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úvodní slovo
Michal Kadlec, předseda Komise pro komunikaci a média

Vážení spoluobčané, dovolte, abych
Vás z tohoto místa pozdravil z titulu předsedy Komise pro komunikaci a média
(KKM). Ta doznala po loňských komunálních volbách, stejně jako další komise
a výbory, změny ve složení. I když občas
s oblibou říkám, že pro nás konzervativce je jakákoliv změna změnou k horšímu,
zde věřím, že to platit nebude.
Tišnovské noviny jsou bezesporu nejvýraznějším médiem našeho města.  Pod
názvem Naše Tišnovsko začaly vycházet
v lednu 1970. V roce 1973 byly přejmenovány na Tišnovský kulturní zpravodaj
a od roku 1992 vycházely již pod současným názvem Tišnovské noviny ve formátu A5 jako čtrnáctideník. V roce 2013
prošly výraznou změnou, kdy se ve formátu A4 a v plnobarevném tisku vrátily
k měsíční periodicitě. KKM se v minulosti po většinu svého jednacího času věnovala obsahu právě připravovaného čísla
Tišnovských novin. V podstatě fungovala
jako redakční rada. Jak se ovšem zrychluje doba a různé formy zpravodajství,
dostávají svoji aktuální podobu i ve virtuálním světě prostřednictvím webových
stránek a zejména sociálních sítí, je tak
zapotřebí reagovat. Patrně Karel Čapek
již kdysi prohlásil, že nic není staršího
než včerejší noviny. A toto rčení platí

v dnešní době více než kdykoliv jindy.
KKM musí dostát svému názvu a vzít
v potaz tento vývoj. Jsem přesvědčen, že
ať již kvalitní komunikace města ke svým
spoluobčanům nebo prezentace k potenciálním návštěvníkům je velmi důležitou
součástí celkového obrazu Tišnova.
Držíte ve svých rukou číslo č. 2 / únor
2019, ovšem dostává se k Vám ještě
v prvním měsíci nového roku. Toto období
bývá občas spojeno s pozvolným opouštěním tradičních novoročních předsevzetí,
o kterých stejně jako o dalších předsevzetích už Oscar Wilde prohlásil, že jsou
beznadějným pokusem o zásah do vědeckých zákonů. Pokud se Vám tedy daří tyto
vědecké zákony prolamovat, gratuluji.
Nejen do roku 2019 si Vám dovoluji popřát zdraví, životní energii, spokojenost
a klid v duši. Taktéž Vám přeji mít možnost všímat si a radovat se z činností, zážitků a věcí, které pranic nejsou závislé
na tom, v jaké výši je výplatní páska či
kdo je aktuálně u moci. Radostí na tom
nezávislých je přece spousta – zdravé
děti, usmívající se vnoučata, procházka
přírodou, východ slunce, začátek nového dne a zcela nepochybně i náklonnost
a blízkost těch, které máte rádi a kteří
mají rádi Vás.  

TIŠNOVSKÉ NOVINY 02/2019. Ev. číslo: MK ČR E 10100. Periodický tisk územního samosprávného celku. Měsíčně vydává město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19
Tišnov IČ: 00282707, který zpravodaj rozšiřuje ZDARMA do všech domácností města. Tišnovské noviny lze také zakoupit za jednotnou cenu 20 Kč ve vybraných prodejnách. Řídí a za obsah odpovídá Komise pro komunikaci a média, předseda Michal Kadlec. Příspěvky, podněty a inzerci lze podávat v úřední hodiny na Městském
kulturním středisku Tišnov, Mlýnská 152, editorce Zlatě Ptáčkové, tel. 777 706 714, noviny@kulturatisnov.cz. Úřední hodiny: PO 9–12, 13–17 a ST 8–12, 13–16.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit, případně upravit. Plošná inzerce, plakáty a letáčky jsou přijímány pouze v obrazových formátech (pdf, jpg,
png, apod.) a dobré tiskové kvalitě – nebudou už redakcí nijak upravovány (možná individuální domluva s grafikem). Platit fakturou lze na základě písemné objednávky.
Inzerce osobního charakteru (blahopřání, vzpomínky apod. – kromě veršů a obrázků) je pro občany Tišnova bezplatná.
Své příspěvky dodávejte 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. 2. (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 na
tel. 777 706 714 nebo e-mailem na noviny@kulturatisnov.cz, případně prostřednictvím klasické pošty směřované na Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov.
TN 02/2019
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Senior taxi bude jezdit i v roce 2019
Renata Korčeková, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Vážení senioři, vážení spoluobčané, máme za sebou další období provozování úspěšné služby Senior taxi, a tak se pojďme
ohlédnout za jejím fungováním a také nahlédnout do blízké budoucnosti. Tuto službu město Tišnov začalo provozovat v říjnu
roku 2017.
K 31. prosinci 2018 se zaregistrovalo 245 oprávněných občanů a taxík s nimi podnikl celkem 5 086 jízd, což je průměrně
16 jízd denně. Toto číslo svědčí o tom, že má určitě význam
v provozování služby Senior taxi pokračovat. Nedokazují to jen
tato čísla, ale i pění chvály mnohých z Vás, kteří jste se již minimálně jednou svezli.
Ano, Senior taxi bude jezdit i v roce 2019! A protože mnozí
z Vás volali po rozšíření provozní doby, vedení města tyto hlasy vyslyšelo a taxík budete moci objednat na telefonním čísle
608 812 128, a to v pracovní dny od 7 do 15 hodin za cenu 30
korun jízda/senior. Taxíkem se mohou svézt senioři s trvalým
pobytem v katastrálním území Tišnova, starší 70 let včetně
a držitelé ZTP či ZTP/P bez ohledu na věk.

Závěrem mi dovolte poděkovat paní Renatě Krejčí, která se
vždy s úsměvem na rtech, bezpečně a spolehlivě snaží zajistit
přepravu seniorů, byť to mnohdy vyžaduje velké úsilí a zkušenou logistiku, aby byla ve správný čas na správném místě.
Vážení senioři, vážení spoluobčané, přejeme Vám mnoho
bezpečně ujetých kilometrů se službou Senior taxi.

Důležité informace pro žadatele o dotace
Gabriela Nováková, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Dovolujeme si upozornit žadatele o dotace z rozpočtu města
Tišnova, že žádosti v rámci Vyhlášeného dotačního programu
Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, ostatní zájmové
činnosti a životního prostředí pro rok 2019 lze podávat v období
od 21. 1. 2019 do 21. 2. 2019. Žádosti se podávají pouze
na předepsaném formuláři s uvedením příslušné oblasti činnosti, a to prostřednictvím:
• podatelny MěÚ Tišnov (budova MěÚ, nám. Míru 346 – přízemí),
• administrátora dotací (Ing. Gabriela Nováková, MěÚ, Ráboňova 117 – přízemí),
• poštou na adresu MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov,
• e-mailem (epodatelna@tisnov.cz, gabriela.novakova@tisnov.cz)
se zaručeným elektronickým podpisem,
• prostřednictvím datové schránky města (ID qzjbhat) se zaručeným elektronickým podpisem.
Žádost o dotaci musí obsahovat povinné přílohy uvedené
ve Vyhlášeném dotačním programu a zejména konkrétní a podrobný rozpočet projektu, ve kterém budou rozepsány předpokládané příjmy a výdaje projektu a uvedeno, na které výdajové
položky bude dotace použita. Hodnoceny budou pouze úplné žádosti se všemi přílohami podané ve lhůtě pro podávání žádostí.
TN 02/2019

Veškeré informace k dotačnímu programu včetně formuláře
žádosti naleznete na webových stránkách města Tišnova „Dotační program na rok 2019 – Řádné dotace“ http://www.tisnov.
cz/urad/informace/dotacni-programy-mesta, případně Vám budou poskytnuty administrátorem dotací.

Podpora pro vlastníky
kulturních památek i letos
Alena Doležalová – Odbor územního plánování

Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje i pro rok
2019 program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Pro obec s rozšířenou působností Tišnov byla stanovena kvóta podpory
553 000 korun. Uzávěrka příjmu žádostí je 28. února
2019. Bližší informace jsou zveřejněny na webu města
v sekci Úřad >> Dokumenty >> Památková péče
(http://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/pamatkova-pece).
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Městská policie chválí i upozorňuje
Jiří Sokol, Městská policie Tišnov

Pochvala poctivým
nálezcům
Na konci roku 2018 v odpoledních
hodinách navštívili služebnu městské policie tři chlapci, žáci tříd 8. B a 8. D ze
ZŠ 28. října a přinesli poctivě odevzdat
nález. Jednalo se o peněženku s větším
obnosem peněz, platebními kartami, doklady a jinými důležitými písemnostmi.
Na služebnu je doprovodila žena, které se s nálezem svěřili. Na celé věci by
nebylo nic zvláštního, řeklo by se, ale
opak je pravdou. V dnešní době, kdy se
ze společnosti pomalu vytrácí poctivost
a empatie, je to počin zasluhující pozornost. Vzhledem k věku chlapců si dovedu
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živě představit, že by neměli žádný problém vymyslet, jak s penězi naložit. Ale
neudělali to a vše poctivě vrátili. Z našich
zkušeností víme, že se ne každý takto zachová. Za to jim patří dík a uznání. Nám
se podařilo spojit s majitelkou peněženky
a domluvit se s ní na vyplacení nálezného
pro poctivé nálezce, současně jsme i my
přidali malý dárek. Nálezné bylo chlapcům předáno vedoucím strážníkem v jejich třídách ve škole. My doufáme, že se
tito mladíci stanou dobrým příkladem pro
ostatní spolužáky.

Poctivě škrábete,
nebo patříte mezi tankisty?
Každou zimu je velmi důležitým tématem (ne)odstraňování ledu a sněhu
z vozidla před jízdou, především z oken

ve výhledu řidiče. Na tento nešvar upozorňujeme záměrně opakovaně, protože
situace se každou zimu bohužel opakuje.
Zákon na tzv. „tankisty“ s pouhým průzorem vyškrábaným na čelním skle pamatuje. Jedná se o přestupek, za který lze
uložit na místě pokutu do 2 000 korun,
nebo v případném správním řízení pak lze
uložit pokutu mnohem vyšší, navýšenou
ještě o správní poplatek. Hovořit však
u tohoto přestupku o pokutě by snad nemělo mít vůbec smysl, protože se jedná
o tak nebezpečné počínání, že by mělo
být samozřejmé mít výhledové plochy
z vozidla vždy čisté. Přece žádná ušetřená minuta nestojí za pokutu, způsobenou
újmu na zdraví člověka nebo zmařený lidský život. Je to volba a odpovědnost každého jednotlivce. Děkujeme proto každému, komu není zatěžko si trochu přivstat
a vozidlo před jízdou řádně očistit.

TN 02/2019
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Den biologie v Brně
zš nám. 28. října

Kristýna Kožínová a Bára Kyjovská, 9. A, ZŠ nám. 28. října

V prosinci jsme v rámci Biologického
kroužku navštívili Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde
se konal výukový program Den biologie určený pro žáky základních škol se
zájmem o tento obor. Této akce jsme se
s kroužkem zúčastnili už podruhé a letošní ročník byl zaměřený hlavně na kulturní plodiny a jejich následné využití.
Hned po našem příchodu jsme byli přiví-

táni milými organizátory z řad studentů.
Nejprve jsme si v první místnosti zahráli domino, v němž jsme hledali správný
výraz k jeho definici. Poté následovalo
poznávání různých semen pomocí hmatu,
kde jsme si poradili s více než polovinou
vzorků. S druhou částí nám laskavě poradila slečna, která nás prováděla tímto
úsekem. V dalších laboratořích nás čekalo mnoho zajímavých věcí. Nejvíce nás
zaujalo stanoviště s plazy, které jsme
si mohli prohlédnout nebo vzít do ruky.
Dokonce jsme se mohli i vyfotit s hroznýšem královským, který vážil 35 kilogramů. Také jsme měřili sílu stisku ruky
a saturaci krve kyslíkem nebo zjišťovali
krevní skupinu od čtyř dárců. Zkrátka
a jednoduše řečeno, krásně využité odpoledne. Doporučujeme tuto akci navštívit,
protože se můžete dozvědět a vyzkoušet
spoustu nových a zajímavých věcí.

Žáci z tišnovské základní školy navštívili výukový program Den biologie na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Nejvíce je
zaujalo stanoviště s plazy.
Foto: Kristýna Kožinová

Předškoláci a výuka v Deblíně
zš a mš deblín

Iveta Kosová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Deblín pořádá každoročně adaptační kurz
pro předškoláky a jejich rodiče. Každý
měsíc proběhne jedno setkání, kde se
děti a rodiče mají možnost seznámit se
školním prostředím a pedagogy naší
školy. První proběhlo ve středu 9. ledna,
naši osmáci doprovázeli děti při cvičení
na stanovištích v tělocvičně. Ve středu
6. února v 16 hodin se těšíme na děti
na dalším setkání s názvem „Knížka je
náš kamarád“. Také zveme všechny předškoláky a rodiče dne 21. února na Den
školáka, nakouknout na výuku do tříd
a zažít si školu plnou dětí. Výuka bude
otevřená od 8.25 do 12 hodin. Do školy
můžete i kdykoli jindy po předchozí domluvě na tel. 731 106 566. Zápis do naší
školy bude probíhat 3. a 4. dubna.
Děti pracují na prvním stupni plně
v programu Začít spolu (Step by step),

TN 02/2019

jsou hodnocené slovně, učí se spolupracovat, sociálním kompetencím a také sebehodnotit svoji práci. Snažíme se je vést
k odpovědnosti za svoje učení. Také žáci
druhého stupně přemýšlejí o svém vzdělávání, zakládají si do svých portfolií svoje
sebehodnocení a další inspirace hlavně pro
seznamování se s různými profesemi a pro
rozmýšlení dalšího svého směřování po základní škole. K pokrokům dětí se vyjadřují
na „rodičáku“ všechny tři strany, protože
probíhá ve složení učitel, rodič a dítě.
Těší mě, že se nám ve škole daří naplňovat naše vize a představy o vzdělávání.
Cílem je samozřejmě deváťák připravený
na další vzdělávání, nejlépe celoživotní.
V dnešní době opravdu nevíme, co vše budou
naše děti dělat a čemu všemu se budou učit.
Potřebují odborné znalosti, hlavně matematiky, rodného jazyka, nutně i cizího jazyka,
a především mnoho dalších kompetencí.

ZŠ Deblín zve všechny předškoláky a rodiče
21. února na Den školáka. Mohou nakouknout
na výuku do tříd a zažít si školu plnou dětí.
Foto: Tomáš Doležal
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Ohlédnutí
za sportovními úspěchy
Gymnázium Tišnov
Jana Wágnerová

V roce 2018 se naši studenti zúčastnili dvaceti dvou okrskových, okresních i krajských sportovních soutěží pořádaných
Asociací školních sportovních klubů, kam patří také sportovní
klub naší školy. Jeho činnost podporuje svými dotacemi na nákup sportovního vybavení a pokrytí jízdného i město Tišnov.  
Na pořádání okresních sportovních akcí se podílela i naše škola,
a to organizací „Středoškolského atletického poháru“, florbalu
SŠ hochů, futsalu SŠ, florbalu SLZŠ a „Vánoční laťky“. Gymnázium Tišnov zajistilo i konání krajské soutěže ve florbalu hochů
„O pohár hejtmana JmK“.
Žáci a žákyně nižšího gymnázia reprezentovali školu v okrskovém kole minifotbalu a šplhu, v okresním kole florbalu, v soutěži ve skoku vysokém „Vánoční laťka“, kde se umístili jako
družstvo na 1. místě a atletické soutěži „Pohár rozhlasu“, kde
děvčata obsadila 4. místo.

Studenti vyššího gymnázia se zúčastnili okresních kol ve florbalu SŠ hochů i dívek, „Středoškolského atletického poháru“,
fotbalu SLSŠ, stolního tenisu, středoškolské futsalové ligy, basketbalu a volejbalu. Do krajského finále ve florbalu SŠ postoupila družstva hochů i dívek a shodně se umístila na čtvrtém místě,
v „Středoškolském atletickém poháru“ družstvo dívek vybojovalo 5. místo, v basketbalu SŠ skončily basketbalistky na 3. místě
a stolní tenisté na místě pátém.
Do dalšího roku přejeme našim studentům-sportovcům hodně sportovních úspěchů, sportovních zážitků a radosti z dosažených výkonů. Městu Tišnov děkujeme za poskytnuté finanční
prostředky a věříme, že nám zachová svou přízeň i nadále.

Studenti vyššího gymnázia se zúčastnili okresních kol ve florbalu SŠ
hochů i dívek, „Středoškolského atletického poháru“, fotbalu SLSŠ,
stolního tenisu, středoškolské futsalové ligy, basketbalu a volejbalu.
Foto: Hana Klusková

DEN OTEVŘENYCH DVEŘÍ GYMNÁZIUM TIŠNOV
5. 2. 2019 14.00–18.00 hodin
Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace,
Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov
www.gym-tisnov.cz

Návštěvníci mohou absolvovat cvičné testy z ČJ a M:
Cvičný test z M pro žáky 9. tříd*
II. poschodí – hl. budova Na Hrádku 20

11.40–13.00

Cvičný test z ČJ pro žáky 9. tříd*
II. poschodí – hl. budova Na Hrádku 20

13.15–14.15

Cvičné testy z M, ČJ pro žáky z 5. tříd
14.00–17.30
přízemí – hl. budova Na Hrádku 20
* Pro žáky 9. tříd je připraveno konání testu za simulovaných podmínek, které připomínají průběh reálných přijímacích zkoušek – proto je
nutno přijít včas!

V 16.30 hod. se uskuteční schůzka s vedením gymnázia
na ZŠ Riegrova – II. poschodí

Co Vás
může
zajímat?

8

Návštěvníci si mohou prohlédnout prostory školy a je
pro ně připraven učiteli a žáky gymnázia bohatý program (prezentace výuky). Podrobnější informace o průběhu DOD naleznete na: www.gym-tisnov.cz

TN 02/2019

školství

Ještě jednou se dnes v seriálu k 70. výročí založení Základní umělecké školy Tišnov zastavíme u hudebního oboru. V minulém čísle jsme si sice představili celou řadu nástrojů, jejichž výukou se škola dlouhodobě zabývá, ale jeden důležitý umělecký
projev jsme vynechali – totiž zpěv. Na svá pedagogická léta strávená s mnoha dětskými sbory proto zavzpomíná paní učitelka Božena Dozbabová a po ní i dvě její současné mladší kolegyně, věnující se pro změnu výuce sólového zpěvu. A protože obě jsou momentálně nejen členkami tišnovského učitelského sboru, ale především uznávanými pěvkyněmi na mnoha
renomovaných scénách, přejdeme tím plynule ke vzpomínkám dalších absolventů (nejen z pěvecké branže), jejichž profesní
stopa rozhodně přesáhla naše malé město…

kapitola

3
		

Nejkrásnější
hudební nástroj
je lidský hlas
uspořádal Václav Seyfert

Božena Dozbabová

Zvuk dětského pěveckého sboru se mi vždy velmi líbil. Protože jsem vystudovala speciální pedagogiku, psychopedii, učila
jsem nejprve ve zvláštní škole v Tišnově a i s těmito žáky jsme
se zúčastňovali pěveckých soutěží; na krajské soutěži v Gottwaldově jsme dokonce porazili všechny konkurenty i z běžných
základních škol.
Práci s dětskými sbory v tehdejší Lidové škole umění mi
nabídla ve druhé polovině sedmdesátých let její ředitelka Jana

Jeden z řady pěveckých sborů tišnovské hudební školy dirigovaný Boženou Dozbabovou.

Foto: archiv paní učitelky
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Pujmanová. Zkoušeli jsme na mnoha místech: v prostorách základní školy v dnešní Riegrově ulici, v gymnáziu, v budově č. 21
v Bezručově ulici i v samotných učebnách hudební školy – nejprve na náměstí Míru a pak už v současných prostorách v ulici
Dvořáčkově. Během více než dvaceti let se pod mým vedením
vystřídalo v pěveckých sborech asi 900 dětí.
Celoroční plán obsahoval program pro jednotlivé věkové skupiny. Existovaly vždy dva přípravné sbory a jeden vyspělejší sbor.
První skupinu tvořily děti od 5 do 12 let, vyspělejší žáci měli mezi
12 až 17 roky. Věkové kategorie se ovšem podle schopností dětí
někdy prolínaly. Podstatnou částí výuky byla hlasová cvičení, která si žáci postupně „ordinovali“ sami, neboť pochopili, že se jim
pak lépe zpívá. Nácvik probíhal nejprve samostatně s jednotlivými hlasovými skupinami, hromadné zkoušky se konaly obvykle
v sobotu. Během přípravy a při některých vystoupeních jsem sbor
doprovázela na klavír sama, při závažnějších akcích či soutěžích
se o to postarali buď bývalý ředitel Aleš Smíšek, učitelky Tamara
Vašíčková či Marie Kučerová nebo také Tomáš Beran.
Využívala jsem metodickou literaturu týkající se dětského sborového zpěvu a navštěvovala školicí semináře jejích autorů, což
byli například František Lýsek, Ivan Sedláček, Zdeněk Kaňák,
Josef Kšica nebo Dalibor Spilka. Vzorem byl pro mne dětský sbor
Severáček z Liberce, a to nejen co se týče jeho zvuku, ale také
způsobem práce a vlastním uměleckým výkonem. Zpívali jsme
díla prakticky všech slavných českých i slovenských autorů: Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Josefa Suka,
Bohuslava Martinů, Josefa Bohuslava Foerstera, Eugena Suchoně, Otmara Máchy, Aloise Háby, Václava Trojana, Ilji Hurníka,
Petra Ebena i dalších, věnovali jsme se také latinským sborům,
které složili Luco Marenzio, Jacob Obrecht či Orlando di Lasso.
Dětský sbor tišnovské hudební školy se zúčastnil mnoha soutěží, stali jsme se vítězi téměř všech krajských kol. Ráda vzpomínám na mnohá vystoupení například v tišnovské sokolovně,
v brněnské pedagogické fakultě, ve slovenském družebním městě Modra (kde nadšení posluchači odnesli naše malé zpěváky
přímo z pódia na ramenou). V Besedním domě v Brně jsme koncertovali společně se Sborem moravských učitelek dirigovaným
panem Aloisem Veselým. Slyšel náš sbor při soutěži v Tišnově
a přizval nás pak k zajímavé spolupráci.
Práci s dětskými sbory jsem měla velmi ráda. Snažila jsem
se u dětí vzbudit radost z hudby, prožívání prezentovaných děl,
vytrvalost a odpovědnost při nácviku. Vychovala jsem si i rodinnou nástupkyni: členkou dětského sboru byla také moje neteř
Valinka, dnes Valeria Maťašová, sbormistryně a umělecká vedoucí Dětského sboru Brno vystupujícího v představeních brněnské opery.

