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	 Milí	čtenáři	Tišnovských	novin,	také	se	
vám	zdá,	 že	 ten	 čas	nějak	 rychle	ubíhá?	
Že	se	intervaly	mezi	událostmi,	které	se	
každoročně	opakují,	 tak	nějak	zkracují?	
Vždyť	 to	 byl	 okamžik,	 co	 šlo	 naše	 dítě	
poprvé	do	školy,	a	nyní	má	už	první	rok	
povinné	školní	docházky	za	sebou	a	vy-
svědčení	 leží	 doma	 na	 stole.	 Jaký	 byl	
vůbec	 právě	 uplynulý	 školní	 rok,	 nám	
zhodnotily	 ředitelka	Základní	 školy	Tiš-
nov,	náměstí	28.	října,	Radmila	Zhořová	
i	ředitel	Základní	školy	Smíškova	Michal	
Komprs.	„S blížícím se koncem naší společ-
né desetiměsíční plavby na zaoceánské lodi 
Smíškova  bych  chtěl  především  poděkovat 
celé  mojí  posádce  za  klidnou,  pohodovou 
a  bezpečnou  plavbu.  A  protože  prázdniny 
vždy  utečou  rychle  jako  voda,  přeji  všem, 
posádce i pasažérům, aby byly letošní prázd-
niny co možná nejdelší. Aby byly prozářené 
sluncem a naplněné koupáním, odpočinkem 
a  relaxací,“	 uvedl	pro	 letní	dvojčíslo	Mi-
chal	Komprs.	
	 Letní	kino	v	Tišnově	zahájilo	svoji	čin-
nost	v	roce	1969	a	doufám,	že	teplé	čer-
vencové	a	srpnové	večery	do	jeho	areálu	
přilákají	návštěvníky	i	letos.	„Velmi pozi-
tivní změnou je to, že se nám podařilo vymě-
nit už zastaralé zvukové zařízení za výrazně 
novější,“	prozradil	ve	svém	článku	Pavel	
Hanák.	

	 A	protože	k	létu	patří	bezesporu	i	ces-
tování,	 podíváme	 se	 do	 zahraničí,	 lépe	
řečeno	 až	 za	 velkou	 louži.	 V	 Americe,	
konkrétně	v	Kalifornii,	strávila	rok	svého	
života	Linda	Tran.	Studentka	tišnovské-
ho	 gymnázia	 se	 do	 země	 neomezených	
možností	 vypravila	 proto,	 aby	 zlepšila	
nejen	svoji	angličtinu,	ale	zejména	proto,	
aby	poznala	samu	sebe.	Podařilo	se	jí	to?	
	 A	 samozřejmě	 jsme	 nezapomněli	 ani	
na	 vaše	 velmi	 oblíbené	 letní	 soutěžení.	
Položte	si	otázku:	Znáte	dobře	místo,	kde	
žijete?	Ano?	Možná	překvapíme	my	vás,	
možná	vy	nás.	„Nabízíme  čtrnáct  fotogra-
fií, ovšem na každé z nich oproti skutečnosti 
něco chybí. Vaším úkolem je tento chybějící 
kousek  Tišnova  u  jednotlivých  snímků  ob-
jevit  a  popsat,“	 píše	 ve	 své	 prázdninové	
soutěži	Zmizelé	kousky	Tišnova	redaktor	
Václav	 Seyfert.	 Tedy	 příjemnou	 zábavu	
při	procházkách	městem.	
	 Co	dál	 najdete	na	 stránkách	dvojčísla	
Tišnovských	novin?	Mimo	jiné	se	společ-
ně	podíváme	„na	zoubek“	dvěma	 jubilan-
tům.	Tím	prvním	je	Podhorácké	muzeum	
v	Předklášteří,	které	letos	slaví	devadesát	
let	své	existence.	A	stejně	„starý“	je	i	Klub	
českých	turistů	Tišnov.	Devět	desítek	let	
možná	přinese	místnímu	odboru	ocenění:	
zařazení	do	Síně	slávy	české	turistiky.	
	 Tak	pěkné	léto.	

edITOrIAl
Zlata Ptáčková



koupaliště
Tišnov
U Střelnice 366

21.00 hodin
Trpíte na hudební nostalgii?

Čekají na vás ty největší hudební pecky 80. a 90. let,
které máte ve svých vzpomínkách.

Vstup: 18+
Vstupné: 100 Kč
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	 Někdo	 možná	 zaregistroval	 skuteč-
nost,	že	strážníci	Městské	policie	Tišnov	
od	 loňského	 podzimu	 nepracují	 pouze	
na	území	města,	ale	na	základě	uzavře-
ných	 veřejnoprávních	 smluv	 vykonávají	
službu	i	v	okolních	obcích.	Tato	služba	je	
samozřejmě	za	úplatu.	V současné době 
je smlouva uzavřena s jedenácti okol-
ními obcemi.	
	 Uzavření	veřejnoprávních	smluv	před-
cházela	dlouhá	jednání	o	potřebách	obcí.	
Každá	obec,	která	smlouvu	uzavřela,	má	
nyní	možnost	strážníky	kdykoli	přivolat,	
což	by	bez	smlouvy	možné	nebylo.	Možná	
je	 namístě	 otázka,	 proč	 využívat	 služby	
městské	policie,	když	je	k	dispozici	Poli-
cie	 České	 republiky.	 Odpověď	 je	 celkem	
jednoduchá.	 Policie	 České	 republiky	
v	 Tišnově	 má	 ve	 svém	 obvodu	 58	 obcí,	
a	tudíž	je	velice	vytížená.	O	službu	stráž-
níků	v	okolních	obcích	 je	 stále	 větší	 zá-
jem.	Prioritou	však	vždy	zůstane	Tišnov,	
tzn.	 že	 oznámení	 přijaté	 od	 starosty	 ně-
které	ze	smluvních	obcí	je	až	druhé	v	po-
řadí,	pokud	je	přijato	oznámení	v	Tišnově.
	 Příkladem	spolupráce	městské	policie	
s	okolními	obcemi	jsou	kontroly strážní-
ků na spojovací komunikaci mezi obcí 
Železné  a  městysem  Drásov.	 Do	 této	
komunikace	 byl	 vždy	 vjezd	 motorovým	
vozidlům	 zakázán,	 avšak	 nebyl	 nikdy	
dodržován.	Do	konce	roku	2017	byly	ze	
strany	 obou	 obcí	 vydávány,	 v	 odůvod-
něných	 případech,	 povolenky	 k	 vjezdu	
na	 zmíněnou	 komunikaci.	 Toto	 opatření	
však	 bylo	 v	 roce	 2018	 zrušeno,	 protože	
vyšlo	najevo,	že	povolenek	je	mezi	lidmi	
snad	víc	než	obyvatel	obcí.	Posléze	byla	
komunikace	 osazena	 novými	 zákazový-
mi	 značkami	 umožňujícími	 vjezd	 pouze 
dopravní obsluze,	což	v	tomto	konkrét-
ním	 případě	 znamená	 pouze	 majitelům	
pozemků	 v	 místě.	 Vzhledem	 k	 tomu,	 že	
na	komunikaci,	která	je	primárně	určena	
pro	cyklisty,	maminky	s	kočárky,	rodiny	
s	 dětmi	 a	 různé	 volnočasové	 aktivity,	
probíhal	i	přes	zákaz	provoz	jako	na	„dál-
nici“	 a	 pro	 jmenované	 skupiny	 se	 tato	
klidová	zóna	stala	doslova	nebezpečnou,	
byla	 Městská	 policie	 Tišnov	 požádána,	
aby	toto	úmyslné	porušování	pravidel	sil-
ničního	provozu	ze	strany	řidičů	uklidnila	
a	uvedla	na	snesitelnou	míru.	Mnozí	řidi-
či	byli,	jsou	a	jistě	ještě	budou	při	průjez-

du	 tamním	 zákazem	 vjezdu	 překvapeni,	
ale	pravidla	musí	platit	pro	všechny.
	 V	květnu	bylo	pro	Městskou	policii	Tiš-
nov	 zakoupeno	 druhé  služební  vozidlo.	
Cílem	 tohoto	 kroku	 je	 minimalizace	 vý-
padku	služby	městské	policie	pro	občany	
Tišnova	v	momentě,	kdy	je	jeden	ze	stráž-
níků	 s	 vozidlem	 mimo	 město.	 V	 danou	
chvíli	není	totiž	možné	například	odchytit	
psa	nebo	reagovat	na	urgentní	pomoc	ob-
čanům	apod.	Jako	druhé	služební	vozidlo	
byl	 zakoupen	 zcela	 stejný	 vůz	 (DACIA	
Dokker	1,6),	který	se	velice	osvědčil	 jak	
prostorově,	tak	kvalitativně	i	kvantitativ-
ně	 a	 plně	 vyhovuje	 potřebám	 strážníků.	
Úložný	 prostor	 vozidla	 je	 schopen	 po-
jmout,	kromě	spousty	potřebného	materi-
álu	a	pomůcek,	ještě	pohodlně	i	dva	velké	
psy.	Podvozek	vozidla	je	dost	vysoký,	aby	
zvládl	i	chatové	oblasti	a	lesní	cesty,	a	po-
suvné	otevírání	zadních	dveří	má	také	své	
nesporné	 výhody.	 Spolehlivost	 vozidla	 je	
plně	dostačující	 (za	čtyři	 roky	každoden-
ního	 užívání	 byl	 servis	 navštíven	 pouze	
za	účelem	servisních	prohlídek).	
	 Další	novinkou	ve	výbavě	Městské	po-
licie	 Tišnov	 je	 automatizovaný  externí 
defibrilátor	 (AED).	 Strážníci	 byli	 odbor-
ně	vyškoleni	záchranáři	k	jeho	používání.	
Tímto	krokem	se	městská	policie	přiblížila	
k	rychlejší	a	účinnější	pomoci	občanům	při	
záchraně	života	a	zdraví.	Během	prvního	

měsíce	po	zakoupení	AED	byli	již	strážníci	
vysláni	s	defibrilátorem	do	reálné	akce.
	 Snažíme	se,	aby	se	naše	služby	obča-
nům	neustále	zdokonalovaly	a	nebyli	jsme	
vnímáni	 pouze	 jako	 udělovači	 za	 špatné	
parkování.	I	když	i	tato	činnost	je	v	dneš-
ním	hustém	provozu	velmi	potřebná.		

MěSTSKá pOlIcIe TIŠNOV pOMáHá I OKOlNíM OBcíM 
Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov

V květnu bylo pro Městskou policii Tišnov zakoupeno druhé služební vozidlo.
Foto: archiv Městské policie Tišnov

Trpíte na hudební nostalgii?
Čekají na vás ty největší hudební pecky 80. a 90. let,

které máte ve svých vzpomínkách.
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	 V	pořadí	čtvrté	volby do Evropského parlamentu	se	usku-
tečnily	ve	dnech	24.–25.	května	2019.	Celkem	se	o	„bruselská	
křesla“	ucházelo	39	volebních	stran,	tedy	o	jednu	více	než	před	
pěti	 lety,	 mandáty	 ovšem	 vybojovalo	 stejně	 stran	 jako	 tehdy	
–	 sedm.	 Podle	 počtu	 hlasů	 se	 v	 rámci	 České	 republiky	 seřa-

dily	úspěšné	 volební	 subjekty	 takto:	 1.	ANO	2011	6	mandátů	
(21,18	%),	2.	ODS	4	mandáty	(14,54	%),	3.	Česká	pirátská	stra-
na	3	mandáty	(13,95	%),	4.	Koalice	STAN	a	TOP	09	3	mandáty	
(11,65	%),	5.	SPD-T.Okamura	2	mandáty	(9,14	%),	6.	KDU-ČSL	
2	 mandáty	 (7,24	 %),	 7.	 KSČM	 1	 mandát	 (6,94	 %).	 Z	 ostat-

JAK JSMe V TIŠNOVě VOlIlI
dO eVrOpSKÉHO pArlAMeNTu 2019

Václav Seyfert
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Hajánky

okrsek 9
CSS

Králova
Tišnov celkemč.

str.
název

volební strany hl. ~% hl. ~% hl. ~% hl. ~% hl. ~% hl. ~% hl. ~% hl. ~% hl. ~% hlasů %
1 Klub angažovaných nestr. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,04
2 Strana nezávislosti ČR 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 6 0,27
3 Cesta odpovědné společ. 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 1 6 0,27
4 Národní socialisté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 Občanská demokr. strana 23 10 15 8 63 17 52 15 38 10 27 13 3 9 1 2 54 15 276 12,69
6 ANO, vytrollíme europarl. 1 0 3 2 4 1 5 1 2 1 0 0 1 3 1 2 6 2 23 1,05
7 Česká str. sociálně demokr. 15 6 12 7 29 8 29 8 35 9 25 12 1 3 5 12 41 11 192 8,83
8 Romská demokratická str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,04
9 Komunistická str. Č. a Mor. 17 7 19 10 20 5 23 7 25 7 12 6 1 3 6 15 18 5 141 6,48

10 Koalice DSSS a NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 SPR-RSČ Miroslava Sládka 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 5 0,22
12 Koalice Rozumní, ND 2 1 0 0 1 0 3 1 1 0 3 1 0 0 0 0 3 1 13 0,59
13 Pravý blok www.cibulka.net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,04
14 NE-VOLIM.CZ 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,09
15 Pro Česko 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,04
16 Vědci pro Českou republ. 2 1 2 1 3 1 4 1 1 0 3 1 1 3 0 0 5 1 21 0,96
17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
18 JSI PRO? Jist. solid. in. pro b. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,04
19 PRO Zdraví a sport 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 2 5 3 1 9 0,41
21 Moravské zemské hnutí 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 5 0,22
22 Česká suverenita 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,04
23 Tvůj kandidát 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,04
24 HLAS 5 2 2 1 14 4 5 1 8 2 7 3 0 0 1 2 12 3 54 2,48
25 Koalice Svobodní, RČ 6 3 3 2 2 1 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 5 1 22 1,01
26 Koalice STAN, TOP 09 33 14 19 10 53 14 29 8 41 11 18 9 3 9 0 0 49 13 245 11,26
27 Česká pirátská strana 36 16 18 10 39 10 48 14 59 15 21 10 9 28 0 0 43 12 273 12,55
28 SPD-Tomio Okamura 25 11 15 8 22 6 33 9 32 8 22 10 2 6 7 17 13 4 169 7,77
29 Aliance národních sil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
30 ANO 2011 35 15 43 23 62 16 72 21 72 19 33 16 2 6 11 27 62 17 392 18,03
31 Agrární demokratická str. 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,09
32 Moravané 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0,22
33 První republika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
34 Demokratická str. zelených 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 4 1 7 0,32
35 Bezpečnost, odpov., solid. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0,09
36 Koalice Soukromníci, NEZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 6 0,27
37 Evropa společně 0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 7 0,32
38 Konzervativní alternativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,04
39 KDU-Čs. strana lidová 23 10 20 20 55 15 34 10 58 15 26 12 8 25 5 12 34 9 263 12,09
40 Alternativa pro ČR 2017 6 3 2 2 3 1 3 1 0 0 4 2 0 0 0 0 2 1 20 0,91

voliči v seznamu 823 614 988 1 365 1 186 892 77 79 1 058 7 082
vydané obálky 232 184 377 353 386 212 32 41 370 2 187

volební účast v % 28,19 29,97 38,16 25,96 32,55 23,77 41,56 51,90 34,97 30,88
odevzdané obálky 232 184 377 353 386 212 32 41 370 2 187

platné hlasy 232 183 376 349 383 209 32 41 369 2 174
% platných hlasů 100,00 99,46 99,73 98,87 99,22 98,58 100,00 100,00 99,73 99,14
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ních	stran	byla	nejblíže	pětiprocentní	hranici	ČSSD	se	ziskem	
3,95	%.	Volební	účast	v	rámci	celé	země	vyrostla	za	uplynulých	
pět	let	o	více	než	deset	procentních	bodů	a	činila	28,72	%	(v	roce	
2014	pouhých	18,20	%).	
	 V	 Jihomoravském	 kraji	 byla	 volební	 účast	 tradičně	 o	 něco	
vyšší	 než	 v	 rámci	 republiky	 (29,54	 %),	 ještě	 lepší	 pak	 byla	
jako	 vždy	 v	 okrese	 Brno-venkov	 (31,17	 %).	 Přímo	 v	 Tišnově	
se	 ze	 7	 082	 zapsaných	 voličů	 dostavilo	 k	 urnám	 2	 187	 osob,	
což	představovalo	účast	30,88	%,	tedy	nárůst	o	více	než	9	pro-
centních	bodů	oproti	roku	2014.	Pořadí	podle	hlasů	tišnovských	
voličů	se	ve	srovnání	s	celostátním	výsledkem	lišilo	až	od	čtvr-
tého	 místa:	 1.	 ANO	 2011	 18,03	%,	 2.	 ODS	 12,69	%,	 3.	 Česká	
pirátská	strana	12,55	%,	4.	KDU-ČSL	12,09	%,	5.	Koalice	STAN	
a	TOP	09	11,26	%,	6.	ČSSD	8,83	%,	7.	SPD-T.Okamura	7,77	%,	
8.	KSČM	6,48	%.
	 Tišnovští	občané	by	tedy	v	Evropském	parlamentu	rádi	viděli	
i	zástupce	České	strany	sociálně	demokratické,	za	které	tradičně	
kandidovala	i	někdejší	naše	městská	zastupitelka	Zuzana	Brzobo-
hatá,	europoslankyně	z	let	2009–2014.	Ta	sice	v	Tišnově	získala	
107	přednostních	hlasů,	 s	 ohledem	na	 celostátní	 volební	 fiasko	
ČSSD	to	ale	pochopitelně	k	žádnému	celkovému	úspěchu	nevedlo.	
	 Podrobnou	 volební	 bilanci	 podle	 jednotlivých	 tišnovských	
okrsků	 můžete	 nastudovat	 z	 připojené	 tabulky.	 Vyplývá	 z	 ní	
například,	 že	 ANO	 bylo	 nejúspěšnější	 v	 šesti	 okrscích	 z	 de-
víti;	 ve	 východní	 části	 města	 (volební	 místnost	 MŠ	 Horova)	
a	 v	 Jamném	 byli	 první	 v	 pořadí	 Piráti	 a	 u	 občanů,	 kteří	 volili	
v	ZŠ	Smíškova,	zvítězila	ODS.	Zajímavé	je	–	jako	vždy	–	mimo	

jiné	i	srovnání	Jamného	s	Hajánkami	a	Hájkem,	kde	volil	srov-
natelný	počet	osob:	zatímco	v	Jamném,	jak	již	bylo	řečeno,	ob-
drželi	Piráti	nejvíce	hlasů	ze	všech	stran,	v	Hajánkách	a	Hájku	
je	nevolil	vůbec	nikdo.	Nižší	počet	voličů	v	těchto	dvou	okrscích	
sice	nepodává	matematicky	úplně	vypovídající	obrázek,	v	kaž-
dém	případě	ovšem	získalo	ANO	v	Hajánkách	a	Hájku	nejvyšší	
procento	hlasů	ze	všech	okrsků	(přesně	26,82	%	–	v	tabulce	jsou	
výsledky	zaokrouhleny),	v	Jamném	naopak	jednoznačně	nejnižší	
(6,25	%).	A	kde	získaly	největší	podporu	další	 známé	volební	
strany?	ČSSD	v	Hajánkách	a	Hájku	(12,19	%),	stejně	tak	i	SPD	
(17,07	%),	KSČM	u	občanů	volících	v	budově	Městského	kultur-
ního	střediska	(6,59	%),	Koalice	STAN	a	TOP	09	u	voličů	v	MŠ	
Horova	(14,22	%),	KDU-ČSL	v	Jamném	(25,00	%;	zde	jim	tedy	
dal	svůj	hlas	každý	čtvrtý	volič).

Poděkování

	 Chtěla	 bych	 touto	 cestou	 poděkovat	 všem	 předsedům,	
místopředsedům,	zapisovatelkám	a	členům	okrskových	vo-
lebních	komisí	ve	městě	Tišnově	za	jejich	pečlivou	a	zodpo-
vědnou	práci,	kterou	přispěli	k	hladkému	průběhu	letošních	
voleb	do	Evropského	parlamentu.
	 Děkuji	za	Váš	čas	a	těším	se	na	další	spolupráci	s	Vámi.

Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

	 V	pondělí	10.	června	byli	v	obřadní	síni	radnice	oceněni	peda-
gogičtí	pracovníci	všech	tišnovských	škol	a	školských	zařízení.	
Kromě	samotného	titulu	Magister Optimus	převzali	jednotliví	
laureáti	i	věcný	dar	a	symbolický	finanční	obnos.	Věříme,	že	oce-
nění	ze	strany	vedení	města	pomůže	pozvednout	prestiž	peda-
gogické	profese.	Vzhledem	k	 tomu,	 že	 předchozí	 ročníky	 byly	
pozitivně	vnímány	jak	odbornou,	tak	širokou	veřejností,	rozhodli	
jsme	se	v	udělování	těchto	cen	i	nadále	pokračovat.
  Všem pedagogům ještě jednou gratulujeme a přejeme jim, 
aby mohli dlouho předávat své znalosti a zkušenosti dalším 
generacím.

Titul MAGISTER OPTIMUS získali:
•  Zdeňka  Benešová,	 Mateřská	 škola	 Sluníčko,	 Tišnov	 •  Ivana 
Jedličková,	Mateřská	škola	Na	Paloučku,	Tišnov	• Mgr. Iva Valo-
vá, Mateřská	škola,	Tišnov,	U	Humpolky	• Mgr. Zdeněk Hotárek, 
Základní	 škola	 Tišnov,	 Smíškova	 •  Mgr.  Jana  Křížová  –  1.  st., 
Základní	škola	Tišnov,	nám.	28.	října	• Mgr. Marcela Kovaříková 
– 2. st., Základní	škola	Tišnov,	nám.	28.	října	• Dana Zdražilová, 
Dětský	domov	Tišnov	• Lenka Harisová, Dětský	domov	Tišnov	
• Marie Caudrová, Inspiro,	středisko	volného	času	Tišnov	• Sal-
vatore Militello, Základní	škola	ZaHRAda	• Mgr.  Jitka  Juříčková, 

Gymnázium	Tišnov	• Jaroslav Halouzka, Základní	umělecká	ško-
la	Tišnov	• Mgr. Dana Hudečková – ZŠ, Střední	škola	a	Základní	
škola	Tišnov	• Ing. Rudolf Mašek – SŠ, Střední	škola	a	Základní	
škola	Tišnov	• Blanka Mahelová, Rodinné	centrum	Studánka,	z.	s.

MAGISTer OpTIMuS
Ocenění nejlepších pedagOgů

Daria Švecová, kancelář starosty

Magister Optimus 2019 – společné foto všech oceněných pedago-
gů z tišnovských škol a školských zařízení.  Foto: Michal Beneš
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	 Akce	s	názvem	Má vlast cestami proměn	probíhá	od	roku	
2009	 a	 jejím	 smyslem	 je	 přinášet	 svědectví	 o	 proměnách	 za-
nedbaných	míst	v	místa	upravená	a	užitečná,	a	poděkovat	tak	
autorům	takových	proměn	za	zvelebování	našeho	domova,	ucho-
vat	 jejich	 nadšení,	 podchytit	 paměť	 míst	 a	 motivovat	 ostatní	
k	následování.	Výstava	prezentuje	proměny	opomíjených	staveb	
a	míst	v	objekty	důstojné,	udržované	a	dobře	využívané.	Přihla-
šují	je	jednotlivci,	obce,	města	nebo	občanská	sdružení	(spolky).	
	 Putovní	výstavu	Má	vlast	cestami	proměn	pořádá	Asociace	
Entente	Florale	CZ	–	Souznění,	 z.	 s.,	 ve	 spolupráci	 s	 národní	
kulturní	památkou	Vyšehrad.	Partnery	výstavy	jsou	kraje	Čes-
ké	republiky	a	spolupracuje	řada	dalších	organizací	a	institucí.	
Prostřednictvím	fotografií	a	příběhů	je	u	každého	přihlášeného	
projektu	zdokumentován	stav	před	rekonstrukcí	a	po	ní.	Každý	
rok	 jsou	na	výstavě	vidět	opravy	různorodých	staveb	–	od	sa-
králních	 objektů	 přes	 obecní	 úřady,	 školy,	 zastávky,	 multikul-
turní	centra,	náměstí	a	návsi	po	krajinářské	úpravy	v	parcích	
a	sadech.	Do	samotných	rekonstrukcí	se	mnohdy	zapojují	míst-
ní	obyvatelé.	Nejhezčí	proměny	organizátoři	každý	rok	oceňují.	
Hodnotí	je	veřejnost	v	den	zahájení	na	Vyšehradě	a	poté	celý	rok	
na	webu	a	také	odborná	porota	architektů	pod	vedením	archi-
tekta	Josefa	Pleskota.
	 V	rámci	11.	ročníku	národní	putovní	výstavy	Má	vlast	cesta-
mi	proměn	reprezentuje	Tišnov	velká proměna bývalé farské 
zahrady v Park pod kostelem.	Hlavní	těžiště	výstavy	Má	vlast	
cestami	proměn	spočívá	v	putování.	Každý	rok	v	květnu	se	koná	

slavnostní	 veřejná	
vernisáž	 na	 Vyšehra-
dě	v	Praze,	 ta	 letošní	 se	
uskutečnila	18.	května	(foto-
galerii	z	akce	naleznete	na	webu	
města).	Zde	výstava	setrvává	měsíc.	
Poté	se	rozjede	do	různých	koutů	České	
republiky	 a	 takto	 putuje	 celý	 rok.	 Můžete	
se	s	ní	setkat	na	veřejných	prostranstvích	v	obcích	a	městech,	
v	knihovnách,	na	úřadech,	ministerstvech,	univerzitách,	v	uli-
cích,	na	hradech,	zámcích	i	na	nádražích.	Výstavu	ročně	zhlédne	
na	3,5	milionu	lidí.	Aktuální	místa,	kde	se	kolekce	právě	nachá-
zí,	najdete	na	www.cestamipromen.cz/kam-za-vystavou.	
	 Do	Tišnova	výstava	zavítá	 také,	a	 to	na	 jaře	příštího	 roku.	
Zhlédnout	ji	můžete	od	1.	do	15.	dubna	2020.
	 Hlasovat	pro	proměnu	farské	zahrady	je	možné	do 30. 3. 2020 
na www.cestamipromen.cz.	Vítěz	nejlepší	proměny	bude	vyhlá-
šen	 při	 zahájení	 dalšího	 ročníku	 výstavy	 v	 Praze	 na	 Vyšehradě	
25.	4.	2020.

deJTe HlAS prOMěNě 
fArSKÉ zAHrAdY

v celOrepublikOvé sOutěži!
Jiří Dvořák, kancelář starosty
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Na	otázky	pro	předsedy	komisí	odpovídá	Hana 
Ondrušková	(Komise	životního	prostředí).

Jste  předsedkyní  jedné  z  komisí,  poradního 
orgánu městské  rady.  Jakým způsobem vaše 
komise pracuje, jak často se scházíte a na co 
kladete hlavní důraz?
	 Máme	 devět	 členů,	 scházíme	 se	 1×	 měsíčně.	
Životní	prostředí	 je	platformou,	kde	se	potkávají	
zájmy	člověka	a	ochrany	přírody.	Řeší	se	kvalita	
životního	 prostředí	 ekologická,	 hygienická,	 este-
tická	 i	 kulturní.	 V	 rámci	 toho	 nás	 zajímají	 stra-
tegické	 plány	 města,	 stavební	 aktivity,	 tradiční	
ochrana	přírody,	kvalita	veřejných	prostorů,	čisto-
ta	i	vzdělávání.	Důraz	klademe	na	hledání	řešení	
a	cest,	vedoucích	k	udržitelnému	životu	v	Tišnově	
a	okolí.

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?
	 Na	jednání	často	přichází	i	někdo	z	vedení	města,	usnesení	před-
kládáme	radě.	Komisi	vedu	od	začátku	roku,	nemohu	ještě	situaci	
jasně	vyhodnotit,	ale	zatím	vnímám	komunikaci	 jako	dostačující.	
Ráda	 bych	 ji	 ještě	 posunula	 do	 stavu,	 kdy	 by	 jednotlivé	 odbory	
města	samy	aktivně	poskytovaly	komisi	podněty	týkající	se	naší	
působnosti.	Daří	se	nám	udržovat	spolupráci	s	odborníky	i	občany;	
k	různým	tématům	si	je	zveme	do	komise	a	účastní	se	diskuze.

Můžete přiblížit čtenářům některé konkrétní zásadní otázky 
či témata, kterými jste se v komisi zabývali v horizontu cca 
posledních dvou až tří let?
	 Členkou	komise	jsem	od	roku	2011.	Projednávalo	se	třídění	
odpadů,	řešení	dopravy,	park	Pod	kostelem,	sadovnické	úpravy	
veřejných	prostorů,	kácení	stromů,	čistota,	nebezpečí	skládky	
jaderného	odpadu	v	blízkosti	města,	užívání	glyfosátu...	Pod	ve-
dením	Jana	Křehlíka	jsme	se	zabývali	možnostmi	realizace	bio-
koridoru	mezi	Květnicí	a	Klucaninou	a	zlepšením	ochrany	pří-
rodní	památky	Květnice.	V	tom	chceme	pokračovat,	zaměříme	
se	i	na	oblast	adaptace	na	klimatickou	krizi.

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?
	 Občané	v	anketě	pro	analytickou	část	Strategického	plánu	
města	na	otázku	„Co	se	vám	v	Tišnově	nejvíce	líbí“	odpovídali,	
že	příroda,	 její	blízkost,	zeleň,	krajina.	To	 je	pro	nás	potvrze-
ním,	že	je	nutné	dostat	tohle	téma	do	popředí	zájmu.	Mělo	by	
být	pro	město	jednou	z	hlavních	priorit.	Úroveň	životního	pro-
středí	u	nás	vnímám	jako	relativně	dobrou,	ale	vidím	i	problémy	
vyžadující	systémové	řešení.	Je	třeba	se	zabývat	emisemi	z	do-

mácností	 a	 provozů,	 které	 se	 v	 zimě	 kumulují	
v	údolí	a	tvoří	tzv.	údolí	smrti,	prací	se	srážkovou	
vodou,	tj.	problémem	sucha	a	přívalových	dešťů.	
Město	sužují	vlivy	stále	 rostoucí	dopravy.	Alar-
mující	jsou	prosychající	lesy,	nutno	změnit	režim	
údržby	zelených	ploch,	dochází	ke	snižování	bio-
diverzity…

Do jaké míry podle vaší dosavadní zkušenosti 
respektuje městská rada doporučení předlože-
ná komisí?
	 Rada	se	našimi	doporučeními	zabývá	a	akcep-
tuje	je.

Máte  v  řadách  své  komise  také  členy,  kteří 
mají s touto prací již dřívější zkušenost z mi-
nulých  volebních  období,  a  stálo  by  za  to  je 
za jejich dlouhodobou činnost jmenovat?

	 Složení	se	obměnilo,	z	minulé	komise	jsme	zůstali	tři.	Petra	
Kratochvílová	 se	 specializuje	 na	 odpadové	 hospodářství,	 dnes	
již	bývalý	vedoucí	Odboru	správy	majetku	a	investic	Václav	Drh-
lík	se	zabývá	svou	gescí	a	 já	 jsem	profesí	 inženýrka	zahradní	
a	krajinářské	architektury.	Mrzí	mě	ukončení	členství	docenta	
Laciny;	on	komisi	před	25	lety	zakládal	a	zasloužil	se	o	její	od-
bornou	 erudici.	 Pro	 ochranu	 přírody	 tu	 vykonal	 obrovský	 kus	
práce	a	jsem	ráda,	že	i	nadále	s	námi	zůstává	v	kontaktu	a	pod-
poruje	 nás.	 Chtěla	 bych	 mu	 za	 všechny	 členy	 komise,	 minulé	
i	této,	poděkovat	a	popřát	dobré	zdraví.

Koncem  19.  století  byl  Tišnov  vyhlášen  tzv.  klimatickým 
místem, na základě čehož pak MUDr. Kuthan vybudoval pod 
Klucaninou sanatorium. Máte za to, že si i dnes Tišnov ucho-
vává z pohledu životního prostředí jistou jedinečnost?
	 Do	půle	20.	století	se	v	Brně	topilo	hlavně	uhlím	a	byl	tu	inten-
zivní	průmysl	se	všemi	negativními	dopady.	V	kontextu	toho	byl	
Tišnov	oázou	zdravého	vzduchu.	S	úpadkem	těžkého	průmyslu	
a	přechodem	na	centrální	rozvody	tepla	se	situace	v	Brně	zlepši-
la	a	postupně	se	proměnila	i	tvář	Tišnova.	Na	okrajích	klidného	
zahradního	města	vyrostla	sídliště,	zesílila	doprava,	sanatorium	
bylo	znárodněno.	Díky	tomu	pohasl	význam	místa	jako	klimatic-
kých	lázní.	Nyní	se	zastavují	pole	na	Honech	za	Kukýrnou,	což	
k	charakteru	města	jako	lázeňské	destinace	nepřispívá.	I	přesto	
je	Tišnov	dále	jedinečný	díky	své	poloze	a	přírodnímu	bohatství.	
Přes	úbytek	hmyzu,	ptáků,	vyhynutí	dříve	běžných	rostlin	je	tu	
příroda	stále	bohatá.	Dědictví	z	minulosti	je	odkazem,	který	je	
nutné	ošetřovat,	chránit	a	rozvíjet.	Z	mého	pohledu	je	zásadní,	
jakou	 cestou	 se	 Tišnov	 vydá.	 Bude	 kvalita	 životního	 prostře-
dí	prioritou	 i	objektem	zájmu	cestovního	ruchu?	Nebo	to	bude	
pivo?	 Bude	 město	 podporovat	 budování	 penzionů	 pro	 seniory	
s	širokou	nabídkou	služeb,	nebo	usilovat	o	zřízení	průmyslové	
zóny	v	záplavové	oblasti?	Bude	betonovat	břehy	Svratky,	nebo	
využije	jejího	rekreačního	potenciálu?

KOMISe žIVOTNíHO prOSTředí
průvOdce kOmisemi a výbOry města – 5. část

Václav Seyfert

Předsedkyně Komise životního 
prostředí Hana Ondrušková.

Foto: archiv Hany
Ondruškové
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květen

Dovolujeme si Vám představit obča-
ny města Tišnova, kteří oslavili svá 
životní jubilea: 

80 let 

Ivan Přikryl

jan Sýkora

Helena Ivanová

Zdeňka Cebáková

jana  Vodáková

85 let 

Květoslava Petrášová

Rudolf Mrázek

Petr fruhwirt

93 let

Pavel Chlpoš

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

Blahopřejeme

Dagmar Dvořáková, tajemnice Komise pro občanské 
záležitosti Rady města Tišnova

vítání nových občánků
města Tišnova

7. června 2019 byly slavnostně přivítány tyto děti narozené na přelomu roku 
2018/2019

Adam Čermák, Anna Šestáková, Vojtěch Slouka, Anna Holubová, Zora Slámová, 

natálie jáchimová, Lucie ondrová – první občanka města Tišnova v roce 2019, 

Elen Kadlová, Dominik Koukal, Barbora Houdková, jakub Pokorný, Veronika jelín-

ková, Ema Wagnerová, Alice Drábková, Radomír Sikora, Tobiáš Hubený, 

julie Gieblová, Simona Závodníková

Dětem i jejich rodičům přejeme krásný a spokojený život ve městě Tišnově.
Další slavnostní obřady Vítání občánků proběhnou na podzim 2019 (rodičům dětí budou  
v dostatečném časovém předstihu zaslány pozvánky).

	 Pátým	rokem	působí	v	Komisi	pro	občanské	záleži-
tosti	paní	Jarmila Ondrová.	Členkou	se	stala	po	vol-
bách	do	městského	zastupitelstva	v	roce	2014,	krátce	
poté	se	zapojila	i	do	práce	Komise	pro	komunitní	plá-
nování	sociálních	služeb	Rady	města	Tišnova.
	 V	 rámci	 „občanské“	 komise	 čas	 od	 času	 asis-
tuje	 při	 svatebních	 obřadech,	 ale	 především	 jsou	
pro	 ni	 zajímavé	 návštěvy	 seniorských	 jubilantů.	
„Setkávám se  s milými  lidmi a mnohokrát  vyslechnu 
nevšední, někdy bohužel i velmi smutné životní osudy. 
Snad nejhlubší zážitek mám z návštěvy u paní Ludmi-
ly. Vyprávěla mi svůj osobní příběh, který mě hluboce 
zasáhl. Neměla to v životě jednoduché, v manželství ne-
byla šťastná a jediná dcera jí v osmnácti letech zemře-
la. S manželem jsme následně na Stanislávku vyhledali 
hrob její dcery a položili tam malou kytičku. Letos paní 

Ludmila oslavila již 95. narozeniny; je velmi milá a jsem ráda, že jsem ji mohla poznat.“		
Za	obdobně	příjemné	považuje	Jarmila	Ondrová	také	setkání	s	devadesátiletým	panem	
Františkem,	který	jí	zahrál	na	klavír	a	zazpíval.	
	 „Podobných setkání s  jubilanty bylo  již mnoho a  jsou vždy milá a v mnoha případech 
i obohacující. Obvykle děkují za návštěvu a za zájem ze strany města o starší občany. Potě-
šitelná je jejich starost o prostředí, ve kterém žijí, občas ale vysloví i kritickou připomínku: 
většinou k (ne)čistotě některých zákoutí ve městě, a hlavně k nedostatečné květinové výzdo-
bě, kterou podle svých slov ve městě postrádají.“

O GrATulAcícH JuBIlANTůM
pOTřeTí

tentOkrát s jarmilOu OndrOvOu
Václav Seyfert

Paní Jarmila Ondrová je již 
od roku 2014 členkou Komise 
pro občanské záležitosti.

Foto: archiv Jarmily Ondrové

Dagmar Dvořáková, tajemnice
Komise pro občanské záležitosti 

Rady města Tišnova
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	 Pan	František	Večeřa	se	narodil	 v	Tišnově	
před	devadesáti	lety	a	jak	sám	říká	–	jako	ro-
dák	 z	 prvního	 okna	 na	 Trmačově.	 A	 protože	
se	 narodil	 jako	 páté	 dítě,	 vychovala	 ho	 hlav-
ně	Svratka,	říkalo	se	 jí	Švarcava,	a	Květnice.	
V	 podstatě	 měl	 dvoje	 rodiče,	 vychovávali	 ho	
totiž	hlavně	sourozenci.
	 Při	 učení	 elektromechanikem	v	Drásově	ho	
držela	láska	k	technice	a	ta	mu	zůstala	až	do-
teď.	 Sice	 měl	 jiné	 plány,	 chtěl	 být	 chirurgem,	
ale	osud	tomu	chtěl	jinak..	Když	v	roce	1945	vy-
hodili	Němci	most	a	on	přišel	hrábkami	uklízet	
beton,	najednou	to	bouchlo	a	na	ruce	mu	chybí	
tři	 prsty…	 Ale	 jak	 sám	 říká:	 „Pořád  vyrábím, 
opravuji, budu si teď dělat brzdy na autě, protože já 
nikdy nečekám, až něco zkolabuje, ale měním a opravuji a nesnesu mít 
jedinou věc, která by nefungovala. Jakmile to vezme za své, tak to jdu 
opravit. Běží mi film v hlavě a spustím ho a on jede a jede, v hlavě si 
vše připravím a problém vyloupnu a řeším jenom detail. Pokaždé jsem 
na vše přišel a vyřešil. Hraju i na piáno, sám jsem se to naučil a stále 
žiju ve stupnici dur. V případě, že cítím potřebu niterného odlehčení, 
potom se s láskou a pokorou plně oddám stupnici moll.“
	 Jednoduché	a	krásné	odpovědi	mi	dával	na	mé	otázky:
	 Co	nejraději	děláte?	„Cokoliv.“
	 A	 co	 koníčky?	 „Všechno,  mám  rád  ponorky,  letadla,  zvířata, 
auta, všechno mám v merku. Baví mě  to a  těší, uspokojuje mě  to 
a vytváří ve mně pohodový prostor.“	
	 Když	jsem	tomuto	bodrému	pánovi	telefonovala,	abych	si	do-
mluvila	 termín	 setkání,	 tak	 mě	 odzbrojil	 jednak	 jeho	 příjemný,	
pevný	a	energický	hlas,	který	jsem,	upřímně,	od	devadesátiletého	
pána	neočekávala,	a	jednak	následující	informace,	která	mě	do-
slova	dostala:	„Musím zajet ke krajnici, abych s Vámi mohl hovořit.“ 
Proto	jsem	se	pak	při	osobním	setkání	samozřejmě	zeptala,	kam	
jezdí	 autem.  „Do Brna už  nejezdím,  jsem  třicet  let  v  důchodu,  ale 
opticky,  když  tam  jedu,  znal  jsem  to  jinak. Orientoval  jsem  se,  ale 
dneska už tam ty domy nejsou, je tam něco úplně jiného. Nevím, kde 
parkovat, tak raději nejedu. Je to na malér. Jezdím si autem nakupovat 

a jezdím po celém Tišnově. I za dcerou, udělali jsme 
nový plot a tím se bavím. Vnímám ale změnu této 
doby, dlouho jsem byl rozpačitý, člověk se mění tím, 
že  stárne,  ale  když  se  podívám  na  to  střízlivýma 
očima,  tak  se mi  to  jeví,  že  se děje něco,  co není 
ve společnosti dobré. Hromadně. My se jako kluci 
taky rvali, ale férově. Teď už je to jinak.“	
	 A	co	jubilant	dělá	pro	svoji	duševní	a	těles-
nou	schránku?	Je	stále	ve	výborné	kondici,	sta-
rá	 se	 sám	 o	 celou	 domácnost,	 je	 velmi	 vitální	
a	myslím,	že	to,	co	mi	prozradil,	není	nic,	co	by	
bylo	 zázračné	 nebo	 nemožné.	 „Snažím  se  stá-
le  cvičit,  nosil  jsem  padesátikilový  pytel  cementu 
vlevo  i vpravo, když  jsem stavěl. Pravidelně  jsem 
od války roku 1939 celé tři roky každý den běhal, 

měl jsem i dvě trasy, jednu lehčí a jednu tvrdší, ale ke kříži jsem vždyc-
ky doběhl. Byl  jsem a  jsem zamilovaný do Květnice. V mládí  jsem 
se  také zajímal o Indii a  též o buddhistické mnichy, kteří v  té době 
byli opředeni závojem tajů. Dozvěděl jsem se, že k získání pevné vůle 
a  umění  si  poručit  je  nutné  při  jídle  každé  sousto  třicetkrát  skous-
nout. Já to zkoušel přes nelibost rodiny a byla to pravda. Dovedu si 
ještě dnes cvičně poručit a potom mám příjemný pocit uspokojení, že 
ještě mám nad sebou vládu. Když jsem třeba u radnice, parkuji někde 
nahoře a jdu nahoru, když prodávají zmrzlinu, mám rád vanilkovou, 
to je ten moment, kdy si musím říci ne, umět si poručit a odolat. To 
praktikuji. Ale někdy si ji dám. Pořád také čtu, mám rád literaturu. 
Miluji slovníky, technické příručky… Mám tolik vlastních knih, že ani 
nemusím chodit do knihovny, odebíral jsem i hodně časopisů. Baví mě 
technika a všechno toto mě uklidňuje. Město pořádá akce pro seniory, 
ale moc na ně nechodím. Mám tolik zájmů, že na to nemám čas. Věnuji 
se svému prostředí a svým koníčkům.“
	 Myslím,	že	na	závěr	stačí	pouze	dodat:	„Pane Večeřo, čas strá-
vený s Vámi byl pro mne velmi příjemný i přínosný, dal mi i naději 
k  tomu, že když se budu  i  já nadále věnovat nejen práci, ale  také 
svým zájmům a mnoha koníčkům a osud mi dopřeje  zdraví,  budu 
určitě také v devadesáti tak vitální. Přeji Vám hodně zdraví a štěstí 
při všem, co ještě máte na dlouhá léta naplánováno.“

frANTIŠeK VečeřA žIJe žIVOT Ve STupNIcI dur
Pavla Veselá Hanusová, předsedkyně Komise pro občanské záležitosti

František Večeřa
Foto: archiv Františka Večeři
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	 V	 příjemném	 prosluněném	 pátečním	
odpoledni	 jsme	 spolu	 s	 ostatními	 gra-
tulanty	 i	 starostou	 města	 měli	 možnost	
setkat	se	s	oslavencem	Ing. Petrem Fru-
hwirtem,	 který	 nás	 spolu	 s	 manželkou	
a	dcerami	přivítal	na	své	oslavě	u	příleži-
tosti	krásného	životního	jubilea.		
	 Setkání	 proběhlo	 v	 příjemném	 duchu	
s	heslem	„Musí	se	fachčit“…	I	během	roz-
hovoru	bylo	znát,	že	oslavenec	je	opravdu	
velmi	aktivní	člověk,	a	to	aktivitami	ko-
nanými	nejen	pro	sebe	a	svoji	rodinu,	ale	
také	pro	veřejnost	a	naše	město.	 I	díky	
jeho	vzpomínkám	jsme	si	zase	uvědomili,	
jak	 se	 doba	 velmi	 mění	 a	 jak	 složité	 to	
mnohdy	starší	generace	měly.
	 Pan	 Fruhwirt	 byl	 vychováván	 tatín-
kem,	 který	 byl	 lékařem,	 maminka	 po-
cházela	 ze	 zemědělské	 rodiny.	 Na	 své	
dětství	plné	her	a	rozbitou	hlavu,	kterou	
mu	 tatínek	 několikrát	 šil,	 vzpomínal	
s	úsměvem.	Zažil	i	bombardování	Tišnova	
a	klukoviny	na	konci	války,	kdy	zkoušeli	
vyrábět	rakety	za	stohem	slámy.	Naštěstí	
to	dopadlo	dobře,	stoh	neshořel…	
	 Obnova	Junáka	a	první	pobyt	na	skaut-
ském	 táboře	 v	 Níhově	 mu	 daly	 krásné	
idey	 a	 nikdy	 se	 této	 činnosti	 nevzdal.	
V	současné	době	je	pro	nás	naprosto	ne-
představitelné,	 že	 bychom	 se	 jako	 děti	
ráno	 rozloučili	 se	 svým	 otcem	 a	 uviděli	
ho	 zase	 až	 za	 šest	 let,	 neboť	 si	 pro	 něj	
přišla	StB.	I	když	pan	Fruhwirt	odmatu-
roval	na	výbornou,	mohl	si	vybrat	jenom	
mezi	prací	v	papírně	nebo	na	stavbě	vír-
ské	přehrady.	Vybral	si	papírnu,	a	ačkoliv	
málem	přišel	o	ruku,	byla	to	pro	něj	velká	
škola.	Přesto	se	mu	pak	podařilo	vystu-
dovat	vysokou	školu	zemědělskou,	a	jak	
sám	říká,	nejkrásnější	je	objevování	nád-
hery	 v	 přírodě,	 vůně	 zorané	 země,	když	
se	rodí	malá	telátka	a	když	kvete	na	jaře	
50	hektarů,	to	je	ta	pravá	krása.	V	tomto	
oboru	nakonec	pracoval	tři	desetiletí.	
	 Po	 volbách	 v	 roce	 1990	 byl	 vyzván,	
aby	se	stal	starostou,	což	odmítl.	Myslel	
si,	že	je	více	zemědělec,	že	patří	tam,	ale	
nakonec	byly	další	volby	a	už	nebylo	zby-
tí.	Od	roku	1994	do	roku	2002	starosto-
val.	Jak	sám	říká,	je	potřeba	otevřít	oči,	
projít	se	po	městě,	popřemýšlet	a	oprav-
du	se	podívat	na	to,	co	se	už	udělalo	a	co	
by	se	mohlo	udělat.	Je	hodně	věcí,	které	
pak	najednou	vyvstanou.	Když	ale	člověk	

něco	dělá,	tak	to	musí	mít	také	rád.	
	 Pod	Květnicí	se	žije	pěkně.	A	že	bylo	co	
dělat!	Rozestavěný	penzion,	jehož	stavba	
se	prodražila	a	muselo	se	 jednat	na	mi-
nisterstvech,	upravit	projekt,	a	nakonec	
peníze	zajistit.	Kvůli	zachování	tišnovské	
nemocnice	oslovoval	 poslance	a	 senáto-
ry,	 korespondoval	 s	 MUDr.	 Františkem	
Kuthanem	 a	 jeho	 rodinou.	 V	 té	 době	 se	
Tišnovsko	 semklo,	 což	 dalo	 základ	 pro	
vytvoření	 homogenního	 celku.	 Mezi	 tím	
se	 řešila	 samozřejmě	 i	 spousta	 běžných	
úkolů	 jako	 oprava	 kašny,	 ročníky	 Con-
centu	 Moraviae	 s	 famózní	 Magdalenou	

Koženou,	 návštěva	 americké	 velvyslan-
kyně	a	 velká	příležitost	Tišnova	stát	 se	
pověřeným	 městem	 a	 funkčně	 se	 starat	
o	okolní	obce.	Zabýval	se	 i	otázkou,	 jak	
pomoci	 podnikatelům	 vytvořit	 pracovní	
místa	pro	Tišnováky	i	okolní,	podařilo	se	
zajistit	finanční	prostředky	na	zpracová-
ní	 přípravné	 dokumentace	 pro	 podnika-
telskou	 zónu	 pod	 městem,	 ale	 bohužel	
se	 nepodařilo	 městu	 vykoupit	 dost	 po-
zemků.	Start	byl	však	„na	správné	trati“	
a	pokračuje	se	úspěšně.
	 A	co	bylo	pro	něj	nejhezčí	životní	obdo-
bí?	„Všecko…, ale hlavně když se nám na-
rodily  děti.  Mám  nádherné  děti,  vnoučata, 

dobrou ženu, která se mnou všechno, co ži-
vot přináší, trpělivě nese. Táta i máma jsou 
za hranicí všedních dní a mně zřídl vlas i též 
rozum, ale Bůh mě, ale i vlastně všem ostat-
ním,  dopřál  štěstí,  že  komunismus  padl, 
město  bylo  dost  poškrábané  působením  li-
dově  demokratického  socialismu  a  každé 
ruky podpořit svobodný život bylo potřeba. 
Zkusil jsem ji přiložit…“
	 A	 nám	 nezbývá	 než	 popřát	 oslaven-
ci	 hodně	 osobní	 pohody,	 pevné	 zdraví	
a	 mnoho	 radostných	 chvil	 prožitých	
s	dětmi	a	vnoučaty.

