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edITOrIal
Vladimír Vecheta, editor Tišnovských novin

	 Milé	 čtenářky,	 milí	 čte-
náři	 Tišnovských	 novin,	
také	míváte	někdy	pocit,	že	
na	 rozdíl	 od	 všeobecného	
dojmu	o	„letícím“	čase	plyne	
tato	veličina	odměřující	náš	
život	 právě	 naopak	 –	 „jako	
hustý	 sirup“?	 Když	 použiji	
tuto	paralelu	mého	oblíbené	
anglického	 autora,	 vytane	
mi	na	mysli	představa	času	
pomalu	protékajícího	úžlabi-
nami,	obemykajícího	vrcholy	
a	odkapávajícího	v	závěsech	do	hlubších	
údolí	a	tůní.	Zatímco	my	se	touto	hmotou	
stejně	 pomalu	 prodíráme,	 jako	 džunglí	
vlastních	příběhů	a	překážek	vršících	se	
ke	stále	nově	se	objevujícím	nekončícím	
obzorům.	Čím	bohatší	 je	čas	naší	civili-
zace,	tím	více	stojíme	uprostřed	přívalu	
informací,	 úkolů	a	požadavků,	kterému	
musíme	 čelit	 i	 v	 sebeobyčejnějších	 roz-
hodnutích	a	dilematech	každého	dne.	Co	
si	obléci,	co	jíst,	kde	pracovat,	co	koupit,	
do	čeho	investovat,	čemu	dát	pozornost,	
co	si	zvolit,	co	říct,	kam	jít…		jak	a	pro	co	
či	s	kým	žít?	Jak	paradoxní	–	čím	chceme	
být	svobodnější,	tím	větší	nejistotě	jsme	
vystavováni.	Není	divu,	že	mnoho	z	nás	
rezignuje	 na	 vlastní	 cestu,	 názor	 nebo	
postoj,	 a	 odpovědi,	 řešení	 a	 rady	 hle-
dáme	snáze	u	 „těch	druhých“.	 	Víc	než	
informace	poskytovatele	pročítáme	refe-
rence	a	komentáře.	Víc	než	rodičům	věří-
me	kamarádům.	Víc	než	autoritám	věří-
me	médiím.	Víc	než	na	vlastní	zkušenosti	
dáme	na	názor	vlastní	„většiny“.	Ale	tře-
ba	jen	málo	věříme	ve	vlastní	schopnost	
být	tvůrci	a	vůdci	svého	osudu.
	 Na	prahu	roku	s	pěkně	zakulaceným	
letopočtem	2020	si	 leckdo	přes	každo-
roční	 vlastní	 zklamání	 nad	 nenaplně-
nými	 novoročními	 předsevzetími	 před-
chozích	pokusů	zase	řekne:	„Chci	něco	

změnit!“	Mou	zkušeností	je	
udělat	 si	 pořádek	v	hodno-
tách	života	a	říci	si,	co	bude	
nadále	mojí	prioritou.	Osob-
ně	si	volím	vždy	tři.	Jen	jed-
na	 je	 málo	 a	 svádí	 k	 příliš	
nekonkrétní	 všeobsažnosti.	
Příliš	 mnoho	 priorit	 nás	
zase	 zahltí	 nesplnitelností.	
Mé	tři	aktuální	priority	jsou:	
1.	věnovat	 pozornost,	 péči	
a	 čas	 své	 rodině;	 2.	zodpo-
vědně	odvádět	práci,	za	kte-

rou	jsem	placen;	3.	pokračovat	v	obno-
vě	našeho	domu,	aby	se	nám	v	něm	žilo	
lépe.	Vše,	co	mne	tedy	potká,	poměřím	
otázkou	souladu	s	nimi.	Není-li	nabídka	
ku	prospěchu	těchto	priorit,	 je	 třeba	 ji	
nechat	být.	A	jaké	priority	máte	vy?	
	 Zvolil	 jsem	 tuto	 trochu	 neotřelou	
formu,	abych	se	představil	jakožto	nový	
redaktor	 Tišnovských	 novin.	 Když	 mi	
vedení	Městského	kulturního	střediska	
Tišnov	dalo	důvěru	k	moderování	další-
ho	vydavatelského	roku,	rád	bych,	 jak	
svým	novým	kolegům,	tak	všem	přispě-
vatelům	i	čtenářům	našich	společných	
novin,	potvrdil	zájem	odvést	maximum	
kvalitní	 ediční,	 redakční	 i	 novinářské	
práce	 pro	 rozvoj	 a	 zvyšování	 jejich	
úrovně.	Přidám	k	 tomu	své	dosavadní	
zkušenosti	ze	soukromého	 i	veřejného	
sektoru,	 z	 regionálního	 rozvoje	 i	 ces-
tovního	 ruchu.	 Sázím	 na	 partnerský	
dialog	a	tvůrčí	spolupráci	napříč	zájmo-
vým	 spektrem,	 a	 rád	 bych,	 aby	 dveře	
naší	 redakce	 byly	 otevřeny	 pro	 každý	
pozitivní	 přístup.	 Své	 místo	 na	 strán-
kách	 Tišnovských	 novin	 i	 on-line	 ka-
nálů	 má	 každý,	 komu	 je	 Tišnov	 i	 celé	
Podhorácko	drahé.
	 Těším	se	na	spolupráci	s	vámi	a	přeji	
všem	krásný	celý	rok	2020!	



adVeNTNí čaS přIŠel zaS...
S 1. prosincem se rozeznělo tišnovské náměstí Míru písněmi Ad-
ventní trhové slavnosti. Tanec, jarmark tišnovských škol a organi-
zací, oblíbená vánoční dílnička a provoněné občerstvení koruno-
valo rozsvícení vánočního stromu. To nečekaný vpád Mikuláše, 
dvou andělů a zejména tří čertů do sokolovny přítomné děti po-
řádně vylekal. Nadpozemská trojice pak úřadovala i v Muzeu měs-
ta Tišnova. Kulturní perlou adventního času a vrcholem sezóny 
v Tišnově bylo vystoupení sopranistky Evy Urbanové s Adventním 
koncertem. Publikum vyprodané tišnovské sokolovny skýtalo ob-
rázek dlouho neviděný a mohlo ocenit árie světové operní scény 
i české vánoční písně. (vv) 

Foto: Zlata Ptáčková, Michal Beneš, Ladislav Kuruc 



TN 01/2020 5

radnice informuje

Školství
•	 	Kapacity	základních	škol.	Rozpočet	města	na	rok	2020	obsa-

huje	částku	na	projektovou	dokumentaci	na	vznik	4	nových	
odborných	učeben	na	ZŠ	nám.	28.	října,	které	umožní	zkva-
litnění	výuky	a	pomohou	navýšit	počet	přijímaných	dětí.	Dále	
probíhají	jednání	za	účasti	vedení	města	Tišnova	a	Dobrovol-
ného	svazku	obcí,	kde	hledáme	dlouhodobější	řešení	navýšení	
kapacit	škol.	Z	možností	se	jeví	jako	reálné:	otevření	více	tříd	
na	ZŠ	Lomnice,	obec	Předklášteří	prověřuje	možnosti	budovy	
bývalé	speciální	školy	pro	rekonstrukci.	A	třetí	možností	je	
vznik	třetí	školy	v	Tišnově.	Náklady	na	postavení	nové	školy	
v	parametrech	600	žáků,	20	učeben	a	příslušné	zázemí	před-
stavuje	investici	cca	230	mil.	Kč.	Z	jednání	vyplývá	shoda,	že	
se	okolní	obce	budou	chtít	podílet	na	případné	investici.	Další	
možností	je	využít	budovu	bývalé	školy	na	ulici	Riegrova.	Zde	
stojíme	před	dvěma	zásadními	výzvami:	1)	kompletní	rekon-
strukce	 budovy	 a	 vyřešení	 chybějícího	 zázemí	 (tělocvična,	
jídelna)	a	2)	budovu	nyní	využívají	gymnázium,	ZUŠ,	Inspiro	
a	ZaHRAda,	které	v	Tišnově	rozhodně	chceme	mít	i	nadále.

•	 	Kromě	zřizovatelského	příspěvku	na	provoz	budeme	v	 roce	
2020	investovat	do	oprav	a	rekonstrukcí	školských	zařízení	
další	4	mil.	Kč.	Seznam	investic	je	k	nahlédnutí	na	www.pro-
meny-tisnova.cz.

•	 	Od	školního	roku	2020/21	zavádíme	elektronický	zápis	do	zá-
kladních	 škol,	 který	 přinese	 výhody:	 rychlé	 statistiky	 pro	
plánování	počtu	míst	v	dalších	letech;	jednotnost	dokumentů	
usnadňující	proces	správního	řízení	včetně	možných	odvolání	
a	tím	pádem	též	zjednodušení	administrace	ředitelům	škol.

•	 	Město	Tišnov	 je	nositelem	projektu	MAP	 II,	 který	pomáhá	
27	školám	v	okolí,	a	to	sdílením	odborných	pozic,	pomocí	při	
získávání	 dotací,	 semináři	 na	 aktuální	 témata,	 ale	 i	 náku-
pem	potřebných	pomůcek	–	letos	jsme	do	všech	škol	poslali	
1,3	mil.	Kč.

•	 	Do	budoucna	se	můžeme	těšit	 i	na	kreativní	učebnu	roboti-
ky,	kde	 se	 seznámíme	s	pojmy	 jako	3D	 tiskárna,	 brýle	pro	
virtuální	realitu,	Arduino,	Ozoboti,	elektronové	mikroskopy,	
neboli	odborně:	podpoříme	kompetence	pro	21.	století.	Učeb-
na	bude	otevřená	pro	mladé	duše	jakéhokoliv	věku.	Plán	nyní	
vzniká	 v	 hlavách	 MěKSu-knihovna,	 Místní	 akční	 skupiny	
a	odborníků	z	Masarykovy	univerzity.

Spolkový život
•	 	Spolkový	život	představuje	neoddělitelnou	součást	města	Tiš-

nova.	Je	to	spojnice	pro	lidi	různorodých	názorů,	zkušeností,	
zájmů	a	zálib.	Pro	rok	2020	vedení	města	navyšuje	stávající	
dotační	tituly	o	cca	25	%	v	každé	oblasti,	tedy	kultury,	sportu	
a	tělovýchovy,	životního	prostředí,	volnočasových	aktivit	mlá-
deže,	prorodinných	aktivit	a	ostatní	zájmové	činnosti.	Žadate-
lé	mohou	vyčerpat	částku	4,1	mil.	Kč.

•	 	Už	se	bruslí	na	hřišti	u	ZŠ	Smíškova.	Byly	provedeny	úpravy	
ke	snížení	hlučnosti:	benzínová	rolba	(méně	hlučná	než	naf-
tová),	 chladicí	 zařízení	 je	opatřeno	protihlukovou	zdí.	Snad	

nám	počasí	umožní	bruslit	aspoň	4	měsíce,	v	loňském	roce	se	
bruslilo	jen	od	prosince	do	února.

•	 	Zajímavou	 debatou	 je	 srovnání	 množství	 financí	 do	 kultu-
ry	a	do	sportu.	S	klidem	mohu	konstatovat,	že	jsme	jedním	
z	mála	měst,	kde	jsou	obě	oblasti	financovány	srovnatelnými	
částkami.	Za	sebe	musím	uvést,	že	v	tomto	ohledu	má	vedení	
města	dostatečnou	 reflexi,	 že	 je	 třeba	v	dlouhodobém	hori-
zontu	podporovat	kulturu	i	sport.

Sociální služby
	Jsem	rád	za	velmi	dobře	fungující	Komisi	pro	komunitní	plánová-
ní	sociálních	služeb.	Ať	už	v	osobě	předsedkyně	komise	Z.	Brzo-
bohaté,	tajemníka	komise	M.	Kudláčka	z	odboru	sociálních	věcí,	
anebo	také	v	jednotlivých	členech.	Z	posledních	výstupů	vybírám:
•	 	město	Tišnov	se	připojí	k	projektu	rozšíření	kapacit	sociální	re-

habilitace	Práh	jižní	Morava	na	období	2020–2021,	zaměřenou	
na	cílovou	skupinu	psychotiků,	jejímž	cílem	je	navrátit	nemoc-
ného	člověka	do	běžného	života,	zvládnout	úvodní	krizovou	si-
tuaci,	napojit	na	sociální	a	zdravotní	služby	v	lokalitě	a	pomoci	
nemocnému	člověku	a	jeho	rodině	v	řešení	životních	úkolů

•	 	z	Tišnova	odešla	na	Jihomoravský	kraj	Analýza	potřeb	v	oblasti	
sociálních	služeb	ORP	Tišnov	pro	potřeby	plánování.	Bude	slou-
žit	jako	podpora	věcným	záměrům	na	rozšíření	či	zřízení	sociál-
ních	služeb	v	ORP	Tišnov	pro	plánovací	období	2021–2023

•	 	Tišnov	 realizuje	 projekt	 „Seniorská	 obálka“	 I.C.E	 karta	 (In	
Case	of	Emergency).	Seniorská	obálka	usnadňuje	řešení	v	si-
tuaci	tísně	a	ohrožení	zdraví	nebo	života.	Jde	o	kartu,	na	které	
senioři	vyplní	základní	údaje	o	svých	alergiích,	nemocech,	lé-
cích	(včetně	dávkování)	a	kontakty	na	své	blízké	osoby	a	prak-
tického	 lékaře.	 Údaje	 jsou	 pak	 umístěny	 na	 viditelném	 mís-
tě	v	bytě	nebo	domě	–	na	dveřích	lednice	nebo	vnitřní	straně	
vchodových	dveří,	kde	poslouží	v	případě	zásahu	záchranářů

Moje výzva
Jedním	z	komunikačních	kanálů,	kterými	město	 informuje	o	 své	
činnosti,	jsou	i	sociální	sítě,	např.	Facebook.	Jsem	rád	za	komen-
táře,	 které	 poukazují	 na	 klady	 i	 zápory	 zveřejňované	 informace.	
Zároveň	je	tu	prostor	pro	nenávistné	reakce,	kdy	pisatelé	ventilují	
svou	osobní	či	profesní	frustraci.	Příčinou	je	i	neznalost,	kdy	ne-
mají	ochotu	ověřovat	si	informace,	kdy	upřednostňují	emoce	před	
rozumem	a	také	věří,	že	nemají	odpovědnost	za	to,	co	píší	v	on-line	
prostředí.	Opak	je	pravdou.	Odpovědnost	máme	za	vše,	co	děláme	
–	ať	již	v	reálném	světě,	či	v	prostředí	internetu.	Proto	jsem	si	dal	
za	úkol	pokud	možno	u	každého	příspěvku	na	Facebooku	města	
uvést	maximum	doplňujících	 faktů,	 informací,	argumentů	a	 také	
i	svůj	názor,	protože	jsem	za	rozhodování	vedení	města	odpovědný.

Přeji	všem	čtenářům,	aby	přelom	roku	strávili	v	klidu,	se	svými	
nejbližšími	a	 třeba	si	 přečetli	 dobrou	knihu	či	 tiskovinu,	 včetně	
Tišnovských	novin.	Zde	si	dovoluji	zařadit	drobnou	slovní	hříčku.	
Je	určitě	lepší	si	přečíst	nějaké	samizdaty	než	být	jen	sami	s	daty.

CO Se děje Na radNICI
aneb z místostarostova zápisníku

Martin Sebera, místostarosta města
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Jak hodnotíte první rok tohoto volebního období v čele radni-
ce? Jakou známku byste si udělil?
	 Vždy	se	bráním	hodnotit	sám	sebe,	to	si	tedy	dovolím	pone-
chat	na	kolezích	z	radnice	a	především	obyvatelích	města.	Po-
kud	jde	o	práci	nás	–	volených	zástupců,	pak	myslím,	že	se	daří	
pokračovat	v	rozdělané	práci.	Staronová	koalice	MOSTu,	ODS	
a	ANO	(vč.	podpory	KDU-ČSL)	funguje	podobně	jako	v	předcho-
zím	volebním	období	–	tj.	postupně	realizuje	programové	prohlá-
šení	a	řeší	celou	řadu	dalších	záležitostí,	které	přináší	čas.	Mojí	
snahou	je,	abychom	občany	„neotravovali“	nějakým	politikaře-
ním	a	každodenně	pracovali	naplno	v	jejich	prospěch.	Snad	se	to	
daří,	zde	jsou	příklady	plodů	naší	letošní	práce:
	 •		uvedli	 jsme	 do	 provozu	 zrekonstruovanou	 ul.	 Brněnskou	

a	cyklostezku	ke	koupališti;
	 •		vydali	 jsme	Strategický	plán	města	na	období	2021–2025	

a	schválili	koncepce	kultury	a	cestovního	ruchu;
	 •		bylo	 zrekonstruováno	veřejné	osvětlení	a	 chodníky	na	ul.	

Dvořákova,	Majorova	a	Chodníček;
	 •		podařilo	se	nám	získat	významnou	dotaci	na	rozšíření	par-

koviště	u	nádraží;
	 •		bezproblémově	proběhla	kompletní	rekonstrukce	kuchyně	

a	jídelny	ZŠ	nám.	28.	října;
	 •		opravujeme	bytový	fond	města	–	probíhá	rekonstrukce	BD	

na	ul.	Na	Mlékárně	a	na	ul.	Polní;
	 •		ocenili	jsme	nejlepší	pedagogy,	sportovce	i	naše	„tišnovské“	

mistry	 světa,	 udělili	 jsme	 ceny	 města	 a	 čestné	 občanství	
významným	osobnostem;

	 •		vypsali	jsme	architektonickou	soutěž	na	revitalizaci	náměs-
tí	Míru;

	 •		důstojným	způsobem	jsme	si	připomněli	výročí	spojená	se	
17.	listopadem.

	 Oblast	investic	a	majetku	má	v	Radě	města	na	starosti	kolega	
I.	místostarosta	Karel	Souček,	 jenž	plní	tuto	roli	velmi	zodpo-
vědně.	Svojí	praxí	je	v	tomto	směru	užitečný	i	radní	Aleš	Navrá-
til.	Za	dobrou	práci	bych	rád	poděkoval	také	všem	pracovníkům	
městského	úřadu	a	příspěvkových	organizací	města.	Těší	mne,	
že	úřad,	mateřské	a	základní	školy,	Centrum	sociálních	služeb,	
Inspiro	a	Městské	kulturní	středisko	fungují	velmi	dobře.

V příštím roce proběhnou krajské volby. Jak hodnotíte dosa-
vadní spolupráci s vedením kraje a jaké další krajské pro-
jekty se na Tišnovsku připravují?
	 V	minulých	letech	kraj	nebývale	investoval	do	zlepšení	stavu	
krajských	komunikací	v	našem	městě	a	blízkém	okolí.	Opraveny	
jsou	silnice	Tišnov–Deblín	a	Tišnov–Drásov,	po	dlouhých	letech	
se	 podařilo	 zrekonstruovat	 ulici	Brněnskou.	Další	 významnou	
investicí	bude	vybudování	ambulantního	traktu	Nemocnice	Tiš-
nov,	která	je	krajskou	příspěvkovou	organizací.	Kraj	také	přispí-
vá	na	celou	řadu	větších	či	menších	projektů	v	regionu	–	např.	
stavbu	druhého	fotbalového	hřiště	či	budování	cyklostezek	v	na-
šem	městě.	Je	pro	nás	tedy	významným	partnerem	a	spolupráci	
s	 vedením	 kraje	 hodnotím	 velmi	 pozitivně.	 Oceňuji	 především	
konstruktivní	a	věcnou	komunikaci	a	rád	bych	v	této	souvislosti	
poděkoval	místostarostovi	Václavu	Šikulovi,	jenž	mj.	jako	člen	
krajské	komise	dopravy	a	územního	plánování	na	tom	má	velký	
podíl.	Významnou	akcí,	která	na	realizaci	zatím	čeká,	je	rekon-
strukce	ulic	Riegrova	a	Černohorská.	A	v	příštím	roce	hodláme	
společně	 s	 místostarostou	 Martinem	 Seberou,	 jenž	 dobře	 řídí	
nejen	oblast	školství,	s	krajem	řešit	také	problematiku	nedosta-
tečných	kapacit	základních	škol	na	Tišnovsku.	

V čase uzávěrky Tišnovských novin je již pro občany zveřej-
něn návrh rozpočtu města na příští rok. Které připravované 
projekty považujete za důležité pro město a jeho obyvatele?
	 Především	bych	chtěl	říci,	že	se	městu	po	finanční	stránce	daří	
velmi	dobře.	Přestože	průběžně	investujeme	a	opravujeme,	bude	
na	účtu	města	koncem	roku	cca	85	mil.	Kč.	Největšími	investič-
ními	akcemi	budou	v	 r.	2020	výstavba	smuteční	síně	na	novém	
hřbitově	a	parkoviště	u	nádraží.	V	návaznosti	na	vybudování	kabin	
a	zázemí	fotbalového	areálu	dojde	k	realizaci	cyklostezky	spojující	
ul.	Ostrovec	s	podchodem	pod	železnicí	–	tzv.	„myší	dírou“,	jejíž	
stav	také	chceme	v	příštím	roce	zlepšit.	Pokračovat	budeme	v	dal-
ších	opravách	bytového	 fondu	města	a	 také	nebytových	prostor.	
Vylepšení	 v	 podobě	 předláždění	 betonové	 plochy	 před	 bufetem	
v	létě	ocení	návštěvníci	koupaliště.	A	v	příštím	roce	chceme	také	
zpracovat	celou	řadu	projektových	dokumentací,	abychom	byli	při-
praveni	na	vyhlášení	dotačních	titulů	pro	období	2021–2027.

V Tišnově je velmi pestrý spolkový život. Vy sám jste jej 
při veřejných příležitostech několikrát označil za výjimečný. 
Jaká je v této souvislosti role města? 
	 Jako	starosta	 jsem	na	zdejší	množství	 spolků	vážně	pyšný!	
Pestrost	palety	aktivit	a	množství	zapojených	lidí	jsou	skuteč-

radnice informuje

předVáNOčNí rOzhOVOr
se starostou jiřím dospíšilem

Jiří Dvořák, Kancelář starosty

Milí Tišnováci,

přeji Vám hodně

zdraví, pohody

a radosti

ze života!

Jiří Dospíšil,
starosta města
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né	bohatství	města,	které	si	musíme	hýčkat.	Ze	strany	vedení	
města	 je	nutná	podpora,	a	 to	 jak	 finanční,	 tak	morální.	Proto	
se	 snažím	podporovat	 ty,	 kteří	 stojí	 v	 čele	 spolků	a	nebojí	 se	
vzít	na	sebe	zodpovědnost	 za	 jejich	chod	a	 rozvoj.	To	 je	přeci	
obdivuhodné!	 Na	 radnici	 mají	 vždy	 dveře	 otevřené	 a	 s	 mnoha	
z	nich	jsem	během	roku	v	čilém	kontaktu.	Důležitá	je	též	finanč-
ní	podpora,	která	je	v	Tišnově	dlouhodobě	na	velmi	dobré	úrov-
ni.	Každoročně	je	vypsáno	množství	dotačních	titulů,	které	jsou	
zaměřeny	na	rozličné	oblasti.	Dobrou	zprávou	pro	naše	spolky	
jistě	bude	připravované	navýšení	objemu	finančních	prostředků	
o	dvacet	pět	procent	proti	letošnímu	roku.	

Jak oslavíte letošní Vánoce a Nový rok?
	 Vánoce	budou	po	letní	dovolené	konečně	další	možností,	jak	
s	dětmi	a	manželkou	strávit	delší	čas	spolu,	na	což	se	už	velmi	
těším.	Doufám,	že	nám	počasí	bude	přát	a	budeme	moci	si	 jít	
zabruslit	a	taky	se	svézt	na	sáňkách	ze	Sychráku	dolů.	No	a	prv-
ní	den	roku	dvoutisícího	dvacátého	se	tradičně	půjdeme	na	ná-
městí	podívat	na	pestrobarevná	světélka,	která	se	rozprsknou	
na	novoroční	obloze.	Srdečně	zvu	všechny.

A co byste popřál obyvatelům města i celého regionu Tišnov-
sko do roku 2020?
	 Všem	obyvatelům	města	přeji	do	roku	s	číslovkou	dva	tisíce	
dvacet,	ať	se	nám	nechce	zpátky	do	starých	časů	vracet,	kdy	bylo	
lepší	 „držet	hubu	a	krok“	a	nejen	na	banány	 jsme	stáli	 frontu,	
mohlo	se	nám	jen	zdát	o	svobodě	a	nic	jsme	netušili	o	diskontu.

radnice informuje

	 Město	 Tišnov	 získalo	 v	 průběhu	 let	 2018	 a	 2019	 necelé	
4	mil.	Kč	na	realizaci	téměř	dvouletého	projektu	s	názvem	Pro-
fesionalizace	Městského	úřadu	Tišnov,	který	byl	z	95	%	financo-
vaný	Evropskou	unií	z	operačního	programu	Zaměstnanost.
	 Hlavním	cílem	projektu	bylo	vzdělávání	zaměstnanců	Měst-
ského	úřadu	Tišnov	se	záměrem	profesionalizovat	lidské	zdroje,	
zvýšit	kvalitu	fungování	vnitřního	chodu	úřadu	a	v	neposlední	
řadě	vytvořit	strategický	dokument	města.
	 Spolu	 se	 širokou	 veřejností	 a	 za	 pomoci	 firmy	 GaREP,	
spol.	s.	r.	o.	 jsme	 vytvořili	 dokument	 města	 s	 názvem	 Strate-
gický	 plán	 města	 Tišnova	 pro	 období	 2021–2025	 a	 společnost	
ATACHE	s.	r.	o.	 –	 institut	komplexního	vzdělávání	a	 služeb	pro	
nás	zajistila	53	velmi	kvalitních	odborných	školení.	Celkem	jsme	
do	 vzdělávání	 zapojili	 93	 zaměstnanců	úřadu.	Tímto	projektem	
jsme	uspořili	nemalé	finanční	prostředky	města,	jelikož	vzdělává-
ní	úředníků	je	přímo	povinností	ze	zákona.
	 Projekt	byl	všemi	účastníky	velmi	kladně	hodnocen,	dostalo	
se	k	nám	do	Tišnova	mnoho	vynikajících	lektorů	a	navíc	jsme	
měli	možnost	v	rámci	tohoto	projektu	realizovat	i	teambuildin-
gové	aktivity	v	praxi,	kdy	došlo	k	propojení	kolektivu	a	k	pozi-
tivní	atmosféře	v	rámci	úřadu.

KONčí rOK 2019
a končí i projekt profesionalizace městského úřadu v tišnově

za realizační tým projektu Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002911

V rámci přípravy projektu rekonstrukce ulic Riegrova–Černohorská 
se v pondělí 25. listopadu 2019 sešli na tišnovské radnici zástupci 
města Tišnova (starosta Jiří Dospíšil), Správy a údržby silnic JmK 
(Ing. Tvrdíková) a Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko (Ing. Vác-
lav Šikula) k podpisu trojstranné rámcové smlouvy o spolupráci při 
výběru dodavatele a následné realizaci plánovaného díla. Zahájení 
nákladné stavby kruhového objezdu a s ní spojené rekonstrukce ulic 
Riegrova a Černohorská v současné době závisí především na zis-
ku dotace z programu IROP Ministerstva pro místní rozvoj, o niž je 
řádně zažádáno. Tak si držme palce. O výsledku budeme veřejnost 
samozřejmě informovat.
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Oznamujeme	občanům,	že	v	Tišnově	o	vánočních	svátcích	pro-
běhne	svoz	 směsného	komunálního	odpadu	stejně	 jako	v	běž-
ných	 pracovních	 dnech.	 Dále	 upozorňujeme,	 že	 sběrný dvůr	
města	 (Wagnerova	 1543)	 bude uzavřen 24.–26. 12. 2019	
a	31. 12. 2019 – 1. 1. 2020.	Ostatní	dny	mezi	svátky	bude	
sběrný	 dvůr	 otevřen.	 Provozní	 doba	 sběrného	 dvora	 zůstává	
stejná,	tedy	v	pondělí	a	čtvrtek	(7.00–17.00	hod.),	v	úterý,	stře-
du	a	pátek	(7.00–l5.00	hod.)	a	v	sobotu	(8.00–l2.00	hod).	Využij-
te,	prosím,	v	období	svátečních	dnů	otevíracích	hodin	sběrného	
dvora	a	nadměrné	množství	papíru	a	plastů	z	vánočních	dárků	
zde	předejte.

Svoz odpadu v roce 2020	zajišťuje	stejně	jako	v	loňském	roce	
společnost	KTS	Ekologie	s.	r.	o.	Svoz směsného komunálního 
odpadu	zůstává	v	Tišnově	a	místních	částech	Jamné,	Hájek-Ha-
jánky	a	Pejškov	nezměněn.	Svoz	probíhá	celoročně.	V	Tišnově	
týdně	a	v	místních	částech	Hájek,	Hajánky,	Jamné,	Pejškov	1× 
za 14 dní,	a	to	opět	vždy	v	sudém	týdnu	v	předepsaných	dnech	
(viz	podrobně	na	webu	města).	Svoz bioodpadu	bude	opět	pro-
váděn	v lichých týdnech.	Nově	bude	svoz	probíhat	ve čtvrtek 
a v pátek.	Ulice	svážené	ve	středu	budou	nově	sváženy	v pátek.	
V	předepsaných	dnech	budou	sváženy	tyto	ulice:

Čtvrtek:	 náměstí	 Komenského,	 náměstí	 Míru,	 Dvořáčkova,	
Ráboňova,	 Parolkova,	 Na	 Kukýrně,	 Halouzkova,	 Jungmann-
ova,	 Radniční,	 Koráb,	 Nádražní,	 Na	 Zahrádkách,	 Janáčkova,	
Klášterská,	Procházkova,	náměstí	28.	října,	U	Náhonu,	Na	Lou-
kách,	 Mlýnská,	 Trmačov,	 Neumannova,	 Dlouhá,	 K	 Čimperku,	
Marie	 Pavlíkové,	 Formánkova,	 Ranného,	 Valova,	 Štěpánova,	
Brněnská,	Horova,	Hornická,	Halasova,	Jamborova,	Mánesova,	
Hanákova,	 Na	 Nové,	 Mrštíkova,	 Mahenova,	 Cihlářská,	 Trnec,	
Těsnohlídkova,	U	Pily,	U	Lubě,	Lomnická,	Králova,	Květnická,	
Dřínová,	Osvobození,	Polní
Svoz v těchto ulicích bude probíhat v termínech:	2.	1.,	30.	1.,	27.	2.,	
26.	3.,	9.	4.,	23.	4.,	7.	5.,	21.	5.,	4.	6.,	18.	6.,	2.	7.,	16.	7.,	30.	7.,	
13.	8.,	27.	8.,	10.	9.,	24.	9.,	8.	10.,	22.	10.,	5.	11.,	19.	11.,	3.	12.,	
31.	12.	2020

Pátek:	 Wagnerova,	 Na	 Mlékárně,	 Kvapilova,	 Dvořákova,	 Ma-
jorova,	 Hřbitovní,	 Bezručova,	 Chodníček,	 Svatopluka	 Čecha,	
Na	 Hrádku,	 Riegrova,	 Tyršova,	 Jiráskova,	 Družstevní,	 Na	 Ho-
nech,	Nerudova,	Drbalova,	Černohorská,	Na	Rybníčku,	Husova,	
Smíškova,	Smetanova,	Vrchlického,	Havlíčkova,	Purkyňova,	Al-
šova,	Hybešova,	Erbenova,	Máchova,	Hynka	Bíma,	Revoluční,	
Dobrovského,	U	Humpolky,	Červený	mlýn,	Za	Mlýnem,	U	Střel-
nice,	 Karasova,	 U	 Svratky,	 Za	 Krétou,	 Ostrovec.	 Svoz	 v	 těch-
to	ulicích bude probíhat v termínech:	3.	1.,	31.	1.,	28.	2.,	27.	3.,	
10.	4.,	24.	4.,	8.	5.,	22.	5.,	5.	6.,	19.	6.,	3.	7.,	17.	7.,	31.	7.,	14.	8.,	
28.	8.,	11.	9.,	25.	9.,	9.	10.,	23.	10.,	6.	11.,	20.	11.,	4.	12.	2020

V	 období	 prosinec–březen	 bude	 svoz	 probíhat	 1×	 za	 měsíc,	
duben–listopad	 1×	 za	 14	 dní.	 Systém	 je	 zajišťován	 v	 zástav-
bě	 rodinných	 domů	 a	 nově	 také	 v	 sídlištní	 zástavbě.	 Občané,	
kteří	mají	zájem	o	svoz	bioodpadu,	si	mohou	speciální	nádobu	
na	bioodpad	(hnědá	provětrávaná	nádoba	na	bioodpad)	zakoupit	
v	prodejnách	k	tomu	určených.	Nádoby	slouží	nejenom	na	biood-
pad	ze	zahrad,	ale	především	na	bioodpad	z	domácnosti	(např.	
zbytky	ovoce	a	zeleniny,	zvadlé	květiny	a	rostliny	z	květináčů,	
skořápky	 z	 vajíček,	 zbytky	 pečiva	 a	 obilnin,	 papírové	 ubrous-
ky,	čajový	a	kávový	odpad).	Prosíme	občany,	kteří	mají	možnost	
kompostovat	bioodpad	na	své	zahradě,	aby	především	bioodpad	
ze	zahrad	takto	zpracovávali	a	předcházeli	tak	vzniku	odpadu.	
Zcela	 nepřípustné	 je	 ukládání	 bioodpadu	 ze	 zahrad	 do	 nádob	
na	směsný	domovní	odpad.	

Pytlový sběr plastů	bude	prováděn	1×	za	4	týdny,	vždy	v	úterý	
v termínech:	28.	1.,	25.	2.,	24.	3.,	21.	4.,	19.	5.,	16.	6.,	14.	7.,	
11.	8.,	8.	9.,	6.	10.,	3.	11.,	1.	12.,	29.	12.	2020
Pytlový sběr papíru	bude	prováděn	1×	za	4	týdny,	vždy	v	úterý	
v termínech:	21.	1.,	18.	2.,	17.	3.,	14.	4.,	12.	5.,	9.	6.,	7.	7.,	4.	8.,	
1.	9.,	29.	9.,	27.	10.,	24.	11.,	22.	12.	2020
V	těchto	dnech	budou	pytle	svezeny	z	celého	města	a	místních	
částí.	Pytle	umístěte	před	dům	nejpozději	 v	den	svozu	do	6.30	
hod.	V	případě,	že	tento	termín	propásnete,	nedávejte	pytle	před	
dům	v	jiné	dny,	ale	využijte	možnosti	odvézt	pytle	s	plasty	na	sběr-
ný	dvůr	města	(Wagnerova	1543)	kdykoliv	v	době	provozu.

Otevírací doba sběrného dvora:
zůstává	stejná	jako	v	roce	2019
pondělí a čtvrtek 7.00–l7.00 hod.
úterý, středa, pátek 7.00–l5.00 hod.
sobota 8.00–l2.00 hod
Zde	můžete	odevzdat	velkoobjemový	směsný	odpad,	bioodpad,	
železo,	 papír,	 plasty,	 nebezpečné	 odpady,	 elektrozařízení	 pod-
léhající	 zpětnému	 odběru	 a	 další.	 K	 bezplatnému	 odevzdání	
pneumatik	využijte	pneuservisy,	jakožto	místa	zpětného	odběru	
pneumatik.	

Seznam	pneuservisů	na	Tišnovsku	naleznete	na	odkaze:
www.eltma.cz/sberna-mista

SVOz OdpadU O VáNOčNíCh SVáTCíCh a V rOCe 2020
Ondřej Vrtěl, Odbor správy majetku a komunálních služeb
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	 V	uplynulých	měsících	proběhly	v	našem	městě	dvě	ankety	
týkající	se	třídění	odpadu,	celkem	se	jich	zúčastnilo	322	osob,	
moc	děkujeme	a	byli	bychom	rádi,	kdyby	se	vás	příště	zapojilo	
více.	Přece	jenom	nám	má	anketa	pomoci	porozumět	vašim	po-
třebám	a	 i	 z	 toho	mála,	co	 jsme	získali,	byly	některé	podněty	
opravdu	zajímavé.	Z	výsledků	plyne,	že	velká	část	obyvatel	od-
pad	třídí,	ale	nedostačují	jim	kapacitně	nádoby.	S	tím	nabízíme	
pomoc	v	podobě	zkušebně	zaváděného	pytlového	sběru	papíru,	
který	bude	fungovat	na	stejném	principu	jako	pytlový	sběr	plas-
tů	a	který	si	 rovněž	získal	oblibu	v	 řadě	měst	a	obcí.	Pytlový	
sběr	se	v	našem	městě	osvědčil,	zaregistrováno	je	téměř	1	000	
domácností.	Motivace	v	podobě	6	Kč	za	odevzdaný	pytel	s	plasty	
se	od	roku	2020	nebude	poskytovat,	ale	věříme,	že	peníze	pro	
vás	nemohly	být	jediným	motivem	třídění	a	že	budete	tuto	služ-
bu	poskytovanou	zdarma	i	nadále	využívat.	Odměny	nasbírané	
v	 roce	 2019	 se	 občanům	 odečtou	 z	 poplatku	 za	 odpad	 v	 roce	
2020,	jak	byli	dosud	zvyklí.	Pytle budou i nadále poskytovány 
občanům zdarma, žluté na plasty a nově modré na papír. 
	 Obyvatelé	občas	váhají,	kam	který	odpad	patří.	K	lepší	orien-
taci	najdete	v	těchto	novinách	dvoustranu	s	přehledem	nejběžněj-
ších	odpadů,	kterou	si	můžete	vytrhnout	a	ponechat	jako	nápově-
du,	pokud	si	v	budoucnu	nebudete	jistí,	kam	daný	odpad	vyhodit.

Co dalšího nás čeká v příštím roce?
	 •		tašky	 na	 tříděný	 odpad	 do	 domácností	 zdarma	 zájemcům	

z	řad	osob,	které	uhradily	poplatek	za	odpad
	 •		počátek	revitalizace	a	rozšíření	odpadových	hnízd	na	sídliš-

ti	pod	Květnicí	
	 •		poskytnutí	 dalších	 nádob	 na	 bioodpad	 zájemcům	 z	 rodin-

ných	domů
	 •		město	podpoří	na	svých	akcích	používání	vratných	kelímků
	 •	postupná	rekonstrukce	kontejnerových	stání

	 Novela	zákona	o	odpadech	má	v	plánu	ze	skládkování	odpadů	
učinit	 tu	 nejdražší	 možnost	 likvidace	 odpadu.	 Nyní	 má	 Česká	
republika	jeden	z	nejlevnějších	poplatků	za	skládkování	odpadů	
v	Evropě,	proto	je	u	nás	většina	odpadů	zahrabávána	bez	užitku	
do	země.	A	upřímně	i	nejmodernější	a	nejzabezpečenější	sklád-
ka	představuje	riziko	pro	budoucí	generace,	kterým	se	bude	mu-
set	někdo	zabývat.	Ale	zpět	k	novele	zákona.	Ta	se	postupným	
navyšováním	základního	poplatku	za	uložení	odpadu	z	dnešních	
1	000	Kč	za	tunu	má	během	příštích	deseti	let	znásobit.	Napo-
moci	by	mělo	právě	důkladnější	třídění.	Již	dnes	máme	odezvu	
od	spoluobčanů,	že	pokud	se	poctivě	věnují	třídění,	tak	problé-
my	 s	 kapacitou	 popelnice	 se	 směsným	 komunálním	 odpadem	
nemají,	ba	naopak,	nevadil	by	jim	dokonce	ani	méně	frekvento-
vaný	svoz.	
	 Naproti	tomu	zařízení	na	energetické	využití	odpadu	nebo	li-
dově	spalovna	odpadu	jsou	v	ČR	pouze	4	a	provozovaných	sklá-
dek	odpadů	je	téměř	180.	
	 Jak	jsme	vás	informovali	v	minulém	čísle,	novela	zákona	rov-
něž	ukládá	povinnost	splnit	cíle	třídění	odpadu.	V	roce	2020	mu-
síme	vytřídit	45	%	odpadu.	Město	Tišnov	je	v	současnosti	téměř	
na	30	%	vytříděného	odpadu.		

 V souvislosti s novými povinnostmi, které po městech 
vyžaduje novela zákona o odpadech, co se třídění odpadu 
týče, vedení města přistupuje ke zvýšení poplatku za svoz 
a likvidaci odpadu (poplatek za odpad) na 660 Kč v Tišno-
vě od roku 2020. Současná	 výše	 poplatku,	 která	 by	 platila	
od	r.	2010,	byla	již	bohužel	neudržitelná.	Celkové	náklady	na	od-
padové	hospodářství	v	roce	2018	přesáhly	6,5	mil.	korun.
	 Městu	Tišnov	sváží	odpad	společnost	KTS	ekologie	s.	r.	o.	Jde	
o	společnost,	kterou	v	roce	2009	založily	obce	sdružené	v	mik-
roregionu	KAHAN,	ke	kterým	se	přidaly	i	další	obce	z	mikrore-
gionů	Ivančicko,	Židlochovicko	a	Tišnovsko.	Obce	k	tomu	vedly	
vysoké	 náklady	 na	 odpadové	 hospodářství,	 které	 si	 účtovala	
předchozí	 svozová	 společnost	 a	 prakticky	 nulová	 konkurence	
na	 trhu,	 který	 byl	 ovládán	 nadnárodními	 společnostmi.	 KTS	
od	svého	vzniku	ušla	dlouhou	cestu	a	díky	příznivým	cenám	se	
dostala	i	do	širšího	okolí.	V	současnosti	sváží	více	než	55	obcí,	
z	nichž	45	je	členských.	Má	13	svozových	vozidel,	2	vlastní	kom-
postárny,	dotřiďovací	linku	na	plasty,	50	zaměstnanců,	provozu-
je	5	ekodvorů,	z	nichž	největší	je	v	Tišnově.

radnice informuje

změNY V OdpadOVÉm hOSpOdářSTVí
Ondřej Vrtěl, Yara Sukeníková, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Česká republika má jeden z nejlevnějších poplatků za skládkování 
odpadů v Evropě, proto je u nás většina odpadů zahrabávána bez 
užitku do země.
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	 Na	naše	obvyklé	otázky	dnes	odpovídá	paní	
Jiřina Frýbová,	předsedkyně	majetkové	komi-
se.	V	této	funkci	sice	teprve	nedávno	vystřída-
la	Davida	Vávru,	který	na	post	předsedy	v	prů-
běhu	podzimu	rezignoval,	ale	protože	v	komisi	
působila	již	v	předcházejícím	volebním	období,	
je	jí	problematika,	kterou	svými	dotazy	mapu-
jeme,	dobře	známa.