Ivana Pavlů

V první řadě bych ráda poděkovala všem svým učitelům
v ZUŠ v Tišnově, kteří mi pomohli rozvinout kladný vztah k hudbě a v podstatě tak nasměrovat můj profesní život. Takto mám
to štěstí, že dělám práci, která je zároveň i mým koníčkem.
Mým prvním zážitkem spojeným se ZUŠ Tišnov byly přijímací
talentové zkoušky na sólový zpěv, kam jsem přišla jako nepřipravená a značně nervózní devítiletá holčička. Tehdy, na otázku paní
učitelky Dagmar Fišerové, co umím za písničku, jsem vykokta-

Ivana Pavlů
vystudovala zpěv na Konzervatoři Brno, následovalo studium operního zpěvu
na Hudební fakultě JAMU,
absolventský koncert zde
zrealizovala v dubnu loňského roku. Je laureátkou
mnoha mezinárodních soutěží
(Deutschlandsberg,
Ivana Pavlů na snímku VojtěKarlovy Vary, Olomouc,
cha Káby.
Hukvaldy a další). Hostovala v Mozartově Kouzelné
flétně na scéně Stavovského divadla v Praze, vystoupila
v Bernsteinově Mši dirigované Oskarem Rózsou, spolupracuje s českými orchestry a barokními soubory. V Národním
divadle moravskoslezském v Ostravě momentálně připravuje roli obchodnice s ptáky v opeře Bohuslava Martinů Julietta aneb Snář (premiéra je plánována na 11. dubna 2019).
la „Skákal pes přes oves…“. Nakonec jsme vybraly nějakou jinou a přijímací zkoušky jsem úspěšně složila. Na roky strávené
v ZUŠ vzpomínám velmi ráda a především pak na práci s paní
učitelkou Fišerovou, jíž vděčím za mnohé tehdejší úspěchy, ať
už na pódiích, či v soutěžích. Ten největší dík jí však patří za to,
že mě připravila ke zkouškám na konzervatoř a tím pomohla nastartovat moji budoucí pěveckou dráhu. V ZUŠ jsem se také poprvé postavila s mikrofonem před kapelu, což byl pro mě nezapomenutelný zážitek. Nemohu také nezmínit hru na klavír, kterou
jsem studovala u svého nynějšího kolegy Ladislava Havlíka, díky
jehož průpravě jsem nyní schopná děti ve výuce na piano doprovodit. Velmi potěšující je také fakt, že jsem ve škole navázala
přátelství, z nichž některá přetrvávají doposud.
Musím přiznat, že vrátit se po více než deseti letech do stejné
třídy, ovšem ne před, ale za klavír v pozici pedagoga zpěvu, je
velmi zvláštní pocit. Krásné vzpomínky se vracejí, a že jich je,
a ty nové zase vznikají. Práce s „mými dětmi“, jak říkám svým
žákům, mě moc baví a současně se zpíváním v divadle mě velmi
naplňuje.

Eva Štěrbová

Musím se přiznat, že do sólového zpěvu jsem chodit nechtěla.
Stačilo mi, že jsem si zpívala doma v soukromí. Když jsem však
nastoupila v deseti letech do Základní umělecké školy v Tišnově, díky mým úžasným rodičům, kteří ve mně dohromady s paní
učitelkou Dagmar Fišerovou viděli potencionální zpěvačku, dostal můj život úplně jiný rozměr a otevřel se mi svět, o kterém
se může mnohým jen zdát. Studium zpěvu v této škole, a později
i klavíru ve třídě pana učitele Pavla Palkovského, bylo krásné
a náročné zároveň.
Vzpomínám na cesty autobusem z Deblína do Tišnova, kde
jsem si ještě přeříkávala jazykolam, hodiny s paní učitelkou Fišerovou, kde jsme opakovaly několikrát úsek z písničky, která
mi nešla, nebo nespočet besídek, koncertů či soutěží. Moje první
soutěž byla v Modřicích a rodiče mi za výhru slíbili nafukovací
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Eva Štěrbová
je absolventkou Konzervatoře Brno (2009) a Janáčkovy akademie múzických
umění v Brně pod vedením
operní pěvkyně Natalie Romanové-Achaladze (2014).
V současné době hostuje
v Národním divadle Brno
v inscenacích Její pastorkyňa, Dido a Aeneas, Nápoj
lásky a Příhody lišky Bystroušky. S týmž divadlem
byla v roce 2017 s inscenací
Věc Makropulos na festivaEva Štěrbová.
lech v Hongkongu a ŠangFotografie pochází z webohaji. Spolupracovala s dirivých stránek interpretky.
gentem Jiřím Bělohlávkem
a BBC orchestrem v Royal
Albert Hall v Londýně v koncertním provedení této opery.
Stala se laureátkou mnoha soutěží a přehlídek, spolupracovala s Karlovarským symfonickým orchestrem, Kvartetem
města Brna, Českým rozhlasem a Českou televizí.
růžové lehátko do vody. Já je tak moc chtěla, že jsem tu soutěž zkrátka vyhrála a postoupila do dalšího kola. Sice lehátko
už dávno nemám, ale vzpomínky zůstaly a já jsem šťastná, že
mi bylo dopřáno získat takovéto vzdělání, a to především díky
paní Fišerové. Tato úžasná dáma odstartovala směr mého života. Dále moc ráda vzpomínám na Jitku Zavřelovou (která mě
nejčastěji doprovázela na klavír), Jaroslava Halouzku (byl vždy
přítomen jako odborný porotce na závěrečných postupových
zkouškách), Ladislava Havlíka a jeho skvělou Ha-kapelku, Jana
Daleckého (který stíhal při koncertech Ha-kapelky hrát a ještě
k tomu fotit do školního archivu) nebo pana školníka Zbyňka
Brázdu (u kterého jsem si vždy myslela, že učí nějaký nástroj,
ale nikdy jsem nezjistila jaký).
Po mém studiu v Tišnově následovala Konzervatoř Brno
a JAMU v Brně. Čas tak rychle utíká a přitom se zdá, jako by
to bylo včera… Hned po studiích jsem debutovala v Janáčkově
divadle Brno v inscenaci, kterou režíroval David Radok, a mohla
jsem si zazpívat například v Hongkongu, Šanghaji nebo v Royal
Albert Hall v Londýně pod taktovkou významného dirigenta Jiřího Bělohlávka a s BBC orchestrem.
Od září 2018 působím v ZUŠ v Tišnově jako učitelka sólového zpěvu. Troufám si říci, že se tu nic nezměnilo. Naše třída je
ve stejném místě jako dřív a vypadá skoro podobně, jako když
jsem tam docházela coby žačka. Jen se tu za mé nepřítomnosti
prostřídalo mnoho dalších učitelů a žáků.
V paměti mi z tišnovských časů zůstala také jedna trošku nepříjemná vzpomínka, a sice koncert, kde jsem vystupovala jako
klavíristka. Přišla jsem na pódium, zasedla ke klavíru a začala
hrát. Po prvních dvou taktech jsem se zastavila a nevěděla, jak
dál. Začala jsem tedy znova a stalo se to zas. Napotřetí se to
opakovalo také a v první řadě nějaká malá holčička pronesla:

„Ona to asi neumí.“ Mě polil pot, ale řekla jsem si, že to dám!
Napočtvrté jsem to konečně zahrála a byla jsem na sebe hrdá, že
jsem z pódia neutekla. Dnes už se tomu jen směji a vyprávím to
svým žákům jako příklad, že každý den není posvícení a člověk
se nesmí vzdát bez boje.

Byly to časy,
na které rádi vzpomínáme
uspořádal Václav Seyfert

Zuzana a Martina Růžičkovy
Zuzana Dobešová
Mé vzpomínky na někdejší Lidovou školu umění jsou mlhavé
a hlavně se necítím jako ta, co v oboru klavírním něco významného dokázala. Je fakt, že ve 13 letech jsem zahrála Ježkův Bugatti step, ale to byla spíš zásluha tatínka, který mě při studiu
doma vedl... Jinak jsem zažívala při hodinách klavíru u profesorky Jany Pujmanové stejná muka při stupnicích jako snad většina

Zuzana a Martina Růžičkovy při vystoupení skupiny Avocado
v televizním Hudebním studiu M (1986). Fotografie pochází
z archivu paní Jarmily Růžičkové.

Sestry Růžičkovy
absolvovaly na brněnské konzervatoři obor sólový zpěv
a klavír. Již před tím ale zpívaly v dětském pěveckém sboru
Kantiléna a jako děti se rovněž „proslavily“ po boku Petra
Jandy a skupiny Olympic v písničce Samá voda, přihořívá, která vyhrála jedno z kol soutěže Písničky pro Hvězdu.
V roce 1986 se staly součástí folkrockové skupiny Avocado,
která získala řadu ocenění, vystupovala v televizi a na festivalu Bratislavská lýra 1989 porazila v písničkové soutěži
mimo jiné i tehdy začínající Kollerovu Lucii. Jako vokalistky se podílely na prvním albu tria Baláž-Střihavka-Pavlíček,
spolupracovaly s mnoha dalšími brněnskými rockery i jazzmany (Daniel Forró, Synkopy, Bromův orchestr a jiní). V neděli 17. února 2019 bude mít Avocado po mnohaleté pauze
koncert v brněnské Staré Pekárně.
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mých vrstevníků (vyjma géniů typu Igor Ardašev). Naštěstí paní
profesorka při mých hodinách občas volávala synu Jiříkovi, co
má po škole doma dělat, nebo současně řešila nejeden problém
z moci úřadu ředitelky, takže většinou mé stupnice přešla, aniž
viděla můj namnoze chybný prstoklad. Pokud si vzpomínám,
měl fyzický básník Petr Váša kdysi písničku „Hodiny u klavíru“,
kde ty utrápené dětské pocity vyjádřil velice trefně.
Nejhorší pro mě byla vystoupení v sokolovně nebo klubu pro
důchodce, kde s Jiřinkovou či Luisinou polkou sice oko možná
suché nezůstalo, ale mé trémou vždy ledové ruce mistra Smetanu jistě nepotěšily... Proto jsem vždycky radši zpívala!
Tak a včílkaj mudruj, jak by řekl můj profesor stréc Rudolf
Zavadil na konzervatoři, který mě měl z obligátního klavíru
a myslím, že ty stupnice jsem u něho nedohonila. I po letech si
vzpomínám na dechaře, kteří letěli z jeho hodin ze třídy hned
za notami! Ještě že byli  Ruda s mým tatínkem Josífkem takoví
přátelé, jinak bych letěla taky. Nakonec si vybavuji, že jsem při
závěrečných zkouškách II. cyklu na lidušce vystřihla zpaměti
toho Ježka (docela obtížný part, kdo ho zná) a při Bachově dvojhlasé fuze jsem něco zkonila... a dostala nakonec celkově za 2.
Ať je to ale tak nebo onak, vždycky to byly krásné časy,
na které budu s láskou vzpomínat.
Martina Fialová
Když jsem si přečetla, co napsala sestra, musím říci, že moje
vzpomínky jsou obdobné. Žádný jiný silný zážitek nemám než ty
nervy ze stupnic a jiných technických cvičení. Dokonce i v Avocadu, když jsem byla nucena hrát na klávesy, abychom měli
barevnější zvuk, jsem si ty koncerty vůbec neužila, protože jsem
byla ve stresu, abych všechno zahrála bez chyby. Prostě to zpívání bylo i pro mě vždycky lepší.

Libor Mašek

Myslím, že celé to začalo už v mateřské škole. Jednoho dne
přišla sympatická paní učitelka, která se hned posadila k pianinu. Zpívali jsme písničky, vím jen, že to bylo zábavnější než
s tetami ze školky. Krátce nato mí rodiče obdrželi sdělení, že
jsem projevil určité hudební nadání a že bych mohl být přijat
do tišnovské lidušky. Už nevím, zda to rozhodli víc rodiče nebo
snad i trochu já. Každopádně se dohodlo, že „kluk bude do té
hudebky chodit a uvidíme“. A brzy se kupoval klavír.
Mojí první učitelkou byla tehdejší ředitelka Jana Pujmanová.
Docela často odbíhala řešit něco po škole a já si mohl hrát, co
jsem chtěl. A ještě jsem v její nepřítomnosti zvedal telefony a důležitým hlasem odpovídal, že to určitě vyřídím, spolehněte se...
Nedílnou součástí muzikantství je hudební nauka, bez ní to dost
dobře nejde. Úplně první hudební slabikář mne a moje spolužáky
učila ta sympatická paní ze školky, Hana Bahenská. Bylo to i stejně zábavné. Třeba barevné magnety ve tvaru not, které se s mlaskáním přisávaly k plechové tabuli pokreslené notovými osnovami
(jak to, že nespadnou?). Další „naukáři“ už byli drsnější, dávali
i nečekané písemné testy. Pan učitel Lavička nám jednou pustil
nahrávku, která mě naprosto uhranula. Šlo o Musorgského Obrázky z výstavy, ovšem ne v originální klavírní podobě ani v Ravelově
symfonické instrumentaci. Autorem této nahrávky byl japonský
génius elektronické hudby Isao Tomita. Přede mnou se v tom oka-

Libor Mašek
vystudoval na konzervatoři
hru na violoncello, na JAMU
si k tomu přidal navíc varhany, varhanní improvizaci
a řízení sboru v oboru duchovní hudba. Od začátku
studií začal objevovat svět
tzv. staré hudby, nejprve
v souboru Telemann Baroque Collegium, později
v Cappelle Apollinis. V roce
2003 se stal členem souboru Collegium 1704, často
Libor Mašek na snímku
účinkuje i s dalšími soubory.
Michala Adamovského.
Je členem Rejchova kvarteta, specializujícího se na hudbu raného romantismu. Jako
varhaník působí v kostele sv. Antonína v pražských Holešovicích. Vyučuje na Pražské konzervatoři a na Filozofické
fakultě Masarykovy univerzity Brno. Je též nadšeným badatelem, zabývá se přepisem starých hudebních pramenů
do současné notační podoby. Takto zrekonstruoval už stovky děl, zejména Jana Dismase Zelenky.
mžiku otevřel zcela nový, fantastický svět jiných zvukových barev.
Tato iniciace zapříčinila můj celoživotní zájem o elektroakustickou
a experimentální hudbu. Je to výborný kontrast proti čistě akustickému světu staré hudby, ve kterém se pohybuji profesně. Ještě
jednoho učitele hudební nauky chci jmenovat, a to Jaromíra Škáru.
Když zjistil, že se hlásím k přijímačkám na konzervatoř, vzal si mě
do parády a nahustil do mě teorie, co se jen vešlo.
Nechodil jsem jen do klavíru, zkusil jsem si hned čtyři nástroje. Nejprve to byly bicí nástroje, ty jsem později vyměnil za klarinet. Skoro celý školní rok se vše vyvíjelo slibně, tenhle nástroj
se mi líbil a já už fantazíroval, jak jednou třeba zasednu do řad
Brněnské filharmonie. Jenže přišla polovina května a s ní moje
pylová alergie. Kdo by chtěl klarinetistu, který bude každoročně
skoro dva měsíce mimo provoz. A tak jsem se dostal k violoncellu a opět k té sympatické a znovu zábavné Haně Bahenské.
Paní učitelka v hodinách říkala: „Já vždycky základy učím mrňata a tobě už je 11 let. Tak ti nesmí vadit, když budu říkat, že
máš mít prstíčky zabalené, jako bys držel jablíčko...“ Myslím,
že s tím se moje pubertální já ještě popasovalo, horší bylo, když
jsem po vstupu do třídy nafasoval manikúrové nůžky a byl odkázán ke koši. Občas se stávalo, že moje nehty byly prostě delší
a navíc obohacené o vzorky zeminy z Květnice, přes kterou samozřejmě vedla jediná rozumná cesta ze školy.
Pokud poslech jedné Tomitovy desky nastartoval můj zájem
o elektronickou hudbu, pak vznik školního cellového tria měl
stejný dopad na moje další aktivity na poli komorní hudby. Naše
trio nastudovalo řadu skladeb, s nimi absolvovalo několik soutěží a dovezlo i nějaká ocenění. Krátce po skončení jedné soutěže
oslovila naše paní učitelka předsedu soutěžní komise, významného brněnského skladatele Pavla Blatného. Posteskla si nad
nedostatkem originální literatury pro naše trio a požádala jej
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o skladbu. A on skutečně brzy napsal opus pro tři violoncella.
To už bylo nakročení do velkého světa hudby.
Od paní učitelky Bahenské jsem dostal nejen kvalitní technický základ, ale vzbudila ve mně i radost z muzicírování, chuť
hledat nové věci. Tímto směrem pokračovalo moje studium
na konzervatoři a JAMU. Brzy jsem klavír vyměnil za varhany
a zkoušel, co vydrží uši tišnovských farníků a později také nervy
mého profesora varhanní hry na akademii.
Přeji tišnovské ZUŠ při jejím výročí vše dobré: hlavně ať se nikdy neztratí to tvůrčí přátelské prostředí, které podporuje a rozvíjí zdravou muzikalitu. Potvrzuje to velké množství bývalých
absolventů, kteří se rádi vracejí ke svému studijnímu oboru. Byť
třeba jen ve formě skvělého koníčku nebo se svými dětmi, které
se tak často stávají novými žáky.

Igor Michalík

Ač je to s podivem, tak ani nevím, jestli jsem vůbec absolventem
tišnovské Lidové školy umění. Jisté je, že jako šestiletý jsem začal
docházet do třídy pana Josefa Cecavy, nejprve jsem hrál na zobcovou flétnu, a když mně vyrostly druhé zuby a měl jsem změnit nástroj, tak bylo nasnadě hrát na trubku jako téměř všichni žáci pana
Cecavy. Vzpomínám si, že mě pan učitel každou hodinu nechával
zkoušet hrát na trubku, ale nešlo mně to. Na trubku jsem nevyloudil ani tón. V té době již hrál můj bratr Jiří ve školní dechovce
na lesní roh a já si ho jednou doma půjčil a k mému překvapení
jsem byl schopen zahrát hned celou stupnici. Bylo rozhodnuto: začal jsem hrát na hornu. Téměř okamžitě jsem se stal členem školní
dechovky, se kterou jsme odehráli spoustu vystoupení a soutěží.
Byl jsem tak dobrý začátečník, že mně na jednom vystoupení řekli:
„Dělej, že hraješ na playback, jsi tu do počtu.“ Byla to legrace, ale
já se nechal strhnout bryskní polkou a hrál, ale zcela mimo tóninu
i rytmus, prostě mimo mísu. Všichni byli naštvaní, že jsem jim to
zkazil – a příště jsem hrál na velký buben…
Zúčastňoval jsem se i sólových soutěží, kde jsem končil
v krajském kole. V osmé třídě jsem přestoupil do LŠU v Kuřimi, kde jsem opět docházel do třídy pana Cecavy, který tam byl
tehdy ředitelem, a Karla Nováka, člena Státní filharmonie Brno.
Připravovali mě na přijímací zkoušky na Vojenskou konzervatoř
v Roudnici nad Labem, kam jsem ale nebyl pozván na talentové
zkoušky a nezbylo než nastoupit na učiliště TOS Kuřim, kde
jsem strávil rok. Následující rok jsem úspěšně složil talentovou
zkoušku na Konzervatoř Brno a zúčastnil se Ústředního kola
soutěže LŠU v Uničově, kde jsem obdržel třetí cenu.
S panem Josefem Cecavou jsem se setkal ještě jednou už jako
student 2. ročníku Brněnské konzervatoře, kde on jako začínající profesor založil žesťový kvintet, jehož jsem se stal členem
a byl jsem jím po celou dobu mých studií. Sluší se poděkovat
touto cestou panu Cecavovi za ta dlouhá léta, která se věnoval
nejen mně. Myslím, že to byla umělecky plodná doba, kdy právě s žesťovým kvintetem Brněnské konzervatoře jsme sklízeli
úspěchy nejen v Čechách, ale i v zahraničí. A to měl dva členy
z Tišnova, syna Aleše a mě.
Nic mladého umělce neformuje více než první setkání s hudbou a učitelem. Proto bych rád popřál tišnovské hudební škole,
ať má stále skvělé pedagogy, a mladým začínajícím umělcům
doporučuji „cvičit, cvičit, cvičit a hlavně vytrvat!“

Igor Michalík (stojící vlevo) hraje i v místním kvintetu Tišnovské
žestě. Foto z archivu Městského kulturního střediska Tišnov.

Igor Michalík
v roce 1994 absolvoval konzervatoř a zahájil studium
na JAMU. Už během studií se stal členem orchestru Janáčkovy opery, poté i orchestru operety Zemského divadla
Brno. V roce 1999 vyhrál konkurz do Státní filharmonie Brno,
kde momentálně působí už dvacátou sezónu s jednoroční
přestávkou – v roce 2001 získal angažmá v Libanonském
národním symfonickém orchestru v Bejrútu. Během svého
uměleckého života se setkával s mnoha významnými osobnostmi, ať už to byli Yehudi Menuhin, Charles Mackerras,
Libor Pešek, Petr Altrichter, Dagmar Pecková, Pavel Šporcl
či Radek Baborák, ale třeba také Gustav Brom nebo Karel
Gott. Zahrál si v nejlepších koncertních sálech Evropy, Japonska, Číny, Libanonu a Ománu a také ve Vatikánu několik
metrů od papeže Jana Pavla II.

