
Bikrosař Daren Dvořák je mistrem světa

Co se děje na radnici 

Povinné čipování psů od roku 2020

Filip Renč natáčel v Tišnově

zpravodaj města Tišnova a okolí
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Prodej vstupenek od 7. 10. 2019 v TIC Tišnov
sektor A – základní 590 Kč, snížené 540 Kč; sektor B – základní 490 Kč, snížené 450 Kč

*pro držitele abonmá platí vstupenky do sektoru „B“

www.mekstisnov.cz
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Titulní strana:
Koncert Tata Bojs v Tišnově

Foto: Michal Juříček

	 Milé	 čtenářky,	 milí	 čtenáři	 Tišnov-
ských	novin,	držíte	v	rukou	první	oficiál-
ní	 podzimní	 číslo	 „našeho“	 měsíčníku.	
Ano,	 23.	 září	 nám	 začal	 astronomický	
podzim.	Roční	údobí,	které	vytváří	v	pří-
rodě	 úchvatné	 barevné	 scenérie,	 které	
nezůstávají	 stranou	 zájmu	 mnoha	 lidí.	
I	my	jsme	se	proto	snažili	o	barevnost.		
	 Na	 podzim	 v	řadě	 zemí	 začíná	 škol-
ní	 rok.	 Do	 toho	 letošního	 2019/2020	
vstoupili	 žáci	 Základní	 školy	 Tišnov,	
nám.	28.	října,	možná	s	větší	chutí.	Mají	
novou,	moderní	kuchyni.	O	té	se	zmiňuje	
Jiří	Dospíšil	ve	svém	článku	Co	se	děje	
na	 radnici	 aneb	 ze	 starostova	 zápisní-
ku.	 S	podobnými	 záznamy	 z	dění	 z	 tiš-
novské	 radnice	 byste	 se	 měli	 setkávat	
na	stránkách	novin	i	v	dalších	číslech.
	 Byť	je	malý,	už	je	mistrem	světa	v	bi-
krosu.	Řeč	je	o	osmiletém	Tišnováku	Da-
renu	Dvořákovi,	který	nenašel	na	dráze	
v	belgickém	Heusden-Zolderu	ve	své	ka-
tegorii	B8	přemožitele.	„Při finálové jízdě 
jsem byl trochu nervózní. Start nebyl nejlep-
ší, byl dobrý, ale ne nejlepší,“	přiznal	v	roz-
hovoru	 pro	 TN	 školák.	 Neméně	 aktivní	
je,	 i	když	o	sedm	desítek	 let	starší	než	
Daren,	 další	 obyvatelka	 Tišnova,	 paní	
Ludmila	 Cvrkalová.	 Pokud	 chcete	 znát	
její	 recept	 na	 neutuchající	 činorodost,	
nalistujte	si	třicátou	sedmou	stranu.

	 Podčárníku	 neboli	 fejetonu	 se	 pro	
tentokrát	ujal	docent	Jan	Lacina.	Už	sa-
motný	titulek	–	O	pusté	ulici,	psích	ex-
krementech	a	mateřídoušce	–	dává	tušit	
mnohé.		
	 „Ve čtvrtek 19. září byla v prostorách 
zdejší knihovny představena publikace, 
která by neměla chybět v knihovně žád-
ného pravověrného Tišnováka bez ohledu 
na to, jde-li o občana věřícího, nebo niko-
liv.“	To	je	úvodní	věta	z	článku	Václava	
Seyferta,	který	 se	vypravil	 za	autorem	
publikace	Janem	Kosem.	Co	mu	prozra-
dil?	 Třeba	 toto:	 „Hlavním impulsem či 
motivací pro přípravu knihy o historii far-
nosti byla nabídka předchozího duchovní-
ho správce P. Jiřího Buchty, abych si vzal 
na starost farní kroniky a archiv. Historie 
byla můj velký koníček, měl jsem za sebou 
už víceletou praxi v genealogii, dokončo-
val jsem svoji první knihu o historii, do-
mech a obyvatelích nedalekých Hradčan, 
takže tato nabídka mne velmi potěšila a in-
spirovala,“	řekl	Jan	Kos.		
	 No	a	v	podzimním	šatníku	na	Tišnov-
sku	nebudou	chybět	mimo	jiné	ani	The	
Plastic	People	 of	 the	Universe.	Setkat	
se	s	nimi	můžete	v	Železném.	
	 Jménem	redakce	přeji	pěkné	čtení.	
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TATA BOjS (titulní strana)
O závěrečný koncert letošního Tišnovského kulturního léta se postarali monu-
mentální hudební show členové legendární české skupiny Tata Bojs. Na zahrádce 
U Palce svým fanouškům zazpívali a zahráli v neděli 1. září. Pražské alternativ-
ní hudební uskupení založili již v roce 1988 během studií na základní škole dva 
spolužáci, Milan Cais (bicí) a Marek Huňát (neboli Mardoša; baskytara). Ve stá-
lé sestavě hrají i Vladimír Bár, Dušan Neuwerth a Jiří Hradil. V průběhu téměř 
dvouhodinového koncertu nabídli fanouškům průřez ze skladeb celé své třicetileté 
tvorby. Zazněla mimo jiné Toreadorská otázka, Opakování, Radioamatér, Filmař-
ská a nechyběl ani pokus o hip hop. (zp)



Foto: Josef Permedla
Text: Lucie Hřebíčková
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•		Pilně	pracujeme	na	přípravě	 rozpočtu	na	příští	 rok,	 těšit	 se	
můžeme	mj.	na	parkoviště	u	nádraží	pro	více	než	sto	vozidel,	
zahájena	by	měla	být	stavba	smuteční	síně	na	novém	hřbitově	
a	také	např.	park	v	Honech	za	Kukýrnou.

•		Při	 příležitosti	 zahájení	 nového	 školního	 roku	 jsme	 tradič-
ně	přivítali	prvňáčky	a	také	slavnostně	zahájili	provoz	zcela	
zrekonstruované	školní	kuchyně	v	ZŠ	nám.	28.	října.	Bylo	to	
po	35	letech	skutečně	potřeba.	Tak	hlavně	ať	dětem	a	zaměst-
nancům	školy	chutná!	

•		Velmi	rád	 jsem	v	měsíci	září	poblahopřál	k	15.	narozeninám	
Rodinnému	centru	Studánka	a	k	20.	narozeninám	Středisku	
volného	času	Inspiro.	Ve	Studánce	a	v	Inspiru	jsou	skvělí	lidé,	
a	proto	tak	skvěle	fungují.	Ještě	jednou	blahopřeji!

•		Nečekanou	nepříjemností,	která	v	podzimních	měsících	zkom-
plikuje	dopravu	ve	městě,	je	havárie	kanalizace	na	ulici	Dvo-

řákova,	kde	se	na	čtyřech	místech	bude	muset	provést	rekon-
strukce	narušeného	či	propadlého	potrubí.	O	omezeních	se	vás	
budeme	snažit	jako	vždy	maximálně	informovat	všemi	kanály.

•		Mám	radost	z	letošního	provozu	koupaliště.	Spousta	návštěv-
níků	se	v	létě	osvěžila	a	chválila	bezkolizní	provoz	a	dobře	fun-
gující	bufet	s	pestrou	nabídkou.	Jedinou	kaňkou	byl	úplný	závěr	
sezóny,	kdy	jsme	organizačně	nezvládli	zajistit	provoz	koupališ-
tě	poslední	horký	den	prázdnin,	v	neděli	1.	září.		Za	tento	nedo-
statek	se	omlouvám,	tato	situace	se	již	nebude	opakovat.

•		Aktuálně	jednáme	se	zástupci	obchodního	řetězce,	který	v	na-
šem	městě	uvažuje	o	výstavbě	obchodního	domu.	Snad	se	tedy	
brzy	dočkáme.

•		Těším	 se	 z	 rozvoje	 sportovních	 areálů	 na	 Ostrovci.	 Město	
významně	 podpořilo	 projekt	 fotbalového	 klubu,	 díky	 němuž	
vzniklo	druhé	 fotbalové	hřiště.	Nyní	klub	pracuje	na	nových	
kabinách	a	já	tomuto	projektu	opět	fandím.	Na	jaře	zde	město	
vybuduje	 cyklostezku.	Tenisový	 areál	 se	 rozšířil	 o	 další	 dva	
kurty	 a	děkuji	 všem,	kteří	 tento	projekt	 podpořili.	 Je	 jedno-
duché	 a	 laciné	 hledat	 chyby.	 Něco	 však	 vybudovat,	 to	 chce	
odvahu	a	stojí	to	spoustu	sil.	Proto	oceňuji	aktivitu	fotbalistů	
i	tenistů	a	podporuji	ji.	Jsou	to	borci!

•		Vypisujeme	 architektonickou	 soutěž	 na	 revitalizaci	 náměstí	
Míru.	 Cílem	 je	 vytvořit	 prostředí	 pro	 setkávání	 a	 společen-
ský	život,	vyřešení	dopravy	a	parkování,	zatraktivnění	středu	
města	pro	nás	–	místní	obyvatele.	Na	návrhy	se	můžeme	těšit	
v	první	polovině	příštího	roku.

•		Soutěžíme	v	rámci	11.	ročníku	národní	putovní	výstavy	„Má	vlast	
cestami	proměn“,	kde	Tišnov	reprezentuje	velká	proměna	bývalé	
Farské	zahrady	v	Park	pod	kostelem.	Svým	hlasem	můžete	tuto	
naši	krásnou	proměnu	podpořit	na	webu	„cestamipromen.cz“.

•		V	den	říjnového	výročí	vzniku	samostatného	Československa	
tradičně	udělíme	Ceny	města	a	čestná	občanství	významným	
osobnostem.	 Trochu	 mladší,	 avšak	 letos	 kulaté	 výročí	 nás	
pak	čeká	v	listopadu.	Svoboda	je	jednou	z	nejvýznamnějších	
hodnot	současnosti,	a	proto	je	třeba	ji	připomenout	a	náležitě	
ocenit	boj	za	ni.	Tomu	také	budou	odpovídat	plánované	oslavy.	
Bude	to	bohaté	a	zároveň	pestré.	Bude	z	čeho	vybírat	a	bude	
se	do	čeho	zapojit.	Tak	se	těšme!

CO Se děje NA rAdNICI
ANeB ze STArOSTOVA zápISNíKu

Jiří Dospíšil, starosta města

V pondělí 2. září byl zahájen provoz ve zcela zrekonstruované školní 
kuchyni v ZŠ nám. 28. října.  Foto: archiv MěÚ Tišnov

HISTOrICKá VOzIdlA
Přehlídka elegance historických vozidel patří každoročně k počína-
jícímu podzimu v Tišnově. I letos, v sobotu 7. září, zaplnily náměstí 
desítky vozů rozmanitých značek a typů se svými majiteli a jejich 
obdivovatelé. První automobily a motocykly se začaly sjíždět ko-
lem osmé hodiny ráno, aby postupně obsazovaly vyhrazená místa 
na náměstí Míru. Všechny musely splňovat jediné – být vyrobeny 
do roku 1988. Mezi automobily převládaly vozy české provenien-
ce, tedy značky Škoda, Tatra či Aero, vyrobené v průběhu takřka 
celého 20. století, od dvacátých do osmdesátých a proti pravidlům 
výjimečně i devadesátých let. Spíše raritou pak tedy byla účast 
veterána značky Renault z roku 1936. Přehlídku tradičně doplnily 
historické motocykly a nouze nebyla ani o dobovou módu.
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	 Bezpečná	 doprava	 po	 Tišnově	 je	 jed-
nou	z	hlavních	priorit	současného	vedení	
města.	 Snahu	 ale	 komplikuje	 i	 ta	 sku-
tečnost,	že	nejvíce	zatížené	komunikace	
jsou	ve	vlastnictví	kraje.	O	jejich	údržbu	
se	 stará	 Správa	 a	 údržba	 silnic	 Jihomo-
ravského	kraje.	
	 Konkrétně	 se	 jedná	 o	 komunikace	
v	ulicích	Brněnská	(od	Trnce	po	U	Hum-
polky),	Olbrachtova,	Cáhlovská,	Červený	
mlýn,	 U	 Humpolky,	 Nádražní,	 Janáčko-

va,	Dvořákova,	Riegrova,	 Jungmannova,	
Klášterská,	 Kukýrna,	 Lomnická,	 Černo-
horská,	Trnec,	U	Lubě,	Za	Mlýnem,	Hrad-
čanská.	 „Jedná	 se	 o	 sedm	 komunikací	
v	 celkové	 délce	 8,7	 kilometru,“	 shrnula	
Monika	 Brindzáková,	 tisková	 mluvčí	
Krajského	 úřadu	 Jihomoravského	 kra-
je.	Jak	zároveň	sdělila,	v	případě	silnice	
III/3771H	–	ulice	Klášterská,	Jungmann-
ova	–	začnou	probíhat	jednání	s	městem	
o	převodu	do	místních	komunikací.	
	 Mezi	 nevyhovující	 či	 dokonce	 havarij-
ní	označuje	kraj	hned	dva	úseky	na	silnici	
II/379,	která	spojuje	Velkou	Bíteš	a	Vyškov	
a	Tišnovem	prochází	její	tři	kilometry.	Dru-
hým	 nevyhovujícím	 je	 úsek	 silnice	 II/377,	
tato	komunikace	spojuje	Tišnov	a	Prostějov.	

Rok 2020
	 Podle	 vyjádření	 Brindzákové	 plánuje	
Správa	 a	 údržba	 silnic	 Jihomoravského	
kraje	 v	 roce	 2020	 rekonstrukci	 silnice	
v	 Černohorské	 a	 Riegrově	 ulici.	 „Jedná	
se	 o	 kompletní	 rekonstrukci	 komunikace	

a	přestavbu	stávající	složité	křižovatky	sil-
nic	II/377	a	III/3773	a	místní	komunikace	
na	 křižovatku	 okružní.	 Postup	 přípravy	
bude	 odvislý	 od	 koordinace	 se	 Svazkem	
vodovodů	a	kanalizací	 a	městem,“	uvedla	
tisková	mluvčí	s	tím,	že	přebytečné	dlažeb-
ní	kostky	budou	odvezeny	na	uložiště	ma-
teriálu.	 Tím	 disponuje	 správce	 krajských	
silnic,	tedy	Správa	a	údržba	silnic	Jihomo-
ravského	 kraje.	 „Kostky	 budou	 dále	 opě-
tovně	využity	v	rámci	oprav	a	rekonstrukce	
silnic	druhých	a	třetích	tříd,“	konstatovala	
dále	Monika	Brindzáková.
	 Nového	 povrchu	 by	 se	 měla	 dočkat	
také	 zmiňovaná	 silnice	 II/379	 v	 úseku	
od	 okružní	 křižovatky	 po	 křižovatku	 se	
silnicí	 III/3771	 (u	 Penny),	 a	 to	 v	 délce	
cirka	 400	 metrů.	 Realizace	 opravy	 je	
předpokládána	v	roce	2021.	

Běžná údržba a provoz
	 Jihomoravský	kraj	zvýší	plánované	in-
vestice	z	rozpočtu	do	rekonstrukcí	silnic	
a	 mostů,	 a	 to	 o	 91,5	 milionu	 korun.	 Již	
druhé	 navýšení	 investičního	 příspěvku	
v	letošním	roce	schválili	na	svém	zasedá-
ní	 radní	 Jihomoravského	 kraje,	 přičemž	
rozhodnutí	 musí	 ještě	 potvrdit	 krajské	
zastupitelstvo.	 To	 se	 konalo	 ve	 čtvrtek	
19.	září	(po	uzávěrce	Tišnovských	novin,	
pozn.	 autora).	 „V	 původně	 schváleném	
rozpočtu	 Jihomoravského	 kraje	 byl	 in-
vestiční	příspěvek	na	rekonstrukce	silnic	
a	 mostů	 ve	 výši	 92	 milionů	 korun.	 Ten	
jsme	později	navýšili	o	55	milionů	korun	
a	 teď	 přidáváme	 dalších	 91,5	 milionu.	
Jsem	moc	rád,	že	se	nám	daří	směřovat	
stále	 více	 prostředků	 na	 opravy	 našich	

komunikací,“	 informoval	náměstek	hejt-
mana	 Jihomoravského	 kraje	 pro	 oblast	
dopravy	Roman	Hanák.	
	 Schválených	 91,5	 milionu	 korun	 ale	
není	vše.	O	dalšího	8,5	milionu	se	navýší	
i	 příspěvek	 na	 běžnou	 údržbu	 a	 provoz.	
„Navýšení	bude	využito	dle	aktuální	potře-
by	na	 lokální	 opravy	 silnic	 II.	 a	 III.	 třídy	
prováděné	 dodavatelsky,	 jejichž	 staveb-
ní	 stav	 se	 zhoršil	 v	 průběhu	 letošní	 zimy	
a	které	je	možno	opravit	takzvanou	souvis-
lou	údržbou	komunikací,“	doplnil	Hanák.

NA OprAVY KrAjSKýCH SIlNIC 
Bude VíCe peNěz

Zlata Ptáčková

KrajsKé silnice v Tišnově 
a jejich stav

silnice II/377:	úsek	do	km	0,48	–	stav	3	
(vyhovující),	úsek	do	km	0,84	nehod-
nocen	–	probíhá	rekonstrukce	inženýr-
ských	sítí;	úsek	do	km	0,984	–	stav	4	
(nevyhovující);	úsek	do	konce	města	
směr	Železné	–	stav	1	(výborný)

silnice II/379:	úsek	od	Deblína	do	km	
17,47	–	stav	1	(výborný);	úsek	do	km	
18,04	 (okružní	 křižovatka)	 –	 stav	2	
(dobrý);	 úsek	do	km	18,21	–	 stav	3	
(vyhovující);	 úsek	 do	 km	 18,31	 –	
stav	 4	 (nevyhovující);	 úsek	 do	 km	
18,41	 –	 stav	 5	 (havarijní);	 úsek	
do	km	18,77	(křižovatka	Brněnská	×	
U	Humpolky	×	Dvořákova)	–	stav	2	
(dobrý);	úsek	do	km	19,82	–	stav	1	
(výborný);	úsek	do	km	20,30	–	stav	3	
(vyhovující);	 úsek	 do	 konce	 města	
směr	Drásov	–	stav	1	(výborný)

silnice II/385:	úsek	od	Hradčan	do	km	
35,32	 (okružní	křižovatka)	–	stav	2	
(dobrý);	úsek	do	km	35,15	–	stav	3	
(vyhovující);	 úsek	 do	 konce	 města	
směr	Předklášteří	–	stav	2	(dobrý)

silnice III/3771:	 ul.	 Brněnská	 a	 ul.	
Nádražní	–	 stav	2	 (dobrý),	ul.	Kláš-
terská	–	stav	1	(výborný)

silnice III/3772:	stav	1	(výborný)

silnice III/3773:	 ul.	 Riegrova	 ne-
hodnoceno	 –	 probíhá	 rekonstrukce	
inženýrských	sítí;	ul.	Kukýrna	+	ul.	
Lomnická	–	stav	3	(vyhovující)	

silnice III/3771H:	 ul.	 Klášterská,	
Jungmannova	 –	 stav	 2	 (dobrý)	 –	
u	této	silnice	začnou	probíhat	jedná-
ní	 s	 městem	 o	 převodu	 do	 místních	
komunikací
		

Zdroj: Krajský úřad Jihomoravského kraje

V roce 2020 by mělo dojít na rekonstrukci 
krajských silnic v ulicích Riegrova a Černo-
horská. Foto: Zlata Ptáčková

I silnice II/379 je součástí krajské silniční sítě. 
 Foto: Zlata Ptáčková
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radnice informuje

	 Vážení	 občané,	 chovatelé	 psů,	 během	
pětiletého	 působení	 městské	 policie	
v	Tišnově	již	můžeme	konstatovat,	že	se	
situace	 při	 venčení	 psích	 mazlíčků	 pod-
statně	zlepšila.	Za	to	patří	velký	dík	uvě-
domělým	chovatelům.	V	uplynulých	pěti	
letech	 museli	 strážníci	 projednat	 nebo	
oznámit	správnímu	orgánu	jen	minimum	
přestupků	 za	 venčení	 psa	 bez	 náhubku	
nebo	vodítka,	kdy	ve	většině	případů	po-
stačilo	k	nápravě	stavu	pouze	upozornění	
nebo	 domluva.	 Pokuty	 v	 tomto	 případě	
mohou	 být	 až	 drakonické,	 za	 porušení	
obecně	 závazné	 vyhlášky	 lze	 na	 místě	
uložit	pokutu	do	10	000	korun,	ve	správ-
ním	 řízení	 pak	 až	 do	 výše	 50	 000	 ko-
run.	 Jsme	rádi,	že	k	žádnému	takovému	
„ohodnocení“	nemuselo	dojít.
	 V	poslední	době	se	však	začaly	mno-
žit	případy	nedostatečně	zajištěných	psů	
a	jejich	útěky	z	dosahu	majitelů	nebo	z	po-
zemků.	Jedná	se	o	věc	mnohem	závažněj-
ší,	neboť	zde	nastupuje	odpovědnost	cho-
vatele	za	veškeré	škody,	jak	na	majetku,	
tak	na	zdraví,	které	může	volně	pobíhají-
cí	pes	způsobit,	proto	si	dovolím	nastínit	
pohled	 řečí	 zákona.	 Občanský	 zákoník	
vymezuje	 odpovědnost	 za	 škodu	 způso-
benou	 zvířetem	 tak,	 že	 způsobí-li	 škodu	
zvíře,	nahradí	ji	jeho	vlastník,	ať	již	bylo	
pod	 jeho	 dohledem	 nebo	 pod	 dohledem	
osoby,	které	vlastník	zvíře	svěřil,	 anebo	
se	 zatoulalo	 nebo	 uprchlo.	 Vlastník	 zví-
řete	je	tak	primárně	odpovědný	za	škodu	
způsobenou	 zvířetem,	 a	 to	 i	 v	 případě,	
že	 zvíře	 má	 u	 sebe	 jiná	 osoba	 (pak	 na-
stupuje	solidární	odpovědnost	této	osoby	
a	vlastníka	zvířete).	Cílem	zákonné	úpra-
vy	je	ochrana	společnosti	před	případným	
nebezpečným	 jednáním	 zvířete.	 Pokud	
pes	 napadne	 jiného	 člověka	 a	 způsobí	
mu	 újmu	 na	 zdraví	 nebo	 věcnou	 škodu,	
nastupuje	odpovědnost	vlastníka	zvířete.	
Vlastník	 je	 tak	 za	 případnou	 újmu	 způ-
sobenou	zvířetem	odpovědný	objektivně,	
tj.	 bez	 ohledu	 na	 zavinění.	 Odškodnění	
újmy	na	zdraví	může	dosahovat	dle	sou-
časné	právní	úpravy	milionových	částek	
jen	v	rámci	odškodnění	nemajetkové	újmy	
(bolestné,	 ztížení	 společenského	 uplat-
nění,	 další	 nemajetková	 újma),	 pokud	
se	 jedná	 o	 velmi	 vážné	 újmy	 na	 zdraví.	
Kromě	nemajetkové	újmy	mohou	uplatnit	
poškození	újmou	na	zdraví	i	řadu	náhrad	

z	 hlediska	 odškodnění	 majetkové	 újmy	
(ušlý	výdělek,	náklady	na	léčbu	apod.).
	 Případy	nezajištěných,	volně	pobíhají-
cích	psů	se	bohužel	množí.	Jen	v	letošním	
roce	jsme	byli	voláni	k	padesáti	odchytům	
zatoulaných	psů	a	při	pohovorech	s	maji-
teli	 psů	 zjišťujeme,	 že	 ve	 většině	 přípa-
dů	ani	netuší,	 jak	dalekosáhlé	problémy	
by	jim	mohly	nastat,	proto	cítím	potřebu	
téma	neustále	připomínat	a	věřit,	že	vše	
skončí	pouze	odchytem	psa	a	jeho	předá-
ním	majiteli.

Povinné čiPování Psů 
od roku 2020

	 Pozor,	ne	každý	to	ví,	málo	se	o	tom	
mluví,	a	přitom	se	to	týká	všech	majite-
lů	psů	v	České	republice.	Do	konce	roku	
2019	 jsou	 všichni	 majitelé	 psů	 v	 České	
republice	povinni	nechat	své	psy	označit	
mikročipem.	 Jedná	 se	 o	 novelizaci	 vete-
rinárního	zákona	č.	166/1999	Sb.	v	roce	
2017.	 Po	 1.	 lednu	 2020	 bude	 očkování	
proti	 vzteklině	 platné	 pouze	 v	 případě,	
že	je	pes	označený	mikročipem.	Výjimku	
budou	 mít	 pouze	 starší	 psi,	 a	 to	 pokud	
jsou	označeni	 jasně	čitelným	tetováním,	
které	bylo	provedeno	před	3.	červencem	
2011.	Štěňata	musí	být	označena	nejpoz-
ději	v	době	prvního	očkování	proti	vztek-
lině,	tedy	v	půl	roce	věku.
	 Označení	psů	provádějí	veterinární	lé-
kaři,	 kteří	 jsou	 oprávněni	 vykonávat	 ve-
terinární	 léčebnou	a	preventivní	činnost.	

Cena	úkonu	 se	 odvíjí	 od	 typu	mikročipu	
a	sazebníku	veterinárního	lékaře.	Jen	pro	
informaci,	mě	osobně	stálo	označení	psa	
700	korun,	kdy	cena	se	skládá	ze	samot-
ného	mikročipu,	ceny	práce	veterinárního	
lékaře	a	vydání	nového,	evropského	pasu.	
Po	 označení	 psa	 jsem	 musel	 mikročip	
zaregistrovat	 v	 registru,	 dle	 obdržených	
pokynů	od	lékaře.	Celá	procedura	i	s	ad-
ministrativou	trvala	cca	dvacet	minut.
	 Zavedení	 povinného	 označení	 všech	
psů	 by	 mělo	 do	 budoucna	 především	

usnadnit	 identifikaci	psů	ze	strany	kon-
trolních	 orgánů	 a	 tím	 také	 zefektivnit	
monitoring	chovů	a	kontrolu	dodržování	
stanovených	 předpisů	 chovateli	 a	 tím	
např.	 eliminovat	 negativní	 jevy	 při	 pro-
blematických	chovech	v	tzv.	množírnách.	
U	 označených	 zvířat	 bude	 také	 možné	
snadněji	 prokázat,	 kdo	 je	 jejich	 majite-
lem,	což	je	přínosné	zvláště	v	případech,	
kdy	pes	způsobí	škodu	nebo	dojde	k	jeho	
odcizení.
	 V	 žádném	 případě	 nejde	 o	 „výmysl“	
města,	ale	o	zákon,	kdy	majiteli	psa	bude	
za	 psa	 neoznačeného	 mikročipem	 hrozit	
pokuta	ve	správním	řízení	až	20	000	korun.
 Pro více podrobných informací se obrať-
te na svého veterinárního lékaře. Ještě jed-
nou připomínám ten nejdůležitější fakt, že 
od 1. 1. 2020 bude současné povinné očko-
vání proti vzteklině bez označení psa mikro-
čipem nebo zmíněným tetováním neplatné!

pOzOr NA VOlNě pOBíHAjíCí pSY A pOVINNÉ OčKOVáNí
Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov
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radnice informuje

	 V	 dnešním	 pokračování	 odpovídá	 na	 naše	
otázky	paní	Jana Konečná,	předsedkyně	Komise	
školské,	pro	děti,	mládež	a	rodinu.

Jste předsedkyní komise, poradního orgánu 
městské rady. Jakým způsobem komise pra-
cuje, jak často se scházíte a na co kladete 
hlavní důraz?
	 Předsedkyní	 jsem	 byla	 jmenována	 v	 lednu	
2019.	V	minulém	volebním	období	došlo	ke	změ-
ně	v	organizaci	komise,	kdy	bylo	školství	spojeno	
s	komisí	pro	děti,	mládež	a	rodinu.	Komise	řeší	
podněty	z	řad	členů	nebo	navrhuje	či	doporuču-
je	 radě	nejvhodnější	varianty	řešení	aktuálních	
témat	v	dané	oblasti.	Scházíme	se	podle	potřeby	
v	rozpětí	1,5	až	2	měsíců.	Hlavní	důraz	klademe	na	celkový	po-
hled	na	řešenou	věc,	s	přihlédnutím	k	dalším	aspektům	spoje-
ným	s	daným	problémem	třeba	i	nepřímo.		

Jak předáváte svá doporučení radě města? Je to jen formou 
zápisů z jednání nebo máte s vedením pravidelný a častý 
osobní kontakt? Funguje tato spolupráce dle vašich představ 
nebo máte nějaký námět na zlepšení?
	 Pravidelně	 předáváme	 radě	 doporučení	 k	 projednávaným	
otázkám	formou	zápisu,	ale	současně	máme	i	častý	kontakt	pro-
střednictvím	pana	místostarosty	Sebery,	který	se	účastní	někte-
rých	jednání	jako	host.	Jeho	přítomnost	je	pro	rozhodování	velice	
užitečná;	dokáže	nám	zprostředkovat	podrobnější	informace	tý-
kající	se	projednávaných	skutečností	z	komplexního	pohledu	čle-
na	rady.	Myslím	si	proto,	že	žádná	podstatná	změna	není	nutná.

Do jaké míry podle vaší dosavadní zkušenosti respektuje 
městská rada doporučení předložená komisí?
	 Nevedu	 si	 přehled	 usnesení,	 abych	 dokázala	 spočítat,	 jak	
s	nimi	rada	naložila.	Mám	však	s	panem	starostou	Dospíšilem	
i	místostarostou	Seberou	častá	jednání	také	z	pozice	ředitelky	
školky,	tudíž	o	jednotlivých	bodech	probíraných	na	komisi	vede-
me	debatu	neustále.	Nevzpomínám	si	na	žádné	usnesení,	které	
by	nebylo	respektováno.	

Můžete přiblížit čtenářům některé konkrétní zásadní otáz-
ky, jimiž jste se v komisi v poslední době zabývali?
	 Kromě	 pravidelně	 se	 opakujících	 témat,	 jako	 je	 přidělová-
ní	dotací	 jednotlivým	subjektům	pracujícím	s	dětmi,	získávání	
informací	 o	 situaci	 ve	 školství,	 úrovni	 i	 náplni	 volnočasových	
aktivit	pro	děti	a	rodinu,	řešíme	aktuální	otázky.	Mezi	nejdůle-
žitější	patřila	revize	kapacit	předškolních	zařízení.	Po	důklad-
ném	zvážení	bylo	rozhodnuto	navýšit	počet	míst	v	předškolních	
zařízeních,	 a	 tudíž	bylo	 rozhodnuto	postavit	novou	mateřskou	
školu.	 V	 současné	 době	 se	 od	 začátku	 kalendářního	 roku	 vě-
nujeme	řešení	budoucí	nedostatečné	kapacity	základních	škol.	
Vlivem	nové	výstavby	a	nárůstu	počtu	obyvatel	roste	i	počet	dětí	

v	základních	školách.	Podle	statistických	údajů	
nastane	 brzy	 situace,	 kdy	 už	 nebudou	 kapacity	
základních	škol	v	Tišnově	stačit.	K	nutnosti	na-
výšit	 je	přispívá	i	docházka	dětí	z	okolních	obcí	
do	 tišnovských	škol.	 Je	 třeba	se	včas	na	 řešení	
situace	připravit.	Věřím,	že	se	optimální	varianta	
najde	a	vše	dopadne	ku	prospěchu	a	spokojenosti	
občanů	města	i	okolních	obcí.

Jaké úrovně podle vašeho názoru oblast, kterou 
máte ve své komisi na starosti, u nás dosahuje? 
Lze s ní obecně vyslovit spokojenost či naopak?
	 Jednoznačně	spokojenost.	Při	spolupráci	s	ra-
dou	 i	 úředníky	 města	 je	 patrná	 velká	 podpora	
školám,	 prorodinným	 i	 zájmovým	 aktivitám.	

Všem	jsou	vytvářeny	v	mezích	možností	vhodné	podmínky	jak	
materiální,	tak	i	finanční.	Rada	se	zajímá	o	potřeby	škol,	zájmo-
vých	skupin	 i	rodin	a	 je	vždy	nápomocna	při	řešení	problémů.	
Velkou	 pozornost	 věnovala	 například	 vytvoření	 podmínek	 pro	
přijetí	všech	dětí	do	předškolních	zařízení.	Díky	organizační	i	fi-
nanční	podpoře	vznikla	Dětská	skupina	Potůček	pro	2leté	děti,	
které	nebyly	z	kapacitních	důvodů	do	zdejších	předškolních	za-
řízení	přijaty.	Příkladem	jsou	další	investice	do	škol:	realizace	
vestaveb	 na	 obou	 školách,	 průběžná	 oprava	 Inspira	 a	 budovy	
na	ulici	Riegrova,	modernizace	sociálek	a	kuchyně	na	ZŠ	nám.	
28.	října,	připravovaná	výstavba	nové	školky,	ale	také	okamžitá	
pomoc	vedení	města	při	haváriích	ve	školách.	Velmi	komplex-
ním	krokem	se	jeví	dlouhodobý	a	strategický	projekt	Místní	ak-
ční	plán	vzdělávání,	zaměřený	na	zkvalitnění	a	rozvoj	vzdělávací	
soustavy	na	celém	území	obce	s	rozšířenou	působností.

Jsou v řadách komise i členové, kteří mají s touto prací zku-
šenost již z minulých volebních období, a stálo by za to je 
za jejich dlouhodobou činnost jmenovat? 
	 Určitě	 několik	 dlouhodobých	 členů	 najdeme.	 Například	 já	
jsem	pracovala	ve	školské	komisi	s	menší	přestávkou	už	před	
sametovou	revolucí	a	 jsem	 její	 členkou	dodnes.	 Jsem	ráda,	 že	
mohu	současným	i	dřívějším	členům	poděkovat	za	čas	strávený	
prací	ve	prospěch	občanů	města	ať	už	rozhodováním	na	jednání,	
nebo	přímou	prací	s	dětmi	ve	volném	čase.		

V jakém poměru jsou jednotlivé oblasti, tedy školství–mlá-
dež–rodina, v činnosti vaší komise zhruba zastoupeny?
	 Zastoupení	 je	 pestré.	 Komisi	 tvoří	 členové	 z	 různých	 typů	
škol,	zájmových	organizací	i	politických	stran.	Často	je	v	jedné	
osobě	 sloučena	 stranická	 příslušnost	 s	 odbornou	 způsobilostí	
na	danou	oblast.	Podle	mého	názoru	není	zásadní,	kdo	v	 jaké	
oblasti	se	angažuje,	ale	zda	má	o	práci	pro	občany	zájem.	Jsou	
zde	zastoupeny	mateřské	i	základní	školy,	spolky,	Brďo,	Inspiro.	
Na	poslední	komisi	proběhla	debata	o	rozdělení	nynější	komise	
a	vytvoření	dvou:	školské	a	zájmové.	Uvidíme,	zda	se	podaří	tuto	
myšlenku	uskutečnit.

KOmISe ŠKOlSKá, prO děTI, mládež A rOdINu
Průvodce komisemi a výbory města – 7. část

Václav Seyfert

Předsedkyně komise Jana 
Konečná na fotografii z ro-
dinného archivu.
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	 Paní	 Marie Lieberzeitová	 se	 v	 roce	
1993	 stala	 zaměstnankyní	 Městského	
úřadu	Tišnov,	když	uspěla	ve	výběrovém	

řízení	na	pracovní	pozici	v	nově	zřízeném	
živnostenském	 odboru.	 Již	 o	 rok	 později	
se	stala	navíc	členkou	Sboru	pro	občan-
ské	záležitosti,	jak	se	dříve	dnešní	komi-
se	nazývala.	„Působení v tomto orgánu mne 

dodnes velice oslovuje a naplňuje, protože 
poznávám řadu milých a příjemných lidí i je-
jich životní osudy,“	říká	o	této	činnosti.
	 Krátce	 po	 nástupu	 do	 důchodu	 byla	
požádána	 tehdejším	 vedoucím	 Odboru	
správních	a	vnitřních	věcí	Bc.	Dospíšilem	
o	krátkodobý	zástup	za	nemocnou	kole-
gyni	 ve	 funkci	 tajemnice	 komise.	 „Tato 
práce mi nebyla cizí a ráda jsem poznala 
celou svěřenou agendu.“
	 V	 současnosti	 pomáhá	 při	 svatebních	
obřadech,	při	vítání	nově	narozených	ob-
čánků	Tišnova	a	 také	při	návštěvách	se-
niorských	 jubilantů,	 kteří	 dosáhli	 svého	
významného	 životního	 výročí.	 „Jubilanti 
jsou naší pozorností vesměs potěšeni a děkují 
za dárky i za zájem města o ně. Moje zážitky 
z těchto návštěv jsou různé: vyslechnu ne-
všední životní příběhy – někdy bohužel smut-
né, ale i takové, které jsou obdivuhodné.“
	 Obzvláště	 ráda	 vzpomíná	 na	 dnes	 již	
dávnou	 návštěvu	 u	 jubilující	 čestné	 ob-
čanky	našeho	města,	herečky	brněnské-
ho	 Národního	 divadla,	 zasloužilé	 uměl-
kyně	 Marie	 Pavlíkové.	 „Ona nám tehdy 
– vlastně už v desáté dekádě svého života 
– naprosto suverénně citovala celé pasáže 
z Mrštíkovy Pohádky máje. Dodnes obdi-
vuji, jakou měla do posledních okamžiků 
úžasnou paměť.“

O grATulACíCH juBIlANTům
pOpáTÉ

tentokrát s marií Lieberzeitovou
Václav Seyfert

Dovolujeme si Vám představit 
občany města Tišnova, kteří oslavili 

svá životní jubilea.

srpen

80 let 
Jiří Michalík

85 let 
Kosťa Miovský
Alena Mácová

František Wágner

90 let
Ludmila Hradilová

95 let 
Ludmila Hamříková

96 let
Růžena Štarhová

Oslavencům přejeme vše nejlepší, 
hodně štěstí, zdraví, dobré 

nálady a optimismu.

Blahopřejeme

Dagmar Dvořáková, tajemnice
Komise pro občanské záležitosti 

Rady města Tišnova

Marie Lieberzeitová na fotografii z rodinného 
archivu.

Folk metal Fest 7
Dne 24. srpna se uskutečnil již sedmý ročník festivalu FOLK METAL FEST. Letos zahrály v plné parádě kapely Ingrid Cold, Inner Sphere, 

Breaking the Cycle, AOH, Awrizis, Emerald Shine, Wolfarian, Cruadalach, Ďyvina, Strigoň, Poetické hudební společenstvo a jako vyvrcholení 

festivalu Tomáš Kočko a orchestr. Všem těmto účinkujícím patří velké díky za skvěle odehrané koncerty. Poděkovat musíme rovněž těm, díky 

nimž se mohla tato vyhlášená akce uskutečnit.	 Zdeněk	Válka
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	 „Zachránit strom je lepší než vysadit nový”	–	to	je	motto	projek-
tu	Zalejme.cz,	který	rozšiřuje	databázi	stromů	a	startuje	v	Tiš-
nově.	Autoři	projektu	Zalejme.cz	se	na	začátku	srpna	sešli	ko-
lem	„kulatého”	stolu	městské	radnice	a	domluvili	se	na	zapojení	
města	Tišnova	do	projektu.	