Jste předsedkyní jedné z komisí, poradní-
ho orgánu městské rady. Jakým způsobem 
vaše komise pracuje, jak často se scházíte 
a na co kladete hlavní důraz?
	 Majetková	 komise	 projednává	 především	
záležitosti	 týkající	 se	 nakládání	 s	 majetkem	
města.	 Komise	 se	 schází	 podle	 celoročního	
plánu	jednou	měsíčně	v	návaznosti	na	jednání	
zastupitelstva.	Termín	zasedání	se	na	základě	
dohody	může	oproti	plánu	změnit,	ale	členové	komise	se	navzdo-
ry	svému	pracovnímu	vytížení	zúčastňují	v	takovém	počtu,	aby	
komise	byla	usnášeníschopná.

Jakým způsobem předáváte svá doporučení městské radě? Je to 
jen formou zápisů z vašich jednání, nebo máte s vedením města 
pravidelný a častý osobní kontakt? Funguje tato spolupráce dle 
vašich představ, nebo máte nějaký námět na její zlepšení?
	 Z	 jednání	komise	 jsou	samozřejmě	pořizovány	zápisy,	které	
jsou	volně	dostupné	na	stránkách	města.	Jednání	se	téměř	pra-
videlně	 jako	hosté	účastní	1.	místostarosta	pan	Karel	Souček	
(oblast	investic,	majetku	města,	územního	plánu	a	rozvoje	měs-
ta)	a	podle	možností	radní	pan	Aleš	Navrátil.	

Do jaké míry podle vaší dosavadní zkušenosti respektuje 
městská rada doporučení předložená komisí?
	 Jsem	velmi	ráda,	že	městská	rada	doporučení	komise	v	na-
prosté	většině	sdílí.		

Můžete přiblížit čtenářům některé konkrét-
ní zásadní otázky či témata, kterými jste se 
v komisi zabývali v horizontu cca posled-
ních dvou až tří let?
	 Pod	 pojmem	 nakládání	 s	 majetkem	 se	
do	komise	dostávají	většinou	žádosti	různých	
subjektů	týkající	se	směny,	pronájmů,	prodeje	
či	 nákupu	 pozemků.	 Z	 ostatních	 nemovitostí	
se	 komise	 vyjadřovala	 k	 budoucnosti	 hotelu	
Květnice,	převodu	vlastnictví	k	jezu	na	Svrat-
ce,	 k	 prodejům	 bytů,	 akčnímu	 plánu	 Bytové	
koncepce,	rozpočtu	na	rok	2020.

Jaké úrovně podle vašeho názoru oblast, 
kterou máte ve své komisi na starosti, v na-
šem městě dosahuje? Lze s ní obecně vyslo-
vit spokojenost či naopak?
	Věřím,	že	práce	komise	přispívá	ke	správnému	

rozhodování	v	hospodaření	města.	Jsem	ráda,	že	to	nejsou	jen	
slova,	ale	především	viditelné	změny	ve	městě	samém.

Jsou členy komise především profesní odborníci, nebo je její 
složení tvořeno spíše zástupci jednotlivých politických sub-
jektů?
	 Činnost	 komise	 je	 závislá	 na	 úrovni	 přípravy	 a	 zpracování	
předkládaných	materiálů.	Díky	profesionální	úrovni	pracovníků	
Odboru	správy	majetku	a	komunálních	služeb	paní	Petry	Sed-
láčkové,	tajemnice	komise,	a	pana	Ladislava	Suchomela	se	lze	
v	komisi	shodnout,	i	když	v	ní	většinově	profesní	odborníci	neza-
sedají.	Za	snahu	detailně	–	pokud	možno	v	terénu	–	se	seznámit	
s	projednávanými	body	všem	patří	dík.

KOmISe majeTKOVá
průvodce komisemi a výbory města – 9. část

Václav Seyfert

Předsedkyně komise Jiřina Frýbo-
vá na fotografii z vlastního archivu.

prodej městského bytu na ulici Květnická

Město Tišnov nabízí k prodeji byt o velikosti 2+1 do osobního vlastnictví, nacházející 
se blízko centra města v klidné zóně pod horou Květnice, jedná se o byt č. 1 na ulici 
Květnická v Tišnově. Prodej bytu proběhne obálkovou metodou, byt bude prodán 
nejvyšší nabídce, minimální nabídková cena musí činit částku 2 150 000 Kč. 

Více informací a podmínky prodeje na www.tisnov.cz/uredni-deska – Záměr prodeje 
– Byt č. 1 na ulici Květnická 1719 v Tišnově, vyhlášený dne 28. listopadu 2019, 
v aktualitách na webu města Tišnova nebo na e-mailu katerina.smetanova@tisnov.cz. 
Předání bytu po podepsání kupní smlouvy, uhrazení kupní ceny a nákladů spojených 
s prodejem, zápisu do katastru nemovitostí.
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Dovolujeme si Vám představit 
občany města Tišnova,

kteří oslavili svá životní jubilea.

listopad

80 let  
Bohumír Bartoš
Ladislav Klusák
Jitka Hoblová

Zdeňka Šimková

85 let 
Michal Mihal

Vladimír Franta

90 let 
Jaroslav Hovorka

Růžena Sedláčková
Ludmila Urbánková

91 let 
Ondrej Otiepka

95 let 
Ludmila Šmardová

Oslavencům přejeme vše nejlepší, 
hodně štěstí, zdraví, dobré 

nálady a optimismu.

Blahopřejeme

Dagmar Dvořáková, tajemnice
Komise pro občanské záležitosti 

Rady města Tišnova

Úřední dny na měÚ Tišnov
o vánočních svátcích a na konci roku 2019

Upozorňujeme občany, že městský úřad Tišnov bude od 23. do 27. 
prosince uzavřen. V pondělí 30. prosince bude standardní úřední den, 
v úterý 31. prosince bude úřad otevřen pouze do 11 hodin a nebudou 

v tento den možné platby kartou. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

Bezpečnostní a dopravní opatření pro novoroční ohňostroj

Novoroční ohňostroj odstartuje 1. ledna 2020 v 17.00 hod. Proti 
loňskému roku bude odpaliště ohňostroje umístěno v prostoru pod radnicí 
ve spodní části nám. Míru a kolem něj bude vyhrazen bezpečnostní prostor, 
kam bude zakázán vstup. Divácký prostor bude začínat za bezpečnostní 
zónou, kterou tvoří spojnice mezi rohem radnice a hotelem Květnice a bude 
směřovat směrem k horní části nám. Míru tak, aby měli diváci co nejlepší 
výhled. Ohňostroj bude ozvučen. Dojde k uzavření parkovišť na celém 
nám. Míru a Komenského nám. v době příprav a průběhu ohňostroje. Stejně 
tak i k uzavření vjezdu na náměstí Míru a Komenského. Budou uzavřeny 
křižovatky: nám. Komenského od ulice Janáčkova, nám. Míru od ulice 
Riegrova a nám. 28. října, nám. Míru od ulice Ráboňova v obou směrech.

Žádosti o dotace do konce ledna
Žádosti	v	rámci	vyhlášeného	dotačního	programu	města	Tišnova	na	rok	2020	
v	oblastech	sportu	a	tělovýchovy,	kultury,	volnočasových	aktivit	mládeže,	pro-
rodinných	 aktivit,	 ostatní	 zájmové	 činnosti	 a	 životního	 prostředí	 lze	 podávat	
v	období	od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020.	Finanční	vyúčtování	projektů	u	dotací	
poskytnutých	v	roce	2019	je	třeba	předložit	nejpozději do 24. 1. 2020.	Veške-
ré	informace	k	dotačním	programům	naleznete	na	webových	stránkách	města	
Tišnova	www.tisnov.cz/urad/informace/dotacni-programy-mesta.
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Dobrý den, měl bych dotaz ohledně vybudování cyklo trailu (les-
ních stezek se zásahy do terénu), např. jak byly dříve na Kluca-
nině od rozhledny, nebo vedle Klínku v Předklášteří. Četl jsem 
tu kdysi dotaz a bylo v něm řečeno, že Klucanina ne, Květnice 
vůbec a že v úvahu připadá kopec mezi Předklášteřím a kru-
hovým objezdem (možná Březinou) už přesně nevim... Tak se 
chci zeptat, co by člověk musel udělat? Aby šlo něco svépomocí 
vybudovat a nikdo nám nemohl říct, že tam nemáme co kopat. 
Rádi označíme, pokud nám dodáte cedule, prostor "erbem" 
města Tišnova. A v ideálním případě by mohlo město za to, že 
tu něco budujeme pro mladé, napsat článek do novin co a kde 
tu vzniká a třeba zakoupit krumpáč, lopatu, hrabě plus koleč-
ka... Předem děkuji za odpověď. J. Šimek 20 let
Vážený	pane	Šimku,	máte	pravdu,	že	v	minulosti	se	o	„trailech“	
mluvilo.	 Bylo	 to	 cca	 před	 dvěma	 lety	 v	 souvislosti	 s	 diskuzí	
na	 téma,	 co	 s	 areálem	 letního	 kina	 a	 co	 na	 přilehlé	 Klucani-
ně.	Tehdy	bylo	výsledkem	diskuze	konstatování,	že	Klucanina	
(jako	 tzv.	 „příměstský	 les“)	 by	 měla	 být	 určena	 převážně	 pro	
pěší	a	běžce.	Budování	trailů	se	zde	nejeví	jako	vhodné.	A	dále	
se	hovořilo	o	možnosti	vybudování	trailů	v	lesích	mezi	obcí	Bře-
zina	a	obcí	Předklášteří.	Tuto	možnost	bychom	rádi	v	nejbližší	
době	prověřili.	Je	to	však	„běh	na	dlouhou	trať“,	přičemž	jednou	
ze	stěžejních	podmínek	je	souhlas	vlastníka	lesa.
Oceňuji	Váš	aktivní	přístup,	avšak	na	nakoupení	nářadí	to	zatím	
bohužel	nevidím…	Mějte	se	fajn.
Jiří Dospíšil / starosta města Tišnova

Dobrý den, velmi mně vadilo, že koncert skvělé skupiny Hra-
dišťaň byla zneužita k politické propagandě jednoho určitého 
politického názoru. A k propagaci Václava Havla, kterého já 
a minimálně polovina lidí nesnáší a považuje ho za podvodníka 
a darebáka. Např. puč který zorganizoval proti vládě vzešlé ze 
svobodných voleb v roce 1997,dosadil svoje lidi, následné bě-
hem několika měsíců rozprodání našich bank do zahraničí ,vý-
prodej našeho zlata,rozprodání všeho zahraničním korporacím. 
Z Václava Havla se dnes dělá kult, jako dříve z K.Gottwalda. 
Zažívala jsem to za komunistů a zas je to tady. Ale ať má každý 
svůj svobodný názor a propaguje si ci chce. Na to má právo. 
Vadí mi, že si člvěk zapatí lístek na Hradišťan a půl hodiny je 
nucen poslouchat lidi co tam v tričkách s Havlem propagují 
něco s čím jiní nesouhlasí. Proto jsem si vstupenku nekupo-
vala. Kdybych to věděla předem, ani bych tam nešla. Pochopila 
bych to, kdyby byl konzert placen městem. Nebo byl snad nějak 
dotován? Pokud ano nikde jsem si této informace nevšimla. 
Přehlídla jsem to? Bylo možné předem vědět co se tam bude 
odehrávat? Třebas to někde bylo a já si toho nevšimla.Třeba 
je to moje chyba. Příště až půjdu v Tišnově na koncert bedlivě 
si tyto okolnosti zjistím. Abych zas nenaletěla a nebyla za své 
peníze znechucena. Eva Srbová
Slavnostním	koncertem	Hradišťanu	a	Jiřího	Pavlici	vyvrcholily	
oslavy	30	let	svobody	v	Tišnově,	tak	to	bylo	celou	dobu	i	prezen-
továno.	Podobizna	pana	prezidenta	Havla	 se	objevila	na	mno-

ha	místech	v	rámci	našich	oslav,	protože	si	jeho	odkazu	vážíme	
a	považujeme	 jej	 za	 jeden	ze	symbolů	sametové	revoluce.	Do-
konce	město	Tišnov	 odhalilo	 lavičku	Václava	Havla.	Netuším,	
o	jaké	propagandě	hovoříte.	Pokud	máte	na	mysli	projev	pana	
starosty,	 tak	 ten	měl	 košili,	 kravatu	 a	 oblek	 a	 určitě	 nehovo-
řil	půl	hodiny	a	nic	politického	na	tom	nebylo.	A	k	vyvrcholení	
oslav	projev	starosty	bezesporu	patří.	Pokud	myslíte	ani	ne	mi-
nutové	přivítání	hostů,	které	jsem	provedl	já,	tak	opět	netuším,	
co	na	něm	bylo	politického.	A	je	mojí	svobodnou	volbou,	co	si	
vezmu	na	sebe.	A	velmi	rád	 jsem	si	 tričko	s	podobiznou	pana	
prezidenta	 Havla	 oblékl.	 Koncert	 byl	 proveden	 v	 odpovídající	
kvalitě	i	délce,	takže	jste	o	nic	nepřišla.
Mgr. Pavel Hanák / dramaturg, produkční, vedoucí TN a TTV

Dobrý den, před rekonstrukcí ul. Riegrova byly vykáceny 
stromy v úseku Drbalova, Černohorská. Budou po rekon-
strukci stromy znovu vysázeny? Pokud to ochranná pásma 
ing. sítí neumožňují, lze změnit projekt tak aby se stromy 
na ul Riegrovu vrátily? Tedy alespoň do míst mezi parkova-
cími místy? Bronislav Bauer
V	rámci	projektu	je	samozřejmě	počítáno	s	náhradní	výsadbou.	
Nejvíce	nových	stromů	bude	vysazeno	právě	na	ulici	Riegrova.	
Dle	 projektu	 by	 zde	 mělo	 být	 vysazeno	 celkem	 47	ks	 stromů,	
rozmístěné	budou	po	obou	stranách	ulice.	Podél	ulice	Černohor-
ská	bude	vysazeno	dalších	21	stromů.
Ing. Václav Šikula / místostarosta Tišnova

Dobrý den. Chystám se kupovat motocykl. Nejsem si jist, co 
vše potřebuji. Prodejce motocykl v úřední den odhlásí na moji 
osobu. Jak pro ní přijedu, podepíšeme kupní smlouvu a dá mi 
technický průkaz a dá mi podepsanou smlouvu o plné moci. 
Pak ji na sebe zaregistruji. Je to správně? Na internetu se to 
hodně liší. Děkuji. Přeji pěkný den. Tomáš Dufek
Žádost	o	zápis	změny	vlastníka	a	provozovatele	silničního	vo-
zidla	v	registru	silničních	vozidel	v	případě	převodu	vlastnické-
ho	práva	se	provádí	na	základě	společné	žádosti	dosavadního	
a	 nového	 vlastníka	 silničního	 vozidla	 a	 nového	 provozovatele	
silničního	 vozidla,	 není-li	 totožný	 s	 dosavadním	 nebo	 novým	
vlastníkem.
Žádost	 se	 podává	 na	 obecním	 úřadě	 s	 rozšířenou	 působnos-
tí	 do	 10	 pracovních	 dnů	 ode	 dne	 převodu	 vlastnického	 práva	
k	 silničnímu	 vozidlu.	 K	 provedení	 uvedené	 změny	 se	 dokládá	
spolu	 s	 vyplněnou	Žádostí	 o	 změnu	vlastníka	a	provozovatele	
technický	průkaz	a	osvědčení	o	registraci	silničního	vozidla,	ze-
lenou	kartu	v	originále	a	platnou,	protokol	o	evidenční	kontrole	
silničního	vozidla,	který	není	starší	než	30	dní.	Dále	je	potřeba	
doložit	doklad	totožnosti	a	uhradit	správní	poplatek	dle	zákona	
č.	634/2004	Sb.
Oznámení	o	změně	vlastníka	a	provozovatele	vozidla	je	možné	
provést	 pouze	 jedním	 účastníkem	 (dosavadním	 nebo	 novým	
vlastníkem).	V	 tom	případě	 je	nutné	prokázat	 zmocnění	k	 za-
stoupení	při	podání	žádosti	písemnou	plnou	mocí,	která	musí	být	
opatřena	úředně	ověřeným	podpisem	zmocnitele.
V	případě	 jakýchkoliv	dotazů	kontaktujte,	 prosím,	pracovníky	
registru	vozidel.
Silvie Sobotková / Odbor dopravy a živnostenský úřad

Texty jsou v původním znění, tak jak byly dodány a uvedeny
na www.tisnov.cz/otazky-odpovedi – bez redakčních úprav.

OTázKY
a OdpOVědI



TN 01/2020 13

vzdělávání

Gymnázium v kronice města tišnova

1961	 –	 Hodnota	 inventáře,	 zjištěná	 po	 provedení	 inventari-
sace	u	MNV	a	 jím	spravovaných	organizací:	…	 jedenáctiletka	
3,535.000	Kčs…
V	životě	a	práci	našich	škol…	se	změnily	jejich	názvy:	…	místo	
vyšších	ročníků	jedenáctiletky	máme	Střední	všeobecně	vzdělá-
vací	školu	(SVVŠ)	…	Na	oslavě	Dne	učitelů	byli	vyznamenáni…	
ze	SVVŠ	dr.	V.	Šanderová,	V.	Babáková,	řed.	dr.	Komárek,	Ant.	
Stejskal…
1962	–	SVVŠ	měla	27	tříd	a	1	večerní	s	860	žáky	(pozn.: včetně 
nižšího stupně).
1963	–	SVVŠ	má	od	1.	9.	nového	ředitele	B.	Kabeše,	který	na-
stoupil	po	do	důchodu	odešlém	dr.	Komárkovi.	Škola	má	5	tříd	
1.–3.	roč.	se	190	žáky,	ve	škole	 je	též	večerní	třída	SVVŠ	pro	
pracující	se	17	žáky.
1964	 –	Na	SVVŠ	vedl	přípravu	na	 III.	 celostátní	 spartakiádu	
Miloš	 Hejl,	 který	 byl	 zároveň	 náčelníkem	 pro	 nácvik	 dorostu	
v	Jihomoravském	kraji.
Ve	školním	roce	1963/64	měla	SVVŠ	celkem	29	tříd	s	938	žáky	
(pozn.: včetně nižšího stupně).	K	rozdělení	dosavadní	SVVŠ	došlo	
dne	1.	9.	1964…	ředitelem	SVVŠ,	která	zahrnuje	jen	dosavadní	
třídy	9.–11.,	se	stal	dosavadní	ředitel	Bohumil	Kabeš.
1965	–	Zahájení	maturit	v	pondělí	7.	6.	na	SVVŠ	bylo	tento	rok	
slavnostnější.	Přítomen	byl	za	MěstNV	tajemník	s.	R.	Dozbaba.	Při	
zahájení	školního	roku	1965/66	měla	SVVŠ	8	tříd	s	270	studenty.
1967	–	20.	5.	uspořádali	studenti	gymnázia	majáles.

Ředitelé

	 V	 roce	1963	odešel	 do	 důchodu	dlouholetý	 ředitel	Dr.	Vác-
lav	 Komárek	 a	 na	 jeho	 místo	 nastoupil	 bývalý	 okresní	 školní	
inspektor	Bohumil Kabeš,	profesor	zeměpisu	a	dějepisu.	Naro-
dil	se	19.	května	1923	v	Biskoupkách,	maturoval	o	dvacet	let	
později	na	gymnáziu	v	Ivančicích,	filozofickou	fakultu	absolvo-
val	 na	 brněnské	 univerzitě	 v	 roce	 1949.	 V	 padesátých	 létech	
ve	svém	ivančickém	bydlišti	režíroval	několik	divadelních	her,	
byl	i	externím	pracovníkem	tamního	muzea	a	okresního	archi-
vu	 Brno-venkov.	 Po	 přestěhování	 do	 Tišnova	 působil	 v	 létech	
1964–70	též	jako	předseda	Tělovýchovné	jednoty	Baník.	Ve	své	
profesní	kariéře	doplatil	na	skutečnost,	že	srpnový	vstup	vojsk	
Varšavské	 smlouvy	 nazval	 okupací	 a	 v	 období	 29.	 8.	 až	 2.	 9.	
1968	odeslal	 z	 ředitelství	 školy	několik	dopisů	 tehdejším	čel-
ným	představitelům	včetně	prezidenta	Ludvíka	Svobody	a	Ale-
xandra	Dubčeka,	v	nichž	jim	vyslovil	podporu.	Z	postu	ředitele	
byl	následně	v	rámci	tzv.	normalizace	k	1.	lednu	1971	odvolán	
a	vystřídala	jej	Zdenka	Dobřická,	které	se	budeme	více	věnovat	

za	měsíc.	Pro	údajné	pravicové	názory	a	spolupráci	se	Sokolem	
musel	Bohumil	Kabeš	opustit	i	předsednickou	funkci	v	tělový-
chovné	jednotě,	nevyhnul	se	ani	pozornosti	Státní	bezpečnosti.	
Na	gymnáziu	pak	ještě	až	do	roku	1983	učil,	v	důchodovém	věku	
mu	již	nebyla	pedagogická	činnost	povolena.	Počátkem	devade-
sátých	let	byl	občansky	rehabilitován;	zemřel	18.	února	2000.

tŘi významní profesoŘi

Zdeněk Salajka	–	angličtina,	francouzština,	ruština,
1962–1984	a	1990–1993
Dlouholetého	profesora,	 který	 po	určitou	dobu	působil	 rovněž	
na	místě	zástupce	ředitele	školy,	dobře	charakterizuje	vzpomín-
ka	absolventa	z	roku	1980	Ing.	Ilji	Krejčího:	„Nadchnul mě svým 
precizním přístupem. Byl čestný, spravedlivý a i student, který nebyl 
nadaný, ale poctivě se snažil, mohl dosáhnout dobrého hodnocení. 
Byl pro mě představitelem staré profesorské školy.“	 Žil	 v	 létech	
1924–2008.	Na	gymnáziu	 souběžně	 vyučovala	prakticky	 tytéž	
předměty	i	jeho	manželka	Františka,	jen	místo	angličtiny	to	u	ní	
byla	čeština.
Jarmila Kapounová	–	ruština,	tělesná	výchova,	1965–2002
Dcera	 legendárního	 tišnovského	 učitele	 Jaroslava	 Hudce	 byla	
sama	absolventkou	tišnovského	gymnázia	(1960),	svůj	pozděj-
ší	 profesorský	post	 na	 téže	 škole	 pak	pouze	dvakrát	 dočasně	
opustila	z	důvodů	mateřské	dovolené,	jinak	byla	Tišnovu	věrná	
až	do	důchodového	věku.	Pro	svou	vlídnou	a	přátelskou	pova-
hu	byla	velmi	oblíbená	mezi	ostatními	profesory	i	studenty,	byť	
v	jejich	případě	logicky	spíše	v	hodinách	tělocviku	než	nepříliš	
populárního	ruského	jazyka.	
RNDr. Vilém Štourač	–	fyzika,	chemie,	1965–2002	
Narodil	 se	 v	 roce	1941,	 bydlel	 v	Kuřimi	 a	 na	 zdejším	gymná-
ziu	 rovněž	strávil	celou	svoji	pedagogickou	kariéru.	Byl	znám	
svérázným	sarkastickým	humorem;	jakmile	při	vstupu	do	třídy	
prohlásil	„omlouvám všechny a nikoho“,	znamenalo	to,	že	se	bude	
psát	pověstný	písemný	test.	Byl	mým	třídním	profesorem;	do-
dnes	si	vybavuji	úsměvnou	situaci,	kdy	si	na	výletě	do	Vysokých	
Tater	po	namáhavém	výstupu	na	Solisko	uložil	do	zbytků	sně-
hu	chladit	přinesené	 lahvové	pivo	a	k	nám,	závistivě	hledícím	
žíznivým	studentům,	pravil:	„Ale vážení, na to jste měli už dole 
myslet…“	Zemřel	v	srpnu	2019.

absolvent hodný pozornosti

František Fárník	(*1946)
–	maturita	1965,	třídní	profesorka	Dr.	Vlasta	Šanderová
Absolvoval	 obor	 fyziky	 na	 brněnské	 Univerzitě	 J.	 E.	 Purkyně	
a	 v	 roce	 1974	 obhájil	 titul	 RNDr.	 Od	 roku	 1970	 získal	 trvalé	
místo	v	Astronomickém	ústavu	Československé	akademie	věd	
v	 Ondřejově.	 Jeho	 hlavním	 zájmem	 byl	 podíl	 na	 nových	 expe-
rimentech,	 prohlubujících	 poznatky	 o	 emisi	 slunečního	 záření	
a	 jejich	následné	využití	 pro	 lepší	porozumění	 fyzikálním	pro-
cesům	na	Slunci.	Toto	zaměření	ho	postupně	zavedlo	na	 řadu	
mezinárodně	uznávaných	pracovišť	ve	světě	(Nizozemí,	USA,	Ja-
ponsko).	V	roce	2004	obdržel	Cenu	ministryně	školství,	mládeže	
a	tělovýchovy	za	výzkum,	roku	2016	mu	byla	udělena	Cena	měs-
ta	Tišnova.	Má	velký	podíl	na	zapojení	České	republiky	do	ambi-
ciózního	kosmického	projektu	ESA	–	Solar	Orbiter,	podle	data-
báze	NASA	ADS	publikoval	celkem	150	vědeckých	prací.

1961–1970
Václav Seyfert

5. díl 
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	 Vážení	přátelé	českého	školství	a	his-
torie,	diskuze	o	tom,	jak	a	proč	vyučovat	
moderní	dějiny,	by	trvala	dlouho.	Omezí-
me	se	tedy	na	lakonické	konstatování,	že	
jsme	vázáni	Rámcovým	vzdělávacím	plá-
nem.	 Na	 základě	 našich	 pedagogických	
zkušeností	 nejsme	 nakloněni	 tomu,	 aby	
se	 při	 výuce	 dějepisu	 postupovalo	 jinak	
než	od	dob	nejstarších	k	době	nejnovější.	
Dějinné	události	nejsou	vytrženy	z	prou-
du	změn	a	vývoje	a	v	chápání	souvislostí,	
příčin	a	důsledků	hraje	časová	posloup-
nost	nemalou	roli.	Vždyť	jak	by	bylo	mož-
né	porozumět	převratným	změnám	souvi-
sejícím	 se	 vznikem	 Československa	 bez	
znalosti	 rakousko-uherských	 poměrů?	
Jak	 pochopit	 obrovský	 význam	 vzniku	
zemědělství,	aniž	bychom	tušili,	že	homo	
habilis	jedl	pouze	to,	co	našel?
	 K	novodobým	dějinám	dorazíme	po	zá-
hadách	 pravěku,	 napínavém	 starověku,	
tajemném	 středověku	 a	 pokrokovém	 no-
vověku,	 a	 to	 v	9.	 ročníku,	 přičemž	první	
kapitolou,	která	naši	procházku	po	nedáv-
né	minulosti	otevírá,	je	vznik	českosloven-
ského	 státu	 a	 osobnost	 T.	 G.	 Masaryka.	
Výtky,	že	vyučujeme	celý	rok	pravěk	a	pak	
nestihneme	20.	století,	jsou	nepodložené,	
pravěk	 zaujímá	 v	 našem	 časovém	 plánu	
zhruba	10	vyučovacích	hodin,	zvládneme	
tedy	3	miliony	let	za	5	týdnů	a	jednu	ex-
kurzi	 do	 brněnského	Anthroposu.	Dějiny	
starověku	chápeme	jako	kulturní	základy	
všeho,	co	přišlo	po	něm,	a	děti	si	dějepis	
oblíbí	 právě	 na	 učivu	 o	 egyptských	 mu-
miích,	pověsti	o	krétském	Minotaurovi	či	
čtení	o	zkáze	Pompejí.
	 Množství	vědomostí	vhodné	k	naučení	
by	mělo	být	takové,	aby	umožnilo	zabývat	
se	 tím,	 co	 je	 vlastním	smyslem	pedago-
gické	 práce	 učitele	 dějepisu	 –	 tedy	 učit	
žáky	kriticky	hodnotit,	nacházet	správná	
řešení,	odůvodňovat	své	postoje,	získávat	
samostatně	 informace	 čtením	 dějepis-
ných	map	a	především	lépe	chápat	dnešní	
svět	a	vlastní	roli	v	něm.	Bez	rozumného	
minima	 faktů,	pojmů	a	dat	pracovat	ne-
lze,	stejně	 jako	polévku	neuvaříme	pou-
ze	z	vody.	A	všechno	chce	čas.	Můžeme	
dětem	nadiktovat	definici	antisemitismu,	

což	nám	zabere	asi	2	minuty,	nebo	může-
me	s	dětmi	číst	nacistickou	čítanku,	ur-
čenou	árijským	školákům	v	hitlerovském	
Německu,	a	tak	nenávist	vůči	Židům	po-
chopit	skrze	ni.	A	to	není	aktivita	na	pár	
minut	a	třída	bude	právě	tak	rychlá,	jak	
bude	rychlý	její	nejpomalejší	žák.	Může-
me	stihnout	probrat	50.	a	60.	léta	v	jedné	
hodině,	nebo	se	rozhodneme	to	nestíhat	
a	 začteme	se	do	dopisů	Milady	Horáko-
vé,	 jež	 psala	 z	 vězení	 s	 vědomím	 blížící	
se	smrti.	Vyměníme	fakta	za	osobní	a	by-
tostně	 lidskou	 výpověď	 o	 pokoře	 a	 sta-
tečnosti,	 vyměníme	 znalost	 za	 prožitek.	
A	ano,	možná	pak	budeme	muset	vzít	éru	
Zápotockého	a	Novotného	letem	světem.	
Ale	nebude	méně	vlastně	více?
	 Historie	20.	 století	 žáky	zajímá,	pro-
tože	 nepostrádá	 dramatičnost	 a	 napětí	
a	témata	lze	doplnit	použitím	dokumen-
tárních	 filmů,	 hlasových	 nahrávek,	 do-
bovým	 tiskem	atd.	Materiálů	 je	naopak	
tolik,	 že	 pedagog	 svádí	 vnitřní	 boj,	 než	
si	 zvolí,	 jak	 hodinu	 sestaví.	 Co	 přidat	
k	 výkladu	o	Masarykovi?	Zahrát	 si	 tur-
naj	 skupin	 na	 téma	 jeho	 života?	 Pustit	
krátký	dokument	a	spojit	jej	s	pracovním	
listem?	Zabrat	se	do	četby	první	Ústavy	
ČSR	 z	 roku	 1920?	 Zadat	 dětem	 práci	
s	 textem	obsahujícím	Masarykovy	myš-
lenky	a	názory?	Hodina	má	pouze	45	mi-
nut	a	možností	je	tolik.
	 Období	fašismu,	vznik	komunismu,	ho-
locaust	a	druhá	světová	válka	jsou	patrně	
posledními	pojmy	dějin	20.	 století,	 které	
jsou	 historiky	 podrobně	 prozkoumány,	
a	 časový	 odstup	 umožňuje	 nahlédnout	
na	fakta	z	té	správné	perspektivy,	sezná-
mit	s	nimi	žáky	a	nechat	je,	aby	přemýšleli,	
hodnotili,	vyvozovali	a	snad	se	i	ve	svých	
postojích	stávali	lepšími	lidmi.
	 Pro	náš	poslední	ročník	připravujeme	
projektové	 dny	 na	 téma	 antisemitismu	
a	holocaustu,	každoročně	jezdíme	do	Te-
rezína,	kde	je	pro	nás	připraven	program,	
jehož	 kvalitu	 a	 emotivnost	 podtrhuje	
reálná	 scenérie	 židovského	 ghetta	 a	 je-
hož	 absolvování	 je	 nezapomenutelným	
zážitkem.	Středobod	výuky	dějin	po	roce	
1945	 představují	 dějiny	 ČSR	 a	 ČSSR	 –	
jako	stěžejní	učivo	vidíme	únorový	komu-
nistický	 převrat,	 kolektivizaci,	 Pražské	
jaro,	 normalizaci.	 Zpestření	 přinášejí	
promítané	dokumenty	a	besedy	s	pamět-

níky	 v	 rámci	 projektu	Příběhy	bezpráví.	
Zde	 bychom	 chtěli	 vzpomenout	 na	 tiš-
novské	pamětníky	událostí	50.	a	60.	let,	
na	pány	Suchomela,	Fruhwirta	a	Mrázka,	
kteří	nás	v	minulých	letech,	pokud	jim	to	
zdravotní	stav	dovoloval,	opakovaně	na-
vštěvovali	a	ochotně	s	dětmi	besedovali.	
Vzpomínáme	na	Vás	a	děkujeme.
Co	se	týče	českých	dějin	závěru	20.	sto-
letí,	omezujeme	se	na	stručnější	přehled	
a	 stěžejní	 pojmy.	 Toto	 učivo	 přichází	
v	 době,	 kdy	 se	 deváťáci	 chystají	 na	 za-
končení	školní	docházky,	užívají	si	odde-
chu	 po	 absolvování	 přijímacích	 zkoušek	
a	 spíš	 než	 o	 biflování	 a	 úkoly	 jde	 o	 po-
povídání,	sdílení,	loučení	a	očekávání	no-
vých	začátků.	
	 Letos	 jsme	 u	 příležitosti	 30.	 výročí	
sametové	 revoluce	 promítali	 dokument	
společnosti	Jeden	svět	na	školách,	po	 je-
hož	 zhlédnutí	 a	 reflexi	 následovala	 be-
seda	 s	 panem	 Příbramským,	 občanem	
Tišnova,	 sokolem	 a	 účastníkem	 událostí	
17.	 listopadu	1989.	Beseda	měla	u	žáků	
velice	 pozitivní	 ohlasy.	 Pro	 mladší	 děti	
jsme	 připravili	 tematickou	 výstavu	 s	 vě-
domostním	 kvízem	 a	 aktivitu	 spojenou	
s	průzkumem,	jak	na	tuto	dobu	vzpomínají	
zaměstnanci	školy.	Naši	sedmáci	se	zapo-
jili	s	velkým	nadšením	a	dozvěděli	se	tak	
například,	že	paní	učitelka	Hana	Pokorná	
si	v	předvečer	převratných	událostí	pádu	
komunismu	 zkoušela	 své	 svatební	 šaty,	
že	 paní	 učitelku	 Kabeláčovou	 čekal	 den	
po	sametové	revoluci	maturitní	stužkova-
cí	ples	a	na	stužce	měla	napsáno	„Smím	
dýchat?	Tak	děkuji!“	nebo	že	malá	dcerka	
paní	učitelky	Kvíčalové	pod	dojmem	účas-
ti	na	demonstraci	seděla	doma	na	pračce	
a	 do	 rachotu	 praní	 skandovala:	 „Ať	 žije	
Havel!“	 Děti	 si	 také	 zahrály	 na	malé	 re-
portéry	a	dostaly	za	domácí	úkol	vyzpoví-
dat	své	blízké	coby	pamětníky	roku	1989.	
Výsledky	jejich	práce	byly	někdy	dojemné,	
jindy	vtipné	a	snad	děti	naučily,	že	historii	
tvoří	každý	jednotlivec.
	 Na	závěr	stačí	říct,	že	věříme,	že	výu-
ku	moderních	dějin	nepodceňujeme	a	že	
si	snad	naši	žáci	odnesou	do	života	pře-
devším	poznání,	 že	historie	 je	učitelkou	
života.

Redakčně kráceno
 Celý článek na www.tisnovskenoviny.cz

mOderNí dějINY V zaSTaralÉm dějepISe?
Martina Pokorná, Jitka Medková
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	 Zemědělské	odborné	učiliště	v	Tišno-
vě	navázalo	v	roce	1960	na	tradici	Zimní	
hospodářské	 školy,	 založené	 již	koncem	
19.	 století.	 Učilišti	 byla	 přidělena	 budo-
va	okresního	lidového	soudu	a	okresního	
oddělení	 ministerstva	 vnitra	 na	 tišnov-
ském	náměstí.
	 Prvním	 učebním	 oborem	 byl	 země-
dělec	 mechanizátor	 určený	 pro	 chlapce	
i	děvčata.	Tento	obor	byl	dvouletý	s	mož-
ností	roční	nástavby	v	oboru	pěstitel	me-
chanizátor.
	 V	 roce	 1969	 se	 k	 učilišti	 přičlenila	
Střední	 zemědělská	 technická	 škola,	
která	poskytovala	vzdělání	v	oboru	eko-
nomika	 zemědělství.	 Po	 roce	 1970	 byl	
dostavěn	 dílenský	 areál	 s	 montážní	 ha-
lou,	kovárnou,	strojní	a	obráběcí	dílnou.	
Současně	se	začal	vyučovat	další	učební	
obor	traktorista	mechanizátor.
	 V	 roce	 1980	 byla	 vzdělávací	 nabídka	
doplněna	 oborem	 strojník	 se	 zaměřením	

pro	zemědělskou	výrobu.	V	dalších	letech	
se	 postupně	 zaváděly	 další	 obory:	 země-
dělská	 výroba,	 zemědělec-hospodyňka,	
opravář	 zemědělských	 strojů,	 mechanik	
opravář	 motorových	 vozidel.	 Povoleny	
byly	i	další	obory,	jako	je	prodavač,	zámeč-
ník	 nebo	 provoz	 služeb	 zaměřený	 na	 vý-
živu	 a	 odívání.	 Pro	 absolventy	 tříletých	
učebních	oborů	se	otevřela	maturitní	ná-
stavba	s	denní	i	dálkovou	formou	studia.
	 Během	 své	 existence	 prošla	 škola	
také	 mnohými	 změnami	 v	 názvu:	 z	 pů-
vodního	 názvu	 Zemědělské	 odborné	
učiliště	 (ZOU)	 na	 následné	 Střední	 od-
borné	učiliště	zemědělské	(SOUz),	poté	
Střední	 odborné	 učiliště	 zemědělské	
a	Učiliště	 (SOUz	 a	 U),	 Střední	 odborné	
učiliště	 (SOU)	 a	 nakonec	 Střední	 ško-
la	 a	 základní	 škola	 Tišnov.	 Škola	 měla	
rovněž	různé	zřizovatele.	Do	roku	2001	
jím	bylo	ministerstvo	zemědělství	a	poté	
Jihomoravský	kraj.

	 Vedením	 školy	 byli	 v	 průběhu	 její	
existence	 pověřeni:	 Ing.	 Jaroslav	 Dvo-
řák	 (1960–1989),	 Marie	 Pololáníková	
(1989–1997),	 Ing.	 František	 Holánek	
(1997–2010),	 Ing.	 Rudolf	 Mašek	 (2010	
až	dosud).
	 Za	 podpory	 zřizovatele	 Jihomoravské-
ho	kraje	se	v	 letech	2016–2018	podařilo	
zajistit	 dostatek	 prostředků	 na	 realizaci	
renovačních	aktivit.	Výsledkem	je	dokon-
čená	 rekonstrukce	 školní	 jídelny,	 kom-
pletní	 výměna	 oken,	 renovace	 střechy	
a	realizace	nové	fasády.	Škola	jako	jedna	
z	dominant	náměstí	města	Tišnova	přináší	
obyvatelům	i	příjemný	estetický	zážitek.
	 Doufáme,	že	všichni	bývalí	i	současní	
žáci,	kteří	na	naší	zemědělce	získali	vě-
domosti	a	zkušenosti,	je	během	svého	ži-
vota	uplatňují	nebo	budou	uplatňovat	ku	
prospěchu	nás	všech.

volně podle sborníku k 50. výročí založení školy

	 Ve	dnech	14.	a	15.	listopadu	žila	naše	škola	významným	vý-
ročím	sametové	revoluce.	Aby	děti	mohly	plně	pochopit	význam	
znovunabytí	svobody,	snažili	 jsme	se	jim	zprostředkovat	dobu,	
ve	 které	 vyrůstali	 jejich	 rodiče	 a	 prarodiče.	 Vyprávěli	 jsme,	
sledovali	 videa,	 zpívali	 písně,	 hráli	 hry,	 tvořili	 videa	 i	 scénky.	
Kdybyste	procházeli	 v	 těchto	dnech	naší	 školou,	 slyšeli	 byste	
ze	tříd	Modlitbu	pro	Martu,	volání	sametových	hesel	(„Chceme	
svobodu!“	 si	 děti	 obzvláště	 oblíbily,	 aplikace	 do	 školního	 pro-
středí	je	čistě	náhodná…),	potkali	byste	na	chodbách	děti	hra-
jící	čáru	s	céčky	či	skákající	gumu.	Ve	třídách	byste	našli	děti	
malující	transparenty	či	tvořící	normalizační	zpravodajství.	Vr-
cholem	prvního	dne	byla	spartakiáda,	na	školním	hřišti	za	zvu-
ků	písně	Poupata	 cvičila	 celá	 škola.	V	pátek	na	 závěr	 celého	
projektu	 jsme	se	venku	sešli	k	demonstraci,	ve	které	 jsme	se	
vrátili	do	pohnutých	listopadových	dní	roku	1989	a	pokusili	se	
zprostředkovat	dětem	opojnou	atmosféru	přicházející	svobody.	
Pohled	na	žáky,	kteří	třímali	transparenty,	volali	„Ať	žije	Havel!“	
a	další	hesla,	cinkali	klíči	a	ukazovali	slavné	Havlovo	véčko,	nás	
vede	 k	 naději,	 že	 další	 generace	 pochopí	 odkaz	 17.	 listopadu	
a	bude	si	považovat	vybojované	svobody.	

