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	 Vážení	 čtenáři	 Tišnovských	 novin,	
26.	června	uplyne	devadesát	let	od	chvíle,	
kdy	spatřilo	světlo	světa	Podhorácké	mu-
zeum.	 Paměťová	 instituce,	 která	 Tišno-
vu,	na	rozdíl	od	mnoha	podobných	měst,	
dlouhé	roky	chyběla.	Městská	muzea	byla	
zakládána	už	za	vlády	habsburské	dynas-
tie,	Tišnovu	se	to	ale	tenkrát	nepovedlo.	
O	to	více	je	třeba	vyzdvihnout	počin	před	
devadesáti	 lety.	Spojili	se	tehdy	osvícení	
vládcové	města	a	stejnojmenného	politic-
kého	okresu	a	spolu	s	odborníky,	přede-
vším	z	 řad	učitelské	 inteligence,	 stvořili	
něco,	 co	 tehdy	 nebylo	 zase	 tak	 běžné,	
instituci	 od	 samého	 počátku	 regionální.	
Snad	 to	 byl	 sám	 tehdejší	 starosta	 Alois	
Řezáč,	kdo	prosadil,	že	muzeum	bude	ne-
jen	městské,	nýbrž	že	bude	svojí	aktivitou	
zasahovat	i	do	všech	obcí	okresu.
	 Kulaté	 výročí	Podhoráckého	muzea	 je	
vhodnou	 příležitostí	 vzpomenout	 na	 za-
kladatele	 i	budovatele,	kteří	 je	v	uplynu-
lých	 desetiletích	 s	 elánem	 a	 nadšením,	
ale	 často	 i	 s	 velkými	 obtížemi	 a	 za	 těž-
kých	 společenských	 podmínek	 posouvali	
vpřed.	Není	možné	na	tomto	místě	uvést	
všechny,	 i	když	by	si	 to	určitě	zasloužili.	
Tak	alespoň	několik	jmen,	která	už	patří	
historii.	 Odborný	 učitel	 Jan	 Šmarda,	 his-
torik	umění	Karel	Krejčí,	válečný	veterán	
Bohumil	 Mareš,	 správcové	 muzea	 Vilém	
Máca,	Jaromír	Zemina	a	František	Štěpán,	
ředitelka	a	později	vedoucí	Anna	Christo-
vá,	 archivář	 Jan	 Hájek,	 přírodovědec	 Jiří	
Šmarda,	 konzervátor	 a	 fotograf	 Pavel	
Smékal,	 průvodci	 Božena	 Hasieberová	
a	 Antonín	 Švancara,	 mistr	 stavební	 čety	
Antonín	Babák	a	její	člen	Miloslav	Běloch,	
stolař	Josef	Štourač,	uklízečka	Marie	Pa-
rysová.	Ze	stejného	důvodu	velmi	rád	vy-
užívám	 tohoto	 textu	 k	 poděkování	 také	
mým	 současným	 kolegyním	 a	 kolegům,	
kteří	o	totéž	usilují	každodenní	prací.
	 Kolem	 muzeí,	 jejichž	 podstatou	 je	 bu-
dování	 sbírkového	 fondu,	 se	 pohybuje	

množství	lidí.	Vedle	jednotlivců,	kteří	o	ně	
pečují,	je	to	především	obrovská	skupina	
uživatelů,	do	které	patříte	i	vy,	čtenáři	Tiš-
novských	novin.	Bez	široké	veřejnosti	by	
vše	 ztrácelo	 svůj	 smysl.	 Jsem	 rád,	 že	 se	
Podhorácké	muzeum	v	tomto	směru	o	svo-
ji	budoucnost	bát	nemusí.	Vzájemná	vazba	
funguje	velmi	dobře	a	v	některých	přípa-
dech	i	výtečně.	Vedle	běžných	návštěvníků	
a	školních	skupin	zvoní	u	muzejních	dveří	
často	dárci	do	sbírek,	žadatelé	o	radu,	re-
cenzi	či	konzultaci,	studenti	s	ročníkovými	
a	diplomovými	pracemi	a	badatelé	s	nej-
různějšími	 tématy.	Muzeum	tak	naplňuje	
svoje	poslání	a	slouží	lidem	svého	města	
a	regionu	stejně	jako	před	devadesáti	lety.
	 Nejinak	 je	 tomu	 i	 v	 jubilejním	 roce	
2019.	 Proto	 si	 na	 závěr	 dovolím	 pozvat	
všechny	čtenáře	Tišnovských novin	k	nám	
do	Předklášteří.	Z	počtu	šesti	letošních	vý-
stav	aktuálně	probíhají	dvě,	přírodovědně	
a	výtvarně	pojaté	Cesty	do	pravěku	aneb	
Ve	 stopách	 Zdeňka	 Buriana	 a	 komorně	
laděná	 expozice	 věnovaná	 devadesátým	
narozeninám	muzea.	Ta	první	představuje	
tvorbu	 pěti	 výtvarníků,	 kteří	 se	 zabývají	
uměleckou	 rekonstrukcí	 přesného	 zobra-
zení	prehistorické	fauny	a	flóry	a	dávných	
předků	 člověka.	 Návštěvníci	 v	 ní	 najdou	
také	paleontologické	a	archeologické	ex-
ponáty	 a	 pro	 školní	 skupiny	 je	 připrave-
ný	 zajímavý	 edukativní	 program.	 Druhá	
výstava	podává	základní	 informace	o	dě-
jinách	našeho	muzea	a	zároveň	 je	malou	
sondou	 do	 práce	 současných	 odborných	
pracovníků.	Etnoložka,	historik,	historič-
ka	umění	a	přírodovědec	zde	představují	
své	 aktuální	 nebo	 déletrvající	 projekty.	
Po	 těchto	 dvou	 výstavách	 si	 na	 podzim	
připomeneme	 30.	 výročí	 listopadových	
událostí	 v	 roce	 1989	 s	 důrazem	 na	 Tiš-
novsko	 a	 poohlédneme	 se	 po	 rozličných	
aspektech	stravování	v	Evropě	od	nejstar-
ších	dob	po	současnost.	Přijďte,	rádi	Vás	
v	Podhoráckém	muzeu	uvidíme!

SlOuží Nám už 90 leT
Josef Zacpal



	 Hlavní	program
	 nám.	Míru
	

	 Tišnovské trhy

8.30–9.00   Slavnostní zahájení –	přehlídka	oslavenců	za	dopro-
vodu	mažoretek

	 Podhorácké muzeum Předklášteří	(90	let)
	 Klub českých turistů Tišnov	(90	let)
	 Základní umělecká škola Tišnov	(70	let)
	 Inspiro	(20	let)
	 Rodinné centrum Studánka	(15	let)
	 Lesní rodinný klub na Tišnovsku Kalužníček	(10	let)	
	 Art Periscope	(10	let)

9.00 –11.00   Rodinné centrum Studánka	–	hudební	vystoupení	
dětské	skupiny	Potůček

	 ZUŠ Tišnov	–	taneční	vystoupení	žáků
	 Inspiro	–	vystoupení	mažoretek
	 Podhorácké muzeum Předklášteří	
	 –	scénka	o	založení	muzea	s	krátkým	kvízem
	 Katolická výchovná jednota	–	hrst	písní	z	Podhorácka
	 ZUŠ Tišnov	–	hudební	vystoupení	žáků
	 Inspiro	–	Zumba	párty
	 ZUŠ Tišnov	–	hudební	vystoupení	žáků
	 	Karasovo divadlo	–	ochutnávka	z	večerního	divadelního	

představení	Everyman

	 Doprovodný	program

8.30–11.00	 	Dílničky pro děti	–	nám.	Míru	(Inspiro,	Studánka,	
Kalužníček,	prezentační	stánky	oslavenců)

10.00–12.00	 Den otevřených dveří ZUŠ Tišnov	–	ul.	Dvořáčkova
	 Prohlídka	rekonstruovaného	koncertního	sálu
11.00	 Ukázková	hodina	tance	s	možností	zapojení	návštěvníků

10.00–12.00	 Den otevřených dveří ZUŠ Tišnov	–	ul.	Riegrova
	 Prohlídka	prostor	výtvarného	a	dramatického	oboru
	 Výstava	prací	žáků	výtvarného	oboru
	
9.00 –11.00	 Výstava uměleckých děl Art Periscope	–	radnice

	 Prezentace fotografií Klubu českých turistů	
	 –	před	radnicí

	 Proměny Tišnova v čase	–	nám.	Míru	a	Komenského
	 Bannery	s	historickými	fotografiemi	v	ulicích	města

13.00	 	Výšlap pro celou rodinu s Klubem českých turistů 
na tišnovskou rozhlednu s	opékáním	špekáčků

	 	–	sraz	u	kašny	na	nám.	Míru

	 Večerní	program

20.00–22.00	 	Everyman aneb Země peciválů		–	areál	parku	Ne-
mocnice	Tišnov,	divadelní	open	air	speciál,	naposledy	
v	Tišnově	v	unikátních	kulisách	parku

	 Oslavy	70	let	ZUŠ	Tišnov
	 café	a	zahrádka	U	Palce,	Jungmannova	70,	Tišnov

14.00	 Hudební koncerty	–	zahrádka	U	Palce
	 Faltaband	–	dětský	bigband
	 Tomband	–	taneční	bigband
	 Klapela	–	tišnovská	všehochuť	
	 TiKO	–	komorní	orchestr
	 Tišnovské žestě	–	„...	len	ta	trúba...“
	 Tumpach kvoč	–	kvoč	rock	Brno
	 Ukulele orchestra jak Brno	–	mandolínové	kaťuše
22.00	 Filmová	projekce	Zvuk hluku	–	café	U	Palce

Letní trhová sLavnost

22.	6.	2019

23.	6.	2019
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Počtvrté	představujeme	jednotlivé	komise,	porad-
ní	orgány	zřízené	Radou	města	Tišnova.	Na	naše	
otázky,	z	nichž	prvních	šest	je	společných	pro	všech-
ny	oslovené	a	závěrečná	vždy	speciální,	tentokrát	
odpovídá	 předsedkyně	 Komise	 bytové	 Lenka 
Knechtová.

Jste předsedkyní jedné z komisí, poradního 
orgánu městské rady. Jakým způsobem vaše 
komise pracuje, jak často se scházíte a na co 
kladete hlavní důraz?
	 Komise	se	schází	pravidelně	každý	měsíc	a	ce-
loročně.	Projednává	zejména	žádosti	o	pronájem	
bytu	občanům,	kteří	mají	 trvalý	pobyt	v	Tišnově	
a	jejich	životní,	rodinná,	sociální	a	zdravotní	situa-
ce	je	tíživá.	Spravujeme	evidenci	žadatelů	o	pro-
nájem	 a	 výměnu	 bytů	 v	 majetku	 města	 včetně	
návrhu	doporučení	na	zařazení	do	užšího	výběru	žadatelů	o	byt.	
Bereme	 na	 vědomí	 přehled	 ubytovaných	 i	 užší	 výběr	 žadatelů	
o	byt	v	Centru	sociálních	služeb	Tišnov.	Víme,	že	bydlení	patří	
mezi	základní	životní	potřeby,	proto	se	zajímáme	také	o	výstavbu	
městských	bytů	a	rekonstrukce	stávajících	bytů.

Jakým způsobem předáváte svá doporučení městské radě? Je to 
jen formou zápisů z vašich jednání, nebo máte s vedením města 
pravidelný a častý osobní kontakt? Funguje tato spolupráce dle 
vašich představ, nebo máte nějaký námět na její zlepšení?
	 Zpracováváme	samozřejmě	zápis,	ale	nejen	to.	V	tomto	voleb-
ním	období	se	komise	sešla	čtyřikrát	a	z	toho	třikrát	i	za	účasti	
zástupce	rady.	Pro	mě	je	důležité,	aby	vedení	města	nejen	čet-
lo	zápis,	ale	i	rozumělo	tomu,	jakou	diskusi	vedeme	například	
k	výšce	nájemného,	výstavbě	bytů.	Všem	nám	jde	o	to,	jak	po-
hled	města	a	potřeby	občanů	co	nejlépe	sladit,	jak	vyjít	občanům	
vstříc.	Zájem	o	pronájem	bytů	z	majetku	města	 je	stále	velký,	
v	současné	době	je	v	seznamu	žadatelů	o	byt	cca	50	čekatelů.

Můžete přiblížit čtenářům některé konkrétní zásadní otázky 
či témata, kterými jste se v komisi zabývali v horizontu cca 
posledních dvou až tří let?
	 Zásadním	 dokumentem	 byla	 v	 únoru	 2016	 Bytová	 koncepce	
města	Tišnova	2017–2027,	na	kterou	navázal	Akční	a	střednědobý	
plán.	V	roce	2017	jsme	provedli	hloubkovou	kontrolu	všech	žádostí	
o	pronájem	bytu	v	souvislosti	se	zavedením	nařízení	GDPR	a	sou-
časně	i	aktualizace	žádostí	o	byt.	V	roce	2018	byl	v	řešení	přesun	
nájemníků	z	důvodu	rekonstrukce	bytů	Bezručova	35	a	Na	Mlékár-
ně	255.	V	lednu	2019	jsme	se	zabývali	zvýšením	nájemného	v	by-
tech	v	majetku	města.	Pravidelně	dáváme	návrhy	na	pronájem	bytu	
městské	radě	a	projednáváme	žádosti	o	výměnu	bytu.

Jaké úrovně podle vašeho názoru oblast, kterou máte ve své 
komisi na starosti, v našem městě dosahuje? Lze s ní obecně 
vyslovit spokojenost či naopak?

	 V	minulosti	se	 tato	komise	nazývala	sociální	
a	zdravotní.	Vzhledem	k	poměrně	nepřehlednému	
množství	zájmů	často	docházelo	k	neefektivnímu	
nebo	duplicitnímu	jednání.	Řešily	se	akutní	pro-
blémy	s	kritickou	bytovou	situací,	ale	i	program	
pro	seniory	v	domě	s	pečovatelskou	službou.	Zvý-
šení	efektivity	nastalo	poté,	co	se	komise	zaobírá	
pouze	bytovými	tématy	a	sociální	složkou,	která	
jde	s	bytovou	ruku	v	ruce.	Životní	situaci	občanů	
města	vidíme	komplexně	a	řešení	hledáme	sou-
běžně	a	zároveň	individuálně,	dle	aktuálních	reál-
ných	potřeb	žadatelů.	Dále	došlo	ke	snížení	dlu-
hů	za	nájemné	a	služby	spojené	s	užíváním	bytu	
u	 bydlících	 občanů	 a	 pokračuje	 trend	 snižování	
dluhů	u	již	nebydlících.	Město	rekonstruuje	byto-
vé	jednotky	a	realizuje	průběžné	opravy.	Doba	je	
vhodná	i	pro	výstavbu	malometrážních	bytů.	Dle	

mého	názoru	je	podpora	města	pro	občany	v	tíživé	situaci	na	vel-
mi	dobré	úrovni.

Do jaké míry podle vaší dosavadní zkušenosti respektuje 
městská rada doporučení předložená komisí?
Rada	města	Tišnova	naše	doporučení	akceptuje.

Máte v řadách své komise také členy, kteří mají s touto prací 
již dřívější zkušenost z minulých volebních období a stálo by 
za to je za jejich dlouhodobou činnost jmenovat?
	 Velký	dík	patří	 paní	 tajemnici	komise	Kateřině	Smetanové,	
která	nejenom	činnost	komise	perfektně	zajišťuje,	ale	na	pozici	
úředníka	 péči	 o	 občany	 a	 byty	 zastřešuje.	 Za	 sebe	 chci	 podě-
kovat	bývalé	předsedkyni	a	současné	místopředsedkyni	komise	
Ivě	Havlátové,	která	má	s	touto	oblastí	dlouholeté	zkušenosti.	
Mezi	spolehlivé	a	pracovité	členky	komise	patří	Michala	Dvořá-
ková	a	Milena	Ševčíková,	které	doplňuje	svým	mužským	úhlem	
pohledu	nově	Jan	Láska.	Pan	Eduard	Seidl,	kterého	touto	cestou	
zdravím	a	přeji	mu	pevné	zdraví	a	brzké	zotavení,	je	dlouhodobě	
omluven.	Také	si	velmi	vážím	vedoucího	Odboru	sociálních	věcí	
Mgr.	Michala	Kudláčka,	který	ve	svém	nabitém	pracovním	pro-
gramu	je	ochoten	účastnit	se	jednání	komise	a	spolupodílet	se	
na	hledání	řešení	životních	osudů	našich	spoluobčanů.

Kolika městskými nájemními byty dnes Tišnov celkově dis-
ponuje a kolik jich je ještě z tohoto počtu výhledově určeno 
k budoucímu prodeji?
	 Dle	Zprávy	o	hospodaření	s	byty	za	rok	2018	schválené	Ra-
dou	města	Tišnova	27.	3.	2019	má	město	ve	svém	vlastnictví	
v	 současné	 době	 163	 bytů.	 Z	 toho	 38	 bytů	 bylo	 rozhodnutím	
zastupitelstva	 určeno	 k	 prodeji.	 Dále	 vlastní	 podílem	 51	%	
92	bytových	jednotek	v	ulici	Dlouhá	a	205	se	jich	nachází	v	Cen-
tru	sociálních	služeb	Tišnov	v	ulicích	Králova	a	K	Čimperku.

KOmISe BYTOVá
Průvodce komisemi a výbory města – 4. část

Václav Seyfert

Předsedkyně Komise bytové 
Lenka Knechtová.
Foto: archiv Lenky Knechtové

Letní trhová sLavnost
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 Od 1. dubna převzala Městská policie 
Tišnov kompletní agendu Ztrát a nálezů. 
Do té doby jste mohli ztracené věci hledat 
a ty nalezené zas předávat na podatelně 
městského úřadu.	 Tato	 změna	 je	 logickým	

krokem,	a	to	vzhledem	k	pracovní	době	městské	policie,	která	je	
podstatně	širší	než	pracovní	doba	městského	úřadu.	
	 Za	 první	měsíc	 bylo	městskou	policií	 přijato	 dvanáct	 nále-
zů	(stejný	počet	jako	v	celém	roce	2018)	a	z	toho	sedm	nále-
zů	 již	bylo	úspěšně	vráceno	majitelům.	Ve	většině	případů	se	
jedná	 o	 mobilní	 telefony,	 klíče	 a	 peněženky.	 Podařilo	 se	 nám	
dokonce	kontaktovat	majitele	a	vrátit	mu	peněženku	i	s	finanč-
ní	hotovostí,	jakožto	nález	odevzdaný	v	roce	2016.	Za	účelem	
anonymního	odevzdávání	drobných	nálezů	jsme	pro	poctivé	ná-
lezce	zřídili	u	služebny	Schránku důvěry.	Tato	služba	již	byla	
ve	čtyřech	případech	využita	a	občané	do	ní	vhodili	především	
nalezené	klíče	a	mobilní	telefony.
	 Nalezenou	 věc	 mohou	 občané	 odevzdat	 nebo	 se	 o	 ztrace-
nou	věc	přihlásit	denně	od	6	do	22	hodin,	z	pátku	na	sobotu	až	
do	páté	hodiny	ranní	a	ze	soboty	na	neděli	od	21.30	do	5	hodin.
	 Po přijetí každého nálezu ihned informujeme veřejnost 
na webových stránkách města	 (www.tisnov.cz	>>>	Úřad	>>>	
Potřebuji	 vyřídit	 >>>	 Ztráty	 a	 nálezy).	 Současně	 máme	 snahu	

neprodleně	 dohledat	 majitele	 každé	
nalezené	věci	 a	 tuto	mu	předat.	Osob-
ní	doklady	se	pak	předávají	na	přísluš-
ná	 pracoviště	 městského	 úřadu,	 jedná	
se	především	o	občanský	průkaz,	řidičský	průkaz,	cestovní	pas	
a	jiné	zneužitelné	osobní	doklady.	Platební	karty	vracíme	domov-
ským	bankám	a	ty	poté	kontaktují	své	klienty.	Nevrácené věci 
jsou následně uloženy v prostorách městské policie.	
	 Již	nyní	je	znát,	že	tento	krok	přinesl	zkvalitnění	služby	pro	
občany	Tišnova.

ZTráTY A NáleZY NOVě NA měSTSKÉ pOlIcII
Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov
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Dagmar Dvořáková, tajemnice
Komise pro občanské záležitosti 

Rady města Tišnova

Dovolujeme si Vám představit ob-
čany města Tišnova, kteří v dubnu 
oslavili svá životní jubilea: 

80 let 

Alexandra jirkalová

Hana Poláčková

Zdeňka Šiborová

Božena Dozbabová

90 let 

jiřina Bártová

91 let

Alois Žďárský

93 let

jiřina Cisárová

95 let

Ludmila Šlichtová

oslavencům přejeme vše nejlepší, 
hodně štěstí, zdraví, dobré nála-
dy a optimismu.

Blahopřejeme

	 Po	Rudolfu	Vrzalovi	si	dnes	krátce	představíme	další	členku	Komise	pro	občanské	
záležitosti,	která	se	podílí	na	osobních	blahopřáních	jubilujícím	seniorům.	
	 Od	přelomu	tisíciletí	působí	v	kolektivu	gratulantů	také	Ludmila Babáková,	bývalá	
učitelka	 základní	 školy	na	náměstí	 28.	 října.	K	práci	 tohoto	 typu	 se	ovšem	dostala	
již	o	něco	dříve.	„V roce 1998 mě ve škole oslovila kolegyně Jarmila Ondrová, odcházející 
do důchodu, abych vybírala a připravovala děti, které pěkně recitují a zpívají, na vítání ob-
čánků v radnici. Nejprve jsem s nimi dva roky jen trénovala a po přijetí do komise jsem pak 
paní učitelku vystřídala i přímo při samotném obřadu.“
	 Po	 vlastním	nástupu	do	důchodu	poté	 paní	Babáková	pomyslnou	 štafetu	předala	
další	učitelce	Petře	Kappelové	a	dětem	ze	školy	na	Smíškově	ulici,	zatímco	sama	se	
začala	věnovat	již	jen	osobním	návštěvám	jubilantů	starších	osmdesáti	let.	„Velmi pří-
jemné vzpomínky mám na paní Šudákovou z Kukýrny, 96letou bývalou sokolku, která mi při 
návštěvách vždy hrávala na klavír.“	
	 Zajímavých	hostitelů	je	ovšem	rozhodně	více.	„Dalším oslavencem, který mě očekává 
vždy ve vánočním čase, je pan Ladislav Ležoň, vloni dokonce ještě o rok starší než paní 
Šudáková. Je stále neuvěřitelně čilý, kromě vaření pro rodinu se dodnes věnuje i malování 
velice pěkných obrázků. Vždy si příjemně popovídáme, přestože při tom pan Ležoň nevynechá 
ani krušná období ve svém dlouhém životě,“	zavzpomínala	Ludmila	Babáková	na	návště-
vy,	které	jí	nejvíce	utkvěly	v	paměti.

O grATulAcícH juBIlANTům
pOdruHÉ

tentokrát s LudmiLou babákovou
Václav Seyfert

Ludmila Babáková s kolegou Rudolfem Vrzalem, o němž jsme psali před měsícem, a s dětmi, 
které řadu let připravovala na vystupování při vítání občánků.

Foto: archiv Ludmily Babákové
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	 Dlouho	 odkládaný	 projekt	 rekonstrukce	 Nemocnice	 Tišnov,	
jejímž	zřizovatelem	 je	 Jihomoravský	kraj,	může	začít.	V	rámci	
tří	 etap	 stavebních	 prací	 dojde	 k	 přerodu	 stávajícího	 zdravot-
nického	zařízení	do	podoby	moderního	areálu.	Některé	budovy	
zaniknou,	jiné	přibydou.	
	 „V	případě	tišnovské	nemocnice	je	cílem	vybudování	moderních	
prostor,	které	mají	sloužit	ke	každodennímu	poskytování	odborné	
ambulantní	péče	pacientům.	Dále	vybudování	lékárny	a	parková-
ní	 sanitek,	 které	 odpovídají	 současným	 evropským	 standardům	
a	 trendům	 pro	 objekty	 v	 oblasti	 poskytování	 nemocniční	 péče	
a	vyhovují	nárokům	na	moderní	 zdravotnické	pracoviště,“	 řekla	
náměstkyně	hejtmana	pro	investice	a	majetek	Taťána	Malá.

	 V	první	fázi	„vyroste“	bezbariérová	novostavba	s	jedním	pod-
zemním	a	 jedním	nadzemním	podlažím	včetně	parkoviště.	Ob-
jekt	bude	stát	mezi	dětským	domovem	a	stávajícím	stanovištěm	
sanitek.	Podle	tiskové	mluvčí	Krajského	úřadu	Jihomoravského	
kraje	 Moniky	 Brindzákové	 je	 v	 suterénu	 ambulantního	 traktu	
počítáno	se	sociálním	zázemím	lékařů,	s	příjmovou	a	skladovací	
částí	ústavní	 lékárny,	parkováním	lékařů	a	sanitek	nemocnice	
včetně	sociálního	zázemí	řidičů,	technickým	zázemím	a	s	dočas-
ným	skladováním	odpadů.	„V	nadzemní	části	bude	zdravotnické	
pracoviště	ambulantního	charakteru,	ve	kterém	budou	umístěny	
ordinace	lékařů.	Dále	prostory	pro	sociální	zázemí	pacientů	a	lé-
kařů,	denní	místnost,	čekárna,	recepce	a	centrální	kartotéka,“	
sdělila	Brindzáková.
	 Předpokládaná	 hodnota	 veřejné	 zakázky	 je	 stanovena	
na	63,18	milionu	korun	bez	DPH	(76,45	milionu	korun	s	DPH).	
Veřejná	zakázka	by	měla	být	realizována	od	letošního	září,	hoto-
vo	má	být	v	listopadu	příštího	roku.	

bourání 

	 V	rámci	druhé	etapy	prací	kraj	počítá	s	bouráním	budovy,	jež	
byla	ke	Kuthanově	pavilonu	přistavěna	v	meziválečném	dvace-
tiletí	a	v	níž	se	dosud	nacházejí	nejen	ordinace,	ale	také	praco-

viště	 rehabilitace,	 nemocniční	 kuchyně	 nebo	 skladové	 prosto-
ry.	 „Objekt	 je	 dlouhodobě	 staticky	 narušen.	 Místo	 něj	 by	 měl	
vzniknout	nový	nemocniční	pavilon,	do	kterého	bude	přemístěna	
veškerá	zdravotní	péče.	Půjde	o	třípodlažní	budovu,	počet	lůžek	
by	se	neměl	navyšovat.	Vše	je	koncipováno	na	90	lůžek,“	řekl	
Bořek	Semrád,	 ředitel	Nemocnice	Tišnov.	 Jak	zároveň	doplnil,	
rekonstrukcí	dojde	víceméně	k	přestěhování	a	přemístění	stáva-
jících	ambulancí,	není	plánován	jejich	zásadní	nárůst.	V	součas-
né	době	 v	nemocnici	 fungují	 ambulance	 interní,	 neurologická,	
rehabilitační,	diabetologická	a	chirurgická.
	 Vlastní	nemocnice	umístěná	už	v	novém	nemocničním	pavilo-
nu	bude	tedy	fungovat	podobně	jako	nyní.	Opět	půjde	o	zařízení	
následné	 péče	 s	 rehabilitačním	 ústavem,	 přičemž	 v	 suterénu	
zařízení	 se	počítá	 s	 rozsáhlou	moderní	 rehabilitací,	kde	by	 se	
mohli	léčit	nejen	pacienti	nemocnice,	ale	i	lidé	z	celého	Tišnov-
ska.	„Nový	objekt	by	se	měl	posunout	více	do	parku.	Počítáme	
ale	s	minimálním	záborem,	bavíme	se	o	několika	metrech.	Po-
dle	mého	názoru	je	park	to	nejcennější,	co	nemocnice	má.	Celý	
park	by	se	měl	řešit	právě	po	skončení	druhé	etapy,	kdy	chceme	
v	rámci	rehabilitace	pacientů,	hlavně	po	centrálních	mozkových	
příhodách,	upravit	cestičky	v	parku	tak,	aby	na	nich	mohli	re-

NemOcNIce ZměNí VZHled
Zlata Ptáčková

V první fázi prací se počítá se vznikem ambulantního traktu mezi dět-
ským domovem a stávajícím stanovištěm sanitek. 

Zdroj: Nemocnice Tišnov

Tišnovská nemocnice na dobové pohlednici. 
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habilitovat.	Na	cestičkách	bude	různý	povrch,	budou	mít	různé	
sklony,	což	je	právě	moderní	podoba	venkovní	rehabilitace	paci-
entů	s	poškozením	jemné	motoriky,“	konstatoval	ředitel	tišnov-
ské	nemocnice	s	 tím,	 že	nová	nemocnice	bude	protažena	více	
dopředu,	aby	korespondovala	s	délkou	Kuthanovy	budovy.	

chod neomezen

	 Stavební	 práce	 spojené	 s	 realizací	 druhé	 etapy	 si	 vyžádají	
náklady	ve	výši	250	až	260	milionů	korun.	Jak	ovšem	Semrád	
podotkl,	je	to	číslo	s	ohledem	na	další	vývoj	cen	ve	stavebnictví	
přibližné	a	předčasné.	„Po	dobu	rekonstrukce	bude	samozřejmě	
komfort	 v	 nemocnici	 omezen,	 zejména	pro	 obslužný	personál,	
kdy	budou	veškeré	zdravotnické	provozy	přesunuty	do	provizor-
ních	unimobuněk.	Pro	pacienty	by	to	kromě	zvýšené	hlučnosti	
nemělo	znamenat	vůbec	žádnou	újmu.	Chod	nemocnice	se	roz-
hodně	omezovat	nebude,“	tvrdí	ředitel.	

	 Ve	třetí	etapě	rekonstrukce	Nemocnice	Tišnov	je	naplánová-
na	 dostavba	 Kuthanova	 pavilonu,	 mělo	 by	 vzniknout	 zařízení	
sociální	 péče.	 Zjednodušeně	 řečeno:	 rekonstrukce	 původního	
sanatoria	na	domov	seniorů.	„Vzhledem	k	tomu,	že	druhá	etapa	
bude	relativně	rozsáhlou	stavební	akcí,	očekávám,	že	bude	trvat	
minimálně	tři	roky,	takže	u	třetí	etapy	se	bavíme	o	něčem,	co	
bude	začínat	zhruba	v	roce	2024,“	upřesnil	Bořek	Semrád.
	 Sanatorium	 a	 vodoléčebný	 ústav	 na	 severozápadním	 úpatí	
lesa	Klucanina,	dnešní	Nemocnici	Tišnov,	se	rozhodl	za	výraz-
né	pomoci	města	Tišnova	 v	 roce	1899	postavit	František	Ku-
than.	Léčily	se	tam	choroby	nervové,	vnitřní	a	výměny	látkové	
a	po	celou	dobu	Kuthan	ústav	postupně	rozšiřoval	a	moderni-
zoval.	V	sanatoriu	pobýval	například	 i	hudební	skladatel	Leoš	
Janáček.	Na	nemocnici	bylo	sanatorium	přeměněno	v	roce	1957,	
kdy	 poskytovala	 péči	 v	 oborech	 interna	 a	 neurologie.	 V	 roce	
2000	byla	budova	odkoupena	do	vlastnictví	 státu	a	o	 tři	 roky	
nato	se	majitelem	nemocnice	stal	Jihomoravský	kraj.

obnova Pacientských Lůžek

	 Celkem	2	120	000	korun.	To	jsou	investice,	které	tiš-
novské	 nemocnici	 poskytl	 Jihomoravský	 kraj.	 Finance	
šly	začátkem	letošního	roku	na	obnovu	tří	desítek	lůžek	
včetně	matrací	i	nákupu	nového	zařízení	do	kuchyně.	
	 „Byly	 to	 investice	z	 loňského	 roku,	máme	prakticky	
dokončenou	 změnu	nemocničních	 lůžek.	Velká	 obměna	
se	uskutečnila	před	cirka	dvěma	roky,	teď	jsme	obměni-
li	zbytek.	Takže	v	nemocnici	nejsou	prakticky	už	lůžka	
starší	deseti	let.	Mám	pocit,	že	jsme	na	tom	asi	z	kraj-
ských	nemocnic	nejlépe,“	poznamenal	ředitel	Nemocnice	
Tišnov	Bořek	Semrád.	
	 V	rámci	modernizace	provozů	nemocnice	byla	v	tamní	
kuchyni	 také	 instalována	dvě	nová	kuchyňská	 zařízení	
–	 multifunkční	 pánev	 a	 plynový	 konvektor.	 Vedení	 ne-
mocnice	se	snaží	do	staré	budovy,	která	se	bude	v	rámci	
plánované	rekonstrukce	bourat,	investovat	co	nejméně.	
„Ale	vzhledem	k	tomu,	že	se	jedná	o	vybavení,	které	bude	
možné	mobilně	přenést	do	nové	budovy,	tak	jsme	pořídili	
vybavení,	na	němž	vaříme	pro	pacienty	i	personál.	Přede-
šlé	vybavení	bylo	na	úrovni	první	republiky,	možná	ještě	
z	Rakouska-Uherska,“	dodal	Semrád.	(zlp)

V areálu nemocnice bude stát nová třípodlažní budova.
Zdroj: Nemocnice Tišnov

Tišnovská nemocnice na dobové pohlednici. 
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Ptát se můžete přes formulář na webu města (www.tisnov.cz/otaz-
ky-odpovedi) nebo písemně na korespondenční adresu redakce TN. 
S nejzajímavějšími příspěvky za celý měsíc pak seznámíme čtenáře 
Tišnovských novin právě zde. 

Dobrý den, v Tišnově by bylo potřeba nějaké obchodní cent-
rum. Tesco a Albert, Penny jsou nehezké obchody, u kterých 
se špatně parkuje a jsou daleko. Tereza Jandásková
Dobrý	den,	město	Tišnov	žádné	obchodní	centrum	neplánuje	a	ani	
žádné	momentálně	nemá	stavební	povolení.	Jeden	developer	projevil	
zájem	v	Tišnově	postavit	supermarket	a	o	možnosti	výstavby	začne	
jednat	s	příslušnými	úřady.	Dle	vyjádření	stavebního	úřadu	a	odboru	
územního	plánování	budeme	znát	výsledek	cca	do	6	měsíců.
Ing. Karel Souček / místostarosta Tišnova

Dobrý den, na stránkách města je zcela nově uveřejněn doku-
ment Kapacity základních škol na Tišnovsku současný stav 
a výhled, návrhy řešení: http://www.tisnov.cz/sites/default/
files/kapacita_skol-varianty-23.4.2019.pdf. V dokumentu 
však v kapitole 1.9. Seznam školek a škol v ORP Tišnov 
a jejich stav k 30. 8. 2018 chybí zmínění ZŠ a SŠ Tišnov, 
nám. Míru 22 (zřizovatel JMK), a ZŠ ZaHRAda (zřizovatel 
Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání) spolu s čísly, kte-
ré u ostatních uvedeny jsou – „kapacita, tříd, žáků“. Navíc 
dokument sám přiznává, že některé kapitoly jsou neúplné 
– stránka 19 a 22. Je to tím, že ostatní bylo předmětem jed-
nání ředitelů a starostů, kde byl dokument postupně před-
stavován, nebo tím, že není dobře připraven a bude se ještě 
přepracovávat či dopracovávat? Děkuji. Tomáš Laušman
Dobrý	den,	dokument	je	pracovní	materiál,	který	s	každým	jed-
náním	doznává	změn.	Na	jednání	starostů	 jsme	vytvořili	první	
verzi,	kterou	jsme	všem	zúčastněným	poskytli	k	připomínková-
ní.	 Tedy	 se	 k	 němu	 mají	 možnost	 všechna	 vedení	 obcí	 a	 škol	
vyjádřit,	 doplnit	 či	 opravit.	 Včetně	 veřejnosti,	 která	 sice	 není	
přímým	účastníkem	debat,	ale	je	to	věc	natolik	důležitá,	že	dá-
váme	možnost	reagovat	i	občanům.	A	to	formou	např.	informací	
z	webu	tisnov.cz	nebo	z	těchto	„Otázek	a	odpovědí“,	resp.	jiným	
způsobem.	Nakonec	celý	materiál	odstartoval	debatu	 formální	
i	 neformální.	 Pokud	 budou	 další	 otázky,	 pak	 na	 ně	 rád	 odpo-
vím,	prosím	o	zaslání	nejlépe	na	e-mail:	martin.sebera@tisnov.
cz.	Zmínka	o	ZŠ	a	SŠ	Tišnov	již	v	materiálu	je,	o	komunitní	škole	
ZaHRAda	informaci	přidám	a	doplním.
Mgr. Martin Sebera, Ph.D. / místostarosta Tišnova

Dobrý den, budou letos pokračovat práce na ulicích Riegrově 
a Černohorské? V roce 2019 se má dělat kanalizace a v roce 
2020 nový povrch a kruhová křižovatka. Děkuji za odpověď. 
D. Fabula 
Plánovaná	 rekonstrukce	ulic	Riegrova	a	Černohorská	 je	kom-
binovanou	akcí	tří	investorů	–	města	Tišnova,	Jihomoravského	
kraje	a	Svazku	vodovodů	a	kanalizací	Tišnovsko	–	a	 jedná	se	
tudíž	 o	 složitou	 akci	 z	 hlediska	 koordinace.	 Podle	 aktuálních	
informací	se	v	 letošním	roce	2019	plánuje	realizace	výběrové-

ho	řízení	na	dodavatele	stavby.	Veškeré	stavební	práce	včetně	
rekonstrukce	kanalizace	a	opravy	samotné	komunikace	by	pak	
měly	být	zahájeny	v	roce	2020.
Ing. Zbyněk Košťál / Odbor investic a projektové podpory

Vážený pane starosto, chtěl bych se zeptat, zda město Tiš-
nov neuvažuje o možnosti využít bývalé drážní těleso vlečky 
Tišnov–Mikrop, v úseku Tišnov – Siemens Drásov, na pře-
stavbu na cyklostezku, ať už formou koordinace s Drásovem 
a dalšími obcemi, či samostatně. O dotace na tuto stavbu 
by asi nebyl problém požádat. Městys Drásov totiž již delší 
dobu připravuje projekt na novou cyklostezku vedoucí po bý-
valém drážním tělese Siemens Drásov – Mikrop a na tuto cy-
klostezku by tak bylo možné se napojit a získat tak poměrně 
kvalitní cyklostezku mezi Tišnovem, Malhostovicemi, Čebí-
nem a Kuřimí s výrazně vyšší bezpečností cyklistů než v sou-
časné situaci. Uvažovaná cyklostezka od Siemens Drásov je 
totiž plánována až do Kuřimi. V koordinaci s dalšími projek-
ty cyklostezek obcí Čebín, Malhostovice a ostatních by tak 
došlo k velmi kvalitnímu napojení na ostatní cyklostezky 
v okolí. (...) Děkuji. Ing. Bc. Jaroslav Matula
Vážený	pane	Matulo,	děkuji	za	Váš	dotaz.	Souhlasím	s	Vámi,	že	
využití	 trati	 bývalé	 vlečky	 pro	 vybudování	 cyklostezky	 je	 my-
šlenka	 velmi	 zajímavá.	 V	 ČR	 takto	 bylo	 vybudováno	 několik	
cyklostezek.	 Město	 v	 minulosti	 dokonce	 vstoupilo	 do	 jednání	
s	vlastníkem	vlečky	 (pokud	mne	paměť	neklame,	byla	 to	spo-
lečnost	 ČEPS)	 s	 cílem	 získat	 ji	 do	 vlastnictví	 pro	 tento	 účel.	
Bohužel	jednání	nebylo	úspěšné.	Situaci	totiž	komplikuje	fakt,	
že	vlastník	vlečky	si	ji	drží	pro	účely	případné	dopravy	transfor-
mátorů	do	rozvodny	Čebín.	Třeba	se	situace	časem	změní.
Jiří Dospíšil / starosta města Tišnova

Více otázek a odpovědí najdete každý den na 
www.tisnov.cz/otazky-odpovedi.