KrÉdO peTrA fruHwIrTA: „MuSí Se fAcHčIT“
Pavla Veselá Hanusová, předsedkyně Komise pro občanské záležitosti

Pan Fruhwirt s manželkou uprostřed mezi gratulanty.  Foto: Veronika Pozděnová

Přečtěte si
vaše oblíbené

Tišnovské
noviny 
on-line.

www.tisnovskenoviny.cz
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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, ráda bych se zeptala, proč je autobusová zastáv-
ka Pod Klucaninou na ulici Brněnská najednou na znamení? 
Děkuji za odpověď. Jana Zhořová
Dobrý	den,	paní	Zhořová,	tato	zastávka	je	na	znamení	z	důvodu	
požadavku	a	rozhodnutí	společnosti	KORDIS	JMK,	a.	s.,	která	
je	zřízena	krajem	JMK	a	má	na	starost	koordinaci	a	provoz	IDS	
JMK.	 Zastávky	 jsem	 s	 nimi	 řešil	 osobně,	 i	 to,	 v	 jakém	 budou	
režimu,	a	u	této	požadovali	na	znamení.	Je	to	nový	trend,	navíc	
budou	spouštět	akci	pro	města,	kdy	chtějí	dosáhnout	toho,	aby	
většina	všech	zastávek	v	rámci	IDS	JMK	byla	na	znamení.	Má	to	
ekologické	i	ekonomické	důvody,	zvyšuje	to	také	plynulost	do-
pravy.	Na	druhou	stranu	nás	informovali,	že	řidiči	autobusů	mají	
zatím	povinnost	zastavit	v	zastávce,	když	tam	stojí	lidé,	aniž	by	
dávali	znamení.	Takže	bychom	se	neměli	bát,	že	nám	nebudou	
autobusy	zastavovat,	pokud	jim	nedáme	znamení.
Ing. Zbyněk Košťál / Odbor investic a projektové podpory

Dobrý  den,  počátkem  měsíce  června  spustilo  město  Brno 
příjem žádostí občanů o dotaci na zelenou střechu. Mohou 
i občané města Tišnova s takovou dotací počítat? Velice dě-
kuji. Leona Brnková
Dobrý	den,	paní	Brnková,	město	Brno	zavedlo	tento	dotační	pro-
gram	 pro	 své	 občany	 jako	 první	 v	 České	 republice,	 na	 zelené	
střechy	však	lze	čerpat	dotaci	z	programu	Nová	zelená	úsporám.	
Pro	stávající	domy	je	to	však	doplňková	výzva	v	rámci	zateplení	
a	výměny	oken	–	nelze	čerpat	dotaci	pouze	na	samostatný	pro-
jekt	zelené	střechy.	V	případě	výstavby	nového	domu	lze	zele-
nou	střechu	dotovat	u	výstavby	nízkoenergetických	či	pasivních	
domů	s	rekuperací.	Veškeré	informace	jsou	zveřejněné	na	webu	
www.novazelenausporam.cz,	příp.	je	možné	projekt	konzultovat	
na	tel.	č.	800	260	500.
Ing. Eva Švecová / Odbor investic a projektové podpory

Dobrý den, rád bych se také vyjádřil k cenám vstupného pro 
držitele průkazů ZTP/P. Ještě v roce 2017 platil v Tišnově 
postižený člověk 30 Kč a průvodce 10 Kč, v roce 2018 najed-
nou každý z nich 70 Kč, celkem tedy 140 Kč, což bylo o ce-
lých 100 Kč více a odpovídalo to zdražení o 250 %. Slečny 
v pokladně jen smutně krčily rameny a říkaly nám, že to tak 
je nařízeno vedením. Pan Drhlík mi v  loňském roce odpo-
věděl,  že  invalidé mohou  využívat  vstupenky  na 2  hodiny, 
což jim stačí a je to o něco levnější. Žádná sazba pro ZTP/P 
nikdy v ceníku uvedena nebyla. Pokud tvrdíte, že letos mají 
vstupné zdarma, je potřeba tyto informace v ceníku zřetel-
ně doplnit, a hlavně s nimi seznámit všechny zaměstnance 
koupaliště včetně brigádníků. Jinak totiž v Tišnově invalida 
s  průvodcem  platí  za  celodenní  vstupné  dohromady  pouze 
o 20 Kč méně než rodina se dvěma dospělými osobami a až 

třemi dětmi do 15 let, což je opravdu zoufalé. Děkuji za od-
pověď. Jiří Zavřel
Dobrý	den,	pane	Zavřeli,	zeptám	se	obecně:	Proč	někteří	drži-
telé	průkazů	OZP	(TP,	ZTP,	ZTP/P)	žádají	slevy	ze	vstupného?	
Žádný	 takový	 zákon	nám	poskytovat	 slevy	nepřikazuje	a	kro-
mě	základních	výhod	pro	jednotlivé	typy	průkazů	existují	i	jiné	
rozšířené	 benefity,	 tak	 proč	 další	 výhody?	 Výdaje	 na	 údržbu	
koupaliště	jsou	vysoké	–	ceny	služeb,	energií	a	materiálu	jsou	
každoročně	vyšší,	proto	reagujeme	zvyšováním	vstupného.	Nic-
méně	ceny	ke	kvalitě	koupaliště	jsou	velice	příznivé	ve	srovnání	
s	obdobnými	koupališti	v	našem	okolí.	Počet	návštěvníků	s	prů-
kazem	ZTP/P	je	doposud	téměř	zanedbatelný,	proto	vstupné	ne-
vybíráme,	ale	rozhodně	to	není	pravidlo,	nýbrž	naše	dobrá	vůle,	
proto	to	není	uvedeno	v	ceníku.	Při	zvýšeném	počtu	osob	s	tímto	
průkazem	bychom	museli	reagovat	jinak,	a	to	např.	co	do	výběru	
vstupného	a	zvýšeného	dozoru	bazénu.
Radim Král / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Dobrý den, neuvažují příslušní zástupci obce o nějaké  for-
mě omezení sečení travnatých ploch podobně, jak to bylo již 
v některých městech zavedeno? Chápu, že s ohledem na ak-
tuální dostatek srážek by se mohlo jevit jako zbytečné a také 
že tato omezení asi nejsou příliš vhodná např. uprostřed zá-
stavby, nicméně v lokalitách typu podél stezky na Hradčan-
ské nádraží apod. by takový přístup nemusel nikomu vadit, 
a  jeho  přínosy  jsou  dlouhodobě  nesporné  (snížení  výparu, 
zadržování půdní vlhkosti, zázemí pro hmyz atd...). Děkuji 
předem za odpověď. Vojtěch Dvořák
Dobrý	den,	bylo	vybráno	několik	lokalit	ve	městě,	kde	je	vhod-
ná	skladba	bylinného	porostu	a	bylo	možné	zde	rovnou	omezit	
sekání	a	ponechat	louku.	Jde	například	o	louku	Cáhlovská	x	Ka-
rasova	nebo	na	Kolbabce	nad	zahrádkami.	Louku	jako	takovou	
je	ale	rovněž	potřeba	1–2 krát	ročně	sekat,	aby	byla	zachována	
druhová	rozmanitost,	méně	odolné	byliny	by	totiž	v	opačném	pří-
padě	byly	zahlušeny	plevelem,	což	by	rovněž	vedlo	ke	zhoršení	
životních	podmínek	pro	hmyz.
Stezka	na	Hradčanské	nádraží	je	sekána	právě	1–2	krát	ročně,	
stejně	jako	jiné	okrajové	části	města.	Naším	plánem	do	budoucna	
je	vytipovat	více	lokalit	přímo	ve	městě,	kde	by	bylo	možné	zalo-
žit	luční	porosty.	Návrhy	nejen	na	toto	téma	velice	rádi	uvítáme.
Yara Sukeníková / Odbor správy majetku a komunálních služeb

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

OTázKY
A OdpOVědI
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RADnICE InfoRMujE

	 Rok	1969.	Letos	je	tomu	tedy	přesně	
padesát	 let	 od	doby,	kdy	se	poprvé	pro-
mítalo	v	letním	kině	v	Tišnově.	A	ani	ak-
tuální	 sezona	 projekce	 filmů	 pod	 širým	
nebem	nebude	výjimkou.	
	 Byť	toho	má	letité	kino	hodně	za	sebou,	
velké	opravy	se	nikdy	nedočkalo.	A	že	je	
jí	třeba.	„Co se týká letošního otevření letní-
ho kina, řešili jsme technické problémy spo-
jené s revizemi elektřiny. Nakonec jsme přece 
jen  dostali  zelenou,“	 konstatoval	 ředitel	
Městského	 kulturního	 střediska	 Tišnov	
Jan	 Brdíčko.	 Jak	 zároveň	 poznamenal,	
díky	 vstřícnosti	 města	 došlo	 k	 tomu,	 že	
byla	vyměněna	některá	prkna	dřevěných	
laviček,	z	nichž	diváci	sledují	film.
	 Je	to	ovšem	jen	malý	obvaz	na	boles-
tivá	 místa,	 jen	 nouzové	 řešení	 havarij-
ního	 stavu,	 ve	 kterém	 se	 kino	 nachází.	
Své	nejlepší	 časy	má	 za	 sebou	 i	 zázemí	
včetně	toalet	pro	návštěvníky.	Podle	slov	
Brdíčka	nebylo	ani	v	možnostech	města	
jakožto	vlastníka,	ani	městského	kultur-
ního	 střediska	 coby	 provozovatele	 řešit	
zásadnější	úpravy.	„I z toho důvodu, že bě-
hem letošního roku chceme dokončit projek-
tovou dokumentaci na rekonstrukci  letního 
kina. Revitalizace je v plánu během příštího 
roku,“	 prozradil	 ředitel	 Městského	 kul-
turního	střediska	Tišnov	s	tím,	že	už	byl	
ustanoven	tým	lidí,	kteří	revidují	zadání	
z	hlediska	funkcionality	kina,	na	základě	
toho	pak	budou	požadavky	zadány	archi-
tektovi.	Letní	kino	by	mělo	v	novém	ka-
bátě	fungovat	pro	sezonu	2021.
	 „Měl  by  vzniknout  multifunkční  kultur-
ně-společenský  prostor  uzpůsobený  poža-
davkům současné kulturní produkce. Slou-
žit  by  měl  primárně  projekci  letního  kina 
a dále jako scéna pro koncertní a divadelní 
představení,“	nastínil	vizi	proměny	stáva-
jícího	 amfiteátru	 Jan	 Brdíčko.	 Otázkou	
zůstává	ovšem	způsob	financování	pláno-
vané	aktivity.	Nabízí	 se	několik	 variant,	
od	vícezdrojového	financování	přes	plat-
bu	z	rozpočtu	města	až	po	získání	nějaké-
ho	dotačního	titulu	určeného	na	stavební	
či	technické	vybavení.	
	 Projekt	úpravy	areálu	letního	kina	ne-
řeší	vedení	města	poprvé.	Již	v	roce	2011	
pracovala	 na	 této	 myšlence	 šestičlenná	
projekční	 skupina	 pod	 vedením	 Renaty	
Loubalové.	Druhá	snaha	se	datuje	k	roku	
2015,	 kdy	 postupně	 architekti	 Tomáš	

Bartoš	a	Robert	Ševčík	zpracovali	studie	
rekonstrukce	letního	kina	včetně	okolní-
ho	areálu.	V	současné	době	funguje	v	oko-
lí	 amfiteátru	 lukostřelnice,	 Městskému	
kulturnímu	středisku	Tišnov	 tak	zůstalo	
v	péči	pouze	letní	kino	se	zázemím.

Anketa:	Chodíte do letního kina? Pokud 
ano, jste spokojen/a s jeho současnou 
podobou?

Lucie Valdhansová
V	letním	kině	jsem	přibližně	sedm	let	neby-
la.	Je	to	z	důvodu,	že	máme	malé	děti.	Jinak	
bychom	s	manželem	chodili	častěji.	Nemám	
tedy	představu,	jak	to	tam	vypadá	nyní.	Asi	
by	bylo	vhodné	vyměnit	ty	staré	lavičky,	po-
kud	tam	ještě	jsou.	Co	se	týká	kvality	pro-
mítání,	tak	si	to	již	moc	nevybavuji.

Adéla Nešporová
Do	 letního	 kina	 nechodím,	 mám	 příliš	
malé	 děti	 na	 to,	 abych	 je	 mohla	 nechat	
samotné	doma,	a	nemám	možnost	hlídá-
ní	 jinými.	Teprve	mě	tato	etapa	v	životě	
čeká	a	těším	se	na	ni!	

Linda Tran
Do	letního	kina	nechodím,	bohužel,	pro-
tože	jsem	často	celé	prázdniny	pryč.	Cho-
dím	 do	 kina	 spíše	 v	 zimních	 měsících.	
Určitě	bych	se	tam	ale	chtěla	podívat.	

Petra Šnepfenbergová
Do	 letního	 kina	 nechodíme,	 ale	 dříve	
jsme	chodívali.	Nějak	se	mi	 líbila	ta	pů-
vodní	verze,	že	se	v	létě	veškeré	promítá-
ní	odehrávalo	venku	a	od	podzimu	do	jara	
ve	Svratce.	Teď	úplně	nestíhám	sledovat,	
kdy	se	zrovna	hraje.

Jan Bradáč
V	letním	kině	jsem	byl	jen	párkrát,	i	když	
ho	mám	„u	nosu“.	Takže	moje	hodnocení	
nemá	 téměř	 žádnou	 vypovídací	 hodno-
tu.	 Ale	 když	 už	 jsem	 tam	 byl,	 tak	 jsem	
spokojen	 byl,	 protože	 nemám	 nároky	
dnešních	mladých	lidí	a	spokojím	se	tře-
ba	 i	 s	 troškou	 nepohodlí.	 Já	 jdu	 přede-
vším	„na	 film“,	a	ne	se	cpát	popcornem	
nebo	 něčím	 dalším.	 Třeba	 tento	 servis	
mi	opravdu	nechybí.	K	tomu	vedu	i	svoji	
dcerku.

Michal Toman
Jako	malého	kluka	mě	na	letňák	i	s	mlad-
ší	 sestrou	 brávali	 rodiče,	 mám	 to	 tam	
rád.	Stávající	 stav	 letního	kina	v	Tišno-
vě	 je	 ale	 bohužel	 hodně	 žalostný,	 je	 mi	
z	toho	až	smutno.	Doufám,	že	se	najdou	
prostředky	na	opravu.	Na	letních	kinech	
mám	 rád	 jejich	 atmosféru,	 kdy	 člověk	
může	sedět	 i	na	trávě.	Nejraději	chodím	
na	české	filmy.

BlÝSKá Se leTNíMu KINu NA lepŠí čASY?
Zlata Ptáčková

Areál letního kina.  Foto: Zlata Ptáčková
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ŠKoLSTVí

Blíží se konec školního roku a s jeho závěrem 
přichází i čas na zhodnocení uplynulého období. 
Co se podle Vás podařilo uskutečnit ve školním 
roce 2018/2019? Co Vás potěšilo?
	 Letos	 se	 toho	 u	 nás	 událo	 opravdu	 mnoho.	
Školní	rok	2018/19	jsme	zahájili	oslavami	35.	vý-
ročí	založení	školy,	do	kterých	se	zapojili	všichni,	
kdo	k	naší	škole	patří.	Začátkem	ledna	2019	nás	
svou	 návštěvou	 překvapil	 pětičlenný	 inspekční	
tým	z	Jihomoravského	inspektorátu	České	školní	
inspekce.	Během	čtyř	dnů	podrobil	kontrole	obrovské	množství	
dokumentace,	provedl	cca	40	náslechů	ve	vyučovacích	hodinách	
s	 následným	 rozborem	a	 zmapoval	klima	 školy	 formou	dotaz-
níků	pro	pedagogy	a	 vedení	 školy.	 Jsem	 ráda,	 že	 jsme	obstáli	
velmi	dobře,	 protože	 výsledky	 inspekční	 činnosti	 jsou	pro	ka-
ždou	školu,	všechny	pedagogy	i	jejího	ředitele	zpětnou	vazbou,	
zda	 svoji	 práci	 vykonávají	 kvalitně.	 Nejzásadnější	 investiční	
akcí,	 kterou	 se	 nám	podařilo	 letos	 uskutečnit,	 je	 zahájení	 re-
konstrukce	školní	kuchyně	v	hodnotě	17	milionů	korun.	Velmi	
děkuji	vedení	našeho	města	za	moudré	rozhodnutí,	tedy	podpo-
řit	generální	rekonstrukci	školní	kuchyně	a	veškerého	zázemí	
nemalými	prostředky	z	městského	rozpočtu.	Spolupráce	s	ku-
chařkami,	učitelským	sborem,	žáky	i	rodiči	byla	opravdu	skvělá.	
Každý	se	snažil	nějakým	způsobem	pomoci.	Ať	již	při	samotné	
přípravě	a	výdeji	jídel	v	prostorách	provizorní	jídelny,	kterou	se	
stala	 jedna	z	 tělocvičen,	nebo	při	 zajištění	bezpečnosti	během	
posílených	dozorů	nad	žáky.	Také	žáci	ochotně	naslouchali	po-
žadavkům	a	dodržovali	 všechna	bezpečnostní	nařízení.	Výdeje	
obědů	probíhaly	v	klidné	a	bezpečné	atmosféře.	Mé	poděkování	
patří	i	rodičům,	kteří	měli	možnost	zajistit	pro	své	děti	náhradní	
oběd	ve	vlastní	režii,	určitě	nám	to	průběh	provizorního	provozu	
usnadnilo.	Příprava	jídel	probíhala	ve	spolupráci	se	ZŠ	Smíško-
va	Tišnov	a	ZŠ	Tyršova	Kuřim.	Dovoz	cca	350	obědů	denně	za-
jistil	pan	Josef	Vojanec.	Všem,	kdo	nám	jakkoli	pomohli,	děkuji,	
protože	jen	díky	spolupráci	a	nevídané	vstřícnosti	probíhalo	vše	
nad	očekávání	hladce.	V	současné	době	jsou	stavební	práce	při-
bližně	v	polovině,	v	září	by	měla	být	rekonstrukce	hotová	a	my	
se	 tak	 můžeme	 těšit	 na	 novou,	 moderní	 a	 atraktivní	 kuchyni	
a	naše	paní	kuchařky	na	skvělé	zázemí.	
	 A	co	mě	nejvíce	potěšilo	osobně?	V	květnu	jsem	v	konkurz-
ním	 řízení	 úspěšně	 obhájila	 pracovní	 místo	 ředitelky	 a	 školu	
povedu	 i	 příštích	 šest	 let.	 Je	 přede	 mnou	 tedy	 mnoho	 nových	

výzev	a	úkolů,	které	se	mi	bude	dařit	překonávat	
jen	s	výborným	kolektivem	spolupracovníků	a	pod-
porou	zřizovatele.	Vím	a	velmi	si	toho	vážím,	že	se	
na	všechny	kolem	sebe	mohu	spolehnout.

Je naopak něco, co Vás nemile zaskočilo/překva-
pilo?
	 Stále	 se	 zvyšující	 administrativní	 přetížení,	
stres	a	ne	vždy	 jednoduchá	komunikace	s	někte-
rými	rodiči	žáků.	Tato	situace	vede	k	rychlejšímu	
vyčerpání	energie	pedagogických	pracovníků.	Ne-
jednoznačné	 vytyčení	 hranic	 dětem	 v	 rodinném	
prostředí	a	menší	soudržnost	partnerů	při	výcho-
vě	svých	dětí	vedou	u	žáků	k	nejistotě	a	mnohdy	
k	testování	rodičovských	i	pedagogických	autorit.	

Současná	doba	méně	podporuje	vzájemnou	komunikaci	a	sdí-
lení	 společných	 zážitků	 v	 běžném	 životě	 a	 více	 se	 posunuje	
do	virtuálního	světa.	Důsledky	se	odrážejí,	jsou	patrné	již	nyní	
v	běžné	výuce.	Žáci	jsou	zahlceni	informacemi,	které	si	nedávají	
do	souvislostí,	méně	se	rozvíjejí	jejich	komunikační	dovednosti	
a	chudne	slovní	zásoba.	Tady	se	dostávám	k	tomu,	co	mě	oprav-
du	 tíží.	 Jen	vzájemnou	spoluprací	školy	a	 rodiny	snad	situaci	
nebudeme	ještě	zhoršovat.

Od března se v Tišnově mluví o zrušení školských obvodů. 
Jaký na problematiku máte názor?
	 Toto	 „horké“	 téma	 se	 v	 posledních	 měsících	 skloňuje	 snad	
na	všech	jednáních	kolem	regionální	školské	problematiky.	Můj	
osobní	 názor	 je,	 že	 je	 nutné	 zvýšit	 prestiž	 okolních,	 chcete-li	
venkovských	škol,	a	zvýšit	tak	jejich	atraktivitu	pro	děti	ze	sou-
sedních	vesnic.	Obě	velké	tišnovské	školy	v	následujících	letech	
nepojmou	všechny	žáky	z	velké	spádové	oblasti	kolem	Tišnova	
a	zrušení	školských	obvodů	bylo	pro	budoucnost	nevyhnutelné.	
Myslím	si,	že	pozitivní	roli	zde	sehrává	to,	že	se	ředitelé	okol-
ních	obcí	začali	pravidelně	scházet	na	společných	neformálních	
jednáních	a	společně	pomůžeme	k	řešení	jen	zdánlivě	neřešitel-
né	situace.	Chci	poděkovat	paní	Libě	Beranové,	která	na	 toto	
téma	odvádí	skvělou	práci	v	MAS	Brána	Vysočiny.

Pevným základním kamenem rozvoje školy je kvalitní a sta-
bilní učitelský sbor. Jak je tomu v ZŠ nám. 28. října?
	 Jsem	 velmi	 ráda,	 že	 na	 škole	 pracuje	 stabilní	 pedagogický	
sbor	a	stabilita	v	zaměstnanosti	je	i	u	správních	zaměstnanců.	
Učitelský	sbor	je	posílen	o	asistentky,	které	se	staly	pevnou	opo-
rou	 nejen	 dětem,	 ale	 i	 ostatním	 kolegům.	 Troufám	 si	 říct,	 že	
z	naší	 školy	se	v	posledních	 letech	odchází	 jen	na	mateřskou	
dovolenou	nebo	do	důchodu.	A	to	mě	opravdu	velmi	těší.	

ředITelÉ záKlAdNícH ŠKOl HOdNOTí
uplYNulÝ ŠKOlNí rOK

Zlata Ptáčková

Radmila Zhořová,	ředitelka	Základní	školy	Tišnov,	náměstí	28.	října,	a	ředitel	Základní	školy	Smíškova	Michal Komprs.	Šest	stej-
ných	otázek	a	dvanáct	různých	reakcí.	V	závěru	školního	roku	jsem	se	„šéfů“	tišnovských	základních	škol	zeptala	mimo	jiné	na	to,	
co	je	za	deset	školních	měsíců	překvapilo	–	příjemně	i	nepříjemně	či	jak	se	dívají	na	problematiku	zrušení	školských	obvodů.	

Radmila Zhořová
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Škola není jen pedagogický sbor a žáci, ale i rodiče. Co Vy 
jako ředitelka od rodičů očekáváte?
	 Co	 očekávám	 opravdu	 nejvíc,	 je	 důvěra.	 Důvěra	 ve	 vedení	
školy	a	v	učitele.	Někdy	se	pro	rodiče	stáváme	jen	vykonavateli	
vzdělávání	jejich	dětí.	Jindy	zase	rodiče	očekávají,	že	jejich	děti	
vychováme	a	dáme	jim	veškeré	vlastnosti	„úspěšného	člověka“.	
Dovolím	si	požádat	rodiče,	aby	vedli	děti	k	dodržování	tradičních	
hodnot,	ke	vzájemnému	respektu	a	úctě	v	rodině	i	ve	škole.	Aby	
žili	život	společně	a	radostně	sdílením	společných	zážitků,	a	ne	
pouze	vedle	sebe	(např.	s	mobilem	v	ruce,	nebo	kdy	každý	sle-
duje	„svůj“	program	v	televizi	nebo	na	počítači).	Komunikovat,	
naslouchat,	sdílet	názory,	spolupracovat,	pěstovat	společné	akti-
vity,	koníčky.	V	dnešní	hektické	době	je	důležité	naučit	se	rozli-
šovat	podstatné	věci	od	nepodstatných,	to	jest	nepodceňovat	tzv.	
„maličkosti“	a	nezveličovat	„banální	věci“.	Výchova	začíná	a	po-
kračuje	především	v	rodině,	škola	není	spasitelná	a	nedokáže	ne-
důsledné	vedení	ze	strany	rodičů	odstranit	mávnutím	kouzelné-
ho	proutku.	Je	žádoucí,	aby	rodiče	věnovali	zvýšenou	pozornost	
rozvoji	komunikačních	dovedností	dětí	–	dbali	na	správnou	vý-
slovnost	dětí	před	nástupem	do	1.	třídy	a	včas	zahájili	logopedic-

kou	péči,	rozšiřovali	slovní	zásobu	dětí,	vysvětlovali	méně	známé	
nebo	 používané	 pojmy,	 výrazy,	 podporovali	 společné	 a	 později	
samostatné	čtení	knih,	vyprávění	zážitků,	vyjádření	a	obhájení	
vlastního	názoru,	a	hlavně	přijmutí	kompromisu.	Pokud	budou	
někteří	alespoň	přemýšlet	o	mých	slovech,	tak	děkuji.

Vaše přání na letní prázdniny…
	 Ani	 o	 letošních	 prázdninách	 neutichne	 ve	 škole	 stavební	
ruch,	ve	škole	se	bude	malovat,	opravovat,	uklízet.	Během	let-
ních	měsíců	slouží	naše	škola	také	jako	prázdninový	kemp	pro	
házenkáře	 a	 basketbalisty.	 Často	 tedy	 budu	 ve	 škole,	 protože	
posledním	 červnovým	 zvoněním	 provoz	 školy	 nekončí.	 Samo-
zřejmě	se	také	těším	na	letní	dovolenou	v	Chorvatsku	a	hodně	
času	budu	věnovat	svojí	rodině.	Moji	nejbližší	mě	v	práci	velmi	
podporují	a	já	jim	mám	za	jejich	velkou	podporu	a	ohleduplnost	
během	uplynulého	školního	roku	opravdu	co	vracet.	Moje	kaž-
doroční	přání	všem	dětem	a	zaměstnancům	zní:	„Užijte	si	krásné	
prázdniny	a	dávejte	na	sebe	pozor.	Těším	se,	až	se	v	září	opět	
v	pořádku	všichni	setkáme!“

Blíží se konec školního roku a s jeho závěrem 
přichází i čas na zhodnocení uplynulého období. 
Co se podle Vás podařilo uskutečnit ve školním 
roce 2018/2019? Co Vás potěšilo?
	 Musím	 se	 přiznat,	 že	 zrovna	 nepatřím	 k	 těm,	
kteří	 by	 na	 konci	 každého	 školního	 roku	 nějak	
přehnaně	 rekapitulovali	 a	 bilancovali.	 Naším	 po-
sláním	je	dát	dětem	kvalitní	vzdělání,	které	bude	
dobrým	základem	pro	jejich	další	studijní	či	profes-
ní	dráhu.	Zda	se	to	podařilo	naplnit,	ukáže	teprve	
čas.	Již	nyní	však	určitým	ukazatelem	může	být	např.	úspěšnost	
našich	žáků	u	celostátních	přijímacích	zkoušek	na	střední	školy,	
která	stejně	jako	v	loňském	roce	byla	i	letos	velmi	vysoká.	
	 Co	mě	dlouhodobě	velmi	těší	a	z	čeho	mám	radost,	je	atmosfé-
ra,	kterou	získala	škola	po	rekonstrukci	a	sloučení	obou	stup-
ňů	v	roce	2016.	Přestože	máme	téměř	600	žáků,	neřešili	jsme	
ve	školním	roce	žádný	vážný	kázeňský	přestupek	v	podobě	šika-
ny,	ani	zásadní	připomínky	ze	strany	rodičů.	Ti	naopak	vyjadřují	
se	školou	spokojenost,	která	se	projevuje	mj.	i	dlouhodobým	vy-
sokým	zájmem	rodičů	o	plnění	školní	docházky	svých	dětí	právě	
v	naší	škole.
	 Jako	osobní	úspěch	pak	považuji	obhájení	pozice	ředitele	ško-
ly	na	další	šestileté	období.

Je naopak něco, co Vás nemile zaskočilo/překvapilo?
	 Nevím,	jestli	se	dá	říct,	že	zaskočilo,	ale	dlouhodobě	se	potý-
káme	se	stále	narůstající	byrokracií.	Přestože	se	ji	sami	snaží-
me	ve	škole	snižovat,	např.	zavedením	elektronických	třídních	
knih	nebo	elektronických	žákovských	knížek,	zabere	vyplňování	
výkazů,	nejrůznějších	dotazníků	a	hlášení	mnohdy	 tolik	 času,	
že	 již	 nezbývá	 na	 řešení	 podstatnějších	 provozních	 záležitostí	
spojených	s	výchovně-vzdělávacím	procesem.

	 Dalším	 nepříjemným	 tématem	 tohoto	 škol-
ního	roku	byla	kapacita	školy	a	přijímání	nových	
žáků.	Vzhledem	k	tomu,	že	je	kapacita	školy	zce-
la	 naplněná	 do	 maximální	 výše,	 bylo	 možné	 pro	
příští	 školní	 rok	 přijmout	 pouze	 tolik	 dětí,	 kolik	
odpovídá	počtu	odchozích	 žáků	ze	školy.	Protože	
poptávka	výrazně	převyšovala	nabídku,	znamena-
lo	to	poměrně	masivní	odmítání	žáků.	A	to	i	těch,	
pro	něž	je	naše	škola	školou	spádovou	nebo	mají	
ve	 škole	 již	 staršího	 sourozence.	 Jsem	 si	 vědom,	
že	tato	skutečnost	způsobuje	rodičům	těchto	dětí	
značnou	komplikaci,	a	je	mi	to	velice	líto.	

Od  března  se  v  Tišnově  mluví  o  zrušení  škol-
ských obvodů. Jaký na problematiku máte názor?

	 Školské	obvody	nejsou	pouze	tématem	v	Tišnově.	Před	časem	
jsem	 se	 zúčastnil	 rozsáhlého	 dotazníkového	 šetření	 určeného	
pro	potřeby	MŠMT	tematicky	zaměřeného	právě	na	problema-
tiku	 školských	 obvodů.	 Z	 toho	 je	 patrné,	 že	 se	 jedná	 o	 téma,	
která	začíná	být	aktuální	i	na	celostátní	úrovni.	Z	hlediska	při-
jímání	žáků	do	školy	 je	současný	systém	velmi	 liberální.	Plně	
respektuje	právo	zákonného	zástupce	umístit	dítě	do	školy,	kte-
rou	z	nějakého	důvodu	preferuje.	 Jediné	omezení	 je,	aby	měla	
daná	 škola	 volnou	 kapacitu.	 Existence	 školských	 obvodů	 má	
tedy	 pouze	 zajistit,	 aby	 každé	 dítě	 někde	 mělo	 „svoji“	 spádo-
vou	školu,	kde	bude	mít	garantováno	přijetí	za	všech	okolností.	
Jak	jsem	již	zmínil,	díky	plné	kapacitě	naší	školy	ztrácí	školský	
obvod	smysl.	Při	uvolnění	byť	jediného	volného	místa	jsem	po-
vinen	přednostně	přijmout	dítě	ze	spádového	obvodu,	a	ne	dítě	
mající	např.	sourozence	ve	škole.	O	volbě	a	preferencích	rodičů	
ani	 nemluvím.	 Tato	 povinnost	 přijmout	 dítě	 ze	 spádového	 ob-
vodu	je	tedy	v	přímém	rozporu	se	zmíněným	liberálním	přístu-
pem.	Pochopil	bych	existenci	spádových	obvodů	ve	chvíli,	pokud	
by	existovala	povinnost	přihlásit	dítě	pouze	do	spádové	školy.	
V	okamžiku,	kdy	má	rodič	možnost	výběru,	jsou	podle	mého	ná-
zoru	školské	obvody	poněkud	zbytečné.		

Michal Komprs
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Pevným základním kamenem rozvoje školy je kvalitní a sta-
bilní učitelský sbor. Jak je tomu v ZŠ Smíškova?
	 Máte	naprostou	pravdu.	Jen	bych	doplnil,	že	kvalitní	učitelský	
sbor	není	 základním	kamenem	pouze	 rozvoje	školy,	ale	celého	
výchovně-vzdělávacího	procesu.	Učitel	 je	v	celém	tomto	proce-
su	naprosto	klíčovou	a	nezastupitelnou	osobou.	 Jeho	pozice	se	
však	postupně	mění.	Již	není	jen	nositelem	informací,	jak	tomu	
bylo	dříve,	ale	stává	se	průvodcem	dětí	na	jejich	cestě	ke	vzdě-
lání.	 Je	však	současně	 i	garantem	kvality	vzdělávacího	obsahu	
jak	 po	 stránce	 odborné,	 tak	 komunikační.	 Musí	 svému	 oboru	
nejen	dobře	rozumět,	ale	především	musí	zaujmout	a	umět	své	
vědomosti	 zprostředkovat.	 Musí	 v	 žácích	 vzbudit	 jejich	 zájem	
a	vnitřní	motivaci.	A	to	vše	s	ohledem	na	individuální	schopnosti	
a	potřeby	každého	dítěte.	Důležitým	předpokladem	je	proto	plná	
kvalifikovanost	 pedagogických	 pracovníků,	 jejich	 odbornost	
a	možnost	dalšího	profesního	i	osobnostního	rozvoje.	V	uplynu-
lém	období	došlo	přirozeným	způsobem	k	výrazným	personálním	
změnám	v	pedagogickém	sboru.	V	současné	době	je	kolektiv	pe-
dagogů	stabilizován.	Součástí	každého	přijímacího	procesu	nové-
ho	pedagoga	je	dnes	již	zcela	standardní	a	běžné	odučení	jedné	
i	více	ukázkových	hodin.	Přispívá	to	k	lepšímu	výběru	uchazeče	
o	místo	učitele,	což	se	v	ZŠ	Smíškova	v	poslední	době	daří.

Škola není jen pedagogický sbor a žáci, ale i rodiče. Co Vy 
jako ředitel od rodičů očekáváte?
	 Základní	škola	Smíškova	má	ve	svém	znaku	loď.	Ta	symbo-
lizuje	plavbu	všech	účastníků,	 tedy	žáků,	učitelů,	ale	 i	 rodičů	
na	jedné	palubě,	kde	jsou	si	všichni	rovni.	Hovořím-li	o	rovnosti,	
mám	 na	 mysli	 vzájemný	 respekt,	 spolupráci,	 dobrou	 komuni-
kaci,	ochotu	pomoci	 jeden	druhému	a	snahu	táhnout	za	 jeden	
provaz.	Ptáte-li	se,	co	očekávám	od	rodičů,	pak	přesně	to	samé.	
Rodiče	vnímáme	jako	naše	partnery	a	spojence.	Bez	jejich	ma-
ximální	důvěry	a	pomoci	by	byl	celý	vzdělávací	proces	mnohem	
náročnější	a	méně	efektivní.	Škole	nakloněné	a	spolupracující	
rodiče	k	úspěšné	pedagogické	práci	prostě	potřebujeme!

Vaše přání na letní prázdniny…
	 S	 blížícím	 se	 koncem	 naší	 společné	 desetiměsíční	 plavby	
na	zaoceánské	lodi	Smíškova	bych	chtěl	především	poděkovat	
celé	mojí	posádce	za	klidnou,	pohodovou	a	bezpečnou	plavbu.	
A	protože	prázdniny	vždy	utečou	rychle	jako	voda,	přeji	všem,	
posádce	i	pasažérům,	aby	byly	letošní	prázdniny	co	možná	nej-
delší.	Aby	byly	prozářené	sluncem	a	naplněné	koupáním,	odpo-
činkem	a	relaxací.	Se	všemi	se	budu	těšit	na	shledanou	v	září	
na	začátku	nové	plavby.

Návštěva v Seredi
	 30.	květen	2019	byl	dnem	dlouho	při-
pravované	 návštěvy	 partnerské	 školy	
Gymnázia	 Vojtecha	 Mihálika	 v	 Seredi.	
Tentokrát	 se	 na	 Slovensko	 vydal	 tým	
sportovců	 naší	 školy,	 aby	 se	 zúčastnil	

sportovního	utkání	ve	volejbalu	a	florba-
lu.	Osud	byl	nakloněn	oběma	týmům	–	tiš-
novští	žáci	zvítězili	ve	volejbalu,	slovenští	
žáci	 získali	 florbalové	 zlato.	Gymnázium	
Tišnov	 děkuje	 Městskému	 úřadu	 Tišnov	
a	Sdružení	rodičů	a	přátel	Gymnázia	Tiš-
nov	za	opakovanou	finanční	podporu	part-
nerské	spolupráce	se	slovenskou	školou.

Den studentských parlamentů
	 V	úterý	4.	června	2019	přivítalo	Gym-
názium	 Tišnov	 v	 areálu	 školy	 zástupce	
studentského	 parlamentu	 pražského	
gymnázia	 Na	 Zatlance	 v	 doprovodu	 své	
koordinátorky	Petry,	která	v	tamní	škole	
působí	 jako	 sociální	 pedagožka,	 a	 také	
zástupce	školních	parlamentů	z	blízkých	
škol.	Program	byl	rozvržen	do	celého	do-
poledne,	některé	části	probíhaly	společně	
pro	žáky	i	pedagogy,	většina	aktivit	však	
byla	realizována	v	samostatných	sekcích.	
Prakticky	vedený	program	se	odehrával	
jak	 v	 prostorách	 školy,	 tak	 také	na	při-
lehlém	 hřišti.	 Zapojili	 se	 do	 něj	 před-
stavitelé	 žákovských	 parlamentů	 pěti	
gymnázií	 a	 tří	 okolních	 základních	 škol	
a	programem	prováděli	účastníky	samot-
ní	pražští	studenti.	
	 Pedagogové	 se	 sešli	 v	 několika	 blo-
cích	 při	 diskusích	 k	 různým	 aktuálním	
problémům,	které	současné	školství	tíží.	
Řešila	 se	 nejenom	 funkčnost,	 význam	
a	 podoba	 školních	 samospráv,	 ale	 také	
například	nové	přístupy	a	trendy	ve	vzdě-
lávání.	Pozornost	byla	věnována	i	sdílení		
zkušeností	 s	 využitím	dotačních	progra-
mů	a	s	výkladem	problematiky	nového	fi-
nancování	školství.	Závěrečné	hodnocení	
akce	 bylo	 velmi	 pozitivní,	 byla	 oceněna	
studenty	 i	 pedagogy.	 Děkujeme	 všem,	
kdo	se	na	její	přípravě	a	průběhu	podíleli.

OHlÉdNuTí zA děNíM
gymnázium tišnOv
Barbora Holubová, ředitelka školy

V červnu přivítalo Gymnázium Tišnov zástupce studentského parlamentu pražského gymná-
zia Na Zatlance.  Foto: archiv Gymnázia Tišnov
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	 Na	 začátku	 tohoto	 školního	 roku	 do-
stala	 naše	 třída	 nabídku	 na	 zapojení	
do	projektu	Jihomoravského	kraje	KaPo-
DaV,	 kdy	 jsme	 si	 měli	 pomocí	 vlastního	
nápadu	vyzkoušet	 zpracovat	miniprojekt	
ve	všech	jeho	fázích.	Rozhodli	jsme	se	pro	
šifrovací	hru,	která	v	Tišnově,	i	přes	jejich	
současnou	popularitu,	dosud	chyběla.	
	 Na	 miniprojektu	 jsme	 pracovali	 té-
měř	 samostatně,	 paní	 učitelka	 nám	 po-
máhala	pouze	radou,	práci	koordinovala	
a	 zaštiťovala.	 Na	 začátku	 jsme	 se	 roz-
dělili	 do	 týmů	 –	 šifrovacího,	 technicko-
-počítačového	a	finančního.	Vybrali	jsme	
zajímavá	a	známá	místa	ve	městě,	která	
rozhodně	stojí	za	prohlídku,	a	to	radnici,	
muzeum,	nemocnici,	 základy	staré	 šibe-
nice	a	Brněnskou	ulici	s	knihovnou.	
	 Postupně	 jsme	 vymýšleli	 šifry	 a	 sou-
běžně	jsme	jednali	s	jednotlivými	institu-
cemi,	komunikovali	jsme	s	MěKSem,	s	TI-
Cem,	s	městskou	knihovnou,	s	městským	

úřadem	a	s	muzeem.	Rozhodli	jsme	se,	že	
šifra	bude	zpřístupněna	pomocí	QR	kódů,	
které	 budou	 odkazovat	 na	 internetové	
stránky	s	vlastní	doménou.	Připravili	jsme	
podklady	 a	 nechali	 zhotovit	 kovové	 des-
tičky	s	vygravírovanými	kódy,	které	 jsou	
umístěny	přímo	na	budovách	nebo	jiných	
místech	v	blízkosti	stanovišť.	Na	místě	sa-
mém	stačí	QR	kód	načíst	do	mobilu	a	zob-
razí	se	vám	příslušná	šifra.	
	 Jedním	z	kritérií	projektu	bylo	uspořá-
dat	výběrové	řízení,	což	jsme	splnili	právě	
při	výrobě	destiček	a	dále	při	zadání	tisku	
informačních	 letáčků	 ke	 hře.	 Jako	 velký	
problém	 se	 ukázalo	 vymyšlení	 samotné-
ho	názvu	hry,	o	němž	se	v	naší	třídě	vedly	
dlouhé	debaty.	Nakonec	jsme	se	však	roz-
hodli	pro	univerzální	Tišnovskou	šifru.	Sa-
motné	šifry	by	měli	zvládnout	i	lidé,	kteří	
s	šifrováním	dosud	nemají	moc	zkušeností.	
Hra	 je	připravená	pro	kohokoliv,	kdo	při-
jde,	a	je	vhodná	i	pro	rodiče	s	dětmi.	

	 Před	 dokončením	 jsme	 ji	 vyzkoušeli	
na	našich	mladších	spolužácích	z	tercie.	
Plánujeme	ji	také	v	rámci	spolupráce	se	
základními	 školami	 (jedna	 z	 podmínek	
projektu)	 zpřístupnit	 základním	 školám	
a	 se	 žáky	 ji	 absolvovat.	 Po	 zkušebním	
provozu	a	doladění	nedostatků	předáme	
hru	TICu	v	Tišnově.
	 Aktivita	 je	 realizována	a	 financována	
v	rámci	projektu	KaPoDaV	–	Podpora	ka-
riérového	 poradenství,	 podnikavosti	 pro	
udržitelný	 rozvoj	 a	 dalšího	 vzdělávání	
v	Jihomoravském	kraji.	
Děkujeme	všem,	kteří	nám	s	celým	pro-
cesem	 vývoje	 šifry	 pomohli,	 a	 doufáme,	
že	naše	hra	poskytne	zábavu	vám	i	vašim	
rodinám	a	třeba	se	dozvíte	i	něco	nového	
o	našem	městě.

	 Jeden	školní	rok	studovat	ve	Spojených	státech	amerických,	
poznat	zemi,	její	zvyklosti,	ale	zejména	se	zdokonalit	v	anglic-
kém	jazyce.	Tuto	možnost	dostala	Linda Tran,	studentka	tišnov-
ského	gymnázia.	V	Americe	odmaturovala	s	vyznamenáním,	do-
konce	patřila	mezi	sto	nejlepších	studentů	a	dělala	jednu	ze	čtyř	
mluvčích	na	závěrečném	ceremoniálu	na	stadionu	před	několika	
tisíci	 lidmi.	„To	byl	silný	zážitek,	na	který	nikdy	nezapomenu.	
Před	odjezdem	do	Ameriky	jsem	si	vůbec	nevěřila,	obávala	jsem	
se	říkat	před	lidmi	svůj	názor,	aby	to	nebylo	špatně.	Výměnný	
pobyt	v	USA	byl	pro	mě	obrovská	zkušenost,“	říká	gymnazistka.

Studovat  v  cizí  zemi  je  pro mladé  lidi  velkou  zkušeností 
i výzvou…
	 Vždy	 jsem	 chtěla	 studovat	 v	 zahraničí,	 vždy	 mě	 bavila	
ve	škole	angličtina	a	chtěla	jsem	se	v	ní	zlepšit.	A	také	jsem	
toužila	po	změně,	poznat	svět	a	nové	lidi,	a	zejména	se	naučit	
více	 o	 sobě,	 naučit	 se	 zodpovědnosti	 a	 samostatnosti.	 Když	
jsem	se	v	roce	2016	přihlásila	přes	jednu	neziskovou	organi-
zaci,	která	organizuje	výměnné	pobyty	pro	studenty	středních	

škol,	 nedoufala	 jsem,	 že	 to	 vyjde.	Absolvovala	 jsem	pohovor	
a	následně	prošla	i	výběrovým	kolem.

Co na Vaše plány říkali rodiče?
	 Máma	mě	podporovala.	Táta	chtěl,	abych	nejprve	dokončila	
střední	školu,	a	poté,	když	budu	chtít,	studovala	vysokou	ško-
lu	v	zahraničí.	Nakonec	jsem	ho	přesvědčila.	Chtěla	jsem	nejen	
sobě,	ale	i	jemu	dokázat,	že	to	zvládnu.

A zvládla, ale k tomu se dostaneme později. Takže od srpna 
2017 do srpna 2018 jste pobývala v Kalifornii, v městečku 
Rancho Cucamonga a navštěvovala Etiwanda High School. 
	 Výběr	 země	 byl	 na	 neziskové	 organizaci,	 studenty	 posílají	
na	výměnné	pobyty	do	Severní	i	Jižní	Ameriky,	Kanady	či	Asie.	
Když	jsem	zjistila,	že	jedu	do	Kalifornie,	říkala	jsem	si,	že	je	to	
asi	to	největší	štěstí,	které	mě	mohlo	potkat.	Protože	Kalifor-
nie	je	jedna	z	nejvyspělejších	oblastí	v	Americe	vůbec.	Bylo	to	
skvělé.	

TIŠNOVSKá ŠIfrA
HrA NeJeN prO STudeNTY

gymnázium tišnOv
Dorotea Pokorná, kvarta

V AMerIce JSeM pOzNAlA SAMu SeBe
Zlata Ptáčková

Studenti Gymnázia Tišnov vymysleli hru, 
Tišnovskou šifru.  Foto: Jana Rohlínková
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A bylo to skvělé i po příletu?
	 Bylo	to	neskutečné.	Žiji	v	Tišnově,	dosud	jsem	
se	pohybovala	jen	po	jeho	okolí.	Ale	v	Kalifornii	
je	to	úplně	jiný	svět.	Byla	jsem	z	toho	vyjukaná	
snad	první	dva	měsíce.	Chodila	jsem	s	otevřenou	
pusou	a	všemu	se	divila.	Kulturní	šok	byl	silný,	
ale	na	druhou	stranu	jsem	si	ho	strašně	užívala.	
	 Rodina,	 u	 které	 jsem	 bydlela,	 byla	 přátel-
ská,	 přijali	 mě	 jako	 vlastní	 dceru.	 Mají	 čtyři	
syny,	 z	 nichž	 jeden	 odlétal	 na	 roční	 výměnný	
pobyt	 na	 Slovensko.	 Takže	 jsem	 měla	 tři	 ame-
rické	mladší	bratry,	naučila	 jsem	se	být	ve	sty-
ku	s	nimi	více	trpělivá	a	začala	si	vážit	i	svého	
vlastního	mladšího	bratra,	protože	se	třemi	je	to	
úplně	něco	jiného.	

V  rodině  Vás  přijali  dobře,  jak  tomu  bylo 
ve  škole?  Byla  nějaká  jazyková  bariéra,  byť 
anglicky hovoříte, v praxi to může být nároč-
nější. Navíc v cizí zemi?
	 Ve	škole	to	bylo	těžší.	Byla	jsem	samozřejmě	
zvyklá	na	britskou	angličtinu	z	české	školy,	ro-
zuměla	jsem	jim,	oni	mně	také,	ale…	Třeba	si	ze	
mě	dělali	srandu,	že	mám	přízvuk	nebo	že	jsem	
něco	 řekla	britským	výrazem	a	oni	 tomu	 říkali	
jinak.	 Ale	 časem	 jsem	se	 rozmluvila,	 zvykla	 si	
na	výuku.
	 Dost	 obtížné	 také	 bylo	 se	 dostat	 do	 jejich	 skupiny,	 stát	 se	
součástí	komunity.	Aby	mě	přijali	jako	novou	studentku.	Musela	
jsem	se	hodně	snažit.	Nakonec	mi	v	tomto	pomohlo	i	to,	že	jsem	
se	přihlásila	do	školního	družstva	atletiky.	Tam	 jsem	si	našla	
„svoje“	lidi.	

Jaký je rozdíl mezi výukou v České republice a v Americe?
	 Musím	 podotknout,	 že	 zatímco	 na	 tišnovském	 gymnáziu	
je	cirka	400	 lidí,	americká	škola,	do	které	 jsem	chodila,	měla	
3	500	lidí,	tedy	takové	městečko.	V	Americe	kladou	velký	důraz	
na	sport	a	mimoškolní	aktivity	a	studenti	si	volí	předměty	sami.	
Nemají	 všichni	 stejný	 rozvrh,	 jak	 je	 tomu	 tady.	 Jen	 musí	 spl-
nit	požadavek,	že	musí	absolvovat	tři	roky	matematiky,	tři	roky	
vědy…Mimoškolní	aktivity	mají	v	rámci	školy.	

Jaké předměty jste si zapsala?
	 Studovala	jsem	historii	a	vládu	USA,	psycho-
logii,	matematiku,	angličtinu,	anatomii	a	zmiňo-
vanou	 atletiku.	 Každý	 den	 jsem	 měla	 ty	 samé	
předměty,	dostávali	jsme	hodně	domácích	úkolů.	
Učitelé	tam	ale	nekladou	tolik	důrazu	na	testy,	
byly	typu	abcd,	takže	se	odpovědi	daly	uhádnout.	
Nemusela	jsem	se	tolik	učit.	V	Česku	se	student	
musí	hodně	učit,	když	chce	test	úspěšně	zvlád-
nout.	
	 Předměty	 jsem	 si	 zvolila	 tak,	 a	 pomohla	 mi	
v	 tom	školní	poradkyně,	 za	kterou	 jsem	mohla	
přijít	 s	 jakýmkoliv	 problémem,	 abych	 na	 škole	
mohla	maturovat.	Mým	velkým	snem	bylo	odma-
turovat	na	americké	škole,	mít	na	sobě	maturitní	
čepici	a	talár.	Což	se	mi	splnilo.	
	 Stále	 říkám	odmaturovat,	 ale	 v	Americe	ma-
turitu	jako	takovou	nemají.	V	posledním	ročníku	
školy	mají	pololetní	písemky	z	toho,	co	se	pro-
bíralo	ten	daný	semestr.	Mají	tam	systém	dvou	
semestrů.	Není	to	jako	maturita	tady,	kdy	se	mu-
síte	učit	kvanta	informací	za	čtyři	roky.	Tam	je	to	
lehké.	
	 Nakonec	jsem	měla	i	vyznamenání,	byla	jsem	
mezi	 asi	 sto	 nejlepšími	 studenty	 a	 měla	 jsem	
možnost	ucházet	se	o	roli	mluvčího	na	závěreč-
ném	 ceremoniálu.	 Což	 jsem	 také	 udělala.	 Byl	

to	silný	zážitek,	na	který	nikdy	nezapomenu.	Stadion	zaplněný	
lidmi,	 nechápu,	 jak	 jsem	 to	dokázala.	Motivací	mi	 bylo	 asi	 to,	
že	 jsem	jim	chtěla	od	srdce	poděkovat	za	ten	rok,	povědět	 jim	
o	 tom,	co	 jsem	ve	škole	zažila,	 co	 jsem	se	naučila.	Když	 jsem	
před	 ně	 předstoupila,	 tréma	 ze	 mě	 odpadla.	 Paradoxem	 je,	 že	
před	odjezdem	do	Ameriky	jsem	si	vůbec	nevěřila,	obávala	jsem	
se	 říkat	před	 lidmi	svůj	názor,	aby	 to	nebylo	špatně.	Výměnný	
pobyt	v	USA	byl	pro	mě	obrovská	zkušenost,	poznala	jsem	samu	
sebe.	

Co bezpečnost v Rancho Cucamonga a ve škole?
	 Než	jsem	přijela	do	USA,	přišla	mi	bezpečnost	jako	samozřej-
má	věc.	Jednou	jsem	si	vyšla	ven	do	nákupního	centra	a	vrátila	
se	po	18.	hodině,	už	byla	tma.	Američtí	rodiče	mi	vynadali,	ne-
směla	jsem	chodit	večer	ven	sama	a	pěšky.	
	 Ve	škole	jsme	zase	nacvičovali,	jak	se	chovat	v	případě,	kdy	
by	se	v	budově	objevil	nějaký	střelec.	Nechyběly	zvuky	střelby.	
Rovněž	jsem	absolvovala	přednášky	na	toto	téma.	Další	věc,	se	
kterou	jsem	se	nikdy	nesetkala	a	musela	ji	přijmout	jako	fakt.	

Jsou skutečně typickým jídlem Američanů hamburgery?
	 Řeknu	 vám	 to	 na	 rovinu,	 přiberete.	 V	 městečku,	 kde	 jsem	
žila,	byly	na	každém	rohu	fastfoody,	takže	hamburgery	a	pizza.	
Pro	Američany	normální	součást	života.	Jí	hodně	chipsy	a	různé	
svačinky,	mají	toho	plnou	spíž,	není	možné	se	tomu	vyhnout.	
	 V	 mé	 rodině	 se	 ale	 stravovali	 zdravě,	 normální	 jídla	 jako	
u	nás	–	maso,	brambory,	rýže…

Kromě studia jste i cestovala. Kde všude jste se byla podívat?
	 V	Americe	jsem	viděla	víc	míst	než	v	České	republice,	za	což	
se	velmi	hanbím	a	chci	to	změnit.	S	rodinami,	u	nichž	jsem	byd-
lela	(jeden	semestr	u	jedné,	druhý	u	jiné),	jsem	hodně	cestovala.	
V	Kalifornii	 jsme	si	byli	zalyžovat,	 i	na	pláži,	podívali	 jsme	se	

S vlajkou Spojených států 
amerických. 

