měla jejich strana velmi daleko. 
Třinácté místo na kandidátce ČSSD i podle 
výsledků patřilo Janu Schneiderovi (450), 
dvacátou pozici na lístku ODS zaujímala 
Dagmar Rudolfová, která obdržela celkem 
211 preferenčních hlasů a také ona si udr-
žela v rámci své strany stejné pořadí i podle 
výsledků. 

Jihomoravský kraj získal v Poslanecké 
sněmovně 23 křesel z celkového počtu 200, 
což je už popáté za sebou stejný výsledek.

JAK JSME VOLILI DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2017

Václav Seyfert, redaktor TN

Než se počínaje příštím číslem pustíme do historie komunálních voleb od roku 1990, uzavřeme náš cyklus o volbách 
sněmovních, a to bilancí těch nejaktuálnějších, které proběhly ve dnech 20. – 21. října 2017. V následujícím materiálu 
jsou shrnuty jak oficiální výsledky v podobě, na kterou jste z předchozích let ze stránek Tišnovských novin zvyklí, tak i 
další údaje, s nimiž jsme Vás seznamovali v rámci tohoto seriálu u předcházejících voleb do Poslanecké sněmovny a 
které tedy doplňujeme i u voleb letošních.

Následující tabulka poskytuje detailní přehled, jak se volilo v jednotlivých okrscích našeho města; v její pravé části pak 
najdete nejen celkový „tišnovský“ souhrn, ale pro srovnání i volební výsledky jednotlivých stran v rámci celé republiky.

okr.1 okr.2 okr.3 okr.4 okr.5 okr.6 okr.7 okr.8 okr.9poř.
v Tiš-
nově

v o l e b n í    s t r a n a MŠ 

Horova
Hor-
nická

ZŠ
Smíšk. MěKS Gymná-

zium
ZŠ

28.10. Jamné Ha-
jánky

Pen-
zion

Tišnov
celkem

Tišnov
v %

ČR
v %

poř.

v
ČR

1. ANO 2011 155 96 173 176 193 169 8 26 189 1 185 26,93 29,64 1.
2. ODS 60 41 79 74 88 52 11 4 97 506 11,50 11,32 2.
3. SPD – T. Okamura 59 41 71 82 69 53 7 4 59 445 10,11 10,64 4.
4. Česká pirátská strana 45 20 74 94 74 40 10 1 68 426 9,68 10,79 3.
5. KDU-ČSL 39 30 79 54 77 36 8 5 66 394 8,95 5,80 7.
6. ČSSD 40 47 55 57 78 59 0 7 50 393 8,93 7,27 6.
7. KSČM 23 48 50 54 52 45 2 6 38 318 7,22 7,76 5.
8. STAN 15 16 28 34 49 29 1 3 44 219 4,97 5,18 9.
9. TOP 09 21 13 36 25 35 19 2 3 47 201 4,56 5,31 8.

10. Strana zelených 5 12 15 20 22 11 2 0 22 109 2,47 1,46 11.
11. Strana svobodných občanů 7 5 7 17 9 7 0 1 20 73 1,65 1,56 10.
12. Realisté 11 8 4 3 6 7 0 2 4 45 1,02 0,71 13.
13. Rozumní – stop migraci 5 3 3 3 3 1 0 0 6 24 0,54 0,72 12.
14. Strana práv občanů 0 2 3 1 4 0 1 0 2 13 0,29 0,36 14.
15. SPR-RSČ M. Sládka 2 1 0 3 2 1 0 0 2 11 0,25 0,19 17.
16. Sportovci 0 1 1 2 2 2 0 0 1 9 0,20 0,20 15.
17. ODA 0 0 0 1 3 0 0 0 1 5 0,11 0,15 19.
18. Blok proti islamizaci 0 0 1 1 0 0 1 0 1 4 0,09 0,10 20.
18. Dělnic.str.soc.spravedlnosti 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0,09 0,20 16.
18. Národ sobě 0 1 1 1 0 0 0 0 1 4 0,09 0,00 26.
21. Řád národa – Vlasten. unie 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,04 0,17 18.
21. Cesta odpovědné společ. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0,04 0,07 23.
21. Radostné Česko 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0,04 0,07 22.
21. Referendum o EU 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0,04 0,08 21.
21. Dobrá volba 2016 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0,04 0,07 24.
21. Česká strana nár. soc. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0,04 0,03 25.

celkem vydaných obálek: 491 388 684 712 772 543 53 62 727 4 432 5 094 633
počet platných hlasů: 490 387 682 706 766 535 53 62 719 4 400 5 060 759

počet zapsaných voličů: 841 627 988 1 351 1 199 919 75 85 1 027 7 112 8 374 501
volební účast v %: 58,38 61,88 69,23 52,70 64,39 59,09 70,67 72,94 70,79 62,32 60,84
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Úvodní informace k volbě prezidenta České republiky v roce 2018
Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

Volba prezidenta České republiky proběhne: 
I. kolo ve dnech 12. a 13. ledna 2018
případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 
2018

Právo volit prezidenta ČR
má státní občan ČR, který alespoň ve druhý 
den voleb, tj. 13. ledna 2018, dosáhne věku 
nejméně 18 let (v případném druhém kole 
volby může volit i státní občan ČR, který ale-
spoň ve druhý den voleb, tj. 27. ledna 2018, 
dosáhne věku nejméně 18 let) a nenastala 
u něho překážka volebního práva, a to ve vo-
lebním okrsku, ve kterém je zapsán ve stálém 
seznamu voličů.

Hlasování na voličský průkaz
Volič, který nebude moci volit ve volebním 
okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je za-
psán, může ode dne vyhlášení voleb požádat 
obecní úřad v místě svého trvalého pobytu 
o vydání voličského průkazu. Voličský prů-
kaz opravňuje k hlasování v jakémkoliv vo-
lebním okrsku na území České republiky, 
popřípadě zvláštním volebním okrsku vy-
tvořeném při zastupitelském nebo konzu-
lárním úřadě České republiky v zahraničí.

Voliči mohou žádat o vydání voličské-
ho průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 
28. srpna 2017.

Způsoby podání žádosti o vydání voličského 
průkazu:
Písemné podání žádosti 
A) v listinné podobě
Občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou 
žádost v listinné podobě zaslat na adresu:

Městský úřad Tišnov, Odbor správních 
a vnitřních věcí, evidence obyvatel – voličské 
průkazy, nám. Míru 346, Tišnov, 666 19

Žádost musí být opatřena úředně ově-
řeným podpisem voliče.

Žádost musí být Městskému úřadu Tišnov 
doručena nejpozději 7 dnů před dnem I. kola 
voleb, tj. do 5. ledna 2018.

Vzor žádosti: www.tisnov.cz→VOLBY→Vol-
ba prezidenta České republiky 2018→Žádost 
o vydání voličského průkazu.

     
B) v elektronické podobě zaslaná pro-
střednictvím datové schránky

Občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou 
žádost v elektronické podobě zaslat prostřed-
nictvím datové schránky:

ID datové schránky města Tišnova: qzjbhat
Žádost musí být Městskému úřadu Tišnov 

doručena nejpozději 7 dnů přede dnem I. kola 
voleb, tj. do 5. ledna 2018.

Vzor žádosti: www.tisnov.cz→VOLBY→Vol-
ba prezidenta České republiky 2018→Žádost 
o vydání voličského průkazu.

Osobní podání žádosti 
O vydání voličského průkazu lze osobně po-
žádat do okamžiku uzavření stálého seznamu 
voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin. 
Není vyžadováno předložení písemné podo-
by žádosti, neboť je s voličem po prokázání 
totožnosti sepsán úřední záznam o podání 
žádosti.

Občané s trvalým pobytem v Tišnově mo-
hou osobně požádat o vydání voličského 
průkazu na Městském úřadě Tišnov, Odbor 
správních a vnitřních věcí, nám. Míru 346, 
Tišnov, přízemí budovy úřadu:

Mgr. Jitka Hamerníková, č. kanceláře 
117, tel. 549 439 775, e-mail: jitka.hamerni-
kova@tisnov.cz.

Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 
15 dnů přede dnem voleb, tj. od 28. prosince 
2017 osobně voliči nebo osobě, která se pro-
káže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského průkazu, ane-
bo jej voliči zašle.

Voličský průkaz pro případné druhé kolo 
volby prezidenta České republiky
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze 
o voličský průkaz na některé kolo volby, obec-
ní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá vo-
ličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro 
první a druhý pro druhé kolo).

O vydání voličského průkazu pro II. kolo 
volby prezidenta ČR lze za stejných podmínek 
požádat také v době mezi prvním a druhým 
kolem volby:

1)  písemné podání žádosti – žádost o vy-
dání voličského průkazu pro II. kolo 
volby prezidenta ČR, a to v listinné či 
v elektronické podobě zaslaná prostřed-
nictvím datové schránky, musí být doru-
čena do 19. ledna 2018

2)  osobní podání žádosti – volič může 
osobně požádat o vydání voličského 
průkazu pro II. kolo volby prezidenta ČR 
do 24. ledna 2018 do 16.00 hod. 

Obecní úřad, popř. zastupitelský úřad 
v této době může vydávat voličský průkaz 
nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hla-
sování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 
2018 do 16.00 hodin.

Při ztrátě nebo odcizení voličského prů-
kazu nelze vydat duplikát.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro I. kolo volby prezidenta 
ČR budou distribuovány voličům nejpozději 3 
dny před dnem voleb – tj. do 9. ledna 2018. 

Distribuce hlasovacích lístků v rámci města 
Tišnova je dlouhodobě zajišťována externě na 
základě dohod o provedení práce. V ojedinělých 
případech se stává, že některé domy nejsou vi-
ditelně označeny čísly popisnými či evidenční-
mi, případně nemají viditelnou a přístupnou 
poštovní schránku pro vložení hlasovacích líst-
ků, roznašeči pak nemohou hlasovací lístky 
řádně doručit.

V této souvislosti upozorňujeme na povin-
nost vlastníka označit svou nemovitost číslem 
popisným nebo evidenčním zakotvenou v § 
32 odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., o obecním 
zřízení, ve znění pozdějších předpisů (zákon 
o obcích). Pokud vlastník neoznačí budovu sta-
novenými čísly nebo je neudržuje v řádném sta-
vu, hrozí mu dle § 66d zákona o obcích sankce 
až do výše 200 tisíc Kč. Kompetentním úřadem 
pro řešení agendy čísel popisných a eviden
čních na území města Tišnova a jeho místních 
částí Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov je Měst-
ský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu, nám. 
Míru 346. Podrobnější informace k této proble-
matice naleznete také v příspěvku Odboru sta-
vebního řádu Městského úřadu Tišnov v tomto 
vydání Tišnovských novin.

Předem děkujeme za zajištění podmínek pro 
řádné doručování hlasovacích lístků.

Hlasovací lístky kandidátů postupujících 
do případného II. kola volby prezidenta ČR 
nebudou voličům distribuovány, voliči je 
obdrží přímo ve volební místnosti ve dnech 
volby.

Poděkování
Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem předsedům, místopředsedům, zapisovatelkám a členům okrskových volebních komisí ve městě 
Tišnově za jejich pečlivou a zodpovědnou práci, kterou přispěli k hladkému průběhu letošních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. Děkujeme za Váš čas a těšíme se na další spolupráci s Vámi. 
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Prokázání totožnosti a státního občan- 
ství
Volič po příchodu do volební místnosti pro-
káže okrskové volební komisi svou totožnost 
a státní občanství České republiky platným 

občanským průkazem nebo platným ces-
tovním, diplomatickým či služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství České republiky výše 

uvedenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.

Zkontrolujte si, prosím, včas platnost 
svého občanského průkazu, případně ces-
tovního pasu.

O rekonstrukci vodovodu a kanalizace na ulici Brněnská
Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

V posledních týdnech je jedním z témat ho-
vorů uzavírka ulice Brněnské a související 
výměna inženýrských sítí. O tom, proč bylo 
k rekonstrukci přikročeno a co stojí v poza-
dí této rozsáhlé akce, jsem hovořil s Janem 
Motyčkou ze Svazku vodovodu a kanalizací 
Tišnovsko.

Co má vlastně Svazek vodovodů a ka-
nalizací v popisu práce, resp. jak se liší 
činnost Svazku a Vodárenské akciové 
společnosti?
V roce 1993 byl založen Svazek Tišnov-
sko, sdružení obcí okolo Tišnova za účelem 

zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou 
a čištění splaškové vody. Privatizací státního 
podniku Jihomoravské vodovody a kanalizace 
získal majetek včetně čistíren a úpravny vody. 
Členské obce po vybudování vodovodu nebo 
kanalizace postupně vkládají tento majetek 
do hospodaření, od ostatních investorů jsou 
sítě získávány bezúplatně. Svazek je majite-
lem sítí v členských obcích a pronajímá tento 
majetek Vodárenské akciové společnosti, kte-
rá ho provozuje, vybírá od spotřebitelů vod-
né a stočné a část peněz vrací svazku formou 
nájemného, které se pak používá na investice 
nebo opravy.

Proč se letos přikročilo k rekonstrukci 
kanalizace a vodovodu v Tišnově, byly 
sítě v tak špatném stavu?
V roce 2006 bylo zpracováno posouzení sto-
kové kanalizační sítě Tišnova a Předklášteří 
(generel), které bylo zaměřeno na technic-
ký stav kanalizace a navrhlo v etapách jejich 
rekonstrukci. Předpokládané náklady byly 
odhadnuty na cca 300 milionů korun. Sou-
částí posouzení byla i prohlídka kanalizace 
TV kamerou. Následně jsme připravili pro-
jekt Tišnov, Předklášteří – dostavba a rekon-
strukce stokové sítě a čekali jsme na vhodnou 
příležitost požádat o dotaci ze SFŽP. Bohužel 

Zájemcům o členství v okrskových volebních komisích v Tišnově
Pokud byste měli zájem stát se členem 
některé okrskové volební komise ve 
městě Tišnově, můžete již nyní vyplnit 
na webu města Tišnova prostřednictvím 
elektronického dotazníku přihlášku pro 
zájemce o členství v okrskové volební ko-
misi, www.tisnov.cz→VOLBY→Volba prezi-
denta České republiky 2018→Přihláška pro 
zájemce o členství v okrskové volební komi-
si. Zájemci se mohou přihlásit též osobně, te-
lefonicky či e-mailem, kontaktní osoba:

Mgr. Bc. Veronika Michnová, budova 
Městského úřadu Tišnov, nám. Míru 346, 
3. patro, kancelář č. 408, tel. 549 439 777, 
e-mail: veronika.michnova@tisnov.cz.

Členem okrskové volební komise může 
být občan, který v den složení slibu dosá-
hl věku 18 let, u něhož nenastala překážka 

v právu volit (zákonem stanovené omezení 
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí 
nebo omezení svéprávnosti k výkonu voleb-
ního práva) a který není kandidátem na pre-
zidenta republiky. 

Podání přihlášky neznamená automatické 
zařazení do okrskové volební komise, neboť 
dle příslušného zákona musí být při obsazo-
vání míst v okrskových volebních komisích 
v první řadě zohledněny delegační listiny 
k tomu oprávněných subjektů.

V případě, že bude zájemce do někte-
ré okrskové volební komise zařazen, bude 
o tom ze strany Městského úřadu Tišnov 
včas informován.

Upozorňujeme, že volba prezidenta České 
republiky proběhne s největší pravděpodob-
ností ve dvou kolech, je tedy nutné počítat se 

členstvím v okrskové volební komisi pro oba 
termíny (12.–13. 1. 2018 a 26.–27. 1. 2018).

Za Váš zájem předem děkujeme.

Podrobnější informace k organizaci voleb 
budou zveřejněny v příštím vydání Tišnov-
ských novin č. 1/2018, které vychází 21. 12. 
2017. 

Další informace k volbám lze také získat 
na webových stránkách Ministerstva vnit-
ra ČR http://www.mvcr.cz/volby.aspx, na 
webových stránkách města Tišnova www.
tisnov.cz →VOLBY nebo přímo na Měst-
ském úřadě Tišnov, Odbor správních a vnitř-
ních věcí: Mgr. Bc. Veronika Michnová, tel. 
549 439 777, nebo Ing. Dagmar Dvořáková, 
tel. 549 439 774.

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

10. listopadu byly slavnostně přivítány tyto 
děti narozené v létě letošního roku:

David Krejčí Jonáš Oplt
Drahomíra Nečasová Amálie Valová
Magdaléna Vávrová Ariana Kačerová

Matěj Vaverka Štěpán Heger
Anežka Drusová Alžběta Kuchovská

Jiří Matýzka Anežka Šrubařová
Annabella Gažiová Aneta Sobotková
Zdeněk Fendrych Alena Bednářová

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

ROZHOVOR  
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podmínky SFŽP v jednotlivých výzvách nás 
vyřadily z možnosti si žádost podat. Ulice Br-
něnská a Riegrova byly navrženy na rekon-
strukci, z důvodu nedostatku financí však 
nebyla uskutečněna. Využili jsme situaci, kdy 
se SÚS JmK rozhodly provést rekonstrukci ko-
munikace, pro nás tak odpadají náklady na 
její provedení.

Podle jakých kritérií vybíráte to, kdy 
a kde dojde k výměně podzemních 
rozvodů vody a kanalizace?

Na generel kanalizace navázal plán fi-
nancování obnovy vodovodů a kanalizací, 
který byl zpracován Vodárenskou akciovou 
společností. Posuzuje se stáří sítě, materiál, 
případně prohlídka TV kamerou a daná ži-
votnost jednotlivých materiálů. Podle tohoto 
plánu postupujeme a snažíme se akce koor-
dinovat s jednotlivými obcemi při opravách 
komunikací.

Jaká je vlastně životnost nové kanali-
zace a vodovodu?
V plánu financování a obnovy sítě je daná teo-
retická technická životnost infrastruktury. Vo-
dovod z oceli má životnost cca čtyřicet roků, 
z tvárné litiny sto roků, provedení z polyety-
lenu nebo polypropylenu šedesát roků. Kana-
lizace je nejlepší z kameniny s životností sto 
deseti roků, následují betonové roury s vy-
stélkou s životností šedesát roků a PVC nebo 
polypropylen.

S jakými náklady celá rekonstrukce ul. 
Brněnské (vč. přípojek) počítá a kdo ji 
hradí?
Celkové náklady činí 36,5 milionu korun bez 
DPH včetně kanalizace na ul. Mrštíkova. Ob-
drželi jsme dotaci od JmK ve výši 6 milionů 
korun na rekonstrukci kanalizace na ul. Br-
něnská a dotaci ve výši 2,17 milionu korun na 
stavbu kanalizace v ul. Mrštíkova. Na pokrytí 

vlastních nákladů jsme si vzali úvěr ve výši 20 
milionů korun.

Jste spokojeni s průběhem prací, pro-
bíhá vše podle plánu?
Smlouva o dílo se společností Eurovia CZ byla 
podepsána 27. 9. 2017, předání stavby pro-
běhlo 4. 10. 2017. Od těchto termínů běží vý-
stavba, dodavatel musí objednat materiál na 
vodovod a kanalizaci včetně šachet. Dodávka 
materiálu je minimálně tři týdny. V této době 
byly odstraněny žulové kostky, které byly od-
vezeny do Hradčan na dvůr SÚS JmK. V sou-
časné době je prováděna oprava vodovodu 
od křižovatky ul. Dvořákova po křižovatku 
ul. Na Rybníčku. Od ulice Na Rybníčku byla 
zahájena rekonstrukce kanalizace. Ale abych 
odpověděl přímo – ano, stavba probíhá dle 
harmonogramu.

Práce byly oproti prvotním plánům za-
hájeny až na podzim, co vás zdrželo?
Svazek v roce 2016 provedl výběrové řízení 
na dodavatele stavby ul. Mrštíkova a stavby ul. 
Brněnská. Bohužel jsme byli nuceni výběro-
vé řízení zrušit a po dopracování projektové 
dokumentace a doplnění zadávacích podmí-
nek pro výběr dodavatele opět provést výbě-
rové řízení nové, kam byly zařazeny obě ulice 
současně. Výběrové řízení bylo zvoleno dvou-
kolové, podlimitní veřejnou zakázkou na sta-
vební práce ve zjednodušeném podlimitním 
řízení, termíny dané zákonem nebylo mož-
né zkrátit, proto jsme se dostali až na letošní 
podzim. Termín dokončení stavby je stanoven 
na závěr dubna 2018, kdy na nás naváže SÚS 
JmK s rekonstrukcí vozovky a město Tišnov 
s rekonstrukcí chodníků, výstavbou cyklo-
stezky a výsadbou zeleně.

Není možné některé práce urychlit?
Kanalizace je pokládána do hloubky šes-
ti metrů při průměru trub od 600 do 800 

cm, je nutné pažení rýhy z bezpečnostních 
důvodů, značná váha šachet neumožňuje 
zrychlení pokládky. Samozřejmě jsou v komu-
nikaci další sítě, plyn a vodovod, které nesmí 
být porušeny.

Občany zajímá, proč není oprava pro-
váděna v jednotlivých úsecích a proč 
došlo k uzavření celé ulice Brněnské?
Oprava vodovodu bude přerušena na křižo-
vatce ul. Na Rybníčku a bude pokračovat od 
ul. Jamborova po ul. Mánesova. V úseku od ul. 
Na Rybníčku po ul. Jamborova je nutné prvně 
položit kanalizaci a až následně vodovod, není 
možné provádět obě práce současně. Jsou na-
sazeny dvě skupiny, jedna na vodovod a dru-
há na kanalizaci. Z jiných staveb kanalizace 
v obcích Hradčany, Sentice a Železné máme 
špatné zkušenosti, řidiči totiž nerespekto-
vali zákazy vjezdu, v Hradčanech se stalo, že 
kamion projel celou obcí a zastavil ho až de-
montovaný most přes Lubi. Povolenky si lidé 
kopírovali a jezdili přes stavbu. Za této situa-
ce bagr kope, vedle stojí nákladní vozidlo na 
odvoz výkopku a za zády mu troubí někdo, že 
nutně musí projet. Bezpečnost a plynulost po-
kládky potrubí jsou narušeny. Proto jsme po-
žádali o úplný zákaz bez povolenek. Kdo bydlí 
v uvedené lokalitě (Brněnská, Hanákova), má 
povolen průjezd se souhlasem stavby. 

Plánujete v Tišnově v příštím roce 
i další práce na obnově inženýrských 
sítí?
Ano, máme připravenou rekonstrukci kana-
lizace a vodovodu na ul. Riegrova a opravu 
vodovodu na ul. Černohorská. Stavbu bude-
me koordinovat s plánovanou rekonstrukcí 
komunikace, což je akce SÚS JmK. V Tišnově 
nás ještě čeká rekonstrukce kanalizace na ul. 
Dvořákova, společně s městem Tišnov prová-
díme průběžně malé stavby, např. ul. Smíško-
va a Kvapilova.

Tišnov duchovní
připravila redakce TN

Blíží se Vánoce, a proto je tématem měsíce ten-
tokrát duchovní život v našem městě, vánoční 
tradice i akce. Materiálů se sešlo více než ob-
vykle, máte tudíž možnost počíst si opravdu 
vydatně. Téma je rámováno dvěma rozhovory 

– úvodní poskytl speciálně Tišnovským novi-
nám farář zdejší římskokatolické farnosti Josef 
Rybecký, na závěr naopak otiskujeme se sou-
hlasem původního vydavatele část velmi za-
jímavého dialogu o vánočních zvycích, který 
před časem vedla redaktorka Rovnosti s brněn-
ským farářem Českobratrské církve evangelic-
ké Jiřím Gruberem. Dále se Vám v tomto vydání 
představují i církve či náboženská hnutí, které 

v Tišnově vyvíjejí činnost, a dozvíte se rovněž 
více o představení Živý betlém, jež má u nás 
již svoji několikaletou tradici. Další materiály 
s podobnou tematikou ovšem najdete i na ji-
ných místech tohoto čísla, ať už tím máme na 
mysli historickou stať o Benediktu Mottlovi, 
zprávu skautů o betlémském světle, nebo roz-
pis bohoslužeb nejen na období Vánoc. Věříme, 
že se Vám publikované články budou líbit.