Proč Tišnov?
	 Projekt	startujeme	tam,	kde	si	myslíme,	že	bude	mít	největší	
dopad,	a	zároveň	budeme	mít	osobní	touhu	ho	posouvat.	Začali	
jsme	v	Brně,	kde	oba	pracujeme.	Získali	jsme	data	o	stromech	
a	vytvořili	mapovou	aplikaci.	Po	velkém	městě	chceme	pilotovat	
také	menší	města.	Tišnov	se	jeví	jako	ideální.	Bydlím	tu	téměř	
od	narození,	mám	zde	rodinu,	přátele	a	na	městě	mi	záleží.	Lidé	
ve	městě	 jsou	aktivní,	 je	 tu	hodně	spolků	a	kulturního	 života.	
Proto	jsem	se	rozhodl	projekt	posunout	a	oslovil	jsem	město	Tiš-
nov,	jestli	do	toho	půjde	také.	Získané	zkušenosti	a	zpětná	vazba	
nám	 pomohou	 v	 dalším	 rozšiřování	 projektu	 do	 celého	 Česka.	
Stačí,	 když	 budeme	 mít	 databázi	 stromů,	 a	 můžeme	 to	 rozjet.	
Město	Tišnov	také	podpoří	projekt	propagací	a	technickou	kon-
zultací.	Například	vyhledáváme	oblasti,	kde	je	potřeba	více	záliv-
ky,	protože	se	stromům	tolik	nedaří.	Diskutujeme	také	možnost	
nákupu	techniky,	která	by	pomohla	připravit	zalévací	místa.

Funguje to!
	 Lidem	se	nápad	líbí	a	reakce	jsou	téměř	bez	výhrady	pozitiv-
ní.	Nasloucháme	a	odpovídáme	na	všechny	dotazy.	Často	mají	
lidé	dobrou	připomínku,	a	 tak	 ji	hned	zapracujeme.	Například	
na	začátku	jsme	propagovali	jen	šetření	vodou,	teď	na	základě	
zpětné	vazby	třeba	doporučujeme	zalévat	použitou	vodou.

	 Projekt	odstartoval	v	květnu	2019	v	Brně,	kdy	byl	podán	ná-
vrh	 na	 projekt	 v	 rámci	 participativního	 rozpočtu	 města	 Brna.	
Dostal	se	do	finále	a	na	podzim	budou	Brňané	vybírat,	jestli	ho	
podpoří.
	 Nejvíc	nás	motivuje	to,	že	lidé	skutečně	zalévají,	což	vidíme	
v	 aplikaci,	 šíří	 myšlenku	 dál	 a	 hlásí	 se	 nám	 z	 různých	 měst,	
že	by	se	chtěli	zapojit	také.	Aktuálně	celý	projekt	běží	jako	dob-
rovolnický	v	našem	volném	čase,	bez	jediné	koruny.
	
Jak se můžete zapojit?
Ušetřit	 vodu,	 zalít	 potřebný	 strom	a	 sdílet	myšlenku	 se	 svým	
okolím.	Tak	jednoduché	to	je.	Tisíce	stromů	potřebují	tisíce	lidí.

Sbírejte vodu
•	 Musí	jít	o	vodu,	která	neobsahuje	tuky	nebo	saponáty!
•	 Použitá,	pitná,	nezávadná	voda	často	končí	v	kanalizaci.
•	 Umývejte	si	ruce	a	obličej	bez	mýdla	nad	miskou.	(~2	litry)
•	 	První	namočení	sprchování	(také	bez	mýdla)	se	dá	použít	celé	

(~10	litrů).
•	 Zachytávejte	dešťovou	vodu.	(neomezeně)
•	 Na	sbírání	je	ideální	kýbl	a	na	transport	PET	láhev	nebo	kanystr.

Najděte strom
•	 Ideálně	takový,	kterému	se	tolik	nedaří.	
•	 	Vyhledejte	 strom	v	aplikaci	nebo	vyjděte	před	dům,	nějaký	

tam	bude.

Zalejte strom
•	 Ráno	nebo	večer,	kdy	ještě	není	zem	rozpálená.
•	 	Strom	zaléváme	dále	od	kmene,	přibližně	na	úrovni	koruny	

stromu,	u	kmene	bychom	mu	moc	nepomohli.
•	 Zaznamenejte	zalití	a	sdílejte	radost	s	okolím.
•	 Na	zalejme.tisnov.cz	najděte	strom	a	zaznamenejte	jeho	zalití.
•	 Pomůže	nám	to	vyhodnocovat	úspěšnost	zapojení	veřejnosti.

Řekněte o nápadu svým přátelům
•	 Uspořádejte	zalévací	akci.
•	 Sdílejte	na	sociálních	sítích.

Fakta
•	 Projekt	běží	od	května	2019.
•	 V	aplikaci	je	aktuálně	18	574	stromů	v	Brně	a	2	433	v	Tišnově.
•	 Lidé	průměrně	dají	jednomu	stromu	4	litry	(2	PET	láhve).
•	 Nejvíc	zalévají	mezi	sedmou	a	osmou	ráno.
•	 Stromy	potřebují	vláhu	i	v	období,	kdy	nemají	listy.
•	 I	trochou	vody	stromu	pomůžete.

Více	informací	o	projektu	a	mapu	stromů	najdete	na	internetové	
adrese	zalejme.tisnov.cz.	

radnice informuje

zAlejme TIŠNOV!
Marek Batelka a Michal Polanský

zalejme.tisnov.cz
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radnice informuje

Dobrý den, zajímalo by mě, jaký je aktuální stav projektů re-
konstrukce povrchu ulice Černohorská a rekonstrukce vla-
kového nádraží. Je reálné, že tyto projekty budou zahájeny 
v příštím roce? Díky, Michal Toman
Dobrý	den,	rekonstrukce	povrchu	ulice	Černohorská	bude	inves-
ticí	Správy	a	údržby	silnic	Jihomoravského	kraje	a	rekonstruk-
ce	vlakového	nádraží	bude	investicí	Správy	železniční	dopravní	
cesty.	 S	 oběma	 institucemi	 se	 jedná,	 ale	 nemáme	 v	 současné	
době	žádnou	informaci,	že	budou	v	příštím	roce	práce	zahájeny.
Ing. Zbyněk Košťál / Odbor investic a projektové podpory

Dobrý den, chtěla bych upozornit na nebezpečné parkování 
vozidel na ulici Na Rybníčku v místě křížení s ulicí Havlíč-
kova. Při vyjíždění z ulice Havlíčkova není přes zaparkované 
vozy vůbec vidět. Řidiči nezbývá nic jiného než vjet do vo-
zovky a doufat, že nic nepojede. Je jen otázka času, než 
dojde k nehodě. Lenka
Dobrý	 den,	 paní	 Lenko,	 situaci,	 kterou	 popisujete,	 nevnímám	
jako	 nebezpečnou,	 ale	 pouze	 méně	 komfortní.	 Vozidla	 stojící	
po	pravé	straně	ul.	Na	Rybníčku,	ve	směru	od	nemocnice,	stojí	
v	 souladu	se	 zákonem,	kdy	komunikace	 je	dostatečně	široká,	
aby	tomu	tak	bylo.	V	opačném	směru	je	na	komunikaci	zákaz	za-
stavení,	který	bude	v	dohledné	době	ještě	rozšířen	o	úsek	od	ul.	
Brněnská	a	o	úsek	od	ul.	Hornická,	aby	nedocházelo	k	situacím,	
že	 vozidla	 stojí	 po	 obou	 stranách	 komunikace.	 Stejná	 situace	
je	např.	i	na	výjezdu	z	ul.	Na	Loukách	na	ul.	Janáčkovu,	kde	je	
podstatně	 větší	 provoz	 a	 řidič	 se	 s	 tím	 musí	 umět	 vypořádat.	
Pokud	by	se	na	ul.	Na	Rybníčku	přesunulo	stání	na	opačný	směr	
jízdy,	nastane	stejná	situace	obráceně.	Přestupkového	 jednání	
se	v	tomto	případě	mohou	dopustit	pouze	řidiči,	kteří	svá	vozidla	
ponechali	v	těsné	blízkosti	křižovatky	nebo	přímo	v	ní.	Pokud	
dojde	k	nehodě	v	takto	relativně	přehledné	a	málo	frekventova-
né	křižovatce,	je	to	pouze	v	důsledku	nepozornosti	nebo	nedání	
přednosti	v	jízdě	řidičem,	který	je	povinen	při	vyjíždění	z	vedlej-
ší	pozemní	komunikace	dát	přednost	v	jízdě	vozidlům	jedoucím	
po	hlavní	pozemní	komunikaci	a	dbát	zvýšené	opatrnosti,	pokud	
nemá	dostatečný	rozhled.
Jiří Sokol / vedoucí strážník Městské policie Tišnov

Vážený pane Sokole, děkuji za odpověď k mému příspěvku 
ohledně parkování na ulici Na Rybníčku. Po více než 15le-
tém držení ŘP (prozatím bez nehody) si dovoluji podotknout, 
že vím, jakým způsobem se mám chovat na vozovce a vjíždět 
z vedlejší silnice na hlavní. Možná by ale nebylo od věci zajet 
se někdy na tuto křižovatku podívat, abyste věděl, že vzdá-
lenost 5 m od hranice křižovatky není dodržována. Možná by 
tuto méně komfortní situaci pomohlo vyřešit zrcadlo. Lenka
Vážená	paní	Lenko,	nebylo	a	není	mým	úmyslem	zpochybňovat	
něčí	 řidičské	zkušenosti.	Pokud	zjistíme	přestupkové	 jednání,	
jsme	povinni	je	řešit,	což	také	činíme.	Pokud	zjistí	přestupkové	
jednání	 občan	 a	 je	 ochoten	 věc	 řešit,	 má	 možnost	 je	 oznámit	
osobně	 Městské	 policii	 Tišnov,	 případně	 na	 tel.	 603	 577	 252	
nebo	Policii	ČR	na	tel.	158.

Co	se	týká	zrcadla	v	křižovatce,	městská	policie	není	orgánem,	
který	 by	 o	 těchto	 věcech	 rozhodoval.	 Dopravní	 problematika	
místních	komunikací	je	v	gesci	Odboru	správy	majetku	a	komu-
nálních	 služeb	 MěÚ	 Tišnov,	 a	 pokud	 se	 nejedná	 o	 místní	 ko-
munikaci,	věc	je	v	gesci	SÚS	Jmk.	Budu	se	bohužel	opakovat,	
ale	nemůžeme	být	vždy	a	všude,	proto	vítáme	každou	spolupráci	
ze	strany	občanů	a	Vám	děkuji	za	přístup.
Jiří Sokol / vedoucí Městské policie Tišnov

Dobrý den. Za několik sportovců z Tišnova a přilehlého oko-
lí bych se rád zeptal, jestli je v plánu výstavba skateparku 
v Tišnově? Je tu několik fotbalových hřišť, ale pro skate-
boarding zde žádný prostor není. Když se jezdí na parkovi-
štích u obchodních domů, jsme neustále vyhazováni nebo je 
přivolaná policie. Jezdců je tu stále víc, tudíž by byl skate-
park opravdu vhodný a maximálně využívaný. Děkujeme 
za odpověď. Jakub Stodůlka
Dobrý	den,	v	současné	době	se	o	výstavbě	skateparku	v	Tišnově	
neuvažuje.
Ing. Karel Souček / 1. místostarosta Tišnova

Dobrý večer, po každém větším dešti se za domy č.p.1654 
a 1655 na ulici Osvobození tvoří velké a hluboké kalu-
že zasahující do celé šíře vozovky, v některých místech 
i na chodníky. Při vystupování z auta by to chtělo holínky, 
jinak suchou nohou neprojdete. Chtěl bych se zeptat, jestli 
se o tom na radnici ví? Případně jak se to bude řešit. Děkuji. 
Jiří Pavlíček
Dobrý	den,	o	tomto	stavu	víme,	v	plánu	je	kompletní	rekonstruk-
ce	této	komunikace,	stejně	tak	ulice	Dřínové.	Každoročně	se	na-
víc	provádí	údržba	těchto	komunikací	týkající	se	opravy	výtluků	
a	čištění	uličních	vpustí.
Renata Korčeková / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, zda a jak často se provádí 
úklid tišnovského hřbitova. V této době, kdy už ze stromů 
padá množství listí, a hlavně v důsledku bouřkového počasí, 
jsou všude kolem rozházené větve a větvičky. Chodím tam 
velmi často a opravdu to nebudí dobrý dojem vůči mrtvým. 
Stromy jsou sice krásné, ale údržbu kolem by si naši blízcí 
zesnulí určitě zasloužili. Děkuji. Marcela
Děkujeme	 za	 podnět	 –	 údržba	 hřbitova	 se	 provádí	 minimálně	
jednou	za	14	dní,	v	době	opadu	listí	a	plodů	jednou	týdně.	
Bc. et Bc. Yara Sukeníková / vedoucí Odboru správy majetku 
a komunálních služeb

Dobrý den, na cestě mezi koupalištěm a Březinou se nachází 
lavička, kde je neustále nepořádek. Letos jsem toto místo 
vyčistil již asi třikrát a dnes jsem zde naplnil plný plastový 
pytel odpadků (můžu poslat foto). Chci se zeptat, zda by bylo 
možné na tomto místě nainstalovat odpadkový koš, popřípa-
dě lavičku přesunout jinam. Lukáš Matyska
Děkujeme	za	upozornění,	prověříme,	která	z	možností	by	byla	
účinnější.	 Bohužel	 někteří	 lidé	 nedodržují	 ono	 nepsané	 pravi-
dlo	„co	si	s	sebou	do	přírody	přinesu,	to	si	také	odnesu”.	Budu	
ráda,	když	se	na	mě	obrátíte	přímo,	abych	Vás	o	výsledku	mohla	
informovat.
Bc. et Bc. Yara Sukeníková / vedoucí Odboru správy majetku 
a komunálních služeb

OTázKY
A OdpOVědI
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názory občanů

	 Vážení	 spoluobčané,	 je	 pondělní	 ráno	
2.	září	 a	 venku	 konečně	 spořádaně	
prší.	Asi	 skončilo	 léto.	Bylo	velmi	 teplé	
a	 prakticky	 bez	 srážek.	 Ideální	 čas	 pro	
zamyšlení	se,	jak	by	se	mohla	v	budouc-
nu	tato	situace	změnit	ve	prospěch	udr-
žitelnosti	 životních	 podmínek	 občanů	
Tišnova	 a	 jeho	 okolí.	 Během	 léta	 jsem	
pozoroval	 při	 vyjížďkách	na	kole	devas-
tující	účinek	horka	a	kůrovce	na	lesy.	Je-
nom	na	kopci	Klínek	se	velikost	rezavých	
ploch	uschlých	stromů	zvětšila	minimál-
ně	dvojnásobně.	A	tak	je	to	všude	v	okolí	
Tišnova.	 Tyto	 „sucháry“	 významně	 při-
spějí	k	dalšímu	oteplování	krajiny	a	ne-
schopnosti	lesů	zadržovat	vodu	v	krajině.	
S	 překvapením	 jsem	 ale	 objevil	 u	 lesa	
v	 Železném	 na	 potůčku	 Lomnička	 nový	
rybníček	o	ploše	asi	1	000	metrů	čtvereč-
ních.	 Neuvěřitelné.	 Možná	 se	 v	 něm	 dá	
i	vykoupat,	to	jsem	ale	nevyzkoušel.	Pro	
představu,	 jak	 může	 takové	 zadržování	
vody	 v	 krajině	 vypadat,	 přikládám	 foto-
grafii	rybníčku.
	 V	 prázdninovém	 čísle	 Tišnovských	
novin	 je	 zveřejněna	 informace	 pro	 obce	
sdružené	v	MAS	Brána	Vysočiny	o	mož-
nosti	vysázet	zeleň	biokoridorů	a	pořídit	
podobné	stavby	z	prostředků	 této	MAS-
ky.	Je	to	jednoduchá	rada,	jak	sehnat	bez	
velkých	 starostí	 prostředky	 na	 opatření	
k	 zadržování	 vody	 v	 krajině.	 Než	 jsem	
stačil	poslat	sepsaný	článek	do	redakce,	
objevila	 se	 v	 materiálech	 k	 projednání	
zastupitelstva	dne	16.	9.	2019	 i	 dvojice	
žádostí	 o	 souhlas	 zastupitelů	 se	 spolu-
účastí	města	při	vybudování	biokoridoru	
a	retenční	nádrže	Na	Honech.	Tyto	mate-
riály	jsou	ale	směřovány	na	dotace	z	Mi-
nisterstva	životního	prostředí	a	podléhají	
časově	náročnému	postupu	schvalování.	
Projekt	suchého	poldru	Na	Honech	je	ale	
dost	komplikovaná	záležitost	s	vysvětle-
ním,	který	tento	článek	neumožňuje.
	 V	přijatém	strategickém	plánu	Tišno-
va	 se	 hovoří	 o	 potřebě	 přípravy	 města	
na	klimatické	 změny	a	 o	potřebě	 vytvo-
ření	studií,	které	by	tyto	změny	klimatu	
oddálily.	Po	zkušenostech	s	počasím	bě-
hem	posledních	pěti	let	snad	není	nikdo,	
kdo	by	tyto	cíle	rozvoje	města	nepovažo-
val	 za	 důležité.	 Nově	 vytvořená	 Komise	
pro	 rozvoj	 města	 si	 na	 ustanovujícím	
zasedání	za	 jeden	z	cílů	svého	působení	

dala	 i	 prosazení	 zadržování	 vody	 v	 kra-
jině.	 Ve	 vyjádření	 k	 revitalizaci	 sídliště	
Květnice	požaduje	tato	komise	zasaková-
ní	dešťových	srážek	na	místě	a	následné	
použití	pro	závlahu	zeleně.	Dále	požaduje	
u	všech	nových	projektů	zelené	střechy.	
Chvályhodné	a	potřebné.
	 Všichni	 si	 pamatujeme,	 že	 se	 každý	
rok	 na	 podzim	 vytvořil	 veliký	 mokřad	
na	poli	pod	silnicí	od	Brna.	Ten	tam	vždy	
vydržel	až	do	května.	V	zimě	na	něj	chodi-
li	rodiče	s	dětmi	ze	sídliště	bruslit.	To	už	
je	 také	 jenom	minulost.	Hladina	spodní	
vody	prosakující	ze	Svratky	totiž	pokles-
la	 na	 úroveň	 neumožňující	 jeho	 vznik.	

Jediný	asi	trochu	živý	projekt	zadržování	
vody	v	krajině	je	plánovaný	suchý	poldr	
v	 prostorách	 bývalého	 mokřadu	 napro-
ti	hřbitovu.	Ten	už	 je	ale	pár	 roků	také	
naprosto	 vyschlý.	 Protože	 žádný	 potok	
srovnatelný	 s	Lomničkou	na	pozemcích	
města	nemáme,	budeme	muset	při	zadr-
žování	 vody	 v	 krajině	 spolupracovat	 se	
sousedními	obcemi.	Dále	se	nabízí	mož-
nost	 využití	 tohoto	dotačního	 titulu	pro	
připojené	 obce	 Pejškov,	 Jamné,	 Hájek	
a	Hajánky.	Ty	mají	na	svém	území	 jistě	
vhodné	 potoky	 a	 podobné	 rybníčky	 by	

se	na	nich	daly	bez	problému	realizovat.	
Jejich	možnosti	pro	realizaci	podobných	
staveb	 jsou	 ale	 zcela	 v	 kompetenci	 ve-
dení	města	a	navazující	projektové	kan-
celáře	města.	Sami	občané	s	tím	nic	ne-
nadělají.	Také	by	se	mohl	oprášit	 letitý	
projekt	mokřadu	na	levé	straně	Svratky	
pod	 silnicí	 na	 Brno.	 Na	 něj	 dokonce	 už	
existuje	 i	 projekt	 v	 podobě	 disertační	
práce.	 Jsem	schopen	si	představit	 tento	
mokřad	jako	cíl	nedělních	procházek	ob-
čanů.	Byl	by	 to	 i	 jeden	z	prvních	kroků	
začlenění	řeky	Svratky	do	života	města,	
tak	jak	ho	definuje	další	z	bodů	strategie	
rozvoje	Tišnova.

	 S	 velkou	 nadsázkou	 se	 proto	 dá	 říci,	
že	 jedinými	 zadržovateli	 vody	 v	 kraji-
ně	 je	 dnes	 třetina	 vlastníků	 rodinných	
domů	 s	 bazény,	 které	 v	 létě	 umožňují	
výpar	 vody,	 a	 tedy	 ochlazování	 krajiny.	
Bohužel	jsou	ale	tyto	bazény	napouštěny	
v	naprosté	většině	pitnou	vodou,	a	tak	je	
to	 pouze	 podivná	 náhražka	 ochlazování	
krajiny	a	řešení	klimatických	změn.	A	to	
je	v	souvislosti	se	změnou	klimatu	města	
Tišnova	strašně	málo.

jAK Se dá prOměNIT KrAjINA K lepŠímu
Jiří Blaha

Nový rybníček u lesa v Železném na potůčku Lomnička. Foto: Jiří Blaha
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školství

Gymnázium v Kronice měsTa Tišnova

29. 9. 1936	–	Zastupitelstvo	se	rozhodlo	rozšířiti	budovu	gym-
nasia	a	zadalo	práce:
zednickou	 Josefu	Vitulovi	za	167.07602	Kč	a	12.898	Kč
tesařskou	 Františku	Šťastovi	za	35.56170	Kč
pokrývačskou	 Josefu	Vítovi	z	Deblína	za	3.72750	Kč
klempířskou	 Antonínu	Snášelovi	za	3.83120	Kč
stolařskou	 Františku	Válkovi	a	spol.	za	17.930	Kč
zámečnickou	 Frant.	Topinkovi	a	spol.	za	7.30490	Kč
malířskou	 Jak.	Mičánkovi	za	1.440	Kč
natěračskou	 Fr.	Kubíčkovi	a	Trmačovi	za	5.347	Kč
sklenářskou	 Volnému	a	Klimešovi	za	5.77150	Kč
instalaci	vodovodu	 Fr.	Hanákovi	za	5.599	Kč
ústřední	topení	 firmě	Kalorifera	za	35.26430	Kč

ŘediTelé

Na	počátku	dekády	působil	ještě	ve	funkci	ředitele	latinář	a	řečti-
nář	František Hladík,	a	to	do	roku	1933.	Po	jeho	odchodu	vyko-
nával	ve	školním	roce	1933–34	prozatímní	správu	Alois Macků,	
profesor	češtiny	a	němčiny,	který	se	stal	 jedním	z	vůbec	prvních	
dvou	členů	profesorského	sboru	školy	při	 jejím	vzniku,	když	byl	
pro	práci	v	Tišnově	uvolněn	z	gymnázia	v	Uherském	Hradišti.	Po-
cházel	z	Lysic	na	Blanensku,	kde	se	narodil	v	roce	1886,	v	Tišnově	
bydlel	na	Riegrově	ulici.	V	létech	1928–29	byl	členem	městského	
zastupitelstva	 za	 Republikánskou	 stranu	 zemědělskou,	 mandát	
ukončil	předčasně	po	svém	zvolení	do	zastupitelstva	okresu.	Jako	
funkcionáře	sokolské	odbojové	organizace	(byl	dokonce	starostou	
župy	Pernštejnské)	jej	8.	10.	1941	zatklo	gestapo	a	8.	12.	téhož	
roku	zemřel	na	chirurgickém	oddělení	nemocnice	na	Žlutém	kopci,	
které	bylo	tehdy	využíváno	i	pro	osoby	zadržované	v	brněnské	věz-
nici	Pod	kaštany.	Jeho	jméno	je	uvedeno	na	pamětní	desce	v	budově	
Tyršova	domu	v	Praze	a	na	dvou	pamětních	místech	v	Brně.

Od	1.	9.	1934	na	školu	přišel	nový	ředitel	Rudolf Bříza,	vyuču-
jící	matematiku	a	deskriptivní	geometrii.	Společně	se	starostou	
Aloisem	Řezáčem	se	nejvíce	zasloužil	o	přístavbu	školy,	která	
byla	provedena	během	školního	roku	1936–37	a	díky	níž	škola	
získala	šest	nových	učeben	a	kabinety.	Za	okupace	byl	Rudolf	
Bříza	v	roce	1941	poslán	do	nuceného	důchodu,	ale	jak	se	do-
zvíme	za	měsíc,	na	ředitelský	post	se	později	ještě	jednou	vrátil.

TŘi významní profesoŘi

Jan Kosík	–	biologie,	tělesná	výchova,	1920–1941	a	1945–1948
Absolvent	Karlovy	univerzity,	kde	zažil	ještě	přednášky	T.	G.	Masa-
ryka;	patřil	–	společně	s	Aloisem	Macků	–	k	vůbec	prvním	profeso-
rům	tišnovského	gymnázia,	takže	jsme	o	něm	mohli	psát	už	minule	
v	úvodním	dílu	našeho	cyklu.	Počínaje	rokem	1923	byl	po	několik	
volebních	 období	 členem	 tišnovského	 zastupitelstva	 za	 Českoslo-
venskou	sociálně	demokratickou	stranu	dělnickou,	hovořil	na	po-
hřbu	starosty	Řezáče.	Podobně	jako	ředitel	Bříza	musel	k	1.	4.	1941	
odejít	předčasně	do	důchodu,	později	byl	i	zatčen	a	vězněn.	Po	Úno-
ru	1948	byl	znovu	nucen	opustit	školu,	tentokrát	z	rozhodnutí	ko-
munistů;	za	odboj	proti	nim	byl	následně	odsouzen	na	sedm	let.

Božena Kociánová, roz. Holibková	–	matematika,	tělesná	vý-
chova,	1931–1936	a	1940–1961
Dnes	již	legendární	profesorka	matematiky,	kterou	nejlépe	charak-
terizují	poznámky	dvou	jejích	později	významných	žáků.	Jan	Lacina	
píše:	„Ta byla skutečný ,metr’, jak se říká. Na jeden zátah dokázala dát 
pětku celé třídě, ale naučila!“	A	Jan	Šmarda	v	témže	duchu	popisu-
je	situaci	po	kontrolní	matematické	písemce:	„Po zvonění na konci 
přestávky vstoupila do třídy, třída ztichla a povstala. Paní profesorka 
se zastavila hned za prahem, zavřela dveře a s nazlobeným výrazem 
do ticha řekla: ,Připravte se! Budu nadávat!’”	Ještě	v	pozdním	důcho-
dovém	věku	se	zabývala	doučováním	velkého	množství	žáků,	čímž	
si	vysloužila	přezdívku	„druhé	gymnázium“.

Karel Cejnek	–	biologie,	zeměpis,	1933–1959
Narodil	se	v	rodině	známého	tišnovského	knihaře,	v	Brně	vystu-
doval	přírodovědeckou	fakultu.	Vedle	svého	působení	na	zdejším	
gymnáziu	byl	také	v	období	1946–1948	předsedou	okresního	ná-
rodního	výboru	v	Tišnově,	závěr	své	učitelské	dráhy	strávil	jako	
docent	a	vedoucí	katedry	na	pedagogické	fakultě	tehdejší	Uni-
versity	Jana	Evangelisty	Purkyně	v	Brně.	Jeho	celoživotní	 lás-
kou	bylo	divadlo,	kterému	se	věnoval	jak	v	meziválečném	období	
v	rámci	Sokola,	tak	později,	kdy	se	zasloužil	o	obnovu	divadla	
a	o	jeho	pojmenování	po	J.	F.	Karasovi.	Žil	v	létech	1905–1991.	

absolvenT hodný pozornosTi

Josef Vetešník (1920–1945)
–	maturita	1939,	třídní	profesor	Jiljí	Kostelecký
Pocházel	z	Osik	nedaleko	Lomnice,	jeho	otec	Ladislav	byl	tamním	
učitelem	a	především	jedním	z	průkopníků	šachové	hry	na	Moravě.	
Josef	se	po	maturitě	stal	učitelem	na	obecné	škole	v	Lomnici,	poté	
působil	v	Kuřimském	Jestřabí.	Společně	s	o	čtyři	roky	mladším	bra-
trem	Ladislavem	se	zapojili	do	odboje	v	rámci	ilegální	organizace	
Junáka.	Na	podzim	roku	1944	byli	oba	zatčeni	a	v	lednu	1945	od-
vezeni	z	věznice	na	Kounicových	kolejích	do	koncentračního	tábora	
Flossenbürg.	Zde	Josef	jako	vězeň	č.	44672	zemřel	26.	února	1945,	
bratr	jej	přežil	 jen	o	necelý	měsíc.	V	lese	Na	Výrovce	mají	bratři	
Vetešníkové	pamětní	desku	a	před	jejich	domem	na	Družstevní	ulici	
byly	položeny	pamětní	kameny	Stolpersteine.

1931–1940
Václav Seyfert

2. díl 

100 let
gYmNázIA TIŠNOV

Trojice ředitelů tišnovského gymnázia v třicátých létech minulého 
století. Odleva František Hladík, Alois Macků a Rudolf Bříza.

Foto: z almanachu Gymnázium Tišnov 1920–1995
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	 Hračka	má	důležité	místo	v	životě	každého	dítěte.
	 Důležitým	přínosem	didaktických	hraček	je	rozvoj	motorické	
a	mentální	stránky	dítěte.	Učí	ho	zručnosti	a	soustředění,	které	
děti	mnohdy	po	chvíli	 ztrácejí	a	nevydrží	dlouho	u	 jedné	věci.	
Učí	 se	 tvořit,	 logicky	 přemýšlet	 a	 v	 neposlední	 řadě	 používat	
fantazii.
	 V pátek 11. října bude v prostorách MěKS Tišnov probíhat 
od 13 do 18 hodin veletrh kvalitních a edukativních hraček.
	 Zde	bude	možné	si	vyzkoušet	 různé	didaktické	hračky	čes-
kých	výrobců.
	 Jednou	z	nich	bude	dřevěná	stavebnice	PONY,	která	svým	dů-
myslným	provedením	stojí	v	popředí	kvalitních	dřevěných	sta-
vebnic	nejen	v	Čechách,	ale	i	v	celé	Evropě.	
	 Vývoj	dřevěné	stavebnice	PONY	se	datuje	před	rokem	1991,	
kdy	 akademický	 malíř	 Jaroslav	 Chadima	 vytvořil	 tuto	 geniální	

hračku,	která	v	sobě	nese	krásu	přírodního	bukového	materiálu,	
a	kromě	jiného	především	rozvoj	jemné	a	hrubé	motoriky	u	dítěte.
	 Stavebnice	PONY	je	určená	pro	kluky	i	holky	každého	věku.	
Jednoduchým	spojováním	dřevěných	dílů	si	postaví,	cokoliv	je	na-
padne	–	auto,	koloběžku,	kočárek,	koníka,	tříkolku,	vozík	a	další	
dopravní	prostředky,	na	nichž	potom	můžou	jezdit	a	řádit.
	 Děti	mají	neomezenou	fantazii	a	stavebnice	PONY	ji	umožňu-
je	hravou	formou	rozvíjet.	
 Přijďte si pohrát! Těšíme se na Vaši účast!

	 Děti	z	našeho	dětského	domova	si	prošly	velmi	těžkým	život-
ním	 obdobím.	 Jejich	 materiální	 strádání	 zdaleka	 nebývalo	 tak	
bolestné	 jako	 to,	 že	 se	 jim	 nedostalo	 láskyplného	 přijetí	 blíz-
kých	osob.	Na	jejich	osobnostním	vývoji	se	v	naprosté	většině	
podepsaly	také	nevhodné	životní	vzory.	Potýkají	se	s	nejistotou,	
nedůvěrou	ve	své	schopnosti	i	okolí.	
	 Na	posílení	zdravého	sebevědomí	našich	dětí	a	mladých	dospě-
lých	pravidelně	a	dlouhodobě	pracujeme.	Zpočátku	jsme	využívali	
pomoci	organizací,	které	se	zaměřují	na	aktivity	pro	děti	z	ústavní	
výchovy.	Výsledky	byly	pouze	krátkodobé,	stejně	jako	tyto	akce.	
	 V	září	2018	jsme	se	seznámili	s	panem	Urbancem.	Zaměřuje	
se	na	koučink	a	osobnostní	výcvik.	Nabídl	nám	pomoc	při	vzdělá-
vání	dětí	a	dlouhodobější	spolupráci.	Připravil	pro	naše	zařízení	
projekt	Motivační	impulzy,	doslova	šitý	na	míru.	Vycházel	z	infor-
mací	o	potřebách	našich	dětí.	Program	projektu	sestával	z	pravi-
delných	setkávání	dětí	s	koučem,	panem	Čechákem.	Před	každým	
setkáním	si	děti	prohlédly	motivační	videa.	Jejich	obsahem	byly	
složitější	životní	situace.	Děti	o	těchto	podnětech	vedly	diskuse,	
hledaly	vhodná	řešení	a	zamýšlely	se	nad	tím,	jak	by	se	zachovaly	
za	podobných	okolností.	Jejich	těžké	životní	osudy	se	naráz	staly	
zásobárnou	zkušeností,	kterou	děti	velmi	umně	využily.	I	zkušený	
kouč	byl	často	překvapen	jejich	reakcemi	a	návrhy.	
	 Jako	ředitelka	zařízení	jsem	byla	velmi	potěšena	tím,	že	děti	
aplikovaly	 také	 poznatky	 a	 dovednosti,	 které	 je	 učíme.	 Seze-
ní	 s	 koučem	 a	 problematika	 sledovaná	 na	 videích	 byly	 pouze	
přípravou	na	 závěrečné	 soustředění,	které	probíhalo	 v	květnu	
ve	školicím	centru	v	Liptovském	Jánu.	Pobyt	trval	tři	dny.	Dě-

tem	byl	sestaven	velmi	vyvážený	program,	v	němž	se	prolínaly	
různorodé	aktivity.	Zážitkový	program	vedl	zkušený	psycholog	
a	psychoterapeut.	Dokonale	vystihl	rozpoložení,	náladu	a	další	
specifika	našich	dětí.	Vždy	velmi	účinně	zareagoval	na	jakýkoliv	
náznak	možného	problému,	únavy	a	dalších	rušivých	vlivů.	Děti	
řešily	modelové	situace,	vedly	diskuse,	obhajovaly	své	názory,	
učily	se	zaujímat	správné	postoje,	přijmout	odlišný	názor.	Bě-
hem	soustředění	postupně	odkrývaly	své	problémy	a	společně	
o	nich	diskutovaly	a	hledaly	nejvhodnější	řešení.	
	 Věkové	složení	dětí	ve	skupině	bylo	poměrně	široké.	Byly	zde	
děti	od	13	do	18	roků.	Ukázalo	se,	že	věk	není	vždy	tím	nejlep-
ším	měřítkem	pro	porovnávání	schopností	dětí.	I	mladší	děti	do-
kázaly	velmi	dobře	reagovat	na	složitější	problematiku.	Pravdou	
však	je	i	to,	že	ne	všechny	děti	dokázaly	prezentovat	to,	co	cítily.	
Zkušený	lektor	byl	vždy	ku	pomoci,	a	tak	se	nikdo	z	nich	necítil	
méněcenný.	
	 Celé	 akce	 se	 účastnilo	 také	 pět	 pedagogů.	 I	 oni	 byli	 velmi	
spokojeni	a	odnesli	si	nové	podněty.	Motivační	impulzy	tedy	po-
sílily	 sebevědomí	dětí,	 dodaly	novou	motivaci	 pedagogům,	ale	
především	velmi	stmelily	děti	s	jejich	tetami.	
	 Dnes	již	s	jistotou	víme,	že	nešlo	o	zbytečně	vynaložené	pení-
ze,	čas	a	energii.	Několik	starších	dětí	poměrně	rychle	změnilo	
své	životní	plány	a	zatím	jejich	předsevzetí	trvají.	Téměř	u	všech	
se	projevuje	vyšší	schopnost	komunikace	a	konstruktivnější	pří-
stup	k	řešení	svých	problémů.

školství

pOlYTeCHNICKý
mINIVeleTrH

Jana Zorníková

Přínosem didaktických hraček je rozvoj motorické a mentální strán-
ky dítěte. Foto: archiv MAP

mOTIVAčNí ImpulzY
Pro děti a tety z dětského domova tišnov

Hana Štrajtová
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	 Nová	 cyklostezka	 a	 nový	 cyklopruh	
mají	 zase	 o	 něco	 více	 ulehčit	 cyklistům	
jízdu	na	kole	po	Tišnově.	Byť	má	cyklis-
tická	 doprava	 ve	 městě,	 kvůli	 členitosti	
reliéfu,	 spíše	 rekreační	 charakter.	 „Pra-
cuje	se	na	cyklostezce,	která	by	měla	pro-
pojit	podchod	u	cukrárny	Diana,	u	areálu	
firmy	 Mouka,	 s	 Ostrovcem,“	 prozradil	
starosta	Jiří	Dospíšil.	

	 Tišnovem	prochází	cyklostezka,	která	
je	vybudována	podél	silnice	II/377	od	od-
bočky	ke	hřbitovu	ve	směru	na	Železné,	
jako	cyklostezka	je	vedena	asfaltová	ces-
ta	od	Trnce	k	železniční	zastávce	Hradča-
ny,	dále	cyklostezka	na	zrekonstruované	
Brněnské	 ulici,	 která	 je	 společná	 i	 pro	
pěší,	 a	 cyklostezka	 Subterra	 –	 koupa-
liště.	 Značené	 cyklistické	 trasy	 vedou	
převážně	po	silnicích	III.	třídy,	málo	zatí-
žených	silnicích	II.	třídy	a	účelových	ko-
munikacích.	Tam,	kde	jsou	zřízeny	cyklo-
stezky,	je	povinností	cyklistů	je	používat.	
Město	 Tišnov	 je	 od	 roku	 2013	 členem	
Asociace	měst	pro	cyklisty,	klade	si	tak	
za	cíl	realizovat	opatření	vedoucí	ke	zvý-
šení	podílu	cyklistické	dopravy.	Členství	
by	mělo	přispět	k	 rozvoji	 bezpečné	cyk-
lodopravy	a	rozšíření	a	zkvalitnění	infra-
struktury	pro	cyklisty.	
	 „Za	poslední	dobu	se	podařilo	v	Tišno-
vě	 z	 pohledu	 cyklistiky	 a	 cykloturistiky	
udělat	 hodně.	 	 Další	 možnosti	 v	 tom-
to	 směru	 nabízí	 centrum	 města,	 což	 je	

především	 spojeno	 s	 plánovanou	 rekon-
strukcí	 náměstí.	 Pak	 jsou	 nějaké	 mož-
nosti	využít	jednosměrných	ulic.	V	někte-
rých	lokalitách	narážíme	na	legislativu,“	
vyjádřil	se	tišnovský	starosta.	