"Sla
s návte
mi "
oslavy 70. vYročí založení
www.zustisnov70.cz
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2: Učitel a regenschori Benedikt Neumann

Dlouhodobý seriál o čestných občanech města Tišnova – díl 33.
Václav Seyfert

Pomineme-li dva úvodní díly, nejprve jedno zcela všeobecné
pojednání o čestných občanech a poté souhrnný přehled všech
tišnovských laureátů, předložili jsme našim čtenářům počínaje
květnovým číslem ročníku 2016 v tomto seriálu již rovnou třicítku
poměrně detailních portrétů osob, které jsou držitelem uvedeného
titulu. Do kompletního výčtu nám jich ještě několik zbývá, ale s výjimkou těch nejčerstvějších, jde již téměř vesměs o jména, která
zůstávají více či méně „tajemnými“. Existují totiž i čestní občané,
o nichž se toho ví velice málo a dohledat jakékoliv podrobnější informace o nich je nesmírně zapeklitým oříškem. Do této kategorie
do jisté míry patří i osobnost, se kterou se pokusíme vás seznámit
v tomto čísle, nicméně ve většině budoucích pokračování seriálu
zřejmě bude ještě daleko hůře. O kantorovi a řediteli kůru, který je
v Kronice města Tišnova mezi držiteli čestného občanství uveden
jako druhý v pořadí, se přece jenom ledacos ví.
Benedikt Neumann se narodil v roce 1807 ve Mšeně v Čechách, jeho otec Ignác byl policejní sluha (dle matričního zápisu
Polizeidiener). V roce 1839 se v Předklášteří oženil s Eleonorou
Klátilovou, dcerou místního postřihovače (Tuchscherer) Karla
Klátila a již v zápisu o sňatku je uveden jako učitel. Manželům
se postupně narodilo pět synů, nejprve v roce 1840 Bedřich, poté
1844 dvojčata Cyril a Metoděj, v roce 1847 Bohuslav a 1851 Jaromír Vítězslav, který ovšem zemřel již jako maličké dítě.
Další informace o Benediktu Neumannovi obsahuje „Kronika kůru farního chrámu v Tišnově“, která existuje v rukopise
pořízeném Jakubem Horákem. V roce 1839 se Neumann v našem městě ujal po svém předchůdci Fabiánu Dundáčkovi správy
varhan a řízení kostelního zpěvu. Šlo o vynikajícího hudebníka
a také velmi zručného skladatele. Byl opravdu posledním tišnovským kantorem, který zastával současně učitelskou i varhanickou profesi tak, jak bývalo v oněch dobách ve farních školách
zvykem, a měl tedy příjmy ze školy i při kostele. Kromě hry
na varhany ovládal ještě několik dalších hudebních nástrojů
a především byl neúnavným opisovačem not. Jak uvádí citovaná
kronika, „dodnes se na tišnovském kůru nachází mnoho skladeb jím
vlastnoručně opsaných“. Šlo o díla různých církevních skladatelů,
například Johanna Baptista Schiedermayra, Roberta Jana Nepomuka Führera nebo Antonia Diabelliho. V době jeho tišnovského
působení se navíc zdejší kostel dočkal nových varhan, které pořídil v roce 1855 místní měšťan František Bílý.
Úctyhodné postavení mezi obyvateli města si ovšem Benedikt
Neumann vydobyl především coby kantor, neboť čestné občanství mu bylo v roce 1880 uděleno za zásluhy o tišnovskou vzdělanost, městská kronika doslova uvádí, že se tak stalo „za třicetileté působení učitelské“. Jako učitel je doložen k roku 1846,
na odpočinek odešel v roce 1875. Když byla v roce 1852 na místě farní školy zřízena tzv. škola hlavní pro chlapce i děvčata,
působil zde Neumann jako její rektor. Škola měla původně dvě
třídy, od roku 1861 již tři, o rok později přibyla čtvrtá a v roce
1869 dokonce pátá. Její působiště bylo v budově číslo 21 v dnešní Bezručově ulici (později tu sídlila obecná a měšťanská škola
chlapecká), tamtéž žila i Neumannova rodina. V roce 1875 měla
14

škola již 428 žáků, z toho 218 chlapců a 210 děvčat. V souvislosti s tím jen malá odbočka pro zajímavé srovnání: na konci
školního roku 2016/17 vykazovaly tišnovské školy na 1. stupni
471 (nám. 28. října) respektive 301 (Smíškova) žáků, počet dětí
byl tedy v Neumannových časech i při podstatně menším počtu
učitelů prakticky srovnatelný.
V Kronice města Tišnova je uveden s datem 14. 9. 1862 dlouhý
zápis týkající se školy, z něhož stojí za to některé pasáže ocitovat
jak kvůli jejich obsahu, tak pro – z dnešního pohledu – poněkud
úsměvný jazyk tohoto pojednání: „Nadučitel při tišnovské hlavní škole 500 zl. a jeden každý podučitel 300 zl. ročně od obce služné obdrží…
Mimová toho služného obec učitelům žádné jiné příjmy aneb dodavky
dávati se zavázat nemůže, jenom pro budoucnost, kdyby nynější učitel
pan Benedikt Neumann odstoupil aneb zemřel, jeden z ustanovených
učitelů to obydlí in natura obdrží a též v tom pádě kostelní příjmy
jednomu neb druhému učiteli se odevzdají a v potvrzení vejše do jeho
služného přičítají; rozumí se, že ty ustanovené služné z obecní kase se
vyplatijou…“
Jak ve své práci „Kulturní poměry v městě Tišnově“ napsal
v roce 1948 zdejší pedagog a muzikolog PhDr. Aleš Vítek,
„... správa města byla po roce 1848 v německých rukou, přesto
i tenkrát se vyskytli uvědomělejší jedinci, zejména mezi drobnějšími
měšťany, jimž osvěta, hudba a český zpěv byly potřebou a nutností.
… K udržování národního uvědomění přispívali zejména osvícený
kněz Josef Fetter, lidumilný lékař Jan Hanuš, kantor a regenschori
Blahoslav Neumann a český měšťan Josef Dvořáček.“ Nenechme
se zmýlit jiným křestním jménem, Neumann se sám rád podepisoval Blahoslav a ještě poměrně nedávno se ulička směřující
vedle Panského domu dolů na Mlýnskou, pojmenovaná na jeho
počest, nenazývala Neumannova, nýbrž ulice Blahoslava Neumanna.
Neumann mimo jiné vytvořil pěvecký sbor, s nímž nacvičoval
české mše, zpěvy a koledy, přestože měl k dispozici bohatý archiv
německých skladeb. Tento pěvecko-hudební spolek se jmenoval
Zahrada, a ačkoliv dr. Vítek ve své práci uvádí, že šlo o společnost
úředně neregistrovanou, podle historického spolkového rejstříku
dostupného na webu byly jeho stanovy schváleny místodržitelstvím 25. 8. 1864, nepřežil však utužení politických poměrů konce desetiletí a z katastru byl v roce 1869 vymazán. Každopádně
může být považován za poměrně úspěšný pokus o posílení českého elementu a protiváhu germanizačních snah radnice.
Benedikt Neumann zemřel v roce 1891 ve věku 84 let.
Zdroje:
– Kronika města Tišnova
– Tišnov – příroda-dějiny-památky-lidé, vyd. město Tišnov, 2013
– zápisy z matrik Tišnova a Předklášteří, zprac. Jan Kos
– Kronika kůru farního chrámu v Tišnově, rukopis Jakuba Horáka, zprac.
Jan Kos
– Kulturní poměry v městě Tišnově, autor Aleš Vítek, Tišnovský kulturní
zpravodaj, březen 1973
– Historie Tišnova VI., autor Karel Fic, Tišnov Fotorevue č. 6 – květen 1997
– webová stránka spolky.profitux.cz/t/tisnov/tisnov0.html
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únorové kalendárium Tišnovska
Václav Seyfert

2. a 4. ÚNORA – PŘED 30 LETY
Ve čtvrtek a v sobotu 2. a 4. února 1989
byly v Králově jeskyni na Květnici učiněny dosud nejrozsáhlejší objevy. Téměř 17
let po vlastním objevu jeskyně a po zhruba pětiletém probíjení se závalem dospěli
nejvytrvalejší speleologové do prostoru
o rozměrech 35 × 17 metrů, který nazvali
Tišnovský dóm. Podrobně je tato událost
popsána v knize Pavla Vašíka Jeskyňáři
pod horou Květnicí, konkrétně v kapitole
Velkolepý Tišnovský dóm, v níž autor jmenuje jako jeho objevitele zejména Karla
Molíka a manžele Milana a Irenu Bulvovy.
3. ÚNORA – PŘED 15 LETY
V úterý 3. února 2004 způsobily ledové
kry povodňové nebezpečí na řece Svratce. Kusy ledu nahromaděné na řece a jejích
přítocích způsobily nejprve malou záplavu
v Předklášteří a po uvolnění horního jezu
u Trmačova zvedly řeku na jejím dalším
toku do nebývalé výše. Pod tehdy novým
mostem za Ostrovcem se vytvořila doslova
ledová bariéra, na jejímž odstranění se podíleli hasiči, policisté, členové povodňových
komisí a zejména pak pracovníci Povodí
Moravy, kterým se pomocí speciálních bagrů postupně podařilo celou bariéru rozbít.
5. ÚNORA – PŘED 80 LETY
V neděli 5. února 1939 se narodil František Sokol, dosud jediný tišnovský držitel
cenného olympijského kovu, konkrétně
bronzové medaile z volejbalu na hrách
v Mexiku 1968. Sportovní základy získával v Tišnově od tělocvikáře Jaroslava
Hudce a trenérů Milana Kříže či Alfréda
Mareše, před vojnou přestoupil do Králova Pole, během ní hrál za Slávii Košice
a pak už nejvyšší ligu v RH Brno. Po svatbě se přestěhoval do Ostravy, kde v období
1964–74 hájil barvy VŽKG Ostrava; s výjimkou sezóny po mexické olympiádě, kdy
byl hrajícím trenérem v druholigovém belgickém týmu Royal IXEL Brusel. Po roce
1980 se stal uznávaným trenérem. Zemřel
11. října 2011 v Ostravě, kde byl na jeho
počest založen memoriál v minivolejbalu
nejmladší generace.
13. ÚNORA – PŘED 395 LETY
V úterý 13. února 1624 zemřela abatyše
kláštera Porta coeli Kunhuta z Komo-
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15. ÚNORA – PŘED 15 LETY
V neděli 15. února 2004 obsadil člen tišnovského atletického klubu Petr Ondroušek z Čebína 2. místo na halovém
Mistrovství České republiky dorostenců v běhu na 1500 metrů. Akce se konala
v pražské hale na Stromovce a Ondroušek zaostal časem 4:20,2 pouhé dvě desetiny sekundy za vítězným Jakubem Holušou z Opavy, který později už v dospělém
věku vozil cenné medaile i z evropských
a světových šampionátů.

18. ÚNORA – PŘED 15 LETY
Ve středu 18. února 2004 odeslali starostové přilehlých obcí Kraje Vysočina
společný dopis poslancům Parlamentu
České republiky, v němž žádali o přestoupení ke správnímu obvodu města Tišnova
a o změnu krajských hranic. Dopis byl výsledkem jednání, které téhož dne proběhlo na tišnovské radnici za účasti starostů
24 obcí a hejtmana Jihomoravského kraje
Stanislava Juránka. Aktivita přinesla své
ovoce, neboť rozhodnutím parlamentu se
tyto obce staly od 1. ledna 2005 součástí
našeho kraje. Jednalo se o Borač, Borovník, Černvír, Dolní Loučky, Doubravník,
Drahonín, Horní Loučky, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimskou Novou Ves, Kuřimské
Jestřabí, Lubné, Nedvědici, Níhov, Olší,
Pernštejnské Jestřabí, Rojetín, Řikonín,
Skryje, Tišnovskou Novou Ves, Újezd
u Tišnova, Vratislávku a Žďárec.

18. ÚNORA – PŘED 35 LETY
V sobotu 18. února 1984 se v nové sportovní hale u sokolovny poprvé uskutečnilo i mezinárodní utkání. V mezistátním
střetnutí se před zraky asi 350 diváků
střetly juniorské házenkářské výběry
mužů Československa a Alžírska, které
se rozešly nerozhodným výsledkem 21:21.
Při slavnostním nástupu byly hráčům obou
týmů předány propagační materiály o našem městě – prospekt, odznak a obtisk.

20. ÚNORA – PŘED 15 LETY
V pátek 20. února 2004 oslavila 100.
narozeniny v té době nejstarší občanka
Tišnova, paní Marie Sekorová z Černohorské ulice. Pocházela od Litomyšle,
v Tišnově žila od své svatby v roce 1930;
její manžel býval v minulosti ředitelem
spořitelny. Gratulantům z vedení města ještě jubilantka po přípitku a besedě
sama zahrála na klavír. Zemřela 5. května 2006 v Brně.

18. ÚNORA – PŘED 30 LETY
V sobotu 18. února 1989 zemřel bývalý předseda Místního národního výboru
(MNV) v Tišnově z let 1953–60 Antonín
Řehoř. Narodil se 24. srpna 1906 v Bělči,
vyučil se kovářem a v roce 1949 se stal
kooptací členem MNV v Tišnově. Později
byl i členem jeho rady a zároveň pracoval jako referent Okresního národního
výboru Tišnov. Do doby jeho působení
v nejvyšší funkci na tišnovské radnici
spadají především velkolepé oslavy 700
let města v roce 1959. Byl znám svou nechutí k papírování a s problémy Tišnova
se seznamoval především osobní účastí
na místech, kde se něco dělo. Po odchodu
z radnice pracoval ještě několik let jako
údržbář v Dole Rudý říjen Olší. Bydlel
v Tišnově na Trnci, v posledních měsících
života pak u dcery v Drásově.

23. ÚNORA – PŘED 90 LETY
V sobotu 23. února 1929 hrálo tišnovské loutkové divadlo poprvé v nových
prostorách, a to v malém sále sokolovny
po boku levé galerie, jemuž se pak dlouhá
léta říkalo „loutkový sál“. Premiéru obstaralo představení hry Bacilínek, která
pojednávala o tuberkulóze a před níž měl
projev sokolský zdravotník MUDr. Štěrba. Hra se hrála celkem sedmkrát a měla
velký úspěch; fotografie scény a některé
loutky byly později vystaveny i na loutkářské výstavě v Praze. V čele tišnovského loutkového divadla v té době stála paní
Otilie Rosenbaumová, žena akademického malíře a profesora zdejšího gymnázia
Oldřicha Rosenbauma.

řan. V čele kláštera stála od roku 1617
po dobu sedmi let a prožila se svými řádovými sestrami krušné roky po zrušení
kláštera moravskými stavy v roce 1619,
které přivedlo celý konvent do dočasného
exilu na Pernštejně, kde přečkal stavovské války. Návratu do budov v Porta coeli
v roce 1625 se abatyše již nedočkala.
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zajímavé aktivity v únoru
Rodinné centrum studánka
Radka Štěpanovská, koordinátorka RC, a Zuzana Kurdiovská, členka spolku

V únoru jsme pro vás připravili řadu zajímavých aktivit. Podrobné informace
naleznete na www.studanka-tisnov.cz
nebo na FB. Na aktivity je třeba nahlásit
se předem! K přihlášení využijte e-mail
studanka.tisnov@gmail.com. V případě
zájmu zajistíme hlídání dětí.
1. Jak pracovat s tygrem v nás
i v našich dětech
Zveme vás na zajímavou přednášku manželů Kopsových, autorů knih s „tygří“ tematikou, která se uskuteční v úterý 5. 2.
od 16.30 do 19.00. Cílem přednášky je
vysvětlit, jak pracovat s tygrem, kterého
má v sobě každý z nás. Obrazně řečeno,
jak divokého tygra zkrotit nebo jak spícího tygra probudit, případně jak tygra
v dětech nezahubit.
2. Předškoláček
V 2. pololetí školního roku 2018/2019
otevíráme opět edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti a jejich
rodiče. V Předškoláčku pracuje s dětmi
a jejich rodiči psycholožka Mgr. Hana
Pelčáková Kubecová. Začínáme ve středu 6. 2. od 15.00 a od 16.00 na ZŠ 28.
října v Tišnově (15 setkání). Informace
a přihlášky získáte na tel. 736 607 320
nebo e-mailem h.kubecova@seznam.cz.

Dlouhá zimní odpoledne s dětmi si můžete
ve Studánce příjemně zkrátit v kroužku Šikulkové.
Foto: Martina Šaclová
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3. Léčivé, aromatické a kořeninové
rostliny
Také se těšíte, až přijde jaro a budete
víc na zahradě? Pojďte si naplánovat, co
všechno v ní letos změníte. Se zahradní
architektkou Ing. Hanou Ondruškovou
se v pátek 22. 2. od 17.00 do 19.00
zaměříme na rostliny využitelné v péči
o zdraví, krásu a domácnost. Probereme jejich nároky na prostředí, zásady
pěstování i zpracování. Dozvíme se, jak
osázet bylinkovou zahrádku nebo truhlík
a jak své výpěstky zpracovat a používat.
Zahradničení se budeme věnovat i v další
přednášce na téma Přírodě blízká zahrada v pátek 8. 3. ve stejném čase.
4. Karnevalový týden ve Studánce
Přijďte si s dětmi užít karnevalové veselí
do Studánky. Vybírat můžete ze tří termínů 25. 2., 26. 2. a 28. 2. vždy od 9.30
do 11.00 v tělocvičně. Budeme zpívat,
soutěžit a veselit se v maskách i bez nich.
Tentokrát na téma Čím budu, až vyrostu. Rezervace přes rezervační systém RC
Studánka nutná.
5. Dráčci – hravý program pro rodiče
s dětmi ve věku 4–7 let
V pondělí 4. 3. od 16.00 do 17.30 začíná cyklus pondělních setkávání Dráčci
(10 lekcí). Je určen především rodičům
s dětmi, které jsou neklidné nebo nesoustředěné (zejména s ADHD). Je však otevřen všem, kteří chtějí rozvíjet své děti
a posilovat vzájemný vztah. Program je
naplněn aktivitami na posílení hrubé
a jemné motoriky, paměti, pozornosti,
spolupráce a vztahu mezi rodičem a dítětem. Program vede Mgr. Soňa Kappelová, psycholožka se zkušeností s dětmi
s ADHD, lektorka kurzů Efektivního rodičovství.
6. Němčina pro mírně pokročilé
Zlepšete si svou němčinu ve Studánce!
Kurz se zkušenou lektorkou Hanou Homolačovou je vhodný pro všechny, kteří
se již někdy s němčinou setkali. Výuka probíhá v malé skupině. Začínáme
ve středu 6. 3. 2019 od 9.00 do 9.45.
Možnost hlídání dětí v Jezírku.

7. Jarní burza dětského oblečení
Připravujeme jarní burzu dětského oblečení, kde můžete prodat a nakoupit jarní a letní oblečení, obuv, hračky a další
dětské potřeby pro děti od 0 do 15 let.
Uskuteční se v sokolovně, Drbalova 274,
Tišnov, ve dnech 11.–13. 3. Formulář
na burzu a podrobné informace si stáhnete od pátku 8. 2. na www.studanka-tisnov.cz. Přijímáme jen 140 formulářů
pro prodej. Vítáme pomoc dobrovolníků
na burze!
8. Zdravá a krásná
– cvičení pro ženy s hlídáním dětí
Stále je možné připojit se k rannímu
cvičení žen, které se koná ve Studánce
ve středu od 7.45 do 8.30. Vede ho zkušená fyzioterapeutka Mgr. Martina Šaclová. Cílem je protáhnout celé tělo, posílit
problémové partie a předcházet bolestem
šíjových svalů a beder.
9. Letní příměstské tábory
v RC Studánka
I letos připravujeme v RC Studánka letní příměstské tábory pro předškolní děti
od ukončeného čtvrtého roku do šesti
let. Jejich termíny a zaměření zveřejníme
na webu RC Studánka v březnu.
Rodinné centrum Studánka,
Riegrova 318, Tišnov
www.studanka-tisnov.cz,
www.facebook.com/StudankaTisnov
Aktivity projektu „Rodičovství
jako příležitost“ jsou podpořeny
z dotačního programu Rodina. Jeho
součástí jsou aktivity 1, 2, 3, 5.

Tišnovské noviny
vcelku i po článcích
najdete také na
www.tisnovskenoviny.cz
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Z čeho roste Strom lásky?
Rodinné centrum studánka
Radka Štěpanovská, koordinátorka centra, a Zuzana Kurdiovská, členka spolku

Loni tišnovské náměstí Míru ozdobila Fontána lásky. Letos se můžete
těšit na Strom lásky.
Foto: Martin Hromčík

U příležitosti Národního týdne manželství směřujeme v Rodinném centru Studánka pozornost k hodnotám, na kterých stojí manželský nebo partnerský svazek. Chceme proto v letošním
roce na náměstí Míru v Tišnově vytvořit Strom lásky. Budeme
rádi, pokud se připojíte, aby Strom lásky rozkvetl do krásy.

„Lásko, milá lásko, kde ťa lidé berú? V zahradách nerosteš,
v poli ťa nesejú...“ Láska je opravdu prapodivná rostlina. Někdy
její semínko vzklíčí až zázračnou rychlostí, jindy klíčí pomalu
a nepozorovaně. A nikdo neví, co z toho semínka vyraší. Bude to
letnička, která na okamžik oslní zářivými květy a vůní, ze které
se točí hlava, a pak rychle zvadne? Bude to dvouletka? Nebo
trvalka? Anebo to bude strom, který bude pomalu růst a sílit
a díky tomu po dlouhé roky překoná všechny bouřky, roky sucha
i hojnosti? Každá rostlina potřebuje trochu jinou péči. Stejně tak
každá láska potřebuje něco jiného.
Když lidé uzavírají manželství, chtějí, aby z jejich lásky vyrostl silný a pevný strom. Víte, co právě váš strom potřebuje a jaká péče mu vyhovuje? Své zkušenosti můžete napsat
na obrázek (spojený panáček a panenka), který je ke stažení
na www.studanka-tisnov.cz/z-ceho-roste-strom-lasky, a donést
ho do Rodinného centra Studánka do pondělí 4. února 2019.
Všechny příspěvky zalaminujeme a ozdobíme jimi stromy u kašny na náměstí Míru v Tišnově. Prohlédnout si je budete moci
od 8. do 17. února 2019.

Aktuality

středisko volného času inspiro
Monika Chlupová Fruhwirtová

Volná místa v kroužku

Ježura (1.–2. tř.)
– úterý 12.45–13.45 hod.
Keramika pro prvňáčky 2 (1.–2. tř.)
– čtvrtek 12.30–13.30 hod.