OTáZKY
A OdpOVědI
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	 Poslední	březnovou	středu	se	v	sokolovně	
konala	Valná	hromada	Tělocvičné	jednoty	So-
kol	Tišnov	(dále	jen	T.	J.	Sokol	Tišnov),	tento-
kráte	ovšem	volební.	Taková	se	koná	jednou	
za	tři	roky.	Kromě	obvyklých	zpráv	za	minulý	
rok	 se	 volilo	 i	 nové	 představenstvo	 jednoty	
–	starosta,	místostarosta,	jednatel	apod.	Stá-
vajícího	 starostu	 Jiřího	 Veselého	 vystřídala	
ve	 funkci	Helena Žižlavská,	která	doposud	
v	organizaci	působila	jako	její	jednatelka.	

Starostkou T. J. Sokol Tišnov jste byla zvo-
lena 27. března. Jaké další změny ve funk-
cích přinesla volební valná hromada?
	 Volební	 valná	 hromada	 přinesla	 změny	
na	více	postech,	protože	už	před	volební	val-
nou	 hromadou	 proběhla	 volba	 nových	 náčelníků.	 Taková	 nej-
větší	změna	byla	ta,	že	náčelnici	Janu	Wágnerovou,	profesorku	
gymnázia,	vystřídala	Hanka	Hrabcová.	A	dosavadního	náčelníka	
Milana	Slámu	nahradil	Pavel	Hrabec.	
	 Co	 se	 týká	 nového	 představenstva	 jednoty,	 místostarostou	
byl	 zvolen	Libor	Šacl,	novou	 jednatelkou	 je	Silvie	Pavlíčková,	
která	působí	na	Sokole	jako	vedoucí	provozu.	Nově	za	sporty	je	
Jiří	Holub	z	lukostřelby,	za	divadlo	Marcela	Wagnerová	a	z	pů-
vodních	členů	výboru	zůstal	člen	bratr	Zdeněk	Jeřábek	a	hospo-
dář	bratr	Jan	Sláma	mladší.	To	je	celý	nový	výbor.	

S jakou představou jste se ujala funkce starostky T. J. Sokol Tiš-
nov? Co Vás na činnosti Sokola mrzí, co by bylo dobré změnit?
	 Já	jsem	se	funkce	ujala	především	s	tou	představou,	že	celou	
dobu,	co	jsem	tu	působila	jako	jednatelka,	vyřizovala	jsem	vět-
šinu	žádostí	o	dotace.	A	to	nejen	žádosti	na	zateplení	sokolovny	
v	 roce	 2014,	 ale	 i	 žádosti	 na	 rekonstrukci	 šaten	 a	 sociálního	
zařízení.	 V	 tom	 bych	 chtěla	 pokračovat	 dál	 a	 získávat	 peníze	
na	opravu	sokolovny.

Sehnat peníze na provoz sokolovny, její údržbu a rekonstruk-
ci. Myslím, že snadno se říká, hůře dělá… Nové vedení má 
tedy před sebou nelehký úkol. Jak jste spokojeni s finanční 
podporou ze strany města a jak pomáhá Jihomoravský kraj? 
	 Město	nám	pomáhá	 tím,	 že	 se	na	něj	můžeme	obrátit	 s	 ja-
koukoliv	prosbou,	hlídá	dotační	programy,	které	by	mohla	so-
kolovna	čerpat.	Eva	Švecová	nám	v	této	záležitosti	posílá	maily	
s	nabídkou	dotačních	programů.	Můžeme	využívat	rad	a	pomoci	
Odboru	investic	a	projektové	podpory	Městského	úřadu	Tišnov.	
Město	se	také	podílí	na	financování	rekonstrukce	sokolovny.
	 Pokud	jde	o	Jihomoravský	kraj,	podáváme	na	něj	žádosti	v	ob-
lasti	rekonstrukcí.	Tam	je	několik	programů.	Program	A	nabízí	
dotační	tituly	na	rekonstrukce	sportovních	zařízení	a	program	
B	na	podporu	činnosti	sportovních	klubů.	V	letošním	roce	jsme	
zažádali	o	finanční	prostředky	v	obou	programech.	Jak	jsme	do-
padli,	v	této	chvíli	ještě	nevím.	
	 Navíc	Jihomoravský	kraj	vypsal	také	zvláštní	program	na	poří-
zení	projektové	dokumentace	na	opravu	historických	budov,	hlav-

ně	sokoloven.	Poslali	jsme	svoji	žádost,	kterou	
se	nám	podařilo	podat	správně,	takže	bychom	
měli	mít	peníze	na	projektovou	dokumentaci.

Vrátím se ještě k podpoře ze strany města. 
Letos jste od něho na dotacích získali půl 
milionu korun.
	 Žádali	 jsme	 opět	 v	 několika	 okruzích.	
Jednak	na	provoz	a	činnost	Sokola,	na	které	
jsme	od	města	dostali	220	tisíc	korun.	Část-
kou	 cca	 201	 tisíc	 bylo	 podpořeno	 Karasovo	
divadlo	a	do	třetice	šlo	o	příspěvek	ve	výši	25	
tisíc	korun	na	pořádání	mineralogické	burzy	
Minerál	Tišnov,	která	se	uskutečnila	na	kon-
ci	dubna.	Jarní	burza	měla	vysokou	návštěv-
nost,	celkem	se	přišlo	podívat	6	025	platících	

návštěvníků.	To	je	na	jarní	termín	hodně.	Další	burza	se	koná	
na	podzim,	a	to	v	termínu	od	1.	do	3.	listopadu.	
	 V	případě	Karasova	divadla,	v	té	částce	 je	schována	podpora	
toho,	 že	 poskytujeme	 městu	 sokolovnu	 za	 nižší	 nájemné.	 Fixní	
částkou	nám	hradí	nájemné.	Tam	 je	schovaných	cirka	150	 tisíc	
korun	jako	pevná	částka	na	podporu	oprav	a	energie	pro	velký	sál.

V úvodu našeho povídání jsem řekla, že jste v T. J. Sokol 
Tišnov působila jako jednatelka. Jak a kdy jste se vůbec 
ke spolku dostala? 
	 Jsem	 členkou	 tišnovského	 Sokola	 od	 roku	 1997	 a	 dostala	
jsem	se	k	tomu	tak,	že	jsem	chtěla,	aby	moje	děti	chodily	do	cvi-
čení,	 takže	 jsem	 začala	 tady.	 Tehdy	 ještě	 nefungovalo	 dnešní	
cvičení	rodičů	a	dětí,	začaly	jsme	chodit	do	cvičení	předškolních	
dětí.	A	u	toho	jsem	zůstala	dodnes.	
	 Takže	kromě	toho,	že	jsem	nyní	starostkou	a	působím	v	So-
kole	 jako	cvičitelka	předškolních	dětí,	pomáhám	při	 závodech	
všestrannosti,	které	pořádá	naše	 jednota	spolu	s	 župou	Pern-
štejnskou	každý	rok.	Dále	pořádám	župní	přebor	Zálesáckého	
závodu	zdatnosti.	Letos	se	konal	v	dubnu	v	Lomničce.	Snažím	
se	být	aktivní	při	všech	akcích,	které	máme.	

SOKOl TIŠNOV VYměNIl VedeNí
Zlata Ptáčková

Nová starostka T. J. Sokol Tišnov He-
lena Žižlavská. Foto: Zlata Ptáčková

Helena Žižlavská v Sokole působí i jako cvičitelka předškolních dětí. 
Foto: archiv T. J. Sokol Tišnov
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Je nějaký zážitek, jejž jste v T. J. Sokol Tišnov zažila 
a na který do dnešních dnů ráda vzpomínáte?
	 Těžká	otázka.	Zážitků	je	opravdu	hodně,	asi	nejvíce	vzpomí-
nám	na	sokolské	slety.	Rovněž	ráda	vzpomínám	na	paní	Fran-
tovou,	ke	které	jsem	začala	chodit	nacvičovat	sletové	skladby,	
když	jsem	v	Sokolu	začínala.	Těch	zážitků	je	nespočet,	těžko	se	
dá	jeden	jediný	vybrat	a	vyzvednout	nad	ostatní.

Pro ty, kdož neznají, mohla byste krátce představit místní 
organizaci Sokola? Kolik členů má v současné době a které 
oddíly patří mezi dominantní v počtu členů? 
	 Tělocvičná	 jednota	 Sokol	 Tišnov	 má	 708	 členů,	 jde	 o	 číslo	
k	1.	1.	2019.	Z	toho	máme	350	dětí,	zbytek	tvoří	dospělí,	senioři	
a	čestní	členové	–	byť	už	tito	k	nám	kvůli	svému	vysokému	věku	
nechodí	cvičit,	chtějí	být	stále	členy	Sokola.	Čestných	členů	evi-
dujeme	asi	dvacet.	Nejpočetnější	jsou	naše	oddíly	všestrannosti,	
do	kterých	dochází	už	děti	od	dvou	let	věku.	Horní	věková	hrani-
ce	není	v	podstatě	dána.	Jak	říkávám,	oddíl	všestrannosti	je	pro	
všechny	od	dvou	až	do	sta	let.	V	rámci	zmiňované	všestrannosti	
máme	oddíly	rodiče	a	děti,	předškolní	děti,	mladší	žáci	a	žákyně,	
starší	žáci	a	žákyně,	oddíl	gymnastiky	pro	žákyně,	oddíly	mlad-
ších	a	 starších	 žen,	 jógy,	 oddíl	mužů,	nově	 i	 hodiny	 sportovní	
gymnastiky	pro	dospělé	a	samozřejmě	oddíl	seniorů.	
	 Kromě	zmiňované	všestrannosti	k	nám	dochází	děti	i	dospělí	
do	sportovního	oddílu	lukostřelby	a	karate.
	 A	pod	tišnovským	Sokolem	působí	v	současné	době	rovněž	Kara-
sovo	divadlo,	jehož	členové	se	podílí	na	kulturních	aktivitách	města.	
Přes	masopustní	veselí,	trhové	slavnosti	až	po	držení	čestné	stráže	

při	státních	svátcích	28.	října	nebo	8.	května.	Soubor	má	v	reperto-
áru	různé	hry,	pohádky	a	nyní	i	divadelní	inscenaci	Everyman.

Zájem o sokolské sportování je i v dnešní době vysoký. Po-
čet členů dle statistik v České republice každoročně roste. 
Zaznamenáváte stejný trend také v Tišnově?
	 Evidujeme	velký	zájem	o	sportování	ze	strany	dětí.	Pokud	to	
vezmu	z	praxe,	mám	ve	cvičení	až	30	dětí,	což	je	hodně	i	při	čty-
řech	cvičitelkách.	Oddíl	mladších	žákyň	 jsme	museli	kvůli	vel-
kému	počtu	zájemců	rozdělit	na	dvě	skupinky,	přičemž	v	každé	
z	nich	je	dvacet	dětí.	Zaznamenali	jsem	rovněž	nárůst	počtu	dětí	
v	karate	a	lukostřelbě.	

T. J. Sokol Tišnov je velmi aktivní v pořádání nejrůznějších 
akcí. Pozvěte nás na některé.
	 Ta	 nejbližší	 je	 v	 týdnu	 od	 27.	 května	 do	 2.	 června,	 kdy	 se	
uskuteční	 Move	 Week.	 Jedná	 se	 o	 celoevropskou	 kampaň	 za-
měřenou	na	propagaci	sportu	a	tělesných	aktivit,	k	níž	se	Sokol	
celostátně	připojuje.	Široká	veřejnost	si	ve	zmiňovaném	týdnu	
může	 přijít	 zdarma	 k	 nám	 zacvičit.	 Jakoukoliv	 hodinu	 cvičení	
budou	mít	zdarma.	
	 Na	září	pak	plánujeme	Noc	sokoloven,	opět	celostátní	akce	
České	obce	sokolské.	Naše	jednota	se	k	této	akci	zapojuje	tře-
tím	 nebo	 čtvrtým	 rokem.	 Loni	 jsme	 pro	 návštěvníky	 Noci	 so-
koloven	připravili	tajemnou	hru,	při	níž	procházeli	téměř	celou	
sokolovnou,	plnili	úkoly,	hledali	poklad	a	dostávali	odměny.	Le-
tos	asi	zájemci	o	akci	v	sokolovně	přespí	a	samozřejmě	pro	ně	
nachystáme	nějaký	doprovodný	program.
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	 „Městu se to lehce říká, vaše dítě prostě bude jezdit do ško-
ly někam jinam. Ale jako rodič prvňáčka si to nedokáži v praxi 
představit. Ano, do Tišnova pojedeme autobusem spolu, protože 
tam pracuji. A pak ho posadím na jiný spoj třeba do Lomnice 
a postarej se o sebe samo? Nemyslitelné,“	nechala	se	slyšet	mla-
dá	 maminka	 Eva	 Zelenková.	 Podobnou	 otázkou	 se	 nejspíše	
zabývali	 v	 uplynulých	 týdnech	 rodiče	 předškoláků	 bydlících	
v	okolí	Tišnova.	Základní	školy	v	devítitisícovém	městě	bojují	
s	volnými	místy.	
	 V	současné	době	chodí	do	dvou	tišnovských	škol	1	600	dětí,	
z	 toho	 je	zhruba	600	dětí	z	okolních	obcí.	Město	postupně	re-
aguje	na	situaci,	která	vede	k	naplnění	kapacit	budov	 tím,	že	
mimo	 jiné	před	 třemi	 lety	postavilo	 šest	nových	učeben	v	Zá-
kladní	škole	nám.	28.	října.	Tím	došlo	k	navýšení	počtu	míst	pro	
dalších	180	dětí.

Školské obvody
	 Letos,	jen	měsíc	před	dubnovými	zápisy	do	škol,	však	muse-
li	tišnovští	zastupitelé	řešit	přeplnění	základních	škol	znovu.	
„Kdybych se měl vrátit ke kroku tišnovského zastupitelstva, které 
zrušilo vyhlášku o obvodech nebo o spádovosti, byli jsme v situa-
ci, kdy jsme měli dvě řešení. Buď ponechat školské obvody a tím 
riskovat, že by se děti z Tišnova nedostaly do tišnovských škol 
na úkor některých dětí z okolí, což byla jedna varianta, která je 
ve své podstatě špatná, nebo druhou variantu, tedy zrušit školské 
obvody a tím pádem si znesvářit okolní obce. Museli jsme vcelku 
rychle rozhodnout mezi dvěma špatnými variantami a vybrali jsme 
tu, kterou jsme vybrali. Tedy zrušení školských obvodů,“	objasnil	
Martin	Sebera.
	 Zápisy	 do	 základních	 škol	 v	 Tišnově,	 které	 se	 uskutečnily	
12.	dubna,	nakonec	černý	scénář	rodičů	nepotvrdily.	Budou	se	
v	nich	v	příštím	školním	roce	vzdělávat	všichni,	kdo	o	to	projevi-
li	zájem.	
	 Celkem	 se	 přihlásilo	 192	 dětí,	 kvůli	 odkladům	 nastoupí	
do	prvních	tříd	147	z	nich.	„Přijmeme všechny děti, které se hlá-
sily do prvních tříd do tišnovských škol, a přijmeme i všechny děti, 
které se formou přestupu hlásí do šestých tříd. Protože některé školy 
v okolí mají pouze první stupeň základní školy,“	vysvětlil	Martin	
Sebera,	 místostarosta	 Tišnova,	 a	 zároveň	 poukázal	 na	 to,	 že	
v	okolí	Tišnova	jsou	školy,	například	v	Lomnici,	Dolních	Louč-
kách	nebo	ve	Žďárci,	které	volnou	kapacitu	mají.	
	 „Ale starostů se nikdo nezeptal, zda skutečně chtějí posílat děti 
do těchto tří škol. Volné kapacity jsou v nich dlouhodobě. Otázkou 
je proč? Problém bych viděl spíše v tom, že nejbližší obce z toho, co 
jsem zatím vypozoroval, mají zájem víceméně o Tišnov a ty ostatní 
školy, co mají volnou kapacitu, je až tak moc nezajímají,“	oponoval	
tišnovskému	místostarostovi	starosta	Vohančic	Petr	Blahák.

Nečekaná informace
	 Vohančice	se	nacházejí	čtyři	kilometry	od	Tišnova	a	aktuálně	
z	nich	dojíždí	za	základním	vzděláním	do	Tišnova	celkem	šest-
náct	dětí.	Další	se	hlásily	letos.	V	obci	s	202	obyvateli	není	ani	
mateřská,	ani	základní	škola.	Vypovězení	vyhlášky	o	školských	
obvodech	je	tak	nemile	zaskočilo.	

	 Zvláště	 když	 se	 podle	 slov	 Blaháka	 poprvé	 o	 možnosti,	 že	
by	mohl	Tišnov	začít	vypovídat	zmiňované	smlouvy	o	spádovosti	
s	obcemi,	dozvěděli	od	místostarosty	na	schůzce	starostů	v	úno-
ru	letošního	roku.	Jak	navíc	vohančický	starosta	podotkl,	šlo	jen	
o	informaci,	že	o	této	variantě	jednají,	nic	závazného	a	směro-
datného.	Pak	přišlo	v	březnu	zasedání	Zastupitelstva	Tišnova,	
na	němž	byly	zrušeny	školské	obvody	všem	obcím,	které	je	měly	
uzavřeny.	A	zápis	do	základních	škol	za	dveřmi.	„Pro nás to byla 

informace nečekaná a obce měly strašně málo prostoru zareagovat. 
My jsme třeba prostor k reakci měli takřka nulový, protože domluvit 
se na školském obvodu s jinou školou, respektive s obcí, nebo zažá-
dat o úpravu jízdního řádu autobusu, to se nedá stihnout v průběhu 
čtrnácti dnů. Snažíme se s tím nějakým způsobem vypořádat a ko-
munikujeme s Tišnovem, že máme i nadále zájem o školský obvod 
v Tišnově,“	doplnil	ještě	Petr	Blahák.	
	 Jinak	jsou	na	tom	Dolní	Loučky,	kde	úplná	devítiletá	základní	
škola	 je	a	 funguje.	Navíc	disponuje	s	volnými	místy.	Navzdory	
tomu	dvanáct	tamních	dětí	navštěvuje	některou	ze	základních	
škol	v	Tišnově.	Proč?	Podle	vyjádření	starosty	Dolních	Louček	
Jiřího	Maška	je	totiž	čistě	na	rodičích,	do	jaké	základní	školy	se	
rozhodnou	své	potomky	umístit.	Mají-li	místo.	„Co se týká výuky, 
tak si troufám tvrdit, že naše škola nezaostává ani vybaveností, ani 
kvalitou výuky za školami v Tišnově,“	nechal	se	slyšet	dolnolouč-
ský	starosta.
	 Obec	 zrušení	 školských	 obvodů	 tedy	 nezasáhlo;	 kapacita	
dolnoloučské	školy	 je	v	současné	době	350	míst,	momentálně	
do	ní	dochází	280	žáků.	 Jsou	 tak	naopak	schopni	pomoci	 těm	
obcím,	z	nichž	by	se	děti	do	škol	v	Tišnově	nedostaly.	Samozřej-
mě	s	ohledem	na	smysluplnou	spádovost	a	dostupnost	veřejné	
dopravy.	„Už jsme v tomto směru vedli jednání s obcí Kaly, která 
zřejmě bude zrušením školského obvodu zasažena také, a myslím si, 
že pro ně nebude toto řešení tak bolestivé. Paní starostka si naši 
školu prohlédla, mluvila i s paní ředitelkou,“	pronesl	Jiří	Mašek.	
	 V	 souvislosti	 s	 problematikou	 kapacit	 tišnovských	 základ-
ních	 škol	 se	 uskutečnilo	 několik	 jednání	 zástupců	 města	 se	
starosty	dotčených	obcí,	řediteli	základních	škol	na	Tišnovsku	

TIŠNOV řeŠí S OBcemI přeplNěNOST SVýcH ŠKOl
Zlata Ptáčková

Starostové obcí a vedení základních škol z Tišnovska se sešli v jídel-
ně ZŠ Smíškova Tišnov a řešili aktuální problematiku kapacit základ-
ních škol. Foto: Kateřina Jirkůvová
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a	přítomna	byla	rovněž	vedoucího	školského	odboru	Jihomorav-
ského	kraje	Hana	Poláková.	Setkání	zorganizoval	MAP,	Místní	
akční	plán	vzdělávání.	Přítomní	byli	seznámeni	s	aktuálním	sta-
vem	a	možnými	řešeními	či	návrhy,	které	se	nabízejí.	
	 Jak	 sdělil	 Martin	 Sebera,	 všech	 dvanáct	 návrhů	 zpracoval	
Tišnov,	 protože	město	 je	 centrem	 regionálního	 školství	 a	 tuto	
úlohu	chce	plnit	i	do	budoucna.	„Debata byla konstruktivní, každý 
se snažil v předložených návrzích hledat plusy a mínusy. Nakonec 
k nějaké dohodě asi dojde, což je jasné. Ale zatím to nemáme na sto-
le, protože je to čerstvé a je potřeba se seznámit s jednotlivými dopa-
dy, minimálně finančními a časovými, protože některé návrhy jsou 
krátkodobé, dají se realizovat v krátkém čase, některé vyžadují delší 
přípravu několika let,“	tvrdí	Sebera.	

Nová škola!?
	 Jak	 zároveň	prozradil,	 jeden	 z	návrhů	 je	 ponechat	 stávající	
stav,	 tedy	 Tišnov	 pojme	 všechny	 tišnovské	 děti	 plus	 všechny	
děti	z	okolí,	které	se	vejdou	do	kapacity	místních	škol,	a	ostatní	
děti	budou	muset	hledat	volná	místa	ve	školách	v	okolí.	
	 „Druhá varianta je provést výstavbu nějaké nástavby, například 
se nabízí jeden pavilon na Základní škole nám. 28. října. Možná 
Předklášteří, které má základní školu pouze s prvním stupněm, by se 
tak mohlo zamyslet nad tím, zda tam druhý stupeň nepostavit. No 
a třetí možnost postavit v Tišnově novou školu. Jen pro představu, 
nová škola, kterou bychom v Tišnově stavěli, v devíti ročnících by 
měla po dvou třídách, bavíme se tedy o 18 třídách plus nezbytné 
zázemí, kuchyně, tělocvična a tak dále, je v cenách roku 2019 in-

vestiční akce v řádu 240 milionů korun,“	nastínil	dále	tišnovský	
místostarosta.	
	 Který	 z	 návrhů	 by	 upřednostnili	 ve	 Vohančicích?	 Prozatím	
nejsou	rozhodnuti,	ke	kterému	se	přikloní.	„Pro	nás	by	bylo	nej-
lepší,	kdyby	Tišnov	zůstal	centrem	vzdělání,	jako	je	tomu	v	sou-
časné	době,	takže	aby	navýšil	kapacity	škol	a	naše	děti	mohly	
dál	navštěvovat	tišnovské	školy,	tišnovské	kroužky,	mimoškolní	
aktivity.	Je	to	pro	nás	spádově	nejpřirozenější,“	tvrdí	Petr	Bla-
hák.	 Připustil	 ovšem	 i	 tu	 alternativu,	 že	 v	 nejhorším	 případě	
zajistí	svým	potomkům	vzdělání	jinak.	„Pokud Tišnov zastropuje 
příjem dětí pouze na děti s trvalým bydlištěm v Tišnově a nebude mít 
kapacitu, tak pro obec Vohančice, ale myslím, že i pro ostatní obce 
z okolí, bude zcela legitimním řešením to, že rodiče budou přehlašo-
vat děti do Tišnova, aby se z nich staly malí Tišnováci. Na druhou 
stranu obce tím ovšem budou krvácet, protože finance, které obec 
nyní dostává na jednoho občana, budou přesměrovány do Tišnova,“	
poznamenal	starosta.	
	 Podobný	 názor	 zastává	 dolnoloučský	 starosta	 Jiří	 Mašek,	
který	se	domnívá,	že	problém	přeplněnosti	tišnovských	základ-
ních	škol	měl	být	řešen	s	větším	předstihem.	„Myslím si, že vy-
povězení školských obvodů pro obce nebylo úplně šťastným řešením, 
protože to povede ke změně trvalého pobytu u spousty dětí nebo ro-
dičů,“	míní	rovněž	Mašek.	
	 Školská	turistika	je	problém	principiálně	neřešitelný.	„Změna 
trvalého bydliště není nic jiného než evidenční údaj a nemáme v ruce 
vůbec žádný nástroj, kterým bychom dokázali regulovat to, čemu 
říkáme školská turistika,“	řekl	Martin	Sebera.
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V sedmi kapitolách jsme Vám počínaje prosincovým číslem 2018 postupně představili historii i současnost Základní umělec-
ké školy Tišnov, která v tomto roce slaví 70 let své existence. V dnešní poslední části našeho vyprávění navštívíme postupně 
Deblín, Dolní Loučky, Drásov, Nedvědici a Doubravník, což jsou obce a městyse v okolí Tišnova, kde má škola svoje pobočky. 
Celý sedmidílný cyklus pak uzavírá „ředitelské“ slovo Mgr. Tomáše Zouhara a pozvání na zahrádku U Palce, kde se v neděli 
23. června odpoledne uskuteční hlavní oslavy s bohatým kulturním programem. Věříme, že jsme Vám snažení školy a jejích 
pedagogů popsali dostatečně poutavě a že svoje děti i v budoucnu budete v hojné míře svěřovat do jejich rukou. Ať už se 
talent Vašich ratolestí projeví v oblasti hudby, kreslení, divadla nebo tance…

	 V	září	roku	1994	otevřela	tehdejší	ředitelka	Základní	umělec-
ké	školy	Tišnov	Jana	Pujmanová	za	vydatné	pomoci	starostky	
obce	Deblín	paní	Gruberové	a	ředitele	tamní	školy	pana	Pešky	
pobočku	ZUŠ	v	prostorách	ZŠ	v	Deblíně.	Prvními	učiteli	zde	byli	
Hana	Bahenská	 (1994–2010)	a	Zdeněk	Chromý	 (1994–2004).	
Vyučovali	v	hudebním	oboru	flétnu,	kytaru,	klavír	a	violoncello.	
Ze	vzpomínek	a	vyprávění	paní	učitelky	Bahenské,	která	působi-
la	na	pobočce	šestnáct	let,	to	byly	nejhezčí	roky	jejího	pedagogic-
kého	působení.
	 Díky	 dalšímu	 řediteli	 Jaromíru	 Škárovi	 se	 pak	 pracoviště	
v	Deblíně	rozrostlo	o	výtvarný	obor	pod	vedením	Zdeňky	Kova-
říkové.	V	hudebním	oboru	se	tu	po	roce	2004	střídalo	několik	
učitelů,	většinou	na	přechodnou	dobu,	jako	„záskok“	za	odchod	
do	důchodu	nebo	mateřskou	dovolenou.	Od	roku	2010	je	již	pe-

dagogický	kolektiv	stabilní,	a	je	tak	zachována	kontinuita	výu-
ky.	Vyučuji	zde	hru	na	klavír,	o	niž	je	stále	největší	zájem.	Hru	
na	zobcovou	 i	příčnou	 flétnu	a	na	kytaru	vyučuje	 Jana	Havel-
ková,	výtvarný	obor	převzala	Jana	Zouharová,	která	navíc	vede	
i	multimediální	obor	v	Tišnově.	Ve	školním	roce	2018/19	je	v	hu-
debním	oboru	40	žáků	a	ve	výtvarném	oboru	29	žáků.	
	 I	když	je	pedagogický	sbor	ZUŠ	na	pobočce	v	Deblíně	jen	tří-
členný,	 vykazuje	 bohatou	 koncertní	 a	 výstavní	 činnost.	 Pravi-
delně	od	roku	2009	pořádá	Vánoční	koncertíky,	Jarní	koncerty	
a	výstavy	v	prostorách	opraveného	Obecního	domu	v	Deblíně,	
varhanní	koncerty	v	kostele	sv.	Mikuláše	v	Deblíně,	v	Porta	co-
eli	v	Předklášteří,	v	kostelech	v	Tišnově,	Lomnici,	v	roce	2019	
také	v	katedrále	sv.	Petra	a	Pavla	na	Petrově	v	Brně	a	v	kapli	
ve	Všechovicích.	K	tomu	připočtěme	ještě	koncerty	pro	seniory,	
výchovné	koncerty	pro	MŠ	a	ZŠ	Deblín,	MŠ	Maršov	a	MŠ	Lažán-
ky,	koncert	na	schodech	ZŠ,	projekt	„Seznámení	s	operou	Kou-
zelná	flétna	W.	A.	Mozarta“,	hudební	program	na	konferencích	
v	 Deblíně,	 společný	 koncert	 s	 pěveckým	 sborem	 ZŠ	 Sasanky	
a	pravidelné	Žákovské	besídky	v	koncertním	sále	ZUŠ	Tišnov.	
Koncerty	bývají	i	tematicky	zaměřené	–	Hrajeme	baroko,	Ever-
greeny,	Tance	od	baroka	po	současnost,	Bacha	na	ZUŠ	–	sklad-
by	J.	S.	Bacha.	Žáci	si	zahráli	i	na	varhanním	koncertě	v	rámci	
Noci	kostelů	v	Deblíně	a	v	Tišnově.	Účastní	se	pravidelně	sou-
těží	 ve	 hře	 na	 hudební	 nástroje,	 výtvarných	 soutěží	 vypisova-
ných	ministerstvem	školství	a	ti	nejlepší	pokračují	i	v	přípravě	
na	profesionální	dráhu	muzikantů	na	konzervatořích.
	 V	současném	řediteli	ZUŠ	Tišnov	Tomáši	Zouharovi	má	po-
bočka	velkou	oporu	a	patří	mu	velký	dík.	V	roce	2016	zakoupil	
nový	digitální	klavír	Yamaha,	který	je	využíván	na	koncertování	
v	místech,	kde	klavír	chybí.	Dále	vybavil	novou	učebnu	pro	výu-
ku	hudební	nauky	a	dechových	nástrojů.	V	neposlední	řadě	také	
pomáhá	při	velkých,	zejména	absolventských	koncertech;	v	le-
tech	2016	a	2019	to	byla	videoprojekce	na	varhanním	koncertě	
a	vytvoření	CD	pro	všechny	absolventy.
	 Poděkování	také	patří	vedení	ZŠ	Deblín,	paní	ředitelce	Ive-
tě	Kosové	za	zřízení	nové	učebny,	odhlučnění	stávající	učebny	
a	tím	vytvoření	příjemného	prostředí	pro	výuku	mladých	muzi-
kantů.	Tímto	způsobem	lze	doufat,	že	působení	na	pobočce	v	De-
blíně	bude	i	pro	současný	pedagogický	sbor	tím	nejkrásnějším	
obdobím.	Zatím	tomu	vše	nasvědčuje.

Hra na elektronické klávesy pod vedením paní učitelky Silvie Jebáčkové.
Foto z webových stránek deblínské školy

Bohatá činnost
tří učitelů v DeBlíně 
 
Silvie Jebáčková

7
 kapitola
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Dolní loučky jsem si oBlíBil
Miroslav Falta

	 Ve	školním	roce	2005/06	jsem	
nastoupil	do	tišnovské	ZUŠ	spolu	
s	brněnským	jazzmanem	Petrem	
Blahou	a	byli	jsme	hned	odveleni	
do	 Dolních	 Louček.	 Tato	 poboč-
ka	 přešla	 vlivem	 vzniku	 nových	
krajů	 počínaje	 předcházejícím	
školním	 rokem	 od	 ZUŠ	 Bystři-
ce	 nad	 Pernštejnem	 pod	 Tišnov	
stejně	 jako	detašovaná	pracoviš-
tě	 v	Doubravníku	a	 v	Nedvědici.	
V	 Dolních	 Loučkách	 působily	
ještě	z	„bystřického	období“	Ma-
rie	Pospíšilová	(učitelka	klavíru)	
a	 Jana	 Kloboučníková	 (klavír,	

zobcová	 flétna).	Ve	třech	–	Kloboučníková,	Blaha	(klavír,	elek-
tronické	klávesové	nástroje	EKN),	Falta	(zobcová	flétna,	klavír,	
EKN,	akordeon,	trubka)	–	jsme	tu	fungovali	až	do	roku	2012,	kdy	
Jana	s	novým	příjmením	Skulová	odešla	na	mateřskou	dovole-
nou.	Spolu	s	Petrem	Blahou	jsme	to	táhli	dál	až	do	jeho	odchodu	
na	konci	školního	roku	2015/16.	
	 Po	něm	zavítala	na	pobočku	v	Dolních	Loučkách	paní	Bohu-
slava	Nedomová,	která	zde	děti	odborně	vyučuje	hudební	nauce	
a	několik	žáčků	učí	ve	hře	na	EKN.	Od	letošního	školního	roku	
jsme	výčet	vyučovaných	předmětů	v	Dolních	Loučkách	obohatili	
o	literární	a	dramatický	obor	neboli	LDO,	na	který	za	loučskými	
dětmi	dojíždí	Klára	Jírovská	(ta	letos	obohatila	předmětem	LDO	
i	pobočku	v	Drásově).
	 Dolní	Loučky	 jsem	si	oblíbil	ani	ne	 tak	proto,	 že	 jsem	zde,	
tehdy	 se	 svými	 pár	 hodinami	 klavíru	 a	 zobcové	 flétny,	 zahájil	
svoji	učitelskou	kariéru,	ale	zejména	z	toho	důvodu,	že	tu	byla	
již	vytvořená	určitá	tradice	této	pobočky,	byť	pod	jiným	zřizova-
telem.	Velkou	zásluhu	na	tom	měla	svým	dlouholetým	působe-
ním	určitě	paní	učitelka	Hermína	Gregušová,	na	kterou	dodnes	
její	 tehdejší	 žáci	vzpomínají.	Zhruba	v	 roce	2007	 jsem	se	stal	
„vedoucím“	pobočky	a	nové	povinnosti	mě	postavily	do	role,	kdy	
jsem	musel	komunikovat	jak	se	samotnou	základní	školou,	tak	
postupem	času	i	s	obcí	Dolní	Loučky,	kde	dodnes	nacházím	pod-
poru	a	pochopení	pro	naši	činnost.	Máme	sice	na	místní	škole	
svoji	vlastní	třídu,	ale	to	nám	nestačí,	výuka	probíhá	i	v	ostat-
ních	třídách,	kdy	po	skončení	běžného	školního	vyučování	mů-
žeme	 v	 těchto	 mnohdy	 provizorních	 podmínkách	 zahájit	 svoji	
výuku	 my.	 Učitel	 si	 musí	 vždy	 před	 zahájením	 výuky	 doslova	
přestěhovat	své	pomůcky	včetně	hudebních	nástrojů	do	zapůj-
čené	třídy	a	po	skončení	opět	vše	odnést	zpět.
	 Během	těch	pár	let	se	mi	zde	podařilo	z	některých	šikovných	
dětí	mimo	pracovní	 úvazek	 vytvořit	 různá	hudební	 seskupení,	
se	kterými	jsme	mohli	v	obci	sem	tam	vystoupit	a	zahrát.	Dnes	
si	šikovné	žáky	směřuji	do	Tišnova	do	kapel	FaltaBand	a	TOM	
Band,	protože	na	příležitostná	seskupení	mi	už	nezbývá	prostor.	
Každý	školní	rok	se	zde	snažíme	uspořádat	vždy	vánoční	kon-
cert	a	na	konci	školního	roku	závěrečný	koncert.	Dříve	tyto	spí-

še	besídky	probíhaly	ve	školní	jídelně,	ale	postupem	času	se	mi	
podařilo	je	povýšit	na	koncertíky	až	koncerty	v	místní	sokolov-
ně.	Za	prvé	zásluhou	vstřícnosti	zejména	obce	a	za	druhé	díky	
postupně	 se	 lepšícímu	 technickému	 vybavení	 tišnovské	 ZUŠ,	
zejména	 co	 se	 týká	 zvukové	 aparatury.	 Proto	 mohu	 také	 čas	
od	času	přivézt	s	sebou	do	Dolních	Louček	kapelu	FaltaBand,	
která	 zpestří	 program	 koncertu	 složeného	 jinak	 výhradně	 ze	
sólových	čísel	místních	žáků.	Letos	ovšem	obohatíme	závěreč-
ný	koncert,	který	je	plánován	na	25.	června,	ještě	o	vystoupení	
nově	otevřeného	LDO	pod	vedením	Kláry	Jírovské.	

ve vyzDoBené Drásovské tříDě 
je raDost hrát
Zdeněk Vašíček

	 Drásovská	 pobočka	 sídlí	 v	 budově	 tamní	 Základní	 ško-
ly	 Tomáše	 Garrigua	 Masaryka.	 Až	 donedávna	 zde	 vyučovali	
hru	na	klavír	Tamara	Vašíčková,	Kamila	Dubská	(současná	zá-
stupkyně	ředitele	ZUŠ	Tišnov)	a	Radko	Fronc.	Posledně	jmeno-
vaný	nadto	i	hru	na	akordeon,	zobcovou	flétnu	a	klarinet.	Jana	
Havelková	vyučovala	hru	na	zobcovou	flétnu	a	kytaru,	Josef	Ce-
cava	hru	na	dechové	nástroje.	Aktuálně	zde	působí	tři	učitelé.	
Já	vyučuji	hru	na	klavír	včetně	jejího	spojení	s	různými	cizími	
jazyky	(CLIL),	Miroslav	Falta	hru	na	zobcovou	flétnu,	akordeon,	
elektronické	klávesové	nástroje	a	klavír	a	Libor	Bartoník	hru	
na	zobcovou	flétnu,	hoboj	a	klavír.
	 V	každém	školním	roce	probíhají	dvě	veřejná	vystoupení	žáků	
z	pobočky:	vánoční	besídka	v	první	polovině	prosince	a	májová	
besídka	koncem	května.	Na	pestrobarevném	pódiovém	koberci	
hudební	třídy	se	u	klavírního	křídla	scházejí	nejen	ostřílení	hu-
dební	borci,	ale	i	nováčci,	kteří	ve	hře	na	hudební	nástroj	veřejně	
vystupují	poprvé	ve	svém	životě.	Jsou	to	jak	sólisté,	tak	komorní	
soubory.	Třída	 je	vždy	stylově	vyzdobena	malbami	a	kresbami	
žáků	základní	školy.	Proto	
je	radost	v	ní	hrát.	Učitelé	
pobočky	 se	 na	 hudebních	
výkonech	 žáků	 podílejí,	
ať	 už	 zní	 hudba	 lidová,	
populární	 či	 vážná,	 čes-
ká	 nebo	 zahraniční,	 svět-
ská	či	duchovní.
	 Mnohé,	co	zde	v	pečlivě	
připraveném	provedení	za-
znělo	veřejně,	žáci	zúročují	
při	 rodinných	 sešlostech.	
Radost	je	to	pak	znásobená	
a	v	ní	spočívá	i	jeden	z	úče-
lů	 hudby.	 Nejlepší	 žáci	 re-
prezentují	 ZUŠ	 Tišnov	 při	
různých	 akcích	 v	 Drásově	
a	okolí	i	na	dalších	místech	
naší	 vlasti,	 při	 soutěžích	
a	tak	podobně.	Za	všechny	

Žákyně drásovské pobočky ZUŠ Tiš-
nov Agáta Pokorná a Karolína Stra-
ková s učitelem Zdeňkem Vašíčkem.