Reálná řešení
	 Podle	 Strategie	 území	 správního	 ob-
vodu	 ORP	 Tišnov	 patří	 mezi	 reálná	 ře-
šení	pro	město	Tišnov	právě	jízdní	pruhy	
pro	cyklisty.	Pás	pro	cyklisty	se	nachází	
v	současné	době	pouze	v	Brněnské	ulici.	
Další	je	plánován.	„V	ulici	Jungmannově	
bude	 umožněn	 vjezd	 cyklistů	 do	 proti-
směru	 cirka	 do	 tří	 měsíců,“	 sdělila	 Re-
nata	Korčeková,	 referentka	 tišnovského	
městského	Odboru	správy	majetku	a	ko-
munálních	služeb.	
	 „Mně	 to	 přijde	 jako	 dobrý	 nápad.	
Na	kole	sice	moc	nejezdím,	ale	pokud	to	
přispěje	k	větší	bezpečnosti	cyklistů,	tak	
proč	ne,“	míní	Miloslav	Dvořák.	
	 Podle	 Jindřicha	 Kačera,	 který	 je	 ná-
ruživým	 cyklistou,	 je	 samotné	 vnitřní	
město	 pro	 cyklistiku	 hůře	 připravené.	
A	 to	 v	kontrastu	 s	 dostatkem	krásných	
cyklostezek	v	okolí	Tišnova.	A	nejde	jen	
o	nedostatek	stojanů	a	nutnost	zamykat	
kola	k	zábradlí.	Připustil,	že	cyklostezky	
v	Tišnově	jsou,	ale	má	pocit,	že	jsou	ne-
dořešené.	I	když	na	mapě	vypadají	hezky	
propojeně,	vzájemná	provázanost	jednot-
livých	částí	příliš	nefunguje
	 „Do	Tišnova	jezdím	na	kole	z	Hradčan,	
návaznost	nové	cyklostezky	na	opravené	
části	Brněnské	ulice	na	nádraží	je	straš-
ná.	Stezka	se	nachází	na	levé	straně,	mu-
sím	 se	 k	 ní	 proplétat	 mezi	 auty,	 nájezd	
na	ni	navíc	tvoří	vysoký	rantl.	Když	po	ní	
už	jedu,	dost	lidí	se	na	mě	divně	dívá,	že	
se	 pohybuji	 po	 chodníku.	 Chtělo	 by	 to	
zlepšit	 značení,	 což	 se	 prý	 chystá.	Dále	
k	centru	města,	u	křižovatky	s	ulicí	Dvo-
řákova	a	U	Humpolky,	cyklostezka	končí	
a	není	poznat,	kde	pokračuje.	Že	je	vlast-
ně	nutné	přejít	přes	přechod	pro	chodce.	
Pak	 člověk	 musí	 jet	 kus	 po	 silnici,	 než	
se	 napojí	 na	 cyklopruh	 na	 Brněnské,“	
popsal	 své	 zážitky	 z	 cestování	 na	 kole	
po	 městě	 Kačer.	 Stejně	 „pochvalně“	 ho-
voří	o	cyklostezce	na	Předklášteří.	„Tato	
cyklostezka,	zřejmě	obousměrná,	je	úzká	

a	samá	zátočina.	Myslím,	že	pro	spoustu	
cyklistů	je	pohodlnější	jet	spíše	po	silni-
ci,“	dodal	cyklista.	
	 O	moc	lepší	to	není	v	centru	města,	je-
hož	silnice	tvoří	dlažební	kostky.	Průjezd	
náměstím	je	tak	pro	řidiče	nemotorového	
vozidla	nebezpečný	nejen	kvůli	„kočičím	
kostkám“,	ale	i	z	pohledu	velkého	množ-
ství	 aut,	 křižovatek	 a	 parkovišť.	 „Na-
vrhoval	 bych	 pro	 cyklisty	 obousměrné	
zpřístupnění	 silnice	ve	Dvořáčkově	ulici	
a	 v	 dalších	 jednosměrných	 ulicích,	 jako	
je	 Jungmannova,	 Klášterská	 nebo	 ulice	
nad	parkem	u	hřbitova.	Byla	by	fajn	i	cy-
klostezka	 od	 školy	 28.	 října	 ke	 Dlouhé	
ulici.	S	panem	starostou	 jsme	se	o	cyk-
lodopravě	bavili.	Říkal,	že	plánuje	založit	
pracovní	skupinu	pro	řešení	této	proble-
matiky.	Pozval	mě,	abych	se	stal	členem,	
ale	zatím	to	stojí	na	tom,	že	shání	odbor-
ného	koordinátora	dopravy,	který	by	byl	
placeným	zaměstnancem	města,“	pronesl	
Jindřich	Kačer.	

Parkoviště, nebo cyklostezka?
	 O	 cyklodopravě	 hovořil	 v	 Tišnově	 le-
tos	 v	 květnu	 i	 národní	 cyklokoordinátor	
Jaroslav	Martínek.	Co	se	dá	v	této	proble-
matice	ve	městě	 tedy	zlepšit?	 „Co	se	dá	
zlepšit,	to	je	možná	až	ta	poslední	otázka.	
První	je,	proč	vůbec	o	nějaké	cyklodopra-
vě,	o	nějaké	městské	mobilitě	diskutuje-
me.	Co	 takhle	parkovací	politika?	A	 teď	
berte,	 že	 veřejný	 prostor	 je	 jen	 jeden.	
Dáme	tu	cyklopruh,	nebo	tady	budou	stá-
ní	 pro	 auta?	 Snažím	 se	 spíše	 vyvolávat	
diskusi	otázkami,	aby	občané	sami	zvážili	
hodnotu	 veřejného	 prostoru.	 A	 o	 tom	 je	
ta	budoucnost.	Jak	si	představujeme	naše	

juNgmANNOVOu ulICí
pOVede dO 3 měSíCů CYKlOpruH

Zlata Ptáčková

Jungmannovu ulici „ozdobí“ do tří měsíců 
cyklopruh. Foto: Zlata Ptáčková

Cyklostezka a chodník pro pěší v jednom 
na opravené Brněnské ulici.

Foto: Zlata Ptáčková
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města,	ať	je	to	Tišnov,	Kroměříž	nebo	Mi-
levsko?	 Ale	 hovořme	 raději	 o	 těch	 men-
ších	městech,	nerad	bych	Tišnov	srovná-
val	s	Brnem	nebo	Olomoucí,	to	jsou	zase	
jiné	příběhy	a	já	nyní	raději	sleduji	ta	malá	
městečka.	Pokud	v	Olomouci	na	pěti	ná-
městích	není	ani	jedno	auto,	no,	v	Tišnově	
by	se	mi	toto	asi	nepovedlo.	Kdybych	vám	
toto	doporučil,	asi	bych	se	se	zlou	potá-
zal,“	myslí	si	Jaroslav	Martínek.	
	 A	jací	 jsou	z	pohledu	městské	policie	
tišnovští	 cyklisté?	Navzdory	 tomu,	že	 je	
ve	městě	podle	vedoucího	městské	poli-
cie	Jiřího	Sokola	cyklistů	hodně,	s	pravi-
dly	si	tito	víceméně	příliš	hlavu	nelámou.	
„Cyklisté	běžně	jezdí	po	chodnících,	běž-
ně	v	protisměru	v	jednosměrných	komu-
nikacích.	Nedodržují	ani	zákazy,	ani	před-
nosti	v	jízdě.	Jezdí	po	přechodech,	ačkoliv	
by	správně	měli	slézt	z	kola,	jinak	nemají	
na	 přechodu	 přednost.	 Výjimkou	 jsou	
přejezdy	pro	cyklisty.	O	nočním	provozu	
cyklistů	 nemluvě,	 světlo	 je	 vzácností,“	
vypočetl	 některé	 z	 prohřešků	 místních	
cyklistů	Jiří	Sokol.	
	 Hříšníky,	a	jsou	mezi	nimi	i	děti	a	mlá-
dež	do	18	 let,	kteří	 zapomínají	při	 jízdě	
na	kole	mít	na	hlavě	cyklistickou	přilbu,	
strážníci	 prozatím	 nepokutují,	 pohovoří	
s	nimi	a	poučí	je.	Pro	děti	ze	základních	
škol	navíc	dělají	přednášky	na	téma	do-
prava,	 které	 jsou	 zaměřeny	 především	
na	bezpečnou	jízdu	na	kole,	správné	vy-
bavení	kola	a	bezpečnou	chůzi.	Větší,	cí-
lenou	kampaň	pro	širokou	veřejnost	mají	
v	plánu,	o	jejím	začátku	budou	obyvatele	
Tišnova	informovat	v	novinách	i	na	webu.	
	 „Co	 se	 týká	 nové	 cyklostezky	 na	 Br-
něnské	 ulici,	 která	 prošla	 rekonstrukcí,	
je	 společná	 pro	 chodce	 i	 cyklisty.	 Nyní	
tam	vládne	trochu	chaos.	Cyklisté	jedou-
cí	 po	 této	 cyklostezce	 jsou	 chodci	 vyzý-
váni,	aby	chodník	opustili.	Tato	komuni-
kace	ale	patří	oběma,	vše	bude	náležitě	
doznačeno,“	poznamenal	Jiří	Sokol.	

Elektrokola
	 Velký	zájem	projevují	také	lidé	v	Tišno-
vě	o	elektrokola.	Dávno	už	totiž	neplatí,	že	
jsou	určena	pouze	důchodcům	nebo	leniv-
cům.	Může	na	nich	 jezdit	doslova	každý.	
Rychlost	 a	 výkon	 elektrokol	 jsou	 u	 nás,	
stejně	 jako	 v	 Evropské	 unii,	 legislativně	
omezeny	na	25	kilometrů	v	hodině	a	250	
wattů.	„Díky	pomocnému	pohonu	se	srov-
nají	 rychlost	 i	 dojezd.	 Výhodou	 je,	 že	 se	
stále	jedná	o	jízdní	kolo,	je	tedy	možné	vy-
užívat	síť	cyklotras	a	cyklostezek.	Na	dru-
hou	 stranu	 na	 elektrokole	 dnes	 jezdí	
mnohdy	i	ti,	kteří	by	na	normální	bicykl	již	

nesedli.	Tady	je	potřeba	apelovat	na	zdra-
vý	rozum	a	své	síly	nikdy	nepřeceňovat,“	
radí	Tomáš	Neřold	z	BESIPu.
	 Trend	 oblíbenosti	 elektrokol	 BE-
SIP	poměrně	aktivně	sleduje	a	snaží	 se	
o	základní	edukaci	 jednotlivých	uživate-
lů.	Zejména	v	rámci	nejohroženější	sku-
piny	 cyklistů,	 jako	 jsou	 děti	 či	 senioři.	
Zde	se	snaží	informovat,	jakým	způsobem	
správně	kola	tohoto	typu	vybírat,	případ-
ně	jak	je	bezpečně	provozovat.	Také	jaká	
jsou	 rizika	 provozu	 těchto	 kol.	 „Největ-
ším	 rizikem	z	hlediska	provozu	 elektro-
kol	 je	možnost	softwarového	odstranění	
omezovače	pohonu	na	25	kilometrů	v	ho-
dině.	Takové	kolo	se	pak	stává	nebezpeč-
ným	pro	svého	majitele,	 i	ostatní	účast-
níky	provozu	a	není	technicky	způsobilé	
pro	provoz	na	pozemních	komunikacích.	
Také	 jeho	majitel	pak	následně	nese	pl-
nou	 odpovědnost	 za	 způsobenou	 újmu	
na	životě	či	zdraví	nebo	případné	škody,“	
konstatoval	Jiří	Polomis,	krajský	koordi-
nátor	BESIPu	hl.	m.	Praha.	
	 Jak	 zároveň	 dodal,	 přestože	 může	
elektrokolo	 působit	 pocitově	 a	 uživatel-
sky	pro	méně	 zdatné	 jedince	 rychlejším	
dojmem,	 stále	 platí,	 že	 bez	 rozdílu,	 zda	
se	 pohybuji	 na	 koloběžce,	 klasickém	
jízdním	 kole	 či	 elektrokole,	 tedy	 na	 do-
pravním	 prostředku,	 který	 přesahuje	
rychlost	chůze	(6	kilometrů	v	hodině),	je	
z	 hlediska	 zákona	 povinnost	 mít	 řádně	
připevněnou	ochrannou	přilbu	pro	osoby	
mladší	18	let.	„U	osoby	dospělé	se	jedná	
o	doporučení,	které	nelze	brát	na	lehkou	
váhu,	 neboť	 výzkum	 Centra	 dopravního	
výzkumu,	 v.v.i.,	 prokázal,	 že	 37	 procent	
usmrcených	cyklistů	by	v	případě,	že	by	
v	době	nehody	přilbu	mělo,	přežilo!“	tvrdí	
Jiří	Polomis.	

Registr jízdních kol
	 Již	 tři	 roky	 funguje	 v	 Tišnově	 také	
registr	 jízdních	kol,	který	zavedla	měst-
ská	 policie.	 Přestože	 to	 není	 záchrana	
před	 odcizením	 bicyklu,	 drobná	 překáž-
ka	položená	do	cesty	případnému	zloději	
ale	 jistě.	 Služba	 je	 zdarma.	 „Výhoda	 je	
v	 tom,	 že	 máme	 kolo	 detailně	 vyfocené	
i	 se	 všemi	 zvláštnostmi,	máme	k	dispo-
zici	výrobní	číslo	kola,	informace	o	tom,	
kolik	 stálo,	 totožnost	 majitele	 vč.	 jeho	
souhlasu	 s	 poskytnutím	 osobních	 údajů	
pro	 potřeby	 policie.	 Dokumentaci	 vede-
me	 jak	 v	 papírové,	 tak	 elektronické	po-
době	a	předáváme	 ji	 i	Policii	ČR.	Takže	
když	dojde	k	odcizení	kola,	může	se	začít	
okamžitě	pátrat,“	řekl	vedoucí	tišnovské	
městské	 policie	 Jiří	 Sokol,	 který	 podle	

svých	slov	uvažoval	i	o	přihlášení	do	ce-
lorepublikového	registru	kol.	V	takovém	
případě	 by	 kola,	 i	 díky	 dotaci,	 protože	
se	 jedná	 o	 placenou	 službu,	 mohla	 být	
označena	 speciální	 tekutinou	 na	 několi-
ka	místech.	Syntetickou	DNA	rozkóduje	
čtečka,	 strážníci	 tak	 při	 kontrole	 jasně	
určí	majitele.	„Ovšem	vzhledem	k	tomu,	
že	 za	 tři	 roky	 fungování	 stávajícího	 re-
gistru	kol	máme	v	evidenci	cirka	40	kol,	
tak	zavádět	jinou	službu	za	úplatek	nemá	
velký	 smysl,“	 tvrdí	 Sokol	 s	 tím,	 že	 jimi	
registrované	 kolo	 jako	 kradené	 v	 tomto	
roce	hlášeno	nemají.

reportáž

povinná výbava Kola

Ke každému jízdnímu kolu patří:  
•		bílá	 odrazka	 na	 přední	 části	 kola	

a	 červená	 na	 zadní	 části	 kola.	
Dále	na	kolo	patří	oranžové	odraz-
ky	na	pedály	a	na	 špice	kol.	Tyto	
odrazky	mohou	nahradit	 odrazové	
materiály	 umístěné	 na	 oděvu	 či	
obuvi	cyklisty.	Vždy	však	musí	být	
dobře	viditelné.

	 	Za	 snížené	 viditelnosti	 ještě	 vepře-
du	bílé	světlo	a	vzadu	červené	světlo	
nebo	 blikačka.	 Osvětlení	 může	 být	
připevněné	i	na	batohu	nebo	na	čele	
cyklisty.	Podmínka	však	je,	že	musí	
být	cyklista	již	z	dálky	vidět!

•		důležité	jsou	i	dvě	funkční,	na	sobě	
nezávislé	brzdy,	přední	a	zadní

•		volné	 konce	 trubice	 řídítek	 nebo	
páček	 brzd	 musí	 být	 zaslepeny	
nebo	hrany	obaleny.

•		dále	by	si	měl	cyklista	před	zahá-
jením	 cyklistické	 sezóny	 zkont-
rolovat	 pneumatiky	 a	 ráfky	 kol.	
Poškození	nebo	deformace	mohou	
narušovat	bezpečnost	jízdy

•		zda	má	cyklista	blatníky	nebo	kryt	
řetězu,	záleží	na	jeho	zvážení

•		další	podmínka	u	cyklistů	mladších	
osmnácti	 let	 je	 cyklistická	 přilba.	
Přilba	 je	 doporučená	 i	 pro	 ostatní	
cyklisty,	 hlavně	 pro	 ty,	 kteří	 jezdí	
denně.	Hlava	je	totiž	při	nehodě	jed-
nou	z	nejzranitelnějších	částí	těla.

Z	kontrol	vyplývá,	že	mnoho	cyklistů	
využívá	 ke	 zvýšení	 své	 bezpečnosti	
reflexní	vesty	nebo	jiné	reflexní	pás-
ky	na	oděvech.	Jedná	se	o	velmi	pozi-
tivní	zjištění,	ale	i	přes	tyto	doplňky	
je	 osvětlení	 kola	 za	 snížené	 viditel-
nosti	povinné!

Zdroj: Policie ČR
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	 V	rychlosti,	soupeření	a	v	 technickém	
hraní	 si	 s	 kolem	 patřili	 Češi	 vždy	 k	 těm	
nejlepším.	Jak	by	ne.	Vždyť	bikros	vzbuzu-
je	nadšení	již	u	těch	nejmenších	dětí.	Dů-
kazem	 toho	 je	 i	 osmiletý	Daren Dvořák	
z	Tišnova,	který	se	 letos	v	 létě	stal	mis-
trem	světa	v	kategorii	BMX.	„Stát na bed-
ně bylo zajímavé. Hodně lidí předem mnou 
tleskalo. Měl jsem radost,“	popsal	své	poci-
ty	z	přebírání	trofeje	světového	šampiona	
školák	Daren	Dvořák.	Malý	cyklista	jezdí	
za	sportovní	klub	Bike	team	Vyškov.	

Světový šampionát bikrosařů se ko-
nal na konci července v belgickém 
Heusden-Zolderu, ve tvé kategorii B8 
(Boys 8) startovalo 100 jezdců, nesku-
tečné číslo. Jaké pro tebe byly jednotli-
vé rozjížďky a co samotné finále? Měl 
jsi trému? Co se pár minut před star-
tem takového závodu honí osmiletému 
klukovi v hlavě?
Nejdříve	byly	tři	základní	rozjížďky	a	pak	
osmifinále,	čtvrtfinále	a	semifinále.	Při	fi-
nálové	jízdě	jsem	byl	trochu	nervózní.	Start	
nebyl	nejlepší,	byl	dobrý,	ale	nebyl	nejlep-
ší.	S	mým	kámošem	a	soupeřem	jsme	se	
navíc	 zachytili	 za	 nohu,	 naštěstí	 se	 mi	 ji	
pak	 podařilo	 vycvaknout.	 No	 a	 v	 zatáčce	
se	mi	podařilo	podjet	jednoho	kluka,	který	
byl	přede	mnou	na	prvním	místě.	Vítězství	
jsem	si	už	pak	nenechal	vzít.

Jaké jsi měl pocity, když jsi přebíral 
trofej?
Bylo	 to	 zajímavé,	 protože	 přede	 mnou	
hodně	lidí	tleskalo.	Měl	jsem	radost.	

Jak dlouho se vlastně bikrosu věnuješ 
a co tě na něm baví? Kluci ve tvém 
věku hrají povětšinou fotbal, hokej… 
Proč zrovna bikros?
Bikros	 jezdím	 od	 svých	 3,5	 let	 a	 dá	 se	
říct,	že	mě	na	něm	baví	všechno.	Teda	až	
na	cvičení.	Nejvíc	mě	baví	skákat	dvojáky	
a	lavice.	

Jak často a kde trénuješ?
V	létě	trénuji	dvakrát	týdně	ve	Vyškově	
a	také	jezdíme	na	bikrosové	kempy.	Přes	
zimu	 trénuji	 jednou	 týdně	 v	 Šenkvicích	
s	trenérem	Henkym.	A	někdy	o	víkendu	
mám	i	kempy.	A	mezitím	samozřejmě	cvi-
čím	a	jezdím.	

Loni ses stal ve francouzském Sa-
rrians mistrem Evropy, letos mistrem 
světa? Co dál?
Zatím	nic,	ale	do	budoucna	bych	chtěl	vy-
hrát	olympiádu.	

Máš nějaký vzor z bikrosového světa?
Ano,	mám.	Je	to	Māris	Štrombergs,	pro-
tože	dvakrát	vyhrál	olympiádu.

V září jsi nastoupil do třetí třídy. Co 
tě ve škole baví? Co říkají kamarádi 
a spolužáci na tvé sportovní úspěchy?
Baví	 mě	 tělocvik	 a	 kamarádi	 říkají,	 že	
jsem	 dobrý.	 Jeden	 můj	 kámoš,	 který	 se	
mnou	sedí	v	lavici,	se	i	na	ty	závody	ně-
kdy	kouká.	Líbí	se	mi,	že	mě	podporují.	

cením si každého výsLedku,
se kterým je daren sPoko-
jený

Nenahraditelnými průvodci na Dareno-
vě cestě za úspěchy jsou jeho rodiče – 
táta Kamil, který v mládí také jezdil bi-
kros, a máma Leona. Jak vnímá a vidí 
synovu kariéru něžnější polovina páru?
Nepochybně	 není	 jednoduché	 vidět	 své	
dítě	 při	 závodech,	 při	 nichž	 se	 jezdí	
ve	velké	rychlosti,	k	tomu	technická	ná-
ročnost,	četné	kolize	a	zranění…	Bikros	
je	přece	jen	adrenalinový	sport.	

Co Vaše nervy?
Nervy	určitě	mám,	ale	ne	z	toho,	že	by	se	
našemu	dítěti	mohlo	něco	přihodit;	zatím	
nejhorší,	 co	 se	 mu	 stalo,	 byla	 zlomená	
ruka	 a	 vyražený	 dech.	 To	 jsou	 zranění,	
která	se	mohou	stát	běžně	na	hřišti.	Spí-
še	 mám	 takové	 vnitřní	 obavy	 o	 to,	 aby	

rozhovor s osobností

Ve FINálOVÉ jízdě jSem měl TrOCHu TrÉmu
Zlata Ptáčková

Daren s trofejí u tišnovského pumptracku.
Foto: Zlata Ptáčková

Zatáčka, ve které Daren (číslo 168) riskantně podjel soupeře a vzápětí se stal mistrem světa 
v kategorii BMX. Foto: archiv Leony Brnkové



TN 10/2019 19

když	už	Daren	bikros	dělá	a	dělá	ho	dob-
ře	a	naplno	a	jede	na	závody,	aby	byl	spo-
kojený	s	výsledkem.	Nejde	o	to,	aby	byl	
první,	ale	aby	byl	 spokojený.	Aby	věděl,	
že	závod	odjel	tak,	jak	chtěl,	že	mu	vyšel.	
Že	ze	závodů	odjíždí	spokojený	domů.	To	
je	to,	co	mám	v	sobě	a	co	třeba	někdy	ne	
úplně	dobře	zvládám;	když	jede	domů	ne-
spokojen.

Jak moc je náročné skloubit zaměstná-
ní a péči o rodinu s cestováním na tré-
ninky a závody? 
Pro	 každého	 rodiče,	 který	 se	 rozhodne	
podpořit	své	dítě	v	tom,	co	ho	baví	a	co	mu	
jde,	je	to	určitě	hodně	náročné.	V	dnešní	
době	 je	 to	 zejména	 o	 rodičích.	 Někteří	
rodiče	 nejsou	 ochotni	 obětovat	 svůj	 čas	
a	pohodlí,	někdy	hrají	velkou	roli	i	finan-
ce.	S	Darenkem	jezdíme	několikrát	týdně	
do	 Vyškova	 na	 tréninky,	 dále	 na	 různé	
kempy	a	mimořádné	tréninky	v	ČR	i	zahra-
ničí,	v	zimě	do	Šenkvic	na	Slovensku,	kde	
je	menší	krytá	bikrosová	dráha.	Mnohdy	
z	Tišnova	vyjíždíme	o	půl	třetí	a	vracíme	
se	o	půl	jedenácté	v	noci	a	Daren	jde	dru-
hý	den	do	školy.	Je	to	o	spolupráci	s	paní	
učitelkou,	která	je	úžasná,	a	zároveň	je	to	
i	 o	 spolupráci	 s	 tím	dítětem,	 aby	nebylo	
přetěžováno	a	unaveno.	Je	to	náročné,	ale	
dali	jsme	se	do	toho,	a	tak	v	tom	jedeme.	
Určitě	to	za	to	stojí.	

Musí se dbát už v tak útlém věku na jí-
delníček malého sportovce? 
Na	sto	procent.	Dítě	nemůže	jíst	smažené	
hranolky,	smažené	sýry.	Musí	být	vedeno	
k	tomu,	že	má	jíst	věci,	které	jsou	ener-
geticky	 a	 výživově	 hodnotné.	 Bikros	 je	
fyzicky	náročný	sport	a	bude	to	čím	dál	
tím	 víc	 náročnější.	 Daren	 je	 zatím	 dítě,	

ale	je	potřeba,	aby	si	správné	stravovací	
návyky	osvojoval	již	nyní.	

Na jaké úrovni je bikros v České re-
publice? 
Český	 bikros,	 co	 se	 týká	 kategorie,	
ve	které	Daren	je,	tedy	osmiletí	kluci,	je	
na	tak	vysoké	úrovni,	že	v	podstatě	každý	
závod,	který	jedeme,	je	takové	malé	mis-
trovství	 světa.	Vždyť	v	samotném	 finále	
na	 letošním	 mistrovství	 světa	 v	 Belgii,	
kde	 bylo	 v	 Dájově	 kategorii	 100	 závod-
níků	z	celého	světa,	byli	ve	finále	tři	Češi	
a	všichni	jeli	výborně.	
Osmiletí	čeští	bikrosaři	se	mohou	navzá-
jem	hecovat	k	lepším	výsledkům.	Tragé-
dií	by	bylo,	kdyby	jeden	ze	závodníků	jez-
dil	stále	50	metrů	před	ostatními	a	neměl	
se	 kam	 posunovat.	 Zaplaťpánbůh	 za	 to,	
že	je	každý	závod	tak	strašně	napínavý.	
To,	 že	 Daren	 vyhrál	 mistrovství	 světa,	
neznamená,	že	je	lepší	než	jeho	kamarád	
Dominik,	který	tento	rok	vyhrál	mistrov-
ství	Evropy.	Jsou	to	prostě	kluci,	kteří	si	
to	dávají	každý	závod,	a	 jednou	to	vyjde	
tomu,	 jednou	 onomu	 a	 jednou	 úplně	 ně-
komu	 jinému.	Za	 to,	 že	Darenkovi	 vyšlo	
mistrovství	světa,	jsem	moc	vděčná.	Díky	
i	za	to,	že	mu	loni	vyšlo	mistrovství	Evro-
py.	Ale	teď	v	září	jsme	měli	závod	v	Boh-
nicích	 a	 měla	 jsem	 z	 něho	 nervy	 téměř	
stejně	velké	jako	na	mistrovství	světa.	Je	
to	jednoduše	závod	a	chceme,	aby	synovi	
vyšel,	aby	to	bylo	dobré.	Cením	si	každého	
výsledku,	se	kterým	je	Daren	spokojený.

rozhovor s osobností

Co je bikros
Bikros	 je	 individuální	 sport,	 při	 němž	
závodí	 skupina	 jezdců	 mezi	 sebou	
na	speciálně	upravených	tratích,	zhru-
ba	400	metrů	dlouhých.	Rozhodující	je	
kromě	rychlosti	rovněž	cit	pro	kolo	při	
dlouhých	 letech	 na	 velkých	 skocích.	
Neméně	důležitou	veličinou	je	i	drzost	
v	bojích	po	startu	a	v	zatáčkách.	
Základem	každé	bikrosové	tratě	je	star-
tovní	pahorek	se	startovní	rampou,	kte-
rá	vypustí	na	trať	vždy	osm	jezdců,	kteří	
mezi	 sebou	 bojují	 o	 postup	 do	 dalších	
částí	závodu.	Závody	jsou	díky	zmiňova-
né	velké	rychlosti	a	technické	náročnos-
ti	 atraktivní	 pro	diváky,	 pro	 jezdce	ale	
při	četných	kolizích	také	mnohokrát	bo-
lestivé.	Proto	mají	na	sobě	povinnou	vý-
bavu:	přilbu,	 rukavice,	dres	s	dlouhým	
rukávem	 a	 kalhoty.	 Nechybí	 chrániče	
kolen,	loktů	a	páteře.	Neméně	důležitou	
částí	je	i	cílová	rovinka.	

Vybrané části bikrosové dráhy

Klopené zatáčky:	propojují	 jednotlivé	
roviny	 dráhy.	 Jejich	 perfektní	 proje-
tí	 je	 jedním	 z	 klíčových	 momentů	 pro	
úspěch	v	závodu.	
Dvojskok:	 typická	 překážka,	 kterou	
se	 jezdec	snaží	překonat	přeskočením	
z	jednoho	skoku	na	druhý,	příp.	ji	pro-
jet	po	zadním	kole	anebo	klasicky	pro-
houpat.
Lavice:	podlouhlý	skok	s	rovnou	horší	
plošinou,	na	dráze	se	lze	setkat	s	modi-
fikacemi	tohoto	skoku.	
Postupný skok:	modifikace	dvojskoku	
a	 lavice.	 Překážka	 je	 tvořena	 dvěma	
skoky,	přičemž	první	odrazový	skok	je	
nižší	než	druhý,	dopadový	skok.	
Rhythm section:	 poměrně	 náročný	
prvek	bikrosové	dráhy.	Jde	o	sekvenci	
skoků,	 pro	 úspěšné	 zdolání	 je	 třeba	
správný	rytmus	a	rychlost	jízdy.

Bikrosař Daren Dvořák (první vpravo) při závodu v belgickém Heusden-Zolderu, kde získal 
další sportovní triumf – titul mistra světa. Foto: archiv Leony Brnkové
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	 Novou	sezónu	Kruhu	přátel	hudby	zahájí	 ve	středu	9.	 října	
ve	velkém	sále	Městského	kulturního	střediska	klavírní	trio	tvo-
řené	velmi	mladými	hudebníky.	Seznámili	se	při	studiu	na	Janáč-
kově	akademii	v	Brně	a	vloni	v	únoru	vytvořili	seskupení,	které	
pojmenovali	Trio con Colore.
	 „Každý jsme jiný,“	říkají	o	sobě.	„Jako by každý z nás předsta-
voval jinou barvu lidské duše. Neuvěřitelně nás ale baví naše barvy 
spojovat a tvořit tak jedinečné hudební okamžiky.“	Díky	podpoře	
známého	Guarneri	Tria	Prague	získali	brzy	možnost	zúčastnit	
se	letních	mistrovských	kurzů,	které	hostil	švýcarský	Wengen,	
a	kromě	nabírání	zkušeností	zde	posléze	i	koncertovali.
	 Složení	tria	tvoří	houslistka	Tereza Lásková	(*1994),	která	
s	hudbou	začínala	v	Hranicích	na	Moravě,	violoncellistka	Kate-
řina Blahová	(*1992),	původně	posluchačka	Základní	umělecké	
školy	na	Taussigově	ulici	v	Praze,	a	klavírista	Marián Kubačka	
(*1988),	 jehož	 první	 hudební	 kroky	 se	 odehrály	 ve	 slovenské	
Nitře.	Zatímco	violoncellistka	zvolila	jako	střední	školu	gymná-
zium	a	zakončila	je	společným	koncertem	s	Pražskou	komorní	
filharmonií	ve	Dvořákově	síni	pražského	Rudolfina,	její	kolegyně	
dala	přednost	brněnské	konzervatoři,	kterou	absolvovala	rovněž	
koncertem	 se	 symfonickým	 orchestrem,	 jediný	 pán	 v	 souboru	
zvládl	pro	jistotu	obojí	–	nejprve	Gymnázium	sv.	Cyrila	a	Meto-
děje	v	Nitře	a	poté	Církevní	konzervatoř	v	Bratislavě.

	 Soubor	má	v	repertoáru	hudbu	různých	stylů	a	časových	ob-
dobí.	 Klasicismus	 je	 zastoupen	 Ludwigem	 van	 Beethovenem,	
z	období	romantismu	hraje	trio	skladby	Sergeje	Rachmaninova,	
Antonína	Dvořáka,	Johannese	Brahmse	a	Josefa	Suka,	nechybí	
ale	ani	tvorba	20.	století	v	podobě	děl	Dmitrije	Šostakoviče,	Lu-
boše	Fišera	či	Astora	Piazzolly.

	 Hojně	prezentovaným	představitelem	jazzu	a	rockové	samby	
je	v	současnosti	Brazilec	Adriano Trindade.	Kytarista	a	zpěvák	
pocházející	z	Porto	Alegre	 již	koncertoval	ve	34	zemích	světa	
od	 evropských	 států	až	po	Nový	Zéland.	Zúčastnil	 se	 velkých	
festivalů	v	Londýně,	Mnichově	či	Glasgow,	v	Itálii	úspěšně	spo-
lupracoval	se	zpěvačkou	Lisou	Marone	a	vydal	tu	alba,	v	nichž	

se	mísí	bossa	nova	s	 jazzem,	v	několika	obdobích	své	kariéry	
působil	delší	čas	i	v	České	republice.
	 Již	v	létech	2012–13	absolvoval	velké	turné	po	českých	a	slo-
venských	městech,	během	kterého	vzniklo	i	CD	Live	In	Černo-
šice,	 o	 tři	 roky	 později	 se	 uskutečnila	 řada	 dalších	 koncertů,	
jeden	z	nich	dokonce	i	v	Předklášteří	při	tehdejších	rybářských	
slavnostech.	Na	zdejších	vystoupeních	je	od	té	doby	pro	Adriana	
Trindadeho	 ideální	doprovodnou	kapelou	pražská	skupina	Los	
Quemados,	v	jejíchž	řadách	působí	Filip	Spálený	s	baskytarou,	
Jakub	Doležal	se	saxofonem,	Ondřej	Pomajsl	za	bicími	a	na	klá-
vesové	nástroje	hraje	Jan	Bálek.
	 Na	aktuálním	turné	představuje	Trindade	své	páté	album	na-
zvané	 Balançando	 O	 Jazz,	 vydané	 v	 říjnu	 2017	 na	 labelu	 Loop	
Reclame	Records.	Nahrál	 je	živě	v	pražském	Jazz	Docku	za	do-
provodu	výše	zmíněných	českých	muzikantů	a	obsahuje	výhradně	
vlastní	autorský	materiál.	Jedna	ze	skladeb	se	jmenuje	I’m	Back	
To	Praga,	neboť	zpěvák	si	naše	hlavní	město	opravdu	velice	oblíbil.
	 Kdo	 má	 rád	 brazilské	 rytmy	 cinknuté	 jazzem	 s	 prvky	 afro,	
funky,	bopu	či	world	music,	neměl	by	si	nechat	ujít	příležitost	
navštívit	tišnovský	koncert	Adriana	Trindadeho	v	neděli 13. říj-
na v sále Městského kulturního střediska	na	Mlýnské	ulici.

divadlo/hudba

SpOjeNí BAreV lIdSKÉ duŠe
Václav Seyfert

Trio con Colore. Foto: archiv Tria con Colore

BrAzIlSKÉ rYTmY NA mlýNSKÉ
Václav Seyfert

Adriano Trindade. Foto: archiv Adriana Trindade
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	 Městské	kulturní	středisko	Tišnov	ve	spolu-
práci	se	spolkem	Oči	dokořán	vás	zvou	na	cha-
ritativní	cestopisnou	přednášku	Marka	Jelínka.