TÉMA MĚSÍCE  

/ tisnovskenoviny
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Rozhovor s R.D. Mgr. Josefem Rybeckým
Jana Rohlínková

V čase blížícího se adventu a vánočních svátků, v čase přemítání, kdy 
se lidé zamýšlejí nad tradičními hodnotami, rodinnými i přátelskými 
vztahy a mnozí hledají smysl a poselství Vánoc, jsem požádala o rozho-
vor duchovního správce tišnovské farnosti R.D. Mgr. Josefa Rybeckého.

Pane faráři, duchovním správcem ve zdejší farnosti a admi-
nistrátorem excurrendo v Předklášteří jste byl ustanoven 
1. srpna 2015. Máte tedy za sebou již více jak dvouleté pů-
sobení v našem městě a můžete se ohlédnout za tímto ob-
dobím. Jaké jsou vaše dojmy, jak Vás Tišnov přivítal?
I dva roky jsou poměrně krátká doba a Tišnov je velká farnost. Stá-
le se ještě rozkoukávám, poznávám nové lidi, objevuji nová místa 
a nové věci. Mohu ale říct, že se mi v Tišnově líbí a působím ve zdejší 
farnosti rád.

Chtěla bych se Vás zeptat na počátky Vaší duchovní cesty a Vaše 
rodinné zázemí, které formovalo Vaše názory a rozhodnutí.
Pocházím z Ivaně a vyrůstal jsem ve věřící rodině spolu s dalšími třemi 
sourozenci. Víra byla přirozenou součástí mého každodenního života. 
O kněžském povolání jsem poprvé krátce přemýšlel již ve druhé třídě na 
základní škole, ale skutečné rozhodnutí a přesvědčení vystudovat teologii 
a stát se knězem přišlo až ve čtvrtém ročníku arcibiskupského gymnázia.

Do Tišnova jste přišel ze svého předchozího působiště – 
obce Tvarožná. Jak vzpomínáte na tuto farnost?
Farnost v Tvarožné byla nepatrně menší než ta zdejší, i lidí v koste-
le bylo v porovnání se zdejší farností o trochu méně, přesto na toto 
působiště rád vzpomínám. Tamní farníci přijedou občas na návštěvu 
a já jsem se zúčastnil několika svátečních událostí v Tvarožné.

V Tišnově jste byl ustanoven nejenom farářem, ale také 
děkanem. Tišnovské děkanství patří do brněnské diecé-
ze a spadá do něj osmnáct farností, ve kterých slouží spo-
lu s vámi devět kněží. Jak vnímáte tuto svou duchovní roli 
a pozici?
Děkanství je jakýsi mezičlánek mezi biskupstvím a jednotlivými far-
nostmi a úlohou děkana je zprostředkovávat informace mezi bis-
kupstvím a farnostmi, uvádět do farností nové kněze, které jmenuje 

biskup, provádět vizitace. Jednou měsíčně se v rámci děkanství schá-
zíme k informačním, duchovním, ale i obyčejně lidským poradám.

A vaše každodenní náplň kněze?
Smysl svého kněžského povolání vidím v modlitbě a hlásání evangelia. 
Člověk musí dělat práci celou svou bytostí. Vnímám ji ne jako povolání, 
ale jako poslání. Duchovní služba spočívá ve slavení mše svaté, v mod-
litbě, setkávání s lidmi, ale i každodenním plnění hmotných povinností 
a péči o svěřenou farnost. Do chodu farnosti je zapojená celá řada lidí, 
od organizace akcí až po úklid. Mohu se na ně vždy spolehnout.

Život ve farnosti je velmi pestrý, máme aktivní mládež, která se 
podílí na organizaci pravidelné čajovny, táborů a víkendovek, koná-
me dětské mše svaté. Máme společenství rodin, která se pravidelně 
setkávají nejen na faře, ale také v rodinách z okolních farností. 

Povolání i poslání kněze jsou jistě velmi náročné. Máte ně-
jaký volný čas, kdy relaxujete?
Občasné volné chvíle využívám k procházkám do přírody. Mám rád 
les a hory. V okamžicích klidu a ticha mohu nejenom relaxovat, ale je 
to především ideální prostor pro modlitbu. 

Oblíbil jste si některá místa na Tišnovsku?
Rád chodím na Květnici a velmi se mi líbí i návrší nad Lipůvkou, kde 
stával kostelík svatého Klimenta. 

V tomto roce byla zrealizována Stezka hrdelního práva a 7. 
října jste slavnostně vysvětil kapli smíření – sv. Dismase, 
dobrého lotra. Jak vnímáte tento společenský i duchovní 
počin?
Považuji ho nejenom za dobrý nápad, ale také za možnost připome-
nout si, že i dnes je možné rozlišit, co je dobré a co zlé. Již genera-
ce našich předků pojmenovaly před staletími tradiční lidské ctnosti 
a také hříchy, na které bychom neměli zapomínat. Kaple smíření – sv. 
Dismase je symbolem velkého Božího milosrdenství a nadějí, že se 
ho má šanci dočkat i ten nejbídnější člověk. 

Zajímavé je výtvarné zpracování jednotlivých zastavení i kaple sa-
motné. Domnívám se, že návrší s kaplí může oslovit nejenom věřící 
a poutníka, ale také každého, kdo ještě dokáže žasnout.

Plánujete u kaple nějaká pravidelná setkání či pobožnosti? 
Zatím jsme o tom nepřemýšleli, ale možná bychom sem mohli smě-
řovat naše každoroční křížové cesty na Velký pátek. Žádnou konkrét-
ní představu ale zatím nemáme.

Můžete prozradit čtenářům, jaké máte plány a záměry do 
budoucna?
Pokud se vše podaří, čeká nás rekonstrukce kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Předklášteří. V tomto okamžiku je podána žádost o fi-
nanční prostředky na IROP, a pokud bude schválena, započne od jara 
pětiletá oprava této církevní stavby. 

Mohou se nějakým způsobem zapojit nebo přispět i občané 
z Tišnova a okolí?
Ano, jakoukoliv finanční pomoc uvítáme.

Blíží se vánoční období. Co byste popřál nejenom farníkům, 
ale všem občanům města a okolí?
Přeji Vám, ať Vánoce přinesou do prózy všedního života trochu poezie, 
umění a krásy. Ať dárky, které dáte a dostanete, nejsou přehlídkou lu-
xusu a ukazatelem toho, co si může člověk dovolit, ale ať jsou zname-
ním lásky. Ať odkazují k pravé Lásce a ke skutečnému Daru, k Bohu, 
který se pro nás stal člověkem, dokonce chudým betlémským dítětem.

Děkuji za Váš čas, poutavé povídaní a příjemně strávené 
chvíle.

Josef Rybecký při nedávném svěcení kaple na "šibeničním" vrchu. 
Foto: Miroslav Cecava
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Sobota, naděje a společenství aneb Kdo jsou tišnovští adventisté
Martina Laušmanová

Procházíte-li ulicí Procházkovou, třeba cestou na 
finanční úřad, minete bílou budovu, která nese 
nad vchodem nápis: Modlitebna církve adven-
tistů. Možná už jste si někdy říkali, co to tu síd-
lí za církev, spolek či snad sektu…? Vězte tedy, že 
v tomto domě se pravidelně schází skupina vašich 
spoluobčanů, lidí jako vy, které běžně potkáváte 
a ani netušíte, že právě oni jsou také těmito adven-
tisty. Kdo tedy jsme a proč si tak říkáme? Celý ná-
zev – Církev adventistů sedmého dne – reflektuje 
dvě klíčové myšlenky, které toto společenství vy-
znává, a to brzký advent, tedy druhý příchod Ježíše 
na tuto zem, a sedmý den – sobotu, která je pro nás 
biblickým dnem odpočinku i dnem bohoslužby. 

Byl to především důraz na očekávání Ježíšova 
návratu, který inspiroval vznik církve v polovině 

19. století v USA. Za zhruba sto padesát let exis-
tence se z malé skupiny věřících stala více než 
dvacetimilionová celosvětová církev, která dbá 
na praktické prožívání křesťanství, jež zahrnu-
je zakládání nemocnic, sanatorií a škol a v ne-
poslední řadě i humanitární organizaci ADRA, 
která v naší zemi patří k nejznámějším a nejdů-
věryhodnějším pomáhajícím organizacím.

A proč sobota? Právě ona je pro nás biblickým 
dnem odpočinku, který vnímáme jako velký Boží 
dar lidem. No řekněte, komu by se nelíbilo mít 
den oddělený od povinností, každodenních sta-
rostí a práce? Den, kdy se potkáváme s Bohem 
na bohoslužbě, den, kdy jsme se svými blízkými, 
chodíme do přírody místo na nákupy, hrajeme si 
se svými dětmi, navštěvujeme přátele... Den, kte-
rý u nás v rodině vítáme po židovském způsobu 
zapalováním svíčky v páteční podvečer a který 

je pro nás chrámem v čase, záchytným bodem 
v dnešní hektické a odosobněné době. Na so-
botních bohoslužbách trávíme čas jako většina 
protestantů čtením a studiem Bible, poslechem 
kázání, zpěvem a sdílením.

Již od počátku našeho působení v Tišnově 
jsme vždy hledali cesty, jak být tomuto městu 
„solí země“, k čemuž jsme vyzýváni v Bibli. A tak 
jste u nás možná byli na dobročinném koncer-
tě či semináři o manželství nebo rodinných 
řádech, cestopisném povídání či na výstavě sva-
tebních oznámení. Nebo jste nás třeba potkali 
při Živém betlémě, který každý rok pořádáme 
na místním náměstí.

Až tedy zase půjdete Procházkovou ulicí ko-
lem naší modlitebny, zastavte se u naší nástěn-
ky či se k nám v sobotu přijďte podívat. Budete 
vítáni.

Tišnovští evangelíci se představují
Radka Svobodová, David Vávra

Milé čtenářky a milí čtenáři, na těchto stránkách bychom vám rádi po-
psali, jak se v Tišnově vede evangelíkům – církvi Komenského a Masary-
ka. A samozřejmě vás také srdečně zveme na návštěvu k nám do sboru. 

Z naší historie
Kořeny Českobratrské církve evangelické sahají do období počátku 15. 
století, kdy v našich zemích začala česká reformace. Jejím cílem bylo lep-
ší pochopení Bible a náprava církve. Klíčovou osobnost české reformace 
představoval teolog a rektor Karlovy univerzity Jan Hus, jehož koncilním 
odsouzením a popravou se reformní hnutí velmi radikalizovalo. Z husit-
ských kruhů se poté oddělila skupina, znepokojená násilím, a tak vznikla 
církev Jednota bratrská. Jejím nejznámějším a současně posledním bis-
kupem byl Jan Amos Komenský. Období reformace končí rokem 1621 
a prohranou bitvou na Bílé hoře, po které následoval zákaz jakékoliv ne-
katolické církve v českých zemích. 

Možnost legálního fungování dalších církví (konkrétně evangelické 
církve augsburského a helvetského vyznání) otevřel toleranční patent, 
vydaný v roce 1781 Josefem II. Krátce po jeho zveřejnění došlo k zaklá-
dání prvních sborů (obdoba farnosti), mimo jiné i v Prosetíně. Do správy 
tohoto sboru spadal rovněž Tišnov a okolní obce. Mezi evangelické rodi-
ny na Tišnovsku v té době patřili např. Makovští, z Tardy, Zobačovi, Kva-
pilovi, Procházkovi, Lacinovi, Prutcí aj.

Důležitým historickým milníkem byl vznik Československé republiky 
v roce 1918, který umožnil sloučení dvou českých evangelických círk-
ví do Českobratrské církve evangelické. Tato nová církev se také mohla 
otevřeně hlásit k odkazu české reformace (např. k Vyznání českých bra-
tří podle vydání Komenského z roku 1662). Následně došlo v našich ze-
mích k mnoha přestupům do evangelické církve. I proto dne 7. června 
1921 vznikla v Tišnově evangelická kazatelská stanice, která byla připo-
jena ke geograficky bližšímu brněnskému sboru. Podle informací ze sčí-
tání lidu v roce 1930 žilo v Tišnově sto evangelíků. 

Během druhé světové války se lidé silně přimykali k Bohu, takže po-
čet účastníků na bohoslužbách a sborových aktivitách neklesal. V dub-
nu 1944 brněnský sbor zřídil kazatelskou stanici dokonce i v Kuřimi. 
Tišnovští evangelíci se zapojili rovněž do odbojové činnosti, za niž čty-
ři z nich skončili na popravišti či zemřeli ve vězení (O. Kothbauer, V. 
Mrázek, F. Pacas a L. Sitař). Krátce po konci druhé světové války (kon-
krétně 13. listopadu 1951) se obrovský brněnský evangelický sbor roz-
dělil na dva: sbor Brno I, shromažďující se v Betlémském kostele a nově 

získaném Červeném kostele, a sbor Brno II, soustředěný v Blahoslavově 
domě. Tišnovská kazatelská stanice se stala součástí sboru Brno II. 

Po válce nastalo čtyřicetileté období komunistické diktatury, kdy byla 
práce sboru značně ztížena. Na začátku tohoto období také mnoho ob-
čanů podlehlo tlaku z církve vystoupit. Počet evangelíků v Tišnově tak 
postupně klesnul na deset až dvacet. I přes nepříznivé podmínky však 
naše kazatelská stanice svou činnost nepřerušila.

Tišnovští evangelíci dnes
Jsme součástí sboru Brno II Českobratrské církve evangelické a tvoříme 
kazatelskou stanici Tišnov. 

Máme výbornou farářku a faráře – Mgr. Alexandru Jacobea a Mgr. Ing. 
Martina Horáka, Th.D.
– Saša (za svobodna Hauserová) se narodila v roce 1985 v Brně, absol-

vovala Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy (ETF UK) 
v Praze a v rámci svého studia strávila rok na univerzitě v Ženevě. Od 
roku 2011 je farářkou v Brně II a v Tišnově. Saša je vdaná, s manželem 
Pavlem, který je členem římskokatolické církve, jsou čtyřnásobní kmotři

– Martin se narodil v roce 1965 v Jindřichově Hradci, vystudoval nej-
dříve VŠE v Praze a několik let pracoval jako programátor. Poté ab-
solvoval ETF UK a zde rovněž nedávno získal titul Th.D. v oboru 
teologie. Od roku 1998 Martin působí jako farář, nejdříve třináct let 
v Jilemnici a pak jeden rok v United Reformed Church ve Velké Bri-
tánii. Posledních pět let pracuje Martin ve sboru Brno II a stará se 
i o nás Tišnováky. S manželkou Gabrielou, která je vojenskou kap-
lankou, mají dvě dcery a jednoho syna

Od září máme také novou paní vikářku (tj. kazatelku v prvním roce 
služby), Mgr. Ivu Květonovou. Ivě je čtyřicet jedna let, vystudovala ETF 
UK a s manželem a čtyřmi dětmi bydlí v Nosislavi.

Oficiálně je nás tišnovských evangelíků registrováno devatenáct, neo-
ficiálně k nám patří i další sympatizanti z řad našich rodin a přátel. Nej-
mladšímu členovi je jeden měsíc a nejstaršímu osmdesát sedm let. 

Scházíme se v příjemných prostorách kaple Centra sociálních služeb 
(Králova 1742), kde míváme každou neděli v 10.30 bohoslužby. Jejich 
součástí je úvaha nad vybranou částí Bible (kázání), vyprávění z Bible 
pro děti (někdy i s loutkami), písně a modlitby. Jednou za čtrnáct dní mí-
váme také biblické hodiny.

S dalšími křesťanskými církvemi v Tišnově máme přátelské vztahy a naši 
i jejich faráři se setkávají každý měsíc ke společné modlitbě a rozhovoru.

Více o nás najdete na http://blahoslavak.cz.  
Citát na závěr (T. G. Masaryk): „Ježíš, ne Caesar, opakuji, toť smysl 

našich dějin a demokracie.“
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Křesťané Tišnov
Marek Hančík

Křesťané Tišnov je společenství věřících, kte-
ří se na Tišnovsku schází k bohoslužbám již 
osmým rokem. Od letoška máme bohoslužby 
v prostorách RC Studánka na Riegrově ulici. 
Patříme do společenství evangelikálních církví, 
jmenovitě ke Křesťanským sborům, které mají 
v Českých zemích stoletou tradici. 

Naše pravidelná nedělní setkání jsou napl-
něna písněmi chval, četbou Bible, modlitbami, 

kázáním Božího slova, slavením večeře Páně 
a sdílením toho, jak Bůh působí v našich ži-
votech. Naší touhou je uctívat Boha, společně 
následovat Ježíše a učit se vzájemné lásce. Růz-
nými aktivitami se snažíme být užiteční lidem, 
mezi kterými žijeme, a šířit evangelium o Boží 
lásce ke každému člověku. K rozhovorům nad 
Biblí se setkáváme také ve čtvrtky v kavárně 
Diana vždy od 18 hodin. Všechna naše setkání 
jsou otevřena pro veřejnost a rádi vás na nich 
přivítáme.

Jednou z našich služeb je pomoc mladým 
rozvíjet jejich znalost konverzační angličtiny. 

Za tímto účelem pořádáme Anglické dny, Her-
ní večery a další zábavné aktivity pod vedením 
rodilých mluvčích. V létě pak organizujeme 
English week, tedy denní kemp v prostorách 
Gymnázia Tišnov za účasti amerických křes-
ťanů. Letos proběhl jeho druhý ročník, jak jste 
se mohli dozvědět i prostřednictvím Tišnovské 
televize. V příštím roce plánujeme pro mladé 
(od 12 let) pravidelné setkání každou středu, 
nabité hrami, soutěžemi, písničkami a slovem 
z Bible, vše samozřejmě v angličtině. 

Více informací o nás a našich aktivitách na-
leznete na www.krestanetisnov.cz.

Modlitby matek v Tišnově
Milada Halouzková

Hnutí Modlitby ma-
tek založila v roce 1995 
v Anglii Veronika Willi-
ams. Pro své děti a vnuky 
chtěla udělat víc než jen 
každodenní péči. Snaži-
la se o jejich duchovní 

růst a podporu ochrany před zlem. Na začátku 
se modlila jen se svojí švagrovou Sandrou. Po-
stupně se k nim přidávaly další matky, a to bez 
nutnosti reklamy, jen na základě viditelných vý-
sledků jejich modlitebního úsilí. Jednoduchost 
modlitby a síla sdíleného společného slova po-
mohly rozšířit hnutí do více než 122 zemí světa. 

V Tišnově se na Modlitby matek scházíme 
po rodinách a ve dvou otevřených skupin-
kách. Jde o hnutí sdružující různé křesťan-
ské církve, ale i matky, které Boha teprve 

hledají. Modlíme se za své děti, vnuky a man-
žely. Modlitba, ve které se důvěrně odevzdá-
váme Bohu, nás spojuje a naplňuje pokojem. 
Setkání jsou vedená původními texty naší za-
kladatelky a jsou doplněná modlitbami vy-
cházejícími z našich srdcí.

Pokud máte chuť se k nám přidat, rády Vás 
přivítáme každou středu v 18.00 v Rodinném 
centru Studánka (Riegrova 318) nebo každé 
pondělí v 18.30 na faře v Tišnově.

www.modlitbymatek.cz, tel. 603 455 463

Živý betlém
Tomáš Dymáček

Příběh, který se v Betlémě odehrál, je už vel-
mi starý, a přesto stále aktuální. Jedné ženě 
a jejímu snoubenci se zjevil anděl, aby jim řekl 
úžasnou zprávu: „Bůh má pro vás důležitý úkol 
– stanete se rodiči dítěte, které má zachránit 
svět.“ „A bude se jmenovat Ježíš,“ dodal anděl, 
protože jméno Ježíš znamená Bůh zachraňuje. 
A to byla mise, kterou mělo toto dítě ve svém 
jménu nést jako zprávu pro všechny lidi po 
celý svůj život.

Marie otěhotněla a po obvyklé době poro-
dila syna, Ježíše. Tato zpráva se ale neroznesla 
ani na betlémské náměstí, ani do královské-
ho paláce, jako první se o ní dozvěděli pastý-
ři, kteří pásli svá stáda v okolí Betléma. Náhle 
se u nich zjevil anděl a zvěstoval jim: „Dnes 
se vám narodil Spasitel!“ Bylo to určitým vy-
znáním, že Ježíš se narodil ne pro slávu a po-
cty, ale narodil se vám pastýřům. Narodil se, 
aby se zajímal o obyčejné lidi a o jejich pří-
běhy. Aby se sám stal pastýřem, někým, koho 
budou moct lidé následovat, aby mohli díky 
němu porozumět, jaký je Bůh a jak moc o ně 
stojí. 

Celý život právě tento Ježíš lidem vyprá-
věl o tom, že navzdory tomu, jak náš život vy-
padá, Bůh má o nás obrovský zájem. Touží se 
stát naším spoluhráčem v oblastech, které se 
nám nedaří zvládat. Touží po tom, aby byl náš 
život smysluplný a naplněný kvalitními vztahy 
a hodnotami. Nakonec tento Ježíš lidem velmi 
názorně ukázal, že Bůh nás miluje až tak, že je 
ochoten místo nás i zemřít. 

A tak se stal živý betlém jakousi každo-
roční připomínkou počátku velkého příběhu 
o záchraně. Spolu s vámi se těšíme z toho, že 
i letos uvidíme anděla letícího středem tiš-
novského náměstí, pobékávající ovečky, pas-
týře hřející si prokřehlé ruce okolo ohně, 

mudrce od východu, ale především oprav-
dové miminko coby malého Ježíška ležícího 
v jesličkách v podloubí radnice. Až tedy bu-
dou všechny dárky rozbalené a cukroví skoro 
snědené, přijďte si připomenout příběh, který 
Vánocům dává smysl.

Foto: Petr Šnédar
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Vánoce a křesťanské tradice
Jiří Gruber, Jana Vondrová

Vánoce 2017 se blíží a to nás mimo jiné vede i k zamyšlení nad půvo-
dem a významem křesťanských a dalších rozšířených vánočních tradic. 
V tomto rozhovoru nám pan farář Gruber odpoví na vybrané otázky, 
které se týkají Vánoc a vánočních tradic. Mimo jiné se také dozvíme, že 
první doložený vánoční strom v České republice stál v Brně.

Jaký je rozdíl mezi významem a oslavami Vánoc pro jednot-
livé křesťanské církve?
Zásadní rozdíl není. Pro všechny je to oslava dne, kdy Bůh splnil své sliby 
a přiznal se k člověku. Kdybychom hledali rozdíly a hodně to zjednodu-
šili, pak východní, tedy pravoslavní křesťané zdůrazňují, že skrze člo-
věka se o Vánocích narodil Bůh. Západní křesťané, to znamená katolíci 
a evangelíci, akcentují víc Boha, který se stal člověkem. V římské tradici 
je oslavován zázrak panenského početí, v protestantské Boží solidarita 
s obyčejným a chudým člověkem.