Foto: Miroslav Falta

Miroslav Falta tentokrát jako 
zpěvák. Foto: Jiří Němec
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budiž	jmenován	drásovský	absolvent	ze	třídy	Tamary	Vašíčkové	
a	dnešní	úspěšný	klavírista	Roman	Czepa,	který	 je	mimo	 jiné	
též	 absolventem	 Konzervatoře	 Brno	 a	 Masarykovy	 univerzity	
v	Brně.
	 U	příležitosti	70.	výročí	ZUŠ	Tišnov	učitelé	drásovské	poboč-
ky	tímto	děkují	rodičům,	prarodičům	i	dalším	příbuzným	za	spo-
lupráci	a	pomoc	v	hudebním	vedení	dětí.	Není	to	dnes	věc	zcela	
samozřejmá!

tři neDvěDická Desetiletí
Bohuslava Nedomová

	 Na	pobočku	v	Nedvědici	jsem	nastoupila	v	září	1988,	tehdy	byla	
odloučeným	pracovištěm	Lidové	školy	umění	 (později	Základní	
umělecké	 školy)	 Bystřice	 nad	 Pernštejnem.	 Na	 detašovaném	
pracovišti	v	Nedvědici	nebylo	na	co	navázat.	Třídu	–	žákovské	
obsazení,	nástrojové	vybavení	atd.	 bylo	nutné	nově	vybudovat.	
Zorganizovat	nábor	žáků	a	provést	první	talentové	zkoušky	mi	
pomohla	paní	ředitelka	Růžena	Čechová.	První	roky	jsem	učila	
ve	třídě	základní	školy	(dopoledne	zde	probíhala	výuka	prvňáčků	
a	odpoledne	jsem	učila	já	své	„muzikanty“).	Materiální	vybavení	
bylo	tehdy	velice	skromné	a	staré	–	klavír,	jeden	malý	akordeon,	
jeden	větší	akordeon,	židle	a	skříň.	Žáci	byli	vyučováni	v	předmě-
tech	hra	na	akordeon,	hra	na	klavír	a	hudební	nauka.	Teprve	poz-
ději	přibyla	výuka	komorní	a	souborové	hry,	nabídka	se	rozrostla	
o	výuku	dalších	nástrojů	–	hru	na	zobcovou	flétnu	a	elektronické	
klávesové	nástroje.	Postupem	času	nám	základní	škola	uvolnila,	
jen	pro	nás,	malou	učebnu	v	přízemí	školy.	I	materiální	vybavení	
třídy	se	postupně	podstatně	zlepšilo.
	 V	roce	2005	došlo	ke	změně	krajských	hranic	mezi	Vysočinou	
a	Jihomoravským	krajem	a	nedvědická	pobočka	se	stala	součás-
tí	ZUŠ	Tišnov.	
	 Od	roku	1988	žáci	účinkovali	na	nejrůznějších	vystoupeních,	
nejdříve	 na	 interních	 besídkách,	 později	 při	 různých	 oslavách	
a	shromážděních	pro	žáky	a	učitele	základní	školy,	pro	kultur-
ní	akce	obecního	úřadu,	ve	spolupráci	se	základní	školou	jsme	
organizovali	 veřejné	 vánoční	 koncerty	 a	 v	 květnu	 „Slavnostní	
odpoledne“,	 výchovné	koncerty	pro	 žáky	ZŠ.	 Jezdili	 jsme	hrát	
a	zpívat	do	domova	důchodců	v	Mitrově.
	 Se	 souborem	 i	 sólisty	 jsme	 absolvovali	 vystoupení	 na	 „Se-
tkáních	 harmonikářů“	 např.	 v	 Jimramově,	 Dalečíně,	 Jámách,	
Prosetíně,	 Víru,	 Hamrech,	 Bystřici	 nad	 Pernštejnem,	 Třebíči,	
Olešnici,	 Blažkově,	 Korouhvi.	 V	 roce	 2000	 se	 dvě	 mé	 žákyně	
zúčastnily	„Akordeonového	festivalu	populární	hudby“	v	Hořo-
vicích.	 Příležitostí	 k	 veřejnému	 vystupování	 bylo	 samozřejmě	
daleko	 více	 –	 hráli	 jsme	 v	 Horním	 Čepí	 u	 památníku	 obětem	
2.	světové	války,	v	Ujčově	při	oslavách	k	výročí	založení	obce,	
v	 Centru	 sociálních	 služeb	 v	 Tišnově.	 Zváni	 jsme	 každoročně	
k	vystupování	na	„Slavnostech	Pernštejnského	panství“	v	Ned-
vědici.	Vloni	jsme	se	podíleli	na	kulturním	programu	k	oslavám	
300	let	od	postavení	dřevěného	mostu	v	Černvíře.
	 O	tom,	že	i	zde	jsou	děti	talentované	a	nadané,	svědčí	výsled-
ky	ze	soutěží	 základních	uměleckých	škol	vyhlašované	minis-

terstvem	školství	–	zejména	ve	hře	na	akordeon	naši	žáci	nejed-
nou	uspěli	nikoliv	pouze	v	okresních	či	krajských,	ale	dokonce	
až	v	celostátním	kole.
	 A	co	dál?	Získané	dovednosti	a	znalosti	z	výuky	v	ZUŠ	někte-
ré	 žákyně	 zužitkovaly	 v	 dalším	studiu	na	pedagogických	 ško-
lách	 (dnes	 pracují	 jako	 paní	 učitelky	 na	 různých	 typech	 škol	
od	mateřských	až	po	střední),	jedna	žákyně	vystudovala	kultur-
ní	management.	A	pro	ty,	kteří	si	později	zvolili	jiné	zaměstnání,	
se	hudba	stala	alespoň	koníčkem.

klavír či kytara i v DouBravníku
Václav Seyfert

	 Podobný	osud	 jako	pracoviště	v	Nedvědici	či	Dolních	Louč-
kách	měla	i	pobočka	v	Doubravníku.	Původně	byla	součástí	Zá-
kladní	umělecké	školy	Bystřice	nad	Pernštejnem	a	po	úpravě	
hranic	mezi	 Jihomoravským	krajem	a	Krajem	Vysočina	přešla	
od	1.	ledna	2005	pod	Tišnov.
	 Výuka	v	Doubravníku	byla	zahájena	počátkem	školního	roku	
1986/87,	vyučovala	se	zde	tehdy	hra	na	klavír	a	hudební	nauka.	

Předvánoční koncert žáků ZUŠ v nedvědické škole 15. 12. 2016. 
Foto: https://skola.nedvedice.cz

V Doubravníku probíhá výuka v budově základní školy.
Foto: webový katalog firem a institucí
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Zastřešující	ZUŠ	v	Bystřici	jako	ředitelka	v	té	době	vedla	zaslou-
žilá	učitelka	Růžena	Čechová.	Přesunu	 tří	svých	poboček	pod	
Tišnov	v	Bystřici	viditelně	litovali,	neboť	řada	žáků	z	těchto	míst	
bývala	pravidelně	úspěšná	při	nejrůznějších	školních	soutěžích.
V	současné	době	je	v	Doubravníku	možno	se	učit	hře	na	klavír	
pod	vedením	Mariky	Kašparové	a	vyučuje	se	tu	i	hra	na	kytaru,	

o	což	se	stará	Kateřina	Kessnerová.	Pravidelně	se	tu	konají	vá-
noční,	jarní	a	závěrečný	koncert,	pobočka	má	i	svoji	vlastní	face-
bookovou	stránku.	Čas	od	času	dojde	i	na	nějakou	mimořádnou	
akci,	v	květnu	2011	například	žáci	se	svým	tehdejším	učitelem	
Liborem	Janečkem	hráli	v	kytarovém	triu	a	kvartetu	při	prohlíd-
kách	návštěvníkům	zámku	Žleby.

Sobota 22. června – Letní trhová slavnost na nám. Míru
Tři dvacetiminutová vystoupení žáků ZUŠ Tišnov 
na hlavním pódiu.

den otevřených dveří:
10.00–12.00  ul. Dvořáčkova – hlavní budova (prohlídka 

rekonstruovaného koncertního sálu a ukáz-
ková hodina tance s možností zapojení ná-
vštěvníků – od 11.00)

10.00–12.00  ul. Riegrova (výstava prací žáků výtvarného 
oboru, prohlídka prostor výtvarného oboru 
a divadelního sálu)

Neděle 23. června – zahrádka U Palce, zahájení ve 14.00

postupně vystoupí kapely:
FaltaBand – dětský bigband
TOM Band – taneční bigband
Klapela – tišnovská všehochuť 
TiKO – komorní orchestr
Tišnovské žestě – „... len ta trúba...“
Tumpach Kvoč – kvoč-rock génia bez talentu
Ukulele orchestra jako Brno – mandolínové kaťuše

a na závěr 
22.00 – filmová projekce Zvuk hluku – uvnitř v café U Palce

slovo řeDitele
na závěr
Tomáš Zouhar

 Když naše základní umělecká škola slavi-
la svá minulá jubilea, padesáté „narozeniny“ 
v roce 1999 a šedesáté o deset let pozdě-
ji, vydali jsme k těmto příležitostem výroční 
sborníky, shrnující historii i současnost vždy 
v jediné publikaci.
 Pro letošní výročí jsme zvolili variantu sym-
bolických sedmi rozsáhlejších materiálů v Tiš-
novských novinách. Seznámili jsme Vás v nich 
s minulostí školy, představili jednotlivé učební 
obory (hudební, výtvarný, literárně-dramatický 
a taneční), poskytli prostor souborům, které 
škola zastřešuje, a nahlédli také na činnost 
našich poboček v sousedních obcích a městysech. Výsled-
ných třicet stránek vlastně v souhrnu tvoří rovněž pomyslný 
almanach, který poskytuje ucelený obrázek o škole se všemi 
jejími osobnostmi a historickým i aktuálním výukovým progra-
mem; navíc se tyto informace prostřednictvím měsíčníku do-
staly určitě k podstatně širšímu okruhu čtenářů.

 Děkuji tímto Komisi pro komunikaci a mé-
dia Rady města Tišnova, která nám po-
dobnou prezentaci v Tišnovských novinách 
umožnila, a také všem autorům podílejícím 
se po celých sedm měsíců na jejich obsahu. 
To největší poděkování patří panu Václavu 
Seyfertovi, bez kterého by tyto články nikdy 
nevznikly. on byl tím, který vedl rozhovory 
s mými současnými i bývalými kolegy, listo-
val kronikami a almanachy či se pídil po fo-
tografiích, aby následně tlačil na dodržování 
termínů uzávěrky každého čísla. Víme, že náš 
výběr pana Seyferta byla trefa do černého, 
neboť z nasbíraných informací vždy sestavil 
jedinečné a skvělé čtení, které stojí za to ulo-
žit do rodinného archívu každého, kdo prošel 
vzděláváním naší školy. 
 oslavy 70. výročí založení ZuŠ Tišnov vy-
vrcholí v neděli 23. června v rámci Dne hudby 

v tradičním prostředí zahrádky u Palce. Srdečně Vás všechny 
na tuto akci zvu a věřím, že i nadále budeme poskytovat dě-
tem z Tišnova a okolí základní vzdělání v uměleckých obo-
rech, a to po dobu – doufejme – ještě delší, než je oněch 
dosud „odsloužených“ sedmdesát let.

Ředitel školy Mgr. Tomáš 
Zouhar, tak jak ho známe nej-
lépe. S úsměvem a hudeb-
ním nástrojem v rukou… 
Foto: www.cimbalovka.wz.cz

oslavy 70. vyročí založení
www.zustisnov70.cz

"Slavte s námi "



TIŠNOVSKÉ
KULTURNÍ LÉTO

Vstupné: předprodej TIC Tišnov
Ceny	vstupného	v	předprodeji:	120	Kč,	snížené	100	Kč
Ceny	vstupného	na	místě:	150	Kč,	snížené	120	Kč
Speciální	vstupné	pro	studenty	ZUŠ:	50	Kč

www.mekstisnov.cz

19.00 hod.
zahrádka U Palce  / Jungmannova 70, Tišnov
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	 Letošní	 Tišnovské	 kulturní	 léto	
2019	 je	 připraveno	 ke	 startu.	 Celý	 fes-
tival	skvělých	akcí	začne	v	červnu	a	vy-
vrcholí	 první	 zářijovou	 nedělí.	 Společně	
se	ocitneme	na	různých	místech	Tišnova.	
Koncerty	 budou	 umístěny	 na	 zahrádku	
U	 Palce,	 mimořádně	 se	 můžete	 podívat	
na	 divadelní	 představení	 Everymana	
v	 areálu	 parku	 Nemocnice	 Tišnov	 a	 za-
tancovat	si	můžete	na	Koupališti	Tišnov.	
Galerie	 Josefa	 Jambora	 pro	 vás	 chystá	
nádherné	 Art	 Campy,	 a	 pokud	 se	 vám	
stýská	po	atmosféře	Letního	kina	Tišnov,	
tak	i	to	na	vás	bude	čekat	s	otevřenou	ná-
ručí!	Tak	si	dobře	naplánujte	dovolenou,	
ať	vám	nic	neuteče.	A	navíc	jsme	pro	vás	
připravili	 zvýhodněné	 ceny	 vstupenek	
v	předprodeji,	který	bude	probíhat	v	TIC	
a	můžete	tak	ušetřit	až	20	%!

hLavní Program

HA-KAPeLA
sobota 8. 6. 2019, 19.00, 120 minut
zahrádka U Palce, Jungmannova 70, Tišnov

Ha-kapela	je	pro	Tišnováky	prostě	pojem	
a	 není	 divu,	 že	 odstartuje	 letošní	 Tiš-
novské	kulturní	 léto.	Každý,	kdo	má	rád	
retro-pop,	 funky,	 latin,	 jazz	 či	 jazz-rock	
si	 přijde	 na	 své	 díky	 osobitým	 aranžím,	
které	 od	 roku	 2000	 pravidelně	 přináší	
jazzový	 hudebník	 a	 klavírista	 Ladislav	
Havlík	 se	 svojí	 kapelou.	 Od	 svého	 vzni-
ku,	coby	školního	orchestru	ZUŠ	Tišnov,	
prošla	skupina	mnoha	změnami	a	velkým	
přínosem	pro	ni	byla	spolupráce	s	Janem	
Beránkem.	Po	celou	dobu	skupina	hraje	
hlavně	převzatou	tvorbu	jazzových	a	sou-
lových	klasiků.	V	 současnosti	 se	Ha-ka-
pela	 profiluje	 coby	 koncertní	 skupina,	

jejímž	 cílem	 je	 oslovit	 posluchače,	 kteří	
chtějí	slyšet	kvalitní	a	osobité	podání	zná-
mých	písní,	pobavit	se	nebo	si	zatančit.

RADŮZA
úterý 11. 6. 2019, 19.30, 90 minut
zahrádka U Palce, Jungmannova 70, Tišnov

Její	 umělecká	 dráha	 připomíná	 některé	
„pohádkové“	životopisy.	Na	ulici	ji	v	roce	
1993	 objevila	 Zuzana	 Navarová	 a	 již	 tři	
dny	nato	zpívala	ve	svatyni	českých	zpě-
váků,	 v	 pražské	 Lucerně.	 O	 pár	 týdnů	
později	 tamtéž	 triumfovala	 jako	 „před-
skokanka“	 písničkářky	 Suzanne	 Vega,	
o	šest	let	později	při	koncertě	Mikea	Ol-
dfielda.	Od	té	doby	vydala	několik	velmi	
úspěšných	sólových	alb,	získala	několik	
zlatých	 Andělů	 a	 bodovala	 ve	 Zlatém	
slavíkovi.	 Její	 originální	 písně	 čerpají	
především	z	české	tradice.	V	tišnovském	
koncertu	zazní	nejen	písně	z	nového	alba	
Muž	s	bílým	psem,	ale	i	písničky	z	prvních	
desek.	Radůza	se	doprovází	na	několika	
hudebních	nástrojích	a	její	zpěv	hřmí,	ale	
i	jemně	vypráví	dojemné	příběhy.

CONCeNTUS MORAVIAe
Czech ensemble Baroque Choir
a Karel Martínek varhany
pondělí 17. 6. 2019, 19.30, 90 minut
kostel sv. Václava Tišnov, Bezručova

Concentus	Moraviae	 jako	 jeden	z	nejvý-
znamnějších	festivalů	vážné	hudby	u	nás	
přiveze	 do	 Tišnova	 –	 Czech	 Ensemble	
Baroque	 Choir,	 který	 nám	 nabídne	 prů-
nik	romantickou	hudbou	evropských	ná-
rodů.	 Uslyšíme	 díla	 Haydna,	 Schuberta,	
Rossiniho,	 Mendelssohna	 Bartholdyho	
a	nakonec	i	Čajkovského.	Karel	Martínek	
sbor	doprovází	a	vystupuje	i	v	roli	sólis-
ty	v	nádherné	Mendelssohnově	varhanní	
sonátě,	a	dokonce	projeví	své	aranžerské	
schopnosti	 v	 adaptaci	 Schubertova	 kla-
vírního	 partu	 pro	 varhany.	 Program	 na-
bízí	krásné	momenty	z	romantické	cesty	
po	 Evropě	 a	 připomíná,	 jak	 různorodé	
jsou	 evropské	 pohledy	 na	 biblické	 dě-
dictví	spojující	židovskou	a	křesťanskou	
tradici.

eVeRyMAN aneb Země peciválů
Karasovo divadlo – open air speciál
sobota 22. 6. 2019, 20.00, 120 minut
park Nemocnice Tišnov, Purkyňova 279

Divadelní	 inscenace	 Everyman	 aneb	
Země	peciválů	 se	naposledy	objeví	 před	
zraky	tišnovských	diváků.	Toto	rozlouče-
ní	bude	mimořádné,	protože	se	odehraje	
v	 krásném	parku	 areálu	nemocnice	 pod	
širým	nebem.	Součástí	scény	bude	příro-
da	v	prostoru	kolem	kapličky,	kde	bude	
vybudováno	jen	pro	tuto	příležitost	spe-
ciální	pódium	doplněné	o	světelnou	ram-
pu.	Celé	představení	bude	ozvučeno	včet-
ně	tzv.	portů,	které	budou	herci	používat,	
aby	 divákům	 neuniklo	 jediné	 slovo.	 Vy,	
kteří	jste	toto	představení	zatím	neviděli,	

TIŠNOVSKÉ KulTurNí lÉTO 2019
Léto ve veLkém styLu PLné skvěLých akcí

Pavel Hanák
TIŠNOVSKÉ
KULTURNÍ LÉTO
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nebo	 vy,	 kteří	 si	 chcete	 jeho	 atmosféru	
připomenout	 a	 zažít	 jedinečný	 zážitek	
divadla	pod	širým	nebem	ve	výjimečném	
prostoru,	 využijte	 tuto	 poslední	 příleži-
tost	vidět	Everymana.

ZRNÍ
neděle 14. 7. 2019, 20.00, 90 minut
zahrádka U Palce, Jungmannova 70, Tišnov

Špičková	česká	autorská	kapela	z	Klad-
na,	ověnčená	mnoha	prestižními	cenami,	
obohatí	Tišnovské	kulturní	léto	proudem	
kvalitní	hudby	a	nádherných	textů.	Prv-
ní	 album	 „Voní“	 vydala	 skupina	 v	 roce	
2009,	 druhé	 „Hrdina	 počítačový	 hry	 jde	
do	 světa“	 v	 roce	 2011	 pod	 záštitou	 Ra-
důzy.	 V	 roce	 2012	 vyšlo	 album	 „Sound-
track	 ke	 konci	 světa“,	 které	 získalo	
nominaci	na	cenu	Vinyla	i	Apollo	za	nej-
lepší	desku	roku	a	ve	čtyřech	kategoriích	
na	 cenu	 Anděl	 2012,	 stala	 se	 objevem	
roku.	 V	 září	 2014	 vyšlo	 album	 „Násle-
duj	 kojota“,	 které	 opět	 získalo	 nomina-
ci	 na	 album	 roku	 v	 cenách	 Apollo	 a	 tři	
nominace	na	ceny	Anděl	2014.	V	březnu	
2017	vychází	album	„Jiskřící“,	které	bylo	
natočeno	ve	španělském	Madridu.	Máte	
se	na	co	těšit.

OLDIeS PARTy I. s DJ Fanym
pátek 19. 7. 2019, 20.00–02.00
tišnovské koupaliště, U Střelnice 366
Trpíte	na	hudební	nostalgii?	Stále	vzpo-
mínáte	na	písničky	z	 let	1980	až	2000?	
Říkáte	si,	že	pro	vás	už	se	nikde	nehraje	
a	nemůžete	si	užít?	V	tom	případě	 jsme	
právě	pro	vás	připravili	tu	správnou	Oldies	
párty!	Zahoďte	za	hlavu	myšlenky,	že	dis-
kotéky	jsou	jen	pro	teenagery,	a	přijďte	si	
užít	letní	zábavy.	Čekají	na	vás	ty	největší	
pecky,	které	máte	ve	svých	vzpomínkách.	
A	kdo	vám	bude	hrát?	Tišnovský	patriot,	
dlouholetý	moderátor	skvělých	rádiových	
stanic	a	hlavně	DJ,	který	nepouští	jen	tak	
nějaké	písničky,	ale	který	přesně	ví,	čím	
vás	dostane	do	varu,	či	horečky	páteční	
noci.	František	Trnčák	alias	DJ	Fany	se	
vrátí	za	DJ	pult	na	tišnovském	koupališti.	
Prostě,	přijďte	se	uvolnit.

LeNKA FILIPOVá
neděle 28. 7. 2019, 20.00, 90 minut
zahrádka U Palce, Jungmannova 70, Tišnov

Jeden	z	absolutních	vrcholů	Tišnovského	
kulturního	 léta	 se	 odehraje	 ve	 znamení	
první	 dámy	 české	 kytary	 a	 fenomenál-
ní	 písničkářky	 Lenky	 Filipové.	 Autorka	
bezpočtu	hitů	přijede	do	Tišnova	s	novým	
albem	Oppidum,	v	němž	oživuje	příběhy	
z	 keltské	 minulosti.	 Po	 neuvěřitelných	
patnácti	 letech	 přišel	 tento	 hudební	
skvost	a	fanoušci	se	opravdu	mají	na	co	
těšit.	 Připomeňme,	 že	 paní	 Lenka	 kon-
certovala	 ve	 většině	 zemí	 Evropy,	 v	 Ja-
ponsku,	USA,	Kanadě	a	Austrálii,	získala	
Grand	Prix	v	Antilách	a	českou	Cenu	Gra-
mmy.	Podnikla	koncertní	turné	s	Franci-
sem	 Cabrelem	 a	 byla	 hostem	 koncertu	
Céline	 Dion.	 V	 tišnovském	 programu	
Lenka	 Filipová	 vystoupí	 se	 svými	 hosty	
a	 se	 smyčcovým	 oktetem	 Brno	 Strings.	
U	této	události	prostě	musíte	být!

Marešová / yasinski – RAZAM
čtvrtek 8. 8. 2019, 20.00, 90 minut
zahrádka U Palce, Jungmannova 70, Tišnov

Worldmusic	 se	 silnými	 slovanskými	 ko-
řeny,	 ve	 které	 se	 potkávají	 hudebníci	
z	Čech,	Běloruska	a	Ruska.	Původně	pů-
sobili	jako	trio	Marešová–Yasinski–Vaší-
ček	a	v	 této	sestavě	vydali	 v	 roce	2016	
úspěšné	 album	 „Kéž	 bouře	 by	 přišla“.	
Později	 začali	 spolupracovat	 s	 ruským	
violistou	Iliou	Chernoklinovem	a	bubení-
kem	Radkem	Doležalem.	Jejich	autorské	
písně	 jsou	postaveny	především	na	zvu-
ku	akordeonu	fenomenálního	běloruské-
ho	akordeonisty	Aliaksandra	Yasinského	
a	výrazném	projevu	zpěvačky	Ivy	Marešo-
vé.	Toto	specifické	seskupení	muzikantů	
začalo	používat	název	RAZAM,	což	v	bě-

loruštině	znamená	dohromady,	společně.	
Texty	 písní	 jsou	 převážně	 české.	 Jejich	
živé	 koncerty	 patří	 k	 velkým	 hudebním	
zážitkům,	které	se	diváků	dotýkají	svou	
syrovostí,	autenticitou.

OLDIeS PARTy II. s DJ Fanym
pátek 23. 8. 2019, 20.00–02.00
tišnovské koupaliště, U Střelnice 366
Pokračování	 hudební	 nostalgie?	 Stále	
vzpomínáte	 na	 písničky	 z	 let	 1980	 až	
2000?	Říkáte	si,	že	pro	vás	už	se	nikde	
nehraje	 a	 nemůžete	 si	 užít?	 V	 tom	 pří-
padě	 jsme	 právě	 pro	 vás	 připravili	 tu	
správnou	 Oldies	 párty!	 Zahoďte	 za	 hla-
vu	 myšlenky,	 že	 diskotéky	 jsou	 jen	 pro	
teenagery,	 a	 přijďte	 si	 užít	 letní	 zábavy.	
Čekají	 na	 vás	 ty	 největší	 pecky,	 které	
máte	ve	svých	vzpomínkách.	A	kdo	vám	
bude	 hrát?	 Tišnovský	 patriot,	 dlouhole-
tý	 moderátor	 skvělých	 rádiových	 stanic	
a	hlavně	DJ,	který	nepouští	jen	tak	něja-
ké	písničky,	ale	který	přesně	ví,	čím	vás	
dostane	do	varu,	či	horečky	páteční	noci.	
František	Trnčák	alias	DJ	Fany	se	vrátí	
za	DJ	pult	na	tišnovském	koupališti.	Pro-
stě,	přijďte	se	uvolnit.

TATA BOJS
neděle 1. 9. 2019, 20.00, 90 minut
zahrádka U Palce, Jungmannova 70, Tišnov

Závěr	Tišnovského	kulturního	 léta	bude	
ve	 znamení	 monumentální	 hudební	
show	v	podání	 legendární	 skupiny.	Tata	
Bojs	 založili	 dva	 spolužáci,	 Milan	 Cais	
a	 Marek	 Huňát	 (neboli	 Mardoša),	 již	
na	základní	škole	na	pražské	Hanspaul-
ce	 v	 roce	 1988.	 Ve	 stálé	 sestavě	 hrají	
i	 Vladimír	 Bár,	 Dušan	 Neuwerth	 a	 Jiří	
Hradil.	 První	 velký	 úspěch	 skupiny	 při-
šel	 v	 roce	2000	díky	přelomovému	albu	
Futuretro.	Na	jaře	roku	2002	vydali	Tata	
Bojs	album	Biorytmy.	Tímto	albem	se	de-
finitivně	zařadili	mezi	tuzemskou	špičku.	
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V	roce	2004	vydávají	své	asi	nejúspěšněj-
ší	album,	a	to	Nanoalbum,	které	získalo	
v	roce	čtyři	Zlaté	anděly.	Netradiční	tex-
ty,	 špičkové	 hudební	 výkony	 podpořené	
nekompromisním	 zvukem	 a	 světelnými	
prvky,	to	bude	luxusní	závěr	Tišnovského	
kulturního	léta.

FiLmová Pohoda
na tišnovském Letňáku

	 Už	 se	vám	stýskalo	po	nepřekonatel-
né	 atmosféře	 letního	 kina?	 Tak	 začněte	
stříhat	metr,	v	sobotu	29. června začíná 
promítání v Letním kině Tišnov.	 Bu-
deme	 promítat	 tři	 dny	 v	 týdnu	 a	 každý	
z	těchto	dnů	bude	mít	jiné	téma!
	 Středy	 budou	 věnovány	 tomu	 nejlep-
šímu,	co	se	za	uplynulý	rok	objevilo	v	ki-
nech.	Pátky	vás	zatlačí	do	sedadel	nekom-
promisní	 akcí	 nebo	 pěkným	 vřískotem.	
Soboty	pohladí	po	duši	českou	klasikou.
	 Na	všechna	promítání	je	jednotná	cena	
50	Kč	a	novinkou	je	prodej	vstupenek	on-
line	na	webových	stránkách	Kina	Svrat-
ka.	Změna	programu	vyhrazena.

Středeční BeST OF
	 3.	7.	 21.30	 Bohemian	Rhapsody	
	10.	7.	 21.30	 Léto	s	gentlemanem
17.	7.	 21.30	 Ženy	v	běhu
24.	7.	 21.30	 Zelená	kniha
31.	7.	 21.30	 Mission	Impossible	
	 	 	 	 –	Fallout
	7.	8.	 21.00	 Teroristka
14.	8.	 21.00	 Pašerák
21.	8.	 21.00	 Deadpool	2

Páteční AKČňáKy A HORORy
	 5.	7.	 21.30	 Rychle	a	zběsile
12.	7.	 21.30	 Godzilla
19.	7.	 21.30	 Nezvratný	osud
26.	7.	 21.30	 Dannyho	parťáci
	2.	8.	 21.00	 Spectre	

	9.	8.	 21.00	 Smrtonosná	zbraň	3
16.	8.		21.00	 Vymítač	ďábla
23.	8.	 21.00	 Týpci	a	zbraně

Sobotní ČeSKá KLASIKA
29.	6.	 21.45	 Postřižiny
	 6.	7.	 21.30	 S	tebou	mě	baví	svět
13.	7.	 21.30	 Ženy	v	pokušení
20.	7.	 21.30	 Pelíšky
27.	7.	 21.30	 Vesničko	má	středisková
	 3.	8.	 21.00	 Vratné	lahve
10.	8.	 21.00	 Účastníci	zájezdu
17.	8.	 21.00	 Slunce,	seno,	jahody
31.	8.	 21.00	 Rozpuštěný	a	vypuštěný
	 7.	9.	 20.30	 Šakalí	léta

kreativní Léto
v gaLerii J. Jambora

BOOM! GRRR!! BANG!!! A vše se hýbe!? 
sobota 1. 6. 2019 – vernisáž výstavy 
16.00–20.00 
Vernisáž	výstavy	Ateliéru	Komiks	a	ilust-
race	pro	děti	docentky	Barbary	Šalamou-
nové	Fakulty	umění	a	designu	Ladislava	
Sutnara	 Západočeské	 univerzity	 v	 Plzni.	
Kurátorka	Marta	Sylvestrová	ve	spoluprá-
ci	s	Barbarou	Šalamounovou.	Host:	Tomáš	
Prokůpek.	Poznejte	práce	studentů	a	pe-
dagogů	ateliéru,	který	vznikl	v	roce	2011	
jako	zatím	jediný	obor	věnující	se	vysoko-
školskému	studiu	komiksu	u	nás.	Výsta-
va	 představí	 aktuální	 podobu	 komiksů,	
ilustrací	a	objektů,	které	se	mohou	hýbat,	
knihy,	které	nejsou	jen	z	papíru,	prostoro-
vé	ilustrace,	interaktivní	počítačovou	hru,	
skříňové	světy	a	další	pozoruhodnosti.	Po-
znejte	médium	ilustrace	a	knižního	umění	
s	přesahy	do	jiných	výtvarných	oborů.

PRáZDNINOVÉ ART CAMPy 
Program	výtvarně	zaměřených	Art	Cam-
pů,	 které	 probíhají	 v	 prostorách	 galerie	
a	 přilehlé	 zahrady,	 naváže	 na	 aktuální	
galerijní	 výstavu.	 Art	 Campy	 nabízejí	
prostor	 pro	 volnočasové	 a	 mimoškol-
ní	 edukační	 aktivity	 pro	 děti	 z	 Tišnova	
a	okolí	v	průběhu	hlavních	 letních	škol-
ních	prázdnin.	Obědy	jsou	zajištěny	v	re-
stauraci,	odpolední	svačina	a	pitný	režim	
v	galerii.	Na	závěr	vždy	v	pátek	uspořádá-
me	dětskou	vernisáž,	na	níž	vyhodnotíme	

a	 odměníme	 nejlepší	 díla.	 Součástí	 Art	
Campů	bude	i	návštěva	tajemného	hosta	
v	galerii	a	beseda,	výtvarná	dílna	či	výlet	
do	krajiny	společně	s	ním.

29. 7. 2019 – 2. 8. 2019
Pověsti a mýty od Veveří k Pernštejnu 
Art Camp s Lucií Zamazalovou / 6–12 let / 
pondělí–pátek / 9.00–16.30
V	tomto	týdnu	se	seznámíme	s	příběhy	sta-
rého	Tišnova	a	s	dávnými	pověstmi	a	mýty	
v	kraji	od	Veveří	k	Pernštejnu.	Každý	den	
se	ponese	v	duchu	dvou	příběhů,	na	jejichž	
motivy	 si	 zahrajeme	 spoustu	 výtvarných	
her.	Co	bylo	za	zdí,	jíž	Bílá	paní	prošla	na-
posledy?	Kterému	z	tišnovských	domů	se	
říká	Peklo?	Kde	se	ukrýval	baron	Trenck?	
Celým	týdnem	tě	bude	provázet	jedna	ta-
jemná	postava...	Která	to	asi	bude?	