	 Marek Jelínek	se	po	zdařilé	výpravě	v	roce	2017	napříč	Jižní	
Amerikou	stal	hitem	cestovatelských	 festivalů.	Pravidelně	vy-
prodává	přednáškové	sály	a	pomalu	se	z	něho	stává	něco	jako	
„profesionální“	cestovatel,	což	má,	 jak	říká,	své	plusy	 i	mínu-
sy.	Jeho	přednáška	s	názvem	Koloběžkou	po	Asii	se	uskuteční	
v sále Kina Svratka v Tišnově v pondělí 21. listopadu.
	 Dobrodruh	Marek	na	své	červené	koloběžce	ujel	neuvěřitel-
ných	7	850	km	z	Nového	Dillí	do	Singapuru.	Cesta	vedla	přes	
devět	států	včetně	Indie	a	Nepálu,	kde	zdolal	i	známý	Annapur-
na	trek.	Cestou	uprostřed	chudého	Bangladéše	v	rámci	projek-
tu	 Dobroběžka	 navštívil	 školy	 provozované	 českou	 organizací	
ADRA.	 Zastavil	 se	 u	 Tádž	 Mahalu,	 v	 Nepálu,	 projel	 Barmou,	
Thajskem,	Laosem,	Vietnamem,	Kambodžou	a	Malajsií.	V	Kam-
bodži	zavítal	do	školy	CBE	Christine,	kterou	podporuje	spolek	
Kambodža	Oči	dokořán,	z.	s.,	se	sídlem	v	Tišnově.	
	 Dojet	 si	 k	 posvátné	 řece	 Ganze	 k	 magickému	 městu	 Vara-
nasí,	vykonat	 tam	rituál	v	podobě	zapálení	svých	bot	a	poslá-
ní	po	řece.	Z	hinduistických	chrámů	nechat	promlouvat	do	své	
duše	 hlas	 boha	 Šivy.	 Jezdit	 v	 třítýdenním	 monzunovém	 dešti	

v	růžové	pláštěnce	po	Laosu	a	učit	místní	buddhistické	mnichy	
jezdit	na	své	koloběžce.	Naučit	se	říkat	děkuji	v	osmi	jazycích...	
a	mnohem	více	Marek	Jelínek	prozradí	na	své	přednášce,	proto-
že,	jak	říká,	„Stojí za to věřit, že všechno je možné!“	
	 Pokud	nám	bude	Buddha	nakloněn,	 tak	se	v	závěru	večera	
můžete	těšit	na	vzácné	překvapení	přímo	z	Kambodže.
	 Začátek	v	19	hodin,	vstupné	150	Kč	 (v	předprodeji,	TIC,	po-
kladna	kina),	180	Kč	na	místě,	120	Kč	ZTP/děti,	důchodci.	 (Za-
koupením	vstupenky	podpoříte	školu	CBE	Christine	v	Kambodži)

	 Psal	se	18.	červenec	1996	a	Rudolph	Gulliani,	starosta	New	
York	City,	vyhlásil	toto	datum	jako	„Den	jeskynního	muže“	a	pře-
jmenoval	44.	Západní	ulici	na	ulici	„Jeskynního	muže“	(Caveman	
Way).	A	to	vše	na	počest	 jedné	z	nejslavnějších	one-man	show	

Caveman.	 V	 kontextu	 naší	 země	 se	 s	 takovým	
jevem	můžeme	setkat	v	zásadě	pouze	v	případě	
slavného	Čecha	Járy	Cimrmana.
	 „Obhajoba	 jeskynního	 muže“	 byla	 poprvé	
uvedena	 na	 Broadwayi	 v	 divadle	 Helen	 Hayes	
26.	března	1995.	O	rok	později	překonala	400	uve-
dení	 a	 zapsala	 se	 do	historie	Broadwaye	 jako	nejdéle	 uváděné	
představení	jednoho	herce.	Autorem	hry	je	muž	z	Kalifornie	Rob	
Becker,	který	začal	hrát	v	divadle	v	roce	1981.	Svého	Cavemana	
psal	tři	roky	v	době,	kdy	studoval	antropologii,	prehistorii,	psy-
chologii,	sociologii	a	mytologii	a	uvedl	jej	poprvé	v	roce	1991.	Jen	
v	USA	představení	vidělo	přes	2	miliony	diváků.	Než	se	hra	dosta-
la	na	Broadway,	tak	procestovala	křížem	krážem	Spojené	státy,	
od	San	Francisca	přes	Dallas,	Philadelphii,	Chicago	až	po	Wa-
shington	DC.
	 Proč	si	získal	Caveman	takovou	popularitu?	Odpověď	je	pros-
tá.	Jedná	se	o	základní	téma	lidského	života,	o	humorné,	a	přitom	
velmi	inteligentní	rozjímání	nad	tím,	jaké	jsou	rozdíly	mezi	mu-
žem	a	ženou	a	jak	z	těchto	rozdílů	vznikají	nedorozumění.	Že	to	
všichni	známe?	Ano,	známe,	vypointované	situace,	které	na	scé-
ně	vidíme,	dokonale	rezonují	s	naší	životní	zkušeností,	prostě	se	
v	nich	poznáváme.
	 Cavemana	 si	 zamilovali	 diváci	 po	 celém	 světě	 od	 Londýna,	
po	Jihoafrickou	republiku.	České	adaptace	se	režijně	ujal	Patrik	
Hartl,	scenárista	a	autor	mnoha	vtipných	knih.	V	inscenaci	alter-
nují	Jan	Holík	a	Jakub	Slach.	Po	uvedení	v	Čechách	se	představe-
ní	setkalo	se	stejným	úspěchem	jako	ve	světě.	A	není	se	co	divit.	
Z	tohoto	představení	vás	bude	bolet	bránice	od	smíchu.	Ale	tato	
bolest	je	nepochybně	snesitelná.

divadlo/hudba

S KOlOBěžKOu pO ASII
Pavel Hanák

Na výpravě napříč Jižní Amerikou. Foto: archiv Marka Jelínka

jeSKYNNí muž V TIŠNOVě
Pavel Hanák
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	 Letošní	prázdninový	čas	
nám	obohatily	v	Galerii	 Jo-
sefa	Jambora	dva	Art	cam-
py,	 pořádané	 formou	 pří-
městských	 táborů,	 Swist 
krajinou	 Ireny	 Iškievové	
a	 Světy za skříní	 Radky	
Kaclerové.	 Specifikum	 ga-
lerijních	 výtvarných	 dílen	
spočívá	 v	 jejich	 přímé	 návaznosti	 na	 aktuální	 výstavu,	 která	
se	v	době	 jejich	pořádání	v	galerii	prezentuje.	Výstava	vytváří	
prostředí,	s	nímž	se	děti	během	dílen	důkladněji	seznamují.	Zá-
leží	na	lektorovi,	který	aspekt	z	výstavy	si	sám	vybere,	aby	ho	
účastníkům	hravou	edukativní	formou	přiblížil.	Nejatraktivnější	
je	pro	děti	poznávání	a	praktikování	formálních	postupů,	které	
umělec	na	výstavě	ve	svých	dílech	prezentuje.

swist krajinou

	 Art	 camp	 s	 Irenou	 Iškievovou	 využil	 k	 inspiraci	 účastníků	
nejen	komiks	a	ilustraci	pedagogů	a	studentů	Sutnarky,	ale	také	
malířská	díla	Josefa	Jambora	a	téma	krajiny	v	kontextu	součas-
ného	umění.	Během	krátké	doby	vyměřené	pěti	dny	se	děti	vě-
novaly	knižní	vazbě	a	vytváření	vlastních	komiksů.	Přihlásilo	se	
18	účastníků	od	pětiletých	po	„teenagery“.	Vymysleli	si	vlastní	
komiksový	příběh,	který	svázali	do	vlastnoručně	připraveného	
leporela.	Hravou	formou	se	seznámili	s	obrazy	Josefa	Jambora.	
K	 výukovému	 programu	 přispěla	 vymýšlením	 hravých	 kvízů	
Barbora	Svátková	z	Muzea	města	Brna.	Zpestřením	Art	Campu	
byla	tvorba	s	Tomášem	Rybníčkem.	Získali	jsme	základní	infor-
mace	 o	 zobrazování	 krajiny	 ve	 městě,	 perspektivě,	 kompozici	
obrazu	a	o	teorii	barev.	Nečekaným	hostem	art	campu	byl	grafik	
Pavel	Coufalík,	který	uvedl	děti	do	světa	akční	malby	 Jackso-
na	Pollocka.	Pod	jeho	vedením	jsme	pojednali	obálku	katalogu	
k	aktuální	výstavě	abstraktními	barevnými	kompozicemi	tech-
nikou	Pollockova	„drippingu“.	Na	malou	chvilku	 jsme	se	stali	
expresivními	malíři.	Na	závěr	Art	campu	jsme	uspořádali	verni-
sáž	pro	rodiče.	Během	ní	se	uskutečnila	performance	v	galerij-

ní	zahradě	a	účastníci	provedli	své	blízké	interaktivní	instalací	
svých	prací	v	exteriéru.	Děkujeme	za	účast	externím	lektorům	
Barboře	Svátkové	a	Tomáši	Rybníčkovi	za	obohacení	programu	
a	Pavlu	Coufalíkovi	za	akci	stříkané	malby	katalogových	obálek.

světy za skříní

	 Cílem	 Světů	 za	 skříní	 Radky	 Kaclerové	 bylo	 seznámit	 děti	
s	technikou	animace.	Prošly	si	přípravou	námětu,	scénáře,	ani-
mací	a	natáčením,	střihem	a	obrazovou	i	zvukovou	postprodukcí.	
Zájem	byl	nečekaný,	sešlo	se	24	zájemců,	rozdělených	do	skupin,	
v	nichž	se	děti	mohly	na	chvíli	stát	režiséry,	výtvarníky,	scenáristy	
i	animátory.	V	posledním	srpnovém	týdnu	se	tak	v	galerii	rozví-
jely	roztodivné	a	magické	světy	za	skříní	a	zkoumalo	se,	jak	se	
vše	pohybuje.	Vytvářely	se	světy	v	krabicích,	vyráběly	se	optické	
hračky	s	podivnými	názvy:	thaumatrop,	zoetrop	a	flipbook,	dávaly	
se	do	pohybu,	animovaly	se	příběhy	o	dracích,	zlých	psech,	slad-
kých	čokoládách	či	kaštanových	obyvatelích	bloudících	po	cizích	
příbytcích.	Pro	nemalý	počet	účastnic	 tábora	 se	hlavním	 téma-
tem	 týdne	 stal	 život	 a	 dobrodružství	 koně.	 Uskutečnil	 se	 výlet	
na	Květnici	a	v	pátek	vernisáž	s	módní	přehlídkou	s	neobyčejnými	
kostýmy,	divadelním	mini	představením	ze	světa	koní	a	prezenta-
ce	vytvořených	videí	s	animacemi	za	účasti	Tišnovské	 televize.	
Děkujeme	všem	dětem	s	knírkem	i	bez	knírku,	oběšeným	nevěs-
tám,	vílám,	poustevníkům,	Gandalfům,	princezně	se	služebnými,	
tajemným	temným	postavám	a	koním!	A	děkujeme	Studiu	Scala	
v	Brně,	a	především	lektorce	Kamile	Restrepo	za	zapůjčení	tech-
niky,	vedení	animačních	dílen	a	skvělou	atmosféru.
	 Úspěšné	Art	campy	v	galerii	přilákaly	pozornost	dětí	z	Tiš-
nova,	blízkého	okolí,	i	ze	vzdálených	měst,	jako	jsou	Pardubice	
a	Praha,	které	trávily	 léto	u	svých	blízkých	v	Brně	a	Tišnově.	
Byla	pro	nás	 radost	s	dětmi	pracovat,	pozorovat	a	 rozvíjet	 je-
jich	výtvarné	nadání,	u	některých	opravdu	mimořádné!		Budeme	
ve	výtvarných	dílnách	pokračovat	i	v	roce	2020	nejen	o	letních,	
ale	 také	 poprvé	 již	 o	 jarních	 prázdninách,	 a	 také	 o	 sobotách	
a	nedělích,	případně	v	týdnu	speciálními	dílnami	vedenými	jako	
bonus	v	angličtině!	Těšte	se,	těšíme	se	na	vás!

Gjj

OHlÉdNuTí zA leTNímI ArT CAmpY V gAlerII
Irena Iškievová, Radka Kaclerová, Marta Sylvestrová
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INZERCE

objevte společnost thuasne
www.thuasne.cz

Úspěšná nadnárodní společnost Thuasne CR, s. r. o.,
jejíž aktivity jsou zaměřeny na výrobu
a prodej zdravotnických výrobků,
hledá pro svou výrobní divizi se sídlem v Předklášteří

vhodnou kandidátku pro pracovní pozici

ŠIČKA
Náplň práce:   • šití zdravotnických výrobků

Požadujeme:   • ZŠ/sŠ vzdělání
 • min. 1 rok praxe v šití
 •  pečlivost, pracovitost a manuální 

zručnost
 • dobrá pracovní morálka
 • trestní bezúhonnost

Nabízíme: •  zajímavé finanční ohodnocení
 •  stabilní zázemí prosperující firmy
 •  práce pro atraktivní odvětví 

zdravotnictví
 •  příjemné čisté pracovní prostředí
 • nástup možný ihned

Benefity: • 13. plat
 • týden dovolené navíc
 • stravenky
 •  příspěvek na penzijní/

životní připojištění
 • příspěvek na dopravu

bližší informace, týkající se této pracovní nabídky, budou předmětem osobních jednání vhodných 
kandidátů s vedením firmy thuasne CR, s. r. o., v předklášteří.

pokud vás tato nabídka oslovila a splňujete uvedené požadavky, zašlete svůj životopis 
na mailovou adresu prace@thuasne.cz.
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knihovna

	 Jedním	z	témat	nového	semestru	Uni-
verzity	volného	času	(UVČ),	kterou	pořá-
dá	počínaje	2.	 říjnem	Městská	knihovna	
Tišnov,	bude	i	podrobné	představení	všech	
základních	 gramofonových	 alb	 nejslav-
nější	hudební	skupiny	všech	dob.	V	cyklu	
nazvaném	The Beatles – příběh klasiků 
rockové hudby	bude	lektor	kurzu,	brněn-
ský	 hudební	 publicista	 a	 historik	 Petr	
Gratias,	 mapovat	 vývoj	 nahrávek	 liver-
poolské	 legendy	 od	 prvního	 alba	 Please	
Please	 Me	 z	 roku	 1963	 až	 po	 poslední	
Let	It	Be	(1970).	Bonusem	pak	bude	ještě	
průřez	písněmi,	které	skupině	vycházely	
na	singlech	–	s	nimi	se	setkáme	nejprve	
ve	4.	a	potom	v	závěrečné	8.	části.

	 Celý	seriál	je	rozvržen	do	osmi	zhruba	
dvouhodinových	 dílů,	 během	 nichž	 bude	
nejen	 znít	 hudba,	 ale	 prezentace	 bude	
vždy	doplněna	i	fotodokumentací,	případ-
ně	dostupnými	videoklipy.	Přednášky	se	
budou	konat	vždy	ve	středu	od	17	hodin,	
závěr	je	naplánován	na	29.	ledna	2020.
	 „Protože v pouhých osmi dílech není 
prakticky možné prezentovat historii Beatles 
v plné šíři, zvolil jsem variantu představení 
jejich studiových nahrávek na gramodesky,“	
říká	Petr	Gratias,	 který	není	mezi	 před-
nášejícími	v	rámci	tišnovské	UVČ	nováč-
kem.	 Již	 v	 období	 2013–14	 v	 knihovně	
s	úspěchem	uvedl	seriál	Kapitoly	z	histo-
rie	československé	rockové	hudby.

	 Účast	 na	 přednáškách	 sice	 byla	 pod-
míněna	závaznou	přihláškou,	ale	nebude-
-li	kapacita	naplněna,	 jistě	Vám	knihov-
na	nebude	bránit	nahlásit	se	dodatečně,	
případně	 za	 snížený	 poplatek	 navštívit	
jen	 některé	 díly	 celého	 cyklu.	 Fanoušci	
moderní	 hudby	 by	 si	 příležitost	 neměli	
nechat	ujít.

Cestopis
Tomík na cestách – Tuktukem z Thaj-
ska až na Moravu	–	Tomáš	Vejmola
17. 10. 2019 v 17.00
Tomáš	Vejmola	alias	Tomík	na	cestách	se	
vydal	na	další	neskutečnou	cestu.	Tento-
krát	 vyrazil	 s	 tuktukem	 z	 Thajska	 přes	
půl	světa	až	na	Moravu!	
Tuktuk	je	thajská	tříkolka,	kterou	si	To-
mík	 pořídil	 v	 Thajsku	 a	 bez	 jakýchkoli	
zkušeností	 se	 úplně	 sám	 vydal	 s	 tímto	
35	let	starým	vozem	na	roční	cestu	přes	
půl	 světa.	 Projel	 tak	 13	 000	km	 přes	
Thajsko,	 Myanmar,	 Indii,	 Nepál,	 Írán,	
Turecko,	 Bulharsko,	 Srbsko,	 Maďar-
sko	 a	 Slovensko,	 až	 jej	 přesně	 do	 roka	
a	do	dne	dotlačil	na	Moravu.	
O	tom,	že	to	jde,	když	se	chce,	jak	zvlád-
nout	těžké	situace,	nebo	jaké	to	je	být	sám	
jeden	rok	na	dobrodružné	cestě	a	mnoho	
barvitých	 historek	 plných	 neskutečných	
situací,	nabídek	k	sňatku,	útěků	před	slo-
nem,	 příšerných	 Indů,	 ale	 i	 nádherného	
Íránu	vám	Tomík	s	humorem	a	jistou	nad-
sázkou	mile	rád	poví	za	doprovodu	fotogra-
fií,	hudby	a	videí	promítaných	na	plátně.
Vstupné:	50	Kč

Vstupenky	zakoupíte	v	Městské	knihov-
ně	Tišnov	vždy	v	půjčovní	době.

odděLení Pro děti a mLádež
Knihy mého srdce
říjen–prosinec
Městská	 knihovna	 Tiš-
nov	a	ZŠ	Smíškova	před-
staví	v	měsíci	 listopadu	projekt	na	pod-
poru	 dětského	 čtenářství	 Knihy	 mého	
srdce.	Letošní	16.	ročník	věnujeme	sou-
časným	českým	autorům	Jiřímu	Šandero-
vi,	Markétě	Vydrové,	Zuzaně	Pospíšilové	
a	 připomeneme	 si	 120.	 výročí	 narození	
Ondřeje	Sekory.	

V	rámci	projektu	bude	probíhat	následu-
jící	program:
Rok Ondřeje Sekory 
říjen–prosinec 
Beseda	dětem	představí	jedinečného	spi-
sovatele	a	ilustrátora.	Na	besedu	navazu-
je	 dílna	 Hrátky	 se	 zvířátky.	 Děti	 uvítají	
knížky	plné	pohádkových	příběhů,	které	
dětem	 přibližují	 řadu	 známých	 zvířátek.	
Besedy	jsou	určené	dětem	1.–3.	tříd,	ter-
míny	je	třeba	předem	domluvit.

Jiří Šandera	–	setkání	se	spisovatelem
18. 10. 2019 v 8.00, 9.15 a 10.30
Na	besedu	zveme	žáky	1.	tříd.

Zuzana Pospíšilová	–	setkání	se	spiso-
vatelkou
7. 11. 2019 v 8.00, 9.00 a 10.00
Na	besedu	zveme	žáky	2.	a	3.	tříd.	

Markéta Vydrová	–	setkání	s	ilustrátorkou
21. 11. 2019 v 8.00 a 10.00 
Na	besedu	zveme	žáky	4.	a	5.	tříd.

Společné čtení 
26. 11. 2019 ve 13.30 
Závěr	 projektu	 neodmyslitelně	 patří	 se-
tkání	dětí,	rodičů	a	učitelů	v	dětském	od-
dělení	knihovny.	Odpolední	program	bude	
pokračovat	v	Galerii	Josefa	Jambora,	kde	
vyhlásíme	vítěze	výtvarných	prací	v	rám-
ci	derniéry	výstavy	Petra	Daniela	Hodina	
mezi	psem	a	vlkem.

Knihy očima dětí	–	žákovská	výstava	
15.–26. 11. 2019	–	Galerie	Josefa	Jambora	
26. 11. 2019 – 30. 4. 2020	–	Městská	
knihovna	Tišnov
Výtvarné	 a	 literární	 práce	 dětí	 1.	 a	 2.	
stupně	 vznikaly	 jako	 odezva	 na	 čtenář-
ské	 aktivity,	 ve	 kterých	 děti	 četly,	 psa-
ly	 a	 besedovaly	 nad	 knihami.	 Výstava	
bude	ke	zhlédnutí	během	otevírací	doby	
knihovny	a	galerie.

dO TIŠNOVA zAVíTAjí BeATleS
Václav Seyfert

říjeN 2019 V KNIHOVNě
Edita Hečová
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	 V	sále	kulturního	domu	v	Železném	se	počínaje	rokem	2014	koná	
každý	 podzim	 koncert	 některé	 z	 legend	 československé	 rockové	
hudby.	Sérii	zahájila	skupina	Jazz	Q	Martina	Kratochvíla,	v	dalších	
létech	pak	vystoupili	Pavol	Hammel,	Ivan	Hlas	Trio,	Jan	Hrubý	se	
skupinou	Kukulín	a	vloni	Energit	kytaristy	Luboše	Andršta.
	 Je	symbolické,	že	právě	v	roce	30.	výročí	konce	komunistických	
časů	dojde	na	kapelu,	která	sice	v	oněch	neblahých	dobách	stávala	
na	poněkud	jiných	pódiích	než	výše	jmenovaní	kolegové,	o	to	více	
ale	psala	důležité	kapitoly	našich	–	a	to	nejen	hudebních	–	dějin.
	 The Plastic People of the Universe vznikli	 v	 roce	 1968,	
jejich	 profesionální	 kariéra	 ale	 měla	 poměrně	 krátké	 trvání.	
Na	rozdíl	od	mnoha	jiných	se	kapela	s	nástupem	normalizace	ne-

dala	přinutit	k	žádným	ústupkům,	takže	přišla	o	možnost	oficiál-
ně	koncertovat	a	byla	nucena	uchýlit	se	k	působení	na	under-
groundové	 scéně.	Přestože	 její	 tvorba	 nebyla	 vůbec	 zaměřena	
proti	 panujícím	 společenským	 pořádkům,	 stala	 se	 tehdejšímu	
establishmentu	díky	své	neústupnosti	natolik	trnem	v	oku,	že	si	
ji	 „bolševik“	 společně	 s	 dalšími	 přáteli	 z	 undergroundové	 ko-
munity	vytipoval	k	exemplárnímu	potrestání.	Zatčení	několika	
osob	se	pak	stalo	popudem	ke	vzniku	Charty	77,	což	je	už	dosta-
tečně	známá	historie.	Skupina	hrála	i	po	celá	80.	léta	a	vydávala	
na	neoficiálních	nosičích	nebo	v	zahraničí	i	nová	alba.
	 Po	listopadu	1989	Plastic	People	nejprve	vůbec	nevystupo-
vali	(výjimkou	byl	jediný	koncert	původní	sestavy	v	roce	1992),	
obnovení	 pravidelné	 činnosti	 nastalo	 až	 v	 roce	 1997.	 Plynulý	
vývoj	byl	ovšem	znovu	přerušen,	tentokrát	smrtí	klíčového	člena	
skupiny	Milana	Hlavsy.
	 Po	 roce	 2000	 se	 v	 sestavě	 Plastiků	 začaly	 objevovat	 nové	
tváře,	až	roku	2016	došlo	k	rozdělení	stávající	kapely	na	dvě.	
Jednu	 odnož,	 která	 ke	 svému	 názvu	 připojuje	 přídomek	 „new	
generation“,	vytvořili	Jiří	Kabeš	a	Josef	Karafiát,	tu	druhou,	s	níž	
se	právě	v	Železném	setkáme,	pro	změnu	Josef	Janíček	(kláve-
sy),	 Vratislav	 Brabenec	 (saxofon)	 a	 Jaroslav	 Kvasnička	 (bicí).	
Doplňují	je	Jan	Judl	(baskytara)	a	David	Babka	(kytara).
	 Vstupenky	na	koncert,	který	se	uskuteční	v	pátek 18. října 
od 19 hodin,	lze	zakoupit	v	předprodejích	v	knihkupectví	paní	
Raškové	v	Tišnově	nebo	na	obecním	úřadě	v	Železném.

kultura

legeNdA čeSKÉHO uNdergrOuNdu V železNÉm
Václav Seyfert

The Plastic People of the Universe. Foto: archiv kapely

	 Koncem	roku	vyjde	kniha,	která	mapuje	osobnost	dalšího	vý-
znamného	tišnovského	výtvarníka.
	 Po	úspěšné	monografii	o	akademickém	malíři	Františku	Ště-
pánovi	je	to	kniha	nazvaná	Akademický	malíř	Norbert	Pokorný	
a	jeho	rod.	Autorem	knihy	je	opět	Mgr.	Miroslav	Pavlík,	kterému	
se	podařilo	zmapovat	tvorbu	Norberta	Pokorného	(1869–1954),	
jehož	život	je	od	narození	spjat	s	Tišnovem.	Nebyla	to	lehká	prá-
ce,	protože	jeho	dílo	je	součástí	výzdoby	desítek	kostelů	a	kaplí	
nejen	na	Moravě,	ale	také	na	Slovensku.	Na	zmapování	jeho	díla	
se	podílel	také	tišnovský	badatel	Josef	Hromčík.
	 Norbert	Pokorný,	malíř	a	fotograf,	prožil	celý	svůj	život	v	Tišnově	
na	Brněnské	ulici	č.	10	a	byl	to	v	Tišnově	první	profesionální	malíř.	
Jeho	obrazy	najdeme	jak	na	tišnovské	radnici	(např.	obraz	tišnovské	
radnice	před	rokem	1905),	ale	také	v	kostele	sv.	Václava,	pro	který	
namaloval	rozměrný	obraz	Růžencová	Panna	Marie.	Také	Podho-
rácké	muzeum	má	ve	svých	sbírkách	několik	malířových	obrazů.	
Norbert	 Pokorný	 nemaloval	 jen	 sakrální	 obrazy,	 ale	 také	 v	 řadě	
z	nich	zobrazil	starý,	dnes	již	zmizelý	Tišnov.

	 Kniha	je	doplněna	mnoha	fotografickými	dokumenty	ze	života	
malíře	a	jeho	rodiny.	Jedna	z	kapitol	je	věnována	rovněž	dalšímu	
pokračovateli	malířské	dynastie	Ing.	arch.	Norbertu	Pokornému,	
tišnovskému	rodáku,	který	nyní	bydlí	v	Hořepníku.
	 Kniha	připomene	tvorbu	a	osobnost	malíře,	jehož	dílo	bylo	zamě-
řeno	především	na	sakrální	tvorbu,	kterou	minulý	režim	záměrně	
opomíjel.	Snad	se	tato	kniha	stane	důstojnou	rehabilitací	jeho	jmé-
na.	Norbert	Pokorný	by	si	to	určitě	zasloužil.
	 Kniha,	 doplněná	 o	 celou	 řadu	 barevných	 reprodukcí,	 vyjde	
v	říjnu	tohoto	roku	a	bude	na	trh	uvedena	slavnostním	křtem,	
o	kterém	bude	včas	veřejnost	informována.

mONOgrAFIe
O NOrBerTu pOKOrNÉm

Josef Ondroušek

Z díla Norberta Pokorného. Foto: archiv Miroslava Pavlíka
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	 V	minulých	číslech	jsme	se	věnovali	pře-
vážně	tišnovským	památkám	nebo	okolní	
přírodě.	 Zajímavosti,	 které	 stojí	 za	 vidě-
ní,	najdeme	jak	v	blízkém,	tak	v	širokém	
okolí.	Protentokrát se budeme věnovat 
židovským památkám na Lomnici. 
	 Od	závěru	17.	století	fungovala	v	Lomni-
ci	čím	dál	tím	více	se	rozrůstající	židovská	
komunita.	 Ta	 se	 soustředila	 v	 západní	
části	městečka,	kde	během	18.	století	sa-
mostatně	 vzniklo	 židovské	 ghetto.	 První	
zmínky	o	židech	v	Lomnici	se	objevují	už	
od	 16.	 století.	 Židovská	 obec	 byla	 velmi	
chudá	a	rozvíjela	se	velmi	pomalu.
	 Vlídnější	 tvář	 ukázal	 židům	 až	 konec	
18.	 století,	 který	 přinesl	 reformy	 rušící	
největší	nespravedlnost	vůči	židovskému	
obyvatelstvu.	 Nové	 možnosti	 podnikání	
zajistily	rychlejší	ekonomický	růst,	takže	
zde	brzy	přibyly	lázně,	kamenná	synago-
ga	 i	 židovská	 škola,	 kterou	 navštěvoval	
i	jistý	počet	křesťanských	žáků.	Po	zruše-
ní	samostatné	židovské	obce	v	roce	1918	
se	stali	lomničtí	židé	právoplatnými	oby-
vateli	Lomnice,	kterými	zůstali	až	do	za-
čátku	2.	světové	války.	Osada	zde	existo-
vala	více	než	200	let.	Bohužel	po	válce	se	
nikdo	z	židovských	obyvatel	nevrátil.	
	 První	 památkou	 je	 synagoga.	 Ta	 byla	
centrem	 náboženského	 a	 společenské-
ho	 života.	 Původní	 stavba,	 úzká	 dřevěná	
budova	 s	 kamennou	 podezdívkou	 byla	
na	 konci	 18.	 století	 natolik	 zchátralá,	 že	
se	 členové	 židovské	 obecní	 rady	 rozhodli	
pro	stavbu	synagogy	nové.	Na	financování	
stavby	se	podílela	celá	židovská	obec,	kte-

rá	přijímala	i	dary	od	dalších	moravských	
židovských	obcí.	Synagoga	byla	vystavěna	
ve	značně	konzervativních	 formách	pozd-
ního	baroka,	jde	o	halovou	budovu	na	ob-
délném	půdorysu	se	schodišťovým	přístav-
kem,	 který	 vede	 na	 oddělenou	 ženskou	
galerii	 v	 západní	 části	 stavby.	 Jedinými	
ozdobami	 v	 prostém	 interiéru	 jsou	 štuky	
na	valené	klenbě	a	dodnes	dochované	zbyt-
ky	hebrejských	nápisů	na	stěnách.	U	dveří	
do	synagogy	nad	dvěma	pokladničkami	je	
uveden	 nápis,	 který	 v	 překladu	 znamená	
„Dar	ve	skrytu	utišuje	hněv“	a	na	protileh-
lé	 stěně	 je	 napsáno	 v	 překladu	 označení	
pro	 náboženskou	 školu,	 pro	 niž	 byly	 pří-
spěvky	dárců	určeny.	Po	opravě	synagogy	
v	roce	1997	byla	na	venkovní	zdi	odhalena	
pamětní	deska	obětem	holocaustu.
	 Přímo	naproti	 lomnické	synagoze	sto-
jí	budova	někdejšího	rabinátu	a	židovské	
školy,	 která	 sídlila	 v	 přízemí.	Škola	 byla	
zřízena	v	roce	1781	a	byla	financována	ži-

dovskou	obcí.	Vyučovala	se	zde	němčina,	
matematika	a	náboženství.	Škola	vyučující	
v	němčině	měla	takový	věhlas,	že	se	mezi	
žáky	nacházelo	více	křesťanských	dětí	než	
židovských.	V	poschodí	bylo	postaveno	ně-
kolik	bytů,	v	 jednom	bydlel	 rabín	a	další	
byty	sloužily	k	potřebám	židovské	obce.	
	 Židovský	 hřbitov	 rozkládající	 se	
na	 okraji	 židovského	 ghetta	 patří	 k	 nej-
krásnějším	a	nejvýznamnějším	židovským	
hřbitovům	 na	 Moravě	 a	 stal	 se	 inspirací	
velkému	 množství	 uměleckých	 děl.	 Nej-
starší	 nalezený	náhrobek	pochází	 z	 roku	
1716,	 což	 s	 největší	 pravděpodobností	
ukazuje	 i	 na	 datum	 založení	 hřbitova.	
Do	 dnešních	 dnů	 se	 na	 hřbitově	 docho-
valo	 téměř	 tisíc	 náhrobků	 rozmístěných	
po	celé	ploše	hřbitova.	Nejstarší	náhrobky	
s	hebrejskými	nápisy	a	tesanými	ornamen-
ty	jsou	vytvořeny	z	bílého	mramoru	a	pís-
kovce	 a	 nacházejí	 se	 zejména	 ve	 svahu	
západní	 části	 hřbitova.	Novější	 náhrobky	
z	19.	a	20.	století	jsou	vytvořené	převážně	
z	černé	a	světlé	žuly	a	dokumentují	jména	
povolání	 a	 postavení	 většiny	 obyvatel	 ži-

dovské	obce	před	2.	světovou	válkou.	Sta-
rý	barokní	hřbitov	rozšířený	v	roce	1829	
byl	 doplněn	 nedávno	 zrekonstruovanou	
márnicí.	Na	hřbitově	je	pohřbeno	několik	
významných	lomnických	osobností.
	 V	synagoze	se	pořádají	mnohé	kulturní	
akce.	Při	těchto	příležitostech	je	otevře-
na	veřejnosti.	Mimo	sezónu	lze	na	úřadu	
městyse	 Lomnice	 dohodnout	 návštěvu	
jak	synagogy,	tak	expozice	na	židovském	
hřbitově.	
	 Turisticky	 atraktivních	 míst	 je	 zatím	
ještě	dostatek	a	k	nim	se	vrátíme	v	příš-
tím	čísle.

pO STOpáCH žIdOVSKýCH pAmáTeK
Eliška Špačková

Židovská synagoga v Lomnici. 
Foto: archiv TIC

Židovský hřbitov v Lomnici. Foto: archiv TIC

Jeden z náhrobků na židovském hřbitově. 
Foto: archiv TIC





TN 10/201928

informace z tišnovska

	 Je	to	neuvěřitelné!	V	Doubravní-
ku	 se	29.	 října	dožívá	 rovných	 sta	
let	 malíř	 Stanislav Bělík.	 Ještě	
ve	 svých	 pětaosmdesáti	 letech	 pu-
toval	od	pramene	Svratky	až	po	její	
vyústění	pod	Pálavou	na	jižní	Mora-
vě	a	obrazem	zaznamenával	krajinu	
kolem	 řeky.	 	 Celý	 cyklus	 obsahuje	
několik	 desítek	 obrazů	 a	 byl	 vy-
staven	 na	 mnoha	 místech	 –	 Brno,	
Doubravník,	Tišnov,	Vír,	Nedvědice	
a	 další	 významná	 místa.	 V	 tomto	
cyklu	vyšla	nedávno	publikace	Kra-

jinou	řeky	Svratky	–	víc	než	pouhý	průvodce	od	Ivana	Koláčného	
a	Stanislava	Bělíka.	
	 Stanislav	Bělík	se	narodil	v	Brně,	ale	jeho	celý	život	je	spjat	
s	Doubravníkem	a	blízkým	okolím.	Je	mnohostranným	malířem.	
Vynikající	 jsou	 jeho	 portréty	 a	 žánrové	 obrazy,	 stejně	 tak	 rád	
maluje	podhoráckou	a	horáckou	krajinu.	Z	cest	a	pobytu	v	za-
hraničí	 (Španělsko,	 Řecko,	 Itálie,	 Francie,	 Chorvatsko,	 Ho-
landsko	aj.)	přivezl	obrazy	a	kresby.	Je	i	malířem	zátiší,	hlavně	
květin.	 V	 grafice	 rád	 pracuje	 s	 dřevořezem,	 dřevorytem	 nebo	
linorytem.	Má	černobílou	i	barevnou	grafiku.	Motivem	zůstává	

zejména	Doubravník	a	okolí.	Upoutají	i	knižní	značky	(ex	libris)	
tvořené	pro	přátele,	návrhy	na	plakáty,	diplomy	a	další	výtvar-
né	aktivity.	Ilustroval	řadu	obecních	kronik,	obrázky	kreslil	pro	
tvorgu	regionálních	autorů.
	 Z	 období	 těsně	 po	 osvobození	 pocházejí	 hlavně	 jeho	 portréty	
pozoruhodné	kvality.	A	také	žánrové	obrazy.	Rád	vystavoval	v	pod-
horáckém	a	horáckém	regionu,	ale	i	na	jiných	místech	naší	země.	
	 O	 jeho	 tvorbě	 vyšly	 k	 výstavám	 drobné	 katalogy,	 řada	 pří-
spěvků	v	tisku,	byly	vydány	publikace	Sborník	k	 jubileu	2014	
–	95	let	úspěšného	života	umělce	Stanislava	Bělíka	z	Doubrav-
níku.	Je	uveden	ve	slovníku	Mgr.	Miroslava	Pavlíka	Od	Veveří	
k	Pernštejnu	(2017).	
	 Popřejme	Mistru	Stanislavu	Bělíkovi	k	významnému	životní-
mu	jubileu	hodně	zdraví,	pohody	a	spokojenosti.

	 Dne	28.	června	se	v	Jamném	konala	pátá	Jamenská	pouť	k	pří-
ležitosti	svátku	patronů	Unínské	farnosti	sv.	Petra	a	Pavla.	Byla	
zahájena	poutní	mší	svatou,	kterou	vedl	páter	R.	D.	Ervín	Jansa,	
za	což	mu	patří	veliké	díky	ze	strany	občanů.	Předseda	Osadního	

výboru	 Jamného	 Jiří	Procházka	následně	zahájil	poutní	 zábavu	
a	uvítal	všechny	hosty.	Pouť	opět	navštívil	kníže	s	kněžnou,	kte-
ré	přivezl	kočár	tažený	dvěma	vraníky.	Při	ortelu	si	návštěvníci	
připomněli,	co	se	za	poslední	rok	v	Jamném	událo.	Za	nepříjem-
nosti	vzniklé	v	uplynulém	roce	byl	na	příkaz	knížete	a	kněžny	od-
souzen	jamenský	beran	k	ranám	holí	a	k	jednomu	roku	v	šatlavě.	
	 Návštěvníci	zhlédli	taneční	vystoupení	Inspira	a	také	taneč-
ní	 skupiny	 Holky	 ze	 Smíškajdy	 a	 tradičně	 fandili	 účastníkům	
Jamenského	 trojboje,	kteří	 zabojovali	 o	pamětní	pivní	 půllitry.	
Zručný	Miloš	Kněžínek	vystavil	ukázku	svých	řezbářských	pra-
cí.	Poutní	hosté	měli	příležitost	zapojit	se	do	zábavného	kvízu	
pro	dospělé	 i	pro	děti	a	poslechnout	si	několik	vtipných	písní	
v	brněnském	hantecu	z	dílny	Tomáše	Henžla.	Děti	řádily	na	ská-
kacím	hradu,	a	kdo	hledal	klidné	prostředí,	měl	možnost	zúčast-
nit	 se	 duševní	 dílny	u	 jamenského	 rybníka,	 při	 níž	Šárka	Ko-
houtková	zasvětila	zájemce	do	různých	 forem	meditací	včetně	
vytváření	mandal	a	meditace	čokoládové.	Poutní	zábava	pokra-
čovala	do	pozdních	nočních	hodin,	na	které	k	tanci	a	poslechu	
hrál	oblíbený	DJ	Honza.	
	 Letošní	 Jamenská	pouť	se	velmi	vydařila,	 za	což	patří	díky	
všem,	 kdo	 akci	 Osadního	 výboru	 Jamné	 podpořili,	 především	
městu	Tišnov,	společnostem	KORAL,	s.	r.	o.,	KAMPOS,	s.	r.	o.,	
VITAR,	 s.	 r.	 o.,	 MONOTREND	 s.	 r.	 o.,	 Bednář	 Interier,	 Rádiu	
Krokodýl,	 Truhlářství	 Jiří	 Procházka,	 Kovářství	 a	 zámečnictví	
Riedl	Hájek,	a	všem	Jameňákům,	již	pomáhali	s	přípravami	a	po-
díleli	se	na	organizaci.

STO rOKů
dOuBrAVNICKÉHO mAlíře

Josef Pavlík

Stanislav Bělík 
– autoportrét (kresba).

jAmeNSKá pOuť
Alena Kožíková

V rámci Jamenské pouti zhlédli návštěvníci taneční vystoupení Inspi-
ra a také taneční skupiny Holky ze Smíškajdy. Foto: Jana Němcová

Krajina. Foto: archiv Josefa Pavlíka
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	 S	 radostí	 vám	 oznamujeme,	 že	 nově	
vybudovaná	 Svazková	 mateřská	 škola	
VENKOV	v	obci	Železné	zahájila	svůj	pro-
voz	prvním	školním	dnem	2.	září.	Za	sou-
časného	počtu	38	dětí	ve	věku	od	2,5	do	6	
let.	 Je	 jen	 šest	 předškoláků,	 kterým	 již	
v	prvním	týdnu	začalo	povinné	předškol-
ní	 vzdělávání.	 Investorem	výstavby	byla	
obec	Železné,	zřizovatelem	školské	práv-
nické	osoby	a	provozovatelem	mateřské	
školy	je	Dobrovolný	svazek	obcí	Tišnov-
sko.	 Realizace	 výstavby	 nové	 školky	
je	 projektem	 šesti	 svazkových	 obcí:	 Že-
lezné,	 Šerkovice,	 Unín,	 Hluboké	 Dvory,	
Bukovice	a	Rohozec,	které	roky	bojovaly	
s	umístěním	svých	dětí	v	okolních	před-
školních	zařízeních.	
	 Děti	 jsou	 tu	 rozděleny	 do	 dvou	 krás-
ných,	 moderně	 a	 funkčně	 vybavených	
tříd,	 kde	 si	 hrají,	 učí	 a	 dovádí	 ve	 třídě	
„mravenečci“	nebo	„včeličky“,	dle	svého	
bydliště.	 Takto	 nejsou	 narušena	 kama-
rádství	ze	společné	vesnice,	což	přivítali	
hlavně	rodiče.	Ve	třídách	hned	první	škol-
ní	 týden	proběhlo	 logopedické	vyšetření	
s	následným	harmonogramem	logopedic-
ké	práce	s	dětmi	přímo	v	mateřské	škole.	
	 Provozní	 doba	 svazkové	 školky	 je	
od	6.30	do	17.00	hodin.	Strava	 je	zajiš-
těna	dovozem	ze	školní	jídelny	Základní	

školy	a	Mateřské	školy	Dolní	Loučky.	Pe-
dagogický	 tým	čtyř	kvalifikovaných	uči-
telek	 vede	 paní	 ředitelka	 Mgr.	 Barbora	
Packová.	
	 Učitelům	 i	 rodičům	 srdečně	 přejme,	
aby	se	jim	všem	v	nové	školce	líbilo,	měli	

s	ní	jen	pozitivní	vztahy,	no	a	našim	„ma-
ličkým“	 přejme	 plnou	 náruč	 krásných	
zážitků,	na	které	budou	jednou	s	láskou	
vzpomínat.