Mají nekřesťanská náboženství v období Vánoc nějaké svo-
je svátky?
Židé slaví v období Vánoc chanuku, což je připomenutí obnovy jeruza-
lémského chrámu. Jejím symbolem je osmiramenný svícen. Muslimové 
mají jiný kalendář a jejich rok je o několik dnů kratší než náš, takže kaž-
dý muslimský svátek se občas setká s Vánocemi, ale je to bez jakékoli 
souvislosti. Muslimové by si přitom mohli Ježíšovo narození připomínat 
s námi, protože je to jeden z jejich proroků. Pro ně je ovšem důležitější 
Mohamed.

Co znamenají jednotlivé dny o vánočních svátcích?
Štědrý den slouží jako osobní příprava na první svátek vánoční, kdy se 
narodil Ježíš Kristus. Byl to den postní a každá rodina včetně hospodář-
ství se nachystala, aby mohla následující den prožít opravdu svátečně. 
Protože nový den začíná půlnocí, chodili lidé do kostela přivítat den Bo-
žího narození od první minuty.

A co druhý svátek vánoční?
Ten k Vánocům původně nepatřil. Je to památka prvního mučedníka Ště-
pána, která se slavila dříve než Vánoce. S tímto dnem byla u nás spoje-
na řada společenských zvyků, například koledování, takže byl přirozeně 
spojen s Vánocemi.

Odkud se vzalo datum narození Ježíše Krista?
Není z Bible, ale objevilo se až ve čtvrtém století v Římě jako protiváha 
pohanských svátků, které se slavily v době slunovratu. Ten má hlubo-
ký symbolický význam. Vánoce se slaví ve chvíli, kdy se po dlouhé době 
opět začíná prodlužovat den a ubývá noci. Narození Ježíše Krista má pro 
křesťany podobný význam. Přibývá naděje a ubývá starostí.

Co je podle vás smyslem Vánoc?
Každý z nás někdy zažil nečekanou pomoc, úžas, krásu, lásku či změ-
nu k lepšímu. Boží blízkost si můžeme představit jako překvapení, kte-
ré neplánovaně vstoupí do našeho života. Bůh s námi jedná většinou 
skrytě a nenápadně. Mnohý si toho ani nevšimne. Vánoce znamena-
jí, že jsme si tuto nečekanou Boží přítomnost uvědomili a dovedeme 
se z ní radovat. Vánoční kázání by nám mělo otevřít oči, abychom 

viděli, jak Bůh docela lidským a nenápadným způsobem jedná v na-
šich životech.

Co pro křesťany znamená advent?
Advent znamená latinsky příchod. Pro křesťany má dvojí význam. V prv-
ní polovině si připomínáme, že Ježíš přijde znovu. Už ne jako dítě, ale 
jako ten, kdo rozhodne o budoucnosti každého z nás. Až přijde, nebude 
to konec světa. Naopak všechno, co bylo v tomto světě dobré a naděj-
né, dojde svého uznání a naplnění. V druhé polovině adventu si církev 
připomíná události, které předcházely Ježíšovu narození. Dlouhé čekání, 
které se naplnilo, když už tomu lidé přestávali věřit.

Kde se vzala tradice, že dárky nosí Ježíšek?
Vznikla v prostředí luterské církve. Předtím nosil dárky svatý Mikuláš, 
ale protože reformátor Martin Luther chtěl význam světců oslabit, vy-
myslel, že dárky nosí děťátko Ježíš. Češi si ovšem zachovali obojí. Miku-
láš jim nosí dárky začátkem prosince a Ježíšek na Štědrý den.

Jsou některé zvyky spojené s Vánocemi, například pouštění 
lodiček nebo krájení jablek, křesťanské?
Tyto zvyky s křesťanskou vírou většinou nesouvisí. Jsou to zbytky sta-
rých lidových rituálů spojených s koncem roku. Snaha odhalit budouc-
nost jde proti smyslu křesťanské víry, která dává člověku svobodu 
a odpovědnost. A především žádnou situaci nepovažuje za předem 
danou.

Kde se vzalo zdobení vánočního stromu?
Tento zvyk pochází z evangelické tradice, stejně jako další rozšířený vá-
noční zvyk zapalování svíček na adventním věnci. Vánoční stromek se 
začal zdobit v sedmnáctém století v evangelických rodinách v sever-
ním Německu. Symbolizoval život, naději a světlo, které nám přináší Je-
žíšovo narození. První doložený vánoční strom v České republice stál 
v Brně roku 1786 v evangelické škole a sloužil k dobročinné akci pro 
chudé děti.

Zdroj: Brněnský deník Rovnost – Jana Vondrová. Celý článek lze nalézt na 
www.rovnost.cz.

Ilustrační obrázek

Následující číslo bude již sice mít v záhlaví uvedeno „leden 2018“, ale dostane se Vám do rukou v optimálním případě již 21. prosince. A pro-
tože na závěr roku bývá dobrým zvykem zamyslet se nad tím, co uplynulých dvanáct měsíců přineslo, bude téma měsíce v lednovém čísle bi-
lanční. ČTENÁŘSKÁ ANKETA BILANCOVÁNÍ ROKU 2017 se otevírá komukoliv z Vás, pište nám, co se Vám letos v Tišnově líbilo či naopak 
nelíbilo; my se navíc budeme na totéž sami ptát různých vybraných respondentů z řad občanů města. Těšíme se na Vaše názory! 
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Akce
UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme čtenáře, že od 27. prosince 2017 do 1. ledna 2018 
bude knihovna UZAVŘENA. Opět tu pro Vás budeme od úterý 
2. ledna 2018.

Univerzita volného času
BRNĚNSKÉ PODZEMÍ II. – přednášky zimního semestru UVČ
6. a 20. prosince v 16.45

ZÁKLADY GENEALOGIE ANEB JAK SESTAVIT RODOKMEN – před-
náška zimního semestru UVČ
11. prosince v 16.45

PESTRÁ BOTANIKA – přednášky zimního semestru UVČ
4. a 18. prosince v 16.30

Virtuální univerzita 3. věku
BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČECHÁCH – přednáška zimního se-
mestru VU3V
5. prosince v 9.30

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

Přednáška
DECH JE ŽIVOT, ŽIVOT JE DECH – Gantulga Ganjuur (Gana)
7. prosince v 17.30
Dech je pro nás nepostradatelnou základní životní funkcí. Bez jídla člo-
věk dokáže přežít měsíc, beze spánku týden, ale bez dechu jen několik 
minut. Náš uspěchaný životní styl způsobuje, že své plíce nedokážeme 
plně využívat. Dýcháme povrchně a kapacitu plic využíváme zhruba 
jen z třiceti procent. Špatným dýcháním postupně mezi obyvatelstvem 
přibývá nemocí jak fyzických, tak psychických. Existují možnosti, jak 
zlepšit své dýchání a tím příznivě ovlivnit svůj celkový zdravotní stav. 
Jednou z nich je Vítězný dech.
Během přednášky se dozvíte, jak správně dýchat, aby se zklidnila mysl 
i tělo, a vyzkoušíte si krátkou meditaci pod vedením odborníka.

Kurz
Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou – SUCHÝ ŠTĚTEC
9. prosince 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. Určen je 
pro všechny, kdo chtějí tvořit a zároveň relaxovat a třeba také zlomit 
své vnitřní přesvědčení, že namalovat obraz mohou pouze umělci.
Přihlašovat na kurz se můžete na www.opravdovysvet.cz.

Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou – TUŽKA 
5. až 7. ledna 2018
Přemýšlíte o netradičním vánočním dárku pro své blízké? Poukaz na 
kreslení pravou mozkovou hemisférou je rozhodně skvělou volbou. 
Každý rok je tímto způsobem obdarováno velké množství lidí a kurzy 
se těší oblibě. 
Městská knihovna Tišnov ve spolupráci s Mgr. Martinou Bajerovou Šo-
pfovou pořádají základní kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou – 
TUŽKA. Naučte se kreslit za jediný víkend! Kreslení pravou mozkovou 
hemisférou není jen o „kreslení“ jako takovém. Je to úžasný nástroj pro 
zlepšení sebevědomí, zbourání svých dosavadních bariér a rozpuštění 
starých modelů v myšlení. Přijďte a objevte nejen podstatu kreslení. 
Přihlašovat na kurz se můžete na www.opravdovysvet.cz, kde také 
získáte dárkové poukazy i podrobné informace.

Oddělení pro děti a mládež 
BESEDA: Vánoční čas a svět Josefa Lady 
1. až 20. prosince
Josefu Ladovi se podařila téměř zázračná věc, stvořil nám sen o čes-
kých Vánocích. Snad proto si nejkrásnější svátky v roce nedovedeme 
bez jeho obrázků ani představit. V průběhu besedy dětem přiblížíme 
zvyky, symboly i lidové pranostiky, které neodmyslitelně patří k tradič-
ní české zimě.
Beseda je určená dětem prvních až pátých tříd základních škol a škol-
ním družinám. Termíny setkání je třeba předem domluvit.

Knihy mého srdce s Josefem Ladou
Marie Šikolová, knihovnice dětského oddělení
Josef Lada se dnes řadí mezi nejosobitější a nejvýraznější evropské 
kreslíře první poloviny 20. století. Jako malíř samouk se postupně 
vypracoval mezi nejuznávanější umělce a ve své vlasti se stal nejpo-
pulárnějším malířem v historii. Zanedlouho oslavíme 130 let od jeho 
narození. Ne náhodou jsme zařadili Josefa Ladu do oblíbeného a ori-
ginálního projektu na podporu dětského čtenářství Knihy mého srdce. 
Zmíněný projekt, který se dlouhodobě zaměřuje na tvorbu význam-
ných dětských autorů, je výsledkem spolupráce mezi Městskou kni-
hovnou Tišnov a ZŠ Smíškova. V letošním roce odstartujeme již 14. 
ročník a v měsíci listopadu se tradičně rozběhne v dětském odděle-
ní řada akcí, do kterých se zapojí na šest set dětí. Žáci od první až do 
páté třídy zavítají na besedu, která jim přiblíží osobnost Josefa Lady, 
a zhlédnou vystoupení žáků ze ZUŠ v Tišnově. Mohou se těšit na vá-
noční výstavu a dílničku s uměleckou sklářkou Alicí Dostálovou, která 
je seznámí s tradičním řemeslem. Pro návštěvníky knihovny koncem 
listopadu uspořádáme půlroční žákovskou výstavu a následně s rodiči, 
dětmi a učiteli výchovný program ukončíme veřejným čtením. Věřím, 
že projekt Knihy mého srdce bude mít dobrou odezvu a že se společ-
ným úsilím jako vždy vydaří.
Téma kolem Josefa Lady nám nabízí možnosti, jak lze dětem i v dnešní 
době připomínat význam čtení a ilustrací. Českou dětskou knihu si ne-
dovedeme bez obrázků Josefa Lady vůbec představit.

  Městská knihovna Tišnov 

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152, 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí Galerie Josefa Jambora 
Náplň práce: 

řízení chodu galerie po provozní stránce; obsahová příprava a realizace výstav; organizace doprovodných kulturně-společenských akcí, včetně 
propagace; spolupráce s ostatními galeriemi, organizacemi a místními školami; spolupráce se Spolkem přátel Josefa Jambora; agenda a adminis-

trativa týkající se galerie; vedení zaměstnanců (dozoru) galerie
Více informací na www.mekstisnov.cz.

Přihlášky podávejte nejpozději do 4. 12. 2017 e-mailem na adresu ekonom@kulturatisnov.cz nebo poštou na adresu Mlýnská 152, Tišnov 666 01. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
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  Muzeum města Tišnova  

Muzeum 
města Tišnova

Kavárna 
v muzeu
A / Horká čokoláda
B / Cup cake
C / Chai latte

Mnoho možností,  
ale žádná špatná odpověď.
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Záložky spojují školy
Veronika Taušová

Naše škola se hned na počátku nového škol-
ního roku 2017/2018 přihlásila do česko-slo-
venského projektu Záložka do knihy spojuje 
školy: Tajuplný svět knižních příběhů. Hlav-
ním cílem projektu nebyla výroba záložek, 
ale jejich prostřednictvím navázat spoluprá-
ci s partnerskou školou na Slovensku a pře-
devším vzbudit u dětí zájem o knihy a četbu 
obecně. Osmého ročníku výzvy se zúčastnilo 
celkem 1 134 českých a slovenských škol, kte-
ré si mezi sebou vyměnily na tisíce jedineč-
ných knižních záložek. 

Naším „záložkovým“ partnerem se stala 
Základní škola Jana Ámose Komenského ze 

Seredi, se kterou už delší dobu spolupracuje-
me nejen v oblasti vzdělávání. Zásilka s vese-
lými nápaditými výrobky ze slovenské Seredi 
nás v půlce října mile potěšila. S o to větší ver-
vou se pak děti naší školy pustily do díla. Na 
výrobě se podíleli téměř všichni žáci prvního 
i druhého stupně. Není proto divu, že v rámci 
výtvarné výchovy a pracovních činností vzni-
kaly opravdu originální a velmi různorodé 
výtvory. Objevily se záložky se superhrdiny, 
příšerkami, proslulými literárními postavami, 
ale i s dobrodružnými výjevy, podmořskou či 
vesmírnou tematikou a často i osobními vzka-
zy. Doufáme, že naše záložky udělají dětem 
ze Seredi minimálně takovou radost, jakou ty 
jejich přinesly nám, a že díky nim čtení nebu-
de pouhou povinností, ale i zábavou a milým 
zpříjemněním všedního dne. 

Start školního roku na ZUŠ Tišnov
Tomáš Zouhar, ředitel školy

Zatímco školní rok před malou chvílí začal, ten kalendářní se poma-
lu blíží ke svému konci. Rád bych nyní zhodnotil dosavadní průběh 
školního roku. Hned v jeho úvodu jsme se podíleli na kulturním pro-
gramu v rámci Dne seniorů, který se v tišnovském DPS konal 5. října. 
Tímto děkuji nejen účinkujícím žákům, ale také jejich pedagogům. 
Společně totiž v poměrně krátkém čase a po celkem dlouhé prázd-
ninové pauze připravili půlhodinový program, který byl seniory oce-
něn velkým potleskem. 

Stejně pohotově jsme navázali na tradici spolupráce s Měst-
ským kulturním střediskem na projektu Klubu přátel hudby. Již 
několik let žáci naší školy hostují před samotným vystoupením. 
V tomto školním roce tato vydařená spolupráce pokračuje. Hned 
na prvním abonentském koncertě vystoupil barokní soubor ško-
ly Barocco Aggiornato, který vedou kolegové Dagmar Fišerová 
(zpěv), Marek Kubát (kytara) a Jaroslav Halouzka (zobcové flét-
ny). K tomuto souboru se přidala vyučující hry na varhany Silvie 
Jebáčková se svou žačkou Natálií Caudrovou. Domnívám se, že 
naši žáci a kolegové přispěli k důstojnému odstartování sezóny 
KPH pro 2017/2018.

Stejné poděkování patří dalším dvěma kolegyním a žákům, paní 
Heleně Ruszové a Heleně Bočkové, které připravily své žáky na dal-
ší abonentní koncert KPH. Jeho začátek zpříjemnily Nikola Kopečná 
(hra na violoncello) a trio zobcových fléten v podání Terezy Lukaso-
vé, Anity Žáčkové a Adély Sáblíkové.

V prvních měsících školního roku se můžeme pochlubit také úspě-
chy našich žáků na soutěžích. I když hlavní soutěžní sezóna je teprve 
před námi (čekají nás každoroční soutěže vyhlašované MŠMT), dva 
žáci naší školy již navštívili mezinárodní soutěže. V listopadu se Karel 
Friedl umístil ve stříbrném pásmu v mezinárodní akordeonové soutě-
ži v Praze. Za dva týdny nato reprezentoval školu na podobné soutěži 
v Dunajské Stredě. Výsledky v den uzávěrky tohoto čísla nebyly známy.

V měsíci říjnu proběhl v Brně první ročník varhanní soutěže, kde 
naši školu reprezentovala Natálie Caudrová ze třídy paní Silvie Je-
báčkové. V celkovém pořadí se umístila na 9. místě. To považuji za 
obrovský úspěch, neboť soutěž nebyla rozdělena do kategorií podle 
věku, a o prvenství bojovalo třicet soutěžících do dvaceti pěti let.

Všechny čtenáře Tišnovských novin bych touto cestou rád pozval 
na akce, které naše škola organizuje a které jsou plně přístupné ve-
řejnosti. Každých čtrnáct dnů probíhá besídka žáků. Termíny může-
te sledovat na vývěskách školy a na jejích internetových stránkách. 
Určitě byste si neměli nechat ujít vánoční koncert, který pořádáme 
v prostorách Městského kulturního střediska 19. prosince.

Foto: Petra Kappelová

  ZŠ Smíškova  

  ZUŠ Tišnov  

Karel Friedl, akordeon. Foto: z archivu Základní umělecké školy Natálie Caudrová, varhanice. Foto: z archivu Základní umělecké školy
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  Gymnázium Tišnov  

Jihomoravští ředitelé gymnázií v Tišnově
Mgr. Karel Švábenský, ředitel Gymnázia Tišnov

Asociace ředitelů gymnázií (dále AŘG) je organizací, která sdružuje tak-
řka všechny ředitele gymnázií v České republice. Zpravidla jednou za 
rok se pořádá její celostátní konference. Každoročně se také scházejí čle-
nové jihomoravské sekce AŘG, tentokrát se setkání uskutečnilo ve dnech 
12. a 13. října v Tišnově. Více než třicet ředitelů se seznámilo s příjem-
ným prostředím školicí místnosti v areálu Tepla T, ti vzdálenější našli 
útulný azyl v nově otevřeném penzionu Laskala či na Tišnovské Rychtě. 

Cílem, a tedy i obsahem tohoto setkání je zejména řešení aktuálních 
problémů, se kterými se ředitelé při své práci potýkají, zejména no-
vých povinností, jejichž aplikace se do školství teprve chystá. Letos byla 
ústředním tématem změna pravidel při nakládání s osobními údaji za-
městnanců a žáků dle nové směrnice EU (tzv. GDPR) a její zavedení do 
škol. Tradičním tématem jsou přijímací zkoušky a maturity – velkým 
přínosem byla přítomnost šéfa Centra pro zjišťování výsledků vzdělá-
vání Ing. Zíky. Punc setkání dala čtvrteční návštěva náměstka hejtmana 
Jihomoravského kraje Ing. Vituly a v pátek ráno přivítání účastníků na 
tišnovské radnici, kde nás pan starosta seznámil s aktuálními problémy 
Tišnova.

Perličkou na závěr byla pro zájemce cyklotrasa nádherným okolím 
Tišnova, navíc za slunného počasí babího léta těch dnů. Všem účastní-
kům se pobyt v Tišnově velice líbil a chtějí se sem vracet i při jiných ne-
formálních příležitostech.

Pamětnice druhé světové války na 
gymnáziu
Marie Chalupová Veličková

Ve čtvrtek 2. listopadu jsme přivítali vzácnou návštěvu z Kanady. De-
vadesátipětiletá Olga Horníčková Nováková přiletěla do České re-
publiky s příbuznými oslavit výročí vzniku Československa.

Drobná, ale čiperná Olička dorazila do naší školy v doprovodu své 
neteře a jmenovkyně Olgy Bezděkové. Obě vzpomínaly na to, jak to-
talitní režimy – fašismus a komunismus – poznamenaly osudy jejich 
rodiny. Olga Horníčková si v patnácti letech začala ve Varšavě, kde 
žila s rodiči a sestrou na vyslanectví Československé republiky, psát 
deník. Zachycovala v něm všechny válečné události tak, jak se pro-
mítly v osudech její rodiny. Z Varšavy utíkali do Paříže, po obsazení 
Francie nacisty do jižních přístavů ve Francii a odtud za velmi svízel-
ných okolností přes Afriku a Gibraltar do Anglie. Tam otec působil 
dále v exilové vládě prezidenta Beneše.

Sestry Olga a Vlasta Horníčkovy v těchto strastiplných podmín-
kách složily po válečných odkladech maturitu v Londýně a začaly 
studovat na Oxfordu humanitní obory. Obě se též v jeden den pro-
vdaly v Londýně za české válečné dobrovolníky – letce a vojáky v po-
zemních silách, kteří aktivně bojovali proti fašismu.

Po válce působila Olga Horníčková s manželem v Bruselu, kde 
on, v civilu právník, pracoval na válečných reparacích. Po r. 1948 
dostal varování, aby se nevracel do Československa, kde se zatím 
ujali moci komunisté a nastalo další období totality. Se všemi dět-
mi, postupně měli manželé Novákovi sedm potomků, tedy odešli do 
exilu do Kanady a tam rozvětvená rodina, čítající kolem sta členů, 
žije dodnes. Její nestorka cestuje i v současné době po světě všemi 
dopravními prostředky, denně si doma zaplave kraulem a je tme-
lem celé rodiny.

Jiný osud potkal rodinu sestry Vlasty Horníčkové. Vzala si váleč-
ného letce Stanislava Rejtara, který se z Anglie nechal při Sloven-
ském národním povstání převelet na pomoc Slovensku. Po rozbití 
povstání působil v partyzánské jednotce a teprve v půli května 1945, 
kdy už rodina nedoufala, že žije, se dostal do Prahy. Nikdy mu pak už 
nebylo dovoleno, aby pilotoval jako západní letec letadlo. Žil se svou 

ženou, dvěma dětmi, bábinkou a dědem v malinkém bytě. Vzdělaná 
učitelka angličtiny a francouzštiny pracovala po dlouhém hledání za-
městnání jako průvodčí v tramvaji – se zákazem hovořit cizími jazy-
ky, letec Stanislav mohl pracovat pouze coby jeřábník, prý je zvyklý 
na VÝŠKY. Byl neustále vyslýchán a atakován tajnou policií, což za-
nechalo vážné stopy na jeho zdraví. V 70. letech po pátém infarktu 
zemřel. Jeho žena se až po pádu totality dostala opět k práci na jazy-
kových učebnicích a slovnících. Bohužel Vlastenka, jak jí každý říkal, 
už také nežije.

O tom všem vyprávěly nad knihami VÁLEČNÉ DENÍKY a DOBŘÍ 
VOJÁCI PADLI devadesátipětiletá pamětnice Olga Horníčková Nová-
ková a její sedmdesátiletá neteř Olga Bezděková Rejtarová.

Dvě sestry, dva nejprve stejné osudy a posléze tak rozdílné živo-
ty ve dvou odlišných režimech. Studenti pozorně naslouchali jejich 
vyprávění, posléze pokládali spoustu dotazů a jen neradi se loučili 
s kytičkami jako poděkováním při podpisu představovaných knih se 
zajímavými a vzácnými pamětnicemi událostí 20. století.

Foto: Roman Skřepek

Foto: Jana Rohlínková



OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ  

12/2017 15

Rodinné centrum Studánka
Radka Štěpanovská, koordinátorka centra, a Zuzana Kurdiovská, 
statutární zástupkyně

PODĚKOVÁNÍ
Po roce k nám do Tišnova opět přijel svatý Martin na bílém koni. Přiví-
tali jsme ho v pátek 10. listopadu na náměstí Míru. Děti i dospělí si uži-
li světýlkový průvod, zpívání i hranou legendu o sv. Martinovi. Rozdělili 
jsme si martinské rohlíčky a zahřáli se svařákem a teplým moštem. Tato 
krásná akce je společným úsilím mnoha dobrovolníků. Děkuji všem za 
jejich čas a nadšení, které přípravě i samotné akci věnovali.

RC Studánka srdečně zve
Podrobné informace o akcích naleznete na www.studanka-tisnov.cz  
nebo na FB. Na aktivity je třeba nahlásit se předem na e-mail  
studanka.tisnov@gmail.com nebo na tel. 777 706 721. Hlídání dětí na 
požádání zajistíme.