	 Někteří	žáci	1.	stupně	navštívili	Muzeum	města	Tišnova.	S	té-
matem	sametové	revoluce	se	měli	možnost	seznámit	prostřed-
nictvím	fotografií	Dany	Kyndrové	a	doprovodného	programu	pod	
vedením	paní	Blanky	Křížové.	Žáci	si	četli	autentické	vzpomín-
ky	pamětníků	a	vytvořili	koláže	z	 fotografií,	 textů	a	karikatur	
té	 doby,	 které	 si	 odvezli	 do	 školy.	 Vyrobili	 si	 symbol	 karafiát	
z	krepového	papíru,	zjistili,	proč	byla	revoluce	sametová	a	jak	
se	žilo	lidem	za	socialismu.

z hISTOrIe „zemědělKY“
Hana Strelowová

OSlaVY 30 leT SVObOdY Na zŠ a mŠ deblíN
Martina Laušmanová

Žáci ZŠ a MŠ Deblín žili sametovou revolucí.
Foto: Radovan Kolbaba
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Ohlédnutí za Adventní cestou
	 První	 adventní	 neděli	 se	 na	 tišnovské	
radnici	 děly	 neobvyklé	 věci.	 Během	 jar-
marku,	který	probíhal	na	náměstí	Tišnova,	
mohli	 návštěvníci	 využít	 pozvání	 a	 pro-
hlédnout	 si	 radnici,	 jak	 ji	 běžně	 neznají.		
Po	 stopách	 rozsvícených	 lucerniček	 na-
hlédli	 do	 obřadní	 síně,	 půdních	 prostor,	
a	 i	do	původní	„šatlavy“.	Na	cestě	 je	pro-
vázely	různé	bytosti.	Anděl,	který	chtěl	po-
moci	s	rozezněním	andělské	hudby.	Pastýř,	

který	 rozdával	 dobrou	 radu	 o	 směřování	
cesty	a	obdarovával	pocestné	„betlémskou	
hvězdou“,	aby	na	cestě	nezabloudili.	Anděl	
na	 půdě,	 jenž	 strážil	 cestu	 do	 nebeského	
prostoru.	A	konečně	Josef	s	Marií	a	dobrou	
pastýřkou,	kteří	u	voňavých	jesliček	čekali	
na	příchod	Ježíška.	Adventní	cestou	radnicí	
si	letos	prošlo	přes	200	dětí	se	svými	rodiči.	
Odnášeli	si	drobné	nebeské	dárky	a	perní-
ček	na	posilněnou,	aby	vydrželi	to	dlouhé	
adventní	čekání	na	Vánoce.

Kariérové poradenství
v Inspiru pokračuje
	 I	v	letošním	školním	roce	nabízí	Inspiro	
služby	kariérového	vzdělávání	a	poraden-
ství.	 Oproti	 loňskému	 roku	 jsou	 aktivity	

soustředěny	 do	 kroužku	 Kým	 čím	 budu,	
který	je	určen	žákům	7.–9.	tříd.	Zahrnuje	
deset	setkání,	včetně	dvou	individuálních	
pohovorů	nad	otázkou	Kam	po	základce.	
I	 letos	se	scházím	s	pedagogy	střediska,	
abych	je	inspirovala,	jak	zařadit	kariérové	
vzdělávání	do	jejich	činnosti	v	kroužcích.	
V	 nabídce	 jsou	 také	 dva	 workshopy	 pro	
veřejnost,	především	pro	rodiče	dětí,	které	
se	aktuálně	rozhodují	o	budoucí	vzděláva-
cí	či	profesní	dráze.	Nejbližší	akcí,	na	kte-
rou	Vás	 tímto	 srdečně	 zvu,	 je	workshop	
pro	rodiče	resp.	rodiče	a	děti	v	klubovně	
Inspira	v	úterý	14. 1. 2020 od 18 do 19 
hodin.	Tématem	bude	Mapování silných 
stránek dětí.		Silné	stránky	neboli	to,	co	
nám	jde	a	v	čem	jsme	dobří,	nás	směřují	
na	určitý	typ	profese	a	toho	chceme	v	roz-
hodování	dětí	využít.	Těším	se	na	viděnou	
v	Inspiru.	
	 Workshop	 je	 hrazen	 z	 projektu	 Šab-
lony	 II.	 Přihlašování	 a	 dotazy	 zasílejte	
na	mail:	karpor@svcinspiro.cz.

Dětský klub
	 Příměstské	tábory	jsou	součástí	činnosti	
Dětského	klubu	od	počátku	jeho	existence.	
Kromě	dobře	známých	a	hojně	využívaných	
letních	termínů	nabízíme	pod	Dětským	klu-
bem	příměstské	tábory	ve	dnech	ostatních	
školních	prázdnin.	Na	podzim	jsme	prožili	
Strašidelné	 podzimní	 prázdniny	 plné	 her,	
pobytu	v	přírodě	a	tvoření.	V	nejbližší	době	
se	děti	mohou	přihlásit	na jednodenní pří-
městský tábor	konaný	v	termínu	pololet-
ních	prázdnin	31. 1. 2020	a	na	pětidenní 
příměstský tábor,	který	chystáme	v	termí-
nu	jarních	prázdnin	17.–21. 2. 2020.	Bě-
hem	jarního	tábora	určitě	vyrazíme	na	celo-

denní	výlet.	Vloni	jsme	plánovali	návštěvu	
vědeckého	centra	Bioskop	v	Brně,	ale	bylo	
nás	málo!	Pokud	byste	je	rádi	navštívili	le-
tos,	neváhejte	se	přihlásit.	

Tišnovská florbalová liga
	 Tišnovská	 florbalová	 liga	 pořádá	 tur-
naje	 také	 v	 tomto	 školním	 roce.	 Oproti	
uplynulým	 ročníkům	 jsme	 pro	 letošní	
rok	 zásadně	 změnili	 koncept	 turnaje.	
Mladí	 florbalisté	 se	 mohou	 přihlásit	
do	tří	otevřených	turnajů,	které	na	sebe	
nenavazují.	 Díky	 tomu	 může	 každý	
účastník	 na	 konci	 jednotlivého	 turnaje	
získat	odměnu	za	umístění	 i	účast.	Prv-
ní	kolo	 tohoto	 turnaje	proběhlo	 již	 o	 ví-
kendu	 9.	a	 10.	 11.,	 kdy	 jsme	 zazname-
nali	 rekordní	 účast	 družstev	 ve	 starší	
kategorii.	 V	 této	 kategorii	 dominovalo	
družstvo	 Pumy,	 avšak	 výsledky	 všech	
družstev	 byly	 velmi	 vyrovnané.	 Zvýšený	
zájem	 družstev	 o	 florbalový	 turnaj	 nás	
těší	a	motivuje	do	dalších	turnajů,	které	
se	 uskuteční	 v	 druhé	 polovině	 ledna	 –	
18.	a 19. 1. 2020	 a	 na	 začátku	 dubna	
–	4. a 5. 4. 2020.	Přijďte	si	s	námi	také	
zahrát	a	strávit	den	plný	sportovních	zá-
žitků.
	
Karneval na ledě
	 V	 lednu	 chystáme	 pro	 malé	 i	 velké	
bruslaře	 netradiční	 karneval	 na	 kluzišti	
u	ZŠ	Smíškova.	Kromě	soutěže	o	nejlep-
ší	masku	se	můžete	 těšit	na	bruslařské	
hry	a	školu	krasobruslení.	Zábavu	najdou	
i	nebruslaři	při	aktivitách	mimo	led.	Proti	
zimě	 nás	 ochrání	 nejen	 pohyb,	 ale	 také	
teplé	nápoje	a	občerstvení.	

vzdělávání

zImNí zpraVOdajSTVí z INSpIra
tým pedagogů

Foto: Josef Permedla
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	 Rok	2019	pomalu	končí	a	nás	těší	pocit	
dobře	 odvedené	 práce.	 Oslavili	 jsme	 15.	
výročí	naší	činnosti	veřejnou	akcí	v	Parku	
pod	kostelem,	otevřeli	druhou	část	Rodin-
né	naučné	stezky	na	Klucanině,	připravili	
jsme	5	velkých	akcí	pro	veřejnost,	nachys-
tali	22	přednášek	a	seminářů	zaměřených	
na	 výchovu	 dětí,	 vztahy	 v	 rodině	 a	 osob-
nostní	 rozvoj,	 zrealizovali	 jsme	 10	 dlou-
hodobých	kurzů	pro	nastávající	maminky,	
nabídli	jsme	12	kroužků	pro	rodiče	s	ma-
lými	dětmi,	naplnili	6	letních	příměstských	
táborů,	 věnovali	 se	 17	uživatelům	 cowor-
kingu,	poskytli	jsme	142	psychologických	
a	 68	 logopedických	 konzultací,	 pečovali	
o	 62	dětí	 v	 Jezírku	 a	 o	23	dětí	 v	Dětské	
skupině	Potůček.	Hezké	zázemí	Studánky	
si	vybralo	39	rodin	pro	pořádání	dětských	
oslav.	Vyšli	jsme	vstříc	potřebám	12	spol-
ků,	 organizací	 a	 jednotlivců	 nabízejících	
vzdělávací	nebo	pohybové	aktivity.
	 Studánku	 v	 roce	 2019	 opakovaně	 na-
vštívilo	 425	 dospělých	 návštěvníků,	 kteří	
zpravidla	přišli	se	svými	dětmi.	Studánkový	
tým	tvořilo	11	zaměstnanců	(4	v	Potůčku,	
3	v	Jezírku,	3	ve	Studánce	a	paní	psycho-
ložka).	Odborné	aktivity	zaměřené	na	rodi-
ny	s	dětmi	vedlo	5	odborníků.	Studánkové	
kroužky,	provoz	herny	a	veřejné	akce	nám	
pomáhalo	zajistit	42	dobrovolníků.
	 Studánku	 již	 od	 jejího	 vzniku	 vytvá-
řejí	 z	 velké	 části	 dobrovolníci.	 Jedná	 se	
o	rodiče,	kteří	nám	pomáhají	při	zajištění	
denního	 provozu	 Studánky	 a	 připravují	
spolu	 s	 námi	 akce	 pro	 veřejnost.	 Z	 řad	

dobrovolníků	 jsou	 lektorky	 studánko-
vých	 kroužků,	 nebo	 služební	 maminky,	
které	 mají	 na	 starosti	 provoz	 dopolední	
volné	 herny.	 Bez	 pomoci	 dobrovolníků	
bychom	nemohli	uskutečnit	naše	tradič-
ní	akce	pro	veřejnost,	jako	je	Martinská	
slavnost,	 studánkové	 narozeniny	 nebo	
burzy	 dětského	 oblečení.	 Velice	 si	 váží-
me	času,	který	Studánce	věnují.	Tím,	že	
přinášejí	do	Studánky	nové	nápady	a	kus	
sebe,	se	stávají	spolutvůrci	jejího	obrazu.	

Zároveň	 ale	 mají	 možnost	 se	 sebereali-
zovat	a	vyzkoušet	si	něco	nového.	Všem	
našim	dobrovolníkům	děkujeme	a	těšíme	
se	na	další	společné	akce	a	zážitky.	
	 Radost	máme	z	 rostoucího	 zájmu	ve-
řejnosti	 o	Adventní	 sbírku	pro	potřebné	

z	 Tišnovska,	 kterou	 jsme	 letos	 ve	 spo-
lupráci	 s	 Odborem	 sociálních	 věcí	 měs-
ta	Tišnova	organizovali	 již	 potřetí.	Díky	
štědrosti	 dárců	můžeme	ulehčit	 život	 li-
dem	v	tíživé	životní	situaci	z	Tišnovska.	
	 Velmi	 si	 vážíme	 projevené	 podpory,	
díky	níž	se	ve	Studánce	v	roce	2019	po-
dařilo	uskutečnit	 tolik	krásných	aktivit.	
Děkujeme	našim	činorodým	rodičům,	ná-
vštěvníkům,	 dárcům,	 sponzorům	 a	 příz-
nivcům	za	jejich	sympatie	a	přejeme	všem	
krásné	Vánoce	a	pohodový	rok	2020.	
	 Starý	rok	končí,	nový	začíná.	Ve	Stu-
dánce	se	opět	začneme	setkávat	v	pondělí	
6.	ledna	2020.	Kromě	pravidelných	akti-
vit	se	v	lednu	můžete	těšit	na	pokračová-
ní	cvičení	pro	ženy	Zdravá	a	krásná	nebo	

na	interaktivní	workshop	s	MUDr.	Taťja-
nou	Horkou	nazvaný	Manipulace	ve	vzta-
zích	a	v	rodině.	Pro	nastávající	maminky	
zahajujeme	 nový	 kurz	 Předporodní	 pří-
pravy	 a	 Cvičení	 pro	 těhotné.	 Více	 infor-
mací	o	našich	lednových	aktivitách	nalez-
nete	vzadu	v	rubrice	Kam	v	Tišnově.	
	 Nadcházející	 rok	 bychom	 vám	 rádi	
zpříjemnili	 nejen	 tradičními	 aktivitami	
pro	 rodiny	 s	 dětmi,	 ale	 také	 setkáním	
se	 zajímavými	 osobnostmi.	 Těšit	 se	 tak	
můžete	 na	 řadu	 přednášek	 a	 seminářů,	
například	 na	 Podnikání	 na	 mateřské	
s	Dominikou	Špačkovou,	Výchovu	kluků	
a	Výchovu	holek	s	Vlaďkou	Bartákovou,	
Vztahy	a	role	v	rodině	a	Odměny	a	tresty	
s	 Jiřím	 Haldou	 nebo	 kurz	 první	 pomoci	
u	 kojenců,	 batolat	 a	 předškolních	 dětí	
s	Lucií	Škodovou.	Věříme,	že	v	roce	2020	
budeme	 mít	 mnoho	 příležitostí	 se	 spolu	
setkat	a	prožít	příjemné	chvíle.

STUdáNKOVý rOK
Radka Štěpanovská, koordinátorka centra, a Kateřina Hromčíková, statutární zástupkyně

Adventní sbírku pro potřebné jsme předali panu Michalu Kudláčkovi z Odboru sociálních věcí 
města Tišnova. Foto: Kateřina Hromčíková
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	 Od	první	adventní	neděle	svítí	nad	obcí	 Jiříkov	u	Rýmařova	
obrovská	 betlémská	 hvězda.	 Svolává	 lidi,	 kteří	 chtějí	 navští-
vit	Pradědovu	galerii,	aby	zhlédli	 zdejší	monumentální	betlém	
a	 jeho	 tvůrce,	 řezbáře	 Jiřího	Halouzku,	přímo	při	práci.	Autor	
svůj	Jiříkovský	betlém	neustále	rozšiřuje.	Ale	i	tak	už	získal	své	
místo	i	v	Guinnessově	knize	rekordů.	Jeho	betlém	je	totiž	největ-
ší	na	světě.

Vánoční příběh „3D“ 
	 Unikátnost,	ke	které	je	schopen	se	rozmáchnout	staletý	for-
tel	českých	řemeslníků,	je	příkladem,	nakolik	může	být	i	v	mo-
derní	 technologické	 době	 našim	 „zlatým	 českým	 ručičkám“	
umění	a	 tvorba	spojená	 i	 s	 tak	archaickými	 tématy,	 jako	 jsou	
vánoční	tradice,	vlastní.	Biblický	příběh	o	narození	chudého	dí-
těte	ve	chlévě,	o	solidaritě	nemajetných,	spěchajících	se	svými	
dary	k	tomu	potřebnějšímu,	než	jsou	oni	sami,	zůstává	po	staletí	
blízký	lidským	srdcím.	A	jako	takový	nachází	svůj	odraz	v	řadě	
uměleckých	pojetí	a	ztvárnění.	
	 V	 českých	 zemích	 byl	 první	 betlém	 postaven	 v	 roce	 1562	
v	 jezuitském	kostele	sv.	Klimenta	v	Praze.	Reformy	Josefa	 II.	
v	18.	století	vedly	k	zákazu	stavění	betlémů	v	kostelech.	Zákaz	
však	měl	na	obyvatelstvo	opačný	efekt	–	umožnil	vzniknout	tra-
dici	tvorby	a	stavění	betlémů,	která	se	přenesla	do	domácností.	
A	tak	je	zajímavou	skutečností,	že	stavění	betlémů	je	u	nás	vá-
noční	zvyk	starší	než	strojení	stromečku!	

Tišnovské betlémářství 
	 Stará	dílna	voní	dřevem,	piliny	se	hromadí	v	koutech	a	stě-
ny	obestavěné	rozmanitými	deskami	svědčí	o	desítiletích	pilné	
truhlářské	práce.	I	když	zde	Martin Koloc	tráví	jen	svůj	volný	

čas,	rozhlíží	se	po	svém	malém	ráji	s	láskou	a	péčí.	Mladý	řezbář	
a	truhlář	vyniká	mezi	tišnovskými	betlémáři	právě	svým	věkem.	
Zatímco	 ostatní	 se	 ke	 svému	 uměleckému	 projevu	 dostali	 až	
ve	„třetím	věku“,	kdy	je	důchod	či	rodinná	situace	přiměly	k	hle-
dání	nové	náplně	a	smyslu	života,	pan	Koloc	se	svému	koníčku	
věnuje	ve	volných	chvílích	takřka	od	dětství.	„Zájem o práci se 
dřevem jsem objevil náhodou. Z mé rodiny se této profesi nikdo ne-
věnoval, mne ale jednou inspiroval nějaký pořad v televizi, a tak mě 
napadlo vzít si špalík dřeva a zkusit si z něj něco vyřezat. Postupně 
jsem si pak začal pořizovat dláta a další vybavení. Nakonec jsem měl 
štěstí i na svou partnerku,“	zmiňuje	pan	Koloc	skutečnost,	že	svou	
deblínskou	dílnu	zdědil	od	svého	tchána.	
	 Řezbářstvím	se	zabývá	posledních	10	let,	i	když	to	není	pro-
fese,	která	by	 jej	živila.	„Vytvářím sochy a hlavně dřevěné obra-
zy – nástěnné reliéfy. Zkoušel jsem také vyřezávat dýmky, ale tam 
jsem skutečně zatím jen začátečníkem. Posledních pár let se věnuji 
i truhlařině, ale řezba mne zaujala daleko nejvíc.“	 Ve	 své	 tvorbě	
se	nechává	vést	 jen	vlastní	představivostí	 a	 ta	mu	s	ohledem	
na	kvalitu	jeho	prací	rozhodně	nechybí.	Jak	říká,	fantazie	nesva-
zuje	člověka	tak	jako	přesná	předloha,	i	když	výsledek	blížící	se	
co	nejvíce	realitě	se	mu	zamlouvá	jako	jeho	nejvlastnější	projev	
nejvíce.	„Od řezby soch byl už jen kousek k betlémům,“	 vrací	 se	
k	našemu	 tématu.	„Betlémská scenérie na mne působí mile, har-
monicky, má v sobě sílu svého příběhu,“	zmiňuje	důvody,	které	jej	
vedly	věnovat	se	tvorbě	právě	těchto	figurek.	Ty	vyřezává	téměř	
výhradně	z	lipového	dřeva,	i	když	jak	zmiňuje,	vyřezávat	lze	z	ja-
kéhokoliv	dřeva.	„Jen řezbář musí počítat s jeho kvalitou, chováním 
a strukturou,“	ukazuje	sochy	vytvořené	z	dubu.	Postavy	z	betlé-
mů	ošetřuje	jen	olejem,	a	nemá	rád,	pokud	se	krásná	struktura	
dřeva	překrývá	barvou.	Tu	u	něj	nenajdete.	Dosud	má	na	svém	
kontě	asi	15	vyřezávaných	betlémů.	Tvoří	je	zpravidla	na	přání,	
anebo	když	jej	ovane	duch	nastupujícího	podzimního	času,	dílna	
se	mu	stane	milým	prostředím,	kde	vznikají	postavy	Svaté	rodi-
ny	a	dalších	betlémských	postav.	
	 To	Jana Svobodová	tvoří	ve	svém	útulném	drásovském	domě	
betlémy	už	víc	jak	20	let.	„K tvorbě betlémů mě přiměla moje dcera. 
Hledala jsem v důchodě nějakou náplň, a tak za mnou přišla, ať jí 
udělám betlém. Nejdříve jsem přemýšlela jaký, zkoušela jsem mo-
durit, a nakonec jsem našla jako nejvhodnější slané těsto. I když ty 
začátky s ním byly těžké,“ říká	paní	Svobodová,	která	přes	svou	
letitou	 unikátní	 tvorbu	 vůbec	 není	 pekařkou	 nebo	 cukrářkou.	
„Od mladí mě zajímalo umění a malba, ale jako dcera živnostníka 
jsem neměla šanci se umělecké dráze věnovat.“	Tak	se	jako	vyučená	
kadeřnice	k	výtvarnému	umění	dostala	až	nyní,	ukazuje	přitom	
na	 množství	 zdařilých	 obrazů	 zátiší,	 které	 zdobí	 stěny	 jejího	
domu.	Řada	vystavených	betlémských	sestav	od	rozsáhlých	bet-
lémů	z	velkých	postav	až	po	miniatury	Svaté	rodiny	umístěné	
ve	skořápkách	kokosových	a	vlašských	ořechů	prozrazují	boha-
té	zkušenosti.	Betlémy	ze	slaného	těsta	tvoří	na	Tišnovsku	jako	
jediná.	Pokračovatelku	nebo	následovníky	nemá.	„Několikrát mě 
pozvali do školy, kde jsme dělali betlémy s dětmi. Problém ale je, 
že po vymodelování se postavička musí nechat pořádně uschnout. 
Ideální je 14 dní na topení. No a děti, než ty postavičky donesly 
domů, tak je většinou rozbily.“	

beTlÉmářI (NejeN) Na TIŠNOVSKU
Vladimír Vecheta

Betlém Martina Koloce z Deblína. Foto: Michal Beneš
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	 Betlém	ze	slaného	těsta	tvoří	základ	s	dvanácti	figurkami.	Ta-
kových	základů	paní	Svobodová	vyrobila	už	120.	„Moje betlémy 
jsou nejen po celém Drásově, ale ledaskde v republice, ale i ve svě-
tě. Vyráběla jsem betlémy do Rakouska, Ruska, Kanady i Ameriky. 
Na začátku jsem udělala betlém pro Palác šlechtičen, který je jednou 
ze stálých expozic Moravského zemského muzea v Brně, a ten je 
tam dodnes, a v pořádku. Figurky se totiž musí udržovat v suchu. 
Jak se dostanou do vlhka, ničí se. Nejde je uskladnit ani do skle-
pa.“	Figurky	paní	Svobodové	na	rozdíl	od	řezbářských	výrobků	
hýří	barvami.	„Na menší postavičky používám jen vodovky, na větší 
pak barvy odolnější.“	Vedle	betlémů	se	může	pochlubit	i	sestavou	
figurek	 ztvárňující	 velikonoční	 krojovanou	 vesnici,	 které	 nyní	
čeká	na	další	příležitost	k	vystavení.	
	 „Nejlepší inspirace je s lahví červeného vína,“	doplňuje	s	úsmě-
vem	Jiří Malášek.	Malhostovický	dřevomodelář	se	v	důchodo-
vém	věku	věnuje	tvorbě	betlémů	především	vyřezávaným	stav-
bám	a	krajinným	reliéfům,	které	s	oblibou	oživuje	i	pohyblivými	
prvky.	Někdy	poháněnými	elektřinou,	 jindy	pouze	mechanicky.	
Figurky	 do	 svých	 betlémů	 pak	 dokupuje.	 „Děti mají nejraději, 
když mohou samy betlém rozpohybovat, roztočit kolečkem nebo kli-
kou.“	Např.	v	Tišnovském	betlému,	který	v	loňském	roce	vznikl	
z	 iniciativy	spolku	Art	Periscope	 jako	kolektivní	dílo	řady	tiš-
novských	betlémářů,	jsou	jeho	příspěvkem	stavby	tišnovských	
dominant	radnice	a	kostela	sv.	Václava.

Betlémářské tradice
	 Z	lidové	tvorby	v	jednotlivých	regionech	vznikly	betlémářské	
oblasti,	které	se	podle	řemeslníků	a	uměleckých	stylů	od	sebe	
lišily	technologií	výroby	i	vzhledem	jednotlivých	figur.	Betlémář-
ská	 tvorba	 převážně	 založená	 na	 rodinné	 řemeslné	 tradici	 se	
předávala	z	generace	na	generaci,	takže	k	největšímu	rozkvětu	
betlémářství	došlo	v	průběhu	19.	a	na	počátku	20.	století.	I	jeho	
současná	 podoba	 staví	 především	 na	 osobnostech	 dnešních	
tvůrců,	kteří	ji	svou	invencí	stále	rozvíjejí.
	 Pro	Vysočinu	samotnou	 je	betlémářství	 tradicí	 s	dvousetle-
tou	 historií.	 Nejbohatším	 centrem	 byla	 v	 minulosti	 dík	 svému	
německému	obyvatelstvu	Jihlava.	V	nedaleké	Brtnici	zase	fun-
govala	manufaktura	rodiny	Boudných,	která	má	na	svém	kontě	
tisíce	kusů	betlémských	figurek.	
	 Jako	 betlémářská	 velmoc	 je	 nyní	 známa	 především	 Třešť,	
a	to	tvorbou	rozsáhlých	rodinných	betlémů	komponovaných	jako	
diorama,	s	krajinou	z	pařezů,	mechů	a	jiných	přírodnin	přechá-

zející	do	malby.	Specifické	zpřístupnění	rodinných	betlémů	širo-
ké	veřejnosti	v	autentickém	prostředí	–	v	betlémářských	rodi-
nách,	dalo	vzniknout	tzv.	Betlémské cestě v Třešti,	která	byla	
oceněna	zápisem	na	národní Seznam nemateriálních statků 
tradiční lidové kultury.	
	 Za	betlémářské	centrum	se	oprávněně	považuje	i	Třebíč.	Ta-
mější	tvorba	sahá	až	do	18.	století	s	tím,	že	Třebíčsku	jsou	vlast-
ní	 výhradně	 figurky	 malované	 na	 lepence.	 Nezmínit	 nelze	 ani	
nedaleké	 Poličsko,	 kde	 kromě	 klasických	 dřevěných	 figurek	
tvoří	betlémy	postavičky	ze	šustí,	perníku,	papíru	či	keramiky.	
Unikátním	je	i	pletený	betlém	z	Bystrého.	
	 Tradice	tišnovského betlémářství	je	v	porovnání	s	tím	mladá	
a	rozvinula	se	až	v	90.	letech	20.	století,	když	pominula	doba,	
která	tvorbě	s	náboženskými	motivy	nepřála.	Tvorbu	tvůrců	bet-
lémů	z	Tišnova	i	širokého	okolí	sdružuje	a	prezentuje	posledních	
jedenáct	let	iniciativa	sběratele	betlémů	Zdeňka Jílka	a	spolku	
Art	 Periscope.	 Množství	 betlémů	 místních	 tvůrců	 se	 objevuje	
na	 pravidelných	 adventních	 výstavách	 v	 Předklášteří	 a	 letos	
i	v	Třebíči	a	Tišnově.	

Betlémář není nikdy osamělý
	 „Betlémářství jako součást lidové tvořivosti je kolektivní záleži-
tostí, a jen ve společenství jednotlivých tvůrců má záruku přežití. 
I když každý betlémář a tvůrce figurek a staveb tvoří samostatně, 
potřebuje porovnávat i soutěžit, zdokonalovat a učit se v kolektivu, 
a tím růst ve vlastní tvorbě“,	dozvíte	se	od	průvodců	v	Třešti.	Oce-
nění	betlémářství	 jako	 řemesla	 i	umění	se	však	dostalo	nejen	
v	 Třešti.	 Východočeské	 betlémářství	 figuruje	 na	 Seznamu	 ne-
materiálních	statků	tradiční	lidové	kultury	v	Královéhradeckém	
kraji.	A	titulem	Mistr	tradiční	rukodělné	výroby	se	může	pochlu-
bit	několik	betlémářů	zase	v	kraji	Jihočeském.	

… a nakonec jeden unikát 
	 V	předsíni	kostela	sv.	Vavřince	v	Olešnici	na	Moravě	 je	ce-
loročně	 vystavený	 betlém	 dovezený	 z	 Izraele	 přímo	 z	 města	
Betléma.	 Figurky	 jsou	 vyřezané	 vždy	 z	 jednoho	 kusu	 olivové-
ho	minimálně	200	let	starého	dřeva.	Certifikát	s	datem	17.	11.	
2007	potvrzuje,	že	byl	tento	betlém	posvěcen	v	chrámu	Narození	
Páně,	a	 to	přímo	v	místě	narození	 Ježíše	Krista	v	 jeskyni	pod	
chrámem	v	Betlémě.

Detail postaviček z betléma Jany Svobodové z Drásova.
Foto: Michal Beneš

Betlém Jiřího Maláška z Malhostovic. Foto: Michal Beneš
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	 Jedním	z	nejčastějších	onkologických	
onemocnění	u	mužů	je	karcinom	prosta-
ty.	 Jeho	 výskyt	 stoupá	 s	 věkem	 a	 podle	
prognózy	(dle	tiskové	zprávy	vydané	loni	
Fakultní	 nemocnicí	 u	 sv.	 Anny	 v	 Brně,	
pozn.	autora)	bude	v	České	republice	žít	
do	roku	2020	na	80	tisíc	mužů	se	zhoub-
ným	 nádorem	 prostaty.	 Muži	 by	 ovšem	
neměli	přecházet	ani	potíže	s	erekcí.	„Po-
kud	se	porucha	erekce	objeví	u	předtím	
zdravého	 muže,	 může	 se	 jednat	 o	 jeden	
z	příznaků	budoucího	infarktu,“	říká	uro-
log	Igor Motíl,	který	provozuje	svoji	pra-
xi	v	Tišnově.

Co je náplní lékařského oboru urologie?
	 Náplní	urologie	je	pečovat	o	urologic-
ká	onemocnění.	Jak	u	mužů,	tak	i	u	žen.	

Jaká konkrétní onemocnění tedy řeší 
s urologem žena a jaká muž? 
	 U	mužů	se	jedná	zejména	o	onemocně-
ní	 prostaty,	 pak	 jsou	 to	 potíže	 s	 erekcí,	
se	ztopořením.	Co	se	týká	žen,	ty	přichá-
zejí	do	ordinace	nejčastěji	se	záněty	mo-
čového	měchýře	 a	 s	 potížemi	 spojenými	
s	udržením	moči.	U	obou	pohlaví	jsou	to	
pak	problémy	s	močovými	kameny	anebo	
nádory	ledvin	či	močového	měchýře.	To	je	
zhruba	to,	čím	se	urologie	zabývá.	

Stejně jako má žena svého gyneko-
loga, měl by mít muž svého urologa 
a chodit na pravidelné prohlídky. Nebo 
se pletu?
	 Mělo	 by	 to	 tak	 být.	 Ne	 od	 mládí,	 ale	
po	 padesátce	 je	 to	 doporučené	 Českou	
urologickou	 společností.	 Ano,	 po	 pade-
sátce	by	měl	mít	muž	svého	urologa.	
	 V	 předchozí	 odpovědi	 jsem	 uvedl,	 že	
mezi	 nejčastější	 urologická	 onemocnění	
patří	poruchy	erekce.	V	této	souvislosti	je	
jedna	zajímavost,	o	které	se	moc	nemlu-
ví.	Poruchy	erekce	jsou	v	podstatě	cévní	
problém,	 který	 postihuje	 většinu	 mužů	
od	 padesáti	 let	 výše.	 Je	 to	 dáno	 tím,	 že	
cévy	po	celém	těle	už	ztrácí	svoji	kvalitu,	
svoji	pružnost.	To	pro	člověka	není	dob-
ré.	 Obtíž	 se	 ztopořením	 může	 být	 jeden	
z	 prvních	 příznaků	 nějakého	 vážnějšího	
onemocnění,	 jako	 je	 například	 onemoc-
nění	srdce	nebo	mozku.	U	takového	muže	
je	pak	vyšší	riziko	infarktu	nebo	mrtvice.	
A	toto	si	málokdo	uvědomuje.	

Stydí se muži chodit k urologovi? Jaké 
jsou Vaše zkušenosti z praxe?
	 Muži	 jsou	 v	 tomto	 ohledu	hodně	 roz-
dílní	od	žen.	Většina	žen	jde	s	problémem	
ke	svému	gynekologovi	nebo	za	svým	lé-
kařem,	ale	pro	většinu	mužů	je	to	potupa.	
A	když	už	konečně	přijdou,	tak	někdy	je	
už	pozdě.	Jen	malá	skupina	mužů	o	sebe	
skutečně	pečuje.	Měli	bychom	je	ale	pře-
svědčit,	aby	k	lékaři	chodili.	

Stává se často, že muže k urologovi při-
vede právě jeho manželka/partnerka?
Ano,	stává	se	to,	a	ne	zřídka.

Jak se člověk naučí přistupovat k tak 
citlivému tématu, jako je například 
porucha erekce? Máte pacienta, kte-
rý se opravdu stydí. Vidíte, že se Vám 
nechce svěřit, že to nechce říct. Jakým 
způsobem dokážete muže zbavit jeho 
ostychu a váhání?
	 Lékař	 musí	 mít	 profesionální	 přístup	
a	vysvětlit	pacientovi,	že	se	nemusí	niče-
ho	obávat,	jelikož	řešení	„jeho“	problému	
je	pro	odborníka	běžnou,	každodenní	ná-
plní	práce.

Napadá mě jedna možnost, jak dostat 
muže k urologovi. Každá žena v České 
republice, která dosáhne 45 let věku, 
má nárok na preventivní vyšetření prsu 

jednou za dva roky. Mají nějaký podob-
ný nárok i muži? Například podstoupit 
preventivní vyšetření na PSA (vyšetře-
ní prostatického antigenu)? To by tře-
ba pomohlo…
	 Ano,	 něco	 podobného	 pro	 muže	 je,	
ovšem	 není	 to	 standard,	 nic	 masivního.	
Občas	 tyto	kampaně	probíhají	 ze	strany	
Všeobecné	 zdravotní	 pojišťovny.	 Ale	 ne	
v	takovém	měřítku	jako	u	žen.	

Vyšetření prostaty je prý nepříjemné.
	 Nemyslím	 si	 to.	 Jsou	 mnohem	 hor-
ší	 a	 bolestivější	 vyšetření.	 Opravdu	 se	
u	urologa	není	čeho	obávat.

V souvislosti se zvětšenou prostatou 
jsem se dočetla o radiofrekvenční ter-
moterapii? Co to je?
	 Tuto	léčbu	provádí	naše	pracoviště	již	
od	 roku	2007.	Nás	přístroj	 je	nejmoder-
nější	svého	druhu	a	jediný	v	České	repub-
lice.	 Prostata	 se	 léčí	 pomocí	 tepla,	 jde	
o	 ambulantní	 zákrok	 bez	 narkózy.	 Mu-
sím	ale	upozornit	na	 fakt,	 že	 tato	 léčba	
je	zvláště	vhodná	a	velice	účinná	u	mírně	
zvětšené	prostaty	a	u	chronických	zánětů	
prostaty.	Nikoliv	pro	léčbu	rakoviny	pro-
staty!

Ano, rakovina prostaty je velký stra-
šák. Tento karcinom patří mezi nej-
běžnější zhoubná onemocnění u mužů 
v České republice. Jaké jsou možnosti 
její léčby a jak se tyto možnosti změ-
nily za posledních 20 let? Podle čeho 
urolog léčbu volí?
	 Pokud	 jde	 o	 rakovinu	 prostaty,	 nej-
častější	 možností	 je	 operace,	 při	 které	
se	 odstraní	 celá	 prostata,	 a	 druhá	 mož-
nost	 srovnatelná	 s	 tou	 první	 je	 ozáření.	
V	případě,	 že	má	rakovinu	prostaty	člo-
věk	 nezpůsobilý	 k	 operaci	 nebo	 starší	
člověk	a	operace	se	nedoporučuje	právě	
kvůli	 věku	pacienta,	 volí	 lékař	 tabletky,	
injekce	 anebo	 hormonální	 léčbu.	 V	 této	
oblasti	bylo	v	posledních	letech	zavedeno	
do	praxe	několik	nových	léků,	které	do-
kážou	prodloužit	život	i	u	pacienta	ve	ve-
lice	pokročilém	stádiu	onemocnění.	

Jaká je úspěšnost léčby nebo co úspěš-
nost léčby ovlivňuje? Kromě toho, že 
se nádor včas objeví? 

mUž pO padeSáTCe bY měl míT SVÉhO UrOlOGa
Zlata Ptáčková

Urolog Igor Motíl. Foto: Zlata Ptáčková
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	 Úspěšnost	léčby	je	velice	individuální	
záležitost.	Závisí	od	mnoha	faktorů	jako	
například	tzv.	grading,	laicky	řečeno	„ag-
resivita“	nebo	„síla“	nádoru.	I	když	exis-
tují	 určité	 pravděpodobnosti,	 každý	 člo-
věk	jako	celek	–	organismus	–	je	originál.	
Z	mého	pohledu	úspěšnost	 léčby	kromě	
výše	zmíněného	charakteru	nejvíce	ovliv-
ní	celkový	stav	organismu	a	také	psychi-
ka	–	přístup	pacienta	k	nemoci.

Mohou mít muži po prodělaném karcino-
mu prostaty děti? Mnozí muži zakládají 
i ve vyšším věku druhou, třetí rodinu.
	 Teoreticky	mohou,	ale	v	případě	operace	
prostaty	již	jenom	po	odběru	spermií	přímo	
z	varlete	a	umělém	oplodnění	partnerky.

Jak to vypadá s léčbou poruch erekce? 
A jak často se na Vás s tímto problé-
mem obracejí mladší muži?
	 Poruchy	 erekce	 se	 dají	 léčit	 léky,	 in-
jekcemi	a	využívá	se	i	rázová	vlna.	Tato	
léčba	umožňuje	tvorbu	nových	drobných	
cév	 v	 topořivých	 tělesech	 penisu	 a	 tím	
zlepšení	erekce.	Porucha	erekce	se	obje-
vuje	cca	u	50	%	mužů	ve	věku	nad	50	let,	
ale	v	10–15	%	i	u	mladých	mužů.	

Léčba fokusovanou nízkoenergetickou 
rázovou vlnou je jednorázová, nebo se 
musí opakovat? 
	 Obvykle	se	opakuje	čtyřikrát	po	týdnu.

Vy jste průkopníkem metody léčby rá-
zovou vlnou, která je schválena od roku 
2013. Taktéž jste jako první na světě 
vytvořil a zavedl do praxe metodu kom-
plexního pokrytí tkání a také vlastní 
unikátní léčebný algoritmus umožňující 
léčbu „šitou“ na míru. Můžete nám tuto 
metodu více přiblížit, jak dlouho jste 
na ní pracoval? Co je její podstatou?
	 Na	této	metodě	pracuji	od	roku	2014	
a	 její	 podstatou	 je	 jednak	 lepší	 pokrytí	
tkání	rázovou	vlnou	a	jednak	léčba	nasta-
vená	podle	individuálních	potřeb	a	zdra-
votního	 stavu	 konkrétního	 pacienta.	
Tímto	 přístupem	 zohledňujeme	 mnoho	

faktorů,	 které	 můžou	 mít	 na	 zhoršenou	
erekci	 vliv,	 jako	 například	 kouření,	 dia-
betes,	zvýšený	krevní	tlak,	obezita	atd.

Jak jste se k urologii vlastně dostal? 
Náhodou.	Bylo	tam	volné	místo.	Víte,	po	re-
voluci	to	nebylo	tak,	že	by	si	člověk	mohl	
vybírat.	Bylo	místo,	tak	jsem	to	začal	dělat.

Když lékaře čeká první složitější samo-
statná operace, má trému? Vzpomenete 
si na svoji vlastní první složitější operaci?
	 Ke	 každé	 operaci	 musí	 lékař	 přistu-
povat	jako	ke	„složitější“	a	s	respektem.	
I	jednoduchý	zákrok	se	může	zkompliko-
vat	a	lékaře	překvapit.	Naopak	někdy	se	
stane,	že	očekávaný	komplikovaný	a	ná-
ročný	chirurgický	zákrok	proběhne	neče-
kaně	hladce	a	bez	problémů.

