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	 „Můžeš-li	 se	 v	 lednu	 vy-
svléci	 do	 košile,	 připravuj	 si	
na	únor	kožich.“

	 Vážení	 čtenáři	 Tišnov-
ských	 novin,	 únor	 je	 pro	
naše	 školáky	 ve	 znamení	
pololetního	a	jarního	prázd-
ninového	 uvolnění	 v	 polo-
vině	 jejich	 školního	 roku	
a	 pro	 milovníky	 zimních	
sportů	časem	příslibu	ales-
poň	 části	 sněhových	 radovánek,	 které	
nám	v	poslední	době	zbývající	zimní	mě-
síce	spíše	upírají.	
	 Snad	 i	 díky	 mírné	 zimě	 je	 únorové	
číslo	Tišnovských	novin	bohaté	na	ak-
tivity	 charakteristické	 pro	 náš	 tišnov-
ský	 kolorit.	 Proto	 i	 toto	 číslo	 nebude	
čtením	 pro	 zimní	 spánek,	 ale	 svědec-
tvím	o	plánech,	které	v	našich	hlavách	
naskakují	se	začátkem	roku	a	do	nichž	
se	pouštíme	na	rozdíl	od	našich	předků	
i	v	období,	které	jsme	dříve	byli	zvyklí	
prožívat	v	útlumu	a	odpočinku.	Svědec-
tví	 o	 bohatství	 života	 a	 energii,	 která	
může	naplňovat	náš	život	v	kterémko-
liv	jeho	období,	přináší	život	paní	Petry	
Frankeové,	 dědičky	 známé	 tišnovské	
rodiny	 hoteliérů	 a	 propagátorů	 tiš-
novského	 turistického	 věhlasu	 daleko	
za	 hranice	 našeho	 regionu.	 Symbolem	
obnovy	měnící	Tišnov	v	místo	příjemné	
k	bydlení	i	aktivnímu	životu	jsou	plány	
na	 rozsáhlou	 rekonstrukci	 sokolovny,	
která	 se	 svou	 podobou	 vrátí	 ke	 koře-
nům	své	slávy	a	elegance.	To	tišnovský	
Park	pod	kostelem	už	není	místním	tře-

ba	představovat,	i	na	domá-
cí	scéně	nyní	sklízí	ocenění	
předních	odborníků	a	sbírá	
hlasy	 a	 pozornost	 široké	
veřejnosti	 v	 soutěži	 Cesta-
mi	proměn.
	 Zatímco	 řada	 příspěvků	
rubriky	 Vzdělávání	 a	 Spol-
kového	 života	 se	 vrací	
k	 událostem	 adventního	
času	 nebo	 hodnotí	 uplynu-
lý	rok	2019,	Atletický	klub	

už	 vyrazil	 na	 halové	 Mistrovství	 Jiho-
moravského	 kraje	 mladšího	 a	 staršího	
žactva	 jako	 předzvěst	 začátku	 nové	
sportovní	sezóny	všech	mladých	tišnov-
ských	nadějí,	které	se	sportu	věnují	bez	
ohledu	na	roční	období.	Ostatně	i	nejšir-
ší	veřejnost	má	stále	příležitost	k	pohy-
bu	na	kluzišti	u	ZŠ	Smíškova,	které	je	
využíváno	všemi	generacemi	bruslících.	
Dáváte-li	 přednost	 spíše	 toulkám	 pří-
rodou,	 můžete	 se	 inspirovat	 ke	 svým	
vycházkám	 Tipem	 na	 výlet	 za	 pamě-
tí	 zajímavých	 stromů	 Tišnovska	 nebo	
v	tajícím	sněhu	hledat	první	posly	jara	
s	průvodním	slovem	Květinových	hodin	
Tišnovska	od	docenta	Laciny.	
	 V	 rozjíždějící	 se	 plesové	 sezóně	 si	
samozřejmě	 nezapomeňte	 poznamenat	
datum	 reprezentačního	 plesu	 města	
Tišnova	 22.	 února	 2020,	 na	 který	 vás	
tímto	srdečně	zveme.	Zároveň	s	přáním,	
aby	i	řada	dalších	hudebních,	tanečních,	
kulturních	 a	 vzdělávacích	 příležitostí,	
které	 na	 stránkách	 Tišnovských	 novin	
představujeme,	 pro	 vás	 byla	 inspirací	
k	bohatému	prožití	měsíce	února.	

ÚNOR – ČAS PRÁZDNIN, PLÁNŮ
A ZIMNÍCH SPORTŮ

Vladimír Vecheta, editor Tišnovských novin



PeSTRý PřeLOM ROKu
Druhý svátek vánoční se neobešel bez Svatoštěpánského vánoč-
ně laděného koncertu Tišnovského komorního orchestru. O den 
později se v podvečerních hodinách proměnilo náměstí Míru v pa-
lestinský venkov se starým, a přesto stále novým betlémským 
příběhem. Rok 2020 odstartoval Novoroční ohňostroj od THEA-
TRUM PYROBOLI s hudbou Novosvětské symfonie A. Dvořáka. 
Kulturní rok zahájil Novoroční koncert „českých Pink Floyd“ – le-
gendární skupiny Progres 2. A v první polovině ledna samozřejmě 
nechyběli u našich dveří ani koledníci jubilejní 20. tříkrálové sbírky 
se zapečetěnými charitními kasičkami v rukou. (vv) 

Foto: Josef Permedla, Michal Juříček, Michal Beneš
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•	 	Rok	2019	byl	rokem	dokončení	rozsáhlé	rekonstrukce uli-
ce Brněnská.	Po	téměř	dvouletém	omezení	provozu	na	této	
komunikaci	se	podařilo	předat	občanům	jednu	z	hlavních	pá-
teřních	komunikací	ve	městě.	Byla	to	však	jen	část	investič-
ního	záměru,	který	před	léty	zahájilo	vedení	města	spolu	se	
Svazkem	vodovodu	a	kanalizací	Tišnovsko	a	Jihomoravským	
krajem,	vlastníkem	komunikace.	Jeho	součástí	byla	i	rekon-
strukce křižovatky ulic Riegrova a Černohorská.	Několik	
let	 příprav	 bylo	 koncem	 roku	 2019	 korunováno	 příslibem	
spolufinancování	ze	strany	Jihomoravského	kraje	a	následně	
podáním	žádosti	na	IROP	o	dotaci	z	evropských	zdrojů.	Naše	
radost	byla	veliká	a	díky	velice	dobré	spolupráci	se	SÚS	JmK	
a	Jihomoravským	krajem	byl	tento	projekt	před	koncem	roku	
zaregistrován	a	čekáme	na	vyhodnocení.

•	 	V	 souvislosti	 s	 touto	 investicí	 uzavřel	 Tišnov	 trojstrannou	
dohodu	se	SVaK	a	SÚS	 JmK	o	společné	realizaci projektu 
Výstavby okružní křižovatky a rekonstrukce ulic Riegro-
va–Černohorská.	Tato	dohoda	nám	umožní	vybrat	společně	
firmu,	která	bude	realizovat	 rekonstrukci	kanalizace,	vodo-
vodu,	parkovacích	zálivů,	chodníků,	veřejného	osvětlení	a	tě-
lesa	komunikace	včetně	všech	přeložek.	Celá	investice	musí	
být	zrealizována	do jara 2022.	Rok	2020	bude	rokem	inten-
zivních	příprav,	dokončení	projektů	a	výběru	zhotovitele.	Rok	
2021	bude	hlavní	etapou	výstavby.	

•	 	Této	 akci	 však	 musí	 předcházet	 rekonstrukce kanalizace 
ulice Dvořákova.	V	roce	2019	byl	zjištěn	její	havarijní	stav.	
Dokonce	z	důvodu	zborcení	muselo	dojít	v	místě	křižovatky	
s	ulicí	Smetanovou	k	okamžitému	zásahu	a	opravě.	Kamero-
vý	průzkum	prokázal	havarijní	stav	kanalizace	z	50.	let	mi-
nulého	století	a	nutnost	její	rekonstrukce.	Investorem	bude	
SVaK	Tišnovsko.	Projekt	se	připravuje,	realizace	bude	letos.	
Věřím,	 že	 rekonstrukce	Dvořákovy	ulice	 i	 výstavba	 „kruhá-
če“	a	rekonstrukce	Riegrovy	a	Černohorské	ulice	proběhnou,	
a	bude	tak	završeno	mnohaleté	úsilí	vedení	města.	

•	 	Žádný	z	těchto	plánů	se	ale	neobejde	bez	spolupráce	a	pocho-
pení	všech	občanů	Tišnova	i	regionu.	Po	zkušenostech	z	ulice	
Brněnské	mě	to	nenechává	klidným,	ale	pokud	se	dílo	podaří,	
budeme	jistě	všichni	rádi	na	„tankodrom“	z	kostek	v	budouc-
nu	 vzpomínat.	 A	 když	 k	 tomu	 přidáme	novou komunikaci 
do Drásova a do Deblína,	bude	se	nám	zde	jistě	lépe	žít.	Ať	
je	rok	2020	dalším	rokem	poctivé	práce	a	plodné	spolupráce.	

•	 	SENIOR TAXI	 –	 jednoznačně	 se	 dá	 dosavadní	 zkušenost	
hodnotit	kladně,	a	proto	budeme	pokračovat	v	roce	2020.	Dě-
kuji	tímto	provozovateli	za	ochotu	a	trpělivost,	kterou	v	prů-
běhu	roku	projevoval,	a	přeji	jemu	i	našim	seniorům	mnoho	
šťastných	kilometrů.

•	 	Ve	 4.	 čtvrtletí	 2019	 byla	 zahájena	 výstavba ambulantního 
traktu – první etapa rekonstrukce – tišnovské nemocni-
ce.	O	zahájení	 jste	byli	 již	 informováni,	a	 jak	mi	při	našem	
prosincovém	setkání	přislíbil	ředitel	nemocnice	MUDr.	Bořek	
Semrád,	o	dalším	vývoji	prací	bude	občany	průběžně	informo-
vat.	Doufejme,	že	následně	dojde	i	na	II.	a	III.	etapu	celkové	

rekonstrukce	dle	připraveného	projektu	a	také	že	zde	potom	
budou	pracovat	specializovaní	lékaři,	kteří	v	Tišnově	dlouho-
době	chybí.	Jen	tak	bude	mít	investice	smysl.

•	 	Všichni	jistě	vnímáme	situaci	se	zásobováním pitnou vodou.	
SVaK	Tišnovsko	ve	spolupráci	s	městem	investuje	do	analýzy	
zdrojů	a	systému	zásobování	města	Tišnova	i	okolí.	Ve	spolu-
práci	s	firmou	DHI	a.	s.	Praha	byl	vytvořen	Generel	skupino-
vého	vodovodu	Tišnov,	dle	kterého	je	pro	rozvoj	města	nutné	
zrekonstruovat	a	posílit	celý	systém	zásobování	včetně	dalšího	
vzájemného	propojení	a	získání	dalších	zdrojů.	Je	to	problém	
aktuální,	celostátní.	Budeme	chtít	využít	možnosti	dotace.

•	 	Jsem	rád,	že	přípravy	k	realizaci	smuteční síně	dospěly	k	zá-
věru.	Investiční	odbor	MěÚ	odvedl	dobrou	práci	a	po	zařaze-
ní	do	realizovaných	investic	vedením	města	začneme	stavět.	
Bude	tak	splněn	další	předvolební	slib	minulého	i	stávajícího	
zastupitelstva	města.	Týká	se	to	sice	neradostných	chvil,	kte-
ré	ale	k	životu	nás	všech	neodmyslitelně	patří.	

•	 	Nacházíme	se	v	době	příprav	novely	 zákona	o	odpadech.	Ten	
všem	obcím	ukládá	povinnost	dosáhnout	určité	úrovně	třídění	
komunálního	 odpadu	 –	 konkrétně	 45 % vytříděnosti v roce 
2020.	 V	 současné	 době	 dosahujeme	 necelých	 30		 %.	 Pro-
to	 se	budeme	muset	 v	 této	 činnosti	 všichni	 zlepšit.	Sáhněme	
si	 do	 vlastního	 svědomí,	 co	 pro	 to	 skutečně	 děláme.	 Jaká je 
morálka třídění odpadu obyvatel z rodinné zástavby a jaká 
na sídlištích?	Musím	bohužel	konstatovat,	že	je	mezi	námi	hod-
ně	spoluobčanů,	kteří	zásady	správného	třídění	ani	zdaleka	ne-
ctí.	Odbor	správy	majetku	a	komunálních	služeb	bude	aktivně	
přispívat	ke	zvýšení	informovanosti	občanů,	k	posílení	vybavení	
na	sběr	a	třídění	odpadů	a	ke	zvýšení	vzájemné	spolupráce.	Pod-
mínky	pro	tuto	spolupráci	se	snažíme	dlouhodobě	vytvářet.	

CO Se Děje NA RADNICI
aneb z místostarostova zápisníku

Václav Šikula, místostarosta města

Loni na podzim byla zahájena výstavba ambulantního traktu tišnov-
ské nemocnice, nad projektem se v prosinci sešli MUDr. Bořek Se-
mrád, ředitel nemocnice, a místostarosta Tišnova Ing. Václav Šikula.

Foto: archiv města
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Změny	a	novinky	v	místních	poplatcích	pro	tento	rok	byly	popsány	
v	minulém	čísle	TN	(1/2020),	 informace	najdete	také	na	www.tis-
novskenoviny.cz	a	na	webu	města.

MíSTNí pOplATEk zA kOMuNálNí ODpAD V ROcE 2020
Finanční	 odbor	 informuje,	 že	 Zastupitelstvo	 města	 Tišnova	
schválilo	novou	 sazbu	místního	poplatku	 za	komunální	 odpad	
ve	výši	660	Kč.	Upozorňujeme	občany,	kteří	mají	nastavený	tr-
valý	příkaz	pro	bezhotovostní	platbu,	aby	si	upravili	jeho	částku.

1. kdo je poplatníkem místního poplatku?
	 Poplatníkem	je:
	 1)  fyzická osoba přihlášená v obci, pro účely poplatků se 

za přihlášení fyzické osoby považuje
	 	 a)		přihlášení	k	 trvalému	pobytu	podle	 zákona	o	evidenci	

obyvatel	nebo	
	 	 b)		ohlášení	 místa	 pobytu	 podle	 zákona	 o	 pobytu	 cizinců	

na	území	České	republiky
	 2)  fyzická osoba, která má na území města Tišnova 

ve vlastnictví nemovitost (stavbu určenou k individuál-
ní rekreaci, byt, rodinný dům), ve které není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba. poplatek pak hradí 
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, 
má-li k nemovitosti vlastnické právo více osob, jsou 
povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 

	 	Fyzická	osoba	může	tedy	být	poplatníkem místního poplat-
ku současně z více důvodů,	 jednak	z	důvodu	trvalého	po-
bytu	na	území	obce,	nebo	z	důvodu	vlastnictví	stavby	určené	
k	 individuální	 rekreaci,	 bytu	nebo	 rodinného	domu,	 ve	kte-
rých	není	hlášena	k	pobytu	žádná	fyzická	osoba.

	 	Upozorňujeme	 občany	 s	 trvalým	 pobytem	 na	 úřední	 adrese	
(nám.	Míru	111),	že	jsou poplatníky místního poplatku,	po-
kud	neprokáží	nárok	na	osvobození	uvedený	níže.

2. Jaká je výše poplatku?
	 	V	roce	2020	je	sazba	poplatku	ve	výši	660 kč,	pro	poplatní-

ky	místních	částí	Hájek,	Hajánky,	Jamné	a	Pejškov	po	úlevě	
ve	výši	560 kč.

3. Jakým způsobem je možné poplatek uhradit?
	 	•	 	bezhotovostním převodem	na	účet	číslo	19-1425641/0100	

–	při	bezhotovostním	převodu	je	nutné	znát	svůj	variabilní	
symbol,	který	slouží	k	identifikaci	platby	a	je	po	celou	dobu	
poplatkové	povinnosti	stejný	a	lze	ho	získat	přímo	na	od-
boru	finančním	MÚ	Tišnov,	telefonicky	na	tel.	549	439	838	
nebo	 mailem:	 alena.laskova@tisnov.cz;	 pokud	 využijete	
možnosti	uhradit	poplatek	za	více	osob	pod	jedním	varia-
bilním	symbolem,	je	třeba	tuto	informaci	předat	(osobně,	
telefonicky,	mailem)	na	 finanční	 odbor,	pro	 tento	účel	 je	
nutné	vyplnit	formulář	„Prohlášení	společného	zástupce“,	
který	je	zveřejněný	na	stránkách	města	v	sekci:	úřad/po-
třebuji	 vyřídit/žádosti	 a	 formuláře/finanční	 odbor/místní	

poplatek	 za	 komunální	 odpad/Prohlášení	 společného	 zá-
stupce

	 •	  v hotovosti, popř. platební kartou	–	pokladna	se	nachází	
v	budově	radnice,	první	poschodí,	odbor	finanční,	dveře	č.	323

	 •	 poštovní poukázkou typu A 

4.  Dokdy je nutné poplatek uhradit a jaké jsou sankce 
za pozdní úhradu?

	 Splatnost	poplatku	je	do 30. 4. 2020.	
	 	Dle	Obecně	závazné	vyhlášky	města	Tišnova	č.	7/2019	(dále	

jen	OZV)	poplatky	nebo	 jejich	část,	které	nebudou	zaplace-
né	nebo	odvedené	do	dvou	měsíců	po	termínu	splatnosti,	se	
zvyšují	na	1,5násobek.	Navýšení	poplatku	je	stanoveno	ve	vy-
hlášce	města	a	není	možné	jej	prominout.

5. kdo je od místního poplatku osvobozen?
	 	Poplatek	 nemusí	 hradit	 poplatníci	 (nevztahuje	 se	 na	 vlast-

níky	 stavby	 určené	 k	 rekreaci,	 bytu	 nebo	 rodinného	 domu,	
ve	kterých	není	hlášena	k	pobytu	žádná	fyzická	osoba),	kteří	
prokáží,	že

	 •	 	se nacházejí mimo území města Tišnova v pěstounské 
péči či pěstounské péči na přechodnou dobu 

	 •	 	jsou	 umístěni v pobytovém zařízení	 (dle	 zákona	 č.	
108/2006	Sb.,	o	sociálních	službách,	ve	znění	pozdějších	
předpisů)	mimo	území	města	Tišnova	

	 •	 	z důvodu pobytu v zahraničí, pobytu v místě zaměst-
nání, pobytu v místě studia, dlouhodobé hospitalizace, 
pobytu ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody	se	
v	daném	kalendářním	roce	nebudou	zdržovat	nebo	nezdr-
žovali	po dobu delší než 250 dnů	na	území	města	Tišnova

	 •	 děti do dvanácti měsíců věku
	 •	  poplatníci, kteří vlastní na území města Tišnova stavbu 

určenou k individuální rekreaci a zároveň mají na úze-
mí města Tišnova trvalý pobyt

	 	Od poplatku je dále osvobozena fyzická osoba,	která	
	 •	 	je	umístěna	do	dětského domova pro děti do 3 let věku, 

školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy nebo školského zařízení pro preventivně vý-
chovnou péči	na	základě	rozhodnutí	soudu	nebo	smlouvy

	 •	 	je	umístěna	do zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc	na	základě	rozhodnutí	soudu,	na	žádost	obecního	
úřadu	obce	s	rozšířenou	působností,	zákonného	zástupce	
dítěte	nebo	nezletilého

	 •	 	je	 umístěna	 v	domově pro osoby se zdravotním posti-
žením, domově pro seniory, domově se zvláštním reži-
mem nebo chráněném bydlení

6. Jaké jsou úlevy od poplatku?
 Úleva se poskytuje: 
	 •	 	poplatníkům,	kteří	mají	na	území	místních	částí	Hajánky,	

Hájek,	 Jamné	a	Pejškov	 trvalý	pobyt	nebo	ve	vlastnictví	
stavbu	určenou	k	individuální	rekreaci,	byt	nebo	rodinný	
dům	–	úleva	je	poskytnuta	automaticky	ve	výši	100	Kč

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCe 2020
Alena Lásková, Odbor finanční
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	 •	 	poplatníkům,	 kteří	 se	 zapojili	 v	 roce	 2019	 do	 systému	
třídění	plastů	a	nápojových	kartonů	do	pytlů	označených	
čárovými	kódy	ve	výši	6	Kč	za	každý	odevzdaný	naplněný	
pytel	s	plasty

	 •	 	poplatníkům,	kteří	prokáží,	že	byli	v	roce	2019	poživateli	
dávek	v	hmotné	nouzi	–	je	nutné	doložit	potvrzení	o	pobí-
rání	těchto	dávek	(úleva	ve	výši	150	Kč	nebo	400	Kč)	

7. kdo má ohlašovací povinnost?
	 	Poplatník	 je	 povinen	 ohlásit	 správci	 poplatku	 vznik,	 změ-

nu,	 zánik	 své	 poplatkové	 povinnosti	 nejpozději	 do	 15	 dnů	
ode	dne,	kdy	nastala,	případně	doložit	existenci	skutečností	
zakládajících	nárok	na	osvobození	nebo	úlevu	od	poplatku.	
Ohlašovací	povinnost	nemusí	plnit	poplatníci	při	vzniku	po-
platkové	 povinnosti	 z	 důvodu	 trvalého	 pobytu	 a	 při	 zániku	
z	důvodu	změny	trvalého	pobytu	a	úmrtí	–	podrobnosti	jsou	
uvedeny	ve	sdělení	k	OZV	na	úřední	desce.	V	případě,	že	po-
platník	nesplní	povinnost	ohlásit	údaj	rozhodný	pro	osvobo-
zení	nebo	úlevu	od	poplatku	ve	lhůtě	do 31. 12. 2020, nárok 
na osvobození nebo úlevu tohoto poplatku zaniká.

podrobnější informace k poplatku za komunální odpad:
•  Odbor finanční MÚ Tišnov, budova radnice, 1. poschodí, 

dveře č. 323
• telefon 549 439 838 (Alena lásková)
• e-mail: alena.laskova@tisnov.cz
•  na stránkách města www.tisnov.cz	 –	 potřebuji	 vyřídit/fi-

nance,	poplatky/poplatek	za	komunální	odpad
Formuláře	k	místnímu	poplatku	za	komunální	odpad	jsou	zve-
řejněny	na	stránkách	města	(www.tisnov.cz	–	úřad/potřebuji	vy-
řídit/žádosti	a	formuláře/finanční	odbor/místní	poplatek	za	ko-
munální	odpad)	nebo	na	finančním	odboru	MU	Tišnov.

MíSTNí pOplATEk zE pSA
U	místního	poplatku	ze	psů	zůstávají	sazby	stejné	jako	v	roce	
2019	 (viz	 tabulka	 níže).	 Poplatek	 je	 možné	 uhradit	 stejnými	
způsoby	 jako	 u	 komunálního	 odpadu	 (bezhotovostním	 převo-
dem,	v	hotovosti	nebo	platební	kartou	na	pokladně	MÚ	Tišnov,	
poštovní	poukázkou).	

Ohlašovací povinnost
Poplatník	je	povinen	ohlásit	správci	poplatku	vznik	své	poplat-
kové	povinnosti	do	15	dnů	ode	dne,	kdy	se	pes	stal	starším	tří	
měsíců,	nebo	ode	dne,	kdy	nabyl	psa	staršího	tří	měsíců.	Ve	lhů-
tě	15	dnů	je	povinen	ohlásit	také	zánik	své	poplatkové	povinnos-
ti	(např.	úhyn	psa,	jeho	ztrátu,	darování	nebo	prodej).	Povinnost	
ohlásit	psa	má	i	osoba,	která	je	od	poplatku	osvobozena.

Formuláře	 k	 místnímu	 poplatku	 ze	 psa	 jsou	 zveřejněny	
na	stránkách	města	(www.tisnov.cz	–	úřad/potřebuji	vyřídit/žá-
dosti	a	 formuláře/finanční	odbor/místní	poplatek	ze	psa)	nebo	
na	finančním	odboru	MU	Tišnov.

Od poplatku jsou osvobozeni:
	 a)	 	osoba	nevidomá,	osoba,	která	 je	považována	za	 závislou	

na	pomoci	jiné	fyzické	osoby	podle	zákona	upravujícího	so-
ciální	služby,	osoba,	která	je	držitelem	průkazu	ZTP	nebo	
ZTP/P	

	 b)	osoba	provádějící	výcvik	asistenčních	psů	

	 c)	 	osoba	 provozující	 útulek	 zřízený	 obcí	 pro	 ztracené	 nebo	
opuštěné	psy

	 d)		osoba,	které	stanoví	povinnost	držení	psa	zvláštní	právní	
předpis	(lovečtí	psi)

	 e)	 	držitel	záchranářského	psa	s	příslušným	osvědčením
	 f)	 	držitel	služebního	psa	sloužícího	Policii	ČR	nebo	městské	

policii
	 g)		držitel	psa	s	canisterapeutickým	výcvikem,	s	nímž	je	pro-

váděna	canisterapie

V	případě,	že	poplatník	nesplní	povinnost	ohlásit	údaj	rozhodný	
pro	osvobození	nebo	úlevu	od	poplatku	ve	lhůtě	do 31. 12. 2020, 
nárok na osvobození nebo úlevu tohoto poplatku zaniká.

poplatek je splatný do 30. 4. 2020.

V	případě	úhrady	bankovním	převodem	na	účet	číslo:
19-1425641/0100	 je	 nutné	 znát	 svůj	 variabilní	 symbol,	 který	
je	po	celou	dobu	poplatkové	povinnosti	neměnný	a	sdělíme	ho	
na	 požádání	 na	 tel.	 čísle	 549	 439	 843	 (Helena	 Marvánková)	
e-mail:	helena.marvankova@tisnov.cz.

Poplatník Sazba	v	Kč

Držitel	
s	příjmem

v	rodinném	
domě

v	místních	
částech

1.	pes

2502.	a	každý	
další	pes

v	Tišnově

1.	pes

5002.	a	každý	
další	pes

v	bytovém	domě

1.	pes

	1	0002.	a	každý	
další	pes

Poživatel	
důchodu

v	rodinném	
domě

v	místních	
částech

1.	pes

502.	a	každý	
další	pes

v	Tišnově

1.	pes

1002.	a	každý	
další	pes

v	bytovém	domě

1.	pes

2002.	a	každý	
další	pes
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	 Novým	 předsedou	 sportovní	 komise	 se	
nedávno	 stal	 Mgr. karel Švábenský,	 který	
ovšem	 nováčkem	 zdaleka	 není;	 naopak	 má	
v	dané	oblasti	již	mnohaleté	zkušenosti.	Také	
jemu	jsme	položili	naše	tradiční	otázky	včetně	
jedné	speciální	na	závěr.