19. 8. – 23. 8. 2019
SWIST! Krajinou! 
Art Camp s Irenou Iškievovou, Radkou 
Kaclerovou a Martou Sylvestrovou / 6–12 let / 
pondělí–pátek / 9.00–16.30
Na	 začátku	 si	 vytvoříme	 vlastní	 deník,	
skicák,	 do	 kterého	 budeme	 zaznamená-
vat	 své	 nápady.	 Během	 Art	 Campu	 bu-
deme	pozorovat	svět	okolo	nás	a	kreslit,	
malovat,	ilustrovat	tužkou,	uhlem,	paste-
lem,	štětcem…	Společně	vybereme	nos-
né	nápady	a	návrhy,	 ze	kterých	vznikne	
cyklus	 obrazů,	 tisků,	 koláží.	 Je	 možné,	
že	vznikne	série	obrazů	s	příběhem	–	ko-
miks	nebo	papírové	prostorové	loutkové	
divadlo	–	stolní	divadlo	–	možná	si	vytvo-
říme	i	umělecké	obrazy	na	zeď…
	

podrobné	informace	na:
www.mekstisnov.cz

 mekstisnov

Předprodej vstupenek:
TIC	Tišnov,	náměstí	Míru	120

tel.	+420	549	410	211
e-mail:	tic@kulturatisnov.cz

otevírací	doba	červen–září:
po–pá	8.00–12.00,	13.00–17.30

	so	9.00–12.00,	13.00–18.00
ne	9.00–12.00,	13.00–16.00

TIŠNOVSKÉ
KULTURNÍ LÉTO
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	 Víte,	co	je	to	busking?	Česky	se	tomu	
říká	pouliční	umění,	v	případě	hudby	jde	
prostě	 o	 to,	 že	 aktéři	 muzicírují	 přímo	
na	 ulici.	 Něčemu	 podobnému	 se	 kdysi	
věnovala	20letá	Radka	Vranková	a	právě	
tady	ji	v	roce	1993	objevila	zpěvačka	sku-
piny	Nerez	Zuzana	Navarová.	O	pouhé	tři	
dny	později	ji	při	svém	vystoupení	v	praž-
ské	Lucerně	přizvala	na	pódium	a	v	květ-
nu	 téhož	 roku	se	už	 této	slečně	dostalo	
cti	 stát	 se	 předskokankou	 na	 koncertě	
více	 než	 slavné	 hvězdy	 –	 americké	 zpě-
vačky	Suzanne	Vega.
	 Takto	neuvěřitelně	začala	hudební	drá-
ha	zpěvačky,	která	si	říká	Radůza	a	kterou	
přivítáme	v	úterý	11.	června	od	19.30	ho-
din	na	zahrádce	U	Palce.	Vystudovala	kon-
zervatoř,	 jejím	hlavním	nástrojem	se	 stal	
akordeon,	ale	s	přehledem	zvládá	i	piano	
a	kytaru.	Do	písniček,	které	skládá,	 jako	
by	je	sypala	z	rukávu,	promítá	své	osobité	
prožitky.	V	roce	2003	získala	hned	tři	ceny	
Akademie	 populární	 hudby	 Anděl	 (objev	

a	zpěvačka	roku,	žánr	folk),	o	rok	později	
se	stala	„skokanem	roku“	v	anketě	Český	
slavík.	 Vychovává	 dvě	 děti,	 ráda	 cestuje,	
domluví	se	pěti	různými	jazyky.
	 První	album	Andělové	z	nebe	 jí	vyšlo	
v	 roce	2001,	 ale	mezi	 sběrateli	 vydatně	
koluje	 i	 o	 sedm	 let	 starší	 demokazeta	
Blues?.	Do	dnešního	dne	Radůza	vydala	
třináct	autorských	alb,	dvě	DVD,	složila	
několik	kompozic	z	oblasti	vážné	hudby	
(variace	 pro	 varhany,	 duchovní	 kantáta	
na	biblické	texty,	písně	pro	vokální	sbo-
ry),	je	autorkou	scénické	hudby	k	řadě	di-
vadelních	her	a	k	filmu	Tenkrát	v	ráji,	na-
psala	povídkovou	knihu	Čáp	nejni	kondor	
či	 soubor	 dětských	 příběhů	 O	 Mourince	
a	Lojzíkovi.	Prostě	renesanční	umělkyně,	
která	ovládla	český	prostor	hned	v	něko-
lika	kumštýřských	oblastech.
	 Do	 charismatického	 prostředí	 pod	
Květnicí	 se	 Radůza	 vrací	 téměř	 přesně	
po	třech	letech	a	neodpustím	si	troufalou	
poznámku,	že	od	té	doby	možná	Tišnová-
kům	maličko	něco	dluží.	V	červnu	2016	

byla	 totiž	 při	 vystoupení	 viditelně	 zdra-
votně	 indisponovaná	 a	 koncert	 končil	
ve	chvíli,	kdy	jsem	se	domníval,	že	bude	
teprve	ohlášena	přestávka.	Tak	snad	le-
tos	zastihneme	zpěvačku	v	plné	síle,	což	
bývá	vždy	zárukou	hodnotného	divácké-
ho	a	posluchačského	zážitku.

rAdůZA Se VrAcí pOd KVěTNIcI
Václav Seyfert

TIŠNOVSKÉ
KULTURNÍ LÉTO

Radůza se vrací do Tišnova koncertovat 
po třech letech.  Foto: Martin Homola

	 Měsíc	červen	je	již	téměř	čtvrt	století	zasvěcen	mezinárodnímu	
hudebnímu	festivalu	moravských	měst	Concentus Moraviae.	Za-
ložil	jej	v	roce	1996	David	Dittrich	inspirovaný	festivalem	staré	
hudby	v	Savojských	Alpách.	Tišnov	byl	od	samého	začátku	mezi	
destinacemi,	v	nichž	se	pořádaly	obvykle	dva	koncerty	ročně.	Než	
se	 vydáme	na	 ten	 letošní,	 pojďme	si	 připomenout,	 co	 vše	 jsme	
v	rámci	festivalu	již	měli	za	možnost	v	uplynulých	letech	slyšet.
	 Vůbec	první	koncert,	který	se	při	Concentu	Moraviae	odehrál	
v	Tišnově,	se	konal	17.	června	1996	v	sále	sokolovny.	Vystou-
pili	Čeští komorní sólisté	s	uměleckým	vedoucím	Ivanem	Ma-
tyášem	a	s	kanadským	houslistou	Kaiem	Glousteenem.	V	témže	
roce	 pak	 ještě	 začátkem	prázdnin	navštívila	 baziliku	kláštera	
Porta	 coeli	 Magdalena Kožená,	 která	 za	 doprovodu	 soubo-
ru	původních	nástrojů	Musica	Florea	 zazpívala	 sóla	 z	 oratorií	
a	kantát	Johanna	Sebastiana	Bacha.	O	rok	později	se	ve	stejném	
prostředí	představil	polský	vokální	kvintet	Studio 600	s	paši-
jovými	zpěvy	ze	13.–16.	století	a	umělce	stejné	národnosti	pak	
hostila	i	sokolovna.	Koncertoval	v	ní	houslista	Andrzej Kulka	
doprovázený	Slezským	komorním	orchestrem	z	Katovic.	

	 V	roce	1998	byl	Tišnov	poprvé	pořadatelem	slavnostního	za-
hajovacího	koncertu.	Odehrál	se	opět	v	prostorách	Porta	coeli,	
kde	zazněla	česká	premiéra	VIII. symfonie Jana Kapra Praž-
ské zvony	 v	 podání	 Symfonického	 orchestru	 hlavního	 města	
Prahy	 FOK	 a	 Brněnského	 akademického	 sboru.	 O	 necelé	 tři	
týdny	později	znovu	přicestovala	Magdalena Kožená,	tentokrát	
do	sokolovny,	kde	společně	s	pianistou	Karlem	Košárkem	uved-
la	pěvecký	repertoár	českých	skladatelů	20.	století.	Ve	čtvrtém	
ročníku	byl	poprvé	využit	velký	sál	Městského	kulturního	stře-
diska	(MěKS)	Tišnov,	kde	se	uskutečnily	oba	koncerty	věnova-
né	francouzské	hudbě:	nejprve	recitál	violisty	Alexandra Besy	
a	poté	jazzově	laděný	program	nazvaný	Saxofonová marmelá-
da,	jehož	hlavním	sólistou	byl	Philippe	Portejoie.	Rok	2000	byl	
pro	změnu	zaměřen	na	barokní	klávesy,	v	kostele	svatého	Václa-
va	se	v	jediném	tišnovském	koncertě	onoho	ročníku	představila	
varhanice	Věra Heřmanová.
	 V	novém	století	 festival	nejprve	 rozezvučil	 nově	 rekonstruo-
vané	 varhany	 v	 předklášterské	 bazilice,	 kde	 vystoupil	 polský	
umělec	Krzysztof Ostrowski,	a	v	témže	roce	se	pak	představila	
v	sále	MěKSu	klavíristka	Šárka Králová	s	hráčem	na	marimbu	
Jiřím	Opršálem.	Rok	poté	se	u	nás	koncertovalo	pouze	v	církev-

dVAcáTÉ čTVrTÉ ZASTAVeNí cONceNTu mOrAVIAe
Václav Seyfert
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ních	 prostorách:	 v	 Porta	 coeli	 vystoupila	 Schola Gregoriana 
Pragensis	vedená	Davidem	Ebenem	a	v	tišnovském	kostele	ně-
mecký	soubor	Musica Antiqua Köln.	Ročník	2003	byl	zaměřen	
na	kontakty	s	Amerikou	a	není	tedy	divu,	že	do	tišnovské	soko-
lovny	zavítal	Ondřej Havelka	se	svými	Melody	Makers	(a	zno-
vu	i	klavírista	Karel	Košárek)	v	programu	Pocta	Gershwinovi,	
na	Mlýnské	pak	maďarský	pianista	Alexander Varro	předsta-
vil	 rarity	pro	pět	prstů.	Tamtéž	vystoupili	 v	následujícím	roce	
nejprve	Smyčcový orchestr Pražské konzervatoře	dirigovaný	
Františkem	Pospíšilem	a	poté	Duo Ardašev	se	skladbami	pro	
čtyřruční	klavír.	Sál	 byl	 využit	 i	 v	 roce	2005,	kdy	 zde	hráčku	
na	harfu	Janu Bouškovou	doprovázel	Jaroslav	Tůma	na	kladív-
kový	klavír.	V	Porta	coeli	se	pak	ještě	v	rámci	projektu	Vlámská	
bouře	 představila	 Capilla Flamenca	 s	 uměleckým	 vedoucím	
Dirkem	Snellingsem,	věnující	se	mším,	které	vzpomenuly	boje	
křesťanů	proti	Turkům.
	 V	roce	2006	se	nejprve	v	kostele	svatého	Václava	konal	Kon-
cert	 hejtmana	 Jihomoravského	 kraje	 (tehdy	 jím	 byl	 Stanislav	
Juránek),	na	němž	vystoupil	sbor	Ars Brunensis Chorus	s	umě-
leckým	 vedoucím	 Danem	 Kalouskem.	 Varhanním	 koncertem	
v	Porta	coeli	jej	doplnil	o	deset	dnů	později	nizozemský	umělec	
ewald Kooiman.	O	 rok	později	 se	do	Předklášteří	 vrátila	 jak	
Capilla	Flamenca,	tak	i	Schola	Gregoriana	Pragensis,	společně	
s	nimi	však	přijela	i	varhanice	Barbara Maria Willi.	Na	druhém	
koncertě	 tamtéž	 vystoupili	 Boni pueri	 s	 varhaníkem	 Pavlem	
Černým.	V	onom	roce	 (2007)	však	bylo	součástí	 festivalu	 ješ-
tě	 jedno	neobvyklé	vystoupení,	a	 to	koncert	Základní	umělec-
ké	školy	Tišnov	v	sále	MěKSu.	Ve	stejném	prostředí	se	odehrál	
rovněž	první	tišnovský	koncert	následujícího	ročníku,	na	němž	
vystoupil	se	sólovým	recitálem	klavírista	Jan Jiraský.	V	Porta	
coeli	 pak	 pod	 záštitou	 brněnského	 biskupa	 Vojtěcha	 Cikrleho	
představil	 polský	mužský	vokální	 sextet	Bornus consort	Mši	
svatou	 ke	 cti	 svatého	 Cyrila.	 Čtrnáctý	 ročník	 festivalu	 v	 roce	
2009	byl	věnovaný	dámám	a	v	Tišnově	začal	netradičním	před-
stavením	pro	děti	ve	spolupráci	se	Sítí	mateřských	center.	Diva-
dlo Polárka	sehrálo	v	režii	Evy	Tálské	v	sále	Kina	Svratka	hru	
S	koníčkem	přes	hory	doly.	V	sále	MěKSu	se	jako	druhá	akce	
uskutečnil	koncert	klavírního	tria Artemiss.	
	 V	roce	2010	se	Tišnov	stal	podruhé	pořadatelem	zahajovacího	
koncertu	 a	 opět	 v	 předklášterské	 bazilice.	 Uskutečnilo	 se	 zde	
unikátní	vystoupení	souborů	Collegium 1704	a	Collegium Vo-
cale 1704	s	dirigentem	Václavem	Luksem,	které	prezentovaly	
dílo	Claudia	Monteverdiho	Vespro	della	Beata	Vergine.	Koncert	
byl	natáčen	Českou	televizí	a	od	té	doby	již	několikrát	reprízo-
ván	na	televizních	obrazovkách.	V	ročníku	nazvaném	příznačně	
Baroko	a	jazz	došlo	i	na	druhý	hudební	styl	uvedený	v	jeho	po-
jmenování,	 a	 to	 prostřednictvím	koncertu	 jazzové	 skupiny	Po-
ints	v	sále	MěKSu.	Přesah	k	jazzu	měl	i	první	počin	roku	2011,	
kdy	v	baladách	a	 janáčkovských	parafrázích	vystoupila	tamtéž	
se	svým	kvintetem	cimbalistka	Zuzana Lapčíková.	Byl	to	hned	
druhý	koncert	příslušného	ročníku,	zatímco	Zemlinského kvar-
teto	 s	 klavíristou	 Karlem	 Košárkem	 (v	 Tišnově	 při	 Concentu	
Moraviae	 již	 potřetí)	 vystoupilo	 ve	 stejném	sále	naopak	 téměř	
až	na	samotný	závěr	celého	festivalového	měsíce.	V	roce	2012	
koncertoval	nejprve	v	kostele	svatého	Václava	francouzský	var-
haník	Martin Gester	a	v	Porta	coeli	pak	britský	vokální	ansámbl	
I Fagiolini	v	programu	Hudba	nebeských	sfér.	Po	sedmnácti	le-
tech	od	vystoupení	v	prvním	ročníku	se	v	roce	2013	do	Tišnova,	
přesněji	tedy	do	Předklášteří,	vrátil	soubor	Musica Florea	vede-
ný	Markem	Štrynclem	a	nově	se	mezi	místa	konání	festivalových	

vystoupení	zařadila	zahrádka	U	Palce,	kde	proběhlo	odpoledne	
pro	rodiny	s	dětmi	v	rámci	kampaně	Táta	dneska	frčí.	
	 Rok	2014:	znovu	Porta	coeli,	znovu	Musica	Florea	a	s	ní	také	
Boni	pueri,	Iva Bittová	a	Vojtěch Dyk	–	to	byl	koncert	motivo-
vaný	100.	výročím	začátku	první	světové	války.	V	Kině	Svratka	
pak	vystoupil	Orchestr Berg	s	herci	Janem	Vondráčkem	a	Vasi-
lem	Fridrichem	v	melodramatické	frašce	Čtyřnohá	vrána	autora	
Kryštofa	Mařatky	na	texty	Daniila	Charmse.	V	ročníku	2015	se	
nejprve	po	osmi	letech	opakoval,	tentokrát	v	kině,	koncert	žáků	
základních	uměleckých	škol,	 ovšem	hlavní	pozornost	 byla	 vě-
nována	vystoupení	belgického	kvinteta	Bl!ndman,	které	zahrá-
lo	v	prostorách	baziliky	Porta	coeli	Bachovy	varhanní	skladby	
v	aranžmá	pro	pět	různých	saxofonů.	O	rok	později	pak	nejprve	
přivítal	 velký	 sál	 MěKSu	 Janáčkovo kvarteto,	 v	 tišnovském	
kostele	pro	změnu	o	něco	později	koncertovalo	kvarteto	Benne-
witzovo.

	 Předloni	 byl	 do	 třetice	 festival	 zahajován	 v	 Předklášteří,	
a	to	vystoupením	unikátního	vokálního	tělesa	Cantar Lontano	
s	 uměleckým	 vedoucím	 Marcem	 Mencobonim.	 Sbor	 se	 vrátil	
k	pěvecké	technice	sborů	ze	17.	století,	kdy	se	zpívalo	z	různých	
míst	kostela,	a	právě	tímto	způsobem	zazněly	slavnostní	nešpo-
ry	Diega	Ortize,	Španěla	žijícího	v	Neapoli.	Druhým	tišnovským	
koncertním	 hostem	 ročníku	 2017,	 zaměřeného	 na	 zpěv,	 byl	
mladý	slovinský	vokální	soubor	Ingenium ensemble,	který	se	
představil	ve	zdejším	kostele.	Oba	koncerty	z	 roku	2018,	kdy	
měl	 festival	podtitul	Hudba	a	humor,	 jsou	dosud	určitě	v	 živé	
paměti.	V	Kině	Svratka	obstaral	 francouzský	soubor	Les Tra-
versées Baroques	naživo	hudební	doprovod	k	projekci	animo-
vaného	seriálu	Pat	a	Mat,	dosud	poslední	–	a	značně	netypický	
–	festivalový	koncert	se	odehrál	v	bývalém	předklášterském	ov-
číně	a	byla	jím	stand-up	show	beatboxerů	Nastyho	a	en.drua.
	 A	co	nás	čeká	letos?	S	festivalem	se	po	dlouhé	době	tentokrát	
potkáme	jen	jednou,	v	pondělí	17. června	vystoupí	od	19.30	ho-
din	v	kostele	svatého	Václava	varhaník	Karel Martínek	a	Czech 
ensemble Baroque Choir	vedený	sbormistryní	Terezou	Válko-
vou.	Na	programu	budou	skladby	Felixe	Mendelssohna-Barthol-
dyho,	 Josepha	Haydna,	Franze	Schuberta,	Petra	 Iljiče	Čajkov-
ského	a	dalších	autorů.

Zahajovací koncert ročníku 2010 v bazilice kláštera Porta coeli – 
Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 řízené Václavem Luksem. 

Foto: Jiří Sláma
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Druhá část rozhovoru s Barbarou Šalamou-
novou o jejích studiích, studentech a o feno-
ménu zvaném komiks. 

Měla jste při svých studiích štěstí na pedago-
gy? Váš tatínek ovlivnil nejen Vašeho profe-
sora Miloslava Jágra, ale řadu dalších svých 
studentů. Na Vysoké škole uměleckoprůmys-
lové v Praze zanechal silnou stopu, hovoříme 
o „Šalamounově ilustrátorské škole“. Kdo 
z Vašich pedagogů Vás nějak ovlivnil? 
	 Miloslava	 Jágra	 jsem	 znala	 od	 dětství,	 pro-
tože	 bydlel	 v	 Celetné	 ulici	 a	 my	 na	 rohu	 Sta-
roměstského	 náměstí	 v	 Praze.	 Míval	 trpasličí	
pudlíky	a	vždycky	mi	v	legraci	říkal,	že	mám	ošklivé	rodiče,	že	mi	
nechtějí	koupit	psa.	Jako	pedagog	neměl	rád	děti	výtvarníků	a	dá-
val	jim	zabrat.	Jeho	styl	rozplakal	kdejakou	dívčí	duši,	mne	už	ne.	
Moje	škola	z	domova,	z	tátovy	strany	rozhodně	nešetřila	kritikou,	
a	velmi	skoupě	zacházela	s	pochvalou,	takže	nějaké	bubu	a	vrrrr	
mne	nedokázalo	rozhodit.	Na	Umprum	se	mi	líbila	pestrost	úkolů,	
které	nám	dával,	plně	si	vědom,	že	rozhodně	ne	všichni,	kteří	tam	
studujeme,	se	animovaným	filmem	budeme	živit.	Protáhl	nás	růz-
nými	odvětvími,	přes	modelaci	loutek,	ilustraci,	plakát,	komiks,	
volnou	kresbu.	V	mé	vlastní	pedagogické	dráze	mne	tato	pestrost	
inspirovala	k	tomu,	abych	hledala	stále	nové	podněty,	které	by-
chom	mohli	v	ateliéru	vyzkoušet.	I	s	vědomím,	že	se	danou	věc	
musím	naučit	nejprve	z	gruntu	sama,	jako	například	pop-up	kni-
hy	(prostorové	knihy).	Jan	Barta	byl	kdysi	asistentem	pana	Jágra	
a	poté,	kdy	první	odešel	do	důchodu	a	druhý	nastoupil	na	Um-
prum,	padlo	rozhodnutí,	že	si	dám	ještě	postgraduál.	Toužila	jsem	
se	víc	dozvědět	o	práci	se	storyboardem	pro	animovaný	film,	což	
byla	část,	kterou	jsme	u	pana	Jágra	moc	neprobírali.	V	roce	1999	
jsem	pak	ještě	nastoupila	na	postgraduál	v	Německu,	na	již	zmi-
ňované	VŠ	umění	a	designu	Burg	Giebichenstein	v	Halle	Saale,	
kde	jsem	vedla	ateliér	animace	a	byla	současně	studentkou	3D	
digitální	modelace.	Lákaly	mne	počítače	a	3D	programy.	Tehdy	
to	 byl	 Allias	 Wavefront,	 program	 pro	 modelování	 objektů,	 jenž	
měl	 vlastní	 počítače.	 Pro	 animovanou	 tvorbu	 se	 však	 nehodil,	
takže	o	něco	později	naštěstí	vyšel	program	Maya	pro	Mac	a	pro	
PC.	Na	této	univerzitě	byli	mými	pedagogy	profesoři	Peter	Kolbe	
a	Bernd	Hanisch,	každý	jiný,	oba	zajímaví.	Všichni	mí	pedagogové	
mi	předali,	co	měli	v	sobě.

Ilustrátoři ve Vašem ateliéru překračují hranice plošného 
prostoru. Vaši studenti dovedou komiksy a ilustrace oživit. 
Vytvářejí prostorové knihy, počítačové hry, experimentují 
s materiály. Mají se svými autorskými knihami úspěch? 
	 V	samém	počátku	se	mí	studenti	seznamují	během	bakalářské-
ho	studia	s	ilustrací	pro	děti	a	se	základy	komiksu.	V	této	prvotní	
fázi	je	vede	má	současná	asistentka,	slečna	Marie	Kohoutová,	naše	
bývalá	absolventka.	Ve	druhém	ročníku	přejdou	ke	mně.	Máme	
i	magisterské	studium.	Díky	řadě	dalších	aktivit	a	nárůstu	stu-
dentů	jsem	se	o	výuku	musela	podělit.	Kromě	hlavní	linie	vyučuji	
ve	svém	ateliéru	ještě	storyboard,	jak	nakreslit	scénář	pro	reklam-

ní	agentury	či	pro	hrané	filmy,	což	i	pro	komiksové	kreslíře	může	
být	později	dobrým	zdrojem	obživy.	Pop-up	knihy	mne	napadly	asi	
před	šesti	lety.	V	dětství	jsem	takové	knihy	měla	a	obdivovala.	Je-
jich	český	tvůrce,	malíř,	grafik	a	ilustrátor	Vojtěch	Kubašta	(1914	
Vídeň	–	1992	Dobříš),	od	padesátých	let	20.	stol.	jeden	z	průkopní-

ků	dětské	prostorové	knihy,	jimi	dosáhl	světové	
proslulosti	a	díky	Artii	vyšly	v	mnoha	světových	
jazycích.	 Prostorové	 knihy	 jsou	 i	 dnes	 velmi	
populární,	rozvíjejí	se	 jejich	výtvarné	možnosti	
a	 čtenáře	baví.	Mám	ráda	 trojrozměrné	práce,	
ráda	modeluji,	stejně	jako	se	mi	líbí	kreslit	po-
hyb,	jenž	je	součástí	jak	animované	tvorby,	tak	
i	komiksu.	Mezi	zadávané	úkoly	kladu	i	výtvar-
ný	návrh	či	celý	koncept	plastické	hračky,	ať	již	
plošné,	či	prostorové.	Řada	studentů	v	úkolu	na-
jde	zalíbení,	a	postupně	se	stávají	vskutku	velmi	
vynalézavými	a	schopnými.	Nutno	říci,	že	mám	
vlastně	převážně	slečny,	takže	bych	měla	říkat	
studentky,	 ale	 těch	 pár	 mužských,	 co	 máme	
a	za	což	jsme	rády,	by	pak	zcela	v	řeči	zaniklo.	

S	komiksem	jsme	dosud	pravidelně	obsazovali	1.	až	3.	místa	sou-
těže	Cs.	komiks,	která	je	vypisována	pro	studenty	středních	a	vy-
sokých	škol	a	je	anonymní,	na	rozdíl	od	Nejkrásnější	knihy	roku,	
která	smím-li	to	tak	říci,	je	posledních	pár	let	víceméně	ortodoxní.	
Úspěch	jsme	slavili	již	podruhé	v	mezinárodní	soutěži	švýcarské-
ho	komiksového	festivalu	Fumetto	v	Luzernu,	který	každoročně	
vypisuje	nové	téma.	Vloni	jsme	v	době	jeho	trvání	v	Luzernu	vy-
stavovali.	V	Národním	studentském	designu	pravidelně	slavíme	
úspěchy,	 a	 to	 nejen	náš	 ateliér,	 ale	 i	 další	 odvětví	 naší	 fakulty.	
Podvakráte	zde	uspěla	slečna	Kristýna	Gregorová,	poprvé	se	svojí	
krásnou	pop-up	knihou	o	slepicích,	o	tom,	jaké	jsou	a	jak	my	se	
k	nim	chováme.	Doplnila	knihu	loutkou	slepice	v	kleci	v	opravdi-
vých	rozměrech,	z	níž	vás	zamrazí.	Podruhé	i	se	stolní	hrou	100 
let republiky,	která	vás	seznámí	s	různými	obdobími	našich	dějin	
od	roku	1918	do	roku	2018.	

Uvidíme na výstavě Vašeho ateliéru v GGJ v Tišnově i dosud 
nevystavené práce?
	 Ano,	snažím	se,	aby	se	na	každé	výstavě	objevily	i	nové	věci,	
přestože	 je	 to	 náročné.	 Každým	 rokem	 mám	 nové	 mladé	 lidi	
a	bylo	by	nefér	vystavovat	 jen	 jejich	starší	kolegy.	Letos,	dá-li	
Pán	Bůh	a	urodí	se,	bychom	rádi	vystavili	dvě	společně	vytvořené	
pohádky.	Každý	student	napsal	jednu	či	dvě	věty	a	poslal	v	kole	
dál	a	tak	vznikl	společný	příběh,	pohádka.	Pak	každý	nakreslil	
dvojstránku	ke	své	větě.	Tentokrát	se	práce	zúčastňujeme	i	my	
pedagogové.	 Obě	 knížky	 vytiskneme	 a	 vystavíme	 u	 vás.	 Chys-
táme	se	též	zhotovit	malé	čtvercové	pop-upové	výjevy,	které	by	
měly	stát	v	prostoru.	Ostatní	nové	práce	si	budou	na	své	vystavo-
vání	mimo	fakultu	muset	počkat,	neboť	je	nejprve	čeká	semest-
rální	ohodnocení,	jež	je	později	než	zahájení	této	výstavy.	Už	teď	
je	mezi	nimi	 řada	moc	povedených	prací.	Další	díla,	 jež	budou	
k	vidění,	jsou	též	velmi	nová,	byla	vystavena	pouze	jednou.	My	
pedagogové	pak	vystavíme	i	některé	své	vlastní	práce.

 Rozhovor v plném znění čtěte na tisnovskenoviny.cz.

A VŠe Se HýBe?
Marta Sylvestrová

Aneta Kochová, Kde-co-lítá, 2017, stránka z komiksu na motivy stej-
nojmenné básně Heinricha Hoffmanna.

Archiv Atelieru komiks a ilustrace pro děti, FDULS, ZČU, Plzeň

Barbara Šalamounová
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Otevírací doba o letních prázdninách 
1. 7. – 30. 8. 2018
V	období	letních	prázdnin	bude	mít	Měst-
ská	 knihovna	 Tišnov	 omezený	 provoz.	
Prázdninová	otevírací	doba	platí	pro	obě	
oddělení:
Pondělí  8.00–11.00 a 12.00–18.00
Středa   8.00–11.00 a 12.00–18.00

SmyslůPlný rok 2019
Hmyz na talíři – Milan Václavík
20. 6. 2019 v 18.00 hodin
Live	 cooking	 show	 nejzkušenějšího	 ku-
chaře	jedlého	hmyzu	v	ČR	Milana	Václa-
víka.	Ochutnejte	zdravé	speciality	připra-
vené	přímo	před	Vašima	očima.
Hmyz	 je	nazýván	právem	surovinou	 tře-
tího	 tisíciletí.	 Je	 konzumován	 po	 celém	
světě	 vyjma	 Evropy.	 Obsahuje	 unikátní	
množství	 bílkovin,	 a	 to	 až	 60	 procent,	
dále	potom	nenasycené	mastné	kyseliny	
a	další	látky	příznivé	pro	tělo.	OSN	a	EU	
vynakládají	 finanční	 prostředky	 na	 stu-

dium	 jedlého	 hmyzu.	 Důvody	 jsou	 též	
ekonomické	a	ekologické.	Hmyz	má	ob-
rovské	 reprodukční	 schopnosti	 a	 klidně	
by	mohl	být	náhradou	za	velkochovy	do-
bytka.	Rovněž	je	s	ním	počítáno	i	na	vy-
řešení	 potravinové	 krize	 v	 rozvojových	
oblastech.	 V	 rámci	 dvouhodinové	 show	
ochutnáte	 tyto	 pokrmy:	 moučný	 červ	
na	 listovém	 salátku,	 cvrček	 na	 másle	
s	čerstvým	koriandrem,	Zophobas	na	chi-
lli	a	česneku,	saranče	na	červeném	víně,	
smažený	šváb.
Vstupné:	100	Kč.	Počet	míst	 je	 omezen.	
Vstupenky	zakoupíte	v	Městské	knihov-
ně	Tišnov	vždy	v	půjčovní	době.

Divadlo
Hana
15. 9. 2019 v 19.00 hodin
Městská	knihovna	Tišnov	pořádá	zájezd	
na	divadelní	představení	Hana	do	Národ-
ního	 divadla	 Brno.	 Jedná	 se	 o	 adaptaci	
knihy	Aleny	Morštajnové.
Zájemci	se	mohou	závazně	přihlásit	a	sou-

časně	zaplatit	v	Městské	knihovně	Tišnov	
vždy	v	půjčovní	době	do 12. 6. 2019.
Odjezd	autobusu	od	Elektry	17.45	hodin.	
Cena	vstupenky	(+	jednotná	cena	za	au-
tobus	60	Kč):	dospělí	–	480	Kč,	senior	–	
336	Kč,	student	–	240	Kč.

odděLení Pro děti a mLádež
Slavnostní vítání prvňáčků 
6. 6. 2019 od 8.30 hodin
Pěkné	 uvítání	 mezi	 čtenáře	 knihovny	
čeká	všechny	prvňáky	ze	základních	škol	
Smíškova,	náměstí	28.	října	a	Předkláš-
teří.	Tradiční,	již	desátý	ročník	proběhne	
za	příznivého	počasí	v	zahradě	knihovny.	
Během	 dopoledne	 vystoupí	 Nedvědic-
ký	 pěvecký	 sbor	 Petry	 Glosr	 Cvrkalové	
Cvrčci,	 který	 dětem	 zahraje	 pohádku	
z	dílny	Zdeňka	Svěráka	a	 Jaroslava	Uh-
líře	O	Budulínkovi.	Prvňáčkům	předáme	
památný	 Pohádkový	 list,	 nově	 přihlá-
šeným	 i	 čtenářský	 průkaz	 do	 knihovny	
a	 také	 knihu	 z	 projektu	 SKIP	 „Už	 jsem	
čtenář	–	Knížka	pro	prvňáčka“.
Pro	tuto	příležitost	bude	mimořádně	ote-
vřena	Galerie	Josefa	Jambora,	kde	mohou	
návštěvníci	 zhlédnout	 výstavu	 a	 dopro-
vodný	program	pro	děti.	
Na	tuto	akci	zveme	rodiče	i	prarodiče.	Tě-
šíme	se	na	vaši	návštěvu!

čerVNOVÉ AKce V KNIHOVNě
Edita Hečová

2. 6. / neděle / 15.00–18.30
Dětské divadlo a tvoření
15.00–16.00 Pruhované panenky – Ku-
chyňská skříň –	veselá	zpěvavá	klauniá-
da	odehrávající	se	ve	staré	secesní	skříni.	
Pohádka	o	nešťastně	zamilovaném	hrnci,	
který	 nepřeje	 lásce	 princezny	 vařečky	
a	 smaltované	 mísy.	 Za	 pomoci	 kuchyň-
ského	náčiní,	porcelánu	a	smaltovaného	
nádobí	se	láska	dvou	zamilovaných	šťast-
ně	naplní.	Představení	plné	zpěvu,	dopro-
vázené	hrou	na	nádobí,	flétnu,	kytaru	či	
akordeon.	Pruhované	panenky:	poetické	
divadlo	pro	děti	a	dospělé,	milující	krásy	
starých	 časů,	 tradice,	 řemesla,	 zapome-
nuté	věci,	lesy,	vůně,	kouty	a	cesty…	
16.00–18.30	 tvoření	 inspirované	 di-
vadelním	 představením	 s	 Irenou	 Iškie-
vovou,	 Radkou	 Kaclerovou	 a	 Martou	
Sylvestrovou.	 Rád/a	 čteš	 nebo	 jen	 po-
sloucháš	 pohádky?	 Zapoj	 svoji	 fantazii,	

najdi	 výtvarného	 ducha	 a	 vytvoř	 své	
vlastní	originální	dílo	na	motivy	divadla!	

6. 6. / čtvrtek / 9.00–13.00
Slavnostní vítání prvňáčků
Akce	je	pořádaná	druhým	rokem	ve	spo-
lupráci	GJJ	s	dětským	oddělením	Městské	
knihovny	Tišnov.	Po	uvítání	prvňáčků	ZŠ	
mezi	 čtenáře	 knihovny	 si	 děti	 v	 galerii	
vytvoří	 krátký	 komiksový	 příběh.	 Inspi-
rují	se	právě	probíhající	výstavou	Komiks	
a	ilustrace	FUD	ZČU	v	Plzni.	

11. 6. / úterý / 17.00–19.00
Hrdinové přicházejí	–	Anglická	výtvarná	
dílna	s	Radkou	Kaclerovou
Kdo	 je	 váš	 oblíbený	 komiksový	 hrdina?	
Jak	vzniká	komiks?	Inspirujete	se	výsta-
vou	Komiks	 a	 ilustrace	 a	 zkusíte	 si	 na-
kreslit	příběh	na	pokračování	do	komik-
sového	stripu	s	dialogem	v	angličtině.

Naši	tvorbu	animačních	programů	v	gale-
rii	 obohatíme	 od	 června	 spoluprací	 s	 vý-
tvarnicemi	 Irenou	 Iškievovou	 a	 Kamilou	
Restrepo.	 Irena Iškievová	 se	 věnuje	
výtvarné	tvorbě,	knižnímu	designu	a	ma-
lířství.	Během	svých	studií	na	výtvarném	
a	 knižním	 oboru	 Ostravské	 univerzity	
a	 JAMU	v	Brně	 se	nadchla	 pro	 loutkové	
divadlo.	 S	 divadelním	 souborem	 Theatr	
Ludem	procestovala	kus	světa.	Pracovala	
v	Richard	Adam	Gallery,	spolupracuje	lek-
torsky	např.	s	Muzeem	města	Brna,	Gale-
rií	města	Blansko,	Knihovnou	J.	Mahena.
Kamila Restrepo	 studovala	 vědeckou	
kresbu	a	ilustraci	na	SŠUD,	na	VOŠ	tex-
tilní	 v	 Brně	 obor	 se	 zaměřením	 na	 tisk	
a	scénický	kostým	a	na	UMPRUM	v	Pra-
ze	 v	 ateliéru	 filmové	 a	 televizní	 grafiky.	
Ve	Studiu	Scala	v	Brně	vede	kurzy	klasic-
ké	animace,	vyučuje	výtvarný	obor	na	ZUŠ	
v	Brně.	Věnuje	se	ilustraci,	tvorbě	loutek	
ve	 spolupráci	 s	 Malým	 velkým	 divadlem	
a	 tvoří	 svá	 autorská	 blahopřání	 pod	 ná-
zvem	 Blaho.	 Studio	 Scala	 pořádá	 při	 br-
něnském	 univerzitním	 kině	 Scala	 kurzy	
zaměřené	na	film	a	klasickou	animaci	pro	
děti	i	dospělé.

dOprOVOdNÉ prOgrAmY
Radka Kaclerová
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Mezi	pravidelné	muzejní	akce	se	zařadilo	od	roku	2012	i	Noco-
vání v muzeu.	Je	to	víceletý	projekt	Podhoráckého	muzea,	který	
podrobněji	představuje	muzejní	práci	dětem.	
	 Muzejníci	obvykle	pozvou	pečlivě	vybrané	školní	třídy.	Výběr	
je	založen	na	předchozí	dobré	spolupráci,	na	šikovnosti	dětí	při	
prohlídkách	a	programech	v	muzeu	i	mimo	jeho	prostory,	popří-
padě	na	dobrém	umístění	dětí	v	soutěžích	pořádaných	muzeem	
k	 výstavám	 a	 výročím.	 Na	 konci	 školního	 roku	 se	 tímto	 způ-
sobem	muzeum	přidává	k	rozmanitým	možnostem,	jak	zpestřit	
dětem	očekávání	prázdnin.	
	 Mimořádnost	 této	 příležitosti	 dodává	 večerní,	 ba	 noční	 čas	
konání	 celé	 akce.	 Atmosféra	 areálu	 a	 tajuplnost	 starého	 pro-
boštství	při	úvodní	prohlídce	s	odkazy	na	dějiny,	které	tudy	pro-
cházely,	přináší	zcela	jiné	zážitky	než	při	běžné	návštěvě	muzea.	
Další	část	programu	se	zabývá	aktuální	výstavou,	a	to	zase	zá-
bavnou	formou:	děti	plní	úkoly,	besedují,	diskutují,	pomáhají	si	
nebo	soupeří.	U	velkého	stolu	se	občerství,	na	závěr	dostanou	
drobné	upomínkové	dárečky.	Buďto	se	opravdu	zdrží	až	do	rána,	
nebo	si	pro	ně	rodiče	přijedou	po	dlouhém	večeru.	
	 U	 velké	 výstavy	 krojů	 v	 roce	 2012	 děti	 ze	 Základní	 školy	
Předklášteří	vytvářely	podle	mapy	zeměpisné	prvky	a	střediska,	
odvozovaly	druhy	textilních	materiálů	podle	přírodních	podmí-
nek,	stávaly	se	badateli	na	cestách,	poznávaly	nářečí	regionů,	
vyzkoušely	si	součásti	lidového	oděvu.	
	 Pracovníci	 muzea	 dbají,	 aby	 své	 poznatky	 začlenili	 do	 vý-
ukových	programů.	V	roce	2013	si	 tak	děti	ze	Základní	školy	
Doubravník	mohly	zahrát	v	dramatických	etudách	podle	pověstí	

o	 klášteře,	 barvitě	 prostorově	 vylíče-
ných	ve	výstavě	Klášter	Porta	coeli	po-
věstmi	opředen.	Děti	 z	Deblína	čekala	
v	roce	2014	kromě	zevrubné	prohlídky	
výstavy	Sportovně	a	elegantně!	spojené	se	sportovním	soutěže-
ním	také	beseda	se	sportovcem	a	prohlídka	jeho	vítězné	spor-
tovní	obuvi	–	kolečkových	bruslí.	
	 K	výročí	ukončení	druhé	světové	války	kromě	výstavy	a	vzpomín-
kových	akcí	muzeum	vyhlásilo	literární	a	výtvarnou	soutěž	pro	děti.	
Žáci	ze	Základní	školy	Tišnov,	nám.	28.	října,	měli	mezi	sebou	vítěze	
a	mohli	se	zúčastnit	i	nocování.	O	Lucemburcích	a	příbězích	středo-
věku	se	jednalo	v	roce	2016,	kdy	výtvarnou	a	literární	soutěž	S	ko-
runou,	žezlem	a	jablkem	zase	vyhráli	žáci	Základní	školy	Smíškova.	
Škola	na	nám.	28.	října	byla	vybrána	loni,	kdy	v	muzeu	probíhala	
krajská	výstava	mistrů	lidové	umělecké	výroby	Nositelé	tradic.	
	 Letos	je	noční	host	Podhoráckého	muzea	už	známý:	Základní	
škola	Olší,	jejíž	žáci	se	podílejí	na	obnově	klášterních	sadů.	