Přednášel jste v Japonsku, Singapuru, 
Hongkongu anebo mimo jiné ve Spo-
jených arabských emirátech. Doba po-
stupuje, je třeba se neustále vzdělávat. 
Jak je to náročné? V minulosti patřila 
urologie do druhé, neřkuli třetí ligy. 
Dnes je o tomto lékařském oboru více 
slyšet. Jak si vlastně vede česká urolo-
gie ve srovnání se zahraničím? 
	 Samozřejmě	 nelze	 hodnotit	 urologii	
jako	samostatný	obor.	Vezmu	to	tedy	šíře-
ji;	postavení	celého	českého	zdravotnictví,	
potažmo	urologie	ve	světě	je	na	špičce.	Ne-
troufnu	 si	 sestavit	 nějaký	 žebříček	 zemí,	
v	 nichž	 je	 zdravotnictví	 nejlepší	 na	 světě	
a	kde	není.	Nicméně	řekněme,	že	nejšpič-
kovější	 medicínské	 zákroky	 se	 provádí	
v	Americe,	tam	mají	ty	nejlepší	a	nejdražší	
metody.	 Ale	 všechno	 se	 platí.	 Co	 se	 týká	
zdravotnictví	 v	 zemích	 západní	 Evropy,	
jako	jsou	Dánsko,	Norsko,	Německo	či	Švý-
carsko,	jsou	výborné.	My	jsme	s	nimi,	co	se	
týká	kvality	a	dostupnosti	péče,	plně	srov-
natelní,	 to	 mohou	 být	 lidé	 úplně	 v	 klidu.	
Pacienti	v	České	republice	dostanou	v	pod-
statě	stejnou	léčbu	jako	mimo	jiné	ve	zmi-
ňovaném	Německu	a	Rakousku,	ale	mno-
hem	méně	peněz.	Česká	republika	jako	stát	
dává	na	zdravotnictví	 jenom	necelých	7	%	

HDP,	což	je	naprosté	minimum,	dokonce	je	
to	pod	průměrem	všech	zemí	EU.	Za	námi	
už	jsou	v	podstatě	jenom	chudé	balkánské	
země.	 Přesto	 je	 naše	 zdravotnictví	 špič-
kové.	Zejména	díky	obětavé	a	stále	nedo-
statečně	 zaplacené	 práci	 sester	 a	 lékařů.	
Dá	se	říct,	že	Česká	republika	 je	v	 tomto	
ohledu	nejen	v	rámci	EU,	ale	i	celého	světa	
skutečným	unikátem.	Nikde	na	světě	nedo-
stanou	 pacienti	 takovou	 vysokou	 kvalitu	
a	 takovou	 dostupnost	 péče	 za	 tak	 málo.	
Jinak	řečeno:	 „neuvěřitelné	množství	kva-
litní	muziky	za	neuvěřitelně	málo	peněz“.	
Otázkou	zůstává,	dokdy	to	takhle	vydrží...	
Vzhledem	ke	stárnoucí	populaci	a	narůsta-
jícím	nákladům	na	péči	bude	určitě	nutné	
v	blízké	době	zvýšit	finanční	spoluúčast	pa-
cientů,	která	je	u	nás	jedna	z	nejnižších.

Hovořili jsme o lécích a přístrojích 
k léčbě urologických onemocnění, zá-
sadní ale přece jen zůstává prevence… 
	 Rozhodně	 by	 lidé	 neměli	 podceňovat	
své	 zdravotní	 problémy,	 ať	 už	 jsou	 to	
problémy	 s	 močením,	 nebo	 ty	 mužské.	
Ve	většině	případů	to	nemusí	být	nic	váž-
ného,	ale	v	malém	procentu	to	může	být	
naopak	 něco	 vážného.	 Dopředu	 nikdo	
neví.	Jde	o	to,	jak	každý	jednotlivý	člověk	
přistupuje	 ke	 svému	 zdraví	 a	 ke	 svému	
tělu.	Pokud	 nad	 bolestmi	mávne	 rukou,	
možná	to	přežije,	možná	také	ne.	

Kromě toho, že ordinujete v Tišnově, 
Kuřimi a v Brně, ještě jednou týdně do-
jíždíte do Nemocnice v Novém Městě 
na Moravě, kde pacienty v rámci kli-
nického dne operujete. Stihnete mít 
také čas na své zájmy?
	 Času	 je	 bohužel	 velmi	 málo,	 někdy	
mám	pocit,	 že	bych	potřeboval,	aby	měl	
den	alespoň	30	hodin	a	lidský	živost	300	
let,	 aby	 člověk	 stihl	 vše,	 co	 ho	 zajímá.	
Rád	 jezdím	 na	 horském	 kole	 a	 v	 zimě	
na	 lyžích.	 Největšího	 koníčka,	 kterým	
bylo	 létání	 malým	 letadlem,	 jsem	 z	 ča-
sových	a	finančních	důvodů	musel	elimi-
novat,	a	tak	si	už	užívám	létání	jen	jako	
pasažér	v	dopravním	letadle.

rozhovor s osobností
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	 První	koncert	nového	roku	nás	tentokrát	čeká	jen	velmi	krát-
ce	poté,	co	na	Silvestra	otočíme	kalendář.	Již	v	pátek	3.	ledna	
vystoupí	 od	 19.30	 hodin	 v	 Kině	 Svratka	 legendární	 brněnská	
rocková	kapela	Progres 2.	V	roce	2018	oslavila	plných	50	let	
na	 české	 hudební	 scéně	 a	 bylo	 to	 půlstoletí	 opravdu	 bohaté.	
Pojďme	si	je	stručně	projít.

	 Skupina	vznikla	v	roce	1968	pod	názvem	Progress	Organiza-
tion	a	tvořila	ji	čtveřice	hudebníků,	z	nichž	dva	uslyšíme	i	teď	
v	Tišnově.	Jsou	jimi	bubeník	Zdeněk	Kluka,	před	tím	člen	kapely	
Atlantis,	v	níž	mimo	jiné	doprovázel	Petra	Ulrycha,	a	kytarista	
Pavel	Váně,	který	nazpíval	se	Synkopami	jejich	slavný	hit	Vál-
ka	je	vůl.	Na	kvarteto	je	doplňovali	baskytarista	řeckého	půvo-
du	Emanuel	Sideridis	 (v	roce	1972	se	vrátil	do	původní	vlasti	
a	dnes	učí	na	konzervatoři	 v	Soluni)	 a	hráč	na	klávesové	ná-
stroje	Jan	Sochor	(od	roku	1983	žil	v	Berlíně,	kde	v	únoru	2013	
zemřel).	 Prvním	 příspěvkem	 do	 diskografie	 byl	 singl	 vydaný	
u	krátce	 existující	 brněnské	 firmy	Discant	 (1970),	 následova-
lo	album,	které	dodnes	patří	k	vůbec	nejvýznamnějším	deskám	
celé	domácí	rockové	historie	(1971).	Jeho	první	strana	je	nazpí-
vána	v	češtině,	druhá	–	anglická	–	obsahuje	mimo	jiné	famózní	
předělávku	písničky	We	Can	Work	It	Out	skupiny	Beatles,	o	níž	
jsem	přesvědčen,	že	je	lepší	než	originál.
	 V	 době,	 kdy	 album	 vyšlo,	 byl	 už	 český	 bigbít	 pomalu	 „nor-
malizován“,	takže	brněnská	čtveřice,	v	níž	Sideridise	vystřídal	
s	baskytarou	bývalý	člen	skupiny	Speakers	Pavel	Pelc,	muse-
la	 začít	 používat	 „neanglický“	název	a	 zvolila	 slovo	Barnodaj.	
To	 byl	 výraz	 z	 dadaistické	 slovní	 hříčky	 Jaromíra	 Hniličky,	
kterým	 kapela	 pojmenovala	 své	 první	 album	 a	 pak	 jej	 přijala	
za	svůj.	Mezitím	se	ale	jednotliví	hudebníci	stali	členy	různých	
doprovodných	kapel	brněnských	zpěváků	Boba	Frídla	či	sester	
Marthy	a	Teny	Elefteriadu,	takže	na	další	společný	počin	si	mu-
seli	posluchači	počkat	až	do	 roku	1978,	kdy	 teprve	vyšlo	dva	
roky	před	tím	nahrané	album	nazvané	Mauglí.

	 V	té	době	už	ale	soubor	v	pozměněném	složení	a	pod	novým	
názvem	Progres	2	 tvořil	 své	 „opus	magnum“,	 rockovou	operu	
Dialog	s	vesmírem.	Jana	Sochora	vystřídal	za	klávesami	Karel	
Horký	 (dnes	 žije	 pod	 jménem	 Daniel	 Forró	 v	 Japonsku)	 a	 se-
stavu	 rozšířil	 druhý	 kytarista	 Miloš	 Morávek.	 Ucelený	 příběh	
doplněný	spoustou	filmových	dotáček	a	fotoprojekcí	měl	premié-
ru	 v	 únoru	 1978	 v	 brněnském	 Divadle	 na	 výstavišti	 a	 během	
následujících	dvou	let	s	ním	skupina	uhranula	celou	rockovou	
republiku.	Bohužel	se	vůbec	nepodařila	gramofonová	podoba	to-
hoto	díla,	neboť	Panton	tehdy	kapele	ještě	neposkytl	potřebný	
prostor	dvojalba	a	navíc	se	musely	přetextovat	některé	klíčové	
skladby.	Ze	slov	největšího	hitu	Planeta	Hieronyma	Bosche	II	
zůstaly	na	desce	dokonce	jen	samohlásky…
	 A	přišly	další	změny:	odešli	Horký	i	Váně	a	nahradil	je	talen-
tovaný	mladík	z	amatérské	Regenerace	Roman	Dragoun,	který	
obsluhoval	klávesy	a	zpíval.	V	této	podobě	skupina	realizovala	
program	a	dvojalbum	Třetí	kniha	džunglí	(1982),	jenže	Dragoun	
s	Morávkem	vzápětí	vytvořili	vlastní	soubor	Futurum	a	Kluka	
s	Pelcem	dostali	dva	nové	spoluhráče,	kytaristy	Aleše	Bajgera	
a	Petera	Peteraje.	Jejich	společná	rocková	opera	Mozek	(1984)	
byla	neotřelou	adaptací	sci-fi	povídky	ruského	spisovatele	Ana-
tolije	 Dněprova	 Maxwellova	 rovnice.	 O	 rok	 později	 vystřídal	
Peteraje	klávesista	Milan	Nytra	a	Progres	2	vydal	po	dlouhém	
období	všemožných	 tematických	projektů	 tentokrát	běžné	pís-
ničkové	album	Změna!
	 K	opravdu	radikální	změně	došlo	ovšem	až	poté,	koncem	osm-
desátých	let.	Pod	upraveným	názvem	Progres–Pokrok	a	ve	zno-
vu	jiné	sestavě	(Kluka–Nytra–Sova–Dunovský–Dvořáčková)	se	
kapela	začala	věnovat	rockovým	parodiím	budovatelských	písní	
v	programu	nazvaném	Otrava	krve.	Odvážný	projekt	byl	kupo-
divu	kulturními	orgány	schválen,	nicméně	skupina	byla	bedlivě	
sledována	a	na	deskách	se	vše	objevilo	teprve	v	roce	1990,	kdy	
už	soubor	v	této	podobě	opět	neexistoval.
	 Progres	 2	 byli	 obnoveni	 v	 roce	 1992	 u	 příležitosti	 vzpo-
mínkových	koncertů	starých	kapel	nazvaných	Comeback,	kdy	
„klasickou“	trojici	Kluka–Pelc–Váně	doplnili	klávesista	Borek	
Nedorost	a	kytarista	Ivan	Manolov.	Nevznikal	ale	žádný	nový	
hudební	 materiál	 a	 koncerty	 byly	 jen	 příležitostné.	 Platilo	 to	
po	celých	15	let,	v	 jejichž	závěru	se	na	místo	kytaristy	vrátil	
Miloš	Morávek.
	 Poslední	fáze	kapely	se	datuje	od	roku	2007,	kdy	se	za	klá-
vesové	nástroje	vrátil	Roman	Dragoun	a	vzniklo	tak	z	hlediska	
historie	souboru	cosi	jako	„superskupina“.	V	tomto	období	bylo	
vydáno	živé	dvojalbum	z	koncertů	ke	40.	výročí	kapely,	skupi-
na	byla	uvedena	do	Beatové	 síně	 slávy	a	 vloni	konečně	vyšlo	
po	28	letech	další	nové	původní	album	Tulák	po	hvězdách.
	 Progres	2,	ať	už	se	v	různých	dobách	jmenovali	jakkoliv,	patří	
bezesporu	do	všech	encyklopedií	československé	rockové	hud-
by,	přičemž	minimálně	dvakrát	–	v	období	prvního	alba	a	v	éře	
Dialogu	s	vesmírem	–	se	 řadili	k	 její	 skutečně	nejužší	špičce.	
Přijďte	si	do	zdejšího	kina	tyto	slavné	časy	připomenout.

divadlo/hudba

prOGreS 2
s brněnským rockem do nového roku

Václav Seyfert
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	 Divadelní	hit	„o	ženách	a	pro	ženy,	který	by	ovšem	měli	vidět	
i	muži,	pokud	nemají	strach“	britského	dramatika	Dava	Simpsona	
doprovází	tento	slogan	od	manchesterské	premiéry	v	roce	2008.
	 Ryze	dámská	jízda	šestice	žen,	které	by	se	jinak	nepotkaly,	spojí	
ve	vesnické	tělocvičně	kurz	pole	dance	–	tance	u	tyče.	Mohutná	
Bev	 má	 prořízlou	 pusu	 a	 hezkých	 pár	 kilo	 navíc,	 Fait	 je	 nesko-
nale	popletená	naivka,	povýšená	Trisha	s	útlou	postavou	spolkla	
všechnu	krásu	světa,	 vdaná	Rita	s	dospívajícími	dcerami	působí	

jako	cynická	realistka,	jež	nejde	pro	ostřejší	slovo	
daleko.	K	této	nesourodé	skupině	se	přidává	starší	
tajemná	Sarah	a	 jako	 lektorka	 tance	má	 tyto	 ženy	
na	povel	bývalá	tanečnice	Gaby.	
	 Scéna	rozehrávaná	lekcí	základních	prvků	tance	u	tyče	mi-
moděk	odhaluje	kapitoly	života	každé	z	aktérek,	jejich	motivace	
i	hlubší	patra	nitra.	Dřinu	a	humor	střídají	okamžiky	dojetí,	jako	
věrohodně	podaný	ženský	svět	se	všemi	náladičkami	i	půtkami.	
Rozjívená	 i	 lehce	přisprostlá	atmosféra	ženského	popichování	
se	ale	nakonec	zlomí.	Když	nejstarší	Sára	vytáhne	silikonovou	
protézu	vlastního	ňadra,	jdou	všechny	žabomyší	války	stranou	
a	hrdinky	dokáží	táhnout	za	jeden	provaz.	
	 Pole	dance	má	erotický	náboj,	ale	je	to	hlavně	obrovská	dřina.	
Díky	zvládnutí	této	pohybové	aktivity	hereček	se	i	česká	adapta-
ce	honosí	 špičkovými	výkony.	Na	čele	 s	držitelkou	Českého	 lva	
Gabrielou	Míčovou	potkáte	známé	tváře	Markéty	Plánkové,	Petry	
Špindlerové,	Kláry	Apolenářové,	Anny	Stropnické,	Hany	Kusnje-
rové,	Alžběty	Vaculčiakové,	Aleny	Bazalové	a	Natálie	Tichánkové.
	 Jak	pole	dance	všechny	herečky	zvládly,	můžete	ocenit	v	pá-
tek	 17.	 ledna	 2020	 v	 sále	 Kina	 Svratka	 v	 Tišnově.	 Začátek	
představení	je	v	19.00	hodin,	vstupné	základní	480	Kč,	snížené	
430	Kč.	Představení	agentury	StageArtCz	ve	spolupráci	s	Diva-
dlem	Bolka	Polívky.

	 „Skutečný umělcův talent sestává z umění přesvědčit druhé, že jeho 
bláznivé nápady jsou pro ně absolutní nezbytností.“	Motto	Pabla	Pica-
ssa	uvozuje	práci	i	jednoho	ze	tří	hudebníků	souboru	Trio Českého 
rozhlasu	–	Lukáše	Pavlíčka.	Hobojista	Symfonického orchestru 
Českého rozhlasu	spolu	s	fagotistou	Liborem	Soukalem	a	klarine-
tistou	Lukášem	Dittrichem	z	téhož	orchestru	tak	vtělili	svou	touhu	
věnovat	se	komorní	hudbě	do	společného	hudebního	projektu.
	 Tři	hudební	„L“	–	dva	Lukášové	a	jeden	Libor	–	jsou	žáky	čes-
kých	i	zahraničních	hudebních	škol	i	nositeli	řady	ocenění.	Lu-
káš Pavlíček	 (*1986)	studium	na	Pražské	konzervatoři	a	Hu-
dební	akademii	múzických	umění	v	Praze	završil	na	Univerzitě	
Mozarteum	v	Salzburgu.	Lukáši Dittrichovi	(*1992),	synu	kla-
rinetisty	Václava	Dittricha,	je	vlastní	vedle	klarinetu	i	saxofon.	
Absolvent	 brněnské	 konzervatoře	 Janáčkovy	 akademie	 múzic-
kých	umění	tak	nezůstává	jen	u	vážné	hudby	a	vytváří	vlastní	
autorské	projekty	ve	stylu	kombinujícím	jazz,	funk	a	elektroni-
ku,	v	čemž	následuje	zejména	zahraniční	hudebníky.	Libor Sou-
kal	z	Kolína	vystudoval	Vojenskou	konzervatoř	v	Roudnici	nad	
Labem,	 pražskou	 konzervatoř	 a	 Hudební	 akademii	 múzických	
umění	v	Praze.	Kromě	fagotu	hraje	i	na	kontrafagot,	nejhlubší	
dechový	nástroj,	který	se	uplatňuje	zejména	v	klasické	hudbě	
od	období	baroka.

	 Pro	obsazení	dechového	tria	–	hoboj,	klarinet	
a	fagot	–	je	napsána	řada	skladeb	všech	stylo-
vých	období.	V	repertoáru	tak	zní	skladby	od	ba-
roka	přes	klasicismus	až	po	hudbu	20.	stol.	Vy-
stoupení	Tria	Českého	rozhlasu	jsou	v	posledním	
roce	obohacena	i	o	melodrama	skladatele	Tomáše	
Illeho	„Přísloví	Šalomounova“.	Zda	zazní	i	v	Tišnově,	se	přesvěd-
číme	ve středu 22. ledna 2020 ve Velkém sále MěKS v Tiš-
nově.	 Začátek	představení	 je	 v	 19.30	 hodin,	 vstupné	 základní	
270	Kč,	snížené	240	Kč.

divadlo/hudba

The NaKed TrUTh – OdhaleNá praVda
Vladimír Vecheta

TrIO čeSKÉhO rOzhlaSU
Vladimír Vecheta
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mark ther – kusch!
Vernisáž v sobotu 11. ledna v 16.00

	 Od	soboty	11.	ledna	v	16.00	(vernisáž	
výstavy)	do	29.	března	2020	mají	zájemci	
o	tradiční	i	současné	umění	možnost	na-
vštívit	v	Galerii	Josefa	Jambora	specifický	
výstavní	projekt	laureáta	Ceny	Jindřicha	
Chalupeckého	 (2011),	 současného	 reno-
movaného	umělce	Marka	Thera	–	Kusch.		
Autor	na	výstavě	prezentuje	vlastní	kres-

by	a	videoart	v	 juxtapozici	krajinomaleb	
českých	 umělců	 německé	 národnosti	
žijících	 mezi	 lety	 1880–1925	 na	 úze-
mí	 jižní	 Moravy.	 Konceptuální	 projekt	
Marka	Thera	představí	kurátoři	výstavy	
Lenka	Sýkorová,	Viktor	Čech	a	Petr	To-
mášek,	 kteří	 pomohou	 osvětlit	 Therovu	
autobiografickou	 transformaci	 vlastních	
vzpomínek	 a	 výzkumů,	 propojujících	
jeho	kresebný	a	filmový	svět.	Z	hlediska	
galerie	se	 jedná	o	výjimečný	projekt	ce-
lorepublikového	 významu,	 jehož	 snahou	
je	 představit	 významného	 současného	
umělce,	 v	 jehož	 tvorbě	 se	 české	 umění	
řadí	do	kontextu	současného	evropského	

uměleckého	 proudu,	 zobrazujícího	 inte-
lektuálně	 sofistikované	 příběhy.	 Mark	
Ther	se	ve	svých	výstavních	projektech,	
jejichž	instalaci	precizuje	do	nejmenších	
detailů,	zaměřil	na	zkoumání	historické-
ho	soubytí	dvou	odlišných	kultur	a	jejich	
dramaticky	 propojené	 historické	 koexi-
stence.	 Vystavené	 artefakty	 autor	 aran-
žuje	 do	 podoby	 romantického	 výstav-
ního	 salonu	 z	 přelomu	 19.	 a	 20.	 století	
s	 detaily,	 v	 nichž	 pracuje	 s	 humornými	
akcenty.	 Jako	 pozornost	 městu	 Tišnovu	
a	 jeho	kulturnímu	dědictví	zařadil	Mark	
Ther	do	své	výstavy	fragmenty	bývalého	
ateliéru	malíře	 Josefa	 Jambora	 s	 jedním	
nečekaným	překvapením,	které	bude	pro	
návštěvníky	 vzácným	 objevem.	 Partne-
rem	projektu	je	Moravská	galerie	v	Brně.

tříkrálové divadlo
a tvoření 

	 Srdečně	Vás	zveme	v neděli 12. ledna 
2020 od 15.00 do 16.00 hodin	 na	 di-
vadelní	 představení	Betlém divadla Toy 
Machine.	Každý	ten	příběh	jistě	znáte,	už	
se	tady	vypráví	přes	dvě	tisíciletí,	ale	má-
lokdo	mohl	být	při	tom,	kdy	se	ten	zázrak	
stal.	Divadlo	Toy	Machine	vás	v	hudebně-
-loutkovém	 příběhu	 zavede	 do	 dalekého	
Betléma.	Uvidíte	v	něm	jesličky,	pastýře,	
anděla,	tři	krále,	samotného	Ježíška	i	zlé-
ho	krále	Heroda,	který	udělá	všechno	pro	
to,	aby	se	Ježíška	zbavil.	Jak	to	s	Ježíškem	
dopadlo,	se	můžete	podívat	v	pohádkovém	
představení	pro	celou	rodinu.
	 Divadlo	 Toy	 Machine	 se	 zaměřuje	
na	loutkové	a	objektové	divadlo,	ve	svých	
představeních	 rozehrává	 obyčejné	 před-
měty	denní	potřeby,	ale	rádo	také	využívá	
tradičních	přístupů	k	loutce.	Vstupné	činí	
80	korun.	
	 Po	 představení	 od	 16.30	 do	 18.00	
hodin	 jsme	 pro	 vás	 připravili	 kreativní	
výtvarnou	 dílnu,	 ve	 které	 se	 vypravíme	
do	 pohádkové	 betlémské	 krajiny.	 Inspi-
rujeme	se	biblickým	představením	a	vy-
tvoříme	na	jeho	námět	vlastní	pohyblivou	
loutku	z	neobyčejného	materiálu.	Dílnou	
vás	 provedou	 lektorky	 Irena	 Iškievová	
a	Radka	Kaclerová.	
	 Obě	 akce	 se	 konají	 v	 Galerii	 Josefa	
Jambora,	Brněnská	475,	Tišnov.

jarní art camp 2020 

	 Po	 úspěšném	 letním	 tvoření	 v	 gale-
rii	 nabízíme	 poprvé	 také	 JARNÍ ART 
CAMP 2020	pro	děti,	které	by	se	o	po-
loletních	prázdninách	chtěly	bavit	vlastní	
tvorbou	a	současně	se	přitom	zdokonalit	
ve	výtvarných	technikách.	Během	jarních	
prázdnin,	od	17. do 21. února 2020,	oži-
je	Galerie	Josefa	Jambora	opět	dětskými	
výtvarnými	dílnami.	 Intenzivně	se	bude-
me	věnovat	aktuální	výstavě,	kterou	spo-
juje	 téma	 Příběh rodiny a krajiny.	 Vy-
zkoušíme	 si	 různé	 výtvarné	 techniky	
od	malování	po	sítotisk	na	papír	i	na	lát-
ku.	Budeme	se	věnovat	portrétu,	postavě	
v	krajině	a	také	kompozici	a	teorii	barev.	
Účastníky	 kurzu	 můžete	 přihlašovat	
na	 celý	 týden,	 stejně	 jako	 na	 jednotlivé	
dny	 na	 adrese:	 Mgr.	 Radka	 Kaclerová,		
lektor.galerie@kulturatisnov.cz.

GalerIe jOSefa jambOra
Marta Sylvestrová, Radka Kaclerová, Irena Iškievová

Divadlo Toy Machine se zaměřuje na loutko-
vé a objektové divadlo, ve svých předsta-
veních rozehrává obyčejné předměty denní 
potřeby. Foto: archiv GJJ

Mark Ther, kresby, archiv autora
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	 Městská	knihovna	v	Tišnově	uvádí	nový	
formát	pořadu	s	názvem	Brain&Break-
fast.	Tyto	snídaně	vznikly,	aby	inspirova-
ly.	Jejich	smyslem	je	ukazovat	zajímavost	
lidí	i	světa	kolem	nás	a	propichovat	bub-
liny,	ve	kterých	každý	z	nás	žije.	Předsta-
vují	inspirativní	osobnosti	se	silnými	hod-
notami	i	příběhem	a	umožňují	nahlédnout	
do	oborů,	se	kterými	se	často	nesetkáme.	
Brain&Breakfast	 jsou	protiváhou	 zkrat-
kovitosti	zpráv,	které	se	k	nám	dostávají	
přes	sociální	sítě	nebo	 televizi.	Ukazují,	
že	svět	je	ve	skutečnosti	mnohem	barev-
nější,	zajímavější	a	optimističtější,	než	by	
se	mohlo	zdát.	Inspirují	k	tomu,	že	každý	
z	 nás	 může	 něco	 významného	 dokázat.	
Snídaně	mají	také	propojovat	lidi,	z	nichž	
každý	 přichází	 odjinud,	 ale	 nad	 zajíma-
vým	tématem	najdou	společnou	řeč.
	 Snídaně	si	kladou	za	cíl	otevírat	širo-
ké	spektrum	témat,	zpravidla	se	ale	drží	
čtyř	hlavních	tematických	okruhů:
• Vzdělávání a osobní rozvoj
	 	Ukazuje	 různé	 pohledy	 na	 vzdělávání	

i	 nové	 přístupy	 a	 trendy.	 Nezapomíná	
na	to,	jak	je	důležitý	celoživotní	rozvoj.	

• Věda a technologie
	 	Tematický	 okruh	 zahrnuje	 široké	

spektrum	 oblastí	 od	 kardiochirurgie	
přes	architekturu	až	třeba	po	umělou	
inteligenci.	

• Podnikání a business
	 	Významní	čeští	a	slovenští	podnikate-

lé	ukazují	na	příkladu	svých	osobních	
příběhů,	co	se	během	své	cesty	naučili.

• Společnost, vděčnost a laskavost
	 	I	lidé,	kteří	mají	mnohem	těžší	výchozí	

situaci	než	většina	z	nás,	mnohdy	doká-
zali	velké	věci.	Pojďme	se	od	nich	inspi-
rovat.

	 Snídaně	se	konají	jednou	za	měsíc,	pro-
střednictvím	živého	streamu	z	Impact	Hub	
Praha.	 Dnem	 vysílání	 je	 zpravidla	 třetí	
čtvrtek	v	měsíci	(mohou	se	ale	objevit	vý-
jimky).	Promítání	je	koncipováno	na	deva-
desát	minut	s	tím,	že	zhruba	hodinu	host	
prezentuje	 svůj	 příběh	 a	 téma,	 na	 které	
navázuje	půlhodinová	diskuse,	do	které	se	
mohou	přes	 internet	 zapojit	 také	všichni	
diváci	živého	přenosu.
	 Probíhá	vždy	od 8.30 do 10.00 hod.	
Určeno	pro	dospělé	posluchače.

Čtenářská výzva 2019 – vyhodnocení
	 Nezadržitelně	se	nám	blíží	konec	roku	
2019	 a	 s	 ním	 i	 konec	 Čtenářské	 výzvy	
2019!	Připomínáme,	že	ti	z	Vás,	kteří	se	
zapojili,	mohou	odevzdávat	 vyplněné	ar-
chy	v	knihovně	nebo	je	poslat	na	e-mail	
do	6.	ledna	2020.	V	lednu	se	můžete	těšit	
na	vyhodnocení	a	zajímavé	odměny.	
 Na rok 2020 vyhlašujeme další Čte-
nářskou výzvu.	Bližší	informace	najdete	
na	webu	knihovny	www.mktisnov.cz.

Univerzita volného času
a Virtuální univerzita 3. věku
– letní semestr 2019/2020
 Městská knihovna Tišnov vyhlašu-
je na letní semestr 2019/2020 (únor 
až květen) nové cykly přednášek. Při-
hlašovat se můžete od 6. do 27. ledna 
2020 v Městské knihovně Tišnov.
Cena	kurzů	UVČ	i	VU3V	je	300	Kč	za	je-
den	kurz	na	semestr.
	 Na	 každý	 kurz	 je	 potřeba	 vypsat	 při-
hlášku	a	zároveň	ho	zaplatit.
	 Témata	kurzů	a	 jejich	 termíny	budou	
zveřejněny	na	webu	knihovny.

	 Vážení	 čtenáři	 Tišnovských	 novin,	
ráda	bych	se	s	vámi	podělila	o	svoje	zá-
žitky,	kdy	 jsem	byla	na	počátku	 listopa-
du	 v	Římě	 spolu	 s	 třemi	 tisíci	 poutníky	
na	národní	pouti	k	30.	výročí	svatořečení	
Anežky	České,	dcery	královny	Konstan-
cie,	 zakladatelky	 kláštera	 Porta	 coeli.	
Ve	vatikánských	bazilikách	jsme	děkova-
li	za	30	let	svobody	a	prosili	sv.	Anežku	
a	ostatní	naše	 světce	o	 stálou	přímluvu	
za	český	národ.	Všechny	bohoslužby	byly	
doprovázeny	 orchestrem	 Hudby	 Hradní	
stráže	a	Policie	ČR	pod	vedením	plk.	Zá-
stěry	 a	 pěveckými	 sbory	 Collegium	
Hortense,	 Entropie,	 Pěvecký	 sbor	 SGU	
a	 SmoG.	 To	 byla	 opravdu	 síla	 a	 krása	
v	tak	posvátných	prostorách,	které	jsem	
ještě	nezažila.	Stejně	jako	Reprezentativ-
ní	koncert	„České	nebe“	–	cyklus	duchov-

ních	kantát,	v	Lateránské	bazilice.	Velmi	
mě	nadchla	svojí	spontánností	a	strhují-
cím	projevem	Schola	brněnské	mládeže.
Na	 Svatopetrském	 náměstí	 jsme	 se	
na	generální	audienci	setkali	s	papežem	
Františkem.	 Byl	 to	 pro	 nás	 velmi	 silný	
zážitek!	Při	 této	příležitosti	 jsme	Svaté-
mu	otci	předali	dar	–	charitativní	sbírku	
pro	chudé	a	potřebné	společně	se	sochou	
Koruny	sv.	Anežky	České	odlité	z	bronzu	
z	dílny	sochaře	D.	I.	Trubače.	Byla	věno-
vána	jednotlivými	občany	naší	vlasti,	kte-
ří	na	ni	přispěli	svými	dary.	
	 Máme	 velkou	 radost,	 že	 socha	 naší	
svaté	Anežky	České	bude	umístěna	v	ba-
zilice	 sv.	 Petra	 ve	 Vatikánu	 u	 oltáře	 sv.	
Václava	 a	 že	 náš	 český	 národ	 bude	 mít	
v	 těchto	 dvou	 světcích	 důstojné	 zastou-
pení	v	nejdůležitějším	chrámu	na	světě.

	 Sv.	Anežko,	děkujeme	za	svobodu	pro	
naši	zemi	a	nepřestávej	nad	naším	náro-
dem	držet	svoji	ochrannou	ruku!

INSpIraTIVNí SNídaNě V KNIhOVNě
Dagmar Kopřivová

malÉ OhlÉdNUTí za VelKOU OSlaVOU
Libuše Čermáková

Na Svatopetrském náměstí se poutníci 
na generální audienci setkali s papežem 
Františkem. Foto: Libuše Čermáková
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	 U	 příležitosti	 30	 let	 od	 svatořečení	
svaté	 Anežky	 České	 jsme	 se	 vypravili	
ve	dnech	od 10. do 14. listopadu 2019	
na	 Národní	 pouť	 do	 Říma,	 kterou	 vedli	
biskupové	českých	a	moravských	diecé-
zí	v	čele	s	J.	Em.	kardinálem	Dominikem	
Dukou.	 Z	 Tišnova	 a	 okolí	 se	 připojilo	
k	 národní	 pouti	 více	 než	 50	 účastníků	
a	 mohli	 jsme	 si	 zvolit	 cestu	 autobusem	
nebo	 leteckou	 dopravu.	 Národní	 pouť	
do	 Říma	 byla	 spojena	 s	 díkůvzdáním	
za	 dar	 svobody	 v	 naší	 vlasti	 a	 měla	 tři	
základní	 aspekty.	 Především	 pokání	
za	naše	vlastní	chyby	a	selhání	a	zástup-
ně	v	modlitbách	za	celou	naši	zemi,	smír 
a vzájemné odpuštění	a	třetí	byla	pros-
ba	za	návrat naší země ke křesťanským 
kořenům	na	přímluvu	svaté	Anežky	Čes-
ké.	Byli	jsme	potěšeni,	že	tuto	pouť	bude	
doprovázet	 i	 vládní	speciál	s	místopřed-
sedou	senátu	panem	Jiřím	Oberfalzerem,	
senátorkou	 paní	 Vítkovou,	 ministrem	
zahraničí	 panem	 Tomášem	 Petříčkem,	
velvyslancem	 České	 republiky	 ve	 Vati-

kánu	J.	E.	Václavem	Kolajou,	panem	re-
žisérem	 Jiřím	 Strachem	 a	 dalšími	 před-
staviteli	 politického	 a	 veřejného	 života.	
Naše	skupina	odlétala	do	Říma	z	Prahy	
10.	listopadu	2019	v	17.10	hodin.	Po	pří-
letu	do	Říma	nás	autobus	zavezl	k	hotelu	
American	Palace	u	konečné	stanice	me-
tra	B,	Via	Laurentina,	kde	jsme	byli	uby-
továni	během	celého	pobytu.
	 V	 pondělí	 11. listopadu	 jsme	 hned	
po	snídani	vyrazili	do	ulic	Říma.	Počasí	
bylo	nestálé	a	často	pršelo,	někdy	i	dost	
vydatně,	 a	 tak	 deštník	 byl	 pro	 nás	 ne-
zbytnou	 výbavou.	 Metrem	 jsme	 dojeli	
na	 stanici	 Koloseum	 a	 navštívili	 jsme	
baziliku sv. Klimenta,	kde	se	v	11	ho-
din	modlili	 naši	 biskupové	 litanie	k	na-
šim	 národním	 patronům	 nad	 hrobem	
svatého	 Cyrila.	 Dále	 jsme	 prošli	 Svaté 
schody ve Svatyni svatých,	po	kterých	
vystupoval	 Ježíš	 k	 Pontskému	 Pilátovi	
v	Jeruzalémě	(do	Říma	je	nechala	přivést	
sv.	 Helena,	 matka	 císaře	 Konstantina)	
a	prohlédli	jsme	si	baziliku Svatého kří-
že,	která	byla	titulární	bazilikou	našeho	
již	před	několika	lety	zesnulého	kardiná-
la	 Miloslava	 Vlka.	 Slavnostní	 zahájení	
poutě	probíhalo	mší	 svatou	v	15.00	ho-
din	 v bazilice Santa Maria Maggiore,	
které	se	zúčastnilo	čtyři tisíce českých 
poutníků.	
	 V	 úterý	 12. listopadu,	 v	 den	 výročí	
svatořečení	 svaté	 Anežky	 České,	 byla	
v	10.00	hod.	sloužena	hlavní	bohoslužba	
národní	 pouti	 v	 bazilice	 svatého	 Petra	
ve	Vatikánu.	Po	bohoslužbě	se	naši	bis-
kupové	společně	modlili	za	vlast	u	oltáře	
svatého	Václava.	Vyvrcholením	programu	
tohoto	dne	bylo	v	18.00	hodin	provedení	
reprezentativního	koncertu	„České nebe 
září“ v bazilice svatého Jana v Laterá-
nu.	 Zazněl	 vybraný	 cyklus	 duchovních	
kantát	 o	 českých	 patronech	 a	 světcích	
provedený	 orchestrem	 Hudby	 Hradní	
stráže	a	Policie	České	republiky	pod	tak-
tovkou	 plk.	 Jana	 Zástěry,	 autora	 hudby	
a	 sólistkami	 Miroslavy	 Časarové	 a	 Bro-
nislavy	Smržové	Tomanové	a	pěveckého	
sboru	 tvořeného	soubory	Collegium	hor-
tense	z	Teplic,	SMoG	z	Mostu	a	dalšími.	
Byl	to	úchvatný	zážitek	nad	texty	básníř-
ky	 Marie	 Dolistové	 s	 geniálním	 hudeb-
ním	provedením	 tohoto	oratoria.	 „České	
nebe“	v	Římě	opravdu	zazářilo	a	zástup	

českých	 svatých	 zcela	 jistě	 vyprošoval	
požehnání	celé	naší	zemi.	Pro	velké	mi-
lovníky	 hudby	 byl	 tento	 večer	 ve	 20.00	
hodin	 ještě	 připraven	 v	 titulárním	 kos-
tele	 kardinála	 Dominika	 Duky	 svatých	
Marcelina	a	Petra	Koncert chval Scholy 
brněnské mládeže.	I	když	někteří	z	nás	
už	byli	po	celodenních	aktivitách	unave-
ni,	skvělé	provedení	tohoto	koncertu	pod	
dynamickým	 vedením	 Štepána	 Policera		
nás	dokonale	oživilo	a	nadchlo.
	 Ve	středu	13. listopadu	v	9.30	hodin	
jsme	 se	 zúčastnili	 generální	 audience	
u	 papeže	 Františka	 na	 Svatopetrském	
náměstí	 ve	 Vatikánu,	 kde	 byla	 papeži	
předána	 socha	 Koruny	 svaté	 Anežky	
České	a	výtěžek	sbírky	českých	věřících	
jako	 dar	 do	 fondu	 pro	 chudé	 a	 potřeb-
né.	 Setkání	 s	 papežem	 Františkem	 bylo	
velmi	milé	a	největší	zážitek	měly	české	
děti,	které	se	s	ním	vozily	v	papamobilu.	
Na	 slavnostní	 zakončení	 národní	 pouti	
v	 Římě	 byla	 v	 15	 hodin	 sloužena	 slav-
ná	 bohoslužba	 v bazilice svatého Jana 
v Lateránu	 a	 bylo	 uděleno	 požehnání	
poutníkům	 na	 cestu	 zpět	 do	 vlasti.	 Od-
poledne	 jsme	 ještě	 navštívili	 Andělský	
hrad,	 obdivovali	 jsme	 kouzelná	 zákoutí	
nejslavnějšího	barokního	náměstí	Piazza	
Navona,	 největší	 fontánu	 Říma	 Fontánu	
di	Trevi	a	další	slavné	památky.	
	 Ve	 čtvrtek	 14. listopadu	 jsme	 dopo-
ledne	 odjížděli	 na	 letiště	 a	 odlétali	 zpět	
do	Prahy	plni	vděčnosti	za	spoustu	krás-
ných	 zážitků	 a	 vyprošených	 milostí	 pro	
naše	drahé	i	celou	naši	zemi.

kultura

pOUTNíCI z TIŠNOVSKa Na NárOdNí pOUTI V římě 
Marie Sendlerová

U příležitosti 30 let od svatořečení svaté 
Anežky České se Národní pouti v Římě zú-
častnilo padesát osob z Tišnova a jeho okolí.