Jste předsedou jedné z komisí, poradní-
ho orgánu městské rady. Jakým způsobem 
vaše komise pracuje, jak často se scházíte 
a na co kladete hlavní důraz?
	 Vedením	sportovní	komise	jsem	byl	pověřen	
až	 koncem	 roku	 2019,	 nicméně	 jejím	 členem	
jsem	již	od	roku	1994.	Každá	komise	plní	úkol	
poradního	 orgánu	 vedení	 města,	 stejně	 tak	
komise	 sportovní.	 Členy	 komise	 jsou	 převáž-
ně	lidé	úzce	spojení	s	organizovaným	sportem	
v	Tišnově	–	předsedové	oddílů,	trenéři,	cvičite-
lé	–	takže	o	sportovním	dění	v	Tišnově	a	práci	a	potřebách	jednot-
livých	sportovních	spolků	máme	velmi	dobré	informace.	Vzhle-
dem	k	tomu,	že	jedním	z	nejdůležitějších	úkolů	komise	je	návrh	
doporučení	na	poskytnutí	dotací	města,	je	dobrá	informovanost	
jedním	z	nejdůležitějších	 faktorů	pro	 fundovaný	návrh.	Už	 léta	
tento	návrh	zpracováváme	podle	bodového	systému	zohledňující-
ho	členskou	základnu	i	výkonnostní	faktory.	Dalším	významným	
úkolem	je	sledovat	stav,	údržbu	a	investice	do	městských	sporto-
višť.	Komise	má	své	pravidelné	termíny	schůzek,	schází	se	však	
v	případě	potřeby	i	mimořádně,	celkem	asi	6–8×	ročně.

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?
	 Každé	jednání	komise	vychází	ze	stanoveného	programu	a	je	
z	něho	pořizován	zápis,	který	obdrží	rada	města.	Velkým	plusem	
je	určitě	skutečnost,	že	členem	komise	je	místostarosta	města	
Mgr.	Martin	Sebera	a	další	zastupitelé,	přenos	informací	oběma	
směry	 je	 tedy	bezproblémový.	Komise	 je	 tak	vždy	velmi	dobře	
obeznámena	se	stavem	věcí,	které	řeší.	Občas	se	také	neformál-
ně	setkávám	s	panem	starostou,	který	je	mým	bývalým	žákem	
a	dosud	aktivním	sportovcem,	a	vyměňujeme	si	názory	a	infor-
mace	ke	sportovnímu	dění	v	Tišnově.

Můžete přiblížit čtenářům některé konkrétní zásadní otázky 
či témata, kterými jste se v komisi zabývali v horizontu cca 
posledních dvou až tří let?
	 Významným	počinem	bylo	určitě	dokončení	Koncepce	spor-
tu	 v	 Tišnově,	 jejímž	 duchovním	 otcem	 je	 právě	 Mgr.	 Sebera,	
která	 byla	 schválena	 Zastupitelstvem	 města	 Tišnova	 koncem	
roku	2017.	Koncepce	mapuje	stav	sportovních	zařízení	a	aktivit	
v	Tišnově	a	definuje	základní	východiska	budoucího	formování	
sportovní	politiky	v	Tišnově.	Za	velmi	důležitou	považuji	 také	

realizaci	 dotačního	 titulu	 „Podpora	 trenérů	
mládeže“,	 kdy	 konečně	 po	 létech	 bezplatné-
ho	 obětavého	 nasazení	 mnoha	 dobrovolných	
trenérů	a	cvičitelů	jsou	nyní	alespoň	částečně	
za	svou	práci	odměněni	i	finančně.

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?
	 Tišnov	vždy	byl	městem	s	bohatou	a	velmi	
pestrou	sportovní	 činností,	 ačkoliv	podmínky	
pro	provozování	organizovaného	či	rekreační-
ho	sportu	byly	s	dneškem	nesrovnatelné.	Výčet	
nových	sportovišť	či	rekonstruovaných	by	byl	
velmi	bohatý	a	každému	vedení	města	po	roce	
1989	je	nutno	za	podporu	sportu	v	Tišnově	po-
děkovat.	Přesto	se	setkávám	s	postesknutími,	

proč	není	v	Tišnově	krytý	plavecký	bazén,	krytý	zimní	stadion,	
když	v	blízké	Kuřimi	už	obojí	mají.	Důvod	bude	právě	v	té	blíz-
kosti	 Kuřimi	 a	 její	 blízkosti	 Brna.	 Každopádně	 však	 nabídka	
sportovního	 vyžití	 v	Tišnově	 či	 blízkém	okolí	 je	 velmi	 bohatá.	
Co	mě	však	i	jako	tělocvikáře	trápí,	je	vytrácející	se	vztah	dětí	
ke	sportovním	aktivitám.

Do jaké míry podle vaší dosavadní zkušenosti respektuje 
městská rada doporučení předložená komisí?
	 Vzhledem	 ke	 složení	 komise,	 odbornosti	 jejích	 členů,	 jsou	
doporučení	 komise	 velmi	 fundovaná	 a	 bývají	 městskou	 radou	
akceptovaná.

Máte v řadách své komise také členy, kteří mají s touto prací 
již dřívější zkušenost z minulých volebních období a stálo by 
za to je za jejich dlouhodobou činnost jmenovat?
	 Kromě	 Mgr.	 Sebery	 je	 mi	 ctí	 dlouhodobě	 spolupracovat	 se	
Zdeňkem	 Kunickým,	 Rostislavem	 Černochem,	 Štěpánem	 Pil-
ným,	Petrem	Jůzou	a	také	s	tajemnicí	komise	Dariou	Švecovou.

Jak jste již zmínil, město v poslední době sport výrazně pod-
poruje mimo jiné i částkou určenou pro trenéry mládeže. 
přesto se z některých klubů, mám teď na mysli zejména há-
zenou a volejbal, mládežnický sport prakticky vytratil. Jaké 
pro to máte vysvětlení?
	 Určitě	je	to	hlavně	o	lidech,	kteří	se	danému	sportu	věnují.	
Finance	na	podporu	trenérů	jsou	spíše	jen	symbolickým	poděko-
váním	těm,	kteří	dětem	věnují	spoustu	svého	času	a	získají	pro	
svůj	sport	sobě	podobné.	Každý	sport	potřebuje	své	„tahouny“	
a	nedá	mi	to	opět	nejmenovat	–	za	atletiku	Mgr.	Seberu,	za	bas-
ketbal	Vlaďku	Knoflíčkovou,	za	tenis	Zdeňka	Kunického,	stolní	
tenis	Rostislava	Černocha,	za	fotbal	a	Sokol	by	těch	jmen	bylo	
více.	Pokud	takové	obětavce	sport	nemá	či	ztratí,	zpravidla	to	
vede	postupně	k	jeho	útlumu.

KOMISe SPORTOVNÍ
Průvodce komisemi a výbory města – 10. část

Václav Seyfert

Mgr. Karel Švábenský na snímku 
ze svého soukromého archivu.
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Dovolujeme si Vám představit 
občany města Tišnova,

kteří oslavili svá životní jubilea.

PROSINEC

80 let  
Libuše Tichá

Zdeňka Borková
Věra Marková
Eva Vorlová

85 let 
Naděžda Kšicová

Tomáš Knecht
Milada Špačková

Marie Suchomelová

90 let 
Otakar Čech

91 let 
Božena Jarošová

93 let 
Růžena Mašková

95 let 
Marie Melicharová

98 let 
Ladislav Ležoň

Oslavencům přejeme vše nejlepší, 
hodně štěstí, zdraví, dobré 

nálady a optimismu.

Blahopřejeme

Dagmar Dvořáková, tajemnice
Komise pro občanské záležitosti 

Rady města Tišnova

Dagmar Dvořáková, 
tajemnice Komise pro občanské 
záležitosti Rady města Tišnova

vítání nových občánků
města Tišnova

13. prosince 2019 byly slavnostně přivítány tyto děti narozené v létě a na podzim 2019

Nila Palaniyappan, Mína Palaniyappan, Marie Róza Tučková, Zuzana Sobotková, 

Dalibor Svoboda, Michal Švábík, Emilie Páleníková, František Hejtmánek, 

Ema Hájková, Miriam Medková, Marina Hudečková, Lukáš Mezlík, Zoe Odehnalová,

Tereza Horká, Tobiáš Sekereš, Elen Kloudová, Debora Ševčíková, Radek Boldi,

Šimon Gaži

Dětem i jejich rodičům přejeme krásný a spokojený život ve městě Tišnově.

Další slavnostní obřady vítání občánků proběhnou v prosinci 2019 (rodičům dětí budou 
v dostatečném časovém předstihu zaslány pozvánky).

rekonstrukce bytového domu dokončena

V	 závěru	 roku	 2019	 byla	 dokončena	 kompletní	 rekonstrukce	 bytového	 domu	
Na	Mlékárně	č.	p.	255.	Vlastníkem	tohoto	objektu	je	město	Tišnov.	Nachází	se	
v	něm	10	sociálních	bytů.	Rekonstrukce	probíhala	od	března	2019	a	zahrnovala	
mimo	jiné	celkovou	rekonstrukci	každého	bytu	včetně	pořízení	nezbytného	soci-
álního	vybavení	pro	každou	bytovou	jednotku	a	rekonstrukci	společných	prostor.	
Celkové	náklady	na	rekonstrukci	domu	činily	13,5	mil.	Kč.	Dotace,	kterou	město	
obdrželo	 z	 Integrovaného	 regionálního	 operačního	 programu	 Ministerstva	 pro	
místní	rozvoj	ČR,	byla	ve	výši	9,6	mil.	Kč.
Registrační	číslo	projektu:	CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008076.

Nájemníci	se	do	nově	opravených	prostor	stěhovali	již	před	Vánoci.	Jak	se	rekon-
strukce	povedla,	můžete	posoudit	na	fotografiích.
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Dobrý den, neuvažuje město o přemístění kluziště na hřiště 
zŠ 28.října? už jen z důvodu možnosti kluziště řádně osvět-
lit, možnosti pokračování bruslení s hokejkou, a i lepšímu 
parkování (neustále stížnosti místních obyvatel.) kluziště by 
zde mohlo být i větší, a proto bychom nemuseli stát fronty 
na bruslení tolikrát marně. pavel Novák
Dobrý	 den	 pane	 Nováku,	 děkuji	 za	 námět.	 Vybudování	 multi-
funkčního	 hřiště	 včetně	 chladící	 technologie,	 která	 je	 z	 větší	
části	umístěna	v	zemi,	je	finančně	náročné	a	přemístění	na	jiné	
místo	není	možné.	O	zbudování	dalšího	kluziště	vzhledem	k	po-
řizovacím	nákladům	a	měsíčním	nákladům	na	provoz	zatím	ne-
uvažujeme.	Bloky	k	bruslení	jsou	vytíženy	různě,	některé	více,	
některé	méně.	Je	pravdou,	že	v	posledních	dnech	je	zájem	brus-
lařů	 velký	 –	 je	 vidět,	 že	 je	 kluziště	 oblíbeným	 místem	 našich	
obyvatel,	za	což	jsme	moc	rádi.	
Radim	Král	/	Odbor	správy	majetku	a	komunálních	služeb

Dobrý den, uvažuje se o výsadbě zeleně ve spodní části ulice 
Dlouhá? V jarních a letních měsících je zde v důsledku husté 
dopravy a nedostatku zeleně velká prašnost. Děkuji za odpo-
věď. zdeňka kalášková
Dobrý	 den,	 zelené	 plochy	 před	 bytovými	 domy	 od	 křižovat-
ky	Dlouhá	×	Formánkova	směrem	na	ulici	Černohorskou	 jsou	
v	soukromém	vlastnictví.	
Bc.	et	Bc.	Yara	Sukeníková	/	vedoucí	Odboru	správy	majetku	
a	komunálních	služeb

Dobrý den, můžete mi prosím odpovědět, proč byly vykáceny 
stromy (višně) na ulici Hybešova? Byly sice staré, ale vypa-
daly zdravě. Děkuji za odpověď. kateřina Ondrová
Višně	na	ulici	Hybešova	byly	posouzeny	soudním	znalcem,	který	
konstatoval,	že	je	kriticky	snížena	odolnost	větví	a	celých	stromů	
zejména	vůči	poryvům	větru	a	je	zde	vysoké	riziko	zřejmého	a	bez-
prostředního	ohrožení	provozní	bezpečnosti.	Z	těchto	důvodů	do-
poručil,	s	výjimkou	2	stromů,	jejich	pokácení.	Odbor	životního	pro-
středí	kácení	povolil.	Na	ulici	bude	provedena	náhradní	výsadba.
Bc.	et	Bc.	Yara	Sukeníková	/	vedoucí	Odboru	správy	majetku	
a	komunálních	služeb

Dobry den, zajímalo by mně, kdo má na starosti ošetření 
komunikací v Tišnově? konkrétně se mi jedná o toto: o 3. 
adventním víkendu jsem byla ve městě ráno nakupovat. 
pršelo a zároveň vše namrzalo. V místech mezi Albertem, 
Tišnovskou rychtou a Tescem to všude klouzalo – jak chod-
níky tak místy i vozovka. po nějaké údržbě ani památky. 
Dále bych chtěla vysvětlit, z jakého důvodu je v místě, které 
zmiňuji výše – prostor průjezdu od Tišnovské rychty k Al-
bertu (u nově postavených bytových jednotek) z obou stran 
zaskládán zaparkovanými auty? pokud se nepletu auta zde 
parkovala pouze z jedné strany vozovky, protože na druhé 
straně vozovky je chodník. Na něm také parkovala auta, tak-
že chodci museli procházet po zledovatělé vozovce a proplé-
tat se mezi projíždějícími auty. Nepřijde mi to zrovna jako 

šťastné řešení – jedná se podle mě o poměrně dost frekven-
tovanou část města. Děkuji za vysvětlení. I. chaloupková
Vážená	 paní	 Chaloupková,	 ošetření	 komunikací	 v	 Tišnově	 má	
podle	jednotlivých	kategorií	pozemních	komunikací	na	starosti	
město	 Tišnov	 a	Správa	 a	 údržba	 silnic	 Jihomoravského	 kraje.	
Ošetření	tzv.	místních	komunikací	má	ve	své	gesci	Oddělení	ko-
munálních	služeb,	jehož	vedoucím	jsem	já.	Úlohou	zimní	údrž-
by	 místních	 komunikací	 a	 ostatních	 veřejných	 prostranství	 je	
zmírňování	závad	ve	sjízdnosti	a	schůdnosti,	vzniklých	zimními	
povětrnostními	podmínkami	a	to	tak,	aby	zimní	údržba	byla	za-
jišťována	s	přihlédnutím	ke	společenským	potřebám	na	straně	
jedné	a	ekonomickým	možnostem	vlastníka	veřejného	prostran-
ství	na	straně	druhé.	Dle	Plánu	zimní	údržby	jsou	místní	komu-
nikace	a	veřejná	prostranství	rozdělena	do	3	pořadí	důležitosti:	
1.	se	prohrnuje	a	posypává	do	3	hodin	po	skončení	sněžení	nebo	
vzniku	náledí,	2.	do	6	hodin	a	3.	do	12	hodin.	
Vyhlašování	pohotovostí	zaměstnancům	Oddělení	komunálních	
služeb	v	době	pracovního	volna	je	určováno	především	předpově-
dí	počasí	v	dané	oblasti	(Tišnovsko)	a	vyhlašuje	se	vždy	v	pátek	
na	následující	víkend.	Na	víkend	14.	až	15.	prosince	byla	před-
pověď	počasí	poměrně	příznivá	tím,	že	teploty	se	v	Tišnově	měly	
v	noci	pohybovat	od	jednoho	až	do	dvou	stupňů	Celsia	nad	nulou	
a	především	nebyly	hlášeny	žádné	srážky.	V	neděli	v	šest	hodin	
ráno	 byla	 skutečná	 teplota	 jeden	 stupeň	 nad	 nulou,	 následně	
v	půl	sedmé	klesla	teplota	na	nulu,	začalo	mrholit,	díky	čemuž	
především	prochladlé	 části	komunikací	 a	 chodníků	 ze	 zámko-
vé	dlažby	začaly	v	některých	částech	města	namrzat.	Vzhledem	
k	tomu,	že	nebyla	na	tento	víkend	vyhlášena	pohotovost	z	výše	
uvedených	důvodů,	nebylo	možné	nastalou	situaci	 ihned	řešit.	
V	deset	hodin	dopoledne	došlo	k	úbytku	srážek	a	mírnému	otep-
lení	a	namrzlé	plochy	se	rozpouštěly.
Jaroslav	Kopáček	/	vedoucí	Oddělení	komunálních	služeb	Odboru	
správy	majetku

Dobrý	den,	ulice	Moukova	je	jednosměrnou	pozemní	komunika-
cí	v	režimu	obytné	zóny	vymezené	dopravním	značením.	Obytná	
zóna	nezná	pojem	chodník,	 protože	 chodníkem	 je	 celá	 obytná	
zóna,	mimo	místa	vyhrazená	a	vyznačená	pro	parkování	vozidel.	
V	obytné	 zóně	 je	 rychlost	 jízdy	povolena	max.	do	20	km/hod.	
a	řidiči	musí	brát	ohled	na	chodce,	stejně	tak	jako	chodci	nemo-
hou	blokovat	projíždějící	vozidla.	Pokud	tomu	tak	není,	jedná	se	
o	selhání	jedinců,	což	je	naprosto	běžný	jev	nejen	v	dopravě,	ale	
i	v	jiných	oblastech	lidského	soužití,	bohužel.
Jiří	Sokol	/	vedoucí	strážník	Městské	policie	Tišnov

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

OTÁZKY
A ODPOVěDI
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	 V	 Tišnově	 byl	 během	 let	 2017–2018	
realizován	nový	městský	park,	který	si	za-
sluhuje	naši	pozornost.	Svažitá	plocha	pod	
kostelem	sv.	Václava	v	centrální	historické	
části	 města	 Tišnov	 sloužila	 od	 poloviny	
13.	století	 jako	 zahrady,	 přiléhající	 k	 do-
mům	okolních	ulic.	V	60.	a	80.	letech	minu-
lého	století	vzniklo	několik	studií	přestav-
by	 městského	 historického	 jádra	 včetně	
řešení	prostor	parku,	který	městu	chyběl.	
Teprve	v	roce	2000	vznikla	první	studie.
	 Park	se	skládá	ze	dvou	na	sobě	nezá-
vislých	lokalit.	Autoři	projektu:	Zahradní	
a	krajinářská	tvorba	spol.	s	r.o.	(Ing.	Ma-
rek	Holán,	Ing.	Jana	Janíková,	Ing.	Julie	
Horká,	 Ing.	 Denisa	 Hrubanová,	 Ph.D.),	
zhotovitel:	GARDENLINE	s.	r.	o.	z	Lito-
měřic	 (subdodavatelské	 firmy	 z	Tišnova	
–	 Stavitelství	 Zemánek	 s.r.o.	 a	 NATIVI	
GARDEN	s.	r.	o.)	a	investorem	je	město	
Tišnov.	 Náklady:	 celkem	 16	 077	 542	Kč	
za	 podpory	 dotací	 z	 Evropského	 fondu	
pro	 regionální	 rozvoj	 v	 rámci	 Operační-
ho	programu	životního	prostředí	částkou	
1,4	milionu	korun.
 první část	 území	 je	 lokalita	 zvaná	
Na Hrádku,	 která	 navazuje	 na	 funkční	
starý	hřbitov.	Staré	lipové	památné	stro-
mořadí	 vedoucí	 z	 horní	 části	 Bezručovy	
ulice	 do	 spodní	 ulice	 Brněnské	 bylo	 vy-
baveno	novým	osvětlením,	terénní	zlomy	
upraveny	 výstavbou	 gabionových	 opěr-
ných	 zídek.	 V	 horní	 části	 plochy	 vznikl	
objekt	 technického	 zázemí	 s	 provozem	
drobného	občerstvení	 s	veřejnými	 toale-
tami.	Terasa	s	mobiliářem	umožňuje	pří-
jemné	posezení	s	výhledy	do	půvabného	
okolí.	Pod	terasou	bylo	vybudováno	dět-
ské	hřiště	 s	hracími	prvky,	 v	dolní	 jiho-
západní	části	svažitého	parku	je	umístěn	
menší	parkový	amfiteátr.	Bylo	zachováno	
maximum	 stávajících	 stromů	 s	 citlivou	
dosadbou,	 aby	 byl	 zachován	 charakter	
parku	 přírodě	 blízkého.	 Převážná	 část	
parku	je	v	silně	členitém	a	svažitém	úze-
mí;	 projektant	 musel	 dbát	 na	 dodržení	
zachování	přírodního	charakteru	s	mini-
malizací	zpevněných	ploch.	
	 Několik	 zbylých	 soukromých	 zahrad	
s	domy	mezi	první	a	druhou	částí	parku	
bylo	ohraničeno	novými	liniemi	oplocení.	
Pochozí	 chodníky	 jsou	 pokryty	 kamen-

nou	„divokou	mozaikou“,	podružné	cesty	
jsou	mlatové	s	betonovými	šlapáky.
	 Druhá část	bývalých	zahrad	na	jižních	
svazích	 pod	 návrším	 s	 farním	 kostelem	
sv.	Václava	je	tvořená	pěší	promenádou	ve-
doucí	k	bráně	na	historické	náměstí	Míru	
z	ulice	Bezručovy.	Má	název	Farská.	Pod	
zdejší	opěrnou	zdí	je	umístěno	malé	dětské	
hřiště,	 pítko	a	pergola.	Pěší	 trasu	 lemují	
záhony	 teplomilných	 bylin	 a	 trvalek,	 vy-
sázené	na	zídkách.	Svah	pod	cestou	tvoří	
travnatá	plocha	s	obnoveným	ovocným	sa-
dem,	působivé	jsou	staré	solitérní	ovocné	
stromy	ponechané	na	dožití.	Ve	spodní	čás-
ti	ústí	cesta	do	nádvoří	Jamborova	domu.	
Zde	 byla	 vytvořena	 zpevněná	 plocha	 pro	
příležitostné	 komorní	 akce.	 V	 této	 části	
je	také	umístěn	na	zvonici,	kterou	navrhl	
výtvarník	 Milivoj	 Husák,	 zvon,	 který	 byl	
odlit	k	příležitosti	sta	let	od	vzniku	repub-
liky.	Od	zvonice	vede	schodiště	 s	odpočí-
vadly,	 lemované	 květinovými	 výsadbami,	
do	horní	partie	Farské	zahrady.	Působivým	
artefaktem	 jsou	 kované	 mříže	 a	 branka.	
V	 zahradě	 Farská	 je	 i	 možnost	 uskuteč-
nění	 svatebních	 obřadů.	 V	 rámci	 oslav	
30.	výročí	 sametové	 revoluce	 bylo	 dne	
17.	11.	2019	v	parku	za	přítomnosti	veřej-
nosti	 slavnostně	 odhaleno	 umělecké	 dílo	
architekta	Bořka	Šípka	s	názvem	„Lavič-
ka	Václava	Havla“.	Toto	dílo	bylo	pořízeno	
a	nainstalováno	z	rozhodnutí	Rady	města	
Tišnova.	 Jedná	se	o	dvě	kovová	zahradní	
křesla	spojená	kulatým	stolem	s	otvorem,	
jehož	 středem	 prochází	 národní	 strom	 –	
lípa.	 Objekt	 je	 umístěn	 na	 vyhlídkovém	
místě	ve	Farské	zahradě.

	 Město	Tišnov	věnuje	značné	úsilí	pro-
pagaci	parku	a	vybudované	dílo	přihlásilo	
v	 roce	2019	do	národní	putovní	výstavy	
Má	 vlast	 cestami	 proměn	 2019/2020.	
Vzhledem	k	mimořádné	a	významné	pro-
měně	 číslo	 6	 s	 názvem	 Tišnov – park 
pod kostelem – Farská zahrada	 pro-
síme	 vážené	 čtenáře	 o	 podporu	 hlasem	
do	30.	3.	2020	na	www.cestamipromen.
cz/hlasovani.
	 Profesní	 sdružení	 Svazu	 zakládání	
a	údržby	zeleně	vyhlásilo	i	letos	soutěžní	
přehlídku	 PARK	 ROKU	 2019.	 Park	 pod	
kostelem	 v	 Tišnově	 získal	 v	 této	 soutě-
ži	 cenu	 děkanky	 Zahradnické	 fakulty	
Mendelovy	univerzity	doc.	dr.	Ing.	Aleny	
Salašové	na	návrh	Ing.	Přemysla	Krejči-
říka,	Ph.D.,	 zástupce	v	porotě	návrhové	
komise.	Paní	děkanka	ocenila	 iniciativu	
města	 Tišnova	 a	 nově	 vzniklý	 městský	
park	 na	 místě	 zpustlých	 zahrad	 a	 jeho	
využití	pro	setkávání	a	relaxaci	občanů.	
Revitalizace	parku	splnila	účel,	pro	který	
byl	záměr	realizován.	

	 Vznik	nového	městského	parku	je	mi-
mořádným	 dokladem	 pochopení	 potřeb	
místních	 obyvatel	 a	 dík	 patří	 zejména	
panu	 starostovi	 Bc.	 Jiřímu	 Dospíšilo-
vi	 a	 členům	 radnice	 v	 Tišnově.	 Přejme	
parku,	aby	byl	maximálně,	ale	citlivě	vy-
užíván	 a	 aby	 jeho	 následná	 údržba	 byla	
i	 nadále	 ukázková	 ve	 spolupráci	 s	 pro-
jektanty	a	 realizátory.	A	 také	doufejme,	
že	se	stane	příkladem	pro	vznik	dalších	
městských	parků!

PARK POD KOSTeLeM A FARSKÁ ZAHRADA V TIŠNOVě
PodPořme významnou Proměnu!