Dobrovolný	 svazek	 obcí	 Tišnovsko	 ob-
držel	 od	 Jihomoravského	 kraje	 finanční	
podporu	na	projekt	z	dotačního	programu	
„Zdravé	municipality	JMK	2019“	ve	výši	
48	 300	 korun.	 Tyto	 prostředky	 budou	
použity	na	realizaci	projektu	„Zachraňuj	
a	 buď	 připravený	 aneb	 první	 pomoc	 při	
ohrožení	 života“.	 Cílem	 projektu	 je	 pro-
střednictvím	 vzdělávání	 a	 praktického	
nácviku	 první	 pomoci	 podpořit	 aktivity	
směřující	k	osvětě	zdraví	v	našem	regio-
nu	se	zapojením	široké	veřejnosti.	Vzdě-

lávání	proběhne	formou	pěti	akreditova-
ných	 školení	 s	 certifikovaným	 lektorem	
KPCR	první	pomoci,	včetně	praktického	
nácviku	 dovedností	 první	 pomoci	 a	 re-
suscitace	v	těchto	termínech:	3.	10.	obec	
Žďárec	(kulturní	dům),	7.	10.	obec	Lažán-
ky	(místní	tělocvična),	8.	10.	obec	Dolní	
Loučky	 (sokolovna),	 9.	 10.	 obec	 Hrad-
čany	 (kulturní	 dům)	 a	 10.	 10.	 městys	
Lomnice	 (orlovna).	 Přednášky	 začínají	
od	17.00	hodin	a	po	jejich	ukončení	bude	
zájemcům	vydáno	potvrzení	o	absolvová-

ní	uvedeného	školení.	Rodiče,	dospívají-
cí,	důchodci,	pečující	rodiče	malých	dětí	
i	seniorů,	zkrátka	každý,	kdo	nechce	stát	
stranou,	když	 jde	o	 život,	 je	 srdečně	ví-
tán.	Přesné	informace	o	konání	Vám	rádi	
poskytnou	buď	na	obecních	úřadech	za-
pojených	obcí,	nebo	je	naleznete	na	webu	
našeho	 svazku	 www.dsotisnovsko.cz.		
Těšíme	se	na	Vás.	

informace z tišnovska

zAHájeNí čINNOSTI mATeřSKÉ ŠKOlY VeNKOV
Miriam Jedličková, manažerka DSO Tišnovsko

Jedna ze tříd nové Svazkové mateřské školy Venkov v Železném.
Foto: archiv DSO Tišnovsko

zACHrAňuj A Buď přIprAVeNý
aneb První Pomoc Při ohrožení života

Miriam Jedličková, manažerka DSO Tišnovsko
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	 V	rozhovoru	v	letošním	4.	čísle	Tišnov-
ských	novin	jsem	přiznal,	že	při	toulkách	
přírodou	 vidím	 rozmanité	 negativní	 jevy	
více	 než	 lidé,	 kteří	 nejsou	 profesně	 za-
interesovaní.	Ale	 zatím	 to	naštěstí	bývá	
vyváženo	 tím,	 co	 potěší.	 Zkusím	 proto	
o	těch	smutných	i	o	těch	radostných	zá-
žitcích	z	přírody	Tišnova	a	okolí	psát	sou-
běžně.	Tak	nejdříve	to	smutné.
	 V	noci	ze	čtvrtka	6.	na	pátek	7.	června	
si	 i	 v	 Tišnově	 zařádila	 bouře.	 Polámala	
a	olámala	některé	stromy	ze	zbytku	kdysi	
souvislého	višňového	stromořadí	v	Hybe-
šově	ulici.	A	strhla	větve	 i	 z	 višně	před	
naším	domem,	strhla	je	však	do	naší	za-
hrady,	nikoliv	do	silnice,	 tedy	na	stranu	
veřejnou.	Tam	už	byla	její	koruna	v	prů-
běhu	let	vícekrát	ořezávána,	aby	neohro-
žovala	chodce	a	dopravu.	Žili	jsme	s	tou	
višní	přes	třicet	let	a	měli	ji	moc	rádi.	Tě-
šívali	 jsme	se	zejména	na	přelom	dubna	
a	 máje,	 kdy	 se	 proměňovala	 v	 bělostný	
oblak	květů.	Úlevný	býval	stín	zelené	ko-
runy	v	létě,	krásou	vynikala	i	černá	spleť	
větví	v	zimě,	kdy	se	v	ní	stavovali	cestou	
na	krmítko	rozmanití	ptáci.	Věděli	 jsme,	
že	strom	stárne,	že	 je	napaden	houbami	
a	že	bude	muset	být	v	dohledné	budouc-
nosti	skácen.	Ovšem	až	v	době	vegetační-
ho	klidu,	kdy	s	tím,	sice	neradi,	budeme	
počítat.	 Skutečnost,	 že	 se	 teď	 při	 bouři	
část	koruny	zřítila	do	naší	zahrady,	nám	
nevadila.
	 V	pátek	dopoledne	jsem	vyjel	na	kole	
za	nákupem.	Když	jsem	se	po	hodině	vra-
cel,	už	z	dálky	jsem	slyšel	jekot	motorové	
pily.	Nemohl	jsem	tomu	uvěřit,	naše	milo-
vaná	višeň	již	ležela	na	zemi,	kmen	roz-
řezaný	ve	velekupě	větví	s	načervenalými	
zrajícími	plody.	„Já	 jsem	si	hned	myslel,	
že	se	vám	to	nebude	 líbit!“	 rozpačitě	se	
usmíval	městským	úřadem	povolaný	spe-
cialista	na	rizikové	kácení,	který	s	námi	
léta	 spolupracoval	 na	 ochranářsky	 za-
měřeném	 televizním	 pořadu	 „Příroda	
Tišnovska“.	Nu,	nelíbilo	se	mi	to	a	je	mi	
z	toho	smutno	dodnes.	Uvědomil	jsem	si,	
že	se	jen	sotva,	kvůli	ochranným	pásmům	
inženýrských	sítí,	podaří	nějaké	stromo-
řadí	sem	vrátit.	A	naše	ulice	bude	stejně	
pustá	jako	třeba	blízká	Havlíčkova.	I	tam	
růstávalo	 krásné	 višňové	 stromořadí;	
v	90.	 letech	bylo	kvůli	dopravě	skáceno	
a	již	nikdy	nebyl	učiněn	ani	pokus	o	jeho	

obnovu.	Nedovedu	se	smířit	s	tím,	že	mís-
to	živých	stromů	stavíme	do	ulic	auta.
	 V	 té	 naší	 Hybešově	 ulici	 zatím	 ale-
spoň	 máme	 po	 obou	 stranách	 travnaté	
pruhy.	 Není	 totiž	 příliš	 frekventovaná,	
auty	tu	jezdí	prakticky	jen	místní	obyva-
telé.	Dlážděných	chodníků,	přispívajících	
k	 nevhodnému	 odtoku,	 tu	 opravdu	 není	
třeba.	A	pokud	nejsou	ty	travnaté	pruhy	
zrovna	 čerstvě	 posečené,	 je	 radost	 se	
na	ně	dívat.	Žlutě	v	nich	kvetou	pampe-
lišce	 podobné	 máchelky	 srstnaté	 i	 pod-
zimní,	 štírovník	 růžkatý	 a	 velkokvětá	
kozí	brada	východní,	modrofialově	šalvěj	
luční	a	černohlávek	obecný.	Nechybí	sa-
mozřejmě	 bílé	 kopretiny,	 svízel	 povázka	
a	řebříček.	A	moje	největší	potěšení	–	ze	
zahradních	 skalek	 kdysi	 utečený	 jest-
řábník	 oranžový	 –	 mě	 alespoň	 v	 duchu	
vrací	do	milovaných	východokarpatských	
polonin.	 Naší	 ulicí	 ovšem	 chodí	 četní	
chovatelé	 psů	 z	 vnitřnějšího	 města	 pod	
Klucaninu	 na	 Sychrák.	 Dívám	 se	 tuhle	
na	neznámou	slečnu,	 jak	kráčí	s	uchem	
přitisknutým	ke	svému	mobilu.	„Nezapo-
mněla	jste	si	pytlík?“	troufám	se	jí	optat,	
když	vidím,	že	její	pes	se	uchýlil	do	naše-
ho	 trávníku.	 Slečna	 nereaguje,	 nevnímá	
okolní	svět.	Od	dobře	živeného	velikého	
psa	veliký	exkrement	zůstává	vězet	mezi	
máchelkami	a	jestřábníky.
	 Ten	travnatý	Sychrák	pod	Klucaninou!	
Jako	 součást	 svého	 domova	 ho	 vnímám	
přes	 sedmdesát	 let.	 Vždyť	 to	 bývalo	
jedno	 z	 hlavních	 dějišť	 našich	 dětských	
her!	 Těch	 motýlů	 (modrásků,	 baboček	
a	vřetenušek)	co	tam	poletovávalo,	těch	
cvrčků,	co	tam	cvrkávalo!	A	jak	tam	vo-
nívala	 mateřídouška!	 Samozřejmě,	 že	
v	 průběhu	 let	 se	 občas	 objevily	 snahy	
i	 tuto	 pro	každodenní	 rekreaci	 atraktiv-
ní	lokalitu	zastavět.	Naštěstí	se	podařilo	
Sychrák	ve	smyslu	zákona	č.	114/92	Sb.	
o	 ochraně	 přírody	 a	 krajiny	 registrovat	
jako	 významný	 krajinný	 prvek.	 Mělo	 by	
tedy	 být	 zachováno	 jeho	 jen	 extenziv-
ní	 využití	 –	 vysokokmenný	 ovocný	 sad	
s	podrostem	kosených	květnatých	trávní-
ků.	Navzdory	suchým	létům,	kdy	schnou	
kromě	smrků	i	další	lesní	stromy,	se	letos	
bylinám	na	stráních	pod	Klucaninou	da-
řilo.	Na	strmé	mezi	nad	cestou	k	sídlišti	
Pod	 Klucaninou	 kromě	 běžných	 jarních	
efemér	osívky	jarní	a	huseníčku	rozkvetl	

hojně	 i	pochybek	prodloužený.	Drobnou,	
sotva	do	deseti	centimetrů	vysokou	bylin-
ku	z	čeledi	prvosenkovitých,	patřící	mezi	
silně	ohrožené	druhy	naší	flóry,	tam	sle-
duji	každoročně	–	někdy	jen	v	počtu	ně-
kolika	 exemplářů.	Letos	 jich	 tam	 rostly	
stovky!	Radost	mi	svou	vitalitou	udělaly	
i	oskeruše,	které	jsme	tam	před	několika	
lety	vysadili.	Tento	velkoplodý	druh	jeřá-
bu	pochází	z	jižnější	Evropy	a	zdá	se,	že	
je	s	to	horkým	a	suchým	létům	vzdorovat.	
Na	 Moravském	 Slovácku	 se	 oskeruše	
pěstují	 již	 po	 staletí	 a	 pálí	 se	 tam	 z	 je-
jich	plodů	znamenitý	destilát.	Doufejme,	
že	se	ho	časem	dočkáme	i	v	Tišnově.
	 A	musím	pochválit	i	letošní	způsob	ko-
sení	Sychráku.	Probíhalo	totiž	postupně.	
V	 pruzích	 mezi	 stromy	 byly	 ponechány	
květnaté	 trávníky	 až	 do	 odkvětu	 a	 vy-
semenění.	 Prokazatelně	 zde	 díky	 kaž-
doročnímu	kosení	 v	 průběhu	posledních	
let	 ožila	 populace	 vzácného	 modřence	
chocholatého	a	 lze	očekávat,	 že	 se	dále	
rozroste.	 Ještě	 koncem	 července	 bylo	
možno	 v	 dosud	 neposečených	 pruzích	
zaznamenat	 kvetoucí	 diviznu	 jižní	 ra-
kouskou,	 chrpu	 luční,	 řebříček	 obecný,	
čičorku	pestrou,	bedrník	obecný,	třezalku	
tečkovanou,	kozinec	sladkolistý,	mochnu	
stříbrnou,	 šedivku	 šedivou,	 jetel	 rolní,	
hadinec	obecný	aj.	Při	lesním	okraji	pak	
byl	opět	hojný	něžný	hvozdík	kartouzek	
a	 devaterník	 velkokvětý.	 A	 té	 mateří-
doušky,	co	tu	letos	kvetlo!	I	zatoužil	jsem	
jako	 v	 dobách	 svého	 dětství	 ulehnout	
a	válet	sudy	Sychrákem	dolů,	málem	až	
do	naší	ulice.	A	přijít	domů	zase	navoně-
ný	mateřídouškou,	se	šupinkami	bílé	slí-
dy	na	kůži.	Nebo	se	zde	alespoň	slastně	
natáhnout!	Neučinil	jsem	tak,	a	to	nejen	
kvůli	své	neohrabanosti.	Mezi	stébly	trav,	
i	v	 té	mateřídoušce,	na	stráních	předur-
čených	k	dětským	hrám,	odpuzují	od	spo-
činutí	nepoklizené	psí	exkrementy.

O puSTÉ ulICI, pSíCH exKremeNTeCH A mATeřídOuŠCe
Jan Lacina
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Podzimní kaštany u kostela sv. Václava. Foto: Josef Permedla
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spolkový život

Klub	českých	turistů	Tišnov	připravil	v	90.	roce	
od	svého	založení	na	sobotu	12. října	49.	roč-
ník	turistického	pochodu	Tišnovská	padesátka.	

Pěší trasy:
T 8		 	„Toulavý kočárek“ a pro pěší:	 Tišnov	 –	 Pod	 Čimper-

kem	2,5	km	/	Lomnička,	pod	Rejholcem	3	km	/	Lomnička	
u	mostu	3,2	km	/	cyklotrasa	Besének	6	km	/	Tišnov	8	km	

T 13	 	Tišnov–Stanovisko	5	/	Jamné	7	/	Jamné,	Na	Padělcích	
7,1	/	Lomnička,	pod	Rejholcem	10	/	Tišnov	13	km

T 16		 	Tišnov–Stanovisko	 5	 /	 Jamné	 7	 /	 Jamné,	 Na	 Paděl-
cích	7,1	/	Šerkovice	10,5	/	Lomnička,	u	mostu	12,8	/	
Lomnička,	pod	Rejholcem	13	/	Tišnov	16	km

T 24		 	Tišnov–Stanovisko	5	/	Rašov	12	/	Lomnice	16	/	Lomnič-
ka,	u	mostu	20,8	/	Lomnička,	Pod	Rejholcem	21	/	Tiš-
nov	24	km

T 50	 	Tišnov–Stanovisko	4,5	/	Trmačov	9	/	Ve	Žlebech	12	/
Lubě	15	/	Žernovník	18,5	/	Horka,	rozc.	19,5	/	Býkovice	
22	/	Horní	Žleb	23,5	/	Lysice	26,5	/	Kunčina	Ves	33,5	/	
Rašov	28,5	/	Lomnice	42	/	Lomnička,	U	Mostu	46,8	/	
Lomnička,	pod	Rejholcem	47	/	Tišnov	50	km

Cyklotrasy:
TC-50	 	Tišnov–Železné,	Vitar	2	/	Drásov	5,5	/	Malhostovice	8	/	

Skalička	11	/	Ve	Žlebech	13,5	/	Jižní	Portál	15	/	Malá	Lho-
ta	16,5	/	Žernovník	18	/	Býkovice	21	/	Lysice	25	/	Lhota	
u	Lysic	29,5	/	Brumov	rozc.	35,5	/	Dolní	Žleby	39	/	Lomni-
ce	42,5	/	Šerkovice	45,5	/	Lomnička	47,5	/	Tišnov	50	km

TC-37	 	Tišnov–Železné,	Vitar	2	/	Drásov	5,5	/	Malhostovice	8	
/	Skalička	11	/	Ve	Žlebech	13,5	/	Jižní	Portál	15	/	Malá	

Lhota	16,5	/	Žernovník	18	/	Brťov	21	/	Zhoř	24	/	Rašov	
25,5	/	Lomnice	29,5	/	Šerkovice	32,5	/	Lomnička	34,5	/	
Tišnov	37	km

Trasy budou k dispozici ve formátu GPX a KML na strán-
kách www.kcttisnov.webnode.cz.
Pochod	je	realizován	za	finanční	podpory	města	Tišnova	a	je	za-
řazen	do	seriálu	Dvoustovka	turistických	akcí	KČT	a	projektu	
Toulavý	kočárek.	Partnery	akce	jsou	společnost	VITAR,	s.	r.	o.,	
a	Kavárna	Pohoda.

Prezenci v tišnovské sokolovně doporučujeme v časech: 
T 50	od	6	do	7	hodin	
T8, T13, T16, T24	od	8	do	12	hodin
Cyklisté	vyjíždí	průběžně	od	sokolovny	od	9	do	12	hod.
Ukončení akce	je	v	18	hodin	v	sokolovně	v	Tišnově	
Zápisné:	 trasa	 T50	 –	 40	Kč,	 na	 T24,	 T16,	 T13	 a	 cyklotrasy	
20	Kč,	T8	–	10	Kč	
Členové	KČT	mohou	požadovat	slevu	50	%	ze	zápisného	po	před-
ložení	 platného	 členského	průkazu.	V	 cíli	 obdržíte	účastnický	
list.	V	prodeji	bude	turistická	známka.	Občerstvení: na startu 
zdravé produkty od firmy VITAR,	na	kontrolách	delších	pěších	
tras:	čaj,	chléb	se	sádlem,	sůl,	cibule.
Ubytování	v	místě	startu	je	možné	v	pátek	po	19	hod.	v	tělocvič-
ně	Sokola	Tišnov,	ve	vlastním	spacím	pytli,	cena	60	Kč/noc,	nut-
ná	osobní	rezervace	na	tel.	605	447	077.	Další	ubytování	např.	
v	penzionu	Kavárna	Pohoda	–	 rezervace	na	 tel.	777	868	538.	
Každý účastník si musí být vědom svého zdravotního sta-
vu a svých schopností.	Trasa	T	50	je	určena	pro	turisty	starší	
15	let.	Rodiče plně zodpovídají za děti.	Pochod	se	koná	za	ka-
ždého	počasí.	Trasa	pro	cyklisty	je	spíše	pro	horská	kola.	
Doporučujeme	vzít	s	sebou	mapu	Okolí	Brna-Svratecko.	
V	roce	2018	bylo	812	účastníků.	Termín	50.	ročníku	pochodu	je	
10.	října	2020

Kontakt:	A.	Zeman,	Jiráskova	1515,	666	01	Tišnov,	
www.kcttisnov.webnode.cz

	 Tento	den	si	už	několik	let	sokolové	v	České	republice	připo-
mínají	jako	Památný	den	sokolstva.	Od	letošního	roku	je	8.	ří-
jen,	na	základě	rozhodnutí	Parlamentu	České	republiky,	zařazen	
mezi	významné	dny	ČR.	Proč	byl	za	Památný	den	sokolstva	zvo-
len	právě	8.	říjen?	
	 V	roce	1941	byli	8.	října	zatčeni	na	celém	území	protektorátu	
představitelé	České	obce	sokolské.	 Jednalo	se	o	členy	ústředí	
a	členy	předsednictev	všech	sokolských	žup	a	významných	jed-
not.	 Z	 naší	 župy	 Pernštejnské	 to	 bylo	 čtrnáct	 bratrů	 a	 sester	
v	 čele	 se	 starostou	 profesorem	 Aloisem	 Macků.	 Po	 výsleších	
a	mučení	v	koncentračních	táborech	se	vrátilo	pouze	pět.	Ostat-
ních	 devět	 se	 již	 nikdy	 nevrátilo.	 Celkem	 zahynulo	 v	 odboji,	
v	bojích	proti	okupantům	a	v	koncentračních	táborech	osmnáct	
členů	Sokola	Tišnov.	Byli	to	bratři:	Jaroslav	Fiala,	Bedřich	Ga-
lář,	Miroš	Hrabovec,	Jiří	Hliněnský,	Robert	Klusák,	Oldřich	Ko-

thbauer,	Josef	Kovář,	Alois	Macků,	Vlastimil	Mrázek,	Jan	Oder-
ský,	František	Pacal,	Antonín	Parolek,	Karel	Ráboň,	Alois	Sitař,	
Ludvík	Sitař,	Gustav	Spohr,	Jan	Tejkal	a	Karel	Volný.	I	po	tolika	
letech	je	potřebné	si	 je	stále	připomínat.	Jejich	fotografie	zdo-
bí	zasedací	místnost	naší	jednoty.	V	celé	tehdejší	Pernštejnské	
župě	zahynulo	97	bratrů.	
	 Letos	 si	 připomeneme	 jejich	 hrdinství	 shromážděním	 u	 po-
mníku	Boženky	Škrabálkové	u	sokolovny	s	vypouštěním	balónků	
a	rozsvícením	svíček.	Celá	akce	započne	v	sokolovně	od	17	ho-
din.	Zároveň	vzpomeneme	i	na	další	členy,	kteří	pomáhali	utvá-
řet	historii	Sokola	v	Tišnově.	Chceme	zejména	mladé	generaci	
připomenout	historii	Sokola,	hrdinství	jeho	členů	a	hrdost	na	to,	
že	můžeme	být	jejich	následovníky.	Důležitost	Památného	dne	
sokolstva	zvýrazníme	sokolskými	kokardami.	Jsme	sokoli.		

TIŠNOVSKá pAdeSáTKA
František Mach

8. říjeN – VýzNAmNý deN čeSKÉ repuBlIKY
Jan Sláma, starosta Sokolské župy Pernštejnské
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	 Stále	 ještě	 máte	
šanci	 zúčastnit	 se	 sou-
těží	 o	 nejkrásnější	

stromy	a	květinové	výzdoby,	které	krášlí	
Vaši	 předzahrádku	 nebo	 zahradu.	 Ocení-
me	 Vaše	 pěstitelské	 snažení	 při	 výzdobě	
balkonů	 nebo	 péči	 o	 obdivuhodný	 strom	
ve	Vaší	zahradě.	Své	návrhy	můžete	zasí-
lat	 Ekoporadně	 Tišnovsko	 do 10. října,	
a	to	do	následujících	soutěžních	kategorií:
1. O nejkrásnější strom ve městě
	 a)		strom	na	soukromé	zahradě/pozem-

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

nova
2.  O nejkrásnější venkovní květinovou 

výzdobu v kategoriích
	 a)	okna	a	balkony
	 b)	předzahrádky		
	 Přihlášky	 do	 soutěže	 může	 podávat	
každý	 buď	 písemně	 do	 schránky	 Ekopo-
radny	 na	 nám.	 28.	 října	 č.p.	 28,	 666	 01	
Tišnov,	 nebo	 elektronicky	 na	 ekoporad-
na@tisnovsko.eu,	na	facebookové	stránky	

Ekoporadny,	 případně	 i	 na	 všech	 akcích	
Ekoporadny	 včetně	 stánku	 na	 pravidel-
ných	 sobotních	 trzích.	 V	 přihlášce	 uveď-
te	 jméno	 osoby,	 která	 květiny	 pěstuje,	
i	 jméno	 navrhovatele	 do	 soutěže	 a	 také	
adresu,	na	níž	se	soutěžní	prvek	nachází.	
Kvalitní	 fotografie	 dodávejte	 v	 digitální	
podobě.	Soutěžní	snímky	budou	vystaveny	
od 11. do 22. října	na	náměstí	28.	října,	
č.p.	28,	v	průjezdu	u	lékárny	Arnika	a	také	
v	 přednáškovém	 sálu	 Městské	 knihovny	
Tišnov	v	její	provozní	době.	
	 Na	 obou	 těchto	 místech	 můžete 
hlasovat	 vhozením	 hlasovacího	 líst-
ku	 do	 poštovní	 schránky	 Ekoporadny	
nebo	do	hlasovací	 bedničky	v	knihovně.	
Hlasovat	 můžete	 také	 prostřednictvím	
facebookové	 události	 s	 názvem	 Soutěže	
o	 nejkrásnější	 stromy	 a	 květinové	 vý-
zdoby	 v	 Tišnově.	 Slavnostní vyhlášení	
proběhne	22. října od 17 hodin v Měst-
ské knihovně	 Tišnov	 spolu	 s	 předáním	
cen	 a	 diskusní	 přednáškou	 na	 závěr.	
Od	 22.	října	 si	 všechny	 soutěžní	 foto-

grafie	 budete	 moci	 prohlédnout	 v	 sále	
knihovny,	kde	budou	vystaveny	do	konce	
měsíce.
	 Máte-li	jakékoliv	dotazy	k	soutěži,	ob-
raťte	se	na	Ekoporadnu	Tišnovsko,	 rádi	
Vám	 pomůžeme.	 Otevírací	 doba	 Ekopo-
radny	je	každý	čtvrtek	od	14	do	18	hodin,	
tel.	723	543	910,	webová	adresa	http://
ekoporadna.tisnovsko.eu.
	 Soutěž	probíhá	ve	spolupráci	s	Komisí	
životního	prostředí	města	Tišnova	a	s	fi-
nanční	podporou	města	Tišnova	v	rámci	
dotační	 podpory	 v	 oblasti	 životního	pro-
středí	pro	rok	2019.

	 Jubilejní	rok	Podhoráckého	muzea	s	90.	výročím	je	ve	druhé	
polovině.	Muzejníci	jsou	velmi	potěšeni	zájmem	tří	desítek	ba-
datelů,	odborníků	i	amatérů,	žen	i	mužů,	různého	věku	a	povo-
lání.	Každý	z	nich	přišel	do	muzea	se	svým	tématem:	zajímali	se	
zejména	o	historické	fotografie,	o	historii	kláštera	Porta	coeli,	
o	osudy	tišnovských	domů,	o	lidové	zvyky,	kroje	a	tance,	o	vý-
znamné	 osobnosti	 Tišnovska,	 o	 díla	 umělců,	 o	 spolkový	 život	
v	minulosti.	Stabilní	je	zájem	o	osoby	a	události	z	2.	světové	vál-
ky,	tři	studenti	se	přišli	poradit	se	svými	závěrečnými	pracemi.	
	 Na	říjen	jsou	v	muzeu	naplánované	další	programy:	do	10.	lis-
topadu	 pokračuje	 výstava	 Cesty	 do	 pravěku	 aneb	 Ve	 stopách	
Zdeňka	Buriana.	V	 říjnu	 se	 děti	mohou	dokonce	 vydat	 na	 vý-
let	do	pravěku.	Ale	výstava	o	historii	muzea	končí	už	20.	října.	
Ve	znamení	jejího	názvu	Co	všechno	je	muzeum...	je	přichystána	
závěrečná	 doprovodná	 akce	 s	 historičkou	 umění	 Mgr.	 Hanou	
Fadingerovou	a	historikem	PhDr.	Josefem	Zacpalem,	vedoucím	
muzea,	a	muzejním	konzervátorem	Milanem	Holzapfelem.
	 Návštěvníky	přivítají	jako	vždy	stálé	muzejní	expozice.	Volný	
vstup	bude	v	úterý	29.	října.

zApOjTe Se dO SOuTěží
A zAŠleTe Nám SVÉ FOTOgrAFIe

Tereza Karasová

I muzeA mAjí NArOzeNINY 
Irena Ochrymčuková

Letošní navrhovaní kandidáti do soutěže. 
Foto: archiv Ekoporadny Tišnovsko

Badatelka nad přírůstkovou knihou. Foto: Josef Zacpal
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	 Antonín	 Vojtek	 se	 narodil	 10.	 ledna	
1934	v	Horních	Bojanovicích.	Žije	a	pra-
cuje	 v	 Břeclavi.	 Od	 samotných	 počátků	
bylo	zřejmé,	že	na	scénu	vstupuje	malíř,	
který	 dříve	 či	 později	 zaujme	 v	 českém	
výtvarném	umění	přední	místo.	Bývá	na-
zýván	 „Malířem	 jižní	 Moravy“.	 Na	 jižní	
Moravě	se	narodil,	na	 jižní	Moravě	žije.	
Jižní	Moravu	miluje	a	celý	život	 ji	ztvár-
ňuje	svým	osobitým	způsobem.
	 Antonín	Vojtek	se	zajímal	o	výtvarnou	
tvorbu	 již	 od	 mládí.	 Kreslil	 a	 maloval	
v	okolí	 své	 rodné	obce,	kde	 také	v	 roce	
1965	svoji	výstavní	činnost	zahájil.	Od	té	
doby	 vystavil	 svá	 díla	 na	 samostatných	
výstavách	 na	 220	 místech.	 V	 zahraničí	
to	bylo	v	Německu,	Rakousku,	Skotsku,	
Itálii,	 Řecku,	 USA,	 Chorvatsku	 a	 v	 dal-
ších	zemích.	Jeho	obrazy	jsou	zastoupeny	
v	galeriích	a	soukromých	sbírkách	v	 té-
měř	padesáti	státech	světa.

	 V	 letošním	 roce	 Mistr	 slaví	 85	 roků,	
a	tak	se	nabídky	na	výstavy	jeho	obrazů	
jenom	hrnuly	–	Galerie	99	Břeclav,	MMG	
Břeclav,	 Galerie	 Penzion	 v	 Karlovicích,	
účast	na	59.	 ročníku	Zlín	Film	Festival,	
AD	Galerie	Praha,	zahradnictví	u	Vrbasů	
Blažovice,	Domov	s	duší	Sokolnice,	100	
let	gymnázia	Hustopeče,	Den	otevřených	
ateliérů	Břeclav	a	desátá	jubilejní	výstava	
bude	v	prostorách	OÚ	Předklášteří	s	ná-
zvem	 „Antonín Vojtek 85“.	 Uskuteční	
se	ve	dnech	15.–20. října 2019	a	bude	
zakončena	v	neděli	20.	října	od	15	hodin	
kulturním	programem,	ve	kterém	vystou-
pí	kromě	oslavence	Antonína	Vojtka	také	
cimbálová	muzika	Tomáše	Zouhara	a	br-
něnská	baletka	Dominika	Marková.	Celý	
pořad,	 ve	 kterém	 bude	 pokřtěn	 i	 nový	
kalendář	spolku	Art	Periscope	s	názvem	
„Stromy	na	Tišnovsku	2020“,	bude	uvá-
dět	 moderátorka	 Barbora	 Kulhánková.	
K	vidění	bude	na	čtyřicet	obrazů	Mistra	
Antonína	Vojtka.	Výstava	bude	otevřena	
denně	od	9	do	17	hodin	se	vstupným	dob-
rovolným.

	 V	 těchto	 dnech	 vychází	 v	 pořadí	 již	
devatenáctý	 regionální	 kalendář	 z	 dílny	
Zdeňka	Jílka,	který	vydává	spolek	Art	Pe-
riscope	ve	spolupráci	s	městem	Tišnovem.	
	 Tentokrát	kalendář	zachycuje	neotře-
lým	způsobem	vybrané	stromy	na	Tišnov-
sku,	které	zaujaly	především	tišnovského	
přírodovědce	 docenta	 Jana	 Lacinu.	 Ten	
úzce	 spolupracoval	 při	 výběru	 stromů	
a	 každý	 snímek	 odborně	 popsal	 a	 oko-
mentoval.	 V	 kalendáři	 můžeme	 spatřit	
stromy	nejvyšší,	nejstarší,	s	největším	ob-
jemem	kmene,	se	zajímavou	historií	nebo	
třeba	 s	 nejlepším	 výhledem	 na	 město	
nebo	přilehlé	objekty.	V	době,	kdy	dochá-
zí	k	masivnímu	úbytku	stromů	z	důvodu	
sucha,	mohou	tyto	fotografie	a	informace	
sloužit	 i	 k	 zachycení	 současného	 stavu	
tišnovské	 přírody	 pro	 naše	 budoucí	 ge-

nerace.	 Fotografické	 části	 kalendáře	 se	
tradičně	 ujal	 tišnovský	 fotograf	 Michal	
Beneš,	 který	 výrazně	 přispěl	 k	 umělec-
ké	úrovni	řady	našich	vydávaných	titulů.	
A	také	tentokrát	odvedl	skvostnou	práci.	
Důkazem	toho	 je	např.	půlnoční	 snímek	
cypřiše	nad	Nelepčem,	který	je	uveřejněn	
v	měsíci	listopadu	a	představuje	skuteč-
ně	 „dušičkovou“	 atmosféru.	 Obec	 Před-
klášteří	 zase	zastupuje	památná	hrušeň	
v	Chaloupkách,	která	je	určena	pro	měsíc	
květen.
	 Za	vydání	kalendáře	chceme	poděkovat	
i	 našim	 spřáteleným	 firmám	 a	 mecená-
šům,	kteří	dlouhodobě	naše	vydavatelské	
aktivity	 podporují:	 město	 Tišnov,	 obec	
Předklášteří,	JICOM	spol.	s	r.	o.,	KORAL	
s.	r.	o.,	BAUMAT	spol.	s	r.	o.,	RPE	s.	r.	o.,	
Ing.	Petr	Pokorný	–	engineering,	Slovák	
Pro	Interier,	Nejez	stavitel	s.	r.	o.

	 Kalendář	bude	pokřtěn	v	neděli	20.	říj-
na	 v	 sále	 OÚ	 Předklášteří	 od	 15	 hodin	
na	 derniéře	 výstavy	 obrazů	 malíře	 An-
tonína	 Vojtka.	 Do	 prodeje	 bude	 uveden	
od	21.	října	v	knihkupectví	paní	Raškové	
v	Tišnově	a	dále	na	akcích	spolku	Art	Pe-
riscope,	z.	s.

ANTONíN VOjTeK OSlAVí 85 leT
také výstavou v PředkLášteří

Zdeněk Jílek

STrOmY NA TIŠNOVSKu 2020
kaLendář Právě vychází
Zdeněk Jílek jménem všech autorů kalendáře

Díla Antonína Vojtka budou k vidění v pro-
storách obecního úřadu Předklášteří od 15. 
do 20. října. Foto: archiv Art Periscope

Titulní strana nového kalendáře.
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Hospicová péče
obnovila plně svůj provoz
	 Domácí	hospicová	péče	Oblastní	 cha-
rity	 Tišnov	 znovu	 naplno	 rozběhla	 svůj	
provoz	a	pomáhá	pacientům	a	jejich	rodi-
nám	v	jejich	těžkém	životním	období,	a	to	
od	 pondělí	 2.	 9.	 2019.	 Příjem	 pacientů	
jsme	 byli	 nuceni	 z	 personálních	 důvodů	
od	června	letošního	roku	výrazně	omezit.	
Nyní	je	opět	náš	hospicový	tým	připraven	
pomáhat	24	hodin	denně,	7	dní	v	týdnu.

Nové pomůcky díky charitativnímu
cyklozávodu i široké veřejnosti
	 Zdravotnické	 pomůcky	 poskytujeme	
hospicovým	pacientům	zdarma	z	naší	půj-
čovny	kompenzačních	pomůcek.	Ne	vždy	
jsou	ale	na	půjčovně	k	dispozici.	Abychom	
mohli	 lépe	 pokrýt	 potřeby	 hospicových	
pacientů,	rozhodli	jsme	se	pro	koupi	dvou	
invalidních	 vozíků	 a	 vysokých	 chodítek,	
které	budou	sloužit	výhradně	pro	potřeby	
hospice.	Jedno	chodítko	jsme	již	zakoupili	
díky	výtěžku	z	charitativního	cyklistické-
ho	závodu	„TIŠNOV	ŠLAPE	PRO	CHARI-
TU“	(v	rámci	Memoriálu	Ivo	Medka),	další	
prostředky	z	výtěžku	 jsme	použili	na	po-
řízení	 vybavení	 pro	 zdravotní	 sestřičku	
(brašna,	zdravotnický	materiál).	Na	vozík	
a	 chodítko	 v	 současné	 době	 sháníme	 fi-
nanční	prostředky.	V	srpnu	jsme	rozběhli	
projekt	 na	 portálu	 Darujme.cz,	 prostřed-
nictvím	kterého	můžete	velice	 jednoduše	
pár	kliknutími	přispět	libovolnou	částkou	
na	koupi	těchto	pomůcek,	více	na	odkazu	
www.darujme.cz/projekt/1202088	.	
	 Pomoci	může	každý	z	nás,	i	malá	část-
ka	se	počítá.	Opravdu	mile	nás	překvapi-
lo,	 kolik	 z	 vás	 již	 na	 pomůcky	 přispělo.	
V	současné	době	máme	více	než	60	%	ceny	
nasbíráno	a	doufáme,	že	se	nám	do	kon-
ce	 října	 podaří	 získat	 zbývající	 prostřed-
ky.	 Průběžné	 výsledky	 můžete	 sledovat	
na	našich	facebookových	stránkách.

Vaše hlasy posunuly náš projekt 
na první místo, díky vám můžeme 
odměnit pečující rodiny
	 Díky	nadačnímu	fondu	Tesco	a	vašim	
hlasům,	které	jste	projektu	Oblastní	cha-

rity	 Tišnov	 při	 červencových	 nákupech	
v	obchodním	domě	věnovali,	mohla	ředi-
telka	 Oblastní	 charity	 Tišnov	 Ing.	 Jaro-
slava	Klapalová	převzít	od	zástupců	ob-
chodního	domu	Tesco	šek	na	30	000	Kč.	
Ten	byl	odměnou	za	první	místo	v	rámci	
grantového	 programu	 „Vy	 rozhodujete,	
my	pomáháme“.	Děkujeme	za	nás	i	za	pe-
čující	 rodiny,	 v	 jejichž	prospěch	30	 tisíc	
korun	 využijeme.	 Budeme	 tak	 moci	 od-
měnit	ty	rodiny	v	rámci	hospicové	péče,	
které	 neúnavně,	 obětavě	 a	 s	 láskou	 pe-
čují	 o	 své	 blízké	 v	 závěru	 jejich	 života.	
Finance	 získané	 z	 projektu	 použijeme	
na	nákup	poukázek	k	zotavení	těla	i	duše	
(masáže,	sauna,	bazén)	pro	pečující.

Koláč pro hospic 9. 10. 2019
	 Děkujeme	 firmám	 i	 organizacím,	kte-
ré	se	nám	již	ozývají,	a	i	letos	se	s	námi	
zapojí	 do	 charitativní	 sbírky	 Koláč	 pro	
hospic,	 která	 proběhne	 ve	 středu	 9.	10.	
2019.	 V	 tento	 den	 nás	 můžete	 najít	
na	stánku	před	obchodním	domem	Albert	
v	Tišnově	 i	v	Kuřimi.	Za	vaše	příspěvky	
na	 hospicovou	 péči	 máme	 pro	 vás	 opět	
připravené	chutné	koláče.	

Nová auta pro pečovatelskou službu 
budou sloužit pro přímou péči i rozvoz 
obědů
	 Díky	prostředkům	z	Evropského	 fon-
du	pro	 regionální	 rozvoj	 a	 prostředkům	
z	 tříkrálové	 sbírky	 jsme	 mohli	 terénní	
pečovatelské	 službě	 předat	 během	 mě-
síce	září	dva	nové	automobily.	Naše	pe-
čovatelky	 zajíždí	 denně	 do	 mnoha	 obcí	
na	 Tišnovsku	 a	 Kuřimsku,	 pokrývají	
velkou	 spádovou	 oblast	 a	 využití	 auto-
mobilů	 pro	 zabezpečení	 této	 služby	 je	
tedy	nezbytné.	 Jeden	automobil	nahradí	
stávající	vozidlo	Fiat	Panda,	které	je	nut-
né	z	důvodu	opotřebení	vyřadit,	a	druhý	
bude	sloužit	především	k	zajištění	rozvo-
zu	 obědů	 klientům	 pečovatelské	 služby	
v	Tišnově.	Děkujeme	za	spolupráci	MAS	
Brána	Vysočiny.
	 Projekt	 Pořízení	 vozidel	 pro	 Oblastní	
charitu	Tišnov	je	spolufinancován	Evrop-
skou	unií.
	 Auta	byla	pořízena	v	rámci	výzvy	MAS	
Brána	Vysočiny.

z děNí z CHArITY zA uplYNulý měSíC
Marta Rémanová

Předání šeku naší paní ředitelce Ing. Jaroslavě Klapalové na 30 000 Kč za první místo v rámci 
grantového programu obchodního domu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“.