Foto: Zdeňka Kosová
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	 Obyvatelstvo	 Českých	 zemí	 v	 první	
polovině	 17.	 století	 muselo	 nejprve	 za-
kusit	utrpení	a	bídu	třicetileté	války,	aby	
následně	mohlo	zahájit	obnovu	a	výstavbu	
země	v	duchu	tehdy	nastupujícího	baroka.	
Nejinak	tomu	bylo	v	Tišnově,	který	během	
třiceti	let	vojenských	tažení	zle	utrpěl.	Už	
v	zimě	roku	1620	bylo	městečko	přepade-
no	 a	 vypáleno	 oddílem	 polských	 rejtarů	
hejtmana	Lisovského,	kteří	při	tom	zabili	
desítky	obyvatel	včetně	tehdejšího	primá-
tora	Jiříka	Mydláře.	V	letech	1642	a	1645	
byl	Tišnov	pro	změnu	vypleněn	a	vypálen	
drancujícími	vojsky	Švédů.	
	 Prvním	 větším	 barokním	 projektem	
v	Tišnově	se	stala	obnova	původně	gotic-
kého	 špitálu	 u	 kostela	 sv.	 Mikuláše	 za-
počatá	 roku	 1655.	 Během	 následujících	
20	let	se	úprav	dočkala	také	radnice,	ně-
které	 z	 domů	a	hláska	 stojící	 u	kostela	
sv.	Václava.	Významně	přestavěn	byl	i	sa-
motný	 městský	 chrám	 –	 opravena	 byla	
zejména	klenba	a	střecha	chrámové	lodi.	
Větší	stavební	ruch	do	města	přinesl	ale	
až	začátek	18.	století.
	 Největším	 impulsem	 k	 stavební	 pro-
měně	 města	 se	 paradoxně	 staly	 další	
rozsáhlé	požáry	z	let	1702,	1704	a	1707.	
Rekonstrukce	pohořelých	domů	už	 tehdy	
probíhala	 ve	 formách	 vrcholného	 baroka,	
vysoká	 architektonická	 úroveň	 někte-
rých	projektů	svědčí	o	tom,	že	se	na	jejich	
stavbě	 podíleli	 řemeslníci	 jinak	 pracují-
cí	 na	 přestavbách	 nedalekého	 kláštera.	
V	 prvních	 třech	 desetiletích	 18.	 století	
byl	 přestavěn	 například	 dvůr	 Humpolka,	
dnešní	 Müllerův	 dům	 a	 znovu	 opravena	
byla	i	radnice.	Z	této	doby	je	také	první	ba-
rokní	přestavba	Domu	U	Jana.	Následovaly	
další	 stavební	 projekty	 –	 zmínit	 můžeme	

například	pověstmi	opředený	barokní	dům	
Peklo	 –	 v	 důsledku	 čehož	 se	 výrazným	
způsobem	změnila	celá	podoba	města.
	 Zatímco	na	 začátku	 století	 byl	Tišnov	
vystavěn	ještě	převážně	ze	dřeva	a	vypa-
dal	spíše	jako	typicky	středověké	poddan-
ské	městečko,	ve	druhé	polovině	18.	sto-
letí	 už	 zde	 převažovaly	 kamenné	 nebo	
zděné	domy,	některé	doplněné	o	mansar-
dové	 střechy	 či	 volutové	 štíty.	 Nejhonos-
nější	a	zpravidla	patrové	stavby	se	potom	
nacházely	okolo	přirozeného	středu	měs-
ta	–	na	Klášterské	(dnešní	Jungmannově)	
ulici	a	okolo	Dolního	náměstí	(dnešní	ná-
městí	Komenského).	Dřeva	bylo	ve	městě	
nadále	využíváno	při	stavbě	skromnějších	
příbytků	a	také	při	stavbě	hospodářských	
či	jiných	čistě	účelových	budov.
	 Fenomén	 hluboké	 barokní	 zbožnosti,	
která	 prostupovala	 celou	 tehdejší	 spo-
lečností,	 se	 v	 Tišnově	 rovněž	 důrazným	
způsobem	projevil.	Již	roku	1713	založila	
skupina	čtyř	pobožných	měšťanů	stavbu	
kaple	sv.	Anny	na	Trnci	–	byla	to	drobná	
stavba,	ale	barokní	architektonické	rysy	
(například	volutové	štíty)	na	ní	byly	jas-
ně	 patrné.	 Nepřežila	 bohužel	 josefínské	
náboženské	 reformy	 a	 roku	 1782	 byla	
strhnuta.	Jen	o	osm	let	mladší	byl	původ-
ní	 mariánský	 sloup	 na	 Dolním	 náměstí,	
který	byl	v	polovině	19.	století	nahrazen	
sloupem	 novým,	 stále	 však	 zachováva-
jícím	 původní	 barokní	 rysy.	 Nejvýznam-
nějším	 církevním	 stavebním	 projektem	
ve	 městě	 se	 jednoznačně	 stala	 přestav-
ba	farního	chrámu	sv.	Václava,	který	byl	
(s	výjimkou	tehdy	ještě	samostatně	stojí-
cí	věže)	po	roce	1750	zcela	barokizován	
a	doplněn	o	dobový	mobiliář.	
	 Tyto	 velké	 projekty	 doplňovala	 celá	
řada	 drobných	 sakrálních	 staveb,	 často	

soukromě	 financovaných,	 které	 vyjadřo-
valy	 zbožnost	 tišnovských	obyvatel.	Mezi	
různými	kapličkami,	kříži,	poklonami	a	bo-
žími	mukami	vynikala	socha	nejuctívaněj-
šího	barokního	 světce	 sv.	 Jana	Nepomuc-
kého,	 kterou	 nechal	 na	 Dolním	 náměstí	
roku	1720	vystavět	tehdejší	primátor	měs-
ta	 Ondřej	 Růžička.	 Pozornost	 si	 zaslouží	
také	 barokní	 pieta	 ze	 70.	 let	 18.	století,	
původně	umístěná	u	cesty	mezi	Tišnovem	
a	Lomničkou	–	dnes	je	tato	umělecky	vů-
bec	nejhodnotnější	barokní	socha	v	Tišno-
vě	přesunuta	v	parčíku	u	kostela.
	 Barokní	 Tišnov	 18.	 století	 ale	 nebyl	
tvořen	 jen	 výstavními	 kamennými	 měš-
ťanskými	 domy	 nebo	 církevními	 stavba-
mi.	 Velká	 část	 z	 tehdejší	 asi	 tisícovky	
obyvatel	se	živila	zemědělstvím	nebo	ře-
meslnou	výrobou,	jak	dokazují	i	památky	
na	 početné	 tišnovské	 cechy.	 Panorama	
města	 tak	 bylo	 doplněno	 o	 drobné	 ře-
meslnické	dílny,	ale	i	větší	manufaktury	
a	 další	 hospodářské	 budovy,	 například	
valchu	 při	 panském	 Červeném	 mlýně,	
obecní	 sladovnu	 v	 Mlýnské	 ulici	 nebo	
výrobny	potaše	za	dolním	mlýnem,	které	
byly	v	majetku	kláštera.	
	 Stavební	rozvoj	města	v	duchu	baroka,	
který	započal	ve	druhé	polovině	17.	věku	
a	 pokračoval	 také	 po	 celé	 následující	
století,	 je	 výmluvným	důkazem	 toho,	 že	
městu	se	úspěšně	podařilo	vzpamatovat	
z	 dlouhého	 období	 náboženských	 bojů	
a	 obnovit	 svoje	postavení	 důležitého	 re-
gionálního	centra.
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barOKNí TIŠNOV 
Matěj Ott

Barokní dům U Jana na nám. Komenského.
Foto: Miloš Buček

Bývalý zájezdní hostinec „Peklo“ na Jung-
mannově ulici. Foto: Miroslav Zavadil

Müllerův dům, dnes sídlo Muzea města Tiš-
nova. Foto: Miroslav Zavadil
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spolkový život

	 Začátkem	 prosince	 zakončila	 ekopo-
radna	 rok	 2019	 diskuzní	 přednáškou	
na	téma	Přírodní	bohatství	Květnice.	Byl	
to	 příjemný	 večer	 nabitý	 informacemi.	
Jednak	povídáním	o	organismech	žijících	
na	Květnici,	ale	i	o	problémech	týkajících	
se	ochrany	 této	velmi	cenné	přírodní	pa-
mátky.	 Všichni	 účastníci	 byli	 velmi	 rádi,	
že	se	akce	zúčastnil	i	pan	doc.	Jan	Lacina,	
který	má	nedocenitelnou	zásluhu	o	ochra-
nu	 a	 péči	 o	 přírodní	 bohatství	 Květnice.	
Pan	docent,	kromě	zajímavého	vyprávění	
o	vegetaci	Květnice,	představil	i	plán	péče	
o	lesní	porosty	Květnice.	Na	tomto	doku-
mentu	 intenzivně	a	pečlivě	pracoval	více	
než	rok,	protože	určuje	management	les-
ních	porostů	na	dalších	deset	let.

	 Velmi	 děkujeme	 tišnovským	 fotogra-
fům!	 Pan	 Miloš	 Buček	 a	 pan	 Josef	 Per-
medla	poskytli	krásné	fotografie	Květnice.	
Pan	Zdeněk	Pásek	své	 fotografie	doplnil	
povídáním	o	motýlech	žijících	na	Květni-
ci.	 Naše	 ekoporadkyně	 Tereza	 Karasová	
představila	 nejvzácnější	 a	 nejzajímavější	
živočichy.	 Na	 závěr	 jsme	 vyhodnotili,	 že	
téma	přírodní	bohatství	Květnice	je	velmi	
široké	a	zasloužilo	by	si	uspořádání	samo-
statné	konference,	možná	i	celodenní.
	 V	uplynulém	roce	jste	se	mohli	s	eko-
poradnou	 zúčastnit	 řady	 diskuzních	
přednášek	 nebo	 již	 tradiční	 oslavy	 Dne	
Země	 čištěním	 toku	 Závistky.	 Květnová	
fairtradová	snídaně	byla	opět	příjemnou	
příležitostí	k	setkání	a	ochutnání	fairtra-
dových	výrobků.	V	podzimních	dnech	jste	
se,	 spolu	 s	 námi,	 mohli	 zapojit	 do	 akce	

Týden	bez	odpadu	v	Tišnově	organizova-
né	spolkem	Hojnost.	Začátek	října	jste	si	
mohli	 zpestřit	 lovením	 „breberek“	 v	Be-
sénku	na	exkurzi	Život	na	dně	vod.	Bleší	
trhy	 či	 každoroční	 vycházka	 za	 stromy	
na	Den	stromů	patří	mezi	naše	každoroč-
ní	 aktivity.	Doufáme,	 že	 i	 letošní	 ročník	
Soutěží	o	nejkrásnější	květinové	výzdoby	
a	stromy	zviditelnil	krásné	prostředí	tiš-
novských	zahrádek	a	balkonů.
	 Děkujeme	 všem	 účastníkům	 soutěží	
a	přednášek,	přednášejícím,	hostům!	Dě-
kujeme	Městské	knihovně	Tišnov	za	po-
skytnutí	prostor.	Děkujeme	všem	ochrán-
cům	a	milovníkům	přírody	na	Tišnovsku,	
kteří	 se	 zajímají	 o	 to,	 co	 se	 děje	 kolem	
nás.	Přejeme	vesele	prožité	Vánoce	a	těší-
me	se	na	Vás	na	dalších	ekoporadenských	
akcích	v	nastávajícím	roce	2020.

rOK 2019 S eKOpOradNOU TIŠNOVSKO
Hana Ondrušková

změna provozní doby tic tišnov

	Vážení	návštěvníci	Turistického	informačního	
centra	Tišnov,	v	zájmu	neustálého	zlepšování	
našich	služeb	a	ve	snaze	vyjít	vstříc	co	největ-
šímu	počtu	dotazů	a	proseb	bude	od	začátku	
roku	2020	upravena	naše	provozní	doba:

Pracovní doba mimo sezonu	(od	října	do	května	včetně)
	 Pondělí	 8.00–12.30	 13.00–18.00
	 Úterý	 8.00–12.30	 13.00–15.00
	 Středa	 8.00–12.30	 13.00–15.00
	 Čtvrtek	 8.00–12.30	 13.00–15.00
	 Pátek	 8.00–12.30	 13.00–18.00
Ve	státní	svátky	je	zavřeno.

Pracovní doba v sezoně	(od	června	do	září	včetně)
	 Pondělí	 8.00–12.30	 13.00–18.00
	 Úterý	 8.00–12.30	 13.00–15.00
	 Středa	 8.00–12.30	 13.00–15.00
	 Čtvrtek	 8.00–12.30	 13.00–15.00
	 Pátek	 8.00–12.30	 13.00–18.00
	 Sobota	 9.00–12.30	 13.00–16.00
	 Neděle	 9.00–12.30	 13.00–16.00
Ve	státní	svátky	je	otevřeno	jako	o	víkendu.

Zároveň	si	Vás	dovolujeme	upozornit,	že	ve	dnech	24.	prosince	2019	
až	1.	ledna	2020	bude	Turistické	informační	centrum	zavřeno,	v	obdo-
bí	vánočních	svátků	24.–26.	prosince	bude	zavřeno	také	veřejné	WC.	
Poprvé	v	novém	roce	otevřeme	TIC	ve	čtvrtek	2.	ledna	ve	13.00	hod.	

Sháníme dobový materiál

Gymnázium v Tišnově oslaví v roce 
2020 sté výročí svého založení. 
K tomuto jubileu připravujeme 
celou řadu akcí, které vyvrcholí 
12. května 2020 majálesem 

a zejména 6. června dnem otevřených dveří 
spojeným se dvěma představeními školní 
akademie a večerním setkáním čestných 
hostů a absolventů v tišnovské sokolovně.
Přípravy na tuto významnou akci nejen pro 
školu již byly zahájeny. Na den otevřených 
dveří plánujeme v učebnách výstavy hlavně 
z historie školy. Velmi bychom přivítali, kdyby 
nám kdokoliv z řad bývalých absolventů 
nebo sběratelů zapůjčil, či dokonce věnoval 
archiválie vztahující se k životu školy 
v uplynulém století – dobové fotografie, 
pomůcky, učebnice či jiné artefakty. S dotazy 
či informacemi se můžete obracet zejména 
na Mgr. Karla Švábenského (603 829 474; 
svabensky@gym-tisnov.cz). 
Jakýkoliv dobový materiál je pro nás velmi 
cenný a děkujeme již nyní za jejich poskytnutí.
Aktuální informace o přípravách oslav 
naleznete na webu školy www.gym-tisnov.cz 
v rubrice Škola.
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	1.	Jak	často	Tišnovské	noviny	čtete?
 pravidelně každé číslo TN
 nepravidelně, určitě ale několik čísel TN ročně
  pouze příležitostně

	2.		Jak	se	k	Vám	Tišnovské	noviny	nej-
častěji	dostávají?
 TN dostávám zdarma do poštovní schránky
 TN si kupuji v Tišnově
  TN si kupuji v místě mého bydliště (mimo 

Tišnov)
 TN si půjčuji od blízkých, přátel nebo v práci

	3.		Pokud	dostáváte	Tišnovské	noviny	
zdarma	do	poštovní	schránky	(platí	
pro	obyvatele	Tišnova),	jak	hodnotíte	
jejich	doručování?
 nespokojen/a
 spíše nespokojen/a
 spíše spokojen/a
 spokojen/a

	4.		Pokud	 Vám	 na	 distribuci	 TN	 do	 schrá-
nek	něco	vadí,	uveďte	to,	prosíme,	zde	
+	 uveďte	 také	 Vaši	 adresu	 (stačí	 ulice	
a	č.p.),	abychom	mohli	situaci	napravit:

  ...........................................................

  ...........................................................

  ...........................................................

  ...........................................................

	5.		Jak	dlouho	po	vydání	(čtvrtek)	jsou	
Vám	zpravidla	TN	doručeny	zdarma	
do	schránky?
 ještě v den vydání
 hned druhý den, v pátek
 během nejbližšího víkendu
 4 až 6 dní po vydání

 týden po vydání i později
  nedostávám TN zdarma do schránky

  (nebydlím v Tišnově)

	6.		Pokud	si	Tišnovské	noviny	kupujete,	
jak	hodnotíte	jejich	cenu?
 příliš vysoká
 přiměřená
 symbolická
 nevím, cenu TN neznám – nepamatuji se
  neznám cenu, TN dostávám zdarma 

do schránky

	7.		Kolik	osob	vaše	Tišnovské	noviny	
zpravidla	čte?	(kromě	Vás)
 nikdo další
 1 osoba
 2 až 4 osoby
 více než 4 osoby

	8.		Co	se	zpravidla	děje	s	TN	poté,	co	si	
je	přečtete?
 dávám je blízkým nebo známým k přečtení
 TN si uschovám, archivuji
  důležité části TN si vytrhnu, uschovám 

a zbytek TN vyhodím
 přečtené TN vyhazuji, dávám do sběru

	9.		Jak	hodnotíte	rozsah	Tišnovských	
novin,	tedy	obvyklých	64	stran?
 zbytečně mnoho stran
 rozsah mi vyhovuje
 rozsah by mohl být větší
 je mi to jedno

	10.		Přispíváte	do	Tišnovských	novin	člán-
ky	nebo	fotkami?
 ano, pravidelně
 ano, občas
 nepřispívám

	11.		Ohodnoťte	(na	stupnici	0–10)	grafické	
zpracování	Tišnovských	novin	(10	je	
nejlepší	známka):	.............

	
12.		Ohodnoťte	(na	stupnici	0–10)	přehled-

nost	Tišnovských	novin:	.............

	13.		Ohodnoťte	(na	stupnici	0–10)	kvalitu	
tisku	Tišnovských	novin:	.............

	14.		Ohodnoťte	(na	stupnici	0–10)	šíři	
a	dostatečnost	informací	z	Tišnova	
v	Tišnovských	novinách:	.............

	15.		Které	rubriky	nebo	témata	článků	čtete	
v	TN	nejraději?	Můžete	označit	více	
možností	(část	1/2).
 Co se děje na radnici
 Gratulace
 Otázky a odpovědi
 Názory občanů
 Informace o poplatcích a odpadech
 Školství, vzdělávání
 Podnikání v Tišnově
 Reportáž měsíce
 Rozhovor s osobností
 Divadlo a hudba
 Galerie a muzea
 Městská knihovna
 Kultura v okolí Tišnova
 Turistické informace
 Informace z Tišnovska (mimo Tišnov)
 Spolkový život
 Senioři
 Fejeton měsíce
 Kalendárium
 Historie

 Kdo by neznal „naše“ Tišnovské noviny? Všichni Tišnováci je pravidelně každý měsíc nacházejí ve svých poštovních schránkách zdarma, ostatní si je 
kupují na stáncích – zájem o TN mají také obyvatelé okolních obcí. Není se co divit – na zpravidla 64 stranách se každý měsíc dočteme o všem podstatném 
z tišnovské radnice, městského úřadu, spolkového života, příspěvkových organizací, názory občanů, novinky a pozvánky z kultury a sportu a mnoho dalšího.
 Nedávno prošly Tišnovské noviny velkými změnami. Jistě jste si všimli jiné grafické úpravy, nových rubrik i upravené celkové struktury novin. Cílem 
všech, kteří se na těchto změnách podílejí, je udělat z Tišnovských novin kvalitní	a	vyvážený	zdroj	důležitých	informací	z	Tišnova	a	okolí,	zajíma-
vostí	ze	současnosti	i	historie,	názorů,	polemik,	pozvánek	i	zábavy	–	prostě	ČTENÍ	PRO	KAŽDÉHO. 
 Zajímají nás ale také Vaše názory a připomínky k současné podobě Tišnovských novin. Připravili jsme proto pro Vás velkou anketu s názvem Moje	Tišnovské	
noviny – rádi bychom se dozvěděli z Vašich odpovědí a hodnocení, jak moc se nám tento záměr daří realizovat a co bychom měli ještě změnit a upravit, aby ty 
Vaše Tišnovské noviny byly prostě nejlepší. Vyplněnou anketu, prosíme, odevzdejte do 31. ledna 2020 na podatelně MěÚ, v TIC, knihovně nebo v kanceláři CSS. 
Anketu	můžete	vyplnit	také	on-line	na	internetové	adrese	anketa.tisnov.cz.
	 Děkujeme	Vám	za	čas,	který	anketě	věnujete	–	moc	nám,	a	hlavně	Tišnovským	novinám,	pomůžete.

aNKeTa – moje tišnovské noviny

1/2✂✂



	16.		Které	rubriky	nebo	témata	článků	čtete	
v	TN	nejraději?	Můžete	označit	více	
možností	(část	2/2).
 Stalo se před…
 Vzpomínáme
 Příroda
 Studánka/INSPIRO
 Základní umělecká škola
 Děti a mládež – komiks, články, luštěnky
 Životní styl
 Křížovka
 Sport / KAM za sportem
 KAM v Tišnově za kulturou
 Pozvánky na akce
 Program kina
 Nabídky práce – inzerce
 Komerční inzerce

	17.		Která	témata	článků	Vás	v	TN	příliš	
nebo	vůbec	nezajímají?	Můžete	ozna-
čit	více	možností.

  Co se děje na radnici
 Názory občanů
 Podnikání v Tišnově
 Divadlo
 Hudba
 Sport
 Pozvánky na kulturní akce z okolí Tišnova
 Informace z Tišnovska (mimo Tišnov)
 Senioři
 Fejetony a zamyšlení
 Historie
 Příroda
 Děti a mládež – komiks, články, luštěnky
 Křížovka
 Pozvánky na kulturní akce
 Pozvánky na sportovní akce
 Program kina
 Nabídky práce
 Články s politickým podtextem
 Školství a vzdělávání

	18.		Která	rubrika	nebo	téma	Vám	v	Tišnov-
ských	novinách	chybí?

  ...........................................................

  ...........................................................

  ...........................................................

	19.		Kde	 jinde	 kromě	 Tišnovských	 novin	
hledáte	a	nacházíte	informace	z	Tišno-
va	 a	 okolí?	 Můžete	 označit	 více	 mož-
ností.
 web města Tišnova
 Facebook profil města Tišnova
 Mobilní rozhlas
 Tišnovská televize
 www.tisnovskenoviny.cz
  web a sociální sítě  Městského kulturního 

střediska
  weby a sociální sítě příspěvkových organizací

  weby a sociální sítě ostatních spolků a orga-
nizací
  TN jsou mým jediným zdrojem informací 

z Tišnova a okolí

	19.		Sledujete	také	on-line	verzi	Tišnov-
ských	novin	na	adrese

	 	www.tisnovskenoviny.cz?
 ano, pravidelně
 ano, občas
 ne, nemám přístup na internet
 ne, nezajímá mne on-line verze TN
  zatím ne, o on-line verzi TN jsem dosud 

nevěděl

	20.		Ohodnoťte	(na	stupnici	0–10)	úro-
veň	on-line	verze	Tišnovských	novin	
na	adrese	www.tisnovskenoviny.cz:

  ...........................................................

	21.		Četli	byste	raději	Tišnovské	noviny	tiš-
těné	na	papíře	nebo	v	nějaké	vhodné	
interaktivní	formě	on-line	na	internetu	
(např.	na	mobilu,	tabletu	nebo	PC)?
  tištěné TN
  TN na internetu
  četl/a bych obě verze

	22.		Kterou	ze	sociálních	sítí	sledujete/
	 	využíváte?	Můžete	uvést	více	možností.
  Facebook
  Instagram
  Twitter
  YouTube
  žádnou z uvedených

	23.		Co	Vám	na	Tišnovských	novinách	
OPRAVDU	vadí?

  ...........................................................

  ...........................................................

  ...........................................................

  ...........................................................

	24.		Kvůli	čemu	byste	Tišnovské	noviny	
URČITĚ	DOPORUČILI	ke	čtení?

  ...........................................................

  ...........................................................

  ...........................................................

	25.		Ohodnoťte	(na	stupnici	0–10),	jak	moc	
Vás	Tišnovské	noviny	baví:

  ...........................................................

	26.		Máte	zájem	spolupracovat	s	redakcí	
TN	na	přípravě	obsahu	novin?
 ano, již spolupracuji
 ano, uvažuji o tom
 nemám zájem

27.		Pokud	jste	na	předchozí	otázku	od-
pověděl/a,	že	uvažujete	o	spolupráci	
s	redakcí	TN,	můžete	nám	zde	uvést	
na	sebe	kontakt	(jméno,	e-mail,	te-
lefon	apod.),	abychom	se	Vám	mohli	
v	případě	zájmu	ozvat:		  

...........................................................

  ...........................................................

  ...........................................................

  ...........................................................

	28.		Pokud	jste	na	předchozí	otázku	od-
pověděl/a,	že	uvažujete	o	spolupráci	
s	redakcí	TN,	čeho	nebo	které	oblasti	
by	se	Vaše	příspěvky	týkaly?	
  kultura
  sport
  školství, vzdělávání
  příroda
  historie
  podnikání
  volný čas, životní styl
  rozhovory
  turistika
  seniorská tematika
  aktuality z obcí a míst mimo Tišnov
  různé literární formy (fejetony, zamyšlení, 

povídky, básně...)
  fotografie
  kresby, kreslený humor, karikatury

30.		Máte	ještě	nějaký	nápad,	názor	či	při-
pomínku	týkající	se	Tišnovských	novin?	
Chcete	něco	vzkázat	do	redakce?

  ...........................................................

  ...........................................................

  ...........................................................

  ...........................................................

  ...........................................................

Vyplněnou anketu, prosíme, odevzdejte 
do	31.	ledna	2020	na	podatelně	MěÚ,	
v	TIC,	knihovně	nebo	v	kanceláři	CSS.

Anketu	můžete	vyplnit	také	on-line
na	internetové	adrese	anketa.tisnov.cz.

Děkujeme	 za	 Váš	 čas,	 názory	 a	 podněty. 
Výsledky ankety budou po vyhodnocení zveřejněny 
v Tišnovských novinách a na webu města/MěKS.

ANKETA – MOJE TIŠNOVSKÉ NOVINY
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 muž  žena

 do 18 let
 18–30 let
 31–45 let

 46–60 let
 61–75 let
 76 a více

✂
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  Nově otevřené Studio Terapie. Pomocí reiki, automatic-
ké kresby, kvantové terapie Vám pomůžu řešit problémy, 
které vás trápí a nemůžete s nimi hnout. Můžete zde také 
koupit bylinky, bylinkové čaje, tinktury bylinkové, kapky, 
vonné svíčky, tyčinky. Křišťály (feng šui), zvonkohry koši 
a spoustu dalších zajímavých věcí. Vše, co zde mám, je 
přírodní a bez chemie. Pracuji s lidmi i se zvířátky. Studio 
Terapie, Brněnská 792, Tišnov. Tel. 608 411 353, e-mail 
studioterapie@seznam.cz.

  hodinový manžel je nejen dobrý řemeslník... Chcete 
něco opravit, zařídit, převézt, přimontovat, ořezat, natřít 
či uklidit? Jdeme na to! Nabízím občanům různé práce 
při údržbě bytu, domu a zahrady v Tišnově a blízkém 
okolí: drobné stavební, domácí, montážní, zámečnické, 
natěračské, instalatérské práce, úklid a údržba zahrady 
atd. Tom Vacek, mob. 602 754 930, e-mail: hodinovy-
manzeltom@email.cz.

  Odkoupíme obrazy J. Jambora, B. Matala i kvalitní ob-
razy jiných autorů. Také další zajímavé umění a staro-
žitnosti, vojenské věci z II. sv. války. Tel. 604 347 541, 
e-mail: art15@email.cz.

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

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

  relaxační masáže i pedikúra v Drásově,
 tel. 773 621 707, e-mail L.douskova@seznam.cz.

✂

MěKS nabízí prostory objektu na Mlýnské 152 
(velký sál, malý sál, foyer, zahrada, kuchyňka aj.), 

v Muzeu města Tišnova na Jungmannově 80 
(stylová kavárna, vnitřní terasa) a areál letního 

kina ke krátkodobým pronájmům. 
Různě velké prostory dle potřeby, veškeré 

nezbytné zázemí, nerušené soukromí.

Bližší informace na tel. 549 410 211 nebo
pronajmy@kulturatisnov.cz, tic@kulturatisnov.cz 

PRONÁJMY  PROSTOR  MěKS
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	 Narazím-li	 na	 zmínku	 o	 osobách,	 které	 pro	 dobrý	 pocit	 či	
upevnění	zdraví	sportují	 i	v	pokročilém	věku,	vybaví	se	mi	te-
nisový	 dvorec	 a	 na	 něm	 usměvavý	 tišnovský	 tělocvikář	 Karel	
Šudák.	„Karel, to je reklama na radostný tenis,“	říkával	o	něm	bý-
valý	hráč	Zdeněk	Svoboda.	Pro	článek	o	dalším	aktivním	a	„stá-
le	mladém“	seniorovi	 jsem	si	proto	vytipoval	právě	Karla,	 ten	
mi	ale	při	sjednávání	schůzky	do	telefonu	řekl:	„Ještě do února 
bych souhlasil, že s tím ,aktivním seniorem’ máš pravdu, teď ovšem 
nevím, nevím… Ale můžeme si o tom popovídat.“	A	pak	jsem	se	
od	něj	dozvěděl,	že	několik	měsíců	má	kvůli	srdeční	arytmii	za-
budovaný	kardiostimulátor.	Ani	 s	 tímto	hendikepem	ale	neza-
nevřel	na	obvyklé	hodinky	rekreačního	tenisu,	čímž	jsem	si	jen	
potvrdil,	že	právě	on	do	téhle	rubriky	nepochybně	patří.
	 Karel Šudák	 pochází	 z	 Malhostovic,	 narodil	 se	 v	 prosinci	
1941.	V	 roce	1959	dokončil	Pedagogickou	školu	pro	vzdělání	
učitelů	národních	škol	v	Brně,	profesní	dráhu	pak	zahájil	na	zá-
kladním	stupni	v	Rovečném	u	Víru.	Následovaly	dva	roky	vojny,	
po	nichž	obdržel	umístěnku	do	Dolní	Rožínky,	tam	mu	ale	hned	
po	příjezdu	sdělili,	aby	pokračoval	ve	své	cestě	až	do	Žďáru	nad	
Sázavou.	Ve	škole	na	tamním	náměstí	pak	strávil	tři	roky.	Ná-
sledovala	pracovní	štace	v	Nedvědici,	kde	působil	do	roku	1969	
a	 odtud	 se	 dostal	 do	 Tišnova	 na	 „novou“	 školu,	 jak	 se	 tehdy	
říkalo	devítiletce	na	Smíškově	ulici.	Nastoupil	sem	jako	učitel	
tělesné	výchovy	a	biologie	s	oprávněním	pro	II.	stupeň,	neboť	
stihl	dálkově	vystudovat	brněnskou	pedagogickou	fakultu,	k	níž	
si	postupně	přidal	opět	v	Brně	i	fakultu	přírodovědeckou	a	navíc	
ještě	úspěšně	absolvoval	studium	tělesné	výchovy	v	Olomouci.	
Měl	aprobaci	i	pro	III.	stupeň,	ale	„tu jsem paradoxně využil až 
jako penzista, když jsem půl roku vypomáhal na zdejším gymnáziu.“	
To	už	měl	za	sebou	dlouhých	18	let	na	postu	ředitele,	 jímž	se	
na	základní	škole	Smíškova	stal	v	létě	1990	a	z	ředitelny	odešel	
až	před	prázdninami	2008	rovnou	do	důchodu.
	 V	Tišnově	bydlí	s	rodinou	od	roku	1972,	s	manželkou	vycho-
vali	tři	syny.	Dnes	mají	mezi	35	a	51	léty	a	obšťastnili	své	rodiče	
celkem	 osmi	 vnoučaty.	 „Máme to rozdělené půl na půl: 4 kluci, 
4 holky,“	říká	Karel.	Zajímavé	je,	že	většina	z	nich	má	co	do	či-
nění	s	hudbou,	ať	už	jde	o	post	ve	filharmonii,	vedení	pěveckého	
sboru,	 nebo	 další	 muzikální	 aktivity.	 V	 té	 souvislosti	 jsem	 se	
dozvěděl,	že	„i já jsem hrával, hlavně na klarinet, měl jsem dokonce 
možnost jít na konzervatoř, ale maminka tehdy řekla, že študování 
už bylo dost a ať pěkně začnu pracovat jako učitel. Ale když se teď 
třeba na Vánoce sejde celá naše rodina a zpíváme společně koledy, 
je	to docela síla.“
	 Obory,	 jimž	se	Karel	 věnoval	 ve	škole,	 se	 staly	náplní	 jeho	
volného	času	i	mimo	vyučovací	hodiny.	Společně	s	Ing.	Juncem	
převzal	po	ikonickém	Jaroslavu	Hudcovi	péči	o	školní	zahrádku.	
Po	celou	dobu	se	ale	staral	i	o	vlastní	zahradu	v	rodných	Malho-
stovicích,	což	činí	dosud.	„Mám tam několik ovocných stromů, pěs-
tuju i brambory a různou kořenovou zeleninu,“	říká	k	tomu.
	 Hlavně	 se	 ale	 upsal	 sportu.	 Začalo	 to	 v	 mládí	 cyklistikou,	
které	se	s	vrstevníkem	Petrem	Rampulou	věnovali	závodně	jako	
silničáři,	po	vojně	dokonce	na	nějaký	čas	přestoupili	do	brněn-

ského	Favoritu.	„V té době nebylo z materiálů pro závodní cyklisti-
ku běžně k dostání vůbec nic, ale vždy se vše podařilo nějak sehnat,“	
vzpomíná	dnes	Karel.	„V paměti mi zůstalo například sedlo Bro-
oks, to byl tenkrát hotový zázrak.“	Po	skončení	soutěžní	kariéry	
svoje	závodní	kolo	značky	F1	prodal,	dodnes	ale	 jezdí	pro	 ra-
dost,	byť	již	ne	na	tak	pěkném	stroji.
	 Jako	učitel	tělocvikář	se	ve	škole	logicky	dostal	také	k	bas-
ketbalu.	Přestože	jako	hráč	se	tomuto	sportu	nikdy	nevěnoval,	
v	 dobách	 ředitele	 Miloše	 Pokorného,	 kdy	 tišnovští	 dorostenci	
hráli	dokonce	ligu,	se	zapojil	jako	trenér	nejprve	u	dorostenek,	
později	společně	s	Milošem	Bučkem	léta	připravoval	stejně	sta-
ré	hochy.
	 V	roce	1974	začal	hrát	rekreačně	tenis	a	tento	sport	ho	téměř	
uhranul.	„Poprvé jsem hrál s Milanem Jeřábkem u naší školy, s Mi-
lošem Pokorným jsem pak chodil už na Ostrovec. Líbilo se mi heslo, 
že tenis je sport pro celý život, a toho se dodnes držím.“	 Kolem	
poloviny	80.	 let	se	 i	v	tomto	sportu	zapojil	 jako	trenér	do	pří-
pravy	mládeže,	dnes	chodí	především	na	antuku	do	Předklášteří	
a	v	zimě	využívá	umělého	povrchu	v	tělocvičně	školy,	přičemž	
hlavním	sparingpartnerem	je	mu	o	více	než	10	let	mladší	Miloš	
Otiepka.	 „Protože jsem měl potíže s rameny, začal jsem na stará 
kolena hrát obouruč bekhend, abych si ulevil, a teď mi zas doktoři 
říkají, že s tím kardiostimulátorem bych tu levou ruku neměl tolik 
zatěžovat. Ale tyhle názory jsem už víceméně překonal…“

	 Během	 loňské	 zimy	 se	 při	 lyžařském	 pobytu	 v	 Krkonoších	
u	Karla	poprvé	objevily	problémy	se	srdcem.	Následně	absolvo-
val	řadu	vyšetření	a	procedur,	jimž	nasadila	korunu	jedna	z	dok-
torek,	 která	 Karlově	 manželce	 tehdy	 řekla:	 „Pán je ještě čilej, 
musíme ho zachovat!“	Podařilo	se	to	do	té	míry,	že	i	během	zim-
ních	měsíců	se	třikrát	týdně	těší	na	kurt.	Nepochybuju	o	tom,	že	
s	raketou	v	ruce	oslaví	za	dva	roky	i	osmdesátku.

senioŘi

karel šudák potvrzuje známé pravidlo, že
TeNIS je SpOrT Na Celý žIVOT

Václav Seyfert

Karel Šudák (druhý zprava) jako člen okresního týmu pro časovku 
družstev na krajském kole ČSSH 1963 v Jihlavě. Uprostřed stojí Petr 
Rampula. Foto: archiv Karla Šudáka
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	 Možná	 právě	 přemýšlíte	 nad	 novoroč-
ním	předsevzetím	–	 jak	zlepšit	svůj	život,	
co	změnit	pro	lepší	pocit	ze	sebe	sama.	Pře-
mýšlíte,	jak	smysluplně	naplnit	svůj	volný	
čas,	a	možná	máte	pocit,	že	byste	si	měli	
více	všímat	světa	kolem	sebe	a	pomáhat	li-
dem,	kteří	to	potřebují.	Možná	cítíte	vděk,	
že	ve	vašem	životě	je	všechno	v	pořádku,	
a	 rádi	byste	pomáhali	 lidem,	kteří	 takové	
štěstí	nemají.	Anebo	jste	naopak	zažili	těž-
ké	chvíle	a	poznali	jste,	jak	cenná	je	pomoc.

Stát se dobrovolníkem je snadné
	 Máte-li	chuť	věnovat	svůj	volný	čas	po-
moci	druhým,	 jste-li	komunikativní,	em-
patičtí	 a	 naplnění	 pozitivní	 energií,	 rádi	
vás	uvítáme	v	naší	oblastní	Charitě	jako	
dobrovolníka.	Společně	s	naší	koordiná-
torkou	 dobrovolníků	 nastavíte	 způsob	
pomoci	podle	toho,	jaké	jsou	vaše	časové	
možnosti	a	na	jaký	způsob	pomoci	se	cítí-
te.	Pomáhat	můžete	přímo	v	našich	služ-
bách	v	péči	o	pacienty	či	pečující	rodiny,	
při	realizaci	veřejných	sbírek,	při	organi-
zaci	 kulturních	 a	 sportovních	 akcí	 nebo	
nám	poskytněte	 svoje	know-how	 (uvítá-
me	drobné	grafické	práce,	opravy	apod.).

Vyberte si svůj způsob pomoci
	 Klienti	 chráněného	 bydlení	 ve	 Skry-
jích	by	uvítali	„parťáka“,	který	s	nimi	vy-
razí	na	hokejový	zápas,	do	kina	nebo	si	
s	nimi	jen	tak	popovídá.	

	 Pracujete-li	rádi	s	mladými	lidmi,	při-
pravte	 pro	 nízkoprahové	 zařízení	 Klub	
Čas	zajímavý	program,	besedu	nebo	nám	
pomozte	s	doučováním.	
	 Věnujte	svůj	čas	osamělým	či	nemoc-
ným	seniorům	a	pomozte	 jim	se	zvládá-
ním	běžných	denních	úkonů,	vezměte	 je	
na	vycházku,	zahrajte	si	šachy,	prohléd-
něte	fotografie.	
	 Hospicová	péče	uvítá	dobrovolníka	pro	
společné	návštěvy	rodin	pečujících	o	ne-
vyléčitelně	 nemocné.	 Váš	 čas	 věnovaný	
nemocnému	 vytvoří	 pečující	 rodině	 pro-
stor	 pro	 vlastní	 odpočinek,	 který	 často	
tak	nutně	potřebuje.	
	 Uvítáme	také	organizační	i	čistě	prak-
tickou	 pomoc.	 Bez	 dobrovolníků	 se	 neo-
bejde	žádná	z	veřejných	sbírek	(tříkrálová	
sbírka	či	Koláč	pro	hospic)	a	pomoci	nám	
můžete	i	s	prodejem	výrobků	např.	při	ad-
ventních	slavnostech	či	hodových	trzích.
	 Setkáváme	 se	 s	 lidmi,	 kteří	 chtějí	 po-
máhat,	ale	nevědí	 jak,	nebo	mají	dokonce	
pocit,	že	by	jejich	nabídnutá	pomoc	nestá-
la	 za	 řeč.	Opak	 je	pravdou!	Každá	hodina	
dobrovolnického	času	i	každá	koruna	nám	
moc	pomáhají.	Když	se	nás	sejde	hodně,	do-
hromady	je	pomoc	velká.	Sledujte	aktuální	
dobrovolnické	 příležitosti	 na	 našem	 Face-
booku	či	na	webu	www.tisnov.charita.cz.

Firemní dobrovolnictví souvisí
se společenskou odpovědností firem
	 Mnozí	podnikatelé	si	sami	dobře	uvě-
domují,	že	by	se	měli	„chovat	správně“	–	
chovat	se	seriózně	k	partnerům	i	zákazní-
kům,	pečovat	o	své	zaměstnance,	chránit	
životní	prostředí	a	mnohé	další.	Snaží	se	
tzv.	odpovědně	podnikat.	To	obnáší	nejen	
úspěšně	podnikat	ve	svém	oboru,	ale	zá-
roveň	myslet	i	na	sociální	a	ekonomické	
zájmy	 v	 rámci	 prostředí	 i	 společnosti,	
ve	které	firma	působí.	Firmám,	které	se	
zařadí	 do	 společnosti	 společensky	 zod-
povědných	 firem,	 přináší	 toto	 chování	
zejména	 šíření	 dobrého	 jména	 podniku	
a	s	tím	související	stálost	a	spokojenost	
partnerů,	zákazníků	i	zaměstnanců.
	 Jednou	 z	 cest,	 jak	 podporovat	 míst-
ní	 komunity	 či	 neziskové	 organizace,	 je	
firemní	 dobrovolnictví.	 Uvolněte	 své	 za-
městnance	 v	 rámci	 jejich	 pracovní	 doby	
pro	 dobročinné	 účely.	 V	 letošním	 roce	
nám	například	 firemní	dobrovolníci	 spo-

lečnosti	Tyco	Electronics	Czech	pomohli	
vymalovat	 chráněné	bydlení	 ve	Skryjích	
či	upravit	zahradu.	Další	společnosti	při-
spěly	na	naši	činnost	např.	úhradou	star-
tovného	a	vyslali	své	zaměstnance	„sou-
těžit“	na	charitativní	bowlingový	turnaj.
	 Do	fungování	Charity	se	mohou	společ-
nosti	zapojit	mnoha	dalšími	způsoby	a	při	
mnoha	příležitostech.	Např.	Wellness	Čer-
vený	mlýn	Tišnov	se	rozhodl	dlouhodobě	
pečovat	o	naše	zaměstnance	a	odměnit	je	
tak	za	jejich	nelehkou	práci	slevou	na	své	
služby.	Vážíme	si	toho,	že	místní	firmy	oce-
ňují	naši	práci	a	pomáhají	nám	ji	ulehčo-
vat	finančními	i	nefinančními	dary.
	 Všem	 našim	 sympatizantům,	 dárcům	
a	podporovatelům	z	celého	srdce	děkuje-
me	 za	podporu,	které	 se	nám	v	uplynu-
lém	roce	dostalo,	a	doufáme,	že	nám	svou	
přízeň	 zachováte	 i	 nadále.	 Vaše	 důvěra	
je	pro	nás	velikým	závazkem	a	nesmírně	
si	 jí	vážíme.	Jsme	nezisková	organizace,	
veškeré	získané	prostředky	se	vždy	kom-
pletně	vrací	do	provozu	a	rozvoje	našich	
služeb	nebo	na	pomoc	potřebným.	
	 Závěrem	bychom	vám	rádi	za	Oblastní	
charitu	Tišnov	popřáli	požehnané	vánoč-
ní	 svátky	 naplněné	 štěstím	 a	 pokojem	
a	v	nadcházejícím	roce	vše	dobré.

sociální péče

pOmáháTe Nám pOmáhaT
Marta Rémanová

Dobrovolník.
Foto: archiv Oblastní charity Tišnov

Foto: Veronika Banaśová

CO SE DĚJE 
NA TIŠNOVSKU?

www.kulturatisnov.cz
Všechno na jednom místě.
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1. LEDNA – PŘED 140 LETY
Ve	čtvrtek	1.	ledna	1880	se narodil Bo-
huš Sedlák,	autor	knihy	V	závětří	Květ-
nice.	 Byl	 také	 zakladatelem	 městské	
knihovny,	později	okresním	i	tišnovským	
archivářem.	V	roce	2013	obdržel	 in	me-
moriam	 titul	 čestný	 občan	 a	 psali	 jsme	
o	něm	velmi	podrobně	v	 lednovém	čísle	
ročníku	2018.	Zemřel	17.	července	1957.