1. Relaxace a imaginace
Přijďte si odpočinout po náročném pracovním vytížení! Relaxační me-
tody přinášejí pocity osvěžení, uklidnění a štěstí. Relaxace a imaginace 
se koná ve čtvrtek 30. listopadu od 18.30 do 20.00 pod vedením psycho-
ložky Mgr. Hany Pelčákové Kubecové. Je nutné přihlásit se předem na 
 e-mail h.kubecova@seznam.cz nebo tel. 736 607 320.

2. Žena v pracovním právu
Připravili jsme pro vás seminář s Mgr. Janou Růžičkovou na téma ma-
teřská a rodičovská dovolená z pohledu práva, návrat do práce po ro-
dičovské dovolené, výdělečná činnost během mateřské a rodičovské 
dovolené, zvláštní podmínky pro těhotné a ukončení pracovního po-
měru během těhotenství. Seminář proběhne ve čtvrtek 30. listopadu od 
17.00 do 19.00.

3. Vánoční svátky v kuchyni
Přijďte do Studánky doslova ochutnat vánoční atmosféru v pátek 1. pro-
since od 16.00 do 19.00. Zaměříme se na vánoční čas v kuchyni a vyla-
děné zdravé dobroty. Rady, recepty a ochutnávky: cukroví, štědrovečerní 

menu a další slavnostní jídla. Silvestrovské pohoštění, novoroční před-
sevzetí a jak si je správně nastavit z pohledu nutriční terapeutky. 

4. Mikulášská návštěva v RC Studánka
I letos do Studánky zavítá sv. Mikuláš s andělem. Společně si zazpívá-
me a pohrajeme. Nebeská návštěva dětem přinese také sladkou odmě-
nu. Mikulášská besídka proběhne v úterý 5. prosince od 9.30 do 10.30.  

5. Předporodní jednorázový kurz Babylove
Kurz je určen pro těhotné ženy od 30. týdne těhotenství. Dozvíte se, jak 
porod probíhá, jaké jsou jeho jednotlivé fáze a co se při nich děje s rodí-
cí ženou a miminkem. Prakticky si vyzkoušíte, jak jednotlivými fázemi 
procházet. Dozvíte se také, jakou úlohu při porodu hraje partner a jak 
nejlépe může být oporou. Lektorky, Bc. Petra Čížková a Mgr. Barbora 
Kastlová, jsou registrované porodní asistentky z porodnice v Boskovi-
cích. Kurz se koná v pátek 15. prosince od 16.00 do 19.00.

Logopedie v RC Studánka 
Logopedie probíhá v RC Studánka pod vedením Mgr. Miroslavy Vypla-
šilové (speciální pedagožka – logopedka, logopedické poradenství v RC 
Studánka nabízí již od roku 2008). Konzultaci je potřeba objednat pře-
dem na tel. 607 193 500 nebo mailem na m.vyplasilova@email.cz. Péče 
je hrazena rodiči. Její součástí je diagnostika a následně terapie řečových 
vad a poruch. Důraz je kladen na individuální přístup k dětem a k potře-
bám rodin. Setkání mohou být přítomni i sourozenci, pro které je vyhra-
zen koutek na hraní. 

Vánoční poukaz na celodenní workshop s MUDr. Taťjanou Horkou 
na téma Matky a dcery
Darujte své mamince, babičce, ženě, dceři či sestře netradiční dárek – 
poukaz na intenzivní celodenní workshop s uznávanou lektorkou. Jedná 
se o zážitkový seminář zaměřený na posilování rodinných vztahů a va-
zeb mezi generacemi, který proběhne v sobotu 17. února 2018. Poukaz 
je možné zakoupit v RC Studánka. 

Adventní sbírka pro potřebné
Děkujeme všem dárcům, kteří se doposud zapojili do sbírky trvanlivých 
potravin, hygienických potřeb a základního vybavení domácnosti pro 

I letos do Tišnova přijel sv. Martin na bílém koni. Foto: Josef Hromčík

  RC Studánka  
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Zájezd do Prostějova a Loštic za gastronomickými zážitky
Vlasta Nácovská

CSS Tišnov nabídlo zájemcům na 19. října poslední zájezd tohoto 
roku s velmi příjemným programem. 

Návštěva Palírny u Zeleného stromu v Prostějově se jistě líbila 
všem pětačtyřiceti účastníkům. Užili jsme si pěkný výklad průvodce 
i návštěvu sklepních prostor, kde jsou k vidění dubové sudy a nerezo-
vé tanky, z nichž se stáčí statisíce litrů značkových lihovin pro domá-
cí i zahraniční trh. 

V tomto prostředí jsme se také symbolicky seznámili s Vilémem 
z Pernštejna, který u dveří malého muzea historie palírny vítal ná-
vštěvníky. Tento šlechtic v roce 1518 udělil právo várečné některým 
zámožným obyvatelům Prostějova. V příštím roce si jistě v podniku 
připomenou s velkou slávou kulaté výročí. 

Po malé ochutnávce dobrého pití jsme měli možnost zakoupit si 

v podnikové prodejně něco ze sortimentu jejich výrobků, což mnozí 
z nás rádi učinili.

Dalším zastavením byla restaurace v Lošticích, kde jsme při pozdním 
obědě nepohrdli dobrými specialitami z tvarůžků. Před návštěvou mu-
zea ještě někteří stihli nakoupit dobroty v Tvarůžkové cukrárně nebo 
v podnikové prodejně na náměstí. Olomoucké muzeum tvarůžků před-
stavilo velmi zajímavou expozici věnující se výrobě v podniku. Výklad 
průvodkyně vhodně doplnil videoprogram. Dozvěděli jsme se o založe-
ní podniku A.W. v roce 1876 a o jeho dalším vývoji. Hlavní část byla za-
měřena na proměnu závodu od restituce v roce 1990 až po současnost. 
A tvarůžek? Je dobré ho ochutnat. Je to jediný původní český sýr.

V pozdním odpoledni jsme se vraceli k Tišnovu pěknou podzimní 
krajinou prozářenou sluncem. 

Děkujeme tímto paní Markétě Prokopové, organizátorce zájezdu, 
která byla po celý den výbornou průvodkyní.

rodiny z Tišnovska v náročné životní situaci. Sbírka, kterou organizu-
je RC Studánka ve spolupráci s Odborem sociálních věcí, stále probíhá. 
Až do 30. listopadu můžete nosit následující věci: starší povlečení, pro-
stěradla, přikrývky, peřiny, z hygienických potřeb mýdlo, šampon, pra-
cí prášek, jednorázové pleny pro děti od 6 do 12 měsíců, toaletní papír, 
dále příbory a kuchyňské nože, z potravin těstoviny, rýži a masové kon-
zervy. Tyto věci, prosím, noste do kanceláře RC Studánka, Riegrova 318, 
Tišnov. Prosím, noste pouze věci uvedené v seznamu. Vánoce jsou svát-
ky klidu, vnesme společně více klidu i do duší lidí v těžké životní situaci. 

PODPOŘTE STUDÁNKU, KDYŽ NAKUPUJETE NA INTERNETU!
Už vás přepadla vánoční nákupní horečka? Vybíráte dárky pro ma-
minku, tatínka, děti, sourozence, partnera, babičku nebo dědečka? 
Vzpomeňte si při tom i na Rodinné centrum Studánka a nakupte přes 
www.givt.cz. Díky tomu uděláte při každém nákupu radost i nám. 

Nezaplatíte nic navíc, ale pro nás to znamená hodně. Více informací na  
www.studanka-tisnov.cz. Děkujeme.

Informace o provozu RC Studánka v prosinci
Kroužky a aktivity budou v RC Studánka probíhat do pátku 15. prosince. 
Budeme se na vás těšit opět od 8. ledna 2018.

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

Aktivity projektu „Studánka pomáhá rozvíjet rodičovské kompeten-
ce i osobní potenciál“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. 
Jeho součástí jsou aktivity 1, 2, 3.

Projekt psychologických služeb pro rodiny je realizován za 
finanční podpory města Tišnova (aktivita 1). 

  Centrum sociálních služeb Tišnov  

Den stromů v Inspiru
Monika Chlupová Fruhwirtová

V páteční odpoledne 20. října se na zahradě a nádvorní části u Inspi-
ra sešlo k oslavě Dne stromů několik organizací, které společně vy-
tvořily příjemně laděnou atmosféru v duchu přírody. Akce byla sice 
původně plánována na celý den, ale pro nepřízeň počasí byla smě-
řována až do odpoledních hodin, kdy mezi mraky vykouklo sluníčko, 
přestalo krápat a vítr se utišil.

Po zahradě byly rozmístěny aktivity s přírodovědou tematikou, díl-
ny i hry pro děti. Dospěláci si mohli vyzkoušet své znalosti v poznávání 
různých dřevin i o stromech na Tišnovsku. Děti pak mimo jiné zabavil 
lýkožrout a strakapoud, kteří měli za úkol všechny přítomné seznámit 
s potravním řetězcem v přírodě. Samozřejmě nechybělo ani dobré občer-
stvení z darů přírody.

Základní škola ZaHRAda se chopila moštování a tvořivé dílničky, stej-
ně tak jako ochotné maminky z Lesního klubu na Tišnovsku. V letoš-
ním ročníku nechybělo ani krásné vystoupení maminek Královniček, se 
kterými si mnozí návštěvníci oslavy Dne stromů zazpívali. Končili jsme 
v 17.00 hodin, ale mnozí by rádi setrvali déle. V příštím ročníku plánu-
jeme zapojit další odborníky i nadšence a pravděpodobně vše vyvrcholí 
večerním koncertem.

Srdečně všem děkuji za jejich čas, píli i úsměvy, kterých bylo na Dni 
stromů v zahradě plno.

Velký dík patří všem pracovníkům CSS v Tišnově, kteří se na 
úspěšné akci podíleli. 

Přítomnost kameramana Tišnovské televize a profesionálního fotogra-
fa zaručuje, že se budeme moci vracet a vzpomínat na říjnovou akci.

  SVČ Inspiro  
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Tříkrálové poselství
Pavla Caudrová, koordinátorka tříkrálové sbírky

Chtěla bych vyprávět příběh, který se stal během tříkrálové sbírky 
v jedné vesnici v okolí Tišnova. S velkou radostí a nadšením mi jej 
sdělovali.

Co si pamatuji, byl to takový dům, kterému se raději všichni vy-
hýbali. Ne že by samotná stavba byla vzhledem horší než ostatní. Její 
šedá fasáda zapadala mezi okolní obydlí, ale pověst obyvatel domu 
byla už delší dobu nevalná. Říkalo se, že pán, který tam žije, se s ni-
kým nestýká a prý i k velkým nesnázím s ním docházelo. Raději se 
mu každý vyhne. 

Když jsme se během tříkrálové sbírky v naší vesnici k tomu domu 
blížili, chtěli jsme jen tak projít okolo a pokračovat dále. Napadlo mne 
ale, abychom tam zašli. Nedejme na lidské řeči, vždyť toho muže ani 
neznáme. 

A od myšlenky nebylo daleko ke skutku. Už jsme zvonili a stáli s tří-
královými koledníky ve dveřích. Čekali jsme jen chvíli, než se otevřely 
dveře, a spatřili jsme mírně udivený pohled staršího muže. 

Při písni „My tři králové jdeme k vám“ se mi zdálo, že jsem zahlédla 
malé perličky slz v jeho očích. 

S dojetím nás pozval dál a řekl: „Už dlouho u nás nikdo z vesnice 
nebyl. A tak velkou poctu, že samotní tři králové mne navštívili, jsem 
ještě nezažil. Vítám vás a jsem moc rád, že jste přišli.“

Třem králům se za jejich vzácnou návštěvu odměnil sladkostmi 
a přidal také něco do pokladničky.

A my jsme odcházeli s nádherným pocitem, že jsme tříkrálové po-
selství mohli přinést do všech domů v naší vesnici. 

Být velkorysý je krásné. A velkorysost je výsada králů.

  Oblastní charita Tišnov  

Kdy? 1.–14. ledna 2018 

Kde? V Tišnově a okolí  

Jak? Kdykoliv do konce roku 2017 kontaktuj 

koordinátorku 
Tříkrálové sbírky Bc. Pavlu Caudrovou: 

tel. 739 389 215 

e-mail: tks.Osnov@seznam.cz

  Centrum sociálních služeb Tišnov  

Přehled akcí Centrum sociálních služeb
Jana Wildová, ředitelka

Plavání ve Wellness Kuřim 2. pololetí 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

Vánoční výstava
Srdečně Vás zveme na vánoční výstavu ručních prací seniorů, která se 
koná v pondělí 27. listopadu od 9.00 do 16.00 hodin v prostorách 
DPS Králova. Kromě vánočních dekorací, šitých hraček, korálkovaných 
ozdob a šperků, keramiky, perníčků a dalších výrobků budou na 
výstavě k vidění i betlémy zapůjčené panem Zdeňkem Jílkem. 

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 14.00 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 15.00 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.

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.
Poslední letošní poslechový pořad se koná ve středu 13. prosince od 
15.00 hodin v knihovně DPS Králova.

Poslechový pořad Smím prosit?
Ve středu 13. prosince se přeneseme na taneční parket při poslechu 
písní na téma Smím prosit? v podání Václava Neckáře, Lenky Filipové, 
Petra Muka a dalších. Akce se koná jako vždy od 15 hodin v knihovně 
DPS Králova.

Vánoční vystoupení dětí z dětského domova a seniorů z CSS Tišnov
Srdečně Vás zveme na taneční vystoupení dětí z Dětského domova 
Tišnov a pěveckého souboru seniorů z CSS Tišnov. Vystoupení se 
koná ve čtvrtek 21. prosince od 14.00 hodin v jídelně DPS Králova. 
Vstupné dobrovolné.
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připravuje Václav Seyfert, redaktor TN

Oldřich Výleta
S fotoaparátem a prací v temné komoře jsem 
se seznámil tátovi na klíně. Vždy mne fascino-
valo, jak se obrázek po osvětlení pod zvětšo-
vacím přístrojem ve vývojce dere na povrch. 
Dětská zvědavost a touha po poznání byly 
veliké a vedly k samostatné tvorbě prvních 
snímků fotoaparátem Flexareta pod tátovým 
vedením. Jako šestnáctiletý jsem si pořídil 
první kinofilmovou zrcadlovku Zenit a po-
nořil se do fotografické práce v přírodě při 
vandráckých toulkách přírodou s usárnou na 
zádech. Po nocích pak ve fotokomoře pozná-
val taje při vyvolávání černobílých fotografií. 
Od počátku jsem rád fotografoval v přírodě, 
učil se rozeznávat kouzlo světla v krajině, vní-
mat krajinu jako celek i její jednotlivosti. 

Při studiích v Gottwaldově jsem si užíval 
volnosti daleko od domova a možnosti vý-
borně vybavené školní fotokomory. Po škole 
nastala tvůrčí pomlka, kdy bylo důležitěj-
ší zabezpečit rodině bydlení a ekonomic-
kou stabilitu. V této době jsem se přesunul 
z Brna do brány Vysočiny – Tišnova. 

V roce 2001 se vracím s novým kinofil-
movým přístrojem Nikon zpět k fotografii, 
s novými technologiemi a materiály. Fasci-
nován barevnou fotografií opustil jsem fo-
tokomoru a využíval plně služeb fotolabů, 

z temné komory přešla práce k počítači 
a k boji s pixely a všemi záludnostmi, počí-
tačem nabízenými. 

Téma příroda, krajina, krajinný detail mě 
ale neopustila. Rád se toulám po Vysočině, 
ale za pěknou krajinou vyjíždím s obytným 
autem i mimo republiku – Norsko, Portu-
galsko, Černá Hora a mnoho dalších desti-
nací. Dnes již bez usárny, ale s fotobatohem 
se toulám krajinou. V uspěchané době, 
kdy mne během roku plně pohlcuje práce 

(projekční činnost) a starost o náš penzion 
na Moravci, své dovolené plánuji tak, abych 
měl možnost vzít fotoaparát do ruky, pře-
stat myslet na zákazníky, odreagovat se od 
všech strastí života a myslet pouze na obraz 
před sebou, jak ho dát dohromady, počkat 
si na světlo, popojít z důvodu kompozice, 
bude černobílá nebo barevná… Prostě rela-
xovat tělem i duší.

Abych toho asi neměl málo, pořádám 
každý rok na jaře a na podzim fotovíkend 
pro kamarády a stejně postižené lidičky, 
jako jsem já, kde si společně zafotíme, za-
soutěžíme, prohlédneme, co kdo nafotil, 
poklábosíme o fotkách… Prostě zase vypne-
me a relaxujeme  celý víkend. Teď na pod-
zim to byl již 21. fotovíkend a fotili jsme 
v nádherné krajině Moravského Toskán-
ska – kolem Čejče a Kyjova. Akce se účastní 
amatérští i profi fotografové z různých kou-
tů republiky. 

Své práce prezentuji jednak na klubo-
vých, ale i samostatných výstavách (po-
slední výstava proběhla v Zámeckém 
skleníku v Boskovicích),  účastním se klu-
bových soutěží jako Ratibořický mapový 
okruh, Bystřické zrcadlení apod. Vždy po-
važuji za úspěch, pokud se mé fotografie 
umístí v první čtvrtině pořadí.

Fotografuji s touto výbavou: Nikon D750, 
objektivy Nikkor 16-35/4, 60makro, 24-
70/2,8, 70-200/4, používám přechodové 
a polarizační filtry, stativ. 

Klub Čas Tišnov – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Richard Mašek, vedoucí zařízení Klub Čas Tišnov

Vážení čtenáři, rádi bychom Vám přiblížili činnost našeho zařízení – Klu-
bu Čas Tišnov. Jsme sociální služba, která si dala za cíl pomáhat mladým 
lidem. Může nás navštívit kdokoli ve věku od devíti do dvaceti šesti let, 
kdo zrovna hledá místo, kde by mohl být sám sebou. Náš klub je anonym-
ní, neptáme se, odkud kdo je nebo co je zač. Bereme člověka takového, 
jaký je, a vytváříme pro něj místo, kde je v „bezpečí“. Kde se může pobavit 
s chápajícími lidmi, kteří jsou mu připraveni pomoci v tom, co je potřeba.

Abychom mohli vytvořit prostředí, v němž se bude cítit „fajn“, máme 
v klubu například kulečník, fotbálek a spousty dalších věcí, u kterých se 
dá povídat o všem možném. Dodržujeme rovněž pár pravidel, jež pomá-
hají respektovat druhé a zároveň být respektován. K okořenění atmosfé-
ry chystáme spolu s lidmi, kteří nás navštěvují, různé aktivity. Měníme 
tvář klubu (v létě jsme si jej i část sportovky vymalovali), naše společné 
výtvory prezentujeme na trzích, spolupracujeme se školami na projek-
tech, jež pomáhají odstraňovat rozdíly ve finančních a sociálních mož-
nostech rodin (projekt „Plná bříška“). Díky laskavosti chovatelky koní 
jsme měli příležitost navštívit její farmu. Jako dobrovolníci se účastníme 
dobročinných aktivit (např. „Koláč pro hospic“). Děkujeme všem lidem, 
spolkům, firmám, dárcům a institucím, kteří nám pomáhají tuto službu 
provozovat. Doufáme, že až se setkáte s logem Oblastní charity Tišnov, 
vzpomenete si i na KLUB ČAS TIŠNOV. Přejeme Vám pohodové prožití 
vánočních svátků a do nového roku jen vše dobré.

„Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub 
Čas je spolufinancováno Jihomoravským krajem.“

„Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub Čas je 
realizováno za finanční podpory města Tišnova.“

„Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub Čas je spolufinanco-
váno městysem Lomnice a obcí Čebín.“

DDOOMMOOVV    SSVV..     AALLŽŽBBĚĚTTYY  
Žernůvka 12, Nelepeč-Žernůvka, 666 01,  Tišnov, 

www.dosa.cz,domov@dosa.cz, 
 

LLiiVV..    LL IIBBUUŠŠEE    VVYYSSKKOOČČ IILLOOVVÁÁ   
    

    KKRRAAJJIINNAA    DDUUŠŠEE  
          pprrooddeejjnn íí     vvýýssttaavvaa    oobbrraazzůů   
                  44..  lliissttooppaadd  22001177  --    77..  lleeddeenn  22001188  
                      ddeennnněě  oodd  99::0000  ––  1177::0000  hhooddiinn                                                                                                                    

 

 

  Domov sv. Alžběty, Žernůvka  
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Podvečer na Lofotech

Jižní Morava

Pronásledováni lijákem



20 Tišnovské noviny

SPOLKY A SDRUŽENÍ  

Skauti vám přivezou betlémské světlo
Tereza Bednářová

V prosinci se tišnovští skauti vydají do Vídně, odkud přivezou bet-
lémské světlo. Jedná se o plamen, který bývá zažehnut v Betlémě, 

místě narození Ježíše Krista, a poté putuje po celé Evropě. V předvá-
nočním období se naskytne několik možností, jak jej získat. 23. pro-
since se bude rozdávat na Skautském domě (ulice Klášterská), a to 
od 14.00 do 16.00. Na Štědrý den si pak můžete světlo vyzvednout 
po druhé mši a na náměstí od 10.00 do 10.30. Nezapomeňte si s se-
bou vzít svíčku či lucerničku, ve které si plamínek odnesete. Těšit se 
na Vás budou skauti z Tišnova.  

Třetí místo pro PhDr. 
Irenu Ochrymčukovou 
v anketě Osobnost roku 
2017
Martina Halouzková

Dne 19. října se v sále brněnské radnice 
uskutečnilo vyhlášení ankety Osobnost roku 
2017 za práci pro neziskové organizace v Ji-
homoravském kraji. Spolek Vzdělávání pro 
život nominoval PhDr. Irenu Ochrymčukovou 
za její více jak 20letou činnost na poli kultu-
ry, historie, taneční choreografie a obnovy li-
dových oděvů na Tišnovsku. Získání třetího 
místa ze čtrnácti nominovaných osobností je 
velkým úspěchem a podařilo se to právě díky 
vašim hlasům, kterých si velmi vážíme a dě-
kujeme za ně. Jsou projevem vděčnosti a úcty 
k práci, kterou pro nás paní Ochrymčuková 
dělá.

  Skauti Tišnov  

  Spolek vzdělávání pro život  

  Radioklub OK2KEA  

Tišnovští radioamatéři zase bodovali
Josef Stryk, předseda spolku

Stejně jako v minulých letech i letos se tišnovská kolektivní sta-
nice s volacím znakem OK2KEA zúčastnila největší mezinárodní 
soutěže v pásmu velmi krátkých vln – tedy polního dne. Každo-
ročně se první celý víkend v červenci aktivní VKV radioamatéři 
stěhují se svým vysílacím zařízením na nejvyšší kopce svého blíz-
kého i vzdálenějšího okolí, aby tak mohli v průběhu dvaceti čtyř 
hodin navázat největší počet uskutečněných spojení s ostatními 
účastníky této soutěže. Nejde ani tak o počet takto navázaných 
spojení jako o součet překlenutých vzdáleností. V konečném hod-
nocení se totiž pět spojení s průměrnou vzdáleností 100 km s cel-
kovou bodovou hodnotou 500 bodů vyrovná jednomu spojení na 
vzdálenost 500 km.

V oficiálním vyhodnocení uvedeném v říjnovém čísle časopisu 
Radioamatér se tišnovská kolektivka umístila na pěkném 16. místě 
z celkového počtu 83 hodnocených českých radiostanic se ziskem 
112 469 bodů. Při celkovém počtu 372 navázaných spojení to před-
stavuje průměr na jedno spojení ve výši 302 km, tj. tedy 302 bodů. 
Vysílací stanoviště na kótě Veselský Chlum u Lomnice je v nadmoř-
ské výšce 576 m.