Foto: archiv Tesco Stores ČR
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	 Kdyby	se	mne	někdo	zeptal,	proč	vy-
hrál	MOST	již	dvakrát	zdejší	komunální	
volby,	 nemusel	 bych	 nad	 odpovědí	 pře-
mýšlet	 ani	 sekundu,	 protože	 v	 této	 věci	
mám	 jasno.	 V	 roce	 2014	 učinilo	 vedení	
MOSTu	 geniální	 tah,	 když	 na	 kandidát-
ku	 zařadilo	 paní	 Ludmilu Cvrkalovou,	
která	 svým	 charismatem	 lehce	 přetáhla	
na	jeho	stranu	drtivou	většinu	hlasů	tiš-
novských	seniorů.	
	 „Jirka Dospíšil hrával s mým synem Ru-
dou stolní tenis a já jsem chodila fandit, 
takže mě znal,“	 vypráví	 paní	 Cvrkalová.	
„Oslovil mě, zda bych byla ochotna přidat 
se k volebnímu sdružení, které vytváří; hned 
jsem věděla, že do toho půjdu, protože starší 
lidé potřebují zastání a cítila jsem, že bych 
mohla být užitečná. A víte, co je zajímavé? 
Hned druhý den mě navštívil Ing. Václav Ši-
kula a snažil se o totéž jménem ANO… Ale 
já už byla rozhodnutá pro MOST.“	Když	po-
máhala	sbírat	podpisy,	aby	MOST	vůbec	
mohl	vstoupit	do	voleb,	většinou	se	jí	lidé	
ptali:	„A vy budete taky kandidovat? Ano? 
Tak to vám rád podepíšu.“	Dnes	už	se	její	
aktivita	na	tomto	poli	stala	natolik	legen-
dární	i	uvnitř	vlastní	rodiny,	že	vnuk	jí	po-
sílá	úsměvné	pozdravy	z	dovolené	na	ad-
resu:	„Politička Ludmila Cvrkalová…“
	 Narodila	 se	 v	 roce	 1941	 v	 Sezimo-
vě	 Ústí,	 kam	 přišli	 její	 rodiče	 ze	 Zlína.	
„Naši byli ,Baťovci’, táta dokonce zaklá-
dal prodejnu obuvi v Tišnově,“	 vzpomíná.	
V	rodišti	bydlela	do	16	let;	pedagogickou	
školu	studovala	v	Českých	Budějovicích	
a	dokončila	ji	v	Holešově.	„Centrum bylo 
v Kroměříži, ale děvčata měla své sídlo 
v Holešově. Tam jsme byly obrazně řečeno 
jen my studentky a pak vojáci, to bylo fajn.“	
Učit	začala	v	Moravském	Písku,	kam	se	
soudruzi	snažili	naverbovat	mladé	kanto-
ry,	aby	tím	omezili	bující	religiozitu.	„Jen-
že já jsem tam hned začala zpívat v kostel-
ním sboru,“	říká	se	smíchem.
	 V	 roce	 1961	 se	 vdala;	 manžel	 byl	 ze	
Svatoslavi	a	mladá	učitelka	dostala	umís-
těnku	 do	 Deblína.	 Vedení	 okresu	 ji	 ale	
přemístilo	do	dětského	domova	ve	Vrano-
vě,	dva	měsíce	strávila	ve	škole	v	Před-
klášteří.	V	září	se	jí	narodila	dcera	Lída	
a	po	mateřské	dovolené	začala	v	dubnu	
1962	 učit	 v	 Deblíně,	 kde	 vydržela	 až	
do	důchodu.	„Výjimkou byla léta 1974–8, 
kdy jsem učila u nás ve Svatoslavi. Bývalí 

učitelé šli do penze, tak nás sem přeřadili 
i s mým manželem, kterému jsem dělala ře-
ditelku. Školu ale brzy zrušili a já se vrátila 
do Deblína.“	Tam	končila	v	prosinci	1996	
a	3.	1.	1997	se	stala	důchodkyní.	„Ško-
lu jsem milovala,“	říká,	„ale v důchodu už 
jsem nechtěla učit. Mezi dětmi – a vůbec 
mezi lidmi – jsem ale ráda dodnes.“
	 V	té	době	už	byla	paní	Cvrkalová	vdo-
vou,	manžel	zemřel	v	roce	1990.	A	proto-
že	 netoužila	 důchodový	 věk	 trávit	 sama	
v	 malé	 obci,	 poohlížela	 se	 po	 bydlení	
v	Tišnově.	„Chtěla jsem koupit byt na Polní 
ulici, ale potkala mě Věra Rašovská a říká 
mi ,Tady nic nekupuj, ukážu Ti něco lepší-
ho‘,“	popisuje	tišnovské	začátky.	„Zavedla 
mě do nedávno otevřeného penzionu, kde se 
s bydlením teprve začínalo. Ukázala mi, jak 
vypadá byt, a bylo rozhodnuto; 7. 2. 1997 
jsem se tu stala jednou z prvních obyvatelek.“
	 Začalo	údobí	nebývalé	aktivity.	Na	pen-
zionu	 pomáhala	 rozbíhat	 kulturní	 akce,	
které	 se	 tu	 zpočátku	 zdaleka	 nekonaly	
v	 podobě,	 jakou	 známe	 dnes.	 „Na úvod 
jsem pozvala harmonikáře Tondu Zavřela 
z Maršova, který k nám následně jezdil hrát 
každý měsíc.“	Na	řadu	pak	přišli	i	známěj-
ší	umělci,	přičemž	paní	Cvrkalová	nadále	
dávala	 úřednicím	 tipy,	 koho	 na	 koncert	

pozvat.	To	ale	nebylo	všechno.	Deset	let	
hlídala	 o	 víkendech	 sbírky	 v	 Podhorác-
kém	muzeu,	zapojila	se	do	práce	v	novém	
Domě	dětí	a	mládeže:	„Šla jsem jen dopro-
vodit Evu Josífkovou na jednání s ředitel-
kou a skončilo to vedením kroužku cvičení 
rodičů s dětmi.“	 O	 sobotách	 pomáhá	 už	
12	 let	 kamarádce	 Jarce	 Ťapkové	 prodá-
vat	 na	 náměstí	 cukroví.	 „Byly jsme tam 
už na úplně prvních trzích, tehdy tam byly 
i s tím naším jen čtyři stánky.“
	 Hlavním	 polem	 působnosti	 paní	 Cvr-
kalové	je	činnost	ve	Svazu	tělesně	posti-
žených.	„Začalo to kdysi výletem na Veselý 
Kopec, na nějž mě pozval předseda tehdej-
šího Svazu invalidů Olin Pospíšil. Po čase 
mi sdělil, že se i bez patřičné diagnózy mohu 
stát členkou. A tak jsem nejprve zaskakova-
la na různých jednáních, pak jsem se dostala 
do okresního výboru a teď už jsem ve výboru 
kraje.“	 Hlavní	 náplní	 činnosti	 tišnovské	
pobočky	 je	 pořádání	 zájezdů;	 mezi	 dub-
nem	a	říjnem	se	jich	každoročně	koná	pět.
	 Dcera	žije	již	32	let	v	Itálii,	syn	bydlí	
v	 rodinném	domě	ve	Svatoslavi,	pracuje	
jako	 tlumočník	 a	 překladatel	 a	 je	 znám	
jako	 výborný	 stolní	 tenista.	 „Manžel si 
kdysi jel do Tišnova koupit sako a místo 
toho přivezl na traktoru pingpongový stůl. 
Začalo se hrát u nás na zahradě a skončilo 
to až Rudovou účastí v 1. lize,“	 popisuje	
sportovní	anabázi	paní	Cvrkalová.	Rodin-
né	 stopy	 lze	 ale	nalézt	 i	 v	hudbě.	Vnuk	
Ríša	 hraje	 v	 dechové	 sekci	 místní	 Ha-
-kapely	a	„nedávno dostal do užívání právě 
ten saxofon, který před lety používal jeho 
dědeček...“
	 Pokud	podobně	jako	já	obdivujete	ne-
utuchající	aktivitu	paní	Cvrkalové,	vězte,	
že	 její	 recept	 je	 jednoduchý.	Zní:	Smích 
a úsměv, to jsou brány, které otevírají 
cestu k lidem.

senioři

SmíCH A úSměV OTeVírAjí CeSTu K lIdem
Václav Seyfert

Ludmila Cvrkalová na snímku z webových 
stránek spolku MOST.
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	 Každé	město	či	městečko	je	určitě	prá-
vem	pyšné	na	rodáky,	kteří	svým	počíná-
ním	proslavili	sebe	i	svoje	rodiště	po	celé	
vlasti	nebo	i	za	jejími	hranicemi.	Existuje	
ovšem	 ještě	 druhá	 kategorie	 osobností,	
které	naopak	v	příslušném	místě	strávi-
ly	poslední	chvíle	svých	plodných	životů.	
Tentokrát	si	tedy	v	malém	seriálu	přibliž-
me	 ty,	 kteří	 v	 průběhu	 minulých	 let	 ze-
mřeli	právě	v	Tišnově.
	 Jedním	 z	 nich	 byl	 Bedřich Kancnýř,	
rakouský	 politik	 a	 právník	 z	 Moravy,	
poslanec	 Moravského	 zemského	 sněmu	
z	 let	1896–1906.	Narodil	 se	5.	prosince	
1851	 v	 Náměšti	 nad	 Oslavou	 v	 rodině	
soukeníka,	v	rodném	městě	vychodil	ná-
rodní	školu	a	poté	se	vzdělával	u	kapla-
na	Bobrovského.	V	roce	1872	maturoval	
na	 nově	 založeném	 českém	 gymnáziu	
v	 Brně.	 Kromě	 rodičů	 přispíval	 na	 jeho	
studia	 baron	 Alois	 Pražák,	 významná	
osobnost	 druhé	 poloviny	 19.	 století.	
S	jeho	finanční	pomocí	Kancnýř	následně	
studoval	práva	na	univerzitách	v	Krako-
vě	a	Vídni,	kde	v	roce	1876	složil	státní	
zkoušku.	Tamtéž	pak	zahájil	soudní	pra-
xi,	v	níž	pokračoval	postupně	ve	Znojmě,	
Náměšti,	Brně,	Blansku,	Kroměříži,	Da-
čicích	 a	 znovu	 v	 Brně.	 V	 červenci	 1909	
získal	titul	vrchního	zemského	soudního	
rady.	Na	penzi	odešel	v	březnu	1911.
	 Kancnýř	byl	po	celý	život	veřejně	a	po-
liticky	činný.	Už	za	svého	života	(1884)	se	
stal	čestným	občanem	Blanska,	kde	stej-
ně	 jako	později	v	Kroměříži	 založil	 český	
okrašlovací	spolek.	Byl	významným	propa-
gátorem	cyklistiky,	v	roce	1887	přednášel	
hlavní	 referát	 na	 prvním	 sjezdu	 českých	
velocipedistů	 na	 Moravě,	 stal	 se	 předse-
dou	Družstva	pro	vystavení	závodní	dráhy	
velocipedistické	a	spolupracoval	i	při	orga-
nizaci	 mezinárodních	 závodů.	 V	 Dačicích	
měl	naopak	podíl	na	vzniku	zemské	hospo-
dářské	školy,	veřejné	knihovny	a	českého	
bruslařského	 klubu.	 Také	 zde	 byl	 jmeno-
ván	čestným	občanem	města	(1918),	byla	
po	něm	pojmenována	alej	na	místním	Pa-
lackého	náměstí	 (Kancnýřův	sad)	a	vloni	
zde	dokonce	vznikla	z	rukou	řezbářů	jeho	
dřevěná	 busta,	 určená	 německému	 part-
nerskému	 městu	 Dačic	 Groß–Siegharts.	
V	Brně	pak	Bedřich	Kancnýř	založil	v	roce	

1927	u	příležitosti	60.	výročí	vzniku	Slo-
vanského	gymnázia	stipendium	na	podpo-
ru	nemajetných	studentů.
	 Koncem	 19.	 století	 se	 Kancnýř	 zapo-
jil	 i	do	vysoké	politiky.	V	 roce	1896	byl	
zvolen	poslancem	Moravského	zemského	
sněmu	za	kurii	venkovských	obcí,	obvod	
Jemnice–Dačice.	 Pro	 svůj	 volební	 okres	
zde	 mimo	 jiné	 výrazně	 podpořil	 realiza-
ci	 železniční	 dráhy	 z	 Telče	 do	 Slavonic,	
která	byla	vybudována	v	roce	1902,	kdy	
Kancnýř	 v	 dalších	 volbách	 obhájil	 svůj	
mandát.	 V	 obou	 případech	 zastupoval	
Národní	stranu	svobodomyslnou,	známou	
pod	názvem	„mladočeši“	–	ti	byli	ovšem	
v	 regionu	 jeho	 bydliště	 organizováni	
v	rámci	sesterské	Lidové	strany	na	Mo-
ravě.	 Při	 poslanecké	 práci	 se	 věnoval	
především	otázkám	českého	a	živnosten-
ského	školství,	hájil	hlavně	zájmy	rolníků	
a	drobných	řemeslníků,	výrazně	se	anga-
žoval	v	oblasti	pomoci	sirotkům,	slepým,	
hluchoněmým	či	slabomyslným,	k	zame-
zení	opilství	bojoval	za	zřízení	zemského	
ústavu	pro	léčení	pijáků.	Jeho	řeč	ze	dne	
19.	října	1904	na	téma	Chudinství	vůbec	
a	na	Moravě	zvlášť	byla	dokonce	vydána	
tiskem	a	její	kompletní	znění	je	dnes	do-
stupné	na	webu	Národní	digitální	knihov-

ny.	V	roce	1906	kandidoval	ještě	potřetí,	
ale	 tentokrát	 jej	 v	 mateřském	 regionu	
počtem	hlasů	předstihl	mlynář	z	Dolních	
Dunajovic	Antonín	Kuchyňka.
Od	srpna	1879	byl	Bedřich	Kancnýř	ženat	
s	Marií	Annou	Julianou	Schoberovou,	dce-
rou	 vedoucího	 c.	 k.	 skladu	 ve	Vídni.	Po-
dle	většiny	zdrojů	měli	čtyři	děti,	nicméně	
internetová	 encyklopedie	 dějin	 Brna	 jim	
připisuje	ještě	jednoho	syna	navíc.	V	roce	
1906	se	rodina	rozhodla	postavit	v	Luha-
čovicích,	 kde	 byl	 Bedřich	 lázeňským	 ak-
cionářem,	vilku	využívanou	jako	letní	byt	
s	možností	pronájmu.	Vznikla	stavba	na-
zývaná	Kancnýřka,	která	je	dnes	kulturní	
památkou	 a	 patří	 mezi	 obzvláště	 ceněné	
a	 v	 publikacích	 často	 prezentované	 vily	
Zlínského	kraje.	 Jejím	autorem	 je	 brněn-
ský	architekt	Jan	Mráček	a	vyznačuje	se	
kreativním	propojením	geometrické	sece-
se	s	orientálními	vlivy.
	 Po	 smrti	 manželky	 se	 Bedřich	 Kanc-
nýř	 v	 roce	 1931	 nastěhoval	 k	 nejstarší	
dceři	Olze,	bydlící	v	Brně-Žabovřeskách.	
V	roce	1940	se	u	něj	začaly	projevovat	zá-
chvaty	slabosti,	proto	jej	rodina	nechala	
převézt	do	Kuthanova	sanatoria	v	Tišno-
vě,	kde	23.	srpna	1940	zemřel	na	stařec-
kou	 sešlost.	 Je	 pochován	 na	 Ústředním	
hřbitově	města	Brna.

–  Lenka Kühtreiberová: Zemští poslanci za okres 
Jemnice 1860–1914, magisterská diplomová 
práce MU Brno

– cs.wikipedia.org, heslo Bedřich Kancnýř
– internetová encyklopedie dějin Brna
–  webové stránky Knihovny Matěje Mikšíčka 

Dačice
– Českokrumlovský deník ze 14. 8. 2018

BedřICH KANCNýř
Příběhy osobností, jejichž životní Pouť se uzavřeLa v tišnově – díL 1.

Václav Seyfert

Politik a právník Bedřich Kancnýř zemřel 
v Tišnově 23. 8. 1940.

Foto: www.slavnevily.cz

Vila Kancnýřka v Luhačovicích na snímku 
Marka Cebáka.
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	 Ve	 čtvrtek	 19.	 září	 byla	 v	 prostorách	
zdejší	 knihovny	 představena	 publikace,	
která	by	neměla	chybět	v	knihovně	žád-
ného	pravověrného	Tišnováka	bez	ohledu	
na	 to,	 jde-li	 o	 občana	 věřícího,	 nebo	 ni-
koliv.	Jedná	se	o	knihu	800 let farnosti 
sv. Václava v Tišnově,	 jejímž	 autorem	
je	 kronikář	 tišnovské	 římskokatolické	
farnosti	Ing.	Jan	Kos,	s	jehož	historický-
mi	 materiály	 se	 můžete	 často	 setkávat	
i	na	stránkách	našich	novin.
	 Svým	rozsahem,	kvalitou	papíru	i	gra-
fickou	 úpravou	 kniha	 připomíná	 a	 ne-
pochybně	 i	 vhodně	 obsahově	 doplňuje	
výpravnou	publikaci	Tišnov,	příroda	–	dě-
jiny	–	památky	–	lidé,	kterou	vydalo	měs-
to	v	roce	2013.	Oproti	ní	má	navíc	jednu	
nezanedbatelnou	 přednost,	 totiž	 jmenný	
rejstřík,	 který	 v	 reprezentativní	 kni-
ze	 o	 Tišnově	 zoufale	 chybí.	 Zhruba	 400	
stran	obsahu	je	rozděleno	do	tří	základ-
ních	částí	(vždy	o	několika	kapitolách	či	
podkapitolách),	jimiž	jsou	Přehled	histo-
rie	farnosti,	Chrám	sv.	Václava	a	ostatní	
sakrální	 památky	 farnosti	 a	 Kněží,	 far-
nost	a	farníci.	Na	závěr	je	ještě	připojen	
Přehled	 důležitých	 událostí	 v	 historii	
farnosti	a	několik	příloh	tvořených	texty	
farních	kronik	a	výběrem	z	ohláškových	
knih	či	historických	listin,	koresponden-
ce	a	pozůstalostí.	Knihu	je	možno	zakou-
pit	v	tišnovském	knihkupectví.
	 Autor	 knihy	 Jan	 Kos	 rád	 využil	 mož-
nosti	 svoji	 úctyhodnou	 práci	 blíže	 před-
stavit	 nejen	 návštěvníkům	 prezentace	
knihy	během	diskuze	přímo	v	knihovně,	
ale	také	všem	čtenářům	Tišnovských	no-
vin,	když	nám	ochotně	odpověděl	na	ně-
kolik	položených	otázek.

Kdy jste se začal zabývat myšlenkou 
na sepsání a následné vydání knihy, 
případně co bylo pro Vás hlavním popu-
dem k této činnosti?
	 Hlavním	 impulsem	 či	 motivací	 pro	
přípravu	 knihy	 o	 historii	 farnosti	 byla	
nabídka	 předchozího	 duchovního	 správ-
ce	P.	Jiřího	Buchty,	abych	si	vzal	na	sta-
rost	farní	kroniky	a	archiv.	Bylo	to	v	roce	
2012	a	já	zrovna	přemýšlel,	čím	se	budu	
po	skončení	své	profesionální	kariéry	za-
bývat.	 Historie	 byla	 můj	 velký	 koníček,	
měl	 jsem	 za	 sebou	 už	 víceletou	 praxi	
v	genealogii,	dokončoval	 jsem	svoji	prv-

ní	knihu	o	historii,	domech	a	obyvatelích	
nedalekých	Hradčan,	odkud	pochází	můj	
rod	–	takže	tato	nabídka	mne	velmi	potě-
šila	a	inspirovala.	

Mnohá data jste jistě získal z textů 
farních kronik, ale to by určitě nesta-
čilo. Odkud jste čerpal další potřebné 
informace?
	 Základním	zdrojem	informací	byly	pře-
devším	archivy	–	Diecézní	archiv	Biskup-
ství	brněnského	a	Moravský	zemský	ar-
chiv,	v	menší	míře	i	Státní	okresní	archiv	
Brno-venkov	a	 také	Archiv	města	Brna.	
Řadu	 informací	 jsem	 získal	 i	 z	 nejrůz-
nějších	publikací	a	časopisů	věnovaných	
církevní	i	obecné	historii	a	také	z	akade-
mických	prací.

Dá se o některé části knihy říci, že její 
obsah je Vám nejbližší a že jste ji zpra-
covával s obzvláštním potěšením?
	 Asi	 se	 to	 nedá	 říci	 o	 části	 či	 kapito-
le	knihy,	spíše	jsem	měl	radost	z	někte-
rých	 „objevů“,	 jako	 bylo	 např.	 nalezení	
konceptu	 listiny	 posledního	 posvěcení	
tišnovského	chrámu	po	rozsáhlých	opra-
vách	v	polovině	19.	století,	doplnění	po-
sloupnosti	 duchovních	 správců	 farnosti	
na	konci	16.	a	v	průběhu	17.	století,	ně-
kteří	 z	nich	byli	 totiž	 v	 tišnovské	histo-
rii	zcela	neznámí,	dále	latinsky	psaného	

přehledu	stavu	farnosti	z	konce	18.	sto-
letí	a	také	Kroniky	farního	kůru,	kterou	
od	30.	let	minulého	století	po	čtyři	dese-
tiletí	 vedl	 dlouholetý	 regenschori	 Jakub	
Horák.	Tu	jsem	doslova	vyhrabal	z	jedné	
bedny	uložené	u	varhan.	

Vydavatelem knihy je Jiří Polach, což 
je podle mých informací správce far-
nosti v Budišově u Třebíče. Jak došlo 
k této Vaší spolupráci?
	 Ano,	 máte	 pravdu,	 P.	 Jiří	 Polach	 je	
farářem	 v	 Budišově.	 Dříve,	 než	 se	 stal	
knězem,	 pracoval	 jako	 novinář	 v	 nakla-
datelství	Mladá	fronta,	dnes	se	vydávání	
knih	věnuje	víceméně	jako	svému	koníč-
ku.	 Dobře	 se	 zná	 se	 současným	 tišnov-
ským	 duchovním	 správcem	 otcem	 Jose-
fem	 Rybeckým,	 takže	 volba	 vydavatele	
byla	 celkem	 jednoduchá.	 Ostatně	 kniha	
o	farnosti	nebyla	jeho	prvním	kontaktem	
s	 Tišnovem.	 Před	 nějakým	 časem	 vydal	
knihu	tišnovského	rodáka	a	současného	
faráře	 v	 Blučině	 P.	 PhDr.	 ThDr.	 Hynka	
Šmerdy,	 Th.D.,	 věnovanou	 historii	 křes-
ťanské	 charity	 na	 Moravě	 od	 počátku	
do	konce	středověku.

úCTYHOdNý přírůSTeK dO BIBlIOgrAFIe TIŠNOVSKA
Václav Seyfert
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historie

11. ŘÍJNA – PŘED 20 LETY
V	 pondělí	 11.	 října	 1999	 proběhl	 v	 ga-
lerii	 Jamborova	 domu	 slavnostní křest 
knihy „Tišnovsko: Vlastivěda kraje 
od Pernštejna k Veveří“.	Přítomni	byli	
oba	hlavní	autoři	PhDr.	Karel	Fic,	CSc.,	
a	PhDr.	Josef	Zacpal,	pozváni	byli	i	další	
odborníci,	kteří	se	svou	kapitolou	podíleli	
na	celkovém	úspěchu	knihy,	 vydané	na-
kladatelstvím	Bethania.

12. ŘÍJNA – PŘED 315 LETY
V	neděli	12.	října	1704	vypukl v Tišnově 
velký požár,	při	němž	shořelo	43	domů	
a	radnice	s	archivem.	Jak	napsal	známý	
tišnovský	 historik	 Jan	 Hájek,	 neštěstí	
vzniklo	 „z neopatrnosti souseda Marečka 
poblíž rathauzu“.

12. ŘÍJNA – PŘED 70 LETY
Ve	středu	12.	října	1949	se předsednic-
tvo a dozorčí rada Prádelního družstva	
v	 Tišnově	 usnesly přetvořit toto druž-
stvo na jednotné zemědělské družstvo	
(JZD).	 Současně	 byl	 vytvořen	 přípravný	
výbor,	do	něhož	byli	 jmenováni	úřednice	
Eliška	 Chutná,	 ředitelka	 školky	 Věnce-
slava	Milková,	žena	v	domácnosti	Marie	
Pešková,	 rolníci	 Jaroslav	 Hovorka,	 Jan	
Vrzal	 a	 Josef	 Pavlíček	 a	 zahradník	 Bo-
humil	 Křivan.	 Největší	 držitel	 pozemků	
město	Tišnov	 se	 zavázal	 přistoupit	 jako	
člen	a	poskytnout	traktor	s	vlekem	a	no-
vou	 místnost	 pro	 další	 prádelnu	 a	 su-
šárnu.	Vlastní	JZD	pak	bylo	založeno	až	
15.	listopadu	1950,	prvním	předsedou	se	
stal	Jan	Vrzal.

14. ŘÍJNA – PŘED 500 LETY
V	 pátek	 14.	 října	 1519	 (podle	 julián-
ského	 kalendáře)	 schválila abatyše 
Apolonie	 z	 Boskovic	 zřízení bratrstva 
Božího těla	 a	 obdařila	 je	 dalšími	 výsa-
dami.	Již	o	16	let	dříve	založil	bořitovský	
farář	Jan	se	dvěma	tišnovskými	měšťany	
ve	zdejším	kostele	oltář	Božího	těla.	Ten	
se	 stal	 pro	 farnost	 centrem	eucharistic-
kého	kultu,	proto	se	skupina	katolických	
kněží	 z	 Tišnovska	 v	 čele	 se	 zdejším	 fa-
rářem	 Václavem	 a	 proboštem	 Porta	 co-
eli	 Ondřejem	 Podešvou	 rozhodla	 založit	
i	 bratrstvo,	 jehož	 členové	 by	 rozvíjeli	
liturgickou	 oslavu	 Nejsvětější	 svátosti.	
Privilegia	daná	abatyší	poté	8.	listopadu	

1519	 potvrdil	 olomoucký	 biskup	 Stani-
slav	Thurzo	a	všem	zbožným	účastníkům	
obřadů	u	oltáře	udělil	 čtyřicetidenní	od-
pustky.

14. ŘÍJNA – PŘED 75 LETY
V	 sobotu	 14.	 října	 1944	 byl	 gestapem	
zatčen Miloš Vlček,	 který	 koncem	
roku	 1943	 uprchl	 z	 nasazení	 v	 Němec-
ku	a	skrýval	se	u	místních	členů	odboje.	
Po	 čase	 se	 dostal	 do	 kontaktu	 s	 konfi-
denty	 gestapa;	 ti	 si	 získali	 jeho	 důvěru	
a	Vlček	pro	ně	pracoval	jako	nic	netušící	
volavka.	I	když	se	jim	později	po	zjištění	
skutečného	stavu	věcí	vyhýbal,	byl	přece	
jen	vylákán	na	schůzku,	kde	jej	gestapo	
zatklo	 a	 po	 tvrdém	 výslechu	 přinutilo	
k	podepsání	spolupráce.	Nejprve	byl	na-
sazen	mezi	vězně	do	cel	jako	informátor	
a	poté	vrácen	do	Tišnova	s	úkolem	vetřít	
se	mezi	 zbylé	 odbojáře,	 záměry	 gestapa	
se	ale	v	tomto	směru	nenaplnily.	V	úno-
ru	 1945	 byl	 Vlček	 zastřelen	 partyzány;	
členové	 zdejší	 partyzánské	 skupiny	 pak	
zabili	jeho	rodiče	a	sestru,	přestože	ti	ne-
měli	s	jeho	činy	nic	společného.

20. ŘÍJNA – PŘED 125 LETY
V	 sobotu	 20.	 října	 1894	 zemřel Josef 
Hansel,	 starosta	 Tišnova	 z	 let	 1870	 až	
1882,	tedy	po	dobu	čtyř	volebních	obdo-
bí.	Narodil	se	8.	července	1821,	byl	půvo-
dem	Němec	a	profesí	obchodník	(v	zázna-
mu	 o	 pohřbu	 zapsán	 jako	 velkoměšťan	
a	 kupec).	 Jeho	 rodina	 bydlela	 v	 domě	
č.	69	na	Jungmannově	ulici.	Po	odchodu	
z	úřadu	starosty	byl	ještě	dvakrát	(1883	
a	1885)	zvolen	členem	výboru.

22. ŘÍJNA – PŘED 95 LETY
Ve	 středu	 22.	 října	 1924	zemřel	 bývalý	
starosta	města	JUDr. Karel Seyfert,	kte-
rý	stál	v	čele	radnice	v	létech	1909–1914.	
Narodil	se	9.	ledna	1852,	do	Tišnova	při-
šel	jako	chlapec	z	Německého	Brodu.	Čle-
nem	výboru	se	stal	v	roce	1893	a	dlouhou	
dobu	byl	blízkým	spolupracovníkem	teh-
dejšího	 starosty	 Müllera,	 po	 jehož	 úmr-
tí	 zaujal	 jeho	 místo.	 V	 době	 Seyfertova	
starostování	 přijalo	 město	 poprvé	 vlast-
ní	 jednací	řád,	do	provozu	byla	uvedena	
městská	elektrárna.	Po	vypuknutí	první	
světové	války	na	svou	funkci	rezignoval	
kvůli	srdeční	chorobě.	

24. ŘÍJNA – PŘED 225 LETY
V	pátek	24.	 října	1794	se	 v	Německém	
Brodě	narodil Josef Fetter,	pozdější	tiš-
novský	farář	a	významná	osobnost	histo-
rie	našeho	města.	Podrobně	o	něm	psal	
v	 Tišnovských	 novinách	 farní	 kronikář	
Jan	Kos	v	loňském	říjnovém	čísle.	Fetter	
zemřel	29.	září	1878.

28. ŘÍJNA – PŘED 95 LETY
V	úterý	28.	října	1924	byl	v	Předklášteří	
odhalen	k	uctění	památky	padlých	v	první	
světové	válce	pomník s nápisem Mrtvým 
tvůrcům;	 autorem	 je	 akademický	 sochař	
Václav	Hynek	Mach.	Jedná	se	o	pískovcové	
dílo	na	kamenném	podstavci;	kovová	jmé-
na	obětí	byla	po	dobu	druhé	světové	války	
dočasně	 odstraněna.	 Náklady	 na	 pomník	
činily	téměř	21	tisíc	tehdejších	korun.

31. ŘÍJNA – PŘED 785 LETY
V	úterý	31.	října	1234	(podle	juliánského	
kalendáře)	 byla markrabětem Přemys-
lem,	 synem	 královny	 vdovy	 Konstancie	
a	bratrem	českého	krále	Václava	I.,	pode-
psána	vlastní	zakládací listina kláštera 
Porta coeli.	Klášter	byl	budován	od	roku	
1232,	o	rok	později	byl	zaznamenán	pří-
chod	prvního	konventu.

31. ŘÍJNA – PŘED 155 LETY
V	pondělí	31.	října	1864	oznámili radní	
Diebel	a	Hansel	výboru	města,	že Tišnov 
byl vyzván	 Bystřicí	 a	 Novým	 Městem	
apelovat na zemský sněm,	„aby se v tom 
pádu, když se zřízení cestovodu železného 
z Brna na Jihlavu uzavře, taky na to ohled 
bralo, že by ten cestovod přes Pernštýn 
a Nové Město se vésti měl, co by k prospě-
chu celé krajiny bylo a menších nákladů se-
bou neslo než-li přes Meziříč nebo Třebíč.“	
Oba	radní	se	pak	zavázali	činit	v	této	věci	
další	potřebné	kroky	„bez náhrady jakého-
koliv nákladu a bez dietů“.

31. ŘÍJNA – PŘED 95 LETY
V	pátek	31.	října	1924	se narodil Luboš 
Kostelecký.	 Syn	 gymnaziálního	 profeso-
ra	 se	do	historie	města	 zapsal	 především	
jako	organizátor,	režisér	a	herec	Karasova	
divadla,	dlouholetý	dramaturg	cyklů	Kruhu	
přátel	hudby,	ale	také	v	oblasti	sportu	jako	
významný	 člen	 Sokola	 či	 hráč	 volejbalu	
a	basketbalu.	Zemřel	23.	března	2001.

říjNOVÉ KAleNdárIum TIŠNOVSKA
Václav Seyfert
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Dne 30. září uplyne třináct let, kdy zemřel 
pan jAN VýrOSTA. Vzpomínáme. 
Manželka s rodinou

Dne 4. října to bude šest roků, co nás 
navždy opustil náš drahý a milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a strýc HYNeK 
ONdráčeK. S láskou a bolestí v srdci 
stále vzpomínáme. Manželka, dcera a syn 
s rodinami

Dne 15. září by se dožila devadesáti dvou let 
naše milovaná a milující maminka, babička 
a prababička paní ludmIlA lAmAčOVá. 
Dne 2. listopadu vzpomeneme její první 
smutné výročí úmrtí. S úctou a láskou stále 
vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují 
dcery Jana, Liba, Lida, snacha Alena, devět 
vnoučat a osmnáct pravnoučat.

Dne 25. září uplyne šestnáct let, kdy 
nás opustil manžel, tatínek, dědeček, 
strýc lAdISlAV WeIdlICH. Za tichou 
vzpomínku děkují manželka a dcera 
s rodinou. 

„Odešel, jak si osud přál, ale v našich 
srdcích žije dál.“ Dne 7. října uplyne devět 
roků, kdy nás navždy opustil milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan 
ANTONíN ŠINdelKA ze Šerkovic. Nikdy 
nezapomeneme a s láskou vzpomínáme. 
Manželka Magda a děti s rodinami

Děkujeme za účast, květinové dary a projevy soustrasti všem 
přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem 
BOřIVOjem KVASNICOu. 
Děkuje manželka a dcery s rodinami.

Děkuji za projevenou soustrast, květinové dary a účast 
na pohřbu mého drahého manžela pana jOSeFA HAmříKA.
Jménem zarmoucené rodiny manželka Jarmila.

Dne 5. září 1916 se narodila v Křenovicích u Brna paní 
ludmIlA řeHOřKOVá. Děkuji všem za vzpomínku. Syn Jirka

Dne 15. srpna jsme vzpomněli deváté 
smutné výročí úmrtí našeho milovaného 
a milujícího tatínka, dědečka a pradědečka 
pana rOBerTA lAmAče. S úctou a láskou 
stále vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují 
dcery Jana, Liba, Lida, snacha Alena, devět 
vnoučat a osmnáct pravnoučat.

Dne 30. října uplyne jedenáct let od úmrtí 
manželky, maminky a babičky zdeňKY 
jANdíKOVÉ. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi. Manžel s dcerami a vnoučaty

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.

Poděkování

poděkování Charitě Tišnov
Renata Vránová, roz. Komárková

Děkuji z celého srdce paní Křížové a panu doktorovi, kteří 
nás navštěvují. Pokud jste někdo v situaci, že si nevíte rady, 
doporučuji oslovit právě tuto organizaci. Lidé jsou tam milí, 
hodní a dělají maximum, aby vám co nejvíce pomohli. V této 
uspěchané době to není samozřejmostí. Ještě jednou vřelé 
díky za to, jací jste. Poděkování také posílám jedné úžasné 
paní Drahušce Osvaldové.
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	 Spolek	 Za	 sebevědomé	 Tišnovsko	 se	
dlouhodobě	 věnuje	 životnímu	 prostředí	
v	 Tišnově	 a	 každý	 podzim	 pořádá	 akci	
ke	Dni	stromů.	Letos	se	vracíme	k	již	dří-
ve	osvědčené	formě	procházky	po	městě,	
při	které	si	nejen	prohlédneme	zajímavé	
stromy	 rostoucí	 ve	 veřejném	 prostoru,	
ale	dozvíme	se	i	více	o	tom,	jak	sledovat	
stav	stromů	a	 jak	 je	možné	podpořit	 je-
jich	zdravý	růst	a	udržitelný	stav	v	jejich	
vyšším	věku.	V	dnešní	době	globální	kli-
matické	změny	 je	velmi	důležité	chránit	
již	 vzrostlé	 stromy	 a	 nekácet	 je,	 pokud	
chybí	 zřetelný	 celospolečenský	 důvod	
a	 časové	 odůvodnění,	 jak	 jsme	 bohužel	
byli	nedávno	svědky	v	části	ulice	Riegro-
va.	Všechny	vzrostlé	stromy	a	aleje	hrají	
v	životě	města	nezastupitelnou	roli.

	 Během	vycházky,	kterou	povede	arbo-
ristka	 Ing.	Yvona	Lacinová,	se	podíváme	
na	některé	 stromy,	které	 ve	městě	 v	po-
slední	 době	 uschly	 nebo	 potřebují	 zvýše-
nou	péči,	navštívíme	nemocniční	zahradu	
a	projdeme	vilovou	částí	města,	kde	mizí	
staré	aleje	a	kde	je	užitečné	se	zamyslet,	
jak	postupovat	s	novou	výsadbou.	Všimne-
me	si	nedávno	vysázeného	stromořadí	lip	
u	hřbitova	a	prohlédneme	si	stav	starších	
i	nových	stromů	v	parku	pod	kostelem.	Vy-
cházku	zakončíme	v	příjemném	prostředí	
Kavárny	u	kina.	Zde	nám	odborníci	pora-
dí,	jak	u	rodinných	i	bytových	domů	sbírat	
dešťovou	vodu	pro	zálivku	stromů,	a	spo-
lečně	se	zamyslíme	nad	koncepcí	využívá-
ní	tzv.	šedé	vody.	Od	Ing.	Marka	Batelky	
se	 také	 dozvíme	 více	 o	 novém	 projektu	
na	zalévání	stromů	v	Tišnově.
	 Přijďte	všichni,	komu	leží	osud	stromů	
na	srdci	a	přejete	si,	aby	v	našem	městě	
stromy	 i	nadále	zpříjemňovaly	náš	život	
a	zlepšovaly	celkové	mikroklima.
 Vycházka se koná v sobotu 19. října, 
sejdeme se ve 14.30 u křížku na konci 
ulice Černohorské.

příroda

	 Morčák velký	 (Mer-
gus	merganser)	 se	 objevil	
na	 povodí	 Svratky	 v	 Tiš-
nově.	 Je	 o	 něco	 větší	 než	
kachna	 divoká.	 U	 nás	 za-
řazen	 mezi	 kriticky	 ohro-
žené,	 zvláště	 chráněné	
druhy.	Dospělý	jedinec	do-
sahuje	rozpětí	křídel	80	až	
95	cm,	 hmotnosti	 900	 až	
2	100	 gramů.	 Má	 dlouhé	

tělo	(60	až	70	cm),	velkou	hlavu	a	tenký,	na	konci	zahnutý	zobák	
s	pilovitými	okraji	pro	lepší	uchopení	kořisti.	Loví	ryby	a	rybáři	
ho	zrovna	v	lásce	nemají.
	 Je	částečně	tažný,	ale	i	u	nás	přezimuje,	nejčastěji	se	zde	vy-
skytuje	od	března	do	prosince.	Jeho	let	je	hodně	rychlý	a	prak-
ticky	neslyšný.	Létá	přitom	velmi	obratně	mezi	větvemi	stromů.	
Hnízdí	u	nás	vzácně.	K	hnízdění	využívá	dutiny	stromů,	výstelku	
tvoří	výlučně	prachové	peří.	Samice	snáší	až	12	vajec,	inkubace	
probíhá	32	dnů.	Mláďata	zůstanou	dva	dny	v	hnízdě,	poté	vysko-
čí	z	dutiny.	Letu	jsou	schopna	ve	dvou	měsících.	Tento	druh	má	
rád	mírně	tekoucí	řeky.
	 Potrava	morčáka	velkého	 je	složená	téměř	výlučně	z	různých	
druhů	ryb.	Loví	většinou	jedince	do	velikosti	25	centimetrů,	spíše	
však	menší.	Morčák	je	skvěle	přizpůsoben	k	lovu	ryb,	dokáže	po-

měrně	rychle	plavat	i	ve	velké	hloubce	a	k	jejich	lepšímu	uchopení	
má	skvěle	přizpůsobený	zobák.	Jeho	potravou	se	občas	stávají	i	jiní	
vodní	živočichové,	nejčastěji	korýši	a	měkkýši.	Mláďata	se	zprvu	
živí	vodním	hmyzem.
	 V	hnízdním	období	se	zdržují	na	čistých,	rybami	bohatých	ře-
kách	s	břehy	porostlými	stromy.	Morčák	často	bývá	chován	jako	
okrasný	pták	v	parkových	jezírcích.	Na	letošní	fotografii	je	samič-
ka	s	mláďaty,	která	se	pohybovala	nad	splavem	v	Tišnově.	Loň-
ského	roku	jsem	vyfotografoval	jen	samičku.	Jsou	to	velmi	plaší	
ptáci,	ale	díky	tomu,	že	to	byla	ještě	mláďata,	která	nemohla	létat,	
se	mi	je	podařilo	vyfotografovat.	Samečka	jsem	bohužel	nespatřil.

zATOulAl Se NA SVrATKu
Josef Permedla

Morčák velký (samička s mláďaty) se objevil na Svratce v Tišnově.
Foto: Josef Permedla

TěžKý žIVOT STrOmů Ve měSTeCH
v čase kLimatické změny

Jana Koudelová

Morčák velký (sameček).
Zdroj: Wikipedie

Uschlý jeřáb na konci Černohorské ulice.
Foto: Helena Pernicová
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	 Nepříznivý	 vývoj	 několika	 faktorů	
v	 lesním	 hospodářství,	 zejména	 vysoké	
nadprůměrné	 teploty	 v	 jarním	 a	 letním	
období,	 dlouhodobý	 deficit	 srážek	 a	 tím	
související	 oslabení	 lesních	 porostů	
urychlily	 plošný	 rozvoj	 kůrovcové	 ka-
lamity	 na	 velké	 části	 České	 republiky.	
Nejinak	 tomu	 je	 i	 v	okolí	Tišnova.	 Jsme	
svědky	 velké	 proměny	 krajiny,	 kdy	 nás	
rozsáhlé	rezavé	plochy	upozorňují	na	pří-
tomnost	kůrovců	a	následný	rozpad	smr-
kových	porostů.	Extrémní	průběh	počasí	
posledních	 let	 má	 za	 následek	 rovněž	
odumírání	ostatních	jehličnatých	dřevin,	
jako	 je	 jedle	 bělokorá,	 modřín	 opadavý	
a	 borovice	 lesní.	 V	 některých	 částech	
Moravy	 usychají	 dokonce	 i	 duby.	 Přes	
veškerou	 snahu	 nebude	 možné	 kalami-
tu	 zastavit,	 pouze	 vhodným	 opatřením	
na	některých	lokalitách	zpomalit.
	 Je	zřejmé,	že	kalamitní	plochy	na	Tiš-
novsku	dosáhnou	stovek	hektarů.	V	po-
stižených	 lesích	dochází	k	ohrožení	vět-
šiny	funkcí	lesa,	což	se	projeví	v	dalším	
vysychání	krajiny	a	ohrožení	zdrojů	pitné	
vody.	 Přes	 velkou	 snahu	 využít	 přiroze-
nou	 obnovu	 bude	 nutné	 většinu	 ploch	
obnovit	umělou	výsadbou.	Zároveň	neví-
me,	jaké	dřeviny	nejlépe	budou	odolávat	
nastávajícím	klimatickým	změnám.	Jako	
nejvhodnější	se	v	současnosti	jeví	pestrá	

dřevinná	skladba	různých	listnatých	dře-
vin	 a	 z	nepůvodních	 jehličnatých	dřevin	
douglaska	tisolistá.	Obnově	lesů	by	také	
pomohlo	 snížení	 stavu	 spárkaté	 zvěře,	
aby	 se	 zabránilo	 dalším	 škodám	 na	 po-
rostech.	Obnova	 lesů	v	následujících	 le-
tech	musí	mít	nejvyšší	prioritu.
	 Kalamita	 se	 týká	 všech	 jehličnatých	
lesů	 ve	 vlastnictví	 státu,	 obcí,	 církve	
i	drobných	vlastníků.
	 Lesní	hospodářství	 donedávna	 fungo-
valo	v	tržním	prostředí.	Obchod	s	dřívím	
byl	 postaven	 na	 principu	 nabídky	 a	 po-
ptávky.	Trh	je	nyní	přehlcen	kalamitním	
dřívím,	to	vyhovuje	pouze	zpracovatelům	
dřeva.	Pro	vlastníky	lesa	je	dříví	obtížně	
prodejné,	často	s	velkou	finanční	ztrátou.
	 V	 současné	 situaci	 tržby	 za	 dříví	 ne-
pokrývají	náklady	vlastníků	lesů	na	péči	
o	lesy.	Obnova	jednoho	hektaru	lesa	stojí	
průměrně	několik	desítek	tisíc	korun.
	 Nestátní	vlastníci	lesa	se	díky	nízkým	
cenám	dřeva	dostávají	do	velkých	finan-
čních	 problémů,	 někteří	 budou	 nuceni	
své	lesy	i	prodat.	Zatím	jsme	svědky	ma-
lého	zájmu	politického	dění	o	řešení	pro-
blému.	Velkou	pomocí	by	byla	státní	pod-
pora	v	odbytu	kalamitního	dříví,	ať	už	pro	
energetické	účely,	nebo	možnosti	 jiného	
odbytu	 či	 uskladnění	 dříví	 na	 mokrých	
a	 jiných	 skladech	 ve	 vlastnictví	 státu.	