Akce

Kouzelný karneval
– 27. 1. od 15.30 do 18.00 hod. v sále
pod kinem (MěKS Tišnov).
Pololetní příměstský tábor
– masopust – 1. 2. od 8.00 do 16.00 hod.
Ledové hry
Zveme všechny mladé bruslařské
nadšence i jejich rodiče na již druhý
ročník Ledových her. Akce se uskuteční v sobotu 23. 2. od 14 do 16 hodin na tišnovském kluzišti. Akce je
určena pro děti do 15 let. Pro bruslaře
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zdatné i začátečníky budou připravena zajímavá herní stanoviště a nejedna bruslařská výzva. S sebou doporučujeme kromě bruslí lyžařskou helmu
a pevné rukavice. Naše zmrzlé ruce
pomohou zahřát nápoje z nově otevřeného občerstvení u kluziště.
Jarní příměstský tábor
Pro žáky 1. stupně nabízíme o jarních
prázdninách příměstský tábor plný
her, tvoření, sportování a výletů. Termín 11.–15. 2. 2019 od 7.00 do 17.00,
cena 1 000 korun (v ceně program,
oběd, pitný režim).
Informace a přihlášky do 6. 2. 2019
na dklub@svcinspiro.cz.
Tábor je spolufinancován z projektu Evropské unie, operační program Zaměstnanost.
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Senioři se podívají do Macochy
a čeká je i maškarní bál
Centrum sociálních služeb Tišnov
Jana Wildová

Poslechový pořad Písničky ze starých časů
Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX pokračují další sezónou cyklu poslechových pořadů Ze starých časů, které připravuje a komentuje pan Ing. Václav Seyfert.
Přijďte se zaposlouchat i v roce 2019, a to:
středa 13. února – Andělská hitparáda
středa 13. března – Sportovní odpoledne
středa 10. dubna – Zvoní...
středa 22. května – Zvláštní zoologická zahrada
Sejdeme se v knihovně CSS Tišnov, začátek vždy v 15 hodin.
Vstupné dobrovolné.
Pravidelné aktivity
Cvičení: pondělí, středa, pátek 8–9 hodin
Harmonizační cvičení: středa 15.30–16.30 hodin
Procvičování paměti: úterý 8.30–9.30 hodin, od 9.30 zpívání
Procházky: čtvrtek od 13 hodin (v případě, že není jiná akce či výlet)
Tvořivé dílny: pátek 13–15 hodin
Knihovna: pondělí, pátek 10–12 hodin.
Všechny činnosti jsou určeny pro seniory z Tišnova a okolí (nejen z DPS).
Termíny plavání ve Wellness Kuřim
Únor 6. 2. 2019 (první středa v měsíci)
20. 2. 2019 (třetí středa v měsíci)
Březen 6. 3. 2019 (první středa v měsíci)
20. 3. 2019 (třetí středa v měsíci)
Duben 3. 4. 2019 (první středa v měsíci)
17. 4. 2019 (třetí středa v měsíci)
Květen 1. 5. 2019 (první středa v měsíci)
15. 5. 2019 (třetí středa v měsíci)
Odjezd od Podhorácké restaurace je v 11.45 hodin. Doprava
a vstupné: 110 Kč. Přihlašování a bližší informace: Ing. Petra Tomšíková, mob. 730 193 325, Marta Špirková, mob. 773 590 274
nebo osobně v knihovně CSS Tišnov, Králova 1742. V případě
nízkého počtu účastníků se v daném termínu nepojede.
Výstava obrazů od výtvarníků z Tišnova a okolí
Centrum sociálních služeb Tišnov vás zve na výstavu obrazů
na téma „Krajina Tišnovska a Vysočiny“. Výstavu můžete zhlédnout od 14. ledna do 1. února ve všední dny (po–pá 7.30–15.30
hodin) v prostorách u jídelny CSS Tišnov, které budou otevřeny
kulturní pracovnicí Ing. Petrou Tomšíkovou nebo paní Martou
Špirkovou po osobní nebo telefonické domluvě (knihovna CSS
Tišnov, mob. 730 193 325). Vstupné dobrovolné.
Hrady, hrádky, tvrze
Přednáška badatele Jiřího Vymětalíka
Zveme Vás na přednášku badatele Jiřího Vymětalíka ve čtvrtek
24. 1. ve 14 hodin v knihovně CSS Tišnov na téma Hrady,
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hrádky, tvrze, města i městečka. Uslyšíme o zaniklých i dochovaných hradech, tvrzích a jiných panských sídlech Blanenska,
Brněnska, Tišnovska od středověku po dnešek. Z našeho okolí
bude zmíněn například nejmenší hrad na Moravě Trmačov, dále
Osiky, Střemchov nebo zámek Lomnice. Vstupné dobrovolné.
Zájezd do vily Tugendhat v Brně
Centrum sociálních služeb Tišnov zve na zájezd do vily Tugendhat v Brně ve čtvrtek 14. 2. (odjezd autobusu od Podhorácké
restaurace v 8.45 hodin) a pro velký zájem i v úterý 5. 3. (odjezd autobusu od Podhorácké restaurace v 11.45 hodin). Délka
prohlídky cca 90 minut. Využijte jedinečné možnosti navštívit
tento architektonický skvost. Při zpáteční cestě je plánována
zastávka v restauraci na oběd (večeři). Cena 370 Kč (vstupenka
+ doprava).
Přihlašování a bližší informace: kulturní pracovnice Ing. Petra
Tomšíková, mob. 730 193 325
Počet možných účastníků je omezen na max. 15. (Na tuto akci
se pojede při přihlášení min. 13 osob.)
Maškarní puntíkovaná zábava
Zveme na maškarní zábavu plnou puntíků, která se uskuteční
ve čtvrtek 28. 2. ve 14.00 hodin v jídelně DPS Králova, k tanci a poslechu zahrají manželé Maškovi.
Máte doma puntíkované šaty ještě z tanečních? Šátek na krk,
přesně stejný, jako měl Ferda Mravenec? Halenku samé kolečko? Vytáhněte tyto kousky ze skříně a přijďte se v nich pobavit
na maškarní zábavu. Vítány jsou i jiné masky. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.
Upozorňujeme účastníky, že akce bude fotografována. Vybrané
snímky budou zveřejněny na webových stránkách Centra sociálních
služeb Tišnov v části Fotogalerie, případně v Tišnovských novinách
nebo v novinách Tišnovsko-Kuřimsko.
MDŽ – slavnostní koncert
Zveme Vás na koncert na oslavu Mezinárodního dne žen, který
se koná ve čtvrtek 7. 3. ve 14.00 hodin v jídelně DPS Králova. Účinkují: František Kratochvíl – klavír, Věra Bakalová – alt,
recitace, Marie Sedláčková – soprán, Eva Škodová – housle.
Vstupné dobrovolné.
Upozorňujeme účastníky, že akce bude fotografována. Vybrané
snímky budou zveřejněny na webových stránkách Centra sociálních
služeb Tišnov v části Fotogalerie, případně v Tišnovských novinách
nebo v novinách Tišnovsko-Kuřimsko.
RODOKMEN aneb „Znáte svůj rod a svoje předky?“
Zajímá Vás, jak se o svých předcích dozvědět, kde a jak začít,
kde hledat a co všechno k tomu budete potřebovat? Pokud ano,
dozvíte se to na přednášce Ing. Jana Kosa ve čtvrtek 21. 3.
od 14.00 hodin v knihovně DPS Králova. Vstupné dobrovolné.
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Zájezd do Punkevní jeskyně Moravského krasu
CSS Tišnov vás zve na zájezd do Punkevních jeskyní Moravského krasu ve čtvrtek 4. dubna. Odjezd autobusu od Podhorácké
restaurace v 8.30 hodin. Cena 490 Kč. V ceně zájezdu je doprava, vstupenka do jeskyní, silniční vláček a lanová dráha.
Silničním vláčkem se příjemně přesuneme až před vchod Punkevní jeskyně. Uvnitř budeme procházet mohutnými dómy
a chodbami s krápníkovou výzdobou, tzv. suchou částí jeskyně,
na dno propasti Macochy. Po prohlídce Macochy bude následovat projížďka na motorových člunech po podzemní říčce Punkvě.
Součástí plavby bude krátká prohlídka Masarykova dómu, nejkrásnější prostory Punkevních jeskyní.
Doba prohlídky: cca 60 minut, délka trasy: 800 metrů, délka
vodní plavby: 450 metrů.
Nebude chybět jízda lanovou dráhou, která vede od Punkevních
jeskyní na Horní můstek propasti Macochy. Zpět k autobusu
(parkoviště Skalní mlýn) se svezeme opět silničním vláčkem.
Při zpáteční cestě je plánována zastávka v restauraci na oběd.
Předpokládaný návrat v cca 15.30 hodin. Přihlašování a bližší informace: kulturní pracovnice Ing. Petra Tomšíková, mob.
730 193 325. Počet možných účastníků je omezen na max. 25.
(Na tuto akci se pojede při přihlášení min. 15 osob.)
Velikonoční výstava
Centrum sociálních služeb Tišnov vás zve na velikonoční výstavu, která se koná v úterý 16. dubna od 9.00 do 16.00 hodin
v prostorách DPS Králova. Vstupné dobrovolné.

Velikonoce na zámku Lysice
Centrum sociálních služeb Tišnov vás zve ve čtvrtek 18. 4.
na zájezd do zámku Lysice, ve kterém se uskuteční tradiční
výstava „Jaro na zámku“, díky které zámecké komnaty a sály
doslova rozkvetou velkým velikonočním a jarním květinovým
aranžmá. V předzámčí zámku čeká pro zájemce zámecká kavárna a k individuální prohlídce i zámecká zahrada.
Odjezd autobusu od Podhorácké restaurace je v 9.00 hodin.
Cena 270 Kč (doprava + vstup do zámku + výstava). Předpokládaný návrat do 15.00 hodin.
Přihlašování a bližší informace: kulturní pracovnice Ing. Petra
Tomšíková, mob. 730 193 325.
Flora Olomouc 2019, jarní etapa
40. ročník mezinárodní květinové a zahradnické výstavy
Centrum sociálních služeb Tišnov vás zve na zájezd proslulé
květinové výstavy Flora Olomouc, a to ve čtvrtek 25. 4. Odjezd autobusu od Podhorácké restaurace je v 8.00 hodin. Cena:
230 Kč (cena za dopravu). Vstup si hradí každý sám na místě
(dospělí: 150 Kč, důchodci: 80 Kč, ZTP a ZTP/P: 60 Kč).
Výstavu doplní vyhledávané jarní zahradnické trhy s pestrou nabídkou květin, rostlinného materiálu, zahradnických pomůcek
a hobby potřeb, dále veletrh zahradní mechanizace. Při zpáteční
cestě je plánována zastávka na pozdní oběd (večeři). Předpokládaný návrat do 18.00 hodin.
Přihlašování a bližší informace: kulturní pracovnice Ing. Petra
Tomšíková, mob. 730 193 325.
Jeskyně Blanických rytířů
Centrum sociálních služeb Tišnov vás zve ve čtvrtek 9. 5. na zájezd do Rudky u Kunštátu, kde navštívíme dílo rodáka z nedalekého Bořitova, Stanislava Rolínka „Jeskyně Blanických rytířů“,
které je unikátní, inspirované českou historií. Odjezd autobusu
od Podhorácké restaurace je v 9.00 hodin.
Cena 220 Kč. V ceně zájezdu je doprava, vstupenka do jeskyní
a na rozhlednu, zahrada smyslů – hmatová stezka. Po prohlídce jeskyně, rozhledny a zahrady smyslů je plánován oběd v restauraci v bezprostřední blízkosti areálu. Předpokládaný návrat
v cca 15.00 hodin.
Přihlašování a bližší informace: kulturní pracovnice Ing. Petra
Tomšíková, mob. 730 193 325.

Centrum sociálních služeb Tišnov

Pečovatelská služba
od 1. 1. 2019
pro všechny cílové skupiny
pro všechny věkové kategorie
24 hodin denně
v domácnosti klienta

Kontakty: 549 410 301,
549 410 312, 773 590 275

TN 02/2019

19

společnost

Díky za těch deset let

Centrum sociálních služeb Tišnov
Jana Wildová

Minule jsem v TN rekapitulovala rok
2018, nyní bych ráda alespoň stručně
shrnula uplynulých deset let mého působení v Centru sociálních služeb a poděkovala jeho pracovníkům.
Před deseti lety byla příspěvková organizace zřízena z organizační složky
města. Znamenalo to v mnoha oblastech
začít od nuly, mimo jiné zcela od základu vytvořit systém účetnictví. V počátku nám pomohla zkušená účetní paní
Helena Adamcová, v dalších letech jsme
se všemi záludnostmi účtování pestrých
činností centra válčily s Maruškou Řehořovou. Postupně jsme se vypořádaly
s DPH, tvorbou PAP, různými změnami
zákonů i kontrolami. Dodnes jsem velmi
vděčná, že se tehdy nechala k účtařině
přemluvit. Byla to krásná spolupráce.
Brzy jsme se dostali ze záporných čísel hospodářského výsledku k číslům
kladným, která za ty roky v součtu činí
cca 800 000 korun. Plusu dosahujeme
trvale, i když účtárnu převzala Katka
Malášková.
Řadu změn prodělaly během let i sociální služby. Jako sociálně aktivizační
služby jsme několik let provozovali i společenské akce, což přinášelo svoje výhody i úskalí. Nikdy jsme však nabídku
aktivit pro seniory nepřerušili. Od roku
2009 proběhlo na 30 tanečních zábav, 80
zájezdů a výletů, řada kulturních akcí,
na kterých vystoupily stovky účinkujících. Co se jednou zavedlo a osvědčilo,
stalo se běžným standardem. Řadu akcí
iniciovala Romana Konečná a s každou
další kulturní pracovnicí jsme nabídku
dále rozšiřovaly. Samozřejmě vždy s přispěním a aktivní účastí samotných seniorů, což ukázali v roce 2016, kdy pod
vedením Markéty Prokopové na oslavě
Dne seniorů vystupovali pouze ti dříve
narození a předvedli úžasný program.
Beze změny nezůstala ani pečovatelská
služba, kterou využívalo nebo nyní využívá celkem 950 klientů. Proměnila se
zejména tvář pečovatelské služby, její
financování, administrativa s ní spojená,
úkony do ní zahrnuté. Jsem velmi ráda,
že i v dobách, které tomu nepřály z hlediska nastavených pravidel, se mi poda-
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řilo obhájit noční provoz pečovatelské
služby v DPS, k němuž se naopak nyní
pravidla přiklánějí. Také pečovatelky se
musely mnohé naučit. Nejen v práci s klienty, ale také například sestavovat individuální plány, zadávat záznamy do počítače, používat čtečky úkonů a mnoho dalšího. Však od roku 2008 do dnešní doby
zůstali jen vytrvalci jako Zdenka Knoflíčková na rozvozu obědů a Marie Hytychová v DPS. A samozřejmě vedoucí pečovatelek, paní Alena Šikulová, vždy ochotná
přispět každému klientovi radou nebo pomocí. Kolik příběhů, i neveselých, jsme
zažily! Děkuji za to, že jsme je zvládly.
Poděkování by si zasloužily mnohé další
pečovatelky. Nemohu jmenovat všechny,
protože ač je jádro kolektivu vzácně stabilní, postupně se jich zde v zaměstnání
vystřídalo na 35. Alespoň ty déle sloužící: Jitka Mezeiová, Lenka Dolníčková, Jindřiška Ráčková, Jana Dolíhalová,
Alena Smejkalová a další pracovnice,
dnes mimo pečovatelskou službu – Marta Špirková a pedikérka Eva Smolíková.
Každá přispěla svým dílem, svým přístupem, každá nechala v CSS kousek zdraví,
nervů, ale hlavně srdíčka. A pořádný kus
odvedené práce.
Ani klientům není často jedno, která pečovatelka k nim chodí. V terénu
i v domě s pečovatelskou službou. „Penzion“ je tak trochu svět sám pro sebe.
Společenství jeho obyvatel, zaměstnanců
CSS, nájemců nebytových prostor. Každý
zanechává otisk a přispívá k atmosféře.
Jsou to uklízečky, z nichž zejména paní
Marie Štouračová patří už takřka k inventáři. Bez její pracovitosti a poctivého
přístupu by se centrum těžko obešlo. Důležitý je také údržbář Ivo Dvořák. Ten dokáže v podstatě všechno opravit, ale navíc v klidu seniorům vysvětlí, co je třeba.
Administrativní pracovnice v kanceláři je
zase prvním nárazníkem pro návštěvníky
i volající. Dříve Zdeňka Večeřová, dnes
Miluška Petříčková. Obě vždy ochotné
a připravené vyslechnout každého příchozího a současně se vždy dopočítat peněz v pokladně, což je obdivuhodné.
„Penzion“, to jsou také budovy. I ty
za deset let prošly změnou. Zejména Krá-

lova, kde probíhala v letech 2013–2014
celková revitalizace. Kdo si dnes vzpomene na mechanické hlavní vstupní dveře?
Na jiný vzhled a barevnost budov? Vedle
toho jsme během deseti let provedli opravy za celkem 8 milionů korun. Těžko by
se to obešlo bez správce DPS, Miloslava
Sáblíka a jeho dokonalé znalosti každého
uzávěru vody, každého ventilu nebo okna
v rozsáhlé budově centra. Také jemu děkuji za skvělou spolupráci.
Obyvatelé DPS ho poznají při přebírání bytu, když se sem stěhují. Průměrně
se za rok obmění 17 bytů. Od roku 2009
se tak nově obsadilo 162 bytů, což znamená, že se vyměnilo 80  % obyvatel
domů na Králově i Čimperku. O zájmu
o ubytování v DPS Tišnov svědčí množství přijatých žádostí. Od roku 2009
jsem zařadila 750 žadatelů do pořadníku. V současné době je evidováno přes
500 žádostí. V podstatě se všemi žadateli jsem osobně hovořila o jejich situaci
a opravdu hodně se tak dověděla o životě. Je skvělé, že existuje takové zařízení,
jako je toto tišnovské. Umožňuje řešit
situaci lidí, kteří potřebují péči a pomoc,
často bydlí v nevyhovujících podmínkách, ale do žádného zařízení sociálních
služeb nemají šanci se dostat.
Neodcházím ráda a bude se mi
po všech stýskat. Po zaměstnancích
i po obyvatelích. Odcházím s vědomím, že
vždycky je co zlepšovat, ale že můj následovník převezme CSS v dobré kondici: máme dostatek peněz na bankovních
účtech, v rezervním i investičním fondu.
Hospodaříme dobře. Vše je připraveno
na změny, které čekají pečovatelskou
službu. Absolvovali jsme inspekci a jsou
uzavřeny a zpracovány její výsledky. Byl
schválen projekt na nákup nového auta.
Vyladili jsme mnohé organizační, účetní
a formální postupy. A vím, že zde zanechávám tým, který se jen tak něčeho nezalekne. Díky za těch deset let s Vámi.
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Děti cvičí se zvířátky, provází je sokolík Pepík
T. J. sokol Tišnov
Helena Žižlavská

I v letošním roce se naše jednota připojila k 3. ročníku celostátního projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.
Projekt je určen pro děti věkových kategorií 3 až 4 roky, 4 roky
až 5 let a 5 až 6 let. Mohou se ho zúčastnit nejen sokolské jednoty, ale také mateřské školy. V loňském ročníku se k projektu
připojilo 150 mateřských škol a 155 sokolských jednot z celé
republiky. V naší jednotě se do projektu zapojily děti ze cvičení
předškoláků a rodičů a dětí.
Na cestě do světa zvířátka provází sokolík Pepík, který zvolil
cestu po jednotlivých světadílech. Vlak se skládá z lokomotivy,
na které jede Pepík do světa, a z pěti vagónků představujících
světadíly. Každá kategorie dětí má soubor pohybových činností
podle jejich věku. Jednotlivé pohybové činnosti reprezentují zví-

Rekonstrukce šaten
T. J. sokol Tišnov
Helena Žižlavská

Od 12. listopadu 2018 probíhá v sokolovně rekonstrukce šaten
u tělocvičny. Sportovci, kteří chodí do tělocvičny T. J. Sokol, a také
ti, kteří navštěvují sportovní halu, se musí uskromnit a pro převlečení využívat halu, tělocvičnu nebo náhradní prostory ve velkém sále
a suterénu sokolovny. Do konce ledna by mělo být všechno hotovo
a od února se začnou šatny znovu používat. V následujících řádcích
bychom Vás chtěli seznámit s tím, jak rekonstrukce probíhala.
Nejdříve byly ve sprchách v přízemí vybourány sprchové zástěny, odstraněny dlažby a obklady, následně byly rozkopány
podlahy, které čím více se kopalo, tím byly mokřejší, až se odhalila stávající kanalizace a v rozích sprch stála voda. Bylo nutné
původní kameninovou kanalizaci vykopat, udělat nové rozvody
odpadů svislé i vodorovné. Nefunkční původní kanalizace byla
příčinou vlhnoucích příček mezi šatnami a tělocvičnou. Tyto zdi
jsou nyní okopány a opraveny a budeme čekat, až vyschnou,
abychom pak mohli chodby vymalovat. Bylo provedeno izolování
stěn a podlah proti vodě a vybetonovány nové podlahy ve sprchách v přízemí. Shnilé zárubně dveří mezi šatnami a sprchami
v přízemí byly vyměněny a instalovány nové. Ve sprchách byly
provedeny nové rozvody vody a ve sprchách i šatnách nové rozvody elektřiny. Byly vyměněny luxfery a původní dřevěná okna
z místností do chodby a instalována okna nová, byly instalovány
sádrokartonové podhledy ve sprchách i šatnách a nové osvětlení. Stávající radiátory byly odstraněny a nahrazeny deskový-
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řátka s přiřazeným symbolem. Po zvládnutí úkolů dané činnosti
si děti vylepí samolepku do svého cvičebního deníčku.
Na konci školního roku děti obdrží ještě diplomy a malé dárečky. Do 3. ročníku je již zapojeno 48 400 dětí, 2 600 pedagogů
a 820 mateřských škol, tělocvičných jednot, sportovních oddílů
a dětských skupin z České republiky i ze zahraničí.
Pokud se chcete připojit se svými dětmi, navštivte cvičení
předškolních dětí ve čtvrtek od 16 do 17 hodin nebo cvičení rodičů a dětí ve čtvrtek od 17 do 18 hodin v naší T. J.

mi radiátory. V místnosti sprch v přízemí vznikly nově kabinky
s WC, které mohou využívat především děti a ženy, které tak nemusí chodit na WC ve druhém patře. Šatny byly vybaveny panely
s háčky, původní lavice byly opískovány, nově natřeny a osazeny
novými deskami. Šatny jsou nově vymalovány a vybaveny šesti
uzamykatelnými skříňkami. Ve sprchách je nové sanitární zařízení, veškeré obklady a dlažby.
Děkujeme firmě Ing. Brázda – Univers s. r. o. za realizaci
stavby, rychlé a vstřícné jednání. Děkujeme všem sportovcům
za trpělivost a přizpůsobení se omezenému provozu. A také děkujeme zaměstnancům T. J. Sokol Tišnov, kteří měli více práce
se zajišťováním náhradních prostor pro sportovce a s úklidem.
Doufáme, že se nám podařilo vybudovat příjemné a funkční
zázemí pro všechny, kdo přijdou cvičit do tělocvičny i haly. Byli
bychom rádi, aby nám opravené šatny a sprchy dobře a dlouho
sloužily a všichni sportovci se u nás cítili dobře.
Fotogalerie k rekonstrukci je k nahlédnutí na stránkách Sokola http://www.sokoltisnov.cz/.