Dlužno poznamenat, že těchto dobrých výsledků je každoročně do-
sahováno mimo jiné s porozuměním a finanční podporou města. Ra-
dioklub tuto péči oplácí ve formě jednorázových akcí organizovaných 
pro školní mládež – např. letos zajištěním radiového spojení při kolo-
běžkových závodech pořádaných v rámci akce Den Země. S nevšedním 
zájmem mladých členů přírodovědného kroužku byla přijata i ukázka 
mobilní radiostanice s praktickou zkouškou Morseovy abecedy.

Foto: Alena Ochrymčuková
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  Tišnovská padesátka  

Tišnovská padesátka s novým rekordem
František Mach, předseda Klubu českých 
turistů, odbor Tišnov

V sobotu 14. října se uskutečnil 47. ročník 
turistického pochodu Tišnovská padesátka, 
který připravil místní odbor Klubu českých 
turistů za podpory města Tišnova. Spo-
lečnost VITAR, s. r. o., jej zařadila do Pohá-
ru zdraví, seriálu turistických pochodů pro 
zdravou rodinu. Účastníci se tak mohli již 
na začátku pochodu těšit na stánek VITARu 
s občerstvením – energií na cesty a vitaminy 
přímo z tišnovského výrobního závodu. 

Na podzim neobvykle velmi teplé sluneč-
né počasí mělo významný podíl na spokoje-
nosti i rekordním počtu 771 registrovaných 
účastníků (dosavadní rekord 600 byl z roku 
2003). Zájem zaskočil samotné pořadatele, 
kteří museli operativně zajistit dotisk ma-
pek i diplomů. Na devět tras od 7 do 50 km 
se vydali Tišnováci v počtu 278, z Brna při-
jelo 205 a z jiných míst 288. Největší a před-
pokládaný zájem byl o trasu 7 km. Ta vedla 
po nově vytyčené modré turistické značce 
na Vokounovu vyhlídku a byla souběžná 

s trasou „Toulavý kočárek“, kde na děti i ro-
diče čekaly drobné úkoly. Kočárků bylo napo-
čítáno 36 a nejkratší trasu prošlo celkem 215 
pochodníků. Další turisticky atraktivní trasa 
měla délku 11 km a vedla přes vrch Květni-
ce; prošlo jí 122 turistů. Přes Nelepeč a Usuší 
vedl 16km okruh pochodu se 131 účastní-
ky a dalších 108 pěších na trase 20 km přes 
Chytálky pokračovalo náročnějším výstu-
pem na vrchol Pasník a zpět do Tišnova.

Standardní zájem byl o trasy pochodů na 
27 km (36 prezentovaných) a 39 km (28), kte-
ré vedly do houbařského ráje za deblínským 
rybníkem. Prestižní trasu 50 km absolvovalo 
51 turistů. Výkonnost na trati prokázal Pavel 
Juřica z Brna v neměřeném čase 7 hodin. „Nej-
vzdálenější“ dvě účastnice přijely sice z Brna, 
ale pochází z Katalánska a USA. Marta Roca 
a Danielle Dindak se tak postaraly o meziná-
rodní účast na trase 16km pochodu. 

Na dvou připravených cyklotrasách na 
28 a 50 km vyrazilo celkem 80 cykloturistů. 
Statistiku čísel letošního pochodu doplňuje 
účast 218 dětí do 15 let, z toho jich 96 bylo 
přímo z Tišnova. Všichni účastníci společně 

absolvovali pěšky nebo na kolech celkem 
15 211 km!  

Na všech trasách pořadatelé zajistili kon-
troly s občerstvením; zájem byl i o pěkná 
razítka z kontrol. Děti na 7km okruhu obdr-
žely odměnu za splněné úkoly; v cíli si všich-
ni mohli vyzvednout účastnické listy, které 
stejně jako razítka po léta výtvarně navrhuje 
grafik Jirka Ondra.   

Dovolte mi závěrem poděkovat všem spo-
luorganizátorům z odboru KČT v Tišnově, 
kteří se podíleli na časově náročné přípravě 
pochodu. Dík patří již zmíněnému městu Tiš-
nov, společnosti VITAR, s. r. o., spolupracují-
címu rodinnému centru Studánka, Kavárně 
Pohoda a Sokolu Tišnov. Přičiněním všech 
si Tišnovská padesátka udržuje oblibu a je 
předpoklad pro udržení tradice dálkových 
turistických pochodů v Tišnově. 

Zveme vás již nyní na další ročník našeho 
pochodu. Bude se konat 13. října 2018 a je 
zařazen mezi významné akce Jihomoravské 
oblasti KČT a do celostátního projektu akcí 
KČT k 100. výročí založení republiky a 130 
letům KČT.  

Tradiční výstava betlémů bude letos mimořádná 
Zdeněk Jílek za společnost Art Periscope

Co by to bylo za Vánoce bez tradiční výstavy betlémů v Předklášteří? 
Ta letošní, se zahraničními betlémy, se bude konat v prostorách OÚ 
Předklášteří od 9. do 17. prosince a nese tajemný název Betlémy od 
Předklášteří po Mexiko a stejně jako každý rok ji pořádá společnost 
Art Periscope ve spolupráci s obcí Předklášteří.

Adventní výstava opět překvapí veřejnost novým pojetím. Uni-
kátní betlémy budou rozděleny podle svého významu i zaměření 
– uvidíte zde skupinu betlémů kostelních, staročeských, dětských, 
zahraničních nebo mistrně řezbářských. Z těch nejzajímavějších vy-
bíráme jako pozvánku např. betlém z kostela Navštívení Panny Ma-
rie v Lomnici, deset betlémů od řezbáře Josefa Kejdy ze Skřinářova 
nebo betlémy od dětí nebo pro děti a mezi nimi také pohyblivý bet-
lém ze stavebnice Merkur, který vytvořil jedenáctiletý Vojtěch Blažek 
z Jihlavy. Zahraniční sekce betlémů představí díla z Rakouska, Itálie, 
Polska, Slovenska, Izraele i exotického Konga, Brazílie či Mexika. Vý-
stavu si opět nenechají ujít špičkoví řezbáři ze širokého okolí, k vi-
dění budou betlémy mimo jiné od Heřmana Kotrby z Brna, manželů 
Netíkových ze Slavonic, Lubomíra Janouška z Výčap u Třebíče nebo 
Jiřího Ondry z Tišnova.

Na hlavním pódiu bude dominovat figurkový betlém z kostela Na-
nebevzetí Panny Marie v Předklášteří, který byl letos díky štědrým 
sponzorům doplněn o chybějící ovečky a pastýře, jejichž autorem je 
řezbář Zdeněk Farský z Náchoda. Celý výstavní prostor zkrášlí a vá-
noční atmosféru navodí také dekorace vytvořené žáky ZŠ z Před-
klášteří, Lažánek a Dolních Louček. Novinkou letošní výstavy bude 
dětský koutek, kde si budou moci malí návštěvníci zhotovit sami svůj 
betlémek. 

Výstava betlémů bude slavnostně zahájena v sobotu 9. pro-
since v 15 hodin, hudebního programu se ujmou Jiří Helán, Hanka 
Mlaskačová a Rostislav Komosný. Jeho součástí bude v 16.30 hod. 
slavnostní odhalení nového vyřezávaného předklášterského betlému 
na nám. 5. května, který také vytvořil řezbář Zdeněk Farský z Nácho-
da. Celá výstava potrvá až do neděle 17. prosince, kdy ji od 15 hod. 
zakončí svým vánočním repertoárem koncertní pěvkyně Věra Baka-
lová a Marie Sedláčková za klavírního doprovodu profesora Františ-
ka Kratochvíla.

Těšíme se na předvánoční setkání s vámi a věříme, že ani le-
tos nebudete odcházet zklamaní. 

Betlém z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří. 
Foto: Michal Beneš

KULTURA  
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Král rockových houslí míří do Železného
Václav Seyfert, redaktor TN

Na přelomu let 2013 a 2014 probíhala v tišnovské knihovně v rám-
ci Univerzity volného času osmidílná série přednášek na téma Kapi-
toly z historie československé rockové hudby, kterou vedl brněnský 
publicista Petr Gratias. Jeho zasvěceně podávaný výklad měl přízni-
vý ohlas na straně pořadatelů i účastníků, což nakonec vyústilo v ne-
oficiální pokračování celého cyklu formou každoročních koncertů, 
na nichž se vždy koncem roku v sympatickém prostředí kulturního 
domu v Železném představí některá z legend našeho bigbítu.

Premiéru obstaral v roce 2014 Martin Kratochvíl se skupinou 
Jazz Q, o rok později vystoupil Pavol Hammel a vloni hanspaulský 
bard Ivan Hlas se svým triem. Tentokrát budou mít všichni přízniv-
ci dobré – a v tomto případě zdaleka nejen rockové – hudby unikátní 
příležitost poslechnout si obzvláště charismatickou osobnost: hous-
listu Jana Hrubého, který do Železného přijede koncertovat se svou 
skupinou Kukulín.

Jan Hrubý (* 3. 12. 1948) se do naší hudební historie zapsal nej-
prve jako dlouholetý spoluhráč Vladimíra Mišíka a později pro změ-
nu v roli člena skupiny Framus Five Michala Prokopa, kterého kromě 
této kapely doprovází také v triu s kytaristou Lubošem Andrštem. 
Vedle toho ovšem Hrubý řadu let vydává desky a příležitostně vystu-
puje také s vlastní skupinou, což je sestava, kterou našinec neslýchá 
v živé podobě na zdejších pódiích právě nejčastěji. 

Hrubého „samostatná“ aktivita, máme-li tím na mysli jeho hudeb-
ní počínání mimo pravidelné koncerty s Mišíkem či Prokopem, se 
začala projevovat v roce 1991, kdy se dal v Praze dohromady s Ang-
ličanem Peterem Mustillem a jeho kapelou Marango. Po počátečních 
občasných jamech vyrazili na společné hraní do Německa a Francie, 
načež byl svými novými spoluhráči pozván – ještě se svým hospod-
ským spoluhráčem na akordeon Rudou Hálkem – do Walesu. „Od té 
doby jsme do těchto končin jezdili pravidelně,“ vzpomíná Hrubý. „Neu-
mím si to vysvětlit, ale ať jsem přijel kamkoliv, třeba do Německa nebo 
jižní Francie, cítil jsem se tam jako cizinec. Ale v Irsku, Skotsku, Walesu 
je to jinak. Nevím, co to je, ale je to tam… Asi máme opravdu tu společ-
nou kapku keltské krve.“

V roce 1992 vyšlo první album Cesta na severozápad ještě pod 
hlavičkou „Jan Hrubý a přátelé“ a pokřtil je bývalý prezident Václav 
Havel. Společně s Hálkovou harmonikou znějí Hrubého housle nejen 
na této desce podobně jako dudy a té keltské krve je v jejich společné 
hudbě určitě více než kapka. „Oni nám píšou na plakáty ,celtic music’ 
a já to sice beru, ale radost z toho nemám. Je to spíš ,dudácká’ muzika, 
ale něco podobnýho s Irama tam je.“

Počínaje druhým albem Arthur‘s Stone (1993) dostala Hrubého 
kapela už i název – Kukulín. „To jméno jsem dal kapele já,“ říká hrdě 

Jan Hrubý. „Já totiž miluju Karla Havlíčka Borovského a ten Kukulín – 
postava z Krále Lávry a zároveň irský národní hrdina číslo jedna – je 
jakási spojnice mezi českou a irskou kulturou. A o to mi šlo.“ Ke kmeno-
vé základní dvojici Hrubý–Hálek se brzy jako třetí stálý člen připojil 
Jan Kolář, hráč na hoboj, klávesy a anglický roh, který rovněž působil 
v doprovodných kapelách Mišíka či Prokopa a později byl mimo jiné 
členem velmi populární skupiny ZOO (možná si vzpomínáte na její 
velký hit Už se blíží čas sluhů z téměř stejnojmenného filmu). Dnes 
je Kukulín již dokonce čtyřčlenný, protože po nedávném „oťukávání“, 
kdy mimo jiné vyšlo speciální album Jana Hrubého s irským harfení-
kem Seanem Barrym Společné světy, se dalším plnoprávným členem 
kapely stal právě Barry. 

V pátek 15. prosince tedy neváhejte a navštivte koncert kapely, 
z jejíhož posledního alba z roku 2015 je patrné, že Jan Hrubý už zda-
leka nehledá inspiraci jen na onom „severozápadě“, kam směřoval 
i podle názvu svou první deskou, ale že v jeho hudbě začíná být pa-
trný naopak také vliv jihovýchodní, konkrétně Balkán. Z čehož plyne, 
že o pestrost a rozmanitost bude nepochybně postaráno.

Dvě prosincové hudební pozvánky
Václav Seyfert, redaktor TN

Uprostřed adventního času se v rozmezí pou-
hých tří dnů uskuteční v prostorách Městské-
ho kulturního střediska dva koncerty, které 
si zaslouží podrobnější pozvánku. Na první 
pohled by se dalo říci, že jsou navzájem vý-
razně odlišné, vždyť v jednom případě jde 
o sólové vystoupení jediného instrumentalis-
ty z oblasti víceméně „vážné“ hudby, v dru-
hém o početný jazzový bigband. Přesto se ale 
dá předpokládat, že si řada tišnovských hu-
debních fanoušků najde cestu hned na oba 
více než zajímavé koncertní večery.

Ve středu 13. prosince proběhne od 19.30 
hodin ve velkém sále MěKS v rámci cyk-
lu KPH koncertní recitál kytaristy Štěpána 
Raka (* 1945). Absolvent střední výtvarné 
školy v Radotíně vystudoval následně hru 
na kytaru a skladbu na pražské konzervato-
ři a pokračoval studiem na Hudební fakultě 
AMU. Brzy se projevoval i jako osobitý au-
tor a získal několik cen v soutěžích mladých 
skladatelů. Léta 1975–1980 strávil ve Fin-
sku, kde pomáhal vytvořit základy pro tam-
ní studium kytarové hry formou přednášek, 
koncertů a mistrovských kurzů. Po návratu 
do Československa pokračoval i doma jako 

pedagog. V roce 2000 byl jmenován histo-
ricky vůbec prvním českým vysokoškol-
ským profesorem hry na kytaru, následovalo 
množství úspěšných koncertů v zahraničí – 
Rusko, Mexiko, Japonsko, Čína, USA. V Rako-
vě kariéře lze najít styčné body i s „lehčími“ 
hudebními žánry. Hraje například na kytaru 
v Gottově „protestním“ songu Hej, páni kon-
šelé z Bratislavské lýry 1969, napsal řadu 
písniček pro Lenku Filipovou a je také au-
torem jedné z nejhranějších písní Jaroslava 
Hutky Litvínov.

Pomineme-li hudební stránku Rakova 
života, představuje jeho curriculum vitae 

Obaly čtyř alb Jana Hrubého a skupiny Kukulín
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neobyčejně silný příběh. Jeho matka Vasy-
lyna Slyvková byla sovětská důstojnice, otec 
Ukrajinec, důstojník Svobodovy armády 
Stěpan Zakolansky. Štěpán se narodil takří-
kajíc „na cestě při osvobozování“ a do Prahy 
dojel doslova na tanku se svou matkou. Ta 
se o něco málo později rozhodla po čtyřech 
letech navštívit své rodiče na Podkarpatské 
Rusi a svěřila dítě v Praze své spolubojov-
nici s tím, že bude za pár dnů zpátky. Než 
se jí to ale podařilo, byly ze Stalinova pří-
kazu hermeticky uzavřeny hranice, aby 
lidé z Podkarpatské Rusi masově neutíkali 
k nám. Nemocného Štěpána po čase přítel-
kyně odnesla do nemocnice a sama zmize-
la; noví adoptivní rodiče Rakovi z Radotína 
si pro něj přišli v květnu 1946. Biologická 
matka se však se ztrátou svého dítěte nedo-
kázala smířit. Když byla vyznamenána řá-
dem Hrdina Velké vlastenecké války, byla jí 
po roce 1948 dána možnost vycestovat do 
Československa. Dopátrala se i toho, kde její 
syn žije, a po celé měsíce pak chodila před 
dům Rakových, kde klečela a prosila, aby jí 
dítě vrátili. Jenže Rakovým již malý Štěpán 
přirostl k srdci a rozhodně se jej nehodlali 
vzdát. Celý příběh měl svoji dojemnou do-
hru po více než šedesáti letech: v roce 2010 
mohly milióny diváků v Rusku a na Ukrajině 

v přímém přenosu televizního pořadu Ždi 
menja (obdobě naší Pošty pro tebe) sledo-
vat, jak se Štěpán Rak po svém kytarovém 
vystoupení poprvé setkal se svým mlad-
ším bratrem Volodymyrem, aniž by měl 

tušení, jakou „léčku“ na něj tamní televize 
připravila.

Vraťme se ale k hudbě. O dva dny pozdě-
ji, v pátek 15. prosince, vystoupí rovněž od 
19.30 hodin v sále Kina Svratka jazzový big-
band Cotatcha Orchestra s programem vě-
novaným legendě našeho kontrabasu (která 
je současně i členem kapely) Vincenci Kum-
merovi, v němž zazní výhradně jeho sklad-
by. Kummer hrál v 60. a 70. létech minulého 
století s mnoha předními českými jazzma-
ny, aby pak zakotvil v řadách Orchestru La-
dislava Štaidla, s nímž doprovázel Karla 
Gotta. V roce 1981 ale emigroval do Švýcar-
ska a v tamním Curychu si v průběhu násle-
dujících 25 let zahrál i s takovými legendami, 
jakými jsou Dexter Gordon, Dizzy Gillespie 
či Chet Baker. V posledním období se vrátil 
domů a žije znovu v Brně.

Leadrem vtipně pojmenovaného bigban-
du je mladý trumpetista Jiří Kotača, kte-
rý dal dohromady dvougenerační orchestr 
složený z vynikajících hráčů, z nichž větši-
na je spjata s Katedrou jazzové improvizace 
na brněnské JAMU. Uveďme několik dalších 
známých jmen z početného obsazení ban-
du: saxofonisté Radek Zapadlo či Radim 
Hanousek, trumpetista Jan Přibil, bube-
ník Kamil Slezák… Samotný Kotača začínal 
v kapele Jazzgang složené počátkem tisí-
ciletí z uherskohradišťských gymnazistů, 
ke slyšení byl například v česko-švédském 
kvartetu s kytaristou Alfem Carlssonem 
a jazzu se věnuje nejen jako aktivní hráč: 
na webu je například k nalezení jeho baka-
lářská práce na téma Jazz v socialistickém 
Československu.

Celým pořadem bude návštěvníky prová-
zet – jako vždy kombinací nevyčerpatelného 
množství odborných informací a osobité mo-
derace – Jan Dalecký.

Cotatcha Orchestra

Štěpán Rak
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P. Benedikt Mottl, OCist. (1707–1788), poslední cisterciák na tišnovské faře 
a nejdéle působící tišnovský farář
Jan Kos, kronikář farnosti

V letošním roce uplynulo 310 let od naroze-
ní Benedikta Mottla, posledního cisterciác-
kého řeholníka působícího na tišnovské faře, 
kde strávil 44 let a stal se tak nejdéle slouží-
cím tišnovským farářem. Cisterciáci spravo-
vali tišnovskou farnost od roku 1633 až do 
roku 1788, tedy více než 150 let. Hlavní dů-
vody k obsazování farností řeholníky v pobě-
lohorské době a v průběhu třicetileté války 
byly v podstatě dva. Jednak to byl značný ne-
dostatek světských kněží a také velká chudoba 
klášterů, kde řeholníci nebyli často schopni se 
vůbec uživit. V průběhu uvedených 150 let se 
v Tišnově vystřídala celá řada řeholních kněží 
z cisterciáckých klášterů na Velehradě, Oseku, 
Sedleci,  Ždáře a především z pražské Zbrasla-
vi, z kláštera známého jako Aula Regia.

Posledním z těchto řeholních kněží, který 
do Tišnova přišel na sklonku roku 1743, byl 
právě P. Benedikt Mottl, vzdělaný kněz a profe-
sor morální teologie ve zbraslavském klášteře.

Narodil se 24. září 1707 v Horažďovicích 
rodičům Šimonu Mottlovi a manželce Juditě 
a byl pokřtěn o dva dny později jako Antonín 
Václav, jméno Benedikt dostal až při vstupu 
do řádu. Byl pravděpodobně nejstarším z pěti 
dětí a také jediným synem. V horažďovické 
matrice bylo nalezeno narození jeho čtyř se-
ster, a to Barbory (1709), Mechtildy (1711), 
Rozálie Kláry (1713) a Kateřiny Anny (1715). 
Do kláštera vstoupil někdy kolem roku 1725, 
věčné sliby složil v roce 1728, o čtyři roky poz-
ději byl vysvěcen na kněze. Krátce nato se stal 
profesorem morální teologie v klášterní ško-
le. Již v roce 1734 vydal latinskou teologickou 
publikaci o bohoslužbě a eucharistii „Dubia 
non nulla de sacrificio missae passivo sumpto“. 
V roce 1739 pak pronesl v pražském domini-
kánském kostele sv. Jiljí českou chvalořeč na 
svatého Tomáše Akvinského „Svatý Tomáš 
Akvinacký řádu kazatelského svatého otce Do-
minika anjel vtělený, nad anjele vznešený“, kte-
rou nechal následně vydat tiskem a dedikoval 
ji svému představenému, opatu Theodoru 
Schönfeldovi. Na konci roku 1743 byl řádem 
poslán na tišnovskou faru, kde se stal nástup-
cem svých spolubratří ze zbraslavského kláš-
tera P. Alberika Rebmanna, který v Tišnově 
působil pět roků a zemřel zde v květnu 1743, 
a P. Samuela Budeciuse, který byl v uvedeném 
roce tišnovským farářem pro změnu pouhých 
pět měsíců, než byl odvolán zpět do kláštera.

Soužití farnosti a města s klášterní vrch-
ností bývalo často obtížné a komplikované, 
v polovině 18. století však dlouholeté spory 
vyústily v oboustranné stížnosti ke generální-
mu vikáři a vizitátorovi cisterciáckých klášte-
rů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kterým 
byl v té době opat kláštera v Sedleci Jan Reich-
knecht. Primátor Jiljí Penninger a městská rada 

města Tišnova se v roce 1749 zastali P. Bene-
dikta a důrazně odmítli jeho obvinění ze strany 
vrchnosti ohledně spoluúčasti na stížnostech 
města podaných na klášterního probošta Lucia 
Rutta. Do sporu s proboštem pak výrazně zasá-
hl olomoucký biskup kardinál Ferdinand Tro-
yer v roce 1755, kdy provedl vizitaci farností 
lomnického děkanátu, kam tišnovská farnost 
patřila. Při návštěvě Tišnova odebral proboštu 
Ruttovi a klášterním kaplanům právo poskyto-
vat svátosti (křest, sňatek) i provádět svátost-
né úkony (např. pohřeb) a toto právo vyhradil 
pouze tišnovskému faráři, do jehož farnosti 
Předklášteří patřilo. Spory s vrchností ale po-
kračovaly i o několik let později, kdy na po-
čátku roku 1759 byla jmenována a zasedala 
komise pro ukončení rozepře. Ta se mimo jiné 
týkala zadržování nájmu z polí či desátků v obi-
lí a píci, které farář nedostával buď vůbec, nebo 
pozdě, a také vymáhání nedoplatků ze strany 
vrchnosti na poddaných, kde farář žádal, aby se 
vymáhalo pozvolně a pouze to, co mohou pod-
daní při své chudobě a těžkých časech zaplatit. 
P. Benedikt si rovněž stěžoval na klášterního 
hejtmana, že mu dlouho trvá vyřizování povo-
lení sňatků pro legitimaci nemanželských dětí. 
Na tišnovské faře za dlouhá léta svého půso-
bení zažil jistě leccos, dvě data ale znamenala 
zásadní zlom v životě farnosti a také jejího du-
chovního správce. Prvním datem byl rok 1777, 
přesně 5. prosinec toho roku, kdy bulou pape-
že Pia VI. bylo založeno brněnské biskupství 
vyčleněním z tehdejší olomoucké diecéze. Tím 
se vlastně P. Benediktu Mottlovi změnila du-
chovní vrchnost. V této souvislosti P. Benedikt 
zpracoval a 14. července 1778 vydal latinsky 
psanou zprávu o stavu farnosti, která je dnes 
mimořádně cenným historickým pramenem. 
Obsahuje podrobný popis farnosti vč. osob-
ních dat kněží zde působících, náboženských 
bratrstev, inventáře a majetku kostelů i kaplí, 
příjmů farnosti i dalších finančních záležitostí. 