Foto: archiv Lindy Tran

S kamarádkou v Grand Canyonu.  Foto: archiv Lindy Tran
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do	 Los	 Angeles,	 San	 Diega,	 spatřila	 jsem	 Grand	 Canyon.	 Ná-
hradní	táta	mě	vzal	na	let	větroněm,	který	vlastnil…
	 Na	konci	pobytu	jsem	s	ostatními	studenty	z	výměnného	pro-
gramu	absolvovala	měsíční	výlet	po	USA.	Objeli	jsme	část	Ameriky	
vlakem;	z	L.A.	do	San	Francisca,	pak	Seattle,	národní	park	Mon-
tana,	kde	jsme	raftovali.	Následoval	New	Orleans	a	zpět	do	L.A.	
Dokonce	jsem	byla	i	v	Mexiku,	kde	jsem	s	dvaceti	dobrovolníky	
postavila	dřevěný	dům	pro	tamní	chudé	lidi.	Úžasné	vzpomínky.	

Začala jste v USA s nějakou aktivitou a v Česku Vám chyběla? 
	 Dobrovolnictví.	 Takže	 jsem	 se	 přihlásila	 do	 Oblastní	 chari-
ty	Tišnov	 a	každý	 týden	 jako	dobrovolník	 docházím	do	Klubu	
Čas	a	pomáhám.	Moc	mě	to	baví.	Když	někdo	potřebuje	pomoc	
a	mohu	pomoci,	proč	ne?

Bavíme se jen o kladech pobytu v Americe, co nějaké zápory?
	 Určitě,	 s	 odstupem	 času	 je	 vidím.	 Amerika	 mě	 trochu	 roz-
mazlila,	mohla	jsem	cestovat,	měla	jsem	všechno	včetně	vlastní	
koupelny!	Bylo	dost	těžké	se	vrátit	zpět,	mít	doma	své	povinnos-
ti,	domácí	práce.	V	USA	toto	neřešili,	měli	úklidovou	službu.	
	 Uvědomila	jsem	si,	že	si	musím	vážit	toho,	že	jsem	měla	mož-
nost	tam	být,	a	nesmím	zapomínat	na	to,	že	můj	domov	je	v	Čes-
ké	 republice	a	 že	bez	 rodičů	a	 jejich	 zázemí	by	 se	 to	nestalo.	
Vzhledem	k	tomu,	že	jsem	si	v	Americe	nemohla	přivydělávat,	
posílali	mi	rodiče	peníze	na	účet.	Za	to	bych	se	jim	chtěla	v	bu-
doucnu	odvděčit.	
	 Všem	mladým	lidem	nebo	studentům	bych	chtěla	doporučit	
vycestování	 do	 zahraničí	 v	 rámci	 střední	 nebo	 vysoké	 školy,	

protože	je	to	opravdu	nenahraditelná,	nezapomenutelná	a	život	
měnící	zkušenost,	ze	které	se	dá	jen	vytěžit.	

Příští rok maturujete na tišnovském gymnáziu. Co tedy plá-
nujete dál?
	 Přemýšlím	o	studiu	psychologie	na	vysoké	škole	v	zahraničí.	
Chci	ale	zůstat	v	Evropě,	momentálně	vítězí	Nizozemí.	

Linda odmaturovala na škole v USA, nechyběl maturitní talár a čepice.
Foto: archiv Lindy Tran

Před stotunovou fazolí v Chicagu.  Foto: archiv Lindy Tran
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	 Dne	 28.	 května	 navštívily,	 stejně	 jako	 v	 loňském	 roce,	 děti	
z	Mateřské	školy	Sluníčko	Nemocnici	Tišnov,	kde	probíhal	pro	
veřejnost	program	zaměřený	na	prevenci	onemocnění	„Den	zdra-
ví“.	Při	dopolední	návštěvě	se	děti	z	naší	školy	zapojily	do	aktivi-
ty	„Správné	mytí	rukou“.	Hned	po	vstupu	do	budovy	nás	přivítali	
zaměstnanci	nemocnice	a	zavedli	nás	do	společenské	místnosti,	
kde	byla	pro	děti	připravena	praktická	ukázka	správného	postu-
pu	mytí	rukou.	Každé	dítě	si	vyzkoušelo	podle	pokynů	a	obrazo-
vého	materiálu	správnou	techniku	a	výsledek	svého	snažení	si	
zkontrolovalo	pod	lampou,	kde	se	mu	na	pokožce	ukázala	místa,	
která	nebyla	důkladně	umyta.	Děti	si	tak	prakticky	ověřily,	jak	
zvládají	 správnou	 techniku	mytí	 rukou.	Po	celou	dobu	aktivně	
spolupracovaly,	komunikovaly	se	zaměstnanci	nemocnice,	zare-
citovaly	básničku.	Na	závěr	čekalo	každé	dítě	překvapení	v	podo-
bě	plyšového	medvídka,	omalovánky	a	pastelky.	
	 Chtěla	 bych	 poděkovat	 zaměstnancům	 nemocnice,	 kteří	 se	
dětem	příkladně	věnovali.	Věřím,	že	obdobná	spolupráce	bude	
pokračovat	i	v	příštích	letech	a	stane	se	tradicí.

	 Začátkem	června	se	konal	v	Blansku	již	sedmý	ročník	cha-
ritativního	běhu	You	Dream	We	Run,	jehož	cílem	je	podporovat	
sociálně	a	zdravotně	znevýhodněné.		
	 A	 my	 jsme	 letos	 běželi	 také.	 Naším	 cílem	 bylo	 nákupem	
účastnických	triček	přispět	co	nejvyšší	částkou	na	splnění	snů	
potřebným.	 Zároveň	 jsme	 chtěli	 postavit	 dostatečně	 početnou	
štafetu,	 abychom	 dokázali	 udržet	 štafetový	 kolík	 v	 pohybu	
po	celých	24	hodin.	To	vše	se	nám	s	vydatnou	podporou	rodičů,	
žáků,	přátel	i	bývalých	žáků	naší	školy	podařilo.	Koupí	účastnic-

kých	triček	jsme	přispěli	částkou	přibližně	25	000	korun.	Naše	
štafeta	 si	 v	 konkurenci	 další	 stovky	 týmů	 vedla	 velice	 dobře.	
Na	 výsledkové	 tabuli	 patřilo	 družstvu	 Základní	 školy	 Tišnov,	
Smíškova,	38.	místo.	Za	dvacet	čtyři	hodin	 jsme	naběhali	674	
kol,	což	je	téměř	270	kilometrů.
	 Společně	jsme	si	užili	krásné	počasí,	spoustu	zábavy	a	úžas-
nou	atmosféru	této	akce.	Bonusem	pro	nás	bylo	vidět	úsměvy,	
radost	i	slzy	štěstí	na	tvářích	obdarovaných	při	závěrečném	pře-
dávání	snů.

pOděKOVáNí zAMěSTNANcůM NeMOcNIce
mš sluníčkO

Jana Konečná, ředitelka školky

Děti ze školky si v tišnovské nemocnici prakticky ověřily, zda si dobře 
myjí ruce.  Foto: archiv Mateřské školy Sluníčko

BěželI JSMe prO SNY 
zš tišnOv, smíškOva

Romana Navrátilová

Rodiče, žáci, přátelé i bývalí žáci Základní školy Smíškova podpořili charitativní běh You Dream We Run.  Foto: Romana Navrátilová
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	 V	únoru	2019	se	na	ZŠ	Smíškova	roz-
běhl	program	finančního	vzdělávání	Abe-
ceda	peněz	pořádaný	Českou	spořitelnou.	
Úkolu	nahlédnout	do	světa	podnikání	se	
s	velkým	nadšením	chopila	třída	V.	A	pod	
vedením	Petry	Křížové	a	Věry	Nixové.
	 Žáci	si	na	začátku	projektu	vymysleli	
svůj	podnikatelský	plán,	který	během	tří	
měsíců	 zrealizovali.	 Třída	 V.	 A	 se	 stala	
firmou	Smíšci	 s.	 r.	 o.,	 zvolila	 si	 ředitele	
Petra	Chlupa	a	finanční	zástupkyni	Ane-
tu	Seberovou.	Česká	spořitelna	věnovala	
mladým	podnikatelům	částku	3	000	ko-
run	 jako	 počáteční	 kapitál	 na	 realizaci	
podnikatelského	záměru.	S	penězi	se	děti	
učily	hospodařit,	prováděly	rozpočtování,	
plánovaly	příjmy	a	zisk.
	 Během	 projektu	 páťáci	 navštívili	 po-
bočku	České	spořitelny	v	Tišnově,	aby	se	
seznámili	s	prostředím	banky.	Několikrát	
se	setkali	s	koordinátorkou	celé	akce	Mi-
chaelou	Chovítkovou.	S	ní	vše	konzulto-
vali,	radili	se	a	předvedli	jí	své	záměry.
Děti	čekal	nelehký	úkol.	Měly	v	průběhu	
tří	měsíců	zrealizovat	svůj	podnikatelský	
záměr;	vyrobit	jarní	dekorativní	a	dárko-
vé	předměty.	Všichni	se	vrhli	do	vytváře-
ní	ptačích	budek,	ramínek,	levandulových	

pytlíčků,	 keramických	 ptáčků,	 náramků	
přátelství,	 váziček,	 hodin,	 pedigových	
košíčků,	mýdel,	drátkovaných	stromečků	
a	pečených	čajů.	Tvořili	ve	škole	i	doma.
	 Hudebně	 nadaní	 žáci	 založili	 hudební	
skupinu	 tvořenou	 houslistou	 Adamem	
Valou,	 klavíristkami	 Anetou	 Sebero-
vou	 a	 Alexandrou	 Maškovou,	 hráčem	
na	 ukulele	 Petrem	 Chlupem,	 kytaristy	
Martinem	Husovským	a	Petrou	Křížovou	
a	dvěma	výbornými	zpěvačkami	Simonou	
Strnadovou	a	Anetou	Klusákovou.	Společ-
ně	nacvičili	čtyři	populární	písničky,	které	
zařadili	do	svého	repertoáru	na	jarmarku.
	 Páťáci	nezanedbali	ani	reklamu	a	pro-
pagaci	 celé	 akce.	 Vyrobili	 pěkné	 po-
zvánky	 a	 významné	 hosty,	 včetně	 pana	
starosty	a	pana	ředitele,	pozvali	osobně.	
Nakreslili	 originální	 plakáty,	 informo-
vali	 o	 akci	 ve	 školním	 časopise	 Smíšek	
a	v	Tišnovských	novinách.
	 Závěrečný	jarmark	se	konal	29.	květ-
na	před	pobočkou	České	spořitelny	v	Tiš-
nově.	Všichni	byli	od	rána	netrpěliví.	Vše	
chystali,	 oceňovali	 zboží,	 zdobili	 stánky	
a	s	napětím	očekávali	začátek	jarmarku.	
Slavnostního	zahájení	se	ujala	 ředitelka	
České	spořitelny	v	Tišnově	Soňa	Švecová,	
která	všechny	srdečně	pozvala	na	nákup	
výrobků	a	ochutnávku	občerstvení.	Velký	

úspěch	měly	párky	v	 rohlíku,	 osvěžující	
citronáda,	 mnoho	 výborných	 moučníků,	
bramborové	placky	či	kuřecí	stripsy.	
	 Každou	půlhodinu	vyhrávala	třídní	ka-
pela,	která	si	našla	své	vděčné	poslucha-
če.	Ostatní	děti	prodávaly	na	jednotlivých	
stáncích	 zboží	 nebo	 jídlo.	 Mluvčí	 firmy	
Michaela	Poulová	a	Štěpán	Šnepfenberg	
zvali	 tlampačem	 kolemjdoucí	 na	 tuto	
skvělou	akci.
	 Ke	konci	 jarmarku	bylo	 již	 téměř	vše	
prodáno	 a	 zbývalo	 jen	 spočítat	 výdělek.	
Všechny	 čekalo	 obrovské	 překvapení	
v	podobě	zisku	23	440	korun.	V	té	chvíli	
bylo	na	všech	už	vidět	značné	vyčerpání,	
ale	i	radost,	a	dokonce	i	slzy	štěstí.
	 Za	 získanou	 částku	 se	 děti	 rozhodly	
pořídit	si	trička	se	jmény	všech	členů	tří-
dy,	užít	si	pěkný	den	v	zábavním	centru	
a	zbytek	peněz	věnovat	útulku	pro	opuš-
těné	pejsky	Tlapky	na	cestě.
	 Závěrem	 je	 třeba	 poděkovat	 všem,	
kteří	se	na	nás	přišli	podívat	a	podpořit	
nás.	Dále	děkujeme	rodičům	a	příbuzným	
za	pomoc	s	výrobou	věcí,	jídla	a	za	spon-
zorské	dary.
	 Největší	 dík	 patří	 samozřejmě	 České	
spořitelně	 za	možnost	 zúčastnit	 se	 toho-
to	 jedinečného	 projektu	 a	 za	 věnovanou	
částku	3	000	korun,	která	dětem	umožni-
la	vstoupit	do	světa	podnikání.	Velmi	také	
děkujeme	za	úžasnou	spolupráci	manažer-
ce	projektu	Michaele	Chovítkové	a	vedou-
cí	týmu	České	spořitelny	Soně	Švecové.
	 A	co	si	žáci	odnesli	z	projektu	do	živo-
ta?	Že	bez	práce	nejsou	koláče…

ABecedA peNěz
zš tišnOv, smíškOva

Petra Křížová, třídní učitelka V. A

Páťáci  prodávali  své  výrobky  na  jarmarku. 
Téměř vše se prodalo.  Foto: Petra Křížová

Žáci ze Základní školy Smíškova se zapojili do programu finančního vzdělávání Abeceda 
peněz.  Foto: Petra Křížová
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	 Zdraví	je	pro	nás	jednou	z	nejdůležitěj-
ších	hodnot,	a	tak	se	učitelé	a	studentky	
z	oboru	ošetřovatel	ze	Střední	školy	a	Zá-
kladní	 školy	 Tišnov	 rozhodli	 uspořádat	
Den	zdraví.	V	pondělí	10.	června	v	parku	
před	radnicí	vybudovali	stánek,	kde	bylo	
možné	nechat	si	změřit	krevní	tlak,	pulz	
i	hodnotu	krevního	cukru	–	glykemii,	do-
zvědět	se	něco	o	 léčivé	síle	bylin,	které	
rostou	 v	 našem	 okolí.	 Také	 si	 příchozí	
mohli	zkusit	první	pomoc	u	zástavy	srdce	
a	jiných	poranění.
	 Návštěvníky	zaujalo	měření	tlaku,	pul-
zu	 a	 glykemie	 i	 bylinkové	 poradenství.	
Byl	 zde	 podáván	 meduňkový	 čaj,	 který	
pomáhá	na	snížení	krevního	tlaku	i	k	na-
vození	 dobré	 duševní	 pohody	 a	 spánku.	

Dozvědět	se	návštěvníci	mohli	i	konkrét-
ní	informace	o	tom,	které	bylinky	pomá-
hají	 na	 jednotlivé	 nemoci	 a	 že	 je	 dobré	
užívat	je	po	poradě	s	lékařem.
	 Diabetes	mellitus	je	nyní	velmi	rozšíře-
ná	civilizační	choroba	a	mezi	vhodné	bylin-
ky	na	její	zlepšení	patří	borůvka,	smetanka	
lékařská	a	bazalka.	U	vysokého	krevního	
tlaku	patří	mezi	pomáhající	bylinky	např.	
meduňka,	 saturejka,	 kokoška	 pastuší	 to-
bolka	 a	 tinktura	 z	 česneku	 medvědího.	
Na	gynekologické	obtíže	u	 žen	 lze	užívat	
čaj	z	kontryhele,	řebříčku	a	maliníku.	Při	
nachlazení	 je	dobré	popíjet	 čaj	 z	 černého	
bezu,	jitrocele,	podbělu	nebo	plicníku.
	 Nejen	zajímavosti	o	tom,	jak	prospěš-
né	nám	mohou	být	bylinky,	ale	i	základy	

první	pomoci	si	mohli	příchozí	vyzkoušet.	
Zkusit	si	resuscitaci	přímo	na	resuscitač-
ní	 figuríně	a	 jiné	druhy	nasimulovaných	
vážných	 poranění	 bylo	 možné	 naučit	 se	
ošetřovat.
	 Velmi	 nás	 potěšil	 zájem	 lidí,	 kteří	 se	
starají	o	své	zdraví	a	snaží	se	mnohé	pro	
ně	 udělat.	 Je	 dobré	 vědět,	 že	 k	 celkové	
pohodě	nám	přispívá	dobrý	zdravotní	stav	
a	také	optimistická	nálada,	pestrá	strava,	
dostatek	 pohybu.	 Rovněž	 užívání	 vhod-
ných	léčivých	bylin	může	náš	stav	zlepšit.
	 Učitelé	 i	studenti	z	oboru	ošetřovatel	
ze	 SŠ	 a	 ZŠ	 Tišnov	 děkují	 městu	 Tišnov	
za	 spolupráci	 a	 také	 všem,	 kteří	 chtějí	
zlepšovat	své	zdraví	a	něco	pro	ně	udělat.

	 Studentka	Střední	školy	a	Základní	školy	Tišnov	Lenka	Juri-
cová	z	oboru	ošetřovatel	vyhrála	se	souborem	mažoretek	z	In-
spira	Tišnov	1.	místo	v	moravském	finále	taneční	soutěže	Czech	
Dance	Tour	2019.	Mažoretky	pod	vedením	Marie	Caudrové	 si	
nastudovaly	choreografii	na	píseň	Mia	Sofia.
	 Nejdříve	se	mažoretky	účastnily	krajského	kola	v	Brně,	kde	
skončily	na	2.	místě.	Poté	postoupily	do	Prostějova	na	morav-
ské	finále	Czech	Dance	Tour.	To	se	konalo	5.	května	a	mažoretky	
odjížděly	se	zlatou	medailí.	Díky	svému	vítězství	postupují	dívky	
do	celorepublikového	kola	 taneční	soutěže	do	Prahy.	Upřímně	
blahopřejeme.

MAžOreTKY uSpělY
Ve fINále

sš a zš tišnOv
Kateřina Kouřilová

Soubor  mažoretek  z  Inspira  Tišnov,  jehož  členkou  je  i  studentka 
Střední školy a Základní školy Tišnov Lenka Juricová, nenašel v mo-
ravském finále Czech Dance Tour přemožitele.

Foto: archiv SŠ a ZŠ Tišnov

deN zdrAVí S OŠeTřOVATelKAMI
sš a zš tišnOv

Pavla Caudrová
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	 V	úterý	21.	května	se	v	Brně	uskutečnilo	tradiční	„Hudební	
setkání	 základních	 škol	 praktických“,	 které	 se	 zde	pořádá	 již	
několik	desítek	let.	
	 Na	programu	byla	hudební	a	taneční	vystoupení,	která	s	žáky	
jednotlivých	škol	nacvičili	jejich	vyučující	a	pedagogičtí	asistenti.	
I	v	letošním	roce	se	setkání	konalo	v	příjemném	prostředí	Základ-
ní	umělecké	školy	PhDr.	Zbyňka	Mrkose	v	Brně.	Každá	z	devíti	
zúčastněných	 škol	 z	 celého	 Jihomoravského	 kraje	 si	 připravila	
přibližně	desetiminutový	program	zaměřený	na	písničky,	tanečky	
nebo	kombinace	obojího.	Písně	i	tanečky	bývají	stále	častěji	dopro-
vázeny	rytmickými	nástroji	nebo	unikátními	hudebními	nástroji.
	 Letos	se	v	repertoáru	škol	objevily	dudy,	africké	bubny,	bonga	
a	pandeiro,	přičemž	na	všechny	tyto	nástroje	hrály	děti.	Nádher-

ná	taneční	vystoupení	měla	tematiku	„Indiáni“	a	„Muzikál“.	My	
jsme	si	do	našeho	vystoupení	vybrali	písně	Za	100	 let	–	singl	
k	 výročí	 založení	 republiky,	Anděl	 od	kapely	Mirai	 a	nakonec	
jsme	zvolili	slavný	song	Vlasty	Buriana	ze	stejnojmenného	filmu	
Přednosta	stanice.	
	 Setkání	bylo	zakončeno	společnou	písní,	kterou	byla	sloven-
ská	lidová	„Pod	tým	naším	okénečkem“.
	 Všechna	vystoupení	se	velmi	 líbila	a	byla	odměněna	bouřli-
vým	potleskem	žáků,	dospělých	i	hostů.	

	

	 Ve	dnech	3.	a	4.	června	proběhl	v	sále	Kina	Svratka	dvouden-
ní	taneční	maratón.	Představilo	se	na	něm	přibližně	sto	žáků	ta-
nečního	oboru	ze	Základní	umělecké	školy	Tišnov	pod	vedením	
paní	učitelky	Markéty	Chlubné.	Tato	akce	na	přelomu	května	
a	června	se	již	stala	tradicí	a	 je	s	nadšením	očekávána	rodiči,	
tanečními	příznivci	i	samotnými	žáky.
	 První	večer	byl	věnován	zejména	absolventům.	Měli	jsme	je	
možnost	 vidět	nejen	ve	 skupinách,	ale	 také	v	 sólových	výstu-
pech	nebo	v	menších	uskupeních.	Celkem	jsme	v	tomto	jedineč-
ném	večeru	zhlédli	42	tanců.	Absolventy	střídali	žáci	z	ostatních	
ročníků	a	my,	diváci,	jsme	díky	nim	nahlédli	do	všech	tanečních	
stylů.	Převažovaly	tance	klasické,	lidové	a	nechyběl	ani	scénic-
ký	tanec.	Zkrátka	každý	divák	si	zde	našel	„to	své“.	
	 Nutno	říct,	že	baletních	čísel	odtančených	tzv.	„na	špičkách“	
rok	od	roku	přibývá,	za	což	patří	poklona	nejen	žákům,	ale	pře-
devším	 paní	 učitelce	 Chlubné.	 Tato	 nejtěžší	 taneční	 technika	
totiž	vyžaduje	od	tanečníků	velké	úsilí,	dlouhou	přípravu	a	ne-
skutečnou	 výdrž.	 Sebemenší	 chyba	 je	 vidět,	 v	 horším	 případě	
může	končit	i	pádem.	Nic	takového	se	však	během	ani	jednoho	
koncertu	nestalo.	
	 Druhý	večer	 se	představili	 především	mladší	 žáci.	Zejména	
ti	z	baletní	přípravky	a	2.	ročníku	byli	roztomilí	a	jejich	výkony	

sklidily	 nadšený	 aplaus.	 Obdiv	 zaslouží	 všechna	 sólová	 čísla.	
Nemohu	však	opomenout	skvělé	výkony	Anny	Drlíkové	(Tanec	
pro	 Sultána),	 Petry	 Sklenářové	 (Tango),	 Kristýny	 Hradilové	
(Luisina	 polka),	 Anny	 Vackové	 (Diamant)	 a	 Edity	 Jurnečkové	
(Variace	z	Labutího	jezera).	Speciální	pochvalu	si	zaslouží	Bar-
bora	Skotníková,	která	se	představila	jako	sólistka	již	ve	3.	roč-
níku.	Některé	dívky	získaly	za	svá	vystoupení	ocenění	i	na	ta-
nečních	soutěžích.
	 Největší	pochvalu	a	uznání	však	zaslouží	ta,	která	stojí	za	ce-
lým	 tanečním	 maratónem	 –	 Markéta	 Chlubná.	 Právě	 ona	 vy-
tvořila	všechny	choreografie,	vybrala	vhodnou	hudbu,	vymyslela	
kostýmy,	zařídila	jejich	ušití	i	půjčení,	všechny	tance	pedagogic-
ky	připravila	a	oba	koncerty	sama	moderovala.	Její	profesionální	
přístup,	neuvěřitelné	pracovní	nasazení	a	„tah	na	branku“	mohl	
pocítit	 každý,	 kdo	 šel	 někdy	 kolem	 naší	 hudební	 školy.	 Sama	
jsem	měla	několik	 let	možnost	 jako	korepetitorka	nahlédnout	
pod	pokličku	 její	 taneční	kuchyně.	A	musím	 říct,	 že	kolegyně	
Markéta	Chlubná	pro	mě	byla	a	 je	obrovskou	inspirací,	pokud	
jde	o	přístup	k	dětem	a	práci	s	nimi.	A	troufám	si	tvrdit,	že	stej-
ně	to	vnímají	i	její	žáci,	kteří	na	svoji	paní	učitelku	nedají	dopus-
tit.	Přála	bych	proto	nám	všem,	aby	jí	energie	a	láska	k	baletu	
vydržely	i	v	dalších	letech	a	aby	pro	nás	připravila	ještě	mnoho	
krásných	vystoupení.

HudeBNí SeTKáNí
záKlAdNícH ŠKOl

prAKTIcKÝcH
sš a zš tišnOv

Johana Bártlová

Žáci z Tišnova se zapojili do Hudebního setkání základních škol prak-
tických v Brně.  Foto: archiv SŠ a ZŠ Tišnov

BAleTNí KONcerTY V KINě SVrATKA
zuš tišnOv
Marika Kašparová
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	 To	přirovnání	v	titulku	není	z	mé	hla-
vy.	Vypůjčil	jsem	si	je	z	recenze	vedoucí-
ho	kulturní	rubriky	Hospodářských	novin	
Daniela	Konráda,	který	takto	trefně	cha-
rakterizoval	 tvorbu	 kladenské	 skupiny	
Zrní.	 Její	koncert	na zahrádce U Palce	
v neděli 14. července od 20 hodin	roz-
hodně	doporučuji	navštívit.
	 Kapela	 Zrní	 je	 zajímavým	 úkazem	
na	 současné	 české	 scéně.	 Vznikla	 v	 roce	
2001	a	začínala	koncertem	v	kultovní	do-
movské	 putyce	 U	 České	 lípy,	 nedávno	 už	
ale	 dokázala	 vyprodat	 obrovské	 karlín-
ské	Forum,	přestože	je	stále	řazena	spíše	
do	škatulky	alternativních	skupin.	Na	jed-
né	 straně	 spolupracuje	 se	 symfonickými	
orchestry	–	na	festivalu	Colours	of	Ostra-
va	v	roce	2015	hrála	s	 tamní	 Janáčkovou	
filharmonií,	 ve	 vzpomínaném	 Foru	 ji	 do-
provodila	Filharmonie	Hradec	Králové	(zá-

znam	vyšel	i	na	desce)	–	na	straně	druhé	
pak	pod	společným	názvem	Černá	hodinka	
a	 půl	 pořádá	 doslova	 intimní	 koncertíky	
v	 naprosto	 neočekávaných	 zajímavých	
prostředích:	 ve	 vile	 Tugendhat,	 na	 střeše	
pražské	 Lucerny,	 v	 Jindřišské	 věži	 nebo	
na	louce	před	penzionem	v	malebné	vesnič-
ce	Lačnov	nedaleko	od	Poličky.	Má	ledacos	
společného	 i	 s	 dalšími	 aktéry	 letošního	
Tišnovského	 kulturního	 léta:	 v	 počátcích	
kladenskou	pětici	výrazně	propagovala	Ra-
důza,	na	 jejímž	 labelu	vydalo	Zrní	 i	 jedno	

ze	svých	alb,	scénu	pro	vystoupení	ve	Foru	
pro	ně	připravoval	pro	změnu	bubeník	Tata	
Bojs,	výtvarník	Milan	Cais.
	 Hudební	 portál	 Musicserver	 popsal	
hudbu	skupiny	těmito	slovy:	„Kapela Zrní 
je  ikonou  hudebního  novátorství  a  hledač-
ství na české alternativní scéně. Její tvorba 
je charakteristická stylovou otevřeností a in-
strumentální zralostí, mísí se zde současná 
elektronika, písničkářská poetika a soudobé 
melodie.“	Počítáme-li	i	živý	záznam	akus-
tického	koncertu	ze	Střeleckého	ostrova	
a	vydanou	hudbu	k	tanečnímu	představe-
ní	 skupiny	 VerTeDance	 Kolik	 váží	 vaše	
touha,	má	dnes	skupina	Zrní	na	kontě	již	
devět	desek,	z	nichž	mnohé	byly	odměně-
ny	cenami	Vinyla,	Apollo	či	Anděl.
	 Kapela	hraje	v	tomto	složení:	Jan	Un-
ger	–	zpěv,	flétna;	Jan	Fišer	–	housle;	Jan	
Juklík	–	kytara,	zpěv;	Jan	Caithaml	–	ba-
sová	 kytara,	 zpěv;	 Ondřej	 Slavík	 –	 bicí,	
akordeon,	beatbox.

	 Skupinu	Precedens	výtvarníka	a	muzi-
kanta	 Martina	 Němce	 mají	 hudební	 pří-
znivci	 nejspíš	 dodnes	 spojenou	 s	 Bárou	
Basikovou,	byť	vokální	part	v	ní	zastával	
i	drsný	poeta	Jan	Sahara	Hedl	nebo	poz-
ději	 o	 poznání	 komerčnější	 Petr	 Kolář.	
Od	roku	2016	je	zpěvačkou	této	význam-
né	 skupiny	 českého	 novoromantického	
rocku	 rusovláska	 Iva  Marešová,	 jejíž	
hudební	 záběr	 je	 ovšem	 podstatně	 širší.	
Začínala	jako	hlavní	persona	svého	času	
poměrně	populární	kapely	Deset	očí,	poté	
sama	založila	v	odborných	kruzích	ceněné	
seskupení	s	názvem	999,	které	se	v	rámci	
hudebních	 cen	 Tais©Award	 stalo	 skupi-
nou	roku	2009.	Fanoušci	Radima	Hladíka	
si	 zase	 budou	 pamatovat,	 že	 když	 Blue	
Effect	 těsně	před	definitivním	odchodem	
svého	lídra	absolvoval	několik	vystoupení	
s	 reinstrumentovanou	 orchestrální	 verzí	
slavné	Nové	syntézy,	zpívala	na	nich	kro-
mě	Honzy	Křížka	právě	Iva	Marešová.

	 V	poslední	době	ovšem	tato	nepřehléd-
nutelná	 dáma,	 jinak	 též	 představitelka	
předních	 rolí	 v	 mnoha	 českých	 muziká-
lech	 (například	 Excalibur,  Obraz  Doriana 
Graye,  Němcová!	 aj.),	 boduje	 na	 scéně	
úplně	 jiného	hudebního	žánru.	Před	tře-
mi	roky	vydala	album	Kéž	bouře	by	přišla	
pod	 hlavičkou	 tria	 Marešová–Yasinski–
Vašíček,	 přičemž	Aliaksandr	Yasinski	 je	
unikátní	běloruský	akordeonista	a	kyta-
ristu	 Michaela	 Vašíčka	 rockeři	 znají	 ze	

skupiny	Pozdní	sběr	nebo	ze	spolupráce	
s	 Vlastou	 Redlem.	 Specifická	 melodika	
všech	písní	vybízí	k	úvahám,	zda	se	jedná	
o	originální	autorskou	world	music	nebo	
jde-li	 spíš	 o	 současnou	 podobu	 slovan-
ského	šansonu	(což	je	ale	nakonec	v	dů-
sledku	samozřejmě	úplně	jedno).	
	 Během	 následujících	 koncertů	 začal	
soubor	používat	název	RAZAM,	což	v	bě-
loruštině	znamená	dohromady,	společně.	
A	také	rozšířil	svoje	obsazení:	multikul-
turní	vyznění	kapely	posílil	ruský	violista	
a	pianista	Ilja	Černoklinov,	bicí	a	perku-
se	 obsluhuje	 Radek	 Doležal,	 zpěvaččin	
spoluhráč	 z	 Precedensu,	 který	 bubnuje	
i	 v	 dalším	 projektu	 Martina	 Němce	 Lili	
Marlene	a	v	jazzovém	seskupení	Fanfán	
Tulipán	hraje	pro	změnu	na	vibrafon.
	 Skupina	RAZAM	vystoupí	 v	 rámci	Tiš-
novského	kulturního	léta	ve	čtvrtek 8. srp-
na od 20 hodin na zahrádce U Palce.

KdYž zrNí cHuTNá JAKO OpIuM
Václav Seyfert

TIŠNOVSKÉ
KULTURNÍ LÉTO

SlOVANSKá wOrld MuSIc zpěVAčKY precedeNSu
Václav Seyfert
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	 „Měl vous, knír a čapku do čela / na ní 
záplatu,  co mu  slušela  /  vlasy měl  jak  len 
a hrál pro mne jen / tu písničku všem dobře 
známou…“	
	 Pamatuje	 si	 někdo	 z	 Vás	 tyto	 verše?	
V	půli	70.	 let	 je	z	obrazovky	zpívala	ne-
známá,	sympatická	dívka	na	melodii	ang-
lického	tradicionálu	Greensleeves,	který	
u	nás	proslavila	Marta	Kubišová	(Dobro-
družství s bohem Panem),	ale	kromě	ní	jej	
nahrála	 řada	 dalších	 interpretů	 –	 Lucie	
Bílá,	Vladimír	Merta,	Plavci	nebo	Druhá	
tráva.	 Tou	 dívkou,	 která	 se	 navíc	 skvě-
le	 doprovázela	 na	 kytaru	 a	 nabídla	 teh-
dy	 také	 Nezvalovy	 básně	 Sloky	 o	 Praze	
či	 Píseň	 o	 vřesu	 zhudebněné	 Štěpánem	
Rakem,	 byla	 začínající	 Lenka  Filipová.	
Tehdy	šlo	o	moje	první	televizní	setkání	
s	tvorbou	zpěvačky,	jejíž	jméno	jsem	sice	
znal,	ale	z	úplně	jiného	kontextu.	Ona	to-
tiž	 střídavě	 s	Karlem	 Zichem	a	 členkou	
C&K	Vocalu	Zdenou	Adamovou	uváděla	
rozhlasový	 Větrník,	 snad	 jediný	 pořad,	
v	němž	bylo	v	těch	časech	možné	každý	
pátek	z	domácího	éteru	slyšet	i	rockovou	
hudbu	západní	provenience.	
	 Ve	 vzpomínané	 verzi	 se	 písnička	
Greensleeves	 nikdy	 neobjevila	 na	 des-
kách,	ale	koncem	roku	2018	se	pomyslný	
kruh	uzavřel	a	skladba	vyšla	s	původním	
textem	na	Lenčině	albu	Oppidum,	oživují-
cím	příběhy	z	keltské	minulosti.	Album	je	
nazpíváno	v	angličtině,	ale	také	v	breton-
štině	a	skotské	či	irské	gaelštině;	stylo-
tvorným	spoluhráčem	je	tu	harfista	Sean	
Barry,	jehož	jsme	měli	možnost	nedávno	
slyšet	 v	 Železném	 na	 koncertě	 kapely	
Kukulín	houslisty	Jana	Hrubého.

	 Lenka	 Filipová	 pochází	 z	 umělecké	
rodiny.	Maminka	byla	učitelkou	hudební	
výchovy,	 tatínek	 Adolf	 byl	 znám	 přede-
vším	jako	divadelní	a	filmový	herec.	Stal	

se	 jedním	 z	 nejobsazovanějších	 herců	
tzv.	 malých	 rolí,	 jeho	 filmografie	 včetně	
seriálů	 čítá	asi	150	položek.	 Jeho	podo-
bu	znal	z	obrazovky	téměř	každý,	jméno	
už	 ale	 spíš	 jen	 filmoví	 fajnšmekři,	 a	 že	
jde	o	Lenčina	otce,	dlouho	netušil	téměř	
nikdo.	 „Kytara  u  nás  doma  ležela  opřená 

o stěnu, a tak jsem ji prostě vzala do ruky, 
bylo mi devět let,“	vzpomíná	Lenka	na	své	
začátky.	 A	 pak	 to	 šlo	 až	 tak	 rychle,	 že	
pouhých	sedm	let	poté	vyrazila	s	Brněn-
ským	 hudebním	 souborem	 lidových	 ná-
strojů	na	turné	po	USA	a	Kanadě.	
	 V	počátcích	měla	Lenčina	hudba	řadu	
podobností	 s	 tvorbou	 tehdy	 populární	
a	 uznávané,	 o	 sedm	 let	 starší	 Zdenky	
Lorencové.	 Byly	 to	 vlastně	 folkové	 šan-
soniérky,	 jejichž	dalším	 jasně	viditelným	
společným	 znakem	 byla	 Francie.	 Loren-
cová	 tu	 vydala	 svoji	 první	 dlouhohrající	
desku	 Les  chansons  tchéques,  slovaques 
et  de  la  moravie	 (1969),	 pro	 Lenku	 Fili-
povou	 se	 tato	 země	 stala	 osudem,	 když	
dostala	možnost	pokračovat	ve	studiu	hry	
na	kytaru	v	Mezinárodní	hudební	akade-
mii	v	Paříži.	Vystupovala	zde	ve	student-
ských	 klubech,	 byla	 hostem	 rozhlasové	
show	na	stanici	France-Inter,	přátelila	se	
s	lidmi	kolem	pařížské	Olympie.	Také	ona	

ve	Francii	natáčela,	i	když	v	tomto	přípa-
dě	šlo	pouze	o	singly.	Díky	setkání	s	pís-
ničkářem	Francisem	Cabrelem	vznikl	i	její	
dosud	 zřejmě	 největší	 hit	 Zamilovaná,	
který	vyšel	 v	 češtině	 jen	nedlouho	poté,	
co	 jej	sám	Cabrel	 jako	 Je  l’aime a mourir	
zařadil	na	svoje	vlastní	druhé	album.
	 Po	 téměř	 folkových	 počátcích	 Lenka	
přece	 jen	 opustila	 postavení	 písničkář-
ky	a	výrazněji	vstoupila	na	scénu	běžné	
populární	 hudby.	 Hostovala	 v	 progra-
mech	 Hany	 Zagorové	 či	 Karla	 Gotta,	
jezdila	po	koncertech	s	Karlem	Zichem;	
v	roce	1984	sestavila	vlastní	kapelu	Do-
mino	a	v	 jejím	 repertoáru	–	 jak	se	píše	
na	stránkách	wikipedie	–	„začal převažo-
vat střední proud“.	Nutno	ovšem	podotk-
nout,	 že	 v	 tomto	 případě	 nešlo	 nikdy	
o	 vypočítavou	 komerci	 a	 že	 si	 Lenčina	
tvorba	 neustále	 zachovávala	 vysokou	
kvalitu	 a	 vkus.	 Přispěl	 k	 tomu	 nepo-
chybně	fakt,	že	souběžně	stále	působila	
i	jako	klasická	kytaristka,	která	nejenže	
natáčela	svá	interpretační	kytarová	alba,	
ale	skladby	tohoto	typu	pravidelně	zařa-
zovala	 i	 do	 programu	 svých	 pěveckých	
vystoupení.
	 Ke	kuriózní	situaci,	příznačné	pro	teh-
dejší	dobu,	došlo	v	Lenčině	kariéře	v	roce	
1988.	Protože	uměla	skvěle	francouzsky,	
dostala	 nabídku	 reprezentovat	 Švýcar-
sko	 v	 mezinárodní	 písničkové	 soutěži	
Eurovision	Song	Contest	se	skladbou	Ne 
partez pas sans moi.	 Jak	se	ale	dalo	oče-
kávat,	naše	úřady	jí	„start	v	dresu	zápa-
doevropské	země“	nepovolily,	načež	švý-
carský	 management	 si	 jako	 náhradnici	
vybral	 prakticky	 neznámou	 dvacetiletou	
Kanaďanku	 Céline	 Dion,	 která	 s	 touto	
písní	 soutěž	 vyhrála	 a	 nastartovala	 tím	
skvělou	mezinárodní	kariéru.
	 Lenka	 Filipová	 vystoupí	 v	 rámci	
Tišnovského	 kulturního	 léta	 v	 neděli	
28. července od 20 hodin na zahrádce 
U  Palce.	 Doprovázet	 ji	 bude	 smyčcový	
oktet	Brno	Strings,	avizováni	 jsou	i	dal-
ší	 hosté.	 Určitě	 zahraje	 několik	 kousků	
z	 posledního	 „keltského“	 alba,	 ale	 roz-
hodně	nebudou	chybět	ani	známé	písně,	
kterými	nás	zpěvačka	s	velkým	šarmem	
těší	po	celou	dobu	své	umělecké	kariéry.

leNKA fIlIpOVá:
ŠArM A dlOuHOleTá KVAlITA

Václav SeyfertTIŠNOVSKÉ
KULTURNÍ LÉTO
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	 V	polovině	devadesátých	 let	 zahájil	 br-
něnský	hudební	promotér	Jiří	Švéda	pořá-
dání	 cyklu	 koncertů	 s	 názvem	 8x	 Rock,	
v	němž	se	během	jedné	sezóny	představilo	
na	svých	šňůrách	po	středních	a	menších	
klubech	 vždy	 osm	 zajímavých	 domácích	
kapel.	 Projekt	 vydržel	 několik	 let	 a	 mezi	
pořadatele	 se	 zapojilo	 i	 Městské	 kulturní	
středisko	Tišnov,	v	němž	tyto	akce	zajišťo-
val	Aleš	Vejvoda.	Ročník	1998	tehdy	zahá-
jila	19.	října	v	sále	MěKS	svým	koncertem	
stále	ještě	spíše	mladá	a	nadějná	pražská	
kapela	Tata Bojs.	Po	téměř	jedenadvaceti	
letech	už	by	se	návštěvníci	jejího	vystoupe-
ní	v	sále	na	Mlýnské	nejspíš	umačkali,	tak-
že	návrat	dnes	již	více	než	populární	a	de	
facto	„stadiónové“	kapely	se	odehraje	jako	
tečka	 za	 letošními	 prázdninami	 v  neděli 
1. září od 20 hodin pod širým nebem – 
na zahrádce U Palce.
	 Jestli	se	Tata	Bojs	za	 ta	 léta	v	něčem	
nezměnili,	 je	 to	 svérázný	 humor:	 jednak	
v	 textech	 (drobný	úryvek	 jsem	si	 dovolil	
použít	 jako	 název	 tohoto	 článku,	 jinak	
miluji	 slogan	 „Jsem	 tak	 trochu	 romantik	
a	 tak	 trochu	 alergik“)	 a	 také	 v	 mnohém	
ostatním	okolo.	V	onom	roce	1998	si	ka-
pela	 například	 zahrála	 na	 velké	 hvězdy	
a	ve	smlouvě	měla	zakotven	speciální	po-
žadavek,	co	musí	být	před	koncertem	na-
chystáno	v	muzikantské	šatně.	A	zatímco	
Rolling	Stones	prý	vždy	vyžadovali	láhev	
Jacka	Danielse	pro	Keithe	Richarda,	Tata	
Bojs	 si	 přáli	 mít	 připraveny	 lentilky,	 ov-
šem	žádná	nesměla	být	zelená	(snad	jsem	
teď	ty	barvy	nespletl,	to	by	byl	průšvih…)
	 Kapela	vznikla	již	deset	let	před	vzpomí-
nanou	tišnovskou	premiérou;	v	roce	1988	
ji	na	základní	škole	na	pražské	Hanspaul-
ce,	 tedy	 v	 pověstném	 „rodišti“	 nepřeber-
ného	 množství	 českých	 bigbíťáků	 (vzešli	
odtud	namátkou	Ivan	Hlas,	Ondřej	Hejma,	
bratři	Tesaříkové,	Pavel	Dydovič,	Petr	In-
trovič,	 Martin	 Kraus,	 Jiří	 Šlupka	 Svěrák	
i	 další),	 založili	 dva	 dnes	 45letí	 spolužá-
ci	 –	 bubeník	 Milan	 Cais	 řečený	 Bublajs	
a	baskytarista	Marek	Huňát,	který	je	dnes	
známý	spíše	pod	přezdívkou	Mardoša.	Prv-
ním	kytaristou	byl	Marek	Padevět,	 který	
v	kapele	vydržel	do	roku	1994,	po	natoče-
ní	čtyř	zhudebněných	říkanek	Josefa	Lady	
jej	nahradil	Marek	Doubrava	a	toho	v	roce	

2000	pro	změnu	starší	syn	Vladimíra	Miší-
ka	Martin	zvaný	Maťo.	Kolem	roku	2002	
se	 již	 stabilizovala	 sestava	 v	 té	 podobě,	
jak	ji	známe	dodnes:	kytaru	obsluhuje	Vla-
dimír	Bár,	dalšími	dvěma	členy	 jsou	hráč	
na	klávesy	Jiří	Hradil	a	producent,	zvukař	
či	autor	Dušan	Neuwerth.	Po	 jistou	dobu	
stávala	za	mikrofonem	i	fešná	dáma,	„stálá	
fanynka“	skupiny	Klára	Nemravová.
	 Milan	Cais	zdaleka	není	 jen	hudební-
kem,	realizuje	se	i	jako	výtvarník	a	dlou-
hodobě	usiluje	o	propojení	obou	oblastí,	
kdy	hudbu	 lze	vnímat	přes	obrazy	a	ob-
razy	 prostřednictvím	 hudby.	 Vystudoval	
Akademii	výtvarných	umění	v	Praze,	kde	
jako	diplomovou	práci	vytvořil	svůj	troj-
rozměrný	 autoportrét,	 mluvícího	 robota	
p3D-01,	jehož	název	nějakou	dobu	použí-
val	 jako	svůj	pseudonym.	Caisovy	 insta-
lace	 byly	 v	 roce	2005	dokonce	 součástí	
světové	výstavy	Expo	v	japonském	Aiči.
	 Mardoša	se	vedle	hudby	projevuje	pro	
změnu	psaným	slovem.	Míval	pravidelné	
sloupky	 v	 časopise	 Rock	 &	 Pop,	 dnes	
mimo	jiné	zaplňuje	svérázně	pojmenova-
nou	rubriku	Uchamžiky	v	měsíčníku	UNI,	
jehož	vydavatelem	 je	 spolek	Unijazz	ve-
dený	jeho	otcem	Čestmírem,	blahé	pamě-
ti	 rovněž	odsouzeným	v	procesu	s	před-
staviteli	Jazzové	sekce.	Mardošova	kniha	
Nanobook	 skončila	 v	 kategorii	 krásné	
literatury	na	třetím	místě	v	soutěži	Nej-
krásnější	české	knihy	2004.

	 Hudba	Tata	Bojs,	 to	nikdy	nebyly	 jen	
obyčejné	 písničky.	 Díky	 Caisově	 profesi	
byly	vždy	doplňovány	výraznou	scénickou	
podobou	koncertů,	do	paměti	posluchačů	
se	vryla	řada	nápaditých	videoklipů	–	ne-
zapomenutelný	 je	 především	 ten	 k	 pís-
ničce	Attention	Aux	Hommes	s	motivem	
souboje	 českých	 a	 francouzských	 borců	
v	jakémsi	šíleném	tanci.	Mnohá	alba	sku-
piny	 byla	 tematická	 (Futuretro,	 Nanoal-
bum),	 doplněná	 třeba	 i	 knižní	 podobou.	
A	když	už	jsme	u	knih,	čerstvě	je	na	trhu	
výpravná	 publikace	 Tatalog,	 mapující	
třicet	 let	 existence	 kapely.	 Obálku	 tvoří	
podobizna	Milana	Caise	a	Mardoši,	kteří	
jsou	 zobrazeni	 technologií	 letikulárního	
tisku,	kdy	se	jejich	obličeje	prolínají	v	je-
den	a	neustále	se	mění	dle	úhlu	pohledu.	
	 Vedle	 vlastních	 projektů	 spolupra-
covali	 Tata	 Bojs	 na	 některých	 deskách	
i	 s	 dalšími	 soubory.	 V	 roce	 2008	 vyšlo	
například	album	Smetana	společně	s	dív-
čím	 korejským	 smyčcovým	 ansámblem	
Ahn	Trio,	na	podzim	2016	byl	pro	změnu	
natočen	záznam	společného	koncertu	se	
Smyčcovým	orchestrem	Českého	rozhla-
su	v	sále	Forum	v	pražském	Karlíně.
	 A	na	závěr	malé	varování:	V	době	ko-
nání	 tišnovského	koncertu	Tata	Bojs	 již	
bude	 s	 největší	 pravděpodobností	 všem	
nepříjemným	 alergiím	 odzvoněno,	 nic-
méně	Mardoša	přesto	každému	neustále	
připomíná:	„Pyl’s	not	dead…“

NeNí MAlÝcH rOKeNrOlí
Václav Seyfert

TIŠNOVSKÉ
KULTURNÍ LÉTO
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	 Vážení	 milovníci	 filmů	 pod	 širým	 ne-
bem,	rádi	bychom	vás	informovali	o	dvou	
změnách,	 které	 se	 odehrály	 v	 mezidobí	
mezi	 vydáním	 Tišnovských	 novin	 číslo	 6	
a	speciální	programové	knížečky	k	Tišnov-
skému	kulturnímu	létu	a	dnešními	dny.

nOvé Ozvučení

	 Velmi	 pozitivní	 změnou	 je	 to,	 že	 se	
nám	 podařilo	 vyměnit	 už	 zastaralé	 zvu-
kové	 zařízení	 v	 letním	 kině	 za	 výrazně	
novější	a	o	to	kvalitnější	aparaturu,	která	
vás	vtáhne	do	děje	vámi	milovaných	 fil-
mů	a	už	vás	nepustí.	Co	si	budeme	říkat,	
dobrý	zvuk	dělá	minimálně	30	%	zážitku	
z	 promítaného	 filmu,	 a	 pokud	 k	 tomu	
připočteme,	že	středeční	BEST	OF	bude	
startovat	 Bohemian	 Rhapsody,	 tak	 nás	
zjevně	čeká	nezapomenutelný	zážitek.

prOgramOvé změny

	 V	předstihu	 si	 vám	dovolujeme	ozná-
mit,	že	jsme	museli	sáhnout	k	programo-
vým	změnám	původně	nasazených	filmů	
do	letního	kina.	Jedna	změna	je	způsobe-
ná	nedostupností	některých	filmů	v	čes-
ké	distribuci,	které	nám	distribuční	spo-
lečnosti	 nahlásily	 s	 velkým	 zpožděním.	
Druhá	změna	je	dána	tím,	že	si	naši	divá-
ci	a	 fanoušci	 řekli	o	 změnu	programové	
nabídky.	 A	 tak	 jsme	 páteční	 horory	 na-
hradili	filmy	pro	děti,	aby	si	pořádně	osla-
dily	konec	prázdnin.	I	přes	tyto	změny	se	
nemusíte	bát,	že	by	byl	program	na	Letní	
kino	ošizen.	Ba	naopak,	z	nabídek	filmů	
jsme	 vybrali	 jak	 filmy	 oceňované	 filmo-
vými	kritiky,	tak	ty	největší	pecky,	které	
jste	si	v	minulém	roce	oblíbili.

	 Sledujte,	prosím,	naše	webové	stránky	
s	programem	kina,	a	hlavně	naše	plakáty,	
na	kterých	se	dozvíte	aktuální	informace	
o	 promítaných	 filmech.	 Aktualizovaný	
program	naleznete	i	na	stránkách	těchto	
Tišnovských	 novin.	 Děkujeme	 za	 pocho-
pení	a	těšíme	se	na	setkání	s	vámi	při	sle-
dování	filmů	na	tišnovském	letňáku!