Od 12. listopadu 2018 probíhá v sokolovně rekonstrukce šaten u tělocvičny.
Foto: archiv T. J. Sokol Tišnov
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kultura

kulturní akce únor

městské kulturní středisko
Předprodejová místa pro koncerty:
TIC Tišnov (náměstí Míru 120 – vchod z náměstí Komenského)
Předprodej vstupenek je ukončen vždy 1 den před koncertem.
Ludmila Kubíčková duo
středa 20. února, 19.30, velký sál MěKS Tišnov

PŘIPRAVUJEME
Trhová slavnost – masopustní veselí
sobota 2. března, 15.00
Masopustní trhová slavnost s tradičním průvodem masek plná
veselí, zvyků, zabíjačkových dobrot a tanečků. Sraz jako obvykle
v ulici Králova v Tišnově v 15.00 hodin (před hlavním vchodem
CSS). Trasa průvodu masek z ulice Králova na Květnici povede
městem k faře (15.25) se zastavením na radnici (15.40) a konečnou zastávkou na tržišti zahrady MěKS, kde se můžete najíst
a napít, co hrdlo ráčí!! Srdečně jsou zvány nejen všechny masky!
Guarneri Trio Prague
středa 6. března, 19.30, velký sál MěKS
Guarneri Trio Prague patří od svého založení v roce 1986
ke špičkovým klavírním triím klasického charakteru. Již první
pozoruhodné úspěchy zajistily triu nejvyšší pozornost mezinárodního hudebního tisku, který ho řadí k předním komorním
hudebním souborům právě pro prvotřídní souhru, mimořádnou
zvukovou kvalitu a vysokou technickou virtuozitu.

Talentovaná mladá hornistka ověnčená rozličnými hudebními
cenami, hrála také v orchestru opery Národního divadla v Brně,
od roku 2015 je členkou Slovenské filharmonie v Bratislavě.
Do Tišnova přijede s klavírním doprovodem Zuzany Valentové.
Vstupné: dospělí 160 Kč / ZTP, senioři 120 Kč, studenti a děti
do 12 let zdarma
Cervantes, Lasica, Satinský, Strnisko: Don Quijote
čtvrtek 21. a pátek 22. února, 19.00, Kino Svratka
Dosud
neuvedená
autorská variace dvojice L+S na proslulou klasickou látku
v nové úpravě a nastudování. Původní
předloha byla obohacena o neznámé dialogy Júlia Satinského
na quijotovské téma,
písňové texty Milana
Lasici a Tomáše Janovice a herecké improvizace obou představitelů hlavních rolí. V úlohách dvou smutnosměšných hrdinů,
Dona Quijota a Sancho Panzy, se představují přední čeští herci Jiří Lábus a Oldřich Kaiser. Touto inscenací v režii Vladimíra
Strniska vás zveme do dávného světa rytířských románů, který
se kupodivu nápadně podobá světu, v němž žijeme my.
Vstupné na představení 21. 2.: 390 Kč (12. řada a výše)
Vstupné na představení 22. 2.: 450 Kč (1.–11. řada), 390 Kč
(12. řada a výše)
Upozorňujeme, že pro abonenty Divadelního předplatného MěKS
je určeno pouze představení ve čtvrtek 21. 2.
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Změna programu a míst konání všech kulturních akcí vyhrazena.

PRONÁJMY PROSTOR MěKS
MěKS nabízí prostory objektu na Mlýnské 152
(velký sál, malý sál, foyer, zahrada, kuchyňka
aj.), v Muzeu města Tišnova na Jungmannově 80
(stylová kavárna, vnitřní terasa) a areál letního
kina ke krátkodobým pronájmům.
Různě velké prostory dle potřeby, veškeré
nezbytné zázemí, nerušené soukromí.
Bližší informace na tel. 549 410 211 nebo
pronajmy@kulturatisnov.cz, tic@kulturatisnov.cz
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Kam v Tišnově

číslo 02

únor

přehled akcí v Tišnově a okolí

2019

Datum

Čas

Akce

Místo

Organizuje

24. 1. 2019

14.00–15.30

Hrady, hrádky a tvrze známé
i neznámé – Jiří Vymětalík

Knihovna DPS Králova

CSS Tišnov

24. 1. 2019

17.00–18.00

Besídka žáků ZUŠ Tišnov

Sál ZUŠ

Základní umělecká škola

24. 1. 2019

18.15–20.15

Předporodní příprava – 1. setkání

RC Studánka, Riegrova 318,
Tišnov

Rodinné centrum Studánka

25. 1. 2019

18.00–20.00

Večer s vínem
– Veltlín a Riesling pokaždé jinak

Kavárna muzea

Muzeum města Tišnova –
Müllerův dům

26. 1. 2019

8.30–18.00

Inspirativní setkání žen

Pension AK KORAL Tišnov

BALANCE INSTITUT, z. s.

26. 1. 2019

9.00–17.00

Sourozenecké souznění
a nesouznění

RC Studánka, Riegrova 318,
Tišnov

Rodinné centrum Studánka

27. 1. 2019

15.30–18.00

Karneval

MěKS sál pod kinem

Inspiro Tišnov

27. 1. 2019

19.00–21.30

Everyman aneb Země peciválů

Sokolovna Tišnov

Karasovo divadlo

28. 1. 2019

17.30–20.00

Starý Tišnov vesele a vážně, jak
jsme ho prožívali

Café a Zahrádka U Palce,
Jungmannova 70, Tišnov

Café a Zahrádka U Palce

29. 1. 2019

16.00–20.00

SmyslůPlný rok 2019
Mozaikujeme spolu – Marie
Bezuchová

Městská knihovna Tišnov

Městská knihovna

29. 1. 2019

18.00

5. večer s fotografií

Sál Kina Svratka

KPF

31. 1. 2019

18.30–20.00

Mnoho tváří Luboše Andršta

Muzeum města Tišnova,
Jungmannova 80, kavárna

deTOX

1. 2. 2019

8.00–16.00

Příměstský pololetní tábor

Inspiro – klubovna

Inspiro Tišnov

2. 2. 2019

19.00–00.00

Tišnov plesá aneb Tančíme
podruhé

Sokolovna Tišnov

3. 2. 2019

19.00–21.30

Everyman aneb Země peciválů

Sokolovna Tišnov

Karasovo divadlo

5. 2. 2019

16.30–19.00

Jak pracovat s tygrem v nás
i v našich dětech

RC Studánka, Riegrova 318,
Tišnov

Rodinné centrum Studánka

5. 2. 2019

17.00–19.00

Zapomenutý klášter augustiniánek
v Doubravníku – Mgr. Pavel
Staněk

Městská knihovna Tišnov

Městská knihovna

6. 2. 2019

11.45–15.00

Plavání ve Wellness Kuřim

Wellness Kuřim

CSS Tišnov

6. 2. 2019

15.00–15.45

Předškoláček – 1. setkání
(1. skupina)

ZŠ 28. října, Tišnov

Rodinné centrum Studánka

6. 2. 2019

16.00–16.45

Předškoláček – 1. setkání
(2. skupina)

ZŠ 28. října, Tišnov

Rodinné centrum Studánka

7. 2. 2019

16.00–17.00

Ignác Raab – Klanění tří králů

GJJ, Brněnská 475, Tišnov

Galerie Josefa Jambora

Jarní příměstský tábor

Inspiro – klubovna

Inspiro Tišnov

11.–15. 2. 2019
11. 2. 2019

17.30–20.00

Popovídejme si o cestování

Café a Zahrádka U Palce,
Jungmannova 70, Tišnov

Café a Zahrádka U Palce

12. 2. 2019

18.00–19.30

Asertivní komunikace – jak ji
využívat v běžném životě

Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro
– kancelář BALANCE INSTITUT

BALANCE INSTITUT, z. s.

13. 2. 2019

15.00–16.15

Písničky ze starých časů
Andělská hitparáda

Knihovna DPS Tišnov

deTOX a CSS Tišnov

KAM 02/2019
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únor 2019
Datum

Čas

Akce

Místo

Organizuje

14. 2. 2019

8.45–14.00

Zájezd do vily Tugendhat v Brně

Vila Tugendhat v Brně

CSS Tišnov

18. 2. 2019

18.00–21.00

Moderní psychohygiena
EFT – práce na zlepšení zdraví
a psychické odolnosti

Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro
– kancelář BALANCE INSTITUT

BALANCE INSTITUT, z. s.

19. 2. 2019

17.00–19.00

O masopustu – anglická výtvarná
dílna s Radkou Kaclerovou

GJJ, Brněnská 475, Tišnov

1. BRĎO Tišnov – GINGO

20. 2. 2019

11.45–15.00

Plavání ve Wellnes Kuřim

Wellnes Kuřim

CSS Tišnov

20. 2. 2019

19.30–21.00

Ludmila Kubíčková duo

Velký sál MěKS Tišnov

Městské kulturní středisko Tišnov

21. 2. 2019

16.00–19.00

SmyslůPlný rok 2019 – ze Země
do vesmíru – mobilní planetárium

Městská knihovna Tišnov

Městská knihovna

21. 2. 2019

19.00–21.00

Don Quijote

Kino Svratka

Městské kulturní středisko Tišnov

22. 2. 2019

17.00–19.00

Léčivé, aromatické a kořeninové
rostliny

Rodinné centrum Studánka,
Riegrova 318, Tišnov

Rodinné centrum Studánka

23. 2. 2019

10.00–12.30

Kouzelná zahrada – výtvarná dílna
GJJ, Brněnská 475, Tišnov
s Lucií Zamazalovou

Galerie Josefa Jambora

23. 2. 2019

14.00–16.30

Ledové hry

Kluziště Tišnov

Inspiro Tišnov

24. 2. 2019

15.00–16.00

Jaké obrazy domova si člověk
odnáší v srdci...

Podhorácké muzeum
v Předklášteří

Podhorácké muzeum

24. 2. 2019

16.00–17.00

J. Jambor – Souznění s krajinou

GJJ, Brněnská 475, Tišnov

Galerie Josefa Jambora

24. 2. 2019

19.00–21.30

Everyman aneb Země peciválů

Sokolovna Tišnov

Karasovo divadlo

25. 2. 2019

09.30–11.00

Karnevalový týden ve Studánce

Rodinné centrum Studánka,
Riegrova 318, Tišnov

Rodinné centrum Studánka

25. 2. 2019

17.30–20.00

Starý Tišnov vesele a vážně, jak
jsme ho prožívali

Café a Zahrádka U Palce,
Jungmannova 70, Tišnov

Café a Zahrádka U Palce

26. 2. 2019

17.30–19.00

Na kole do horských vesnic
Ázerbájdžánu – Radomír Čížek

Městská knihovna Tišnov

Městská knihovna

26. 2. 2019

18.00–20.00

O životě s vědomím přítomnosti
smrti

Tišnov, Janáčkova 333, kancelář
BALANCE INSTITUT

BALANCE INSTITUT, z. s.

27. 11. 2018 – 30. 4. 2019

KNIHY MÉHO SRDCE – Svět Astrid Lindgrenové – žákovská výstava

Městská knihovna Tišnov

27. 11. 2018 – 10. 3. 2019

Život v měšťanské domácnosti po první světové válce

Podhorácké muzeum v Předklášteří

12. 1. – 28. 2. 2019

Roman Janusz – Cesty opačným směrem – fotografie

Domov sv. Alžběty, Žernůvka

15. 1. – 24. 2. 2019

Jana Kotová Kouřilová: Obrazy starého Tišnova

Podhorácké muzeum

9. 1. – 28. 2. 2019

Výstava: Cínované šperky – Květa Kolaříková

Městská knihovna Tišnov

14. 1.– 1. 2. 2019

Výstava obrazů od výtvarníků z Tišnova a okolí

Prostory u jídelny CSS Tišnov, 1. patro

26. 1. – 14. 4. 2019

Milování v přírodě

Muzeum města Tišnova – Müllerův dům

5. 2. – 7. 4. 2019

Tajemný les – práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Tišnov

Podhorácké muzeum v Předklášteří

Druh akce:

II

Organizuje:

výstava

divadlo

koncert

akce pro děti

přednáška

ostatní

Muzeum města

Podhorácké muzeum

Základní umělecká škola

Městská knihovna

MAS Brána Vysočiny

Centrum sociálních služeb

MěKS

RC Studánka

T. J. Sokol Tišnov

Galerie J. Jambora

Inspiro

Ostatní
KAM 02/2019

Kam v Tišnově

číslo 02

únor

program Kina Svratka

pátek

1. 2.
19.30

sobota

2. 2.
17.00

sobota

2. 2.
19.30

neděle

3. 2.
17.00

pondělí

4. 2.
20.00

úterý

5. 2.
17.30

středa

6. 2.
20.00

pátek

7. 2.
19.00

KAM 02/2019

SLOŽKA 64
120 Kč
Mrazivý detektivní příběh založený na skutečné kapitole dánských
dějin je čtvrtým severským thrillerem natočeným podle bestsellerů
Jussiho Adler-Olsena.
DK/DE / 100’ / 2018 / mysteriózní thriller / 12+ / titulky
ČERTÍ BRKO PRO DĚTI
130 Kč / 110 Kč
V Pekle se porouchá Čertí brko, které zapisuje hříchy. Lucifer proto
vyšle čerta Bonifáce, aby mu doručil nové z Pytlova. Podaří se mu
to a získá navíc srdce krásné Markétky?
CZ / SK / 99’ / 2018 / pohádka / MP
FAVORITKA
120 Kč
V 18. století vládne Velké Británii královna Anna. Trpí však dnou, je plachá,
a navíc není dostatečně vzdělaná. Kdo se
stane její favoritkou nejen při výpomoci
s vládnutím, ale i v milostném životě?
IE / GB / US / 119’ / 2018 / historické drama / 15+ / titulky
PSÍ DOMOV
PRO DĚTI
110 Kč
Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Od té doby
se stali nejlepšími přáteli. Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se
více jak 600 km od svého pána. Láska k páníčkovi je však silnější
než nepřízeň osudu a Bella se rozhodne vrátit se domů. Cestou ji
čeká mnoho dobrodružství, noví přátelé, ale i nebezpečí a nástrahy
velkého neznámého světa.
US / 92’ / 2019 / rodinný / MP / 130 Kč / dabing
BOHEMIAN RHAPSODY
120 Kč
Oslava rockové skupiny Queen, jejich hudby, a především Freddieho Mercuryho v emocemi a fakty nabité show. Od prvního koncertu
až po památné Live Aid (1985).
US / 134’ / 2018 / hudební drama / 12+ /  titulky
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
BIO SENIOR
70 Kč
Charismatický cynik Karel Král je miláčkem žen. Jednoho dne se ale
dostane do šlamastiky a opilý se rozhodne situaci vyřešit po svém
– přeje si stát se ženou, protože ty to mají přece lehčí. Netuší však,
že se mu přání vyplní…◄
CZ / 95’ / 2018 / komedie / MP
DyCHEJTE KLIDNĚ
FILMOVÝ KLUB
100 Kč / 80 Kč
Silně emotivní, nikoli však sentimentální příběh dvou na první
pohled velmi odlišných žen, které
osud svede dohromady a vyjeví,
jak moc toho mají společného.
Komorní příběh o vyčleněnosti a obětavosti protkaný existenciální
atmosférou získal cenu za režii na Sundance.
IS / SE / BE / 100’ / 2018 / drama / 12+ / titulky
S LÁSKOU VINCENT
70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZUŠ
Vstup volný
Snímek navazuje na slova samotného génia, který jednou pronesl,
že „může komunikovat pouze skrze své malby“. Byl natočen kombinací hraného filmu a animace originálních olejomaleb. Přesněji
řečeno 66 960 originálních olejomaleb vytvořených 125 umělci
z celého světa podle 94 původních van Goghových děl.
GB / USA / PL / 94’ / 2017 / životopisný / 12+ / dabing

2019

pátek

8. 2.
20.00

sobota

9. 2.
17.30
sobota

9. 2.
20.00
neděle

10. 2.
17.30
neděle

10. 2.
20.00

pondělí

11. 2.
17.30

pondělí

11. 2.
20.00

úterý

12. 2.
20.00
středa

13. 2.
17.30

NA STŘEŠE
PREMIÉRA
120 Kč
Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi (Duy Anh
Tran), mladému Vietnamci, jehož našel
ukrytého na střeše svého domu. Podaří se jim zvrátit katastrofu plynoucí ze
společného soužití? Režie J. Mádl.
CZ / 97’ / 2019 / komedie / 12+
LEGO® PŘÍBĚH 2		
PRO DĚTI
130 Kč / 110 Kč
Hrdinové z Bricksburgu opět v akci! Musí se totiž pustit do záchrany
svého milovaného města před nájezdníky LEGO DUPLO® z vesmíru.◄
US / AU / 100’ / 2019 / 107‘ / animovaný / dabing
ÚNIKOVÁ HRA PREMIÉRA
120 Kč
Šest lidí přijalo výzvu zúčastnit se únikové hry. Brzy ale zjistí, že ze
hry cesta ven neexistuje… A začíná boj o přežití.
US / 100’ / 2019 / mysteriózní horor / 15+ /  titulky
PSÍ DOMOV
PRO DĚTI
110 Kč / 130 Kč
US / 92’ / 2019 / 100‘ / rodinný  dabing
ŽENY V BĚHU
120 Kč
Věra (Z. Adamovská) má splnit
manželovo poslední přání – zaběhnout maraton! Nikdy neuběhla ani metr, ale nevzdává se
a trasu si rozdělí na čtyři díly se
svými dcerami. Ochotně jim také
pomůže trenér Vojta (B. Polívka). Podaří se těmto čtyřem ženám
maraton uběhnout, i když každá má své problémy k řešení, jež samy
o sobě jsou jak běh na dlouhou trať?
CZ / 93’ / 2019 / komedie / MP
RAUBÍŘ RALF A INTERNET
3D PRO DĚTI
150 Kč / 130 Kč
Raubíř Ralf tentokrát opustí známý prostor videoherny a vydá se
na úžasnou pouť do nezkrotných vln internetu. Společně s kamarádkou Vanilopkou von Šmak poznají nejen Webčany, ale i Dark
Web a virus.
US / 113’ / 2018 / 100‘ / animovaný / dabing
MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ
PREMIÉRA
120 Kč
Jako dítěti jí zemřel otec. V 18 již obhajuje trůn před rebelujícími
skotskými klany. Marie – skotská královna – si musí vybojovat své
postavení, a to i vůči královně Alžbětě, se kterou má mnoho společného. Obě totiž vědí, že britské ostrovy jsou pro dvě tak silné ženy
příliš malé.
GB / US / 124’ / 2018 / historické drama / 15+ / titulky
ÚNIKOVÁ HRA
120 Kč
US / 100’ / 2019 / mysteriózní horor / 15+ / titulky
RAUBÍŘ RALF A INTERNET
PRO DĚTI
130 Kč / 110 Kč
US / 113’ / 2018 / 100‘ /
animovaný / dabing

III

únor 2019
středa

13. 2.
20.00
čtvrtek

14. 2.
17.30

čtvrtek

14. 2.
20.00

pátek

15. 2.
17.30
pátek

15. 2.
20.00
sobota

16. 2.
17.30
sobota

16. 2.
20.00

neděle

17. 2.
17.30
neděle

17. 2.
20.00
úterý

19. 2.
20.00
čtvrtek

21. 2.
19.00

IV

pátek

BOHEMIAN RHAPSODY
120 Kč
US / 134’ / 2018 / hudební drama / 12+ / titulky

22. 2.

ALITA, BOJOVy ANDĚL PREMIÉRA
120 Kč
Ve světě vzdálené budoucnosti objeví kyberdoktor Ido poničeného
kyborga Alitu na skládce a rozhodne se jí vrátit život. Po probuzení
si ale Alita na nic nepamatuje. V konfrontaci se zdejším podsvětím
však objeví, že má mimořádné schopnosti, a stane se tak pro místní nájemné zabijáky terčem. Konečně si vzpomene, jaké bylo její
poslání…
US / CA / 120’ / 2019 / akční romantické / 12+ / dabing

24. 2.