Druhým přelomovým datem se stal 2. březen 
roku 1782, kdy císař Josef II. podepsal dekret, 
kterým se nařizovalo  zrušení kláštera Porta 
coeli. Tento dekret byl vykonán již 19. března 
zemským komisařem baronem Ausperským. 
Tím se farnosti změnila i vrchnost světská. Pa-
tronátní právo kláštera k tišnovskému kostelu 
bylo převedeno na náboženský fond.

Jednou z prvních změn, která postihla tiš-
novskou farnost po zrušení kláštera, byla 
úprava jejích hranic, ke které došlo hned v ná-
sledujícím roce. V Předklášteří a Drásově, kam 
patřily i Všechovice, vznikly tzv. lokálie, Roho-
zec, Jamné a Bukovice byly převedeny k far-
nosti unínské. Kromě Tišnova tak farnost 
tvořily vesnice Březina, Lomnička, Železné, Vo-
hančice a Závist. Až v roce 1792 se součástí far-
nosti staly také Hradčany, které dříve patřily do 
Čebína.

V rámci administrativní reformy církevní 
správy byl roku 1786 vytvořen nový děkanát 
se sídlem v Kuřimi, kam kromě Tišnova dále 
patřily farnosti: Veverská Bítýška, Čebín, De-
blín, Drásov, Kuřim, Lažánky, Lipůvka, Újezd, 
Předklášteří, Svatoslav, Německé (dnes Vever-
ské) Knínice a Vranov.

Krátce po všech těchto změnách, 8. úno-
ra 1788, tišnovský farář P. Benedikt Mottl ve 
věku 80 let zemřel. Před smrtí byl zaopatřen 
tišnovským kaplanem P. Norbertem Veselským 
a 9. února jej na hřbitově u tišnovského farního 
kostela pohřbil děkan nově zřízeného kuřim-
ského děkanství Josef Bedřich Troppe.

Působení cisterciáckých řeholníků přived-
lo v 17. a 18. století do Tišnova celou řadu 
mimořádně vzdělaných mužů a kněžských 
osobností, jako byl např. Vojtěch Gams, pozděj-
ší dlouholetý opat a obnovitel kláštera v Sed-
leci, nebo Alberik Rebmann, autor četných 
latinských i českých spisů, a mezi které beze-
sporu patřil i Benedikt Mottl, poslední cister-
ciák na tišnovské faře.

Podpis a pečeť tišnovského faráře P. Benedikta Mottla
Demississimus Capellanus Benedictus Mottl ordinis Cisterciencis Aulae Regiae Professus Tiss-
novii Parochus (Nejpokornější kněz Benedikt Mottl, řeholník Aula Regia cisterciáckého řádu 
a tišnovský farář) Zdroj: Moravský zemský archiv, foto: Jan Kos
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Prosincové kalendárium Tišnovska 
Václav Seyfert, redaktor TN

4. PROSINCE
PŘED 150 LETY
Ve středu 4. prosince 1867 se v Brně naro-
dil pozdější hlavní spoluzakladatel tiš-
novského Sokola Josef Drbal. Vyrůstal ve 
Studnicích na Vyškovsku, absolvoval nižší 
a vyšší gymnázium v Brně a Olomouci, poté 
v Praze vystudoval práva. V roce 1892 na-
stoupil jako koncipient v kanceláři přední-
ho tišnovského advokáta Václava Šíleného 
a od té doby spojil celý svůj další život s Tiš-
novem. Už v Praze se stal členem Sokola, 
v Tišnově byl na ustavující schůzi v listo-
padu 1892 zvolen náčelníkem obnovené 
sokolské jednoty, o tři roky později se pak 
postavil rovněž do čela brněnské župy Ras-
tislavovy a nově ustavené župy Pernštejn-
ské. Vysoké sokolské posty zastával i po 
první světové válce, během níž sloužil v ar-
mádě. Zemřel na následky těžké dopravní 
nehody 13. 11. 1945 v Brně. 

9. PROSINCE
PŘED 45 LETY
V sobotu 9. prosince 1972 zemřela Božena 
Jamborová, rozená Chlupová, druhá man-
želka akademického malíře Josefa Jambo-
ra. Narodila se 30. 12. 1898, od mládí byla 
v rodném Tišnově aktivní kulturní pracovni-
cí. S Jamborem se seznámila v roce 1927 bě-
hem Podhorácké výstavy, svatbu měli 15. 8. 
1931. V domě č. 475 na Brněnské (tehdy Šafa-
říkově) ulici, který patřil její rodině, původně 
provozovala modistství, po sňatku byl dříve 
přízemní dům významným způsobem rekon-
struován a zvýšen o jedno patro; zde měl Josef 
Jambor svůj ateliér a v domě také s Boženou 
vychovávali obě malířovy děti z jeho prvního 
manželství s Josefou Markalousovou.

10. PROSINCE
PŘED 75 LETY
Ve čtvrtek 10. prosince 1942 zahynul absol-
vent tišnovského gymnázia podporučík 
Josef Tesař, který byl jako člen letecké po-
sádky RAF vedené poručíkem Leo Ander lem 
sestřelen nad Středozemním mořem poblíž 
ostrova Malta. Narodil se 19. 4. 1919 v Hor-
ním Štěpánově na Prostějovsku, po gymná-
ziu studoval strojní inženýrství na brněnské 
technice. Po uzavření vysokých škol se na 
druhý pokus dostal přes Jugoslávii do Bej-
rútu a odtud do Francie, kde vstoupil do naší 
zahraniční armády. 24. 11. 1941 se stal pří-
slušníkem 138. britské peruti pro zvláštní 
úkoly a začal létat jako palubní střelec. Po-
dílel se na vysazování paraskupin v různých 
částech Evropy. Jeho jméno je zmíněno ve vá-
lečném památníku u egyptského El-Alamei-
nu; 1. 6. 1991 byl povýšen in memoriam do 
hodnosti plukovníka.

PŘED 35 LETY
V pátek 10. prosince 1982 bylo otevřeno nové 
nákupní středisko na náměstí Míru. Prodej-
ny, které si velmi rychle vysloužily poněkud 
nelichotivé pojmenování „stodoly“, byly vybu-
dovány nákladem asi 7,5 miliónu Kčs a zpo-
čátku v nich byly nabízeny oděvy, obuv a textil. 
Postupem času se sortiment měnil, pamatuje-
me i samoobsluhu s potravinami, různé droge-
rie nebo střídající se restaurační zařízení, která 
jsou v těchto objektech provozována dodnes.

15. PROSINCE
PŘED 135 LETY
V pátek 15. prosince 1882 zemřel Filip Dvo-
řáček, bývalý purkmistr a starosta města 
Tišnova. Narodil se 1. 5. 1800 a stál v čele Tiš-
nova už v létech 1833–1850 ještě jako purk-
mistr, kterého tehdy jmenovala vrchnost. Po 
zavedení územní samosprávy se sice stal prv-
ním starostou Tišnova Josef Hanzel, ale v roce 
1857 se Dvořáček na post prvního muže města 
vrátil a vydržel ve funkci dalších devět let. Od-
stoupil krátce po bitce mezi Prusy a Rakušany, 
která se v Tišnově odehrála 11. 7. 1866. V roce 
1880 byl jmenován prvním čestným občanem 
města a podrobnější informace o něm jsme 
tedy uvedli v jedné z částí našeho dlouhodobé-
ho seriálu, která byla konkrétně publikována 
v květnovém čísle loňského ročníku.

16. PROSINCE
PŘED 120 LETY
Ve čtvrtek 16. prosince 1897 se narodil Ema-
nuel Svoboda, pozdější dlouholetý provo-
zovatel tišnovské lékárny na dnešním 
Komenského náměstí. Lékárnickou praxi vyko-
nával nejprve v Českých Budějovicích, později 
v Týništi nad Orlicí a Praze-Libni. Tišnovskou 
lékárnu, která patřila od roku 1867 jeho rodi-
ně, vedl společně s provizorem Petrem Honem 
prakticky již od 1. 7. 1924 a definitivně pak od 
30. 9. 1927, kdy mu byla rozhodnutím Zemské 
správy politické v Brně udělena koncese. Činil 
tak až do konce září 1958, kdy se stal obětí kád-
rových prověrek strany a vlády a byla mu nejen 
odebrána správa lékárny v Tišnově, ale i mož-
nost pokračovat kdekoliv jinde v odborné čin-
nosti. V našem městě působil dlouhá léta i jako 
předseda tenisového klubu. Zemřel 29. 1. 1973.

17. PROSINCE
PŘED 90 LETY
V sobotu 17. prosince 1927 zemřel politik, 
velkostatkář a majitel lomnického panství 
Otto Johannes Phillip Alfons Heinrich Serényi 
von Kis-Serényi. Narodil se 23. 9. 1855 v Lu-
hačovicích, studoval ve Vídni, v Praze a slez-
ském Proskově. Už v roce 1885 se stal členem 
moravského sněmu, o tři roky později převzal 
za svěřenecké velkostatky funkci i v říšské 

radě, v roce 1897 byl zvolen říšským poslan-
cem. Roku 1893 zdědil po svém strýci panství 
v Lomnici, kde zmodernizoval zemědělskou 
práci, vybudoval rozsáhlou knihovnu a výraz-
ně podporoval kulturní spolky a hasičský sbor. 
Byl rovněž majitelem jedné třetiny akcií luha-
čovických lázní. Od smrti hraběte Belcrediho 
koncem roku 1894 byl de facto vůdčí osob-
ností konzervativní šlechty na Moravě. 23. 12. 
1906 obdržel od ministerstva vnitra oficiální 
jmenování moravským zemským hejtmanem 
a na tomto postu setrval až do faktického záni-
ku úřadu po rozpadu monarchie v roce 1918. 

18. PROSINCE
PŘED 65 LETY
Ve čtvrtek 18. prosince 1952 byli popraveni 
tišnovští studenti Vlastimil Železný a Alois 
Pokorný, členové odbojové skupiny Jan, o je-
jichž osudu jsme podrobněji psali v loňském 
prázdninovém čísle Tišnovských novin při 
příležitosti 65. výročí jejich zatčení v červen-
ci 1951.  

23. PROSINCE
PŘED 35 LETY
Ve čtvrtek 23. prosince 1982 byla zkolau-
dována dostavěná sportovní hala v areálu 
u sokolovny. Projekt vypracoval ateliér podni-
ku Drupos Brno pod vedením architekta Jana 
Krumla (mimo jiné autora novoměstského 
Skihotelu). První stavební práce byly zaháje-
ny v dubnu 1978, investorem byl Městský ná-
rodní výbor Tišnov, stavba byla zařazena do 
tzv. Akce Z (budování pomocí neplacené práce 
obyvatel). Současně byla rekonstruována část 
původní sokolovny a v následujících dvou le-
tech byl dobudován i spojovací trakt mezi ha-
lou a sokolovnou, v němž je dnes umístěna 
oblíbená restaurace Krček. O výstavbu se nej-
více zasloužili funkcionáři TJ Baník Karel Sey-
fert, Zdeněk Jaskulka, Stanislav Kokolia a další. 
První oficiální sportovní utkání se v nové hale 
uskutečnilo 29. 1. 1983.

31. PROSINCE
PŘED 285 LETY
Ve středu 31. prosince 1732 zemřela abaty-
še tišnovského kláštera Benigna Deblín-
ská z Deblína. Pocházela pravděpodobně ze 
slavného deblínského rodu Schrammů, abaty-
ší byla v klášteře od roku 1713. 1. března 1725 
vydala po několika velkých požárech jako opat-
ření důležitý předpis – požární řád, v němž 
bylo přesně stanoveno, co má který cech dělat 
v případě šířícího se ohně. Za jejího působení 
byla zahájena významná přestavba kláštera, 
na níž se později podílela celá řada známých 
umělců – například malíři Ignác Raab, Franz 
Anton Maulbertsch nebo sochaři Josef Winter-
halder st. a Ondřej Schweigel.
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14: Josef František Karas – Moravský Jirásek
Václav Seyfert, redaktor TN

„V časích mé neradostné mladosti klíma-
la v rozkošném údolu pod Květnicí horou na 
,Švarcavě’ řece dvě městečka, jako vejce vej-
ci podobná tolika desítkám jiných městeček 
moravských: na levém břehu Svratky Tišnov, 
na pravém k Čepičce vrchu Předklášteří, nad 
nímž ční Porta coeli, kdysi domov ,bílých pa-
nen’ tišnovských. Tišnov má podobu kraba: 
hlavou se zakousl do Květnice, levým klepe-
tem se opřel o řeku Svratku v místech, kde se 
začíná Předklášteří, pravé vypjal přes Kukýr-
nu až k hospůdce, jejíž válečné jméno si již 
nepřipomínám; úředně se tu říkalo U zelené-
ho stromu.“

Josef František Karas:  
Tišnov mého dětství a mládí

Na dnešní ulici Cáhlovské, v domku čís-
lo popisné 180, se 4. prosince 1876 narodil 
místnímu soukeníku Josefu Karasovi a jeho 
ženě Kateřině, pocházející ze zdejšího známé-
ho měšťanského rodu Klinkáčů, syn pojmeno-
vaný Josef František. Začala nesnadná životní 
pouť pozdějšího spisovatele, dramatika a žur-
nalisty, na níž – i po níž – se opakovaně střída-
ly časté ústrky a strádání s občasnými poctami 
a projevy uznání, které si Karas přinejmenším 
za svou vytrvalost a profesní plodnost bezpo-
chyby zasloužil: vždyť napsal asi 150 románů 
a povídkových knih, 30 divadelních her, vyko-
nal přes 500 veřejných osvětových přednášek 
a publikoval nepřehlednou řadu úvah a pojed-
nání. Snad nejvýstižnějším příkladem protikla-
dů souvisejících s Karasem budiž počínání jeho 
rodného města. V roce 1898, jen těsně před tím, 
než byl starosta František Müller vyznamenán 
řádem císaře Františka Josefa, se Karasova kri-
tika maloměstských poměrů znelíbila tišnov-
ským úřadům do té míry, že byl se souhlasem 
většiny konzervativních měšťanů vyhoštěn 
z Tišnova a poslán tzv. postrkem do Nedvědice, 
kde kdysi žili jeho předkové a kde pak i s otcem 
pracovali v mramorovém lomu. Než jim tam-
ní obec přidělila chudinský byt, přebývali do-
konce ve skalní průrvě. Třicet let po Karasově 
smrti ovšem „napravil Tišnov nesmyslný zásah 
rakušáckých radních“, jak napsal Karel Cejnek 
v programu ke hře Tylova cesta při jejím slav-
nostním uvedení v roce 1976 na počest stého 
výročí autorova narození, „a jmenoval ho čest-
ným občanem města in memoriam“.  Stalo se tak 
27. ledna 1961 a Karas obdržel tento titul jako 
čtrnáctý v pořadí. *)

„Umělecká náročnost Karasových prací ve-
směs nepřekračuje úroveň lidového vkusu, ale 
pro romanticky poutavý sloh nacházely často 
cestu do širokých vrstev čtenářů, kde vykonaly 
užitečnou národně uvědomovací práci,“ napsal 

měsíčník Naše Tišnovsko v únoru 1971 v me-
dailónku ke 40. výročí spisovatelova úmrtí. 
Přesto byl ale Karas držitelem mnoha literár-
ních cen (Riegrovy, Nového lidu, Třebízského, 
Svatobora, Moravské zemské ceny, 1. ceny za 
nejlepší lidovou povídku). Byl označován za 
průkopníka českého historického románu na 
Moravě a ve své době byl čtenější než Alois Ji-
rásek, ale když nakladatelství Československý 
spisovatel vydalo dvě slovníkové publikace Češ-
tí spisovatelé 19. a počátku 20. století (1982) 
a Čeští spisovatelé 20. století (1985) o celko-
vém počtu asi 1 200 stran, Karas se v nich vů-
bec neobjevil. Lze jen těžko usuzovat, jak by 
se jeho literární talent projevoval, kdyby mohl 
tvořit v lepších podmínkách, bez existenční-
ho chvatu, který v jednom z dopisů svému ko-
legovi Vojtěchu Martínkovi sám popsal slovy: 
„… nemám svátků, nemám prázdnin, píši, píši…“ 
Jiný český spisovatel František Pražák dokon-
ce ve svých pamětech o Karasovi napsal: „Sám 
mi vypravoval, že již na tom byl tak zle, že umí-
ral hladem a vši ho žraly, když neměl kam se 
uchýliti. Sám měl oči věčně červené od psaní 
i od jiného a již tenkráte měl plné kufry rukopi-
sů, většinou historických románů a povídek i de-
tektivních věcí. Psával většinou do kalendářů, až 
Kočí (nakladatel Bedřich Kočí – pozn. aut.) po-
čal soustavně vydávati jeho historické povídky 
a romány.“

„Obyvatelstvo se tedy dělilo také na do-
mácí a na přistěhovalé. Starousedlíci opovr-
hovali ,cizáky’ – a ti opět krajně nenáviděli 
starousedlé. Kdo se přistěhoval do města tře-
ba jen ze sousední vesnice, domohl se jen 
zřídka po letech toho, že byl jakžtakž trpěn. 
Starousedlíci byli nemálo hrdi na své měš-
ťanství. Snad ani ,Civis Romanus sum’ nezně-
lo kdysi ve starém Římě tak sebevědomě jako 
jejich ,Já su staré Tišnovák!’“

Josef František Karas:  
Tišnov mého dětství a mládí 

Podle představ svých rodičů se Karas měl 
stát knězem, ale už na brněnském gymnáziu 
se jeho demokratické smýšlení nepotkávalo se 
smýšlením profesorů, takže po názorových ne-
shodách studia vůbec nedokončil. V roce 1891 
odešel do Prahy, kde se stýkal s osobnostmi 
tamního kulturního života, například s Jaku-
bem Arbesem nebo Jaroslavem Vrchlickým, 
příležitostně se živil herectvím či kancelářskou 
prací a neustále se vzdělával. Do Tišnova se vrá-
til roku 1896, ale již o dva roky později došlo ke 
zmiňovanému vyhoštění. Důležitým zlomem 
jeho života bylo seznámení s pozdější man-
želkou Františkou Nasadilovou z Moravských 
Knínic, s níž se oženil v roce 1900. Po svatbě se 
celá rodina včetně otce odstěhovala do Brna, 

kde se v srpnu 1903 narodila Karasova dcera 
Vilma, pozdější národopisná pracovnice, a kde 
také roku 1904 vyšla Karasova prvotina Pohád-
ka a duše. Současně začal pracovat jako novi-
nář, nejprve v národně socialistickém Pokroku, 
později v Moravské orlici a v Moravských ilu-
strovaných novinách. Jeho další profesní 
kroky popisuje přerovská archivářka Věra Fiš-
mistrová takto: „V novinařině i literární prá-
ci pokračoval v Ostravě, kde se stal redaktorem 
Ostravských listů, později v Olomouci v Národní 
jednotě východomoravské, ve Valašském Meziří-
čí založil časopis Palacký, v Kroměříži redigoval 
Hanou a po jejím splynutí s Obzorem odešel do 
Přerova, kde se ujal práce redakční, administra-
tivní, inzertní i expediční zároveň.“

První světovou válku i poválečná léta pro-
žil Josef František Karas až do roku 1926 v Hu-
tisku-Solanci u Rožnova pod Radhoštěm. Toto 
období patřilo v jeho životě k těm klidnějším, 
pobýval uprostřed lesů v prosté dřevěné cha-
lupě v Zákopčí a neustále psal – přes den pro 
noviny a v noci svoje romány či povídky. Po-
sledních pět let života strávil kvůli zhoršujícímu 
se zdraví v Dluhonicích u Přerova, kde také 19. 
února 1931 zemřel. O tři dny později, v neděli 
22. února, mu přerovská městská rada vypra-
vila pohřeb z přednáškové síně žerotínského 
zámku. Byl pochován na přerovském hřbito-
vě, ale v roce 1982 byly jeho ostatky převezeny 
a uloženy na valašském Slavíně v Rožnově pod 
Radhoštěm. 

„Svět pro sebe byli muzikanti. Pořádnou 
bandu ve světě proslulou jsme tehdy sice 
neměli, ale byli tu Klinvorti (kapela malého 
tlustého Grünwalda, jehož basa tvrdila muzi-
ku) a Róznpáni z ,Kukýrně’. Starý Rosenbaum 
byl tuším krejčím, ale na housličky hrál ,jako 
anděl‘.“ 

Josef František Karas:  
Tišnov mého dětství a mládí

Zatímco Karasova dramata a občasná poe-
zie se u kritiků obvykle nesetkávaly s přízni-
vým hodnocením, jinak tomu bylo v případě 
jeho historických románů. Navazoval v nich na 
tradici historického realismu, na Václava Bene-
še Třebízského a Aloise Jiráska, v jeho dílech je 
nacházena rovněž častá inspirace polským spi-
sovatelem Henrykem Sienkiewiczem. Polonis-
ta a slavista Jiří Krystýnek dokonce ve své práci 
Polské vlivy v české historické próze věnuje 
Karasovi více než deset hustě popsaných stran. 
Příznačné je propojení Karasovy tvorby s Mo-
ravou a Slezskem, vybíral si náměty zejména 
z Valašska, Ostravska a Brna či okolí – z Tišnov-
ska například pocházejí romány Píseň vítězná 
nebo Vichři; odehrával-li se děj mimo Moravu, 
byl Moravan alespoň mezi hlavními postavami. 

  Dlouhodobý seriál o čestných občanech města Tišnova – díl 20.  
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Časově sice jeho díla zahrnují období v pod-
statě od starověku až po revoluční rok 1848, 
ovšem zjednodušeně by se dala rozdělit do 
čtyř hlavních etap – knihy z doby husitské (Do 
čtyř artikulů, V plamenech), předbělohorské 
(Mračno), třicetileté války (Štramberská růže, 
Valdštejnův tábor, Pod kosou) a let pozdějších 
(Ondra Foltýn, Hasnoucí půlměsíc, Medvědí 
údolí). Karasovu stopu lze nalézt i v oblasti ki-
nematografie: v roce 1968 vznikl dětský film 
režiséra Milana Vošmika Na Žižkově válečném 
voze, jehož scénář sice napsal Josef Alois No-
votný, ale předlohou mu byl stejnojmenný ro-
mán Josefa Františka Karase. Představitelem 
jedné z hlavních chlapeckých rolí v tomto filmu 
byl dnešní populární herec a moderátor Jan 
Kraus.