Podpořeny	by	měly	být	nové	metody	jeho	
zpracování	 a	 využití.	 Získané	 poznatky	
můžou	 být	 přínosem	 pro	 efektivní	 zpra-
cování	dříví	v	době	nedostatku	suroviny,	
neboť	 zásoba	 smrku	 je	 v	 celé	 Evropě	
ohrožena.
	 Stát	 by	 měl	 vlastníka	 lesa	 finančně	
podporovat,	 aby	 nebyl	 závislý	 pouze	
na	příjmech	z	prodeje	dřeva.	Vlastník	po-
třebuje	volné	peníze	na	zaplacení	lesních	
dělníků,	 platy	 lesního	 personálu,	 nákup	
sadebního	 materiálu,	 repelentů	 proti	
okusu	 zvěří	 a	 na	 další	 jiné	 výdaje,	 jako	
je	 například	 oprava	 lesních	 cest.	 Určitá	
finanční	 podpora	 lesního	 hospodářství	
funguje,	 ale	 pouze	 na	 vybrané	 lesnické	
činnosti.	Výše	podpory	však	není	v	sou-
ladu	se	škodami,	které	v	lesích	vznikají.	
Způsob	podpory	je	administrativně	a	ča-
sově	náročný.	Z	tohoto	důvodu	ji	většina	
drobných	vlastníků	nečerpá.	Stát	by	měl	
kompenzovat	rozdíl	mezi	skutečnými	ná-
klady	na	péči	o	 les	a	tržní	cenou	dřeva,	
což	by	přispělo	ke	stabilizaci	lesního	hos-
podářství.	Dále	by	měl	zajistit	celoživotní	
vzdělávání	správců	lesa,	aby	v	praxi	moh-
li	pracovat	s	novými	poznatky.
	 Přírodní	 podmínky	 ovlivnit	 nedoká-
žeme,	ale	věřím,	 že	 lesy	zachováme	pro	
naše	děti	 i	další	generace.	Bude	záležet	
na	každém	z	nás.

příroda

leS A leSNí HOSpOdářSTVí
Ondřej Schulz, lesní správce klášterních lesů Porta coeli

Jsme svědky velké proměny krajiny, kdy nás rozsáhlé rezavé plochy upozorňují na přítomnost kůrovců a následný rozpad smrkových porostů.
Foto: Josef Permedla
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	 Zveme	 rodiče	 na	 cyklus	 přednášek	 věnovaný	 výchově	 dětí	
s	názvem	Spokojené rodičovství.	Ve	čtyřech	setkáních	se	za-
měříme	na	to,	jak	si	vytvořit	spokojené	vztahy	se	svými	dětmi,	
tak	aby	bylo	doma	dobře	dětem	i	rodičům.
1.	Já jako rodič	–	úterý	22.	10.,	od	16.30	do	19.30
	 	Ujasníme	si	vnitřní	 rodičovské	postoje	 i	 to,	co	potřebujeme	

ke	spokojenému	rodičovství.	Vysvětlíme	si	rozdílné	rodičov-
ské	styly	a	zaměříme	se	na	rozvíjení	vlastní	sebedůvěry	rodi-
če	a	budování	respektu	k	sobě	i	svému	dítěti.	

2.	Emoce a konflikty	–	úterý	5.	11.,	od	16.30	do	19.30
	 	Naučíme	se,	jak	zvládat	emoce,	které	s	námi	i	s	dětmi	clou-

mají.	Pochopíme	důvody	nesprávného	chování	dětí	i	způsoby	
nastavování	hranic.	Zaměříme	se	na	předcházení	konfliktům	
i	na	jejich	řešení.	

3.	Komunikace	–	úterý	26.	11.,	od	16.30	do	19.30
	 	Vysvětlíme	si,	 jak	dítěti	naslouchat,	abychom	mu	rozuměli,	

a	také	jak	s	dětmi	hovořit,	aby	nám	naslouchaly.	Pozornost	
zaměříme	i	na	motivaci	dětí	ke	spolupráci.	

4.	Podpora dítěte	–	úterý	10.	12.,	od	16.30	do	19.30
	 	Účastníci	získají	podněty,	jak	vést	dítě	k	zodpovědnosti	a	samo-

statnosti,	jak	ho	podpořit	na	jeho	vlastní	cestě	a	pomoci	mu	vy-
budovat	sebevědomí	a	sebejistotu.	

	 Semináře	jsou	postaveny	na	teoretických	poznatcích	Efektivního	
rodičovství	a	Montessori	přístupu,	příkladech	z	praxe,	mnoha	sebe-
zkušenostních	rodičovských	workshopů	a	osobní	zkušenosti	lektor-
ky	a	psycholožky	Mgr.	Soni	Kappelové	při	výchově	dvou	synů.
	 Na	 přednášky	 je	 třeba	 nahlásit	 se	 předem	 nejlépe	 e-mailem	
na	studanka.tisnov@gmail.com,	případně	na	tel.	777	706	721.

V říjnu také proběhne:
Podzimní burza dětského oblečení
Přijďte	 si	 nakoupit	 podzimní	 a	 zimní	 oblečení,	 obuv,	 sportov-
ní	potřeby,	hračky,	knížky	a	další	věci	pro	děti	od	0	do	15	let.	
Za	 pár	 kaček	 nakoupíte	 prima	 věci	 od	 tišnovských	 maminek.	
Prodejní	den	 je	úterý	8.	10.	2019	od	9.00	do	17.00.	Burza	se	
koná	v	tišnovské	sokolovně.

Relaxace a imaginace
Relaxace	a	imaginace	se	koná	ve	čtvrtek	10.	10.	od	18.00	pod	vede-
ním	psycholožky	Mgr.	Hany	Pelčákové	Kubecové.	Je	nutné	přihlásit	
se	předem	na	e-mail	h.kubecova@seznam.cz	nebo	tel.	736	607	320.

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

CYKluS předNáŠeK VěNOVANý VýCHOVě děTí
Radka Štěpanovská, koordinátorka RC, a Soňa Kappelová, členka Rady

2. 11. 2019
9–14 hodin   MěKS velký sál, Mlýnská 152

Jak SWAP funguje? Přineseš úžasné věci
a jiné úžasné věci si ZDARMA odneseš domů.

Počet kusů není omezen.

Co na SWAP přinést? Prober doma skříně
a co jsi celý rok neoblékla ty nebo tvůj partner 

a je ti to líto vyhodit (oděvy, boty, doplňky, 
drobné potřeby do domácnosti, prostě vše, 

co může posloužit někomu dalšímu).

Co z návštěvy SWAP budeš mít? Fajn pocit, 
že jsi se zbavila věcí, které zabírají místo 

ve skříni a odnesla si domů další úžasné věci, 
které prázdné místo ve skříni zaplní.

Proč pořádáme SWAP? Vše, co si neodnesete 
domů, převezme charita.

A nezapomeňte, že nenakupováním, 
tříděním, recyklací a posíláním věcí dál 

šetříme naši planetu
a prodlužujeme život výrobkům.

Vstupné 10 Kč, pro bližší informace
a přihlášení se k prodeji volejte Ivanu, tel. 739 603 519

POZOR NOVINKA
NA PODZIMNÍM SWAPu můžete prodávat výrobky 
ze své domácí kuchyně (buchty, cukroví, perníčky, 

placky, domácí marmelády, čalamády)
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PO DEŠTI JSME MĚLI DOKONCE VLHKÝ STROP I CELOU SEVERNÍ STĚNU MÍSTNOSTI.
PŘI DNEŠNÍM PROMÍTÁNÍ UVIDÍME DVĚ DĚTSKÉ KOMEDIE SE ZNÁMÝMI HERCI.
NA TU PŘIHRÁVKU VYSKOČ, KAROLÍNO, JINAK NA MÍČ NEDOSÁHNEŠ.
TOMÁŠ SE VRÁTIL POMĚRNĚ BRZY, ALE PAVEL BLOUDIL PO LESE CELÉ DOPOLEDNE.
OPRAVDOVÉ PEKLO KANADŠTÍ HOKEJISTÉ ROZPOUTALI V ZÁVĚRU TŘETÍ TŘETINY.
BABIČKA ŘÍKÁVALA: „KOUPEJ SE KAŽDÝ DEN, AŤ SI TĚCH PRÁZDNIN POŘÁDNĚ UŽIJEŠ!“
V TOM SOUBORU HRAJE LENKA NA HOUSLE A MARUŠKA PRO ZMĚNU NA KLAVÍR.
V OBCHODĚ JSEM KOUPIL I KOPR A SEHNAL JSEM TAK VŠE K PŘÍPRAVĚ DOBRÉ OMÁČKY.
PODOBNÉ STAVBY LZE NAJÍT V PRAZE, BRATISLAVĚ, OSTRAVĚ I DALŠÍCH MĚSTECH.
U KAŽDÉHO OBRÁZKU JE K VIDĚNÍ VŽDY NĚJAKÉ SPECIÁLNÍ ČÍSLO NEBO PÍSMENO.

mAlÉ luŠTěNKY
Václav Seyfert

Dnes	si	dopřejeme	sérii	skrývaček,	přičemž	v	každé	z	nich	najdete	skryto	jedno	zvířátko,	ať	už	domácí,	nebo	takové,	které	
můžete	vidět	při	návštěvě	zoologické	zahrady.

Luštěnky	nejsou	soutěžní,	proto	nám	svá	řešení	neposílejte;	správnost	si	budete	moci	zkontrolovat	v	příštím	čísle.	Před	měsí-
cem	jsme	hledali	obce	a	osady	na	Tišnovsku	–	kdo	z	Vás	vypátral	všechny	níže	uvedené,	zaslouží	pochvalu:
SKRY� VAČKY	 –	 Drásov,	 Borač,	 Deblín,	 Unín,	 Hájek,	 Březina,	 Sentice,	 Skryje,	 Lomnice,	 Štěpánovice;	DOPLŇOVAČKA	 –	
Brusná;	OSMISMĚRKA	–	Heroltice.

Aktovky a knihy
Ze školních aktovek se vysypaly knihy. 
Spoj aktovku se správnou knihou. 

Houby a koš
Do koše patří pouze jedlé houby (hříbky). 
Najdi správnou cestu k nim.

1

1

2

2
3

3

4

4
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	 Byl	jednou	jeden	zvědavý	kluk,	jmenoval	se	Edvard.	Miloval	vynálezy	a	rád	fotil.	Měl	sestru	Alici,	kterou	fascinovaly	animované	
filmy.	Oba	zajímalo,	jak	vlastně	vznikl	film.	
	 	Měli	spoustu	otázek,	a	tak	jsme	se	společně	podívali	do	onoho	dávného	pravěku	počátků	filmu,	abychom	zjistili,	jak	vznikly	první	
pohyblivé	obrázky	nebo	čím	se	bavily	děti	a	rodiče	ještě	předtím,	než	mohli	jít	do	kina	na	celovečerní	animáky	pro	celou	rodinu.	
	 S	psaním	o	minulosti	bývá	potíž,	musíme	vždy	trochu	zjednodušovat,	ale	zároveň	se	snažit	o	co	největší	přesnost	a	neopominout	
důležité.	Průmyslové	revoluce	v	19.	století	proměnily	svět	k	nepoznání	a	umožnily	řadě	podnikavých	a	hloubavých	vynálezců	zkou-
mat	nově	svět.	Z	našeho	výletu	do	doby	před	200	lety	se	dozvíte	o	některých	experimentech,	které	napomohly	vzniku	filmu.	
	 Optické	hračky	využívají	vlastnosti	lidského	oka	spojovat	rychle	po	sobě	následující	obrazy	viděného.	Byly	v	19.	století	velmi	popu-
lární	a	hrály	si	s	nimi	děti	i	dospělí.	Pomocí	krátkých	návodů	si	je	můžete	doma	vyzkoušet	vyrobit.	My	jsme	je	vyráběli	na	příměstském	
táboře,	který	proběhl	toto	léto	v	Galerii	Josefa	Jambora	na	téma	pohybu,	komiksu	a	animace	a	nazvali	jsme	je	pracovně	obrázkotoče.

děti a mládež

záBAVNÉ experImeNTY 
jak snadno se dá okLamat zrak  – oPtické hračky

Radka Kaclerová

flipbooK
Nejstarší	animační	technika.	Tato	první	pohyblivá	knížka	
už	nabízí	možnost	vyprávět	jednoduchý	příběh	pomocí	ob-
rázků.	Pustíme	se	do	dalšího	pokusu!

Materiál:	bloček	papírů	nebo	nelinkovaný	sešitek	velikosti	
A7	a	menší,	kancelářská	spona,	tužka	a	guma,	černý	fix

Postup:	 rozeberte	 vazbu	 sešitku,	 získáte	 tak	 samostatné	
stránky,	na	které	se	vám	bude	dobře	kreslit.	Připravte	si	
začátek	a	konec	příběhu.	Na	pravý	okraj	stránek	kreslete	
postupně	 černou	 fixou	 obrázky,	 tzv.	 pohybové	 fáze	 děje,	
který	chcete	vyprávět.	Začněte	odzadu	a	překrývejte	novou	
stránkou	předchozí	obrázek,	ten	bude	skrz	papír	prosvítat,	
usnadní	vám	to	práci	a	pohyb	bude	přesnější	a	plynulejší.	
Obrázek	kreslete	 znovu	a	 znovu	v	 jednotlivých	 fázích	po-
hybu,	třeba	stokrát.	Seřaďte	obrázky	a	sepněte	je	sponkou.	
Rychle	listujte	palcem	a	pozorujte	svůj	kreslený	film!

ThaumaTrop
Jak	snadno	lze	zrak	oklamat,	vám	ukáže	kouzelný	obrá-
zek	s	velkolepým	názvem,	ale	jednoduchým	postupem	vý-
roby.	Úžasný	vynález!

Materiál:	tvrdý	papír,	špejle,	nůžky,	lepidlo	na	papír,	lepi-
cí	páska,	tužky,	fixy,	pastelky

Postup:	z	tvrdého	papíru	vystřihněte	dva	stejné	tvary	(ko-
lečka	nebo	obdélníky).	Nakreslete	na	ně	dva	obrázky,	kte-
ré	chcete	spojit	do	jednoho	pohyblivého,	nejlépe	výraznou	
fixou,	a	vybarvěte	(např.	tygra	a	dostatečně	velkou	klec	
na	tygra).	Na	zadní	stranu	obrázku	přilepte	lepicí	páskou	
špejli.	Přilepte	druhý	tvar	tak,	aby	na	každé	straně	špejle	
byl	 vidět	 obrázek.	 Tyčkou	 rychle	 otáčejte	 mezi	 dlaněmi	
a	sledujte,	co	se	stane!

Foto: zdroj Youtube
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životní styl

filip renč naTáčel v Tišnově
Václav Seyfert

	 Zatímco	 na	 plátnech	 kin	 se	 scenérie	 našeho	 města	 dosud	
neobjevily	 ve	 vůbec	 žádném	 celovečerním	 filmu,	 pro	 režiséry	
kriminálních	televizních	seriálů	se	Tišnov	v	poslední	době	stal	
docela	zajímavou	destinací.
	 Začalo	to	před	časem	populárními	Četnickými	humoreskami	
Antonína	 Moskalyka,	 v	 nichž	 se	 nejednou	 objevily	 především	
krásné	vily	naší	Riegrovy	ulice.	Zalíbení	v	Tišnově	nalezl	i	reži-
sér	Jiří	Strach,	který	si	město	a	jeho	okolí	vybral	hned	několikrát	
pro	tajuplné	příběhy	své	série	Labyrint	–	v	té	poslední	dokonce	
jedna	z	obětí	zahynula	pádem	z	věže	tišnovského	kostela.
	 Během	letošních	prázdnin	natáčel	v	prostorách	tišnovského	
gymnázia	Filip	Renč	a	opět	půjde	o	detektivní	tematiku.	Osmi-
dílný	seriál	Hlava medúzy	 je	pojmenován	podle	slavného	Ru-
bensova	obrazu,	který	v	první	části	záhadně	zmizí	ze	sbírek	Mo-
ravské	galerie	v	Brně.	Pátráním	je	pověřena	vedoucí	brněnské	
kriminálky	Karin,	kterou	 ztvárňuje	herečka	 Jitka	Čvančarová.	
Po	 jejím	boku	budou	k	vidění	dále	například	 Jiří	Dvořák	nebo	
Michal	Isteník	známý	z	kultovního	Mostu.
	 Jednotlivé	případy	budou	směsí	fikce	a	skutečných	událostí,	
dojde	v	nich	k	vraždám	i	znásilnění	a	vesměs	se	natočí	na	úze-
mí	jižní	Moravy.	Poslední	klapka	má	padnout	v	květnu	příštího	
roku,	 takže	 se	 ještě	 nějakou	 dobu	 těšme,	 že	 na	 obrazovkách	
opět	uvidíme	své	město.	

Kniha duchennových jezdcŮ
Václav Seyfert

	 Vloni	v	květnu	se	v	Předklášteří	kona-
la	 velmi	 sympatická	 akce,	 na	 které	 byla	
za	účasti	mnoha	přátel	a	několika	hudeb-
ních	skupin	představena	kniha	Duchenno-
vi	jezdci,	kterou	napsal	místní	vozíčkář	Ja-
kub	Šudák	společně	se	svým	kladenským	
kamarádem	 Martinem	 Krčkem.	 Velmi	
humorným	 a	 osvěžujícím	 způsobem	 v	 ní	
popisují	 a	 komentují	 různé	 situace,	 s	 ni-
miž	se	kvůli	svému	onemocnění	svalovou	
dystrofií	v	každodenním	životě	potkávají.
	 Dnes	mají	oba	mladí	autoři	na	kontě	druhou	knihu	Šudy a Már-
ty aneb příhody strýčka Duchenna,	kterou	pokřtili	v	sobotu	22.	
června	v	Praze	přímo	na	Václavském	náměstí	v	rámci	akce	MDA	
Ride.	Při	tomto	tradičním	charitativním	setkání	motocyklistů,	které	
se	konalo	už	pojedenácté,	proběhla	kromě	vlastního	křtu	navíc	ve-
řejná	sbírka,	jejíž	výtěžek	byl	určen	na	pomoc	svalovým	dystrofikům	
a	 činnost	 jejich	 podpůrných	 organizací,	 jimiž	 jsou	 Asociace	 mus-
kulárních	dystrofiků	v	ČR	a	Parent	Project.	Doprovodný	program	
uváděl	známý	herec	Zdeněk	Podhůrský,	speciálními	hosty	byli	na-
příklad	módní	návrhář	Osmany	Laffita	či	zpěvačka	Jitka	Zelenková	
a	především	–	samotný	křest	byl	uskutečněn	Tišnovským	pivem.
	 Účastníků	sice	na	Václaváku	nebylo	tolik	jako	o	den	později	
na	letenské	pláni,	ale	i	zde	se	sloužilo	užitečné	věci.	Knihu	vy-
dalo	nakladatelství	Klika	a	je	nabízena	i	v	rámci	Knižního	klubu.

Z natáčení televizního seriálu Hlava medúzy. Foto: Václav Šálek

Křest knihy Tišnovským pivem. Na snímku jsou (odleva) hlavní ini-
ciátor akce Josef Káďa Kadeřábek, Martin Krček, Osmany Laffita, 
Jakub Šudák a Jitka Zelenková. Foto: Jaroslav Hauer

 recepT
ze šKolní Kuchyně
Základní škola náměstí 28. října má novou 
kuchyni. Jaké jídlo chutná tamním školákům 
nejvíce? Dle hlavní kuchařky je to kuřecí 
směs a čínské nudle. Zde je recept:

potřebujeme: 
kuřecí prsa / kuřecí stehenní řízky
cibule, kari, oregano, česnek
bazalka, hořčice, chilli omáčka sladká
čínské nudle

Na ozdobu: cherry rajčata, sterilované 
okurky

postup: Kuřecí prsa nebo kuřecí stehenní 
řízky si uvaříme a poté natrháme na zcela 

jemné nudličky. Zpěníme cibulku, přidáme 
maso. Následuje koření – kari, oregano, 
česnek, bazalka – dále hořčice a chilli 
sladká omáčka. Vše necháme chvíli 
podusit. Vytáhneme maso, dáme jej 
na plech a na chvíli zapečeme v troubě. 
Aby bylo takové sušší.
Dáváme na čínské nudle a zdobíme cherry 
rajčaty a sterilovanou okurkou.  
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Z novinek:
Havlíček Stanislav: Syn buvola: Wen Anyar
Autor,	vystudovaný	farmaceut,	působil	v	le-
tech	 2007–2011	 jako	 prezident	 České	 lé-
kárnické	komory.	V	roce	2016	vyjel	do	Již-
ního	 Súdánu	 na	 svou	 první	 půlroční	 misi	
s	 mezinárodní	 humanitární	 a	 zdravotnic-
kou	 organizací	 Lékaři	 bez	 hranic.	 Příjem-
nou	deníkovou	formou	popisuje	svoji	práci	
lékárníka	v	jihosúdánském	Agoku.	Ukazuje	
život	tamních	obyvatel,	kteří	za	lékařskou	
péčí	musí	cestovat	kilometry	pěšky	mnoh-

dy	s	novorozenými	dětmi	v	náruči.	Lékařská	péče	je	pro	ně	těžko	
dosažitelná	a	léky	nedostačující,	ale	stačit	musí.	S	dávkou	iro-
nie,	bez	které	by	tato	obětavá	práce	dobrovolníka	nešla	zvlád-
nout,	popisuje	nejenom	syrovost,	ale	i	krásu	okolní	přírody.

Šinkovský Martin: Trikolora
V	předmluvě	této	komiksové	knížky	Marta	
Kubišová	zavzpomíná	na	17.	listopad	1989.	
Autor	 přibližuje	 listopadové	 události	 oči-
ma	desetiletého	Roberta	a	jeho	kamarádů.	
Komunismus,	 ruští	 vojáci,	 cenzura,	 Havel	
a	demokracie	slova,	 tyto	pojmy	se	v	revo-
lučních	měsících	nejvíc	skloňovaly	a	děti	si	
s	nimi	poradily	po	svém.	Jejich	největší	tou-

hou	bylo	získat	trikoloru.	Kniha	je	proložena	dobovými	výstřiž-
ky	z	novin	a	končí	časovou	osou	sametové	revoluce	–	od	pátku	
17.	listopadu	do	pátku	29.	11.	1989	–	zvolením	Václava	Havla	
prezidentem	ČSSR.

Zdroj obálek: http://obalkyknih.cz

Stojí za přečtení:
Kundera Milan: Žert
Francouzský	 spisovatel,	 brněnský	 rodák.	
Roku	 1979	 byl	 zbaven	 Československého	
občanství.	 Pár	 poznámek	 k	 románu	 slovy	
autora:	„Začal	jsem	ho	skicovat	snad	někdy	
v	roce	1961.	Dopsal	ho	v	prosinci	1965.	Asi	
rok	 ležel	 rukopis	na	cenzuře,	která	nako-
nec	 povolila	 vydání	 bez	 zásahů.	 Na	 jaře	
1968	dostal	cenu	Svazu	československých	
spisovatelů.	 Na	 začátku	 1970	 byla	 kniha	

(spolu	se	všemi	mými	knihami)	stažena	z	prodeje	i	ze	všech	ve-
řejných	knihoven.“	Žert	byl	vydán	od	té	doby	poprvé	až	v	roce	
1989	v	Torontu	u	Škvoreckých.	Hlavní	postavou	je	Ludvík	Jahn,	
v	raných	padesátých	letech	jako	student	horlivý	komunista,	kte-
rý	byl	kvůli	žertovné	pohlednici	(s	obsahem	„Ať	žije	Trockij“),	
poslané	spolužačce	Markétě	na	socialistické	školení,	 vyhozen	
z	vysoké	školy	i	ze	strany.	Ludvík	se	chce	po	deseti	letech	po-
mstít	bývalému	spolužákovi	Zemánkovi,	jelikož	právě	díky	Ze-
mánkovi	Ludvíka	vyhodili	ze	školy	i	ze	strany.

Campbellová Jen: Franklinova létající 
knihovna
Anglická	 spisovatelka	 přináší	 dětskému	
čtenáři	draka	Franklina,	který	si	do	dveří	
pověsil	 poličky	 na	 knihy,	 aby	 ho	 stránky	
před	větrem	chránily.	Největším	potěšením	
je	pro	něho	čtení	a	chce	svoje	nadšení	sdílet	

s	lidmi,	ale	ti	se	ho	bojí.	Cestu	k	němu	prostřednictvím	knížek	
nachází	děvčátko	Luna.	Zveršovaná,	krásnými	 ilustracemi	do-
plněná	knížka	nesmí	určitě	minout	žádného	dětského	čtenáře.

čáry, máry, KŮň 
Markéta Pluskalová

	 Sny	 se	 plní,	 doopravdy.	 Své	 o	 tom	 ví	 i	 Magdaléna	 Katolic-
ká,	bývalá	studentka	Gymnázia	Tišnov.	Na	střední	škole	snila	
o	tom,	že	napíše	knihu,	a	22.	srpna	jí	vyšla	již	druhá.	
	 Magdaléna Katolická	 napsala	 jako	 malá	 příběh	 o	vrabčá-
cích,	kteří	se	učí	létat.	V	době	studia	na	gymnáziu	v	Tišnově	se	
na	chvíli	stala	básnířkou	a	snila	o	tom,	že	jednou	napíše	knihu.	
O	více	než	patnáct	let	později	se	jí	tento	sen	plní	–	22.	srpna	jí	
nakladatelství	Fragment	vydalo	již	druhou	knihu	pro	děti.		
Kniha	vychází	v	rámci	projektu	Čteme	s	radostí	nakladatelství	
Fragment,	podporuje	přirozený	rozvoj	čtenáře	a	je	určena	dětem	
ve	věku	od	sedmi	let.	Její	příběh	je	delší,	rozdělený	na	kratší	ka-
pitoly,	věty	jazykově	košatější	a	písmo	menší	než	v	knihách	pro	
začínající	čtenáře.	Vypráví	o	holčičce	Julince,	která	si	vždy	přála	
koně.	Poté	co	se	ale	jednou	ráno	objevil	u	ní	v	pokojíčku,	byla	
pořádně	zaskočená.	Své	přání	si	totiž	příliš	dobře	nepromyslela.	
Co	jen	teď	bude	dělat	s	koněm	v	paneláku?	Pomůže	jí	s	ním	ka-
marádka	Bětka?	Nebo	snad	Bětčin	bratr	Jarek?	A	bude	mít	ten-
to	sen	opravdu	šťastný	konec?	Kniha	je	výpravná,	dobrodružná	
a	humorná.	Také	učí	děti	odpovědnosti.	Často	totiž	něco	chtějí,	
aniž	by	byly	opravdu	připravené	na	to,	že	to	dostanou.	

	 I	první	kniha	spisovatelky	učí	děti	lásce	k	četbě	a	nenásilně	
rozvíjet	slovní	zásobu.	Jmenuje	se	Jenseptej	–	Příběhy	knižních	
skřítků.	 Děti	 se	 v	 ní	 seznámí	 se	 skřítkem	 Jenseptejem,	 který	
bydlí	s	mámou	Rádavařila,	tátou	Koupilboty	a	sestřičkou	Sněží	
ve	hřbetu	jedné	knížky.	Se	svými	kamarády	Aťtem	a	Šťastní	za-
žívá	Jenseptej	mnohá	dobrodružství	a	hravou	formou	seznamuje	
děti	 se	 světem	knih.	Na	konci	kapitol	 na	ně	navíc	 čekají	 tipy	
na	rozvojové	aktivity	a	další	dětské	tituly.	

Magdaléna Katolická se svojí knihou. Foto: archiv autorky

měsTsKá Knihovna Tišnov doporučuje
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Náš	soutěžní	křížovkářský	cyklus	Tišnovští	spisovatelé	pokračuje	osmou	částí.	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 – 8. 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 11. října 2019. Správné	řešení	z	minulého	čísla:	Princezna Pampeliška, Padající hvězdy.	Autorem	
obou	děl	je	spisovatel Jaroslav Kvapil.
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Provozní kavárny a kavárník/kavárnice
2 volná místa

Náplň práce společná pro obě pozice:
•  obsluha v kavárně, zajištění kulturních a ochutnávkových akcí 

v kavárně
•  Provozní navíc: zajištění veškerého provozu kavárny včetně 

objednávek zboží, inventarizace
Požadavky:
•  SŠ vzdělání, obor restauračních služeb výhodou
•  ochota akceptovat netradiční pracovní dobu včetně víkendových dnů
•  praxe v oboru, komunikativnost, samostatnost, manuální zručnost 
Nabízíme:
•  2 volná místa – celkem 1,5 úvazku, tzn. práci na plný / zkrácený 

úvazek
•  platové podmínky dle nařízení vlády č. 263/2018 Sb. v platném znění, 

7. platová třída
• nástup 1. 1. 2020
• pracoviště v Tišnově, Kavárna na ul. Mlýnská (u Kina Svratka)
Náležitosti přihlášky:
• motivační dopis, strukturovaný životopis
•  provozní navíc: stručnou koncepci provozu kavárny a doprovodných 

programů v rozsahu max. 2 normostran.

Údržbář, správce

Náplň práce:
• pravidelná kontrola a údržba všech objektů MěKS 
•  osvětlení a ozvučení akcí, chystání pódia, aparatury a dekorací 

(divadla, koncerty)
Požadavky:
• SŠ vzdělání
•  samostatnost, šikovnost, manuální zručnost, fyzická zdatnost, časová 

flexibilita
• ŘP – skup. B podmínkou
Nabízíme:
• práci na plný úvazek 
•  platové podmínky dle nařízení vlády č. 263/2018 Sb. v platném znění 

7. platová třída 
• nástup 1. 1. 2020  
Náležitosti přihlášky:
strukturovaný životopis

Vedoucí střediska výstav

Náplň práce:
•  začlenění střediska Galerie Josefa Jambora (déle GJJ) pod Muzeum 

města Tišnova (dále Muzea)
•  řízení chodu GJJ a Muzea po provozní a personální stránce
•  obsahová příprava a realizace výstav v Muzeu, podpora včleněného 

střediska GJJ (samotná GJJ má vlastní umělecké vedení)
Požadavky:
• VŠ vzdělání, praxe v oboru výhodou
•  organizační a řídicí schopnosti, samostatnost, komunikativnost 
•  přehled v kultuře, muzejnictví, regionální historii, znalost příslušné 

legislativy
•  řidičský průkaz sk. B výhodou, komunikativní znalost AJ nebo NJ 

výhodou
Nabízíme:
• práci na plný úvazek
•  platové podmínky dle nařízení vlády č. 263/2018 Sb. v platném znění, 

10. platová třída 
• nástup 1. 1. 2020
• pracoviště v Muzeu města Tišnova Jungmannova 80
Náležitosti přihlášky:
motivační dopis, strukturovaný životopis
stručná roční dramaturgická koncepce výstav a doprovodných kulturních 
akcí v Muzeu (do 5 normostran)

Úklid TIC, veřejných WC, Muzea města Tišnova

Náplň práce:
•  úklid v Muzeu města Tišnova, kancelářích TIC a prostorách veřejných 

WC dle potřeb 
•  práce vhodná i pro aktivní seniory, matky na rodičovské dovolené
Požadavky:
• časová flexibilita, morální bezúhonnost
Nabízíme:
• práci na částečný pracovní úvazek
•  platové podmínky dle nařízení vlády č. 263/2018 Sb. v platném znění, 

2. platová třída
• nástup 1. 1. 2020
Náležitosti přihlášky:
strukturovaný životopis

VYHLAŠUJE VY�BĚROVÁ ŘÍZENÍ na nově vzniklé pracovní pozice

Zájemce o uvedené pozice žádáme o písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu GDPR, podrobně 
na www.mekstisnov.cz/meks/o-nas. Plné znění inzerátů najdete na www.mekstisnov.cz. Podrobné informace o uvedených pozicích poskytuje 
Martina Pavlíčková, tel. 549 410 082, ekonom@kulturatisnov.cz. 
Přihlášky podávejte nejpozději do 17. 10. 2019, poštou na adresu MěKS, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov, nebo e-mailem na ekonom@kulturatisnov.cz.  
Výběrová řízení proběhnou ve dnech 21.–31. 10. 2019.
Městské kulturní středisko si vyhrazuje právo tato výběrová řízení kdykoliv v průběhu zrušit.

  Hledáme spolehlivou paní/slečnu pro práci v domácnos-
ti a na farmě 9 km od Tišnova. Jedná se o úklid domu, 
péči o zahradu a hospodářská zvířata. Jde o cca 4 hodi-
ny 5× týdně. Prosím, volejte na tel. 732 901 284.

  Koupím stříbrný smrk na dušičkovou vazbu. Odborně 
pokácím, prosím, nabídněte. Daniel, tel. 605 290 524.

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

  Koupím garáž v Tišnově, případně v blízkém okolí, 
za nabídky předem děkuji. Tel. 739 083 121.

  Výuka/doučování Aj pro ZŠ i SŠ. Mgr. L. Janáčková, 
725 112 688.
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Tajemnice Městského úřadu Tišnov

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení pozice

referent/ka
Odboru investic

a projektové podpory
(investiční referent/ka)

Písemné přihlášky s požadovanými
přílohami předejte na podatelnu

MěÚ Tišnov nebo zašlete v termínu 
do 7. 10. 2019, do 17.00 hod.

na adresu: Město Tišnov, 
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Popis pracovní pozice, požadavky i nále-
žitosti přihlášky a další informace nalez-

nete na www.tisnov.cz
(„aktuality“, „úřední deska“ nebo

„úřad/informace/volná místa“)M
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  Odkoupíme obrazy J. Jambora, B. Matala i kvalitní ob-
razy jiných autorů. Také další zajímavé umění a staro-
žitnosti, vojenské věci z 2. sv. války. Tel. 604 347 541, 
e-mail: art15@email.cz.

  prodám obrazy, šicí stroje (kožešnický a krejčovský), 
starodávné zachovalé kufry, starodávný psací stroj, růz-
né kůže se srstí i bez, starý fotoaparát, bajonet z 1. sv. 
války, bodáky aj. Tel. 604 172 230.