LÉTO S GENTLEMANEM PREMIÉRA
120 Kč
Manželství Anny (A. Antalová) upadlo
dávno do stereotypu. Pro manžela
(I. Bareš) je přes množství jeho zálib
téměř neviditelná. Co se však stane,
když při cyklistickém výletu s kamarádkami Anna potká charismatického
gentlemana Artura (J. Hanzlík)?
CZ / 98’ / 2019 / romantická komedie / MP
ALITA, BOJOVy ANDĚL
120 Kč
US / CA / 120’ / 2019 / akční romantické / 12+ / titulky
ŽENY V BĚHU
120 Kč
CZ / 93’ / 2019 / komedie / MP
LEGO® PŘÍBĚH 2
3D PRO DĚTI
150 Kč / 130 Kč
US / AU / 100’ / 2019 / 107‘ /
animovaný / dabing
SKLENĚNy
120 Kč
E. Price trpí vzácnou chorobou a jeho kosti jsou kvůli ní křehké jako
sklo. Proto má přezdívku pan Skleněný. Má však současně nadpřirozené schopnosti. Společně s dalšími superhrdiny je podroben
terapii psychiatričky E. Stamplerové se specializací na lidi, co žijí
v bludu o svých superschopnostech. Terapie se ale začne rozpadat
ve chvíli, kdy pana Skleněného svět začne zoufale potřebovat.
US / 129’ / 2019 / mysteriózní sci-fi thriller / 15+ /  titulky
PSÍ DOMOV
PRO DĚTI
130 Kč / 110 Kč
US / 92’ / 2019 / 100‘ / rodinný / dabing
SLOŽKA 64
Dánské krimi podle slavné předlohy Jussi Adler-Olsen.
D / 100’ / 2019 / krimi / 12+ / 120 Kč / titulky
NA STŘEŠE
120 Kč
CZ / 97’ / 2019 / komedie / 12+ /
CERVANTES, LASICA, SATINSKÝ, STRNISKO:
DON QUIJOTE		
DIVADLO V KINĚ
390 Kč
Inscenace Divadla Kalich.
V úlohách dvou smutnosměšných hrdinů, Dona
Quijota a Sancho Panzy,
se představují přední čeští herci Jiří Lábus a Oldřich Kaiser. ◄

19.00

neděle

17.30

neděle

24. 2.
20.00

pondělí

25. 2.
20.00
středa

27. 2.
20.00

středa

28. 2.
20.00

CERVANTES, LASICA, SATINSKÝ, STRNISKO:
DON QUIJOTE		
DIVADLO V KINĚ
390 Kč
Inscenace Divadla Kalich. V úlohách dvou smutnosměšných hrdinů,
Dona Quijota a Sancho Panzy, se představují přední čeští herci Jiří
Lábus a Oldřich Kaiser.
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
PRO DĚTI
130 Kč / 110 Kč
US / 104’ / 2019 / 100‘ /
animovaný / dabing
ÚHOŘI MAJÍ NABITO
PREMIÉRA
120 Kč
Parta chlapů (O. Kaiser, M. Hádek, K. Hádek…) si hraje na URNU
(Útvar rychlého nasazení), aby unikli ze svých nudných životů. Zasahují u domnělých zločinců, evakuují kulturáky a do svých her zatahují nic netušící okolí. Všechno jde hladce až do okamžiku, kdy se
octnou v nesprávnou chvíli na nesprávném místě…
CZ / 100’ / 2019 / komedie / 12+
BOHEMIAN RHAPSODY
US / 134’ / 2018 / hudební drama / 12+ /
120 Kč / titulky
PRASE
FILMOVÝ KLUB
100 Kč / 80 Kč
Íránské režiséry kdosi brutálně vraždí; jednoho po druhém. Hasan
Kasmai je režisér a nachází se tak na černé listině islamistického
režimu, ale smrt ne a ne přijít. Proč se tajemný zabiják vyhýbá zrovna jemu? Prase je drzý politický jinotaj, buranská crazy komedie
i pokřivené kytarové sólo v cele autoritářského státu.
IR / 108’ / 2018 / krimikomedie / 15+ / titulky
ÚHOŘI MAJÍ NABITO
120 Kč
CZ / 100’ / 2019 / komedie /
12+

VSTUPENKY DO KINA SVRATKA
přímý prodej (možná platba kartou)
–	pokladna kina: otevírá 60 min. před filmem
a zavírá 15 min. po jeho začátku
– Turistické a informační centrum (nám. Míru 120):
po–pá 8.00–17.00 (pauza 12.00–13.00)
e-vstupenka
–	online nákup vstupenky z pohodlí domova na webu kina
rezervace: www.mekstisnov.cz/kino-svratka/program
–	rezervace platí 5 dní a vyprší nejpozději 20 minut před
představením
http://facebook.com/kinosvratka
Změna programu vyhrazena.

CO SE DĚJE
NA TIŠNOVSKU?
www.kulturatisnov.cz
Vše na jednom místě.

KAM 02/2019

kultura

Galerie Josefa Jambora v únoru 2019
Marta Sylvestrová

Současná výstava
Souznění s krajinou
Josefa Jambora je prodloužena do neděle
24. února, v rámci derniéry se uskuteční
v 16 hodin komentovaná prohlídka s kurátorkou Martou Sylvestrovou.
Od 16. ledna do 24. února v části
galerijní expozice prezentujeme výtvarná díla, jež vznikla v roce 2018 v rámci
doprovodných programů. Nejlepší práce
vyhlásíme a odměníme v neděli 24. 2.
v 17 hodin. Zajímá-li vás osud cyklu barokních obrazů s Výjevy ze života Kristova z chrámu Nanebevzetí Panny Marie
v Předklášteří, který kolem roku 1770 vytvořil malíř Ignác Raab, navštivte galerii
ve čtvrtek 7. 2. v 16.00 hodin, kdy můžete vyslechnout přednášku Mgr. Zuzany
Macurové, Ph.D., a akademického malíře
Jana Knorra. Osvětlí proces restaurování
obrazu Klanění tří králů Ignáce Raaba,
vystaveného zde do 24. února.
V sobotu 23. 2. od 10.00 do 12.30
zveme rodiče s dětmi na výtvarnou dílnu
Kouzelná zahrada s Lucií Zamazalovou.

Nechte se inspirovat přírodou, která nás
obklopuje nejen v galerii skrze obrazy,
a přijďte na hravé tvoření. Jaro se nám
opět po krůčkách blíží, a tak tématem pro
tuto dílnu bude kouzelná zahrada. Rozvíříme barvy, zahrajeme si hry a štětce nezůstanou suché. Těšíme se na setkání! Máte-li zájem o systematickou přípravu svých
dětí k talentovým přijímacím zkouškám
na školy uměleckého zaměření, můžete
kontaktovat Lucii mailem: clodye24@
gmail.com. Přípravka na výtvarné talentové zkoušky bude probíhat pravidelně
po domluvě s Lucií přímo v galerii.
Edukační programy
Únorové masopustní veselí bude tématem anglické výtvarné dílny O masopustu v úterý 19. 2. v 17.00 hodin. Jak se
řekne masopust anglicky a jak jej slaví
například v Anglii? Přijďte a nebojte se
rozpovídat anglicky. Naučíte se nová slovíčka a přitom budeme tvořit, tentokráte si z dílny odnesete originální masku
na obličej.

GJJ nabízí nově dva edukační programy pro školy, věnované žákům všech
stupňů:
1) Klanění tří králů od Ignáce Raaba
– studenti se dozvědí o historii obrazu
a jeho rekonstrukci, mladší děti si vytvoří loutky na téma biblického vyprávění,
starší studenti se zapojí do historické
rekonstrukce příběhu a vytvoří nápadité
kulisy.
2) Ekokrajiny – představte si kulturní
krajinu Vysočiny za sto let. Dokážete své
vize popsat a načrtnout? Přes krajinu se
dostaneme ke globálním tématům změny
klimatu a k problémům v oblasti životního prostředí. Studenti vytvoří scénář
a prostorový model ekokrajiny.
Pokračující edukační programy: Malí
krajináři a Síla krajiny v nás. Cena edukačního programu: 40 Kč/student. Pedagogický doprovod zdarma. Délku programu upravíme podle vašich požadavků,
nabízíme je též v angličtině. Programy objednávejte do 24. 2. na tel. 730 167 598,
lektor.galerie@kulturatisnov.cz.

Kdo je Adam Kašpar?

Co si představit pod názvem výstavy Klenbou – Brázdou
aneb žraloci v tišnovských vodách
Radka Kaclerová

Adam Kašpar v loňském roce absolvoval AVU v Praze, Ateliér malířství Martina Mainera. Během klauzur zde vystavoval velkoformátové obrazy krajin zejména z oblasti Jeseníků: pralesní porosty, čisté
potoky, větrem ošlehané skály byly doplněny o geologickou mapu
hor, deník a vzorky hornin. Jedním z oponentů diplomové práce byl
geolog Václav Cílek. Pečlivě zkomponované obrazy v realistickém
stylu překvapovaly vyzařováním hmoty přírody, jež doslova ožívala
před očima. Bezesporu velký malířský talent se u Adama Kašpara
snoubí s vášní ke geologii, s touhou poznat a zmapovat konkrétní
kus materie přírody a proniknout pod povrch struktur. Adam Kašpar
dokáže vrátit krajině velkolepost a nádheru a zároveň nám připomenout naši pomíjivost. Sympatický, teprve pětadvacetiletý malíř, jenž
se narodil v Litomyšli, stejně jako Julius Mařák, bude od 16. března
2019 vystavovat v Galerii Josefa Jambora v Tišnově. Pro Tišnov připravuje překvapení, které se částečně skrývá již v názvu výstavy
Klenbou – Brázdou. Nejen o něm, ale i o tom, proč jej fascinuje geologie, se více rozpovídal v následujícím rozhovoru.
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Věnuješ se krajinomalbě. Svým dílem vzdáváš hold přirozeným lesům, pralesům, pustinám, materiím, jako je dřevo
a kámen, horninám a geologickým strukturám. Proč tě tolik
fascinují právě geologické tvary Země?
Fascinuje mě Země jako celek, Země jako živá bytost, neskutečně celistvá, k nepochopení a nepoznání. A geologické struktury – od těch v řádu zlomků milimetru až po horská pásma –
jsou tělem Země, doslova. A mě baví chodit a objevovat anatomii
celého toho rozlehlého a krásného těla a snažit se z ní vyčíst,
jaké asi síly a předlouhé časy byly zapotřebí, aby bylo zformováno – a je formováno stále – to, co nám totiž z perspektivy
jednoho lidského života připadá skoro věčné, podléhá proměně,
horská pásma jsou opět zarovnána, řeky mění koryta a zanikají,
celá pevná kůra Země je (tedy pokud platí teorie deskové tektoniky) recyklována ve velikém koloběhu hmoty, jehož jsme součástí. A to vše mě baví studovat, přičemž nástrojem toho studia
je mi malířství.
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Máš za sebou úspěšnou výstavu Mapa hor v Nové galerii v Praze, ke které vyšel stejnojmenný katalog. Popisuješ v něm, jak
ses na osm měsíců přestěhoval do Žárové u Velkých Losin,
abys maloval okolní krajinu. Studoval jsi zde skalní profily,
charakteristické pro tvář jesenických hor. Vystavil jsi rovněž
vzorky hornin z Jeseníků a nádherný deník formátu A3, který
obsahuje studijní zápisky, náčrty a skici z putování krajinou
či vzpomínky zašifrované do runového písma. Co vše dokážeš
vyčíst z krystalických struktur hornin?
Hlavně v nich čtu jejich krásu! Ale chápu, jak je to míněno,
snažím se v těch skalách číst – tedy zajímá mě teoretické studium geologie, hlavně tam, kde mi poskytuje představu – obraz. Takže třeba potom jdu kolem amfibolitové skály a umím
si aspoň rámcově představit, jakého tlaku a teploty muselo
být zapotřebí, aby vznikl takový druh kamene,
a když ještě vím, že ty
podmínky nastaly před
třemi sty miliony lety
hluboko v kořenech variského horstva, tak pak
už to pro mě není jen kus
skály obrostlé mechem,
ale fragment velehor,
které už nejsou – a které
kdysi rostly právě tam,
kde stojím. V tomhle je
geologie úžasná – ve vyprávění příběhů o Zemi.
V Nové galerii jsi také
vystavoval obrazy z letní geologické výpravy
s terénním kladívkem
po Skotské vysočině. Laxfordian granite
Obrazy vynikají zvláštní černorůžovou barevností, a jak sám uvádíš, jsou „ódou
na Lewiskou rulu, kterou pronikají temné zelenočerné žíly
gaber a amfibolitů, přeťaté mnohem mladšími granity”. Čeho
si při svých malířsko-geologických výpravách nejvíce všímáš? Jaký typ krajiny a geologického podloží tě inspiruje
a proč?
Do Skotska jsem se vrátil po šesti letech a tentokrát to byla
opravdu taková geologická exkurze – jel jsem tam za celým tím
lewiským komplexem, který je zvláštní hlavně v jednom ohledu
– je neskutečně starý. Protolity tamějších rul mají stáří kolem
tří miliard let, vznikly tedy v archaiku – a to byla ještě hodně jiná Země, než jak ji známe dnes – mladší a divočejší. Fotosyntetizující bakterie ještě nezahájily své vítězné tažení světem a procesy, které dnes probíhají hluboko pod povrchem, se
tehdy dály v malých hloubkách. Byl to pustý svět s atmosférou
oranžovou metanem a pevninou, která byla zatím naprosto bez
života. A mezi mnou a tímhle světem, který leží hluboko v minulosti, je kus Lewiské ruly, kterou maluju a všechno to pamatuje.
A tím taky odpovídám na druhou otázku – fascinuje mě krajina,
o které něco vím, jejíž příběh se snažím znát a nejlépe, když ten
příběh běží do hlubin času a kusy ho chybí, abych měl prostor
pro fantazii! Obecně ale mám rád krajiny, kde si Země úřaduje
po svém – proto ty pralesy a jiné divočiny – v kulturní krajině
člověk může něco zjistit o člověku a o jeho zvrácené snaze měnit
28

Zemi k obrazu svému. Ale v krajině, která si vládne víceméně
sama, se dozvídám něco přímo o Zemi. A to mě zajímá.
Z našeho minulého setkání mi utkvělo, jak jsi zmínil, že ti
jde o konkrétnost, o maximální pozornost věnovanou určitým fragmentům Země. Co je malé, může být velké a naopak.
Jak vznikne z kamene v dlani monumentální velkoformátový obraz? Můžeš nám přiblížit postup své práce v plenéru
a v ateliéru?
Všechno v přírodě je monumentální – jde jen o úhel pohledu.
Mnoho malířů v historii si skládalo modely krajin z kamínků
a větviček, podle kterých pak s úspěchem malovali horská pásma a torza starých stromů. Ono to prostě funguje – tytéž zákony
formy jsou obsaženy v kameni, který se vejde do dlaně i v Mont
Blancu. Ven jezdím buď
přímo malovat, anebo si
shromažďovat podklady.
V prvním případě si najdu
místo (nebo si ono najde
mě) a pak už jen sedím,
srkám čaj a spěchám –
než se změní světlo nebo
začne pršet… V druhém
případě chodím, toulám
se nebo dlouho sedím
a pozoruju to, co jsem
se rozhodl malovat, udělám si řadu fotek, někdy
i kresbu. Z toho všeho
pak v ateliéru komponuji
velký obraz.
Tvá výstava v Tišnově
se bude časově prolínat
s termínem jarní Mineralogické burzy. Tu jistě z dětství znáš, narodil jsi se v nedaleké Litomyšli a ateliér
máš ve Svitavách. Můžeš prozradit, co pro nás připravuješ
a jaký typ krajiny v okolí Tišnova tě zaujal z hlediska soubytí malíře a geologa?
Jsem nesmírně rád, že budu vystavovat v Tišnově! Jak správně říkáš, na burzu jsem začal jezdit už jako dítě, máma mě tam
vzala poprvé snad v desíti, jedenácti a byl to pro mě ohromný
zážitek! Další rok už jsem tam vyměňoval své vlastní nálezy
druhohorních raků za jinecké trilobity. Takže různá odvětví geologických věd mě provázejí od útlého věku a tišnovská burza
na tom má nemalou zásluhu. Pro výstavu připravuji úplně nový
soubor obrazů, který se bude vázat ke dvěma rozsáhlým geologickým strukturám, které se u Tišnova potkávají – Boskovické
brázdě a Svratecké klenbě. Svrateckou klenbu poznávám nově,
ale zase jde o něco trochu podobného Desenské a Keprnické
klenbě v Jeseníkách, kterým jsem se věnoval ve své diplomové
práci. Boskovická brázda je pozůstatkem příkopové propadliny,
ve které se především ve spodním permu usazovaly ohromné
mocnosti sedimentů (v řádu tisíců metrů) v některých případech
plné fosilií, vypovídajících o životě ve vysychajících jezerech
a řekách v údolí Variských velehor. Takže na výstavě krom obrazů budou vystaveni třeba i zkamenělí obojživelníci, ryby nebo
žraloci, kteří rejdili tišnovskými vodami před 290 miliony lety.
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AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY TIŠNOV
Edita Hečová

Zapomenutý klášter augustiniánek
v Doubravníku – Mgr. Pavel Staněk
5. 2. 2019 v 17.00 hodin
V úvodu si něco povíme o společnosti
Archaia Brno, z. ú., a jejích aktivitách
na Tišnovsku. Hlavním tématem bude
klášter v Doubravníku. Ve stručnosti si
shrneme, co o něm víme z písemných
pramenů a jak se nám jeví na základě
archeologických výzkumů z let 2011 až
2016. Pavel Staněk je absolvent Masarykovy univerzity V Brně, oboru archeologie. Zaměstnanec společnosti Archaia
Brno, z. ú., na jejíchž výzkumech se podílí od roku 2007. V letech 2012 a 2013
vedl výzkum v Doubravníku.
Vstupné: 50 Kč
Počet míst je omezen. Vstupenky zakoupíte v Městské knihovně Tišnov vždy
v půjčovní době.
SmyslůPlný rok 2019
Ze Země do vesmíru
– Mobilní planetárium
21. 2. 2019 od 16.00 hodin
Mobilní planetárium – snaží se hravou
a zábavnou formou popularizovat vzdělání v oblasti astronomie a přírodních věd.
Slouží nám k tomu vynikající didaktická
pomůcka – naše mobilní planetárium. Je
to digitální přístroj, pomocí kterého můžeme našim divákům během krátké chvíle demonstrovat podmořský svět, lety
do vesmíru či třeba krajinu na Marsu.
Při projekci se navíc leží, čímž je zážitek
z projekce ještě umocněn.
Programy:
• 16.00 hodin: Se zvířátky do vesmíru –
určeno pro děti od 3 let
• 16.45 hodin: Původ života – určeno pro
děti od 8 let
• 17.30 hodin: Neuvěřitelný vesmír – pro
děti i veřejnost
• 18.15 hodin: Temná hmota – NOVINKA, poprvé promítáno u nás, určeno
pro širokou veřejnost
Změna programu vyhrazena.
Vstupné: 50 Kč / jednotlivý program
Počet míst je omezen. Vstupenky zakoupíte v Městské knihovně Tišnov vždy
v půjčovní době.

Na kole do horských vesnic
Ázerbájdžánu – Radomír Čížek
26. 2. 2019 v 17.30 hodin
Šumperský cyklocestovatel Radomír
Čížek odletěl v dubnu 2018 na 18denní
výpravu do turisty stále ještě nepříliš
objeveného Ázerbájdžánu. Hlavním cílem
jeho výpravy bylo na vlastní kůži okusit
život „obyčejných“ lidí v odlehlých horských vesničkách, kde končí cesty a začíná jiný svět. Svět, kde se jako by zastavil
čas a lidé žijí v pro nás těžko představitelných podmínkách. Ázerbájdžán je zkrátka fascinující země, kde na každém rohu
číhají pozoruhodné scény a momentky,
události pravidelně nabírají zcela nepředvídatelný vývoj a zničehonic Vás dostávají do často velice kuriózních situací.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Knihy mého srdce
Knihy mého srdce je projekt na podporu
dětského čtenářství probíhající od roku
2004 ve spolupráci mezi MěK Tišnov
a ZŠ Smíškova. V roce 2019 je naším
cílem do projektu zapojit i další základní a mateřské školy v Tišnově tak, aby
akce probíhaly rovnoměrně během celého roku. Stávající nabídku převážně klasických autorů chceme rozšířit o knihy
ze současné dětské literatury.
V prvním pololetí bude probíhat pro ZŠ
a MŠ následující program:
Besedy o autorech (leden–prosinec)
V letošním roce vyhlašujeme ke 120. výročí narození autora Rok Ondřeje Sekory.
Dále se žáci seznámí se životem a literárním dílem Astrid Lindgrenové, Václava
Čtvrtka, Heleny Zmatlíkové, Jiřího Trnky
a Josefa Lady. Besedy jsou určené především pro děti z MŠ a 1.–5. tříd ZŠ.
Termíny besed je třeba předem domluvit
na telefonním čísle 549 121 003.
Setkání s autorkou
Markétou Pilátovou
22. 1. 2019 od 9.00 hodin
Autorka uvede svoji nejnovější knihu Co
vyprávěla gorila. Akce je určená pro žáky
4. tříd ZŠ.

O dvanácti měsíčkách
– hudební vystoupení
23. 1. 2019 od 8.30 hodin
Nedvědický pěvecký soubor Cvrčci zahraje pohádku z dílny pánů Zdeňka Svěráka
a Jaroslava Uhlíře. Hudebním vystoupením zahájíme aktivity na podporu nejmladších dětských čtenářů. Akce je určená dětem z MŠ.
Setkání se spisovatelkou
Klárou Smolíkovou
14. 3. 2019 od 8.00 hodin
Beseda nad knihou Spolkla mne knihovna. Akce je určená pro žáky 4. a 5. tříd
ZŠ.
Setkání se spisovatelkou
Petrou Dvořákovou
4. 4. 2019 od 8.30 hodin
Beseda vychází z knihy Julie mezi slovy.
Autorka se od roku 2013 systematicky
věnuje osvětové činnosti v základních
a středních školách. Akce je určená pro
žáky 3. tříd ZŠ.
Malování Adolfa Dudka – vystoupení
30. 5. 2019 od 9.00 hodin
Autor na besedách seznamuje žáky s prací ilustrátora od inspirace po vznik celé
knihy. Kromě spousty legrace si žáci odnesou představu o tom, jak vypadají moderní dětské knížky. Adolf Dudek získal
ocenění nejprodávanějšího ilustrátora
dětských knih. Zábavné vystoupení je určené pro žáky 3. tříd ZŠ.
Slavnostní vítání prvňáků mezi čtenáře
knihovny
6. 6. 2019 od 8.30 hodin
V programu tradičně vystoupí Nedvědický
pěvecký soubor Cvrčci s pohádkou O Budulínkovi. Prvňáčkům předáme památný
čtenářský deníček, průkaz do knihovny
zdarma a pěknou knihu.

Ještě nemáte
mobilní rozhlas?
on-line registrace na

tisnov.mobilnirozhlas.cz
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Televizní tvorba českých režisérů
na velkém filmovém plátně
Václav Seyfert

Televizní filmy jsou součástí tvorby
celé řady filmových režisérů a jen málokdy má divák příležitost vidět některé
z nich na velkém plátně. V Tišnově se
tato šance naskytne přihlášeným účastníkům cyklu přednášek v rámci Univerzity volného času pořádané Městskou
knihovnou Tišnov, který byl vypsán
na jaro letošního roku pro právě začínající výukový semestr.
V osmi dílech, které se vesměs uskuteční vždy v úterý od 16.30 hodin přímo v sále
Kina Svratka, se představí osm českých
režisérů svými pracemi pro Československou televizi. Nejprve to budou čtyři legendy našeho filmu, u nichž mnohá díla vytvořená pro televizní obrazovky byla téměř
rovnocenným doplňkem klasické tvorby
určené přímo pro kina: Karel Kachyňa, Jaromil Jireš, Jiří Krejčík a Ivo Novák. V druhé polovině cyklu je naopak vystřídají režiséři, kteří tvořili prakticky výhradně pro
televizi: Jiří Bělka, Pavel Háša, Jaroslav
Novotný a Anna Procházková.
Každý díl bude zahájen krátkým lektorským úvodem, po němž bude vždy promítnut celý televizní film konkrétního režiséra. Mluvené slovo a filmová projekce
budou navíc při každé přednášce doplněny
speciálně vydaným tištěným programem.
Předpokládaný program jednotlivých dílů
přednáškového cyklu je následující:
úterý 12. února
KAREL KACHYŇA
Duhová kulička (1985), 76 minut, hrají
Lubor Tokoš, Josef Somr aj.
Poetický příběh chlapce, který na chalupě v jižních Čechách nabírá životní moudrosti od svého svérázného dědečka.
úterý 26. února
JAROMIL JIREŠ
Naděje má hluboké dno (1988), 80 minut, hrají Jana Dítětová, Vlastimil Brodský, Ivan Trojan aj.
Jímavý film podle románu Jaromíry Kolárové o stárnoucí ženě, která se musí vyrovnat se složitou situací, vybízející k životní
rekapitulaci. Vyznamenaný film festivalu
Zlatá Praha 1989. V jedné ze svých posledních rolí exceluje Jana Dítětová.
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úterý 12. března
JIŘÍ KREJČÍK
Povídka malostranská (1981), 86 minut,
hrají Jiří Menzel, Rudolf Hrušínský aj.
Nestor českých filmařů osobitě zpracoval
Nerudovu povídku Figurky, vyprávějící
o advokátním koncipientovi připravujícím
se na zkoušky v podnájmu jednoho z malostranských domů, obývaného opravdu
téměř samými specifickými „figurkami“.
úterý 26. března
IVO NOVÁK
Kam slunce nechodí (1971), 67 minut,
hrají Vladimír Menšík, Iva Janžurová aj.
Komedie o zahradníkovi, který musí řešit
otázku, zda porušení mravnosti může přinést rodinné štěstí. Na námětu filmu se
podílel samotný Vladimír Menšík, kromě
skvělých hereckých výkonů příběhu dominuje i letní atmosféra Říčan u Prahy.

v roce 1992. Kritický pohled na poměry v někdejším zemědělském družstvu
a současně studie primitiva, který si své
sebevědomí založil na chlapácké nevěře.