Dagmar Fetterová, emeritní pracovnice NPÚ ÚOP v Brně

Farská zahrada – květinové záhony u pergoly.
Foto: Dagmar Fetterová

Farská zahrada – lavička Václava Havla.
Foto: Dagmar Fetterová
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Gymnázium v Kronice města tišnova

1972	–	Školy:	následuje	seznam	tišnovských	škol,	mezi	nimi	též:	
Gymnázium	(pod	správou	JmKNV)
1976	–	Oslavy	55.	výročí	založení	KSČ:	…	Témuž	výročí	byla	
věnována	studentská	akademie	gymnázia,	která	se	uskutečnila	
21.	května.
1977	 –	 Některé	 organizace	 uspořádaly	 pěkné	 akce,	 např.	 ZO	
SSM	gymnázia	zdařilou	studentskou	akademii…
1978	–	Celkově	v	r.	1978	ze	ZO	SSM	pracovaly	nejlépe	ZO	gym-
názia	a	Tišnov	1.
1979	 –	 2.	 června	 se	 sešli	 v	 Tišnově	 absolventi	 gymnázia	
z	r.	1929	po	padesáti	letech	od	maturity;	bylo	jich	30.	Navštívili	
též	radnici,	kde	besedovali	s	představiteli	města.	Na	závěr	bese-
dy	se	zapsali	do	pamětní	knihy	SPOZ.
1980	–	Je	zde	…	10	tříd	mateřských	škol,	52	tříd	ZDŠ,	4	třídy	
zvláštní	školy	internátní,	gymnázium…
Oslavy	1.	máje:	 …	odpoledne	 se	 v	 sokolovně	konalo	kulturní	
vystoupení	pionýrů	ZDŠ,	žáků	LŠU	a	studentů	gymnázia.

Ředitelé

	 1.	 ledna	 1971	 nastoupila	 na	 post	 ředitelky	 školy	 zdenka 
Dobřická.	 V	 létech	 1957–62	 absolvovala	 v	 Brně	 filozofickou	
fakultu,	 obor	 latina–čeština.	 Tři	 roky	 vyučovala	 na	 základní	
škole	Kupkova	v	Břeclavi	a	v	r.	1965	nastoupila	jako	profesor-
ka	na	tišnovské	gymnázium.	Nejprve	tu	strávila	jeden	rok,	pak	
měla	celoroční	„pauzu“,	během	níž	doprovázela	manžela	na	slu-
žební	štaci	v	Káhiře,	a	počínaje	školním	rokem	1967–68	už	pa-
třila	ke	zdejšímu	profesorskému	sboru	na	delší	období.	Funkci	
ředitelky	vykonávala	v	Tišnově	do	r.	1983,	pak	působila	na	stej-
né	pozici	na	brněnském	gymnáziu	Lerchova,	v	období	1990–96	
se	vrátila	k	výuce	latiny	na	Klasickém	gymnáziu	v	Brně	na	Plov-
divské	ulici.	Jeden	z	tehdejších	profesorů	tišnovského	gymnázia	
o	její	éře	hovoří	takto:	„Měla	neskutečnou	zásluhu	na	tom,	že	bylo	
možné	 normalizační	 období	 překlenout	 důstojným	 způsobem.	 Učil	
jsem	se	od	ní	vztahu	ke	svému	okolí,	vysloveně	lidskému	přístupu	
ke	 kolegům	 i	 žákům.	 Před	 tím	 jsem	 působil	 ve	 škole,	 kde	 jediný	
dovolený	pozdrav	byl	 ,čest	práci’,	a	 tady	 jsem	se	ocitl	v	prostředí	
ohromné	kolegiality	a	úcty	jednoho	k	druhému.	Díky	ní	jsem	poznal,	
že	i	v	této	těžké	době	existují	normální	lidé.”

tŘi významní profesoŘi

Mária Štemberová	–	biologie,	chemie,	1964–2001
	Byla	 známá	 pod	 zkratkou	 svého	 křestního	 jména	 jako	 „Ria“.	
Do	Tišnova	nastoupila	ještě	jako	svobodná	a	její	rodné	příjmení	

Paquetová	prozrazovalo	španělské	předky	z	otcovy	strany.	Ka-
marádským	přístupem	a	formou	výuky	patřila	dlouhá	léta	mezi	
nejoblíbenější	členy	profesorského	sboru.	Její	kantorský	kolega	
Josef	Tesař	na	ni	vzpomínal	slovy:	„Takového	člověka	s	jejími	lid-
skými	a	mravními	kvalitami	jsem	v	životě	nepotkal	a	asi	už	nepo-
tkám.“	Po	odchodu	do	penze	bojovala	s	těžkou	chorobou,	které	
podlehla	v	červnu	2004.	Její	žákyně	a	později	kolegyně	Martina	
Havlátová	dodnes	říká:	„Pevně	věřím,	že	Ria	Štemberová	mě	hlídá	
a	dohlíží	na	mě	z	biologického	nebe.“

RNDr. Rostislav Fichtel	–	biologie,	chemie,	1967–1976
Narodil	se	v	r.	1941.	Po	první	–	„kantorské“	–	promoci	a	násle-
dující	 vojně	učil	3	 roky	v	Bzenci	na	průmyslovce,	poté	strávil	
10	let	na	 tišnovském	gymnáziu	a	 zanechal	 tu	nezapomenutel-
nou	stopu.	Učivo	rozšiřoval	nad	rámec	středoškolských	osnov,	
seznamoval	studenty	s	 tématy,	o	nichž	byl	přesvědčen,	 že	po-
sunou	dějiny	jeho	oboru	(objev	struktury	DNA,	princip	proteo-
syntézy	aj.).	Dokázal	vzbudit	nadšení	pro	biologii	a	organickou	
chemii,	například	v	 r.	1969	 jen	z	 jediné	maturitní	 třídy	vzešlo	
z	 jeho	 žáků	 10	 pozdějších	 lékařů,	 farmaceutů,	 přírodovědců.	
Významný	 byl	 jeho	 přesah	 i	 do	 historie,	 hudby	 či	 literatury	 –	
v	hodině	češtiny	nám	při	suplování	zpaměti	citoval	dlouhé	pasá-
že	ze	Švejka.	Po	působení	v	tišnovském	gymnáziu	následovala	
druhá	–	„biochemická“	–	promoce	a	poté	práce	ve	zdravotnic-
tví	na	postu	přednosty	biochemických	laboratoří	nemocnic	po-
stupně	v	Tišnově,	Brně	(dětská	nemocnice),	Hodoníně	a	znovu	
v	Brně	(Milosrdných	bratří).	Do	důchodu	odešel	r.	2017.

Mgr. Josef Tesař	–	zeměpis,	tělesná	výchova,	1972–2012	
	Pochází	z	Moravských	Budějovic,	narozen	v	r.	1945.	Absolvent	
Přírodovědecké	 fakulty	 Univerzity	 Palackého	 v	 Olomouci.	 Pe-
dagogickou	dráhu	začal	na	učilišti	ve	Žďáře	nad	Sázavou,	kde	
strávil	3	roky	a	kde	učil	i	fyziku	a	matematiku.	Po	svatbě	a	pře-
stěhování	do	Brna	získal	místo	na	tišnovském	gymnáziu	a	vy-
držel	zde	až	do	důchodu.	Podle	postavy	ze	seriálu	Byli	 jednou	
dva	písaři	si	vysloužil	přezdívku	Bouvard	(„Buvár“)	a	školním	
sportovním	 soutěžím	 se	 pak	 dlouhá	 léta	 říkalo	 Bouvard	 Cup.	
Do	 školního	 časopisu	 TiGy	 přispíval	 humornými	 satirickými	
verši.	Byl	mým	profesorem	tělocviku	a	hned	v	první	hodině	nás	
zaujal	oznámením,	že	naším	úborem	budou	vedle	bílého	trička	
modré	trenýrky,	protože	červené	barvy,	která	byla	tehdy	u	této	
části	sportovního	oděvu	obvyklá,	už	je	kolem	nás	dost…

absolvent hodný pozornosti

Jiří kalendovský	(*1959)
–	maturita	1978,	třídní	profesorka	Mária	Štemberová
Do	20	let	žil	v	Dolních	Loučkách.	Během	studia	na	gymnáziu	se	
začal	soukromě	učit	opernímu	zpěvu,	absolvoval	 i	pěvecké	kur-
zy	v	Německu	či	Bulharsku.	Po	5	letech	pak	zvítězil	v	konkurzu	
na	místo	 sólisty	olomoucké	opery,	 ale	 současně	studoval	 i	 sta-
vební	 fakultu	VUT	v	Brně,	kterou	v	 r.	 1983	dokončil.	V	 létech	
1984–88	působil	v	ostravském	divadle,	vystupoval	také	v	Janáč-
kově	opeře	v	Brně	i	v	Národním	divadle	v	Praze,	které	jej	r.	1989	
angažovalo	 jako	stálého	člena.	Hostoval	mimo	jiné	v	Japonsku,	
Holandsku,	Finsku,	Španělsku	či	Řecku.	Má	za	sebou	významné	
role	v	 řadě	slavných	světových	oper	 (Prodaná	nevěsta,	Kouzel-
ná	flétna,	Fidelio,	Figarova	svatba	aj.).	V	r.	1996	byl	nominován	
na	Cenu	Thálie	za	ztvárnění	postavy	žalářníka	Beneše	ve	Smeta-
nově	opeře	Dalibor.	Žije	v	Praze.

1971–1980
Václav	Seyfert

6. díl 
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	 V	pátek	13.	prosince	usku-
tečnilo	gymnázium	v	Tišnově	

tradiční	 charitativní	 vánoční	 trhy,	 letos	
organizované	 naší	 třídou	 kvinta	 a	 paní	
učitelkou	třídní,	Marcelou	Vašíčkovou.
	 Před	vyučováním	jsme	se	sešli	v	pří-
jemné	vánoční	náladě	a	první	vyučovací	
hodinu	 strávili	 přípravou	 prostor,	 aran-
žováním	 zboží	 na	 stoly	 a	 domlouváním	
jeho	 cen.	 Zbylých	 pět	 vyučovacích	 ho-
din	 potom	 probíhaly	 trhy	 pro	 studenty	
ostatních	tříd,	pedagogy	a	zaměstnance	
školy.	Akce	se	konala	ve	dvou	učebnách,	
z	nichž	jedna	obsahovala	ručně	vyrobené	
dárkové	 předměty,	 které	 připravili	 naši	
studenti,	rodiče	či	paní	učitelky	výtvarné	
výchovy	 se	 svými	 třídami.	 Široký	 sorti-
ment	 obsahoval	 všechno	 od	 vánočních	
dekorací	 až	 po	 ručně	 pletené	 čepice.	
Ve	druhé	učebně	se	nacházelo	občerstve-

ní,	vánoční	cukroví,	muffiny	i	další	různé	
dezerty	 a	 nápoje.	 Vše	 jsme	 ať	 už	 sami,	
nebo	 za	 pomoci	 rodičů	 upekli	 my,	 žáci	
kvinty.		V	rámci	myšlenky	dobrých	skut-
ků	byla	připravena	 také	akce	s	názvem	
„Pozitivní	 vánoční	 přání	 2019“.	 Napsa-
ná	 krátká	 vánoční	 přání	 byla	 následně	
rozvezena	do	domovů	pro	seniory	a	dět-
ských	domovů,	kde	udělala	radost	lidem,	
kteří	 to	nejvíce	potřebují,	 protože	 třeba	
nemají	nikoho,	kdo	by	jim	veselé	Vánoce	
popřál.
	 Na	vánočním	trhu	jsme	celkově	vybrali	
15	607	Kč,	které	jsme	následně	věnovali	
Domovu	svaté	Alžběty	pro	seniory	v	Žer-
nůvce.	Vánoční	program	jsme	tak	završili	
ve	středu	18.	prosince,	kdy	jsme	se	mís-
to	 odpoledního	 vyučování	 vydali	 s	 paní	
učitelkou	 na	 Žernůvku	 předat	 náš	 dar.	
Domov	 se	 specializuje	 na	 seniory,	 kteří	

jsou	upoutáni	na	 lůžko	a	 jejich	pobyt	 je	
tedy	náročný	na	personál	 i	vybavení.	To	
byl	 důvod,	 proč	 jsme	se	 rozhodli	 peníze	
věnovat	právě	tomuto	zařízení.
	 U	 vchodu	 nás	 přivítala	 jedna	 ze	 za-
městnankyň	domova,	která	nás	provedla	
čtyřmi	poschodími	útulně	zařízené	a	vá-
nočně	vyzdobené	budovy.	Nechala	nás	na-
hlédnout	do	jednoho	z	pokojů,	povyprávě-
la	o	místním	personálu	a	dověděli	jsme	se	
také	něco	o	historii	a	výrobcích,	které	tu	
s	místními	seniory	vyrábějí.	Pro	všechny	
z	nás	to	byl	příjemný	a	zároveň	zajímavý	
zážitek,	 díky	 kterému	 jsme	 se	 zamysle-
li	 nad	 životem	 jinak,	než	 jak	ho	 známe.	
Jménem	nás	všech	bych	ráda	poděkovala	
těm,	 kteří	 nám	 jakkoliv	 pomohli	 s	 pří-
pravou	trhů,	i	těm,	kteří	u	nás	nakoupili	
a	přispěli	tak	na	dobrou	věc.

	 S	 novým	 rokem	 je	 dobré	 zhodnotit,	
jaký	 byl	 rok	 uplynulý.	 Uskutečnila	 se	
celá	řada	setkávání,	workshopů,	seminá-
řů	a	vzdělávacích	akcí	pod	záštitou	MAP	
vzdělávání	Tišnovska.	
	 Výchova kluků: jak vychovávat klu-
ky a nepřijít o rozum	 –	 workshop	 pro	
rodiče	odpovídal	nejen	na	příčiny	chování	
chlapců,	 ale	 přinesl	 i	 řadu	podnětů,	 jak	
s	kluky	zacházet,	aby	se	neponičilo	jejich	
mužství	 a	 zároveň	 rodiče	 přežili	 jejich	
vychovávání	 bez	 úhony.	 Začali	 jsme	 se	
pravidelně	 scházet	 se	 30	 neziskovkami	
z	 Tišnovska	 a	 sdílet	 svoje	 zkušenosti	
a	 znalosti.	 Ze	 setkání	 vzešel	 „Jarmark 
neziskovek“,	který	se	uskutečnil	28.	9.	
2019	při	Václavských	hodech	v	Tišnově,	
v	 jehož	 rámci	proběhlo	hlasování	 o	pro-
jektu	a	zvítězil	nákup	vratných	kelímků.	
Technická zručnost hezky česky	–	sou-
částí	 polytechnického	 miniveletrhu	 byla	
interaktivní	 výstava	 kvalitních	 českých	
hraček	 s	 možností	 jejich	 vyzkoušení,	
ukázka	 stavebnic	 a	 her	 s	 osobitým	 de-
signem,	 vzdělávací	 workshopy	 pro	 ro-

diče.	 Všem	 zúčastněným	 školám	 jsme	
zakoupili	 dřevěnou	 stavebnici	 PONY	
v	hodnotě	5	000	Kč.	Technické MŠ II	–	
v	 roce	2019	měly	MŠ	 již	po	druhé	mož-
nost	vyzkoušet	si	úlohy	a	práci	s	nářadím	
a	pomůckami.	Byly	představeny	základní	
cíle,	 úlohy	 a	 metody	 práce	 s	 dětmi.	 Zú-
častněným	 MŠ	 byly	 pořízeny	 dřevěné	
ponky	nebo	dřevěná	odrážedla	a	nakou-
pena	 balza.	 Od	 září	 roku	 2019	 funguje	
v	pěti	MŠ	Sdílený logoped.	Na	začátku	
proběhla	v	každé	MŠ	depistáž,	dále	probí-
há	individuální	logopedická	péče.	Od	září	
roku	2019	pracuje	ve	čtyřech	ZŠ	Sdílený 
rodilý mluvčí	pro	děti	10–15	let.	Výuka	
probíhá	 formou	 tandemu	 –	 s	 Jayem	 je	
ve	 třídě	 i	 učitel.	 předali jsme 12 klo-
kanových kufrů	a	Klokanovy	kapsy	škol-
kám,	dětskému	domovu	a	RC	Studánka.	
podpora rovných příležitostí	 probíhala	
tzv.	 inkluzivním	 šetřením	 realizovaným	
Ligou	 lidských	 práv	 a	 některé	 školy	 se	
staly	Férovou	školou.	Nyní	řešíme	podpis	
Kodexu	škol	a	její	začlenění	v	ŠVP.	Pod-
pořili	jsme	čtyři	školy	v	zavádění	Forma-

tivního hodnocení.	Neopadl	zájem	o	dal-
ší	setkávání	v	Akademii pro ředitele	pod	
vedením	 Vlastimila	 Jaroše.	 Další	 velmi	
zajímavou	 činností	 byla	 podpora	 vede-
ní	 škol	v	koučink Akademii libchavy,	
která	byla	pojata	jako	víkendový	seberoz-
vojový	program.	S	naší	pomocí	též	fungo-
vala	létavička	(létající	pobočka)	projektu	
Elixír do škol	na	podporu	výuky	 fyziky	
od	MŠ	po	2.	 stupeň	ZŠ.	Další	 důležitou	
součástí	činnosti	MAP	bylo	pořízení	Ba-
líčku pro venkovní výuku	(Lipka)	a	pra-
covní sešity Smart course	jako	podklad	
pro	kariérové	vzdělávání.
	 Z	plánů	na	rok	2020	to	bude	v	lednu	se-
minář	změny právních předpisů	od	září	
2019,	 jehož	 cílem	 je	 školy	 informovat	
o	 reformě	 financování	 podle	 školského	
zákona.	 Na	 konci	 února	 proběhne	 další	
seminář	Výchova kluků,	na	nějž	naváže	
v	 březnu	 Výchova dívek.	 V	 druhé	 polo-
vině	 pořádáme	 Soutěž v anglické kon-
verzaci	pro	1.	i	2.	stupeň	ZŠ	a	v	dubnu	se	
uskuteční	Veletrh zaměstnavatelů.

CHARITATIVNÍ TRHY PRO DOMOV NA ŽeRNŮVCe
Barbora Vondráková

VZDěLÁVÁNÍ TIŠNOVSKA V ROCe 2019
Barbora Gottwaldová
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rozhovor
s Panem ředitelem maškem

pane řediteli, můžete představit Vaši školu, 
která v letošním školním roce oslaví šedesáti-
leté výročí svého založení?
	 Ve	 svých	počátcích	 škola	 reagovala	na	 spole-
čenskou	potřebu	výchovy	mládeže,	orientovala	se	
zejména	na	odbornou	přípravu	budoucích	trakto-
ristů.	V	80.	a	90.	letech	minulého	století	se	vzdě-
lávací	nabídka	rozšířila	o	opraváře	zemědělských	
strojů,	automechaniky,	rodinnou	školu,	která	byla	
určena	zejména	pro	dívky,	přibylo	rovněž	nástav-
bové	studium.

Jaké učební obory škola nabízí?
	 Poskytujeme	 vzdělání	 v	 učebních	 oborech	 opravář	 zeměděl-
ských	strojů,	mechanik	opravář	motorových	vozidel	a	ošetřovatel	
se	zaměřením	na	zdravotnictví	a	sociální	služby.

kde žáci vykonávají odborný výcvik?
	 Naše	škola	má	v	Tišnově	dílenský	areál	pro	technické	obory,	
úzce	spolupracujeme	s	firmou		BISO	Schrattenecker,	žáci	dru-
hého	 a	 třetího	 ročníku	 si	 osvojují	 činnosti	 v	 různých	 firmách,	
například	AUTO	DOLI	 	s.	 r.	o.,	Agro	Záblatí,	a.	s.,	AGROTEC	
servis	s.	r.	o.,	Autosalon	HORA	CZ	a.	s.
	 Žáci	oboru	ošetřovatel	ve	druhém	a	třetím	ročníku	získáva-
jí	odborné	znalosti	v	širokém	spektru	zdravotních	a	sociálních	
pracovišť.	Patří	 k	nim	Nemocnice	Tišnov,	Centrum	kardiovas-
kulární	a	transplantační	chirurgie	ve	Fakultní	nemocnici	u	sva-
té	Anny	 v	Brně,	 chirurgické	 oddělení	Nemocnice	Milosrdných	
bratří,	hospic	svaté	Alžběty,	domov	pro	seniory	v	Předklášteří	
a	na	Žernůvce,	pečovatelská	služba	v	Tišnově,	chráněné	bydlení	
ve	Skryjích	a	rodinné	centrum	Studánka.

Vaše škola má vlastní jídelnu. Je otevřena i pro veřejnost?
	 Ano,	nabízíme	stravování	pro	veřejnost.	Lidé	se	mohou	za	přízni-
vou	cenu	naobědvat	v	naší	školní	jídelně,	případně	si	oběd	odnést.

Na co se budete soustředit v dal-
ších letech?
	 Chceme	vzdělávací	nabídku	orien-
tovat	výlučně	na	učební	obory.	Opra-
vář	 zemědělských	 strojů,	 mechanik	
opravář	motorových	vozidel	a	ošetřo-
vatel	mají	na	naší	škole	dlouholetou	
tradici.	Ve	spolupráci	se	zřizovatelem	
chceme	naši	vzdělávací	nabídku	roz-
šířit	 o	 další	 učební	 obory,	 a	 to	 ku-
chař–číšník	a	kadeřník.
	 Ve	 všech	 oborech	 vzdělávání	 na-
bízíme	 formu	 ročního	 zkráceného	
studia	 pro	 dospělé.	 Rovněž	 nepře-
staneme	 usilovat	 o	 další	 zvelebení	

dílenských	a	učebních	prostor	a	vybavenosti	ško-
ly.	Důležitou	prioritou	je	intenzivní	zapojení	školy	
do	dění	města	Tišnova	a	prostřednictvím	ředitele	
do	činnosti	Sdružení	učňovských	zařízení	ČR.

V minulém školním roce jste získal titul Magis-
ter Optimus. co pro Vás toto ocenění znamená?
	 Tohoto	titulu	si	velmi	vážím,	protože	jsem	byl	
navržen	svými	kolegy	a	pokládám	 jej	za	ocenění	
své	dosavadní	pedagogické	činnosti.

co považujete za svůj největší úspěch?
	 To,	že	se	podařilo	v	době	optimalizace	sítě	škol	
naši	školu	udržet	a	zkonsolidovat.	Velmi	mě	těší,	
že	škola	plní	své	poslání,	stará	se	o	děti	potřebné	

na	základní	škole	a	vychovává	slušné	a	pracovité	lidi	na	střední	
škole.	Současně	velmi	oceňuji	dobré	vztahy	na	pracovišti	a	spo-
lupráci	svých	kolegů.

Poslední měsíc roku 2019

	 „Vánoce	 jsou	 svátky,	 kdy	 lidé	 jako	 hvězdy	 svítí	 jeden	 pro	 dru-
hého.“	S	přípravou	na	vánoční	besídku	jsme	začali	už	poslední	
týden	v	říjnu.	Z	oken	naší	školy	se	pak	ozývaly	písně	a	známé	
i	méně	známé	vánoční	koledy.	Nacvičování	besídky	zabralo	veš-
kerý	čas	v	hudebních	výchovách.
	 Do	programu	jsme	zařadili	písničky	od	skupiny	Mirai	 (Chci	
tančit),	Škwor	(Síla	starejch	vín),	od	Marka	Ztraceného	(Snad	
se	něco	stane)	a	jako	každý	rok	i	písničku	z	autorské	dílny	Uh-
líř/Svěrák	(Ať	smolařům	je	hej).	Ve	vánoční	atmosféře	nesmějí	
chybět	i	vánoční	koledy.	Vybrali	jsme	známé	–	„Pásli	ovce	vala-
ši“,	„Štědrej	večer	nastal“,	„Štěstí,	zdraví,	pokoj	svatý“	i	ne	tak	
často	 zpívané	 „Slyšte,	 slyšte,	pastuškové“	a	na	 závěr	besídky	
„Den	přeslavný“.	I	letos	jsme	do	programu	zařadili	spoustu	bás-
niček	a	říkadel	s	vánoční	i	zimní	tematikou.
	 V	úterý	17.	prosince	náš	sbor	složený	z	žáků	základní	školy,	
doplněný	studentkami	střední	školy	obor	ošetřovatelka,	navští-
vil	Domov	pro	seniory	v	Předklášteří,	kde	má	naše	vystoupení	již	

letitou	tradici.	Senioři	i	zaměstnanci	
byli	 potěšeni	 nejen	 programem,	 ale	
i	drobnými	dárky,	které	děti	vyrobily.	
Slzy	 v	 očích	 seniorů	 byly	 důkazem,	
že	besídka	všechny	potěšila.		
	 Hlavní	 vystoupení	 pro	 rodiče	
a	 přátele	 se	 uskutečnilo	 v	 hudebně	
naší	školy	18.	prosince.		Před	progra-
mem	 vánoční	 besídky	 si	 hosté	 pro-
hlédli	výrobky	našich	dětí	vytvořené	
s	 paní	 učitelkou	 v	 keramické	 dílně.	
I	když	tréma	byla	obrovská,	pokaždé	
děti	 sklidily	 bouřlivý	 potlesk.	Ostat-
ně	potlesk	a	úsměvy	v	očích	jsou	tou	
největší	odměnou	za	tvrdou	práci.	

60 LeT OD ZALOŽeNÍ SŠ A ZŠ TIŠNOV
Hana Strelowová, Jana Bártová

Ing. Rudolf Mašek na sním-
ku ze soukromého archivu.

Vánoční vystoupení pro rodiče. Foto: Milan Fiala
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	 Zatímco	se	děti	navštěvující	Inspiro	od-
dávají	zimním	radovánkám,	náš	pracovní	
tým	 v	 Inspiru	 se	 již	 s	 plným	 nasazením	
věnuje	přípravě	 jarních	a	 letních	 táborů.	
Pro	děti	chystáme	jednak	příměstské	tá-
bory	nabízející	širokou	škálu	zajímavých	
témat	 a	 pak	 také	 tábory	 pobytové.	 Roz-
hodně	 bude	 z	 čeho	 vybírat	 a	 děti	 budou	
mít	o	prázdninách	o	zábavu	postaráno.