2. LEDNA – PŘED 765 LETY
2.	leden	1255	je	smyšlené datum uvede-
né v listině na jméno krále Přemysla 
Otakara II.,	vydané	ve	skutečnosti	někdy	
po	 roce	1290	 jako	doklad	v	majetkových	
sporech	 cisterciaček.	 Dokument	 obsa-
huje	úplný	aktuální	 výčet	klášterních	vsí	
na	 Tišnovsku	 a	 je	 vzácným	 svědectvím	
o	stavu	tišnovského	panství	kláštera	Porta	
coeli.	Samotný	Tišnov	je	zde	poprvé	jmeno-
ván	jako	město	s	kostelem	a	soudem.

2. LEDNA – PŘED 45 LETY
Ve	čtvrtek	2.	ledna	1975	zemřel Augus-
tin Škorpík.	 Učitel	 z	 Borače,	 narozený	
27.	srpna	1890,	působil	od	roku	1939	až	
do	svého	odchodu	do	důchodu	(30.	dubna	
1951)	ve	funkci	ředitele	měšťanské	školy	
chlapecké	 v	 Tišnově.	 Byl	 znám	 mírnou	
upřímnou	 povahou,	 vynikajícími	 mate-
matickými	 znalostmi	 a	 pedagogickým	
taktem,	kvůli	nimž	jej	se	svými	problémy	
navštěvovali	 studenti	 středních,	 odbor-
ných	 či	 vysokých	 škol	 i	 v	 časech,	 kdy	
byl	již	dávno	na	odpočinku.	Je	pochován	
na	hřbitově	v	Doubravníku.

10. LEDNA – PŘED 170 LETY
Ve	 čtvrtek	 10.	 ledna	 1850	 zakoupilo 
město Tišnov	za	8.300	zlatých	právová-
rečný dům č. 22,	později	nazývaný	„Pecí-
rek“	(z	německého	Bezirk=okres),	nachá-
zející	se	přímo	v	centru	města,	kde	stojí	
dnešní	pošta.	V	roce	1674	byl	dům	veden	
jako	 „pustina“,	 v	 druhé	 půli	 18.	století	
na	 něm	 hospodařila	 rodina	 Chrdlických	
a	poté	sládek	Petera,	jehož	pivo	prý	bylo	
chutnější	 než	 v	 Čechách	 vyhlášené	 pivo	
rakovnické.	 Město	 sem	 nejprve	 přestě-
hovalo	 spisy	 ze	 zrušeného	 patrimoniál-
ního	 úřadu	 v	 Předklášteří	 a	 z	 bytelných	
chlévů	 vytvořilo	 šatlavy	 pro	 delikventy,	
kteří	kradli	na	trzích.	Později	budovu	ob-
sadil	 okresní	 soud	 a	 další	 úřady,	 jejichž	

zaměstnanci	 byli	 i	 s	 rodinami	 ubytováni	
v	prvním	patře.	22.	února	1928	byl	dům	
předán	justiční	správě	československého	
státu	a	na	jeho	místě	byla	vystavěna	nová	
budova	okresního	soudu,	věznice	a	pošty,	
v	níž	se	začalo	úřadovat	v	roce	1929.

10. LEDNA – PŘED 70 LETY
V	úterý	10.	 ledna	1950	zemřel	 v	Praze	
Jaroslav Kvapil,	od	prosince	1945	čestný	
občan	 města	 Tišnova,	 významný	 básník	
a	 divadelník,	 autor	 libreta	 k	 Dvořákově	
Rusalce.	Narodil	se	25.	září	1868.	Také	
o	 něm	 jsme	 detailně	 psali,	 konkrétně	
v	září	2018.

10. LEDNA – PŘED 25 LETY
V	 úterý	 10.	 ledna	 1995	 zemřel Miloš 
Ondráček,	 přezdívaný	 Čuda,	 dlouholetý	
ochotnický	herec	i	jevištní	mistr	Karasova	
divadla,	 v	posledním	období	pak	obětavý	
správce	celého	objektu	tišnovské	sokolov-
ny	a	věrný	fanoušek	tišnovských	sportov-
ců,	 zejména	 házenkářů.	 Jeho	 posledními	
rolemi	v	divadle,	do	jehož	řad	jej	přilákali	
sousedi,	se	stal	otec	v	Čapkově	Bílé	nemo-
ci	a	mlynář	v	pohádce	Vodník	a	Mařenka.

12. LEDNA – PŘED 50 LETY
V	pondělí	12.	ledna	1970	zemřel námoř-
ník, redaktor a spisovatel Bedřich Sto-
žický,	který	žil	od	roku	1956	v	Tišnově	
na	 Dvořákově	 ulici.	 Pokud	 jde	 o	 datum	
jeho	narození,	dostupné	zdroje	se	v	tom-
to	směru	liší,	ale	správný	je	zřejmě	údaj	
6.	března	1901.	Od	mládí	toužil	dostat	se	
na	moře,	 což	 se	mu	splnilo	 v	době,	kdy	
už	měl	za	sebou	dva	semestry	na	vysoké	
škole	–	jako	jeden	ze	dvou	Čechů	byl	při-
jat	ke	studiu	na	námořní	akademii	v	jiho-
slovanském	Bakaru.	Po	jejím	absolvová-
ní	nastoupil	na	naši	jedinou	zaoceánskou	
loď	 Legia,	 kde	 si	 odbyl	 učednická	 léta	
a	působil	tu	posléze	jako	třetí	i	druhý	lod-
ní	důstojník.	Zkušenosti	z	let	strávených	
na	moři	vtělil	do	svých	 literárních	prací	
–	v	roce	1956	vyšla	jeho	kniha	Námořní-
kem	na	Atlantiku,	dva	roky	poté	Putující	
horizont	 a	 posmrtně	 v	 roce	 1973	 vzpo-
mínky	nazvané	S	palubou	pod	nohama.

18. LEDNA – PŘED 60 LETY
V	pondělí	18.	ledna	1960	sehrál v Tišno-
vě hokejové utkání mistr Českosloven-

ské republiky Rudá hvězda Brno,	tedy	
slavná	Kometa.	Hosté	–	přestože	nastou-
pili	bez	reprezentantů	–	zvítězili	nad	tiš-
novským	týmem	drtivým	poměrem	23:1,	
jedinou	branku	domácích	vstřelil	ve	třetí	
třetině	Tomáš	Knecht.	Připomeňme	si	se-
stavu	Tišnova	v	tomto	památném	utkání:	
Peňáz	–	K.	Životský,	Ivánek,	Pásek	–	Ju-
nec,	F.	Životský,	Hliněnský	–	Kuča,	Malý,	
J.	Sendler	–	Uhlíř,	Komárek,	Knecht.

27. LEDNA – PŘED 20 LETY
Ve	čtvrtek	27.	ledna	2000	proběhl	ve	vý-
stavní	síni	v	Jamborově	domě	slavnostní 
křest knihy	Jana	Laciny	Květnice a pří-
roda Tišnovska,	kterou	doplnil	kresbami	
rostlin,	 živočichů	 i	 kamenů	 akademický	
malíř	 Vojtěch	 Štolfa,	 rodák	 z	 Kojetína.	
Současně	 byla	 představena	 i	 básnická	
sbírka	 Kousek	 spolu	 autorky	 ze	 Sentic	
Evy	Vodičkové.	Obě	knihy	vydalo	tišnov-
ské	nakladatelství	Sursum	v	roce	1999.

28. LEDNA – PŘED 15 LETY
V	 pátek	 28.	 ledna	 2005	 byly předány 
do užívání nové byty v lokalitě Hony 
za Kukýrnou.	 Ve	 dvou	 objektech	 domů	
s	pečovatelskou	službou	bylo	vybudová-
no	60	bytů	pro	nájemníky	v	důchodovém	
věku,	v	novém	bytovém	domě	pak	8	byto-
vých	 jednotek	pro	nájemníky	s	 limitním	
příjmem.	Na	stavbě	se	podílely	brněnské	
firmy	 Unistav	 a	 Kaláb.	 Převážnou	 část	
nákladů,	které	činily	zhruba	56	mil.	Kč,	
pokryla	 státní	 dotace.	 Slavnostní	 část	
uvedl	 svým	 projevem	 místostarosta	
města	Zdeněk	Melkes,	 následoval	 zápis	
do	pamětní	knihy	a	pohoštění	ve	vinárně	
hotelu	Květnice.

29. LEDNA – PŘED 75 LETY
V	pondělí	29.	ledna	1945	došlo k přepa-
dení četnické stanice v Dolní Rožínce 
partyzánskou skupinou	 ze	 Skaličky.	 Cí-
lem	akce	bylo	získání	zbraní	pro	potřeby	
odboje,	ale	dopadla	tragicky.	Stanice	byla	
posílena	 třemi	 německými	 četníky,	 kteří	
na	 útok	 partyzánů	 odpověděli	 střelbou	
a	 zasáhli	 devět	 členů	 skupiny.	 Všichni	
zranění	 byli	 sice	 následně	 tajně	 ošetřeni	
v	ordinaci	MUDr.	Petra	Fruhwirta,	nejhů-
ře	postižený	Jugoslávec	Stevan	Mihajlovič	
ovšem	přes	veškerou	péči	2.	února	zemřel.	

ledNOVÉ KaleNdárIUm TIŠNOVSKa
Václav Seyfert
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	 Archeologové	jsou	v	Tišnově	v	posled-
ních	letech	jako	doma.	Letos	v	listopadu	
pracovali	ve	Wagnerově	ulici,	kde	odkry-
li	zbytky	osady	z	mladší	až	pozdní	doby	
bronzové.
	 Na	parcele	vedle	Vodárenské	akciové	
společnosti	 zachytili	 archeologové	 kro-
mě	sloupových	a	kůlových	 jam	coby	po-
zůstatků	 nadzemních	 dřevěných	 staveb	
zejména	 objekty	 zásobní.	 Byť	 v	 době,	
kdy	jsem	se	za	nimi	vypravila,	v	lokalitě	
pracovali	 teprve	 týden.	 „Jedná	 se	 o	 po-
měrně	 husté	 osídlení,	 které	 nám	 tady	
potvrzuje	 tu	 skutečnost,	 že	 v	 mladší	 až	
pozdní	 době	 bronzové,	 což	 je	 v	 absolut-
ních	datech	zhruba	1300	až	800	let	před	
naším	 letopočtem,	 tu	 existovalo	 inten-
zivní	 osídlení.	 Z	 té	 osady	 se	 zachovaly	
pozůstatky	 základů	 nadzemních	 staveb,	
to	 znamená	sloupové	nebo	kůlové	 jámy,	
které	nesly	 základní	konstrukci	 střechy	
a	stěn,	a	poté	hlavně	zásobní	 jámy,	kde	
se	skladovalo	obilí.	 Jednak	na	jídlo,	 jed-
nak	na	další	výsev,“	prozradil	Michal	Při-
chystal,	archeolog	Ústavu	archeologické	
památkové	péče	Brno.	

Pouhá náhoda
	 Připustil,	 že	 letos	 neměli	 v	 plánu	 se	
do	Tišnova	vracet,	na	naleziště	byli	upo-
zorněni	Jiřím	Doleželem	z	Archeologické-

ho	ústavu	Akademie	věd	České	republiky	
v	Brně.	Existoval	totiž	předpoklad,	že	by	
v	místě	stavby	mohly	být	nějaké	archeo-
logické	nálezy.	„V	okolí	se	už	dříve	našlo	
poměrně	 hodně	 nálezů.	 Ten	 nejznámější	
pochází	 z	 roku	 1886,	 kdy	 byl	 při	 stavbě	
staré	 tišnovské	železnice	objeven	poklad	
bronzových	náramků	z	pozdní	doby	bron-
zové.	Později,	když	se	zde	stavěly	 textil-
ní	 fabrika	 a	 další	 objekty,	 tak	 se	 přišlo	
na	sídlištní	jámy	z	mladší	až	pozdní	doby	

bronzové.	Předloni	při	rekonstrukci	vodo-
vodu	a	kanalizace	v	Brněnské	ulici	 jsme	
objevili	další	sídlištní	jámy,	takže	jsme	se	
domnívali,	že	by	tu	něco	mohlo	být.	Což	se	
vzápětí	potvrdilo,“	vysvětlil	Přichystal.	

	 Pozůstatky	 archeologického	 osídlení	
jsou	odborníci	s	to	zachytit	již	po	odstra-
nění	nadloží,	tedy	po	odhrnutí	zhruba	cir-
ka	čtyřiceticentimetrové	vrstvy.	Následně	
záleží	na	tom,	jak	jsou	objekty	hluboko,	je	
potřeba	je	znovu	vybrat	a	tím	zjistit,	jaký	
měly	tvar.	A	zatímco	kůlové	nebo	sloupo-
vé	 jámy	bývají	maximálně	šedesát	centi-
metrů	hluboké,	ty	zásobní	i	1,5	až	dva	me-
try.	Vše	bylo	odvislé	od	toho,	jak	se	našim	
předkům	v	pravěku	chtělo	kopat.
	 „V	zásobních	jamách	v	okolí	pozůstat-
ků	staveb	jsme	nalezli	mimo	jiné	takzva-
nou	mazanici,	což	značí,	že	domy	zanikly	
požárem.	Ovšem	to,	zda	 je	zapálili	 sami	
obyvatelé,	 když	 odcházeli,	 nebo	 došlo	
k	nějakým	střetům,	nezjistíme.	Můžeme	
se	jen	dohadovat.	Kromě	mazanice	jsme	
dále	objevili	keramické	nádoby,“	prozra-
dil	Michal	Přichystal	s	tím,	že	v	jednom	
případě	 dokonce	 odkryli	 obří	 nádobu,	
která	se	sice	časem	rozpadla,	ale	je	kom-
pletní.	Zřejmě	se	jednalo	o	skladovací	ná-
dobu	na	obilí	nebo	vodu.	„Vzácně,	velmi	
vzácně	jsme	tu	měli	zlomky	bronzu,“	řekl	
archeolog.
	 Všechny	 nalezené	 předměty	 byly	 od-
vezeny	 do	 brněnského	 Ústavu	 archeolo-
gické	památkové	péče	Brno	k	omytí,	za-
dokumentování	a	dalšímu	podrobnějšímu	
zkoumání.	

Výzkumy 
	 V	 roce	 2017	 se	 archeologové	 „činili“	
v	 tišnovské	Dlouhé	ulici.	Během	výzku-
mu	bylo	zjištěno	45	zahloubaných	objek-
tů	 coby	 pokračování	 v	 předchozím	 roce	
objeveného	 polykulturního	 sídliště.	 Nej-

starší	objekty	spadají	až	do	kultury	s	li-
neární	keramikou	z	počátku	mladší	doby	
kamenné	(cca	5	tisíc	let	před	n.	l.).	
	 Loni	 pracovníci	 Ústavu	 archeologické	
památkové	péče	Brno	prováděli	záchran-
ný	archeologický	výzkum	v	Moukově	ulici,	
kde	učinili	poměrně	unikátní	nález.	Byla	
odkryta	 část	 zaniklého	 bočního	 ramene	
řeky	Svratky,	které	v	jednom	místě	křížila	
stará	 komunikace.	 Podmáčený	 břeh	 zde	
byl	 zpevněn	 vodorovnými	 vrstvami	 klád	
či	 jejich	dílů,	prken,	a	nakonec	menších	
větví.	Přítomnost	kůlů	a	složitějších	kon-
strukčních	 prvků	 naznačuje,	 že	samotné	
rameno	mohla	cesta	překonávat	prostřed-
nictvím	lávky	či	mostu,	ovšem	torzovitost	
situace	 nedovolila	 jednoznačnou	 inter-
pretaci.	 Datování	 komunikace	 se	 opírá	
jednak	 o	 vyzvednuté	 nepočetné	 zlomky	
keramických	 nádob,	 jednak	 o	 výsledky	
dendrochronologické	 analýzy.	 „Podle	 ní	
smýcení	 použitých	 stromů	 spadá	 do	 po-
sledních	 dvou	 desetiletí	 12.	 století,	 při-
čemž	 jeden	 vzorek	obsahoval	 i	 podkorní	
letokruh,	takže	bylo	možné	určit	přesnou	
dobu	skácení	na	roky	1191	až	1192,“	do-
dal	Michal	Přichystal.	

	
Co je mazanina?
	 Mazanina	 nebo	 mazanice	 je	 historic-
ký	doplňkový	stavební	materiál.	Jedná	se	
o	 kvalitní	 hrnčířskou	 hlínu	 rozmíchanou	
s	plevami,	kterou	se	často	utěsňovaly	spá-
ry	dřevěných	konstrukcí	nebo	se	s	ní	i	celé	
dřevěné	konstrukce	nahazovaly	jako	pro-
tipožární	 ochrana.	 Archeologové	 její	 po-
mocí	určují	zánik	historické	stavby	(např.	
hradu	či	tvrze)	požárem	–	pokud	byla	při	
stavbě	 budovy	 použita,	 tak	 se	 v	 případě	
požáru	 vypálila	 a	 vypálená	 mazanice	 zů-
stává	na	místě	takto	zaniklé	budovy.

Zdroj: wikipedie

arCheOlOGOVÉ ObjeVIlI pOzůSTaTKY OSad
Zlata Ptáčková
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úvodní slovo
V	 úvodníku	 nadepsaném	 slovy	 „Na	 ces-
tu…“	a	uzavřeném	podpisem	„Redakce,“	
se	mimo	 jiné	píše:	 „Na 12 stránkách bu-
deme přinášet regionální historické a vlasti-
vědné zprávy, náš medailónek Vás seznámí 
s významnými osobnostmi Tišnova, budete 
informováni o našich společenských orga-
nizacích, o sportu a tělovýchově na Tiš-
novsku, dozvíte se zajímavosti o výstavbě 
našeho města, nebudou chybět ani rubriky 
společenské, zajímavé fotografie a práce 
tišnovských výtvarníků, takže každý čtenář 
zde najde nejen důležité informace, ale i ,čte-
ní pro sebe’, podle svého zájmu…“

skauting na tišnovsku
Skautům	 sice	 po	 krátkém	 znovuzrození	
už	opět	zvonila	hrana,	přesto	se	v	lednu	
1970	 o	 jejich	 činnosti	 ještě	 psalo.	 Au-
tor	 podepsaný	 zkratkou	 –ša–	 zde	 píše:	
„…	V období let 1945 až 1948 dochá-
zí k bouřlivému rozvoji skautského hnutí 
v tehdejším tišnovském okrese. Jen v samot-
ném Tišnově je 5 oddílů Junáka. Jsou to dva 
oddíly chlapecké a dva oddíly dívčí, v městě 
se také vyvíjí činnost oddílu Rower–skautů, 
tj. skautů starších 18 let. … V roce 1968 
byla zahájena nová činnost ve skautském 
hnutí za podpory tišnovských závodů. Od-
díly v Tišnově budují si vlastní klubovnu 
na úpatí Květnice. Práce byly zahájeny 
v minulém roce, letos již má být klubovna 
v provozu…“	Článek	končí	velmi	optimis-
tickým	závěrečným	odstavcem,	ovšem	ci-
tované	přání	už	nedostalo	příležitost,	aby	
mohlo	být	naplněno:	„Činnost skautských 
oddílů je součástí jednotného mládežnické-
ho hnutí naší republiky. Přejeme jí, aby se 
vyvíjela k prospěchu veškeré mládeže i celé 
naší vlasti.“

staré rody tišnovské
Hlavním	 historickým	 materiálem	 čísla	
byla	 dvoustránková	 stať	 legendárního	
kronikáře	 Jana	 Hájka.	 Začíná	 těmito	

slovy:	 „Všeobecně řečeno, až do polovice 
17.	století obyvatelé našich zemí neměli 
ustálených jmen rodinných a užívalo se 
v osobním i úředním styku jmen křestních, 
také podle řemesla nebo jiného zaměstnání, 
nebo podle původu – Tišnovský, Táborský, 
Černohorský, nebo podle osobních vlastnos-
tí, Chromý, Zrzavý, Koktavý atd.
Ku podivu, na panství kláštera tišnovského 
a především v městě samém, mají poddaní 
v 15. a převážně v 16. století již ustále-
ná jména rodová a jen výjimečně užívá se 
v registrech jmen podle zaměstnání. Tak 
na příklad rod Řezníků přijímá na počátku 
17.	století jméno Crha, podle Cyrila Řezní-
ka. Syn tohoto Cyrila uvádí se v registrech 
již jako Jan Crha–Černý, na rozdíl od ostat-
ních příslušníků tohoto řeznického rodu. 
Příslušníci rodu Crhů zastávali v minulosti 
čelná místa ve vedení obce a pokud bylo zjiš-
těno, jsou Crhové nejstarším dosud žijícím 
rodem tišnovským, i když poslední řezník 
tohoto rodu zemřel v roce 1940.“

V	článku	 jsou	pak	 jmenovány	 ještě	napří-
klad	rody	Kolbábků,	Kociánů,	Mičánů,	Mou-
ků,	Růžičků,	Kratochvílů	a	desítek	dalších.

tišnovský hokej v nové sezóně
S	hokejisty	to	bylo	podobné	jako	se	skau-
ty,	jen	s	tím	rozdílem,	že	činnost	jim	ne-
zakázal	 tehdejší	režim,	nýbrž	se	pro	ne-
zájem	rozložili	prakticky	sami.	V	článku	
se	 sice	 ještě	 psalo,	 že	 „1. mužstvo bylo 
zařazeno do I. třídy skupiny C … a trenér 
František Malý jistě využije svých bohatých 
hráčských zkušeností a společně se svými 
mladými svěřenci se vynasnaží dosáhnout 
čestného umístění.“	 Hrát	 měl	 i	 dorost	
pod	 vedením	 Tomáše	 Knechta	 a	 žáci	
v	 čele	 s	 Jánem	Vaščákem.	 Jenže	sezónu	
už	 tišnovští	 hokejisté	 vůbec	 nezahájili	
–	na	úvodní	brigádu,	při	níž	se	 tradičně	
stavěly	mantinely	 a	 připravovalo	 hřiště,	
přišel	 kromě	 předsedy	 oddílu	 už	 jen	 je-
den	dorostenec	a	s	hokejem	byl	v	Tišnově	
po	třiceti	letech	nadobro	konec…

o dalším ve stručnosti
Pravidelná	 rubrika	 Naše	 vycházka	 zva-
la	 na	 nedělní	 výšlap	 kolem	 Květnice.	
Medailónek	 byl	 věnován	 malíři	 Josefu	
Jamborovi.	V	tišnovském	kině	se	hrál	ne-
jen	Fantomas	či	anglický	špionážní	 film	
Quillerovo	 memorandum,	 ale	 také	 staré	
české	 klasiky	 z	 přelomu	 30.	 a	 40.	 let	
Kouzelný	dům	či	Advokát	chudých	nebo	
rumunský	film	Major	a	smrt.	Zajímavá	je	
jistě	i	reklama	„Tančíme denně ve vinárně 
Grill. Otevřeno 20–03 hod.“	Vida,	v	počí-
nající	normalizaci	byl	v	Tišnově	na	rozdíl	
od	 současnosti	 povolen	 v	 jistých	 podni-
cích	i	noční	život…

NapSalI jSme před 50 leTY

Titulní stránka historicky prvního čísla mě-
síčníku Naše Tišnovsko.

Jeden z kreslených vtipů člena redakční 
rady Miroslava Pavlíka.

leden 1970
Václav Seyfert

1. díl 

V tomto čísle otevíráme teoreticky „nekonečný“ seriál, vycházející ze skutečnosti, že 
právě před 50 lety vyšlo historicky první číslo Tišnovských novin, tehdy pod názvem 
Naše Tišnovsko. Nový měsíčník navázal na předchozí bezplatný kulturní zpravodaj, 
v němž byl dosud uváděn víceméně jen program městských akcí na nejbližší měsíc. 
V každém čísle se tedy nyní zastavíme u půlstoletí starého výtisku a prolistujeme 
jeho obsah, z něhož přetiskneme nejzajímavější materiály.

hisTorie
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pŘíroda

	 Včelařský	 rok	 2018–2019	 začal	 podletím	 po	 20.	 červenci	
2018.	 Podzim	 2018	 byl	 pro	 včelstva	 nepříznivý,	 teplé	 období	
bylo	příčinou	dlouhého	plodování,	které	vedlo	i	k	množení	para-
zita	–	roztoče	varroa	destructor.	I	když	nástupem	zimy	2019	při-
šlo	ochlazení,	netrvalo	dlouho.	Již	v	polovině	února	včely	nosily	
pyl	z	lísky	a	jívy.	Koncem	včelařského	předjaří,	koncem	dubna,	

bylo	 suché	a	 celkem	studené	počasí.	Obdobné	 chladné	počasí	
pokračovalo	včelařským	 jarem	v	měsíci	květnu.	Staré	přísloví	
–	Studený	máj	ve	stodole	ráj,	má-li	kravička,	nemá	včelka.	Tak	
bych	charakterizoval	tento	měsíc.	
	 Přes	všechny	vrtochy	počasí	byla	včelstva	silná	a	nosila	nek-
tar	a	pyl.	Další	období	léta	a	plného	léta,	které	se	datuje	rozkvě-
tem	akátu	a	lip,	bylo	možno	provést	první	medobraní	a	to	druhé	
v	polovině	července.	Chladné	jaro	přispělo	ke	zdárnému	rozvoji,	
naopak	teplé	počasí	k	tomu,	že	včelstva	nedoženou	svým	rozvo-
jem	velký	skok	ze	zimního	období	přímo	do	léta.	
	 Co	se	týká	včelaření	na	včelnici	v	roce	2019,	v	dubnu	to	byla	
ukázka	pro	začínající	včelaře,	příprava	včelstva	na	jarní	rozvoj.	
V	květnu	praktická	ukázka	chovu	matek	pro	pokročilé.	V	dubnu	
přišly	děti	z	Inspira	na	včelnici.	Navštívil	jsem	MŠ	v	Lomničce,	
kde	 jsme	si	 povídali	 o	 životě	 včel	 v	měsíci	květnu.	Tišnovské	
včely	přivítaly	jaro	v	dubnu	na	Skleněnce	v	Březině.	Také	jsou	to	
výstavy	včelařů	a	zahrádkářů	z	okolí	Tišnova,	kterých	se	zúčast-
ňuji	a	přispívám	jako	vystavovatel.	Včelařskou	výstavu	koncem	
září	považuji	 za	úspěšnou,	 jsem	 jejím	 tvůrcem	a	pořadatelem.	
Poděkování	patří	ZO	ČZS	Tišnov	za	její	umožnění.	Bez	nich	by	
tyto	části	včelařských	výstav	nemohly	vzniknout.	Včelařský	rok	
patřil	mezi	úspěšné	v	oblasti	chovu	včel	na	včelnici,	akcí	a	vý-
stav	nejen	na	Tišnovsku.

	Dne	22.	února	1934	byl	dán	podnět	k	založení	
Spolku	 zahrádkářů	 a	 přátel	 přírody	 v	 Tišnově.	
Dne	10.	května	1934	byl	 spolek	 zapsán	v	 listi-
ně	povolených	spolků	Zemským	úřadem	v	Brně.	
Předsedou	byl	zvolen	profesor	Jan	Kosík	a	spo-

lek	 měl	 46	 členů.	 Za	 celou	 dobu	 85	 let	 trvání	 organizace	 za-
hrádkářů	v	Tišnově	nedošlo	nikdy	k	přerušení	její	činnosti.	Toto	
výročí	jsme	letos	oslavili	uspořádáním	výstavy	v	Městském	kul-
turním	středisku	Tišnov	v	době	Václavských	hodů.	Přes	letošní	
neúrodu	se	podařilo	na	výstavě	ukázat	120	vzorků	jablek	a	hru-
šek	 a	 zhruba	 stejné	 množství	 zeleniny	 a	 představit	 tišnovské	
zahrádkáře	netradičním	uspořádáním	výstavy.	Součástí	výstavy	
byla	i	včelařská	expozice	Josefa	Permedly.	Byla	vyhlášena	sou-
těž	„Ovocné	buchtování“	o	nejlepší	ovocný	výrobek.	Uspořádali	
jsme	 v	 rámci	 výstavy	 výtvarnou	 soutěž	 žáků	 základních	 škol	
z	Tišnova	a	Předklášteří	na	téma	ovoce	a	zelenina.	Výstava	byla	
návštěvníky	kladně	hodnocena.	
	 V	 letošním	 roce	 jsme	 také	 provedli	 velkou	 opravu	 podlahy	
moštárny	postavené	v	roce	1970.	Po	49	letech	to	byla	první	větší	
oprava.	Mohli	 jsme	se	do	opravy	pustit	díky	 finanční	podpoře	
města	Tišnova,	protože	jako	nezisková	organizace	bychom	celou	
akci	finančně	nezvládli.	Proto	patří	Radě	a	Zastupitelstvu	měs-

ta	Tišnova	náš	veliký	dík.	Letošní	sezona	moštování	proběhla	
po	velké	opravě	bez	závad	a	opravené	prostory	odpovídají	dneš-
ním	podmínkám.

OhlÉdNUTí za VčelařSKOU SezóNOU
Josef Permedla

85 leT OrGaNIzaCe TIŠNOVSKýCh zahrádKářů
Karel Strommer

Praktická ukázka chovu matek. Foto: Josef Permedla

Letos se zahrádkáři pustili do opravy moštárny postavené v roce 1970.
Foto: Karel Strommer
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	 Bývá	zvykem	na	přelomu	starého	a	no-
vého	roku	bilancovat,	co	se	v	našem	živo-
tě	během	uplynulého	roku	událo	–	dobré-
ho	 i	špatného.	A	já	se	pokusím	–	 jak	to	
činívám	každoročně	–	zavzpomínat	a	dát	
na	 misky	 vah	 alespoň	 některé	 pozitivní	
i	 negativní	 zážitky	 z	 přírody	 Tišnovska.	
Co	mě	zarmoutilo	a	co	naopak	potěšilo?
	 Zase	 jsem	 na	 Klucanině,	 ale	 ani	 jin-
de	–	a	to	nejen	na	Tišnovsku!	–	nepotkal	
svou	oblíbenou	ptačí	drobotinu	–	sýkorky	
parukářky	 a	 králíčky	 obecné	 neboli	 zla-
tohlávky	 (se	 zlatavým	proužkem	na	hla-
vičce).	 Zvláště	 ve	 smrkových	 mlazinách	
a	 tyčkovinách	 se	 to	 jimi	 kdysi	 hemžilo!	
Zase	jsem	z	obilnišť	Tišnovska	ani	jednou	
nezaslechl	 křepelku,	 třebaže	 ještě	 před	
pár	 lety	 se	 zdálo,	 že	 se	 i	 do	 našich	 polí	
vrací.	Jejích	„pět	peněz“	mě	letos	potěši-
lo	až	v	krajině	Jamborově	mezi	Sněžným	
a	Blatinami.	Ale	i	tam	jich	žije	již	jen	zlo-
mek	bývalé	populace.	O	tom,	že	jsem	le-
tos	marně	vyhlížel	v	polích	a	lukách	pod	
Tišnovem	 čejky,	 jsem	 už	 v	 Tišnovských	
novinách	psal…	Ptáků,	zvláště	těch	ma-
lých,	ubývá	překotně.	Kolikrát	si	do	svých	
záznamů	 z	 pozorování	 přírody	 zklamaně	
a	smutně	zapíši,	že	jsem	během	dvou-	tří-
hodinové	 vycházky	 potkal	 třeba	 jen	 pár	
koňader,	pěnkav	a	slyšel	jednoho	brhlíka.	
Ještě	že	téměř	pravidelně	potěší	–	alespoň	
z	dálky	–	volání	černého	datla!	V	dutinách	
ve	starých	bucích,	které	opustil,	však	ani	
na	Květnici,	ani	na	Klucanině	nezahnízdil	
letos	 vzácný	 holub	 doupňák.	 Alespoň	 já	
jsem	po	něm	pátral	marně.	
	 	Teskno	bylo	i	po	některých	květinách.	
Zmíním	 alespoň	 dvě	 nejvzácnější,	 obě	 ze	
skupiny	 našich	 domácích	 orchidejí.	 Již	
šestým	rokem	jsem	na	Klucanině	nenašel	
překrásný	střevíčník	pantoflíček.	Za	mých	
klukovských	let	jich	kolem	Bukových	zmol	
rozkvétaly	v	květnu	desítky.	Postupně	se	
vytrácely,	až	jich	do	přelomu	tisíciletí	zbyla	
necelá	desítka,	pětka,	žádný.	Tyhle	vstava-
čovité	rostliny	ovšem	dokáží	i	několik	let	
přežít	za	nepříznivých	podmínek	ve	svých	
podzemních	orgánech	a	pak	se	znovu	pro-
drat	ze	země	za	sluncem.	Šest	let	je	však	
přece	jen	dlouhá	doba	–	klucaninský	stře-
víčníku	pantoflíčku,	sbohem!	A	překvapivě	
jsem	letos	nepotkal	ani	méně	okázalý,	zato	
vonný	 vemeník	 dvoulistý.	 Ten	 růstával	
na	 Klucanině	 i	 na	 Květnici	 na	 více	 mís-

tech.	 Snad	 jsem	 ho	 jen	 přehlédl	 a	 příští	
rok	mi	opět	zavoní.	A	nesmím	zapomenout	
na	schnoucí	stromy,	nejen	smrky	a	borovi-
ce	rezaví.	Smutno	mi	bylo	koncem	dubna	
zejména	u	divoké	hrušně	polničky	na	ka-
menité	 mezi	 kousek	 za	 Železným.	 Její	
kvetoucí	oblak	měl	být	na	 titulní	 stránce	
kalendáře	 „Významné	 stromy	 Tišnovska“	
na	rok	2020,	měl	navodit	radostnou	atmo-
sféru	 rozpuku	 života.	 A	 ona	 zatím	 sotva	
kvetla,	prosychala,	umírala…
	 Byly	 ovšem	 i	 radosti.	 Víckrát	 než	
v	 předchozích	 letech	 jsem	 potkal	 a	 při	
lovu	 pozoroval	 ledňáčka,	 někdy	 i	 dva	
současně.	 Skoro	 při	 všech	 našich	 ces-
tách	podél	Svratky	nás	jeho	modrý	blesk	
oslnil.	Poprvé	v	 životě	 jsem	na	sklonku	
léta	u	březinského	splavu	na	tahu	zasti-
hl	 drobného	 bahňáka	 pisíka	 obecného,	

zatímco	 jindy	 pravidelný	 host	 skorec	
vodní	tam	–	alespoň	v	mé	přítomnosti	–	
pobýval	 jen	 výjimečně.	 A	 moc	 mě	 potě-
šil	 začátkem	 podzimu	 strakapoud	 malý	
neboli	 stráček,	 datlík	 velikosti	 vrabce.	
Myslel	jsem	si,	že	na	Tišnovsku	již	vyhy-
nul,	a	najednou	ho	po	letech	zase	slyším	
a	vzápětí	i	vidím	mezi	poletujícím	topolo-
vým	listím	na	Mlýnisku	u	kynologického	
areálu,	kde	hnízdíval.	
	 Přibylo	bobřích	ohryzů	a	mezer	v	bře-
hových	porostech	Svratky.	Vodnímu	hlo-
davci	už	kromě	 topolů	a	vrb	 zachutnaly	

i	 lípy	a	 jasany.	Ty	kácí	v	zimě,	v	 létě	se	
živí	zelenou	stravou,	na	Mlýnisku	spásá	
i	bršlici	kozí	nohu.	Naštěstí	si	zatím	ne-
všímá	 jilmů	 ani	 mohutné	 a	 velice	 deko-
rativní	 kapradiny	 pérovníku	 pštrosího,	
jehož	populace	se	zde	zvolna	–	byť	utla-
čována	 kopřivami	 –	 rozrůstá.	 Obdobně	
jako	 oddenek	 zmíněného	 kapraďorostu	
musela	přinést	velká	voda	z	vyšších	po-
loh	 povodí	 Svratky	 i	 semeno	 měsíčnice	
vytrvalé	–	Lunarie.	Její	ojedinělý	mohut-
ný	trs	roste	na	levém	břehu	řeky	asi	o	půl	
kilometru	níže.	Koncem	dubna	rozkvetla	
opojně	 vonnými	 růžovými	 květy.	 O	 tom,	
že	odkvetla	zdárně,	byla	opylena,	svědčí	
teď	 v	 zimě	 stříbřité	 šešulky,	 připomína-
jící	svým	leskem	lunu.	Tyhle	šešulky	už	
léta	 téměř	 chybí	 v	 porostech	 měsíčnice	
na	 Míchovci	 v	 sýkořských	 lesích,	 kde	

má	možná	rostlina	u	Svratky	svůj	původ.	
Dlouho	jsem	si	myslel,	že	stříbřité	plody	
zde	v	zimě	chybí	proto,	že	zdivočilo	poča-
sí	a	strhává	a	odnáší	je	už	na	podzim	vítr.	
Teprve	 vloni	 jsem	 zjistil,	 že	 květenství	
se	ani	nestačí	rozvinout,	neboť	již	ve	fázi	
poupat	 je	okusují	 srnci,	mufloni	 a	 v	po-
slední	době	zřejmě	i	zvěř	jelení.
	 Zajímavé	 jsou	 jevy	 v	 přírodě	 a	 jejich	
příčiny!	Stále	je	co	objevovat,	a	to	i	v	blíz-
kém	okolí	Tišnova.	Věřím,	že	ani	v	 roce	
2020	mi	 zde	při	 toulkách	nebude	pouze	
smutno.

zTráTY a NálezY rOKU 2019
Jan Lacina

V závětří zahrady vydrží stříbřité šešulky měsíčnice vytrvale přes zimu až do jara.
Foto: Jan Lacina
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	 Výzkum	netopýrů	a	jejich	ochrana	mají	
v	naší	zemi	dlouhou	tradici.	O	Květnici	se	
v	 této	 souvislosti	 odborníci	 a	 ochranáři	
zajímali	od	poloviny	minulého	století.	Pod-
zemní	prostory	této	hory	 jsou	zimovištěm	
velmi	 zajímavého	 a	 dynamického	 spole-
čenstva	netopýrů.	Fungují	i	jako	podzimní	
shromaždiště,	orientační	bod	a	jakési	„spo-
lečenské	centrum“.	Samotný	kopec	pak	po-
skytuje	úživné	prostředí,	kde	mnohé	druhy	
mohou	žít	a	lovit	hmyz	i	v	létě.	Od	80.	let	
minulého	 století	 zde	 také	 probíhá	 pravi-
delný	 monitoring	 (sledování)	 zimujících	
netopýrů,	který	přináší	stále	nové	 i	neče-
kané	poznatky.	Pro	přírodovědce,	který	se	
netopýry	a	zvířaty	vůbec	zabývá,	je	to	místo	
milované	a	ceněné,	zkrátka	„stojí	za	to“.
	 Hlavními	 zimovišti	 netopýrů	 pod	
Květnicí	 jsou	 tři	 krasové	 prostory	 (Sta-
rá	a	Nová	Králova	 jeskyně,	 jeskyně	Pod	
křížem	a	Květnická	propast)	a	dva	větší	
komplexy	 štol	 (tzv.	 Čtyřpatrová	 štola	
a	štola	„Královna“).	Za	minulé	zimy	obý-
valo	dutiny	pod	Květnicí	celkem	717	ne-
topýrů	9	druhů	 (sčítání	 9.	 2.	 2019),	 což	
je	počet	jedinců,	který	drží	posledních	asi	
5	let.	Dlouhodobě	netopýrů	pod	Květnicí	
přibývá,	početní	nárůst	není	ale	tak	vyso-
ký	jako	třeba	v	některých	jeskyních	Mo-
ravského	krasu.	Počet	druhů	kolísá	mezi	
8	a	12,	někteří	netopýři	se	neobjevují	kaž-
dý	 rok.	 Bezkonkurenčně	 nejpočetnějším	
netopýrem	 Květnice	 je	 vrápenec malý	
(Rhinolophus hipposideros).	Asi	stokusová	
skupina	 na	 plotně	 ve	 stropu	 Květnické	
propasti	 byla	 jedním	 z	 největších	 shro-
máždění	tohoto	druhu	u	nás	v	době,	kdy	
byl	jinak	v	ČR	velmi	vzácný	a	k	vidění	jen	
občas.	Je	zajímavé,	že	i	když	se	na	Květnici	
počty	vrápenců	malých	zvedly	na	pětiná-
sobek	(celá	Květnice	letos	582	vrápenců),	

z	 Květnické	 propasti	 vrápenci	 vymizeli	
a	posledních	5	let	tam	již	nezimují.	Našli	
si	 jiná	 zimoviště	 v	 nedalekých	 štolách.	
Je	 třeba	 dodat,	 že	 nikdy	 nezimovali	 ani	
v	 komplexu	 obou	 Králových	 jeskyní.	 Ty	
spolu	navzájem	a	s	povrchem	sice	komu-
nikují,	průchody	jsou	ale	tak	úzké,	že	ne-
topýr,	který	se	chce	dostat	dovnitř,	musí	
„pěšky“.	A	to	vrápenci	moc	neumí.	Proto	
je	nejpočetnějším	druhem	ve	Staré	i	Nové	

Králově	 jeskyni	 netopýr brvitý	 (Myotis 
emarginatus).	V	únoru	jsme	jich	napočíta-
li	101,	většina	v	Tišnovském	dómu	Nové	
Královy	jeskyně.	Je	to	netopýr,	který	loví	
hmyz	spíš	sbíráním	z	listů,	kmenů	a	skal	
nebo	zdí,	než	aby	jej	lovil	za	letu.	Rád	loví	
spící	mouchy.	Netopýr	velký	(Myotis myo-
tis)	je	náš	největší	netopýr,	loví	nejraději	
brouky	ze	země	nebo	mechu.	 Jeho	počty	
pod	Květnicí	v	posledních	letech	spíš	kle-
sají.	Před	asi	deseti	lety	se	na	něm	pode-
psalo	 velké	 rozšíření	 plísně	Pseudogym-
noascus	 destructans	 (populárně	 známé	
jako	„syndrom	bílého	nosu“),	asi	i	změny	
mikroklimatu	v	podzemí	a	hladová	kuna.	
Letošní	počet	 je	24	 jedinců	v	 celé	Květ-
nici.	Zajímavostí	květnických	zimovišť	je	
výskyt	vzácných,	málokdy	vídaných	dru-

hů.	 Netopýr černý	 (Barbastella barbaste-
llus)	dává	přednost	chladným	zimovištím,	
netopýr	dlouhouchý	(Plecotus	austriacus)	
u	 nás	 téměř	 vymizel,	 dva	 jedinci,	 kteří	
přežili	 návštěvy	 hladové	 kuny,	 se	 opět	
pravidelně	 vracejí	 do	 svého	 oblíbeného	
úseku	Čtyřpatrové	štoly.	Netopýr večer-
ní	 (Eptesicus serotinus)	 je	naopak	vcelku	
hojný	druh,	do	podzemí	ale	zalétá	zimovat	
jen	velmi	výjimečně.	Ne	každou	zimu	se	
objeví	 netopýr velkouchý	 (Myotis bech-
steinii).	Jeden	rok	jich	pod	Květnicí	potká-
te	pět,	další	 rok	se	neobjeví	 žádný.	 Jeho	
zimovací	 chování	 není	 ještě	 podrobně	
prozkoumáno.	Z	dalších	druhů	byli	zazna-
menáni	 netopýr	 vodní,	 řasnatý,	 vousatý,	
Brandtův	a	ušatý.	Všechny	podzemní	pro-
story	jsou	dnes	z	důvodu	ochrany	přírody	
a	 také	bezpečnosti	 lidí	pečlivě	uzavřeny.	
Klid	a	nevyrušování	jistě	pomohly	zvýšení	
počtu	netopýrů,	také	však	vedly	k	častěj-
ším	návštěvám	kuny	skalní	(Martes foina),	
která	 bohužel	 netopýry	 ve	 štolách	 dost	
zdecimovala.	 Také	 příliš	 teplé,	 studené	
nebo	nestálé	zimy	netopýrům	škodí.
	 Jednotlivá	 zimoviště	 pod	 povrchem	
Květnice	nejsou	samostatnými	světy.	Ne-
topýři	se	mezi	nimi	stěhují,	různá	období	
zimy	 tráví	 v	 různých	 částech	 květnic-
kého	podzemí,	naletují	sem	už	na	konci	
léta,	 podzemí	 je	 zde	 pro	 ně	 prostorem	
k	setkávání,	páření	apod.	Je	žádoucí	zde	
nechránit	 jen	 podzemí,	 jednotlivé	 štoly	
a	jeskyně,	ale	především	celý	ekosystém,	
celou	krajinu	Květnice	a	okolí.	To,	že	jsou	
všichni	naši	netopýři	chránění	zákonem,	
jim	 příliš	 nepomůže,	 když	 nebudou	 mít	
kde	nejen	 zimovat,	 ale	 ani	 lovit	 a	 vyvá-
dět	mláďata.	Stejně	jako	jeskyně	a	štoly	
jsou	pro	ně	důležité	staré	stromy,	porosty	
u	řeky	a	vcelku	vyvážená,	zdravá	krajina	
tišnovského	 okolí.	 A	 tu	 je	 namístě	 přát	
nejen	jim,	ale	i	nám	lidem.