úterý 9. dubna
JIŘÍ BĚLKA
Waterloo (1967), 99 minut, hrají Rudolf
Hrušínský, Zdeněk Štěpánek aj.
V červnové noci se několik hodin před
bitvou Napoleon Bonaparte rozhoduje,
zda jít do boje a riskovat, že jej nevyhraje, nebo do něj nejít, což ovšem znamená
abdikovat. Jedna z mnoha úchvatných
hereckých kreací Rudolfa Hrušínského.

úterý 28. května
ANNA PROCHÁZKOVÁ
Hrabě Drakula (1970), 76 minut, hrají Ilja
Racek, Jan Schánilec, Klára Jerneková aj.
Odvážná česká verze legendárního příběhu Brama Stokera o transylvánském
upírovi, kterého představuje opravdu
démonický Ilja Racek. Jako ponuré sídlo krvelačného hraběte filmařům stylově
posloužil hrad v Lipnici nad Sázavou.

úterý 23. dubna
PAVEL HÁŠA
Ohňostroj v Aspern (1987), 80 minut,
hrají Květa Fialová, Svatopluk Beneš aj.
Inscenace podle románu Ladislava Fukse
Vévodkyně a kuchařka. Francouzská šlechtická vdova cítí ve Vídni konce 19. století
blížící se zánik starého aristokratického
světa. Režisérova manželka představuje
titulní postavu, v níž je prý autobiograficky
rafinovaně ukryt samotný autor předlohy.

Bonusem, určeným především pro děti či
vnoučata přihlášených účastníků, bude
kultovní devítidílný televizní seriál režiséra HYNKA BOČANA Záhada hlavolamu z roku 1969 (2×112 minut, hrají
Ivan Vyskočil, Jan Tříska, Roman Skamene aj.), který bude ve dvou pokračováních promítnut v březnové soboty 9. 3.
a 16. 3., vždy dopoledne od 9.30 hodin.

úterý 14. května
JAROSLAV NOVOTNY
Rapotínská tragédie (1970), 73 minut,
hrají Vladimír Menšík, Vlastimil Brodský, Miriam Kantorková aj.
Film, který po svém natočení nesměl
být uveden a na obrazovce se objevil až

Rudolf Hrušínský jako Napoleon Bonaparte
v televizním filmu Jiřího Bělky Waterloo

Pořádající Městská knihovna Tišnov
sice vypsala uzávěrku přihlášek k účasti
na tomto cyklu na 25. ledna 2019, ovšem
vzhledem k tomu, že kapacita kina výrazně převyšuje možnosti v dosud užívaných
prostorách samotné knihovny, jistě nebudete odmítnuti, pokud se k přihlášení
odhodláte i nepříliš dlouho po uplynutí
tohoto data. Vřele doporučujeme…
TN 02/2019
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Karasovo divadlo Tišnov v produkci Pavla Hanáka uvádí

divadelní hru o člověku

EVER YMAN
aneb

Země

peciválů

premiéra 27. ledna 2019
repríza 3. února | 24. února 2019
Sokolovna Tišnov 19.00 hodin



představení je ozvučeno

otevření sálu a občerstvení v 18.30 hod.
délka představení 2:20 včetně přestávky
předprodej: TIC Tišnov (nám. Míru 120)
on-line vstupenky: www.mekstisnov.cz (portál Kina Svratka)
prodej vstupenek na místě: 2 hodiny před představením
Více informací o divadelní inscenaci:

 Everyman2019
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www.karasovodivadlo.cz

Partneři projektu:
T. J. Sokol
Tišnov
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Tenisový rok 2018
Zdeněk Kunický

Sportovní klub Tenis Tišnov, z. s., má bohatou historii a za nedlouho oslaví sto let od svého založení v roce 1922. Rok 2018
byl jedním z úspěšnějších jak díky soutěžím družstev, tak díky
soutěžím jednotlivců.
Nejprve se zmíníme o soutěžích družstev. V roce 2018 měl SK
Tenis Tišnov v soutěžích dvanáct družstev. Ve všech věkových
kategoriích má klub nejen „A” týmy, které nastupují ve vyšších
soutěžích, ale i svoje záložní „B” týmy, které hrají převážně základní soutěže. Klub opět postavil i „C” tým mladšího žactva.
Tým dospělých „A” nastupoval v divizi a hráči měli za úkol bojovat o nejvyšší příčky. Mladý tým tvořený sourozenci Dominikem
a Filipem Křipskými, Kryštofem Vítkem, Tomášem Stříteským,
Kamilou Prudkou a Lucií Hromkovou doplňoval „veterán” Zdeněk
Hrabálek. Družstvo si po celou dobu soutěže vedlo velice dobře,
pouze v jednom případě zaváhalo se soupeřem TCV Strání. Tišnov podlehl 2/7 a zdálo se, že TCV Strání si jde za cílem postoupit
do 2. ligy. Tento předpoklad se však nenaplnil, protože z neznámého důvodu TCV Strání, dvě kola před koncem soutěže, z prvního
místa Divize odstoupilo. Odstoupení však zamíchalo tabulkou
a Tišnov byl náhle na prvním místě. Před sebou mělo áčko utkání
ve Zlíně, který postavil proti Tišnovu silný tým a vítězstvím nad
ním si tak před posledním kolem zajistil postup do 2. ligy. Tišnov
nakonec o skóre skončil na třetím místě za Bajdou Kroměříž.
V roce 2019 však tým dospělých „A” nakonec ve 2. lize
startovat bude, a to poté, co došlo k výměně soutěží s TK
Spartak Jihlava. „B” tým ve složení Dominik Kučera, Zdeněk
Kunický, Petr Nepustil, David Ventruba, Josef Kavalec, Kamila
Prudká a Jitka Kunická bohužel po postupu v roce 2017 neudržel pozici v I. třídě JmTS a bez jediné výhry sestoupil do II. třídy,
kterou bude hrát v roce 2019.
Dorostenecké „áčko” hrálo opět nejvyšší soutěž Junior
Tour – O pohár prezidenta ČTS, kterou se týmu v roce 2016
podařilo vyhrát. V roce 2018 mělo družstvo ambice uspět
v této soutěži a poprat se o vítězství. Sestava: Lars Aregger,
Kryštof Vítek, Tomáš Stříteský, Jiří Zoufalý, Filip Čech, Veronika Lebišová a Lucie Hromková pod vedením kapitána
a trenéra Zdeňka Kunického nakonec zaváhala pouze jednou
v domácím utkání proti ŽLTC Brno. Ve velice vyrovnaném souboji byl šťastnější soupeř z Brna a později se ukázalo, že tento
zápas byl pro Tišnov klíčový. Tišnovu se totiž podařilo porazit
i pozdějšího vítěze soutěže Tenis Slovácko a TK SK Zlín (v obou
případech 6/3 pro Tišnov), kteří se v posledním kole utkali o přímý postup na MČR. Tišnov skončil na druhém místě o skóre s šesti výhrami a jednou porážkou. Dorostenecké „béčko”
bohužel sestoupilo do III. třídy JmTS, když skončilo bez jediné
výhry na posledním místě.
Starší žactvo „A” mělo velice vyrovnaný průběh soutěže
a o udržení v I. třídě rozhodovalo pár zápasů. Tišnov vybojoval
5. místo. „B” tým skončil ve III. třídě na pěkném druhém místě.
Tým mladších žáků měl hrát v I. třídě o udržení soutěže a to
se na pátém místě podařilo. „B” tým a „C” tým skončily ve III.
a IV. třídě na šestém místě.
Výrazného úspěchu dosáhla družstva babytenisu. „A”
tým v I. třídě postoupil z prvního místa na krajské finále a „B”
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tým skončil za áčkem na třetím místě. Krajské finále v září
na dvorcích ŽLTC Brno se týmu v sestavě s Terezkou Hrdličkovou, Nelli Semotánovou, Adriankou Bukalovou, Amélkou
Musilovou, Jakubem Koláčným a Violkou Otiepkovou pod vedením kapitánů Zdeňka Kunického a Zdeňka Hrdličky velice
zdařilo. Nejprve první den družstvo porazilo tým z Kraví hory
4/0 a zajistilo si postup mezi nejlepších osm týmů v kraji. V neděli pak nepřál Tišnovu los a padl na první nasazený tým ze
Zlína. Tomu Tišnov podlehl 5/1 a šel do bojů o 5.–8. místo.
Tam však Tišnov již nezaváhal a po vítězstvích nad Jihlavou
a Kroměříží si odvezl výborné 5. místo. Z celkového počtu
65 přihlášených babytenisových družstev v soutěžích JmTS
je to skvělý výsledek.
Mimořádných úspěchů dosáhli hráči klubu i v soutěžích
jednotlivců. Mezi největší úspěchy patří 3. místo Kryštofa Vítka v krajském přeboru v kategorii dorostu. V Třebíči mezi 60 účastníky skončil na bedně a probojoval se tak
na Pardubickou juniorku (MČR dorostu). S Tomášem Stříteským prohráli ve čtyřhře až ve finále krajského přeboru a odvezli
si stříbrné poháry. Kryštof Vítek dosáhl obrovského úspěchu
na mezinárodním turnaji ETA do 16 let na ŽLTC Brno, kdy jako
nenasazený hráč nejdříve prošel kvalifikací a poté si v hlavní

Na fotografii je družstvo babytenisu (5. místo v kraji).
Foto: Zdeněk Kunický

soutěži poradil se všemi hráči. Vítězství na takto prestižním
turnaji je zatím Kryštofovo největší v dorostenecké kategorii.
Mnoho trofejí ze soutěží jednotlivců přivezli i ostatní hráči klubu: Jakub Goldman, Hanz Rychtář, Karel Brusenbauch, Matyáš
Řezanina, Adriana Koudelková a další. Terezka Hrdličková, Nelli Semotánová, Adriana Bukalová a Amélie Musilová startovaly
během letní sezóny na babytenisovém okruhu O pohár hejtmana
JMK, který byl tvořen osmi turnaji a závěrečným MASTERS.
V konkurenci 84 hráček, které do okruhu zasáhly, se podařilo
děvčatům z Tišnova nevídané. Z deseti hráček na závěrečném
masters byly čtyři z Tišnova. Nejlépe si vedla Terezka, která
TN 02/2019
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skončila na třetím místě, Nelli na sedmém a Adrianka s Amélkou na devátém a desátém místě.
Od roku 2008 vyhodnocuje Jihomoravský tenisový svaz výsledky mládeže v anketě „Pohár mládeže JTS“. Z 91 hodnocených
klubů obsadil SK Tenis Tišnov v roce 2018 výborné 9. místo.
Tišnov se od začátku ankety pohybuje vždy kolem 10. místa. Anketa odráží výsledky jednotlivých klubů a práci s mládeží a pro
SK Tenis Tišnov je práce s mládeží a dětmi priorita.
Také v klubu každoročně vyhodnocujeme nejúspěšnější tenisty. Za rok 2018 to byli Mikuláš Buzrla (minitenista roku),
Terezie Hrdličková (babytenista roku), Viola Otiepková (skokan
roku), Kryštof Vítek (tenista roku) a družstvo babytenisu.
Poděkování za úspěšnou sezónu patří trenérům Filipovi
Křipskému, Dominiku Kučerovi, Kamile Prudké, Kamile Goldmanové, Dominiku Zachovalovi, Petrovi Křipskému, Michaele
Jurčákové a Ludmile Vojtové. Na jejich práci s mládeží přispělo

město Tišnov nemalou částkou z dotačního programu „Podpora
trenérů mládeže”, za kterou klub městu děkuje.
Co klub čeká v roce 2019? V současné době finišuje s přípravami na výstavbu dvou nových antukových kurtů a ve spolupráci s AFK Tišnov na posunutí stávajícího fotbalového hřiště
směrem ke dráze. Výstavba kurtů a posun hřiště jsou plánovány
v měsících březen až květen, tak aby AFK mohlo zahájit sezónu
na již posunutém hřišti. Tenis tím získá další dva dvorce a celkový počet šest kurtů pomůže při trénování mládeže a do budoucna možnému navýšení počtu družstev. Také bude možnost
pořádat turnaje vyšší kategorie, které si město velikosti Tišnova
jistě zaslouží.
Za úspěšný rok 2018 a podporu činnosti a provozu patří
poděkovat největším partnerům klubu, kterými jsou město
Tišnov, Jihomoravský kraj a Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky.

Sportovní hala SSK Tišnov, z. s.
únor 2019
datum domácí
2. 2.

: hosté

zač. / od / do

Tyco Kuřim

: turnaj

volejbal

8.00–16.00

SKB NRL U17

: BBK Brno

basketbal

9.30–13.00

SKB U14

: Poděbrady

basketbal

13.00

ASM „B“

: FC Kloboučky

futsal

20.00

10. 2.

SKB U14

: Nusle

basketbal

10.00

15. 2.

ČD turnaj

: turnaj

futsal

9.00

AFK žáci

: turnaj

fotbal

9.00

SKB U17

: Žďár nad S.

basketbal

17.00

17. 2.

SKB U17

: Vysočina

basketbal

10.00

23. 2.

SKB NRL U17

: Šlapanice

basketbal

9.30–13.00

24. 2.

SKB U14

: Žabiny Brno B

basketbal

10.00

9. 2.

16. 2.

Tělocvična ZŠ Smíškova Tišnov
únor 2019 – stolní tenis
datum domácí
9. 2.

10. 2.
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: hosté

soutěž

začátek

TTC Koral „C“ : Mor. Knínice „B“

OP 4. tř.

9.00

TTC Koral „A“ : Mor. Slávie Brno „C“

3. liga

15.00

TTC Koral „B“ : TJ Sokol Hlubočany

KS II. tř. B

17.30

TTC Koral „A“ : KST Blansko

3. liga

10.00

TTC Koral „B“ : TJ Cemo Mokrá „B“

KS II. tř. B

10.00
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Ohlédnutí
za půlkou sezóny

basketbalistky SKB Tišnov
Marek Knoflíček

Zdravíme všechny příznivce a fanoušky tišnovského basketbalu. Soutěžní půlrok uplynul jako voda, proto bychom vás chtěli seznámit s tím, jak se nám dařilo, či „nedařilo“.
Pozitivní je, že k nám do klubu, do přípravky, přichází stále
nové děti (holky i kluci). Klademe důraz hlavně na pohybovou aktivitu, koordinaci pohybu a zábavnou formou postupně přecházíme
i k základům basketbalu. Pokračujeme ve spolupráci s projektem
Lokomoce – pohyb jako prevence (www.lokomoce.eu) a v prosinci

Olomouc. Dokázaly porazit i dvě družstva z Ostravy. Na počet
obyvatel docela dobrý počin, ne?
Za všechny hráčky a trenéry – Adamcová B., Knoflíčková V.,
Simonsová P., Štěpánková E., Havlík V., Knoflíček M., Ekl R.,
Dvořáček M., Kopáček J. – vám posíláme sladké novoroční přání vytvořené naší hráčkou z přípravky Martinou Dvořáčkovou.
Děkujeme všem partnerům za finanční podporu v roce 2018
a těšíme se na další spolupráci.

Sladké novoroční přání pro čtenáře Tišnovských novin vytvořila Martina Dvořáčková, hráčka z přípravky tišnovského basketbalu.
Foto: Martin Dvořáček

nás oslovila Česká televize a natočila o tišnovském basketbalovém
klubu krátkou reportáž, kterou jste mohli vidět v basketmánii. Pro
ty, kteří mají zájem o zhlédnutí videa, odkaz zde (55. minuta):
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10162222914-basketbal/318297371032007-bk-olomoucko-bk-jip-pardubice.
Děvčata, která již základy basketbalu znají, se účastnila tří
turnajů školní juniorské ligy NBA, kde si zahrála s Blanskem,
Olomoucí, Uherským Brodem a Přerovem.
Ostatní družstva již hrají svoje soutěže. Mladší žákyně
U11+U12 hrají oblastní přebor, kde zaujímají třetí příčku v konkurenci s družstvy z větších měst, jako je Kyjov, Prostějov, Brno,
Blansko nebo Žďár nad Sázavou. Další kategorie U14 hraje žákovskou ligu. S touto soutěží, která je celostátní, se teprve seznamují, takže výsledky nejsou optimální, ale poznávají krásy
České republiky, například Rožnov pod Radhoštěm, Praha-Nusle, Trutnov, Pardubice nebo Poděbrady. Načerpané zkušenosti
se budou hodit do budoucna. Kadetky U17 hrají nadregionální soutěž. Toto družstvo je pohromadě již šest let a má skvělý
kolektiv, který je v této soutěži na druhém místě za Vyškovem
a například před Uherským Brodem, Mohelnicí, Šlapanicemi a Žďárem. Juniorky U19 jsou v celostátní lize a stále bojují
o postup do extraligy, což by byl pro Tišnov obrovský úspěch.
Poslední zápas zvládly s Kyjovem 87:54 a čeká je lídr tabulky
36
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Klub přátel výtvarného umění
oslavil čtyřicítku
Miroslav Pavlík, předseda KPVU

V loňském roce uplynulo 40 let od založení Klubu přátel výtvarného umění v Tišnově. Je to bohatá historie kulturních aktivit, stovky zajímavých výstav, návštěv v ateliérech a také zájezdů
za uměním. Ta úspěšná léta jsou také časem k malému bilancování činnosti, která obohatila kulturní život našeho regionu.
Můj zájem o výtvarné umění mě přivedl k myšlence založit
také v Tišnově Klub přátel výtvarného umění. A povedlo se.
Nově založený klub začal svou činnost ustavující schůzí ve velké zasedací síni tišnovské radnice za účasti doc. dr. A. B. Krále,
CSc., vedoucího odboru kultury Brno-venkov. Zájem byl velký,
a tak klub získal hned několik desítek členů. U jeho zrodu tehdy
stálo několik mých přátel. Např. Karel Formánek, Pavel Mareš,
Josef Ondroušek, Karel Pavlík, Václav Borek, Miloš Hendrich,
Bohumil Novotný a řada dalších.
Díky pochopení tehdejšího vedení města se mohla uskutečnit
první nezapomenutelná klubová výstava akad. malíře Františka
Štěpána. Mimořádná také tím, že to byla jeho první životní autorská výstava. A potom následovaly další. Vystavoval zde např.
Bedřich Vala, Petr Bortlík, Ladisla Kotas, Karel Formánek nebo
rodina Ranných. Součástí výstav byly také slavnostní vernisáže
s bohatým kulturním programem. Bylo povzbudivé pro naši další
činnost, že na každou výstavu přišlo několik set návštěvníků.
Když byla v roce 1981 postavena nová společenská místnost
na sídlišti pod Klucaninou, činnost klubu se přestěhovala tam.
A připravovaly se další výstavy. Např. výstava akad. malíře Aloise Lukáška nebo malíře Jaroslava Kotase z Prahy (rodák ze
Skaličky) se slavnou vernisáží. Tehdy výstavu uvedl spisovatel
Vladimír Thiele, zahrálo Sukovo kvarteto a recitoval zasloužilý
umělec Radovan Lukavský, člen Národního divadla v Praze.
Protože se mi podařilo navázat přátelství s hercem Miroslavem Horníčkem, stával se i on častým hostem našeho klubu.
Vystoupil se svým pořadem Dobře utajené housle v kulturním
domě v Hradčanech a s velkým ohlasem se setkaly také jeho
slavné „Hovory H“. A nakonec to byla v roce 1983 výstava jeho
koláží (výstavu svými obrazy doplnil pražský malíř Adolf Vondra). Na vernisáži se sešlo přes 400 jeho příznivců a přijela i fil-

Beseda se zasloužilou umělkyní a čestnou občankou města Tišnova
Marií Pavlíkovou v roce 1986.
Foto: archiv KPVU
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Výstava obrazů v Restauraci pod Klucaninou byla v té době zcela
ojedinělou akcí.
Foto: archiv KPVU

mová herečka Ela Hálková, emeritní členka ND v Praze. A nutno uvést také to, že Horníček v Tišnově zahajoval i některé naše
další výstavy. Např. výstavu Bohumíra Matala (1983), Zdeny
Fibichové (1984) nebo Vladimíra Renčína (1990). Vernisáže se
konaly na terase výstavní místnosti za přítomnosti několika stovek návštěvníků, a nejen místních. U příležitosti Horníčkových
kulatin vydal KPVU knížku „Miroslavu Horníčkovi s láskou,
P. S. S láskou Miroslav Horníček“ od Miroslava Pavlíka.
V roce 1984 zde vystavoval známý protagonista pražského Semaforu Jiří Suchý. Přivezl na vernisáž nejen své bendžo,
na které zahrál i v mlhavém počasí, ale také sedm lahví šampusu. Tehdy nebyl v milosti, a tak prohlásil, že na Moravě může vystavovat nejdále v Tišnově. Vystavuje zde také Miloš Nesvadba,
člen ND v Praze (1986), který uspořádal v rámci výstavy představení pro děti. Nezapomenutelná byla také výstava významného pražského malíře Josefa Lieslera (1988).
A zcela unikátní pak byla výstava předního slovenského malíře, autora našich bankovek, Albína Brunovského z Bratislavy.
Na přátelském posezení v předvečer vernisáže dokonce několik
bankovek doplnil o svůj podpis s věnováním. Na vernisáži mystických obrazů s náboženskou tematikou ostravského malíře
Ladislava Maria Wagnera (1984) vystoupil známý filmový herec, např. z filmu Král Šumavy, Miroslav Holub. O tuto, stejně
tak jako o vernisáž Jiřího Suchého, projevila nebývalý zájem,
díky aktivitě některých místních soudruhů, státní bezpečnost.
Zabavila nám na udání nahrávky z vernisáže. Ale Dalibor Tikovský, který vernisáže filmoval a nahrával, preventivně upravil
kopie nahrávek tak, že z různých rušivých zvuků nebylo poznat,
o čem se mluvilo. Dokonce v místním tisku vyšel proti klubu
štvavý článek. Naštěstí originální nahrávky z vernisáží zůstaly
v našem archivu.
Poslední akcí této výstavní místnosti byla v roce 1991 výstava Antonína Smažila z Bratislavy, rodáka z Vysočiny. Jako
monument na památku činnosti klubu na tomto sídlišti zůstala před místností socha od brněnského sochaře Borka Bayera,
kterou zde, díky svým členům, postavil KPVU. V roce 1992 se
z této společenské místnosti stala hospoda a klub se přestěhoval
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do nových prostor na Bezručově ulici. Dalo hodně práce a brigádnických hodin, než zde vznikla výstavní místnost. Také zde
se uskutečnila celá řada úspěšných výstav. Připomeňme alespoň
některé z nich. Vystavuje zde např. Emilie Hostašová (1992),
Karel Krejčí (1993), Miroslav Houra z Ústí nad Labem (1993),
Antonín Vojtek (1993), Bohumil Puchýř, Pavel Mareš a další.
Na vernisáži vystupuje celá řada významných umělců, např. Bedřich Havlík, Jar. Jánská, Alžběta Horská, Miloš Kročil, Helena
Trýbová aj. Výstavy zde také často uváděl Ing. Bedřich Holub.
V roce 1995 však budova v Bezručově ulici byla prodána
a všechna naše práce přišla vniveč. Náhradní prostor KPVU získal
v Městském kulturním středisku. I když za stísněných podmínek,
činnost klubu pokračovala dál. Vystavuje zde mladá brněnská
výtvarnice Luisa Nováková, Dagmar Dorovská, Mojmír Medej aj.
S velkým ohlasem se setkala výstava Sonnyho Halase.
Dne 9. listopadu 1996 byl otevřen nově zrekonstruovaný Jamborův dům a na něm se objevila cedulka „Výstavní síň KPVU“.
Konečně jsme získali důstojné výstavní prostory a výstavní činnost mohla pokračovat. Připomeňme alespoň výstavu Heleny
Puchýřové, Marie Ondrové, Oldřicha Eichlera nebo tehdy teprve sedmnáctileté talentované malířky Petry Sedláčkové (dnes
provdaná Tatíčková, úspěšná výtvarnice a ilustrátorka dětských
knížek).