Nabídka příměstských táborů
Příměstské	tábory	jsou	jednou	z	hlavních	
aktivit,	které	Inspiro	nabízí.	Jedná	se	o	tá-
bory	 realizované	 v	 areálu	 Inspira.	 Jeden	
táborový	 turnus	 trvá	 pět	 dnů	 (pondělí	
až	pátek).	Děti	se	scházejí	ráno	a	do	od-
poledních	 hodin	 mohou	 v	 Inspiru	 prožít	
pestrý	program	sestavený	ze	sportovních	
aktivit,	výtvarných	činností,	výletů	a	jiné	
zábavy	související	s	konkrétním	tématem	
tábora.	Naším	cílem	je,	aby	se	dítě	na	pří-
městském	táboře	cítilo	dobře,	bylo	v	bez-
pečném	prostředí	a	rádo	se	k	nám	vrace-
lo.	Na	rozdíl	od	pobytových	táborů	se	děti	
odpoledne	vracejí	domů	a	tam	přespávají.

Jarní příměstský tábor
Pro	 žáky	 1.	 stupně	 základních	 škol	 na-
bízíme	o	jarních	prázdninách	příměstský	
tábor	 s	 tématem	 dobytí	 legendární	 pev-
nosti	Boyard.	Děti	se	můžou	těšit	na	na-
pínavý	 program	 plný	 úkolů	 k	 získávání	
ztracených	klíčů.
Termín:	17.–21. 2. 2020	od	8.00	do	16.00
Cena:	1	200	Kč	(zahrnuje	program,	oběd,	
materiál)
Informace	a	přihlášky:	dklub@svcinspiro.cz

letní příměstské tábory
Na	 léto	 2020	 připravujeme	 příměstské	
tábory	pro	děti	prvního	i	druhého	stupně	
základních	 škol	 a	 máme	 potvrzeny	 tyto	
termíny:
1.–3. 7.	 Výtvarně-textilní	(1.–5.	tř.)
7.–10. 7.	 Vědecký	(3.–6.	tř.)
13.–17. 7.	 Literárně	výtvarný	(5.–9.	tř.)
13.–17. 7.	 Přírodovědný	(1.–5.	tř.)
20.–24. 7.	 Odhal	tajemství	památek	
	 	 (2.–9.	tř.)
20.–24. 7.	 Cestovatelský	(1.–5.	tř.)
3.–7. 8.	 	Cesta	do	pravěku	–	hlína	je	

základ	(2.–6.	tř.)

Nabídka	dále	zahrnuje	příměstský	tábor	
Mineralogický,	 Taneční,	 Kutilsko-mode-
lářský,	Sportovní,	Mažoretkový,	Zlatá	ho-
kejka,	 Sportovně-bowlingový,	 Plavecký	
kemp,	 u	 kterých	 bude	 termín	 upřesněn	
později.	

Pro	aktuální	informace	sledujte	naše	
webové	stránky	https://www.svcinspiro.cz/	
a	Facebook.
Přihlašování	na	příměstské	 tábory	bude	
zahájeno	v	pondělí	10.	února	2020.

pobytové tábory
Léto	 plné	 dobrodružství	 a	 zážitků	 „off-
-line“	 slibuje	 nabídka	 táborů	 a	 akcí	
organizovaných	 v	 přírodě,	 s	 pobytem	
v	chatkách	nebo	pod	stanem,	s	možností	
odpočinku	od	ruchu	civilizace.

přírodovědný tábor prospektoři
Pro	 děti	 10–15	 let	 připravujeme	 týden	
prožitý	 v	 přírodě	 s	 objevováním	 krásy	
nové	lokality.	Termín,	lokalita	a	cena	bu-
dou	upřesněny.	

Inspirující Vltava
Chcete	si	zkusit	sjet	řeku	a	sami	si	netrou-
fáte?	 Nabízíme	 vám	 tradiční	 Inspirácké	
několikadenní	vodácké	putování	s	výukou	
jízdy	na	kánoích.	Sjíždění	 řeky	Vltavy	 je	
vhodné	pro	rodiče	s	dětmi	školního	věku	
i	 samotné	 dospělé.	 Vše	 je	 přizpůsobeno	
začátečníkům	tak,	aby	to	zvládli.
Jedeme	od	14. do 19. 6. 2020.	V	 tuto	
dobu	 je	 na	 vodě	 i	 v	 kempech	 nejméně	
lidí.	Veškeré	vodácké	vybavení	vám	zajis-
tíme.	Po	Vltavě	poplujeme	v	plastových	
nebo	 gumových	 	 kánoích	 pro	 dva.	 Spát	
budeme	ve	vodáckých	tábořištích		ve	sta-
nech,	které	vám	společně	s	vašimi	ostat-
ními	věcmi	bude	převážet	auto	z	kempu	
do	kempu,	popřípadě	si	můžete	rezervo-
vat	chatky	v	kempech.	
Naše	putování	po	Vltavě	zahájíme	ve	Vyš-
ším	Brodě	a	další	dny	proplujeme	doslo-
va	perlami	naší	historie	přes	Rožmberk,	
Český	 Krumlov,	 	 Zlatou	 Korunu,	 Dívčí	
kámen	až	do	Boršova,	celkem	asi	70	km.

Vranice – Na palubu!
Hledáme	odvážné	námořníky	do	posádky	
lodi,	která	se	vydá	hledat	bájný	poklad	ka-
pitána	Jonnyho	zvaného	„Krvavá	Paluba“.

Vyplouváme	 od	 18. 7. do 1. 8. 2020	
z	přístavu	ve	Vranicích	(pobřeží	u	Toulov-
cových	maštalí).	Kajuty	pro	dva	námořní-
ky	jsou	dřevěné	s	plátěnou	střechou.
Lodní	kuchař	vaří	pětkrát	denně.
Bližší	 informace:	 http://www.svcinspiro.
cz/tabory

zážitkový tábor – Horky
Na	 závěrečnou	 fázi	 prázdnin	 chystáme	
pro	děti	ve	věku	od	13	do	17	let	zbrusu	
nový	 zážitkový	 tábor	 v	 blízkosti	 Ledče	
nad	Sázavou.	Děti	se	mohou	těšit	na	pěk-
nou	přírodu,	spaní	ve	stanech	s	podsadou,	
nové	 i	 staré	 kamarády	 a	 celotáborovou	
hru,	vše	pod	vedením	zkušených	vedou-
cích.	Termín	a	cena	budou	upřesněny.	

Pro	 aktuální	 informace	 ohledně	 příměst-
ských	 a	 pobytových	 táborů	 sledujte	 naše	
webové	 stránky	 https://www.svcinspiro.cz/	
a	Facebook.

V	Inspiru	pečujeme	nejen	o	volný	čas	dětí,	
ale	nabízíme	zajímavou	náplň	volného	času	
i	pro	ostatní	veřejnost.	Tímto	zveme	na	je-
dinečnou	přednášku	všechny	děti	i	dospě-
láky,	které	zajímá	následující	otázka:
Proč	nemají	 ptáci	 rádi	 přírodu?	Proč	 se	
stěhují	do	měst?	
přednáška prof. RNDr. Tomáše Grima, 
ph.D. – opět na Inspiru!
12. 3. 2020 od 18.00,	klubovna	Inspira,	
vstup	zdarma
Město	je	spěch	a	stres,	hluk	i	znečištění.	
Před	 tím	 vším	 my	 lidé	 prcháme	 do	 pří-
rody.	Pročpak	ale	mnozí	opeřenci	putují	
směrem	 právě	 opačným?	 Některé	 ptačí	
druhy	se	dokonce	přírodě	vyhýbají	úplně	
a	 lpějí	 na	 čistě	 městském	 životě!	 Proč	
to	dělají?	A	jak	se	extrémním	městským	
podmínkám	přizpůsobují?	
Rezervace	míst	na	reditelka@svcinspiro.cz.

AKTuALITY Z INSPIRA
tým pedagogů

Letní tábor. Foto: archiv Inspira



TN 02/2020 17

vzdělávání

	 Národní	týden	manželství	(10.–16.	2.	2020)	je	příležitost	pro	
ty,	kteří	si	uvědomují,	že	se	vyplatí	pracovat	na	rozvoji	a	kvalitě	
manželství.	Může	být	inspirací,	jak	ze	svého	dobrého	manželství	
udělat	ještě	lepší	nebo	obnovit	to,	co	se	časem	ve	vztahu	vytratilo.	
	 V	 letošním	 roce	 připravuje	 RC	 Studánka	 v	 rámci	 Národního	
týdne	 manželství	 instalaci	 baneru	 na	 náměstí	 Míru	 v	 Tišnově.	
Smyslem	je	upozornit	kolemjdoucí	na	to,	co	manželství	prospívá	
a	co	mu	naopak	škodí.	Budeme	rádi,	pokud	se	u	baneru	zastavíte,	
načerpáte	inspiraci,	popovídáte	si	s	partnerem	nebo	se	prostě	jen	
zasmějete.	Autorkou	výtvarného	zpracování	je	Jiřina	Ševčíková.
	 Abychom	vás	trochu	naladili,	uvádíme	část	poetického	textu	
Zuzany	Kurdiovské,	který	bude	instalaci	na	náměstí	doprovázet.	
Dočíst	si	ho	můžete	od	7.	do	16.	2.	2020	na	náměstí	Míru:
	 „Na	manželství	se	dá	pohlížet	z	mnoha	úhlů	pohledu.	Pro	někoho	
je	to	jen	papír,	pro	jiného	přirozená	součást	života.	Někdo	se	manžel-
stvím	cítí	být	lapený	jako	pták	do	sítě,	pro	někoho	je	to	zlatá	klec,	
někdo	si	říká,	že	je	lepší	vrabec	v	hrsti	nežli	holub	na	střeše.	Některé	
páry	cukrují	jako	hrdličky,	jiné	si	spokojeně	cvrlikají	a	společně	pe-
čují	o	své	hnízdo.
	 Když	 vstupujete	 do	 stavu	 manželského,	 nedostanete	 společně	
s	 prstýnkem	 podrobný	 návod	 na	 spokojené	 manželství.	 Příbuzní	
a	přátelé	vám	zcela	zdarma	dají	spoustu	rad,	ale	rozhodnutí,	která	
je	dobrá	a	která	ne,	je	zcela	na	vás.	A	dobré	manželství	není	samo-
zřejmost.“

Jarní burza dětského oblečení
Burza	proběhne	ve	dnech	9.–11. 3.	v	sokolovně,	Drbalova	274,	
Tišnov.	Formulář	pro	prodej	a	podrobné	 informace	si	stáhnete	
od	pátku	7.	2.	na	www.studanka-tisnov.cz.	Přijímáme	 jen	140	
formulářů	pro	prodej.	Vítáme	pomoc	dobrovolníků	na	burze!

letní příměstské tábory ve Studánce
I	letos	připravujeme	v	RC	Studánka	letní	příměstské	tábory	pro	
předškolní	děti	od	4	do	6	let.	Termíny	táborů	a	jejich	zaměření	zve-
řejníme	na	webu	RC	Studánka	a	v	příštích	TN.	Přihlašování	bude	
probíhat	elektronicky	a	bude	spuštěno	v	úterý	17. 3.

	 V	 roce	 2018	 se	 Česká	 republika	 při-
pojila	k	mezinárodnímu	projektu	„Book-
start“,	 který	 již	 řadu	 let	 probíhá	 cca	
ve	dvaceti	zemích	světa.	Svaz	knihovníků	
a	 informačních	pracovníků	ČR	se	přidal	
s	vlastní	verzí	projektu:	„S	knížkou	do	ži-
vota“.	A	tak	jsou	v	mnoha	obcích	ČR	nově	
narození	 občánci	 uvítáni	 na	 svět	 také	
knihovnami,	přesněji	řečeno	speciálními	
knižními	dárky	pro	ně	a	jejich	rodiče,	kte-
ré	jim	zástupci	knihoven	předávají.	V	le-
tošním	roce	se	do	tohoto	projektu	po	do-
hodě	s	městem	Tišnov	zapojí	i	tišnovská	
knihovna.
	 Cílem	této	aktivity	je	podpora	verbál-
ních	schopností	a	imaginace	nejmenších	
dětí	 a	 probuzení	 jejich	 zájmu	 o	 knihy	

a	čtení.	Zároveň	chceme,	aby	rodiče	po-
chopili	 význam	 čtenářských	 dovedností	
pro	rozvoj	dítěte	i	jeho	budoucnost.	Nově	
tak	budou	v	Tišnově	 rodiče	s	novoroze-
nými	 dětmi	 při	 vítání	 občánků	 zdarma	
dostávat	 dárkový	 set,	 který	 obsahuje	
kufřík	 s	 logem	 projektu,	 knížku	 pro	
děťátko,	 speciální	 kalendář	 s	 podněty	
a	doporučeními	pro	rodiče,	seznamy	do-
poručené	literatury	pro	nejmenší	čtenáře	
i	 rodiče,	 licenci	na	audioknihu	a	certifi-
kát	 k	 registraci	 miminka	 do	 tišnovské	
knihovny.	 Knihovna	 v	 rámci	 projektu	
připravuje	různé	programy.	Především	je	

to	pravidelný	„Knižní	klubík“	určený	pro	
rodiče	 zapojené	 do	 projektu,	 které	 zají-
má,	co	číst	nejmenším	dětem,	nebo	hle-
dají	nápady	na	hry	a	říkanky	či	se	chtějí	
seznámit	s	novými	lidmi.	Součástí	těchto	
aktivit	budou	také	zajímavé	besedy	o	vý-
chově	 a	 vývoji	 dětí.	 Aktuální	 informace	
najdete	 na	 webových	 stránkách	 www.
mktisnov.cz.
	 Věříme,	že	nám	všem	záleží	na	budouc-
nosti	 našich	 dětí.	 I	 když	 děti	 zpočátku	
nemluví,	velmi	citlivě	vnímají	vše,	co	se	
kolem	nich	děje.	Již	od	narození	preferují	
zvuk	 lidského	 hlasu	 před	 jakýmkoliv	 ji-
ným	sluchovým	podnětem.	Pro	vývoj	vní-
mání	 a	 porozumění	 řečovým	 podnětům	
je	 vhodná	 stimulace	 dítěte	 vyprávěním	
a	předčítáním.	 Jednou	 z	nejdůležitějších	
věcí,	 jež	můžeme	pro	své	děti	udělat,	 je	
věnovat	jim	od	nejútlejšího	věku	svůj	čas	
a	strávit	jej	společně	nad	knihou.	A	právě	
proto	 i	 Vám	 tišnovská	 knihovna	 přináší	
projekt	 „S	 knížkou	 do	 života“	 a	 nabízí	
svou	pomoc.	Těšíme	se	na	setkání.

PODPORujeMe NÁRODNÍ TýDeN MANŽeLSTVÍ
Radka Štěpanovská, koordinátorka centra, a Zuzana Kurdiovská, členka spolku

S KNÍŽKOu DO ŽIVOTA
Dagmar Kopřivová
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Svědkové slávy své doby
	 Sokolovny	 patří	 k	 architektuře	 čes-
kých	 měst	 stejně	 neodmyslitelně,	 jako	
zdobí	náměstí	renesanční	radnice	a	měst-
ská	 panoramata	 kostelní	 věže.	 Jsou	
svědky	 do	 té	 doby	 nebývalého	 vzmachu	
spolkového	života	druhé	poloviny	19.	sto-
letí,	který	umožnila	proměna	politického	
a	 společenského	 života	 po	 roce	 1848.	
I	když	je	hlavní	náplní	čerstvě	ustavené	
České	 obce	 sokolské	 tělesná	 výchova	
nejširší	 veřejnosti,	 slouží	 její	 sokolovny	
vedle	sportovních	i	kulturním	akcím	(ple-
sy,	koncerty,	ochotnické	divadlo),	a	tělo-
cvičny	 jsou	doplňovány	o	další	prostory.	
Společenský	 účel	 tak	 vtiskuje	 sokolov-
nám	tvář	kulturních	stánků	a	architektu-
ra	hlavních	prostor	nezřídka	získává	po-
dobu	spíše	divadel	a	veřejných	foyer,	než	
jaký	 vzhled	 bychom	 dnes	 čekali	 u	 spor-
tovních	hal.	

Danajské dary v současnosti
	 Navrácení	sokolského	majetku	zabave-
ného	komunistickým	režimem	zpět	do	ru-
kou	 jednot	 po	 roce	 1990	 postavilo	 řadu	
TJ	 včetně	 té	 tišnovské	 před	 dilema	 „po-
chmurného	dědictví“.	Leckterá	sokolovna	
je	totiž	dnes	příslovečnou	„koulí	na	noze“	
a	vlastnictví	obřích	secesních	budov	s	ne-
malými	 provozními	 náklady	 fungování	
jednot	 komplikuje	 a	 ztěžuje.	 Nemluvě	
o	ne	příliš	vyhovujících	historicky	podmí-
něných	prostorách	a	vybavení	budov,	kdy	
společenské	sály	a	zázemí	sokoloven	vyu-
žívají	převážně	jiné	subjekty	než	sokolové	
sami.	 Čtyřicet	 let	 podrobení	 sokolského	
hnutí	 pod	 státní	 ČSTV	 také	 zanechalo	
na	 podobě	 a	 stavu	 sokoloven	 své.	 Buď	
byly	desítky	let	využívány	bez	nutné	údrž-
by,	anebo	v	nich	došlo	k	zásahům,	jež	dnes	
hodnotíme	jako	spíše	destruktivní.

	 Na	 rozcestí	 tak	 stojí	 nyní	 i	 osudy	
tišnovské	 sokolovny,	 která	 se	 již	 roky	
potýká	 s	 potřebou	 nutných	 oprav,	 nevy-
hovující	 a	 zastaralou	 infrastrukturou,	
a	požadavky	na	nutnou	modernizaci	po-
třebnou	pro	ekonomičtější	a	bezpečnější	
provoz.	 Na	 scénu	 tak	 vystupuje	 otázka	
smyslu	 provozování	 stávajících	 prostor	
pro	samotnou	sokolskou	jednotu.	A	s	tím	
spojená	otázka,	z	kterých	kapes	by	měla	
či	 mohla	 proudit	 investiční	 podpora	 bu-
doucí	proměny	staré	sokolovny	v	moder-
ní	kulturní	prostor.	

Staronová vize sokolovny
	 Nad	 plány	 na	 rekonstrukci	 tišnovské	
sokolovny	 se	 scházíme	 se	 starostkou	 Tě-
lovýchovné	 jednoty	 Sokol	 Tišnov	 Helenou	
Žižlavskou,	architektkou	Lucií	Pohankovou	
a	projektantem	Vladimírem	Dokládalem.
	 „Nová	 sokolovna	 by	 měla	 vypadat	 jako	
ta	 stará	 zbudovaná	 v	 roce	 1926.	 To	 byl	
ostatně	i	obsah	dotační	podpory	pro	projek-
tovou	 dokumentaci	 ,Oprava	 historické	 bu-
dovy	TJ	Sokol	Tišnov‘,	kterou	jsme	obdrželi	
od	Jihomoravského	kraje,“	vysvětluje	paní	
starostka	 Žižlavská.	 „Máme	 tedy	 záměr	
provést	očištění	architektury	budovy	od	do-
plňků	 a	 zásahů	 provedených	 při	 některých	
úpravách	v	70.	letech	minulého	století,	kdy	
byla	sokolovna	v	užívání	Českým	svazem	tě-
lesné	výchovy,“	pokračuje.	„Na	naší	budově	
se	 mnoho	 historických	 prvků	 nezachovalo,	
ale	chtěli	bychom	se	pokusit	především	obno-
vit	vstupní	obloukový	portál,	který	tedy	paní	
architektka	zapracovala	do	návrhu.	A	vrací-
me	se	i	k	tomu,	jak	kdysi	vypadal	sál.“
	 „Za	základ	architektonického	návrhu	pro-
jektu	 rekonstrukce	 sokolovny	 jsem	 si	 tedy	
vzala	 vizuální	 podobu	 budovy,	 jak	 ji	 zná-
me	 z	 fotografie	 z	 roku	1930,	 která	 vznikla	
po	opravě	sokolovny	po	požáru,“	potvrzuje	

architektka	Lucie	Pohanková	východisko,	
jímž	se	se	nechala	vést	při	zpracování	pro-
jektové	 dokumentace.	 Prohlídku	 rekon-
strukčních	návrhů	a	projektových	výkresů	
tedy	začínáme	u	venkovního	vzhledu	stav-
by.	Té	v	současnosti	dominuje	oplechované	
nadstřešení	 hlavního	 vchodu	 a	 poněkud	
neprakticky	do	boku	orientované	schodiš-
tě.	„Tyto	prvky	byly	vybudovány	v	70.	letech	
minulého	století,	jsou	poplatné	své	době	a	po-
měrně	zchátralé,	a	protože	necitlivě	zasahují	
do	 vzhledu	 sokolovny,	 počítáme	 v	 projektu	
s	jejich	odstraněním.	Na	historické	fotografii	
je	 patrné	 průčelí	 s	 podloubím,	 kde	 jsou	ob-
loukové	klenby.	Ty	budou	obnoveny,	čímž	do-
jde	k	prosvětlení	vstupu.	Opětovné	rozšíření	
dispozice	 schodiště	 i	do	 čelního	směru	před	
vchodem	umožní,	aby	byla	budova	využívána	
moderním	 multifunkčním	 způsobem,	 včetně	
daleko	větší	možnosti	úniku	z	objektu,	který	
moderní	bezpečnostní	pravidla	vyžadují,“	do-
stáváme	vysvětlení.	
	 „Prvek,	 který	 ovšem	 na	 vzhledu	 budovy	
zachováme,	je	zábradlí	terasy	v	1.	patře.	Jak	
je	vidět	z	historické	fotografie,	původní	terasa	
měla	zděné	sloupy,	ty	byly	v	minulosti	nahra-
zeny	ocelovým	zábradlím.	Z	hlediska	nižší	eko-
nomické	náročnosti	i	zachování	průniku	světla	
do	sálu	ale	máme	v	plánu	toto	řešení	zachovat	
namísto	opětovného	vyzdívání	 sloupků.“	Te-
rasa	je	dnes	sice	nevyužívaná,	v	budoucnu	
by	ovšem	mohla	alespoň	částečně	 sloužit	
jako	 venkovní	 zahrádka	 nového	 projekto-
vaného	baru	Elektrorozvodna,	která	vznik-
ne	v	1.	patře	modernizací	prostoru	hlavní	
rozvodny	 elektrické	 energie	 a	 přilehlých	
prostor	 balkónu	 hlavního	 sálu	 včetně	 te-
rasy.	Ta	bude	kromě	přeizolování	doplněna	
pochozím	roštem	z	PVC	desek	a	vybavena	
venkovním	kavárenským	nábytkem.
	 „Vnější	 úprava	 vzhledu	 sokolovny	počí-
tá	i	s	revitalizací	zeleně	na	pozemku	v	sou-

ReKONSTRuKCe SOKOLOVNY
stánek tJ sokol tišnov vyhlíží svou (staro)novou tvář

Vladimír Vecheta

Historická podoba sokolovny z roku 1930 po opravě po požáru × současná podoba sokolovny × vizuál budoucí podoby.
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sedství	 budovy	 směrem	 do	 Riegrovy	 ulice,	
kde	by	vznikla	zóna	s	novou	výsadbou	list-
natých	 stromů	 umožňujících	 lepší	 průnik	
světla	 v	 zimních	 měsících,	 vodním	 prvkem	
a	několika	lavičkami,“	uzavírá	paní	archi-
tektka	prohlídku	první	části	projektu.	

labyrintem interiéru 
	 „Rozsáhlý	interiér	sokolovny	je	spletitým	
rébusem,	při	jehož	řešení	se	budou	jednotlivé	
stavební	 etapy	 překrývat,“	 zmiňuje	 Vladi-
mír	 Dokládal	 z	 role	 zastřešujícího	 pro-
jektanta	 úkoly,	 které	 čekají	 na	 budoucí	
stavebníky.	 „Přičemž	 nikdy	 nevíme,	 jaká	
překvapení	a	kostlivci	na	nás	budou	vypadá-
vat	z	jednotlivých	rožků.	V	rámci	stavebně-	
technického	 průzkumu	 jsme	 sice	 prošťárali	
každý	kout,	ale	u	historické	budovy,	ve	kte-
ré	 od	 opravy	 v	 roce	1930	probíhaly	 různé	
zásahy	a	úpravy	v	době	války,	během	sprá-
vy	ČSTV	a	zejména	při	výstavbě	sportovní	
haly	a	restaurace,	nikdy	nemáme	jistotu	pře-
dem,“	dodává.	Příkladem	může	být	objev	
zapomenuté	 nezaústěné	 odpadní	 trubky	
pod	podlahou	šaten,	ze	které	dlouhodobě	
odtékala	voda	ze	sprch	do	zeminy	pod	tě-
locvičnou	 a	 způsobovala	 nevysvětlitelné	
vlhnutí	zdí,	jak	po	chvíli	zmiňuje	paní	sta-
rostka	Žižlavská.	Celkově	však	stavební	
průzkum	 neodhalil	 žádné	 statické	 vady,	
což	je	alespoň	jedna	z	těch	dobrých	zpráv	
k	současnému	stavu	sokolovny.	
	 Tou	 horší	 je	 ovšem	 stav	 inženýrských	
sítí.	Výměna	elektrických	rozvodů	v	budově	
v	70.	 letech	bohužel	v	duchu	používaných	
materiálů	své	doby	nahradila	všechny	dosa-
vadní	měděné	hliníkovými.	Ty	v	současnos-
ti	už	nesplňují	kritéria	bezpečnosti,	a	proto	
bude	nutné	opět	všechny	rozvody	nahradit	
měděnými.	S	tím	souvisí	alespoň	jedna	pro-
gresivní	úprava	již	zmíněné	elektrorozvod-
ny,	kde	budou	masivní	rozvaděče	nahrazeny	
daleko	menšími.	„V	budově	bude	provedeno	
osazení	 kompletně	 nové	 vzduchotechniky.	
Zásah	čeká	i	systém	vytápění,	kdy	budou	vy-
měněny	 stávající	 plynové	 kotle	 za	 nové,	 za-
chovány	 budou	 jen	 částečně	 rozvody	 a	 stará	
článková	 tělesa.	 Části	 rozvodů	 k	 radiátorům	
nevyhovují	 požadavkům,	 protože	 po	 odstra-
nění	 obkladů	 budou	 jejich	 trubky	 viditelné,	
a	tak	se	z	hlediska	estetiky	jeví	jako	vhodnější	
je	 zasekat	 do	 zdí.	 Dojde	 k	 menším	 úpravám	
členění	jednotlivých	větví	vytápění	a	rozvodů,	
a	velký	sál	bude	vytápěn	také	novou	vzducho-
technikou,“	doplňuje	plány	paní	architektka	
Pohanková.	„Masívní	výměna	elektrorozvodů	
se	bude	týkat	celé	budovy,	proto	ji	nebude	mož-
né	provádět	po	etapách	jako	jiné	dílčí	stavební	
úpravy.	 Pokud	 k	 tomuto	 kroku	 přistoupíme,	
využijeme	k	tomu	např.	letní	měsíce	prázdnin,	

kdy	 jsou	 interiéry	 nevyužívány,	 což	 je	 doba,	
za	kterou	je	možné	takovou	výměnu	stihnout,	
aby	co	nejméně	zasáhla	do	běžného	provozu,“	
vysvětluje	pan	projektant	Dokládal	otázku	
možných	 omezení	 spojených	 s	 průběhem	
rekonstrukce	interiérů.	