	 Pořadatel	 Tišnovského	 kul-
turního	 léta	připravil	 pro	 letošní	
sezónu	 dvě	 Oldies	 party,	 které	
jsou	určeny	pro	všechny,	kteří	pře-
konali	 dobu	 plnoletosti	 a	 zdaleka	
se	 necítí	 býti	 starými.	 Taky	 máte	
občas	pocit,	 že	 je	spousta	akcí	pro	
teenagery,	 ale	 vy	 jako	 byste	 už	 ne-
měli	právo	nebo	možnost	se	pobavit?	
Chybí	 vám	 možnost	 zatancovat	 si,	
pobavit	se	nebo	si	dát	míchaný	drink	
a	u	toho	si	vychutnávat	hudbu	80.,	90.	
let	či	přelomu	tisíciletí?	Máte	rádi	pís-
ničky	od	skupiny	ABBA	přes	Michae-
la	 Jacksona	 či	 Aerosmith	 až	 po	 Tinu	
Turner?	 V	 tom	 případě	 jste	 srdečně	 ví-
táni	na	dvou	Oldies	party,	které	se	usku-
teční	v	pátky	19. července a 23. srpna 
na  Tišnovském  koupališti,	 a	 to	 vždy	
od	21.00	do	02.00	hod.	K	 tanci	 i	 posle-
chu	vám	bude	hrát	DJ	Fany,	kterého	vět-
šina	 z	 vás	 velmi	 dobře	 zná	 z	 dřívějšího	
působení	v	rozhlasovém	éteru	nebo	jako	

tišnovského	 rodáka	 Františka	 Trnčáka	
mladšího.
	 Pro	tyto	párty	bude	k	dispozici	taneční	
prostor	mezi	šatnami	koupaliště	a	bazé-
ny.	Travnaté	plochy	a	bazény	budou	pro	
tuto	 akci	 uzavřeny.	 Protože	 nám	 záleží	
na	 klidném	 a	 bezpečném	 průběhu	 akce	
bude	 vstup	 do	 areálu	 umístěn	 u	 přední	
brány	koupaliště	a	bude	se	nám	věnovat	
pořadatelská	 služba.	 Vstup	 do	 areálu	
bude	možný	pouze	pro	plnoleté	a	nebude	
možné	 si	 do	 areálu	 vnést	 jakékoli	 skle-
něné	předměty,	zbraně	či	omamné	látky.	
Konzumace	vlastních	potravin	či	nápojů	
je	zakázána.	Nemusíte	se	však	bát	o	to,	
že	 byste	 si	 nemohli	 dát	 něco	 dobrého	
na	pití	či	jídlo,	vše	bude	připraveno	uvnitř	
areálu	 za	 velmi	 příznivé	 ceny.	 Vstupné	
je	 100	Kč	 a	 počet	 vstupenek	 je	 omezen	
na	 400	 osob.	 Čeká	 na	 vás	 skvělý	 zvuk	
i	příjemné	osvětlení.
	 Těšíme	se	na	vás	a	na	to,	že	se	může-
me	 všichni	 příjemně	 pobavit	 a	 společně	
zavzpomínat	na	největší	šlágry	konce	mi-
nulého	století.

zMěNY V leTNíM KINě TIŠNOV 2019
Pavel Hanák

aktuální	informace	na:
www.mekstisnov.cz

TIŠNOVSKÉ
KULTURNÍ LÉTO

OldIeS pArTY prO plNOleTÉ
Pavel Hanák

TIŠNOVSKÉ
KULTURNÍ LÉTO
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Marie Kohoutová
Faustův dům, 2013

kresba tužkou
archiv ateliéru

Komiks a ilustrace
FDU LS ZČU Plzeň 
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Otevírací  doba  o  letních  prázdninách 
2019 – omezený provoz
pondělí,	úterý	 zavřeno
středa	 	 10.00–17.00
čtvrtek	 	 zavřeno
pátek	 	 14.00–17.00
sobota,	neděle	 10.00–17.00
Ve	státní	svátek	5.	7.	(pátek)
a	6.	7.	(sobota)	zavřeno.	
Galerii  lze  ve  státní  svátky  navštívit 
ve  skupinách  po  objednání  na  tel.  č. 
778 498 589.

prázdninOvé art campy

29. 7. – 2. 8. / Pověsti a mýty
Art Camp s Lucií Zamazalovou / 6–12 
let / pondělí–pátek / 9.00–16.30
	 V	tomto	týdnu	se	seznámíme	s	příbě-
hy	starého	Tišnova	a	s	dávnými	pověstmi	
a	 mýty	 v	 kraji	 od	 Veveří	 k	 Pernštejnu.	
Každý	den	se	ponese	v	duchu	dvou	příbě-
hů,	na	jejichž	motivy	si	zahrajeme	spous-
tu	výtvarných	her.	Celým	týdnem	tě	bude	
provázet	jedna	tajemná	postava.	Která	to	
asi	bude?	

19. 8. – 23. 8. / 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.	

Boom! Grrr!! Bang!!! A vše se hýbe?
Tvorba Ateliéru Komiks a ilustrace pro 
děti doc. Barbary Šalamounové 
	 K	 záměru	 představit	 v	 Galerii	 Josefa	
Jambora	práce	 studentů	a	pedagogů	vý-
tvarného	ateliéru,	v	němž	se	 lze	vzdělá-
vat	v	oboru	ilustrací	a	komiksu,	mě	při-
vedl	dlouhodobý	zájem	o	oblast	populární	
kultury	a	knižního	designu.	Od	přelomu	
padesátých	 a	 šedesátých	 let	 minulého	
století	 jsou	 ilustrace	 a	 komiksová	 tvor-

ba	svébytnými,	svobodně	se	rozvíjejícími	
uměleckými	obory,	v	nichž	čeští	a	sloven-
ští	tvůrci	dosáhli	významných	mezinárod-
ních	úspěchů.	Patří	k	nim	nejprestižnější	
světové	ocenění	–	Cena	Hanse	Christiana	
Andersena,	 udělovaná	 IBBY	 (Internati-
onal	 Boarf	 on	 Books	 for	 Young	 People)	
každé	dva	roky	spisovatelům	a	ilustráto-
rům	literatury	pro	děti.	Mezi	 její	nosite-
le	patří	 Jiří	Trnka	 (1968),	Dušan	Kállay	
(1988),	 Květa	 Pacovská	 (1992)	 a	 Petr	
Sís	 (2012).	 Jak	 ukázala	 výstava	 High 
and Low: Modern Art and Popular Culture,	
uspořádaná	v	roce	1991	Muzeem	moder-
ního	umění	v	New	Yorku,	patří	 fenomén	
ilustrace	a	komiksu	mezi	žánry,	jež	nále-
ží	k	pozoruhodným	inspiračním	zdrojům	
současného	umění.
	 Výběrem	 tématu	 výstavy	 zaměřeného	
na	reprodukovatelné	umělecké	artefakty	
galerie	 zohledňuje	 také	 skutečnost,	 že	
od	 roku	 2005	 sousedí	 s	 městskou	 kni-
hovnou,	s	níž	druhým	rokem	spolupracu-
je	 na	 společných	 programech	 a	 součas-
ně	 také	sdílí	v	přízemí	společný	prostor	
s	 tišnovským	 knihkupectvím	 Vladimíry	
Raškové.	 Galerie	 Josefa	 Jambora	 v	 Tiš-
nově	je	zde	součástí	kulturní	energií	na-
bitého	prostoru,	v	němž	se	snoubí	zájem	
o	literaturu	a	její	výtvarné	aspekty.
	 Ateliér	 Barbary	 Šalamounové,	 který	
se	otevřel	v	roce	2011	na	FUD	ZUČ	v	Plz-
ni,	 se	 zatím	 jako	 jediný	 v	 České	 repub-
lice	 programově	 věnuje	 studiu	 a	 výuce	
komiksu.	Jak	dokládají	vystavené	práce,	
navazuje	 tvorba	 ateliéru	 na	 svébytnou	
aktuální	podobu	ilustrací	a	komiksů,	jimž	
se	ve	ztvárnění	nekladou	žádná	omezení.	
Studentům	se	zde	otevírá	široké	pole	pů-
sobnosti	a	nabytí	znalostí,	z	nichž	mohou	
čerpat	 jak	 na	 poli	 volné	 grafiky,	 knižní-
ho	umění,	autorské,	umělecké	a	pop	up	
knihy,	 volných	 uměleckých	 artefaktů,	
tak	 i	 animovaného	 filmu,	 tvorby	 loutek,	
a	dokonce	i	reklamy.	Výstava	soustřeďu-
je	vedle	několika	ukázek	tvorby	Barbary	
Šalamounové	a	asistentky	ateliéru	Marie	
Kohoutové	aktuální	podobu	komiksů,	ilu-
strací	a	objektů	absolventů	a	současných	
studentů	ateliéru.	Naleznete	na	ní	knihy,	
které	nejsou	jen	z	papíru,	prostorové	ilu-
strace,	 skříňové	 světy,	 počítačovou	 hru,	
interaktivní	 ilustrované	 skládanky,	 do-
malovánky,	fotosky	a	jiné	pozoruhodnos-

ti.	Představuje	médium	komiksu,	ilustra-
ce	a	knižního	umění	s	přesahy	do	jiných	
výtvarných	oborů.	Navazuje	na	 fenomén	
tzv.	 pop	 up	 objektů,	 jimž	 světovou	 pro-
slulost	 na	 poli	 knižního	 umění	 vydobyl	
svými	 publikacemi	 Vojtěch	 Kubašta.	
Směřuje	k	realizačně	náročným	knižním	
objektům,	kterým	otevřel	prostor	k	vyda-
vatelsky	 ojedinělým	 počinům	 na	 počát-
ku	devadesátých	 let	 zájem	zahraničních	
nakladatelů	 o	 uplatnění	 talentu	 Květy	
Pacovské	 ve	 vytváření	 prořezaných	 zr-
cadlových,	taktilních	a	hravých	knižních	
artefaktů.
	 Fenomén	 české	 ilustrace	 a	 komiksu,	
jak	ho	 ve	 svém	pedagogickém	působení	
a	tvůrčím	uvažování	pojímá	ve	svém	ate-
liéru	 Barbara	 Šalamounová,	 mění	 naše	
zažité	 uvažování	 o	 reprodukovatelném	
umění.	Současné	 ztvárnění	knihy,	 pojetí	
ilustrací	 a	 tvorba	 komiksu	 jsou	 v	 kon-
ceptu	 ateliéru	 nezávislým	 uměleckým	
aktem,	 jedinečným	 počinem,	 příkladem	
uměleckých	 kreací.	 A	 to	 přesto,	 že	 se	
jedná	 o	 reprodukovatelná	 díla,	 jež	 si	
mnohdy	teprve	hledají	cestu	k	budoucím	
nakladatelům.	Práce	na	výstavě	využíva-
jí	moderních	technologií,	hledají	nová	vý-
tvarná	 řešení,	 překračují	 zažité	 postupy	
a	zaujímají	tak	post	uměleckých	solitérů.	
Vycházejí	 z	 jedinečné	 hodnoty	 ilustrace	
a	komiksového	díla	jako	neopakovatelné-
ho	 fenoménu	 při	 formování	 estetických	
a	etických	hodnot	poznání	a	 tvůrčí	 ima-
ginace.

KAM V čerVeNcI A SrpNu
Marta Sylvestrová

Komiks v GJJ.
Foto: Andrea Bratrů Velnerová



TN 07–08/201934

Otevírací doba o letních prázdninách 
1. 7. – 30. 8. 2019
V	období	 letních	prázdnin	bude	mít	Městská	knihovna	Tišnov	
omezený	provoz.	Prázdninová	otevírací	doba	platí	 pro	obě	od-
dělení:
Pondělí  8.00–11.00 a 12.00–18.00
Středa    8.00–11.00 a 12.00–18.00

Roční kurz kreslení
pravou mozkovou hemisférou
lektorka:	Mgr.	Martina	Bajerová
Městská	knihovna	Tišnov	ve	spolupráci	s	Mgr.	Martinou	Bajero-
vou	pořádají	roční	kurz	kreslení	pravou	mozkovou	hemisférou.
Kreslení	pravou	mozkovou	hemisférou	není	jen	o	„kreslení“	jako	

takovém.	Je	to	úžasný	nástroj	pro	zlepšení	sebevědomí,	zbourání	
svých	dosavadních	bariér	a	rozpuštění	starých	modelů	v	myšle-
ní.	Přijďte	a	objevte	nejen	podstatu	kreslení.
Obsah	kurzu:	•	2×	portrét	•	1×	perspektiva	•	1×	světla	a	stíny	
•	2×	inverzní	kresba	•	2×	reálná	kresba	
Termíny v roce 2019:	27.	9.,	8.	10.,	22.	11.,	6.	12.
Termíny v roce 2020:	17.	1.,	6.	3.,	27.	3.,	24.	4.
Vždy	pátek 17.00–21.00 hodin
Místo	kurzu:	Městská knihovna Tišnov
Cena	kurzu:	3	200	Kč

Více	informací	a	přihlašování	na	kurz:	https://www.opravdovy-
svet.cz/kresleni-pravou-mozkovou-hemisferou-terminy-kurzu/

Oddělení prO děti a mládež
Příroda v knihách a kolem nás –	výstava
červenec–září 2019
V	letním	období	budou	ke	zhlédnutí	žákovské	práce	z	výtvarné	
soutěže	„Vezmi	si	pastelku,	tužku,	štětec…“		
Svoje	 práce	 prezentují:	 Inspiro	 –	 středisko	 volného	 času	 Tiš-
nov,	 MŠ	Dolní	 Loučky,	 MŠ	Horova	 Tišnov,	MŠ	Sluníčko	 Tiš-
nov,	ZŠ	Olší,	ZŠ	28.	 října,	ZUŠ	Tišnov	a	další.	Od	1.	července	
2019	budou	na	stránkách	knihovny	zveřejněny	vítězné	práce	ze	
všech	kategorií	a	jejich	autoři	odměněni.	Do	soutěže	se	zapojilo	
na	150	dětí,	které	rozvíjely	svoji	nápaditost	i	zručnost	pod	vede-
ním	svých	rodičů,	učitelů	a	vychovatelů.	Všem	za	aktivní	přístup	
děkujeme.	Celé	prázdniny	mohou	čtenáři	hlasovat	o	nejhezčí	ob-
rázek.	Vyhodnocení	hlasování	proběhne	v	září	2019.	Těšíme	se	
na	vaši	návštěvu!

AKce čerVeNec–SrpeN V KNIHOVNě
Edita Hečová

	 Vážení	 příznivci	 umění	 a	 kulturních	
zážitků,	 dovolte	 nám,	 abychom	 vás	 již	
počtvrté	 pozvali	 na	 TyJáTr	 FEST	 2019.	
Z	předchozích	let	již	jistě	víte,	že	se	jedná	
o	putovní	kulturní	festival,	na	kterém	se	
vám	během	tří	dnů	představí	soubory	ta-
neční,	pěvecké,	divadelní	a	hudební	sku-
piny	 z	 řad	 amatérských	 a	 ochotnických	
seskupení	 pocházejících	 z	 Tišnovska	 či	
blízkého	okolí.	
	 Festival	 se	 koná	 pod	 záštitou	 Dobro-
volného	svazku	obcí	Tišnovsko,	tentokrá-
te	v	termínu	6.	až	8.	září.	V	pátek	6.	září	
zahájíme	 v	 Nedvědici,	 v	 sobotu	 7.	září	
se	 přesuneme	 do	 Borovníku	 a	 festival	
zakončíme	v	neděli	8.	září	v	Lažánkách.	

Stálou	podmínkou	pro	zájemce	o	pořádá-
ní	 je	 existence	 vhodných	 exteriérových	
prostor,	 kde	 může	 festival	 proběhnout,	
a	i	letos	se	podařilo	pro	akci	získat	obce,	
které	takovými	místy	disponují.	V	přípa-
dě	nepříznivého	počasí	je	zajištěno	suché	
zázemí.
	 V	 současné	 době	 již	 máme	 obsaze-
né	všechny	tři	dny.	Velmi	nás	těší	nejen	
to,	 že	 se	 vracejí	 „staří	 známí“,	 ale	 že	
i	 v	 letošním	 roce	 se	 nám	 podařilo	 pro	
festival	 získat	 „nová	 jména“,	 která	 se	
tímto	vystoupením	mohou	v	regionu	blí-
že	 představit.	 I	 letos	 se	 tak	 můžete	 tě-
šit	na	ochotnická	divadelní	představení,	
nové	 choreografie	 tanečníků	 a	 příjemné	

hudební	 zážitky.	 Součástí	 akce	 budou	
rovněž	drobné	workshopy	nejen	pro	děti,	
představí	se	vám	místní	spolky	a	volno-
časové	 organizace.	 Významnou	 část	 vy-
stupujících	umělců	tvoří	dětské	soubory	
a	 skupiny,	 program	 je	 tedy	 vhodný	 pro	
celé	generace.
	 Věříme,	že	i	letos	se	vypravíte	zakon-
čit	s	námi	prázdniny	krásným	kulturním	
zážitkem	a	podpoříte	tak	regionální	akti-
vity.	Jste	srdečně	zváni!
	 Bližší	 informace	 o	 programu	 budou	
uveřejněny	na	stránkách	www.dsotisnov-
sko.cz,	 www.facebook.com/tyjatrfest1,	
na	výlepových	plochách	obcí.	Těšíme	se	
na	vás!

TYJáTr feST pOčTVrTÉ
Kamila Marek Ševčíková 

KuLTuRA

Josef permedla – výstava fotografií

1. 7. – 30. 8. 2019

Městská knihovna Tišnov
pondělí a středa 8.00–11.00, 12.00–18.00

z přírody
na tišnovsku
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	 Klub	přátel	výtvarného	umění	(KPVU)	
v	Tišnově	ve	spolupráci	s	obcí	Železné	za-
hajuje	letní	výstavní	sezonu	výstavou	ob-
razů	akademického	malíře	Aloise	Lukáš-
ka,	který	patří	k	významným	osobnostem	
našeho	kraje.
	 Alois	 Lukášek	 (1911–1948),	 rodák	
ze	 Zlatkova,	 vystudoval	 nejprve	 učitel-
ský	 ústav	 a	 po	 studiích	 působil	 ve	 ven-
kovských	školách	na	Vysočině.	V	letech	
1945	 až	 1949	 vystudoval	 Akademii	 vý-
tvarných	 umění	 v	 Praze	 v	 krajinářské	
speciálce	 profesora	 Otakara	 Nejedlého	
a	 stává	 se	 samostatným	 výtvarníkem.	
Byl	 především	 krajinářem,	 ale	 vytvořil	
celou	 řadu	 zátiší	 a	 okrajově	 se	 věnoval	
i	 figurální	 tvorbě.	 Klub	 přátel	 výtvarné-
ho	umění	představil	dílo	Aloise	Lukáška	
také	 na	 několika	 samostatných	 výsta-
vách	v	Tišnově.	Po	roce	1999	jeho	tvor-

bu	připomenul	KPVU	na	dvou	výstavách	
v	 Železném.	 Aktuálně	 chystaná	 výstava	
je	 uspořádána	 z	 obrazů	 ze	 soukromých	
sbírek.
	 Výstava	 Aloise	 Lukáška	 se	 koná	
v	Kulturním	domě	v	Železném	od	6.	čer-
vence	do	neděle	28.	července	2019.	Slav-
nostní	 vernisáž	 se	 uskuteční	 v	 sobotu	
6.	 července	 v	 17	 hodin.	 Výstavu	 uvede	
Mgr.	Miroslav	Pavlík,	tvorbu	malíře	před-
staví	dr.	Jiří	Šmíd.	V	kulturním	programu	
vystoupí	brněnský	hudebník	Antonín	Pa-
ravan	s	melodiemi	pro	pamětníky.	Výsta-
va	 bude	 otevřená	 denně	 kromě	 pondělí	
od	14	do	17	hodin.
	 Srpnovou	výstavou	bude	již	19.	ročník	
Výtvarného	 léta	 v	Železném.	 Je	 to	pres-
tižní	 a	 největší	 regionální	 přehlídka	 vý-
tvarníků	z	celé	České	republiky.	Loňský	
ročník	 obeslalo	 přes	 sedmdesát	 výtvar-

níků.	Také	letos	budou	moci	návštěvníci	
zhlédnout	nejen	obrazy,	ale	také	kresby,	
ilustrace,	fotografie,	plastiky,	dřevořezby,	
keramiku	i	ukázky	z	tvorby	uměleckého	
kovářství.
	 Výstava	 se	 koná	 v	 Kulturním	 domě	
v	Železném	ve	dnech	10.	srpna	až	1.	září	
2019.	Zahájena	bude	slavnostní	vernisáží	
v	 sobotu	10.	 srpna	v	17	hodin.	Výstavu	
uvede	 starosta	 obce	 Radomír	 Pavlíček,	
vystavující	 představí	 František	 Vejpus-
tek.	 Připraven	 je	 také	 bohatý	 kulturní	
program	s	přehlídkou	prací	 uměleckých	
kovářů.	 Výstava	 bude	 přístupná	 veřej-
nosti	 denně	kromě	pondělí	 od	14	do	17		
hodin.
	 Konání	výstav	podpořilo	město	Tišnov,	
firmy	 Mertastav,	 VITAR,	 Stavitel	 Nejez,	
DAPE,	Pivovar	Kvasar	a	Tišnovské	pivo.

	 Rok	se	s	rokem	sešel	a	my	začínáme	připravovat	již	7.	ročník	
festivalu	Folk	Metal	Fest.	I	letos	přijede	dvanáct	kapel	nejen	z	Čes-
ké	republiky,	ale	i	ze	zahraničí.	Dá	se	říct,	že	úspěšnost	festivalu	
se	pořád	zvyšuje,	což	nás	velice	těší,	a	o	to	větší	máme	motivaci	se	
i	nadále	zlepšovat.
	 Na	 jaké	kapely	 se	můžete	 letos	 těšit?	Z	České	 republiky	 to	
jsou	 Indrid  Cold,  Inner  Sphere,  Breaking  the  Cycle,  AOH, 
Awrizis, Emerald Shine, Wolfarian, Cruadalach, Ďyvina, Poe-
tické hudební společenstvo	a	jako	vyvrcholení	festivalu	Tomáš 
Kočko a Orchestr.	Zapomenout	však	nesmíme	ani	na	kapelu	ze	
Slovenska	Strigôň.	Program	je	postaven	napříč	několika	hudeb-
ními	žánry	a	není	pochyb,	že	si	každý	vybere	to	své.	
	 To	nejpodstatnější	dodáme	závěrem:	dne	24. srpna od 12.00 
hodin	se	na	Vás	těšíme	v Městském kulturním středisku Tiš-
nov.	Vstupenky	je	možné	rezervovat	na	tic@kulturatisnov.cz,	tel.	
605	236	291.	Vstupenky	za	předprodejovou	cenu	(350	Kč)	je	nut-
né	 rezervovat	do	31.	července	a	následně	vyzvednout	na	místě	
do	12.00.	Od	1.	 srpna	 je	možné	sice	vstupenky	 rezervovat,	ale	
cena	je	 již	plná,	a	to	400	korun	na	celý	festival.	Více informa-
cí na  fb: FOLK METAL FEST 7.	Děkujeme	všem	sponzorům	
za	finanční	i	materiální	podporu	celého	festivalu,	jsou	to:	město	
Tišnov,	 Jihomoravský	 kraj,	 Městské	 kulturní	 středisko	 Tišnov,	
Slavkovský	 pivovar,	 Obchod	 s	 nápoji	 Olší,	 Hostinec	 U	 Kovářů,	
Gastro	Frozen,	TIC	Tišnov,	Tišnovské	noviny,	Tisk	Centrum,	Re-
akce,	Obscuro,	Beat	rock	radio,	obec	Železné,	obec	Hradčany).

fOlK MeTAl feST 7
Zdeněk Válka

zAHAJuJí leTNí VÝSTAVNí SezONu
Miroslav Pavlík, KPVU Tišnov
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KAM V TIŠNOVě
přehled akcí v Tišnově a okolí

Datum Čas Akce Místo Organizuje

30. 6. 2019 14.00–15.30 Eva Henychová Domov sv. Alžběty, Žernůvka Domov sv. Alžběty

4.–7. 7. 2019
Slavnosti Pernštejnského panství 
2019

Nedvědice, hrad Pernštejn Městys Nedvědice

7. 7. 2019 14.00–16.00 „Polní den“ s Radioklubem Tišnov 
Muzeum města Tišnova
– Müllerův dům

11. 7. 2019 08.00–16.30

Tři Studně – studánky Barborka 
a Vitulka, sochy žďárského umělce 
Michala Olšiaka, případně možné 
koupání v rybníku Sykovec, hra 
minigolf

Tři Studně
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

11. 7. 2019 18.00–19.30
SEZNÁMENÍ S METODOU EFT 
a ukázky, co umí

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

BALANCE INSTITUT, z. s.

13. 7. 2019 16.00–18.00 Levandulové věnečky Kavárna muzea
Muzeum města Tišnova
– Müllerův dům

14. 7. 2019 16.00–18.00 Levandulové palice Kavárna muzea
Muzeum města Tišnova
– Müllerův dům

14. 7. 2019 20.00–21.30 Zrní
Zahrádka U Palce,
Jungmannova 70, 666 01 Tišnov

Městské kulturní středisko Tišnov

15. 7. 2019 18.00–21.00
Moderní psychohygiena 
Jak mít život v rovnováze – EFT 

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

BALANCE INSTITUT, z. s.

18. 7. 2019 13.00–15.30 Procházka přírodou Tišnova
Sraz u hlavního vstupu do CSS 
Tišnov

Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

19. 7. 2019 20.00–02.00 Oldies Party s DJ Fanym I.
Koupaliště Tišnov,
U Střelnice 366, 666 01 Tišnov

Městské kulturní středisko Tišnov

25. 7. 2019 13.30–15.30
Soutěžní odpoledne se seniory
– hra pétanque

Altán u CSS Tišnov nebo 
knihovna CSS

Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

28. 7. 2019 20.00–21.30 Lenka Filipová
Zahrádka U Palce,
Jungmannova 70, 666 01 Tišnov

Městské kulturní středisko Tišnov

8. 8. 2019 20.00–21.30 Marešová / Yasinski – RAZAM
Zahrádka U Palce,
Jungmannova 70, 666 01 Tišnov

Městské kulturní středisko Tišnov

10. 8. 2019 09.00–12.00
Naučná vycházka za florou, faunou 
a minerály Květnice 

Květnice
Muzeum města Tišnova
– Müllerův dům

15. 8. 2019 13.00–15.30 Procházka přírodou Tišnova
Sraz u hlavního vstupu do CSS 
Tišnov

Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

15. 8. 2019 18.00–19.30
SEZNÁMENÍ S METODOU EFT 
a ukázky, co umí

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

BALANCE INSTITUT, z. s.

18. 8. 2019 17.00–19.00 Hody kultur Dobrovolnické centrum Bauorden Bauorden

19. 8. 2019 18.00–21.00
Moderní psychohygiena
Jak mít život v rovnováze – EFT 

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

BALANCE INSTITUT, z. s.

22. 8. 2019 08.00–15.30

Exkurze do úpravny vody Švařec 
(součásti tzv. Vírského oblastního 
vodovodu) s procházkou 
na vyhlídku „Hraběcí stolek“

Úpravna vody Švařec (Vírská 
přehrada), vyhlídka „Hraběcí 
stolek“

Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

23. 8. 2019 20.00–02.00 Oldies Party s DJ Fanym II.
Koupaliště Tišnov,
U Střelnice 366, 666 01 Tišnov

Městské kulturní středisko Tišnov

29. 8. 2019 13.30–15.30
Soutěžní odpoledne pro seniory
– hra pétanque

Altánek CSS Tišnov nebo 
knihovna CSS

Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace

červenec/srpen
 číslo 07–08

2019
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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

19. 5. – 20. 10. 2019 Co všechno je muzeum... Podhorácké muzeum v Předklášteří

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

2. 6. – 8. 9. 2019 Výstava BOOM! GRRR!! BANG!!! A VŠE SE HY�BE? Galerie Josefa Jambora v Tišnově

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

1. 7. – 31. 8. 2019 Zita Böhmová: Příroda stvořená pastelkami – obrazy Domov sv. Alžběty

červenec/srpen 2019

červenec
 číslo 07–08

2019

KAM V TIŠNOVě
program Kina Svratka

2.
út

19.30 BRANKÁŘ
D, VB | 120' | životopisný | 12+ | 130 Kč | tit. 

4.
čt

19.30 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA PREMIÉRA 
USA | 142' | akční | přístupné | 130 Kč / 110 Kč | tit. 

7.
ne

17.00 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA 3D
USA | 142' | akční | přístupné | 150 Kč / 130 Kč | dab. 

9.
út

19.30 BOLEST A SLÁVA FILMOVÝ KLUB
ES | 93' | drama | přístupné | 100 Kč / 80 Kč | tit. 

11.
čt

17.00 WILLY A KOUZELNÁ PLANETA PREMIÉRA
FR | 90' | animovaný | přístupné | 130 Kč / 110 Kč | dab. 

19.30 SRÁŽKA S LÁSKOU PREMIÉRA
USA | 125' | romantický | 15+ | 130 Kč | tit. 

14.
ne

16.00 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA
USA | 142' | akční | přístupné | 130 Kč / 110 Kč | dab. 

19.30 ANNABELLE 3
USA | 106' | horor | 15+ | 130 Kč | tit. 

18.
čt

17.00 LVÍ KRÁL 3D
USA | 109' | animovaný | přístupné | 
150 Kč / 130 Kč | dab. 

20.00 MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
USA, SW | 105' | komedie | 15+ | 130 Kč | tit. 

21.
ne

17.00 LVÍ KRÁL
GB, ES, D | 109' | animovaný | přístupné | 
130 Kč / 110 Kč | dab. 

20.00 FLORENCINO KNIHKUPECTVÍ
USA, ES | 113' | drama | 12+ | 130 Kč | tit. 

23.
út

19.30 DEVADESÁTKY FILMOVÝ KLUB
USA | 85' | drama | 12+ | 100 Kč / 80 Kč | tit. 

28.
ne

17.00 LVÍ KRÁL 3D
USA | 109' | animovaný | přístupné | 
150 Kč / 130 Kč | dab. 

20.00 BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
SRN | 111' | komedie | přístupné | 130 Kč | dab. 

30.
út

19.30 BÍLÝ BÍLÝ DEN FILMOVÝ KLUB
IS, DK | 109' | drama | 15+ | 100 Kč  / 80 Kč | tit. 
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BRANKÁŘ
Brankář přináší dramatický životní příběh le-
gendárního fotbalisty Mancester City Berta 
Trautmanna, který se v pováleČné Anglii prosa-
dil navzdory svému německému původu. Příběh 
muže, který miloval fotbal, Anglii a ženu svého 
života Margaret a díky svým výjimečným schop-
nostem a vytrvalosti se dokázal z nenáviděného 
„nácka“ stát britským národním hrdinou. 

SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA
Peter Parker se vrací. Náš dobrý soused a su-
perhrdina se vydá se svými kamarády Nedem, 
MJ a ostatními na prázdniny do Evropy. Petrův 
plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat 
si vezme brzy za své, neboť Spider-Manovi zkříží 
cestu agent Nick Fury. Ten po Peterovi chce, aby 
mu pomohl vypátrat, proč na starý kontinent úto-
čí obří elementálové. 

BOLEST A SLÁVA
Salvator Mallo je slavný filmový režisér. Za svou 
kariéru posbíral mnoho úspěchů. Nyní se jeho 
svět hroutí. Salvator cítí jen prázdnotu a není 
schopen tvořit. Jestli chce dál žít, musí najít pří-
činu. Ve vzpomínkách se vrací do svého dětství 
do 60. let, kdy s rodiči emigroval do Valencie. 
Snaží se rozpomenout na spalující touhu po své 
první lásce, kterou potkal v 80. letech v Madridu, 
a na bolest, kterou mu přinesl rozchod. Tehdy 
cítil opojnost života i utrpení. Psaní pro něj bylo 
únikem a zapomněním. Kouzlo filmu mu přineslo 
slávu i vykoupení z neúspěchů jeho života. 

WILLY A KOUZELNÁ PLANETA
Malý Willy cestuje s rodiči vesmírem. Po nehodě 
vesmírné lodi se sám v záchranné kapsli dostává 
na neznámou divokou planetu. Naštěstí má s se-
bou důležitého parťáka – robota Bucka. V cizím 
světě na ně číhá mnoho nástrah a objevů.

SRÁŽKA S LÁSKOU 
Charlotte Fieldová je jednou z nejvlivnějších žen 
na světě. Chytrá, rafinovaná a všestranně schop-
ná vůdčí osobnost s obrovským nadáním, která 
má ve svém životě všechno pod kontrolou. Fred 
Flarsky je talentovaný novinář, hipster a potížista, 
který se nejlépe cítí ve své šusťákovce, kapsáčích 
a teniskách. Nemají nic společného – kromě toho, 
že ona mu kdysi dělala „chůvu“ a byla jeho první 
platonickou láskou. Když na sebe Fred a Char-
lotte jako dospělí nečekaně narazí, Charlotte se 
právě připravuje na kandidaturu na prezidentský 
úřad. Když zprvu nenápadné jiskření mezi Fredem 
a Charlotte přeroste v milostný poměr, můžete si 
být jisti, že tak zvláštní pár svět ještě neviděl.

ANNABELLE 3
Annabelle 3 je třetím pokračováním velmi úspěš-
né hororové série scenáristy a producenta Jame-
se Wana, ve kterém se opět potkáváme s neblaze 
proslulou panenkou poprvé představenou ve fil-
mu V zajetí démonů. Ed a Lorraine Warrenovi 
kdysi bezpečně uložili démony posedlou pa-
nenku za posvěcené sklo v místnosti s dalšími 
artefakty zla a přizvali kněze, aby úkryt zpečetil 
požehnáním. Kdo mohl ovšem tušit, že Anna-
belle probudí zlé duchy v blízkosti a svět zažije 
další děsivý útok temných sil.

LVÍ KRÁL
Snímek Lví král se odehrává v africké savaně, kde 
se narodil budoucí panovník všeho živého. Malý lví 
princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mu-
fasu, a připravuje se na svou budoucí vládu. Avšak 
ne všichni se z malého Simby radují. Mufasův bratr 
Scar, původní následník trůnu, spřádá své vlastní, 
temné plány. Souboj o Lví skálu plný intrik, dramat 
a po nečekané tragédii skončí Simbovým vyhnan-
stvím. Za pomoci dvou nových přátel musí Simba 
dospět a stát se tím, kým je mu souzeno být. 

MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
Poklidné městečko Centerville se ocitá v centru 
války s hordami zombie vylézajících z hrobů.

FLORENCINO KNIHKUPECTVÍ
Film oslavující lásku ke knihám se odehrává 
v ospalém anglickém městečku 50. let. Právě 

tady se Florence Greenová rozhodne otevřít knih-
kupectví s progresivní moderní literaturou, aby 
se po smrti manžela jen neutápěla v žalu. Tiché 
městečko Hardborough, nedotčené sociální či 
sexuální revolucí, které probíhají ve vzdálených 
velkoměstech, ale není na provokativní díla sou-
časné literatury připraveno. Když Florence začne 
propagovat klasická díla soudobé prózy, jakými 
jsou například „Lolita“ nebo „451 stupňů Fa-
hrenheita“, v místních maloměšťácích probudí 
dlouho potlačované emoce. 

DEVADESÁTKY 
Kalifornské slunce, holky, mejdany, skejt a parta 
starších kluků, do které by hrozně rád zapadl. To-
hle je prostě léto všech velkých poprvé, na které 
Stevie nikdy nezapomene. Tím spíš, že ho pro-
žívá v polovině devadesátek – neopakovatelné 
době, jejíž atmosféru Jonah Hill ve svém režijním 
debutu dokonale vystihl, hudbou počínaje a mó-
dou konče. Vary ve vašem kině.

BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
Nejlepší přátelé Toni a Paul se na sto dnů vzdají 
díky sázce všeho, co vlastní. Každý den dosta-
nou jednu ze svých věcí zpět. Během této výzvy 
si možná uvědomí, že jediné, bez čeho nelze žít, 
je přátelství.

BÍLÝ BÍLÝ DEN
V odlehlém islandském městečku se bývalý po-
licista vyrovnává s tragickým úmrtím své ženy. 
Smíření komplikuje zpráva, že jeho milovaná vedla 
ještě jiný, tajný život. Obrysy její minulosti vystu-
pují z bílé mlhy jako okolní krajina. Byla mu ne-
věrná? Ingimundur nemůže jít dál, dokud nezjistí 
pravdu. Jeho zármutek se s rostoucím napětím 
mění v posedlost, která ohrozí jeho i jeho blízké. 

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

červenec/srpen 2019
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premiéry v srpnu
 číslo 07–08

2019

KAM V TIŠNOVě
program Kina Svratka

RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW 
USA | akční | přístupné | 130 Kč | tit. 
Po osmi filmech má značka Rychle a zběsile 
svou první samostatnou jízdu, v níž se Dwayne 
Johnson a Jason Statham vrací jako Luke Hobbs 
a Deckard Shaw.

DIEGO MARADONA
VB | 130' | dokument | 12+ | 100 Kč / 80 Kč | tit. 
Diego je usměvavý kluk z předměstí, který miluje 
fotbal a svou velkou rodinu. Díky obrovskému 
talentu plní sny sobě, svým blízkým i stovkám 
milionů fanoušků po celém světě. V Neapoli, kde 
by i ďábel potřeboval bodyguarda, se Diego stá-
vá Bohem. Fanatický obdiv a slávu je těžké ustát 
a Diego skrývá svou lidskou tvář čím dál víc pod 
masku Maradony. Tomu nejsou cizí divoké ve-
čírky, nevěry, podvody, kokain ani pletky s mafií. 
Zničující spirála se roztáčí. Vary ve vašem kině.

DĚTSKÁ HRA
USA | 88' | horor | 15+ | 130 Kč | tit. 
Andy dostane k narodeninám úžasnú hračku, 
ktorá prekračuje všetky predstavy a fantázie. Naj-
novší výkrik technológií, funkciami a možnosťa-
mi „nabúchaná“ bábika, ktorá vie čokoľvek. Už 
to nie je iba hračka, je to ten najlepší kamarát. 
Je roztomilá ako obrázok a deťom prináša len 
nadšenie a šťastie. Andymu a jeho mamičke ale 
prinesie jeho nová bábika ešte niečo navyše... 
hrôzu, des a strach o život. Nikto totiž netuší, 

že táto bábika je zlá ako všetky pekla sveta, že 
dokáže zabíjať, že vraždí veľmi rada a navyše 
s vynaliezavosťou tých najväčších psychopatov. 
Andy aj jeho mama Chuckyho skutočnú podsta-
tu čoskoro spoznajú, pomoci sa ale nedočkajú. 
Takejto pravde totiž nikto neverí. A ak uverí, tak 
neprežije, aby ju mohol potvrdiť. Ako napríklad 
sused, ktorého záhadne prešla vlastná kosačka 
na trávu... Dobrú noc, Andy. 

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK 
USA | 99' | animovaný | přístupné | 
150 Kč / 130 Kč | dab. 
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smys-
lem jeho života. A tím bylo starat se a chránit jeho 
dítě, ať už to byl chlapeček Andy, nebo holčička 
Bonnie. Když však Bonnie přinese do svého po-
kojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, objeví 
docela nový velký svět.

TENKRÁT V HOLLYWOODU
USA | 159' | drama | 12+ | 130 Kč | tit. 
Film je natočen na motivy skutečných událostí 
a odehrává se koncem 60. let. Hlavními posta-
vami jsou bývalá westernová hvězda Rick Dalton 
(Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér 
Cliff Booth (Brad Pitt). Slávu si slibují od proslu-
lé a krásné sousedky, jíž není nikdo jiný než he-

rečka Sharon Tate (Margot Robbie). Její manžel, 
režisér Roman Polanski, je na natáčení v Evropě. 
Sharon je ale zanedlouho zavražděna fanatickým 
sériovým vrahem Charlesem Mansonem a jeho 
„rodinou“.

HODINÁŘŮV UČEŇ
CZ | pohádka | přístupné | 130 Kč / 110 Kč 
Hodinářův učeň je pohádkou o hrátkách osu-
du, který zastupují „tři sudičky“: bratři Rodovoj 
a Rodovít a jejich sestra Lichoradka. Je to příběh 
o lásce, hamižnosti, lidské malosti, ale také o ši-
kovnosti a odvaze hodinářského učně Urbana, 
který na cestě za hodinkami, jež dokáží varovat 
před Smrtí, díky svému dobrému srdci a hodi-
nářské šikovnosti překoná mnohé nástrahy a tak 
zachrání svou milovanou Lauru.

WHERE'D YOU GO, BERNADETTE
USA | komedie | 12+ | 130 Kč | tit. 
Bernadette Fox (v hlavní roli Cate Blanchett), 
manželka a matka, jednoho dne nečekaně zmi-
zí. Její 15letá dcera Bee a manžel pátrají po tom, 
co se jí stalo. Odhalí tak nepříjemné skutečnosti 
z minulosti Bernadette, které mění celou situaci.
 
ANGRY BIRDS VE FILMU 2
USA | animovaný | přístupné | 150 Kč / 130 Kč | dab. 
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vep-
ři jsou opět ve při v animovaném komediálním 
snímku Angry Birds ve filmu 2. Když se objeví 
nový nepřítel, který hrozí zničením Ptačího i Pra-
sečího ostrova, spojí Rudohněv (alias Ruďák), 
Žluťas, Bombas, Orel Vazoun a Žluťasova sestra 
Stříbrnka síly s velevepřem Leonardem, jeho asi-
stentkou Courtney a vepřovým sádlem mazaným 
vynálezcem Garrym. Supertým bývalých zapři-
sáhlých nepřátel se vydává na misi, jejímž cílem 
je zachránit domovy ptáků i vepřů.
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červenec/srpen
 číslo 07–08

2019

KAM V TIŠNOVě
program letního kina

ČERVENEC

3.
st

21.30 BOHEMIAN RHAPSODY OSCAROVÝ FILM
USA | 134' | hudební | 12+ | 50 Kč | tit. 

5.
pá

21.30 RYCHLE A ZBĚSILE 7 AKČNÍ SÉRIE
USA | 137' | akční | 12+ | 50 Kč | dab. 

6.
so

21.30 S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT
ČESKÁ KOMEDIE STOLETÍ

CS | 82' | komedie | přístupné | 50 Kč 

10.
st

21.30 LÉTO S GENTLEMANEM
ROMANCE JAROMÍRA HANZLÍKA

CZ | 85' | komedie | 12+ | 50 Kč 

12.
pá

21.30 SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH
AKČŇÁK Z AMERICKO-MEXICKÉ HRANICE

USA | 121' | akční | 15+ | 50 Kč | tit. 

13.
so

21.30 HOŘÍ, MÁ PANENKO
VZPOMÍNKA NA MILOŠE FORMANA

CS | 95' | komedie | přístupné | 50 Kč 

17.
st

21.30 ŽENY V BĚHU ČESKÝ TRHÁK ROKU
CZ | 93' | komedie | přístupné | 50 Kč 

20.
so

21.30 NOC NA KARLŠTEJNĚ KULTOVNÍ MUZIKÁL
CS | 83' | muzikál | přístupné | 50 Kč 

24.
st

21.30 ZELENÁ KNIHA OSCAROVÝ FILM
USA | 130' | road movie | 12+ | 50 Kč | tit. 

26.
pá

21.30 DANNYHO PARŤÁCI
JAK NA DOKONALOU KRÁDEŽ

USA | 117' | krimi | 12+ | 50 Kč | dab. 

27.
so

21.30 VESNIČKO MÁ STŘEDISKOVÁ
PŘIJĎTE SE POKOCHAT

CS | 98' | komedie | 12+ | 50 Kč 

31.
st

21.30 MISSION IMPOSSIBLE – FALLOUT
NIC NENÍ NEMOŽNÉ

USA | 147' | akční | 12+ | 50 Kč | tit. 

SRPEN

2.
pá

21.00 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
USA | 97' | animovaný | přístupné | 50 Kč | dab. 

3.
so

21.00 STARCI NA CHMELU KULTOVNÍ MUZIKÁL
CS | 88' | muzikál | přístupné | 50 Kč 

7.
st

21.00 TERORISTKA NEŠTVĚTE UČITELKY
CZ | 95' | komedie | 12+ | 50 Kč 

9.
pá

21.00 ÚŽASŇÁKOVI 2 ANIMOVANÍ SUPERHRDINOVÉ
USA | 118' | animovaný | přístupné | 50 Kč | dab. 

10.
so

21.00 ROZPUŠTĚNÝ A VYPUŠTĚNÝ
CIMRMANOVSKÁ DETEKTIVKA

CS | 80' | komedie | přístupné | 50 Kč 

14.
st

21.00 TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM
OSCAROVÝ FILM

USA, VB | 115' | krimi | 15+ | 50 Kč | tit. 

16.
pá

21.00 OVEČKA SHAUN VE FILMU
KUDRNATÁ POHÁDKA

VB, F | 85' | animovaný | přístupné | 50 Kč | dab. 

17.
so

21.00 VŠECHNO BUDE
FILM OCENĚNÝ ČESKÝM LVEM

CZ | 85' | road  movie | 12+ | 50 Kč 

21.
st

21.00 DEADPOOL 2 AKČNÍ NÁŘEZ
USA | 119' | akční | 15+ | 50 Kč | tit. 

24.
so

21.00 PO STRNIŠTI BOS
ZÁVĚR SVĚRÁKOVSKÉ TRILOGIE

CZ | 111' | komedie | přístupné | 50 Kč 

28.
st

21.00 NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
MUZIKÁLOVÁ LAHŮDKA

USA | 105' | muzikál | přístupné | 50 Kč | tit. 

30.
pá

21.00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3 DRACI NA SVOBODĚ
USA | 104' | animovaný | přístupné | 50 Kč | dab. 

31.
so

21.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
LANGMAJER NEBO POLÍVKOVÁ?

CZ | 95' | komedie | přístupné | 50 Kč 
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BOHEMIAN RHAPSODY 
Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové sku-
piny Queen, jejich hudby a především Freddieho 
Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval 
všem myslitelným stereotypům. Snímek mapuje 
raketový vzestup skupiny prostřednictvím jejich 
revolučního zvuku a ikonických písní, například 
„Bohemian Rhapsody“. Příběh začíná bleskovým 
startem, pokračuje neřízenou životní spirálou a vr-
cholí nezapomenutelným vystoupením na koncer-
tu Live Aid v roce 1985. Jejich hudba byla a stále 
je ohromnou inspirací pro celý svět.

ZELENÁ KNIHA 
Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony 
„Pysk" Vallelonga má mezi newyorskými Ita-
ly pověst chlápka, který dokáže vyřešit každou 
šlamastyku. Slavný černošský klavírista dr. Don 
Shirley si ho proto najímá jako řidiče a body-
guarda na turné po divokých státech americké-
ho Jihu 60. let. Tony nade vše miluje svoji ženu 
a smažená kuřata. Dr. Don je jeho protikladem: 
kultivovaný génius jemných mravů a pevných 
zásad. Aby společně překonali nástrahy, musí si 
k sobě oba tvrdohlaví muži najít cestu. Originální 
komedie Zelená kniha získala tři Oscary včetně 
sošky pro nejlepší film. 

MISSION IMPOSSIBLE – FALLOUT
Ethan Hunt si vždycky vybíral nesplnitelné mise. 
Pokaždé v nich uspěl, okolnostem navzdory. 
Na začátku tohoto příběhu však čelí úplně nové 
situaci. Něco se pokazilo, past nesklapla a vinou 
jeho selhání se ocitnou ve smrtelném ohrožení 
vybraná světová velkoměsta. Ethan je přesvěd-
čen, že pouze on se svým týmem dokáže tragic-
kou chybu napravit. Je však sám, kdo si to myslí. 
Do hry vstupují další hráči. V pozadí navíc čím 
dál rychleji utíká čas vstříc momentu, který dra-
maticky změní mapu světa.

ŽENY V BĚHU
Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pev-
ně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – za-
běhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka 
tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si 
trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 
42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich 
sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu 
přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta připravil 
skvělý kondiční plán. Stačí jen začít. Dcery se 
ovšem do běhání nehrnou. Mají úplně jiné sta-
rosti. S běháním je to úplně stejné jako v životě. 
Důležité je vydržet a nevzdávat se, když cíl je 
na dosah.

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
Ve filmu Hotel Transylvánie 3: Příšerózní do-
volená se s naší oblíbenou rodinkou strašidel 
vydáme na výletní parník, kde si má Drákula za-
slouženě oddechnout od práce v hotelu. Dráku-
lův doprovod si užívá klidnou plavbu a s radostí 
využívá vše, co může luxusní plavidlo nabídnout, 
od strašidelného volejbalu po exotické exkurze 
a opalování při měsíčku. Když však Mavis zjis-
tí, že se Drákula zbláznil do záhadné kapitánky 
lodi Eriky, která skrývá strašlivé tajemství, jež by 
mohlo zničit strašidla po celém světě, stane se 
z dovolené snů noční můra.

DEADPOOL 2 
Připravte se na druhý příchod Wade Wilsona 
alias Deadpoola. Možná s ním prožijeme oka-
mžiky, kdy jako kuchař přežívá skoro smrtící ho-
vězí útok a hned poté prahne po splnění svého 
velkého snu: stát se nejvyhledávanějším barma-
nem v Mayberry. Deadpool také vyráží do světa, 
aby objevil pro něj významné životní body: rodi-
nu, přátelství, novou chuť prožívat dobrodružství 
a také aby si zasloužil vytoužený hrneček s ná-
pisem „Nejlepší milovník na světě“. Deadpool 
je zkrátka chlapík mnoha tváří, který má hodně 
černý smysl pro humor a netradiční přístup k su-
perhrdinským pravidlům fair play.

SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH
Idealistickou agentku FBI pověří důstojník elitní 
vládní operační skupiny, aby v příhraniční oblasti 
mezi USA a Mexikem, kde neplatí žádné záko-
ny, podpořila eskalující válku proti drogám. Tým 
vedený tajemným poradcem s pochybnou mi-
nulostí se tajně vydává na cestu, během které je 
Kate nucena v zájmu přežití pochybovat o všem, 
v co dosud věřila.

OVEČKA SHAUN VE FILMU
Život na farmě je nekonečná nuda. Shaun touží 
po jediném dni volna. Chce to pořádný plán, tak-
že ho Shaun vymyslí. S ostatními ovcemi přijdou 
s mazaným trikem, jak farmáře uspat. Skáčou 
stále dokolečka přes ohradu, farmář počítá, po-
čítá a počítá své ovečky, až nakonec usne. Ovce 
potom farmáře opatrně uloží do starého karava-
nu, který se uvolní a přes všechny překážky vyje-
de ven na silnici přímo do velkoměsta i se spícím 
farmářem uvnitř. Shaun a ovčí stádo zatím hos-
podaří na farmě, kde bez farmáře zavládne chaos. 
Stádo se Shaunem v čele se rozhodne napravit 
svoji chybu a vydá se do velkoměsta a na zá-
chranné výpravě je čeká mnoho dobrodružství.

NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
Phineas Taylor Barnum je vizionář, jehož upřím-
né nadšení je naprosto nakažlivé. A to i v časech, 
kdy jeho nezlomný optimismus a energie jsou 
jediným bohatstvím, které zrovna má k dispo-
zici. Barnum začíná svou životní cestu vedoucí 
až k hvězdnému úspěchu s naprosto prázdnou 
kapsou, zato však s hlavou plnou fantastických 
nápadů. Díky nim vytvoří a postupně sestaví 
fascinující show zaplněnou úžasnými žongléry, 
tanečníky, akrobaty, vousatými zpěvačkami, nej-
silnějšími, nejmenšími i nejvyššími muži. Z jeho 
představení se navzdory mnohým předsudkům 
stává celosvětová senzace.

TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM
Mildred Haynesové zavraždili dceru. A protože 
se vyšetřování už několik měsíců bezvýsledně 
vleče, rozhodne se jednat. U vjezdu do města 
vylepí na tři billboardy velmi kontroverzní vzkazy 
adresované váženému šéfovi místní policie. Tímto 
nezvyklým činem začíná bitva mezi Mildred a zá-
stupci zákona. Když se do věci vloží ještě další po-
licista, nevyzrálý maminčin chlapeček se zálibou 
v násilí, souboj mezi místním policejním odděle-
ním a osamělou, ukřivděnou, a hlavně rozzuřenou 
bojovnicí se může rozjet na nejvyšší obrátky.

červenec/srpen 2019



AlbAnd
6. září 2019 v 20.00 až 21.30

Hostinec u Vlachů – zahrádka, Jamné u Tišnova 30
Plné vstupné: předprodej 190 Kč na místě 230 Kč  / Snížené vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 190 Kč 

Děti do 10 let zdarma

Sestava: Jaroslav Albert Kronek, Libor Machata, Víťa Franěk, Mirek Horňák

předprodej 
vstupenek
TIC Tišnov

M
ěK

S 
TI
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OV

Náplň práce:
•  zajišťuje agendy Tišnovských novin (dále jen TN) a Tišnovské 

televize (TTV): zodpovědnost za plánování a dodržování výrobní-
ho plánu, tvorbu a výrobu TN a TTV

• je zodpovědný za přijímání, sběr a distribuci informací
• vedení redakce MěKS – redaktorů TN a televizního štábu TTV
• správa on-line médií
•  redakční práce TN – aktivní vyhledávání a příprava témat, publi-

cistická a reportérská činnost
•  redakční práce TTV – aktivní vyhledávání a příprava témat, 

publicistická, reportérská činnost a dokumentární činnost
•  spolupráce se zpracovatelem grafiky a tisku TN, spolupráce s re-

dakční radou a Komisí pro komunikaci a média města Tišnova
• spolupráce s externími spolupracovníky a odbornými garanty
• aktivní vyhledávání inzerentů pro TN a TTV
• dohled a spoluvytváření dramaturgického plánu vysílání TTV

Požadavky:
• minimálně středoškolské vzdělání 
•  výborné komunikační a organizační schopnosti, slušné a kulti-

vované vystupování
• zájem o kulturu, společnost a media
• samostatnost, kreativita, komunikativnost, morální bezúhonnost
•  nadprůměrná uživatelská znalost PC (znalost Word, Excel, 

Powerpoint, i-net, sociální sítě)
• znalost grafických a postprodukčních programů výhodou
• orientace ve výrobních postupech tiskovin a multimédií výhodou
• základní přehled o obchodním styku
• základní znalost alespoň jednoho světového jazyka, ideálně AN
• ŘP – skup. B, časová flexibilita podmínkou 
• předchozí zkušenosti z editorské práce a práce v médiích výhodou

Nabízíme:
•  práci na plný úvazek, platové podmínky dle nařízení vlády 

č. 564/ 2006 Sb. v platném znění, 10. platová tř.
• nástup v srpnu 2019 nebo dohodou
• zajímavou a tvůrčí práci, výborný pracovní kolektiv
• příjemné pracovní prostředí, firemní benefity

Náležitosti přihlášky:
• strukturovaný životopis, motivační dopis
•  písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely 

tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/ 2000 Sb. 
o ochraně údajů v platném znění

• dodání tří textů:
 1. anotace ke koncertu libovolného umělce
 2.  pozvánka určená na distribuci prostřednictvím on-line medií 

na kulturní festival
 3.  úvaha na téma: „Kvalita podnikatelských služeb v městě 

Tišnově“ (rozsah maximálně 2 normostrany)

Informace o uvedené pozici poskytuje Bc. Iveta Kolářová,
tel.: +420 549 410 082, mzdy@kulturatisnov.cz.