Odkazy a kontakty: www.ceson.org

Autor článku i fotografií: Mgr. Vlastislav Káňa
Kurátor – přírodovědec, Muzeum Blanenska, p. o.
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NeTOpýřI pOd KVěTNICí
Vlasta Káňa

Netopýr černý zimující ve štěrbině v baryto-
vé žíle na stropu štoly na Květnici.

Netopýři velcí v jedné z květnických štol. 
Šedé „boule“ v srsti jsou parazitující klíšťata.

Netopýr brvitý přilétá do jeskyně.

Zimující netopýři brvití.
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Dne 20. listopadu uplynulo třicet osm let 
od úmrtí našeho drahého manžela, tatínka 
a dědečka pana aNTONíNa drábKa. 
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kteří 
vzpomenou s námi. 
Manželka, dcera a synové s rodinami

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

Dne 28. listopadu uplynulo dvacet smutných 
roků, kdy nás navždy opustil pan jOSef 
NOVáčeK. S láskou vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují manželka, syn a dcera 
s rodinou.

Dne 19. prosince uplynul jedenáctý 
smutný rok, kdy nás navždy opustil tatínek 
a dědeček pan jOSef režNý. 
Za tichou vzpomínku děkují synové 
s rodinami.

V čas 2. vánočního svátku uplyne již 
osm roků od úmrtí pana ING. lUdVíKa 
hrOmNíKa. Vzpomíná manželka a synové.

Dne 24. prosince uplynul první smutný 
rok, co nás opustila maminka, babička 
a švagrová paní adÉla paVlíčKOVá. 
Za tichou vzpomínku děkuje syn Ladislav 
s rodinou.

14. ledna tomu budou tři roky, co nás 
navždy opustila naše milovaná maminka, 
babička, prababička paní marIe 
GramaTOVá. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi. Dcera Jana s rodinou a syn Roman 
s rodinou.

Dne 15. ledna uplyne již osmnáct roků, co 
nás navždy opustil náš milovaný syn, bratr 
a kamarád pan SVaTOSlaV NOVOTNý. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Za tichou vzpomínku děkují maminka a bratr 
s rodinou.

Dne 6. ledna 2020 uplyne jeden rok, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček pan jaN 
VajdlICh. Vzpomínají manželka, syn 
a dcera s rodinami.

Dne 13. ledna 2020 uplyne dvacet let, 
kdy nás opustila naše milovaná maminka 
a babička paní marIe mIChálKOVá. 
S láskou stále vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují syn a dcera s rodinou.

Dne 30. prosince to bude sedmý rok, 
co nás navždy opustil náš syn jOSef 
ŠpačeK. Kdo jste ho měli rádi, věnujte 
mu tichou vzpomínku. S úctou vzpomínají 
rodiče a sourozenci s rodinami.

Dne 13. ledna 2020 by oslavil sto let 
od svého narození pan adOlf bělíK. 
Vzpomíná dcera Alena a vnuci Pavel, 
Zdeněk a Jiří s rodinami.
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Vzpomínáme

Poděkování

Blahopřání

Dne 30. ledna uplyne první nejsmutnější rok 
od úmrtí mého manžela ladISlaVa hálY. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka 
a dcera. Vzpomeňte s námi, kdo jste ho 
znali. Děkujeme.

Děkuji Radě města Tišnova a Komisi pro občanské záležitosti, 
hlavně panu Vrzalovi, který přišel s úsměvem a s pěknými 
věcnými dárky. Byl jsem velmi potěšen. Ještě jednou díky. 
Bohumír Bartoš

Dne 31. ledna uplyne osm let, co nás 
navždy opustil pan mIlOSlaV mUSIl 
z Čebína. S láskou stále vzpomínají rodiče.

Děkujeme lékařům a sestrám tišnovské nemocnice, oddělení 
LDN za příkladnou péči v posledních dnech života paní aNNY 
maŠKOVÉ. Manžel s rodinou

Dne 23. ledna uplyne dvacet jedna let od úmrtí pana mIlOSlaVa mUSIla a 30. ledna druhý 
rok od úmrtí paní aNNY mUSIlOVÉ. S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 9. prosince oslavil 80. narozeniny pan fraNTIŠeK CeCaVa z Předklášteří. K tomuto významnému životnímu 
jubileu přejeme hlavně hodně zdraví, osobní spokojenosti, energie a elánu do dalších let.
S úctou se skláníme a děkujeme za vychování, lásku a obětavost, s jakou nás všechny děti uvedl sám do života a stále 
nás jím ve vší pokoře a skromnosti provází. 
Dcery Jitka a Lenka a syn František s rodinami



	 K	zimě	patří	sníh.	I	když	poslední	léta	si	ho	spíš	připomínáme	
na	obrázcích	a	starých	fotografiích.	O	to	víc	nás	potěší,	když	pře-
ce	jenom	napadne.	Pokud	ovšem	napadne	tam,	kde	ho	chceme	
mít.	Sníh	na	silnicích	a	chodnících	mnohé	tolik	netěší.	Někteří	
dokonce	nadávají,	proč	nejsou	chodníky	posypané	a	posolené,	
jen	co	se	první	vločky	snesou	na	dlažbu.
	 Proč	se	vlastně	na	silnice	a	chodníky	sype	sůl?	Nějak	ten	led	
a	sníh	dokáže	rozpustit,	ale	 jak	to	dělá?	Může	za	to	vlastnost	
sněhu,	které	se	říká	teplota	tání.	Každá	látka	má	svou	a	je	to	
teplota,	při	které	ta	látka	taje.	Ano,	takhle	složitá	někdy	fyzika	
je.	Ale	v	 té	skoro	hloupě	znějící	větě	 je	schovaný	důvod,	proč	
chodníky	solíme.
	 Led	a	sníh	mají	teplotu	tání	nula	stupňů	Celsia	přesně.	Takže	
aby	mohly	tát,	musí	mít	nula	stupňů	Celsia	a	věci	kolem	musí	
být	teplejší.	V	zimě	je	často	pod	nulou	a	sníh	se	tak	na	chodní-
cích	nemá	od	čeho	ohřívat.	Kdybychom	mu	chtěli	v	tání	pomoct,	
museli	bychom	celé	město	o	pár	stupňů	ohřát	a	dostat	se	nad	
nulu.
Anebo	 můžeme	 změnit	 ten	 sníh.	 Slaná	 voda	 je	 jiná	 látka	 než	
obyčejná	voda.	Má	jinou	hustotu,	jinak	chutná,	že	jo.	A	taky	má	
jinou	teplotu	 tání.	Slaná	voda	zamrzá	a	 taje	při	 teplotách	niž-
ších	než	nula	stupňů	Celsia.	Jak	hluboko	pod	nulou	taje,	záleží	
na	tom,	kolik	soli	v	ní	je.	A	to	si	můžete	zkusit	doma,	když	vez-
mete	hrneček	a	dáte	do	něj	ledovou	tříšť.	Tu	vyrobíte,	když	dáte	

dohromady	kostky	ledu	a	kladivo.	Když	tu	tříšť	pořádně	posolí-
te,	za	malou	chvilku	na	hrnečku	naroste	jinovatka.	Můžete	do-
vnitř	dát	i	teploměr	a	podívat	se,	jak	se	moc	led	ochladil.	Váš	led	
teď	taje	při	teplotě,	která	je	mnohem	níž	než	nula	stupňů	Celsia.	
Pokud	je	hrnek	zespodu	mokrý,	může	i	přimrznout	ke	stolu.
	 Pokud	máte	soli	dost,	můžete	dostat	vodu,	která	zamrzá	i	taje	
až	při	–21	stupních	Celsia	(je	to	při	asi	23procentní	koncentraci	
soli).	Ale	tolik	soli	se	na	silnice	sypat	nemůže.	Podle	předpisů	
se	u	nás	může	solit	tak	moc,	že	to	stačí	jen	do	–7	stupňů	Cel-
sia.	Tak	až	se	vám	bude	příště	zdát,	že	se	u	technických	flákají,	
koukněte	nejdřív	na	teploměr.
	 S	 táním	 a	 mrznutím	 vody	 souvisí	 ještě	 jedna	 zvláštní	 věc.	
Všichni	tak	nějak	žijeme	v	dojmu,	že	voda	zamrzá	při	nula	stup-
ních	Celsia	a	pod	nulou	voda	neteče.	Ale	není	to	pravda.	Je	to	
vzácný	jev,	ale	když	není	ve	vodě	nic,	co	by	to	zamrznutí	tak	ně-
jak	nastartovalo,	může	se	dostat	i	malý	kousek	pod	nulu.	Říká	
se	tomu	podchlazená	voda.	Nejlíp	to	jde	s	destilovanou	vodou,	
ale	už	se	mi	to	stalo	i	s	minerálkou.	Když	není	moc	krutá	zima,	
řekněme	tak	do	–4	stupňů	Celsia,	můžete	zkusit	dát	přes	noc	
ven	 lahev	s	vodou.	Pokud	budete	mít	štěstí,	voda	do	rána	ne-
zmrzne,	ale	když	ji	otevřete,	zatřesete	s	ní	nebo	tou	lahví	praští-
te	o	stůl,	voda	v	ní	najednou	zamrzne.	Vyroste	v	ní	taková	houba	
ledové	tříště.	Dá	se	i	spočítat,	kolik	vody	takhle	zamrzne,	ale	to	
je	na	jindy.	Tak	hodně	štěstí.

děti a mládež

prOč Se SOlí SIlNICe
Vojtěch Hanák
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děti a mládež

maTemaTICKÉ rÉbUSY
Po vypočtení příkladů dosaďte ve výsledku za každou 
číslici níže uvedené písmeno a obdržíte názvy čtyř 
hudebních nástrojů.

dOplŇOVačKa (luští se jen vodorovně, ve žlutě vyznačených 
sloupcích jsou dva hudební nástroje)

SlabIKOVá pOlOKřížOVKa 
Do každého pole se vpisuje slabika tvořená dvěma písmeny. Každý vpisovaný výraz má tři slabiky, přičemž první a poslední z nich 
je vždy společná s těmi sousedními. Ve žlutých polích jsou skryty dva hudební nástroje.

SKrýVačKY
(v každé z uvedených vět je skryt jeden hudební nástroj)

malÉ lUŠTěNKY
Václav Seyfert

Dnešní	luštěnky	jsou	věnovány	hudebním nástrojům,	jejichž	názvy	jsou	obsahem	tajenek	všech	uvedených	hádanek.	Jako	vždy	
Vám	jistě	se	složitějšími	případy	pomohou	rodiče	nebo	starší	kamarádi.	Svá	vyluštění	nám	neposílejte,	správná	řešení	naleznete	
na	této	stránce	dole.	

Příklad 1:  245 × 300 – 11853 = ?????

Příklad 2:  3716 × 2400 + 43 x 59 = ???????

Příklad 3:  (287 × 288 – 67) : 13 = ????

Příklad 4:  (453 × 22) – (601 x 3) = ????

0 = M, 1 = U, 2 = O, 3 = A, 4 = E, 5 = S, 6 = B, 7 = N, 8 = T, 9 = R

ŘEKA SVRATKA MAJESTÁTNĚ TEKLA VÍREM I DALŠÍMI MĚSTEČKY VYSOČINY.

PŘI CESTĚ PRAHOU SLEDOVALI NÁVŠTĚVNÍCI KAŽDOU HISTORICKOU PAMÁTKU.

NAŠI VOJÁCI VYDRŽELI VELMI DLOUHO BOJOVAT S NEPŘÍTELEM.

ČLENOVÉ POSÁDKY BYLI STOPROCENTNĚ PŘIPRAVENI VYPLOUT NA MOŘE.

VE STÁJI JSME NASYPALI PYTLÍK OTRUB KAŽDÉMU Z ODPOČÍVAJÍCÍCH KONÍ.

PESTŘE ZBARVENÍ PÁVI OLAMOVALI SVÝMI ZOBÁKY VĚTVIČKY KEŘÍKŮ.

FRANTIŠEK JEN RYCHLE SNÍ ROHLÍK A PŘIJDE CO NEVIDĚT ZA VÁMI.

U DOMU STÁL TURISTŮ CELÝ HOUF A GOTICKÁ STAVBA BYLA PŘEDMĚTEM JEJICH OBDIVU.

NEDALEKO PLOTU OPŘELI VŠICHNI CHLAPI KOLA A SPĚCHALI SE OSVĚŽIT PIVEM.

CELÁ RODINKA VYLETĚLA S OTCEM BALONEM NAD SVÉ RODNÉ MĚSTO.

zpěvák skupiny Team

pokojová květinka

město nedaleko Ivančic

mikroorganismus

prostor určený k bydlení

povaha, letora

dívčí jméno

žlaby

kozácký vůdce

leGeNda: Vodorovně: 1–2 pomůcka malíře při tvorbě obrazu; 2–3 školní potře-
ba; 3–4 osoby píšící levou rukou; 5–6 prostor mezi dvěma slovy; 6–7 jihočeská 
vesnice v okrese Písek; 7–8 informační tabulka s nápisem; 9–10 naše operní pěv-
kyně; 10–11 postoje, hlediska, stanoviska; 11–12 části prasečí hlavy; 13–14 che-
mický podnik v Lovosicích; 14–15 hráči, hrající v obraně; 15–16 tajenka. Svisle: 
1–5 klesáme; 5–9 americký stát jižně od USA; 9–13 kolektivní orgán s poradní 
či rozhodovací pravomocí; 2–6 ruské ženské jméno; 6–10 trpící zraněním (žen-
ský rod); 10–14 infekce; 3–7 okresní město na jižním Slovensku; 7–11 kořenové 
zeleniny; 11–15 koně s červenou až rezavou srstí; 4–8 kuchyňská zelenina z rodu 
česnek; 8–12 malé lesy; 12–16 tajenka.

  

SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ: Matematické rébusy: buben, trombon, basa, tuba.
doplňovačka: harmonika, baskytara. Skrývačky: klavír, housle, hoboj, loutna, trubka, 
viola, lesní roh, fagot, pikola, cembalo. Slabiková polokřížovka: citera, kytara.
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	 „Když Stvořitel učinil jídlo člověku 
podmínkou života, vyzval jej k němu chutí 
a odměnil rozkoší.“	 Autorem	 tohoto	 vý-
roku	 je	 Jean	 Anthelme	 Brillat-Savarin	
(1755–1826),	francouzský	politik	a	práv-
ník,	ovšem	v	kruzích	gurmánských	a	la-
bužnických	se	stal	známým	(a	nesmrtel-
ným)	knihou	Physiologie	du	goût	neboli	
Fyziologie	chuti,	která	byla	vydána	v	roce	
1825.	 V	 českém	 překladu	 vyšla	 poprvé	
v	roce	1927	a	následně	se	dočkala	dalších	
vydání	(též	pod	názvem	O	labužnictví).
	 Ve	 chvílích,	 kdy	 člověk	 jídlem	 pouze	
nezahání	 akutní,	 fyziologický	 pocit	 hla-
du	 a	 pitím	 nutkavou	 žízeň,	 je	 vybírání,	
posuzování,	 degustování	 a	 ochutnávání	
všeho,	 co	 pozřeme,	 jednou	 z	 příjemných	
lidských	činností.	O	následném	hodnoce-
ní	nemluvě.	Jak	jsme	na	tom	ovšem	s	citli-
vostí	smyslového	vnímání,	jeho	přesností	
a	 schopností	 pojmenovat,	 zapamatovat	
a	vyhodnotit?	Zde	se	bohužel	pokrok	pro-
mítl	do	určité	pohodlnosti	dnešních	dnů.	
V	drtivé	většině	případů	jsme	přesvědče-
ni,	 že	 ze	 zakoupeného	 jídla,	 chráněného	
přísnými	 hygienickými	 předpisy,	 dobou	
spotřeby	a	trvanlivosti	se	neotrávíme	a	že	
voda	a	další	balené	nápoje	jsou	ošetřeny	
natolik,	 aby	nám	z	nich	nehrozila	 žádná	
vážná	nemoc.	Bez	 výraznějšího	 a	 detail-
nějšího	zkoumání	se	tedy	bezpečně	pustí-
me	do	jídla.	Naše	chuťové	a	čichové	smys-
ly	se	ale	tak	logicky	stávají	lenošnějšími,	
méně	vnímavými.	Ne,	že	bychom	nezachy-
tili,	 že	 s	 jídlem	 či	 pitím	 je	 něco	 v	 nepo-
řádku,	ale	nemáme	potřebu	se	výrazněji	
soustředit	na	to,	co	zrovna	jíme	či	pijeme.	
V	drtivé	většině	případů,	a	díky	mnohdy	
náročným,	zaneprázdněným	a	hektickým	
dnům,	 s	 konzumací	 spojíme	 obvykle	 ně-
jakou	další	činnost	–	četbu,	sledování	TV,	
zpráv	 na	 mobilním	 telefonu	 či	 důležité	
jednání.	V	těchto	případech	se	jídlo	stává	
jen	jakousi	hmotou,	kterou	do	sebe	vpra-
vujeme	 jen	 proto,	 abychom	 zahnali	 hlad	
a	doplnili	energetickou	zásobu.

	 Mnohdy	se	na	degustacích	po	přivoně-
ní	a	pozření	doušku	vína	setkávám	s	ná-
sledujícím:	„Já	 tam	cítím	něco...	Počkej...	
Co	to	je?	Já	to	znám…“	Ano,	většinou	tam	
„něco“	 cítit	 je.	 Když	 po	 chvilce	 trápení	
a	váhání	napovím	či	navrhnu,	ozve	se:	„No	
jasně!	Ano,	je	to	tam!“	Toto	odhalení	je	pak	
někdy	 vystřídáno	 konstatováním:	 „No	 jo,	
já	na	to	nemám	vlohy,	nemám	na	to	talent.	
Já	to	tam	nepoznám.“	Tato	sebekritika	ale	
není	vždy	tak	úplně	namístě.	V	drtivé	vět-
šině	případů	se	jedná	o	důsledek	tzv.	zane-
dbaných	smyslů.	Představme	si	všech	pět	
smyslů	 –	 zrak,	 sluch,	 hmat,	 čich	 a	 chuť.	
O	kterých	si	myslíte,	že	je	máte	nejlépe	vy-
vinuty?	Logicky	ty,	které	používáte	nejví-
ce,	v	drtivé	většině	zrak	a	sluch.	Přes	den	
takřka	bez	přestání	neustále	na	něco	kou-
káme,	něco	pozorujeme.	Od	samého	rána	
též	 posloucháme	 různé	 vjemy,	 muziku,	
mluvíme	s	někým	atd.	Ale	kdy	používáme	
chuť?	Jen	když	 jíme	nebo	pijeme	(zlomek	
času	oproti	použití	zraku).	A	kdy	čich?	Jen	
když	nás	něco	vyloženě	„práskne	přes	nos“	
nebo	potřebujeme	něco	zkontrolovat	(zlo-
mek	času	oproti	sluchu).	Chuť	a	čich	jsou	
oproti	jiným	zanedbané.	Je	to	jako	se	svaly	
–	když	se	netrénují,	ochabují.
	 Cvičit	 a	 zdokonalovat	 své	 smysly	 má	
dvojí	 cíl:	 jednak	 zlepšovat	 jejich	 práh	 cit-
livosti	 a	 schopnosti	 rozpoznat	 jednotlivé	
nuance	 a	 jednak	 schopnost	 vyvodit	 přes-
nější	závěr	na	základě	zhodnocení	celkové	
kompozice	jednotlivých	obsažených	složek.	
Jak	ale	na	to?	Není	zapotřebí	žádný	sofisti-
kovaný	tréninkový	plán	jako	v	posilovně.	Je	
to	prosté	–	jen	je	více	používejme.	Při	pří-
pravě	jídla	např.	ovoňte	všechny	používané	
suroviny	a	soustředěně	si	je	spojte	s	jejich	
názvem.	 Jinými	 slovy,	 spojte	 vjem	 s	 po-
jmem.	Po	přidání	přivoňte	znovu	k	pokrmu.	
Pokud	je	před	vás	servírováno	již	hotové	jíd-
lo,	zkuste	se	nejprve	pár	sekund	vždy	věno-
vat	jeho	vonným	složkám	a	zkuste	jednot-
livé	nuance	pojmenovat	(opět	zkusit	spojit	
vjem	s	pojmem).	Čich	ale	nemusíte	trénovat	

jen	u	jídla.	Zkuste	si	dle	vůně	zapamatovat	
místo,	kde	se	nacházíte,	kudy	obvykle	cho-
díte,	kde	se	pohybujete.	Ideálním	učebním	
prostředím	je	pak	jarní	rozkvetlá	louka,	za-
hrada	plná	plodů	či	les	–	hotové	učebnice!
	 To	stejné	s	chutí.	Rozptylujte	se	u	jídla	
pouze	pokrmem	samotným.	Zkuste	rozpo-
znat	jednotlivé	přísady	a	říct	si,	zda	je	tam	
cítíte	 výrazně,	 akorát	 či	 naopak	 vůbec.	
Pojmenujte	 si	 je.	Máte-li	 příležitost	 rau-
tu	či	pestré	hotelové	snídaně,	ochutnejte	
–	nikoliv	zkonzumujte	–	toho	co	nejvíce.	
Věnujte	vždy	prvních	pár	soust	na	pojme-
nování,	zhodnocení	a	zapamatování.
	 A	proč	tyto	smysly	trénovat?	Je	spous-
ta	důvodů,	proč	tuto	smyslovou	stránku	
nenechat	uvadat	a	pilně	ji	zdokonalovat.	
Za	 všechny	 si	 na	 závěr	 opět	 vypůjčím	
Brillat-Savarina:	„Zálibu v jídle shledává-
me v každém věku, u všech stavů, ve všech 
zemích i dobách; může se připojit ke všem 
ostatním rozkoším a zbývá poslední, která 
nás odškodňuje za ztrátu ostatních.“
	 Přeji	vám	tedy	neomylný	čich	a	vytří-
benou	chuť!

životní styl

TrÉNUjeme SVÉ SmYSlY
Michal Kadlec

Michal Kadlec. Foto: Michal Beneš
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Z novinek:
Vranka, Milan: Hory byly jejich osudem
Slovenský	 autor,	 novinář	 a	 spisovatel	 se	 ve	 svých	 kni-
hách	 věnuje	 horolezectví	 a	 hokeji.	 Nakladatelství	 Jota	
přichází	s	doplněným	vydáním	velmi	úspěšné	slovenské	
knihy	„Koniec	Pavúkov	v	Tatrách“	o	slovenských	a	čes-
kých	horolezcích,	které	spojovala	láska	k	horám	a	horole-
zectví.	A	spojila	je	i	smrt,	kterou	našli	předčasně	ve	svých	
milovaných	horách.	Peruánské	Andy,	Vysoké	Tatry,	Eve-
rest,	Pamír,	Kardhordó	na	Manáslu,	Annapurna,	Vysoké	
Tatry,	Broad	Peak,	Nanga	Parbat,	tam	všude	zaplatili	ho-
rolezci	cenu	nejvyšší	při	uskutečňování	svých	snů.

Hawk Goldie a Saunders Rachel:
Vzhůru do divočiny v lese
Duo	 anglických	 spisovatelek	 připravilo	 pro	 dětského	
čtenáře	průvodce	přírodou.	Tato	kniha	má	být	skvělým	
pomocníkem	 při	 plánování	 dobrodružství.	 Děti	 se	 nau-
čí,	co	si	s	sebou	zabalit,	jak	postavit	přístřeší,	jak	vázat	
uzly,	jak	se	umýt	v	lese.	Prostřednictvím	knížky	odhalují	
skrytá	zvířecí	doupata	nebo	poznávají	stromy	v	lese,	roz-
poznávají	zvířecí	stopy	a	přiblíží	si,	jak	používat	buzolu.	
Naučí	se	i	co	nedělat,	od	snědení	jedovaté	houby	až	po	za-

ložení	lesního	požáru.	Dozvědí	se,	že	i	v	přírodě	čeká	na	každého	pozorného	
človíčka	spoustu	dobrodružství	a	mnoho	úžasných	objevů.

Stojí za přečtení:
Tokarczuk, Olga:
Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých 
Olga	Tokarczuk	je	dlouhodobě	nejčtenější	polskou	au-
torkou.	V	roce	2019	získala	Nobelovu	cenu	za	literatu-
ru	za	rok	2018.	Název	knihy	je	citátem	z	básně	Willi-
ama	Blakea,	 jehož	velkou	 fanynkou	 je	hlavní	hrdinka	
Jana	Dušejková	–	stavební	inženýrka.	Musí	si	vydělávat	
na	živobytí	jako	učitelka	angličtiny	a	zeměpisu	v	Klad-
ské	kotlině	na	česko-polském	pomezí.	V	zimě	pracuje	
také	jako	správkyně	letních	bytů.	Její	vášní	je	astrolo-

gie	a	nadevše	miluje	zvířata.	Snaží	se	jim	všemožně	pomáhat	a	chránit	je,	
bojuje	proti	lidem,	kteří	jim	ubližují.	Varuje	před	nerozvážným	ničením	příro-
dy,	vidí	lidské	osudy	vepsané	do	hvězd.	Jednoho	dne	je	Janin	soused	nalezen	
mrtvý	 a	 následuje	 další	 vražda	 a	 pak	 další…	 Hrdinka	 o	 těchto	 vraždách	
něco	ví,	ale	policie	ji	neposlouchá.

Stančík, Petr: Jezevec Chrujda dobývá vesmír
Jezevec	Chrujda	žije	v	lese	Habřinci	se	svojí	milou	lasič-
kou	Aničkou,	obklopený	svými	kamarády.	Když	se	po-
třebuje	s	někým	poradit,	jde	za	sovičkou	Stáňou,	která	
je	z	celého	lesa	nejchytřejší.	Stáňa	je	po	nemoci	ochr-
nutá	a	nemůže	hýbat	křídly,	a	 tak	 létá	v	balónkovém	
křesle.	Chrujda	vysloví	přání	letět	na	Měsíc,	Stáňa	se	
pro	tento	nápad	nadchne	a	sestaví	raketu.	Kapr	Karel	
půjčí	 jezevcovi	 svoji	 rybí	 duši	místo	 skafandru	a	 ves-
mírné	dobrodružství	může	začít.	Čtenáře	celou	knihou	
provádí	nádherné	ilustrace	od	Petry	Dvořákové.

Zdroj obálek: http//obalkyknih.cz

městská knihovna tišnov
doporučuje

kurz alfa
Luděk Dolíhal

	 Kdy	 přijdeš	 domů?	 Kolik	 je	 hodin?	 Jak	 to	 šlo	
v	práci?	Otázky,	které	jsou	jednoduché,	a	pokládáme	
je	několikrát	za	týden.	Ale	jsou	i	otázky	jiné,	složi-
tější.	Jak	vznikl	život?	Proč	jsem	na	tomto	světě?	Jak	
mám	dobře	žít?	Tyto	otázky,	otázky	po	smyslu,	také	
vyžadují	naši	odpověď	a	ta	není	zrovna	jednoduchá.	
Také	jsem	se	na	ně	v	minulosti	ptal	a	odpovědi	jsem	
začal	postupně	objevovat	na	kurzu	Alfa.
	 Kurzy	Alfa	 jsou	dobrovolníky	organizované	bez-
platné	kurzy,	které	se	snaží	odpovědět	na	základní	
otázky	 lidského	života	z	křesťanského	úhlu	pohle-
du.	 Kurz	 Alfa	 se	 bude	 konat	 v	 příštím	 roce	 také	
v	 Tišnově,	 a	 to	 každý	 čtvrtek	 od	 16. 1. do 2. 4.	
Setkání	 začínají	 vždy	 večeří,	 následuje	 promluva	
na	dané	 téma	a	nakonec	se	problematika	diskutu-
je	v	malých	skupinkách	s	moderátory.	Setkání	trvá	
obvykle	kolem	dvou	hodin,	vše	probíhá	v	uvolněné	
atmosféře	a	účast	na	všech	večerech	je	nezávazná.

	 Pokud	se	tedy	chceš	setkat	s	dalšími	lidmi,	kte-
ří	 si	kladou	podobně	hluboké	otázky	 jako	 ty,	přijď	
mezi	 nás.	 První	 setkání	 proběhne	 16.	 ledna	 2020	
v	19.00	na	faře	v	Tišnově	(Kostelní	16).	Více	infor-
mací	na	www.kurzyalfa.cz.	
	 Z	 organizačních	 důvodů	 doporučujeme	 přihlásit	
se	předem	na	e-mail:	fubb1952@hotmail.com	nebo
tel.	702	435	817.	Srdečně	zve	tým	organizátorů.

městská knihovna tišnov
otevírací doba vánoce 2019

Upozorňujeme čtenáře, že od 23. 12. 2019
do 1. 1. 2020 bude knihovna UZAVŘENA.	

Opět	tu	pro	Vás	budeme	od	2.	1.	2020.
Přejeme	Vám	příjemné	prožití	vánočních	

svátků	a	těšíme	se	na	viděnou	v	roce	2020.
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Křičí	Karlík	z	obýváku:	„Mami,	mami,	(1. tajenka).“	„Kdepak,	Karlíčku,	to	přece	takhle	svítí	naše	vánoční	jedlička.“
Vzápětí	volá	Karlík	znovu:	„Maminečko,	maminečko,	(2. tajenka).“

VáNOčNí KřížOVKa 
Martin Sebera

V	minulém	čísle	skončil	desátým	dílem	celoroční	 luštitelský	cyklus	křížovek	Tišnovští	spisovatelé.	Správná	odpověď	posledního	
soutěžního	úkolu	zněla:	Kousíček	modré,	Klucanina,	autor	Jan	Lacina;	navíc	jsme	po	Vás	chtěli	vyluštění	bonusové	otázky	prolína-
jící	se	celým	rokem,	přičemž	správným	řešením	bylo	v	tomto	případě	jméno	Jan	Opatřil.	Do	seriálu	se	zapojilo	celkem	47	luštitelů,	
někteří	soutěžili	pouze	občas,	jiní	naopak	pravidelně.	Sedm	soutěžících	neudělalo	během	10	kol	včetně	zmiňovaného	bonusu	vůbec	
žádnou	chybu	a	z	nich	jsme	vylosovali	tři	výherce.	Jsou	jimi	Zdeněk Tomšík,	Jan Bradáč	a	Helena Pernicová.	Výherci	budou	redakcí	
osloveni,	případně	si	sami	mohou	na	telefonním	čísle	777	706	714	dohodnout	způsob	převzetí	cen	věnovaných	Městským	kulturním	
střediskem.	Počínaje	únorovým	číslem	začne	nová	celoroční	série	křížovek,	tentokrát	mapující	historii	Karasova	divadla.
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	 Od	 podzimu	 2019	 působí	 v	 Tišnově	
nový	 oddíl	 armwrestlingu	 AWK	 Mon-
ster	 Tišnov.	 Co	 to	 vlastně	 armwrestling	
je?	Armwrestling	je	česky	vlastně	páka,	
sportovní	terminologií	–	přetláčení	rukou.	
Sportovci	umístí	jednu	ruku	na	podložku	
a	snaží	se	přetlačit	soupeře.	Soutěží	se	le-
vou	i	pravou	rukou.	Cílem	je	dotknout	se	
hřbetem	 ruky	 soupeře	 fixátoru	 (podlož-
ky).	Musí	se	při	tom	dodržovat	sportovní	
pravidla	 a	 pokyny	 rozhodčího.	 Soutěže	
jsou	rozděleny	podle	váhových	kategorií	
a	na	levou	a	pravou	ruku.	Jsou	zde	také	
striktní	pravidla	(porušení	pravidla	např.	
zvednutí	lokte	z	podložky	nebo	předčasný	
start).	Tento	sport	je	více	známý	v	USA,	
ale	poslední	dobou	nabývá	na	oblíbenosti	
a	sledovanosti	v	celé	Evropě.	Závody	jsou	
pod	různými	světovými	federacemi.	Koná	
se	 mistrovství	 světa,	 mistrovství	 Evro-
py,	 mistrovství	 České	 republiky	 a	 další	
menší	regionální	soutěže.	Mezi	naše	sou-
časné	nejlepší	 reprezentanty	patří	např:	
Dušan	 Tesařík	 –	 mistr	 Evropy	 pravá	
ruka,	 Martin	 Vodák	 –	 vicemistr	 Evropy	
levá	 ruka,	 František	 Živný,	 který	 je	 do-
konce	 dvojnásobný	 mistr	 světa.	 Soutěží	
samozřejmě	 i	 junioři,	 mezi	 naše	 nejzná-
mější	patří	Adam	Číp.	Závodů	se	zúčast-
ňují	 také	 ženy	 a	 vozíčkáři.	 I	 zde	 máme	
známé	a	úspěšné	reprezentanty.	Za	ženy	
např:	 Gabriela	 Nosková,	 Věra	 Krásná,	
mezi	vozíčkáři	např.	Martin	Zábojník.
	 Zakladatelem	nového	oddílu	 je	p.	Mi-
chal	Moró	a	Mgr.	Marek	Voborný,	osobní	
fitness	trenér	a	současný	majitel	Fitness	
Olympia	Tišnov.	Pan	Moró	již	v	letošním	
roce	závodil	ve	Velké	ceně	Podivína,	kde	
získal	 3.	 místo,	 v	 Dubňanské	 páce	 byl	
čtvrtý	 a	 na	 závodech	 v	 Novém	 Jičíně	 Ji-
čínská	tlapa	skončil	na	3.	místě.	
	 V	 sobotu	 23.	 11.	 2019	 již	 jako	 AWK	
Tišnov	 vyrazili	 na	 soutěž	 do	 Nového	
Města	 nad	 Metují.	 Celkem	 se	 závodu	
zúčastnili	 4	 závodníci:	 Michal	 Moró,	
Marek	Voborný	a	za	 juniory	závodili	 Jiří	
Slezák	a	Marek	Raus.	Soutěž	byla	napí-
navá,	protože	zde	bylo	mnoho	závodníků	
ve	všech	kategoriích.	Pro	juniory	to	byla	
velká	 podívaná	 a	 také	 měli	 možnost	 se	
potkat	s	legendami	tohoto	sportu.	Nejlé-
pe	se	umístil	nováček	junior	Jiří	Slezák,	
který	vybojoval	krásné	 třetí	místo	v	ka-
tegorii	Novice	Men	left	+85	kg.	Za	nováč-

ky	na	levou	ruku	v	kategorii	do	85	kg	se	
umístil	Mgr.	Marek	Voborný	na	4.	místě	
a	 Marek	 Raus	 na	 7.	 místě.	 Na	 pravou	
ruku	 do	 85	kg	 obsadil	 Marek	 Voborný	
páté	místo	a	Marek	Raus	7.	místo	ze	12	
závodníků.	 Za	 muže	 +95	kg	 obsadil	 Mi-
chal	Moró	na	levou	ruku	5.	místo.	
	 Pro	tento	rok	se	členové	oddílu	již	zá-
vodů	 nezúčastní,	 ale	 chtěli	 by	 se	 dobře	
připravit	 na	 závody	 v	 roce	 2020.	 První	
závod	se	koná	v	Novém	Jičíně	s	názvem	
Visegrad	 Junior	 Grand	 Prix	 dne	 22.	 2.	
2020	a	 je	určený	pro	 juniory.	Dále	bude	
následovat	 14.	 3.	 2020	 Velká	 cena	 Po-

divína.	 Nejdůležitějším	 závodem	 bude	
Mistrovství	České	republiky	18.	4.	2020	
v	 Novém	 Městě	 nad	 Metují.	 Na	 podzim	
roku	2020	by	klub	chtěl	uspořádat	závod	
v	Tišnově.
	 Od	ledna	2020	bude	oddíl	zařazen	mezi	
sportovní	oddíly	TJ	Sokol	Tišnov.	Trénin-
ky	budou	probíhat	ve	Fitcentru	Olympia	
pod	dohledem	zkušených	trenérů.	Zveme	
tedy	případné	zájemce	z	 řad	dětí,	 junio-
rů	 i	 dospělých,	 kteří	 mají	 o	 tento	 sport	
zájem,	 aby	 nás	 kontaktovali	 na	 telefon	
777	117	847,	michal.moro@post.cz.

armWreSTlING V TIŠNOVě
Helena Žižlavská a Michal Moró

Foto: Eva Bednářová
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	 Když	jsem	vybíral	cíl	pro	letošní	expedi-
ci	do	Himálají,	měl	jsem	několik	podmínek:
	 1)	kopec	se	musí	dát	sjet	na	lyžích,
	 2)		měl	by	být	relativně	objektivně	bez-

pečný,
	 3)	pochod	ke	kopci	maximálně	týden.
	 Z	tohoto	pohledu	se	Mera	Peak	přímo	
nabízel.	 Délka	 celé	 akce	 se	 pohybovala	
mezi	 20	 až	 22	 dni,	 což	 bylo	 maximum,	
co	 jsem	si	mohl	dovolit.	Takže	domluvit	
agenturu	pro	permit	a	nosiče,	zaplatit	zá-
lohu,	zabookovat	letenku	a	jdeme	na	to.
	 Večerní	přílet	do	Káthmándú	stačil	tak	
na	sprchu	a	večeři.	Další	den	jsem	strá-
vil	na	mých	oblíbených	místech	Monkey	
Temple,	Durbar	Square	apod.	V	podvečer	
přebalit,	pár	schůzek	a	brzy	ráno	na	leti-
ště	a	snažit	se	odletět	do	Lukly.