NOcOVáNí V muZeu
Irena Ochrymčuková

Princezny a princové. Foto: archiv Podhoráckého muzea

	 Dne	17.	dubna	se	konala	v	prostorách	Galerie	Na	schodech	vernisáž	výsta-
vy	fotografií	Jaroslava	Jebáčka.	Jde	o	výběr	asi	stovky	fotografií	z	celkového	
počtu	2	500,	které	autor	pořídil	v	letech	2015–2019	fotografováním	paměti-
hodností	v	98	obcích,	v	jejich	katastrech	a	bývalého	okresu	Tišnov	(stavby,	
památníky,	křížky,	kapličky,	plastiky,	hraniční	a	jiné	kameny).	Cílem	autorova	
snažení	je	vydání	unikátní	obrazové	publikace	encyklopedického	charakteru.	
Na	knize	spolupracuje	s	PhDr.	Irenou	Ochrymčukovou	a	PhDr.	Josefem	Za-
cpalem	z	Podhoráckého	muzea	v	Předklášteří.	
	 Dne	7.	května	navštívila	tuto	výstavu	na	pozvání	autora	vzácná	návštěva	–	
prof.	MUDr.	Milena	Kotzianová	se	svojí	kamarádkou	PhDr.	Pavlou	Seitlovou,	
vnučkou	arch.	Bohuslava	Fuchse.
	 Výstava	 potrvá	 do	 21.	 června,	 galerie	 má	 otevřeno	 v	 pracovní	 dny	 od	 8	
do	17	hodin.	Po	skončení	výstavy	bude	autor	fotografie	nabízet	k	vystavení	
ve	větších	obcích	bývalého	okresu	Tišnov.	Na	základě	velkého	zájmu	připra-
vuje	Jaroslav	Jebáček	rovněž	besedu	na	letošní	říjen.

TIŠNOVSKO
jArOSlAVA jeBáčKA

Miroslav Pálka



TIŠNOVSKÉ
KULTURNÍ LÉTO

Vstupné: předprodej TIC Tišnov
Ceny	vstupného	v	předprodeji:	230	Kč,	snížené	190	Kč
Ceny	vstupného	na	místě:	280	Kč,	snížené	230	Kč
Držitelé	divadelního	předplatného	MěKS	2018/19	mají	50%	slevu	v	předprodeji.

www.mekstisnov.cz

20.00 hod.
park Nemocnice Tišnov  / Purkyňova 279

20
1922

06everymaN
aNeb země Peciválů

T. J. Sokol  
Tišnov
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	 Z	obce	Železné	se	v	posledním	období	stává	velmi	zajímavé	
místo	pro	rockery.	Festival	Bluesová	pomlázka	završil	nedávno	
svůj	sedmý	ročník	a	v	červnu	se	dokonce	již	podvanácté	usku-
teční	v	areálu	hřiště	Horka	Bigbítová noc.	V	předcházejících	le-
tech	se	zde	představila	už	celá	řada	skutečně	významných	kapel	
české	scény,	připomeňme	například	Blue	Effect,	ETC…	s	Vladi-
mírem	Mišíkem,	Synkopy,	Progres	2,	Marsyas.	Vystupovali	zde	
také	třeba	Michal	Pavlíček	nebo	Kamil	Střihavka.	Vloni	se	akce	
dokonce	rozrostla	do	dvou	dnů,	ale	letos	se	vrací	k	jednodenní-
mu	formátu,	v	jehož	rámci	vystoupí	celkem	pět	skupin.	Pojďme	
si	je	postupně	představit.
	 V	17	hodin	 zahájí	 celý	 program	brněnští	The Seniors.	 Jak	
již	 název	 napovídá,	 jedná	 se	 o	 rockové	 veterány	 z	 moravské	
metropole,	kterým	po	nástupu	důchodového	věku	začala	hudba	
chybět	a	dali	dohromady	seskupení	s	velmi	neotřelým	repertoá-
rem	(Santana,	Neil	Young,	Savoy	Brown,	Doors	a	další	legendy).	
Není	bez	zajímavosti,	že	zpěvákem	a	hráčem	na	perkuse	 je	tu	
známý	 hudební	 publicista	 a	 historik	 Petr	 Gratias,	 který	 bude	
celou	Bigbítovou	noc	také	uvádět.
	 Přibližně	o	půl	sedmé	zůstaneme	ještě	ve	víru	coververzí	svě-
tových	rockových	veličin,	představí	se	totiž	skupina	Myst,	což	
je	vlastně	Led	Zeppelin	Revival.	Soubor	se	už	v	minulosti	pre-
zentoval	nejen	v	Železném,	ale	i	v	Tišnově	na	zahrádce	U	Palce,	
takže	zdejší	fanoušci	jej	nejspíš	dobře	znají.
	 Od	 dvacáté	 hodiny	 by	 už	 mělo	 dojít	 na	 umělce	 dlouhodobě	
renomované,	 brázdící	 tuzemské	 i	 zahraniční	 scény	 již	 několik	
desítek	let.	Nejprve	to	bude	slovenské	trio	Hammel–Griglák–
Preložník,	 jakási	 „úspornější“	 podoba	 bratislavských	 Prúdů,	
v	 jejichž	 podání	 se	 bezpochyby	 rozezní	 Medulienka,	 Zvonky	
zvoňte	i	další	hity	z	pokladnice	slovenského	bigbítu.	Pavol	Ham-
mel	s	klávesistou	Peterem	Preložníkem	už	v	Železném	vystou-
pili	koncem	roku	2015	v	rámci	dlouhodobého	koncertního	cyklu,	
v	němž	se	postupně	představují	známé	postavy	z	historie	naší	
rockové	 hudby.	 Tentokrát	 je	 doplní	 ještě	 kytarista	 František	
Griglák,	 kterého	 máme	 kromě	 Hammelových	 sestav	 v	 paměti	
především	 jako	 stěžejní	 postavu	 legendární	 slovenské	 kapely	

Fermáta	(jejímž	členem	se	mimochodem	po	čase	stal	i	Prelož-
ník)	a	který	také	dlouhá	léta	hrával	s	Mariánem	Vargou	v	jeho	
skupině	Collegium	musicum.
	 Řádově	ve	21.30	hodin	nastoupí	na	pódium	někdejší	„enfant	
terrible“	 československé	 pop	 music	 Jana Kratochvílová,	 kte-
rou	kdysi	 režim	vyslal	 do	 západní	Evropy	na	mezinárodní	hu-
dební	 soutěž	 a	 pak	 o	 ní	 rozhlásil,	 že	 emigrovala,	 takže	 už	 se	
raději	domů	ani	nevracela.	Vystupovala	pod	mnoha	pseudonymy	
(Pope,	Z.	Goddess,	Uriel,	Heretyka	a	další)	a	s	postupem	let	nic	
neubrala	z	naprosto	svérázné	provokatérské	image.	Svého	času	
se	 věnovala	 dokonce	 i	 osobité	 podobě	 drsného	 death	 metalu,	
nicméně	v	poslední	době	se	už	vrací	i	k	písničkám,	v	nichž	jsme	
ji	znali	na	přelomu	sedmdesátých	a	osmdesátých	let.
	 Tečku	obstará,	jak	už	bývá	čas	od	času	v	Železném	dobrým	
zvykem,	skupina	Progres 2,	která	by	podle	předběžného	časo-
vého	rozvrhu	měla	začínat	ve	23	hodin.	Její	letošní	set	se	bude	
od	těch	minulých	přece	jen	v	něčem	lišit,	neboť	skupina	v	me-
zidobí	 vydala	 po	 mnohaleté	 přestávce	 nové	 album	 s	 názvem	
Tulák	po	hvězdách,	a	kromě	letitých	pecek	především	z	časů	
Dialogu	s	vesmírem	tedy	přijdou	na	řadu	určitě	i	písničky	z	ak-
tuální	desky.

čerVNOVÉ NOcI BýVAjí V želeZNÉm BIgBíTOVÉ
Václav Seyfert

Peter Preložník a Pavol Hammel při svém koncertě v Železném 
na podzim roku 2015.  Foto: Jiří Balák
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	 Mezinárodní	pěvecký	festival	LSD	je	
známý	po	celé	republice,	a	tudíž	jej	nemu-
síme	příliš	dopodrobna	představovat.	
	 I	 letos	 bude	 v	 Lomnici	 ke	 slyšení	
vynikající	 muzika.	 V	 roce	 2018	 zde	 vy-

stoupilo	 rokenrolové	 seskupení	 The 6 
Fireballs,	 šest	 pánů	 v	 oblecích	 ze	 šedesátých	

let	s	účesy	jako	Elvis	Presley	a	jasným	cílem	roztančit	
publikum.	Uměli	to	báječně,	během	jedné	skladby	takřka	nikdo	

neseděl	na	lavicích.	Nadšení	všech	věkových	skupin	nás	přimělo	
tuto	kapelu	pozvat	 znovu.	Souběžně	 s	 jejich	 vystoupením	pro-
běhne	i	malý	kurz	rokenrolového	tance.
	 V	ten	samý	večer,	5.	července,	přivítáme	i	romskou	kapelu	
Feri and the Gypsies.	 Hrají	 gypsy,	 swing,	 latino,	 to	 vše	 kří-
žené	s	balkánskými	rytmy.	Den	uzavře	třeskutá	koláž	nositele	
Českého lva	za	hudbu	k	filmu	Hastrman	Petra Wajsara.	Svou	
invenci	předvede	se	svým	projektem	Develooper	na	lomnickém	
náměstí	v	pozdních	večerních	hodinách.
	 Lektorem	 LSD	 2019	 bude	 vicemistr světa v loopingu 
a dvojnásobný mistr České republiky v beatboxu – en.Dru.	
Výsledek	jeho	práce	uvidíme	na	závěrečném	koncertě	6.	červen-
ce	od	17	hodin.	

	 A	 protože	 jsou	 naši	 lektoři	
plní	 nápadů,	 pokaždé	 přijdou	
s	 něčím	 neobvyklým.	 Lukáš	
Prchal	 skládá	 čistě	 pro	 úče-
ly	 dílny	 dílo	 pro	 čtyři	 sbory,	
do	 kterého	 zapojí	 i	 varhany	
a	 zejména	 všech	 šest	 zvonů	
ve	věžích	kostela.	Dílo	to	bude	
naprosto	 velkolepé,	 protože	
skladba	 tohoto	 typu	 je	 oprav-
dovou	 raritou.	 Čtyři	 sbory	
budou	 zpívat	 zároveň	 v	 proti-
lehlých	 částech	 kostela	 a	 dvě	
osoby	budou	obsluhovat	zvony	
v	 jednotlivých	věžích.	Veškerá	
komunikace	 mezi	 sbory	 a	 vě-
žemi	 bude	 probíhat	 přes	 mik-
roporty	 a	 počítač.	 Sladit	 vše	
zvukově,	 aby	 v	 daný	 okamžik	
zaznělo	to,	co	má,	bude	potře-

bovat	přesnost	a	obrovské	soustředění	všech.	Zážitek	pro	divá-
ka	bude	velkolepý.	Více na https://www.lsdlomnice.cz/.

meZINárOdNí pěVecKý feSTIVAl lSd lOmNIce
Barbora Pavlišová

Na LSD se objeví všestranný 
muzikant a zpěvák Petr Wajsa-
ra, který je nositelem Českého 
lva za hudbu k filmu Hastrman. 

Foto: Michal Šula

	 V	bohatém	spektru	tišnovských	občanských	sdružení	a	spol-
ků	je	jen	několik	z	nich	zaměřeno	na	kulturní	oblast.	Výrazné	
místo	mezi	nimi	zaujímá	Společnost	Anny	Pammrové	sdružující	
zájemce	o	život	a	myšlenky	žďárecké	myslitelky,	i	o	literaturu,	
historii	a	umění	celkově.
	 Zatímco	 v	 90.	 letech,	 i	 těch	 bezprostředně	 následujících,	
jsme	se	věnovali	doplňování	 faktografie	života	Anny	Pammro-
vé	 a	 pátrání	 po	 jejích	 pamětnících,	 nyní	 se	 soustředíme	 více	
i	na	publikační	činnost.	Ve	spolupráci	s	nakladatelstvím	Sursum	
jsme	v	roce	2016	připravili	nové,	doplněné	vydání	knihy	Vlasty	
Urbánkové	Navštivte	mne	s	podzimem	(s	podtitulem	Anna	Pa-
mmrová	a	lidé	kolem	ní)	a	v	roce	2017	nové	vydání	Pammrové	
Cesty	k	zářnému	cíli.	
	 Na	 jaře	 2018	 jsme	 navázali	 kontakt	 s	 týmem	 pražského	
divadelního	 spolku	 Masopust,	 který	 se	 rozhodl	 inscenovat	
původní	divadelní	hru	Evy	Prchalové	o	Anně	Pammrové.	Byli	
jsme	 požádáni	 o	 zprostředkování	 bližšího	 vhledu	 do	 myšlen-
kového	světa	hlavní	protagonistky.	Ve	hře	s	názvem	„Antieva:	
Divočinu	slov	mi	nech!“	se	v	 režii	Anny	Davidové	Petrželko-
vé	 v	 trojroli	 Anti	 (Anny)	 představily	 Tereza	 Dočkalová,	 Pet-
ra	 Špalková	 a	 Tereza	 Marečková,	 mužské	 role	 Annina	 otce,	
manžela	a	Otokara	Březiny	převzal	Marek	Pospíchal.	Po	řadě	
repríz	na	scéně	Divadla	Na	Zábradlí	bude	hra	Antieva	odehrá-

na	i	v	Brně	v Divadle Husa na provázku.	Půjde	pouze	o	jedno	
uvedení	v	sobotu	8. června 2019.
	 Společnost	Anny	Pammrové	není	uzavřeným	společenstvím,	
všechny	 její	 akce,	 o	 kterých	 se	 dozvíte	 na	 stránkách	 annapa-
mmrova.cz,	 jsou	otevřené	všem,	které	přitahuje	 filozoficky	 la-
děná	próza	 i	poezie	s	 tématy	v	dnešní	době	velmi	aktuálními:	
postavení	ženy	a	muže	ve	společnosti,	environmentální	aspekty,	
vegetariánství,	vliv	nových	technologií	na	duchovní	rovinu	lid-
ství	i	na	planetu	Zemi.	

INSpIrující ANTIeVA
Helena Pernicová

Petra Špalková jako kmotra a Tereza Dočkalová jako Anti. 
Foto: Divadlo Na Zábradlí
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KAm V TIŠNOVě
přehled akcí v Tišnově a okolí

Datum Čas Akce Místo Organizuje

1. 4. – 20. 6. 
2019

Výtvarná soutěž  Vezmi si 
pastelku, tužku, štětec...

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

6. 5. – 31. 5. 
2019

Rande naslepo s knihou Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

25. 5. 2019 19.30–21.00 Ballard & Hrubý & Kučera Velký sál MěKS Městské kulturní středisko Tišnov

26. 5. 2019 17.00–18.00 BZB Banda z Braníškova Orator Kafé – Restaurant – Galerie

28. 5. 2019 09.00–12.00 Den dětí ve Studánce
Rodinné centrum Studánka, 
Riegrova 318, Tišnov

Rodinné centrum Studánka

28. 5. 2019 14.00–15.30
Hudební odpoledne se seniory 
a hrou pétanque

Altán u CSS Tišnov
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

29. 5. 2019 14.00–15.30 Bachovy bylinné esence Knihovna CSS Tišnov
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

29. 5. 2019 18.00–20.00 Retro Synagoga Lomnice Lomnice

30. 5. 2019 09.00–12.00 Malování Adolfa Dudka Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

30. 5. 2019 13.30–15.30
Vyjížďka autem do přírody pro 
obtížně chodící obyvatele CSS

Sraz přihlášených zájemců 
u hlavního vstupu do CSS Tišnov

Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

30. 5. 2019 18.30–20.30 Relaxace a imaginace
Rodinné centrum Studánka, 
Riegrova 318, Tišnov

Rodinné centrum Studánka

1. 6. 2019 13.00–18.00
Setkání žen a mužů
Komunikace mezi mužem a ženou 
– klíčové téma

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

BALANCE INSTITUT, z. s.

1. 6. 2019 14.00–17.00 Den dětí – Zvířátkový les Doubravník Městys Doubravník

3. 6. – 5. 6. 
2019

Taneční koncerty Kino Svratka Základní umělecká škola

5. 6. 2019 13.30–15.30
RODOKMEN, aneb „Znáte svůj rod 
a svoje předky?“
– otázky a odpovědi

Knihovna CSS Tišnov
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

6. 6. 2019 08.30–12.00 Slavnostní vítání prvňáčků Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

6. 6. 2019 13.00–15.30 Procházka přírodou Tišnovska
Sraz u hlavního vstupu do CSS 
Tišnov

Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

7. 6. 2019 19.00–21.00
70 let ZUŠ
Černá labuť (filmová projekce)

Kino Svratka Základní umělecká škola

8. 6. 2019 18.00–21.30 Ha-kapela
Zahrádka U Palce, 
Jungmannova 70, Tišnov

Městské kulturní středisko Tišnov

9. 6. 2019 14.00–17.00 Odpoledne s ORIGAMI Kavárna muzea
Muzeum města Tišnova 
– Müllerův dům

11. 6. 2019 19.30–21.30 Radůza
Zahrádka U Palce, 
Jungmannova 70, Tišnov

Městské kulturní středisko Tišnov

12. 6. 2019 13.30–15.30
Senior 21. století 
– Leseb a gayů se nebojí

Knihovna CSS Tišnov
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

13. 6. 2019 13.00–15.30 Procházka přírodou Tišnovska
Sraz u hlavního vstupu do CSS 
Tišnov

Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

15.–16. 6. 
2019

Jahodový víkend v kavárně Kavárna muzea
Muzeum města Tišnova
–Müllerův dům

16. 6. 2019 14.30–15.10 Princové jsou na draka Sokolovna Tišnov Karasovo divadlo

16. 6. 2019 17.00–18.10 Princové jsou na draka Sokolovna Tišnov Karasovo divadlo
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výstava

koncert

přednáška

divadlo

akce	pro	děti

ostatní

Druh akce:

Muzeum	města

Městská	knihovna

MěKS

Galerie	J.	Jambora

Podhorácké	muzeum

MAS	Brána	Vysočiny

RC	Studánka

Inspiro

Základní	umělecká	škola

Centrum	sociálních	služeb

T.	J.	Sokol	Tišnov

Ostatní

Organizuje:

9. 4. – 10. 11. 2019 Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana Podhorácké muzeum v Předklášteří

27. 4. – 16. 6. 2019 Vysočina v obrazech Synagoga Lomnice

26. 4. – 9. 6. 2019 ZÓNA / Černobyl 30 let poté Muzeum města Tišnova – Müllerův dům

1. 5. – 21. 6. 2019 Tišnovsko – výstava fotografií Jaroslava Jebáčka Tišnov, Bezručova 21

1. 5. – 30. 6. 2019 Michal Beneš, Bavel Bortlík, Bohumil Kabeš, Miroslav Zavadil – fotografie Domov sv. Alžběty, Žernůvka

30. 5. 2019 Vernisáž prací absolventů výtvarného oboru ZUŠ Tišnov ZUŠ Tišnov

19. 6. – 15. 9. 2019 Vysílá Radioklub Tišnov Muzeum města Tišnova – Müllerův dům

červen 2019

17. 6. 2019 19.30–21.00

Tišnovské kulturní léto 2019 
Czech Ensemble Baroque Choir / 
sbormistr Tereza Válková a Karel 
Martínek / varhany, varhanní pozitiv
CONCENTUS MORAVIAE – 
Festival vážné hudby

Kostel sv. Václava Tišnov Městské kulturní středisko Tišnov

18. 6. 2019 14.00–15.30
Hudební odpoledne se seniory 
a hrou pétanque

Altán u CSS Tišnov
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

19. 6. 2019 17.00–20.00 Akademie sportovních spolků
Hala SSK Tišnov, Drbalova 274, 
Tišnov

Sdružení sportovních klubů 
Tišnov, z. s. (SSK)

20. 6. 2019 18.00–20.00
SmyslůPlný rok 2019
Hmyz na talíři – Milan Václavík

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

20. 6. 2019 18.00–20.00 Ženský kruh na téma Vztahy
Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro, 
kancelář BALANCE INSTITUT 

BALANCE INSTITUT, z. s.

21.–30. 6. 
2019

S Inspirem k moři Itálie, Gargano
Inspiro – středisko volného času 
Tišnov

22. 6. 2019 20.00–22.00
Karasovo divadlo: Everyman aneb 
Země peciválů – speciál pod širým 
nebem

Areál Nemocnice Tišnov Městské kulturní středisko Tišnov

23. 6. 2019 13.00–21.00 70. výročí ZUŠ Tišnov U Palce, Tišnov Základní umělecká škola

23. 6. 2019 22.00–23.50
70 let ZUŠ
Zvuk hluku (filmová projekce)

U Palce, Tišnov Základní umělecká škola

24. 6. 2019 07.45–16.30

Plavba po Dalešické přehradě, 
exkurze do vodní elektrárny 
Dalešice a prohlídka 
„Postřižinského“ pivovaru

Dalešická přehrada, vodní 
elektrárna Dalešice a pivovar 
Dalešice

Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

24. 6. 2019 18.00–21.00
Moderní psychohygiena–
Jak mít život v rovnováze

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

BALANCE INSTITUT, z. s.

25. 6. 2019 13.30–15.30
Vyjížďka autem do přírody pro 
obtížně chodící obyvatele CSS

Sraz přihlášených zájemců 
u hlavního vstupu do CSS Tišnov

Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

27. 6. 2019 13.00–15.30 Procházka přírodou Tišnovska
Sraz u hlavního vstupu do CSS 
Tišnov

Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

Datum Čas Akce Místo Organizuje
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16.30	 3D
GODZILLA	2.	KRÁL	MONSTER
USA	|	132‘	|	akční	|	12+	|	150	Kč	|	tit.

19.30
ROCKETMAN
GB	|	120‘	|	životopisný	|	12+	|	130	Kč	|	tit.

14.00
POKÉMON.	DETEKTIV	PIKACHU
USA	|	104’	|	akční	|	přístupné	|	
130	Kč	/	110	Kč	|	dab.

16.30	 PREMIÉRA
ŠPRTKY	TO	CHTĚJ	TAKY
USA	|	105‘	|	komedie	|	15+	|	130	Kč	|	tit.

19.00	 3D
AVENGERS.	ENDGAME
USA	|	192‘|	akční	|	12+	|	150	Kč	|	dab.

19.30
TERORISTKA
CZ	|	95’	|	komedie	|	12+	|	130	Kč

19.30	 PREMIÉRA
X-MEN.	DARK	PHOENIX
USA	|	114’	|	akční	|	12+	|	130	Kč	|	tit.

17.00	 PREMIÉRA	PRO	DĚTI
PSÍ	POSLÁNÍ	2
USA	|	108’	|	rodinný	|	přístupné	|	
130	Kč	/	110	Kč	|	dab.

19.00	 ZUŠ	PROJEKCE
ČERNÁ	LABUŤ
USA	|	104‘|	drama	|	15+	|	0	Kč	|	dab.

19.00	 FILMOVÝ	KLUB	/	3D
POSLEDNÍ	VEČERY	NA	ZEMI
CN	|	138’	|	drama	|	15+	|
100	Kč	/	80	Kč	|	tit.

19.30
TERORISTKA
CZ	|	95’	|	komedie	|	12+	|	130	Kč

19.30	 3D	
X-MEN.	DARK	PHOENIX
USA	|	114’	|	akční	|	12+	|	150	Kč	|	dab.

18.00
AVENGERS.	ENDGAME
USA	|	192’	|	akční	|	12+	|	130	Kč	|	dab.

17.00	 PREMIÉRA
MUŽI	V	ČERNÉM:
GLOBÁLNÍ	HROZBA
USA	|	107’	|	komedie	|	12+	|	130	Kč	|	tit.

19.30	 PREMIÉRA
RODIČE NA TAHU
USA	|	97‘	|	komedie	|	12+	|	130	Kč	|	
titulky

17.00
ŠPRTKY	TO	CHTĚJ	TAKY
USA	|	105’	|	komedie	|	15+	|	130	Kč	|	tit.

19.30
ROCKETMAN
GB	|	120‘|	životopisný	|	12+	|	130	Kč	|	tit.

14.00 
PSÍ	POSLÁNÍ	2
USA	|	108’	|	rodinný|	přístupné	|	
130	Kč	/	110	Kč	|	dab.

16.30	 PREMIÉRA
HUMORISTA
RU	|	100‘|	drama	|	12+	|	130	Kč

19.00	 3D
AVENGERS.	ENDGAME
USA	|	192‘|	akční	|	12+	|	150	Kč	|	dab.

19.00	 PREMIÉRA	
SPITFIRE
GB	|	99’	|	dokumentární	|	přístupné	|	
100	Kč	|	tit.

19.30
RODIČE	NA	TAHU
USA	|	97‘	|	komedie	|	12+	|	130	Kč	|	tit.

19.30
MUŽI	V	ČERNÉM:
GLOBÁLNÍ	HROZBA
USA	|	107’	|	komedie	|	12+	|	130	Kč	|	dab.

19.30	 PREMIÉRA
PODFUKÁŘKY
USA	|	94‘	|	komedie	|	12+	|	130	Kč	|	tit.

17.00	 PREMIÉRA	PRO	DĚTI
TAJNÝ	ŽIVOT	MAZLÍČKŮ	2
USA	|	86’	|	animovaný	|	přístupné	|
130	Kč	/	110	Kč	|	dab.

19.30
X-MEN.	DARK	PHOENIX
USA	|	114‘	|	akční	|	12+	|	130	Kč	|	dab.

19.30	 FILMOVÝ	KLUB
BEATS
GB	|	101’	|	drama	|	15+	|	
100	Kč	/	80	Kč	|	tit.

14.00	 BIO	SENIOR
CO	JSME	KOMU	ZASE	UDĚLALI?
FR	|	98’	|	komedie	|	12+	|	70	Kč	|	dab.

19.30 
PODFUKÁŘKY
USA	|	94’	|	komedie	|	12+	|	130	Kč	|	tit.

19.30	 3D
MUŽI	V	ČERNÉM:
GLOBÁLNÍ	HROZBA
USA	|	107’	|	komedie	|	12+	|	150	Kč	|	dab.

17.00
PSÍ	POSLÁNÍ	2
USA	 |	 108’	 |	 rodinný	 |	 přístupné	 |	
130	Kč	/	110	Kč	|	dab.

19.30	 DIGITÁLNĚ	ZRESTAUROVÁNO
LÁSKY	JEDNÉ	PLAVOVLÁSKY
CS	|	77‘|	romantický	|	přístupné	|	70	Kč

16.30	 3D
X-MEN.	DARK	PHOENIX
USA	|	114’	|	akční	|	12+	|	150	Kč	|	dab.

LETNÍ KINO
21.45	
POSTŘIŽINY
CZ	|	93’	|	komedie	|	přístupné	|	50	Kč

14.00	 3D
TAJNÝ	ŽIVOT	MAZLÍČKŮ	2
USA	|	86’	|	animovaný	|	přístupné|
150	Kč	/	130	Kč	|	dab.

17.00	 PREMIÉRA
YESTERDAY
GB	|	112’	|	komedie	|	přístupné	|
130	Kč	/110	Kč	|	tit.

19.30
JOHN	WICK	3
USA	|	131‘|	akční	|15+	|	130	Kč	|	tit.
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ŠPRTKY	TO	CHTĚJ	TAKY
Hrají:	Lisa	Kudrow,	Beanie	Feldstein
Režie:	Olivia	Wilde
Nejlepší	 kámošky	 a	 zároveň	 nejlepší	 studentky	
ve	třídě	Amy	a	Molly	jsou	velmi	moudré,	šikov-
né...	a	dost	neoblíbené.	Myslí	si,	že	život	je	ukryt	
jen	v	učebnicích,	a	na	své	spolužáky	s	horšími	
známkami	 se	 dívají	 s	 neskrývaným	 despektem.	
Jenže	den	před	ukončením	studia	si	obě	najed-
nou	uvědomí	krutou	pravdu	–	čtyři	roky	šprtání	
byly	v	podstatě	ztrátou	času	a	ony	si	mohly	užívat	
přesně	jako	všichni	ostatní.	A	tak	se	rozhodnou,	
že	poslední	den	na	střední	 škole	 si	 to	 všechno	
vynahradí	a	roztočí	to,	jak	se	patří.	Čeká	je	velmi	
dlouhá	noc	plná	dobrodružství,	na	jaké	je	žádná	
z	knih	nemohla	ani	zdaleka	připravit.

X-MEN:	DARK	PHOENIX
Hrají:	James	McAvoy,	Jennifer	Lawrence,	Micha-
el	Fassbender,	Jessica	Chastain
Hudba:	Hans	Zimmer
X-Meni	čelí	nejhroznějšímu	a	nejsilnějšímu	ne-
příteli:	Jean	Grey,	která	pochází	z	jejich	vlastních	
řad.	 Během	 vesmírné	 záchranné	 mise	 je	 Jean	
zasažena	 neznámou	 a	 smrtící	 kosmickou	 silou	
a	téměř	zemře.	Když	se	ale	vrátí	domů,	zjistí,	že	
ji	tato	síla	udělala	mnohem	silnější.	Mysl	jí	však	
začíná	ovlivňovat	tajemná	postava,	která	přichází	
s	nebezpečnými	návrhy	na	využití	její	ničivé	síly.	
Stává	se	tak	hrozbou	pro	celou	planetu…

PSÍ	POSLÁNÍ	2
Další	 úspěšný	 film	 natočený	 podle	 bestselle-
ru	 Williama	 Bruce	 Camerona.	 I	 zde	 se	 jedná	
o	 dobrodružství	 chundelatého	 psího	 kamaráda	
–	tentokráte	Baileyho,	který	nalezne	nový	smysl	
života.	Naváže	pevné	pouto	s	těmi,	které	zbožňu-
je,	a	společně	se	vydají	na	místa,	která	si	nedo-
kázali	ani	ve	snu	představit.	Tak	začíná	Baileyho	
dobrodružná	 cesta	 několika	 životy	 naplněnými	
láskou,	přátelstvím,	věrností	a	také	nekonečným	
mazlením.

ČERNÁ	LABUŤ
Hrají:	Natalie	Portman,	Mila	Kunis
Hudba:	Petr	Iljič	Čajkovskij,	Clint	Mansell
V	 psychologickém	 thrilleru	 Černá	 labuť	 uvidíte	
fascinující	a	mrazivou	cestu	do	nitra	mladé	ba-
leríny,	která	se	kvůli	své	vytoužené	roli	v	Labutím	
jezeře	stane	až	děsivě	dokonalou.	Jde	o	film	po-
hlcující,	intenzivní	a	silně	gradující.	V	Černé	la-
buti	se	střídají	sny	a	skutečnost.	Je	vůbec	možné	
v	profesionálním	světě	hrát	fér?

POSLEDNÍ	VEČERY	NA	ZEMI
Režie:	Gan	Bi
Neo-noir	 film	 o	 muži,	 který	 hledá	 svou	 dávno	
ztracenou	lásku.	Prolínání	minulosti,	přítomnosti	
a	 budoucnosti.	 Film,	 který	 nás	 zavádí	 do	 fan-
taskních	 ruin	 provinčního	 města	 Kaili	 na	 jiho-
východě	Číny,	 vrcholí	 více	než	50	minut	 trvají-
cím	 záběrem-zjevením	natočeným	bez	 jediného	
střihu	 ve	 3D.	 Uvádíme	 v	 rámci	 ozvěn	 festivalu	
v	Cannes.

MUŽI	V	ČERNÉM:	GLOBÁLNÍ	HROZBA
Hrají:	Chris	Hemsworth,	Tessa	Thompson
Muži	a	ženy	v	černém	vždycky	chránili	Zemi	před	
šmejdy	 z	 vesmíru.	 Ve	 svém	 novém	 dobrodruž-
ství	čelí	dosud	největšímu	globálnímu	ohrožení:	
zákeřnému	dvojímu	agentovi	přímo	v	organizaci	
Mužů	v	černém.

RODIČE	NA	TAHU
Hrají:	Alec	Baldwin,	Salma	Hayek
Frank	 a	 Nancy	 v	 podání	 důstojného	 Aleca	
Baldwina	a	svůdné	Salmy	Hayek	jsou	manželský	
pár	střední	třídy,	s	domem,	prostorným	naleště-
ným	 autem	 a	 s	 dcerou,	 kterou	 právě	 zanechali	
v	prvním	ročníku	na	univerzitní	koleji.	Do	jejich	
výbavy	spokojeného	života	patří	i	to,	že	si	občas	
dají	trochu	alkoholu,	aby	své	rodičovské	povin-
nosti	zvládli	ve	zdraví.	Pak	se	ovšem	nečekaně	–	
ze	dne	na	den	–	ocitnou	na	mizině	a	příjem	alko-
holu	se	také	zvýší...	Co	s	tím?	Jasně	se	shodnou	
na	dvou	věcech:	milovanou	dceru	musí	na	drahé	
škole	 udržet	 stůj	 co	 stůj	 a	 nikdo	 se	 nesmí	 nic	
dozvědět.	Jen	je	potřeba	vymyslet,	jak	na	to….

HUMORISTA
Borise	Arkadije	živí	humor	v	době,	kdy	vás	smích	
může	 existenčně	 zlikvidovat.	 Polovina	 80.	 let.	
Brežněv	zemřel,	Andropov	zemřel	a	o	Černěnko-
vi	se	šeptá,	že	to	má	taky	za	pár.	Boris	vystupuje	
s	neškodným	skečem	o	opičce	a	žije	život	promi-
nenta,	 komika	 režimem	nejen	 tolerovaného,	 ale	
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i	podporovaného.	Pod	povrchem	se	ale	dusí.	Hu-
mor	je	z	podstaty	svobodný	a	pohrdá	hloupostí	
mocných.	V	Borisovi	 zuří	vnitřní	boj	mezi	kon-
formistou	a	buřičem.	A	to	vše	v	době,	kdy	humor	
může	zabíjet.	Uvedeno	v	rámci	ozvěn	Febiofestu.

SPITFIRE
Režie:	David	Fairhead,	Ant	Palmer
Supermarine	Spitfire	–	jedno	z	nejelegantnějších	
letadel	 druhé	 světové	 války,	 které	 si	 podmanilo	
nebe	nad	kanálem	La	Manche	v	bitvě	o	Británii	
a	později	 i	nebe	nad	nacisty	zmítanou	Evropou.	
Spitfire	je	úžasně	nasnímaným	a	skvěle	podaným	
dokumentem,	 který	 mapuje	 vývoj	 této	 legendy	
s	motorem	Rolls-Royce	Merlin	66.	A	jako	pomy-
slnou	třešničkou	na	dortu	se	pak	jeví	autentické	
záběry	či	rozhovory	s	piloty	a	pilotkami.	Je	to	pří-
běh	legendárního	letounu,	který	změnil	dějiny…

PODFUKÁŘKY
Hrají:	Anne	Hathaway,	Rebel	Wilson
Svět	 je	 plný	 bohatých,	 zkažených	 a	 sebejistých	
mužů.	 A	 přesně	 takové	 milují	 hrdinky	 komedie	
Podfukářky.	 Tyto	 dvě	 podvodnice	 jsou	 jasným	
důkazem,	 že	 ženské	 pokolení	 nelze	 podceňovat	
v	žádném	povolání.	Jde	jim	totiž	jen	a	jen	o	pení-
ze…	Jenže	se	z	nich	nakonec	stanou	konkurent-
ky.	Která	vyhraje?

TAJNÝ	ŽIVOT	MAZLÍČKŮ	2
V	prvním	díle	jsme	zjistili,	co	dělají	naši	zvířecí	
kamarádi,	 když	 jsou	 sami	 doma.	 Teď	 se	 dozví-
me,	co	se	jim	honí	hlavou,	když	skončí	v	rukou	
veterináře	nebo	když	se	v	 jejich	 teritoriu	objeví	
vetřelec	v	podobě	dítěte.

BEATS
Režie:	Brian	Welsh
Film	Beats	se	vrací	do	devadesátých	let.	Režisér	
Brian	 Welsh	 je	 podle	 organizátorů	 následovní-
kem	Dannyho	Boyla	a	 jeho	 legendárního	Train-
spottingu.	Beats	se	odehrává	v	malém	skotském	
městě,	 připomíná	 tehdejší	 elektronickou	 scénu	
-	i	radosti	a	strasti	dospívání.

CO	JSME	KOMU	ZASE	UDĚLALI?
Hrají:	Christian	Clavier,	Elodie	Fontan
Claude	 a	 Marie	 Verneuilovi	 čelí	 nové	 krizi.	 Je-
jich	čtyři	dcery	a	jejich	manželé	–	David,	Rachid,	
Chao	 a	 Charles	 –	 se	 rozhodli	 opustit	 Francii.	
Každý	z	nich	k	tomu	má	dobrý	důvod.	Ale	co	ro-
diče?	Ti	udělají	všechno	pro	to,	aby	jim	mladí	ne-
odjeli	nikam.	Pokračování	úspěšné	 francouzské	
komedie	vás	opět	zaručeně	rozesměje.