Tišnov ovšem neuctil svého rodáka jen titu-
lem čestného občana. V roce 1950 zde bylo po 
Josefu Františku Karasovi pojmenováno diva-
dlo, které vzniklo sloučením dříve existujících 

ochotnických spolků. Na jeho téměř padesáti-
letou existenci v současnosti navazuje znovu-
obnovený soubor téhož jména, který nám tedy 
nadále připomíná Karasovo jméno i více než 
sto let po vydání jeho literární prvotiny.

„Myslím však, že jsem v těch časích poznal 
také jednoho šťastného člověka. Byl to obec-
ní žebrák, starý Štarha, snad ani ne tišnovský 
příslušník, muž romantických osudů a po-
tom úžasného klidu – novodobý Job. Všichni 
ostatní měli v sobě plno hořkosti; starý Štar-
ha, ačkoli chromý a přisleplý, si nikdy na nic 
neposteskl. I když mu místo almužny spílali, 
řekl ,Zaplať Pánbůh, naděl nastokrát’ – a ne-
bylo v tom ironického názvuku. Dcerami vy-
sátý a opuštěný jako Shakespearův král Lear, 
ze všech mi tehdy známých lidí nejbědnější, 
nepil a nestěžoval si na svůj hořký osud…“ 

Josef František Karas:  
Tišnov mého dětství a mládí

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

to Tišnov, 2013 (autor Vojtěch Hanus)
– Kapitoly z tišnovských dějin, Tišnovsko, jaro 

1998 (autor Vojtěch Hanus)
– Naše Tišnovsko, č. 2 / 1971 (autor Ladislav 

Štejgerle)
– Jiří Krystýnek: Polské vlivy v české historické 

próze
– Denisa Blahušová: Přerovský literární místopis 

19. a 20. století, diplomová práce
– Karasovo divadlo. Ochotnický divadelní spolek 

v Tišnově, vyd. Muzeum města Tišnova, 2015
– Josef František Karas: Tišnov mého dětství 

a mládí

*) V tomto i ostatních dílech seriálu nejsou 
při stanovování pořadí obdrženého čestného 
občanství uvažováni Zdeněk Nejedlý a Kle-
ment Gottwald, jimž bylo v roce 1948 uděle-
no a v roce 1996 odebráno.

Foto: archiv Podhoráckého muzea
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Od tropů na sever
Josef Permedla

Většina lidí se pavouků bojí, ale stojí za to věnovat se jim podrobněji. 
Oblíbení nikdy nebyli, říká se však, že nosí štěstí. Tak proč bychom se 
jich báli?

Vrátím se ještě zpět do období babího léta. Určitě jste při toulkách 
přírodou spatřili různé pavouky. Dnes představím jednoho barevného 
z čeledi křižáci, a to křižáka pruhovaného, Argiope bruennichi, který 
byl objeven na našem území v roce 1991. Pokud jste na něj již narazili, 
určitě vás napadla otázka, zda se nejedná o tropický a jedovatý druh. 
Na první pohled totiž upoutá svým nezaměnitelným zbarvením, žlu-
tými a černými pruhy, které jsou protkané tenkým bílým lemem. Jeho 
původ je skutečně tropický. Vlivem oteplování však u nás zdomácněl 
a rychle se šíří dále na sever. V současnosti je v České republice hojně 
zastoupen. V Červené knize je uveden jako ohrožený druh.

Nejčastěji se vyskytuje na otevřených slunných místech s napolo 
vzrostlou trávou a řídkou bylinnou vegetací. Obývá louky, především 

pak úhory (trvale nesečené části louky). Jednoho tohoto pavouka 
jsem spatřil právě na území úhoru Hájek u Tišnova, parcelní číslo 
456/1. Měl ve své síti uvězněnou kudlanku nábožnou. Upoutal mě 
svojí barevností. Na fotografii je zachycena samička. Sameček do-
růstá délky čtyři až šest milimetrů, samička pak patnácti až dvaceti 
milimetrů.

   Živí se různým hmyzem, ale jeho hlavním zdrojem potravy jsou 
kobylky. Do své sítě je dokáže bleskově zamotat hedvábnými vlákny. 
K usmrcení kořisti používá jed, který však není pro člověka nebezpeč-
ný, při kousnutí totiž lidskou kůží pronikne jen stěží.

V době rozmnožování, od srpna do října, samice staví světle hně-
dé hruškovité kokony, které obsahují až čtyři sta vajíček. Jedna samič-
ka může vytvořit až pět kokonů, které zavěšuje těsně nad zemí. Nymfy 
přezimují uvnitř kokonů, jejich vývin je ukončen až po přezimování. 
Pavouk je tedy plodný, ale dlouhým vývojem mnoho jeho potomstva 
zahyne.

Co přinese oteplování planety našim dalším generacím?

Foto: Josef Permedla
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Sírovec žlutooranžový – nápadně barevná houba
Bohumil Kabeš 

Přestože houbařská sezóna skončila, chtěl 
bych vás seznámit se zajímavým druhem dře-
vokazné houby – sírovcem žlutooranžovým.

Tato jednoletá, díky své barvě nápadná 
dřevokazná houba z čeledi troudnatcovitých 
tvoří velké masité chorošovité plodnice vějí-
řovitého až půlkruhovitého tvaru. Jsou často 
široké až 50 cm a nezřídka nad sebou tvoří 
i jeden metr vysoké trsy. 

Sírovec je díky zářivé žlutooranžové barvě 
viditelný již z dálky. Roste od května do října 
ve vyšších patrech listnatých stromů, na kme-
nech i větvích. V našem regionu ho najdeme 
nejčastěji na dubech, jasanech, vrbách nebo 
lípách. V zahradách a sadech patří k jeho nej-
častějším hostitelům jabloně, hrušně a třešně. 
Tato houba způsobuje hnědou hnilobu. Dřevo 
se rozpadá na nepravidelné kostky a je pří-
činou lámavosti větví, někdy i celého kmene. 
Napadený strom zpravidla velmi rychle usy-
chá. Právě sírovec patří k nejagresivnějším 
parazitům napadených listnatých stromů.

Přestože sírovec žlutooranžový (ve star-
ší literatuře též nazývaný chorošovec sírový) 
nenávratně poškozuje stromy, je houbou vy-
hledávanou a oceňovanou mnoha gurmány. 
Mladé masité plodnice mají údajně lahodnou 
chuť a vůni. Starší se nekonzumují, časem 
totiž hořknou a tvrdnou. Plodnicí vhodnou 
k jídlu by měl projet nůž tak lehce jako más-
lem. Houba má nakyslou chuť, a proto se 
před vařením nakládá do mléka. Uplatní se 

v receptech na houbový guláš, polévky nebo 
omáčky. Tuto houbu jsem vařit nezkoušel, 
takže nemohu v tomto směru radit. V litera-
tuře jsem však našel informace, které upo-
zorňují na to, že u citlivých jedinců může 
způsobit alergickou reakci. Podobně ale ně-
kdy působí i jiné celkem známé jedlé houby, 
např. václavky.

Sírovci žlutooranžovému se podobá síro-
vec horský, který roste na jehličnanech, a jak 
jeho druhový název napovídá, nachází se ve 
vyšších polohách. Podstatné je, že je nejedlý.

Vzhledem k tomu, že jedlé a jedovaté (pří-
padně nejedlé) houby lze snadno zaměnit, 
upozorňuji na nutnost sbírat jen ty, které bez-
pečně známe!

Další obrázková kniha o přírodě? Není jich už příliš mnoho? Není!
Jan Lacina

Mgr. Bohumil Kabeš (nar. 1945) fotografuje přírodu od svých klukov-
ských let. Zaujatost živočichy i rostlinami a jejich systematické zachy-
cování objektivy fotoaparátů včetně fotopušky jistě utvrdilo i studium 
učitelství přírodopisu. B. Kabeš fotografoval především v okolí rod-
ných Ivančic a od poloviny 60. let  na Tišnovsku, kde působil jako učitel 
a posléze ředitel základní školy. Coby vášnivý rybář je spjat přede-
vším s řekami Jihlavou, Svratkou a Loučkou, rád pobýval na sloven-
ském Horehroní a dodnes pravidelně zajíždí na Dalešickou přehradu. 
I v současnosti je oblíbeným a vysoce zkušeným vedoucím dětského 
rybářského kroužku.

Do knížky Zvířata kolem nás shromáždil autor portréty a moment-
ky ze života více jak sedmdesáti druhů živočichů – od motýlů a brouků 
přes své oblíbené ryby a ptáky až po savce. Sympatické přitom je, že 
nevyhledává senzace, ale věrně zachycuje živočichy v jejich prostředí 
a nevynechává ani ty druhy, kterých si lidé příliš nevšímají, či od nich 
dokonce odvracejí zrak – tedy ploštice, pavouky, sekáče a ropuchy.  

Nezapře přitom svou přírodovědnou pedagogickou odbornost 
a fotografie vhodně provází výstižnou charakteristikou jednotlivých 
druhů a jejich biotopů. Osobně si vážím toho, že si B. Kabeš na svých 
rybářských a fotografických toulkách s obavami všímá, jak se druho-
vé spektrum živočichů v důsledku rozmanitých lidských vlivů mění 
a ochuzuje, a upozorňuje na nezbytnost ochrany. Vždyť i v bezpro-
středním okolí Tišnova, v němž fotograf žije, jsou poznatky o změnách 

zdejší přírody více než varující. V průběhu 20. století zmizelo z tišnov-
ského katastru téměř sto druhů planě rostoucích rostlin – od drobného 
rohohlavce rovnorohého na vápencových svazích Květnice (ten ovšem 
vyhynul celostátně) až po dříve obyčejný polní plevel chrpu modrou. 
Na Klucanině ze vzácných druhů zmizely koniklec velkokvětý, hořec 
brvitý i lýkovec vonný, v posledních letech zde už jen marně hledáme 
skvostný střevíčník pantoflíček. Naopak přibylo pár geograficky cizích 
rostlin, tzv. invazivních neofytů (východoasijské křídlatky a netýkav-
ky), ze kterých radost zrovna nemáme. A s živočichy, zejména s ptáky, 
to není lepší! Již začátkem minulého století odtud zmizel modrý pták 
mandelík hajní. Ve zbylých nivních lukách u Svratky již dávno nehníz-
dí chřástal polní, v důsledku velkého sucha se odtud teprve nedávno 
vytratily čejky. Chemizace zemědělské velkovýroby vyhnala z okolních 
polí nejen koroptve a křepelky, ale i do nedávna běžné skřivany. Jejich 
příbuzný chocholouš zmizel z ulic našeho města již před desítkami let, 
stejně jako hejna kavek. V lese se stali vyloženou vzácností do nedávna 
běžní králíčci (naši nejmenší ptáci) i sýkory parukářky. Co naplat, že 
v bezprostředním okolí města běžně narazíme na pobytové stopy di-
vokých prasat a že u Svratky kácí břehové porosty bobři, když už v po-
lích většinou marně vyhlížíme obyčejného zajíce!

„Každý zahrádkář by měl mít radost z toho, že má ropuchy na své 
zahradě,“ píše B. Kabeš. Už kvůli této větě jeho knihu vítám a považuji 
ji za přínosnou.

PŘÍRODA  

Sírovec žlutooranžový patří mezi závažné patogeny napadající listnaté dřeviny. 
Foto: Bohumil Kabeš
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Požární sport v Tišnově

Tomáš Hudec

Ahoj kluci, hoši, mládenci, muži, no prostě 
všichni starší patnácti let. Baví Tě pohyb? 
Rád sportuješ nebo bys chtěl zkusit něco 
nového? Tak to hledáme právě TEBE! Pojď 
s námi rozjet třetí sezónu požárního spor-
tu v Tišnově po 25leté pauze a zároveň se 
podílej na nových úspěších, které nás snad 
čekají. Že nevíš, co to požární sport je? To 
vůbec nevadí, důležité je, že se ti líbí byť je-
nom fotka. Všechno Tě naučíme a taky Ti 
vše vysvětlíme. 

Neváhej a ozvi se na telefonní číslo 
608 755 817 nebo nás můžeš začít nově sle-
dovat/kontaktovat na Facebooku na HS Tiš-
nov – soutěžní družstvo.

Atletický klub Tišnov oslavil 15 let
Martin Sebera

20. října proběhlo v restauraci v Jamném 
slavnostní setkání u příležitosti patnácti let 
od založení Atletického klubu AK Tišnov, z. s. 
Na úvod vystoupil předseda Martin Sebera, 
který zhodnotil dosavadní činnost klubu od 
jeho počátků až do současnosti a vyzdvihnul 
hned několik skutečností. 
– Za patnáct let prošlo klubem 795 členů, 

a to převážně tišnovských dětí. Mnohé 
kontinuálně navštěvovaly tréninky a zů-
staly věrné i přes devět let. Velmi nás těší 
děti našich prvních svěřenců. Aktuálně 
navštěvuje klub 138 malých atletů, vzhle-
dem k našim kapacitním možnostem 
musíme další zájemce bohužel odmítat. 
Každoroční tradicí je výroba klubových 
triček. Na škále barev již není místo, které 
by neneslo klubové logo…

– Klub se vedle mládežnických kategorií 
věnuje i dospělým s přesahem až do ka-
tegorie masters, kde Tišnováci úspěšně 
reprezentují na mistrovstvích světa či Ev-
ropy (Jíchová, Doležal, Sebera).

– Nabídku již pátým rokem rozšiřujeme 
i mezi začátečníky a mírně pokročilé 
běžce pořádáním běžecké školky pro do-
spělé pod názvem Běh pro zdraví. V šes-
ti ročnících navštívilo tento program 
113 dospělých běžců převážně z Tišno-
va, někteří i opakovaně. Tým tišnovských 
Rolling Woman (Smetanová, Vojtová, Vr-
zalová, Jíchová, Seberová, Hanušová) je 
postrachem okolních běžeckých závodů 
od Nového Města na Moravě až po Brno, 
na půlmaratonských tratích dohání čes-
kou špičku Kundrát, Doležal a Bortlík.

– Pro tišnovské děti klub pořádá dva-
krát do roka atletický čtyřboj určený 
pro závodníky od 3 do 15 let. Celkem se 
již uskutečnilo dvacet pět čtyřbojů, na 

kterých si základy atletických disciplín 
vyzkoušelo přes 2 188 účastníků. Dalším 
tradičním závodem je Skokanský trojboj 
O pohár Geodetické kanceláře Souček, 
který proběhl už třináctkrát. Tradici 
místních závodů doplňuje rodinný šta-
fetový Běh tišnovskými uličkami konaný 
v půlce listopadu.

– Všichni trenéři jsou Tišnováci a též prošli 
trenérskou péčí manželů Seberových. Za 
tu dobu se vystřídalo třináct trenérů, ak-
tuálně jich má klub sedm (Petra Sebero-
vá, Tereza Součková, Michaela Jurčáková, 
Renata Zavadilová, Martin Novotný, Ale-
na Mašková, Martin Sebera), všichni jsou 
kvalifikovaní podle stupnice dané Českým 
atletickým svazem. 

– Dále byly ve stručnosti připomenuty nej-
větší úspěchy klubu, mezi něž patří me-
daile z mistrovství ČR a reprezentanti 
ČR v mládežnických kategoriích (Miov-
ský, Ondroušek, Filla, Pavelka, Flamich, 
Konečný), dále byli připomenuti aktuál-
ní aspiranti na mládežnické republikové 
medaile (Blažková, Drhlík, Misař, Paralič). 
Tišnov je svými podmínkami a spádovostí 
do Brna „odsouzen“ na přípravu mládež-
nických talentů a následné odesílání do 
regionálních střediskových center. I tuto 
skutečnost bere klub jako svou nikoliv ne-
výhodu, ale jako výsadu.

– Atletický klub si nesmírně váží všech 
sponzorů, partnerů a podporovatelů klu-
bu. Mezi největší a zároveň tradiční pa-
tří: město Tišnov, Geodetická kancelář 
Souček, Umiši-Miluše Šišmová, Jihomo-
ravský kraj, MŠMT, KOMAExpodesign, ro-
dina Novotných, rodina Součků aj.

– Výbor klubu od počátku pracuje ve dvou-
členném složení Petra a Martin Seberovi.

– Klub prezentuje svou činnost na webových 
stránkách www.aktisnov.cz a Facebooku 
www.facebook.com/groups/atleticky. 
klub.Tisnov/. Dostupné fotografie jsou 
pravidelně vyvěšovány na atleti-tisnov.
rajce.idnes.cz/.

Celý program oslav byl veden v duchu 
poděkování zejména trenérům a funkcio-
nářům za jejich obětavou práci s přáním 
pokusit se nastolenou vysokou laťku dr-
žet i nadále. Na závěr byl připomenut 
hlavní cíl klubu, kterým je přilákat ke 
sportu ještě více dětí, mládeže a dospě-
lých, neboť je v centru kultury a životního 
stylu značné části populace. Chápeme jej 
nejen jako tvůrce zdraví, ale i jako zdroj 
národní hrdosti. Atletika je estetická, je 
jí cizí agresivita a násilí a je všeobecně 
považována za základní sportovní odvět-
ví. Ač je touha uspět přirozená ve všech 
sportech, tišnovští atleti ji vidí malinko 
odlišně, v souladu s klubovým mottem: 
„Nehledejte rychle svůj sport, sám si 
vás najde. Neslibujte atletice věrnost 
až za hrob hned od samého začátku. 
Jestli od ní utečete k jinému sportu, 
nebude to pokládat za zradu. Odchova-
la nejednoho fotbalistu, házenkáře, vo-
lejbalistu, košíkáře, cyklistu, tenistu, 
veslaře i vzpěrače. Atletů, kteří začína-
li v jiných sportech, je naopak mnohem 
méně. A tak to bylo, je a bude. Atletika 
toto své „mateřské postavení“ dostala 
do vínku a přijímá ho ne jako úděl, ale 
jako výsadu. Proto koketuj s atletikou. 
Dá ti základy, na kterých vždy můžeš 
stavět. A kdo ví, jestli si ona nevybere 
právě tebe. Možná že najednou zjistíš, 
že jsi v ní až po uši...“

Foto z archivu družstva HS Tišnov
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Běh tišnovskými uličkami
Martin Sebera

V neděli 12. listopadu proběhly Tišnovem 
již potřetí rodinné týmy, které se rozhodly 
oslavit svátek Martina příjemnou pohybo-
vou aktivitou. Závod je myšlen především 
jako setkání rodinných týmů všech věko-
vých skupin a má svá specifická pravidla, 

kdy nevyhrává nejrychlejší, ale nejpřesněji 
běžící tým, trojčlenná štafeta se totiž sna-
ží co nejvíce přiblížit předem nahlášenému 
času. Výsledky: Nejlepší odhad předved-
li Krištofovi, kteří trasu v oblasti vytyčené 
ulicemi Na Hrádku, Riegrova a Sv. Čecha za-
běhli o 28 s rychleji, než odhadli. Na dru-
hém místě skončily holky Kalné a třetí 

Seberovi. Následovala tombola a vítěznou 
cenu – dort ve tvaru dárkové krabice – opět 
převzali Krištofovi. Nikdo z dvanácti zú-
častněných rodinných týmů však neodešel 
s prázdnou. Pořadatelé děkují svým kole-
gům, kteří stáli na trase jako směrníci, dále 
pak firmě KOMAExpodesign a městu Tišno-
vu za podporu.

Kroužek miniházené v Tišnově

Jan Schneider

Klub Házená Tišnov připravil také pro škol-
ní rok 2017/2018 pro kluky a holky naroze-
né v roce 2008 a mladší sportovní kroužek 
miniházené. Jeho cílem je všeobecný pohy-
bový rozvoj se zaměřením na házenou. Děti 
se v něm naučí základní dovednosti, které 
je třeba umět při míčových hrách (běhat, 
házet, driblovat). Miniházená se liší od kla-
sické házené menším hřištěm a speciálním 
gumovým míčem, se kterým prakticky ne-
hrozí zranění. V rámci tréninku je kladen 
důraz na hravost, potěšení a prožitek ze 
hry s míčem. Trénink je veden především 
formou her, které u dětí všestranně rozvíjí 
pohybové schopnosti, rychlost, pozornost, 

koordinaci a házenkářské dovednosti. Hra 
dětem přináší pozitivní zážitky podporují-
cí správný vývoj dětského chování, a to i ve 
skupině. Je to hra pro děti velmi atraktivní.

Tréninky pod vedením zkušených hráčů 
házené a licencovaných trenérů Jiřího Ha-
vláta a Martina Novotného budou probíhat 
pravidelně až do konce školního roku ve 
sportovní hale v Tišnově v pondělí a stře-
du vždy od 15.00 do 16.00 hodin. Poplatek 
za účast v kroužku miniházené (pravidelný 
členský klubový příspěvek) je stanoven pro 
tento školní rok ve výši 800 Kč za každé po-
loletí (tj. 1 600 Kč za celý školní rok). Sníže-
ní nebo prominutí příspěvku ze sociálních 

nebo jiných závažných důvodů je možné 
a řeší se individuálně na základě předlože-
né žádosti. Přihláška je ke stažení na webo-
vých stránkách klubu, dále pak k dispozici 
u trenérů a vedení škol. Členové klubu jsou 
pojištěni úrazovým pojištěním, které se 
vztahuje na tréninky i sportovní utkání.

Veškeré informace poskytují trenéři na 
telefonních číslech 605 732 756 (Jiří Havlát) 
nebo 777 840 592 (Martin Novotný). Vede-
ní klubu je možné kontaktovat na telefonním 
čísle 777 837 883 (Jan Schneider) nebo e-
-mailem na hazena@hazenatisnov.cz. Dal-
ší informace na www.hazenatisnov.cz nebo 
facebook.com/hazenatisnov.

Florbalový turnaj DD&TE Cup Tišnov 2017, pořádaný Dětským domovem Tišnov

Martin Jurman 

Letošní 15. říjen ve znamení florbalu ukázal ro-
dičům i veřejnosti, že sport děti a mládež stále 
láká, jen se vytrácí příležitosti, které by je doká-
zaly sjednotit a motivovat ke společně stráve-
ným chvílím. Jelikož je v době plné veškerých 
lákadel, ať už skrze obrazovky počítače, či jiné, 
těžké motivovat děti k trávení volného času na 
hřištích a sportu obecně, rozhodli jsme se mlá-
dež trochu rozhýbat. Třetí říjnovou neděli se 
v Tišnově objevilo několik dětí školou povin-
ných, jež s florbalovými holemi v ruce chtěly 
ukořistit pohár z prvního ročníku DD&TE Cup 
Tišnov 2017. Kromě turnaje pro děti jsme však 
připravili i navazující část, kde poměřily síly 
týmy složené ze starších a dospělých jedinců.

V první řadě byly osloveny základní ško-
ly z Tišnova a okolí, vybrané dětské domo-
vy a přátelé DD Tišnov. V obou kategoriích se 
nakonec sešlo po sedmi týmech. Mladší část 

opanovalo družstvo chlapců z Židenic – Ži-
denice Blue, kteří se florbalu věnují závodně, 
druzí skončili jejich mladší kolegové ze Žide-
nic a pohár za třetí místo putoval nedaleko 
Tišnova, do ZŠ Deblín. Ostatní týmy z DD Tiš-
nov, DD Holeje, Inspira a Židenic na nejvyšší 
příčky nedosáhly, nicméně všechny předvedly 
maximální bojovnost a výjimečné florbalové 
představení, za což všem účastníkům děku-
jeme a pevně doufáme, že budou motivováni 
i do budoucna.