Hlavní etapy se týkají sálů 
	 „Základním	 kamenem	 úpravy	 interiéru	
sálu	 jsou	 akustické	 obklady	 a	 akustické	
podhledy.	Protože	sál	je	využíván	jako	mul-
tifunkční,	vyžaduje	dobré	akustické	podmín-
ky	 jak	pro	mluvené	slovo,	 tak	 i	pro	zpěv,“	
popisuje	 návrh	 obnovy	 interiérových	
prostor	autorka	návrhu.	Stávající	dřevě-
né	 obložení	 také	 neplní	 kritéria	 požární	
odolnosti,	takže	půjde	všechno	pryč.	
	 Z	 hlavního	 sálu	 vedou	 do	 velkého	
přísálí	 momentálně	 průchody	 s	 rovným	
nadpražím.	 Jak	 však	 ukázal	 průzkum,	
jedná	se	o	zazděné	oblouky,	do	nichž	byla	
v	 minulosti	 vložena	 dřevěná	 futra,	 aby	
bylo	možno	prostory	oddělit.	Nyní	se	po-
čítá	u	oblouků	s	obnovením,	přičemž	pro	
možnost	 oddělení	 přísálí	 bude	 zvoleno	
elegantnější	 řešení	 optické	 umístěním	
záclony	nebo	závěsu.	Lehkost	a	prosvět-
lení	 sálu	 budou	 uplatněny	 i	 pro	 obnovu	
foyer	a	šatny	před	vstupem	do	sálu.	
	 „Dosud	nerozhodnutá	debata	se	vede	oko-
lo	zachování	nebo	odstranění	hlavního	lustru	
v	 sále,“	uvádí	s	úsměvem	paní	architekt-
ka	 sporný	 moment	 rekonstrukce.	 „Lustr	
byl	vyrobený	na	míru	v	70.	letech	minulého	
století	a	je	to	poměrně	rozměrné	zařízení,	kte-
ré	 se	 náročným	 a	 objemným	 mechanismem	
vytahuje	do	půdního	prostoru	kvůli	 údržbě.	
Odstraněním	tohoto	mechanismu	by	se	získal	
v	 půdě	poměrně	 velký	prostor,	 který	 by	 byl	
využitelný	pro	budoucí	vestavbu.	Lustr	je	nic-
méně	vnímán,	jako	že	sem	patří,	proto	máme	
zpracovány	dvě	studie	–	pro	zachování	a	pro	
nahrazení	pěti	kulovými	světly.“
	 Samostatnou	 kapitolou	 rekonstrukce	
sálu	 je	 i	 jeviště,	 které	 musí	 být	 řešeno	
jako	 požárně	 oddělený	 prostor.	 Ocelová	
opona	 je	 zde	 již	 z	 30.	 let	 minulého	 sto-
letí.	„To	už	je	navíc	pro	nás	záležitost	dost	
odborná,	na	což	nám	chybí	 i	 samotné	pro-

fesní	 znalosti,“	 poukazuje	paní	 starostka	
na	úskalí	spojená	s	rekonstrukcí.	
	 Daleko	 jasnější	 je	 představa	 o	 obnově	
loutkového	sálu.	Jde	o	velmi	multifunkční	
prostor.	Nejenže	se	zde	cvičí,	ale	bude	mož-
né	zde	dělat	i	různé	přednášky.	To	předpo-
kládá	nový	podhled	s	vloženým	osvětlením,	
vestavěným	 dataprojektorem	 a	 plátnem	
a	zatemňovacími	roletami	v	oknech,	čímž	
sál	získá	charakter	přednáškové	místnosti	
a	bude	ho	možno	užívat	samostatně.	

Bavit se o datu, kdy se kopne… 
	 „…	můžeme	vždycky,	když	máme	zajiště-
no	financování,“	říká	paní	starostka	Žižlav-
ská.	 „Rekonstrukce	 je	 rozplánována	do	ně-
kolika	částí,	které	je	možné	řešit	samostatně.	
Jako	první	krok	máme	vypracovaný	projekt	
na	 rekonstrukci	 WC	 u	 restaurace.	 Tam	 by-
chom	chtěli	začít	už	letos.	A	máme	přislíbenu	
částku	dotace	z	rozpočtu	města	a	budeme	žá-
dat	o	podporu	i	na	Jihomoravském	kraji.“
	 „Jádro	každé	budovy	jsou	záchody,“	říká	
s	 úsměvem	 paní	 architektka	 Pohanková	
na	 dotaz,	 jaký	 je	 očekávaný	 postup	 jed-
notlivých	 etap.	 „Potom	 by	 se	 upravovalo	
foyer	a	mezitím	všechny	sítě,	což	by	zasáhlo	
celý	objekt.“	„Ze	stavebního	hlediska	se	bude	
dělat	 nejprve	 loutkový	 sál	 a	 potom	 teprve	
velký	sál,“	doplňuje	pan	projektant	Doklá-
dal.	Vše	samozřejmě	záleží	na	finančních	
možnostech.	„S	malou	částkou	se	nepustíme	
do	velké	etapy.“	Poslední	se	zřejmě	dočká	
úpravy	vnější	fasáda	sokolovny.
	 Celková	hodnota	realizace	 je	odhado-
vána	 na	 20	 mil.	 Kč.	 „U	 dotací	 je	 klíčové	
být	připraven	a	mít	projektovou	dokumenta-
ci,	což	máme,“	zdůrazňuje	paní	starostka.	
„Důležité	pro	nás	ovšem	je	i	aktivní	partner-
ství	města	Tišnova,	protože	mnohé	dotační	
tituly	 jsou	podmíněné	 zapojením	veřejného	
sektoru	do	realizací.“	
	 A	časový	horizont?	„Máme	jednu	výroč-
ní	 motivaci	 a	 tou	 je	 rok	 2025–2026,	 kdy	
uplyne	100	let	od	dokončení	současné	podo-
by	sokolovny,“	zakončuje	paní	starostka.	
Přejme	Tělovýchovné	 jednotě	Sokol	Tiš-
nov,	aby	se	jí	její	záměry	s	podporou	a	ku	
prospěchu	nás	všech	dařily.

Současná podoba hlavního sálu sokolovny × vizuál budoucí podoby.
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náš rozhovor

TIŠNOVAČKA Z jIŽNÍCH ČeCH
s Petrou Frankeovou o dětství, novinařině i životě ve známé vile

Václav Seyfert

Antonín Franke (1901–1958)

V r. 1926 si v Tišnově pronajal prostory v budově Kontribučenské zá-
ložny (dnešní hotel Květnice), kde 10 let provozoval hotel a restauraci. 
R. 1932 zakoupil s manželkou vilu Japp na Riegrově ulici a přebudoval 
ji na nadstandardní penzión. Díky jeho aktivitám navštěvovaly Tišnov 
slavné osobnosti jako Eliška Junková, Vlasta Burian, Gustav Frištenský, 
Josef Skupa či osoby spjaté s rodinou Miloše Havla a jeho společností 

Lucernafilm. Byl jedním ze zakladatelů Klubu československých turistů v našem městě, jeho 
následovníci jej vloni navrhli jako kandidáta na udělení čestného občanství Tišnova.
Petra Frankeová: „Tchán úžasnou formou propagoval Tišnov. Vlastním nákladem vydával 
různé průvodce a pohlednice, podílel se na vybudování původní rozhledny či vyhlídkového 
místa U jelena. Pro prezidenta Masaryka nechal vyrobit pohár, naplněný při slavné návštěvě 
roku 1928 malinovou šťávou z místních lesů. Byl nadčasový a předběhl dobu – vždycky 
jsem litovala, že už jsem neměla možnost ho poznat. Nepochybně bych si s ním ohromně 
rozuměla a on by mne měl určitě rád. Byl to důstojný, chytrý a elegantní pán, ale taky ja-
zykově vybavený světák, který jezdíval do Francie či do Chorvatska a i tam zval zahraniční 
návštěvníky k nám do Tišnova. Měl dokonce svoji vlastní značku vína, jmenovalo se AFRA.“

	 Jméno	 Franke	 má	 v	 našem	 městě	 už	
řadu	desetiletí	dobrou	pověst.	Zasloužili	
se	o	to	především	poslední	dva	Antoníno-
vé	z	tohoto	rodu,	o	nichž	se	ledacos	do-
čtete	v	rámečcích	doplňujících	tento	roz-
hovor.	V	něm	jsme	zpovídali	paní	petru 
Frankeovou,	která	–	ač	sama	z	Tišnova	
nepochází	 a	 žije	 tu	 „pouhých“	 30	 let	 –	
snaží	se	v	mnoha	směrech	dostát	odkazu	
svého	tchána	i	manžela.	

	 „Pro	 mne	 je	 kuriozita,	 že	 jako	 novi-
nářka	 vlastně	poprvé	 v	 životě	 poskytuji	
rozhovor.	 To	 se	 mi	 nikdy	 nestalo,	 je	 to	
premiéra,“	 přivítala	 nás	 ve	 svém	 domě	
na	Riegrově	ulici.	A	pak	už	jsme	se	ptali:
zdejší občané vás za poslední léta 
znají, ale tím mám na mysli víceméně 
současnost. Jaká byla vaše „doba před-
tišnovská“?
	 Moc	 hezká.	 Pocházím	 z	 jižních	 Čech,	
z	malé	vesničky	blízko	bojiště	bitvy	u	Sudo-
měře.	Tamní	památník,	mohyla	Jana	Žižky	
od	sochaře	Kodeta,	stojí	na	pozemku	mého	
pradědečka,	 který	 jej	 jako	 starosta	 obce	
Mladějovice,	 sousedící	 s	katastrem	Sudo-
měře,	 pro	 umístění	 mohyly	 věnoval.	 Tam	
jsem	chodila	i	do	školy	a	prožila	přenádher-
né	dětství.	Rodiče	pracovali,	a	tak	se	moud-
rými	průvodci	mým	dětstvím	stali	babička	
s	dědou.	S	ním	jsem	chodívala	kontrolovat,	
jak	roste	obilí,	a	pást	krávu,	babička	nás	
se	sestrou	už	jako	malé	holky	učila	vše	po-
třebné	pro	život.	Teď	na	to	všechno	často	
vzpomínám,	 listuju	 fotografiemi	 a	 dodnes	
si	například	pamatuju,	co	mi	babička	prá-
vě	říkala,	když	se	fotilo.	V	patnácti	letech	
jsem	odešla	studovat	do	Prahy	a	moc	se	mi	
po	domově	stýskalo.	Často	jsem	i	brečela,	
protože	 nové	 prostředí,	 to	 byla	 pro	 mne	
velká	změna.	Pak	 jsem	v	Praze	zakotvila	
i	na	vysoké	škole,	vdala	jsem	se,	měla	děti	
a	žila	i	pracovala	nadále	tam.

Jsme-li u vaší práce, šlo vlastně po celý 
profesní život o novinařinu…
	 Začala	jsem	jako	elév	v	Českosloven-
ské	 tiskové	 kanceláři	 (ČTK),	 v	 redakci,	
která	 vytvářela	 několik	 verzí	 časopisu	
Vítejte	v	Československu.	Postupně	jsem	
se	vypracovala	přes	jednotlivé	funkce	až	
na	 pozici	 šéfredaktora.	 Nikdo	 mi	 v	 tom	

nepomáhal,	prostě	se	mi	to	podařilo,	ur-
čitě	vlastní	pílí	a	zájmem	o	práci.	Teď	se	
divím,	že	jsem	si	na	to	vůbec	ve	34	letech	
troufla.	Nevěděla	jsem,	co	mne	čeká,	ale	
nakonec	jsem	tam	zakotvila	na	celý	zby-
tek	 svého	 aktivního	 pracovního	 života.	
Tiskoviny	vydávané	v	rámci	ČTK	po	čase	
přešly	 pod	 Tiskovou	 agenturu	 Orbis.	
Tehdy	jsem	si	musela	udělat	 ještě	post-
graduál	 na	 fakultě	 žurnalistiky,	 protože	
diplom	 absolventky	 specializované	 ka-
tedry	cestovního	ruchu	na	Vysoké	škole	
ekonomické	už	v	Orbisu	nestačil.

Jaká další periodika Orbis tehdy vydával?
	 Kromě	 vzpomínaného	 Vítejte	 v	 Česko-
slovensku	to	byla	třeba	Revue	Fotografie,	

tu	v	Tišnově	odebíral	fotograf	pan	Smékal,	
ale	jistě	i	další	členové	fotoklubu.	Vydávali	
jsme	i	časopis	pro	krajany	Československý	
svět.	A	řeknu	vám	takovou	perličku:	měli	
jsme	výborné	kontakty	s	krajanskou	men-
šinou	ve	Vídni,	tam	žilo	několik	tisíc	našich	
lidí	a	dodneška	tam	působí	Divadelní	spo-
lek	Vlastenecká	omladina.	Po	dlouhé	době,	
když	už	 jsem	žila	 v	Tišnově,	 vystupovalo	
tohle	 divadlo	 v	 Hradčanech.	 S	 manželem	
jsme	se	tam	vypravili	a	oni	skoro	nevěřili,	
že	mne	po	létech	vidí	znovu	naživo.	Bylo	to	
oboustranně	hezké	setkání.

kdy a kde jste se vlastně seznámila 
s Antonínem Frankem?
	 To	 je	 pro	 mne	 vzácný	 příběh.	 Bylo	 to	
na	služební	cestě	do	Vysokých	Tater	v	zo-
tavovně	Morava	v	Tatranské	Lomnici,	kde	
jeho	otec	řadu	let	zastával	funkci	ředitele.	
To	byla	 taková	náhoda	nebo	možná	 spíš	
symbol.	My	jsme	se	opravdu	poprvé	viděli	
právě	v	místě,	které	manžel	znal	od	skle-
pa	až	po	půdu	a	kde	prožil	s	rodiči	své	dět-
ství.	Měl	Tatry	nesmírně	rád.	Chodil	tam	
i	do	obecné	školy,	teprve	gymnázium	ab-
solvoval	v	Tišnově	a	vysokou	školu	zase	
na	Slovensku,	v	Bratislavě.

když jste poprvé vkročila do této vily, 
jaký to na vás udělalo dojem?
	 Tehdy	 byl	 dům	 ve	 špatném	 stavu.	
Opravovali	 jsme	 ho	 od	 střechy	 až	 dolů.	

Petra Frankeová.
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Při	rekonstrukcích	se	manžel	řídil	vzpo-
mínkami	z	dětství,	původního	stavu	jsme	
se	 snažili	 docílit	 i	 podle	 dobových	 foto-
grafií.	Vrátili	 jsme	se	 i	k	původním	bar-
vám	stěn	v	pokojích	–	to	se	stalo	přímo	
mou	vášní.	Památkářky	byly	ale	 spoko-
jené,	i	když	barvy	z	dob	Rakouska–Uher-
ska	byly	hodně	zvláštní.	Vše	se	podařilo	
a	 i	 proto	 tu	 má	 uvnitř	 domu	 malíř	 pan	
Kučera	děkovnou	cedulku	za	excelentně	
provedenou	práci.

V 90. letech jste vilu oficiálně provo-
zovali i jako ubytovací penzión a by-
dlela tu mimo jiné americká herečka 
Sigourney Weaver…
	 Tehdy	 natáčela	 na	 Pernštejně	 film	
Snow	 White,	 což	 byla	 Sněhurka	 poja-
tá	 jako	horror.	Barrandov	mne	před	 tím	
strašil,	 že	 obrazně	 řečeno	 „…	 lezou	
v	botách	do	postele,	je	tam	alkohol	i	dro-
gy…”,	ať	se	ničemu	nedivím.	Ale	nebyla	
to	 vůbec	 pravda.	 Vína	 se	 napili	 jen	 při	
závěrečné	večeři	a	doma	chodili	v	ponož-
kách,	aby	si	nohy	odpočinuly	od	nepoho-
dlné	dobové	obuvi.	Sigourney	tu	bydlela	
jen	se	svým	filmovým	partnerem,	což	byl	
hollywoodský	herec	Sam	Neill,	a	byli	tu	
jejich	bodyguardi	a	řidiči.	Zažili	 jsme	tu	
i	 jednu	neobvyklou	událost.	Na	závěreč-
nou	večeři	 jsem	měla	na	pomoc	kuchař-
ku	a	servírku.	Najednou	v	domě	přestala	
jít	 elektřina.	 Jídlo	 bylo	 sice	 hotové,	 ale	
za	půl	hodiny	měla	večeře	začít	a	všude	
tma.	Tehdy	se	nám	o	elektřinu	staral	pan	
Matějka,	který	na	zavolání	bleskově	při-
jel.	V	domě	nic	nenašel,	až	nakonec	zjis-
til,	že	je	to	vyhozené	venku	na	sloupě.	My	
jsme	mezitím	posháněly	všechny	svíčky,	
daly	jsme	je	všude,	kde	to	šlo:	na	schody,	

náš rozhovor

na	stůl…	Hosté	scházeli	z	pokojů	dolů,	
když	už	elektřina	šla,	ale	protože	svíčky	
stále	hořely,	tak	jsme	ji	nezapínali.	A	oni	
si	mysleli,	že	to	patří	ke	scénáři	večera,	
takže	seděli	u	jídla	jen	při	svíčkách.	Ne-
plánovaná	romantika…

Venkovní prostor vily jste nedávno vy-
užila při akci Tišnov v pohybu, kdy se 
tu konalo promítání filmu Velký Gat-
sby. Bylo i více podobných příležitostí?
	 To	 byla	 krásná	 akce.	 Promítalo	 se	
na	 zeď	 sousední	 sokolovny.	 Byl	 to	 můj	
nápad.	 Plátno	 se	 v	 zahradě	 ztrácelo,	 ale	
takhle	to	vyšlo	výborně.	Bylo	tu	hodně	lidí,	
chyběly	sedačky,	a	tak	se	musely	přivézt	
z	kulturního	střediska	deky	a	lidé	na	nich	
leželi	jak	v	Hyde	parku	na	trávě	a	koukali	
se	na	film.	Později	tu	v	rámci	100.	výročí	
republiky	 tančil	 soubor	 Lota	 z	 Lomnice.	
Jsou	 tu	 občas	 i	 svatby,	 jednou	 dokonce	
oddával	brněnský	biskup	Církve	českoslo-
venské	husitské.	To	byl	asi	nejhezčí	obřad.	

Někde tady také přišel na svět nápad 
na vydávání Tišnov fotorevue, která je 
dodnes unikátní tiskovinou o našem 
městě. Jak se vlastně tenhle projekt 
počátkem 90. let zrodil?
	 Vzniklo	 to	 u	 nás	 na	 lavičce	 před	 do-
mem	–	přišel	pan	doktor	Mouka,	povídali	
si	s	manželem	a	ten	se	toho	námětu	hned	
chopil	se	slovy	„má	žena	je	šéfredaktorka,	
ona	to	může	celé	řídit.”	Po	redakční	strán-
ce	to	nebyl	problém,	ale	pokud	jde	o	ob-
sah,	 tehdy	 jsem	 historii	 Tišnova	 a	 okolí	
vůbec	 neznala,	 to	 bylo	 náročné.	 Vydali	
jsme	deset	čísel,	snažili	jsme	se	zmapovat	
historii	 od	 řemesel	 přes	 sport	 a	 kulturu	
až	po	významné	osobnosti	a	události,	aby	
bylo	 na	 jednom	 místě	 vše,	 co	 si	 dnešní	
generace	 nepamatuje.	 Měli	 jsme	 výbor-
ný	 profesionální	 redakční	 tým	 i	 autory.	
Všichni	jsme	pracovali	bez	nároků	na	ho-
norář	 a	 celý	 projekt	 se	 mohl	 uskutečnit	
díky	podpoře	privátního	sektoru.

co vám v Tišnově udělalo v poslední 
době radost?
	 Já	mám	dvě	takové	radosti,	i	když	jde	
o	úplné	drobničky.	Za	prvé,	že	náš	dům	
se	 stal	 součástí	 nedávno	 vytvořeného	
Tišnovského	betlému,	a	za	druhé,	že	se	
objevil	i	na	etiketě	jednoho	z	druhů	Tiš-
novského	 piva,	 tmavého	 ležáku	 Japp.	
Jeho	 název	 byl	 zvolen	 na	 počest	 muže,	
který	tento	dům	pro	svou	rodinu	postavil	
a	který	byl	sládkem	v	bývalém	pivovaru	
v	Předklášteří.

Nemohu se vás na závěr jako novinář-
ky nezeptat, co říkáte stávající podobě 
Tišnovských novin?
	 Líbí	 se	 mně.	 Vnímám	 tam	 viditelný	
vývoj	 a	 posun,	 v	 grafické	 úpravě	 i	 ob-
sahu.	 Je	 to	 teď	sice	víc	magazín,	 ale	 to	
není	na	škodu,	naopak	si	myslím,	že	je	to	
takhle	lepší.	Já	jsem	kdysi	byla	členkou	
redakční	rady,	když	vycházely	ještě	jako	
takový	ten	malý	sešit.	Tehdy	jsem	vymy-
slela	 slogan	 „Tišnovské	 noviny	 do	 kaž-
dé	 rodiny“,	 který	 v	 titulku	 vydržel	 až	
do	doby,	než	se	přešlo	na	dnešní	formát.	
Ale	 teď	 mají	 Tišnovské	 noviny	 opravdu	
úroveň,	 určitě	 není	 moc	 měst,	 která	 by	
měla	takto	elegantní	a	technicky	i	obsa-
hově	dobře	udělaný	měsíčník,	navíc	pro	
občany	 funkční.	 Já	 se	 těším	 na	 každé	
nové	číslo	–	a	když	mi	přijde	do	schrán-
ky,	beru	to	od	tiráže.	To	už	je	taková	moje	
profesní	deformace.
 

Foto: archiv Petry Frankeové

Ing. Antonín Franke, CSc. (1934–2018)

Celý život věnoval problematice cestovního ruchu a hotelnictví. Praco-
val jako tajemník sekretariátu Vládního výboru pro cestovní ruch, poté 
vedl afilaci Čedoku ve Vídni, založil a řídil brněnskou společnost BVV 
Fair Travel. Padesát let byl jediným českým členem AIEST (Mezinárodní 
sdružení vědeckých expertů cestovního ruchu) se sídlem ve Švýcarsku 
a po jeho vzoru inicioval ustavení obdobné instituce i u nás. Působil 
na Vysoké škole hotelové v Praze, v Tišnově se jako garant Fondu ces-

tovního ruchu významně podílel na výstavbě sportovní haly, lyžařského vleku v Předklášteří, 
Automotoklubu či nové rozhledny.
Petra Frankeová: „Manžel vždycky říkal, že byl prvním dítětem, které navštívilo původní roz-
hlednu, protože v létě 1934 byla jeho maminka už v pokročilém stavu těhotenství a on se 
pak v září narodil. Z nově postavené rozhledny měl velkou radost. Díky své práci procesto-
val celý svět. Kongresy AIEST se konaly v různých zemích a já jsem dost často cestovala 
s ním. Z ostatních východních zemí tam manželky nejezdily, takže na mne všude koukali jako 
na exota. Tohle mě ale docela bavilo. Byla jsem vždycky dobře oblečena a také jazykově 
vybavená. Asi i proto mě dámská část kongresu vzala rychle mezi sebe a já z toho mám 
dodneška dobrý pocit a hezké vzpomínky.“

V Tišnově před sokolovnou s americkou he-
rečkou Sigourney Weaver.
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měks

VŠIcHNI NA JEDNOM MíSTě
Na	sklonku	loňského	roku	se	nám	podařilo	dokončit	dlouho	plá-
nované	stěhování	celého	týmu	Městského	kulturního	střediska	
do	 prostor	 kanceláří	 nad	 kinem.	 Do	 jedné	 části	 se	 přesunulo	
vedení	MěKS	(ředitel,	sekretariát	a	ekonomický	úsek)	z	býva-
lých	kanceláří	z	Mlýnské	ulice;	v	druhé	části	se	díky	podpoře	
vedení	města	podařilo	upravit	prostory,	v	nichž	vzniklo	zázemí	
pro	redakci	médií.	V	rámci	prostor	redakce	médií	vzniklo	studio	
Tišnovské	televize,	které	se	sem	přestěhovalo	z	Inspira,	a	sou-
časně	zázemí	pro	redakci	Tišnovských	novin.	Pro	lepší	orientaci	
přikládáme	seznam	pracovníků	redakce	médií	MěKS.