	 Na	 letišti	 byl	 zmatek,	 již	 čtvrtý	 den	
nelétala	 kvůli	 počasí	 letadla	 do	 Lukly.	
Po	 osmihodinovém	 čekání	 se	 naskytla	
možnost	letět	helikoptérou	s	kanadskou	
skupinou.	Tak	jsem	vytáhl	dalších	tři	sta	
dolarů	z	kapsy	a	už	letím.
	 Večer	 v	 Lukle	 a	 další	 den,	 hurá,	
na	 trek.	 Ještě	 večer	 jsem	 se	 domluvil	
s	 nosičem,	 že	 nepůjdeme	 klasickou	 tra-
sou	dokola,	cirka	šest	dní,	ale	přímo	přes	
sedlo	Zatrawa	La	(4	580	m).	Což	je	na	za-
čátek	hodně	ostré	tempo.	Nicméně	mám	

nějakou	 trvalou	 aklimatizaci	 a	 dostatek	
zkušeností,	abych	se	s	tím	popral.	Dvojici	
Francouzů,	 která	 to	 taky	 zkoušela	 přes	
sedlo,	 musela	 kvůli	 výškové	 nemoci	 za-
chraňovat	helikoptéra.	
	 Povedlo	 se	 mi	 ušetřit	 hned	 tři	 dny	
a	 bez	 problému	 pokračuji	 v	 pochodu.	
Jediný	 problém	 je	 povolení	 na	 lyžování	
(chtějí	 po	 mně	 speciální	 permit	 na	 lyže	
za	1	500	dolarů),	ale	bakšiš	sto	dolarů	to	
spraví.	Za	čtyři	dny	jsem	v	poslední	ves-
nici	 Khare	 (4	 900	m)	 a	 tady	 rozkládám	
svůj	základní	tábor.	Cítím	se	dobře,	proto	
se	rozhoduji,	že	nebudu	používat	ani	zá-

kladní	tábor	ani	výškový	tábor	a	zkusím	
výstup	na	vrchol	přímo	s	Khare	a	zpátky.	
	 Hned	 druhý	 den	 se	 vydám	 na	 kopec	
na	lyžích,	za	cirka	tři	hodiny	jsem	na	úrov-
ni	výškového	tábora,	na	 lyžích	za	dvacet	
minut	zpátky	na	ledovci.	Cestou	potkávám	
skupinky,	 které	 se	 vrací	 z	 neúspěšného	
pokusu	 o	 vrchol	 (hodně	 nového	 sněhu).	
Podmínky	byly	super,	krásný	prašan,	tak-
že	si	lyžování	opravdu	užívám.
	 Další	 den	 dávám	 restday.	 Ten	 den	
hodně	 fouká	 a	 je	 jasné,	 že	 se	 podmínky	
na	kopci	změní.	Vítr	natlačí	prachový	sníh	
do	desek	a	lyžování	bude	v	krustě	oprav-
du	nepříjemné.	V	šest	večer	se	potkávám	
se	 šerpou	 Ang	 Gellu	 (byl	 jedenáctkrát	
na	 Everestu),	 který	 mě	 bude	 doprovázet	
při	výstupu.	Půjdeme	celou	noc	a	je	dobré	
být	s	někým	na	laně,	když	se	človek	motá	
mezi	trhlinami	v	neznámém	terénu.	(Sjezd	
už	bude	na	mně.)	 Jdu	spát	v	sedm	večer	
a	vstávám	o	půlnoci.	Rychlá	snídaně,	pár	
hrnků	čaje	a	jdeme	na	to.	Je	přesně	jedna	
hodina	po	půlnoci.	Ang	Gella	nasazuje	os-

tré	tempo	(on	nesnídal),	ale	můj	žaludek	
protestuje.	Tak	ho	trochu	krotím,	ale	i	tak	
jsme	 velice	 brzy	na	 ledovci.	 Tam	se	 roz-
hodneme	o	pokračování	přes	ledovec	v	te-
niskách	až	do	výškového	tábora	(5	850	m)	
a	tím	ušetříme	hodně	sil.
	 Ještě	 stále	 za	 hluboké	 noci,	 cirka	
ve	 čtyři	 ráno,	 se	 ve	 výškovém	 táboře	
přezouváme	 do	 bot.	 Ang	 Gellu	 do	 výš-

mera peaK 6 476 m
v rychlostním rekordu a dolů na lyžích

Branislav Adamec

Vesnice Khare.

Mera Peak.

Základní tábor.

Monkey Temple.

S lyžemi v džungli.
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	 Závodníci	tišnovského	týmu	potvrdili	v	posledním	závodu	se-
riálu	Mistrovství	ČR	Offroad	Maratonu	v	Ředhošti	svou	domi-
nanci	a	po	Radomíru	Benešovi,	vítězi	třídy	Pohár	čtyřkolky	4×4	
nad	500	ccm,	si	pojistili	svá	první	místa	Adam	Bezděk	–	mistr	
quad	4×4	a	Tomáš	Valenta	–	Pohár	čtyřkolky	do	500	ccm.	Navíc	
ve	 stejné	 třídě	 jako	 Valenta	 obsadil	 druhé	 místo	 jeho	 týmový	
kolega	Libor	Valerián	a	tyto	jezdce	s	pódiovým	umístěním	ještě	
doplnil	na	třetím	místě	třídy	mistr	sport	quad	4×2	Michal	Vág-
ner.	Ze	sedmi	jezdců	tak	v	domácím	mistrovství	získalo	pět	zá-
vodníků	pódiové	umístění.	Adam	Bezděk	se	navíc	stal	mistrem	
Německa	 v	 Cross	 country	 seriálu	 GCC	 Meisterschaft	 ve	 třídě	
Quad	4×4	a	prokázal	tak,	že	patří	k	evropské	špičce.
	 Další	jezdci	týmu	Jan	Suchomel	(Pohár	čtyřkolky	do	500	ccm)	
a	 Radek	 Šikula	 (Pohár	 čtyřkolky	 4×4	 nad	 500	 ccm)	 skončili	
ve	svých	třídách	na	6.	místech	a	u	obou	závodníků	se	na	tom-
to	umístění	podepsalo	zranění,	které	v	sezoně	utrpěli.	Zejména	
u	Radka	Šikuly	(loňský	mistr	třídy	do	500	ccm)	předčasné	od-
stoupení	z	domácího	seriálu	bylo	nepříjemné,	protože	až	do	září	
si	držel	druhé	místo	v	celkovém	pořadí,	hned	za	svým	týmovým	
kolegou	Radomírem	Benešem.
	 Nutno	 dodat,	 že	 tým	 Čtyřkolky	 Tišnov	 v	 sezoně	 2019	 jako	
správný	patriot	spojil	své	síly	s	Pivovarem	Tišnov	a	 jeho	 logo	

nesli	jezdci	týmu	hrdě	na	svých	hrudích	a	reprezentovali	tak	Tiš-
novské	pivo	na	domácích	i	zahraničních	kolbištích.	Poděkovat	
však	musím	i	ostatním	sponzorům,	bez	nichž	by	úspěchy	našeho	
týmu	v	sezóně	2019	nebyly	možné:	Repelent	Predátor,	Olbena,	
Hotelový	med,	BCE	dovozce	čtyřkolek	Can-am,	Tradepro,	Gala-
xy4bike,	Maziva-kapaliny,	Printo,	Belicar	servis	čtyřkolek,	Ko-
minictví	Mančík,	Řeznictví	u	Švandů.

sporT

3× mISTrY repUblIKY a 1× mISTrY NěmeCKa
Karel Volavý, za Čtyřkolky Tišnov racing team z.s.

Pět jezdců tišnovského týmu oslavilo pódiové umístění! Zleva: Libor 
Valerián, Tomáš Valenta, Radomír Beneš, Michal Vágner a Adam 
Bezděk. Foto: Karel Volavý

kových,	já	do	skialpinistických,	a	pokra-
čujeme.	 Východ	 slunce	 nás	 zastihl	 asi	
150	výškových	metrů	nad	táborem.	Naše	
tempo	postupně	ztrácí	dynamiku	a	mírně	
zpomalujeme.	Já	se	více	věnuji	trhlinám,	
protože	 za	pár	hodin	 tudy	pojedu	na	 ly-
žích.	 Před	 devátou	 ráno	 jsme	 na	 vrcho-
lu.	Krásné	výhledy,	žádné	oblaky,	vidíme	
Everest,	 Lhotse,	 Makalu,	 Ama	 Dablam	
a	 spousty	 jiných	 kopců.	 Cca	 za	 čtyřicet	
minut	si	obouvám	lyže,	začínám	lyžovat.	
Prvních	 cca	 třicet	 metrů	 na	 laně	 a	 pak	
už	sám	za	sebe.	Lyžování	není	strmé,	ale	
podmínky	 jsou	 velice	 nepříjemné	 (led,	
krusta,	 jenom	 občas	 oblouk	 v	 dobrém	
sněhu).	V	jeden	moment	se	mi	vypla	lyže	
a	odjíždí	do	údolí.	To	není	dobré,	budu	se	

muset	vzdát	snu	o	slyžování	hory	(blesk-
lo	mi	hlavou).	Naštěstí	lyži	uviděla	jediná	
skupina,	která	byla	na	kopci,	a	označila	
trhlinu,	do	které	lyže	zajela.	
	 Musím	čekat	až	ke	mně	sestoupí	Ang	
Gella	a	společně	na	laně	lyži	vytáhneme.	
Pak	se	už	sjezd	odehrává	ve	výrazně	lep-
ších	podmínkách	 (prašan),	 pokračuji	 bez	
problému	 až	 dolů	 do	 základního	 tábora.	
Tam	mně	gratulují	známí,	které	jsem	po-
tkal	na	treku,	a	dávají	mi	pít,	čekám	asi	
dvě	hodiny,	než	sestoupí	Ang	Gellu	a	spo-
lečně	se	dostaneme	do	vesnice.	V	poledne	
jsme	tam.	Hned	jdu	spát	a	vstávám	za	čty- ři	hodiny	a	mám	strašný	hlad.	Jdu	do	„hos-

pody“	Lodge,	abych	doplnil	kalorie.	Místní	
mi	 chodí	 gratulovat,	 podle	 všech	 zdrojů	
jsme	 první,	 kdo	 vystoupil	 na	 Mera	 Peak	
přímo	z	vesnice	a	slyžoval	z	vrcholu,	a	to	
vše	za	cirka	jedenáct	hodin	včetně	hledání	
a	vytahování	lyže	z	trhliny.
	 Když	vás	poplácávají	po	zádech	míst-
ní	šerpové,	kteří	byli	x	krát	na	Everestu,	
tak	to	je	ta	největší	pocta.
	 Pak	se	co	nejrychlejším	tempem	vydá-
vám	zpátky	do	Lukly,	přebookuji	letenku	
a	za	16	dní	jsem,	i	s	cestou,	zpátky	doma.

Foto: archiv Branislava AdamceV devět ráno konečně na vrcholu.

Kluci mi závidí sjezd.

Vlevo Everest a Lhotse.



TN 01/202054

sporT

	 Stolní	tenisté	TTC	Koral	Tišnov,	z.	s.,	
zahájili	 novou	 sezónu	 se	 třemi	 druž-
stvy	 v	krajských	a	 okresních	 soutěžích.	
Po	 devíti	 soutěžních	 kolech	 je	 družstvo	
„A“,	hrající	divizi	Jihomoravského	kraje,	
zatím	na	8.	místě,	družstvo	„B“	je	v	kraj-
ské	soutěži	2.	třídy	je	na	11.	místě	a	druž-
stvo	 „C“,	hrající	 okresní	přebor	3.	 třídy,	
je	ve	své	soutěži	v	čele.
	 Kromě	 těchto	 dlouhodobých	 soutěží	
hrají	žáci	okresní,	krajské	a	celorepub-
likové	bodovací	turnaje,	na	nichž	získá-
vají	 cenné	 herní	 zkušenosti.	 Úspěchy	
žáků	 jsou	 výsledkem	 dobré	 práce	 tre-
nérů	 a	 také	 přístupu	 zkušených	 hráčů,	
jejich	 sparingpartnerů.	Čtveřici	 trenérů	
Jiří	Dospíšil	st.	(licence	B),	Zdeněk	Tro-
jánek	(B),	Ivan	Miovský	(C)	a	Vítězslav	
Krištof	(C)	doplňuje	zkušený	hráč	Pavel	
Dospíšil	 st.	 Zkvalitnění	 tréninkového	
procesu	přineslo	ovoce	v	podobě	zvýšení	
výkonnosti	 žáků	a	 také	navýšení	počtu	
členů	 mládeže.	 K	 dnešnímu	 dni	 máme	
registrováno	 celkem	 42	 žáků	 ve	 věku	
od	6	do	18	let.	Dospělou	část	spolku	tvo-
ří	26	mužů.	Do	nové	sezóny	k	nám	při-
šla	žákyně	z	Ukrajiny	Anastasia	Dreits	
(11	let),	do	které	vkládáme	velké	naděje	
do	budoucna.
	 V	sobotu	30.	listopadu	2019	se	usku-
tečnil	 ve	 sportovní	 hale	 SSK	 Tišnov	
okresní	přebor	mužů	a	žáků.	Turnaje	se	
zúčastnilo	34	mužů	a	31	žáků.	Na	tom-
to	turnaji	se	potvrdilo,	že	kvalita	našich	

žáků	 jde	 prudce	 nahoru,	 neboť	 všichni	
žáci	sbírali	cenné	kovy	ve	svých	katego-
riích.	V	kategorii	mladších	žáků	vybojo-
val	1.	místo	Martin	Krištof	(9	let)	a	dru-
hé	místo	 obsadil	Viktor	Halva	 (12	 let).	
Oběma	 těmto	 žákům	 patřilo	 i	 1.	 místo	
ve	 čtyřhře.	 Hráčka	 Anastasia	 Dreits	
spolu	 s	 Jonášem	 Hálou	 z	 Kuřimi	 obsa-
dila	3.	místo	v	této	kategorii.	V	katego-
rii	 mladších	 žákyň	 si	 Anastasia	 Dreits	
vybojovala	 zlatou	 medaili.	 Ve	 starších	

žácích	 obsadil	 1.	 místo	 Zdeněk	 Bahen-
ský	 (13	 let),	2.	místo	Tomáš	Bahenský	
(13	 let)	 a	 spolu	 také	 vybojovali	 zlato	
ve	čtyřhře.	V	soutěžích	dospělých	 jsme	
rovněž	nepřišli	zkrátka,	neboť	okresním	
přeborníkem	 v	 kategorii	 mužů	 se	 stal	
náš	nejlepší	hráč	Jiří	Dospíšil	ml.	a	třetí	
místo	si	vybojoval	Josef	Vitula.	Poslední	
bronzový	kov	získali	ve	čtyřhře	Jiří	Do-
spíšil	st.	a	Pavel	Dospíšil	ml.
	 Před	sebou	máme	ještě	dlouhou	sezó-
nu	a	na	jejím	konci	budeme	hodnotit,	jak	
soutěže	dospělých,	tak	soutěže	mládeže.	
Také	bych	chtěl	touto	cestou	poděkovat	
za	 podporu	 hlavnímu	 sponzorovi,	 firmě	
Koral	Tišnov,	s.	r.	o.,	dále	městu	Tišnov	
a	 základní	 škole	 Smíškova	 za	 krásné	
prostředí	tělocvičny,	kde	hrajeme	již	ně-
kolik	let.

STOlNí TeNISTÉ
vstoupili do nového ročníku soutěží

Rostislav Černoch

Zleva: trenér Vítězslav Krištof, Anastasia Dreits, Lukáš Krištof, Martin Krištof, Tomáš Bahenský, 
Zdeněk Bahenský, trenér Zdeněk Trojánek, Viktor Halva.  Foto: archiv TTC Koral Tišnov, z. s.
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Kam V TIŠNOVě
přehled akcí v Tišnově a okolí

leden
 číslo 01

2020

Datum Čas Akce Místo Organizuje

6.10.2019	–	
31.12.2019

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

hřiště u ZŠ Tišnov, Smíškova Atletický klub AK Tišnov

19.	12.	2019 15.00–17.00
Tradiční předvánoční vystoupení 
Jiřího Helána a Rosti Komosného

jídelna CSS Tišnov
Centrum sociálních služeb 
Tišnov, příspěvková organizace

22.	12.	2019 17.00–18.00 NA CESTĚ Orator, Lažánky 41 Kafé–Restaurant–Galerie

26.	12.	2019 17.00–18.30
Štěpánský koncert Tišnovského 
komorního orchestru

kostel sv. Václava
Městské kulturní středisko 
Tišnov

29.	12.	2019 17.00–18.00 Jiří Helán Orator, Lažánky 41 Kafé–Restaurant–Galerie

1.	1.	2020 17.00 Novoroční ohňostroj náměstí Míru
Městské kulturní středisko 
Tišnov

3.	1.	2020 19.30–21.00
Progres 2 – novoroční koncert 
legendární kapely

Kino Svratka
Městské kulturní středisko 
Tišnov

6.	1.	2020 18.00–21.00
Moderní PSYCHOHYGIENA
Práce na zlepšení zdraví a psychické 
odolnosti, koučovací přístup

Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro 
BALANCE INSTITUT

BALANCE INSTITUT, z. s.

7.	1.	2020 17.00–18.30
PSYCHOHYGIENA pro maminky 
malých dětí 

Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro 
BALANCE INSTITUT

BALANCE INSTITUT, z. s.

9.	1.	2020 17.00–17.45 Cvičení pro těhotné – 1. setkání
Rodinné centrum Studánka, 
Riegrova 318, Tišnov

Rodinné centrum Studánka

11.	1.	2020 13.00–18.00
DEJTE SI DÁREK a změňte KVALITU 
ŽIVOTA – kurz EFT
– univerzální léčebná metoda

Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro 
BALANCE INSTITUT

BALANCE INSTITUT, z. s.

15.	1.	2020 8.00–8.45
Zdravá a krásná – cvičení pro ženy 
s hlídáním dětí – 1. setkání

Rodinné centrum Studánka, 
Riegrova 318, Tišnov

Rodinné centrum Studánka

16.	1.	2020 18.15–20.00 Předporodní příprava – 1. setkání
Rodinné centrum Studánka, 
Riegrova 318, Tišnov

Rodinné centrum Studánka

17.	1.	2020 19.00–21.30 Odhalená pravda Kino Svratka
Městské kulturní středisko 
Tišnov

19.	1.	2020 16.00–17.00
První svobodné volby pro Tišnov 
očima pamětníků

Podhorácké muzeum 
v Předklášteří

Podhorácké muzeum

21.	1.	2020 17.30–19.30 Workshop NAJDI SVŮJ STYL
Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro 
BALANCE INSTITUT

BALANCE INSTITUT, z. s.

22.	1.	2020 15.00–16.15
Písničky ze starých časů
Nechte si chutnat

knihovna DPS, Králova 1742 CSS Tišnov a deTOX, z. s.

22.	1.	2020 19.30–21.30 Trio Českého rozhlasu Velký sál MěKS
Městské kulturní středisko 
Tišnov

25.	1.	2020 9.00–13.00 Manipulace ve vztazích a v rodině
Rodinné centrum Studánka, 
Riegrova 318, Tišnov

Rodinné centrum Studánka

25.	1.	2020 20.00–02.00 Bleděmodrý ples Sokolovna Tišnov T. J. Sokol Tišnov

výstava

hudba

přednáška

divadlo

promítání

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:



57KAM 01/2020

leden 2020 Kam v Tišnově

26. 11. – 20. 12. 2019 KNIHY MÉHO SRDCE – Knihy očima dětí Městská knihovna Tišnov

1. 11. – 31. 12. 2019 Kristýna Nedorostová – Vnitřní světy (obrazy) Domov sv. Alžběty

10. 11. 2019 – 12. 1. 2020 Sametová revoluce. Události v listopadu 1989 s důrazem na Tišnovsko Podhorácké muzeum v Předklášteří

1. 11. – 31. 12. 2019 Výstava: SEN O SVOBODĚ – Plakáty „něžné“ revoluce Městská knihovna Tišnov

1. 12. 2019 – 16. 2. 2020 Jídlo zimního času aneb Od Dušiček po Hátu Podhorácké muzeum v Předklášteří

11. 1. – 29. 2. 2020 Jaroslav Jebáček – Tišnovsko ve fotografiích Domov sv. Alžběty

Datum Čas Utkání	nebo	název	akce Místo Organizuje

tenis 11.	1.	2020 8.00 Wilson Cup, turnaj starších žákyň hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

basketbal 11.	1.	2020 9.00 SKB Tišnov – Žabiny Brno, dívky U13, 1. zápas těl. ZŠ Smíškova SKB Tišnov

basketbal 11.	1.	2020 10.30 SKB Tišnov – Žabiny Brno, dívky U13, 2. zápas těl. ZŠ Smíškova SKB Tišnov

stol.	tenis 11.	1.	2020 16.00 TTC Koral Tišnov – Sokol Vracov těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

stol.	tenis 11.	1.	2020 16.00 TTC Koral Tišnov B – TJ Holásky C těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

tenis 12.	1.	2020 8.00 Wilson Cup, turnaj starších žákyň hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

stol.	tenis 12.	1.	2020 9.00 TTC Koral Tišnov C – Nové Bránice B těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

futsal 12.	1.	2020 20.00 ASM Dolní Loučky B – Panama Boys Brno hala SSK Tišnov ASM Dol. Loučky

basketbal 14.	1.	2020 18.00 SKB Tišnov – Sokol Šlapanice, ženy hala SSK Tišnov SKB Tišnov

basketbal 18.	1.	2020 9.00 SKB Tišnov (+Podolí, Hodonín), hoši U12, turnaj těl. ZŠ Smíškova SKB Tišnov

futsal 18.	1.	2020 20.00 ASM Dolní Loučky – Bar. Jakubčovice, 2. liga hala SSK Tišnov ASM Dol. Loučky

basketbal 19.	1.	2020 9.00 SKB Tišnov – Renocar Podolí, ženy hala SSK Tišnov SKB Tišnov

basketbal 21.	1.	2020 18.00 SKB Tišnov – VSK Uni Brno jun., ženy hala SSK Tišnov SKB Tišnov

futsal 24.	1.	2020 20.00 ASM Dolní Loučky B – BP Štěpán Vyškov hala SSK Tišnov ASM Dol. Loučky

tenis 25.	1.	2020 8.00 Wilson Cup, turnaj mladších žáků a žákyň hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

basketbal 25.	1.	2020 9.00 SKB Tišnov (+Blansko, Kyjov), dívky U11, turnaj těl. ZŠ Smíškova SKB Tišnov

futsal 25.	1.	2020 9.00 1. FC Květnice Tišnov – AC Napoleon Prace hala SSK Tišnov 1. FC Květnice

futsal 25.	1.	2020 10.00 ASM Dolní Loučky C – AC Napoleon Prace hala SSK Tišnov 1. FC Květnice

futsal 25.	1.	2020 11.00 1. FC Květnice Tišnov – Hombres Brno hala SSK Tišnov 1. FC Květnice

futsal 25.	1.	2020 12.00 ASM Dolní Loučky C – Hombres Brno hala SSK Tišnov 1. FC Květnice

basketbal 25.	1.	2020 14.00 SKB Tišnov – BK Blansko, dívky U15, 1. zápas hala SSK Tišnov SKB Tišnov

basketbal 25.	1.	2020 16.00 SKB Tišnov – BK Blansko, dívky U15, 2. zápas hala SSK Tišnov SKB Tišnov

stol.	tenis 25.	1.	2020 16.00  TTC Koral Tišnov – Sokol Rebešovice těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

stol.	tenis	 25.	1.	2020 16.00 TTC Koral Tišnov B – SK Kuřim B těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

tenis 26.	1.	2020 8.00 Wilson Cup, turnaj mladších žáků a žákyň hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

stol.	tenis 26.	1.	2020 10.00 TTC Koral Tišnov – Sokol Znojmo B těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

stol.	tenis 26.	1.	2020 10.00 TTC Koral Tišnov B – Sokol Znojmo E těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

futsal 31.	1.	2020 20.00 ASM Dolní Loučky – AC Jeseník, 2. liga hala SSK Tišnov ASM Dol. Loučky
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Knihy očima dětí
– žákovská výstava 
26. 11. 2019 – 30. 4. 2020 
městská knihovna tišnov 

Městská knihovna Tišnov a ZŠ Smíškova před-
stavují žákovskou výstavu v rámci projektu 
na podporu dětského čtenářství Knihy mého 
srdce. Výtvarné práce dětí vznikaly jako odezva 
na předcházející aktivity, ve kterých děti četly, 
psaly a kreslily. Výstava bude ke zhlédnutí během 
otevírací doby knihovny.

Jídlo zimního času
aneb od dušičeK po hátu
3. 12. 2019 – 16. 2. 2020
podhorácké muzeum

Zachycení magického období přelomu roku za-
čátkem 20. století se zaměřením na historické 
pokrmy. I na Tišnovsku byly typické pro svátky, 
obchůzky, pracovní příležitosti a poněkud se od-
lišovaly od současných. Mnohdy můžeme pozo-
rovat předkřesťanské kořeny prolnuté s křesťan-
skou věroukou. Návštěvník objevuje starobylý 
způsob venkovského života založený na spolu-
práci rodin a sousedů ve všední den a při trávení 
svátků.

princové Jsou na draKa
22. 12. 2019, 14.00 a 16.00 hod.
sokolovna tišnov

Karasovo divadlo srdečně zve své příznivce 
na vánoční uvedení pohádky Princové jsou 
na draka. Pro děti dáreček. 

příroda a trofeJe lovné zvěře
4. 1. – 9. 2. 2020, 13.00–17.00 hod.
Galerie diana tišnov, Koráb 133

Bohyně lovu Diana otevře výstavu Příroda ob-
jektivem Josefa Permedly a Trofeje lovné zvěře 
MVDr. Jiřího Mouky dne 4. ledna 2020 vernisáží 
v 10.00 hodin. Na fotografiích je současná tvář 
krajiny a život v přírodě na Tišnovsku. Na výsta-
vě budou ke zhlédnutí trofeje lovné zvěře nejen 
z České republiky, ale také ze Slovenska, Ruska 
a Namibie. 

zaKleté pírKo
4. 1. 2020, 17.00 hod.
Kino svratka

Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými sestra-
mi, kterým musí neustále sloužit. Jednoho dne najde 
pírko, jehož pomocí si přivolá prince Vítka, zakletého 
do ptačí podoby. Když zlé sestry zjistí, že se Aninka 
schází s pohledným mladíkem, pírko jí vezmou, zničí 
a Vítek zmizí. Jedinou možností, jak zlomit jeho pro-
kletí, je, že ho Aninka najde kdesi ve světě.

tříKrálový průvod 
6. 1. 2020, 16.00 hod.
kostel sv. václava, tišnov

Přijďte s námi oslavit 20. výročí tříkrálové sbír-
ky! Srdečně zveme všechny koledníky, doprovod 
skupinek i dárce na tříkrálový průvod. Sejdeme 
se v 16.00 hodin v kostele sv. Václava při sváteč-
ním tříkrálovém požehnání, po kterém se vydáme 
průvodem se světélky na tišnovské náměstí. Kaž-
dý účastník požehnání v tříkrálové koruně bude 
zařazen do slosování o zajímavé ceny. Drobné 
občerstvení po skončení akce zajištěno.

cvičení pro těhotné
začínáme 9. 1. 2020
17.00–17.45 hod.
rodinné centrum studánka

Skupinové cvičení je vhodné pro ženy od ukon-
čeného 1. trimestru fyziologického těhotenství. 
Cvičební lekce jsou zaměřeny na protažení a po-

sílení důležitých svalových skupin, nácvik správ-
ného dýchání, držení těla a na zvýšení kondice 
důležité k samotnému porodu. Cvičení vede fy-
zioterapeutka Mgr. Martina Šaclová.

Koncert pěvecKého sdružení
moravsKých učitelů
11. 1. 2020, od 19.00 hod.
Kulturní dům hradčany

V hradčanském kulturním domě se uskuteční 
koncert Pěveckého sdružení moravských uči-
telů (www.psmu.cz). Představíme Vám skladby 
B. Smetany, L. Janáčka, A. Dvořáka a dalších hu-
debních skladatelů. Závěr večera Vám zpříjemní 
harmonikář Michal Silnica. Občerstvení zajiště-
no. Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně 
zváni. Kontakt: Rostislav Ekl, mob. 777 609 083.

cats
11. 1. 2020, 20.00 hod.
Kino svratka

Příběh se odehrává na legendárním kočičím 
bále, který se koná jednou ročně a jedna vybraná 
kočka na něm vždy dostane šanci na nový život. 
Volbu provádí ta nejstarší z nich, pravidla zná 
snad jen ona, ale všichni se snaží, aby se právě 
oni stali těmi vyvolenými. Oscarový režisér Tom 
Hooper (Králova řeč, Bídníci) se obklopil těmi 
nejlepšími herci, zpěváky a tanečníky a slibuje 
nezapomenutelný divácký zážitek.

cvičení pro ženy
zdravá a Krásná
začínáme 15. 1. 2020
8.00–8.45 hod.
rodinné centrum studánka
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Zveme všechny ženy na kurz cvičení se zkuše-
nou fyzioterapeutkou Mgr. Martinou Šaclovou. 
Pozornost bude věnována zejména správnému 
držení těla, aktivaci hlubokého stabilizačního 
systému a prevenci bolestí pohybového aparátu. 
Ženy se naučí při cvičení správně dýchat a ne-
přetěžovat rizikové partie nevhodnými návyky. 
Na závěr si dopřejeme krátkou masáž. V případě 
zájmu zajistíme hlídání dětí.

předporodní příprava
začínáme 16. 1. 2020
18.15–20.00 hod.
rodinné centrum studánka

Základ kurzu tvoří 3 setkání s certifikovanou 
dulou a laktační poradkyní Martinou Holíkovou 
Blahovou, v nichž se budeme věnovat těho-
tenství, přípravě na porod, výběru porodnice, 
porodnímu plánu, průběhu porodu, bondingu, 
šestinedělí, kojení a péči o novorozence. Čtvrté 
setkání s fyzioterapeutkou Mgr. Martinou Šaclo-
vou je zaměřeno na bezpečné polohování a ma-
nipulaci s novorozencem.

dolittle
18. 1. 2020, 17.00 hod.
Kino svratka

Příběh výjimečného muže, pozoruhodného ze-
jména tím, že si mnohem víc než s lidmi rozu-
měl se zvířaty. A to doslova. Náš doktor Dolittle 
ovšem není nudný veterinář, nýbrž stoprocentní 
dobrodruh, po jehož boku se nelze nudit.

stavařsKý ples
18. 1. 2020, 20 hod.
sokolovna tišnov

K tanci a poslechu hraje: Hudební skupina SYRINX 
Olomouc – velký sál, Malá banda – restaurace 
Krček. Z programu: předtančení Sokol Telnice, 
akrobatický rokenrol. Bohatá půlnoční tombola. 
Předprodej vstupenek od 7. ledna v Knihkupectví 
paní Rašková, ul. Brněnská, Tišnov, pořadatelské 
firmy. Cena vstupenky 100 Kč. 

první svobodné volby
pro tišnov očima pamětníKů
19. 1. 2020 v 16.00 hod.
podhorácké muzeum

Beseda přiblíží atmosféru po listopadových udá-
lostech 1989, které přinesly možnost svobodně 
vybrat do městského zastupitelstva v Tišnově 
důvěryhodné spoluobčany. Občanské fórum dalo 
popud k pozvolnému rozvoji místní politické an-
gažovanosti. Příběhy protagonistů a pamětníků, 
jejich osudy a názory budou pro návštěvníky 
jistě zajímavé. Všeobecný vývoj celého regionu 
za posledních 30 let je dostatečně vypovídající.  

nový pohled na JihomoravsKé 
šibenice v raném novověKu
prof. phdr. Josef unger, csc. 
21. 1. 2020, 17.00 hod.
městská knihovna tišnov

Zveme všechny příznivce historie na přednášku 
prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc., a kolektivu o ši-
benicích na jižní Moravě. Přednášku pořádá spo-
lek Continuum vitae. Vstupné 50 Kč. Vstupenky 
v prodeji na místě v den konání akce.

inspirativní snídaně v Knihovně 
čo funguje v marketingovej komu-
nikácii – michal pastier
23. 1. 2020, 8.30–10.00 hod.
městská knihovna tišnov 

Knihovna se od ledna zapojila do projektu 
Brain&Breakfast. Smyslem akce je nabídnout 
posluchačům nové obzory, představit zkušenosti 
osobností z různých oborů a nabídnout kvalitní 

prostředí pro rozvoj znalostí. Michal Pastier je 
spolumajitel a kreativní ředitel reklamní agentury 
Zaraguza a branding studia GoBigname. Zara-
guza získala zlatou Euro Effie za nejefektivnější 
reklamní kampaň v Evropě a Grand Prix za nej-
lepší profil na sociálních sítích v ČR. Michal 
byl zařazen mezi Top 100 evropských inovátorů 
podle Google a Financial Times. Je nejmladším 
držitelem prestižního ocenění FILIP za výjimečný 
přínos slovenské reklamě. Změna termínu vy-
hrazena, sledujte web knihovny. Téma přednášky 
bude známo 3 týdny před konáním. Akce není 
vhodná pro děti! Hlídání knihovna nezajišťuje. 

manipulace ve vztazích
a v rodině
25. 1. 2020, 9.00–13.00 hod.
rodinné centrum studánka

S manipulací se setkáváme denně, ať už s vě-
domou, nebo nevědomou. Zasahuje do našich 
životů, ovlivňuje výchovu, vztahy a komunikaci. 
Cílem prožitkového workshopu s MUDr. Taťja-
nou Horkou je porozumět, co s námi manipulace 
dělá, jak se s ní vyrovnat a jak s ní pracovat, aby-
chom obnovili rovnováhu ve vztazích v rodině 
napříč generacemi a vykročili směrem k láskypl-
né komunikaci.

bleděmodrý ples
25. 1. 2020, 20.00 hod.
sokolovna tišnov

T. J. Sokol Tišnov Vás srdečně zve na společen-
skou akci s názvem Bleděmodrý ples, který se 
koná v tišnovské sokolovně. Inspirací k názvu 
plesu je bleděmodrá barva, která navozuje pocit 
klidu a uvolnění, nekonečně modré oblohy i nos-
talgickou vzpomínku na prázdninové šumění 
mořských vln. Přijďte se i vy rozvolnit do rytmu 
živé hudby, která bude hrát až do dvou do rána, 
nechat se pobavit bohatým programem a okusit 
štěstí v tombole. Vítěze v tombole potěší veselá 
cena a modrá barva společenského oděvu bude 
oceněna drobnou pozorností. Těší se na Vás po-
řadatelský výbor T. J. Sokol Tišnov.
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leden
 číslo 01

2020

2.
čt

19.30 tenKrát podruhé PREMIÉRA
F | 115' | komedie, drama, romantický | 15+ | 130 Kč | tit.

4.
so

17.00 zaKleté pírKo PREMIÉRA
ČR | 94' | pohádka | přístupné | 130/110 Kč 

19.30 nenávist PREMIÉRA
USA | 95' | horor | 15+ | 130 Kč | tit. 

5.
ne

17.00 ledové Království ii 3D
USA | 103' | animovaný | přístupné | 150/130 Kč | dab.

20.00 šŤastný nový roK
ČR, SR | 90' | komedie, romantický | 12+ | 130 Kč 

8.
st

19.30 portrét dívKy v plamenech
 FILMOVÝ KLUB
F | 120' | drama, historický | přístupné | 100/80 Kč | tit.

9.
čt

19.30 na nože PREMIÉRA
USA | 130' | kriminální, mysteriózní, drama | 12+ | 
130 Kč | tit.

10.
pá

19.30 pod vodou PREMIÉRA
USA | 95' | sci-fi, horor, akční | 12+ | 130 Kč | tit. 

11.
so

17.00 ledové Království ii
USA | 103' | animovaný | přístupné | 130/110 Kč | dab.

20.00 cats PREMIÉRA
USA, VB | 106' | muzikál | 12+ | 130 Kč | tit.

12.
ne

17.00 zaKleté pírKo
ČR | 94' | pohádka | přístupné | 130/110 Kč 

19.30 šŤastný nový roK
ČR, SR | 90' | komedie, romantický | 12+ | 130 Kč 

13.
po

19.30 Jiří suchý – lehce se s životem prát
ČR, SR | 102' | dokumentární | přístupné | 130 Kč 

14.
út

17.00 vlastníci BIO SENIOR
ČR | 96' | komedie, drama | 12+ | 70 Kč 

15.
st

19.30 můJ příběh PREMIÉRA
ČR | 90' | romantický, drama | 12+ | 130 Kč 

16.
čt

19.30 případ mrtvého nebožtíKa PREMIÉRA
ČR | 95' | komedie | 12+ | 130 Kč 

18.
so

17.00 dolittle 3D, PREMIÉRA
USA | 106' | dobrodružný | přístupné | 150/130 Kč | dab.

20.00 mizerové navždy PREMIÉRA
USA | 117' | 12+ | 130 Kč | tit. 

19.
ne

17.00 zaKleté pírKo 
ČR | 94' | pohádka | přístupné | 130/110 Kč 

19.30 na nože
USA | 130' | kriminální, mysteriózní, drama | 12+ |
130 Kč | tit. 

21.
út

19.00 nabarvené ptáče
ČR, SR, U| 169' | drama | 18+ | 130 Kč | tit. 

23.
čt

19.30 příliš osobní známost
 PREMIÉRA S PŘEKVAPENÍM!
ČR | 107' | komedie | 15+ | 150 Kč 

24.
pá

19.30 KrálíčeK JoJo PREMIÉRA
ČR, NZ | 108' | komedie, drama | přístupné | 130 Kč | tit. 

25.
so

17.00 dolittle
USA | 106' | dobrodružný | přístupné | 130/110 Kč | dab.

20.00 příliš osobní známost 
ČR | 107' | komedie | 15+ | 130 Kč 

26.
ne

16.00 veselá pouŤ
 – hosté Jů a hele DIVADLO PRO DĚTI
ČR | 60' | divadlo  | přístupné | 130/110 Kč 

29.
st

19.30 25 Km/h FILMOVÝ KLUB
D | 116' | komedie, road movie | 12+ | 100/80 Kč | tit. 

30.
čt

19.30 malé ženy PREMIÉRA
USA | drama, romantický | přístupné | 130 Kč | tit. 

31.
pá

17.00 tlapKová patrola:
vždy ve střehu PREMIÉRA
USA | 70' | animovaný | přístupné | 130/110 Kč | dab. 

19.30 Gentlemani PREMIÉRA
USA | 113' | akční, komedie | 15+ | 130 Kč | tit.

vstupenKy lze zakoupit:
•  na pokladně kina hodinu před začátkem představení
•  v TIC na nám. Míru 120
 pondělí a pátek 8.00–12.30, 13.00–18.00
 úterý až čtvrtek 8.00–12.30, 13.00–15.00
• online na webu kina

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

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

PRaCovniCe balení hoTovýCh výRobků

Požadujeme:   • ZŠ/sŠ vzdělání
 •  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 e-mailovou adresu prace@thuasne.cz.
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Hledáme nové
pracovníky

do ošetřovatelskéHo 
týmu!

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace
přijme na lůžkové oddělení 

sanitářky a ošetřovatelky

pokud jste komunikativní a máte pečovatelské schopnosti,
je to práce vhodná právě pro vás.
sanitářský nebo ošetřovatelský kurz výhodou,
poskytneme pomoc se zaškolením.

nabízíme:
• příspěvek na stravování
• příspěvek z FKsp
• práci v kolektivu
• plat za práci dle nv č. 341/2017 sb. 
• práce na hpp i dohody

nástup dle dohody.

Životopis zasílejte písemně na adresu:
nemocnice tišnov, příspěvková organizace,
purkyňova 279, 666 13 tišnov nebo info@nemtisnov.cz
Bližší informace na personálním oddělení:
tel. 549 436 024, 724 587 400, nebo přímo u hlavní sestry 
nemocnice tel. 549 436 033, 775 561 666.





novoroční
ohŇostroJ

1. ledna

Tišnov,	nám.	Míru,	17.00	hod.