  Hodinový manžel. Nabízím občanům různé práce při 
údržbě bytu, domu a zahrady v Tišnově a okolí. Kontakt: 
Tom Vacek, mob. 602 754 930, e-mail: t-yacht@t-yacht.cz.
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	 Zdravíme	 všechny,	 kteří	 podporují	 pohybovou	 aktivitu	 dětí	
a	mládeže	v	našem	městě.	Není	 jednoduché	v	dnešní	době	zau-
jmout	a	věnovat	se	ve	svém	volném	čase	dětem,	které	se	rozhodly	
nakouknout	a	vyzkoušet	si	i	jiné	věci	než	moderní	techniku,	která	
je	zahlcuje!	Proto	všem,	kteří	takto	přemýšlí,	klobouk	dolů.
	 Loňská	sezona	2018/2019	byla	velice	úspěšná.	Od	nejmladší	
přípravky,	kam	docházelo	 v	 průměru	25	dětí	 (dívky	 i	 chlapci)	
dvakrát	týdně	a	kde	preferujeme	hlavně	pohybové	hry,	koordina-
ci,	gymnastiku	a	seznamování	s	míčem,	navazuje	starší	příprav-
ka,	která	 si	 již	 vyzkoušela	několik	 basketbalových	 turnajů	 se	
svými	vrstevníky.	Další	věkové	kategorie	pokračují	v	oficiálních	
soutěžích	ČBF	U11,	U13,	U15,	U19.	Celkový	počet	dětí	a	mláde-
že	se	v	klubu	pohybuje	kolem	110.	
	 Z	těchto	věkových	kategorií	dokážeme	vychovat	hráčky,	kte-
ré	mají	nabídky	a	nacházejí	uplatnění	v	extraligových	doroste-
neckých	a	ženských	klubech	v	Brně	–	KP	Brno	či	Žabovřesky	
Brno,	například	B.	Adamcová,	M.	Knoflíčková	(Haklová),	S.	Ko-
courková,	V.	Pololáníková,	M.	Adamcová,	P.	Knoflíčková,	M.	Ci-
bulková.	 Do	 reprezentačního	 výběru	 U16,	 který	 se	 připravuje	
na	ME,	byla	vybrána	P.	Knoflíčková	a	největšího	úspěchu	dosáh-
la	B.	Adamcová,	která	 se	probojovala	do	nominace	národního	
týmu	žen	na	letošním	ME.	
	 Za	 odvedenou	 práci	 a	 čas	 je	 potřeba	 poděkovat	 našim	 tre-
nérům	B.	Adamcové	st.,	V.	Knoflíčkové,	V.	Havlíkovi,	P.	Simon-
sové,	R.	Eklovi,	 J.	Kopáčkovi,	M.	Dvořáčkovi,	E.	Štěpánkové,	
M.	Knoflíčkovi.	
	 Do	nové	sezony	2019/2020	jsme	vstoupili	poměrně	brzy.	Již	
v	půlce	května	a	v	průběhu	června	jsme	osobně	navštívili	něko-
lik	ZŠ	s	nabídkou	a	oslovením	dětí	1.	až	5.	tříd	(dívky	i	kluci)	
do	přípravek	našeho	klubu,	které	začínají	od	začátku	školního	
roku.	Tímto	děkujeme	ZŠ	28.	října	Tišnov,	ZŠ	Lomnice,	ZŠ	Dolní	
Loučky,	ZŠ	Předklášteří	za	vynikající	spolupráci.	

	 Protože	se	nám	do	klubu	hlásí	i	více	chlapců	a	s	nimi	i	noví	
trenéři	(tatínci	–	bývalí	basketbaloví	hráči),	kteří	se	této	katego-
rii	budou	věnovat,	přihlásili	jsme	soutěž	U12-kluci.	Pokusíme	se	
obnovit	i	mužskou	složku.
	 A	 ještě	 jedna	 novinka.	 Začíná	 opět	 fungovat	 družstvo	 žen.	
Tímto	zveme	fanoušky	na	naše	odchovankyně	(loňské	dorosten-
ky	U19)	i	na	hráčky,	které	se	vrací	k	basketbalu	po	mateřské	či	
delší	odmlce.
	 Na	konci	srpna	nás	čeká	soustředění	v	Bystřici	nad	Pernštej-
nem.	Jezdíme	tam	již	spoustu	let	a	podmínky	pro	děti,	kterých	
se	letos	zúčastní	cca	55,	jsou	tam	naprosto	ideální.	Na	soustře-
dění	navazují	tréninky	v	Tišnově.	Budeme	se	snažit	co	nejlépe	se	
připravit	na	tuto	sezonu,	aby	byla	opět	úspěšná,	a	hlavně	bavila	
všechny	–	od	přípravky,	mládeže,	dospělé	až	po	trenéry.
	 Děkujeme	městu	Tišnovu	za	podporu	našeho	klubu	a	samo-
zřejmě	i	našim	stávajícím	sponzorům.
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KluB SKB TIŠNOV Se rOzrůSTá
Marek Knoflíček

nábor do basketbaLu

SKB	Tišnov	slaví	v	poslední	době	velké	úspěchy	v	mlá-
dežnických	soutěžích,	a	proto	stále	rozšiřujeme	své	řady.	
Přihlaste	své	dítko	do	našeho	klubu,	kde	se	stane	sou-
částí	 skvělého	 týmu,	 zažije	 spoustu	 legrace	 a	 zábavy	
na	víkendových	utkáních,	turnajích	a	letním	soustředění.	
Přijďte	na	jeden	z	našich	tréninků	nebo	volejte.

Ročníky:	 dívky a chlapci 2007 až 2012	
Tréninky:	 	úterý 15.30–16.30 hodin, sportovní hala 

SSK Tišnov, Drbalova ul.
   čtvrtek 15.00–16.30 hod. – tělocvična ZŠ 

Smíškova

Kontakt:	Beata	Adamcová,	tel.	604	749	918	nebo	Marek	
Knoflíček,	tel.	606	143	874,	www.basket.tisnov.cz

O basketbal je v Tišnově zájem. Foto: archiv SK Basketbal Tišnov

Zatímco u nejmladší přípravky preferují trenéři basketbalu hlavně po-
hybové hry, koordinaci, gymnastiku či seznamování s míčem, starší 
přípravka již zkouší turnaje se svými vrstevníky. Další věkové katego-
rie pokračují v oficiálních soutěžích ČBF.

Foto: archiv SK Basketbal Tišnov
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	 V	 neděli	 6.	 října	 uplyne	 15	 let	 ode	
dne,	 kdy	 reprezentační	 fotbalové	 druž-
stvo	 České	 republiky	 hráčů	 do	 19	 let	
odehrálo	 přípravné	 mezistátní	 utkání	
proti	Anglii.	Zápas	se	uskutečnil	na	sta-
diónu	 Carrow	 Road	 v	 Norwichi	 před	
úžasnou	návštěvou	20	tisíc	diváků.	Naše	
družstvo,	které	vedl	trenér	Josef	Pešice,	
nastoupilo	 v	 sestavě	 Švenger–Cigánek,	
Filip,	 Šimůnek,	 Rosa–Švec,	 Holek,	 Bo-
rek,	Fillo–Fenin,	Malchárek.	Během	hry	
došlo	k	několika	střídáním	a	v	závěreč-
né	minutě	na	hřiště	vyběhl	ke	svému	de-

butu	v	reprezentačním	dresu	i	odchova-
nec	tišnovského	fotbalu	Jiří	Chlup,	v	té	
době	 hráč	 FC	 Vysočina	 Jihlava.	 Utkání	
skončilo	nerozhodně	1:1.
	 V	 témže	 roce	2004	si	 Jirka	k	popiso-
vané	 premiérové	 minutě	 připsal	 v	 týmu	
ČR	 devatenáctiletých	 hráčů	 ještě	 dva	
starty	v	dalších	přípravných	duelech	ode-
hraných	počátkem	listopadu	v	Limassolu	
proti	Kypru.	V	prvním	z	nich	opět	střídal,	
tentokrát	ale	už	v	65.	minutě,	v	tom	dru-
hém	vyběhl	na	hřiště	v	základní	sestavě,	
utkání	odehrál	až	do	konce	a	podařilo	se	
mu	také	„vyfasovat“	jednu	žlutou	kartu.	
Oba	zápasy	česká	reprezentace	vyhrála,	
nejprve	5:2,	podruhé	3:1.
	 Vraťme	 se	 ale	 nyní	 o	 pár	 let	 zpět.	
V	 tišnovském	 týmu	 žáků	 Jirka	 Chlup	
svou	 fotbalovou	 kvalitou	 ostatní	 spo-
luhráče	 natolik	 převyšoval,	 že	 jeho	 od-
chod	 do	 většího	 klubu	 byl	 jen	 otázkou	
času.	 Nešel	 ovšem	 pokračovat	 ve	 spor-
tovní	 kariéře	 do	 blízkého	 Brna,	 nýbrž	
do	Jihlavy.	V	dorosteneckém	týmu	se	tu	
potkal	například	 s	dnes	 již	 více	než	pa-
desátinásobným	českým	reprezentantem	
Theodorem	 Gebre	 Selassiem,	 působícím	

momentálně	 osmou	 sezónu	 v	 německé	
bundeslize	 v	 dresu	 Werderu	 Bremen,	
nebo	s	Janem	Štohanzlem	(ten	si	v	české	
lize	zahrál	hned	v	několika	týmech	a	jako	
hráč	Mumbai	City	se	v	roce	2014	stal	nej-
aktivnějším	 hráčem	 indické	 superligy).	
Po	přechodu	do	kategorie	mužů	se	Jirka	
stal	oporou	třetiligového	B	týmu	Jihlavy,	
kde	po	jeho	boku	pro	změnu	nastupoval	
o	čtyři	roky	mladší	Josef	Hušbauer,	dnes	
klíčový	hráč	pražské	Slavie.
	 Zařadit	 se	 mezi	 prvoligové	 borce	 se	
ovšem	Jiřímu	Chlupovi	nepodařilo.	Z	Jih-
lavy	 odešel	 v	 roce	 2010	 do	 rovněž	 tře-
tiligové	Třebíče,	poté	hrál	od	roku	2016	
divizi	za	Velkou	Bíteš,	v	loňském	roce	se	
na	jednu	sezónu	vrátil	do	Tišnova	a	nyní	
působí	v	týmu	FC	Náměšť	nad	Oslavou	–
Vícenice	v	přeboru	Kraje	Vysočina.
	 Českou	 republiku	 Jirka	 později	 ještě	
znovu	 reprezentoval,	 a	 to	 velmi	 zajíma-
vým	 způsobem.	 Dvakrát	 totiž	 startoval	
na	mistrovství	Evropy	pracovníků	vězeň-
ské	 služby.	 V	 roce	 2016	 ve	 Francii	 byli	
Češi	druzí,	o	dva	roky	později	v	Moldav-
sku	celou	soutěž	vyhráli.
	 Jeho	někdejší	působení	v	mládežnické	
fotbalové	 reprezentaci	 ČR	 určitě	 patří	
v	 historii	 tišnovského	 sportu	 k	 zajíma-
vým	 momentům,	 které	 je	 dobré	 si	 čas	
od	času	připomenout.

	 Škola	Ge-Baek	Hosin	Sool	začíná	novou	sezónu!	Přijďte	si	za-
cvičit	tradiční	korejské	bojové	umění	taekwon-do!	Jsme	největší	
školou	v	Čechách	i	na	Moravě	s	nejširší	nabídkou	tréninků.	Již	
několik	 let	 po	 sobě	 se	 nám	 podařilo	 obhájit	 celkové	 vítězství	
na	Mistrovství	České	republiky	a	patříme	do	nejlepšího	Středis-
ka	talentované	mládeže	v	ČR.
	 Při	 tréninku	klademe	důraz	na	originální	hodnoty	bojových	
umění,	jimiž	jsou	zdvořilost,	čestnost,	vytrvalost	a	sebeovládá-
ní.	Školu	vedeme	pod	dozorem	korejského	velmistra	Hwang	Ho	
Yonga,	jako	jediní	v	republice	nově	vyučujeme	i	další	korejská	
bojová	umění	taekkyon,	gumdo	a	hoppae	sool.
	 Přihlásit	 se	 můžete	 po	 celý	 rok,	 jen	 u	 nás	 získáte	 zkoušky	
na	vyšší	pásek	 i	výbavu	(dobok,	 lapa,	chrániče)	zdarma.	Proto	
neváhejte	a	přidejte	se	k	nám	každé	úterý	a	čtvrtek	od	17	hodin	
v	ZŠ	Smíškova.	Pro	bližší	informace	navštivte	náš	web	na	tkd.cz.
	 Zároveň	bychom	tímto	chtěli	poděkovat	radnici	města	Tišno-
va	a	městu	samotnému	za	granty,	jež	nám	darovalo	pro	podporu	
naší	školy	a	jejího	fungování.

zAjímAVÉ SpOrTOVNí VýrOčí 
Václav Seyfert

ŠKOlA TAeKWON-dO VSTupuje dO NOVÉ SezóNY 
Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

Jiří Chlup. Foto: archiv Třebíčského deníku

Ilustrační foto.
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KAm zA SpOrTem
přehled sportovních akcí v Tišnově

říjen
 číslo 10

2019

Datum Čas Utkání nebo název akce Místo Organizuje

futsal   4.10.2019 20.00 ASMP Dolní Loučky B – Helas Brno B hala SSK Tišnov ASMP Dolní Loučky

futsal   5.10.2019 9.00 Soutěžní kolo krajského přeboru hala SSK Tišnov 1. FC Květnice

fotbal   5.10.2019 9.00/10.45 AFK Tišnov – ČAFC, starší žáci / mladší žáci Dolní Loučky AFK Tišnov

basketbal   5.10.2019 16.00 SKB Tišnov – Blansko, ženy hala SSK Tišnov SKB Tišnov

stol. tenis   6.10.2019 9.00 TTC Koral Tišnov C – Sokol Kuřim B těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

basketbal   6.10.2019 9.30  SKB Tišnov – Lanžhot, ženy hala SSK Tišnov SKB Tišnov

futsal 11.10.2019 20.00 ASMP Dolní Loučky – FERRAM Opava (2. liga) hala SSK Tišnov ASMP Dolní Loučky

florbal 12.10.2019 8.00 DD & TE Cup, turnaj, děti i kategorie nad 15 let hala SSK Tišnov Dětský domov Tišnov

volejbal 12.10.2019 10.00/13.00 VK Tišnov – SSK Břeclav, muži, zápas 1/2 antuka Drásov VK Tišnov

fotbal 19.10.2019 9.00/10.45 AFK Tišnov – Novosedly, starší žáci / mladší žáci Dolní Loučky AFK Tišnov

basketbal 19.10.2019 9.00 SKB Tišnov – Blansko + Kyjov, hoši U12, turnajově těl. ZŠ Smíškova SKB Tišnov

basketbal 19.10.2019 10.00/11.45 SKB Tišnov – Valašské Meziříčí, dívky U19, zápas 1/2 hala SSK Tišnov SKB Tišnov

futsal 19.10.2019 20.00 ASMP Dolní Loučky B – Arsenal Brno hala SSK Tišnov ASMP Dolní Loučky

stol. tenis 20.10.2019 9.00 TTC Koral Tišnov C – Nosislav těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

stol. tenis 26.10.2019 10.00
TTC Koral Tišnov A/B – STK Zbraslavec / STK 
Zbraslavec B

těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

futsal 26.10.2019 20.00 ASMP Dolní Loučky – AC Jeseník (2. liga) hala SSK Tišnov ASMP Dolní Loučky

stol. tenis 27.10.2019 10.00 TTC Koral Tišnov A/B – MK Řeznovice / TJ Vysočany těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

BěžeCKá ŠKOlKA ANeB BěHej prO zdrAVí
Martin Sebera, Tereza Výletová, trenéři Atletického klubu AK Tišnov

www.aktisnov.cz/bezecka-skolka-aneb-beh-pro-zdravi/
www.facebook.com/groups/Beh.pro.zdravi.Tisnov

Chcete začít běhat? Nevíte jak? Odrazuje Vás počasí?
přemýšlíte aspoň o jednom heslu níže?

• zdravý životní styl
• vyběhnout v noci na rozhlednu
• zvýšit fyzickou kondici
• zvýšit psychickou pohodu a mentální odolnost
• bojovat s nadváhou
• zkusit si máknout
• uběhnout 5 km za 30 min.
• poznat komunitu stejně smýšlejících lidí
• najít způsob pro řešení svých problémů
• odprostit se od každodenních starostí
• překonat bolest a útrapy z fyzické nebo psychické zátěže
• poznat své druhé já
• postavit vzdušné zámky

Trenéři Atletického klubu AK Tišnov Vám pomohou pře-
konat začátky, dají do Vašeho běhání řád.
Zkuste tříměsíční dohled nad Vaším během od neděle 
6. 10. do 31. 12. 2019.

•  přijďte v neděli 6. 10. 2019 v 9.30 hod. na venkovní hři-
ště u ZŠ Tišnov, Smíškova

•  plán spočívá v trénování 3× týdně, jeden trénink společ-
ný – vždy každou neděli

• cena 500 Kč / celý blok

Program je určen zejména pro úplné běžecké začáteční-
ky. Nabízíme odborný přístup, vlídné slovo a slušné za-
cházení!
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KAm V TIŠNOVě
přehled akcí v Tišnově a okolí

říjen
 číslo 10

2019

Datum Čas Akce Místo Organizuje

28. 9. 2019 9.00–02.00 Svatováclavské hody
Městské kulturní středisko 
Tišnov

30. 9. – 4. 10. 
2019

Týden knihoven
Čtenářská amnestie

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

1. 10. – 30. 11. 
2019

KNIHy MéHO SRDCE
Rok Ondřeje Sekory

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

1. 10. 2019 14.00–18.00 Den seniorů jídelna CSS Tišnov
Centrum sociálních služeb 
Tišnov, příspěvková 
organizace

2. 10. 2019 8.00–16.00
Den otevřených dveří Centra 
sociálních služeb Tišnov

CSS Tišnov, Králova 1742
Centrum sociálních služeb 
Tišnov, příspěvková 
organizace

2. 10. 2019 11.45–15.00
Plavání pro seniory – Wellnes 
Kuřim

Wellnes Kuřim
Centrum sociálních služeb 
Tišnov, příspěvková 
organizace

3. 10. 2019 6.30–16.00
ZÁJEZD: Muzeum poslední 
žítkovské bohyně

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

4. 10. 2019 18.00–20.00
Večer s vínem – tajemství 
posledních ročníků

Kavárna muzea
Muzeum města Tišnova – 
Müllerův dům

5. 10. 2019 10.00–18.00
SEMINÁŘ O ŽENSTVÍ
Bioenergetika ženy
Jana Radová

Tišnov, Janáčkova 333,
2. patro BALANCE INSTITUT

BALANCE INSTITUT, z. s.

6. 10. – 31. 12. 
2019

8. běh akce „Běžecká školka 
aneb Běhej pro zdraví“

hřiště u ZŠ Tišnov, Smíškova Atletický klub AK Tišnov

6. 10. 2019 14.30–15.30
Výlet do pravěku
– pro děti od 3 do 6 let

Podhorácké muzeum Podhorácké muzeum

6. 10. 2019 15.30–17.00
Výlet do pravěku 
– pro děti od 7 let

Podhorácké muzeum Podhorácké muzeum

7. 10. 2019 10.00–17.00
Podzimní burza dětského 
oblečení – výkup

Sokolovna Tišnov, 
Drbalova 274

Rodinné centrum Studánka

8. 10. 2019 9.00–17.00
Podzimní burza dětského 
oblečení – prodej

Sokolovna Tišnov, 
Drbalova 274

Rodinné centrum Studánka

9. 10. 2019 13.00–17.00
Podzimní burza dětského 
oblečení – výdej

Sokolovna Tišnov, 
Drbalova 274

Rodinné centrum Studánka

9. 10. 2019 19.30–20.40 Trio con Colore Velký sál MěKS
Městské kulturní středisko 
Tišnov

10. 10. 2019 08.00–16.00 Zoo Brno s průvodci a vláčkem Zoo Brno
Centrum sociálních služeb 
Tišnov, příspěvková 
organizace

10. 10. 2019 14.00–16.00
SmyslůPlný rok 2019: Vůně 
chleba – Renata Juračková

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

10. 10. 2019 17.00–19.00 Kurz pečení kváskového chleba
Tišnov, Janáčkova 333, 
2. patro BALANCE INSTITUT

BALANCE INSTITUT, z. s.
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říjen 2019 Kam v Tišnově

Datum Čas Akce Místo Organizuje

výstava

hudba

přednáška

divadlo

akce pro děti

tanec

sport

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

24. 9. – 30. 10. 2019 Svět očima fotografů CSS Tišnov – 1. patro

2. 9. – 31. 10. 2019 Zastaveníčka na cestě přírodou – Václav Trmač – fotografie Domov sv. Alžběty

24. 10. – 15. 12. 2019 Sametová revoluce. Dana Kyndrová – fotografie z let 1988–1991 Muzeum města Tišnova – Müllerův dům

12. 10. 2019 15.00–18.00 Drakiáda Doubravník – Bozinka Městys Doubravník

13. 10. 2019 19.30–21.00 Adriano Trindade Velký sál MěKS
Městské kulturní středisko 
Tišnov

16. 10. 2019 11.45–15.00
Plavání pro seniory – Wellnes 
Kuřim

Wellnes Kuřim
Centrum sociálních služeb 
Tišnov, příspěvková 
organizace

16. 10. 2019 19.00–21.30 Caveman Kino Svratka
Městské kulturní středisko 
Tišnov

17. 10. 2019 12.00–16.00
Přijďte se zeptat...
Povídání s historiky 
a konzervátorem

Podhorácké muzeum Podhorácké muzeum

17. 10. 2019 13.00–17.00
Cesta ke zdraví – cesta 
k harmonii emočních 
a fyzických sil

knihovna CSS Tišnov
Centrum sociálních služeb 
Tišnov, příspěvková 
organizace

17. 10. 2019 17.00–19.30
Cestopis: Tomík na cestách 
– Tuktukem z Thajska až 
na Moravu – Tomáš Vejmola

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

18. 10. 2019 8.00–12.00
KNIHy MéHO SRDCE
Setkání se spisovatelem Jiřím 
Šanderou

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

18. 10. 2019 19.00–21.00
The Plastic People of the 
Universe 

Kulturní dům Železné 
u Tišnova

deTOX

21. 10. 2019 18.00–21.00
Moderní PSyCHOHyGIENA
& Co nás ve škole nenaučili
Technika EFT 

Tišnov, Janáčkova 333, 
2. patro BALANCE INSTITUT

BALANCE INSTITUT, z. s.

22. 10. 2019 16.30–19.30
Spokojené rodičovství
– cyklus seminářů

Rodinné centrum Studánka, 
Riegrova 318, Tišnov

Rodinné centrum Studánka

23. 10. 2019 15.00–16.15
Poslechový pořad „Na noční 
obloze“

knihovna CSS Tišnov
Centrum sociálních služeb 
Tišnov, příspěvková 
organizace
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VýSTAVA fOTOgRAfIÍ
24. 9. – 30. 10. 2019
CSS (1. patro vedle jídelny)

Centrum sociálních služeb Tišnov vás zve na vý-
stavu fotografií na téma: „Svět očima fotografů“, 
a to po–pá 9.00–15.30 hod. Vystavujícími jsou 
Michal Beneš, Pavel Bortlík, Bohumil Kabeš, Mi-
roslav Zavadil. Vstupné dobrovolné.

ČESKý KOMIKS V pOdRUČÍ
pROpAgANdY ANEB TEMNÁ dOBA
pAdESÁTýCH LET
29. 9. 2019, 16.00–18.00 hod.
galerie Josefa Jambora

Přednáška Zdeňka Sedláčka se zaměří na pa-
desátá léta, která představují pro český komiks 
zvláštní moment. Na jedné straně byl považován 
za nevkusnou a pokleslou formu zábavy západ-
ního světa, na straně druhé se jej režim východ-
ního bloku neštítil využít pro svou ideologickou 
propagandu. Jaké podoby měl český komiks 
po únorových událostech roku 1948? Teoretik 
umění Zdeněk Sedláček se historií českého ko-
miksu zabývá od doby svých studií na FF MU. 
V současnosti pracuje v Moravské galerii jako 
vedoucí sbírkového odboru.

TýdEN KNIHOVEN 
ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE
30. 9. – 4. 10. 2019 
Městská knihovna Tišnov

Čtenářskou amnestii pro své zapomnětlivé čte-
náře uděluje Městská knihovna Tišnov v rámci 
„Týdne knihoven“, jako vstřícné gesto směrem 
ke svým uživatelům. Ale pozor! Akce je časově 
omezená. Poplatky z prodlení budou čtenářům 
prominuty, pouze pokud vrátí VŠECHNY dlužené 
dokumenty, které mají půjčené. 

dEN SENIORů
1. 10. 2019, 14.00 hod.
jídelna CSS Tišnov

Centrum sociálních služeb Tišnov vás zve 
na oslavu Dne seniorů, která se uskuteční od 14 
hodin v jídelně CSS. Bohatý kulturní program si 
rozhodně nenechejte ujít! Občerstvení zajištěno. 
Vstupné dobrovolné.

VEČER S VÍNEM
TAJEMSTVÍ pOSLEdNÍCH ROČNÍKů
4. 10. 2019, 18.00–20.00 hod.
kavárna Muzea města Tišnova

Ochutnávka, která se už nebude (a ani nemů-
že) opakovat! Pojďme společně cestovat časem 
do minulosti prostřednictvím rakouských vín. 

Pět ročníků (2014–2018) v odrůdách Char-
donnay a Ryzlink od jednoho vinaře! Počet míst 
omezen, rezervace na tel. čísle 777 506 019.
Vstupné 250 Kč.

ŽIVOT NA dNĚ VOd
6. 10. 2019, 14.00 hod.
u aleje Čimperka za CSS

Co se skrývá na dně obyčejného potoka? Dozví-
me se zajímavosti o životě vodních bezobratlých 
a jejich prostředí. Vylovíme si a prohlédneme 
druhy, které u nás žijí. Exkurzí bude provázet Syl-
va Žáková. Sraz ve 14 hodin u aleje Čimperka 
za Centrem sociálních služeb Tišnov, procházkou 
dojdeme k potoku Besének, dobrovolníci si mo-
hou vzít holínky a kuchyňský cedník. V případě 
nepříznivého počasí (déšť) se exkurze uskuteční 
ve 14 hodin v Ekoporadně. Více informací v ote-
vírací době Ekoporadny (čt 14–18 hod.), na tel. 
732 464 238 nebo na facebookových stránkách 
Ekoporadny. 

VýLET dO pRAVĚKU
6. 10. 2019, 14.30–17.00 hod. 
podhorácké muzeum, předklášteří

Vydejte se s dětmi na výlet za dinosaury! Na akci 
k úspěšné výstavě Cesty do pravěku aneb Ve sto-
pách Zdeňka Buriana v Podhoráckém muzeu si 
děti od 3 let vymodelují dinosaura podle vlastní 
fantazie (14.30–15.30). Děti od 7 let si vyrobí 
sádrový odlitek podle skutečných zkamenělin 
(od 15.30–17.00). Vstupné pro děti i doprovod 
zdarma.

pOdZIMNÍ dĚTSKÁ BURZA
pROdEJNÍ dEN
8. 10. 2019, 9.00–17.00 hod.
Sokolovna Tišnov

Přijďte si nakoupit podzimní a zimní oblečení, 
obuv, sportovní potřeby, hračky, knížky a další 
potřebné věci pro děti od 0 do 15 let. Za pár kaček 
nakoupíte prima věci od tišnovských maminek. 
Burzu organizuje Rodinné centrum Studánka.

KOLÁČ pRO HOSpIC
VEŘEJNÁ CHARITATIVNÍ SBÍRKA
9. 10. 2019 Tišnov a Kuřim
před obchodním domem Albert

Provázíme nemocné v jejich posledních dnech 
prostřednictvím domácí hospicové péče. I díky 
Vám můžeme poskytovat komplexní odbornou  
a hlavně individuální péči nevyléčitelně nemoc-
ným a podporu pečujícím rodinám. Přispějte 
svým darem na terminálně nemocné v Tišnově 
a okolí. Za vaši štědrost Vás rádi odměníme 
chutným koláčem. Naše stánky najdete před ob-
chodním domem Albert v Tišnově i Kuřimi.

SMYSLůpLNý ROK 2019
VůNĚ CHLEBA
10. 10. 2019, 14.00 hod.
Městská knihovna Tišnov

Máte pocit, že pečení chleba je jen pro zdatné 
kuchařky? Chtěli jste to zkusit, ale neměli jste 
odvahu? Právě pro Vás pořádáme kurz pečení 
kváskového chleba s paní Renatou Juračkovou.
Společně zaděláme těsto, povíme si různé fígle 
a vychytávky, jak na to. Domů si odnesete těsto 
připravené na pečení a hotový kvásek. S sebou 
si vezměte mísu a vařečku nebo stěrku a něja-
ký rodinný recept, který bychom mohli sdílet, 
a v neposlední řadě dobrou náladu. Vstupné: 
100 Kč, počet míst je omezen. Vstupenky zakou-
píte v Městské knihovně Tišnov vždy v půjčovní 
době.

RELAxACE A IMAgINACE
10. 10. 2019, 18.00–19.30 hod.
Rodinné centrum Studánka

Přijďte si odpočinout po náročném pracov-
ním vytížení! Relaxační metody přinášejí pocity 
osvěžení, uklidnění a štěstí. Tyto pozitivní pocity 
neprožívá jenom mysl, ale celé tělo. Relaxace 
a imaginace probíhá pod vedením psycholožky 
Mgr. Hany Pelčákové Kubecové. Je nutné přihlá-
sit se předem.
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pETR dANIEL
HOdINA MEZI pSEM A VLKEM
16. 10. 2019, 18.00–19.00 hod.
galerie Josefa Jambora

 

Vernisáž výstavy fotografií Petra Daniela, v nichž 
mizí reálné obrysy skutečnosti, již znázorňují 
především barvy. Záměrným pohybem fotoa-
parátu vznikají posuny, vykreslené barevným 
světlem, v nichž se předměty prolínají a barevně 
prostupují. Cyklus spojuje nacházení obrazů, jež 
jsou nahodile chtěnými záznamy neznámé krásy. 
Úvodní slovo Marta Sylvestrová. Na vernisáži vy-
stoupí Blanka Křížová s kapelou. Do 9. 12. 2019.

pŘIJďTE SE ZEpTAT... 
17. 10. 2019, 12.00–16.00 hod.
podhorácké muzeum

V rámci celoročních oslav devadesátých naro-
zenin Podhoráckého muzea vás po etnoložce 
a přírodovědci budou v Předklášteří očekávat 
historikové a konzervátor. Přijďte se zeptat, co 
vás zajímá, nebo si jen tak popovídat na histo-
rická, uměleckohistorická či ryze muzejní témata. 
Doneste ukázat předměty známé i takové, u kte-
rých si nejste jisti. Poradíme vám také, jak doma 
pečovat o nejrůznější památky na své předky.

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLéHO
19. 10. 2019, 17.00 hod.
Kino Svratka

Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije 
spokojeně na čarovných Blatech a její kmotřenka 
Růženka dospívá. Jejich vzájemný vztah, který se 
zrodil ze zrady a pomsty, rozkvetl a zkošatěl. Nic-

méně nenávist mezi lidmi a kouzelnými bytostmi 
nezmizela. Svatba mezi princem Filipem z království 
Ulstead a Růženkou ze sousedních Blat je důvodem 
k radosti, a mnozí doufají ve spojenectví mezi zne-
svářenými světy. Avšak nečekaný zvrat událostí 
a setkání s novými mocnými spojenci dostane Rů-
ženku a Zlobu na opačné strany Velké války, která 
podrobí jejich rodinná pouta náročné zkoušce.

dRAKIÁdA 2019
20. 10. 2019, od 15.00 hod.
Hony za Kukýrnou

Dětský oddíl 1. BRĎO Tišnov – Gingo Vás sr-
dečně zve na tradiční drakiádu, která se usku-
teční v neděli 20. října 2019 na polích směrem 
k Lomničce. Sraz a registrace účastníků budou 
od 15.00 do 15.30 na Honech za Kukýrnou 
u domu s pečovatelskou službou, vyhodnoce-
ní proběhne v 16:00 hodin. V případě deště se 
drakiáda nekoná. Přijďte nejlépe s vlastnoručně 
vyrobenými draky, porota bude hodnotit zvláště 
originalitu, výtvarné zpracování a letové vlast-
nosti. Těší se na Vás tišnovské Brďo.

JÁ JAKO ROdIČ
Z CYKLU SpOKOJENé ROdIČOVSTVÍ
22. 10. 2019, 16.30–19.30 hod.
Rodinné centrum Studánka

Rodičovství je jedno z nejnáročnějších období 
života, do kterého vstupujeme většinou nepři-
praveni. Rodičovství je ale také velkou příleži-
tostí k sebepoznání a práci na sobě. A hlavně, 
rodičovství si můžeme skutečně užít. První 
přednáška z cyklu Spokojené rodičovství napo-
ví, co ke spokojenému rodičovství potřebujeme, 
vysvětlí, jaké jsou rodičovské styly, a poradí, jak 
budovat respekt k sobě i ke svému dítěti. Je nut-
né přihlásit se předem.

„NA NOČNÍ OBLOZE“ 
23. 10. 2019, 15.00 hod.
knihovna CSS Tišnov

Centrum sociálních služeb Tišnov vás zve 
na cyklus poslechových pořadů „Písničky ze 
starých časů“, které připravuje a komentuje pan 
Ing. Václav Seyfert. Přijďte se na první z nich za-
poslouchat. Vstupné dobrovolné.

SAMETOVÁ  REVOLUCE
24. 10. – 15. 12. 2019,
18.00–17.00 hod.
Muzeum města Tišnova

Dana Kyndrová – fotografie z let 1988–1991
Výstava zahrnuje 50 fotografií přední české do-

kumentární fotografky, která zachytila přelomové 
okamžiky našich novodobých dějin, kdy po 40 
letech skončila v zemi komunistická diktatura: 
demonstrace proti totalitnímu režimu v roce 
1988 a 17. listopad 1989. Díky dokumentár-
ní i výtvarné hodnotě nás její snímky doslova 
vracejí zpět do nadšené emocionální atmosféry, 
která tehdy zavládla v celé naší společnosti. Sou-
částí výstavy je i soubor fotografií z odchodu so-
větských vojsk z území Československa v letech 
1990–1991, který sametovou revoluci završil.
Vernisáž ve čtvrtek 24. října v 18.00.

pOSLEdNÍ ARISTOKRATKA
24. 10. 2019, 19.30 hod.
Kino Svratka

Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá 
v restituci díky svým šlechtickým předkům dávné 
rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek emigran-
tů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dce-
rou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní že-
nou Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký návrat 
do Čech.

STAROJAMENSKý dEN
26. 10. 2019, od 14.00 hod.
Jamné u Tišnova

Program: uctění památky padlým v 1. světové 
válce, čtení z Jamenské kroniky, výstava foto-
grafií, výstava historických motocyklů, výstava 
plazů (gekon, chameleon, želvy a jiné), ukázka 
výcviku Kynologického klubu Tišnov, Jamenský 
kvíz, promítání z akcí OV Jamné, doprovodný 
program pro děti, tombola s překvapením, oldies 
párty. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vaši 
návštěvu! Akci pořádá Osadní výbor Jamné.
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1.
út

19:30 AQUARELA
F, VB, D | 89' | dokument | přístupné | 130 Kč | tit. 

3.
čt

19:30 JOKER PREMIÉRA
USA | 122' | drama, kriminální  | 15+ | 130 Kč | tit. 

4.
pá

19:30 TICHé dOTEKY PREMIÉRA
ČR, NL, LV | 96' | drama | 15+ | 130 Kč | tit. 

5.
so

17:00 OVEČKA SHAUN VE fILMU: fARMAgEddON
 PREMIÉRA
VB, USA, F | 87' | animovaný | přístupné | 130 Kč / 
110 Kč | dab. 

19:30 RAMBO: pOSLEdNÍ KREV
USA | 91' | akční, thriller | 15+ | 130 Kč | tit. 

6.
ne

17:00 pRINC KRASOŇ
CAN | 90' | animovaný | přístupné | 130 Kč / 110 Kč | dab.

19:30 dOKÁŽEŠ UdRŽET TAJEMSTVÍ? PREMIÉRA
USA | 95' | romantický, komedie  | 12+ | 130 Kč | tit. 

8.
út

19:00 pARAZIT FILMOVÝ KLUB
KOR | 132' | drama, komedie | 15+ | 100 Kč / 80 Kč | tit.

10.
čt

19:00 STEHLÍK PREMIÉRA
USA | 149' | drama | 15+ | 130 Kč | tit. 

11.
pá

19:30 BLÍŽENEC PREMIÉRA
USA | 117' | sci-fi, akční | 12+ | 130 Kč | tit. 

12.
so

17:00 OVEČKA SHAUN VE fILMU: fARMAgEddON
VB, USA, F | 87' | animovaný | přístupné | 130 Kč / 
110 Kč | dab. 

19:30 JOKER
USA | 122' | drama, kriminální  | 15+ | 130 Kč | dab. 

13.
ne

17:00 pRINC KRASOŇ
CAN | 90' | animovaný | přístupné | 130 Kč / 110 Kč | dab. 

15. 
út

15:00 LÁSKY JEdNé pLAVOVLÁSKY BIO SENIOR
ČSR | 81' | komedie, drama | 12+ | 70 Kč 

17.
čt

19:30 dOBRÁ SMRT PREMIÉRA
+ předfilm SpOLU SAMI
SR, ČR, F, D | 93' | dokument | 15+ | 130 Kč | tit. 

18.
pá

19:30 pRVNÍ AKČNÍ HRdINA PREMIÉRA
ČR | 70' | akční, komedie | 12+ | 130 Kč 

19. 
so

17:00 ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLéHO 3D, PREMIÉRA 
USA | 120' | fantasy, dobrodružný | přístupné | 150 Kč  
/ 130 Kč | dab. 

20:00 pRAŽSKé ORgIE PREMIÉRA
ČR | 112' | drama, komedie | 12+ | 130 Kč | dab. 

23.
st

19:30 BUdIŽ SVĚTLO FILMOVÝ KLUB
SR, ČR | 93' | drama | 12+ | 100 Kč / 80 Kč | originál 

24.
čt

19:30 pOSLEdNÍ ARISTOKRATKA PREMIÉRA
ČR | 110' | komedie | přístupné | 130 Kč 

25.
pá

19:30 ZOMBIELANd: RÁNA JISTOTY PREMIÉRA
USA | 97' | akční, komedie, horor  | 15+ | 130 Kč | tit. 

27.
so

17:00 SNĚŽNý KLUK 3D, PREMIÉRA
USA | 97' | animovaný | přístupné | 150 Kč  / 130 Kč | dab. 

19:30 pOSLEdNÍ ARISTOKRATKA
ČR | 110' | komedie | přístupné | 130 Kč 

28.
ne

17:00 ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLéHO
USA | 120' | fantasy, dobrodružný | přístupné | 130 Kč 
/ 110 Kč | dab. 

20:00 STAŘÍCI
ČR, SR | 85' | drama | 12+ | 130 Kč 

29.
po

19:30 pOSLEdNÍ ARISTOKRATKA
ČR | 110' | komedie | přístupné | 130 Kč 

30.
út

17:00 SNĚŽNý KLUK
USA | 97' | animovaný | přístupné | 130 Kč / 110 Kč | dab.

19:30 ZOMBIELANd: RÁNA JISTOTY
USA | 97' | akční, komedie, horor  | 15+ | 130 Kč | tit. 

31.
st

19:30 TERMINÁTOR: TEMNý OSUd PREMIÉRA
USA | 133' | akční, sci-fi | 130 Kč | tit. 

program Kina Svratka
říjen

 číslo 10

2019

VSTUpENKY lze zakoupit:
•  na pokladně kina hodinu před začátkem představení
•  v TIC na nám. Míru 120 (pondělí až pátek 8.00–12.00 

a 13.00–17.00)
• online na webu kina

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

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





   Autentické výstavy
Podhorácké muzeum  Sametová revoluce na Tišnovsku
Muzeum města Tišnova  Fotografie Dany Kyndrové
Městská knihovna & Galerie Josefa Jambora  Plakáty něžné revoluce

Blíží se naše vy�ročí a oslavy svobody a demokracie.
Těšíme se na ně společně.

   Martin Mejstřík
osobnost sametové revoluce
setkání s Tišnováky
úterý 12. listopadu

   Ekumenická bohoslužba porozumění
společná liturgie křesťanských církví
s koncertem TiKO a Schubertovy mše 
pátek 15. listopadu

   Hradišťan a Jiří Pavlica
společenské vyvrcholení oslav
slavnostní koncert
neděle 17. listopadu

   Dokumentární filmy
o osobnostech 
Občan Havel, Bratříček Karel
Kino Svratka

   Společná setkání
komponovaný pořad  Narozen 28. října
pietní akt  Památník obětí komunismu
slavnostní odhalení  Lavička Václava Havla
happening  Okamžiky svobody

tišnov společně
oslavy svobody
1939  1989  2019