MéDIA V MěkS
Tišnovské noviny	–	redakci	tvoří:
•		Vladimír	Vecheta	–	redaktor/editor	–	je	zodpovědný	za	skladbu	

TN	a	na	něj	se	můžete	obracet	s	příspěvky	do	TN,	jeho	e-mail	
je:	noviny@kulturatisnov.cz

•	Václav	Seyfert	–	externí	redaktor	–	zpracovává	články	do	TN
•		Jiří	Dvořák	–	externí	spolupracovník	–	zaměstnanec	úřadu	města	

Tišnov,	zodpovědný	za	přípravu	článků	z	vedení	a	úřadu	města
•	Pavel	Hanák	–	vedoucí	střediska	TN	a	TTV
Tišnovská televize	–	redakci	tvoří:
•		Zlata	Ptáčková	–	redaktorka	TTV	–	je	zodpovědná	za	skladbu	

TTV	a	plánování	výroby	a	na	ni	se	můžete	obracet	s	náměty	
na	natáčení,	její	e-mail	je:	televize@kulturatisnov.cz

•	Pavel	Navrátil	–	pracovník	TTV
•	Libor	Šmatelka	–	pracovník	TTV

REklAMA V MéDIícH
Inzerce do TN a TV reklamy do TTV
•		Lenka	Šebečková	–	je	zodpovědná	za	příjem	inzerce	do	TN	a	video	

reklamy	do	TTV.	V	případě	vašeho	zájmu	o	reklamu	v	TN	a	TTV	
se	na	ni	můžete	obrátit	na	e-mail:	reklama@kulturatisnov.cz

Vzpomínky v TN
•		TIC	(Turistické	a	 informační	centrum)	na	náměstí	Míru	120	

je	místem,	kde	si	můžete	objednat	Vzpomínky	na	vaše	blízké	
v	Tišnovských	novinách,	e-mail	je:	tic@kulturatisnov.cz

kinoreklama v kině Svratka
•		Eva	Chvalkovská	–	vedoucí	Kina	Svratka	je	zodpovědná	za	pří-

jem	kinoreklamy,	její	e-mail	je:	kino@kulturatisnov.cz

Výlep plakátů
•		TIC	(Turistické	a	 informační	centrum)	na	náměstí	Míru	120	

je	místem,	kde	si	můžete	objednat	výlep	plakátů	na	plochách	
svěřených	do	správy	MěKS,	e-mail	je:	tic@kulturatisnov.cz

NOVá TElEFONNí ČíSlA
Od	nového	roku	MěKS	přešel	pod	nového	operátora	a	na	všech	
střediscích	se	změnila	čísla	pevných	linek,	která	přikládáme:

EDIČNí pláN TIŠNOVSky�cH NOVIN NA ROk 2020
Abyste	měli	přehled	o	 tom,	kdy	se	můžete	 těšit	na	Tišnovské	
noviny	nebo	jaký	je	termín	pro	zaslání	článků	či	podání	inzerce,	
přikládáme	ediční	plán	Tišnovských	novin	na	rok	2020.	Chceme	
upozornit	na	to,	že	došlo	k	posunutí termínu uzávěrky inzer-
ce na pondělky do 12.00 hod.,	po	němž	následuje	uzávěrka 
textů a vzpomínek na středy do 10.00 hod.	Články	vyžadující	
reakci	podléhají	tzv.	avízu,	tzn.	že	je	nutné	je	zaslat	10	dní	před	
uzávěrkou	 textů,	 vždy	 do	 12.00	 hod.	 Pokud	 chcete	 dát	 vědět	
o	akcích,	které	pořádáte,	můžete	pro	tento	účel	využít	portálu	
www.kulturatisnov.cz,	z	kterého	čerpáme	data	do	rubriky	KAM	
v	Tišnově,	kterou	otiskujeme	v	TN.	U	významných	akcí	vás	mů-
žeme	 podpořit	 umístěním	 anotací	 v	 TN.	 Technické	 parametry	
pro	přípravu	článků,	inzerce	i	anotací	a	další	důležité	informace	
naleznete	na	webových	stránkách	www.tisnovskenoviny.cz.

pRONáJMy TEcHNIky A zABEzpEČENí Akcí
pronájem pódia
Od	 letošního	 roku	 přešlo	 do	 správy	 MěKS	 i	 zajištění	 stavby	
městského	podia.	V	termínech,	které	nekolidují	s	významnými	
akcemi	města,	je	možné	si	pódium	pronajmout.

INFORMACe Z MěKS TIŠNOV
Jan Brdíčko

530	334	010 ekonom,	mzdy 530	334	011 TIC

530	334	022 redakce	novin
a	televize

530	334	015 produkce
a	inzerce

530	334	013 muzeum 530	334	014 muzeum

530	334	016 knihovna	–	odd.	
dospělí

530	334	017 knihovna	–	odd.	
děti	a	mládež

530	334	020 kino	kancelář 530	334	021 kino	pokladna
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6/2020 4.	5.	 11.	5.	 13.	5.	 20.	5.	 28.	5.	

7–8/2020 1.	6.	 8.	6.	 10.	6.	 17.	6.	 25.	6.	
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1/2021 23.	11.	 30.	11.	 2.	12.	 9.	12.	 17.	12.	
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pronájem zvukové a osvětlovací techniky
MěKS	 má	 ve	 svěřeném	 majetku	 rovněž	 rozsáhlé	 zvukové	
a	 osvětlovací	 technologie.	 Pokud	 byste	 si	 potřebovali	 prona-
jmout	kvalitní	ozvučovací	aparaturu	a	nasvítit	vaše	akce,	může-
te	tuto	techniku	využít.	Součástí	pronájmu	je	i	personální	zajiš-
tění	zvukařských	a	osvětlovačských	prací.
Pro	více	 informací	kontaktujte	Lenku	Šebečkovou	na	e-mailu:	
lenka.sebeckova@kulturatisnov.cz.

kAVáRNA
Během	 února	 2020	 plánujeme	 znovuotevřít	 kavárnu	 u	 kina.	
Jedná	 se	 o	 dlouho	 plánovaný	 přesun	 kavárny	 z	 Muzea	 města	
Tišnova	do	prostor	kavárny	u	kina.	V	současné	době	dokončuje-
me	drobné	úpravy	prostoru,	dovybavujeme	kavárnu	nábytkem.	
V	 budoucnu	 kavárna	 nabídne	 návštěvníkům	 mimo	 standardní	
nabídku	i	degustační	večery,	ale	také	kulturní	program	ve	formě	
autorských	čtení	a	malých	koncertních	vystoupení.

	 Počátkem	 ledna	 2020	 vstupuje	 Gale-
rie	Josefa	Jambora	do	třetího	roku	svého	
působení	 pod	 vedením	 kurátorek	 Mar-
ty	 Sylvestrové	 a	 Radky	 Kaclerové.	 Naší	
snahou	 je	 proměnit	 galerii	 v	 otevřený	
prostor,	v	němž	naleznete	nejen	setkání	
s	moderním	a	současným	vizuálním	umě-
ním.	Kromě	kontaktu	 s	 aktuálním	umě-
leckým	děním	chceme	přispívat	kvalitní-
mi	doprovodnými	programy	k	rozšiřování	
uměnímilovné	tišnovské	komunity	a	pod-
něcovat	zájem	o	galerijní	výstavní	a	pro-
gramovou	 činnost	 u	 návštěvníků	 z	 blíz-
kých	 i	 vzdálenějších	 koutů	 Tišnovska.	
Řada	z	nich	do	galerie	míří	i	z	nedaleké-
ho	 Brna,	 pro	 jehož	 obyvatele	 se	 město	
Tišnov	se	svými	přírodními	a	kulturními	
pozoruhodnostmi	 stává	 stále	 častějším	
centrem	cílených	výletů.	
	 Věnujeme	odbornou	pozornost	jedineč-
nosti	sbírky	uměleckých	děl,	kterou	v	roce	
1964	 městu	 Tišnovu	 věnoval	 malíř	 Josef	
Jambor,	jehož	cenný	umělecký	dar	galerie,	
nesoucí	umělcovo	jméno,	spravuje,	ochra-
ňuje	 a	 pravidelně	 prezentuje.	 Otevřením	
webových	 stránek	 www.josefjambor.cz	
v	 češtině	 a	 angličtině	 se	poznání	 Jambo-
rova	 díla	 rozevřel	 neomezený	 virtuální	
prostor.	 V	 letošním	 roce	 bude	 navíc	 Tiš-
novská	sbírka	se	souhlasem	Rady	města	
Tišnova	 zapsána	 do	 Centrální	 evidence	
sbírek	 Ministerstva	 kultury	 ČR,	 aby	 tak	
získala	 ve	 významné	 národní	 umělecké	
databázi	 celorepublikový	 význam.	Sbírku	
bude	možné	 rozšiřovat	 a	 dále	 doplňovat.	
V	loňském	roce	nabídl	městu	Tišnovu	dar	
svých	 uměleckých	 děl	 tišnovský	 rodák	
Karel	Vachek	(*4.	8.	1940).	
	 Jelikož	 jsme	 si	 vědomi	 klesající	 ná-
vštěvnosti	 dlouhodobě	 neměnných	 stá-
lých	 expozic,	 věříme,	 že	 naše	 koncepce	
proměnlivé	 prezentace	 Jamborova	 díla	

jedenkrát	 za	 rok	 tematicky	 vždy	 jinak	
koncipovanou	 Jamborovou	výstavou,	pre-
zentovanou	 různými	 odborníky	 z	 odliš-
ných	aspektů,	přivede	k	zájmu	o	malířovu	
tvorbu	širší	publikum.	Od	konce	října	 le-
tošního	roku	budete	moci	navštívit	v	gale-
rii	druhý	díl	výzkumného	projektu	docenta	
Jana	Laciny	s	názvem	Vcházení	do	obrazů	
Josefa	Jambora,	s	autorovou	novou	mono-
grafií.	 Na	 aktuální	 výstavě	 Marka	 Thera	
Kusch!	 (ve	 významu	 Mlč!	 Drž	 hubu!)	 se	
můžete	 setkat	 kromě	 Therových	 kre-
seb	 a	 romantických	 krajin	 z	 rozmezí	 let	
1880–1925	 (zapůjčených	 ze	 sbírek	 Mo-
ravské	galerie	v	Brně)	od	českých,	morav-
ských	 a	 slezských	 krajinářů	 německého	
původu,	též	s	fragmentem	Jamborova	pů-
vodního	 ateliéru.	 Jeho	 součástí	 je	 kromě	
Jamborova	 nábytku	 ve	 stylu	 druhého	 ro-
koka	a	Jamborova	obrazu	Rozlitá	Svratka	
na	Milovech	(1958,	sbírka	Podhoráckého	
muzea	v	Předklášteří,	pobočka	Muzea	Br-
něnska),	i	více	jak	40	let	zapomenutý,	nyní	
péčí	 města	 Tišnova	 restaurátorkou	 Leou	
Raisovou	 odborně	 zrestaurovaný	 Jambo-
rův	 vzácný	 dvanáctiramenný	 křišťálový	
lustr	z	dvacátých	let	minulého	století.	
	 Zaměření	galerie	na	krajinu	a	její	od-
raz	v	současném	umění	získává	v	nyněj-
ším	 období	 klimatické	 změny	 mnohem	
hlubší	význam.	Můžete	se	tak	letos	těšit	
na	 výstavy	 současných	 umělců	 Pavla	
Hayeka	 a	 Jana	 Karpíška,	 z	 nichž	 každý	
transformoval	svůj	osobitý	vztah	ke	kra-
jině	 do	 odlišné	 formální	 podoby.	 Připra-
vujeme	 i	 dvě	 sochařské	 výstavy,	 jimiž	
chceme	částečně	vstupovat	do	veřejného	
prostoru	města.	Seznámit	se	můžete	s	in-
spirativní	 sochařskou	 tvorbou	 Martina	
Skalického	 a	 Veroniky	 Psotkové.	 Chce-
me	být	v	budoucnu	čím	dál	více	otevřeni	
jak	kreativním	dílnám	pro	různé	věkové	

skupiny	 návštěvníků,	 tak	 i	 básnickým	
a	 hudebním	 programům.	 Speciální	 po-
zornost	 věnujeme	 pořadům,	 určeným	
dětem:	Children	Friendly!	Rozvíjet	bude-
me	 nabídku	 přednášek,	 určených	 senio-
rům.	Snažíme	se	ve	spolupráci	s	MěKS,	
muzeem	 a	 knihovnou,	 abychom	 rozšířili	
kvalitní	kulturní	nabídku	města	jeho	ob-
čanům,	jak	ve	volnočasových	aktivitách,	
tak	i	ve	vzdělávání.	Již	třetím	rokem	nabí-
zíme	některé	školní	programy	a	výtvarné	
dílny	v	anglickém	jazyce!	Víme	však,	že	
„není	na	světě	člověk	ten,	aby	se	zavděčil	
lidem	všem…“	Ujišťujeme	Vás	proto,	 že	
jsme	otevřeni	nejen	Vašim	tvůrčím	nápa-
dům,	ale	i	konstruktivní	kritice.

art camPy

	 Již	 třetím	 rokem	 také	 nabídneme	 dě-
tem	 z	 Tišnova	 a	 okolí	 letní	 příměstské	
tábory	 s	 výtvarným	 zaměřením,	 tzv.	 Art	
Campy.	 Koncepčně	 navážou	 na	 připravo-
vanou	 výstavu	 malíře,	 včelaře	 a	 zahrad-
níka	 Jana	 Karpíška.	 Děti	 se	 můžou	 těšit	
nejen	na	výtvarné	aktivity,	ale	 i	na	práci	
s	 přírodninami,	 včelím	 voskem,	 rostlina-
mi	a	na	kreativní	zahradničení	v	přilehlé	
zahradě	 galerie.	 Pro	 zájemce	 nabídneme	
opět	tábor,	o	který	byl	v	loňském	roce	nej-
větší	zájem	a	na	němž	si	účastníci	mimo	
jiné	vyzkouší	práci	s	 technikou	ploškové	
animace	 a	 základy	 tvorby	 animovaného	
filmu.	 Nově	 se	 můžete	 také	 těšit	 na	 let-
ní	 příměstský	 tábor	 v	 prostorách	 muzea	
v	dosahu	krásné	Květnice,	tento	výtvarně-
-řemeslný	 tábor	bude	obohacen	o	procvi-
čování	anglického	jazyka	hravou	formou.	
Kompletní	 nabídku	 informací	 o	 táborech	
zveřejníme	 koncem	 ledna.	 Sledujte,	 pro-
sím,	naše	stránky	a	sociální	sítě.

GALeRIe jAKO OTeVřeNý PROSTOR
Marta Sylvestrová, Radka Kaclerová
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	 22.	února	2020	v	19.30	vás	tišnovská	
sokolovna	přivítá	na	XVI.	reprezentačním	
plese	 města	 Tišnova.	 Letošní	 ples	 bude	
jako	 vždy	 nepřehlédnutelný	 a	 současně	
trochu	jiný	a	netradiční!	Ponese	se	ve	zna-
mení	barev,	rozvernosti	a	dobré	nálady	a	to	
vše	s	sebou	přináší	rock-and-roll.	Společ-
ně	se	vrátíme	do	dob,	kdy	silnice	brázdily	
cadillaky,	kdy	v	oblečení	vládly	pastelové	
barvy	a	kdy	se	lidé	uměli	bavit.

program letošního plesu
	 Již	 třicet	 let	se	na	scéně	objevuje	de-
setičlenný	 Rock&Roll Band Marcela 
Woodmana.	 Tuto	 jedinečnou	 forma-
ci	 znáte	 mimo	 jiné	 z	 televizních	 show.	
A	 show	 svým	 posluchačům,	 ale	 hlavně	
tanečníkům	opravdu	přinášejí	měrou	vr-
chovatou.	Všechny	velké	pecky	rock-and-
-rollové	éry	zpívají	s	českými	texty	a	jistě	
vás	všechny	zvednou	ze	židlí.

	 Hvězdou	večera	bude	nepochybně	roc-
kerka,	která	v	průběhu	své	kariéry	vstou-
pila	do	vod	pop	music,	ale	zejména	skvělá	
zpěvačka	a	zlatá	slavice	petra Janů	s	ka-
pelou	Amsterdam.	V	jejím	podání	uslyšíte	
ty	nejznámější	pecky,	u	kterých	si	určitě	
rádi	zatančíte.
	 Před	 půlnocí	 vás	 samozřejmě	 čeká	
tradiční	 losování	 hlavních	 cen	 tomboly,	
po	níž	bude	následovat	opět	dobově	ladě-
ná	diskotéka	v	podání	Tišnováka	Františ-
ka	Trnčáka	alias	DJ Fanyho,	který	v	létě	
několikrát	 rozpohyboval	 tišnovské	 kou-
paliště	na	Oldies	Parties.

	 V	 restauraci	 Krček	 vás	 bude	 po	 celý	
večer	 tradičně	 bavit	 kapela Tomáše 
zouhara.	 Ve	 foyer	 na	 vás	 bude	 čekat	
mnohonásobný	 rekordman	 Guinnessovy	
knihy	rekordů	a	jeden	z	našich	nejlepších	
karikaturistů	lubomír Vaněk.	A	do	tiš-
novských	vod	 jsme	tentokrát	sáhli	 i	pro	
hlavního	 moderátora,	 principála	 skvě-
lého	 divadla	 a	 muzikanta,	 který	 vyniká	
lehkým	až	anglickým	humorem	Vojtěcha 
Hanáka.	Takže	se	jistě	máte	na	co	těšit.

Na čem si pochutnáte?
	 Cateringu	(jídla	 i	pití)	celého	plesu	se	
letos	ujme	jeden	z	hlavních	partnerů	ple-

su	Gastro	služby	Tomáš	Plavec.	Ve	foyer	
bude	umístěn	stánek	s	nabídkou	vín	všech	
cenových	 kategorií.	 Bar	 v	 horním	 patře	
s	názvem	„Pomáda	bar“	bude	plný	skvě-
lých	míchaných	drinků.	„Elvis	bar“	umís-
těný	v	hlavním	sále	bude	obsahovat	kva-
litní	 alkoholické	 i	 nealkoholické	 nápoje,	
pochutiny	a	pivo.	V	provozu	bude	i	restau-
race	Krček,	kde	 si	 kromě	nápojů	 budete	
moci	pochutnat	na	lahodných	pokrmech.

Jaké bude vstupné?
	 Celý	prostor	sokolovny	bude	rozdělen	
do	tří	sektorů.	Nejdražší	místa	se	budou	
nacházet	v	hlavním	sále	hned	proti	pódiu,	
ta	budou	stát	590	Kč.	Po	stranách	velké-
ho	sálu	za	podloubím	u	oken	a	na	proti-
lehlé	 straně,	 spolu	 se	 stoly,	 které	 jsou	
umístěny	přímo	u	zábradlí	balkonu	v	prv-
ním	patře,	budou	vstupenky	stát	490	Kč.	
V	zadní	části	balkonu	a	v	tzv.	loutkovém	
sále	budou	vstupenky	stát	390	Kč.

kdy a jak si můžete vstupenky zakoupit?
	 Prodej	vstupenek	odstartuje	3.	2.	2020.	
Můžete	 si	 je	 zakoupit	 v	 TIC	 na	 náměstí	
Míru	120	nebo	si	 je	můžete	zarezervovat	
prostřednictvím	on-line	systému	na	webo-
vých	 stránkách	 programu	 Kina	 Svratka.	
Po	 rezervaci	 si	 je	 budete	 moci	 zakoupit	
a	 vyzvednout	 rovněž	 v	 TICu.	 Pokud	 by	
byly	některé	vstupenky	volné,	bude	možné	
si	je	zakoupit	přímo	na	místě	v	den	plesu.	
Pro	tento	případ,	prosím,	sledujte	on-line	
rezervační	systém.

jAKý BuDe XVI. RePReZeNTAČNÍ PLeS MěSTA TIŠNOVA?
Pavel Hanák
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divadlo a hudba

	 Vloni	 na	 jaře	 dostal	 Tišnov	 poprvé	
možnost	 uspořádat	 koncert,	 který	 se	
stal	součástí	 renomovaného	brněnského	
JazzFestu.	 Pokračování	 této	 započaté	
tradice	nás	čeká	i	letos,	ale	ještě	před	tím	
budeme	 mít	 možnost	 ochutnat	 více	 než	
výživný	předkrm.	Stane	se	tak	v	pondělí	
24.	února,	kdy	ve	velkém	sále	Městské-
ho	kulturního	střediska	vystoupí	se	svou	
skupinou	americký	jazzový	altsaxofonis-
ta	Jeff Alkire.
	 Pokud	budete	o	Jeffu	Alkireovi	hledat	
na	síti	podrobnější	 informace,	pravděpo-
dobně	 nejprve	 narazíte	 na	 baseballistu	
téhož	 jména.	 Dalším	 brouzdáním	 se	 ale	
dostanete	i	k	osobní	internetové	stránce	
toho	 Jeffa,	 který	 nás	 tentokrát	 zajímá	
více	a	který	návštěvníky	svého	webu	vítá	
opravdu	silným	vyznáním:
	 „Když	jsem	schopen	ztratit	veškerý	smy-
sl	pro	sebe	sama	a	napojím	se	na	radostné	
hučení	vesmíru,	rozšiřuje	hudba	můj	pohled,	

spojuje	mě	s	ostatními	a	povznáší	mého	du-
cha.	Nemusí	jít	nutně	o	noty,	které	hrajeme.	
Jde	vlastně	o	myšlenky,	které	se	snažíme	sdě-
lovat,	a	o	pokoru,	kterou	vyjadřujeme.	To	je	
to,	co	lidmi	opravdu	hýbe,	na	co	lidé	reagují.	
Cítí	to!	A	to	je	můj	cíl	při	každém	vystoupe-
ní.	Aby	všichni	odtamtud	odcházeli	s	lehčím	
pocitem	bytí	–	s	větší	radostí,	která	objímá	
dobro.	Pro	mě	je	hudba	právě	o	tomhle.“
	 Jeff	Alkire	se	profesně	vzdělával	na	le-
gendární	 bostonské	 Berklee	 College	 Of	
Music,	 studoval	 též	 na	 Kalifornském	
uměleckém	institutu,	kde	dosáhl	v	oboru	
jazzové	hry	bakalářského	i	magisterské-
ho	titulu.	Po	ukončení	studií	se	přestěho-
val	 do	Austrálie	 a	působil	 na	univerzitě	
v	 Adelaide.	 Následně	 absolvoval	 mnohá	
turné	 s	 více	 než	 věhlasnými	 kolegy	 –	
z	 nich	 především	 slavný	 černošský	 zpě-
vák	Ray	Charles,	bluesman	John	Lee	Ho-
oker,	kontrabasisté	Charlie	Haden,	Chuck	
Israels	 a	 John	 Patitucci	 či	 vibrafonista	

Terry	Gibbs	patří	mezi	opravdové	legen-
dy.	V	současnosti	žije	 Jeff	Alkire	v	kali-
fornském	Sacramentu,	vyučuje	na	něko-
lika	 vysokých	 školách	 a	 také	 opravuje	
hudební	nástroje,	především	samozřejmě	
saxofony.	 Jako	 leader	má	na	kontě	 alba	
Another	Day,	Tak’in	Notes,	One	Summer	
In	 Winters	 či	 Some	 Byrds	 Like	 To	 Fly,	
z	 velké	 většiny	 zaplněné	 jeho	 vlastními	
skladbami.
	 Na	 současném	 „moravském“	 turné	
bude	 Jeffa	 doprovázet	 v	 Berlíně	 naroze-
ný	 americký	 klávesista	 Benny	 Lackner	
a	 česká	 rytmika,	 kterou	 tvoří	 kontra-
basista	 Tomáš	 Liška	 a	 bubeník	 Tomáš	
Hobzek.	 Oba	 jsou	 špičkovými	 instru-
mentalisty,	kteří	v	Tišnově	již	několikrát	
vystupovali	 a	 vedle	 různých	 jazzových	
sestav	 hrají	 v	 poslední	 době	 například	
i	s	Druhou	trávou	Roberta	Křesťana.

	 Jeviště	s	moderátorem,	hercem	autor-
ského	divadla	a	klaunem	Čechem	Filipem	
Tellerem	na	straně	 jedné	a	 tanečníkem,	
komikem,	 divadelníkem,	 kreslířem,	 pe-
dagogem	JAMU	a	doktorem	filozofie	Slo-
vákem	Pavolem	Serišem	na	straně	druhé	
–	 to	 je	už	dva	 roky	od	premiéry	společ-
ného	 scénického	 vystoupení	 eskapáda	
zábavy,	humoru	i	tance.	
	 Autorská	komediální	kreace	„Čecháč-
ci a Čoboláci“	si	v	duchu	tradice	komic-
kých	dvojic	Voskovce	s	Werichem,	Šimka	
s	Grossmanem	nebo	Suchého	se	Šlitrem	
bere	„na	paškál“	vzájemné	pravdy	o	Če-
ších	a	Slovácích,	jejich	vztazích	a	auten-
tických	 příbězích.	 Inscenace	 na	 pomezí	
stand-up	 comedy,	 forbín	 a	 divadla	 vyu-
žívá	 nejvýstižnější	 výrazové	 formy	 obou	
protagonistů:	slovní	i	pohybovou	komiku,	
tanec,	zpěv	či	improvizaci.	

	 Kromě	společného	díla	jdou	Filip	a	Pa-
vol,	 kteří	 spolu	 absolvovali	 Ateliér	 fy-
zického	divadla	na	 JAMU	v	Brně,	každý	
svou	autorskou	cestou.
	 Filip Teller	(*1991)	za	svou	tvůrčí	kari-
éru	hostoval	v	řadě	moravských	profesio-
nálních	divadel.	V	roce	2015	založil	a	čtyři	
roky	 moderoval	 divadelní	 talk	 show	 Tell	
or	 Show.	 Pořad	 kladl	 důraz	 na	 divadel-
nost,	 situační	humor	a	 improvizaci	 v	ne-
čekaných	situacích.	V	současnosti	se	však	
uplatňuje	 zejména	 jako	 autor	 celovečer-
ních	stand	up	představení	a	her.
	 pavol Seriš	 (*1986)	 z	 Trenčína	 žije	
především	autorským	divadlem,	přičemž	
zkoumá	možnosti	 a	hranice	divadla	 jed-
noho	herce.	K	tomu	mu	slouží	často	ab-
surdní	humor,	pantomima	či	 tanec.	Tato	
zcela	 opačná	 tvář	 někdejšího	 studenta	
angličtiny	 a	 norštiny	 nachází	 své	 uplat-
nění	i	v	roli	pedagoga	JAMU,	kde	působí	

od	 roku	 2018	 jako	 vedoucí	 workshopů	
fyzického	divadla,	a	pohybové	spolupráci	
s	činoherními	scénami.	
	 Herecké	 umění	 mladých	 klaunských	
a	 komediálních	 hvězd	 můžete	 ocenit	
ve	čtvrtek	13. února 2020	v	sále	Kina	
Svratka	 v	Tišnově.	 Začátek	představení	
je	v 19.00 hodin.

jeFF ALKIRe QuARTeT
vydatný Předkrm z amerického Jazzu

Václav Seyfert

ČeCHÁČCI A ČOBOLÁCI
Vladimír Vecheta
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	 Přelom	 roku	 bývá	 vždy	 obdobím	 bi-
lancování,	 proto	 jsme	 tradičně	 oslovi-
li	 několik	 vytipovaných	 respondentů	
s	otázkou	Jaká kulturní či společenská 
akce v Tišnově nebo blízkém okolí Vás 
v roce 2019 nejvíce zaujala?	A	tady	je	
souhrn	obdržených	odpovědí:

Jan Bednář:
Nejsilnějším	zážitkem	roku	2019	pro	mě	
bylo	červnové	představení	hry	Everyman	
v	 parku	 tišnovské	 nemocnice.	 Koncertů	
jsem	moc	nestihl,	ale	vyzdvihl	bych	trio	
Ballard,	 Hrubý,	 Kučera	 (MěKS,	 červen)	
a	výborný	byl	komponovaný	pořad	k	lis-
topadovému	 výročí	 o	 hudbě	 oficiálně	
vydávané	 a	 nevydáváné,	 spojený	 v	 kině	
s	projekcí	filmu	o	Karlu	Krylovi.