LÁSKY	JEDNÉ	PLAVOVLÁSKY
Režie:	Miloš	Forman
Hrají:	Hana	Brejchová,	Vladimír	Pucholt,	Vladi-
mír	Menšík
Tento	celovečerní	 film	Miloše	Formana	byl	uve-
den	na	letošním	ročníku	MFF	Cannes	v	prestižní	
kategorii	Cannes	Classics,	a	je	nyní	i	u	vás	v	kině!	
Jedná	se	o	nově	digitálně	zrestaurovaný	film.
Zdánlivě	 banální	 zápletka	 se	 točí	 kolem	 učni-
ce	 z	 internátu	 svedené	 na	 maloměstské	 zábavě	
pražským	klavíristou.	Dívka	po	společně	stráve-
né	noci	přijíždí	s	kufrem	za	mladíkem	do	Prahy	
a	až	tam	pochopí,	že	ji	nikdo	nečeká.	Příběh	An-
duly,	možná	 jediné	ženské	hrdinky	celé	Forma-
novy	filmografie,	který	napsal	Forman	společně	
se	svými	osvědčenými	spolupracovníky	 Ivanem	
Passerem	a	Jaroslavem	Papouškem,	je	zakotven	
v	tragikomických	kulisách	československého	so-
cialismu	60.	let.

YESTERDAY
Hrají:	Himesh	Patel,	Lily	James,	Kate	McKinnon,	
Ed	Sheeran
Hudba:	Daniel	Pemberton
Hudební	 komedie	 Yesterday	 vypráví	 neuvěřitel-
ný	příběh	neúspěšného	muzikanta,	který	vyhraje	
jackpot	 v	 životní	 loterii.	 Jak	 se	 to	 stane?	 Jed-
nou	 ráno	se	probudí	 a	 zjistí,	 že	nikdo	na	 světě	
si	nepamatuje	 legendární	skupinu	Beatles	a	 její	
písničky.	 Na	 Ringa,	 Paula,	 George	 a	 Johna	 si	
vzpomíná	jen	on	a	to	mu	dává	příležitost	stvořit	
hromadu	nesmrtelných	hitů,	které	mu	zajistí	bo-
hatství	a	slávu,	tedy	všechno,	co	si	člověk	může	
přát.	Skoro	všechno.	Ne	nadarmo	Beatles	složili	
i	písničku	„All	You	Need	is	Love“.

POSTŘIŽINY
Režie:	Jiří	Menzel
Předloha:	Bohumil	Hrabal
Hudba:	Jiří	Šust
Hrají:	Magda	Vášáryová,	Jiří	Schmitzer,	Jaromír	
Hanzlík,	Rudolf	Hrušínský
Čím	 jiným	 započít	 novou	 sezónu	 letního	 kina	
v	Tišnově	než	touto	tradiční	letní	peckou!	
Málomluvný	správce	a	sládek	nymburského	pi-
vovaru	má	krásnou	a	poněkud	živější	manželku	
Maryšku.	Kromě	ní	mu	dělá	starosti	kvalita	a	od-
byt	piva	a	také	jeho	hlučný	bratr	Pepin,	vyučený	
obuvník,	který	za	ním	přijel	na	návštěvu.	Pepin	
je	nakonec	v	pivovaru	zaměstnán.	Jeho	přítom-
ností	 trpí	zejména	jeden	ze	zaměstnanců,	které-
mu	se	nezřídka	stane	úraz	tehdy,	když	se	do	jeho	
blízkosti	nachomýtne	Pepin.	Symbolem	malého	
města	 jsou	 kromě	 kašny	 i	 dlouhé	 vlasy	 paní	
sládkové,	 která	 se	 však	 jednoho	 dne	 rozhodne	
ostříhat…

červen 2019

VSTUPENKY lze zakoupit:
•  na pokladně kina hodinu před začátkem 

představení
•  v TIC na nám. Míru 120 (pondělí až 

pátek 8.00–12.00 a 13.00–17.00)
• online na webu kina

Změna programu vyhrazena, aktuality 
k nalezení na webu, facebookových 
stránkách kina a v TIC.

Web: www.kinosvratka.cz
Facebook: KinoSvratka
Pokladna telefon: 549 410 046
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HISToRIE

2. ČeRVNA – PŘeD 25 LeTy
Ve	 čtvrtek	 2.	 června	 1994	 byl	 po	 kom-
pletní	 rekonstrukci	 znovuotevřen ho-
tel Květnice.	Novým	provozovatelem	se	
stala	 akciová	 společnost	Ekostavby,	 od-
povědným	 vedoucím	 Josef	 Vitula.	 Hotel	
nabízel	52	lůžek,	restauraci	s	kapacitou	
90	míst,	vinárnu	pro	30	návštěvníků,	bis-
tro	 se	 širokým	 sortimentem	 pro	 rychlé	
občerstvení	 a	 také	 možnost	 závodního	
stravování.

4. ČeRVNA – PŘeD 130 LeTy
V	 úterý	 4.	 června	 1889	 se	 v	 Lomničce	
v	rodině	chudého	domkaře	narodil Fran-
tišek Václav Halouzka.	 Ve	 14	 letech	
odešel	do	Brna	do	učení	na	výrobu	hudeb-
ních	nástrojů	u	firmy	Lídl.	V	ní	po	vyuče-
ní	nějakou	dobu	i	pracoval,	později	rovněž	
v	 Hradci	 Králové,	 Linci	 a	 na	 Plzeňsku.	
První	 světovou	 válku	 prožil	 na	 ruské	
frontě,	 kde	 padl	 do	 zajetí.	 Z	 Ruska	 si	
přivezl	sbírku	hlaviček	houslí	mnoha	vý-
značných	 italských	 mistrů.	 Po	 návratu	
domů	si	v	roce	1922	otevřel	v	Lomničce	
houslařskou	 firmu,	kterou	ve	30.	 létech	
přemístil	do	tišnovského	domu	Na	Hvoz-
dě	v	ulici,	která	se	dnes	po	něm	nazývá	
Halouzkova.	 Na	 brněnské	 konzervatoři	
přednášel	o	stavbě	smyčcových	nástrojů.	
Pracoval	podle	modelu	Stradivariho,	po-
užíval	olejové	laky.	Svoji	stopu	zanechal	
i	 na	 politické	 scéně.	 Za	 první	 republiky	
patřil	 mezi	 přední	 sociální	 demokraty	
na	Tišnovsku,	později	vstoupil	do	komu-
nistické	strany	a	za	okupace	se	stal	čle-
nem	 jejího	 ilegálního	 okresního	 výboru.	
24.	4.	1941	byl	zatčen	gestapem,	vězněn	
v	Brně	a	na	Mírově	a	nakonec	převezen	
k	výkonu	trestu	na	4	a	půl	roku	za	přípra-
vu	velezrady	do	káznice	v	polské	Wrocła-
wi,	kde	4.	10.	1942	zemřel.	15.	12.	1945	
mu	prezident	republiky	udělil	in	memori-
am	Československý	válečný	kříž.

6. ČeRVNA – PŘeD 150 LeTy
V	neděli	6.	června	1869	se narodil Nor-
bert Pokorný,	 pozdější	 významný	 tiš-
novský	malíř	a	fotograf.	Podrobněji	jsme	
o	 něm	 psali	 v	 letošním	 lednovém	 ka-
lendáriu	 u	 příležitosti	 výročí	 jeho	 úmrtí	
11.	ledna	1954.

7. ČeRVNA – PŘeD 15 LeTy
V	pondělí	7.	června	2004	byla slavnost-
ně otevřena nová komunikace mezi 
Cáhlovskou a Janáčkovou ulicí.	 Mezi	
hosty	se	aktu	zúčastnil	mimo	jiné	i	mís-
topředseda	vlády	a	ministr	financí	Bohu-
slav	Sobotka.	Hodnota	celého	díla	činila	
cca	50	miliónů	korun	a	do	předčasného	
užívání	bylo	uvedeno	již	na	podzim	přede-
šlého	 roku,	 tedy	plných	12	měsíců	před	
smluveným	termínem	dokončení	stavby.	

8. ČeRVNA – PŘeD 90 LeTy
V	 sobotu	 8.	 června	 1929	 byl na trati 
Brno–Tišnov zaveden noční motoro-
vý vlak.	 Dá-li	 se	 plně	 důvěřovat	 textu	
uvedenému	 v	 městské	 kronice,	 přijížděl	
do	Tišnova	přesně	o	24.	hodině.

13. ČeRVNA – PŘeD 160 LeTy
V	 pondělí	 13.	 června	 1859	 zemřel 
v	 Předklášteří	 František Diebl	 (plným	
jménem	František	de	Paula	Jan	Josef	Die-
bl),	profesor	zemědělství,	ekonom,	bota-
nik,	 vydavatel	 a	 publicista,	 první	 česky	
píšící	 novinář	 na	 Moravě	 a	 ve	 Slezsku.	
Narodil	se	8.	srpna	1770	v	Častolovicích	
u	 Rychnova	 nad	 Kněžnou	 v	 rodině	 pan-

ského	 úředníka.	 Absolvoval	 gymnázium	
v	 Litomyšli,	 dále	 pak	 studoval	 filozofii	
v	Olomouci.	V	roce	1794	se	oženil	s	Klá-
rou	Preissovou,	s	níž	měl	šest	synů	a	dvě	
dcery.	 Koncem	 18.	 století	 byl	 správcem	
velkostatku	Německá	Bělá	u	Svitav,	v	ob-
dobí	1818–39	měl	pronajatý	velkostatek	
Křetín	u	Letovic,	který	výrazně	zvelebil.	
Od	 roku	 1825	 působil	 jako	 profesor	 ze-
mědělství	 a	přírodovědy	na	 filosofickém	
ústavu	při	minoritském	klášteře	 v	Brně	
a	mezi	jeho	posluchače	patřili	mimo	jiné	
i	 Johann	Gregor	Mendel	 nebo	František	
Sušil.	 Výrazně	 se	 zapsal	 i	 do	 historie	
Františkova	 muzea	 v	 Brně	 (dnešní	 Mo-
ravské	 zemské	 muzeum),	 kde	 byla	 jeho	
zásluhou	v	roce	1826	otevřena	pro	veřej-
nost	 knihovna	 a	 kde	 v	 létech	 1829–32	
působil	 jako	 kustod.	 Od	 roku	 1842	 byl	
vydavatelem	 „Moravsko-slezského časopi-
su pro lid o polním, lesním a domácím hos-
podářství neb knihy ke čtení pro venkovský 
lid obsahující mnoho užitečného k ponauče-
ní a k obveselení mysle“.	Tento	časopis	vy-
cházel	 v	 Brně	 v	 české	 i	 německé	 verzi.	
V	období	1835–44	vydal	Diebl	postupně	
čtyři	 díly	 učebnice	 o	 zemědělství,	 ovoc-
nářství	a	vinařství.	Do	penze	odešel	s	ti-

čerVNOVÉ KAleNdárIum TIŠNOVSKA
Václav Seyfert

Biskupský dvůr Moravského zemského (dříve Františkova) muzea v Brně, jehož kustodem byl 
i František Diebl, který zemřel v Předklášteří před 160 lety. Foto: Wikipedie
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tulem	císařského	rady.	Jako	osmdesátile-
tý	se	odstěhoval	do	Předklášteří,	kde	jeho	
zásluhou	vznikl	22.	června	1851	okresní	
hospodářský	spolek,	jehož	předsedou	se	
stal	 lomnický	 hrabě	 Alois	 Serényi.	 Ved-
le	 práce	 pro	 tuto	 zemědělsko-lesnickou	
společnost	 se	 Diebl	 ve	 svém	 posledním	
bydlišti	věnoval	i	literární	a	redakční	čin-
nosti.

16. ČeRVNA – PŘeD 55 LeTy
V	 úterý	 16.	 června	 1964	 se	 usnesením	
Jihomoravského	 krajského	 národního	
výboru	změnil status	dosavadního	míst-
ního národního výboru na Městský 
národní výbor v Tišnově.	 Stalo	 se	 tak	
na	 základě	 §	 13,	 odst.	 3	 tehdejšího	 zá-
kona	o	národních	výborech	z	roku	1960,	
podle	 kterého	 „městské národní výbory 
působí ve městech, která jsou sídly krajů 
a okresů, a v ostatních velkých obcích měst-
ského charakteru, které určí krajský národní 
výbor“.

19. ČeRVNA – PŘeD 15 LeTy
V	sobotu	19.	června	2004	se	odchovanec	
tišnovské	atletiky	Petr Ondroušek	 z	Če-
bína	 stal	 v	 Liberci	 dorosteneckým mis-
trem republiky v běhu na 1 500 metrů.	
V	dresu	Univerzity	Brno	vyhrál	svůj	závod	
v	konkurenci	23	mílařů	časem	4:08:94.	No-
minoval	 se	 tím	do	 reprezentačního	 týmu,	
v	němž	pak	začátkem	července	nastoupil	
v	Litomyšli	v	mezistátním	trojutkání	proti	
Slovensku	a	Lotyšsku.

26. ČeRVNA – PŘeD 90 LeTy
Středa	26.	června	1929	je	oficiálně	pova-
žována	za	den,	kdy	vzniklo Podhorácké 
muzeum.	 Onoho	 dne,	 jak	 psal	 dobový	
tisk,	bylo	utvořeno	„kuratorium za účelem 
založení a vybudování musea pro okres tiš-
novský“.	O	tomto	výročí	se	jednak	zmiňu-
je	ve	svém	úvodním	slově	dnešní	vedoucí	
muzea	PhDr.	Josef	Zacpal	a	především	se	
mu	 budeme	 podstatně	 podrobněji	 věno-
vat	v	příštím	čísle.

27. ČeRVNA – PŘeD 85 LeTy
Ve	středu	27.	června	1934	se	v	Olomouci	
narodil Jaroslav Müller.	Vyrůstal	v	Ku-
řimi,	 jeho	 otec	 byl	 železniční	 adjunkt;	
v	 roce	 1952	 maturoval	 na	 tišnovském	
gymnáziu,	 následně	 studoval	 v	 Brně	
na	 filozofické	 fakultě	 češtinu	 a	 ruštinu.	
V	období	 1958–82	pracoval	 v	 ostravské	
Československé	 televizi	 s	 krátkou	 pře-
stávkou	v	roce	1967,	kdy	byl	redaktorem	
nakladatelství	 Profil.	 Přispíval	 do	 růz-
ných	tiskovin,	pro	televizi	zdramatizoval	
několik	 literárních	 předloh	 (Halda,	Ces-
tující,	Smrt	na	štědrý	večer)	a	především	
napsal	scénář	k	úspěšnému	seriálu	Přáte-
lé	Zeleného	údolí	(1981).	Jako	scenárista	
se	podílel	také	na	dokumentárních	a	pub-
licistických	pořadech	s	přírodopisnou	te-
matikou	(např.	Lovy	beze	zbraní,	kterých	
se	odvysílalo	v	létech	1962–81	plných	78	
dílů,	Cesty	za	tajemstvím,	Rok	Karla	Háj-
ka,	Po	loveckých	stezkách).	V	době,	kdy	
byl	 z	 politických	 důvodů	 na	 obrazovce	
nežádoucí,	pomáhal	realizovat	Lovy	beze	

zbraní	 na	 rozhlasových	 vlnách.	 Napsal	
i	několik	prozaických	knih	jako	Hra	pro	
8	babiček	aneb	Putování	s	Barbarou	nebo	
Loďky	 z	 kůry	 akátu,	 což	 jsou	 povídky	
z	doby	protektorátu	z	Tišnova	a	Kuřimi.	
Zemřel	9.	května	2006	v	Ostravě.

27. ČeRVNA – PŘeD 20 LeTy
V	 neděli	 27.	 června	 1999	 vyhrálo tiš-
novské družstvo kadetů	 v	Praze	Mist-
rovství České republiky ve streetballu	
(městská	 forma	 basketbalu	 tříčlenných	
družstev	 na	 jeden	 koš).	 Tým	 ve	 složení	
Tomáš	 Reindl,	 Michal	 Mňačko,	 Roman	
Buček	a	Petr	Šudák	se	na	tuto	akci	pro-
bojoval	 sítí	 jarních	 kvalifikací	 v	 Brně	
a	na	závěrečném	turnaji	po	třech	těsných	
úvodních	výhrách	nakonec	zvítězil	i	ve	fi-
nále	nad	celkem	Prostějova	35:15.

28. ČeRVNA – PŘeD 25 LeTy
V	 úterý	 28.	 června	 1994	 byl	 za	 přítom-
nosti	 vedoucích	 funkcionářů	 okresu	 Br-
no-venkov	a	zástupců	stavebních	organi-
zací	 slavnostně otevřen nový penzion	
pro	 seniory,	 dnešní	 Centrum	 sociálních	
služeb	Tišnov.	Do	provozu	byly	uvedeny	
objekty	 A	 a	 B,	 tedy	 základní	 ubytovací	
budova	a	pavilon	zahrnující	správu	pen-
zionu	i	všechny	potřebné	služby	zdravot-
nické,	 stravovací	 či	 hygienické.	 V	 prv-
ní	 fázi	 zde	 bylo	 ubytováno	 93	 občanů.	
V	době	otevření	bylo	prostavěno	94	milio-
nů	korun	a	na	dokončení	se	počítalo	ještě	
s	dalšími	15	miliony.

Oblíbený televizní seriál Přátelé Zeleného 
údolí byl natočen podle scénáře absolven-
ta tišnovského gymnázia Jaroslava Müllera 
a vyšel pak i v knižní podobě.

Pohled na dnešní podobu části Centra sociálních služeb Tišnov, které bylo slavnostně otevře-
no v červnu 1994.  Foto: webové stránky CSS
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inFormace o Prázdninovém 
Provozu v rc studánka

Pravidelný	 týdenní	 program	končí	 v	 pá-
tek	14.	června,	a	to	z	důvodu	rekonstruk-
ce	podlahy	v	herně.	Během	prázdnin	bu-
dou	 probíhat	 pouze	 příměstské	 tábory,	
cvičení	 pro	 těhotné	 a	 logopedie.	 Nový	
školní	rok	přivítáme	oslavou	15.	Studán-
kových	narozenin,	která	proběhne	v	pá-
tek	 6.	 září	 odpoledne	 v	 Parku	 pod	 kos-
telem.	Na	kroužcích	se	budeme	setkávat	
od	pondělí	9.	září.	

Pozor!	Hledáme šikovné maminky,	kte-
ré	rády	s	dětmi	tvoří,	cvičí	nebo	si	hrají.	
Ve	Studánce	nabízíme	skvělou	příležitost	
zapojit	 se	 jako	 dobrovolník	 do	 našich	
aktivit.	 Hledáme	 lektorky	 do	 kroužku	
Šikulkové.	 Nemusíte	 být	 pedagožky	
ani	 profesionálky,	 stačí	 trocha	 nadšení	

a	ochoty	naučit	se	něco	nového.	Proško-
lení	 zajistíme.	 Zapojit	 se	 můžete	 i	 jako	
služební	maminky,	které	se	starají	o	po-
hodovou	atmosféru	dopolední	herny.

Studánka srdečně zve:

Relaxace a imaginace
Přijďte	 si	 odpočinout	 po	 náročném	 pra-
covním	 vytížení!	 Relaxační	 metody	 při-
nášejí	pocity	osvěžení,	uklidnění	a	štěstí.	
Relaxace	a	imaginace	se	koná	ve	čtvrtek	
30. 5. od 18.30 do 20.30 hodin	pod	ve-
dením	psycholožky	Mgr.	Hany	Pelčákové	
Kubecové.	 Je	 nutné	 přihlásit	 se	 předem	
na	 e-mail	 h.kubecova@seznam.cz	 nebo	
tel.	736	607	320.

Aktivita je součástí projektu „Rodi-
čovství jako příležitost“ a je podpo-
řena z dotačního programu Rodina.

Projekt psychologického pora-
denství pro rodiny je realizován za finanční pod-
pory města Tišnova. 

Logopedie v RC Studánka 
Logopedie	 v	RC	Studánka	bude	pod	 ve-
dením	Mgr.	Miroslavy	Vyplašilové	probí-
hat	 i	 o	 prázdninách.	 Paní	 Vyplašilová,	
speciální	 pedagožka	 –	 logopedka,	 má	
s	logopedickou	péčí	v	RC	Studánka	dlou-
holeté	 zkušenosti.	Konzultaci	 je	 potřeba	
objednat	 předem	 na	 tel.	 607	 193	 500	
nebo	mailem	na	m.vyplasilova@email.cz.	
Péče	je	hrazena	rodiči.	Její	součástí	je	dia-
gnostika	a	následně	terapie	řečových	vad	
a	poruch.	Důraz	 je	kladen	na	 individuál-
ní	 přístup	 k	 dětem	 a	 k	 potřebám	 rodin.	
Setkání	mohou	být	přítomni	i	sourozenci,	
pro	které	je	vyhrazen	koutek	na	hraní.	

Rodinné centrum Studánka děkuje
městu Tišnovu za finanční podporu
Vážíme	 si	 toho,	 že	 představitelé	 města	
oceňují	naši	práci	a	naše	poslání	a	pod-
porují	Studánku	v	 její	činnosti.	Rodinné	
centrum	Studánka	je	neziskovou	organi-
zací,	a	proto	 jsou	pro	něj	dotace	 jedním	
z	hlavních	zdrojů	financování.	Jsme	rádi,	
že	za	přispění	města	Tišnova	můžeme	za-

jistit	provoz	centra	pět	dní	v	týdnu	v	do-
poledních	 i	 odpoledních	 hodinách.	 Díky	
tomu	jsme	kromě	pravidelného	týdenního	
programu	pro	rodiče	s	nejmenšími	dětmi	
schopni	nabídnout	 i	 program	pro	 rodiny	
se	specifickými	potřebami	(např.	pro	rodi-
ny	s	dětmi	s	ADHD),	můžeme	poskytnout	
prostor	 pro	 časově	 i	 finančně	 dostupné	
odborné	 poradenství	 (psychologické,	 lo-
gopedické	a	laktační)	a	zajistit	komplex-
ní	program	pro	nastávající	rodiče	(cvičení	
pro	těhotné,	předporodní	příprava).	Rodi-
čům	pečujícím	o	malé	děti	nabízíme	záze-
mí	pro	coworking	s	hlídáním	dětí.	

V roce 2019 podpořilo město Tišnov 
RC Studánka prostřednictvím následu-
jících dotací:

• Projekt na podporu aktivit
 pro rodiče s dětmi od 4 měsíců
Cílem	projektu	 je	nabídnout	nejmladším	
dětem	odborné	a	věku	přiměřené	aktivity,	
které	 jsou	 pro	 jejich	 zdravý,	 všestranný	
a	přirozený	vývoj	přínosné.	

• Projekt psychologické podpory
 pro rodiny
Díky	 projektu	 nabízí	 RC	 Studánka	 fi-
nančně	 i	 časově	 dostupné	 odborné	 psy-
chologické	poradenství,	které	slouží	jako	
prevence	negativních	jevů	v	rodině.	Pro-
jekt	také	reaguje	na	potřeby	rodičů	dětí	
s	ADHD.	Pro	tuto	skupinu	organizujeme	
dlouhodobé	odborné	kurzy	k	posílení	vzá-
jemného	vztahu.	

• Kulturní akce pro rodiny s dětmi 
Cílem	 projektu	 je	 nabídnout	 v	 Tišnově	
kulturní	 program	 pro	 rodiny	 s	 malými	
dětmi.	 Jeho	 součástí	 jsou	 následující	
akce:	 Den	 dětí	 ve	 Studánce,	 Martinská	
slavnost,	seminář	s	autorem	knihy	o	vý-
chově	a	oslava	Studánkových	narozenin.	
Letos	u	příležitosti	patnáctých	narozenin	
chystáme	 oslavu	 s	 bohatým	 programem	
v	Parku	pod	kostelem.

Rodinné centrum Studánka, 
Riegrova 318, Tišnov
www.studanka-tisnov.cz,
www.facebook.com/StudankaTisnov

práZdNINOVý prOVOZ
rodinné centrum studánka

Radka Štěpanovská, koordinátorka centra, a Zuzana Kurdiovská, členka spolku

Studánkové maminky potěšila výroba korál-
kových šperků u příležitosti oslavy Dne matek.

Foto: Soňa Kappelová
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Přijímací	řízení	do	dětské	skupiny	Potůček	bude	probíhat	v	době	
3. 6. – 21. 6. 2019,	 tedy	 až	 po	 ukončení	 přijímacího	 řízení	
do	tišnovských	mateřských	škol.
V	1. kole přijímacího řízení	budou	přijímány	pouze	děti,	které
	 1.	mají	trvalý	pobyt	v	Tišnově
	 2.	dosáhnou	věku	tří	let	do	30.	4.	2020
	 3.		prošly	přijímacím	řízením	do	alespoň	jedné	z	tišnovských	

MŠ	a	do	žádné	z	jimi	vybraných	tišnovských	školek	se	ne-
dostaly

Základním	kritériem	pro	přijetí	dítěte	bude	jeho	věk	(starší	děti	
budou	mít	přednost).
V	případě	zájmu	o	docházku	dítěte	do	Dětské	skupiny	Potůček	je	
potřeba	vyplnit	přihlášku.	Ta	bude	od	20.	5.	ke	stažení	na	webu	
RC	Studánka,	v	tištěné	podobě	bude	k	dispozici	v	kanceláři	v	RC	
Studánka.	Vyplněnou	a	podepsanou	přihlášku,	prosím,	doneste	
v	době	od	3.	do	21.	6.	do	kanceláře	RC	Studánka	(Riegrova	318,	
Tišnov),	popřípadě	vhoďte	do	poštovní	schránky	vedle	branky.
V týdnu 24. 6. – 28. 6.	 budete	 informováni	 prostřednictvím	
e-mailu,	zda bylo vaše dítě vybráno k přijetí.	Zároveň	Vás	vy-
zveme	k	dodání	dokumentů	nutných	pro	přijetí	dítěte	do	dětské	
skupiny.	 Bez	 dodání	 níže	 zmíněných	 dokumentů	 nebude	 moci	
být	dítě	přijato.	Nutné	dokumenty	jsou:

	 1.		potvrzení	o	nepřijetí	dítěte	ze	všech	mateřských	škol	v	Tiš-
nově,	do	kterých	rodiče	podali	přihlášku	(ty	rodiče	obdrží	
od	příslušných	MŠ	v	rámci	přijímacího	řízení)

	 2.		vyplněný	 a	 lékařem	 potvrzený	 evidenční	 list	 (ke	 stažení	
na	webu	RC	Studánka)

	 3.		potvrzení	o	vazbě	obou	rodičů	na	trh	práce
	 	 •		u	zaměstnanců,	studujících	a	evidovaných	na	úřadu	

práce	na	formuláři,	který	je	také	ke	stažení	na	webu	
RC	Studánka

	 	 •		pro	OSVČ	je	potřeba	doložit	potvrzení	ČSSZ	o	úhradě	
odvodů	na	sociálním	pojištění	za	rok	2018.

	 4.		potvrzení	z	matriky	o	trvalém	pobytu	dítěte	v	Tišnově	(pou-
ze	pokud	ani	jeden	z	rodičů	nemá	v	Tišnově	trvalý	pobyt)

Po	dodání	výše	zmíněných	dokumentů	bude	dítě	přijato	na	zá-
kladě	uzavření	„Smlouvy	o	poskytnutí	péče	o	dítě	v	dětské	sku-
pině	Potůček“	mezi	zákonnými	zástupci	dítěte	a	Rodinným	cen-
trem	Studánka.

Kontakt:	Mgr.	Kateřina	Hromčíková	–	manažerka
tel.	777	706	723,	studanka.potucek@gmail.com
www.studanka-tisnov.cz	(záložka	péče	o	děti)

	 V	sobotu	27.	4.	zástupkyně	Rodinného	
centra	Studánka	Soňa	Kappelová,	staros-
ta	 města	 Jiří	 Dospíšil	 a	 autorka	 stezky	
Petra	 Cífková	 slavnostně	 přestřihli	 pás-
ku	 a	 otevřeli	 Rodinnou	 naučnou	 stezku	
na	 Klucanině.	 Jde	 o	 dlouhodobý	 projekt	
RC	 Studánka.	 Jeho	 cílem	 bylo	 rozšíření	
Stezky	pro	nejmenší,	 kterou	na	Klucani-
ně	vybudovalo	tehdejší	Mateřské	centrum	
Studánka	v	roce	2009.
	 Rodinná	 naučná	 stezka	 začíná	 u	 no-
vého	hřbitova	a	vede	po	žluté	 turistické	
značce.	Pod	rozhlednou	se	napojuje	na	již	
stávající	stezku	pro	nejmenší.	V	nové	čás-
ti	stezky	je	instalováno	pět	interaktivních	
tabulí,	které	přibližují	les	a	život	v	něm.	
Pod	 rozhlednou	byly	umístěny	dva	nové	
prvky:	kladina	aneb	skoč	jako	jelen	a	mo-
týl	okáč,	na	kterého	si	děti	mohou	vylézt	

a	skrze	jeho	tykadla	i	sklíčka	v	křídlech	
pozorovat	les.		
	 Autorkou	 návrhu	 a	 výtvarného	 zpra-
cování	nových	prvků	 je	MgA.	Petra	Cíf-
ková,	 zkušená	 výtvarnice	 a	 ilustrátorka	
z	 Prahy.	 Společně	 s	 kovářem	 Radkem	
Misíkem	 a	 truhlářem	 Davidem	 Colleym	
vytvořila	originální	prvky,	které	přitahují	
pozornost	dětí	i	dospělých.	
	 Umístění	a	zabudování	 tabulí	na	kopci	
realizovalo	 město	 Tišnov,	 konkrétně	 pra-
covníci	 Odboru	 správy	 majetku	 a	 komu-
nálních	 služeb.	 Děkujeme	 panu	 Václavu	
Drhlíkovi,	paní	Žanetě	Krábkové,	panu	Ra-
dimu	Královi	a	celému	odboru	za	spoluprá-
ci	a	podporu	při	realizaci	tohoto	projektu.
	 Náklady	 činily	 240	 000	 korun.	 Více	
než	 polovinou	 se	 podílelo	 město	 Tišnov.	
Zbytek	 finančních	 prostředků	 se	 podaři-

lo	 získat	od	sponzorů	a	dárců	–	ARTIN,	
spol.	s	 r.	 o.,	 Aleš	 Drlík,	 Aleš	 Smékal	 –	
IDIGI.CZ,	BAUMAT,	spol.	s	r.	o.,	Duk	fi-
nance	s.	r.	o.,	GDP	Koral	s.	r.	o.,	JICOM,	
spol.	s	r.	o.,	Michal	Knecht,	Zuzana	Kur-
diovská,	Maso	Klouda,	s.	r.	o.,	Steinhau-
ser,	s.	r.	o.,	Tišnovská	rychta,	s.	r.	o.,	Ve-
zesa	–	Vlastimil	Tatíček	a	VITAR,	s.	r.	o.	
Děkujeme	všem	za	jejich	podporu.	

pOdmíNKY přIjímAcíHO říZeNí
dětská skuPina Potůček
Kateřina Hromčíková, manažerka dětské skupiny

rOdINNá STeZKA OTeVřeNA
dětská skuPina Potůček

Soňa Kappelová, iniciátorka projektu

Motýl Okáč pod rozhlednou. 
Foto: Soňa Kappelová
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Pravidelné aktivity
Cvičení:	pondělí 8–9	hodin	(tělocvična	CSS,	cvičí	p.	Špačková)
	 	 	středa	8–9	hodin	(tělocvična	CSS	nebo	v	přírodě	–		

sraz	zájemců	u	tělocvičny	CSS),	cvičení	s	prvky	Hatha	
jógy,	cvičí	Ing.	Petra	Tomšíková)		

	 	 pátek	8–9	hodin	(tělocvična	CSS,	cvičí	p.	Špačková)
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	od	13	do	15	hodin
Knihovna:	pondělí	a	pátek	10–12	hodin
Všechny	činnosti	jsou	určeny	pro	seniory	z	Tišnova	a	okolí	(nejen	
z	CSS).

Termíny plavání ve Wellness Kuřim
Plavání	 bude	probíhat	 od	 října	2019,	 vždy	první	 a	 třetí	 středy	
v	měsících.

Procházka cestou hrdelního práva
(cesta	na	popraviště	a	sedm	zastavení)
Zveme	na	společnou	procházku	k	sedmi	zastavením	Cestou	hr-
delního	práva.	Sejdeme	se	ve	čtvrtek	23. 5. ve 13 hodin	před	
hlavním	vstupem	do	CSS	Tišnov,	Králova	1742.	Předpokládaný	
návrat	v	cca	16	hodin.	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.

Hudební odpoledne se seniory a hra pétanque
CSS	Tišnov	Vás	zve	na	hudební	a	pro	zájemce	soutěžní	odpoledne	
ve	hře	pétanque	(hráči	se	snaží	umístit	kovové	koule	co	nejblí-
že	k	cíli,	který	tvoří	dřevěná	kulička,	tzv.	prasátko).	Sejdeme	se	
v	úterý	28. 5. ve 14 hodin před hlavním vstupem do CSS Tiš-
nov	(akce	bude	probíhat	za	příznivého	počasí	u	dřevěného	altánu	
v	těsné	blízkosti	CSS	Tišnov).	S	sebou	si	nezapomeňte	vzít	hu-
dební	nástroje	(pokud	možno)	a	občerstvení.	Vstupné	dobrovolné.
Upozorňujeme účastníky, že akce bude fotografována. Vybrané fs-
nímky budou zveřejněny na webových stránkách Centra sociálních 
služeb Tišnov, v části Fotogalerie, případně v Tišnovských novinách 
nebo v novinách Tišnovsko-Kuřimsko.

Bachova květová terapie (bylinné esence)
CSS	 Tišnov	 zve	 na	 besedu	 týkající	 se	 systému	 38	 Bachových	
květů	z	divoce	rostoucích	rostlin	a	stromů,	které	slouží	ke	zvlád-
nutí	přechodných	negativních	nálad	mysli.
Za	všemi	nemocemi	a	utrpením	se	skrývá	strach,	úzkost,	neklid,	
obavy	a	starosti	–	mentální	 formy,	s	kterými	se	ztotožňujeme,	
a	které	tak	omezují	radostné	a	harmonické	prožívání	naší	zku-
šenosti	v	tomto	světě,	která	je	pomíjivá.	Nemoc	je	jedním	ze	způ-
sobů,	prostředků,	kterým	nás	naše	„duše“	obrací	k	uvědomění	
Jediné	podstaty	Vědomí	Já	jsem.	Pomocníkem	k	tomuto	návratu,	

k	rozvíjení	vnitřní	dokonalosti	a	mostem	ke	spojení	s	naší	intuicí,	
jsou	i	Bachovy	esence,	připravené	ze	zdrojů	přírody.	Korespon-
dují	s	našimi	pozitivními	i	negativními	vlastnostmi,	a	proto	jsou	
schopny	vyrovnávat	důsledky	emoční	nerovnováhy,	která	je	pak	
příčinou	nemoci.	Pomáhají	nám	projít,	pochopit	a	pustit	se	pří-
čin	 našich	 omezení,	 ze	kterých	 se	 generuje	 utrpení,	 pomáhají	
nám	dosáhnout	vnitřní	rovnováhy	mezi	tělem,	duší	a	duchem.
Na	besedu	Ing.	Petry	Tomšíkové	můžete	přijít	ve	středu	29. 5. 
ve 14 hodin do knihovny CSS Tišnov,	Králova	1742.	Budu	se	
na	Vás	těšit.	Vstupné	dobrovolné.

Vyjížďka autem do přírody pro obtížně chodící obyvatele
CSS	pořádá,	zejména	pro	obtížně	chodící	obyvatele	CSS,	vyjížď-
ku	autem	do	přírody	Tišnovska	a	okolí.	Odjezd	autem	s	přihláše-
nými	zájemci	bude	ve	čtvrtek	30. 5. ve 13.30 hodin	od	hlavní-
ho	vstupu	CSS	Tišnov.	Předpokládaný	návrat	v	cca	15.30	hodin.	
Cena	70	korun	(doprava	autem).	
Další	vyjížďka	autem	se	uskuteční	v	úterý	25. 6. ve 13.30 hodin.	
Přihlašování	a	bližší	informace:	kulturní	pracovnice	Ing.	Petra	
Tomšíková,	mob.	730	193	325.
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	dále	pokračovat	a	dozvědět	se	o	svých	předcích	
víc?	Pokud	ano,	rádi	Vás	přivítáme	na	konzultaci	s	Ing.	Janem	
Kosem,	členem	Moravské	genealogické	a	heraldické	společnos-
ti	a	kronikářem	tišnovské	farnosti,	a	to	ve	středu	5. 6. od 13.30 
hodin v knihovně DPS.	 Srdečně	 Vás	 zve	 Centrum	 sociálních	
služeb	Tišnov.	Vstupné	dobrovolné.

Procházka přírodou Tišnovska
CSS	zve	na	společnou	procházku	přírodou	Tišnovska.	Sejdeme	
se	ve	čtvrtek	6. 6. ve 13 hodin	před	hlavním	vstupem	do	CSS	
Tišnov.	Předpokládaný	návrat	v	cca	15.30	hodin.	
Další	 procházky	přírodou	 jsou	naplánovány	na	 čtvrtky	13. 6. 
a 27. 6. vždy ve 13 hodin.	
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.

Senior 21. století – Leseb a gayů se nebojí
CSS	zve	na	besedu	týkající	se	otázky	leseb,	gayů,	bisexuálních	
a	trans	(LGBT)	osob.	Budeme	sdílet	své	názory,	zkušenosti,	na-
děje	i	obavy	a	popovídáme	si	na	toto	téma,	a	to	ve	středu	12. 6. 
od 13.30 hodin v knihovně CSS Tišnov,	Králova	1742.
Beseda	 je	 určena	 všem,	 pro	 které	 věk	 v	 občanském	 průkazu	
neznamená	překážku	v	poznávání	světa	kolem.	Mezigenerační	
dialog	vítán.	Vstupné	zdarma,	občerstvení	zajištěno.

prOcHáZKY přírOdOu I HudeBNí OdpOledNe
centrum sociáLních sLužeb tišnov

Petra Tomšíková, kulturní pracovnice
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Moderátorka:	Mgr.	Jolana	Novotná,	zakladatelka	a	koordinátor-
ka	programu	o	LGBT	stárnutí	PROUD,	z.	s.,	a	odborná	poradky-
ně	pro	pozůstalé.