Přihlášky podávejte nejpozději do 19. 7. 2019, 
poštou na adresu MěKS, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov 
nebo e-mailem mzdy@kulturatisnov.cz.  

Výběrové řízení proběhne v týdnu 22.–26. 7. 2019

Městské kulturní středisko si vyhrazuje právo toto výběrové řízení 
kdykoliv v průběhu zrušit.

VYHLAŠUJE VY�BĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici šéfredaktor/ka redakce MěKS
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HISToRIE

červenec

1. ČERVENCE – PŘED 100 LETY
V	 úterý	 1.	 července	 1919	 zahájila  čin-
nost tišnovská filiálka Moravské ban-
ky,	 jejíž	ústředí	bylo	v	Brně.	 Jednalo	se	
o	další	peněžní	ústav	v	našem	městě	ved-
le	již	existujících	Spořitelny	města	Tišno-
va,	 Kontribučenské	 záložny	 a	 Občanské	
záložny.	 Později	 vznikly	 ještě	 Spořitelní	
a	záloženský	spolek	(1922)	a	Živnosten-
sko-obchodnická	záložna	(1933).

1. ČERVENCE – PŘED 25 LETY
V	pátek	1.	července	1994	byla	mateřská 
škola	v	ulici	Na Rybníčku přejmenová-
na na Sluníčko	a	stala	se	samostatným	
právním	 subjektem.	 S	 výstavbou	 této	
školky	se	začalo	v	roce	1978,	do	provozu	
byla	uvedena	5.	prosince	1980	se	čtyřmi	
třídami	a	kapacitou	120	dětí	pod	vedením	
ředitelky	Dity	Fryčkové.	V	době	přejme-
nování	 vedla	 mateřskou	 školu	 jako	 ře-
ditelka	 již	třetím	rokem	Jitka	Zemanová	
a	ve	čtyřech	třídách	bylo	celkem	115	dětí	
včetně	12	dojíždějících	z	okolních	vesnic.

6. ČERVENCE – PŘED 100 LETY
V	 neděli	 6.	 července	 1919	 byl	 na	 valné	
hromadě	v	soukromém	bytě	u	Konečných	
založen  sportovní  klub  Slovač.	 Vytvo-
řilo	 jej	 18	 mladých	 fotbalových	 nadšen-
ců	ve	věku	15–18	 let,	 předsedou	se	 stal	

Antonín	 Meduna.	 Prvním	 soupeřem	 byl	
opakovaně	předklášterský	klub	Květnice,	
v	němž	byli	fotbalisté	součástí	Čtenářsko-
-pěveckého	spolku.	Hrávalo	se	u	sokolov-
ny,	pod	městem	„Na	pastviskách“	i	na	dal-
ších	místech.	Dne	14.	září	téhož	roku	se	
pak	Slovač	spojil	s	bývalým	–	spíše	již	ne-
činným	–	klubem	SK	a	nadále	působil	pod	
názvem	Sportovní	klub	Tišnov.	

17. ČERVENCE – PŘED 210 LETY
V	pondělí	17.	 července	1809	se	 po	více	
než	třech	letech	v Tišnově znovu obje-
vili francouzští napoleonští vojáci.	Po-
bývali	 tu	 bez	 zásadnějších	 incidentů	 již	
v	listopadu	a	prosinci	1805	v	době	bitvy	
u	 nedalekého	 Slavkova.	 Také	 tentokrát	
nedošlo	k	žádným	potížím,	neboť	„šaséři 
s  jenerálem a  třiceti  oficíry“	 se	 v	Tišnově	
ubytovali	v	době	sjednaného	příměří.	Jak	
napsal	 v	 roce	 1983	 tišnovský	 historik	
a	 kronikář	 Jan	 Hájek,	 „bylo  prý  veselo 
v  Tišnově  toho  léta.  Denně  se  v  krčmách 
tančilo a osmahlí synové Provence šli z ruky 
do ruky, ba z náruče do náruče a mnohá sl-
zička  skanula  z oček panen a paní  tišnov-
ských, když jim 1. prosince šaséři  i grena-
dýři kynuli svoje ,au revoir’“.

17. ČERVENCE – PŘED 90 LETY
Ve	 středu	 17.	 července	 1929	 se	 v	 Praze	
narodila  Věra  Leščenková,	 později	 pro-
vdaná	 Bortlíková.	 Její	 život	 byl	 od	 dět-

ství	 spjat	 se	 Štěpánovicemi,	 kde	 se	 také	
u	malířské	rodiny	Ranných	seznámila	s	vý-
tvarným	uměním.	V	roce	1950	absolvova-
la	 Střední	 uměleckoprůmyslovou	 školu	
v	Brně,	dva	roky	působila	v	keramických	
dílnách	v	Kunštátě.	Po	svatbě	v	roce	1952	
s	místním	výtvarníkem	Petrem	Bortlíkem	
se	sice	věnovala	převážně	rodině	a	postup-
ně	čtyřem	dětem,	přesto	i	v	té	době	tvořila	
drobné	 keramické	 práce	 z	 plavené	 hlíny	
a	stále	více	se	zabývala	i	kreslením	a	ma-
lováním.	Zemřela	16.	září	2009	nedlouho	
po	 samostatné	 výstavě,	 která	 se	 konala	
v	Železném	k	jejímu	životnímu	jubileu.

19. ČERVENCE – PŘED 120 LETY
Ve	 středu	 19.	 července	 1899,	 necelé	
dva	 roky	 po	 uvedení	 do	 provozu,	 vyho-
řela	 na	 Trnci	 až	 do	 základů	 továrna 
Jana  Brabce  na  zpracování  dřeva.	 Po-
žár	na	pile	 vznikl	 v	půl	 jedenácté	večer	
na	ložisku	katru,	kde	se	při	nepozornosti	
nočního	hlídače	vznítily	piliny	a	oheň	pak	
marně	hasilo	několik	 sborů.	 Jan	Brabec	
a	 jeho	 žena	Žofie	 se	ocitli	 téměř	na	mi-
zině,	 ale	 za	 pomoci	 rodin	 Cimbálníkovy	
a	 Melicharovy	 se	 brzy	 budova	 postavila	
znovu,	 byť	 byla	nějaký	 čas	provozována	
ještě	bez	pracovních	strojů.

prázdNINOVÉ KAleNdárIuM TIŠNOVSKA
Václav Seyfert

Dnešní podoba mateřské školy Sluníčko.   Foto: archiv města Tišnova

Paní  Věra  Bortlíková  na  archivní  fotografii 
Městského kulturního střediska Tišnov.
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20. ČERVENCE – PŘED 115 LETY
Ve	 středu	 20.	 července	 1904	 přijela 
do Tišnova	v	salonním	voze	pravidelného	
vlaku	saská královna Karola.	Pro	zdej-
ší	 občany	 šlo	 o	 mimořádnou	 podívanou,	
přestože	 panovnice	 odtud	 pouze	 pokra-
čovala	 v	 cestě	 dále	 na	 Moravec.	 Karola	
Vasa-Holstein-Gottorpská	 (1833–1907)	
byla	 manželkou	 krále	 Alberta	 Saského	
z	 dynastie	 Wettinovců.	 Její	 otec	 Gustav,	
následník	švédského	trůnu,	byl	v	 létech	
1830–1844	 majitelem	 hradu	 Veveří,	
v	němž	dokonce	po	určitou	dobu	žil.

25. ČERVENCE – PŘED 20 LETY
V	 neděli	 25.	 července	 1999	 zemřel  ho-
kejový brankář  Jan Richter.	Narodil	 se	
29.	března	1923	v	Tišnově,	kde	také	začí-
nal	nejen	s	hokejem,	ale	i	s	dalšími	spor-
ty,	především	házenou	a	atletikou.	V	době	
největších	úspěchů	působil	v	brněnském	
klubu	 Spartak	 Královo	 Pole.	 V	 letech	
1952–54	 se	 zúčastnil	 olympiády	 v	 Oslo	
a	 dalších	 dvou	 hokejových	 mistrovství	
světa	 ve	Švýcarsku	a	 ve	Švédsku.	V	 re-
prezentaci	odchytal	celkem	37	zápasů.

31. ČERVENCE – PŘED 150 LETY
V	 sobotu	 31.	 července	 1869	 se	 v	 obci	
Dřínov	na	okrese	Kroměříž	narodil Josef 
Taufer.	 Po	 absolvování	 kroměřížského	
piaristického	 gymnázia	 vystudoval	 Vy-
sokou	 školu	 zvěrolékařskou	 ve	 Vídni.	
Diplom	získal	31.	prosince	1892	a	hned	
následujícího	dne	nastoupil	na	svoje	první	
místo	 v	Tišnově,	kde	působil	 jako	měst-

ský	a	odborný	zvěrolékař	dva	 roky.	Prá-
vě	zde	začal	Taufer	v	roce	1894	vydávat	
první	 český	 odborný	 veterinární	 časopis	
Zvěrolékařské	 rozhledy.	 Z	 Tišnova	 pře-
šel	zpět	do	Vídně,	poté	působil	v	Třebíči	
a	 Valašském	 Meziříčí,	 současně	 se	 dále	
vzdělával	v	 zahraničí,	především	ve	švý-
carském	Bernu.	Po	vzniku	samostatného	
státu	pracoval	na	Ministerstvu	 zeměděl-
ství	 ČSR.	 Tři	 roky	 byl	 rektorem	 Vysoké	
školy	 zemědělské	 v	 Brně	 a	 tamtéž	 také	
založil	 a	 vedl	 Zemský	 výzkumný	 ústav	
zootechnický.	 Byl	 vynikajícím	 odborní-
kem	 v	 zušlechťováni	 chovu	 koní.	 Jeho	
jméno	 nesou	 dodnes	 brněnské	 vysoko-
školské	koleje.	Zemřel	5.	listopadu	1940.

srpen

1. SRPNA – PŘED 40 LETY
Ve	 středu	 1.	 srpna	 1979	 zemřela	 spi-
sovatelka	 Vlasta  Javořická	 (vlastním	
jménem	 Marie	 Barešová,	 provdaná	 Ze-
zulková),	autorka	několika	desítek	romá-
nů	 a	 povídek	 z	 venkovského	 prostředí.	
Narodila	se	25.	března	1890	ve	Studené	
u	Telče,	kde	se	také	v	roce	1911	provdala	
za	účetního	místní	továrny	na	masné	vý-
robky.	O	rok	později	se	s	manželem	pře-
stěhovali	 do	Tišnova,	 ale	protože	pokus	
Františka	 Zezulky	 založit	 si	 zde	 vlastní	
podnik	 skončil	 neúspěchem,	 vrátila	 se	
v	roce	1916	zpět	do	svého	rodiště,	které	
pak	 opouštěla	 již	 jen	 výjimečně.	 Autor-
čina	 prvotina,	 povídka	 Splněná	 tužba,	
vyšla	právě	v	době	jejího	tišnovského	po-
bytu.	Příjmení	svého	literárního	pseudo-
nymu	si	zvolila	podle	hory	Javořice,	ležící	
přibližně	 pět	 kilometrů	 severovýchodně	
od	 rodné	Studené,	křestní	 jméno	Vlasta	
znamenalo	práci	pro	vlast.	Po	podepsání	
mnichovské	 dohody	 napsala	 dopis	 Sta-
linovi,	 v	 němž	 vyjádřila	 své	 zklamání	
z	toho,	že	Sovětský	svaz	Československu	
nepomohl	 (… Velký Staline, ukázal  jsi  se 
malým!...)	Také	proto	 jí	v	době	1946–89	
u	 nás	 vyšly	 jen	 dvě	 knihy,	 příznačně	
ve	 volnější	 době	 konce	 šedesátých	 let;	
navíc	 ji	 komunisté	 připravili	 o	 veškerý	
majetek.	 Masivního	 vydávání	 svých	 děl	
v	posledních	třiceti	letech	se	již	nedožila.

2. SRPNA – PŘED 135 LETY
V	 sobotu	 2.	 srpna	 1884	 byly	 úředně 
schváleny  stanovy  Feriálního  klubu 
studentstva Barák.	Vznik	jednoho	z	nej-
významnějších	spolků	celé	tišnovské	his-
torie	inicioval	tehdejší	student	Jan	Máša,	
členskou	základnu	tvořili	středo-	a	vyso-
koškoláci	ze	širokého	okolí	Tišnova.	Prv-

ním	předsedou	byl	zvolen	Josef	Procház-
ka,	název	byl	vybrán	na	počest	redaktora	
Dělnických	listů	Josefa	Baráka.	Členové	
prosazovali	 zásadu	 vlastenectví,	 přede-
vším	 formou	 besed,	 přednášek,	 divadel-
ních	 představení	 či	 založením	knihovny.	
Od	roku	1907	mohly	být	členkami	i	dívky.	
Během	první	 světové	 války	 činnost	klu-
bu	zanikla,	k	jeho	obrození	došlo	v	roce	
1926	pod	vedením	Jiřího	Řezáče.	Posled-
ní	 záznamy	 o	 akcích	 spolku	 pocházejí	
z	roku	1934.

3. SRPNA – PŘED 180 LETY
V	 sobotu	 3.	 srpna	 1839	 se	 v	 Tišnově	
v	domě	č.	p.	17	narodil Karel Katholic-
ký.	 V	 roce	 1864	 vystudoval	 lékařskou	
fakultu	 ve	 Vídni	 a	 jeho	 specializací	 se	
stala	chirurgie.	Praktické	zkušenosti	zís-
kával	mimo	jiné	i	jako	vojenský	lékař	bě-
hem	prusko-rakouské	války	v	roce	1866.	
O	čtyři	roky	později	se	stal	primářem	chi-
rurgického	 oddělení	 Zemské	 nemocnice	
v	Brně.	Byl	ceněn	nejen	jako	velmi	zruč-
ný	operatér,	ale	také	za	svůj	vřelý	vztah	
k	pacientům.	Ve	volném	čase	spolupraco-
val	 s	 tehdejším	 Františkovým	 muzeem,	
zejména	s	jeho	fotografickým	oddělením.	
Zemřel	13.	února	1927.

5. SRPNA – PŘED 170 LETY
V	 neděli	 5.	 srpna	 1849	 zemřel  Fried-
rich  von  Vittinghoff	 genannt	 Schell	 zu	
Schellenberg,	 poslední	 světský	 majitel	
Porta	coeli,	který	panství	odkoupil	v	úno-
ru	1821	od	Jana	Mundyho	za	200	tisíc	zla-
tých.	Narodil	se	25.	ledna	1786,	pohřben	
byl	v	Předklášteří.	Na	jeho	náhrobní	des-
ce,	 objevené	 v	 roce	 2012,	 se	 mimo	 jiné	
píše:	„… C. a k. komoří a major rakouské 
armády, rytíř a nositel řádu o zásluhy krá-
lovství pruského a ruského císařského řádu 
sv.  Vladimíra,  příslušník  zemských  stavů 
moravských…“

6. SRPNA – PŘED 560 LETY
V	sobotu	6.	srpna	1459	(podle	juliánské-
ho	kalendáře)	vydal	 „husitský	král“	 Jiří 
z Poděbrad privilegium pro cisterciác-
ký  klášter  Porta  coeli  se	 jmenovitým	
výčtem	jeho	výsad	a	majetku.	Ke	klášte-
ru	v	době	po	skončení	husitských	válek	
náležel	především	Tišnov,	dále	Veverské	
Knínice,	 Drásov,	 Svatoslav	 a	 také	 vsi	
Lomnička,	Šerkovice,	Běleč,	Ochoz,	Bru-
mov,	Rohozec,	Bukovice,	Jamné,	Železné,	
Všechovice,	 Hradčany,	 Březina,	 Komín	
a	Bosonohy.	Cisterciačkám	zůstala	 i	pa-
tronátní	práva	k	proboštství	u	sv.	Petra	
v	Brně	a	ke	kostelu	ve	Velké	Bíteši.

Prof. RNDr. Josef Taufer na fotografii pochá-
zející z archivu VFU Brno.
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9. SRPNA – PŘED 100 LETY
V	sobotu	9.	srpna	1919	se	v	Kuřimi	na-
rodil Miroš Habrovec.	Později	žil	v	Tiš-
nově,	 byl	 výborným	 atletem-překážká-
řem;	 v	 roce	 1938	 maturoval	 na	 zdejším	
gymnáziu	 ve	 třídě	 profesora	 Augustina	
Holce	a	až	do	zavření	vysokých	škol	pak	
studoval	strojní	inženýrství	na	brněnské	
technice.	 Ve	 skupině	 sokolské	 mládeže	
se	zapojil	do	protinacistického	ilegálního	
odboje	a	spolupracoval	pak	rovněž	s	par-
tyzánskou	 jednotkou	 Třetí	 českosloven-
ské	 úderné	 roty.	 Dne	 5.	 října	 1944	 byl	
v	Tišnově	při	zatýkání	postřelen	na	útě-
ku	 kriminálním	 asistentem	 gestapa	 An-
tonem	Rotterem	a	po	převozu	do	brněn-
ské	nemocnice	na	Žlutém	kopci	 zemřel.	
Roku	 1948	 obdržel	 in	 memoriam	 titul	
Ing.	V	roce	2004	byl	u	příležitosti	60.	vý-
ročí	jeho	úmrtí	odhalen	na	Brněnské	ulici	
pomníček	v	místě,	kde	jej	zasáhly	gesta-
pácké	kulky.

13. SRPNA – PŘED 95 LETY
Ve	středu	13.	srpna	1924	se	výbor	města	
Tišnova	 usnesl  postavit  budovu  Měst-
ského  reformního  reálného  gymnasia	
na	 dvě	 poschodí.	 Plánované	 náklady	
stavby	činily	830	545	korun,	projekt	vy-
pracoval	stavitel	Rudolf	Svoboda.	K	úče-
lům	výstavby	gymnázia	si	město	pořídilo	
finanční	 půjčku	 ve	 výši	 850	 tisíc	 korun	
od	spořitelny	města	Velké	Meziříčí.

13. SRPNA – PŘED 90 LETY
V	úterý	13.	srpna	1929	zemřel Bedřich 
Macků,	 tišnovský	 rodák,	 přední	 fyzik	
a	 brněnský	 starosta	 z	 let	 1920–25.	 Po-
drobněji	 jsme	 o	 něm	 psali	 v	 letošním	
březnovém	kalendáriu	u	příležitosti	140.	
výročí	jeho	narození	(8.	března	1879).

18. SRPNA – PŘED 90 LETY
V	neděli	18.	srpna	1929	došlo k požáru 
tišnovské  sokolovny.	 V	 sokolském	 al-
manachu	vydaném	v	roce	2012	se	o	této	
události	 píše:	 „Za  velké  bouřky  uhodil 
blesk do nové části sokolovny… Požár vzni-
kl na jevišti a odtud se rozšířil do hlavního 
sálu. Nedostatek vody znemožnil  jakýkoliv 
boj proti ohni. Během necelé hodiny vzplála 
celá střecha a brzy nato se prohořelý strop 
a  ohořelé  trámy propadly do  sálu,  v  němž 
se konečně hasičským sborům podařilo po-
žár  uhasit.“	 Uhořela	 i	 historická	 opona	
malovaná	 Cyrilem	 Mandelem	 podle	 ori-
ginálu	 Joži	Úprky.	Velkým	úsilím	sokolů	
se	s	podporou	vedení	města	už	na	silves-
tra	téhož	roku	podařilo	dostat	sokolovnu	
znovu	pod	střechu.

21. SRPNA – PŘED 45 LETY
Ve	středu	21.	srpna	1974	zemřela	dlou-
holetá	 tělovýchovná	 pracovnice	 Anna 
Medunová-Schwarzerová.	 Narodila	 se	
16.	 srpna	 1901,	 působila	 jako	 odborná	
učitelka	 na	 školách	 ve	 Žďárci,	 Kuřimi,	
Drásově,	 Tišnově	 a	 Brně.	 Byla	 cviči-
telkou	 i	 župní	 náčelnicí	 Sokolské	 župy	
Pernštejnské,	stejně	jako	dobrou	divadel-
ní	herečkou.	Jako	vůbec	první	zdejší	žena	
se	po	15.	březnu	1939	zapojila	do	odboje	
proti	nacistům,	8.	října	1941	byla	zatče-
na	a	prošla	dvouletým	vězněním	v	Brně	
na	Cejlu,	Kounicových	kolejích	a	v	kon-
centračním	 táboře	 Ravensbrück.	 Přes-
tože	 se	 vrátila	 s	 podlomeným	 zdravím,	
po	válce	se	 ihned	znovu	zapojila	do	cvi-
čitelské	práce,	navíc	organizovala	pravi-
delné	schůzky	se	vdovami	po	zemřelých	
příslušnících	odbojových	skupin.

22. SRPNA – PŘED 65 LETY
V	neděli	22.	srpna	1954	se nad Lomnič-
kou  přehnala  větrná  smršť.	 Poškodila	
mnoho	střech,	mimo	 jiné	 i	na	objektech	
nedávno	 založeného	 Jednotného	 země-
dělského	družstva,	zejména	na	drůbežár-
ně.	Velké	škody	způsobila	i	na	porostech,	
což	se	projevilo	nižší	úrodou	oproti	minu-
lým	létům.

26. SRPNA – PŘED 125 LETY
V	 neděli	 26.	 srpna	 1894	 se  v  Tišnově 
konal slet sokolské župy Rastislavovy,	
vytvořené	o	dva	roky	dříve	v	Brně	(dnes	
nese	 název	 Sokolská	 župa	 Jana	 Mácha-
la).	 Byla	 to	 první	 velká	 akce,	 kterou	
tišnovští	 sokolové	 uspořádali.	 V	 před-
večer	 sletu	 byla	 v	 Borovičkově	 hostinci	

uvedena	hra	Ferdinanda	Šamberka	Karel	
Havlíček	Borovský.	Z	 výtěžku	 sletových	
akcí	byla	nakoupena	část	cvičebního	ná-
řadí	a	zbytek	byl	věnován	na	založení	so-
kolské	knihovny.	

26. SRPNA – PŘED 75 LETY
V	sobotu	26.	srpna	1944	uprchlo	ve	dvou	
skupinách	 z  nucených  prací  ve  Vídni	
u	firmy	Uher	a	spol.	12 mladých mužů,	
kteří	se	později	stali	členy	Třetí	českoslo-
venské	úderné	roty	ve	Skaličce.	Byli	mezi	
nimi	například	Alois	Unčovský,	Ladislav	
Vodička,	Jan	Krykorka,	Josef	Veverka,	Srb	
Stevan	Mihajlovič	a	také	Jaroslav	Kořal-
ník,	později	Klenovský	(1922–2007),	kte-
rý	je	společně	s	Boženkou	Škrabálkovou	
hlavním	hrdinou	knihy	německé	autorky	
Hermy	 Kennel	 Je	 smutné	 opouštět	 svět	
na	 jaře…	 (originál	 2008,	 česky	 2015)	
o	odboji	na	Tišnovsku	v	letech	1944–45.

30. SRPNA – PŘED 40 LETY
Ve	 čtvrtek	 30.	 srpna	 1979	byla  otevře-
na nová prodejna Pramen	v	sídlišti	pod	
Květnicí.	 Takto	 o	 ní	 v	 tehdy	 obvyklém	
pochvalném	stylu	informoval	předchůdce	
našich	 novin,	 Tišnovský	 kulturní	 zpra-
vodaj:	 „…  Denně  sem  rozvážejí  čerstvý 
chléb,  rohlíky  i mléko… Obyvatelé sídliště 
pod Květnicí si velmi brzo zvykli na poho-
dlný nákup, protože už nemusí chodit dolů 
do  města…  Ochotný  devítičlenný  kolektiv 
vedený zkušeným Milošem Štěrbou obslouží 
každého spotřebitele k plné spokojenosti…“

Požár tišnovské sokolovny v srpnu 1929.   Foto: archiv T. J. Sokol Tišnov
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	 V	 noci	 před	 dohodnutou	 návštěvou	 Podhoráckého	 muzea,	
kterou	jsem	si	za	účelem	sběru	informací	pro	tento	článek	sjed-
nal	s	jeho	vedoucím	PhDr.	Josefem	Zacpalem	na	první	červnový	
pátek,	se	v	areálu	muzea	rozhoukal	alarm.	Mohla	za	to	sice	silná	
bouřka,	která	se	přehnala	nad	regionem	a	způsobila	v	něm	jisté	
neplechy,	ale	kdo	ví	–	třeba	se	už	takto	tajemně	hlásila	o	pozor-
nost	připomínka	90.	výročí	založení	muzea,	které	připadá	na	ko-
nec	měsíce	června.	

	 První	pokusy	o	založení	muzea	v	Tišnově	spadají	do	doby	
konce	19.	století.	V	roce	1895	proběhla	celonárodní	Náro-
dopisná	 výstava	 českoslovanská,	 které	 předcházela	 řada	
místních	a	regionálních	výstav,	v	Tišnově	konkrétně	v	srp-
nu	1893.	Ty	z	použitých	exponátů,	které	se	nevracely	pů-
vodním	majitelům,	 zůstaly	uloženy	na	 radnici	 jako	možný	
základ	budoucího	muzea	–	 šlo	o	139	předmětů	a	23	knih	
–	ale	tam	pouze	pět	let	mlčky	odpočívaly.	O	založení	muzea	
jednal	obecní	výbor	teprve	v	roce	1898,	kdy	bylo	ustaveno	
pětičlenné	kuratorium	vedené	starostou	Františkem	Mülle-
rem.	Výbor	přijal	usnesení,	aby	obec	převzala	do	své	správy	
„okresní	museum“	a	 zavázala	 se	 „museum	 toto	nezkráce-
né	zachovati,	o	rozmnožení	jeho	sbírek	se	starati,	a	vůbec	
o	zvelebení	jeho	pečovati“.
	 Přestože	 oficiální	 úřední	 statistika	 z	 roku	 1905	 uvádí	
v	 přehledu	 moravských	 muzeí	 i	 Tišnov	 s	 rokem	 založení	
1893,	 nelze	 z	 dnešního	 hlediska	 považovat	 pouhé	 uložení	
předmětů	na	radnici	a	pozdější	volbu	kuratoria	za	vznik	sku-
tečného	muzea.	O	jeho	dalším	vývoji	na	počátku	20.	století	
navíc	neexistují	 prakticky	 žádné	 informace	a	 lze	 důvodně	
předpokládat,	že	v	době	přestavby	radnice	v	letech	1905–6	
slibně	započatá	činnost	definitivně	umlkla.

	 Když	 vstoupíte	 do	 útrob	 Podhoráckého	 muzea,	 od	 prvního	
okamžiku	na	vás	dýchne	historie.	Jednak	mají	tyto	prostory	už	
na	první	pohled	svůj	věk,	za	druhé	se	i	chodby	hemží	různými	
předměty,	jejichž	hromadění	pak	pokračuje	dokonce	i	v	kance-

lářích.	 „Pořád  bojujeme  s  nedostatkem  místa  v  depozitářích,  tak 
jako se s tím trápili už naši předchůdci,“	podotýká	k	tomu	dr.	Za-
cpal	a	jeho	kolegyně,	etnoložka	PhDr.	Irena	Ochrymčuková	do-
dává:	„A některé věci, které nám sem  lidé nosí, nemůžeme nechat 
ani na chodbách,  takže zatím nezbývá než  je  rozložit po kancelář-
ských stolech.“	Oba	dva	jsou	už	také	málem	inventářem	muzea,	
pan	vedoucí	je	tu	od	roku	1983,	paní	Ochrymčuková	nastoupila	
o	osm	let	později.	Kromě	nich	tu	působí	další	dva	vysokoškolsky	
vzdělaní	odborní	pracovníci	–	přírodovědec	Bc.	Richard	Knecht	
a	historička	umění	Mgr.	Hana	Fadingerová.	Dojíždí	sem	i	arche-
oložka,	která	tu	má	uloženy	sbírky.
	 Podhorácké	muzeum	zajišťuje	i	průvodcovskou	službu	ve	ve-
řejně	přístupných	částech	kláštera	Porta	coeli,	což	mají	na	sta-
rosti	 tři	průvodkyně,	doplněné	 ještě	brigádníky.	Dále	tu	pracu-
je	stolař,	dva	konzervátoři,	výtvarník,	domovník,	který	 funguje	
i	jako	šofér	při	instalacích	různých	výstav,	a	pokladní,	jež	je	zá-
roveň	 dokumentátorkou,	 což	 znamená,	 že	 zabezpečuje	 mecha-
nické	práce	se	sbírkami,	jejich	popisy,	skenování	a	další	podobné	
úkony.	Mnozí	z	nich	ale	nejsou	pouze	zaměstnanci	Podhoráckého	
muzea,	nýbrž	pracují	i	pro	další	pobočky	Muzea	Brněnska,	takže	
mají	povinnosti	třeba	i	vůči	muzeím	v	Ivančicích	nebo	Šlapani-
cích,	jak	je	zmíněno	i	v	závěru	našeho	historického	povídání.

ÚcTYHOdNÝcH 90 leT pOdHOrácKÉHO MuzeA
Václav Seyfert

Tišnovská radnice v časech, kdy v ní – jak vidno z reklamní tabule – 
sídlilo Podhorácké muzeum.  Foto: František Wagner

Legitimace z roku 1931 prokazující členství ve Svazu českosloven-
ských museí.   Foto: archiv Podhoráckého muzea



TN 07–08/201950

HISToRIE

	 Skutečný	vznik	muzea	byl	opět	do	jisté	míry	spojen	s	po-
řádáním	úspěšné	výstavy.	Jednalo	se	o	Podhoráckou	výsta-
vu	v	červenci	1927,	která	se	stala	největší	kulturní	událostí	
Tišnova	v	době	první	republiky	a	potvrdila	bohatství	regionu	
po	stránce	přírodní	i	z	hlediska	historických	památek.	Při-
čteme-li	k	tomu	stavební	i	hospodářský	rozvoj	města	a	ne-
dávný	vznik	nových	kulturních	institucí	(založení	gymnázia,	
obnovení	činnosti	knihovny,	otevření	přebudované	sokolov-
ny),	šlo	o	ideální	podmínky	pro	opětovnou	iniciativu	vedoucí	
k	tentokrát	již	skutečnému	založení	muzea.
	 Přípravný	 výbor	 pracoval	 již	 od	 podzimu	 1928,	 na	 jed-
náních	městské	rady	z	počátku	roku	1929	byla	přislíbena	
podpora	 obce	 (poskytnutí	 místnosti	 na	 radnici,	 finanční	
příspěvek).	Zásluhou	starosty	Aloise	Řezáče	byla	tvořící	se	
instituce	pojata	jako	celookresní	s	přesahem	na	celé	Podho-
rácko.	26.	června	1929	v	pět	hodin	odpoledne	se	pak	konala	
ustavující	schůze	kuratoria	Podhoráckého	muzea.	Jmenovi-
tou	sestavu	„otců	zakladatelů“	i	určených	kustodů	jednotli-
vých	sbírkových	fondů	naleznete	ve	speciálním	rámečku.	
	 Zřizovatelem	muzea	byla	obec	Tišnov,	takže	veškerý	mu-
zejní	majetek	se	stal	vlastnictvím	města.	Získávaný	sbírko-
vý	 materiál	 byl	 řazen	 do	 čtyř	 oddělených	 inventářů	 –	 pro	
přírodovědné	sbírky,	archiv,	mince	a	sbírky	věcné	(tj.	všech-
ny	ostatní).	Muzeum	mělo	k	dispozici	jednu	místnost	přímo	
na	radnici	a	druhou	ve	dvoře	radnice,	která	ale	nepostačo-
vala	kapacitně,	navíc	byla	vlhká	a	špatně	zabezpečená	proti	
požáru	či	krádežím.	Opakované	žádosti	kuratoria	o	řešení	
situace	skončily	bohužel	vždy	jen	příslibem	obecního	zastu-
pitelstva	a	 rozvoj	 sbírek	 i	 činnosti	muzea	 tak	byl	výrazně	
zpomalován	prostorovými	těžkostmi.

	 	„Základním posláním každého muzea je sběr, zpracování a zpří-
stupňování předmětů,“	vysvětluje	 Josef	Zacpal.	„Artefakty získá-
váme  buď  darem,  nebo  odkupem,  občas  se  k  nám  dostává  i  něco 
z pozůstalostí nebo prostřednictvím policie. Přinese-li někdo poten-
ciálně zajímavou věc, zhodnotí se, má-li její uchování smysl a patří-
-li do naší sbírky teritoriálně. V kladném případě se zapíše do tzv. 
přírůstkové knihy a získá už i inventarizační číslo v prvním stupni. 
Poté vše zpracují odborní pracovníci a ,přesunou’ získaný materiál 
do odborné kartotéky druhého stupně, která už není jen fyzická, ale 
je vedena i v počítači.“	

	 Muzea	mají	ale	též	osvětově	vzdělávací	funkci,	což	se	v	praxi	
projevuje	spoluprací	s	obcemi,	školami	či	organizátory	kultur-
ních	akcí.	Do	této	oblasti	spadá	i	pořádání	výstav,	jejichž	drama-
turgii	si	Podhorácké	muzeum	určuje	samo.	Dříve	se	jich	konalo	
ročně	šest	až	deset,	v	poslední	době	se	počet	výstav	z	provoz-
ních	důvodů	snížil.	Zpracování	je	ovšem	podstatně	profesionál-
nější,	používají	se	moderní	technologie	a	postupy	(tisky,	barvy,	
digitální	fotografie,	popisky).

	 Základem	výstavní	nabídky	Podhoráckého	muzea	jsou	stálé	
expozice.	Nejstarší	z	nich	Paleontologie a mineralogický systém,	
doplněná	později	v	jedné	z	místností	o	regionální	část	Minerály 
na Tišnovsku,	je	umístěna	v	dobových	vitrínách	na	chodbě.	Pro-
tiváhou	jsou	dvě	historické	expozice:	Měšťanský obytný  interiér 
z přelomu 19. a 20. století	(se	zapůjčeným	vzácným	exponátem	
dobového	 klávesového	nástroje)	 a	Dějiny  a  současnost  kláštera 
Porta coeli.	V	klášterní	křížové	chodbě	doplňuje	kolekci	muzej-
ních	expozic	lapidárium	kamenných	fragmentů.

		 Podhorácké	 muzeum	 brzy	 po	 svém	 vzniku	 vyvíjelo	
velkou	aktivitu	i	ve	vztahu	k	veřejnosti.	Vůbec	poprvé	byly	
sbírky	představeny	na	výstavce	archeologického	materiálu	
u	příležitosti	přednášky	dr.	Josefa	Skutila	na	učitelské	schů-
zi	v	Tišnově	11.	října	1929.	Po	získání	dvou	větších	míst-

Expozice na chodbě proboštství v 60. létech minulého století. 
  Foto: archiv Podhoráckého muzea

Ustavující	schůze	kuratoria	Podhoráckého	muzea	se	26.	6.	
1929	zúčastnilo	těchto	12	členů:

jmenovaní	městem	Tišnov

Alois	Řezáč starosta	města

Karel	Müller náměstek	starosty,	továrník

Ludvík	Čermák biskupský	rada,	farář	v	Tišnově

Otto	Mrkos profesor	gymnázia

jmenovaní	okresem	Tišnov	jako	zástupci	venkova

Alois	Macků profesor	gymnázia

Jan	Wasserbauer ředitel	školy

Antonín	Šalomoun farář	v	Předklášteří

Ladislav	Antl statkář	v	Železném

další	členové	kuratoria	(odborníci)

Karel	Hliněnský jmenován	pokladníkem

Rudolf	Müller tajemník	městského	úřadu

Hubert	Vítkovič ředitel	měšťanské	školy

Josef	Koutný ředitel	městské	spořitelny

Kustody	jednotlivých	sbírek	byli	jmenováni:

odb.	uč.	Králík	A. pro	archiv	a	tiskopisy

prof.	Krejčí	K. pro	kulturní	historii	a	prehistorii

odb.	uč.	Pokorný	V. pro	národopis

odb.	uč.	Šmarda	J. pro	přírodopis

řed.	Wasserbauer	J. pro	školství
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ností	pak	vznikla	i	první	trvalá	expozice;	šlo	o	vlastivědnou	
regionální	 expozici,	 jejíž	 samostatná	 část	 byla	 věnována	
rodákům,	geologu	Vladimíru	Josefu	Procházkovi	a	spisova-
teli	Josefu	Uhrovi,	důležité	místo	zde	měla	i	sbírka	zbraní,	
uniforem	 a	 legionářských	 tiskovin	 z	 časů	 prvního	 odboje.	
Muzeum	bylo	otevřeno	vždy	v	neděli	a	ve	svátek	od	9	do	12	
hodin,	vstupné	činilo	jednu	korunu.
	 V	 období	 2.	 světové	 války	 byla	 muzejní	 činnost	 logicky	
oslabována:	v	 říjnu	1940	byla	 jedna	 její	místnost	přidělena	
potravinové	komisi	a	muzeum	bylo	fyzicky	uzavřeno,	jako	in-
stituce	však	existovalo	i	nadále.	Protektorátní	úřady	ovšem	
postupně	zabraly	i	další	místnosti,	takže	sbírky	byly	necitlivě	
stěhovány	nejen	do	skladiště	na	dvoře	radnice,	ale	i	na	různá	
místa	v	Tišnově.	Značná	část	exemplářů	nepřečkala	válečné	
řádění,	většinou	byly	zničeny,	některé	ovšem	podle	neověře-
ných	 informací	 posloužily	 správné	 věci:	 použitelné	 střelné	
zbraně	byly	zřejmě	koncem	války	předány	partyzánům…

	 Vedoucí	muzea	mne	během	návštěvy	provedl	dvěma	současný-
mi	výstavami,	z	nichž	jedna	se	vztahuje	právě	k	90.	výročí	jeho	za-
ložení	a	nazývá	se	Co všechno je muzeum.	Vedle	pojednání	o	historii	
instituce	je	výstava	malou	sondou	do	práce	současných	odborných	
pracovníků.	Každý	zde	představuje	prostřednictvím	textů,	fotogra-
fií	a	předmětů	svůj	aktuální	nebo	déletrvající	projekt.	Etnoložka	
prezentuje	 rekonstrukci	 lidového	 oděvu	 v	 obcích	 na	 Tišnovsku,	
historička	umění	 víceletou	dokumentaci	 tvorby	předních	výtvar-
níků	regionu,	historik	zastoupení	tří	místních	literátů	z	přelomu	
19.	a	20.	století	(Karas,	Uher,	Soukal)	v	muzejních	fondech	a	příro-
dovědec	budování	herbáře	a	fotodokumentaci	živé	a	neživé	přírody	
Tišnovska.	Ke	zhlédnutí	bude	až	do	20.	října	2019.
	 Druhá	aktuální	výstava,	která	potrvá	dokonce	až	do	10.	listo-
padu,	se	nazývá	Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana;	
jedná	se	o	projekt	Volného	sdružení	výtvarníků	PAS	(Paleoart	–	
Art	 and	 Science),	 na	 němž	 je	 vedle	 obrazů	 či	 trojrozměrných	
vyhotovení	podob	dávných	živočichů	k	vidění	i	autentický	model	
stegosaura	použitý	ve	slavném	filmu	Karla	Zemana	z	roku	1955.	

	 Při	 některých	 výstavách,	
naposledy	 zejména	 k	 tématu	
1.	 světové	 války,	 se	 objevují	
návštěvníci	 s	 různými	 dopl-
něními,	 či	 dokonce	 oprava-
mi	 uvedených	 údajů.	 Jinak	
do	muzea	čas	od	času	dochá-
zejí	 různí	 kolegové	 odborníci	
či	 naopak	 „amatérští“	 bada-
telé.	 „Nejmarkantnější  to  bylo 
počátkem  90.  let,“	 připomíná	
dr.	 Ochrymčuková,	 „kdy  se 
v  okolních  vsích  obnovovaly 
různé hody a tradiční slavnosti, 
jejichž  pořadatelé  chtěli  vědět 
co nejvíce o svých místních kro-
jích a chodili si k nám pro kon-
krétní poznatky.“	Častými	hos-
ty	 bývají	 také	 studenti,	 jimž	
v	 muzeu	 pomáhají	 s	 pracemi	
všech	 typů	 od	 ročníkových	
po	doktorské,	a	to	na	nejrůz-
nější	témata.

	
		 Po	 skončení	 2.	 světové	 války	 měly	 úřady	 i	 občané	
na	starosti	mnoho	důležitějších	úkolů,	takže	neutěšený	stav	
Podhoráckého	muzea	se	ještě	nějakou	dobu	příliš	nelepšil.	
Až	do	jara	1952,	kdy	místní	národní	výbor	na	žádost	kusto-
da	Viléma	Máci	a	Václava	Trmače	přidělil	muzeu	k	užívání	
jednu	 místnost	 v	 přízemí	 radnice,	 nebylo	 kde	 vystavovat.	
Světlým	okamžikem	těch	časů	bylo	snad	jen	zapůjčení	čtyř	
exponátů	 na	 výstavu	 československého	 lidového	 umění	
v	Belgii.
		 Zmiňovaný	 Vilém	 Máca	 se	 následně	 stal	 hlavním	
hybatelem	 klíčového	 přemístění	 muzea	 do	 jeho	 dnešního	
působiště.	V	budově	někdejšího	proboštství	zrušeného	kláš-
tera	Porta	coeli	v	Předklášteří	se	uvolnily	vhodné	prosto-
ry,	 navíc	 se	 Předklášteří	 v	 roce	 1953	 nově	 stalo	 součástí	
Tišnova	 a	 zamýšlený	 přesun	 tak	 vlastně	 ani	 neznamenal	
vystěhování	 muzea	 z	 domovského	 místa.	 5.	 srpna	 1954	
obdržel	Vilém	Máca	zprávu,	 že	krajská	dislokační	komise	
po	 složitých	 jednáních	 přidělila	 budovu	 bývalého	 probošt-
ství	okresnímu	národnímu	výboru	(ONV)	pro	muzejní	účely.	
Dosud	tu	sídlil	učňovský	internát	podniku	MEZ	Drásov,	kte-
rý	po	vyklizení	zanechal	prostory	ve	velmi	špatném	stavu.	
Nicméně	již	v	prosinci	mohl	Vilém	Máca	zahájit	stěhování	
sbírek	a	15.	května	1955	pak	bylo	pro	veřejnost	otevřeno	
nově	pojmenované	Okresní	vlastivědné	museum	v	Tišnově,	
jehož	řízení	ale	přešlo	pod	ONV.	Od	roku	1960	byl	znovu	po-
užíván	název	Podhorácké	muzeum,	v	roce	1967	pak	muze-
um	přestalo	být	samostatným	subjektem	a	stalo	se	jedním	
z	pracovišť	Okresního	muzea	Brno-venkov.
		 Po	 znovuotevření	 muzea	 v	 roce	 1955	 bylo	 klíčové	
obnovit	sbírkový	fond	formou	sběru,	darů	i	organizovaných	
akcí	v	Tišnově	a	okolí.	Vilém	Máca	brzy	přivezl	přírodověd-
né	sbírky	ze	 zrušeného	kláštera	 i	 zachované	zbytky	před-
válečného	muzea,	nacházené	na	různých	místech	Tišnova.	
Tyto	dva	soubory	utvořily	první	stálou	expozici.	Nová	expo-
zice	z	roku	1963	pak	v	duchu	doby	kladla	důraz	na	dělnické	
hnutí,	odboj	a	partyzánskou	činnost	na	Tišnovsku.	Od	roku	
1976	 procházela	 muzejní	 budova	 generální	 rekonstrukcí,	
která	omezovala	výstavní	možnosti,	a	v	letech	1987–90	bylo	
z	tohoto	důvodu	muzeum	dokonce	úplně	uzavřeno.

Pohled do sbírek na výstavě k 80. výročí muzea před deseti lety. 
Foto: archiv Podhoráckého muzea

Vilém Máca na Klucanině, 
srpen 1948. 
Foto: archiv Podhoráckého muzea
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	 Měl	jsem	při	své	návštěvě	příležitost	nahlédnout	i	do	depozi-
táře	umístěného	v	prvním	patře	budovy,	kde	býval	v	minulosti	
proboštův	byt.	Sbírkové	exponáty	jsou	tu	uloženy	pod	několika	
zámky,	ale	není	to	jako	u	korunovačních	klenotů	na	Pražském	
hradě	–	všechny	klíče	má	k	dispozici	sám	vedoucí.	Jakkoliv	je	tu	
vše	systematicky	uspořádáno,	prostorová	stísněnost	 je	patrná	
na	první	pohled.
	 Když	jsme	sešli	zpět	dolů	do	kanceláře,	nedalo	mi	to,	abych	
se	zdejších	muzejníků	nezeptal:	„Máte	nějaké	oblíbené	historic-
ké	období,	které	 je	podle	Vás	na	Tišnovsku	zajímavější	než	ta	
ostatní?“	Pro	paní	Irenu	Ochrymčukovou	je	to	středověk,	ale…	
„… přála bych si tam být jen takovou muškou, která nad vším pole-
tuje a pozoruje dění. Jako člověk bych v té době žít nechtěla.“ Josef	
Zacpal	se	zamýšlel	o	poznání	déle: „Možná je to doba od 90. let 
19. století včetně následující první republiky, samozřejmě kromě svě-
tové války. Tišnov se v té době stával skutečným městem. A také bylo 
zajímavé 16. století, kdy se velice dařilo klášteru a díky privilegiím 
od abatyše Barbory Konické pak i všem okolo.“

	 Po	rozsáhlých	stavebních	úpravách	bylo	Podhorácké	mu-
zeum	znovu	zpřístupněno	veřejnosti	23.	září	1990.	V	uve-
deném	 roce	 se	 ovšem	 obec	 Předklášteří	 osamostatnila	
a	muzeum	se	tak	poprvé	ocitlo	mimo	území	spravované	jeho	
původním	zakladatelem.	Zastřešující	Okresní	muzeum	Br-
no-venkov	bylo	k	1.	lednu	2003	přejmenováno	na	Muzeum	
Brněnska	a	jeho	zřizovatelem	se	stal	Jihomoravský	kraj.	Ve-
dle	Podhoráckého	muzea	jsou	dnes	součástí	této	instituce	
ještě	muzea	v	Ivančicích	a	Šlapanicích,	Památník	písemnic-
tví	na	Moravě	v	Rajhradě,	Mohyla	míru	u	Slavkova	a	nově	
také	brněnská	vila	Löw-Beer.	Do	jejích	prostor	se	přestěho-
valo	i	ředitelství	a	ekonomický	úsek	Muzea	Brněnska,	přes-
tože	oficiální	adresu	má	tato	instituce	nadále	v	Předklášteří	
a	 donedávna	 členové	 jejího	 vedení	 sídlili	 rovněž	 v	 budově	
bývalého	proboštství	kláštera	Porta	coeli,	jen	o	patro	výše	
než	„místní“	muzejníci.	Příslušnost	k	jedné	společné	„firmě“	
je	 dnes	 v	 Předklášteří	 nadále	 patrná	 především	 z	 činnos-
tí	 stolařské,	 konzervátorské	 či	 výtvarné	 dílny,	 které	 byly	
zbudovány	 již	v	průběhu	80.	 let	a	 jimiž	ostatní	pracoviště	
nedisponují,	takže	se	tu	tvoří	i	pro	jejich	potřeby.
	 Po	 roce	1990	Podhorácké	muzeum	zrealizovalo	několik	
stálých	expozic	a	množství	krátkodobých	výstav	nejrůznější-
ho	zaměření.	Od	roku	2002,	kdy	je	v	platnosti	nový	muzejní	
zákon,	je	více	než	30	tisíc	sbírkových	předmětů	zapsáno	jako	
samostatný	 celek	 v	 Centrální	 evidenci	 sbírek	 na	 Minister-
stvu	kultury	ČR	pod	názvem	„Sbírka	Podhoráckého	muzea“.	
Je	rozdělena	do	deseti	podsbírek:	Archeologie,	Historie	(já-
dro	 muzejních	 sbírek	 včetně	 etnografie,	 řemesel,	 nábytku,	

textilu,	keramiky,	map,	pohlednic	apod.),	Nové	dějiny	(1.	a	2.	
světová	válka,	zbraně,	uniformy,	písemnosti),	Fotografie,	Pe-
riodika,	Numizmatika,	Výtvarné	umění	a	umělecké	řemeslo,	
Mineralogie,	Rajhrad	(předměty	uložené	v	muzeu	původem	
z	 kláštera	 v	 Rajhradě)	 a	 zatím	 jako	 poslední	 vznikla	 pod-
sbírka	Václav	Hynek	Mach	(dílo	jmenovaného	sochaře	a	jeho	
dokumentace).	Od	poloviny	80.	let	minulého	století	je	navíc	
budována	 unikátní	 tzv.	 Regionální	 knihovna,	 soustřeďující	
výhradně	literaturu	k	regionu	Tišnovska	a	ke	klášteru	Porta	
coeli.	Mimo	sbírkový	fond	je	veden	i	vlastní	fotoarchiv	(14	ti-
síc	negativů	a	navazující	digitální	fotografie).

	 Když	jsem	zhruba	po	dvou	hodinách	areál	muzea	v	parném	slu-
níčku	opouštěl,	čekalo	na	mne	ještě	jedno	příjemné	překvapení:	
hned	vedle	vstupní	brány	se	na	mne	„smála“	malá	kavárnička,	
která	byla	uvedena	do	provozu	teprve	před	nedávnem.	A	protože	
do	odjezdu	autobusu	od	Velké	Bíteše	směrem	na	Tišnov	zbývala	
asi	čtvrthodinka,	uzavřel	jsem	ono	dopoledne	strávené	s	historií	
naopak	více	než	současným	kafíčkem	se	smetanou.	Popíjel	jsem	
je	u	venkovního	stolku	právě	ve	chvíli,	kdy	ke	klášteru	mířila	
skupinka	–	podle	řeči	zřejmě	maďarských	–	návštěvníků,	kteří	
dlouze	hleděli	směrem	ke	mně	a	něco	si	říkali.	Usoudil	jsem,	že	
mne	už	v	mém	věku	asi	taky	zařadili	do	historie,	a	raději	pomalu	
vykročil	k	autobusové	zastávce…

Historická část tohoto článku byla sestavena podle materiálu PhDr. Josefa 
Zacpala ze Sborníku příspěvků 1999 Okresního muzea Brno-venkov (70 let 
Podhoráckého muzea) a podle průvodního textu k aktuálně probíhající vý-
stavě Co všechno je muzeum.

Správcové,	ředitelé	a	vedoucí	Podhoráckého	muzea	od	jeho	
přestěhování	 do	 Předklášteří	 (bez	 uvedení	 akademických	
titulů):

1955–1957 Vilém	Máca

1957–1959 Jaromír	Zemina

1959–1962 František	Štěpán

1962–1983 Anna	Christová

1984–1989 Ludvík	Belcredi

1989–dosud Josef	Zacpal

Josef Zacpal a Irena Ochrymčuková na vernisáži výstavy První svě-
tová válka a rok 1918.  Foto: Hana Fadingerová
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	 „Devadesát let je hodně,“	říká	předseda	Klubu	českých	turistů	
(KČT)	Tišnov	František Mach.	Devět	desítek	let	možná	přinese	
místnímu	odboru	ocenění:	zařazení	do	Síně	slávy	české	turisti-
ky.	„Jednou z podmínek je mít kulaté výročí. Druhou, aby klub byl 
založen  před  rokem  1938  čili  za  první  republiky.  A  další  takový 
požadavek  ústředí  Klubu  českých  turistů  je  vydat  publikaci  o  své 
činnosti,“	vysvětlil	Mach	s	tím,	že	dohledávání	historie	o	aktivi-
tách	tišnovských	turistů	není	lehká	záležitost.	Chybí	prameny,	
ze	kterých	by	mohl	informace	čerpat.	