Na vernisážích výstav často vystupovali členové Karasova divadla, hrálo kvarteto Aleše Smíška. Výstavní aktivity
KPVU měly velkou podporu našeho příznivce a historika umění
doc. dr. A. B. Krále. Jednou dokonce zahájil výstavu, přestože
byl v důsledku úmrtí jistého politika vyhlášen zákaz konání kulturních akcí. Vernisáž byla plná lidí a všichni si považovali, že se
vernisáž konala. Byla to taková malá manifestace.
pokračování v dalším čísle Tišnovských novin

Miloš Nesvadba chystá své představení dětem, 1986.
Foto: archiv KPVU

Art Periscope bilancuje
rok 2018

Zdeněk Jílek, za spolek Art Periscope

Hned tři pozoruhodná díla spolku Art
Periscope završila v prosinci úspěšný rok
2018 a stala se středem pozornosti v celém tišnovském regionu při příležitosti
jubilejní desáté výstavy betlémů.
Předvánoční akce se staly tradicí, bez
níž si adventní atmosféru mnozí návštěvníci již nedovedou představit. A tak si
jednotlivá díla připomeňme.
Tišnovský betlém – obrovské společné
dílo, které představuje vytrvalou snahu

Dvoutisící návštěvnicí výstavy Pojďme spolu za betlémy se stala Marta Sylvestrová
z Brna. Na fotografii se Zdeňkem Jílkem.
Foto: Michal Beneš
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příznivců spolku Art Periscope zanechat
městu Tišnov odkaz naší doby a našeho
života. Betlém oživuje vánoční atmosféru
a může být také neustále doplňován a aktualizován o nové osobnosti či stavby našeho města. Doufejme, že se pro betlém
najde vhodný prostor, kde by mohl být
k vidění po delší čas. Nejen posledních
14 dnů v roce.
Kniha Pojďme spolu za betlémy předčila všechna očekávání. Je to zatím nejrozsáhlejší publikace z dílny autora Zdeňka
Jílka, který se nebál zařadit do obsahu
informace o betlémech, ale také o pokračování tohoto příběhu, tzn. o křížových
cestách a vzkříšení. Obsahuje tipy na výlety po betlémech, údaje o regionálních
tvůrcích betlémů a další zajímavosti s betlémářskou tematikou. Kniha má 220 stran,
je doplněná fotografiemi Michala Beneše
a přinesla, dle prodejních výsledků, radost
mnoha čtenářům. Vyšla tradičně v omezeném nákladu a lze ji ještě stále zakoupit
v knihkupectví u paní Raškové v Tišnově i ve specializované prodejně betlémů
ve Varnsdorfu u paní Horáčkové.

Adventní výstava Pojďme spolu
za betlémy znamenala opravdové vyvrcholení desetileté činnosti spolku Art
Periscope. Kvalitní scénář výstavy ocenila i řada odborníků. Nepovede se totiž
každý rok shromáždit na jednom místě
kolekce dřevěných plastik od Mistrů Jiřího Netíka z Brna a Zdeňka Farského
z Náchoda, malovaný betlém od Ivana
Svatoše z Prahy, třebíčské betlémy z depozitáře Muzea Vysočiny a vše doplnit
o díla špičkových regionálních výtvarníků. O úspěchu výstavy svědčí také počet
návštěvníků, který meziročně narůstá.
Již v pátek 14. prosince organizátoři přivítali 2 000. návštěvníka, kterým se stala
PhDr. Marta Sylvestrová z Brna. Celkem
všech deset výstav spolku Art Periscope
vidělo již více než 20 000 příchozích.
V letošním roce jsme se rozhodli pomoci i lidem v nouzi a věnovali jsme
deset procent ze vstupného této výstavy
Vojtíšku Cimbálníkovi z Olší. K tomuto
záměru se přidala i škola 28. října v Tišnově a firma Tepos-HJ, spol. s r. o., takže
jsme mohli 16. prosince předat rodině
Cimbálníkově částku 12 500 korun na léčení jejich syna v lázních Klimkovicích.
Budeme rádi, zachováte-li nám přízeň
i v letošním roce. Opět pro Vás chystáme
několik zajímavých akcí spojených s nejedním překvapením. Například již březnovou
výstavu fotografií 7×10, na níž účast přislíbil mimo jiné pražský fotograf Jan Saudek.
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Poděkování starostovi T. J. SOKOL
panu Jiřímu Veselému

Poděkování pracovníkům
Tišnovské televize

Jindřiška Halvová

Zdeněk Jílek
za spolek Art Periscope

Když se zrodila myšlenka založit v Tišnově kroužek
STIGA HOKEJE, byla jsem velmi potěšena nabídkou
pana Jiřího Veselého s možností realizace kroužku v tišnovské sokolovně. Jeho vstřícného přístupu, pomoci
a rad si velmi vážím. Ráda bych mu ale také poděkovala za to, že se ve svém volném čase (zcela nezištně)
snaží zajistit fungování dlouholeté tradice Sokola, že
stál u znovuobnovení Karasova divadla a znovu oživil
úspěšné ochotnické hraní. Taktéž realizace prvního Sokolského plesu k výročí republiky (s velmi pozitivními
ohlasy), vylepšení prostředí pro výstavu burzy minerálů, ale i snaha o větší využívání sokolovny pro kulturní
a společenské akce by neměly zůstat bez povšimnutí.
Po dlouhých letech se v sokolovně přestavuje a modernizuje – nové sociální zařízení, šatny a zázemí pro
cvičence (jen v Tišnově je jich cca 900 členů, čímž je
Sokol Tišnov největší tišnovskou sportovní organizací,
která je zároveň i součástí Župy pernštejnské). Věřím,
že elán, energie a odhodlání (například pro získávání
dotací na opravy, kulturní akce apod.) panu Jiřímu Veselému vydrží co nejdéle. Ať se daří!

Spolku Art Periscope se v předvánočním čase roku 2018
podařilo splnit svůj záměr a vytvořit Tišnovský betlém.
A byli u toho i dva obětaví pracovníci Tišnovské televize
Libor Šmatelka a Pavel Navrátil. Podařilo se jim trpělivě
natáčet postupy všech výtvarníků, kteří se na tomto projektu podíleli. Vznikl tak půlhodinový magazín, který věrně zachycuje stavbu Tišnovského betléma. Naše budoucí generace tak bude mít možnost zhlédnout výsledek
úsilí členů spolku Art Periscope pro zanechání odkazu
naší doby městu Tišnov.
Jménem svým i jménem všech tvůrců betléma, oběma
pracovníkům TTV děkuji a těším se na další zajímavou
spolupráci. Dokument lze spatřit na webových stránkách
Tišnovské televize (www.tisnovskatelevize.cz), v magazínu vysílaném 27. prosince 2018.

MO STP Tišnovsko z. s.
zve své členy na

Výroční členskou schůzi
19. února 2019 ve 14.00

Děkuji paní MUDr. Janě Jeřábkové a sestřičkám z Charity
za praktickou pomoc i duševní podporu po celá dlouhá
léta nemoci mého manžela Otty Wecha. Julie Wechová

Děkuji Městskému úřadu Tišnov v čele s Jiřím Dospíšilem za krásné blahopřání k mým narozeninám.
Ludmila Bartošová

v jídelně DPS (penzion).
Program:
Zahájení
Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2018
Beseda se zástupci Městské policie Tišnov
Plán činnosti a zájezdů v roce 2019
Výběr příspěvků (50 Kč), občerstvení

Výherci křížovkářské série
10 kapitol z dějin Tišnovska
Václav Seyfert

V lednovém čísle jsme zveřejnili poslední křížovku z desetidílného cyklu 10 kapitol z dějin Tišnovska (od doby kamenné
po současnost). Její tajenka zněla Zájem obyvatel byl obrovský.
Tím se uzavřela celá série a bylo tedy možno přistoupit k vyhodnocení nejúspěšnějších luštitelů.
Tři soutěžící poslali správná řešení tajenek ze všech deseti
kol a mohou se tedy těšit na drobné pozornosti věnované Městským kulturním střediskem Tišnov. Jsou to Jan Bradáč, VácTN 02/2019

lav Hosnédl a Iva Šťastná. Jmenovaným srdečně blahopřejeme
a prosíme je, aby kontaktovali editorku Tišnovských novin Zlatu
Ptáčkovou a dohodli si s ní termín a způsob převzetí své výhry.
Z Vašich ohlasů bylo zřejmé, že různé typy křížovek spojené
s poučením o historii našeho města Vás zaujaly, takže jsme se
rozhodli na právě uzavřený cyklus navázat novou celoroční soutěží, která začíná už v tomto čísle.
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Vzpomínáme
Dne 6. ledna uplynulo sedm smutných roků,
kdy nás navždy opustila naše maminka,
babička a prababička paní Božena
Odehnalová. S láskou a úctou stále
vzpomínají dcery a synové s rodinami.

Dne 12. ledna uplynulo sedm let ode dne,
kdy nás opustila manželka, maminka
a babička paní Marie Navrátilová.
S láskou a úctou vzpomínají manžel a děti
s rodinami.

Dne 21. ledna uplynulo již deset smutných
let, co nás navždy opustila paní Růžena
Odehnalová. Stále vzpomínají manžel
a děti s rodinami.

Dne 21. ledna uplynul již dvanáctý smutný
rok, co nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, strýc a dědeček pan
Jozef Bohuš. Za tichou vzpomínku
na dobrého člověka děkují a s láskou
vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Dne 22. ledna uplynuly dva smutné roky, co
nás navždy opustil náš milovaný syn, tatínek
a kamarád pan Ivo Odehnal. Za tichou
vzpomínku, s láskou a úctou, kdo jste ho
měli rádi a vzpomenete si, děkuje rodina,
děti a kamarádi z Tchaj-wanu.

40

Dne 22. ledna uplynul druhý smutný rok, co nás navždy
opustil náš milovaný přítel a tatínek pan Ivo Odehnal. Stále
a s láskou vzpomínají Ludmila a dcera Natálka. Kdo v srdci žije,
neumírá.

Dne 23. ledna uplynulo již dvacet jedna let,
co nás navždy opustil tatínek a dědeček pan
Miloslav Musil.

Dne 30. ledna to budou dva roky, kdy nás
opustila maminka a babička paní Anna
Musilová.

Dne 31. ledna uplyne osm let, co nás
navždy opustil pan Miloslav Musil
z Čebína. Za tichou vzpomínku děkuje
rodina.

Dne 28. ledna to bude pět roků, co nás
opustila naše milovaná tchyně a babička
paní Anděla Špačková. S láskou
vzpomínají snacha Dana s rodinou.

Dne 29. ledna uplyne dvanáct roků, co
nás navždy opustil pan Jan Antonín
z Čebína. Za tichou vzpomínku děkuje dcera
Jana a syn Radek s rodinami, přítelkyně
Anna a bratr František s rodinou.

Dne 1. února uplyne čtyřicet let, kdy nás tragicky opustil manžel, tatínek a dědeček pan
Petr Navrátil z Předklášteří. S láskou
stále vzpomínají manželka s rodinou a dcery
Romana a Petra s rodinami.
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Dne 2. února uplynou dva smutné roky,
co nás navždy opustila paní Marta
Kopišťová. Nikdy nezapomeneme.

Dne 6. února by oslavil své devadesáté
sedmé narozeniny náš tatínek, dědeček
a pradědeček pan Josef Havliš.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje syn s celou rodinou.

Naše maminka, paní Olga Kosová, nás
opustila před dvaceti lety, 7. února 1999.
Za vzpomínku děkují děti Olga a Jan
s rodinami.

Dne 11. února uplyne jeden rok, co nás
navždy opustil pan Milan Uher. S láskou
vzpomíná dcera. Za tichou vzpomínku
děkuji.

Odešel, ale zůstává v srdci těch, kteří ho
měli rádi. Dne 12. února to bude osm let,
co nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan Josef Kučera.
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují manželka a děti s rodinami.

Dne 13. února uplyne čtvrtý smutný rok, co
nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček pan Jan
Běhounek z Tišnova. Stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Dne 14. února to bude již pět roků, kdy
nás navždy opustil náš milovaný manžel
tatínek, dědeček, pradědeček a švagr pan
Zdeněk Opat. Stále vzpomíná manželka,
syn s rodinou, sestra a švagrová s rodinou.
Všem, kdo ho znali a vzpomenou s námi,
děkujeme.

Dne 15. února uplyne sedm roků plných
bolesti a smutku, kdy nás navždy opustil
pan Jiří Procházka. S láskou vzpomíná
manželka a děti s rodinami.

Dne 27. ledna 2019 uplyne deset let
od úmrtí pana Josefa Jílka z Jamného.
S láskou vzpomínají syn a dcera s rodinami.
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KŘÍŽOVKA

Nový cyklus křížovek Tišnovští spisovatelé – 1. díl
Martin Sebera, text Václav Seyfert

Po celý zbytek roku 2019 Vám budeme nabízet v každém čísle v současnosti určitě nejpopulárnější typ křížovky, tzv. „švédskou“,
všechny ale budou vzájemně propojeny jednotnou tematikou; budou se totiž týkat spisovatelů z Tišnova nebo jeho blízkého okolí.
V každé z deseti křížovek najdete v tajenkách názvy dvou knih od téhož autora a Vaším úkolem bude nejen tyto tajenky úspěšně
vyluštit, ale také nám vždy napsat, kdo je autorem příslušných literárních děl (křestní jméno i příjmení). Vedle toho ovšem dostanete
na závěr celého cyklu ještě jeden speciální úkol, jehož znění zatím neprozradíme, pouze upozorňujeme (a v dalších číslech už to nebudeme opakovat), aby si každý soutěžící poznačil ze všech křížovek písmeno, které objeví svým luštěním v pravém horním rohu obrazce.
Vyhodnocení celého seriálu bude provedeno v lednovém čísle nového ročníku 2020, které vyjde před letošními vánočními svátky.









Znění tajenek i jméno a příjmení příslušného autora obou knih nám zašlete na adresu noviny@kulturatisnov.cz
nejpozději do 11. února 2019.
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Tajemnice Městského úřadu Tišnov

Tajemnice Městského úřadu Tišnov

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení pracovních pozic

pro obsazení funkce

referent/ka
Odboru správy majetku
a komunálních služeb
Písemné přihlášky s požadovanými přílohami předejte na podatelnu MěÚ Tišnov
nebo zašlete v termínu
do 4. 2. 2019, do 17.00 hod.
na adresu: Město Tišnov,
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Popis pracovní pozice, požadavky i náležitosti přihlášky a další informace naleznete na www.tisnov.cz
(„aktuality“ nebo
„úřad/informace/volná místa“)

Tajemnice Městského úřadu Tišnov

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

MĚSTO TIŠNOV

pro obsazení pracovních pozic

TN 02/2019

referent/ka
Odboru správních a vnitřních věcí
Odboru správních a vnitřních věcí
(právník, přestupky)
na dobu určitou,
po dobu dlouhodobé nepřítomnosti
Písemné přihlášky s požadovanými přílohami předejte na podatelnu MěÚ Tišnov
nebo zašlete v termínu
do 4. 2. 2019, do 17.00 hod.
na adresu: Město Tišnov,
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Popis pracovní pozice, požadavky i náležitosti přihlášky a další informace naleznete na www.tisnov.cz
(„aktuality“ nebo
„úřad/informace/volná místa“)

MĚSTO TIŠNOV

MĚSTO TIŠNOV

INZERCE

vedoucí
Odboru kancelář starosty
a vnějších vztahů
Písemné přihlášky s požadovanými přílohami předejte na podatelnu MěÚ Tišnov
nebo zašlete v termínu
do 13. 2. 2019, do 17.00 hod.
na adresu: Město Tišnov,
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Popis pracovní pozice, požadavky
i náležitosti přihlášky a další informace
naleznete na www.tisnov.cz
(„aktuality“ nebo
„úřad/informace/volná místa“)

	Firma MICROTEX a. s., Lomnice u Tišnova, hledá
pracovnice na plný pracovní úvazek pro dvousměnný
provoz do textilní výroby. Termín nástupu: ihned,
platové podmínky: osobní jednání. Možnost ubytování.
Kontakt: MICROTEX a. s., Na Potůčku 107, 679 23
Lomnice u Tišnova, tel. 549 450 273, 549 450 243,
e-mail: microtex@microtex.cz.
	Hledáme výpomoc do tišnovského kina
• jde o úklid sálu před a mezi filmy během jednoho až
dvou víkendů v měsíci (+ případné záskoky)
• někdy není téměř co uklízet, a jindy je to popcornová
smršť
• práce na DPP a volný vstup do kina na jakékoliv filmy
k tomu
Pokud máte zájem, pište na kino@kulturatisnov.cz.

Víte, že pořady
Tišnovské televize
najdete na YouTube?
zadejte a budete koukat

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

Hledáme kolegu/kolegyni
do nově se otevírající kavárny
s dětským koutkem v Tišnově,
ulice Květnická
Náplň práce: zajištění chodu kavárny, přímá obsluha, zajištění objednávek,
obsluha recepce, příprava čerstvých nápojů a jednoduchého občerstvení
Požadavky: praxe v oboru výhodou, časově flexibilní, pozitivní přístup
k dětem, milé vystupování, komunikativnost, samostatnost, zodpovědnost,
právní bezúhonnost, absolvovaný kurz první pomoci, potravinářský průkaz
Nabízíme: práci v příjemném prostředí nově vybaveného provozu, směnný
provoz (krátký/dlouhý týden), odpovídající platové podmínky, stravenky
Nástup: od 1. 2. 2019
Krátký strukturovaný životopis zasílejte na: vpodpalubi.tisnov@seznam.cz

	Práce elektro-opravy. Tel. 604 786 693.
	Koupím byt v Tišnově, může být i k rekonstrukci. Preferuji bez RK. Ideální velikost 1+1, 3+1. Mob. 732 814 180.
	Koupím byt v Tišnově, může být i před rekonstrukcí,
podmínka balkón, tel. 777 847 101.
	Nabízím makadam ze žs. svršku k odvozu, na dohodu,
tel. 723 194 099.
	Nebankovní půjčka se zástavou nemovitosti – vyplácíme exekuce, nezkoumáme bankovní či nebankovní registry, neprokazujete svůj měsíční příjem a neplatíte naprosto žádný poplatek předem. Vyřízení půjčky je zcela
zdarma! Tel. 732 885 522, 775 869 711.
	Koupím vojenskou výstroj z 1. a 2. války armád Rakouska-Uherska, Německa, Československa, například
vyznamenání, medaile, bodáky, šavle, uniformy, dekrety, průkazy policie, četnictva, Národní gardy, vládního
vojska, Slovenského štátu 1939–45, dále potom vyznamenání Svazarmu, SMB, lidových milic do 1960. To vše
může být i nekompletní a poškozené. Tel. 723 539 270.
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Adaptace Tišnova
na klimatické změny
Srdečně Vás zveme na úvodní diskuzní večer s tématem
„Co se děje kolem nás?
Jaká je situace na Tišnovsku?“
v úterý 29. ledna 2019 v 17.00 hodin
v přednáškové místnosti ve správě školy ZaHRAda,
Bezručova 21, Tišnov (vchod ze dvorku z Riegrovy ulice)
Společně zhodnotíme současnou situaci na Tišnovsku, stav vody
ve vírské přehradě, problémy s vodou, které již nastaly
nebo mohou nastat. Přijďte se podělit o svůj pohled či
zkušenost. Setkáním provede Hana Ondrušková.
Další informace na stránkách strany Zelených
a Ekoporadny Tišnovsko.
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