Hudební odpoledne se seniory a hra pétanque
Centrum	 sociálních	 služeb	 Vás	 zve	 na	 hudební	 a	 pro	 zájemce	
soutěžní	odpoledne	ve	hře	pétanque	(hráči	se	snaží	umístit	ko-
vové	koule	 co	nejblíže	k	cíli,	který	 tvoří	dřevěná	kulička,	 tzv.	
prasátko).	Sejdeme	se	v	úterý	18. 6. ve 14 hodin	před	hlavním	
vstupem	do	CSS	Tišnov	(akce	bude	probíhat	za	příznivého	poča-
sí	u	dřevěného	altánu	v	těsné	blízkosti	CSS	Tišnov	nebo	v	jídel-
ně	CSS).	S	sebou	si	nezapomeňte	vzít	hudební	nástroje	(pokud	
možno)	a	občerstvení.	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.

Plavba po Dalešické přehradě, exkurze do vodní elektrárny 
Dalešice a prohlídka „Postřižinského“ pivovaru
CSS	Tišnov	vás	zve	v	pondělí	24. 6. na	plavbu	lodí	po	Dalešické	
přehradě,	dále	exkurzi	do	vodní	elektrárny	Dalešice	a	návště-
vu	pivovaru	Dalešice,	kde	poobědváme	(MENU	300	gramů,	149	
korun)	a	zhlédneme	prohlídku	historické	části	pivovaru,	 resp.	
Muzeum	rakousko-uherského	pivovarnictví	(stará	kotelna,	stro-
jovna	a	zrekonstruovaná	historická	varna	–	místo	natáčení	slav-
né	koupací	scény	z	filmu	Postřižiny).	Dále	se	dozvíme	o	historii	
Dalešického	pivovaru	i	parostrojní	výrobě	piva.
Odjezd	autobusu	od	Podhorácké	restaurace	je	v	7.45	hodin.
Cena	380	korun.	V	 ceně	 zájezdu	 je	doprava	autobusem,	 lodní	
vstupenka,	 exkurze	 vodní	 elektrárny	 Dalešice	 a	 vstupenka	
na	prohlídkový	okruh	–	Muzeum	rakousko-uherského	pivovar-
nictví.	Předpokládaný	návrat	v	cca	16.30	hodin.	
Přihlašování	a	bližší	informace:	kulturní	pracovnice	Ing.	Petra	
Tomšíková,	mob.	730	193	325.
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.

Tři Studně
–	 procházka	 ke	 studánkám	 Barborka	 a	 Vitulka,	 zhlédnutí	 ně-
kterých	 soch	od	 žďárského	umělce	Michala	Olšiaka,	 případně	
možné	koupání	v	rybníku	Sykovec,	hra	minigolf
CSS	 Tišnov	 vás	 zve	 ve	 čtvrtek	 11. 7. na	 zájezd	 do	 Tří	 Stud-
ní.	Odjezd	autobusu	od	Podhorácké	restaurace	bude	v	8	hodin.	
Po	procházce	a	případném	koupání	 v	 rybníku	Sykovec	 je	 plá-
nován	oběd	v	restauraci	(následně	hra	minigolf).	Cena	250	Kč.	
V	ceně	zájezdu	je	doprava	autobusem	a	vstupenka	na	minigolf.	
Předpokládaný	návrat	v	cca	16.30	hodin.
Přihlašování	a	bližší	informace:	kulturní	pracovnice	Ing.	Petra	
Tomšíková,	mob.	730	193	325.
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.

Úpravna vody Švařec s vyhlídkou „Hraběcí stolek“
CSS	Tišnov	vás	zve	ve	čtvrtek	22. 8. na	zájezd	do	úpravny	vody	
ve	Švařci	a	na	vyhlídku	„Hraběcí	stolek“.	Švařec	je	součástí	tzv.	

Vírského	oblastního	vodovodu	(VOV),	který	slouží	k	zásobování	
vodou	nejen	Brna,	ale	i	mnoha	dalších	měst	a	obcí	severně	a	již-
ně	od	Brna.	Vyhlídka	se	nachází	na	skále	v	nadmořské	výšce	
460	metrů	nad	mořem	přímo	nad	meandrem	řeky	Svratky	pod	
Vírem.	Je	z	ní	krásný	výhled	na	zákrutu	řeky	a	silnici	ve	směru	
na	Koroužné,	která	ji	věrně	kopíruje.	Při	zpáteční	cestě	je	pláno-
vána	zastávka	v	restauraci	na	oběd.	Odjezd	autobusu	od	Podho-
rácké	restaurace	bude	v	8.00	hodin.	Cena	200	Kč.	V	ceně	zájezdu	
je	doprava	autobusem	a	exkurze	v	úpravně	vody.	Předpokládaný	
návrat	v	cca	15.30	hodin.
Přihlašování	a	bližší	informace:	kulturní	pracovnice	Ing.	Petra	
Tomšíková,	mob.	730	193	325.
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.

Brněnská přehrada z paluby lodě a prohlídka hradu Veveří
CSS	 Tišnov	 vás	 zve	 ve	 čtvrtek	 19. 9. na	 zájezd,	 plavbu	 lodí	
po	Brněnské	přehradě	a	návštěvu	hradu	Veveří,	kde	navštívíte	
reprezentační	i	privátní	pokoje	posledních	soukromých	majitelů	
hradu	 Veveří.	 Tento	 okruh	 Vás	 provede	 celým	 prvním	 patrem	
Paláce,	tj.	soukromým	apartmá	mladého	hraběte,	dětským	po-
kojem	 a	 pokojem	 pro	 vychovatelku,	 reprezentačními	 salony,	
palácovou	jídelnou	a	prohlídka	je	zakončena	na	vyhlídkové	tera-
se,	odkud	je	nádherný	výhled	do	okolních	Podkomorských	lesů	
a	na	Brněnskou	přehradu.	Při	zpáteční	cestě	 je	plánována	za-
stávka	v	restauraci	na	oběd.
Odjezd	autobusu	od	Podhorácké	restaurace	bude	v	8.45	hodin.	
Cena	300	korun.	V	ceně	zájezdu	je	doprava	autobusem,	plavba	
lodí	 a	 prohlídka	 základního	 okruhu	SH	Veveří	 (Reprezentační	
místnosti).	Předpokládaný	návrat	v	cca	16.00	hodin.
Přihlašování	a	bližší	informace:	kulturní	pracovnice	Ing.	Petra	
Tomšíková,	mob.	730	193	325.
Upozorňujeme účastníky, že akce bude fotografována. Vybrané fs-
nímky budou zveřejněny na webových stránkách Centra sociálních 
služeb Tišnov, v části Fotogalerie, případně v Tišnovských novinách 
nebo v novinách Tišnovsko-Kuřimsko.

Brněnská přehrada.
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Fotosoutěž
1. dubna – 31. července
K	příležitosti	20.	narozenin	Inspira	vypi-
sujeme	fotosoutěž	na	téma	SVĚTLO.
Světlo	může	být	myšlenka	i	nápad.	Svět-
lo	je	v	nás	i	kolem	nás.	Spousta	světýlek	
a	 plamínků	 je	 v	 dětských	 očích.	 Dobré	
světlo	je	důležité	pro	každého	fotografa.	
Soutěže	 se	může	 zúčastnit	 každý	 občan	
z	Tišnovska.	Stačí	se	zaregistrovat	a	po-
slat	1–3	své	fotografie.	Uzávěrka	soutěže	
je	 31.	7.	 2019.	 Vybrané	 fotografie	 bu-
dou	 vystaveny	 na	 podzimních	 oslavách	
a	20.	září	bude	vyhlášení	vítězů	na	naro-
zeninách	Inspira.
Bližší	 informace	 a	 pravidla	 soutěže	 na-
jdete	na	www.svcinspiro.cz/akce.
	
Zahradní slavnost
Přijdťe	 za	 námi	 v	 pátek	 31. května 
od 15.30 hodin	prožít	pohodové	odpole-

dne.	 Zakončení	 školního	 roku	 v	 Inspiru	
se	 dočkáme	 tak	 jako	 v	 minulých	 letech	
posledního	 květnového	 dne.	 Na	 zahradě	
Inspira	budou	pro	návštěvníky	slavnosti	
nachystány	„ochutnávky“	z	našich	krouž-
ků	 ve	 formě	 výstavek,	 dílniček	 a	 krát-
kých	tanečních	či	hudebních	vystoupení.	

Jízda	zručnosti	a	závody	na	pumptracku
V	neděli	2. června od 13.00 hodin	bude	
pro	děti	v	rámci	cyklistické	akce	Memo-
riál	Ivo	Medka	připravena	soutěžní	Jízda	
zručnosti	 (v	kategoriích	od	5	do	15	 let)	
a	 závody	 na	 pumptracku	 (v	 kategori-
ích	od	6	do	18	 let).	Přijďte	si	 zazávodit	
o	krásné	věcné	ceny!	Pozor!	Nově	regist-
race	na	závody	na	pumptracku	do	14.15.	
Povinná	výbava:	jízdní	kolo	(pumptrack:	
horské),	 cyklistická	 přilba,	 doporučeno	
pro	 pumptrackový	 závod:	 dlouhý	 rukáv	
a	 dlouhé	 nohavice,	 popř.	 chrániče.	 Zá-

vodníci	do	18	let	musí	přijít	v	doprovodu	
zákonných	zástupců.

Víkendovky
Nově	 v	 Inspiru	 nabízíme	 v	 čase	 letních	
prázdnin	 víkendové	 akce	 tzv.	 „přespá-
vačky”.	Děti	mohou	strávit	v	Inspiru	dva	
programem	 nabité	 dny	 včetně	 přespání	
ze	 soboty	 na	 neděli	 a	 rodiče	 mají	 zatím	
možnost	vyrazit	si	třeba	do	kina.
Cena:	550	Kč	 (v	 ceně	program,	strava	–	
2×	oběd,	1×	večeře,	1×	snídaně,	svačin-
ky,	 pitný	 režim).	 S	 sebou:	 spacák,	 (pol-
štářek),	 hygienické	 potřeby,	 přezůvky,	
potřeby	 na	 program.	 Přihlášky	 a	 infor-
mace	na	www.svcinspiro.cz.

Taneční 3.–4.	8.	2019
Mažoretková	10.–11.	8.	2019
Cestovatelská	17.–18.	8.	2019
Výtvarný plenér	24.–25.	8.	2019

ZAHrAdNí SlAVNOST I VíKeNdOVKY
středisko voLného času insPiro

Monika Chlupová Fruhwirtová

	 Pobočný	spolek	diabetiků	v	Tišnově	Svazu	diabetiků	České	
republiky	usiluje	o	zlepšení	zdravotního	stavu	svých	členů	bo-
hatou	nabídkou	pestrých	činností	v	rámci	řady	programů	v	prů-
běhu	roku.	
	 Pravidelně	 se	 členové	 scházejí	 poslední	 středu	 v	 měsíci	
ve	14	hodin	v	Městském	úřadě	Tišnov	na	členské	schůzi,	kde	
je	zařazena	edukace.	Tu	provádí	odborníci	–	lékaři,	farmaceuti	
Chytré	lékárny	a	střední	zdravotní	pracovníci	na	témata	souvi-
sející	nejenom	s	diabetem,	ale	i	s	jinými	nemocemi	seniorského	
věku.	 Účastníci	 edukace	 jsou	 seznámeni	 s	 komplikacemi	 jed-
notlivých	onemocnění	a	dostanou	návod,	 jak	problémům	čelit.	
Všichni	našim	členům	poskytují	cenné	informace,	připravují	be-
sedy	a	přednášky	na	 témata	 týkající	 se	diabetu,	užívání	 léků,	
seznamují	nás	s	novými	léky	a	upozorňují	na	možné	problémy	
s	kombinací	užívaných	medikamentů.	
	 Nejdůležitější	 je	 však	 pohyb.	 Pravidelné	 cvičení	 taj-či	 vede	
paní	 Marta	 Skoumalová	 za	 pohody	 navozené	 příjemnou	 hud-
bou.	Cvičení	pomáhá	ke	správnému	držení	těla,	posiluje	emoční	

a	 mentální	 zdraví	 pomocí	 koordinovaných	 pohybů,	 které	 tří-
bí	myšlenky	a	usnadňují	 relaxaci.	Cvičitelka	zařadila	 i	cvičení	
s	thera-bandem	(gumovým	pásem)	místo	klasické	rozcvičky.	Je	
to	nenáročné	cvičení,	vhodné	pro	rozcvičování	bolestivých	klou-
bů,	zlepšuje	sílu	svalů	a	rozsah	pohybu.	Používá	se	v	rehabili-
taci	po	úrazech	a	operacích.	Při	cvičení	nejde	o	výkony,	jde	jen	
o	chuť	a	snahu	udržet	se	v	dobré	kondici.	Cvičení	je	pravidelně	
každý	čtvrtek	od	9	hodin	v	Městském	kulturním	středisku	Tiš-
nov.	Zájemci	nejen	o	členství	ve	spolku,	ale	především	o	pohybo-
vé	aktivity	se	k	nám	mohou	pro	zlepšení	své	kondice	připojit.	
	 Činnost	spolku	 je	zaměřena	na	zlepšení	celkového	zdravot-
ního	stavu	jeho	členů,	zejména	prostřednictvím	pohybu.	Pravi-
delně	navštívíme	některé	termální	lázně,	například	letos	v	září	
to	bude	Dunajská	Streda.	Dvakrát	v	 tomto	 roce	organizujeme	
týdenní	rekondiční	pobyty	–	letní	v	červnu	na	Bítově,	podzimní	
se	uskuteční	v	říjnu	v	Bystrém	u	Poličky.	
	 K	pohodě	přispívají	i	zájezdy	a	návštěvy	památek.	V	květnu	
organizujeme	návštěvu	Kroměříže.
	 Činnost	 Pobočného	 spolku	 diabetiků	 v	 Tišnově	 je	 ve	 velké	
míře	závislá	na	pomoci	sponzorů	a	obecních	či	městských	úřadů.	
Ke	sponzorům	náleží	firmy	KORAL	s.	r.	o.	a	Lunek	s.	r.	o.,	Pavla	
Vacová	–	Gastro	Frozen	a	Jaroslav	Králík	–	KROMA.	K	úřadům	
patří	Městský	úřad	Tišnov	a	obecní	úřady	Předklášteří,	Přiby-
slavice,	Čebín,	Drásov,	Malhostovice	a	Železné.	Všem,	kteří	nám	
přispívají	na	zlepšení	zdravotního	stavu	a	životní	pohody,	patří	
náš	vřelý	dík.

uSIlujeme O ZlepŠeNí 
ZdrAVOTNíHO STAVu

Ps diabetiků tišnov
Jarmila Matulková, předsedkyně
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Brněnský	 diecézní	 biskup	 Vojtěch	 Ci-
krle	 požehnal	 nově	 otevřenému	 sídlu	
Charitní	 ošetřovatelské	 služby	 a	 Do-
mácí	 hospicové	 péče	 v	 Brněnské	 ulici	
v	Tišnově.	Domácí	hospic,	 jenž	 zahájil	
činnost	 1.	 listopadu	 loňského	 roku,	 je	
službou,	která	má	za	cíl	zlepšit	kvalitu	
života	nevyléčitelně	nemocných	a	pod-
pořit	 blízkou	 rodinu	 v	 samotné	 péči.	
„Posláním	církve	je	v	charitním	pohledu	
pomáhat	všem	potřebným.	 Je	 to	poslá-
ní,	které	může	přijmout	každý	člověk,“	
sdělil	Vojtěch Cikrle.
	
Jak se díváte na vznik sídla domácí 
hospicové péče a tuto službu vůbec? 
	 Mám	 ze	 vzniku	 střediska	 velkou	
radost.	Požehnal	 jsem	ho	a	v	modlitbě	
prosil	za	pracovnice	a	pracovníky,	kteří	
v	 něm	 budou	 připraveni	 pomáhat	 dru-
hým,	a	také	za	všechny	lidi,	kteří	budou	
vyhledávat	jejich	péči.	Vím,	jak	velkou	nejistotu	prožívá	každý,	
komu	někdo	blízký	onemocní,	když	se	ocitne	v	situaci,	kterou	
nedokáže	sám	řešit	a	najde	někoho,	kdo	mu	pomůže	a	poradí.

Je tohle i posláním církve?
	 Samozřejmě.	Posláním	církve	 je	v	 tomto	charitním	pohledu	
pomáhat	všem	potřebným	a	 je	to	poslání,	které	v	různých	for-
mách	může	přijmout	každý	člověk.	Ale	každý	k	tomu	nemá	po-
třebné	 předpoklady,	 zkušenosti,	 vzdělání,	 proto	 jsou	 potřebné	
instituce,	které	se	specifickými	službami	pomoci	druhým	kom-
petentně	 zabývají.	 A	 jednou	 z	 těch	 institucí	 je	 charita,	 jejímž	
úkolem	je	pomáhat	lidem	v	jakékoliv	nouzi.	Mám	velkou	radost,	
že	to	dělá,	že	se	najdou	lidé,	kteří	i	přesto,	že	jejich	platy	často	
nejsou	tak	vysoké	jako	jinde,	řeknou:	Cítím,	že	mám	pomáhat	
druhým	lidem,	a	jestli	je	tu	nějaká	možnost,	tak	já	ji	přijímám.	

V příštím roce, v roce 2020, budete brněnským biskupem 
již třicátým rokem. Co Vám tato práce, možná lépe řečeno 
poslání dalo, a co naopak vzalo?
	 Dalo	mi	mnohdy	velkou	radost,	mnohdy	bezesné	noci.	Je	to	
život	ve	službě	Bohu	a	druhým	a	s	vděčností	mohu	říci,	že	vždyc-
ky	cítím	pomoc	od	toho,	který	mne	do	služby	povolal,	ale	také	
hodně	pomoci	od	lidí,	se	kterými	se	setkávám.	Dalo	by	se	říci,	že	
jsem	šťastný	biskup.	Přes	všechny	průšvihy,	které	musí	člověk	
denně	řešit.

V květnu se po celé České republice koná Noc kostelů, akce, 
kdy se lidem otvírají prostory svatostánků, které jsou běžně 
nepřístupné. Připraveny jsou doprovodné akce pro děti i do-
spělé. Myslíte, že noční kostely mohou přinést lidem, kteří 
do nich chodí třeba každý týden, něco nového?

	 Myslím,	že	Noc	kostelů	obohacuje	ty,	
kteří	do	něj	pravidelně	přicházejí,	 i	 ty,	
kteří	se	do	něj	podívají	právě	jen	v	tuto	
jedinou	 noc.	 Každého	 může	 kostel	
oslovit	 jiným	 způsobem.	 Někdo	 vnímá	
dokonalost	 výtvarných	 a	 sochařských	
děl,	jiný	způsob	stavby	či	působivost	in-
teriéru,	k	někomu	promlouvá	květinová	
výzdoba.	Pro	vnímavého	člověka	je	kos-
tel	místem	ztišení	a	modlitby,	ostrovem	
uprostřed	 hluku	 světa	 a	 jeho	 starostí,	
kde	 na	 něj	 v	 tichu	 s	 otevřenou	 náručí	
čeká	Bůh.

Do práce dojíždím ranním autobu-
sem, který bývá plný školáků. Cestu 
tráví tím, že na mobilu hrají hry, jsou 
na sociálních sítích. Je mi smutno 
z toho, že moderní technologie nahra-
zují osobní setkávání a také komuni-
kaci. Jak to vnímáte Vy?

	 Z	 obou	 stran.	 Sítě	 nabízí	 řadu	 věcí,	 které	 může	 člověk	 po-
třebovat	ke	své	práci,	ale	mohou	být	také	brzdou	k	tomu,	aby	
lidé	byli	ve	vzájemném	osobním	kontaktu.	Z	okna	na	biskupství	
vidím	do	sousedního	parku	a	pozoruji,	jak	se	za	posledních	třicet	
let	proměnily	vztahy	třeba	mezi	mladými	lidmi.	Dřív	se	chlapec	
s	dívkou	při	setkání	objali	nebo	políbili,	chytili	se	za	ruku,	sedli	
si	na	lavičku	a	povídali	si.	Teď	vidím,	jak	je	to	jiné.	Přijdou,	kaž-
dý	mobil	v	ruce,	sednou	si	na	lavičku	a	sledují	svůj	mobil,	občas	
jeden	do	druhého	šťouchne	a	řekne:	„Sleduj,	co	tam	mám.“	Je	to	
odosobnění	vzájemného	vztahu,	a	právě	to	je	nebezpečné.	
	 Vzpomínám	 si,	 jak	 za	 mnou	 jednou	 přišla	 jedna	 maminka,	
abych	jí	poradil,	co	má	dělat	se	svými	syny.	Prý	pořád	hrají	fot-
bal.	A	já	na	to:	Na	hřišti?	Ne,	každý	sedí	ve	svém	pokoji	a	hrají	
spolu	 fotbal	 přes	 internet.	Nemohu	 je	 od	 toho	dostat,	 protože	
jsou	do	toho	úplní	blázni.	Co	s	tím	mám	dělat?	
	 Každá	nová	věc	může	být	něčím,	co	člověku	pomůže,	anebo	co	
ho	i	nějak	omezí.	S	každým	vynálezem	tomu	tak	je.	Toto	si	musí	
vybojovat	každý	člověk	sám	a	zdá	se	mi,	že	těch	možností,	jak	
se	rozhodovat	pro	zlo,	nebo	pro	dobro,	stále	přibývá.

Co dál může církev nabídnout člověku jednadvacátého století? 
	 Společenství.	Ve	dvou	rovinách.	Společenství	mezi	lidmi	a	spo-
lečenství	s	Bohem.	Když	člověk	cítí	toto	společenství,	je	vnitřně	
klidnější.	 Když	 je	 sám,	 mnohdy	 zápasí	 se	 strachy:	 Co	 se	 mnou	
bude?	Jak	to	dopadne?	A	v	ten	moment	je	najednou	sám	na	prvním	
místě	a	mnohdy	ho	nezajímá	okolí.	Církev	nabízí	společenství	a	na-
ději,	že	stupně	vítězů	nejsou	pro	jednoho	člověka,	ale	pro	každého.

Čemu se věnuje duchovní ve svém volném čase?
	 Dříve	jsem	hodně	sportoval,	teď	už	je	pro	mne	jediným	spor-
tem	chůze.

BISKup cIKrle: HumOr je ZNámKOu VNITřNí pOHOdY
obLastní charita tišnov

Zlata Ptáčková, Marta Rémarová

Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle navštívil 
nově otevřené sídlo Domácí hospicové péče v Br-
něnské ulici v Tišnově. Foto: Zlata Ptáčková
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Už když jste přišel do tišnovského sídla Domácí hospicové 
péče, zaujal jste mě svou dobrou náladou a humorem. Míst-
nost jako by se rozzářila. Kdysi jste řekl, že „humor je znám-
kou pohody a nedovedete si představit, že by měl v životě 
chybět“. 
	 Ano,	 cítím,	 že	humor	vyplývá	 z	 vnitřní	pohody	a	 ta	dokáže	
bourat	hranice	mezi	lidmi.	Když	je	člověk	blokovaný	a	moc	toho	
na	sobě	nese,	tak	je	stažený	do	sebe	a	věci	kolem	moc	nevnímá.	
Mnohdy,	když	někam	přijdu,	cítím,	jak	jsou	lidé	kolem	zaražení,	
nevědí,	 co	 mají	 očekávat,	 jsou	 vůči	 biskupovi	 plni	 předsudků	
a	nejistoty.	Ale	když	řeknu	na	úvod	nějaký	vtip	nebo	veselou	his-
torku,	hned	se	atmosféra	uvolní	a	po	chvíli	si	můžeme	povídat	
o	všem,	co	koho	zajímá	nebo	trápí.	
	 Jednou	se	mi	stalo,	že	za	mnou	po	biřmování	přišli	dva	staří	
manželé.	Paní	mi	povídá:	„Pane	biskupe,	že	si	od	nás	vezmete	
jablíčka?“	Aby	vám	nechyběla,	měl	jsem	obavu.	A	ta	paní	odvě-
tila:	„Víte,	nám	se	jich	letos	urodilo	tolik,	že	je	dáváme	i	prasa-
tům.“	A	tak	jsem	si	je	klidně	vzal.

	 Rozhovor	s	otcem	biskupem	Mons. ThLic. Vojtěchem Cikr-
lem	byl	pořízen	koncem	dubna	při	jeho	návštěvě	oblastní	charity.	
Doprovod	mu	dělal	ředitel	Diecézní	charity	Brno	Ing.	Mgr.	Old-
řich	Haičman.
	 Oba	zavítali	na	jednotlivé	služby	naší	charity.	Společně	s	dal-
šími	 řediteli	 oblastních	 charit	 brněnské	 diecéze	 si	 prohlédli	
prostory	charitních	služeb,	otec	biskup	prostory	požehnal	a	po-
hovořil	 s	 pracovníky	 služeb	 o	 jejich	 práci.	 Zvláštní	 zastavení	
proběhlo	v	sídle	zmiňované	Domácí	hospicové	péče	a	Charitní	

ošetřovatelské	služby	v	Brněnské	ulici.	Nové	prostory	pro	tyto	
služby	byly	při	této	příležitosti	slavnostně	otevřeny	a	současně	
s	prostory	požehnal	otec	biskup	rovněž	nový	automobil	pro	hos-
picovou	péči,	který	byl	zakoupen	z	prostředků	tříkrálové	sbírky.	
V	odpoledních	hodinách	pokračovala	návštěva	ve	Skryjích,	kde	
si	pro	všechny	zúčastněné	přichystali	klienti	chráněného	bydle-
ní	krátký	srdečný	program,	do	kterého	se	hrou	na	kytaru	a	zpě-
vem	zapojil	 dokonce	 i	 sám	otec	biskup.	Společnou	modlitbou,	
pozdnějším	svátečním	obědem	a	přátelskou	konverzací	byla	pří-
jemná	návštěva	ukončena.

	 Často	nám	nabízíte	materiální	dary	z	kuchyně,	ze	skříně	nebo	
i	z	celých	pozůstalostí.	My	 jsme	za	ně	velmi	vděčni.	Těší	nás,	
že	myslíte	i	na	ostatní,	kteří	nemuseli	mít	v	životě	takové	štěs-
tí,	a	chcete	jim	pomoci.	Protože	však	nemáme	velké	skladovací	
prostory	a	protože	ne	vždy	najdou	všechny	dary	uplatnění,	roz-
hodli	jsme	se	to	nám	i	vám	trochu	usnadnit.	
	 Sepsali	jsme	seznam	věcí,	které	potřebujeme	pro	naše	klienty	
v	nouzi	nebo	pro	fungování	našich	služeb.	Najdete	ho	aktualizo-
vaný	na	našem	webu:	www.tisnov.charita.cz/domaprebyva.
	 Můžete	se	vždy	podívat,	jestli	vámi	nabízenou	věc	využijeme,	
nebo	nám	naopak	(na)	některou	můžete	cíleně	přispět.	Seznam	
naleznete	také	na	naší	nástěnce	na	ulici	Dvořáčkova.	
	 Naše	oblastní	charita	v	rámci	charitní	záchranné	sítě	posky-
tuje	materiální	pomoc	lidem	v	akutní	nouzi	a	pomáhá	potřebným	
v	šesti	sociálních	a	ve	dvou	zdravotních	službách.	
 Kam s ostatními věcmi? 
	 Hezké oblečení	můžete	v	zavázaném	pytli	vhodit	do	modré-
ho	charitního kontejneru	na	oblečení,	který	se	nachází	u	sta-
rého	hřbitova.	Opravdu hezké oblečení a funkční věci do do-
mácnosti	můžete	přinést	na	SWAP	(„výměnný	obchod“),	který	
pořádá	Městské kulturní středisko Tišnov	 dvakrát	do	 roka.	

S	MěKS	jsme	také	navázali	velmi	pěknou	spolupráci.	Po	skon-
čení	SWAPu	si	můžeme	vybrat	ze	zbylých	věcí	přesně	ty,	které	
zrovna	pro	naše	klienty	potřebujeme.	Za	tuto	možnost	moc	dě-
kujeme.	Dětské oblečení	můžete	 zkusit	 prodat,	 ale	 i	 darovat	
na	 prodejní	burze dětského oblečení,	 kterou	pořádá	dvakrát	
do	roka	(na	jaře	a	na	podzim)	Rodinné centrum Studánka.	Vel-
ké množství oblečení	 můžete	 zavézt	 do	 Brna	 do	 charitního	
bazaru	 Baltazar.	 Opotřebované,	 ale	 funkční	 domácí	 potřeby	
a	další	věci z domácnosti	můžete	dvakrát	ročně	(v	období	před	
Blešími	trhy)	věnovat	do	 Větší věci	(nábytek	apod.)	zkuste	na-
bídnout	za	odvoz	na	některém	z	portálů	typu:	Vsezaodvoz.cz,	
Nevyhazujto.cz	 nebo	ve	 facebookové	skupině	Tišnov a okolí 
free bazar.	Pokud	jde	o	pěknou	funkční	věc,	nejspíš	svého	ma-
jitele	najde	a	třeba	tak	někomu	potřebnému	pomůžete	napřímo.	
	 Děkujeme,	že	pomáháte	s	námi!	
	 Budeme	vděční,	 pokud	se	 stanete	naším	sponzorem	či	dár-
cem	a	přispějte	nám	(i	částečně)	na	věc,	kterou	aktuálně	potře-
bujeme.	Podívejte	se	na	možnosti	podpory	na	našem	webu
www.tisnov.charita.cz/chcete-s-nami-pomahat	 nebo	 kontak-
tujte	přímo	fundraiserku:	Markéta	Horáková	Lazarová,	marke-
ta.horakovalazarova@tisnov.charita.cz,	735	749	746.	

cO Vám dOmA přeBýVá A Nám ScHáZí
obLastní charita tišnov

Markéta Horáková Lazarová

Biskup Vojtěch Cikrle navštívil i charitní zařízení ve Skryjích, kde si 
pro všechny zúčastněné přichystali klienti chráněného bydlení krátký 
srdečný program.  Foto: archiv Oblastní charity Tišnov
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 Roháč obecný	(Lucanidae)	je	skutečnou	ozdobou	našich	lesů.	
Bohužel	však	velice	vzácnou,	neboť	tento	nápadný	brouk	patří	
k	ohroženým	a	chráněným	druhům.	U	nás	se	vyskytuje	nejvíce	
v	oborách,	kde	má	skoro	ideální	podmínky.	Zásahy	do	biotopu	
jsou	zde	citlivější	a	nedochází	tak	často	k	odstraňování	starých	
stromů	a	pařezů,	které	 jsou	přirozeným	prostředím	a	zdrojem	
obživy	tohoto	brouka,	respektive	jeho	larvy.	
	 Populace	roháče	obecného	je	vázána	převážně	na	porosty	sta-
rých	dubů,	v	jejichž	práchnivějícím	dřevě	se	vyvíjejí	larvy	tohoto	
brouka.	Samička	klade	vajíčka	do	trouchnivějících	kmenů	dubů.	
Larvy	se	živí	rozkládajícím	se	dřevem	a	na	konci	svého	vývoje	se	
zakuklí	do	kokonu	vytvořeného	z	trouchnivějícího	dřeva	a	hlíny	
v	půdě.	Přirozenými	nepřáteli	roháčů	ještě	v	podobě	larvy	jsou	
straky,	jezevci,	lišky,	ježci,	datlové	a	přemnožená	černá	zvěř.	
	 Larva	 prochází	 několika	 fázemi	 vývoje,	 asi	 po	 pěti	 letech	
se	zakukluje.	Většinu	svého	života	tedy	stráví	roháči	ve	stádiu	
ponravy.	Po	zakuklení	se	z	ní	asi	po	třech	měsících	vylíhne	do-
spělý	brouk.	Ten	žije	pouze	několik	měsíců,	můžeme	jej	spatřit	
od	června	do	srpna.	Živí	se	nektarem	a	šťávou	stromů	a	rostlin.	
Létá	za	soumraku	a	jeho	pomalý	let	je	doprovázen	charakteris-
tickým	hluboce	bzučivým	zvukem.	

	 Sameček	roháče	obecného	dorůstá	délky	35	až	75	milimetrů	
a	samičky	 jsou	nápadně	menší	a	dorůstají	délky	30	až	45	mi-
limetrů.	Tento	brouk	 je	zajímavý	nejenom	svým	vzhledem,	ale	
i	způsobem	života.	Pokud	budeme	přemýšlet	nad	přívlastky,	kte-
ré	by	mu	nejvíce	slušely,	tak	nás	napadá	okamžitě	majestátný,	
velký,	silný	a	úžasný.	
	 Úroveň	 kvality	 životního	 prostředí	 může	 výrazně	 přispět	
k	tomu,	že	se	s	tímto	krásným	broukem	setkáme	ve	volné	příro-
dě	častěji.

KráSNý BrOuK
 NAŠí přírOdY

Josef Permedla

Sameček roháče obecného dorůstá délky 35 až 75 milimetrů.
Foto: Josef Permedla

Sdružení sportovních klubů Tišnov, z. s. pořádá

AKADEMII
SPORTOVNÍCH SPOLKŮ

Fotbal – Házená – Basketbal – Stolní tenis – Volejbal

19. června 2019 v 17.00 hod. 
sportovní hala SSK Tišnov, z. s., Drbalova 274

Zveme všechny příznivce sportu na ukázky herních 
dovedností jednotlivých sportů.

Nabízíme konzultace s trenéry, s předsedy spolků a možnost 
přihlásit své děti do přípravek pro sezónu 2019/2020. 

Mgr. Martina Haklová Vás seznámí s projektem „Lokomoce“ 
– pohybová všestrannost dětí a mládeže.

Přihlaste své děti do sportu a snížíte tak závislost dětí 
na počítačových hrách a internetu.
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Výsledky Brněnského běžeckého poháru
	 Skončil	 Brněnský	 běžecký	 pohár,	 nejdelší	 běžecký	 seriál.	
Přes	1	300	běžců	se	od	listopadu	do	dubna	setkávalo	na	dese-
ti	dílčích	závodech.	Atletický	klub	nemohl	chybět	a	naši	běžci	
se	v	konkurenci	vrcholových	 i	výkonnostních	běžců	neztratili.	
V	kategorii	přípravky	starší	dívky	skončila	celkově	21.	Modřic-
ká	Kateřina.	Dále	kategorie	mladší	žákyně	19.	Mazálková	Natá-
lie;	mladší	žáci	13.	Marek	Jakub,	absolvoval	všech	deset	závodů;	
starší	žákyně	7.	Kundrátová	Magda;	v kategorii ŽV1 skončila 
na vynikajícím místě 3. Seberová Petra;	kategorie	Ž	8.	Hál-
ková	Dagmar.	23.	Vojtová	Daniela	a	24.	 Jíchová	 Ivana	v	ŽV2.	
V	mužích	41.	Kundrát	Jaroslav.

Výsledky 28. tišnovského atletického čtyřboje 
	 Letošní	jarní	závody	se	už	při	organizaci	potýkaly	s	drobnými	
problémy.	Atletický	kalendář	je	nabitý	od	května	až	do	června,	
a	když	k	tomu	přidáte	předpověď	počasí,	která	dlouhodobě	pre-
dikovala	na	sobotu	4.	5.	2019	déšť	a	teplotu	kolem	8	°C,	tak	to	
nejsou	zrovna	kdovíjaké	vyhlídky	(Pozn.:	lít	jako	z	konve	začalo	
dvě	 hodiny	 po	 závodě).	 V	 pondělí	 před	 závodem	 došla	 zpráva	
o	 změně	 termínu	 1.	 kola	 ligy	 družstev	 staršího	 žactva	 včetně	
Mistrovství	 Jihomoravského	kraje	mladšího	a	 staršího	 žactva,	
které	se	přesunulo	z	neděle	právě	na	naši	sobotu…	Suma	su-
márum,	 už	 jsme	 s	 termínem	 nehýbali	 a	 závod	 jsme	 ponechali	
v	 termínu	soboty.	 I	 tak	si	cestu	do	Tišnova	našlo	63	mladých	
závodníků.	 Příjemná	 atmosféra	 s	 perfektní	 prací	 rozhodčích	
pak	přispěla	ke	zdárnému	průběhu	závodů.	Závěrečné	předání	
medailí	a	diplomů	bylo	následováno	tombolou.	Tradiční	vrchol	
tomboly	 –	 dort	 –	 tentokráte	 odcestoval	 do	 Blanska.	 Vítězové	
kategorií:	 Předpřípravka	 II	 –	 CH	 (2012	 a	 mladší)	 Machovský	
Ondřej;	Předpřípravka	II	–	D	(2012	a	mladší)	Nedomová	Sabina;	
Předpřípravka	I	–	CH	(2010–2011)	Doležal	Filip;	Předpříprav-
ka	I	–	D	(2010–2011)	Žáková	Rebecca;	Přípravka	–	CH	(2008–

2009)	Špička	David;	Přípravka	–	D	(2008–2009)	Šocová	
Hannah;	Mladší	žáci	(2006–2007)	Marek	Jakub;	Mladší	
žákyně	(2006–2007)	Seberová	Aneta.	
	 Poděkování	patří	sponzorům	a	partnerům	závodu:	Geo-
detická	kancelář	Souček,	město	Tišnov,	Vitar	s.	r.	o.	a	ZŠ	

nám.	28.	října.	Jmenovité	poděkování	patří	všem	organizátorům	
a	 rozhodčím,	a	 to:	 Ivan	a	Alena	Ochrymčukovi,	Katka	Smeta-
nová,	 Danča	 Vojtová,	 Jindra,	 Jakub	 a	 Anička	 Vrzalovi,	 Karel,	
Helena	 a	 Veronika	 Součkovi,	 Martin	 Novotný,	 Filip	 Misař,	 Fi-
lip	Drhlík,	Tereza	Výletová,	Jarek	Kundrát,	Ivana	Jíchová,	Ale-
na	a	Pavel	Maškovi,	Martin	a	Míša	Maškovi	a	Katka	Berková.	
A	také	Petra	a	Martin	Seberovi.	
	 Podrobné	výsledky	s	 fotogalerií	 jsou	k	nahlédnutí	na	www.
aktisnov.cz.