Přesné datum založení?
	 Snahy	o	založení	KČT	v	Tišnově	se	objevují	od	konce	19.	sto-
letí.	Přestože	v	listopadu	1886	byly	schváleny	stanovy,	klub	za-
ložen	nebyl.	 Začátky	 organizované	 turistiky	 ve	městě	 se	 datují	
kolem	roku	1920	a	 jejich	 iniciátorem	či	hlavním	organizátorem	
byl	Eduard	Herzlík,	nadšený	turista	a	znalec	tišnovského	okolí.	
„Vlastní odbor Klubu československých turistů v Tišnově byl založen 
roku 1929 a řízen Brněnskou župou Klubu československých turistů. 
Přesné datum založení jsme bohužel nenašli. Prvním předsedou se stal 
Josef Jebáček, účetní pojišťovny, jednatelem byl hoteliér Antonín Fran-
ke,“	prozradil	František	Mach.	Jak	zároveň	doplnil,	v	roce	svého	
založení	měl	odbor	88	členů.	O	dva	roky	později	již	157	a	v	roce	
1931	se	počet	organizovaných	turistů	navýšil	na	171	osob.
	 V	roce	1933	byla	z	iniciativy	Antonína	Frankeho	vybudována	
na	Klucanině	dřevěná	rozhledna	z	borových	trámů.	Město	pro	tyto	
účely	darovalo	18	metrů	krychlového	dřeva.	„Nedílnou součástí ak-
tivit  turistů byl vznik vyhlídkových bodů na kopci. Nad sanatoriem 
vznikla Lávka starosty Řezáče a pod vrcholem Klucaniny vyhlídkové 
místo U Jelena. Cesta vedla z hradčanského nádraží kolem bílého jele-
na k rozhledně s cílem na náměstí, u hotelu Franke. Což je dnešní hotel 
Květnice. Cílem bylo do města a jeho okolí přitáhnout co nejvíce veřej-
nosti,“	pokračuje	v	popisu	střípků	z	dějin	KČT	Tišnov	František	
Mach.	Aktivity	turistů	spojené	se	stavbou	rozhledny	na	Klucani-
ně	vyvrcholily	v	 roce	1934	v	 rámci	 jubilejních	oslav	Tišnovska.	

V	témže	roce	5.	a	6.	května	uspořádal	odbor	Klubu	českosloven-
ských	turistů	v	Tišnově	turistickou	slavnost	„Hold přírodě“.	
	 V	roce	1938	vydal	Zemský	cizinecký	svaz,	opět	z	podnětu	An-
tonína	Frankeho,	obsáhlou	brožuru	Tišnov	–	průvodce	městem	
a	okolím	a	ze	stejného	období	pochází	 i	dvoustránkový	propa-
gační	leták	KČST	se	znakem	odboru.	Jen	o	tři	roky	později	byla	
úředně	zastavena	činnost	Sokola,	a	tím	i	turistů.	Svoji	aktivitu	
obnovil	odbor	ve	větším	rozsahu	až	v	roce	1948;	byl	začleněn	
do	Jednotné	tělovýchovné	organizace	Sokol	a	pracoval	jako	od-
díl	v	rámci	Sokola	Tišnov.	V	roce	1952	vznikl	zásluhou	předsedy	
krajského	odboru	turistiky	dr.	Vahaly	v	Tišnově	samostatný	od-
bor	turistiky	při	Okresním	národním	výboru,	čímž	byla	ve	městě	
oživena	organizovaná	turistika.	Odbor	měl	v	té	době	deset	pře-
devším	dospělých	členů.	
	 Rok	nato	došlo	ke	sjednocení	tělovýchovy	a	v	Tišnově	byla	utvo-
řena	jediná	tělovýchovná	organizace	Tatran.	Zpočátku	byla	činnost	
zaměřena	dvěma	směry	–	na	pěší	turistiku	a	pobyt	v	přírodě.	V	tém-
že	roce	dochází	k	rozvoji	pěší	a	značkařské	turistiky,	přičemž	o	zna-
čení	a	údržbu	turistických	cest	se	starali	prakticky	po	celém	býva-
lém	tišnovském	okrese	profesor	Jindřich	Kocián	a	Miroslav	Šváb.	
Po	vzniku	Československého	svazu	tělesné	výchovy	v	roce	1957	
byl	odbor	turistiky	jedním	z	oddílů	TJ	Baník	Tišnov.	V	šedesátých	
letech	byl	součástí	turistické	činnosti	také	orientační	běh.	

Karel Formánek
	 „V roce 1969 byl obnoven oddíl mládeže zásluhou Karla Formán-
ka, který dělal ve školách nábory. Právě se jménem Karla Formán-
ka  je  spojena další  více než  třicetiletá historie  turistiky  v Tišnově 
a v okrese. V sedmdesátých letech jsem se svými kamarády Mirkem 
Novotným,  Lojzou  Zemanem,  Jindrou  Humpolíkem  nebo  Milanem 
Najmanem začal provozovat  turistiku v Turistickém oddíle mláde-
že (TOM). Nejprve neoficiálně, od roku 1971 už jako registrovaní. 
Oddíl měl 14 členů a získávali jsme odznaky turista ČSR a Mladá 
stopa, připravovali jsme se na turistické závody, pracovali s mapou 
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či buzolou, uzlovali, poznávali rostliny, učili se první pomoc. Kromě 
vycházek  bylo  aktivit  v  klubovně  hodně,“	 zavzpomínal	 předseda	
KČT	Tišnov.	O	činnosti	TOM	se	vedly	dvě	kroniky.	První	z	 let	
1969	 až	 1974	 se	 bohužel	 ztratila,	 druhá	 po	 roce	 1974	 se	 do-
chovala	díky	Františku	Olbortovi	a	je	v	klubu	dodnes.	„Turistika 
byla pro mě něco nového, navíc rodiče mi to dovolili. Sportovně jsem 
nadaný nebyl a ani jsem neměl zájem soutěžit. I když později jsem se 
k nějakým závodům dostal. Navíc jako člen turistického oddílu jsem 
nemusel být pionýrem,“	dodal	ke	svým	začátkům	mezi	tišnovský-
mi	turisty	František	Mach.	
	 V	roce	1978	dostali	tišnovští	turisté	nabídku	zajistit	letní	tá-
bory	v	Brumově.	„Jako dvacetiletí  jsme pod hlavičkou Klubu čes-
kých turistů připravovali ve stanovém táboře v Brumově dva turnu-
sy, ze začátku byly i tři. A naši členové chystají pro děti dvoutýdenní 
prázdninový program doposud,“	pokračuje	Mach.	
	 S	turistikou	v	Tišnově	bylo	po	řadu	let	spojeno	lyžování.	Od-
bor	se	v	roce	1979	přejmenoval	na	Odbor	turistiky	a	lyžování	TJ	
Baník	s	cílem	rozšířit	řady	aktivních	 lyžařů	z	Tišnova	a	Před-
klášteří	 a	 posílit	 tak	 snahy	 o	 vybudování	 lyžařského	 areálu	
na	Klínku.	V	roce	1980	měl	odbor	39	dospělých,	7	dorostenců	
a	4	žáky,	přičemž	tito	byli	velmi	aktivní	díky	spartakiádním	ak-
cím.	V	letech	1986	až	1989	byla	turistická	činnost	oddílu	hodně	
formální,	uskutečňovaly	se	spíše	obvyklé	akce	jako	letní	tábor	
a	 dálkový	 pochod	 Tišnovská	 padesátka.	 Bylo	 to	 dáno	 tím,	 že	
mladší	generace	zakládala	rodiny	a	starší	aktivně	v	odboru	čin-
nost	nevyvíjeli.	V	říjnu	1990	„přišel“	návrh	na	odchod	z	TJ	Ba-
ník,	na	osamostatnění.	K	němu	došlo	1.	ledna	1991	a	odbor	byl	
organizačně	 začleněn	 do	 Jihomoravské	 oblasti	 KČT.	 Při	 svém	
založení	měl	jen	16	členů,	rok	nato	již	tvořilo	turistickou	základ-
nu	v	Tišnově	30	lidí	a	v	roce	1999	dosáhl	klub	počtu	62	členů.	

Práce značkařů
	 Velice	důležitou	a	dobrovolnickou	aktivitou	turistů	je	tvorba	
nových	a	obnova	stávajících	turistických	značek	a	tras.	Členo-
vé	 KČT	 Tišnov	 mají	 na	 starosti	 asi	 365	 kilometrů	 značených	
tras.	Momentálně	 je	do	práce	 značkařů	 zapojeno	22	osob.	 „Je 
to obrovský balík úkolů, který na sebe vzal Lojza Zeman. O oblast 
Tišnovska pečuje už dlouhá léta. Značkaři jsou lidé, kteří spíše než 
že by šli na vycházky, provádí značení, protože značkařská činnost 

zabírá hodně času. Ročně se reviduje  jedna třetina svěřených tras, 
a než se označí čtyři kilometry nějakého úseku, může to zabrat třeba 
i celý den,“	poznamenal	František	Mach,	který	je	ve	vedení	klubu	
od	roku	2014.	Tehdy	vystřídal	Bedřicha	Balabána.	
	 Podle	 slov	 předsedy	 klubu	 se	 jedná	 o	 proškolené	 značkaře,	
kteří	 absolvují	 na	 toto	 téma	 kurzy	 a	 mají	 k	 aktivitě	 oprávnění	
od	ústředí	KČT.	To	jim	také	poskytuje	materiální	vybavení	a	pro-
plácí	cestovní	náklady.	„Značky se obnovují ob tři roky. Samozřejmě 
se malují i značky nové, například z důvodu přírodní kalamity, kdy 
je  do  oblasti  vstup  zakázán,  takže musí  být  označena  oklika,  nebo 
vznikne nový turistický bod, jako jsou třeba rozhledny a jiné zajímavé 
turistické cíle. Mnohdy je děláme na podnět lidí. Poslední dobou evi-
dujeme nové turistické značky k rozhledně u Čebína,“	dodal	Mach.	
	 Klub	českých	turistů	Tišnov	má	v	současnosti	75	členů.	Při-
hlásit	se	může	každý,	kdo	má	o	turistiku	zájem.	Tito	organizují	
a	zapojují	se	do	dálkových	pochodů,	výletů,	cyklozájezdů	nebo	
lyžařských	 vyjížděk	 po	 Vysočině.	 V	 letních	 měsících	 pořádají	
zmiňovaný	tábor	v	Brumově	u	Lomnice	a	druhou	sobotu	v	říjnu	
dálkový	a	turistický	pochod	Tišnovská	padesátka.	

Tišnovské padesátce táhne na padesátku
	 Tišnovská	 padesátka	 patří	 k	 tradičním	 akcím	 tišnovských	
turistů.	Dálkový	a	turistický	pochod	se	šel	poprvé	v	roce	1970	
a	jeho	účastníci,	tehdy	jen	členové	odboru,	při	něm	zdolali	50	ki-
lometrů.	„Pochod	je	zařazen	mezi	významné	akce	jihomoravské	
oblasti	KČT,	je	součástí	projektu	Toulavý	kočárek	a	Rodinná	tu-
ristika,“	popisuje	František	Mach.

První oficiální ročník se připomíná až v roce 1971. Zájem-
cům byly nabídnuty „výšlapy“ na 50 a 25 kilometrů. Kudy 
vedla trasa?
	 Historicky	první	T50	vedla	po	trase	Nedvědice,	Skorotice,	Čer-
novice,	Bedřichov	a	přes	Lomnici	zpět	do	Tišnova	a	po	několik	
let	se	opakovala.	Účast	byla	220	lidí,	z	toho	70	na	té	kratší	trati.	
Od	roku	1973	je	pochod	v	celostátním	kalendáři	dálkových	pocho-
dů	a	v	70.	letech	se	účast	pohybovala	kolem	400	a	500	osob.
	 Trasy	se	snažíme	obměňovat	a	jsou	vedeny	do	tří	oblastí:	po-
dél	řeky	Svratky	na	Nedvědici	a	Svrateckou	hornatinu,	směrem	
na	Deblín	a	Bílý	potok	anebo	na	Stanovisko	a	Lipůvku.

V počátcích měla Tišnovská padesátka dvě trasy, nyní devět 
včetně těch pro cyklisty. Zájemci prý mohli jít v rámci „pade-
sátky“ také 100 kilometrů. Je to pravda?
	 Zatímco	desátý	ročník	nabídl	trasy	dlouhé	75,	50,	35,	25	a	15	
kilometrů,	v	 roce	1981	přibyla	 i	dálková	trasa	100	kilometrů.	
Ušlo	 ji	36	vytrvalců.	Dálkové	trasy	75	a	100	kilometrů	se	šly	
naposledy	v	roce	1984.	

S  jakou přízní o pochod se  setkáváte ze  strany veřejnosti 
v posledních letech?
	 Záleží	na	počasí.	V	 roce	1994	nás	překvapilo	 velmi	 špatné	
počasí,	dokonce	vydatně	sněžilo.	Naopak	rok	2015	se	vydařil,	
na	trasy	45.	ročníku	Tišnovské	padesátky	se	vydalo	527	osob.	
Zatím	nejúspěšnější	 v	dosavadní	historii	Tišnovské	padesátky	
byl	 loňský	 ročník,	 zaznamenali	 jsme	 817	 účastníků.	 Všichni	
společně	absolvovali	pěšky	nebo	na	kolech	více	než	15	tisíc	ki-
lometrů.	
	 Tímto	zveme	na	další,	již	49.	ročník	našeho	pochodu.	Konat	
se	 bude	 12.	 října	 a	 společně	 oslavíme	 devadesát	 let	 turistiky	
v	Tišnově.	(zlp)Ze soustředění turistů.  Foto: archiv Klubu českých turistů Tišnov
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	 Starší	 Tišnováci	 si	 jistě	 pamatují	 tohoto	 svérázného	 kněze	
a	profesora	náboženství	na	tišnovském	gymnáziu.	„Pan	doktor“,	
jak	se	mu	všeobecně	ve	farnosti	i	ve	městě	říkalo,	působil	v	Tiš-
nově	více	než	třicet	roků	a	významně	ovlivnil	několik	generací	
tišnovských	farníků	a	také	studentů	zdejšího	gymnázia.	Zemřel	
před	60	lety,	23.	července	1959.
	 Josef  Mouřinovský,	 vlastním	 jménem	 Handlíř,	 se	 narodil	
v	roce	1893	v	Mouřínově	nedaleko	Bučovic.	Po	maturitě	na	br-
něnském	českém	gymnáziu	studoval	bohosloví	na	biskupském	
teologickém	ústavu	a	v	roce	1918	byl	vysvěcen	na	kněze.	Jako	
kaplan	pak	nastoupil	do	Žarošic,	kde	se	kromě	horlivé	kněžské	
služby	ihned	aktivně	zapojil	do	kulturního	a	společenského	ži-
vota,	 a	 to	 především	 mezi	 divadelními	 ochotníky	 jako	 autor	
i	režisér.	V	letech	1923–25	studoval	na	Angelicu	v	Římě,	kde	
získal	doktorát	z	filozofie	a	teologie.	Po	ukončení	studií	přišel	
v	roce	1926	do	Tišnova	jako	kaplan	a	současně	jako	suplující	
katecheta	 na	 nedávno	 založeném	 tišnovském	 gymnáziu.	 Tak	
jako	v	Žarošicích	se	rovněž	i	v	Tišnově	okamžitě	zapojil	do	ve-
řejného	 života.	 Již	 od	 roku	 1927	 vykonával	 funkci	 předsedy	
místní	Katolické	vzdělávací	jednoty,	krátkou	dobu	působil	také	
jako	náčelník	tišnovského	Orla.	Ve	druhé	polovině	30.	let	vě-
noval	velké	úsilí	přípravě	projektu	a	realizaci	nového	Katolic-
kého	domu,	kde	dnes	sídlí	kino	a	Městské	kulturní	středisko.	
V	 letech	2.	světové	války,	zvláště	když	se	sokolovna	dostala	
pod	 zvláštní	 německou	 správu,	 se	 stal	 nový	 Katolický	 dům	
centrem	českého	Tišnova.	Pod	jeho	střechou	a	pod	hlavičkou	
Jednoty	 zde	působily	nejrůznější	 spolky	a	organizace.	Místní	
ochotníci	hráli	doslova	jednu	hru	za	druhou,	hostovalo	zde	Ho-
rácké	 divadlo,	 pořádaly	 se	 přednášky,	 debatní	 večery	 a	 bylo	
provozováno	kino.
	 V	roce	1940	bylo	konečně	na	gymnáziu	zřízeno	místo	profe-
sora	náboženství,	a	tak	se	„pan	doktor“	stal	místo	dosavadního	
profesora	suplujícího	profesorem	řádným.	V	době	předválečné	
i	 válečné	 napsal	 a	 vydal	 řadu	 dalších	 divadelních	 her	 i	 popu-
lárně-naučných	brožur,	některé	 z	 jeho	her	se	pak	hrály	na	 je-
višti	Katolického	domu.	Jako	vášnivý	amatérský	astronom,	 je-
hož	hvězdářský	dalekohled	byl	často	vídán	v	nočním	okně	jeho	
domu	v	ulici	Na	Hrádku,	vydal	o	hvězdné	obloze	a	naší	sluneční	
soustavě	dílko	„A	díla	rukou	Jeho	zvěstuje	obloha“.	Byl	rovněž	
informovaným	filatelistou	a	v	dětském	časopise	„Anděl	strážný“	
řídil	astronomické	a	filatelistické	okénko.
	 Jako	člověk	byl	„pan	doktor“	prostě	„svůj“.	Ve	společenském	
životě	veselý,	kamarádský	a	oblíbený	mladými	i	staršími,	v	otáz-
kách	náboženských	a	morálních	však	velice	přísný	a	naprosto	
nesmlouvavý,	a	proto	některými	farníky	obávaný.	Na	kazatelně	
občas	„hřímal“	a	neodpustil	si	vytknout	všechno,	co	se	mu	ne-
líbilo	a	zdálo	nesprávné.	Během	svého	působení	se	čas	od	času	
dostával	do	sporů	nejenom	s	některými	farníky,	ale	i	s	církevní-
mi	autoritami.	 Jednal	a	vystupoval	 totiž	vždy	otevřeně,	přímo,	
možná	nediplomaticky,	a	nebál	se	důrazně	ohradit	i	proti	výtkám	
svých	nadřízených,	pokud	to	považoval	za	potřebné.	Sám	k	sobě	
byl	 přísný	 a	 šetrný,	 ale	 když	 někdo	 něco	 potřeboval,	 neváhal	

sáhnout	do	kapsy	a	dát	třeba	i	poslední,	co	měl.	Se	svým	starým	
autem	jezdíval	pravidelně	k	sestřičkám	na	Žernůvku.	Tam	ještě	
vždycky	dojel	–	horší	to	ale	bylo	nazpět.	V	nádrži	často	neměl	
benzin,	 proto	 až	 k	 Červenému	 mlýnu	 jel	 z	 kopce	 bez	 motoru,	
a	tam	se	ho	museli	ujmout	„zamlejňáci“	(zamlýnští	kluci)	a	do-
tlačit	auto	až	domů.	Potom	se	smáli,	že	pan	doktor	jezdí	na	svě-
cenou	vodu.

	 Po	 osvobození	 v	 roce	 1945	 se	 stal	 členem	 národního	 vý-
boru,	nemělo	 to	ale	dlouhého	 trvání.	Hned	v	březnu	1948	byl	
dr.	Mouřinovský	zbaven	školským	akčním	výborem,	za	vydatné-
ho	přispění	některých	svých	kolegů,	profesorského	místa	kvůli	
tzv.	 protinárodnímu,	 dnes	 bychom	 řekli	 protikomunistickému,	
vystupování	 při	 vyučování.	 Byl	 zbaven	 učitelské	 způsobilosti,	
byl	mu	zastaven	plat,	a	tak	byl	ponechán	zcela	bez	prostředků.	
Až	 na	 podzim	 uvedeného	 roku	 byl	 opět	 jmenován	 tišnovským	
kaplanem.	Učil	náboženství	na	 základních	školách,	 vykonával	
kněžské	funkce	a	přes	vážnou	nemoc	pracoval	opět	v	duchovní	
správě.
	 Týden	před	smrtí	se	s	farníky	rozloučil	s	přáním	být	pohřben	
„tam, kde strom padne“.	I	přes	šedesát	let	od	smrti	dr.	Mouřinov-
ského	 je	 jeho	památka	mezi	zbývajícími	pamětníky	stále	živá.	
Jeho	hrob	na	tišnovském	hřbitově	s	prostým	dřevěným	křížem,	
který	si	sám	přál,	se	v	současné	době	opravuje.	„Až shnije kříž, 
shnije i moje památka!“	říkával.	U	mnoha	současníků,	a	to	i	nevě-
řících,	platil	za	osobu,	která	měla	přirozenou	autoritu	zásadové-
ho	člověka,	mnozí	z	jeho	farníků	a	pamětníků	jej	dosud	považují	
za	vzor	kněžského	a	křesťanského	života	vůbec.

Angelicum – Papežská univerzita sv. Tomáše Aquinského

prOfeSOr TIŠNOVSKÉHO GYMNázIA
p. Thdr. et phdr. JOSef MOuřINOVSKÝ

Jan Kos, kronikář farnosti

Popisek k obrázku: Dr. Mouřinovský v 50. letech v kabrioletu pana 
Oldřicha Jízdného z Hradčan.  Foto: archiv farnosti
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pOděkOvání
Děkujeme	našim	služebním	maminkám,	vedoucím	kroužků,	čle-
nům	spolku,	 lektorům	a	odborným	pracovníkům,	kteří	 s	námi	
od	září	2018	do	června	2019	spolupracovali,	vytvářeli	program	
pro	rodiče	a	děti	a	vedli	studánkové	aktivity.	Dobrovolná	práce	
má	pro	nás	velký	význam	a	stojí	na	ní	 fungování	centra,	 jeho	
nabídka	i	rozvoj.	Našim	dobrovolníkům	přejeme	pohodové	léto	
a	těšíme	se	opět	na	spolupráci.

prázdninOvý prOvOz ve studánce
Přes	 prázdniny	 bude	 Studánka	 fungovat	 v	 omezeném	 provozu.	
V	 našich	 prostorách	 budou	 probíhat	 letní	 příměstské	 tábory.	
Kroužky	a	další	aktivity	začnou	po	prázdninách	v	týdnu	od	9.	září.

na cO se můžete těšit pO prázdninách?
Nový	školní	rok	začneme	velkou	oslavou	15.	studánkových	na-
rozenin	v	pátek	6.	září	od	16.00	v	Parku	pod	kostelem.	Návštěv-
níky	 pobaví	 divadelní	 komedie	 Kouzelná	 kulička,	 pokusy	 pro	
děti	divadla	ÚDiF	(Úžasné	divadlo	fyziky),	hudební	vystoupení	
Klapely,	 dílničky,	 skákací	 hrady,	 malování	 na	 obličej	 a	 další.	
Všichni	jste	srdečně	zváni!
Od	 září	 připravujeme	 také	 nový	 kroužek	 Trsálkové	 –	 tanečky	
pro	 rodiče	 s	dětmi	od	2	 let,	 Intenzivní	kurz	k	posílení	 vztahů	
v	rodině	nebo	novou	podobu	cvičení	pro	ženy	Zdravá	a	krásná.	
Na	 podzim	 bude	 opět	 probíhat	 cyklus	 pondělních	 setkávání	
Dráčci.	 Je	 určen	 především	 rodičům	 s	 dětmi	 ve	 věku	 4–7	let,	
které	jsou	neklidné	nebo	nesoustředěné	(zejména	s	ADHD).	Je	
však	otevřen	všem,	kteří	chtějí	rozvíjet	své	děti	a	posilovat	vzá-
jemný	vztah.	Program	je	naplněn	aktivitami	na	posílení	hrubé	
a	jemné	motoriky,	paměti,	pozornosti,	spolupráce	a	vztahu	mezi	
rodičem	a	dítětem.	Program	se	skládá	z	10	lekcí.	Ukázková	ho-
dina	programu	Dráčci	je	zdarma	a	proběhne	v	pondělí	23.	září.	

Program	vede	Mgr.	Kateřina	Žalčíková,	psycholožka	se	zkuše-
ností	s	dětmi	s	ADHD.	Přihlašovat	se	můžete	už	nyní	na	e-mail	
studanka.tisnov@gmail.com.

udělení ceny „magister Optimus“
paní blance mahelOvé 
V	pondělí	10.	června	proběhlo	v	tišnovské	radnici	slavnostní	pře-
dání	 ocenění	 pedagogickým	 pracovníkům	 „Magister	 Optimus“.	
Jsme	rádi,	že	ocenění	bylo	uděleno	také	koordinátorce	Péče	o	děti	
–	Jezírko	paní	Blance	Mahelové	za	výjimečnou	a	nadstandardní	vý-
chovnou	činnost.	Právě	paní	Blanka	Mahelová	se	svojí	neutuchají-
cí	energií	a	srdcem	na	dlani	nastavila	v	Jezírku	péči	pomocí	vřelého	
přijetí,	respektu	ke	každému	dítěti	jako	osobnosti	a	respektu	k	fázi	
vývoje,	ve	které	se	právě	nachází.	Za	sedm	let	fungování	Jezírka	
vytvořila	kolem	sebe	fungující	a	soudržný	tým	pečovatelek	a	zajis-
tila	službu,	která	je	mezi	rodiči	na	Tišnovsku	kladně	oceňována.	

RC Studánka děkuje za podporu Jihomoravskému kraji, z jehož 
rozpočtu dostalo v roce 2019 dotaci na následující projekty: 

•  Zdravé vztahy v rodině jako základ spokojeného života
	 	Projekt	 se	 zaměřuje	 na	 primární	 prevenci	 negativních	 jevů	

v	rodině.	Aktivitami	projektu	chceme	posílit	znalosti,	doved-
nosti	a	schopnosti	rodičů,	aby	úspěšně	zvládali	výchovu	dětí,	
partnerské	vztahy	a	vztahy	v	rodině.	

•	 	Podpůrný program pro rodiče neformálně pečující o dítě 
s ADHD

	 	Hlavním	cílem	projektu	je	systematická,	dlouhodobá	a	kon-
tinuální	podpora	rodičů	a	neformálně	pečujících	osob	o	děti	
se	 syndromem	 ADHD,	 především	 na	 posílení	 komunikace	
a	spolupráce	mezi	rodičem	a	dítětem,	podporu	rodičovských	
kompetencí	a	vytváření	pozitivního	vztahu	v	rodině.	

•	 	Údržba prostor Rodinného centra Studánka
	 	Cílem	našeho	projektu	je	zajištění	oprav,	renovací	a	údržby	bu-

dov,	nábytku	a	zařízení	rodinného	centra.	Díky	tomu	můžeme	ná-
vštěvníkům	nabídnout	upravené,	vybavené	a	bezpečné	prostředí.

•  Hravé letní školky přírody v RC Studánka
	 	Cílem	projektu	je	zrealizovat	o	letních	prázdninách	příměst-

ské	tábory	pro	předškolní	děti.	Jejich	náplní	budou	hry	a	akti-
vity	zaměřené	na	aktivní	poznávání	přírody.	Chceme,	aby	děti	
poznávaly	přírodu	hravou	formou,	chápaly	vztahy	v	přírodě,	
získaly	k	ní	vztah	a	pochopily,	proč	a	jak	přírodu	chránit.	Fi-
nanční	prostředky	využijeme	na	nákup	potřebných	pomůcek,	
vybavení	a	výtvarného	materiálu.

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

Koordinátorka Péče o děti -– Jezírko paní Blanka Mahelová převza-
la cenu Magister Optimus za výjimečnou výchovnou činnost.

Foto: Michal Beneš
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	 Dětská	 skupina	 Potůček	 bude	 mít	
za	sebou	první	rok	svého	působení,	a	tak	
je	 čas	 na	 bilancování.	 Rodinné	 centrum	
Studánka	 dlouhodobě	 usiluje	 o	 to,	 aby	
péče	o	tříleté	a	mladší	děti	v	kolektivních	
zařízeních	 byla	 adekvátní	 k	 jejich	 věku	
a	potřebám.	Dětská	skupina	vznikla	jako	
reakce	 na	 aktuální	 situaci	 nedostatku	
míst	v	tišnovských	mateřských	školách,	
kdy	 Rodinné	 centrum	 Studánka	 bylo	
osloveno	ke	spolupráci	na	řešení	 tohoto	
problému	městem	Tišnovem.	
	 Provoz	 a	 zřízení	 dětské	 skupiny	 jsou	
dobrým	 příkladem	 spolupráce	 v	 území.	
Rodinné	 centrum	 Studánka	 realizuje	
od	1.	května	2018	projekt	s	názvem	„Dět-
ská	 skupina	 v	 Rodinném	 centru	 Studán-
ka“,	který	 je	spolufinancován	z	OPZ	pro-
střednictvím	MAS	Brána	Vysočiny.	Projekt	
bude	realizován	do	31.	srpna	2020,	ale	už	
nyní	 pracujeme	 na	 projektu	 navazujícím.	
Potůček	sídlí	na	Květnické	821,	v	obecních	
prostorách,	které	město	Tišnov	na	vlastní	
náklady	zrekonstruovalo,	poskytuje	je	dět-
ské	skupině	za	symbolické	nájemné	a	hra-
dí	po	dobu	trvání	projektu	energie	a	režijní	
náklady	na	přípravu	obědů.	Z	dotace	MAS	
je	hrazeno	vybavení,	mzdové	náklady	pe-
čovatelek	a	 jejich	případná	 rekvalifikace.	
Náklady	na	zajištění	stravy,	tzv.	„příspěvek	
na	stravovací	služby“,	jsou	hrazeny	rodiči,	
částka	 je	 srovnatelná	 s	 platbou	 za	 škol-
kovné	a	stravu	v	obecních	školkách.
	 Dětská	skupina	Potůček	má	kapacitu	
23	 míst	 a	 je	 určená	 pro	 tišnovské	 děti	
mladší	4	 let,	které	 se	 z	kapacitních	dů-
vodů	nedostaly	do	školky	(tzn.	přednost-

ně	 jsou	přijímány	děti,	 které	neúspěšně	
prošly	výběrovým	řízením	do	tišnovských	
mateřských	 školek).	 Ve	 školním	 roce	
2018/2019	bylo	všech	23	míst	naplněno.	
V	 1.	 kole	 přijímacího	 řízení	 bylo	 přijato	

osm	 dětí,	 které	 se	 nedostaly	 do	 tišnov-
ských	 školek,	 zbylé	 děti	 byly	 přijaty	
v	 rámci	2.	kola	přijímacího	 řízení.	Celo-
týdenní	 docházku	 zvolili	 rodiče	 třinácti	
dětí,	 zbylých	 deset	 dětí	 navštěvuje	 dět-
skou	skupinu	dva	až	čtyři	dny	v	týdnu.
	 Režim	 a	 náplň	 dne	 jsou	 podobná	 jako	
v	běžné	mateřské	školce,	jsou	však	přizpů-
sobené	nižšímu	věku	dětí.	Během	dne	se	
střídají	výtvarné,	hudební	a	pohybové	čin-
nosti	s	 individuálním	přístupem	k	dětem.	
K	 tomu	 jsou	 využívány	 také	 Montessori	
pomůcky,	které	si	i	samy	vyrábíme.	Největ-
ší	 důraz	 je	kladen	na	 rozvoj	 sebeobsluhy	
dětí	 –	 při	 oblékání,	 obouvání,	 stolování,	
osobní	hygieně,	úklidu	hraček	a	posilování	
samostatnosti	(snažit	se	domluvit	a	spolu-
pracovat,	vyjadřovat	svoje	potřeby).
	 V	 tomto	 školním	 roce	 děti	 společně	
například	navštívily	několikrát	tišnovské	
muzeum,	solnou	jeskyni,	pouštěly	draka,	
stavěly	 sněhuláky,	 navštívil	 je	 Mikuláš,	

uspořádaly	 karneval,	 vynesly	 Morenu,	
společně	 s	 Jezírkem	 byly	 v	 Zoologické	
zahradě	Brno,	užily	si	oslavu	svých	 tře-
tích	narozenin,	a	hlavně	si	společně	hrály	
a	podnikaly	vycházky	do	okolí.

	 Studánka	děkuje	všem,	kteří	se	na	vy-
budování	dětské	skupiny	podíleli,	a	také	
těm,	kteří	 ji	utváří.	Především	díky	nim	
je	v	Potůčku	pohoda	a	dobrá	nálada	a	dě-
tem	i	jejich	rodičům	se	tu	líbí.
	 Dětská	 skupina	 Potůček	 děkuje	
za	spolupráci	městu	Tišnov,	tišnovskému	
muzeu,	SVČ	Inspiro,	solné	jeskyni,	Měst-
ské	knihovně	Tišnov	a	dalším,	ale	hlavně	
děkuje	 za	výbornou	spolupráci	 rodičům.	
Díky	ní	proběhla	adaptace	dětí	většinou	
bez	problémů	a	z	dětí	se	stala	do	konce	
školního	roku	sehraná	parta.
	 Přejeme	 našim	 potůčkovým	 dětem	
úspěšný	vstup	do	„velké	školky“	a	těšíme	
se	v	září	na	nové	tváře.

prVNí rOK Je zA NáMI
dětská skupina pOtůček

Kateřina Hromčíková a Šárka Ondráčková

Dětská skupina Potůček má kapacitu 23 míst a je určená pro tišnovské děti mladší 4 let, které 
se z kapacitních důvodů nedostaly do školky.   Foto: Šárka Ondráčková

Dětská skupina Potůček.
Foto: Šárka Ondráčková
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Aktivity v době letních prázdnin
Cvičení: pondělí	8–9	hodin	(sraz	v	tělocvičně	CSS	Tišnov)
	 	 pátek	8–9	hodin	(sraz	v	tělocvičně	CSS	Tišnov)
Jóga:	 	úterý 9.	7.,	16.	7.,	23.	7.,	13.	8.,	20.	8.,	27.	8.	v	čase	8–9	

hodin
	 	 	středa	10.	7.,	17.	7.,	24.	7.,	14.	8.,	21.	8.,	28.	8.	v	čase	

8–9	 hodin	 (možné	 cvičení	 venku,	 pod	 altánkem	 CSS	
nebo	v	tělocvičně	CSS)

Procházky:	čtvrtek	27.	6.,	18.	7.	a	15.	8.	2019,	sraz	zájemců	
ve	13	hodin	u	hlavního	vstupu	CSS
Hra  pétanque  –  soutěžní  odpoledne  pro  seniory:	 čtvrtky	
25.	7.	a	29.	8.	2019	od	13.30	hodin	(sraz	zájemců	venku	u	altán-
ku	CSS,	při	nepřízni	počasí	v	knihovně	CSS)
Všechny	činnosti	jsou	určeny	pro	seniory	z	Tišnova	a	okolí	(ne-
jen	z	CSS).

Termíny plavání ve Wellness Kuřim
Zájezdy	 na	 plavání	 budou	 probíhat	 znovu	 od	 října	 2019,	 vždy	
první	a	třetí	středy	v	měsících.

Tři Studně – studánky Barborka a Vitulka, sochy žďárského 
umělce Michala Olšiaka, případně možné koupání v rybníku 
Sykovec, hra minigolf
Centrum	sociálních	služeb	Tišnov	vás	zve	ve	čtvrtek	11. 7.  na	zá-
jezd	do	Tří	Studní.	Odjezd	autobusu	od	Podhorácké	restaurace	je	
v	8.00 hodin.	Po	procházce	a	případném	koupání	v	rybníku	Sy-
kovec	je	plánován	oběd	v	restauraci	a	následně	si	zahrajeme	mi-
nigolf.	Cena	250	Kč.	V	ceně	zájezdu	je	doprava	autobusem	a	vstu-
penka	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.

Exkurze do úpravny vody Švařec (součást tzv. Vírského oblast-
ního vodovodu (VOV)), procházka na vyhlídku „Hraběcí stolek“
Centrum	sociálních	služeb	Tišnov	vás	zve	ve	čtvrtek	22. 8.	na	zá-
jezd	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	jižně	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	zpáteč-
ní	cestě	je	plánována	zastávka	v	restauraci	na	oběd.	Odjezd	auto-
busu	od	Podhorácké	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.

Znojmo – za památkovou rezervací města
Centrum	 sociálních	 služeb	 Tišnov	 vás	 zve	 ve	 čtvrtek	 12.  9.	
na	 zájezd	 do	 Znojma,	 který	 se	 uskuteční	 v	 termínu	 pořádání	
výstavy	 Terroir	 znojemských	 vín,	 která	 je	 součástí	 prohlídky	
louckého	kláštera.	Chybět	nebude	ochutnávka	vín.	Po	prohlídce	
louckého	kláštera	je	plánován	společný	oběd	v	restauraci.
Po	obědě	budete	moci	navštívit	radniční	věž	(25	Kč/os.),	která	je	
symbolem	 města	 a	 patří	 k	 nejvýznamnějším	 gotickým	 stavbám	
v	 Česku,	 nebo	 případně	 rotundu	 svaté	 Kateřiny	 (max.	 10	 lidí,	
120	Kč/os.),	která	je	národní	kulturní	památkou	České	republiky	
z	12.	století.	Dále	nás	bude	čekat	prohlídka	nejdříve	románského	
hradu,	později	přestavěného	na	barokní	zámek.	Nebude	chybět	ani	
návštěva	jednoho	z	nejhezčích	pivovarů	v	republice,	kde	budeme	
moci	ochutnat	speciální	slady,	přivonět	k	různým	druhům	chmelu	
a	degustovat	nejlepší	 znojemská	piva.	Společně	potom	půjdeme	
k	Jihomoravskému	muzeu,	bývalému	klášteru	minoritů.
Odjezd	autobusu	od	Podhorácké	restaurace	je	v	7.45 hodin.
Cena	550	korun.	V	částce	 je	zahrnuta	doprava	autobusem,	pro-
hlídka	louckého	kláštera,	prohlídka	znojemského	hradu	a	exkurze	
v	pivovaru	s	degustací.	Předpokládaný	návrat	v	cca	18.30	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.

NAVŠTíVíMe STudáNKY I ÚprAVNu VOdY NA žďárSKu
centrum sOciálních služeb tišnOv

Petra Tomšíková, kulturní pracovnice

Ani senioři si nenechali ujít akci „Pálení čarodějnice“.
Foto: Petra Tomšíková
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Brněnská přehrada z paluby lodě a prohlídka hradu Veveří
Centrum	 sociálních	 služeb	 Tišnov	 vás	 zve	 ve	 čtvrtek	 19.  9. 
na	zájezd,	plavbu	lodí	po	Brněnské	přehradě	a	návštěvu	hradu	
Veveří,	kde	zhlédnete	reprezentační	i	privátní	pokoje	posledních	
soukromých	majitelů	hradu	Veveří.
Tento	okruh	Vás	provede	celým	prvním	patrem	Paláce:	soukromým	
apartmá	mladého	hraběte,	dětským	pokojem	a	pokojem	pro	vycho-
vatelku,	reprezentačními	salony,	palácovou	jídelnou	a	prohlídka	je	
zakončena	na	vyhlídkové	terase,	odkud	je	nádherný	výhled	do	okol-
ních	Podkomorských	lesů	a	na	Brněnskou	přehradu.
Při	zpáteční	cestě	je	plánována	zastávka	v	restauraci	na	oběd.
Odjezd	autobusu	od	Podhorácké	restaurace	bude	v 8.45 hodin.
Cena	300	korun.	V	částce	je	zahrnuta	doprava	autobusem,	plav-
ba	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 
snímky budou zveřejněny na webových stránkách Centra sociálních 
služeb Tišnov, v části Fotogalerie, případně v Tišnovských novinách 
nebo v novinách Tišnovsko-Kuřimsko.

Principy tradiční čínské medicíny
Centrum	 sociálních	 služeb	 vás	 zve	 na	 přednášku	 RNDr.	 Jany	
Daňkové,	 která	 se	 uskuteční	 ve	 středu	 25.  9.  od  14  hodin 
v knihovně CSS Tišnov.	Vstupné	dobrovolné.

Den seniorů
Centrum	sociálních	služeb	Tišnov	vás	zve	v	úterý	1. 10.		na	osla-
vu	Dne	seniorů,	která	se	uskuteční	v	dopoledním	i	odpoledním	
programu.
Dopolední  program	 –	 aktivní	 (sraz	 účastníků	 v	 9	 hodin	
v	knihovně	CSS):	9.00	–	cca	11.00	hodin	 (hravá	soutěžní	sta-
noviště	s	následným	vyhlášením	nejúspěšnějšího	družstva	nebo	
jednotlivce	a	předáním	odměn).
Odpolední  program	 (jídelna	 CSS):	 vystoupení	 účinkujících	
od	14	hodin.	K	zakoupení	bude	zajištěno	občerstvení.	Vstupné	
dobrovolné.
Upozorňujeme účastníky, že akce bude  fotografována. Vybrané  fo-
tografie budou zveřejněny na webových stránkách Centra sociálních 
služeb Tišnov, v části Fotogalerie, případně v Tišnovských novinách 
nebo v novinách Tišnovsko-Kuřimsko.

Zoo Brno s průvodci a vláčkem
Centrum	 sociálních	 služeb	 Tišnov	 vás	 zve	 ve	 čtvrtek	10.  10.	
na	zájezd	do	zoologické	zahrady	v	Brně-Bystrci.	Čekají	nás	pro-
hlídky	zoo	s	průvodci,	které	jsou	určeny	pro	opravdové	milovní-
ky	zvířat,	kteří	je	chtějí	nejenom	vidět,	ale	také	se	o	nich	něco	
dozvědět.	 Rozdělíme	 se	 na	 dvě	 skupiny,	 kdy	 si	 zvolíte	 okruh,	
který	budete	chtít	s	průvodcem	absolvovat:
Dolní úsek:	1,5	až	2	hodiny	(červená	trasa)
Tygří	 skály,	 rosomáci,	 Beringie,	 medvědi	 kamčatští,	 lachtan	
medvědí,	 manul,	 bobr	 kanadský,	 vlk	 arktický,	 urzoni,	 skunci,	
orli	bělohlaví,	rysi	kanadští,	lední	medvědi,	orel	východní,	dže-
lady	a	kozorožci,	sobi,	jelen	milu,	los	evropský,	pekari,	surikaty,	
mary	stepní,	nosáli,	voliéry,	levharti	cejlonští.
Horní úsek: 1,5	až	2	hodiny	(černá	trasa)
Surikaty,	pekari,	lamy,	klokani,	zebry	Grévyho,	Exotárium,	vlci	
hřivnatí,	tapíři	a	kapybary,	Tropické	království,	velbloudi,	koně	
Převalského,	lvi,	výběh	Safari,	lemuři,	plameňáci.

Po	ukončení	prohlídek	s	průvodci	se	svezeme	vláčkem	do	úseků	
zoo,	které	jsme	s	průvodci	nenavštívili,	dáme	si	v	areálu	něco	
dobrého	k	jídlu	i	pití	–	individuálně,	dle	vlastních	chutí	a	mož-
ností.	Odjezd	autobusu	od	Podhorácké	restaurace	bude	v 8.00 
hodin.	Cena	350	Kč.	V	ceně	zájezdu	je	doprava	autobusem,	vstu-
penka	do	zoo,	služby	průvodců,	jízda	vláčkem	v	zoo.	Předpoklá-
daný	návrat	předběžně	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 
snímky budou zveřejněny na webových stránkách Centra sociálních 
služeb Tišnov, v části Fotogalerie, případně v Tišnovských novinách 
nebo v novinách Tišnovsko-Kuřimsko.

Cesta k harmonii svých emočních a fyzických sil,
cesta ke zdraví
Centrum	sociálních	služeb	Tišnov	vás	zve	na	besedu	Ing.	Petry	
Tomšíkové,	která	se	uskuteční	ve	čtvrtek	17. 10. ve 13.00 ho-
din v knihovně CSS Tišnov,	Králova	1742.	Je	několik	cest,	jak	
porozumět	sám	sobě,	zlepšit	si	tak	prožívání	svého	života	a	zdra-
ví.	Jednou	z	těch,	o	kterých	si	budeme	povídat,	je	i	systém	38	Ba-
chových	květů	z	divoce	rostoucích	rostlin	a	stromů.	Popovídáme	
si	o	tématech,	která	vás	trápí	nebo	vám	dělají	potíže,	a	pokusíme	
se	k	nim	přistoupit	tak	trochu	jinak.	V	případě	zájmu	navštívíme	
téma	Astrologie	devíti	planet,	které	nám	může	odpovědět	na	řadu	
otázek	týkajících	se	vztahů	s	našimi	blízkými.
Odnést	 si	 budete	 moci	 lahvičku	 (50	 ml/250	Kč)	 s	 příslušnými	
esencemi,	které	zde	spolu	vyhodnotíme	dle	Vašeho	současného	
stavu	a	potřeb.	Vstupné	dobrovolné.

Ze zájezdu do Rudky a Kunštátu.   Foto: Petra Tomšíková
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	 Letní	prázdniny	ťukají	na	dveře	a	my	
bychom	je	už	rádi	pustili	dál.	Než	jim	ale	
otevřeme,	 pojďme	 si	 zhodnotit	 uplynulý	
školní	rok	a	pomalu	se	připravit	na	to,	co	
nás	čeká.	A	že	toho	nebude	málo…
	 Každý,	kdo	k	nám	zavítal,	jistě	postře-
hl,	 že	 se	 téměř	 všechny	 učebny	 moder-
nizují	 a	 zkrášlují.	 Postupnými	 kroky	 se	
letos	podařilo	zrekonstruovat	tělocvičnu	
a	 počítačovou	 učebnu,	 což	 byly	 jedny	
z	 posledních	 místností,	 které	 pamato-
valy	 ještě	 doby	dávno	minulé.	Pro	 větší	
komfort	účastníků	v	kroužcích	i	kurzech	
byly	opraveny	podlahy,	stropy	a	osvětlení	
a	do	PC	učebny	byl	pořízen	nový	nábytek.	
Dlouhodobá	 snaha	 vystavět	 venkovní	
učebnu,	která	by	sloužila	všem	školským	
a	 zájmovým	organizacím	 sídlícím	v	 bez-
prostřední	 blízkosti	 Inspira,	 se	 konečně	
naplnila.	Cesta	vždy	nebyla	úplně	jedno-
duchá	 a	 mnohdy	 připomínala	 pohádku	
o	kohoutkovi	a	slepičce,	ale	nevzdali	jsme	
se	a	díky	finanční	i	morální	podpoře	zři-
zovatele	se	dílo	nakonec	povedlo.	Učebna	
se	zelenou	střechou,	stoly	a	lavicemi	ka-
pacitně	pojme	jednu	třídu	a	díky	zavede-
né	elektřině	je	možné	v	ní	plnohodnotně	
učit.	O	venkovní	učení	se	začíná	zajímat	
čím	 dál	 více	 institucí,	 ať	 už	 formálního,	
či	neformálního	vzdělávání,	a	na	Tišnov-
sku	tento	trend	podporuje	i	Místní	akční	
skupina	 Brána	 Vysočiny,	 která	 v	 rámci	
svého	projektu	MAP	nabízí	 pro	 pedago-
gy	 semináře	 s	 odborníky	 na	 toto	 téma.	
Funkčnost	 učebny	 jako	 první	 ověří	 děti	
na	našich	příměstských	táborech.
	 Když	 na	 roční	 činnost	 Inspira	 po-
hlédnete	 okem	 statistickým,	 tak	 uvidí-
te	 110	 realizovaných	 kroužků,	 téměř	
1	200	žáků,	60	výukových	programů	pro	
školy,	30	akcí	pro	veřejnost,	20	příměst-
ských	táborů,	4	pobytové	tábory.	A	to	vše	
za	 podpory	 12	 interních	 zaměstnanců,	
50	externích	pedagogů	a	lektorů	a	velké-
mu	 množství	 dobrovolníků	 a	 nadšenců,	
kteří	se	statisticky	vyčíslit	nedají.	
	 Od	října	2018	jedeme	v	projektu	Šab-
lony	II,	který	byl	v	letošním	roce	otevřen	
i	 pro	 střediska	 volného	 času.	 Finance	
z	 tohoto	 dotačního	 titulu	 MŠMT	 nám	
umožňují	 zaměstnávat	 školní	 asistenty,	
kariérovou	 poradkyni,	 vzdělávat	 peda-

gogy	v	akreditovaných	kurzech,	jezdit	si	
pro	 rady	 a	 inspiraci	 do	 obdobných	 zaří-
zení	 v	 jiných	 městech,	 zřídit	 čtenářský	
klub	či	pořádat	vzdělávací	a	diskusní	dny	
pro	 širokou	 veřejnost.	 Zejména	 školní	
asistentky	 a	 kariérová	 poradkyně	 rozší-
řily	 služby	 ve	 volnočasových	 aktivitách	
a	 nabídly	 tak	 dětem	 a	 hlavně	 lektorům	
pomocnou	ruku.

	 Druhým	rokem	nám	finance	z	projek-
tu	OPZ	Dětský	klub	a	příměstské	 tábo-
ry	 dotují	 provoz	 těchto	 aktivit.	 Do	 Dět-
ského	klubu	dochází	děti	školního	věku	
z	 obou	 tišnovských	 ZŠ.	 Většina	 z	 nich	
letos	 využívala	 i	 službu	 převádění	 ze	
školní	družiny	a	u	nás	 čekala	na	 různé	
kroužky.	Aktivity	dětí	v	klubu	jsou	spon-
tánní.	Máme	pro	ně	připravené	různé	hry,	
výtvarné,	 hudební	 a	 sportovní	 aktivity	
a	záleží	na	naladění	dětí,	co	si	vyberou.	
Je	 tu	vybavení	a	 zázemí	pro	nejrůznější	
dětské	činnosti	a	stále	doplňujeme	nové	
hry	a	hračky.	Důležité	je	vyladit	součin-
nost	 celé	 skupiny,	 stmelovat	 kolektiv	
a	vytvářet	přátelskou	atmosféru,	což	se	
dle	 spokojenosti	 dětí	 daří.	 Doufáme,	 že	
i	nadále	k	nám	budou	vaše	děti	rády	při-

cházet	a	vy	rodiče	budete	mít	jistotu,	že	
je	o	ně	dobře	postaráno.
	 Co nás čeká v  létě?	Celé	léto	se	po-
nese	 ve	 znamení	 příměstských	 a	 poby-
tových	táborů	a	víkendovek	pro	bezmála	
600	účastníků.	Na	výběr	 jsou	sportovní,	
přírodovědné,	výtvarné	či	taneční	progra-
my.	Nabídka	je	opravdu	pestrá,	doufáme,	
že	si	všichni	z	tábora	odnesou	to,	za	čím	
na	něj	jeli.	Ať	už	to	jsou	známé	aktivity,	
intenzivní	zážitky	či	noví	kamarádi.	V	In-
spiru	se	ale	bude	už	„vařit“	nový	školní	
rok.	Budou	se	připravovat	kroužky,	kte-
ré	budou	opět	oživeny	o	novinky.	Online 
přihlašování na kroužky bude probíhat 
od 5. září 2019. Začátek výuky krouž-
ků v úterý 1. října.
	 A	 nakonec	 to	 nejdůležitější,	 co	 nás	
čeká.	Dne 20. září oslaví Inspiro 20leté 
výročí  založení.	 A	 oslava	 to	 bude	 věru	
bombastická:	na zahrádce Café u Palce 
vystoupí  od 19.00 kapela Bombarďák	
–	 veselý	 bigbít	 pro	 malé	 i	 velké.	 Avšak	
před	 tím	 na	 zahradě	 Inspira	 zhlédneme	
Divadlo  Víti  Marčíka  s  originálním 
pojetím pohádky Sněhurka a sedm tr-
paslíků,	nebude	chybět	rozkrojení	naro-
zeninového	dortu,	vhledy	do	historie,	vý-
stavy,	vystoupení,	vyhlášení fotosoutěže 
na téma Světlo,	do	které	se	můžete	celé	
léto	zapojit.	Oslava vypukne v 15.00 ho-
din.	Všichni	jste	srdečně	zváni!
	 K	 závěru	 školního	 roku	 se	 sluší	 vy-
seknout	 poklonu	 těm,	 co	 se	 na	 chodu	
Inspira	 podílejí.	 Děkuji	 všem	 lektorům,	
pedagogům,	 dobrovolníkům,	 ale	 hlavně	
rodičům,	 prarodičům	 a	 dětem,	 že	 u	 nás	
realizují	 své	 sny	 a	 přání.	 Děkuji	 taktéž	
všem	sponzorům	a	zejména	městu	Tišnov	
za	podporu	a	důvěru	v	nás	vloženou.
	 Vážení	čtenáři,	přeji	Vám	inspirující	léto.