Po vyhlášení dopolední části se na hřiš-
tě dostaly starší ročníky a atmosféra byla ne-
méně napjatá. Pohár za první místo nakonec 
putoval do rukou hráčů z Lomnice, kteří v dra-
matickém finále uhájili hubenou výhru nad tý-
mem z Bystřice. Pohár za třetí místo putoval 
do Brna, získaly ho ženy, které svůj tým po-
jmenovaly Lassie‘s snout. Obrovské díky patří 

i týmům dětských domovů, složeným ze stu-
dentů a starších patnácti let – DD Tišnov a DD 
Holeje, neméně tak i rodičům ze Židenic, kteří 
složili vlastní družstvo, a týmu Brutal Florbal 
z Brna.

Za nevšední zážitek, který splnil svůj účel 
a spojil užitečné s příjemným, je třeba poděko-
vat společnosti Tyco Electronics Czech s. r. o. 
v Kuřimi, která nám poskytla finanční pro-
středky k uskutečnění celé sportovní události. 
Tato společnost měla své zástupce i na hřišti, 
a to v podobě některých hráčů z týmu Bystři-
ce. Samozřejmě patří velké díky i všem účast-
níkům a pořadatelům z řad DD Tišnov, kteří se 
snažili, aby každý, kdo se do turnaje jakkoli za-
pojil, odcházel spokojený.

Hořkost z porážky byla rychle vystřídána 
uspokojivým pocitem, že možnost zdravě po-
měřit síly má smysl.

CO SE DĚJE 
NA TIŠNOVSKU?

www.kulturatisnov.cz
Všechno na jednom místě.
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ČTYŘI TIŠNOVSKÁ SUDOKU - 9. KOLO

Václav Seyfert, redaktor TN

Hádankově-vědomostní soutěž Čtyři tišnovská sudoku dospěla do svého předposledního kola. Protože soutěžní cyklus 
již téměř finišuje, budou v závěru o něco těžší nejen položené otázky, ale i samotná sudoku. Jaká jsou pravidla hry? 
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:
ROBERT DANĚK, MILOŠ KREJČÍK, PRIMÁŘI TIŠNOVSKÉ NEMOCNICE – přičemž se rozumí, že Daněk je z uvedené dvojice 
ten starší…

Rozluštění tohoto kola nám posílejte do 11. prosince 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 lednovém 
čísle ročníku 2018.

Správná odpověď z 8. kola zní: ALOIS MACKŮ, MILAN NOVOTNÝ – ředitelé tišnovského gymnázia.
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Čtyři tišnovská sudoku – 9. kolo
Václav Seyfert, redaktor TN

Hádankově-vědomostní soutěž Čtyři tišnovská 
sudoku dospěla do svého předposledního kola. 
Protože soutěžní cyklus již téměř finišuje, budou 
v závěru o něco těžší nejen položené otázky, ale 
i samotná sudoku. Jaká jsou pravidla hry? Ne-
jde pouze o vyluštění čtyř předložených sudo-
ku: v každém z nich totiž najdete několik žlutých 
políček a současně jsou jednotlivým číslicím při-
řazena určitá konkrétní písmena (viz informace 
pod soutěžními čtverci). Když správně vyluští-
te všechna sudoku a čísla ve žlutých políčcích 
zaměníte za příslušná písmena, obdržíte dvě 

křestní jména a dvě příjmení, ovšem ve for-
mě přesmyček. Vaším úkolem bude dále vyluš-
tit tyto přesmyčky a poté přiřadit ke každému 
křestnímu jménu odpovídající příjmení tak, aby 
výsledkem byly dvě osobnosti z historie na-
šeho města, patřící do určité společné skupiny 
(např. dva sportovci, dva starostové, dva výtvar-
ní umělci atd. atd.). To ale stále ještě není všech-
no – nyní je potřeba poskládat správně seřazená 
jména a příjmení tak, aby starší osobnost byla 
uvedena jako první a mladší jako druhá. A na zá-
věr od Vás budeme chtít odpověď, do jaké spo-
lečné skupiny (viz závorka o něco výše) tyto 
„vyluštěné“ osobnosti patří.

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

ROBERT DANĚK, MILOŠ KREJČÍK, PRIMÁ-
ŘI TIŠNOVSKÉ NEMOCNICE – přičemž se rozu-
mí, že Daněk je z uvedené dvojice ten starší…

Rozluštění tohoto kola nám posílejte do 
11. prosince 2017 na e-mailovou adresu  
noviny@kulturatisnov.cz. Soutěžit může ka-
ždý bez ohledu na věk, výherci budou ozná-
meni po skončení 10. kola, které zveřejníme 
v lednu 2018.

Správná odpověď z 8. kola zní: ALOIS 
MACKŮ, MILAN NOVOTNÝ – ředitelé tišnov-
ského gymnázia.
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 Přiřazení písmen k číslicím:
1) Společná pro všechna sudoku:  1…T   2…E   3…F   4…J
2) Společná pro sudoku č.2 a č.3:  5…R   6…CH   7…A   8…U   9…B
3) Společná pro sudoku č.1 a č.4:  5…S   6…O   7…Ř   8…I   9…Í

 Přiřazení písmen k číslicím:
 1) Společná pro všechna sudoku:   1…T   2…E   3…F   4…J
 2) Společná pro sudoku č. 2 a č. 3:  5…R   6…CH   7…A   8…U   9…B
 3) Společná pro sudoku č. 1 a č. 4:  5…S   6…O   7…Ř   8…I   9…Í

č. 1

č. 3

č. 2

č. 4



12/2017 33

RŮZNÉ  

Podzimní Minerál Tišnov
Kateřina Kociánová

Ve dnech 3. až 5. listopadu proběhlo podzim-
ní kolo tišnovské mineralogické burzy zvané 
Minerál Tišnov. Již podruhé ji pro pořádají-
cí TJ Sokol Tišnov organizovala Galerie PA-
TRIOT. Akce se konala v místní sokolovně, 
v přilehlé sportovní hale a na tišnovském 
gymnáziu, přičemž do každé z budov byl zří-
zen samostatný vchod s vlastní pokladnou. 
Letošní novinkou byly už samotné vstupen-
ky, kterými byly registrační pásky na ruku. 
S těmi mohli návštěvníci vstupovat do jed-
notlivých budov, aniž by po kapsách hledali 
již zakoupenou vstupenku. Dalším vylepše-
ním bylo i celkové značení akce. Organizá-
toři investovali nemalé finanční prostředky 
do orientačního a navigačního systému. Ná-
vštěvníci ale i přesto zbytečně čekali ve fron-
tě na vstup u dveří sokolovny. Přitom mohli 
použít vstup přes sportovní halu, který je jen 
o pár metrů dál z ulice Drbalova. Z haly lze 
potom jednoduše projít do budovy sokolov-
ny průchodem okolo restaurace Na Krčku. 
Na jarní burzu plánujeme ještě vylepšit zna-
čení, abychom tyto obtíže eliminovali. 

Sportovní hala nadchla především milov-
níky minerálů a sběratele. Našli zde stánky 
předních českých obchodníků s minerály, od-
borníků na české a slovenské lokality, nad-
šence prodávající vlastní nálezy ze všech 
koutů světa i zahraniční obchodníky. Vy-
členění  sběratelského sortimentu a přidá-
ní prostor sportovní haly k tišnovské burze 
jsou právem označovány jako nejlepší počin 

organizátorů za uplynulá léta. Poté, co začala 
sláva této tradiční akce upadat, se díky nové-
mu organizátoru dostává zpět do středu zá-
jmu milovníků kamenů.

Sokolovna opět nabídla směs sběratel-
ských kamenů, nepřeberné množství šperků, 
dárkových a estetických předmětů, fosílií. Ke 
koupi byly české vltavíny, jantary, šperkové 
kameny, zkamenělá dřeva, tromlované kame-
ny užívané hlavně v ezoterice a mnoho dalšího 
a zajímavého sortimentu. Vystavovatelé byli 
rozmístěni na balkóně sokolovny i v malém 
sále, v hlavním sále a přísálí, v prostorách ša-
ten přímo u vstupu do budovy a v tělocvičně 

sokolovny. Ta bývá někdy omylem zaměňová-
na se sportovní halou. V přízemí budovy gym-
názia prezentovalo své minerály a výrobky 
z nich několik desítek dalších vystavovatelů.

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
všem návštěvníkům a vystavovatelům, našim 
spolupracovníkům ze Sokola, kteří se podí-
leli na přípravách, řediteli tišnovského Gym-
názia, panu Švábenskému. Velké poděkování 
patří také našemu novému partnerovi, spo-
lečnosti SUBTERRA a. s., za finanční podpo-
ru. Další Minerál Tišnov proběhne opět na 
jaře v termínu  27. až 29. dubna 2018. Bude-
me se na Vás těšit!

Starojamenský den
Iveta Bednářová

Z konání Starojamenského dne se pomalu stá-
vá tradice.

Již potřetí se 28. října sešli obyvatelé a rodáci, 
aby uctili památku padlých vojáků v první svě-
tové válce. Místostarosta Ing. Václav Šikula měl 
krátký proslov, po němž položil s předsedou 
OV Jiřím Procházkou věnec k pomníku. Zazněla 

státní hymna v podání místního houslisty Oty 
Štelcla a poté se všichni přesunuli do budovy 
bývalé školy, kde byl připraven program.

Již tradičně byla k vidění výstava historic-
kých fotografií, doplněná snímky z dění obce. 
Jako jsou brigády, pálení čarodějnic, pouť nebo 
rozsvícení stromku. 

Na zahradě bývalé školy byla připravena 
výstava historických koňských potřeb a vozů 
s možností svezení na krásném koni bez sed-
la. Mezitím probíhalo čtení z místní kroniky, 

promítání videí z pořádaných akcí a soutěžní 
Jamenský kvíz. Děti se zabavily v komunitní 
místnosti, která je zároveň knihovnou i hernou 
pro místní obyvatele.

V bývalé hasičské zbrojnici se konala výsta-
va historických motocyklů značky JAWA.

Z tišnovského kynologického klubu nám při-
jeli předvést výcvik psů.

Pro hosty bylo připraveno občerstvení a lo-
sování tomboly. Po skončení programu násle-
dovala Oldies párty.

Rekondiční pobyt Horní Bečva
Věra Dvořáková

Tak jako v loňském roce i letos uspořáda-
la Roska Brno-venkov z. p. s. rekondiční po-
byt pro osoby s roztroušenou sklerózou 
(dále jen RS) v Horní Bečvě ve dnech 21. až 
28. května. Tohoto rekondičního pobytu se 
zúčastnilo třicet osob z regionu Brno-ven-
kov, připojili se i členové z města Tišnov. 
Rekondiční pobyt zahrnoval pravidelné cvi-
čení dvakrát denně pod odborným dohle-
dem našich cvičitelů, dále cvičení v bazénu, 

pobyt byl doplněn odbornými přednáškami 
na různá témata – co nového v léčbě RS, vý-
živa a RS. Pobyt byl kladně hodnocen všemi 
účastníky, pro mnohé to byla jediná možnost 
potkat se s kamarády se stejným onemocně-
ním, mohli si předat zkušenosti, popovídat 
si o svých problémech a také se dozvědět 
spoustu novinek.

Hotel DUO v Horní Bečvě, kde jsme uspo-
řádali již několikátý rekondiční pobyt, je 

zcela bezbariérový, proto je vhodný i pro vo-
zíčkáře. Tento pobyt bychom nemohli usku-
tečnit bez finanční podpory města Tišnov, 
které nám již několikátým rokem poskytuje 
dotaci, která je vždy vyúčtována. Tímto by-
chom chtěli městu poděkovat za podporu 
a věříme, že nám bude příznivě nakloněno 
i v roce nadcházejícím.

Foto: Kateřina Kociánová
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Dne 26. listopadu uplyne dvacet 
smutných let, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek a dědeček pan 
ANTONÍN LUŇÁČEK. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. Děkuje manželka 
a dcery s rodinami.

Dne 29. listopadu uplyne patnáct 
let od úmrtí našeho drahého tatínka 
a dědečka pana JIŘÍHO MICHÁLKA. Za 
tichou vzpomínku děkujeme všem, kteří 
vzpomenou s námi. Syn a dcera s rodinou

Dne 20. listopadu uplynulo pět 
let od úmrtí naší babičky paní 
VLASTY ŽÁKOVÉ. Stále vzpomíná vnučka 
Irena a pravnučka Denisa.

Nejsmutnější den pro nás je 22. 
listopad, kdy uplynulo dvacet let, co nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček pan 
LUDOVÍT KÚŠTEK. Vzpomínají manželka 
a děti s rodinami. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Dne 5. prosince uplyne dlouhých 
šestnáct let, co nás navždy opustil náš 
drahý manžel, tatínek a dědeček pan 
MIROSLAV MALČÍK. S láskou a úctou 
vzpomínají manželka, dcery s rodinami 
a sestra s rodinou.

Dne 6. prosince uplynou už tři roky, co 
tragicky zemřela naše maminka paní  
LIBUŠE KOUDELKOVÁ. 

S láskou vzpomínají děti s rodinami 
a sestry.

25. listopadu tomu bylo již dvacet roků, co 
nás opustil manžel, tatínek a dědeček pan 
MILOSLAV BÁRTA. Vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami.

„Prázdný je domov, smutno je v něm, chybíš 
nám, tatínku, chybíš nám všem.“

Dne 25. listopadu uplynulo dvanáct let od 
chvíle, kdy nás navždy opustil náš drahý 
manžel, tatínek a dědeček pan  
BOHUMÍR BOGNER. Stále vzpomínají 
a za tichou vzpomínku děkují manželka 
a dcery s rodinami.

Dne 2. prosince to bude šest let, co nás 
opustila navždy manželka, babička 
a prababička paní MARIE BURIANOVÁ. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Děkuje manžel a děti s rodinami. 

Před sto deseti lety se dne 4. prosince 
narodil pan JAN KUBÍNEK. Vzpomínají 
dcera a vnoučata.

Dne 22. listopadu oslavila své významné životní jubileum – 85. narozeniny naše milá maminka, babička a prababička 
paní VĚRA OPLTOVÁ z Březiny. Hodně spokojenosti, životního optimismu a hlavně pevné zdraví přejí a za obětavost, 
starostlivost a lásku z celého srdce děkují dcera Jana a snacha Eva s rodinami.
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Dne 10. listopadu uplynul osmý smutný 
rok, co nás navždy opustil náš milovaný 
tatínek a dědeček pan KAREL VÁLČÍK. Dne 
11. prosince by oslavil společné narozeniny 
s paní LUDMILOU VÁLČÍKOVOU. Stále 
vzpomínají s láskou a bolestí v srdci dcery 
Andrea a Ludmila s rodinou a vnučka 
Natálka.

Krásná léta s tebou prožitá nás budou 
provázet do konce života.

Dne 20. prosince to bude šest 
smutných let, co nás navždy opustil pan 
PAVEL ŠENKÝŘ z Heroltic. Vzpomeňte, 
prosím, kdo jste ho znali a měli rádi. 
S úctou a láskou vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami.

Dne 11. prosince uplyne šest let od úmrtí 
pana MILANA SUCHNY. Stále vzpomíná 
družka Ilona s rodinou a kamarádi. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 17. prosince uplyne deset let 
od úmrtí manžela, tatínka, dědečka 
a strýce pana MIROSLAVA KAŠPARCE. 
Vzpomínají manželka, syn Miroslav 
s rodinou, syn Martin a sestra Marie 
s rodinou.

Dne 30. listopadu uplyne šestnáct let, co nás opustila naše milovaná maminka a babička paní RŮŽENA KOSOVÁ, rozená 
Maloňová. A 29. prosince uplyne třicet sedm dlouhých let, co nás navždy opustil milovaný bratr pan PAVEL KOS. Stále 
vzpomíná dcera a sestra s rodinou. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Přečtěte si 
vaše oblíbené 

Tišnovské noviny 
on-line.

www.tisnovskenoviny.cz
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Letos se se mnou nepotkáte na trhu na náměstí, 
ale pokud si budete chtít nakoupit 
vánoční dekorace a dárky, zvu Vás na:

PATCHWORK

Vánoční prodejní výstavu 
patchworku a dekorací

víkendy 25. – 26. 11. 2017
a 2. – 3. 12. 2017 od 9:00–17:00

pracovní dny 27. 11. – 1. 12. 20017
(po předchozí domluvě)

provozovna Patchwork,
Sv. Čecha 1567, Tišnov

tel.: +420 723 326 664
jana.patchwork@gmail.com
www.patchworkjana.cz, www.patchwork-star.cz

Těším se na Vaši návštěvu

Vánoční prodejní výstavu 
patchworku a dekorací
Vánoční prodejní výstavu 

27. 11. – 1. 12. 20017

Vánoční prodejní výstavu 

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

Kontaktujte mě:

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

VÁŠ PORADCE PRO NEMOVITOSTI 
TIŠNOV, KUŘIM A BLÍZKÉ OKOLÍ

Milan Pavelka

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

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

 ° Koupím seriózně obraz J. Jambora, B. Matala či dalšího vý-
znamného malíře. Tel. 604 347 541 nebo e-mail  
art.sklo@seznam.cz.

 ° Prodám ponk s bruskou a svěrákem. Mob. 607 249 777.

 ° Jsem důchodkyně a ráda bych našla práci nebo dlouhodo-
bou brigádu (např. úklid, prodavačka, pomoc s péčí starším li-
dem atd.) v Tišnově a okolí. Mob. 734 491 929.
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Vánoční tipy

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

VELKÝ VÝPRODEJ
KNIH A DVD
 

se uskuteční v Sokolovně TJ Tišnov
ve čtvrtek 14. a pátek 15. 12. 2017

od 9 do 17 hodin
 

www. apokryf.cz

 
 

Vyzkoušejte si práci v televizi

Zajímá vás, co se děje v Tišnově a okolí? Chcete být u toho? 
Rádi komunikujete s lidmi a psaní textů nepatří k vašim 
nočním můrám? Přidejte se k týmu redaktorů Tišnovské 

televize!
Bližší info: tel.: 777 707 576, 

e-mail: televize@kulturatisnov.cz
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krmivo na Váš Dvůr
mix
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SÍDLO FIRMY: 
AFEED, A.S., 693 01 Hustopeče u Brna, 
Nádražní 563/60
tel. Hustopeče: 606 077 088, 
tel. Opava: 724 724 904
E-mail: krmiva@afeed.cz

KDE NÁS NAJDETE VE 
VAŠEM REGIONU:

Josef Sojka, Tišnov, 
Janáčkova 513
Prodejna krmných směsí, 
šrotů, brambor a dalších.

 PRODEJ PYTLOVANÝCH KRMNÝCH  
   SMĚSÍ PRO DOMÁCÍ HOSPODÁŘSKÁ                        
   ZVÍŘATA

 KRMIVA PRO DRŮBEŽ, KRÁLÍKY,        
   HUSY A KACHNY, PRASATA, BAŽANTY
   A DALŠÍ

Šumivé vitaminy
Představují velmi zajímavou alternativu 
díky skvělé chuti nápojů, které z nich při-
pravíte. Můžete si užívat různých příchutí 
a také si vybrat, které vitaminy a mine-
rální látky chcete touto formou doplňo-
vat. Třeba hořčík pomáhající při únavě  
a vyčerpání, vitamin C pro podporu imu-
nity nebo multivitaminové přípravky pod 
značkami MaxiVita či Revital.

Lámete si každý rok hlavu s tím, čím potěšit své blízké a kde vhodné dárky sehnat? 
Nejste sami. Vaší výhodou ale je, že vaše cesta nemusí být nijak dlouhá. Stačí se 
zastavit na vrátnici výrobního závodu VITARu v Tišnově, kde si buď vyberete, nebo 
vyzvednete na e-shopu předem objednané vitaminy. Ty obdarované potěší a také jim 
pomohou. Klidně během celého roku. Tady jsou naše tipy…

Kloubní výživa
Především sportovci a senioři její pomoc 
dobře znají a ocení. Z preventivních dů-
vodů se doporučuje při nadměrné zátěži 
pohybového aparátu i v situacích, kdy se 
pružnost vytrácí. MaxiVita Kloubní výživa 
dokáže dodat mix účinných látek (gluko-
samin, chondroitin, MSM, boswellin), které 
najdete i v léčivých přípravcích. MaxiVita 
Kolagen forte + zase dodá nezbytný kola- 
gen I. a II. typu. Prostě ideální kombinace!

Bylinné sirupy
Sílu a prospěšnost přírodních extraktů si 
pochvalovali už naši předci. Dnes máme 
bylinky dostupné v kvalitních doplňcích 
stravy, kde je přesně známý obsah účin-
ných látek. MaxiVita Bylinné sirupy před-
stavují ideální dárek pro vaše blízké a na 
výběr je z mnoha druhů včetně sirupů 

vhodných pro děti. Posilujte imunitu vás 
a vašich blízkých s pomocí přírody za 
dostupnou cenu.

Horké nápoje
Obdarováváte své příbuzné různými čaji? 
Ať se tentokrát zahřejí něčím, co jim za-
chutná a zároveň dodá vitaminy, rostlinné 
extrakty nebo zinek, minerál podporující 
imunitu. MaxiVita Horké nápoje mohou být 
skvělým dárkem – stačí si vybrat jeden ze 
čtyř druhů, nebo namixovat do vánočního 
balíčku rovnou všechny!

Vitaminy pro děti
I dárky pro děti si ve VITARu vyberete. 
Třeba hravé vitaminy The Simpsons, 
které seženete i s atraktivními dárky. 
Například se svítícím budíkem pro kluky 
či holky s Bartem nebo Lisou k multivi-
taminovým přípravkům ve formě želé  
a v ústech rozpustných chutných tablet. 
Uvidíte, že je děti budou milovat!
Všechny zmiňované produkty seženete na e-shopu 
tišnovského 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 

VÁNOČNÍ TIPY PRO ZDRAVÍ, 
co zaručeně potěší
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 Firma Steinhauser, s.r.o. 
přijme do hlavního pracovního poměru: 

 pracovníky obsluhy udíren
 pracovníky výroby masných specialit

    Jedná se o třísměnný provoz.  
    Vyučen nebo praxe v oboru výhodou. 
    Nástup možný ihned. 

    Nabízíme: 
 motivační finanční ohodnocení
 zaměstnanecké benefity
 dovolená 5 týdnů
 možnost kariérního růstu

    Podrobné informace na telefonu 514 514 635. 
    Životopisy zasílejte na adresu: 
    Steinhauser, s.r.o., Karasova 378, Tišnov 666 01 
    email: pelikan@steinhauser.cz 



TRADIČNÍ PODZIMNÍ AKCE PRO DĚTI  
HALLOWEEN V MUZEU. 
Foto: Michal Juříček

LISTOVÁNÍ.CZ: ROBERT FULGHUM JAKO OPRAVÁŘ OSUDŮ NA 
TURNÉ PO ČR NAVŠTÍVIL TAKÉ TIŠNOV.
Foto: Michal Juříček

KOVÁRNA V PC.
Foto: Oldřich Výleta. Profil tišnovského fotografa a další jeho práce najdete na str. 18–19.
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Budova Komerční banky, I. patro
Komenského nám. 124, 666 01 Tišnov

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

Profesionální

realitní servis

od roku 1997.

TradIcE

jIsToTa

profEsIonalITa

3.400.000,- Kč

Prodej RD 5+kk, Olší 
CP 387 m²  

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

900.000,- 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 11 bytů do OV 1+kk – 3+kk 
Lomnice u Tišnova, CP 35-83 m²

bližší info o projektu v RK 

Pronájem samoobsluhy,  
Štěpánovice, CP 85 m²  

5.000,- Kč / měsíc bez energií

Pronájem nebytových prostor 
Tišnov, Brněnská, CP 40 m²

10.000,- Kč / měsíc bez energií

Pronájem nebytových prostor 
Tišnov, Brněnská, CP 25 m²

6.000,- 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:

CenA k Jednání  

SLeVA

SLeVA SLeVA

SLeVA
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