Blažková mistryní jižní Moravy
	 Souběžně	s	naším	tišnovským	čtyřbojem	se	konal	v	Břeclavi	
Přebor	Jihomoravského	kraje	staršího	a	mladšího	žactva	společ-
ně	s	1.	kolem	družstev	staršího	žactva.	Za	družstvo	AHA	Vyškov	
nastoupili	tři	Tišnováci:	Ondřej	Černý	(60	m	8,61	s;	150	m	21,05	
s;	dálka	445	cm),	Johana	Kalná	(dálka	460	cm	9.	místo;	výška	
135	cm	a	9.	místo)	a	Hanka	Blažková	(60	m	7,96	1.	místo;	100	m	
př.	15,70	s	1.	místo;	150	m	19,77	s	3.	místo).	Johanka	tak	potvr-
dila	svou	příslušnost	k	jihomoravské	špičce	a	Hanka	získala	pro	
Tišnov	tři	medaile	z	přeborů	jižní	Moravy.

10. Boskovické běhy
	 Desáté	Boskovické	běhy,	jejichž	hlavní	část	tvoří	Běh	za	sed-
mizubým	hřebenem,	jsou	významným	sportovním	svátkem	běž-
ců,	a	to	zejména	tišnovských.	Rádi	navštěvují	hlavní	závod	Běh	
za	sedmizubým	hřebenem,	protože	 tento	běh	prostě	umí.	Naší	
parádní	disciplínou	jsou	totiž	štafety.	A	letos	se	to	opět	potvr-
dilo.	V	ženských	dvoučlenných	týmech	zvítězily	Petra	Seberová	
se	Silvou	Divišovou	(48:56)	a	druhé	místo	patřilo	Daniele	Vojto-
vé	s	Katkou	Smetanovou	(58:05).	V	mixech	pak	Jarek	Kundrát	
s	Jindrou	Vrzalovu	doběhli	třetí	(54:08).	V	individuálním	závodě	
pak	nastoupila	Lenka	Sodomková	(1:11:38)	a	doběhla	97.	v	ka-
tegorii	ženy	A.

Pétanque si v Šerkovicích mohou zahrát i děti.
Foto: Miroslav Randuch

BěžecKý SOuHrN
Martin Sebera

Šerkovické koulení 2019
Miroslav Randuch

Příznivci hry pétanque společně s Obecním úřadem Šerkovi-
ce zvou mladé i starší hráče na 13. ročník otevřeného tur-
naje dvojic dětí a dvojic dospělých. Turnaj se koná v sobotu 
15. června od 13.30 hodin na hřišti v Šerkovicích. 

Prezentace bude probíhat na místě od 13 do 13.30 hodin. Limit 
účastníků je 50 dvojic. Systém hry – 4 kola, „švýcar“. Není sta-
novena žádná věková hranice, hrát mohou i úplní začátečníci.
Pro vítěze jsou připraveny medaile a věcné ceny, pro ostatní 
účastníky drobné ceny (věcné i sladké). 
Občerstvení zajištěno. Informace, případně přihlášky na tele-
fonním čísle 777 765 882.
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	 I	když	počasí	není	zrovna	ideální,	turistická	sezóna	nečeká.	
Tišnov	 včetně	 jeho	 okolí	 může	 nabídnout	 spoustu	 míst,	 která	
stojí	za	navštívení.	Ať	už	jsou	to	architektonická	místa,	nebo	na-
učné	stezky,	vždy	se	dá	naplánovat	pěkný	výlet.	V	nové	rubrice	
Tišnovských	novin	se	můžete	nechat	inspirovat	místy,	která	se	
dají	navštívit.	
	 Jistě	si	říkáte,	proč	si	o	tom	rodilý	Tišnovák	bude	číst	v	novi-
nách,	když	tu	žije	a	všechna	místa	zná.	Nicméně	i	když	to	člověk	
sám	 zná,	 vždy	 se	 může	 dozvědět	 něco	 nového	 a	 být	 příjemně	
překvapen.	
	 V	červnu	děti	finišují	ve	škole,	a	tak	se	hodí	procvičit	mozko-
vé	závity	například	výletem	do	přírody.	Třeba	po	naučných	stez-
kách.	Takovýto	výlet	není	jistě	určen	jen	pro	děti,	ale	na	své	si	
přijdou	i	ostatní	věkové	kategorie.	


naučná stezka kLucaniny Pro neJmenší 
děti a rodinná naučná stezka 
Od	září	2009	je	cesta	k	rozhledně	Klucanina	oživena	naučnou	
stezkou	pro	nejmenší	děti,	kterou	realizovali	rodiče	z	tišnovské-
ho	Rodinného	centra	Studánka.	V	letošním	roce	byla	stezka	pro-
dloužena	a	rozšířena	o	další	interaktivní	tabule.	Ty	mohou	nejen	
dětem,	ale	i	dospělým	přiblížit	stromy,	keře,	savce,	ptáky,	hmyz	
a	další	krásy	přírody	vyskytující	se	přímo	na	Klucanině.	
Výchozí	bod:	parkoviště	u	hřbitova	/	Délka:	1,2	km


naučná stezka cesta hrdeLního Práva
Sedm	zastavení	–	sedm	smrtelných	hříchů	a	oproti	tomu	sedm	
ctností.	Pýcha,	nestřídmost,	smilstvo,	lakomství,	závist,	lenost	
a	hněv	jsou	doplňovány	svými	kladnými	opaky	–	pokora,	štěd-
rost,	 cudnost,	 přejícnost,	 střídmost,	 mírumilovnost	 a	 činoro-
dost.	K	naučné	stezce	je	vytištěna	brožura,	která	je	k	vyzvednutí	
v	Turistickém	informačním	centru	Tišnov.	Ke	stažení	je	i	aplika-
ce	do	telefonu.	
Výchozí	místo:	pod	radnicí	/	Délka:	2,5	km	/	Počet	zastavení:	7	


naučná stezka květnice 
S	pozoruhodnostmi	živé	i	neživé	přírody	hory	Květnice	nad	Tiš-
novem	a	problematikou	její	ochrany	seznamuje	návštěvníky	na-
učná	stezka,	která	je	zavede	také	na	místa	s	krásnými	výhledy	
do	okolní	krajiny,	a	to	až	k	okrajům	Českomoravské	vrchoviny.	
Výchozí	místo:	 u	Muzea	města	Tišnova	 /	Délka:	 7	km	 /	Počet	
zastavení:	13

TurISTIcKá SeZóNA V TIŠNOVě
Eliška Špačková
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naučná stezka
Po starých názvech Jamného
Stezka	vznikla	proto,	aby	nezanikly	staré	místní	názvy	malebné	
vesničky	Jamné	u	Tišnova.	Po	trase	jsou	umístěny	tabule	ozna-
čující	nejvýznamnější	místní	názvy.
Výchozí	místo:	Jamné	/	Délka:	5,7	km


naučná stezka PředkLášteří
Stezka	vedená	po	zelené	turistické	značce	lesní	cestou	k	lomu	
seznamuje	návštěvníky	s	tématem	lesa	a	lesnictví.	
Výchozí	místo:	u	silnice	Tišnov–Deblín	nebo	u	lomu	Předklášteří	
/	Délka:	3,2	km	


naučná včeLařská stezka
s názvem cesty medu
Na	lesní	cestě	mezi	Malhostovicemi	a	Skaličkou	se	nachází	ně-
kolik	zastavení	věnovaných	životu	a	významu	včel.	Můžete	se	
dočíst	o	různých	typech	úlů	a	péči	o	ně	a	další	zajímavé	infor-
mace.	Informační	tabule	jsou	doplněny	řadou	hezkých	fotogra-
fií,	které	přiblíží	život	včel	i	dětem.	Nedaleko	prvního	zastavení	
u	Malhostovic	se	nachází	řada	úlů	místního	včelaře.
Výchozí	místo:	Malhostovice	/	Délka:	2	km	/	Nedaleko	prvního	
zastavení	u	Malhostovic	se	nachází	řada	úlů	místního	včelaře.


naučná stezka Járy cimrmana
Stezka	Járy	Cimrmana	vznikla	za	přispění	místní	lomnické	sku-
piny	„cimrmanologů“	a	spojuje	náměstí	v	Lomnici,	kde	se	nachá-

zí	plastika	„Nohy	Járy	Cimrmana“,	s	hájovnou	na	Sýkoři,	u	které	
je	 umístěna	 Cimrmanova	 busta	 zvaná	 „Cimrmanovo	 Pohlaví“.	
Během	cesty	se	nachází	několik	zastávek	zvaných	„plahočiny“,	
které	zpestřují	cedulky	mapující	život	tohoto	českého	všeuměla	
19.	století.	Najdeme	zde	úryvky	z	divadelních	her,	písní	nebo	jiné	
humorné	texty.	
Výchozí	místo:	Lomnice,	nám.	/	Lomnice–Synalov–Sýkoř,	háj	/	
Délka:	5	km	/	Počet	zastavení:	7


naučná stezka obora Lomnice
Naučná	stezka	vede	lokalitou	bývalé	zámecké	obory	a	návštěv-
níky	seznamuje	se	zajímavostmi	území	včetně	údajů	o	historii	
obory,	lesním	porostu,	fauně,	flóře	a	správě	lesů.
Výchozí	místo:	Lomnice,	tzv.	sněžné	jámy	/	Délka:	2	km	/	Počet	
zastavení:	9


debLínská naučná stezka
Stezka	se	nachází	v	 lesním	komplexu	asi	1,5	km	od	deblínské	
myslivny.	Výlet	můžete	zakončit	příjemným	posezením	u	lesní-
ho	rybníčku	„U	prvního	buku“.	Na	podzim	se	tato	oblast	stává	
rájem	všech	houbařů.	
Výchozí	místo:	u	silnice	Deblín–Svatoslav	nebo	od	Deblínského	
rybníka	/	Délka:	2	km	/	Počet	zastavení:	6

Další tipy na místa, která lze navštívit nejen na Tišnovsku, se dočtete 
v příštím čísle.
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Luštitelský	cyklus	o	spisovatelích	z	Tišnova	a	okolí	dospěl	k	pátému	pokračování.	V	tajenkách	najdete	názvy	dvou	knih	od	téhož	
autora;	Vaším	úkolem	je	nejen	tyto	tajenky	úspěšně	vyluštit,	ale	také	nám	napsat,	kdo	je	autorem	příslušných	literárních	děl	(křestní	
jméno	i	příjmení).

KřížOVKA
cykLus křížovek tišnovští sPisovateLé – 5. díL

Martin Sebera, text Václav Seyfert

� �

�

Znění	tajenek	i	jméno	a	příjmení	příslušného	autora	obou	knih	nám	zašlete	na	adresu	noviny@kulturatisnov.cz	
nejpozději	do 17. června 2019.
Správné	řešení	z	minulého	čísla:	Z našich luhů, Páni z Pernštejna.	Autorem	knih	je	Josef Soukal.



TN 06/201954

RůZné

	 Dlouho	jsem	váhal,	zda	má	vůbec	smysl	tento	článek	napsat,	
ale	po	zhlédnutí	záznamu	z	posledního	zasedání	zastupitelstva	
města	 Tišnova,	 které	 trvalo	 více	 jak	 tři	 a	 půl	 hodiny,	 jsem	 si	
řekl,	že	ano.	Pokusím	se	v	tomto	textu	zamyslet	nad	úrovní	lo-
kální	politiky,	nad	otázkou	cenzury,	svobodného	projevu,	kritiky,	
pravdy,	fabulace,	ale	i	kultury	komunikace,	chování,	dodržování	
zákonných	norem	a	v	neposlední	řadě	smyslu	demokracie.
	 Když	jsem	zavřel	stránky	YouTube	se	zmíněným	zasedáním,	
položil	jsem	si	otázku,	jestli	opravdu	po	něčem	podobném	toužil	
náš	 první	 prezident,	 a	 tak	 jsem	 sáhl	 po	 Čapkových	 Hovorech	
s	T.	G.	Masarykem	a	začetl	se	do	jeho	vyprávění	o	demokracii.	
S	údivem	jsem	zjistil,	že	nepochybně	řešil	to	samé,	co	my	dnes.	
Karel	Čapek	položil	TGM	otázku,	nebo	lépe	řečeno	konstatoval:	
„… dnes je spíš zvykem hledat na demokracii chyby a mluvit o krizi 
demokracie.“	Na	což	TGM	zareagoval	slovy:	„Krize demokracie – 
prosím vás, co dnes není v krizi? Žijeme právě v době přechodní. 
Jsme – všechny státy a národy – v těžkém přerodu; těžko žádat hned 
dílo dokonalé a na věky. To neznamená, že by naše demokracie, vů-
bec naše řády nemohly být lepší, než jsou. Demokracie má své chyby, 
protože občané mají své chyby.“	
	 Upřímně	se	mi	ulevilo,	není	to	tak	strašné,	jak	se	mi	to	na	prv-
ní	pohled	zdálo.	Ale	pak	jsem	si	vzpomněl	na	poslední	půlhodinu	
jednání	zastupitelstva	a	říkal	jsem	si,	kde	se	bere	v	lidech	tako-
vá	agresivita?	Proč	má	někdo	potřebu	místo	věcné	argumentace	
lidi	slovně	napadat,	skákat	jim	do	řeči	a	urážet	je?	Je	toto	ještě	
stále	svoboda	projevu?	Dozvěděl	jsem	se	mimo	jiné,	že	se	v	Tiš-
novských	 novinách	 užívá	 cenzura,	 která	 je	 přitom	 ze	 zákona	
nepřípustná.	Nařknout	někoho	z	něčeho	nekalého	je	snadné,	ale	
co	když	to	nařčení	není	pravdou?	A	tak	jsem	se	podíval	po	tom,	
co	to	vlastně	je	cenzura.	Wikisofia	praví,	že	cenzura	je	„ideově 
politická kontrola vydávání tiskovin (knih, periodik, letáků apod.), 
která se projevuje zákazem vydávání a rozšiřování dokumentů, které 
jsou považovány za nežádoucí anebo závadné z důvodů společen-
ských, politických, náboženských, mravních nebo jiných důvodů.“
	 Díky	tomu,	že	v	minulosti	v	naší	zemi	docházelo	k	ovlivňová-
ní	či	zneužívání	tzv.	„radničních	novin“,	zareagovali	zákonodárci	
na	tento	stav.	Tiskový	zákon	novelizovali	a	zavedli	do	něj	pojem	
„periodický	 tisk	územního	 samosprávného	 celku“,	 kde	 přesně	
vymezili	 pravidla	pro	 vydávání	 takové	 tiskoviny;	 v	našem	pří-
padě	Tišnovských	novin.	V	tomto	zákoně	se	jasně	hovoří	o	tom,	
že	právo	na	zveřejnění	názoru	má	každý	zastupitel	samospráv-
ného	celku.	Nikde	se	v	něm	nepíše	o	automatickém	právu	obča-
na	na	otištění	jakéhokoli	jeho	textu,	ani	povinnosti	vydavatele	
takový	 článek	 uveřejnit.	 Žijeme	 v	 zastupitelské	 demokracii,	
a	proto	je	kladen	důraz	na	osobu	zastupující	voliče.	Občanské	
sdružení	Oživení,	které	se	dlouhodobě	zabývá	protikorupčními	
aktivitami,	vydalo	„Manuál	pro	dobré	radniční	periodikum“,	kde	
se	mimo	jiné	píše,	že:	„Redakce má kompetenci nezařadit taková 
faktická tvrzení, která by zakládala právní odpovědnost vydavatele 
za trestný čin pomluvy anebo za zásah do důstojnosti, cti, vážnosti 
fyzické osoby nebo pověsti právnické osoby.“	A	dále	uvádí:	„Redak-
ce má také právo dodané příspěvky krátit s ohledem na rozvržení 

plochy… může je zařazovat editorsky, anebo z dodaných podkladů 
využít jen některé pasáže, citace a začlenit je do redakčně zpracova-
ných článků.“
	 Vrátím-li	se	k	nařčení	z	cenzury,	pak	nezbývá	než	konstato-
vat,	že	pokud	je	cenzurou	míněno	redakční	zkrácení	článku,	no-
tabene	pasáže,	která	s	předchozím	textem	a	jeho	formou	věcně	
nesouvisí,	přičemž	je	beze	zbytku	zachována	podstata	textu,	ne-
může	se	jednat	o	cenzuru,	ale	o	základní	princip	redakční	práce.	
Jedinou	 chybou	může	 býti	 to,	 že	 u	 článku	nebylo	uvedeno,	 že	
je	redakčně	krácen,	a	to	v	tom	případě,	pokud	by	o	tom	nebyl	
autor	informován,	a	to	ani	ústním	podáním.	Co	potom	s	takovým	
nařčením	o	cenzuře?	Je	to	jen	názor,	slova,	která	se	nemusí	brát	
vážně	nebo	lež?
	 Základním	stavebním	kamenem	občanské	společnosti	je	ctění	
demokratických	principů,	tedy	ctění	obecných	právních	norem,	
které	jsou	pro	všechny	stejné.	Pokud	je	budu	bagatelizovat,	ohý-
bat	jejich	smysl,	případně	zpochybňovat,	mohu	potom	zpochybnit	
celý	právní	systém	a	celé	společenské	uspořádání	a	vzájemnou	
sounáležitost,	tedy	jakýkoli	význam	společného	soužití.
	 Mám	 za	 to,	 že	 k	 jednání	 zastupitelstva	 patří	 rovněž	 sluš-
nost	 a	 kultura	 projevu.	 Jde	 o	 základní	 vyjádření	 úcty	 člověka	
k	člověku	a	ke	společným	demokratickým	hodnotám.	Vědom	si	
vlastní	nedokonalosti	nepředpokládám,	že	někdo	koná	se	zlým	
úmyslem	 či	 záměrnou	 nedbalostí.	 To,	 co	 jsem	 viděl,	 na	 mne	
však	působilo	zcela	opačně.	Samotná	fakta,	byť	dobře	míněná,	
se	ztrácela	za	způsobem	chování,	který	je	pro	běžného	člověka	
za	hranicí	přijatelnosti.	Jako	by	síla	hlasu	automaticky	zname-
nala	silnější	argument.	Nebo	ještě	lépe	řečeno,	křičím,	protože	
musím	překřičet	zeď,	kterou	jsem	si	kolem	sebe	postavil	proto,	
abych	nemusel	poslouchat	jiné.	Pokud	by	se	něco	takového	ob-
jevilo	 v	 soudní	 síni,	 tak	 nepochybuji	 o	 tom,	 že	 by	 dotyčnému	
soudce	uložil	pokutu,	nebo	jej	nechal	vyvést	z	jednací	síně.	Trpě-
livost	předsedajícího	byla	v	tom	okamžiku	vlastně	obdivuhodná	
a	vstřícná	nad	rámec	jednacího	řádu.
	 Ke	každému	projednávanému	bodu	zastupitelstva	byla	dána	
kromě	zvolených	zástupců	možnost	vyjádřit	se	i	občanům	z	řad	
veřejnosti.	Fakta	tříbí	mysl,	a	proto	jen	shrnu,	že	jeden	jediný	
občan	měl	prostor	vyjádřit	se	k	projednávaným	bodům	v	délce	
přesahující	24	minut.	Tomu	odpovídala	i	délka	odpovědí.	Mini-
málně	 ve	 třech	 případech	 se	 vyjádřil	 k	 projednávanému	 bodu	
více	jak	dvakrát,	v	jednom	z	případů	dokonce	sedmkrát,	přesto-
že	má	dle	jednacího	řádu	právo	pouze	na	dvě	reakce.	I	když	se	
zastupitelstvo	může	usnést,	že	omezí	délku	vystoupení	každého	
občana	na	jednu	minutu,	neučinilo	tak	a	šest	stanovisek	jedno-
ho	jediného	občana	bylo	delších	než	uvedené	penzum.	Přestože	
má	býti	diskuse	věcná	k	danému	bodu,	nebylo	tomu	tak	v	mnoha	
případech	a	výjimkou	nebylo	ani	skákání	do	řeči	a	udělování	si	
slova	sobě	samotnému.	Je	jasné,	že	se	objevily	i	věci,	které	neby-
ly	v	pořádku,	ale	v	tom	případě	dotčené	osoby	zareagovaly	tak,	
že	přiznaly	 chybu,	 což	 je	 zcela	normální,	 a	přislíbily	nápravu.	
Nikdo	není	neomylný	a	je	zcela	přirozené,	že	v	lidském	snažení	
dochází	k	chybám.	Konec	konců,	kdo	nic	nedělá,	nic	nepokazí,	

prAVdA A láSKA ZVíTěZí NAd lží A NeNáVISTí
aneb demokracie v Přímém Přenosu

Pavel Hanák
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a	ne	každý	je	ochoten	převzít	míru	zodpovědnosti	za	vyšší	celek.	
Tímto	se	nesnažím	o	vyjadřování	jakýchkoli	sympatií,	či	být	tzv.	
politicky	korektní.
	 Zpětná	 vazba	 od	 veřejnosti	 je	 nutná.	 Tou	 nejlepší	 jsou	 pak		
volby	samotné.	Neboť	vládnoucí	garnitura	nesmí	usnout	na	vav-
řínech	a	znecitlivět	vůči	prostoru,	ze	kterého	vzešla.	Vše	má	ale	
své	meze	a	nepochybně	nejsem	jediný,	kdo	přemýšlí	nad	tím,	kdy	
se	jedná	o	zpětnou	vazbu,	kdy	o	zaslouženou	kritiku	a	kdy	o	zby-
tečné	 napadání	 a	 agresivitu,	 či	 zveličování	 banalit.	 I	 toto	 řešil	
Masaryk	a	vyjádřil	to	v	Čapkových	Hovorech	takto:	„Ano, děláme 
chyby, sám jsem jich udělal dost, neumíme to ještě. Republika, demo-
kracie, náš stát je mladý a dostal se nám skoro zadarmo. Nemáme tra-
dice v politice a v administraci, a proto děláme chyby. Nemluvím proti 
kritice, naopak přeju si kritiky všech vad a omylů; jenomže ta kritika 
nemá být k dělání demagogie, ale k poučení a k nápravě. Potřebujeme 
kritiků vzdělaných a poctivých, kritiků, kteří mají občanskou mužnost 
a kuráž; pravá kritika není negace ani svalování odpovědnosti na dru-
hé, ale spolupráce a spoluodpovědnost.“
	 Je	zřejmé,	že	ani	třicet	let	po	revoluci	nemáme	demokracii	usa-
zenou	ve	svém	nitru.	Zdá	se	mi,	že	sotva	jsme	vyvázli	z	područí	
komunistické	totality,	která	likvidovala	lidskou	identitu,	rychle	

jsme	zapomněli	a	začali	jsme	těžko	nabytou	svobodu	sami	ničit.	
Každý	jiným	způsobem.	Svoboda	samozřejmě	znamená	velké	ná-
roky	na	osobnost,	protože	žít	ve	svobodě	je	mnohem	náročnější	
než	v	diktatuře,	neboť	je	každý	sám	sobě	největším	oponentem.	
Neznamená	to	však	sebezahleděnost,	bezohlednost	a	egoismus.	
Často	se	říká,	že	svoboda	jednoho	končí	tam,	kde	začíná	svobo-
da	druhého.	A	protože	si	lidé	nedokáží	sami	pomoci,	musejí	se	
nějak	dohodnout.	Bez	dobrovolně	přijatých	společných	pravidel	
na	společné	soužití,	která	dají	prostor	nám	všem	pro	svobodné	
žití,	se	neobejdeme.	A	společná	pravidla	mohou	vzniknout	 jen	
na	základě	tradic,	 tedy	kvalitních	zkušeností,	ke	kterým	jsme	
společně	došli	demokratickým	principem.	Potom	bude	míra	svo-
body	přímo	úměrná	míře	kvality	demokracie.	A	tak	se	na	závěr	
opět	vrátím	k	zakladateli	naší	státnosti	T.	G.	Masarykovi,	ne-
boť	 jeho	důvod	pro	 demokracii	 je	 pro	mne	 zásadní:	 „Nejhlubší 
argument pro demokracii – víra v člověka, v jeho hodnotu, v jeho 
duchovnost a v nesmrtelnou duši; to je pravá, metafyzická rovnost. 
Eticky je demokracie zdůvodněna jako politické uskutečňování lásky 
k bližnímu.“	Nezbývá	mi	než	dodat,	že	bez	úcty	k	druhým	nikdy	
láska	a	pravda	nezvítězí	nad	 lží	a	nenávistí,	a	 to	ani	v	našem	
městě,	a	pokud	ne	v	něm,	tak	v	republice	už	vůbec	ne.

	 MOST	 je	 zkratka	 Místního	 Občanského	 Spolku	 Tišnováků.	
Není	 to	 politická	 strana	 ani	 politické	 uskupení.	 Je	 to	 spolek	
a	 v	 tomto	 spolku	 jsou	 zastoupeni	 učitelé,	 lékaři,	 podnikatelé,	
sportovci,	úředníci,	důchodci	i	studenti.	Platí	si	příspěvky,	aby	
si	vydělali	na	svůj	chod,	nepřijímají	 žádné	dotace	a	ani	žádné	
příkazy	 shora.	 Jejich	 členové	 a	 zároveň	 oponenti	 jsou	 občané	
Tišnova.	 Jsou	aktuálně	ve	vedení	města,	naslouchají	občanům	
a	hájí	 jejich	zájmy.	Ne	vždy	dokáží	vyjít	vstříc	všem	občanům,	
ale	to	v	mezích	demokracie	se	spoustou	protichůdných	názorů	
jde	často	velmi	obtížně.	Nejsou	kovaní	politici	a	snad	ani	nikdy	
nebudou.	Jsou	to	Tišnováci,	běžní	občané,	kteří	narážejí	na	růz-
ná	úskalí	komunální	politiky.	Ale	nepolitikaří.	V	 jednom	však	
máme	jasno,	politika není o glosách, ale o práci.	Proto	máme	
semafor	programového	prohlášení	(když	něco	slíbíme,	a	to	ze-

jména	občanům,	tak	to	chceme	splnit),	proto	rádi	pokračujeme	
v	přenosech	ze	zastupitelstva,	proto	pokračujeme	v	tradici	zve-
řejňování	materiálů	do	zastupitelstva	předem,	proto	se	můžete	
objednat	u	jednotlivých	členů	vedení	města	od	starosty	přes	rad-
ní	a	na	schůzce	probrat	své	záležitosti	atd.	A	proto	zveřejňujeme	
příspěvky	na	našem	webu	most-tisnov.cz.	A	děkujeme	za	vaše	
upozornění,	dáme	na	to	příště	lepší	pozor.	Do	TN	můžete	psát	
dál,	ale	ještě	více	oceníme,	pokud	se	s	námi	zapojíte	do	práce	
pro	 město,	 je	 jí	 tu	 vážně	 dost.	 Na	 závěr	 dovolte	 citát:	 „Práce 
ve vedení města a v zastupitelstvu je jako karavanní tábor, nenajdete 
v něm nic, co tam sami nepřinesete. Přinášet však musí všichni, ji-
nak to fungovat nebude.“

Tento článek je reakcí na článek p. Davida Vávry v TN č. 5.

pANe VáVrO, TAdY mOST, SeZNAmTe Se…
Martin Sebera, místopředseda spolku MOST

poděkování organizátorům burzy minerálů
Zita a Václav Koneční

Prostřednictvím Tišnovských novin bychom chtěli poděkovat za neskutečný kus práce s organizací letošní burzy minerálů 
v Tišnově. Tato ojedinělá akce má za sebou dlouholetou tradici, která dostala novou dynamickou energii. Krásné plakáty, 
výborné orientační značení, skvělé uspořádání vystavovatelů a nádherná expozice v hale. Jsme velice rádi, že za takovou 
exkluzivní výstavou nemusíme jezdit někam daleko do Evropy, ale máme ji přímo u nás v Tišnově stejně jako horu Květnici.

Veliké poděkování panu Tomáši Buzrlovi a jeho rodině v podpoře výstavy, městu i regionu.
Pan Buzrla je obrovskou devízou pro Tišnov. A Galerie Patriot je pro nás jako rodiče, obdivovatele přírody a příznivce Vy-
sočiny úžasnou možností vidět věci, za kterými by člověk musel jezdit světa kraj.
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Poděkování /Vzpomínáme

Děkujeme za účast, květinové dary a projevy soustrasti všem 
přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s panem lAdI-
SlAVem ZIegelBAuerem. Děkuje manželka a maminka 
s rodinami.

Dne 27. dubna uplynulo čtrnáct let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek a dědeček pan 
frANTIŠeK OpluŠTIl. Stále vzpomínají 
manželka, syn františek a syn Petr 
s rodinou.

Dne 31. května uplyne pět let od doby, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný syn, 
strýc a bratr jAN THOmAIer ve věku 
nedožitých dvaceti let. S bolestí v srdci 
vzpomíná otec a sestry jana a Veronika 
s rodinami a babička Pavlíčková.

Dne 5. června by se dožila čtyřiceti let paní 
HeleNA pIVOňKOVá. Vzpomíná manžel, 
sestra, rodiny Maruškova, Pivoňkova, 
Zhořova, Martin a Katka. 

Dne 28. května uplyne dvacet let od úmrtí 
paní Ing. eVY ZeleNÉ. 
Za tichou vzpomínku děkuje manžel 
s rodinou. 

Dne 30. května vzpomeneme nedožitých 
osmdesát pět let pana ZdeňKA OpATA. 
Stále vzpomíná manželka, syn s rodinou 
a švagrová. Všem, kdo vzpomenou s námi, 
děkujeme. 

Dne 11. května jsme vzpomněli první smutné 
výročí náhlého úmrtí našeho milovaného 
a milujícího bratra, manžela, tatínka a dědečka 
pana rOBerTA lAmAče. S láskou vzpomínají 
sestry jana, Liba, Lida, manželka Alena, děti 
Robin s Ivou a Tereza s jarkem, vnoučata Kubík 
a Karolínka, Tomík a Ráďa. Za tichou vzpomínku 
děkujeme.

Dne 25. května to bude pět let, co nás 
navždy opustil náš milovaný manžel a strýc 
pan KAmIl KlIm. Vzpomíná manželka 
a syn s rodinou.

Dne 5. června uplynul jeden rok od úmrtí 
milovaného manžela, tatínka, dědečka 
a pradědečka pana frANTIŠKA 
VArmužKY. S láskou vzpomíná manželka, 
dcera jarka a syn Zdeněk s rodinami.

Dne 6. června by se dožil devadesáti pěti 
let náš milovaný a milující tatínek, dědeček, 
pradědeček a tchán pan rOBerT lAmAč. 
S láskou vzpomínají a všem, kteří jste ho 
znali a měli rádi, za tichou vzpomínku děkují 
dcery jana, Liba, Lida a snacha Alena 
s rodinami.

Dne 4. června si připomínáme již pět let od 
chvíle, kdy navždy odešel pan ANTONíN 
pArOleK. S láskou v srdci stále vzpomíná 
manželka Zdeňka a děti s rodinami.

Dne 19. června uplyne rok, co nás navždy 
opustil ve věku devadesát dva let náš 
táta, děda a praděda pan jArOSlAV 
SeNdler. Za tichou vzpomínku děkují 
dcery s rodinami.

Dne 6. června vzpomeneme třinácté 
smutné výročí úmrtí naší milované manželky, 
maminky a babičky paní KVěTOSlAVY 
BArTOňKOVÉ. Stále vzpomínají manžel 
a děti s rodinami.

jedenáctý červen je smutným dnem, kdy 
nás před pěti lety opustil tatínek, strýc pan 
ZdeNěK KOpřIVA. S láskou a úctou stále 
vzpomínají dcera s přítelem.
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Tajemnice Městského úřadu Tišnov

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení pozice

referent/ka
Odboru investic

a projektové podpory
(investiční referentka)

Písemné přihlášky s požadovanými
přílohami předejte na podatelnu

MěÚ Tišnov nebo zašlete v termínu 
do 29. 5. 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“)M
ĚS
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	T

IŠ
NO

V
  Restaurace Krček přijme pomocnou kuchařku/kuchaře. 

Tel. 605 734 760.

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

  prodám pozemek na stavbu 2 600 m2 v Hájku,
 cena 600 Kč/m2. Tel. 604 649 858.
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	 Vstup	 strategického	 partnera	 innogy	 Energo	 do	 společ-
nosti	Teplo	T	 logicky	vyvolal	zájem	o	 informace	o	budoucí	
podobě	dodávek	tepla	do	domácností	ve	městě.	Změna	vlast-
níka	vzbudila	některé	otázky	obyvatel	Tišnova.	Co	bude	zna-
menat	pro	město	a	všechny	odběratele	tepla,	na	to	jsme	se	
zeptali	jednatele	společnosti	innogy	Energo	Jiřího	Šimka.

Obyvatelé Tišnova se o změny ve společnosti Teplo T živě 
zajímají, co byste jim vzkázal?
	 Především	bych	je	chtěl	uklidnit,	nemusí	mít	vůbec	žádné	
obavy	o	budoucnost	dodávek	tepla.	Máme	bohaté	zkušenosti	
s	 výrobou	 tepla	 a	 provozováním	 sítí	 centrálního	 zásobování	
teplem	ve	městech	po	celé	republice.	Společnost	innogy	Ener-
go	je	zdravá	a	stabilní	firma,	která	přichází	do	Tišnova	jako	
strategický	investor	s	jasnou	vizí	a	dlouhodobými	záměry.	Vě-
říme,	že	se	Tišnov	stane	dalším	městem,	kde	navážeme	úspěš-
né	a	dlouhodobé	partnerství	s	vedením	města	i	jeho	obyvateli.	
	 Základem	pro	dobré	vztahy	s	našimi	partnery	a	zákazníky	
je	otevřená	komunikace.	Na	společných	jednáních	jsme	po-
tvrdili,	že	se	pro	odběratele	tepla	nic	nemění	a	Teplo	T	bude	
dodávat	tepelnou	energii	ze	soustavy	CZT	na	základě	stáva-
jících	smluv,	které	 jsou	i	nadále	platné.	Zároveň	jsme	ujis-
tili	vedení	města,	že	veškeré	smlouvy	uzavřené	v	minulosti	
a	 z	nich	 vyplývající	 závazky	pro	Teplo	T	přebíráme	v	plné	
šíři.	Například	do	konce	letošního	roku	se	musíme	postarat	
o	ekologickou	likvidaci	starých	kotlů	instalovaných	v	kotel-
ně	K28,	které	už	nesplňují	nové	emisní	limity.

S jakou vizí tedy innogy energo do Tišnova přichází, 
na co se chcete v nejbližších letech zaměřit?
	 Jak	už	jsem	zmínil,	jsme	dlouhodobý	investor,	a	tedy	i	naše	
plány	a	záměry	jsou	dlouhodobé.	Naší	jednoznačnou	prioritou	
jsou	spolehlivé	dodávky	tepla	všem	zákazníkům	při	zachování	
konkurenceschopné	 ceny.	 Velmi	 oceňujeme	 dosavadní	 snahy	
o	zvyšování	efektivity	celé	soustavy	CZT,	na	které	chceme	na-
vázat.	Ve	všech	našich	teplárenských	provozech	neustále	hle-
dáme	cesty	k	úsporám	a	efektivnější	výrobě	i	distribuci	tepla,	
samozřejmostí	je	velký	důraz	na	ekologický	provoz	a	ochranu	

životního	prostředí.	Do	Tišnova	chceme	přinést	a	využít	rozsáh-
lé	know-how	a	zkušenosti	našich	expertů.	Věříme,	že	to	bude	
mít	pozitivní	dopady,	které	zákazníci	uvidí	ve	vyúčtování	a	v	pří-
znivých	cenách	za	dodávky	tepla	už	v	příštím	roce	(2020).
A právě cena tepla zajímá všechny asi nejvíce. Máte už 
představu o cenové úrovni pro následující rok?

	

První	propočty	a	kalkulace	už	máme	na	stole	a	jsou	pozitiv-
ní.	Podle	našich	kalkulací	na	základě	již	nakoupeného	zem-
ního	plynu	se	cena	tepla	v	Tišnově	v	následujícím	roce	sníží	
o	více	než	50	korun	na	úroveň	do	590	Kč/GJ	vč.	DPH.	Bylo	
by	 skvělé,	 kdybychom	 tuto	 příznivou	 cenu	 mohli	 potvrdit	
i	na	konci	roku.

V prvních informacích o vstupu innogy energo do spo-
lečnosti Teplo T se často objevovalo, že váš příchod jako 
strategického investora může mít i další výhody. Co si 
pod tím představit?
	 Znamená	to,	že	naše	spolupráce	se	zákazníky	může	být	
daleko	širší	k	dalšímu	prospěchu	celého	města	a	jeho	obyva-
tel.	V	innogy	Energo	se	totiž	nezabýváme	výhradně	výrobou	
a	dodávkami	tepla.	Náš	záběr	je	daleko	větší	a	pokrývá	ši-
rokou	oblast	energetického	managementu	a	poradenství	pro	
města	a	obce	od	dodávek	energií	přes	návrhy	řešení	v	oblasti	
chytrých	měst	až	po	čistou	mobilitu.	Můžeme	nabídnout	so-
lární	a	bateriové	systémy,	úsporné	a	chytré	veřejné	osvětle-
ní.	Jsme	také	významným	hráčem	na	poli	čisté	mobility.	Jako	
jednička	na	trhu	CNG	provozujeme	největší	síť	CNG	plniček	
v	Česku,	jsme	partnerem	pro	dopravní	podniky,	firmy	a	živ-
nostníky	po	celé	zemi.	Pomáháme	městům	a	obcím	také	při	
zavádění	elektromobility.	Především	však	umíme	vše	zmíně-
né	posoudit	a	řešit	jako	jeden	celek,	což	opět	přináší	zajíma-
vé	efekty	a	úspory	pro	města	a	jejich	obyvatele.

ceNA TeplA V TIŠNOVě KleSNe
Teplo T a innogy Energo





TIŠNOVSKÉ
KULTURNÍ LÉTO

LETNÍ PECKY
V LETNÍM

KINĚ

Vstupné: předprodej TIC Tišnov

8. 6.
HA-KAPELA

11. 6.
RADŮZA

17. 6.
CONCENTUS
MORAVIAE

1. 9.
TATA BOJS

19. 7.
OLDIES
PARTY

23. 8.
OLDIES
PARTY

www.mekstisnov.cz

14. 7.
ZRNÍ

8. 8.
IVA MAREŠOVÁ

RAZAM

22. 6.
EVERYMAN

  TišNovské
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LETNÍ
ART CAMPY

28. 7.
LENKA

FILIPOVÁ