BIlANcOVáNí uplYNulÉHO ŠKOlNíHO rOKu
střediskO vOlnéhO času inspirO

Ivana Kroutilová, ředitelka

Venkovní učebna v době realizace. 
Foto: archiv SVČ – Inspira 

Víte, že pořady
Tišnovské televize

najdete na YouTube?

Tischnowitz
zadejte a budete koukat
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Taneční úspěchy Inspira
V	 neděli	 26.	 května	 se	 uskutečnilo	 republikové	 kolo	 taneční	
soutěže	Czech	Dance	Tour	v	Praze.	V	tomto	kole	se	naše	taneč-
nice	pod	vedením	Marie	Caudrové	a	Ireny	Wágnerové	umístily	
na	skvělém	5.	místě.	Dalším	tanečním	úspěchem	dívek	z	Taneč-
ního	kroku	a	mažoretek	je	3.	místo	na	soutěži	Summer	dance	
cup	 v	Boskovicích.	Děvčatům	 i	 oběma	 lektorkám	gratulujeme	
a	přejeme	mnoho	dalších	úspěchů.

Hledáme vedoucí kroužků – lektory 
Na	nový	školní	rok	hledáme	vedoucí	těchto	kroužků:	IT	a	pro-
gramování,	 horolezecký,	 florbalový,	 orientační	 běh,	 mladý	 ar-
chitekt,	případně	máte	ještě	něco	v	rukávu?	Podmínkou	je	věk	
18	let,	 trestní	 bezúhonnost,	 ideální	 pedagogické	 vzdělání	 (či	
studium),	 komunikativnost,	 flexibilita,	 samostatnost.	 Práce	
na	DPP.	Hlaste	se	ředitelce:	reditelka@svcinspiro.cz.

Hledáme všechny bývalé spolupracovníky
V	rámci	20.	narozenin	 Inspira	 (dříve	DDM)	vyzýváme,	aby	nás	
kontaktovali	všichni	kolegové,	lektoři	kroužků,	instruktoři	na	tá-

borech,	 kteří	 v	 něm	od	 jeho	 vzniku	 v	 roce	1999	působili.	Rádi	
bychom	je	na	tuto	akci	osobně	pozvali.	Přihlaste	se	na	mail:	kan-
celar@svcinspiro.cz.	Nenechte	si	utéct	toto	významné	výročí.

Hledáme  zajímavé  věci,	 které	 by	 mohly	 sloužit	 k	 výukovým	
účelům	Inspira,	např.	staré	dřevěné	mísy,	kolovrátek,	máselni-
ce,	různé	přístroje,	řemeslné	nástroje	apod.	
Info	na	730	193	594,	chlupova@svcinspiro.cz.

ÚSpěcHY
střediskO vOlnéhO času inspirO

Ivana Kroutilová, ředitelka

	 Oblastní	charita	Tišnov	je	organizační	
složkou	 Diecézní	 charity	 Brno.	 Zahrnu-
je	 sociální	 i	 zdravotní	 služby.	 Jednou	 ze	
zdravotních	 služeb	 je	 Charitní	 ošetřova-
telská	služba	neboli	„domácí	péče“.	
	 Charitní	 ošetřovatelská	 služba	 je	 po-
skytovaná	 na	 základě	 indikace	 obvod-
ního	 lékaře	 či	 ošetřujícího	 lékaře	 při	
propuštění	z	nemocnice	a	je	hrazená	z	ve-
řejného	zdravotního	pojištění.	Každoden-
ně	k	pacientům	dle	stanoveného	rozpisu	
vyjíždějí	zdravotní	sestry,	které	poskytují	
odbornou	 zdravotní	 péči	 jak	 pacientům	
s	dlouhodobým,	tak	i	s	akutním	onemoc-
něním.	Nemocný	díky	této	službě	zůstává	
doma,	 v	rodinném	 prostředí	 a	 odpadají	
tak	složité	převozy	do	nemocnice	či	k	lé-
kaři.	 A	 právě	 setrvání	 pacienta	 v	jeho	
domácím	prostředí	je	velké	plus	pro	jeho	

celkový	 stav.	 Péče	 v	 domácím	 prostředí	
přispívá	 k	 časnějšímu	 uzdravení,	 snižu-
je	 riziko	 komplikací,	 a	 především	 velmi	
pozitivně	ovlivňuje	psychiku	nemocného	
a	jeho	rodinných	příslušníků.	

	 Služba	 pokrývá	 oblast	 ORP	 Tišnov	
a	Kuřim	a	za	loňský	rok	uskutečnily	cha-
ritní	 sestřičky	 více	než	10	 tisíc	 návštěv	
u	 pacientů	 a	 provedly	 více	 než	 18	 tisíc	
zdravotních	úkonů.	
	 Mezi	poskytované	služby	patří:
	 •		odběry	biologického	materiálu	(krev,	

moč...),
	 •		monitorování	 základních	 fyziologic-

kých	 funkcí	 (krevní	 tlak,	 pulz,	 gly-
kémie),

	 •		aplikace	 léčebné	 terapie	 (injekce,	
náplasti,	podkožní	infuze),

	 •		převazy	ran	různé	etiologie,
	 •		péče	o	močové	katetry,	stomie	a	jiné	

drény,
	 •		nácvik	aplikace	inzulínu,
	 •		ošetřovatelská	rehabilitace	ke	zlep-

šení	pohybové	aktivity.

Do	našeho	 týmu	 rádi	 přijmeme	další	 ši-
kovné	 samostatné	 sestřičky.	 Službu	 na-
jdete	nově	na	adrese	Brněnská	305	v	Tiš-
nově.

Zuzana	Švábová,	vrchní	sestra
mobil:	736	523	684
e-mail:	zuzana.svabova@tisnov.charita.cz
web:	www.tisnov.charita.cz

cHArITNí OŠeTřOVATelSKá SlužBA
Oblastní charita tišnOv

Zuzana Švábová, vrchní sestra

Charitní  ošetřovatelská  služba  poskytuje 
mimo jiné i monitorování základních fyziolo-
gických funkcí.  Foto: Veronika Banaśová
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	 Farnosti	 tišnovského	 děkanství	 se	 i	 v	 letošním	 roce	 zapoji-
ly	 v	 období	 předvelikonočního	 půstu	 do	 sbírky	 Postní	 almužna.	
Farníci	vkládali	do	papírových	pokladniček	–	postniček	–	částky	
za	odřeknuté	požitky	a	postničky	po	skončení	velikonočního	obdo-
bí	vraceli	na	své	farnosti.	Tišnovské	děkanství	tak	mohlo	předat	
jako	výtěžek	sbírky	Oblastní	charitě	Tišnov	částku	42	315	korun.	
	 Děkujeme	všem	farníkům,	že	své	odříkání	dokázali	přeměnit	
na	pomoc	druhým,	a	také	všem	kněžím	za	organizaci	a	podpo-
ru	této	sbírky.	Získané	prostředky	věnujeme	podle	přání	dárců	
ve	stanovené	výši	na	péči	o	nemocné	kněze	a	lidi	se	zdravotním	
postižením.	Zbývající	částku	využijeme	na	péči	o	nevyléčitelně	
nemocné	v	našem	regionu	a	na	podporu	služeb	Poradny	Porta,	
která	poskytuje	bezplatné	sociální	a	právní	poradenství	 lidem	
v	tíživé	životní	situaci.

	 Oblastní	 charita	 Tišnov	 měla	 možnost	 stát	 se	 součástí	 tři-
náctého	 ročníku	 tradiční	 cyklistické	 akce	 Memoriál	 Ivo	 Med-
ka.	Jeden	ze	závodů	s	názvem	„Tišnov	šlape	pro	charitu“	dostal	

v	letošním	roce	dobročinný	rozměr	a	mohly	se	tak	do	něj	hlásit	
dvoučlenné	 týmy	 (rodinné,	 firemní,	 hobby,	 týmy	 nad	 100	 let),	
které	si	chtěly	nejen	zazávodit,	ale	zároveň	i	přispět	výší	svého	
startovného	na	činnost	Oblastní	charity	Tišnov.	
	 Děkujeme	tímto	městu	Tišnovu	a	všem	54	závodníkům,	kteří	
pro	nás	v	horkém	nedělním	odpoledni	šlapali	do	pedálů.	Přede-
vším	díky	nim	tak	mohl	pan	starosta	Bc.	Jiří	Dospíšil	po	skon-
čení	závodu	předat	naší	oblastní	charitě	krásnou	částku	10	800	
korun.	
	 Cyklisté	i	pěší	mohli	také	během	celého	odpoledne	navštívit	
naše	stanoviště	v	areálu	cyklozávodu	a	vyzkoušet	si	své	hranice	
tak	 trochu	 jinak.	 Los	 v	 osudí	 života	 stanovil	 zájemcům	 cestu	
našimi	stanovišti,	a	to	buď	v	roli	zdravého	člověka,	nebo	člověka	
se	zdravotním	omezením.	Vyzkoušet	jste	si	tak	mohli	například	
kresbu	nohou	či	 jízdu	na	handbiku	a	mnohé	další	ze	všedních	
činností	člověka	s	omezením.
	 Děkujeme	všem,	kteří	 jste	za	námi	přišli	na	naše	stanoviš-
tě,	 soutěžili	 vážně	 i	nevážně	a	strávili	 s	námi	 letní	odpoledne	
v	přátelské	atmosféře	a	dobré	náladě.	Děkujeme	organizátorům	
za	možnost	stát	se	součástí	této	sympatické	akce	a	děkujeme	
Tišnovu,	že	letos	šlapal	pro	Charitu!	

fArNOSTI TIŠNOVSKÉHO děKANSTVí A cHArITu 
SpOJuJe pOMOc pOTřeBNÝM

Oblastní charita tišnOv
Zuzana Švábová, vrchní sestra

Do papírových pokladniček,  tzv. postniček, vložili  letošní  rok  farníci 
celkem 42 315 korun.  Foto: Charita ČR

pOděKOVáNí MeMOrIálu IVO MedKA
Oblastní charita tišnOv

Marta Rémarová

Díky  charitativnímu  závodu  Tišnov  šlape  pro  charitu  bylo  vybráno 
10 800 korun.  Foto: archiv Oblastní charity Tišnov
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  „Doufáme, že cestu k nám najde ne-
jedna  zdravotní  sestřička,  která  bude 
chtít  být  členem  hospicového  týmu, 
a  služba,  o  kterou  je  ze  stran  rodin 
i  nemocných  velký  zájem,  bude  moci 
pokračovat.“

	 Domácí	 hospicová	 péče	 pod	 Oblastní	
charitou	 Tišnov	 se	 od	 1.	 listopadu	 2018	
snaží	nabídnout	pomoc	pro	nevyléčitelně	
nemocné	v	domácím	prostředí.	Jsme	vděč-
ní,	že	jsme	společně	v	týmu	mohli	sloužit	
mnoha	 nemocným	 a	 pečujícím	 rodinám.	
Když	se	zpětně	podíváme	na	uplynulé	ob-
dobí	a	vzpomínáme,	máme	za	co	děkovat.	
	 Bohužel	jsme	nuceni,	vlivem	personál-
ního	 nedostatku	 zdravotních	 sester,	 do-
mácí	 hospicovou	 péči	 dočasně	 přerušit.	
V	 současné	 době	 hledáme	 zdravotní	 se-
střičky,	které	by	se	rády	zapojily	do	naší	
služby.	A	protože	služba	domácího	hospi-
ce	je	24hodinová,	7	dní	v	týdnu,	365	dní	
v	roce,	je	pro	její	fungování	bezpodmíneč-
né,	abychom	kromě	pravidelných	denních	
návštěv	u	pacientů	mohli	pečující	rodině	
nabídnout	 možnost	 telefonického	 kon-
taktu	a	případného	výjezdu	v	kteroukoliv	
denní	či	noční	hodinu.	
	 K	 tomu,	 abychom	 mohli	 uspokojit	
poptávku	 pečujících	 rodin	 o	 hospicovou	
péči,	 by	 nám	 pomohla	 ještě	 jedna	 zdra-
votní	 sestra	 na	 hlavní	 pracovní	 úvazek	
(pracující	od	pondělí	do	pátku)	a	alespoň	
ještě	 tři	zdravotní	sestřičky	na	víkendo-
vé	 pohotovosti.	 I	 nyní	 aktivně	 jednáme	
se	zdravotními	sestřičkami,	které	proje-
vily	o	službu	zájem,	přesto	rádi	uvítáme	
do	 našeho	 týmu	 nové	 tváře.	 Dvě	 zdra-
votní	sestry	na	víkendové	pohotovosti	by	
rády	 pokračovaly	 ve	 službách	 domácího	
hospice,	jako	tomu	bylo	doposud.	
	 Nově	 nastupující	 zdravotní	 sestřičce	
domácí	hospicové	péče	můžeme	garanto-
vat	 možnost	 konzultovat	 zdravotní	 stav	
nemocného	se	sloužícím	lékařem	na	po-
hotovosti,	 oporu	 multidisciplinárního	
týmu,	pravidelné	týmové	porady,	vzdělá-

vání	či	stáž	v	některém	ze	spolupracují-
cích	domácích	hospiců.	
	 Byť	 jsme	nuceni	naši	službu	pozasta-
vit,	 přesto	 se	 však	 staráme	 o	 pacienty,	
které	máme	aktuálně	v	péči.	Lékař	pra-
videlně	nemocné	navštěvuje	a	stanovuje	
plán	 péče,	 rodiny	 mají	 možnost	 telefo-
nické	 konzultace	 a	 případné	 návštěvy	

zdravotníka.	Nemůžeme	přijímat	do	péče	
plného	hospicového	režimu	nové	pacien-
ty,	nabízíme	však	individuální	konzultaci	
a	případnou	návštěvu	po	domluvě	s	prak-
tickým	lékařem.	
	 Zároveň	 nabízíme	 pečujícím	 rodinám	
a	 nemocným	 poradenství	 či	 částečnou	
pomoc	ve	zprostředkování	péče	ze	strany	
jiných	 spolupracujících	 hospiců,	 zapůj-
čení	 kompenzačních	 a	 zdravotnických	
pomůcek,	 komunikaci	 s	 ošetřujícími	 lé-
kaři,	případné	rady,	co	dál	činit.	Obrátit	
se	na	nás	mohou	 také	pozůstalé	 rodiny,	
které	vnímají	po	úmrtí	svého	blízkého	po-
třebu	pomoci	v	praktických	záležitostech	
stran	komunikace	s	úřady	a	institucemi,	
potřebu	provázení	a	podpory	v	truchlení.	
I	 my	 v	 týmu	 domácí	 hospicové	 péče	 si	
stále	uchováváme	naději.	Naději	v	pokra-
čování	služby,	o	kterou	je	ze	strany	rodin	

i	nemocných	stále	větší	zájem.	Naději,	že	
cestu	k	nám	najde	nejedna	zdravotní	se-
střička,	která	bude	chtít	být	členem	hos-
picového	týmu.	Věříme	a	činíme	vše	pro	
to,	aby	služba	domácího	hospice	získala	
do	budoucna	pevný	základ.	
	 Děkujeme	všem,	kteří	nás	v	naší	služ-
bě	 provázejí,	 podporují	 a	 šíří	 myšlenku	

důstojné	 paliativní	 péče	 v	 přirozeném	
prostředí	domova	nemocných.	Děkujeme	
za	projevenou	důvěru,	které	si	velmi	vá-
žíme	a	bez	které	bychom	nemohli	jít	dále.	
	 Pro	 více	 informací	 je	 možné	 se	 ob-
rátit	 na	 koordinátorku	 hospicové	 péče,	
Mgr.	Janu	Křížovou	na	tel.	731	625	501	či	
e-mailu:	jana.krizova@tisnov.charita.cz.

O NAděJI V dOMácí HOSpIcOVÉ pÉčI
Oblastní charita tišnOv
Jana Křížová, vedoucí Domácí hospicové péče

Vlivem personálního nedostatku zdravotních sester musí být poskytování domácí hospicové 
péče dočasně přerušeno.   Foto: Veronika Banašová

Ještě nemáte
mobilní rozhlas?

tisnov.mobilnirozhlas.cz

on-line registrace na
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	 Projekt	Oblastní	charity	Tišnov	na	podporu	pečujících	rodin	
byl	 vybrán	Nadačním	 fondem	Tesco	v	 rámci	 jejich	grantového	
programu	 Vy	 rozhodujete,	 my	 pomáháme.	 A	 přesně	 jak	 stojí	
v	 názvu	 tohoto	 grantu,	 vy	 rozhodnete,	 který	 ze	 tří	 vybraných	
projektů	obdrží	maximální	 výši	 příspěvku	 (30	000	korun)	pro	
realizaci	svého	záměru.	
	 Naše	oblastní	charita	vstoupila	do	programu	s	projektem	pod-
pory	rodin	pečujících	o	své	blízké.	Získané	prostředky	bychom	rádi	
využili	pro	podporu	každodenních	neviditelných	hrdinů	–	rodin	pe-
čujících	v	domácím	prostředí	o	své	blízké.	Vytrvale,	s	láskou	a	ne-
únavně	se	starají	o	milovanou	osobu.	Přitom	oni	sami	zůstávají	se	
svými	potřebami	až	na	posledním	místě.	Chceme	připomenout,	že	

si	zaslouží	ocenění	a	prostor	pro	znovuzískání	potřebné	energie.	
Nepřetržitá	péče	u	nevyléčitelně	nemocného	je	nejen	fyzicky,	ale	
i	psychicky	velmi	náročná.	Finance	získané	z	projektu	použijeme	
na	nákup	poukázek	k	zotavení	těla	i	duše	pro	pečující	nebo	pozůs-
talé	jakožto	klienty	domácí	hospicové	péče.
	 Od	17.	června	do	14.	července	mají	lidé	možnost	hlasovat	pro	
tento	projekt	v	prodejnách	Tesco	v	Tišnově	a	v	Boskovicích.	Při	
každém	nákupu	zákazník	obdrží	žeton,	který	následně	použije	
k	 hlasování	 ve	 speciálních	 hlasovacích	 zařízeních	 u	 pokladní	
zóny.	
	 Svým	 hlasem	 nám	 pomůžete	 odměnit	 neviditelné	 hrdiny	
všedního	dne.	Děkujeme!

	 V	sobotu	13.	dubna	se	na	vršku	Čimperek	u	Lomničky	konal	již	
13.	ročník	župního	přeboru	zálesáckého	závodu	zdatnosti	(ZZZ).	
	 Start	 závodu	 byl	 v	Lomničce	 od	 sokolovny,	 závodníci	 běželi	
nejdříve	podél	zahrádek	a	dále	klikatými	cestičkami	až	na	vrchol	
Čimpereku.	Přeběhli	les	i	pole	a	oklikou	se	vrátili	zpět	do	Lomnič-
ky.	Po	cestě	plnili	záludné	úkoly,	jako	je	řezání	a	štípání	dřeva,	
orientace	v	mapě,	překonávali	lanové	překážky	a	poznávali	zví-
řata,	památky	a	také	živé	rostliny,	které	byly	označeny	na	trase.	
Závodníci	zároveň	prokázali	pevnou	ruku	a	přesnou	mušku	při	
střelbě	z	luku	a	vzduchovky.	V	cíli	ještě	museli	zapálit	oheň	bez	
papíru	tak,	aby	použili	co	nejméně	sirek	a	co	nejdříve	přehořel	
provázek	nad	ohništěm.	Znalosti	ze	zdravovědy	byly	prověřeny	
úkoly,	které	si	každý	vylosoval	a	následně	předvedl.	
	 Čas	mezi	vyhodnocením	výsledků	a	vyhlášením	vítězů	byl	vyu-
žit	k	občerstvení.	Byl	připraven	teplý	čaj	a	špekáčky	k	opékání.
	 Celkem	se	závodu	zúčastnilo	40	dětí	ve	14	hlídkách	po	dvou	
až	třech	závodnících.	Vítězové	jednotlivých	kategorií	postoupili	
do	celostátního	kola	ZZZ	v	Proseči	pod	Ještědem.	Celostátního	
kola	se	účastní	zástupci	všech	sokolských	žup	z	celé	republiky	
a	letos	byla	účast	rekordní.	Běželo	60	hlídek	a	na	společném	tá-
bořišti	se	sešlo	cca	600	účastníků.	Naše	jednota	měla	zástupce	
v	kategorii	žáků	11–14	let	a	kategorii	dorostu	15–17	let.	V	kate-
gorii	žáků	se	naše	hlídka	ve	složení	Havlátová	K.,	Pelčáková	L.	
a	Štěpánková	M.	umístila	na	9.	místě.	Hlídka	dorostu	ve	složení	
Štveráčková	A.,	Pešková	K.	a	Daniel	J.	byla	na	13.	místě.	
	 Děti	si	užily	táboření	v	přírodě,	krásný	závod	i	večerní	slavnost-
ní	oheň,	navázaly	nová	přátelství	a	už	se	těší	na	celostátní	sraz	so-
kolského	pobytu	v	přírodě,	který	se	bude	konat	letos	v	září	poblíž	
Studence	na	tábořišti	T.	J.	Sokol	Třebíč	Jurenkova	osada.

OdMěňTe S NáMI pečuJící rOdINY
Oblastní charita tišnOv

Markéta Horáková Lazarová

záleSácKÝ záVOd zdATNOSTI V lOMNIčce
t. j. sOkOl tišnOv

Helena Žižlavská

V cíli ještě museli závodníci zapálit oheň bez papíru tak, aby použili co 
nejméně sirek a co nejdříve přehořel provázek nad ohništěm.

Foto: Josef Valenta
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	 MOVE	Week	 je	každoroční	celoevropská	akce,	 jejímž	cílem	
je	poukázat	na	výhody	aktivního	životního	stylu	a	pravidelných	
sportovních	 a	 pohybových	 aktivit.	 Jedná	 se	 o	 týdenní	 festival	
sportu,	který	je	stěžejní	událostí	kampaně	NowWeMove	zamě-
řené	na	propagaci	tělesných	aktivit.
	 Letošní	ročník,	jenž	byl	z	evropského	hlediska	již	pátý,	probí-
hal	v	týdnu	od	27.	května	do	2.	června.
	 Česká	obec	sokolská	je	jedním	ze	zakládajících	členů	Mezi-
národní	asociace	pro	sport	a	kulturu	(ISCA),	která	MOVE	week	
pořádá.	Do	loňského	ročníku	se	zapojilo	téměř	tři	a	půl	milionu	
účastníků	z	38	zemí	v	Evropě	a	v	Latinské	Americe.	
	 V	letošním	roce	se	v	rámci	projektu	konalo	přes	tisíc	různých	
událostí	po	celé	Evropě.	Česká	republika	zorganizovala	celkem	
83	akcí,	což	byl	celkově	pátý	největší	počet	ze	všech	zúčastně-
ných	 zemí.	 S	 účastí	 více	 než	 šedesáti	 obcí	 tak	 velmi	 výrazně	
přispěla	celému	festivalu.	Většina	událostí	probíhala	právě	pod	
záštitou	České	obce	sokolské.
	 V	Sokole	Tišnov	 se	konal	 po	 celou	dobu	Týden	otevřených	
dveří.	Zájemci	se	mohli	přijít	podívat	do	jakékoli	hodiny	Sokola	
a	třeba	si	i	zacvičit.	Pozvání	se	neomezovalo	jen	na	děti,	Sokol	
nabízí	pohyb	i	dospělým	či	seniorům.
	 V	pondělí	27.	května	navíc	v	rámci	projektu	připravily	star-
ší	žákyně	oddílu	všestrannosti	 (gymnastiky)	zábavné	odpoled-
ne	pro	děti.	Na	hřišti	Sokola	uspořádaly	tišnovské	gymnastky	
pod	 vedením	 cvičitelek	 Jany	 Wágnerové,	 Evy	 Brázdové,	 Nicol	
Strakové,	Moniky	Burianové	a	Pavly	Musilové	zábavné	soutěže,	
úkoly	a	cvičení	pro	děti	všech	věkových	kategorií.
	 Na	celkem	třinácti	stanovištích	si	děti	od	dvou	do	dvanácti	
let	 mohly	 vyzkoušet	 různé	 sportovní	 disciplíny.	 Z	 atletických	
sportů	byly	nachystány	překážky,	běh	a	skok	do	dálky.	Na	hřišti	
se	objevila	stanoviště	s	náčiním	moderní	gymnastiky	(švihadla	
a	obruče),	 akrobacie	na	 žíněnce	 i	 florbal.	Pro	menší	děti	 byla	

připravena	 zábavná	 dráha,	 vhazování	 míče	 do	 koše,	 hod	 fris-
bee	a	další.	Cvičenky	přistoupily	k	organizaci	odpoledne	velmi	
kreativně	a	zodpovědně,	úkoly	na	jednotlivých	stanovištích	při-
způsobovaly	věku	dětí.	Po	absolvování	úkolů	pak	na	přítomné		
děti	čekaly	odměny	v	podobě	sladkostí	a	reklamních	předmětů.	
Celou	akci	navštívilo	více	než	padesát	dětí	se	svými	rodiči.	Také	
počasí	nám	přálo	a	děti	odcházely	spokojené.	
	 Za	pomoc	při	organizaci	děkujeme	gymnastkám	Sokola	Tiš-
nov	Janě	Kropáčkové,	Kateřině	Kramářové,	Natálii	Mazálkové,	
Beátě	 Slabákové,	 Nicol	 Šedové,	 Valentýně	 Strakové,	 Karolíně	
Strakové,	Sofii	Bínové,	Lucii	Juříčkové,	Kristýně	Havlátové,	Lu-
cii	 Ondráčkové,	 Natali	 Dvořáčkové	 a	 také	 příchozím	 rodičům,	
kteří	přiložili	ruku	k	dílu,	když	bylo	třeba.	Odměny	pro	děti	za-
slala	ČOS	odbor	všestrannosti	a	T.	J.	Sokol	Tišnov.	
	 Jsme	 rádi,	 že	 se	 pondělní	 odpoledne	 i	 celý	 týden	 věnovaný	
projektu	MOVE	Week	v	Tišnově	vydařily,	a	těšíme	se	na	příští	
rok.	Více	informací	o	projektu	nalezne	čtenář	na	stránkách	mo-
veweek.eu.	
	 Nestihli	jste	přijít	k	nám	během	týdne	MOVE	Week?	Nevadí!	
Do	Sokola	si	můžete	přijít	zacvičit	kdykoli!	

prOJeKT MOVe weeK V TIŠNOVě
t. j. sOkOl tišnOv

Pavla Musilová

V  rámci  projektu  MOVE  Week  připravily  starší  žákyně  oddílu  vše-
strannosti (gymnastiky) zábavné odpoledne pro děti.

Foto: archiv T. J. Sokol Tišnov

Na hřišti se objevila stanoviště s náčiním moderní gymnastiky  (švi-
hadla a obruče), akrobacie na žíněnce i florbal. Pro menší děti byla 
připravena  zábavná  dráha,  vhazování  míče  do  koše,  hod  frisbee 
a další.  Foto: archiv T. J. Sokol Tišnov
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	 V	 sobotu	 18.	 května	 se	 konal	 pravi-
delný	sokolský	závod	Přespolní	běh	Klu-
caninou	 –	 Memoriál	 Jaroslava	 a	 Boříka	
Chromých.	 Běhu	 se	 zúčastnilo	 celkem	
36	 běžců	 v	 pěti	 kategoriích.	 Trať	 vedla	
lesem	a	byla	po	dešti	trochu	rozmáčená.	
Závodníkům	 to	 však	 nevadilo	 a	 všichni	
doběhli	v	pořádku	do	cíle.	
	 Nejstarší	 účastníci	 běhu	 v	 letošním	
roce	oslaví	62	let,	nejmladší	běžkyní	byla	
dvanáctiletá	Aneta	Seberová.	Nejrychlej-
ším	běžcem	se	stal	Michal	Glier	s	časem	
29:57	 minut	 a	 nejrychlejší	 běžkyní	 byla	
Renata	 Glierová	 s	 časem	 37:04	 minut.	
Běhu	 se	 také	 zúčastnili	 potomci	 Jaro-
slava	a	Boříka	Chromých,	kteří	navázali	
na	tradici	běžců	rodiny	Chromých.

přeSpOlNí BěH KlucANINOu
t. j. sOkOl tišnOv

Helena Žižlavská

Běhu se zúčastnilo celkem 36 běžců v pěti kategoriích. Všichni doběhli v pořádku do cíle. 
Foto: Josef Valenta

pochod sokolskou župou
pernštejnskou 2019

Helena Žižlavská

Dne 8. května se konal 28. ročník turistického 
pochodu župou Pernštejnskou

– Memoriál Adolfa Mistra. 

Součástí turistického pochodu je již 23 let 
cyklistická jízda. Cílem všech pěších tras 

i cyklojízdy je hrad Pernštejn. V letošním roce se 
pochodu účastnilo 310 pěších turistů

a 40 cyklistů. Převážná většina pěších turistů 
vyrazila z Doubravníku na kratší trasy 

7, 10 a 19 kilometrů. Delší trasy 24, 31, 42 
kilometrů startovaly ze sokolovny v Tišnově 

a ušlo je 44 turistů. Všichni turisté si užili příjemné 
slunečné počasí, krásné výhledy do jarní krajiny 
a tradiční občerstvení na kontrolách – chléb se 

sádlem a čaj.



TN 07–08/2019 67

SPoLEČnoST

	 Projekt	Místní	akční	plán	vzdělávání	Tišnov	II.	byl	zahájen	
1.	července	2018.	Od	začátku	roku	2019	bylo	uskutečněno	mno-
ho	odborných	i	pracovních	setkání	členů	MAP.	Aktéry	přímo	za-
pojenými	do	tvorby	MAP	jsou	zástupci	mateřských	a	základních	
škol,	zástupci	klubů	přátel	škol	či	školských	rad,	žákovské	sa-
mosprávy	a	parlamenty	i	organizace	neformálního	a	zájmového	
vzdělávání	a	zřizovatelé	škol	z	ORP	Tišnov.	Cílem	projektu	 je	
zlepšit	kvalitu	vzdělávání	v	mateřských	a	základních	školách.

Vize vzdělávání v ORP Tišnov do roku 2023

  Všechny  děti  a  všichni  žáci	 Tišnovska	 mají	 zajištěný	
přístup	ke	kvalitním	vzdělávacím	příležitostem.	Vzdělávání	
se	opírá	o	propojení	výuky	s praxí,	podporu	vlastní	volby	
a	odpovědnosti	za	sebe	a	za	svoji	volbu	a	učení	formou	zá-
žitku	rozvíjející	základní	gramotnosti	a	klíčové	kompetence	
dětí	a	žáků	potřebné	pro	život	v	21.	století.
	 Kvalitní	vzdělávání	využívá	výhod	partnerství a spolu-
práce	 škol,	 rodin,	 dalších	 vzdělávacích	 i	 kulturně-osvěto-
vých	organizací.	 Jsou	sdíleny	 zkušenosti	 osob	 zapojených	
do	 výchovy	 a	 vzdělávání	 včetně	 samotných	 dětí	 a	 žáků.	
Sdíleny	 jsou	 také	 lidské	a	prostorové	kapacity	organizací	
zabývajících	se	vzděláváním	na	Tišnovsku.	Vzdělávací	orga-
nizace	 respektují	 a	 podporují	 výchovně-vzdělávací	 funkci 
rodiny	a	spolupracují	s	rodiči	jako	se	svými	partnery.
  V rámci projektu se setkávají pracovní skupiny. 

	 Povinnými	pracovními	skupinami	v	projektu	jsou	Rovné pří-
ležitosti,  Matematická  gramotnost,  Čtenářská  gramotnost 
a Financování.
	 Vedle	 povinných	 pracovních	 skupin	 se	 schází	 i	 volitelné 
oborové pracovní skupiny	na	úrovni	ředitelů	škol,	zřizovatelů,	
rodičů	–	KPŠ	a	školských	rad,	vychovatelů	družin	a	klubů,	zá-
jmové	a	neformální	vzdělávání	apod.	či	podle	tématu	např.	cizí	
jazyky	(CLIL),	environmentální	výchova,	kariérové	poradenství,	
zdravá	strava.	Témata	zohledňují	především	identifikované	prio-
rity	ve	vzdělávání	v	území	a	zároveň	reflektují	 i	problematiku	
zájmového	a	neformálního	vzdělávání.	Opět	mají	odborníka	pro	
oblast	podpory	digitálních	kompetencí	a	začleňování	ICT	do	pro-
cesu	 vzdělávání	 a	 jsou	 v	 nich	 zapojeni	 učitelé	 s	 5letou	 praxí	
i	lídři/experti	z	daného	území.	

MAP vzdělává učitele, zástupce neformálního a zájmového 
vzdělávání i veřejnost

	 Vzdělávací  akce	 se	 uskutečňují	 pod	 vedením	 zkušených	
a	renomovaných	lektorů.	V	rámci	těchto	akcí	dochází	k	disku-
sím	a	dotazům,	často	ke	sdílení	příkladů	z	praxe.	

	 Od počátku tohoto roku proběhly semináře či workshopy 
na tato témata:
	 Legislativní	 odpoledne,	 Čtenářská	 gramotnost,	 Technická	
mateřská	 škola,	 Fyzika	 smysluplně	 –	 Elixír	 do	 škol,	 Setkání	
s	Jeremy	Taylorem,	Hejného	metoda	–	vyučování	od	zkušenosti	
k	pojmu,	Flow	a	Formativní	hodnocení,	Komiksový	workshop,	
Kariérní	poradci	v	S&K	Label	Kuřim,	Elektronický	zápis	do	MŠ,	
Na	 čem	 záleží	 II…	 když	 si	 chceme	 porozumět,	 Veselé	 počítá-
ní	s	hudbou	a	pohybem,	Manažerské	impulzy	pro	školy,	Změny	
právních	 předpisů	 ve	 školství	 od	 9/19	 (opakovaně),	 Specifika	
výchovy	dcer	aneb	i	holky	potřebují	tátu,	Masáže	do	škol	–	děti	
dětem,	English	for	life,	Veřejné	zakázky	v	praxi,	Výchova	kluků:	

Jak	vychovávat	kluky	a	nepřijít	o	rozum,	Projektové	řízení	pro	
žákovské	parlamenty	a	samosprávy,	Venkovní	učení.
	 V	 rámci	 realizace	 aktivit	 z	 akčního	 plánu	 aktuálně	 řešíme	
sdíleného	IT	pracovníka	pro	12	škol/organizací,	sdíleného	kari-
érového	poradce	v	pěti	školách,	inkluzivní	šetření	na	9	MŠ	a	ZŠ,	
byla	 vytvořena	sdílená	databáze,	uskutečnil	 se	nákup	kufříků	
do	„technických“	školek,	stále	probíhá	Akademie	pro	ředitele,	
nově	 se	 řeší	 supervize	 formativního	 hodnocení	 (4	 školy).	 Ne-
dávno	se	konalo	setkání	neziskových	organizací,	které	se	zde	
dohodly,	 že	společně	uspořádají	 Jarmark	neziskovek	u	příleži-
tosti	Václavských	hodů	v	Tišnově.	MŠ	Borač	zase	pořádala	Po-
hybové	hry	Mikroregionu	Porta	(6	MŠ)	a	projekt	MAP	tuto	akci,	
jako	mnohé	jiné,	podpořil.	A	úplnou	novinkou	jsou	nové	webové	
stránky.	
	 Podívejte	se	na	nás	na	www.maptisnov.cz.

MAp II Se SeTKáVá A VzděláVá už rOK
map tišnOv
Petra Šnepfenbergová

Vzdělávací akce se uskutečňují pod vedením zkušených a renomo-
vaných lektorů.   Foto: archiv MAP
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	 Pyšní	se	Vaše	zahrada	krásným	stro-
mem	 nebo	 byste	 rádi	 podpořili	 svého	
souseda	 v	 jeho	 pěstitelském	 snažení?	
Připomínáme	 další	 ročník	 soutěží,	 kte-
rých	 se	 můžete	 zúčastnit	 jako	 navrho-
vatelé	 i	 jako	 pěstitelé.	 Pokud	 Vás	 při	
procházce	 Tišnovem	 zaujme	 neobvyklý	
strom	nebo	rozkvetlá	předzahrádka,	na-
foťte	nám	ji	a	příspěvek	zašlete	Ekopo-
radně	Tišnovsko.	
Vyhlašujeme	soutěže:
1. O nejkrásnější strom ve městě
	 a)		strom	na	soukromé	zahradě/pozem-

ku	v	katastru	města	Tišnova
	 b)		strom	ve	veřejné	zeleni	města	Tišnova

2.  O nejkrásnější venkovní květinovou 
výzdobu v kategoriích

	 a)	okna	a	balkony
	 b)	předzahrádky		
Přihlášky	 do	 soutěže	 podávejte	 písem-
ně	 do	 schránky	 Ekoporadny	 Tišnovsko,	
nám.	28.	října	č.p.	28,	666	01	Tišnov	nebo	
elektronicky	 na	 ekoporadna@tisnovsko.
eu.	 Měly	 by	 obsahovat	 jméno	 a	 příjme-
ní	 osoby,	která	návrh	podává,	 a	 adresu,	
na	níž	se	soutěžní	prvek	nachází.	Pokud	
je	známo,	tak	i	jméno	osoby,	která	květi-
ny	pěstuje.	Uzávěrka	soutěží	je	10.	října	
ve	12.00	hodin.	Fotografie	dodávejte	kva-
litní	a	v	digitální	podobě.
	 Více	informací	o	soutěži	získáte	v	ote-
vírací	 době	 Ekoporadny	 (každý	 čtvrtek	
od	14	do	18	hodin),	tel.	723	543	910	nebo	

na	 http://ekoporadna.tisnovsko.eu.	 Sou-
těž	probíhá	ve	spolupráci	s	Komisí	život-
ního	prostředí	města	Tišnova	a	s	finanční	
podporou	města	Tišnova	v	rámci	dotační	
podpory	v	oblasti	životního	prostředí	pro	
rok	2019.

	 Možná	 jste	 o	 tom	 už	 něco	 zaslechli,	
pravděpodobně	 si	 toho	 všimli	 pejskaři,	
zcela	jistě	to	zaznamenaly	špionážní	dru-
žice	letící	nad	jižní	Moravou.	Ve	starých	
klášterních	sadech	nad	rybníkem	v	Před-
klášteří	se	něco	děje!	
	 Po	několika	letech,	kdy	byly	sady	opuš-
těné	a	ovocné	stromy	začaly	pozvolna	to-
nout	 v	 moři	 náletových	 dřevin,	 se	 sady	
opět	prosvětlují.	Dala	se	totiž	dohromady	
parta	dobrovolníků	–	vesměs	odrostlých	
členů	tišnovského	Brďa	–	a	ve	spolupráci	
se	 spolkem	Hojnost,	 jedním	chovatelem	
ovcí	a	s	požehnáním	řeholních	sester	cis-

terciaček	z	kláštera	Porta	coeli	se	vrhli	
na	 čištění	 džungle,	 která	 v	 klášterních	
sadech	 roste.	 A	 vydatně	 jim	 v	 tom	 po-
máhali	i	dobrovolníci	z	blízkého	i	širšího	
okolí,	včetně	dobrovolníků	zahraničních.	
	 Od	 ledna	 do	 června	 zde	 proběhlo	 tři-
náct	 dobrovolnických	 akcí,	 kterých	 se	
účastnilo	více	než	dvě	stě	dobrovolníků.	
Cílem	je	sady	vyčistit	a	tam,	kde	už	staré	
ovocné	stromy	zahynuly,	 je	dosadit	mla-
dými.	 V	 udržování	 sadů	 nám	 pomáhají	
i	 ovce,	 které	 budou	 spásat	 trávu.	 Vyře-
zané	keře	dobrovolníci	pálili	na	dřevěné	
uhlí,	tzv.	biouhel,	který	se	míchá	do	kom-
postu	a	tím	váže	vzdušný	uhlík	a	snižu-
je	 skleníkový	 efekt.	 Navíc	 má	 biouhel	
schopnost	držet	vodu	a	tím	pomáhá	mla-
dým	stromům	překonávat	období	sucha,	
kterým	se	asi	v	budoucnu	na	Tišnovsku	
nevyhneme.	 Dobrovolnické	 brigády	 byly	
umožněny	i	díky	finanční	podpoře	progra-
mu	Evropské	sbory	solidarity,	který	 zři-
zuje	Evropská	komise	s	cílem	podporovat	

dobrovolnické	aktivity.	Díky	grantu	jsme	
mohli	pořídit	pracovní	pomůcky,	nástroje	
a	zajistit	jídlo	pro	dobrovolníky.	
	 Chtěli	 bychom	 tímto	 poděkovat	 všem	
našim	 dobrovolníkům	 i	 všem	 dobrým	 li-
dem,	kteří	nám	při	obnově	sadů	drží	pal-
ce.	 Naše	 práce	 v	 sadech	 ještě	 nekončí,	
stále	 nám	 zbývá	 pár	 hektarů	 na	 dočiš-
tění,	navíc	jsme	začali	zvelebovat	i	další	
zahrady	a	samotný	areál	kláštera.	V	čer-
venci	 se	 k	 nám	 připojí	 belgičtí	 skauti,	
v	srpnu	budeme	hostit	organizaci	INEX,	
která	 bude	 v	 klášteře	 organizovat	 dob-
rovolnický	 tábor	 pro	 účastníky	 z	 celého	
světa.	 No	 práce	 je	 zde	 jak	 na	 klášteře,	
takže	 se	nemusíme	bát,	 že	by	dobrovol-
níci	neměli	 co	dělat.	Pokud	máte	 zájem	
se	 do	 našich	 aktivit	 nějak	 zapojit	 nebo	
pokud	 nás	 chcete	 nějak	 jinak	 podpořit,	
sledujte	naši	facebookovou	stránku	Dob-
rovolníci	pro	Porta	coeli.	A	přijďte	se	ně-
kdy	podívat	na	sady.

SOuTěže O NeJKráSNěJŠí STrOMY 
A KVěTINOVÉ VÝzdOBY

ekOpOradna tišnOvskO
Tereza Karasová

Zapojte se do soutěže o nejkrásnější stromy 
a květinové výzdoby.

Foto: Ekoporadna Tišnovsko

dOBrOVOlNícI prO pOrTA cOelI
Tomáš Blaha a Markéta Horáková-Lazarová
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	 Máte	 zájem	 obnovit	 zeleň	 ve	 vaší	 obci	 i	 okolí	 nebo	 zajistit	
pozemky	 proti	 vodní	 či	 větrné	 erozi	 přírodními	 a	 vegetačními	
prvky?	Chcete	chránit	druhovou	rozmanitost	rostlin	a	živočichů	
a	pečovat	o	chráněná	území?	A	nemáte	na	to	peníze?	MAS	Brá-
na	Vysočiny	má	pro	tyto	účely	pro	Vás	připraveny	nejen	finanční	
prostředky,	 ale	 i	 odborníky,	 kteří	 Vám	 rádi	 a	 ochotně	 poradí	
a	také	budou	průvodci	při	čerpání	dotací.
	 O	 dotaci	 mohou	 požádat	 zejména	 obce,	 dobrovolné	 svazky	
obcí,	státní	podniky,	státní	organizace,	příspěvkové	organizace,	
vysoké	školy,	školy	a	školská	zařízení,	nestátní	neziskové	orga-
nizace	 (obecně	 prospěšné	 společnosti,	 nadace,	 nadační	 fondy,	
ústavy,	spolky),	církve	a	náboženské	společnosti	a	jejich	svazy,	
podnikatelské	subjekty,	obchodní	společnosti	a	družstva,	fyzic-
ké	osoby	podnikající.
	 O	dotaci	můžete	žádat	od	21.	2.	2019	od	9.00	hod.	do	24.	10.	
2019	do	20.00	hod.	Harmonogram	výzev	je	k	dispozici	na	webu	
http://www.masbranavysociny.cz.

Základní poradenské služby
Manažer MAS:	PhDr.	Libuše	Beranová,	
manager@masbranavysociny.cz,	tel.	777	706	722
Koordinátor OPŽP:	Ing.	Barbora	Gottwaldová,	
koordinator@masbranavysociny.cz,	tel.	603	789	459

	 Podrobné informace pro zájemce	o	dotace	naleznete	u	ko-
ordinátora	MAS	Brána	Vysočiny	nebo	na	stránkách	http://www.
masbranavysociny.cz.
	 Dotace	je	poskytována	od	60	%	až	do	100	%	pro	vybrané	typy	
opatření.	Konkrétní	výše	prostředků	je:

	 Oddíl	1.	BRĎO	Tišnov	Gingo	uzavřel	28.	května	letošní	roč-
ník	soutěže	ve	sběru	starého	hliníku.
	 Celkem	 se	 nasbíralo	 123	 kilogramů	 hliníku,	 podobně	 jako	
minulý	rok.
	 Kdo	nechtěl	soutěžit,	mohl	svůj	hliník	donést	jen	tak	do	klu-
bovny	nebo	do	tišnovské	ekoporadny,	odkud	jsme	si	jej	vyzvedli	
a	dotřídili.

Ocenění	ve	velkých kolektivech	jsou:	
	 1.	místo:	třída	3.	D	ze	ZŠ	28.	října	Tišnov	–	35,2	kg	
	 2.	místo:	třída	4.	D	ze	ZŠ	28.	října	Tišnov	–	31,3	kg

Malé kolektivy	–	rodiny
	 1.	místo:	rodina	Vrankova	–	16	kg
	 2.	místo:	rodina	Bartoňova	–	14	kg
	 3.	místo:	rodina	Rozkošných	–	3,7	kg
	 Děkujeme	sponzorům,	kteří	věnovali	ceny	do	soutěže.	Byly	to:	
Vitar	s.	r.	o.,	Potraviny	U	Chronců,	Zdravěnka	–	prodejna	zdravé	
výživy,	Kavárna	Pohoda,	Pizza	Bar	Bar,	Zmrzlina	(nám.	Míru	114).

	 Děkujeme	všem	dětem,	pedagogům	i	rodinám,	kteří	se	do	tří-
dění	hliníku	zapojili.	Příští	rok	v	květnu	proběhne	vyhodnocení	
dalšího	ročníku,	můžete	proto	sbírat	dál.	

dOTAce NA OcHrANu A pÉčI O přírOdu A KrAJINu
mas brána vysOčiny

Barbora Gottwaldová

Dotovaná	
aktivita

Výše
dotace

[%]

MIN
výše	

způsobilých	
nákladů"

[Kč]

MAX
výše	

způsobilých	
nákladů"

[Kč]

Maximální	
celková	
dotace
[Kč]

Výzva
č.	1

Realizace	
ÚSES*	

80–100 100.000 2.500.000 2.500.000

Protierozní	
opatření**	

80 100.000 3.125.000 2.500.000

Výzva
č.	2

Revitalizace	
funkčních	

ploch	
a	prvků	
sídelní	
zeleně

60 100.000 8.333.333 5.000.000

*	založení	nebo	zlepšení	funkčního	stavu	biocenter	a	biokoridorů
**	opatření	zamezující	vodní	a	větrné	erozi

AlíK, TřídíMe HlINíK 2019 – VYHOdNOceNí SOuTěže
brďO tišnOv

Šárka Ondráčková, vedoucí oddílu 1. BRĎO Tišnov Gingo
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SPoLEČnoST / PŘíRoDA

	 S	finanční	podporou	města	Tišnov	se	v	září	můžete	se	spolkem	
Hojnost	připojit	k	celostátní	akci	Týden	bez	odpadu.	Letos	se	zaměří-
me	na	snižování	odpadu	během	každodenního	běžného	nakupování.
	 V	 rámci	 Týdne	 bez	 odpadu,	 který	 celorepublikově	 proběh-
ne	od	2.	do	8.	 září,	 se	 v	Tišnově	můžete	 zúčastnit	dvou	akcí.	

Ve	středu	4.	září	představí	Alvin	Korčák	na	přednášce	o	minima-
lismu,	jaké	to	je	žít	dobrovolně	skromně.
	 O	tom,	jak	spojuje	bezodpadové	téma	dnešní	mladé	lidi	s	genera-
cí	současných	prarodičů,	budou	debatovat	senioři	a	studenti	gymná-
zia.	Co	bylo	dříve	nutným	omezením,	je	dnes	dobrovolným	životním	
stylem	chránícím	životní	prostředí.	Můžeme	se	od	sebe	něco	naučit?
	 Na	Týden	bez	odpadu	pak	navážeme	v	druhé	půlce	září,	kdy	si	
můžete	na	workshopu	šití	látkových	pytlíků	a	tašek	vytvořit	vlastní	
pěkné	obaly	na	potraviny.	Ty	pak	lze	přímo	použít	k	nákupu	potravin	
třeba	od	místních	farmářů	a	zemědělců	na	tišnovských	trzích.	
	 Ještě	 před	 zahájením	 Týdne	 bez	 odpadu,	 v	 sobotu	 31.	 srp-
na,	vás	právě	na	tišnovských	trzích	budeme	na	celou	akci	zvát	
a	povídat	si	s	vámi,	proč	je	důležité	o	minimalizaci	odpadu	pře-
mýšlet.	Kdo	bude	mít	zájem	udělat	první	krok,	může	si	odnést	
látkový	pytlík	či	tašku.	
	 Nabízíme	příležitost	i	těm	z	vás,	kteří	již	látkové	tašky	a	pytlí-
ky	běžně	používáte:	podívejte	se,	jestli	máte	doma	nějaké	navíc.	
Můžete	je	přinést	do	Hojnosti	(Bezručova	21,	vstup	z	ulice	Rie-
grova)	kteroukoliv	prázdninovou	středu	v	čase	od	16	do	18	hodin.	
Pokud	si	 rozumíte	s	šicím	strojem	a	chcete	 tuto	akci	podpořit,	
můžete	ušít	z	nepoužívaných	záclon	pytlíky	na	potraviny	a	přinést	
je	do	Hojnosti	také.	Každý	kousek	z	této	sbírky	může	být	impul-
sem	pro	někoho	dalšího	začít	žít	více	bezodpadově!

	 Po  letním  slunovratu	 klesá	 plodování	 včelstva.	 V	 měsíci	
červenci	a	srpnu	je	založen	plod,	z	ně	hož	se	vylíhne	většina	zim-
ních	včel.	Tyto	včely	jsou	v	larválním	stádiu	velmi	dobře	živené.	
Zatímco	na	jaře	živí	jedna	včela	dvě	buňky	plodu,	tak	u	zimních	
včel	je	to	obráceně	–	dvě	včely	na	jednu	larvičku.	Málo	plodu,	
tedy	lepší	péče,	znamená	dlouhověké	včely.
	 Zimní	včely	je	nejlépe	vychovat	v	dosta	tečném	počtu	na	do-
neseném	medu,	který	se	v	plodišti	nevytáčí.	Ve	druhé	polovině	
srpna	včelstva	teprve	dokrmíme.	Na	medu	jsou	zdravá	a	v	pa-
třičné	 síle.	 Je	 to	 jejich	 přirozená	 potrava.	 Tak	 jako	 odedávna	
i	 dnes	potřebují	 dobrou	matku,	prostor	ke	kladení	 a	dostatek	
zásob	medu	a	pylu	v	plástech.	Mimo	to	také	dostatečné	větrání	
pro	 přívod	 vzdu	chu.	Tomu	všemu	včelstvo	přizpůsobí	 velikost	
svého	zimního	hroznu.
	 Produkční	včelstva	jsou	již	asi	od	15.	srpna	ve	druhé	sestupné	
fázi	a	pomalu	ukon	čují	plodování.	Pouze	slabší	oddělky,	mají-li	do-
statek	zásob,	se	snaží	ještě	dohnat	svoji	početnost.	Včely	líhnoucí	
se	v	září	bu	dou	vychovány	také	jako	dlouhověké	zimní	včely.
	 Délka	včelího	života	 je	tedy	velice	rozdílná.	Zatímco	matka	
žije	zpravidla	2	až	3	roky,	včela	dělnice	v	létě	většinou	3	až	5	
týdnů.	To	má	velký	 význam	pro	 ozdravění	 včelstva.	Bez	 stálé	
produkce	 plodu	 by	 však	 včelstvo	 v	 létě	 brzo	 zahynulo.	 Zimní	

včely	žijí	až	6	měsíců	i	déle.	Z	ekonomických	důvodů	je	zimní	
společenství	 včel	 poloviční	 než	 před	 letním	 slunovratem.	 Čím	
později	v	podletí	se	dělnice	vylíhnou,	tím	mají	delší	životnost	–	
dlouhověkost.	Ale	pozor	na	roztoče,	ti	naopak	zkracují	životnost	
zimní	generace.	
	 V	podletí	po	vytočení	medu	je	třeba	včelstva	ošetřit	proti	rozto-
či	a	připravit	je	na	zimu.	Je	důležitým	mezníkem	v	životě	včel!