Jiří Dospíšil:
Z	 celé	 plejády	 akcí	 roku	 2019	 těžko	
jmenovat.	Vím,	 jaké	to	 je	něco	zorgani-
zovat.	 A	 tak	 má	 můj	 obdiv	 každý,	 kdo	
se	 na	 kulturním	 a	 společenském	 dění	
podílí!	Ale	po	chvíli	zamyšlení	přece	jen	
tedy	zmíním	dvě	akce	–	červencové	ote-
vření	 Vokounovy	 vyhlídky	 a	 z	 nadčaso-
vého	hlediska	jednoznačně	oslavy	výročí	
17.	listopadu.

Jiří Dvořák:
Mých	loňských	„radostných	kultur“	byla	
celá	 řada	 a	 zpětně	 si	 uvědomuji,	 že	 ty	
hlavní	měly	společné	hned	dvě	věci	–	jed-
nalo	se	o	české	hudební	legendy	a	jejich	
skvělé	 koncerty	 proběhly	 v	 Železném:	
Luboš	 Pospíšil	 na	 Bluesové	 pomlázce,	
Jana	 Uriel	 Kratochvílová	 na	 Bigbítové	
noci,	The	Plastic	People	Of	The	Univer-
se	 a	 Mikoláš	 Chadima	 s	 MCH	 Bandem	
v	tamním	kulturáku	jako	připomenutí	30	
let	od	pádu	bolševika.	Úžasná	atmosféra,	
fajn	lidi	a	dobré	pivo.	Pořadatelům	patří	
velký	dík,	těším	se	na	další	blues-rocko-
vou	sezónu	v	Železném.

Irena Ochrymčuková:
S	odhlédnutím	od	dalších	kulturních	akcí	
bych	ráda	připomněla	–	v	době	oslav	sa-
metové	 revoluce	 –	 velice	 šťastné	 a	 pů-
sobivé	 spojení	 Ekumenické	 bohoslužby	
porozumění	 čtyř	 křesťanských	 církví	

s	 následující	 Schubertovou	 mší	 G	 dur	
v	podání	TiKO	a	sboru	Gaudeamus	Brno.

Josef permedla:
Vždy	 se	 těším	 na	 akce	 v	 celém	 našem	
regionu.	 Jsou	 to	 zejména	 takové,	 které	
se	 věnují	 dodržování	 starých	 tradic.	 Je	
jich	celá	řada,	ale	vyjmenuji	ty,	které	mě	
nejvíce	zaujaly:	V	obcích	Hajánky,	Hájek	
a	Jamné	to	byl	2.	března	maškarní	průvod	
osadami	u	příležitosti	masopustního	vese-
lí.	Jsou	to	i	akce	ZUŠ	v	Tišnově,	například	
vystoupení	 tanečního	 souboru	 4.	 června	
v	 prostorách	 kina.	 Líbil	 se	 mi	 program	
pro	 děti	 při	 oslavách	 20	 let	 činnosti	 In-
spira	20.	září.	Činnost	 tohoto	zařízení	 je	
přínosem	 pro	 naše	 nejmenší	 a	 patří	 jim	
poděkování.	 Také	 jsou	 to	 tradiční	 Vác-
lavské	hody	v	Tišnově	28.	září,	celoden-
ní	program	nejen	pro	děti,	ale	 i	dospělé.	
A	rovněž	třeba	příchod	sv.	Martina,	který	
podle	starého	přísloví	přijel	11.	listopadu	
na	bílém	koni	na	náměstí	v	Tišnově.	Oce-
ňuji	charitativní	akce,	například	vánoční	
besídku	 v	 kostele	 sv.	 Václava	 v	 Tišnově	
17.	 prosince	 (Dvanáct	 měsíčků).	 Věřím,	
že	 staré	 tradice,	 charitativní	 i	 kulturní	
akce	budou	v	novém	roce	2020	na	Tišnov-
sku	pokračovat.	K	mezilidským	vztahům	
vždy	patřily	a	budou	i	v	budoucnu	patřit.

Helena pernicová:
Odpovídám	krátce	a	jednoznačně:	v	uplynu-
lém	roce	mě	nejvíce	zaujala	hra	Everyman,	
velký	a	ambiciózní	projekt,	který	vyšel.	Dě-
kuji	a	vyjadřuji	obdiv	všem	jeho	tvůrcům.

Václav Seyfert:
Nejpříjemnějším	 překvapením	 a	 velkým	
zážitkem	 pro	 mne	 byl	 koncert	 skupiny	
Marešová	Yasinski	RAZAM	v	srpnu	na	za-
hrádce	U	Palce.	Rád	bych	ale	zmínil	pře-
devším	počiny	místních	tvůrců	–	zde	hraje	
nepochybně	 prim	 divadelní	 představení	
Everyman,	velkou	úctu	si	zaslouží	Jan	Kos	
za	 svou	 knihu	 800	 let	 tišnovské	 farnos-
ti	 a	 moc	 se	 mi	 líbily	 dva	 pořady	 Tišnov-
ské	 televize	 z	 konce	 roku,	 totiž	 speciály	
o	oslavách	17.	listopadu	a	poté	o	stromech	
na	Tišnovsku	podle	kalendáře	spolku	Art	
Periscope.	Pokud	bych	měl	ale	 jmenovat	
jeden	 jediný	moment	za	celý	 rok,	pak	 to	

byla	 chvíle,	 kdy	 Josef	 Janíček,	 legenda	
českého	 undergroundu,	 objímal	 po	 kon-
certě	Plastic	People	moji	ženu	za	to,	že	mu	
chutnala	 její	 sekaná.	Škoda,	 že	 to	 nikdo	
nezvěčnil	fotoaparátem…

karel Souček:
Ze	 společenských	 akcí	 bych	 chtěl	 zmínit	
stavařský	ples,	který	se	uskutečnil	v	lednu	
a	na	který	skládají	finance	jednotlivé	pořa-
datelské	 firmy.	Většinu	vstupenek	rozdají	
svým	 zaměstnancům	 a	 spřáteleným	 pro-
fesím.	Pouze	malá	část	vstupenek	se	pro-
dává	za	symbolickou	částku.	Akce	je	rela-
tivně	velkorysá		a	zároveň	ne	tak	svázaná	
společenskými	 konvencemi.	 U	 čistě	 kul-
turních	 akcí	 to	 jsou	 divadelní	 představe-
ní,	u	kterých	váhám	mezi	hrou	Everyman	
aneb	Země	peciválů	v	podání	ochotnického	
souboru	Karasova	divadla	a	divadly	v	rám-
ci	předplatného,	které	do	Tišnova	přivádí	
skvělé	 profesionální	 divadelní	 soubory,	
a	to	každý	rok	lepší	a	lepší.	

Josef zacpal:
Z	mnoha	akcí	k	výročí	sametové	revoluce	
jednoznačně	 dokumentární	 film	 Bratří-
ček	Karel	o	zpěváku	Karlu	Krylovi,	nato-
čený	v	česko-polské	koprodukci	 režisér-
kou	Krystynou	Krauze.	Přinesl	zajímavý	
a	pro	mne	i	v	lecčem	nový	pohled	na	tuto	
výjimečnou	 osobnost.	 V	 předvánočním	
období	pak	koncert	Evy	Urbanové	a	Mo-
ravského	 klavírního	 tria.	 Měl	 vynikající	
úroveň	a	velmi	příjemné	účinkující.

CO NÁS (I VÁS) ZAujALO V TIŠNOVSKÉ KuLTuře
Formou ankety Jsme hledali neJvětší zážitky uPlynulého roku

zpracoval Václav Seyfert

Respondenty naší ankety v roce 2019 nej-
více zaujalo představení Karasova divadla 
Everyman aneb Země peciválů v produkci 
Pavla Hanáka. Foto: Ladislav Kuruc
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	 Zima	 je	 paradoxně	 nejvhodnějším	
obdobím	 k	 toulkám	 a	 objevování	 drs-
ných	půvabů	přírody.	Mnohé	z	nich	totiž	
po	zbytek	roku	zůstávají	skryté	za	hrad-
bou	zeleně,	houštin	a	záplavou	listí	a	pou-
ze	v	odhalené	podobě	dávají	spatřit	plnou	
krásu	své	mohutnosti.	Mluvíme	tu	samo-
zřejmě	o	stromech.	Zimní	habitus	opada-
vých	listnáčů	dává	vyniknout	velikosti	je-
jich	koruny,	stavbě	a	propletenosti	větví,	
hloubce	a	zbrázděnosti	letité	kůry.	U	vět-
šiny	jehličnanů	se	sice	této	proměny	ne-
dočkáme,	o	 to	více	však	vyniknou	vpro-
střed	zimou	prosvětleného	 lesa.	Zima	 je	
skvělý	 čas	 na	 hledání	 a	 obdiv	 zástupců	
stromové	říše,	kteří	pamatují	víc	než	lidé.	
	 Téma	 starých,	 památných,	 význam-
ných	 či	 legendárních	 stromů	 je	 na	 Tiš-
novsku	 velmi	 populární	 a	 opakovaně	
odborně	erudovaně	i	populárně	zpracová-
no.	 Stromy	 se	 silnými	 příběhy,	 oblíbené	
jednotlivci	 či	 hrdě	 opečovávané	 obcemi	
se	 promítly	 do	 anket	 Strom	 Tišnovska,	
do	kalendářů,	pořadů	i	knih.	Své	zástup-
ce	 dostalo	 Tišnovsko	 i	 do	 finále	 každo-
roční	 celostátní	 ankety	Strom	 roku.	Le-
gendární	Pernštejnský	tis	ji	v	roce	2005	
i	vyhrál.	
	 V	dalších	řádcích	tak	trochu	proti	du-
chu	doby	hledajících	všechna	„nej“	a	spě-
chajících	za	turistickými	cíli	v	autech	či	
na	kolech	vyšlápneme	hezky	pěšky	 sta-
rými	 cestami	 právě	 za	 několika	 ze	 zají-
mavých	stromů,	které	můžeme	na	toulce	
krajem	 obdivovat	 nikoliv	 na	 fotce	 či	 ta-
bletu,	ale	právě	tam,	kde	rostou.	

 z Tišnova nad horní lubě 
Výchozí	místo:	Tišnov, Brněnská
Cílové	místo:	Hluboké Dvory
Délka:	10 km
Trasa:	Tišnov – Železné – Stanoviska – 
Hájek – unín – Hluboké Dvory
	 Procházka	 za	 stromy	 do	 kopců	 Žer-
novnické	 hrástě	 je	 pestrá	 množstvím	
zástupců	 různých	 druhů,	 které	 můžeme	
i	na	krátké	cestě	potkat.	
	 První	cenné	stromové	pamětníky	zná-
me	hnedle	v	srdci	Tišnova.	Když	se	vy-
dáme	 nad	 Brněnskou	 ulicí	 chodníčkem	
mezi	hřbitovem	a	Parkem	pod	kostelem,	
doprovází	 nás	 památná	 22hlavá lipo-

vá alej	 směrem	 na	 návrší	 Na	 Hrádku.	
O	 kousek	 dál	 na	 Riegrově	 zdobí	 Vilu	
Franke	další	známý	exemplář	–	mohutná	
borovice černá.	A	rovnou	Riegrovou	do-
jdeme	přímo	k	pavilonu	tišnovské	nemoc-
nice,	kde	máme	 třetího	 z	 řady	 známých	
„městských“	 stromů	 –	 velký	 dub letní.	
Pěší	stezkou	krajem	lesa	okolo	zahrádek	
konečně	 mizíme	 z	 města.	 Než	 ale	 do-
sáhneme	Železného,	nemineme	u	božích	
muk	 v	 sousedství	 parkoviště	 pod	 Klu-
caninou	 mohutný	 jasan	 (49.3506528N,	
16.4348831E).
	 Solitérní	 koruna	 lípy u Železného	
(49.3545978N,	 16.4483256E)	 před	 bra-
nou	firmy	Vitar	skýtá	stín	v	horkých	dnech	
a	 její	 víc	 jak	 čtyřmetrový	 kmen	 svědčí	
o	tom,	že	byla	milníkem	už	v	dobách	sta-
rých	 stezek.	 Výstup	 po	 zelené	 turistické	
značce	 do	 kopců	 k	 samotě	 Stanovisko	
nás	 dovede	 do	 krajiny	 s	 množstvím	 sta-
rých	 ovocných	 stromů.	 Zvláště	 zaujmou	
staré	solitéry	i	aleje	letitých	třešní	lemu-
jících	meze	 i	cesty.	Za	statkem	zamíříme	
cestou	k	východnímu	konci	osady	Hájek.	
K	rohu	kaple	P.	Marie	se	po	staletí	 tisk-
ne	 kmen	 prastaré	 lípy	 (49.3736433N,	
16.4753950E).	 I	 když	 pomalu	 chátrá,	 je	
stále	 svědkem	 starším	 než	 leckterý	 pa-
mětník.	
	 Skutečně	kapitální	kousek	mezi	tišnov-
skými	 lípami	 najdeme	 ale	 v	 nedalekém	
uníně	 (49.3823867N,	 16.4917406E).	

Pravý	 roh	kostela	 sv.	 Petra	 a	 Pavla	 za-
krývá	kmen,	který	svým	obvodem	téměř	
6	m	nemá	v	regionu	konkurenta,	a	zaujal	
i	místo	mezi	nejvýznamnějšími	stromy	Ji-
homoravského	kraje.	Sousední	 lípy	 jsou	
i	přes	svou	mohutnost	o	poznání	„mladší	
generací“.
	 Toulku	za	pamětí	stromů	můžeme	uza-
vřít	v	Hlubokých Dvorech.	Snad	je	to	dáno	
odlehlostí	vesnice,	že	zde	najdeme	zástup-
ce	hned	několika	dalších	stromových	dru-
hů	„památných“	šířek	–	buk lesní	zvaný	
V Rozkopalově zmole	 (49.3843469N,	
16.5114436E)	 či	 vrbu bílou u krbů	
(49.3845369N,	 16.5138172E).	 U	 staré	
stezky	 na	 jih	 v	 trati	 Úlehla	 pak	 nechybí	
ještě	 dvě	 velké	 lípy	 nebo	 letitý	 akátový 
hájek	s	kořeny	z	dob	první	republiky.

 klášterními lesy předklášteří 
Výchozí	a	cílové	místo:
Tišnov, Červený mlýn
Délka:	11 km
Trasa:	Tišnov – předklášteří – Žernůvka 
– závist – Výrovka – Tišnov 
	 Okružní	 toulku	 jižním	 okolím	 Tiš-
nova	 můžeme	 vlastně	 zahájit,	 kdekoliv	
je	 to	 pro	 nás	 zajímavé.	 Ať	 už	 tedy	 vy-
razíme	 např.	 od	 Červeného	 mlýna	 nebo	
od	 vlakového	 nádraží	 v	 Tišnově,	 dáme	
se	nejprve	po	levém	břehu	řeky	Svratky	
směrem	k	Předklášterskému	mostu.	Pár	
desítek	 metrů	 od	 starého	 vodojemu	 po-
psal	na	břehu	řeky	doc.	Lacina	mohutný	
jilm vaz	 (49.3477025N,	 16.4156147E).	
Vyniká	mezi	sousedními	stromy	jako	ka-
tedrální	 sloup,	 a	 s	 výškou	30	m	 je	 snad	
největším	svého	druhu	v	povodí	Svratky	
na	sever	od	Brna.
	 předklášteří	 samo	 se	 může	 pyšnit	
mnoha	 letitými	 stromy.	 Lípy	 jsou	 nejen	
v	 našem	 regionu	 souputníky	 mnoha	 sa-
králních	 staveb	 od	 kostelů	 až	 po	 boží	
muka,	a	nejinak	je	tomu	i	u	prastaré	archi-
tektury	klášterního	komplexu	Porta	coeli,	
kde	dává	stín	nádvoří	16	starých	lip vel-
kolistých.	Obejdeme-li	pak	klášter	z	jižní	
strany,	 za	 bývalým	 pivovarem	 zdobí	 pro-
stranství	osamělá	hrušeň	(49.3517381N,	
16.3989225E).	 Uzlovitý	 kmen	 potvrzuje	
úctyhodný	 věk	 300	 let	 stromu,	 který	 je	
patrně	i	nejstarší	hrušní	v	kraji.
	 Vzhůru	 ulicí	 Ondřejovou	 sledujeme	
žlutou	 turistickou	 značku	 až	 k	 naučné 

PAMěť STROMŮ – TřI TIPY NA PěŠÍ TOuLKu
Vladimír Vecheta

Unínská lípa. Foto: Vladimír Vecheta
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stezce předklášteří	 a	 jejímu	 zastave-
ní	 u	 67 douglasek tisolistých	 zvaných	
Jubileum	 (49.3479725N,	16.3835908E).	
Skupina	stromů	mohutných	rozměrů	byla	
vysazena	v	 roce	1908	na	počest	60.	vý-
ročí	 panování	 císaře	 Františka	 Josefa	 I.	
a	 letos	má	tedy	112	 let.	Žlutou	turistic-
kou	 trasou	 dojdeme	 dále	 až	 na	 rozcestí	
nad	Nelepčí,	odkud	nás	přímá	polní	ces-
ta	do	vesnice	zavede	k	nepřehlédnutelné	
stromové	 svíci	 cypřišku	 (49.3435978N,	
16.3795469E).	 Severoamerický	 unikát	
tvoří	ozdobu	kříže	 i	celé	pastviny	a	více	
než	stářím	125	let	udiví	krásou	souměr-
nosti	a	elegance.	
	 V	 zahradě	 budovy	 č.	 2,	 v	 sousedství	
Domova	sv.	Alžběty,	v	nedaleké	Žernův-
ce	 roste	dvojice	starých	tisů červených	
(49.3343264N,	 16.3878994E).	 Mohut-
nější	samčí	strom	s	obvodem	kmene	2,2	m	
dává	tušit	nejméně	200	roků	stáří.	Návrat	
do	města	z	výletu	pak	můžeme	okořenit	
ještě	výstupem	na	skály	Výrovky.	Co	na-
šim	zrakům	zpravidla	unikne	kvůli	výhle-
du	na	Tišnov,	 jsou	zdejší	prastaré	bizar-
ně	 pokroucené	 kmeny	 borovic lesních,	
které	se	pnou	po	skalách	a	tvoří	vzácný	
kousek	 původní	 divoké	 stromové	 říše	
Tišnovska.	 A	konečně	na	 svém	sestupu	
domů	 nezapomeneme	 v	 osadě	 za mlý-
nem	pozdravit	památnou	Jeníkovu hruš-
ku	 (49.3388611N,	 16.4161200E),	 která	
je	 rovněž	cenným	zástupcem	svých	pra-
starých	sester	na	Tišnovsku	a	po	právu	
stromem	chráněným.	

 ze Sýkoře do údolí Besénku
Výchozí	místo:	Osiky
Cílové	místo:	Šerkovice
Délka:	11 km

Trasa:	Osiky – Sýkoř, hájovna – 
Synalovské kopaniny – lomnice – 
zámecká obora – Šerkovice
	 Za	 dobrodružnou	 výpravou	 s	 prvky	
detektivního	hledání	v	chrámech	lesních	
velikánů	vyrazíme	na	lomnicko.	Z	výšin	
do	kraje	 shlížející	 hřeben	hory	Sýkoř	 je	
ostrovem	starých	bučin,	javořin	a	jedlin,	
a	 tak	na	strmých	a	rozpadajících	se	ka-
menitých	stráních	narazíme	na	nejedno-
ho	 letitého	mudrce	 vtěleného	do	kmene	
prastarého	 velikána.	 Toulku	 svahy	 Sý-
koře	 přes	 Lomnici	 až	 do	 údolí	 Besén-
ku	 můžeme	 začít	 v	 Osikách.	 Od	 kaple	
a	obecního	úřadu	vedoucí	neznačená	ces-
ta	„na	Horní Židovku“,	jak	určitě	poradí	
místní,	nás	zavede	traverzem	východních	
svahů	Sýkoře	do	stejnojmenného	bukové-
ho	 lesa.	Záplava	šedých	kmenů	ukazuje	
tvář	 původních	 sýkořských	 lesů.	 Když	
na	okraji	chráněného	území	nebo	na	nej-
vyšším	bodě	cesty	uhneme	vpravo,	dove-
dou	nás	průsekové	cesty	až	k	nejvyšším	
bodům	hřebene,	a	nakonec	i	k	Sýkořské 
hájovně,	která	 je	nejlepším	orientačním	
bodem.
	 Za	hájovnou	si	nelze	nevšimnout	řady	
mohutných	 buků,	 které	 tvoří	 původní	
vnější	 hranici	 lesa	 z	 doby,	 kdy	 hájovna	
ještě	 stála	 na	 okraji	 pastvin.	 Jdeme-li	
podél	této	stromové	hranice,	praporovité	
tvary	 buků	 ukazují,	 že	 okolní	 smrkový	
les	 jen	 překryl	 původní	 paseky.	 Největ-
ším	je	buk	s	obvodem	kmene	4,2	m	v	rohu	
lesa.	Nedaleko	něj	na	mýtině	k	cestě	ros-
te	 daleko	 známější	 lípa	 (49.4420761N,	
16.4033992E).	Její	do	6	větví	rozvětvený	
kmen	 je	 estetickou	 perlou,	 6	m	 obvodu	
zase	hovoří	o	jejím	stáří.	
	

Od	Synalovských kopanin	přes	přírodní	
památku	Klášterce	a	rozcestí	Široká	po-
tkáme	na	staré	cestě	z	Ochozi	do	Lomnice	
první	ze	zástupců	„šlechtěných“	stromo-
vých	 pamětníků	 Lomnicka	 –	 Bohunči-
nu lípu	 (49.4151989N,	 16.4035411E).	
Strom	je	starý	nejméně	250	let,	solitérní	
poloha	mu	dala	dorůst	výšky	40	m	a	ob-
vodu	4,3	m.	Dle	legendy	nese	jméno	Bo-
hunky,	dcery	Jana	z	Lomnice	a	manželky	
Jana	z	Pernštejna.	To	příchod	na	zámek	
v	 lomnici	 samotné	 zdobí	 rozložitý	 čer-
vený lomnický buk	 (49.4039614N,	
16.4157531E).	Vysazen	hrabětem	Gabri-
elem	Serényim	je	starý	asi	300	let	a	vyni-
ká	především	unikátní	souměrnou	koru-
nou	i	barvou	listí.	V	roce	2010	byl	oceněn	
3.	místem	celostátní	soutěže	Strom	roku.	
Skryt	 za	 budovami	 zámku	u	 starých	 te-
nisových	 kurtů	 stíní	 vyhlídku	 do	 údo-
lí	 potoka	 již	 víc	 jak	 200	 let	 starý	 javor 
klen	(49.4051419N,	16.4154275E),	další	
z	mohutných	lomnických	stromů.	
	 Nejzáhadnější	 legendu	 lomnické	 zá-
mecké obory	 však	 najdeme	 téměř	 de-
tektivně	na	protější	 stráni	přes	hluboké	
údolí	Besénku.	V	osadě	Nový	Svět	u	Zá-
meckého	 mlýna	 nepřehlédněme	 ještě	
stromořadí	 velkých	 kaštanů,	 správně	
jírovců.	V	údolí,	kde	začíná	naučná	stez-
ka	 Obora	 Lomnice,	 nás	 zase	 doprovází	
stromořadí	mohutných	lip.	Sama	obora	je	
stanovištěm	 snad	 největších	 exemplářů	
buků,	postupný	výstup	naučnou	stezkou	
až	k	vrcholku	kopce	Ledňov	nás	ale	sve-
de	 (bez	 značení)	 k	 nejstaršímu	 stromu	
v	 lomnických	 lesích,	 kterým	 je	 dožíva-
jící	 torzo	Žižkova	 (někde	 též	 nazývané-
ho	 lomnického)	 dubu	 (49.4010411N,	
16.4294689E).	 Skutečně	 mamutí	 vy-
kotlaný	kmen	s	5–7	m	na	obvodu	žije	už	
jen	jednou	větví.	Podle	pověsti	datované	
do	roku	1420	byl	v	dutině	dubu	husitský-
mi	vzbouřenci	upálen	prchající	lomnický	
kněz.	Zda	má	strom	500	nebo	800	let,	jak	
praví	legenda,	těžko	však	odhadnout.
	 Z	 Ledňova	 je	 nyní	 možné	 pohodlnou	
cestou	 sestoupit	 do	 Šerkovic	 a	 uzavřít	
výpravu	 do	 stromové	 historie	 u	 paty	
platanu javorolistého	 (49.3836944N,	
16.4284764E),	který	zdobí	levý	břeh	po-
toka	Besénku.