TÝdeN Bez OdpAdu leTOS pOprVÉ V TIŠNOVě
Markéta Horáková Lazarová, Adéla Nešporová, členky spolku Hojnost

pOdleTí – TAJeMSTVí dlOuHOVěKOSTI
Josef Permedla

Na fotografii je stará a mladá včela (vpravo).  Foto: Josef Permedla
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SPoRT

	 Dne	 24.	 května	 zamířilo	 do	 areálu	
tišnovského	 fotbalového	klubu	se	svými	
učitelkami	 na	 160	 předškoláků	 a	 žáků	
prvních	tříd	 z	Tišnova,	kteří	 zde	strávili	
dvě	hodiny	pestrých	a	zábavných	pohybo-
vých	aktivit.	Na	deseti	stanovištích	se	jim	
věnoval	 výběr	 trenérů	a	 jejich	asistentů	
z	regionu	Brno-venkov.
	 K	této	celorepublikové	akci	Fotbalové	
asociace	České	republiky	se	AFK	Tišnov	
připojil	 s	 vizí	 přesvědčit	 ty	 nejmenší	
sportovní	adepty	v	tom,	že	pohyb	je	ra-
dost	a	zábava.	Pokud	by	někteří	z	nich,	
ale	i	jiní	nezúčastnění,	chtěli	v	této	čin-

nosti	 pokračovat,	 nabízí	 jim	 fotbalový	
klub	každé	úterý	a	čtvrtek	od	16	hodin	
další	pokračování.

	 Areál	klubu	na	Ostrovci	postupně	mění	
svoji	 tvář	 a	 s	 podporou	 vedení	 města	 se	
stává	pro	příznivce	nejrozšířenějšího	spor-
tu	odpovídajícím	zázemím.

	 Celkem	 tři	 tišnovské	 týmy	se	 zúčastnily	 akce	 „You	Dream,	
We	Run“	 v	Blansku,	 která	 proběhla	 ve	 dnech	7.–	 8.	 6.	 2019.	
Jedná	se	o	největší	charitativní	24hodinový	běh	v	České	republi-
ce,	který	pořádá	firma	ProSen.	Výtěžek	je	věnován	na	sny	han-
dicapovaných	 lidí.	 Běžci	 přispívají	 jednak	 zakoupením	 triček	
a	jednak	za	každé	uběhnuté	400m	kolo	na	atletickém	stadiónu	
v	Blansku	pak	generální	sponzor	firma	Synthon	přidává	2	Kč.	
	 V	 letošním	roce	 jsme	běželi	pro	15	snů,	na	stadiónu	se	ob-
jevilo	 přes	 4	 000	 běžců	 ze	 101	 týmů,	 kteří	 dokázali	 naběhat	
59	143	kol,	tedy	přes	23	657	km.	Z	Tišnova	dorazil	již	počtvrté	
Atletický	klub	Tišnov,	potřetí	tým	Farnosti	Tišnov	a	Předklášte-
ří	(FarTi)	a	také	tým	ZŠ	Tišnov,	Smíškova,	složený	z	pedagogů	
a	rodičů.	Na	našem	výkonu	by	to	nic	nezměnilo,	ale	letos	jsme	
běželi	i	pro	Vašíka	z	Tišnova,	který	si	přál	elektrickou	čtyřkolku.	
Závod	je	nesoutěžní,	přesto	přidám	pár	statistických	údajů.	Tým	
FarTi	–	36	běžců,	neuvěřitelných	819	okruhů.	ZŠ	Smíškova	–	
45	běžců	a	dalších	50	podporovatelů,	kteří	si	zakoupili	tričko,	
674	okruhů.	AK	Tišnov	–	24	běžců	a	665	okruhů.	Nelze	vyjme-
novat	 všechny	 běžce,	 a	 proto	 poděkování	 patří	 především	 ka-
pitánům	tišnovských	týmů,	kteří	dokázali	sestavit	své	štafety:	
Václav	Kytner,	Romana	Navrátilová,	Kateřina	Smetanová	a	Da-
niela	Vojtová…
	 Díky	 každému	 jednomu	 uběhnutému	 kolečku	 se	 povedlo	
alespoň	malým	dílem	finančně	přispět	těm,	kteří	v	životě	nevy-
hráli	tu	nejsnazší	cestu.	Síla	životních	příběhů	těchto	patnácti	
lidí	pomohla	každému	účastníkovi	nejen	zamyslet	se	nad	úděly	
tváří	okolo,	ale	především	hnala	vpřed	společně	s	touhou	pomo-
ci	a	nezůstávat	vždy	v	pozadí	a	stínu	vlastních	možností.	Díky	
odměně,	kterou	byly	úsměvy	a	slzy	štěstí	z	vyběhaných	darů,	se	

pozbytá	 energie	několikanásobně	vrátila	 zpět	do	bolavých	no-
hou,	ospalých	tváří,	ale	v	první	řadě	do	tisíců	srdcí,	a	společný-
mi	silami	dokázala	zdánlivě	nemožné.

Blažková – nejrychlejší sprinterka Moravy
	 Znojmo	přivítalo	nejlepší	moravské	atlety	v	kategoriích	star-
šího	žactva.	V	dálce	se	představil	Ondřej	Černý,	který	výkonem	
455	cm	obsadil	21.	místo	a	v	běhu	na	150	m	dosáhl	času	20,96	s.	
V	žákyních	se	předvedla	Hana	Blažková	a	po	vítězném	rozběhu	
na	60	m	sprintu	(7,92	s)	dominovala	i	ve	finále	velmi	kvalitním	
časem	7,79	s.	Stejně	kvalitní	výkon	a	druhou	zlatou	medaili	pak	
Hanka	přidala	na	300	m	sprintu	časem	40,85	s.

MěSíc NáBOrů
Miloš Buček

YOu dreAM, we ruN 2019
Klárka Dvořáčková a Martin Sebera

Do charitativního 24hodinového běhu se zapojil i tým Farnosti Tišnov 
a Předklášteří (FarTi).  Foto: archiv Martina Sebery
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RůZné

	 Statistika	nuda	je,	má	však	cenné	údaje	
–	zpívá	se	v	jedné	písničce	Jaroslava	Uhlíře	
a	Zdeňka	Svěráka.	A	statistika,	to	jsou	pře-
devším	čísla.	Když	jsem	nedávno	sestavo-
val	zápis	do	Kroniky	města	Tišnova	za	rok	
2018,	uvědomil	jsem	si,	jakým	množstvím	
nejrůznějších	číselných	údajů	se	tato	zprá-
va	doslova	hemží.	Tak	se	teď	o	ty	nejzají-
mavější	z	nich	společně	podělme.

Obyvatelstvo
	 K	 31.	 prosinci	 2018	 žilo	 v	 Tišnově	
9	338	obyvatel,	z	toho	175	cizinců.	Prů-
měrný	věk	občana	Tišnova	byl	41,14	let.	
Během	 roku	 se	 v	 Tišnově	 uskutečnilo	
50	sňatků,	 z	 toho	 5	 církevních.	 Mezi	
stálé	 obyvatele	 města	 přibylo	 121	 nově	
narozených	dětí,	zemřelo	93	občanů.	Z	ji-
ných	obcí	 se	do	Tišnova	k	 trvalému	po-
bytu	přihlásilo	262	osob,	zatímco	256	ob-
čanů	 se	 odstěhovalo	 jinam;	 197	 občanů	
změnilo	adresu	v	rámci	města.	Pokud	jde	
o	nezaměstnanost,	bylo	v	evidenci	Úřadu	
práce	202	osob	z	5	612	obyvatel	ve	věku	
15	až	64	let,	čemuž	odpovídá	podíl	neza-
městnaných	ve	výši	3,6	%.

Školství
(údaje	se	týkají	školního	roku	2017/18)
	 Mateřské	 školy	 navštěvovalo	 celkem	
409	dětí	(Sluníčko	132,	U	Humpolky	147,	
Na	 Paloučku	 130).	 Do	 dvou	 základních	
škol	 zřizovaných	 městem	 chodilo	 1	436	
žáků	(nám.	28.	října	863,	Smíškova	573),	
z	toho	796	na	1.	stupni	a	640	na	2.	stup-
ni.	Na	gymnázium	docházelo	474	studen-
tů,	přičemž	241	z	nich	absolvuje	čtyřleté	
a	233	osmileté	studium.

Centrum sociálních služeb
	 V	Centru	sociálních	služeb	bylo	evido-
váno	231	uživatelů	pečovatelské	služby.	
Průměrný	věk	klienta	pečovatelské	služ-
by	 byl	 80,25	 roku.	 Žádost	 o	 ubytování	
v	 domech	 s	 pečovatelskou	 službou	 po-
dalo	v	uvedeném	roce	78	žadatelů.	Nově	
bylo	obsazeno	22	bytů.

Knihovna
	 Městská	 knihovna	 Tišnov	 evidova-
la	k	31.	12.	2018	2	819	čtenářů,	z	 toho	
1	093	 dětí	 do	 15	 let.	 Během	 roku	 2018	
navštívilo	knihovnu	32	665	návštěvníků	
za	účelem	výpůjčky,	akcí	pořádaných	kni-

hovnou	se	zúčastnilo	16	439	osob	a	bez-
platného	 internetu	 využilo	 1	 126	 osob.	
Půjčeno	bylo	91	276	knih,	časopisů	a	au-
diovizuálních	médií.	Fond	knihovny	čítal	
36	208	dokumentů.

Živnosti
	 Živnostenský	úřad	v	Tišnově	evidoval	
k	poslednímu	dni	loňského	kalendářního	
roku	 6	133	 subjektů	 podnikajících	 dle	
živnostenského	zákona.	Nově	bylo	ohlá-
šeno	915	živností	nebo	žádostí	o	koncesi,	
z	 toho	782	pro	 fyzické	osoby	a	133	pro	
právnické	 osoby.	 Aktivních	 zeměděl-
ských	podnikatelů	je	celkem	359.	

Sbor dobrovolných hasičů
	 Jednotka	sboru	byla	během	roku	povo-
lána	k	52	zásahům,	z	toho	šlo	30×	o	po-
žár,	8×	o	technickou	pomoc,	11×	o	planý	
poplach,	2×	o	taktické	cvičení	a	1×	o	vy-
hlášení	pohotovosti	při	výpomoci	profesi-
onální	jednotce	na	stanici.

Městská policie
	 Projednávalo	se	celkem	744	přestup-
ků	na	úseku	dopravy,	29	přestupků	proti	
veřejnému	 pořádku,	 10	 přestupků	 proti	
občanskému	 soužití,	 20	 přestupků	 pro-
ti	majetku,	v	7	případech	šlo	o	porušení	
nařízení	 o	 zákazu	 podomního	 prodeje.	
Dále	bylo	řešeno	50	porušení	obecně	zá-
vazné	 vyhlášky	 na	 ochranu	 zeleně,	 20×	
porušení	 zákazu	 konzumace	 alkoholu	
na	 veřejných	 prostranstvích	 a	 8×	 vol-
ný	 pohyb	psů.	Během	 roku	 byli	 členové	
přivoláni	k	93	odchytům	zvířat	(86×	šlo	
o	psa,	4×	mj.	i	o	sršně)	a	k	osmi	mrtvým	

nebo	 sraženým	 zvířatům	 (srny,	 liška,	
ovce).	Z	parkovacích	automatů	se	vybra-
lo	 848	206	Kč;	 na	 placených	 místech	 se	
denně	vystřídalo	450	až	600	vozidel.

Zločinnost
	 V	 Tišnově	 bylo	 v	 roce	 2018	 registro-
váno	 9	 případů,	 které	 lze	 označit	 jako	
násilnou	 kriminalitu,	 10	 případů	 krádeží	
vloupáním	do	objektů,	22	případů	dalších	
krádeží,	 4	 případy	 podezření	 z	 podvo-
dů.	Řešilo	se	755	dopravních	přestupků,	
4	případy	držení	omamných	a	psychotrop-
ních	 látek,	1	případ	přestupku	na	úseku	
alkoholismu	či	jiné	toxikomanie,	92	přípa-
dů	přestupků	na	úseku	veřejného	pořádku	
a	občanského	soužití,	68	přestupků	proti	
majetku,	z	toho	13	případů	bylo	vyřešeno	
přímo	na	místě	v	blokovém	řízení.

Další zajímavá čísla
	 V	 průběhu	 tradiční	 tříkrálové	 sbírky	
se	v	Tišnově	vybralo	celkem	231	241	Kč.	
Při	akci	bylo	využito	323	pokladniček.
	 Na	náměstí	Míru	se	v	roce	2018	usku-
tečnilo	32	trhů	za	účasti	453	prodejců.
	 Během	roku	bylo	vytříděno	521	tun	se-
parovaného	odpadu.	Do	motivačního	sys-
tému	 pytlového	 sběru	 plastů	 se	 zapojilo	
707	domácností.	Zkompostováno	bylo	147	
tun	bioodpadu	z	údržby	veřejné	zeleně.
	 Organizační	 složka	 Úklid	 a	 údržba	
města	 Tišnova	 pečovala	 v	 roce	 2018	
celkem	 o	 27,9	km	 místních	 komunikací	
a	33,5	km	chodníků.	Udržovalo	se	celkem	
23	hektarů	parkové	trávy.
	 Tišnovské	koupaliště	navštívilo	v	průbě-
hu	roku	2018	celkem	28	315	návštěvníků.
	 V	roce	2018	bylo	vydáno	16	loveckých	
a	253	rybářských	lístků.
	 V	 moštárně	 bylo	 zpracováno	 celkem	
61	825	kg	ovoce.	Celková	produkce	činila	
zhruba	40	200	litrů	moštu.	Za	sezonu	bylo	
dohromady	obslouženo	799	zákazníků.

SOučASNÝ TIŠNOV OčIMA číSel
Václav Seyfert

Tišnovské koupaliště na ilustračním snímku.  Foto: archiv města Tišnova
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	 Letošní	rok		2019	nás	zastihl	hned	u	několika	kulatých	výročí	
důležitých	pro	naši	zemi:	
	 •		80	 let	 od	 začátku	 okupace	 Československa	 nacistickými	

vojsky	(1939)
	 •	30	let	od	sametové	revoluce	(1989)
	 •	15	let	od	vstupu	ČR	do	Evropské	unie

	 Všechny	historické	a	společenské	zlomy	jsou	typické	zaplně-
nými	náměstími,	demonstracemi,	pochody.	Společenské	pomě-
ry	se	měnily,	ale	fenomén	–	shromážděné	masy	lidí	–	byl	vždy	
stejný.	Ovšem	přece	jen	v	nich	byl	podstatný	rozdíl.	Někdy	byly	
spontánní,	 dobrovolné,	 jindy	 povinné,	 organizované	 vládnoucí	
komunistickou	stranou.	

	 Nejinak	tomu	bylo	i	v	Tišnově.	Ulice	a	náměstí	našeho	města	
byly	svědky	mnoha	shromáždění	a	průvodů.	
	 Po	velkém	ohlasu	z	loňského	roku	jsme	se	rozhodli	rozšířit	
místa	ve	městě,	kde	budou	letos	umístěny	bannery	s	historický-
mi	fotografiemi.	Míst	je	letos	celkově	21!	
	 Kromě	 tradičního	 centra	 se	 letos	historické	 fotografie	 ocit-
nou	na	plotech	a	mezi	stromy	po	celém	náměstí	Míru,	náměstí	
28.	října,	Kukýrně,	sokolovně,	ZŠ	Riegrova,	vily	Franke.	Dále	
budou	u	gymnázia,	po	ulici	Na	Hrádku	až	dolů	na	Brněnskou,	
připomenou	vilu	Tardy,	dnes	již	neexistující	pomník	u	ZŠ	Smíš-
kova	a	budou	na	mnoha	dalších	místech.	Pro	snazší	orientaci	
jsme	 vyhotovili	 malou	 mapku,	 podle	 které	 jde	 všechna	 místa	
s	bannery	snadno	nalézt.

TIŠNOVSKÉ prOMěNY V čASe
histOrické fOtOgrafie Opět v ulicích města

Miloš Sysel, SPOLEK CONTINUUM VITAE

 1. nám. Komenského – mariánský sloup

 2. pod radnicí, nám. Míru

 3. před radnicí, nám. Míru

 4. pošta, nám. Míru

 5. naproti poliklinice, nám. Míru 113

 6. pomník, nám. 28. října

 7. ZŠ nám. 28. října

 8. ulice Kukýrna, Kukýrna 40

 9. sokolovna, Drbalova 274

 10. škola, Riegrova 332

 11. vila Franke, Riegrova 281

 12. ulice Riegrova, plot domu Dvořákova 211

 13. Nemocnice Tišnov, Purkyňova 1732

 14. ZŠ Smíškova – bývalý pomník, Kvapilova

 15. vila Tardy, Brněnská 291

 16. ulice Na Zahrádkách, Na Zahrádkách 349

 17. MŠ U Humpolky, Cáhlovská 1686

 18. křižovatka Na Hrádku – Brněnská

 19. křižovatka Na Hrádku – Bezručova

 20. gymnázium – hřiště, Na Hrádku 20

 21. vila Vanda, Janáčkova 102

© Seznam.cz, https://mapy.cz/s/3sXY9
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	 Dismas	 Josef	 Ignác	 (Hynek)	 Hoffer	
(Brno	1696	–	tamtéž	1747)	byl	ve	své	době	
uznávaný	moravský	historik.	Roku	1722	se	
obrátil	na	moravská	města,	kláštery	a	far-
nosti	s	žádostí	o	zaslání	archiválií,	sepsání	
důležitých	historických	událostí	a	poskyt-
nutí	 plánů	 měst	 (vedut).	 Tak	 roku	 1728	
vznikla	 i	 veduta	 Tišnova,	 kterou	 vytvořil	
městský	syndikus	Karel	Josef	Vokoun.	
	 Kozí	horka,	v	minulosti	nazývaná	také	
Schellenberg,	 je	 kopec	 na	 jihozápadní	
straně	svratecké	nivy.	V	minulosti	z	vět-
ší	části	holý	kopec	poskytoval	na	Tišnov	
a	Předklášteří	pohled,	který	Vokoun	vy-
užil	 při	 malování	 své	 veduty.	 Z	 jednoho	
místa	 lze	 vidět	 vlevo	 kapli	 nejsvětější	
trojice	na	Stráňově	a	klášter	Porta	coeli,	
úplně	vpravo	pak	dnešní	Humpolku	a	stí-
nadla,	kde	hranice	města	končily.	Na	ve-

dutě	je	uvedena	ještě	šibenice	a	kaple	sv.	
Anny,	které	stály	daleko	za	městem.	
	 Toto	místo	bylo	v	minulosti	hojně	vyu-
žíváno	fotografy,	jak	dokládají	fotografie	
pořízené	od	konce	19.	století	do	šedesá-
tých	let	20.	století.	Potom	tato	vyhlídka	
postupně	 zarostla	 vegetací,	 výhledy	 se	
ztratily	v	korunách	stromů.	
	 Roku	2017	pojal	SPOLEK	CONTINU-
UM	VITAE	úmysl	toto	místo	znovu	najít	
a	obnovit.	Ve	spolupráci	 s	 řádem	cister-
ciaček	 z	 Porta	 coeli,	 městem	 Tišnovem	
a	obcí	Předklášteří	se	to	nakonec	poda-
řilo.	 Úpravou	 tohoto	 znovu	 nalezeného	
místa	má	pozorovatel	po	téměř	tři	sta	le-
tech	 jedinečnou	 možnost	 srovnat	 rozvoj	
a	 zástavbu	 současných	 sídel	 se	 stavem	
z	roku	1728,	 jak	zachytil	na	své	vedutě	
Karel	Josef	Vokoun.	

	 V	neděli	14. července v 17.00 hodin	
se	 koná	 slavnostní  otevření  Vokouno-
vy  vyhlídky.	 Místo	 samé	 je	 již	 vyzna-
čeno	 na	 mapách	 a	 lze	 se	 na	 ně	 dostat	
po	 modré	 turistické	 značce	 z	 Tišnova	
nebo	 z	 Předklášteří.	 Na	 obtížném	 str-
mém	 úseku	 od	 Předklášteří	 budou	 dře-
věné	stupně	a	pomocné	lano.	Na	vyhlíd-
ce	 pak	 budou	 umístěny	 panoramatické	
fotografie,	na	kterých	návštěvníci	budou	
moci	porovnat	současnou	podobu	Tišno-
va	a	Předklášteří	 s	historickou	vedutou	
od	 Karla	 Josefa	 Vokouna	 z	 roku	 1728.	
Na	akci	 se	představí	 i	 klášterní	 pivovar	
Porta	coeli	se	svým	pivem	Vorkloster.

VOKOuNOVA VYHlídKA
Miloš Sysel, SPOLEK CONTINUUM VITAE

Veduta Tišnova 1728 od Karla Josefa Vokouna.  Foto: archiv města Brna

Trasa modré turistické značky, po které se dostanete na Vokounovu vyhlídku.  © Seznam.cz

Kolem roku 1910 – dub v pravé části foto-
grafie na místě stále roste.

Rok 2017 – návštěva budoucí Vokounovy 
vyhlídky.
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	 Klášter	Porta	coeli	je	nedílnou	součás-
tí	našeho	nejbližšího	okolí.	Spolu	s	Květ-
nicí	 a	 Klucaninou	 patří	 mezi	 časté	 cíle	
našich	nedělních	procházek.	Možná	 jste	
si	všimli,	 že	v	poslední	době	areál	kláš-
tera	 postupně	 ožívá.	 Přijměte	 pozvání	
ke	společné	procházce	Pivovarskou	ulicí	
a	zjistěte,	co	je	u	nás	nového.	
	 Cisterciácké	 opatství	 Porta	 coeli	 se	
ve	spolupráci	s	cisterciáckým	opatstvím	
ve	Vyšším	Brodě	snaží	o	záchranu	a	ob-
novu	původního	majetku.	To	znamená	ne-
jen	budovy	opravit,	ale	dát	jim	také	smy-
sluplné	 a	 dlouhodobé	 využití.	 K	 tomuto	
účelu	 v	 roce	 2014	 založili	 představitelé	
klášterů	společnost	Bernardinum,	s.	r.	o.	
Hlavní	činností	společnosti	je	správa	les-
ních	 pozemků	 a	 s	 tím	 související	 těžba	
a	 prodej	 dřeva,	 pronájem	 zemědělských	
pozemků	 a	 obnova	 budov	 ve	 vlastnictví	
klášterů.	 Místní	 středisko	 společnosti	
Bernardinum,	 s.	r.	o.,	 naleznete	 hned	
za	průjezdem	ze	silnice	vpravo.	
	 Vstupní	objekt	areálu	kláštera	prochá-
zí	 rekonstrukcí.	 Již	 tuto	 sezonu	 plánuje-
me	 v	 opravených	 prostorách	 zpřístupnit	
návštěvnické	 centrum.	 Kromě	 informací	
zde	získáte	klášterní	a	regionální	produk-
ty,	budete	se	 tu	moci	občerstvit,	posedět	
a	ochutnat	výborné	domácí	pečivo	s	voňa-
vou	kávou.	Velkým	žíznivcům	přijde	vhod	
místní	 pivo	Vorkloster	nebo	 řemeslný	 ci-
der	Náčelník	z	blízkých	Kalů.	 Jakmile	 to	
bude	možné,	bude	upraven	i	prostor	před	
vchodem	pro	venkovní	posezení.
	 Možná	 si	 vzpomínáte,	 že	 plocha	
na	 protilehlé	 straně	 průjezdu	 byla	 dří-
ve	 oddělena	 plechovým	 plotem.	 Ten	 byl	
částečně	odstraněn	a	vám	se	tak	naskýtá	
výhled	 na	 levou	 část	 vstupního	 objektu	
navazující	 na	 budovu	 obecního	 úřadu.	
V	 přízemí	 se	 připravují	 prostory	 k	 pod-
nikání,	 v	 patře	 vznikají	 dva	 byty,	 které	
by	měly	být	letos	nabídnuty	k	pronájmu.	
Celkové	dokončení	rekonstrukce	se	před-
pokládá	v	příštím	roce.	
	 Pojďme	 však	 dál	 lipovým	 stromořa-
dím,	 jehož	stromy	dosahují	stáří	až	390	
let.	 Míjíme	 bývalou	 fortnu,	 dnes	 dům	
s	 reliéfem	 Konstancie.	 Z	 	 tohoto	 dosud	
klidného	 zákoutí	 Pivovarské	 ulice	 se	
stalo	zázemí	pro	staveniště.	Římskokato-
lické	 farnosti	v	Předklášteří	se	podařilo	
získat	prostředky	na	obnovu	kostela	Na-

nebevzetí	Panny	Marie.	Stavební	a	obno-
vovací	práce	jsou	plánovány	téměř	na	dva	
roky	 a	 po	 dobu	 stavebních	 prací	 bude	
kostel	pro	návštěvníky	a	věřící	uzavřen.
	 Vlevo	 od	 odbočky	 ke	 kostelu	 je	 také	
živo.	 Nenápadná	 podlouhlá	 stavba	 slou-
žila	v	minulosti	mnoha	účelům:	stáj,	byt,	
sklad,	kovárna.	Dnes	se	s	obrovským	nad-
šením	a	vytrvalostí	stává	znovuobrozeným	
klášterním	pivovarem	Porta	coeli.	Citlivě	
upravené	prostory	a	hlavně	originální	chuť	
místního	piva	budou	určitě	zvát	k	častým	
procházkám	do	těchto	míst.	Se	stavebním	
ruchem	 jsou	 také	 spojeny	 výkopové	prá-
ce	 k	 inženýrským	 sítím.	 Povrch	 vozovky	
bude	kvůli	nim	opraven	až	následující	rok.
	 Naproti	 novému	 pivovaru	 upoutá	 náš	
pohled	 vstup	 do	 sklepa.	 Podle	 výdechů	
umístěných	mezi	stromy	si	můžeme	před-
stavit	jeho	velikost.	Sloužíval	k	uložení	vý-
pěstků	a	zásob.	Vlevo	od	vstupu	do	sklepa	
svítí	nová	branka	do	Proboštské	zahrady.	
Díky	vyčištěnému	pozemku	se	nám	oteví-
rá	pohled	až	ke	klášterní	zdi	u	rybníka.	
	 Podél	zdi	Proboštské	zahrady	dojdeme	
k	bývalému	ovčínu.	V	pracovní	dny	tu	za-
hlédnete	dělníky,	je	zde	umístěno	zázemí	
pro	lesní	hospodářství.	V	objektu	se	bude	
chystat	 dříví	 z	 klášterních	 lesů	 a	 štípat	
na	polena	k	prodeji.	I	vy	si	tu	budete	moci	
zajistit	otop	na	příští	zimy.	Obejděme	bý-
valý	 ovčín	 a	 vzhlédněme	 vzhůru	 k	 nej-
zchátralejšímu	 koutu	 Pivovarské	 ulice.	
Již	 několik	 let	 má	 sýpka	 novou	 střechu	
a	 spolu	 s	 nejbližším	okolím	 čeká,	 až	 se	
pro	ni	najde	nové	využití.	
	 Za	ovčínem	se	nám	překvapivě	odha-
lí	prostor	s	náhonem,	který	býval	skrytý	
v	 letitém	 houští.	 Vodní	 kanál	 je	 pozůs-
tatkem	středověkého	opevnění	kláštera.	
Prochází	klášterní	zdí	do	Proboštské	za-
hrady	a	pod	budovou	Proboštství	je	veden	
dál	 ke	 středu	 komplexu.	 Můžete	 do	 něj	
nahlédnout	 vedle	 klášterního	 kostela,	
kde	 je	z	bezpečnostních	důvodů	překryt	
mříží,	než	opět	zmizí	pod	základy	druhé	

kvadratury.	V	klášterním	dvoře	je	odkryt	
a	opouští	jeho	prostory	směrem	k	bývalé-
mu	mlýnu	v	ulici	Uhrova.
	 Vraťme	se	však	na	konec	Pivovarské	
ulice	a	za	sýpkou	vyjděme	železnou	brá-
nou	 ven.	 Členové	 hnutí	 Brontosaurus,	
skauti,	 lidé	 ze	 spolků	 Hojnost	 a	 Za	 se-
bevědomé	 Tišnovsko,	 také	 spousta	 jed-
notlivců	z	blízkého	 i	vzdálenějšího	okolí	
tu	 v	 rámci	 dobrovolnických	 aktivit	 čistí	
náletové	 dřeviny	 ze	 starých	 sadů.	 Staré	
stromy	 budou	 ošetřeny	 a	 výsadba	 bude	
doplněna	stromky	novými.	
	 Je	 nasnadě,	 že	 areál,	 který	 postupně	
vznikal	 téměř	 800	 let,	 různě	 měnil	 své	
podoby	a	využití,	stojí	na	prahu	další	změ-
ny.	Přejme	si	a	udělejme	vše	pro	to,	aby	
to	byly	změny	smysluplné,	našly	odezvu	
v	dnešní	společnosti	a	sloužily	ku	prospě-
chu	jak	klášteru,	obyvatelům	nejbližšího	
okolí,	tak	i	přibývajícím	návštěvníkům.	

NAVŠTIVTe Areál KláŠTerA pOrTA cOelI
Petra Stryková

Pivovarská ulice v Předklášteří prochází 
změnami.  Foto: Petra Stryková

Tišnovské noviny vcelku i po článcích

www.tisnovskenoviny.cznajdete také na
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	 Léto	 je	 již	 v	 plném	 proudu.	 Výlety	 do	 přírody	 po	 naučných	
stezkách	jsme	Vám	představili	v	minulém	čísle.	I	v	Tišnově	se	
dá	vidět	spousta	architektonicky	zajímavých	míst	a	budov.	Mezi	
„pilíře“	města	patří	například	 radnice,	kostel	 sv.	Václava,	ma-
riánský	sloup.	Určitě	za	zmínku	ale	stojí	i	další	budovy.	Z	období	
baroka	můžeme	jmenovat	Panský	dům,	Peklo,	Dům	na	Pernštý-
ně,	Dům	u	Jana	anebo	Humpolku.	Zajímavé	jsou	i	vily	na	Riegro-
vě	ulici,	Kuthanovo	sanatorium,	budova	spořitelny.	Zapomenout	
však	nesmíme	ani	na	středověké	uličky.
	 V	tomto	čísle	se	budeme	věnovat	některým	výše	zmíněným.	
Ale	nebojte,	na	pokračování	se	můžete	těšit	v	dalším	čísle.	

	radnice
Radnice,	která	byla	původně	dřevěná	a	byla	postavena	v	16.	sto-
letí,	byla	nahrazena	novostavbou	ve	stylu	pozdního	historismu	
podle	projektu	brněnského	architekta	Vladimíra	Fischera.	Sgra-
fita	na	fasádě	od	Jana	Köhlera	zobrazují	historii	Tišnova.	„Květ-
nice	hora,	Besének	voda,	dražší	než	celá	Morava“	nebo	„Tento	
dům	ať	potrvá	až	do	konce	světa,	Tišnováci	 zůstanou	po	něm	
čtyři	léta“	to	jsou	známé	nápisy,	které	jsou	vyryty	na	zdi	radnice.

	kOstel sv. václava
Kostel	 sv.	Václava	v	Tišnově	 je	 jednolodní	 orientovaná	stavba	
stojící	na	východním	okraji	historického	jádra	města.	Poprvé	je	
připomínán	ve	13.	století	v	souvislosti	s	udělením	patronátního	
práva	nad	ním	klášteru	Porta	coeli.	Původně	gotický	kostelík	
byl	po	četných	požárech	města	mnohokrát	opravován	a	přesta-
vován.	Nejstarší	části	dnešní	podoby	kostela	jsou	z	15.	století.	
V	1.	pol.	16.	století	byla	k	západní	části	průčelí	kostela	přista-
věna	 masívní	 hranolová	 věž	 v	 pozdně	 gotickém	 slohu	 vysoká	
51	metrů.	Období	vzniku	věže	je	dokládáno	na	její	čelní	straně	
latinským	nápisem	s	letopočtem	1543.	Kostel	býval	opevněn	ka-
mennými	hradbami,	ze	kterých	zůstalo	jen	torzo.	Dnešní	podobu	
získal	kostel	 sv.	Václava	 až	 v	19.	 století,	 kdy	 byla	 přistavěna	
mariánská	kaple.	Na	hlavním	oltáři	je	obraz	sv.	Václava.	V	parku	
u	kostela	stojí	vrcholně	barokní	socha	Piety.	Ta	se	původně	na-
cházela	na	místě	mariánského	sloupu	na	náměstí	Komenského.	

	park pOd kOstelem
Oproti	ostatním	místům	v	Tišnově		je	tento	park,	dá	se	říci,	ještě	
novinkou.	V	minulosti	park	sloužil	od	poloviny	13.	století	jako	
zahrady	přiléhající	k	domům	v	Radniční,	Brněnské	a	Bezručově	
ulici.	 Ještě	v	polovině	19.	století	byla	plocha	na	samém	okraji	
města.	Podle	některých	studií	mělo	být	území	zastavěno	bytov-
kami.	To	se	naštěstí	pro	nás	nestalo.	Park	je	sice	na	dvě	části,	
ale	i	tak	můžeme	říct,	že	rekonstrukce	se	povedla	na	výbornou.	
Horní	část	zahrady	je	ohraničena	opěrnou	zdí.	Návštěvníkům	se	
nabízí	výhled	na	jižní	část	města	a	na	protilehlé	zalesněné	kop-
ce.	V	parku	je	spousta	míst	k	sezení,	dětské	hřiště	a	občerstve-
ní.	Od	ulice	Bezručova	se	sestupuje	po	několika	schodištích	a	te-
rasách.	Zajímavostí	bylo,	že	na	stavbu	dvou	schodů	původního	
schodiště	byly	použity	znehodnocené	části	náhrobních	kamenů.	
Po	konzultaci	s	odborníky	však	již	neměly	žádnou	historickou	
hodnotu.	Terasy	mají	v	sobě	nepopsatelné	kouzlo.	U	příležitosti	
otevření	parku	byl	odlit	„stoletý	zvon“	s	nápisem	Tišnov	1918–
2018	připomínající	výročí	100	let	vzniku	republiky.	V	den	výročí	
28.	října	byl	zvon	požehnán,	a	to	na	nově	vybudované	zvonici,	
kterou	navrhl	akademický	malíř	Milivoj	Husák.

pO STOpácH pAMáTeK
Eliška Špačková
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	mariánský slOup
Od	dob	baroka	stával	uprostřed	nynějšího	náměstí	Komenské-
ho	mariánský	sloup	se	sochou	Piety.	Ta	je	dnes	umístěna	vedle	
kostela	sv.	Václava.	Podnětem	ke	stavbě	nového	mariánského	
sloupu	 v	 roce	 1863	 bylo	 tisícileté	 výročí	 příchodu	 věrozvěstů	
Cyrila	a	Metoděje	na	Moravu.	Mariánský	sloup	je	dílem	sochaře	
Josefa	Břenka.	Ústřední	postavou	celé	kompozice	je	Panna	Ma-
rie	na	vyvýšeném	sloupu.	Doplňují	ji	čtyři	postavy	–	sochy	Cyrila	
a	Metoděje	a	dále	zemského	a	tišnovského	patrona	sv.	Václava	
a	sv.	Floriána.		

	 K	těmto	pamětihodnostem	přibyla	v	roce	2006	další	zajíma-
vost,	která	unikala	 jak	turistům,	tak	místním	občanům.	Jedná	
se	o	nenápadné	uzoučké	středověké	uličky	–	Koželužskou, Jir-
chářskou a Ševcovskou,	které	patří	k	nejstarším	ve	městě.	

	 Zásluhou	 milovníků	 tišnovské	 historie	 byly	 vydlážděny	
a	 opatřeny	 lampami.	 Řeč	 je	 o	 ulicích	 Koželužská,	 Jirchářská	
a	Ševcovská.	 Jedna	z	uliček,	nazývaná	podle	dávných	 řemesl-
ných	dílen	Koželužská,	byla	zapsána	do	knihy	českých	rekordů	
jako	nejužší	ulice	v	naší	republice.	Je	49	m	dlouhá	a	ve	svém	nej-
užším	místě	měří	70,5	cm.	Ulička	byla	pojmenována	podle	cechu	
koželuhů,	kteří	v	její	blízkosti	provozovali	svoji	živnost.	
  Jirchářská,	která	se	nachází	o	několik	desítek	metrů	dál,	 je	
dlouhá	54	m,	přičemž	v	nejužším	místě	měří	 jenom	105	cm.	 Jir-
chářství	bylo	uvedeno	v	seznamu	34	oficiálních	řemesel	z	roku	
1749.
	 Třetí	a	poslední	zajímavou	tišnovskou	uličkou	je	Ševcovská.	
V	této	části	Tišnova	provozovali	svoji	činnost	kromě	koželuhů	
i	ševci.	Procházka	těmito	uličkami	jistě	stojí	za	to.	Naskytne	se	
Vám	pohled	z	jiného	úhlu	a	dýchne	na	vás	odkaz	historie.

	 Věříme,	že	Vás	i	tato	místa	nalákala	a	dozvěděli	jste	se	něco	
nového.	V	příštím	čísle	se	budeme	věnovat	dalším	místům,	která	
stojí	za	vidění.

Ulice Ševcovská Ulice Koželužská





pOděKOVáNí zA přáNí

Hana Poláčková

Děkuji zástupcům městského úřadu, panu starostovi 
Bc. Jiřímu Dospíšilovi a Komisi pro občanské 
záležitosti zastoupené paní PaedDr. Petrou 

Kappelovou za milé přání k mým 80. narozeninám.  



TN 07–08/201978

Tišnovské noviny

	 Po	loňském	úspěchu	fotografické	poznávací	soutěže	Tišnovské	fasády	jsme	pro	Vás	tentokrát	připravili	na	letní	měsíce	další	po-
dobné	povyražení.	Na	této	dvoustraně	Vám	nabízíme	čtrnáct	fotografií,	ovšem	na každé z nich oproti skutečnosti něco chybí.	Vaším	
úkolem	je	tento	chybějící	„kousek	Tišnova“	u	jednotlivých	snímků	objevit	a	popsat;	například	tímto	způsobem:	č.	1	–	květináč	na	kraji	
chodníku;	č.	2	–	římsa	nad	oknem	a	podobně.	Ve větším formátu si můžete všechny soutěžní fotografie prohlédnout na stránkách 
www.tisnovskenoviny.cz.	Správné	odpovědi	posílejte	e-mailem	na	adresu	noviny@kulturatisnov.cz	nejpozději	do	16. srpna 2019,	
na	nejúspěšnější	soutěžící	čekají	drobné	ceny.	Pro	upřesnění	uvádíme,	že	všechny	fotografie	byly	pořízeny	v	centru	města	nebo	jeho	
blízkosti	v	pátek	31.	května	2019,	takže	pokud	v	době	Vašeho	soutěžního	pátrání	někde	již	nevisí	banner,	který	tam	v	době	fotografo-
vání	ještě	byl,	nejde	o	chybějící	kousek	ve	smyslu	vypsaného	úkolu.	Přejeme	příjemné	prázdninové	bádání	v	ulicích	Tišnova…

prázdNINOVá SOuTěž: zMIzelÉ KOuSKY TIŠNOVA
Václav Seyfert
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Ani	v	prázdninovém	dvojčísle	nechybí	křížovka	ze	soutěžního	cyklu	Tišnovští	spisovatelé	–	tentokrát	nabízíme	jeho	šesté	pokračová-
ní.	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 – 6. 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 16. srpna 2019.
Správné	řešení	z	minulého	čísla:	40 let Sokola v Tišnově, V závětří Květnice.	Obě	knihy	napsal	Bohuš Sedlák.
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	 Vážení	občané	Tišnova,	v	čísle	5	Tiš-
novských	novin	jsem	překvapivě	narazil	
na	 článek	 hodnotící	 výsledek	 kasační	
stížnosti	 podané	 u	 Nejvyššího	 správní-
ho	soudu	Brno	(NSS)	ve	věci	územního	
plánu	Tišnova.	Jsem	podatelem	kasační	
stížnosti	 na	 rozsudek	 Krajského	 sou-
du	 Brno	 č.	 63	 A	 1/20178	 –	 268,	 a	 ni-
kdy	 bych	 si	 nedokázal	 představit,	 že	
následný	 rozsudek	 o	 kasační	 stížnosti	
Nejvyššího	správního	soudu	Brno	 (dále	
jen	NSS)	č.		As	230/2017	–	90	by	mohl	
obsahovat	i	domáhání	se	zrušení	Územ-
ní	studie	přestavbové	plochy	P	5	Tišnov	
–	 Trnec	 tak,	 jak	 to	 uvádí	 autor	 v	 člán-
ku	o	konečném	„verdiktu“	NSS	 „Územ-
ní	plán	se	měnit	nebude“.	O	 této	studii	
nemohl	 rozhodovat	NSS	z	prostého	dů-
vodu.	 V	 čase	 podání	 kasační	 stížnosti	
totiž	ještě	tato	studie	nebyla	nikomu	za-
dána,	a	tak	nebyla	nikde	v	argumentaci	
stěžovatele	(mě)	a	ani	odpůrce	(města)	
uváděna.	Proto	o	ní	tento	rozsudek	NSS	
není	a	nemůže	být.
	 Nezrušení	 části	 tohoto	územního	plá-
nu	bych	viděl	v	nenalezení	dostatečných	
důvodů	pro	 tento	právní	úkon	 z	důvodu	
následného	 pokorného	 přiznání	 města,	

že	 platí	 stejný	 regulativ	 (omezení)	 pro	
všechny	 plochy	 dostavby	 a	 přestavby	
kvůli	 možné	 prohře	 a	 finančním	 náhra-
dám	 protistraně.	 Nejvyšší	 správní	 soud	
proto	 v	 několika	 odstavcích	 svého	 roz-
sudku	 potvrdil	 požadavek	 na	 soulad	
s	 okolní	 zástavbou	 přiléhajících	 lokalit	
rodinných	 domů,	 čímž	 jednoznačně	 vy-
mezil	výškovou	hladinu	možné	výstavby	
v	 lokalitě	 bývalé	 pily	 a	 ve	 své	 podstatě	
vyhověl	kasační	stížnosti	podatele.
	 Z	výše	uváděného	bych	si	autora	člán-
ku	 dovolil	 upozornit	 na	 skutečnost,	 že	
zadání	této	studie	bohužel	neobsahovalo	
tento	 NSS	 určený	 regulativ,	 a	 proto	 ho	
ani	 nemohlo	 respektovat.	 Tato	 studie	
až	 pětipatrových	 domů	 sousedících	 se	
zahradami	 přízemních	 rodinných	 domů	
proto	nemůže	vyhovovat	regulativu	sou-
ladu	s	okolní	zástavbou	a	jako	taková	je	
studie	 v	 podstatě	 zbytečná.	 Připojený	
obrázek	 bez	 aut	 je	 opravdu	 pěkná	 de-
monstrace	 záměru	 ve	 prospěch	 inves-
tora.	 Chápu	 nadšení	 autora	 vyplývající	
z	 neznalosti,	 ale	 tak	 to	 přesvědčivě	 vy-
argumentoval	NSS	a	pro	jeho	informova-
nost	připojuji	 odstavce	 z	 rozsudku	NSS	
na	konci	článku.

	 Z	 komentáře	 k	 rozsudku	 NSS	 pana	
místostarosty	Ing.	Součka	v	čísle	4	Tiš-
novských	 novin	 jsem	 pochopil	 jistou	
smířlivost	s	touto	skutečností	a	nechápu	
důvod	 otištění	 tohoto	 článku.	 Už	 před	
více	jak	třemi	měsíci	jsem	panu	místosta-
rostovi	Ing.	Součkovi	položil	v	„Otázkách	
a	 odpovědích“	 otázku,	 jestli	 dostatečně	
zvážil	 v	 uváděném	 komentáři	 regulativ	
souladu	 s	 okolní	 zástavbou,	 odpovědi	
jsem	se	ale	dodnes	nedočkal.
	 V	 komentáři	 zmiňuje	 pan	 místosta-
rosta	 Ing.	 Souček	 zbytečně	 vynaložené	
peníze	za	právní	pomoc,	já	osobně	pova-
žuji	toto	vítězství	za	velmi	sporné	a	dá	se	
očekávat	soudní	dohra	případného	sporu	
o	konečnou	podobu	zastavění	plochy	pily.	
Také	bych	k	závažnosti	svého	článku	uví-
tal	stejné	atraktivní	místo	v	Tišnovských	
novinách	i	se	zaslanou	fotografií	a	upou-
távku	na	první	straně,	jak	bylo	umožněno	
autorovi	článku.	Děkuji.
	 [65]	Nejvyšší správní soud souhlasí 
s  odpůrcem	 (městem),	 že	 se	 stanovení	
výškové	hladiny	zástavby	v	kapitole	F.2.3	
textové	 části	 I.A.	 ÚP	 Tišnov	 na	 str.	 49	
vztahuje	 i	 na	 plochy	 přestavby.	 Pokud	
se	v	části	textu	[„výšková hladina zástav-
by: v zastavěných i zastavitelných plochách 
bude  respektovat  výškovou  hladinu  okolní 
zástavby, s možností využití nejen střešního 
prostoru,  ale  i místo  půdní  vestavby  reali-
zovat  ustupující  podlaží,  a  to  s  ohledem 
na  charakter  okolní  zástavby,  pokud  ne-
stanoví  doplňující  podmínky  využití  území 
jinak (C.2 Zastavitelné plochy, C.3 Plochy 
přestavby)“]	 hovoří	 pouze	 o	 zastavěné	
a	zastavitelné	ploše,	pak jde jen o zjev-
nou chybu v psaní. Je proto zřejmé, že 
odpůrce při vyhotovování ÚP pouze ne-
přesně opomněl uvést výslovně v kapi-
tole F.2.3  i  plochy přestavby. V nava-
zujících řízeních tedy budou příslušné 
orgány vázány podmínkou respektová-
ní výškové hladiny okolní zástavby pro 
jakékoliv záměry v území.
	 [71]	 Jak	 již	 bylo	 nicméně	 uvede-
no	 v	 předchozí	 kapitole,	 odpůrce	 kro-
mě	 maximální	 výšky	 zástavby	 ve	 výšce	
285	m	n.	m.	 stanovil	 i	 další	 podmínku	
vztahující	se	na	celou	plochu	P5,	a	to	v	ka-
pitole	F.2.3,	tedy povinnost respektovat 
výškovou hladinu okolní zástavby.

prOMěNY ÚzeMNíHO pláNu
Jiří Blaha

Zahrady na ul. Hanákova.  Foto: Jiří Blaha



Vzpomínáme
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Dne 22. května uplynulo desáté výročí 
úmrtí našeho drahého tatínka, dědečka 
a pradědečka pana JIříHO HABArTA. 
S úctou a láskou vzpomínají synové jiří 
a Pavel s rodinami. Za tichou vzpomínku 
děkujeme.

Dne 2. června uplynulo pět smutných 
let, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček pan MIrOSlAV 
BeNeŠ. S úctou a láskou vzpomíná rodina.

Dne 13. června uplynul rok od odchodu 
naší drahé manželky, maminky a babičky 
paní ANNY HAlOuzKOVÉ, roz. Kloubové. 
Vzpomínáme s vděčností a láskou. 
Rodina a přátelé

Dne 12. června by se dožila sta let paní BOHuMIlA 
SedláčKOVá, roz. Wlochová z Tišnova. 
S láskou a vděčností vzpomíná syn Stanislav s rodinou. 

Dne 2. června by se dožila moje sestra paní drAHOMírA ŠIBOrOVá, rozená Hanáková, 
z Drahonína šedesáti devíti let. 
A dne 6. června jsme se naposledy rozloučili s mojí maminkou paní drAHOMírOu 
HANáKOVOu z Borače. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 
Dcera jarka Pavelková z Borače

Dne 26. května uplynulo pět let, co nás 
navždy opustil nás milovaný manžel, tatínek, 
dědeček pan rOSTISlAV ŠpAčeK. 
S láskou vzpomíná manželka, syn a dcera 
s rodinou.

Dne 21. června by se dožil náš tatínek 
a dědeček pan lAdISlAV KOTOučeK 
devadesáti let. Stále vzpomíná dcera 
s rodinou. 

Dne 20. června uplynulo pět let ode dne, 
kdy nás navždy opustila moje manželka, 
paní dANA pOdAlOVá. Prosím všechny, 
kteří mou manželku znali, aby jí věnovali 
alespoň tichou vzpomínku. Děkuje manžel.

Dne 28. června uplynulo šestnáct roků 
od úmrtí našeho manžela, tatínka a dědečka 
pana VOJTěcHA KrOufKA. Prosíme 
všechny, kteří ho měli rádi, aby na něj 
s láskou a úctou vzpomněli spolu s námi. 
Za vzpomínku děkují manželka Zdeňka 
a děti jana a Miroslav s rodinou.

Dne 6. července by se dožila devadesáti 
pěti let paní MArIe KuKlOVá. 
S láskou vzpomíná vnučka Simonka 
a dcery s rodinami.

Dne 12. července uplyne druhý smutný 
rok, co nás navždy opustila naše milovaná 
manželka, maminka, babička, sestra, 
švagrová a teta paní ANNA HAlOVá. 
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manžel 
jan, dcera jitka a syn jan s rodinami. 
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte.



Vzpomínáme
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Dne 12. července uplyne patnáct let 
od chvíle, kdy nás navždy opustila 
VlASTA HOráKOVá. Kdo jste ji znali, 
věnujte jí, prosím, tichou vzpomínku. 
Děkuje manžel a synové s rodinami.

Dne 17. července vzpomeneme deváté 
smutné výročí, co nás navždy opustila 
manželka, maminka a babička paní JANA 
zAHrAdNíKOVá. Stále vzpomínají manžel 
a děti s rodinami.

Dne 19. července uplyne patnáct smutných 
let, co odešla naše milovaná manželka, 
maminka, babička a sestra paní IreNA 
BerKOVá. S úctou a láskou vzpomínají 
manžel, děti s rodinami a sestra Hana.

osmnáctý červenec je smutným dnem, kdy nás před deseti lety 
navždy opustil náš tatínek, bratr pan JArOSlAV NečAS.
Stále vzpomínají dcera a bratr s rodinami.

Dne 13. července uplyne třicet let od úmrtí tatínka a dědečka pana ING. JArOSlAVA 
prOcHázKY a dne 24. července uplyne rok od úmrtí maminky, babičky a prababičky paní 
drAHOMírY prOcHázKOVÉ. 
Stále vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 12. července uplyne šest let, co nás opustil dědeček 
a tatínek frANTIŠeK KOS. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 

Dne 24. července vzpomeneme patnácté 
smutné výročí, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, 
pradědeček, tchán, pan MIlOSlAV 
JelíNeK. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka a synové Miloslav a Pavel 
s rodinami.  

Dne 21. července uplyne šest smutných 
let, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, bratr, švagr a strýc pan 
frANTIŠeK dVOřáK. 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka.

Podávání VzPomínek!
Vážení  vzpomínající,  protože  chceme,  aby  byly  naše 
služby  přístupnější,  jsou  od  května  2019  přijímány 
vaše vzpomínky do Tišnovských novin pracovnicemi 
TIC Tišnov na náměstí Míru.

Dne 31. července vzpomeneme dvacet pět let 
od úmrtí naší milované maminky, babičky paní 
ludMIlY cHrONcOVÉ, zahradnice z Tišnova. 
Zemřela v roce 1994 ve věku pouhých 61 let. 
S láskou vzpomínají a všem, kdo jste ji měli 
rádi, za tichou vzpomínku děkují syn Petr, dcera 
Ludmila, syn Antonín s rodinami.

Dne 4. srpna tomu bude rok, kdy nás 
opustil pan BOHuSlAV MAlOň.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka 
a děti s rodinami.
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  Restaurace Krček přijme pomocnou kuchařku/ku-
chaře. Tel. 605 734 760.

  Hledáme nového zaměstnance/brigádníka. Požadu-
jeme řidičský průkaz skupiny B. Praxe v gastronomii 
výhodou, ale ne podmínkou. Rádi zaučíme lidi, kteří se 
chtějí přiučit něčemu novému. Nástup možný ihned. 
Více informací na prodejně (Pizza Plutto, Brněnská 323, 
Tišnov) nebo na tel. 774 834165.

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

  daruji roztomilá mourovatá koťátka, tel. 604 603 253.

  pronajmu garážové stání na ulici Dlouhá, tel. 777 250 118.

  Vdovec, 80 let, hledá kamarádku na procházky a výle-
ty do přírody, auto mám, lokalita Tišnov a okolí, 

 tel. 605 574 994.
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TIŠNOVSKÉ
KULTURNÍ LÉTOwww.mekstisnov.cz

Vstupné: předprodej TIC Tišnov
Ceny vstupného v předprodeji: 390 Kč, snížené: 325 Kč
Ceny vstupného na místě: 470 Kč, snížené: 390 Kč

20.00 hod.
zahrádka U Palce  / Jungmannova 70, Tišnov
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