Zdroje	a	další	inspirace:
https://tisnovskatelevize.cz/tag/vyznamne-stro-
my-tisnovska/
https://stromroku.tisnovsko.eu	
www.stromroku.cz
Významné	stromy	Jihomoravského	kraje

Hrušeň v Předklášteří. Foto: Michal Beneš

Žižkův (Lomnický) dub. 
Foto: Helena Pernicová
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tišnovsko

	 Jamné	 je	 jednou	 z	 vesnic	 roztrouše-
ných	 po	 Tišnovsku.	 Nachází	 se	 zhruba	
5	km	 severně	 od	 Tišnova,	 obcí	 jej	 ale	
nazývat	 nelze,	 jelikož	 není	 samostatné.	
Jamné	příliš	 známé	není,	 také	kvůli	 své	
velikosti.	 Vesnice	 čítá	 v	 současné	 době	
jen	 46	 domů,	 obyvatel	 je	 zde	 přibližně	
86.	 Do	 povědomí	 se	 mohlo	 dostat	 spíše	
Hostincem	 u	Vlachů	 a	 zatáčkami,	 které	
v	minulosti	daly	zabrat	nejednomu	účast-
níku	Rallye	Vysočina.	Jamné	je	zde	však	
již	dlouho.	První	písemná	zmínka	o	něm	
pochází	 z	 roku	 1249.	 Název	 obce	 je	 vy-
kládán	jako	označení	jeho	obyvatel	bydlí-
cích	v	dolíku,	„v	jámě“.	Spolu	se	zbytkem	
tišnovského	panství	přešlo	z	rukou	joha-
nitského	řádu	pod	správu	cisterciáckého	
kláštera	 Porta	 coeli,	 a	 to	 až	 do	 zrušení	
kláštera	 Josefem	II.	 roku	 1784.	 Po	 del-
ším	období	světské	správy	se	vrátilo	pod	
správu	 obnoveného	 kláštera	 až	 do	 po-
zemkové	 reformy	 v	 letech	 1922–1927.	
Roku	 1980	 bylo	 Jamné	 připojeno	 k	 Tiš-
novu.	 Za	 Jamné	 jako	 místní	 část	 Tišno-
va	 chceme	 proto	 čtenářům	 Tišnovských	
novin	 a	 současně	 našim	 spoluobčanům		
popřát	šťastný	nový	rok.
	 Obecně	 Jamné	 nemělo	 z	 kulturního	
hlediska	 do	 nedávné	 doby	 moc	 co	 na-
bídnout.	 Za	 kulturní	 centrum	 je	 možné	
považovat	budovu	bývalé	školy.	Poté,	co	
přestala	 sloužit	 svému	 původnímu	 úče-
lu,	však	hostila	pouze	výstavy	domácích	
zvířat.	Jiný	prostor	pro	setkávání	zde	vy-
jma	 Hostince	 u	 Vlachů	 nebyl.	 Nekonala	
se	 zde	 ani	 setkávání	 věřících.	 Ačkoliv	
má	Jamné	alespoň	kapličku,	je	přifařeno	
k	Unínu.	Obyvatelé	se	shodli	na	tom,	že	

tento	neutěšený	stav	společenského	živo-
ta	ve	vesnici	chtějí	změnit.	Od	roku	2015	
proto	 v	 Jamném	 funguje	 osadní	 výbor,	
který	 se	 kromě	 komunikace	 s	 městem	
zasazuje	 také	 o	 setkávání	 občanů	 a	 po-
řádání	kulturních	akcí.	Znovu	začala	být	
využívána	budova	školy,	byla	v	ní	zřízena	
komunitní	místnost	a	dočkala	se	nutných	
oprav	a	úprav	tak,	aby	ji	bylo	možné	vy-
užívat	 pro	 pořádané	 akce.	 V	 minulém	
roce	škola	hostila	sousedské	besedování	
s	promítáním	fotek	z	cest	místních	oby-

vatel	po	Itálii	a	Thajsku.	Starojamenský	
den,	pořádaný	k	uctění	památky	padlým	
v	1.	sv.	válce,	jsme	již	oslavili	na	novém	
pódiu	a	školu	jsme	využili	i	pro	zakonče-
ní	lampionového	průvodu	s	hledáním	po-
kladu	pro	děti.	Obyvatelé	zde	mohli	také	
oslavit	konec	roku	2019.
	 Občané	Jamného	se	však	začali	scházet	
i	mimo	školu.	V	minulém	roce	se	společ-
ně	 vydali	 na	 výlet	 do	 Hlinska	 na	 Peklo	
Čertovina	a	skanzen	Veselý	Kopec,	spolu	
s	Hajánky	a	Hájkem	již	poněkolikáté	osla-
vili	průvodem	masek	a	zábavou	masopust,	
společnými	silami	s	podporou	města	uspo-
řádali	 již	 pátou	 Jamenskou	 pouť	 k	 příle-
žitosti	 svátku	 patronů	 unínské	 farnosti	
sv.	 Petra	 a	 Pavla	 a	 před	 Vánoci	 ozdobili	
stromeček	 na	 návsi.	 Obyvatelé	 Jamného	

však	odvedli	 také	 velký	kus	práce,	když	
pokročili	v	čištění	lesních	cest	v	okolí	ves-
nice	a	za	přispění	města	společnými	sila-
mi	opravili	požární	nádrž	za	vesnicí,	díky	
čemuž	se	zde	již	na	konci	července	mohli	
koupat.	Toto	místo	se	pak	stalo	díky	fotba-
lovému	hřišti	a	zázemí	v	nové	chatce	také	
dějištěm	akcí,	jako	byl	Jamenský	táborák.	
V	jeho	rámci	proběhlo	přátelské	fotbalové	
utkání	okolních	vesnic,	ale	pro	odvážlivce	
čekala	také	disciplína	běhu	přes	kládu	po-
loženou	přes	jamenský	„rybník“.

	 Všichni	 obyvatelé	 Jamného	 odvedli	
za	poslední	roky	velký	kus	práce	a	jistě	
je	potěšila	 i	příležitost	se	spolu	více	se-
tkávat.	Tyto	akce	však	nejsou	vyhrazeny	
pouze	občanům	Jamného.	Spolu	s	přáním	
šťastného	 nového	 roku	 bychom	 proto	
tímto	chtěli	všechny	čtenáře	pozvat,	aby	
se	mezi	nás	přišli	podívat.	Tento	rok	se	
můžeme	 těšit	 především	 na	 Masopust,	
Pálení	 čarodějnic,	 Jamenskou	 pouť,	 Tá-
borák	 a	 Starojamenský	 den,	 ale	 také	
na	další	akce	pro	děti	i	dospělé.	Rádi	Vás	
v	Jamném	uvidíme,	ať	již	v	rámci	pořáda-
ných	akcí,	nebo	za	účelem	výletu	po	tu-
ristických	stezkách,	které	jsou	v	čím	dál	
lepším	stavu.

ŠťASTNý NOVý ROK Z jAMNÉHO
Alena Kožíková

Zimní pohled na obec Jamné.  Foto: Pavel Čech

Kaplička v Jamném. Foto: Jana Němcová
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Zimní Stanoviska, foto: Josef Permedla
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tišnovsko

	 Obec Březina	leží	v	údolí	řeky	Svratky	na	úpatí	Českomorav-
ské	vrchoviny,	přibližně	2	km	jižně	od	Tišnova	v	nadmořské	výšce	
247	m.	Obec	spadá	pod	okres	Brno-venkov	v	Jihomoravském	kraji	
a	žije	zde	v	současné	době	323	obyvatel.	Březina	leží	v	půvabné	
krajině	povodí	řeky	Svratky	(dříve	Švarcavy)	a	je	obklopena	za-
lesněnými	kopci.	V	obci	památkou	nejstarší	je	Boží	muka,	která	
byla	kdysi	ozdobena	krásnými	kresbami	s	řeckým	křížkem	a	le-
topočtem	1717.	Další	kulturní	památkou	je	kaplička,	kterou	lze	
zařadit	do	roku	1774	dle	zvonu,	který	byl	v	první	světové	válce	
zkonfiskován.	Poblíž	kapličky	stojí	pomník	postavený	v	roce	1921	
na	památku	občanům	Březiny	padlým	v	1.	světové	válce.	Do	kul-
turních	 památek	 lze	 dále	 zařadit	 postavené	 tři	 kříže	 –	 z	 roku	
1841.	 V	 obci	 Březina	 najdeme	 Sdružení	 dobrovolných	 hasičů,	
Myslivecké	sdružení,	Základní	organizaci	Českého	svazu	včelařů.	
Starostkou	obce	Březina	je	paní	Hana	Obršlíková,	která	nám	po-
skytla	krátký	rozhovor,	aby	nám	přiblížila	život	a	dění	v	obci.

paní starostko, nejstarší listinný zápis o obci Březina je již 
z roku 1232, seznámila byste čtenáře na úvod s historií této 
malebné obce?
	 Ano,	 ráda.	 Roku	 1232	 markrabě	 Přemysl	 věnoval	 Březinu	
jako	 hospodářské	 zázemí	 cisterciáckého	 kláštera	 Porta	 coeli	
v	Předklášteří.	Zápis	z	roku	1539	uvádí,	že	ve	vsi	bylo	dvanáct	
usedlostí	a	dvě	chaloupky.	Počet	domkářů	se	postupně	zvýšil,	
avšak	základní	půdorys	obce	zůstal	zachován,	takže	dějepisec	
v	 roce	1922	mohl	konstatovat,	 že	 „…	na	návrší	mírném	stojí	
domy	 rolníků	 ve	 dvou	 řadách,	 z	 nichž	 jedna	 k	 západu,	 druhá	
k	jihozápadu	hledí,	mlýn	a	ostatní	domky	domkařů,	se	tam	roz-
troušené,	povstaly	pozvolna	později…“	
	 Současná	Březina	si	i	přes	dosavadní	stavební	rozvoj	zacho-
vala	 jak	malé	měřítko,	tak	nevelký	počet	obyvatel.	Zachovány	
zůstaly	tradiční	vazby	na	město	Tišnov,	které	je	pro	Březinu	obcí	
s	 rozšířenou	 působností.	 Březina	 spadá	 pod	 římskokatolickou	
farnost	v	Tišnově.	

paní starostko, popište nám kulturní život v obci, jaké akce 
obec či místní spolky pořádají?
	 Tuto	 otázku	 zodpovím	 s	 velkou	 radostí,	 dalo	 by	 se	 říct,	 že	
s	hrdostí.	Naše	obec	čítá	přes	300	stálých	obyvatel.	I	přes	to	se	

zde	po	generace	najde	dostatek	dobrovolníků,	kteří	svým	aktiv-
ním	 přístupem	 přispívají	 k	 bohatému	 kulturnímu	 životu	 obce.	
Za	zmínku	stojí	akce	pořádané	hasiči,	jako	jsou:	Václavské	hody,	
Masopust,	Memoriál	Pepy	Koláře	a	další.	Ve	vsi	je	od	roku	2013	
aktivní	„klub“	matek	s	dětmi	tzv.	Březiňáčci,	díky	kterým	vzniká	
celá	řada	akcí	pro	 ty	nejmenší	 jako	například:	 tvůrčí	dílničky,	
uspávání	broučků	(lampionky),	dětský	den,	slavnostní	ukončení	
letních	prázdnin	a	další.	Za	zmínku	rozhodně	stojí	akce	pořáda-
né	Alicí	Dostálovou	pod	značkou	Galerie	Skleněnka.	Jsme	rádi,	
že	jako	obec	Březina	můžeme	tyto	aktivity	podporovat.

Jak byste popsala občanskou vybavenost v obci? 
	 Co	 se	 občanské	 vybavenosti	 týče,	 snažíme	 se	 o	 trvalý	 roz-
voj,	který	reflektuje	aktuální	rozvoj	osídlení	v	obci.	K	dispozici	
máme	např.	prodejnu	smíšeného	zboží,	dětské	hřiště,	posílenou	
autobusovou	dopravu,	restauraci	s	kulturním	sálem.

A co další plány obce?
	 V	letošním	roce	proběhly	restaurátorské	práce	na	mramorovém	
kříži	a	na	žulovém	kříži,	který	je	kulturní	památkou.	Dále	se	zapra-
covalo	na	údržbě	zeleně,	proběhl	zdravotní	ořez	lip.	Díky	přesunu	
kontejnerů	jsme	vytvořili	odpočinkové	místo	na	návsi.	Své	opravy	
se	dočkal	 i	chodník	vedoucí	kolem	kapličky.	Rádi	bychom	v	do-
hledné	 době	 zkvalitnili	 dopravní	 infrastrukturu	 obce	 především	
v	rovině	obslužných	komunikací,	chceme	realizovat	výše	zmíně-
nou	 rekonstrukci	kulturního	sálu,	 rádi	bychom	disponovali	 ven-
kovním	pódiem,	uvažujeme	o	investici	do	technické	vybavenosti.	
Aktuálně	plánujeme	zásadní	investici	do	objektu	kulturního	sálu,	
abychom	občanům	zpřístupnili	kvalitní	prostory	pro	konání	výše	
uvedených	kulturních	akcí.	Vždy	budeme	mít	něco	v	plánu.

Jak byste na závěr popsala běžný život v obci Březina?
	 Naše	obec	je	díky	své	lokalitě	klidným,	ale	dostupným	mís-
tem	pro	život.	Setkávají	se	zde	kulturní	tradice	s	rozmanitými	
možnostmi	využití	volného	času,	a	to	vše	v	malebném	údolí	řeky	
Svratky	protékající	bezprostředně	okrajem	naší	obce.

OBeC BřeZINA
Magda Bednářová

Obec Březina. Foto: archiv DSO Tišnovsko

Celkový pohled na obec. Foto: archiv DSO Tišnovsko
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	 Co	 přinesl	 rok	 2019	 pro	 výjezdovou	
jednotku	 dobrovolných	 hasičů	 v	 Tišno-
vě?	V	první	řadě	to	bylo	o	něco	málo	více	
výjezdů	než	v	letech	předešlých.	Celkem	
jsme	v	roce	2019	měli	54	výjezdů,	z	toho	
bylo	40	požárů,	11	 technických	pomocí,	
2	pohotovosti	na	vlastní	stanici	a	1	sig-
nalizace	EPS.	V	poplachovém	plánu	jsme	
zařazeni	do	kategorie	 JPO	III,	kdy	doba	

od	vyhlášení	poplachu	po	vyjetí	k	událos-
ti	je	10	minut.	Abychom	mohli	zasahovat	
v	kteroukoliv	denní	i	noční	hodinu,	máme	
k	dispozici	 dvě	 plně	 vybavené	 cisterny	
na	podvozku	Tatra	a	 jeden	dopravní	au-
tomobil	na	podvozku	Iveco	Daily.	Výbava	
vozidel	 je	 širokého	 rozsahu,	 od	 kapes-
ních	vysílaček	přes	dýchací	přístroje,	ha-
dice,	motorové	pily	až	po	čerpadla	a	elek-
trocentrály	atd.	 Jsme	důležitou	 součástí	
v	systému	 IZS	 a	 opora	 profesionálních	
hasičů	v	Tišnově.	
	 Abychom	 dokázali	 být	 touto	 oporou,	
potřebujeme	k	tomu	Tebe/každého,	koho	
zajímá,	 co	 to	 je	 být	hasičem.	V	případě,	
že	Ti	letos	bude	18+,	tak	neváhej	a	ozvi	
se	na	tel.	č.	608	755	817.	
	 Neboj	se	a	pojď	pomáhat!

	 Na	konci	 loňského	 roku	 se	na	 výroč-
ním	setkání	sešly	členky	a	členové	Spo-
lečnosti	Anny	Pammrové	 (SAP).	Spolek	
je	zaměřen	na	vlastivědnou,	literárněvěd-
nou	 a	 obecně	 kulturní	 činnost.	 Pracuje	
od	 roku	 1995	 a	 aktuálně	 má	 35	 členů,	
převážně	ze	starší	generace.	
	 V	útulném	 prostoru	 sálku	 MěKS	 se	
dobře	vzpomínalo	na	proběhlá	přátelská	
setkávání:	 na	 březnovou	 projekci	 filmu	
Libora	Smejkala	z	Velkého	Meziříčí	nebo	
na	květnovou	schůzku,	kdy	nám	překla-
datelka	Eva	Straková	četla	z	první	části	

překladu	 francouzsky	 psaných	 dopisů	
Anny	 Pammrové	 Otokaru	 Březinovi,	
které	 byly	 objeveny	 v	 r.	 2010	 a	 jejichž	
překlad	do	češtiny	SAP	inicioval	a	finan-
cuje.	Velmi	příjemné	také	bylo	červnové	
odpoledne	na	zápraží	domku	Bělíkových	
v	 Doubravníku,	 kde	 jsme	 družně	 pose-
děli	 s	naším	nejstarším	členem,	 čerstvě	
stoletým	 a	 stále	 obdivuhodně	 vitálním	
malířem	 Stanislavem	 Bělíkem.	 Velkým	
zážitkem	podzimního	období	pak	byla	ko-
mentovaná	prohlídka	výstavy	„Skácelové	
–	ke	kořenům“	v	Památníku	písemnictví	

v	Rajhradě,	která	představila	nejen	bás-
níka	 Jana	 Skácela	 a	 tvorbu	 jeho	 bratra,	
výtvarníka	 Petra,	 ale	 objevně	 prezento-
vala	také	jejich	málo	známého	otce	Emila	
Skácela,	jehož	výtvarný	a	literární	talent	
synové	zdědili.	V	této	linii	budeme	pokra-
čovat	i	na	jaře,	kdy	se	vypravíme	na	ná-
vštěvu	Žandovského	 mlýna	 ve	Skaličce,	
který	je	se	Skácelovými	také	spojen.	
	 Díky	 finančnímu	 příspěvku	 a	 spolu-
práci	s	obecním	úřadem	městyse	Ždárec	
byla	 provedena	 kompletní	 oprava	 hrobu	
Anny	Pammrové	na	žďáreckém	hřbitově,	
na	 začátku	 listopadu	 proběhlo	 u	 hrobu	
i	 poetické	 dušičkové	 setkání	 s	 básněmi	
Anny	Pammrové.	Její	dílo	žije	dál	a	mno-
hé	její	myšlenky	souzní	s	aktuální	situací	
ohrožení	 lidské	 civilizace	 a	 planety	 ne-
vratnými	změnami	klimatu.	

Úspěch klubu přátel fotografie Tišnov 
v celostátní soutěži fotografů

	 Klub	 přátel	 fotografie	 Tišnov	 je	 už	
mnoho	 let	 pravidelným	 každoročním	
účastníkem	 Ratibořického	 mapového	
okruhu	(dále	jen	„RMO“).	RMO	je	soutěž	
klubů	 fotografů	a	 jednotlivců,	 zaměřená	
na	vzájemné	poznávání	fotografické	tvor-
by.	 Autoři	 jsou	 zde	 ve	 dvou	 rolích,	 sou-
těžících	i	hodnotitelů,	s	cílem	objektivně	
hodnotit	předkládané	fotografie.	

	 V	předposledním	 47.	 ročníku,	 kte-
rý	 byl	 vyhodnocen	1.	 9.	 2018,	 se	KPFT	
v	celkovém	pořadí	umístil	na	2.	místě	z	
19	fotoklubů	a	v	posledním	48.	ročníku,	
který	byl	vyhodnocen	7.	9.	2019,	se	KPFT	
v	 celkovém	 pořadí	 umístil	 na	 3.	místě	
z	 celkem	 20	 fotoklubů.	 Z	výsledků	 le-
tošního	 ročníku	 se	 dá	 vyčíst,	 že	 i	 když	
se	v	soutěži	 jednotlivců	nikdo	neumístil	
na	čelních	místech,	tak	vzhledem	k	vyso-
kému	 hodnocení	 celé	 kolekce	 fotografií	
se	opět	klub	umístil	velice	vysoko.	

DOBROVOLNÍ HASIČI V TIŠNOVě
Tomáš Hudec, starosta SDH Tišnov

SPOLeČNOST ANNY PAMMROVÉ
Helena Pernicová

Foto: archiv SDH Tišnov

RATIBOřICKý MAPOVý OKRuH
 Milan Ferov, předseda KPFT o. s. 

Mořský vír. Foto: Oldřich Výleta
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	 Podhorácké	 muzeum	 v	 Předklášteří,	
pobočka	 Muzea	 Brněnska,	 na	 rok	 2020	
uspořádá	celou	řadu	výstav	a	akcí.	Hned	
v	únoru	to	bude	ve	spolupráci	s	Divadlem	
Strom	 z	 Brna	 divadelní	 představení	 pro	
děti,	pohádka	Hrnečku, vař!	Jde	o	dopro-
vodnou	akci	k	výstavě	Jídlo	zimního	času,	
konat	se	budou	dokonce	dvě	představení,	
a	to	v	neděli	9.	2.	ve	14.00	a	v	15.30	hodin.
	 Březen	otevře	jako	každoročně	muzeum	
výtvarnému	umění.	Výstava	Jiří Štourač – 
Silentium	 (malba	 a	 kresba)	 seznámí	 ná-
vštěvníky	s	tvorbou	malíře	Jiřího	Štourače	
z	blízké	Vysočiny,	v	jehož	malbách	a	kres-
bách	 je	 cítit	 meditativní	 atmosféra	 a	 du-
chovní	motivy.	Termín:	3.	3.	–	13.	4.	
	 Oproti	tomu	v	dubnu	se	můžeme	těšit	
na	výstavu	Dravci České republiky,	kte-
rá	představí	všechny	druhy	tohoto	ptačí-
ho	řádu	na	našem	území.	Termín:	21.	4.	
–	18.	10.	
	 Muzejní	 noc	 16.	 5.	 bude	 ve	 znamení	
dávných	příběhů.	V	 tento	 večer	 se	otevře	

výstava	Staré pověsti české a moravské,	
kde	se	samozřejmě	objeví	některé	z	pověstí	
místních.	Příchod	Slovanů	nebo	Velkomo-
ravská	 říše,	 to	 jsou	 témata	 opředená	 ta-
jemstvím.	Některé	exponáty	–	loutky	–	za-
půjčilo	brněnské	Divadlo	Radost,	 výstavu	
doprovodí	 divadelní	 představení	 a	 soutěž	
pro	děti.	Výraznou	měrou	bude	interaktiv-
ní,	 dotyková	 i	 hravá,	 nejen	 pro	 nejmladší	
návštěvnickou	generaci.	Potrvá	do	1.	11.
 katolická vzdělávací jednota	v	Tišno-
vě	pod	ochranou	sv.	Josefa	oslaví	120	let	
s	 tímto	 názvem,	 muzeum	 historii	 spolku	
vzpomene	 panelovou	 výstavou.	 V	 této	
souvislosti	 je	 v	 široké	 spolupráci	 pláno-
vané	setkání	krojovaných	zástupců	z	Tiš-
novska,	kteří	obnovují	místní	 lidový	oděv	
patřící	k	našemu	regionu.	Setkání	se	bude	
konat	jako	součást	programu	pouti	v	Před-
klášteří	7.	června.	Výstava	končí	28.	9.
	 Rozdíl	 podoby	 areálu	 kláštera	 Porta	
coeli	 z	přelomu	důležitých	 let	1989/1990	
zachycený	 objektivem	 fotoaparátu	 bude	

k	zamyšlení	na	výstavě	porta coeli 1990.	
Nad	fotografiemi	se	uskuteční	beseda.	Ter-
mín	výstavy:	10.	11.	2020	–	23.	2.	2021.
	 Do	příštího	roku	vyústí	také	závěrečná	
letošní	výstava	Hračka v dřevě ukrytá,	
kde	návštěvník	uvidí	historické	i	moder-
ní	pojetí	hraček	z	 tohoto	 tradičního	ma-
teriálu.	 Rovněž	 k	 ní	 připravují	 muzejní-
ci	 doprovodné	 kulturní	 pořady.	 Termín:	
24.	11.	2020	–	31.	1.	2021.

	 Mráz	a	sněhová	pokrývka	v	zimě	znesnadňují	volně	žijící	zvěři	
a	ptákům	přístup	k	potravě.	Mnohým	z	nich	velmi	pomůže	při-
krmování,	ale	jak	to	dělat	správně?	Přikrmovat	ptáky	na	krmít-
ku	můžeme	pravidelně	až	do	konce	března.	Krmítko	by	mělo	být	
chráněno	stříškou	a	umístěno	tak,	aby	ptáky	nenapadl	predátor	
(dále	od	stromů,	závěsná	krmítka	dál	od	kmene)	nebo	aby	nedošlo	
ke	zranění	(náraz	do	skla).	Krmítko	pravidelně	čistíme	a	po	sezo-
ně	vydezinfikujeme.	Jako	základ	podáváme	slunečnici,	dále	i	oves,	
proso,	 luštěniny,	kukuřici.	Pochutnají	si	 i	na	bobulích	(jeřabiny,	
černý	bez),	 jablkách,	hruškách,	ořeších	či	lojových	koulích	(bez	
síťky!).	Vodnímu ptactvu	je	často	podáváno	pečivo,	které	je	snad-
ným	zdrojem	energie,	ale	postrádá	živiny,	což	může	vést	u	mla-
dých	jedinců	k	růstovým	problémům	a	deformacím	křídel.	Proto	
raději	nabídneme	obiloviny	(pšenice,	žito,	oves),	které	vysypeme	
na	břeh,	čerstvý	nebo	mražený	hrášek,	cizrnu,	kukuřici,	nakrá-
jené	zelí,	mrkev,	salát,	slupky	a	zbytky	košťálů,	případně	i	gra-
nulované	krmivo	určené	přímo	pro	vodní	ptáky.	Pokud	chceme	
přilepšit	zvěři	v	lesích	či	oborách,	nejprve	kontaktujeme	myslivec-
kého	hospodáře	a	krmíme	až	po	domluvě	s	ním.	Základem	je	seno	
umístěné	v	krmelci	pod	stříškou.	Dále	sušené	větvičky	ze	stromů	
a	byliny,	čerstvé	rozdrcené	žaludy,	kaštany	a	bukvice	rozprostře-
né	na	zem.	Z	obilovin	je	nejvhodnější	oves,	ostatní	druhy	mohou	

nadýmat.	Nabídnout	můžeme	mrkev,	 řepu,	 jablka,	hrušky	–	ale	
vše	v	menším	množství,	stejně	jako	pečivo.	Zajíce	můžeme	přikr-
movat	v	remízcích	nebo	na	okrajích	luk	a	polí.	Veverkám	může-
me	vyrobit	nebo	zakoupit	speciální	krmítko	s	vyklápěcím	víkem,	
které	 si	 veverka	 sama	 nadzvedne	 a	 nevyzobou	 jí	 krmivo	 ptáci.	
Nikdy	zvířatům	nezkrmujeme	zbytky	jídel	z	kuchyně	či	plesnivé	
a	zkažené	potraviny!	Nikdy	nekrmíme,	pokud	je	to	zakázáno!

PRAOTeC ČeCH, KROje, DRAVCI, HRAČKY...
Irena Ochrymčuková

Porta coeli 1990.
Foto: archiv Podhoráckého muzea

PřIKRMOVÁNÍ ZVÍřAT V ZIMě
Tereza Karasová

Mladá sýkora. Foto: archiv Ekoporadny Tišnovsko
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	 Jistě	nejsem	sám,	kdo	má	rodiče	či	jiné	příbuzné	v	pokročilém	
věku.	Jsem	velmi	rád,	že	ti	moji	jsou	stále	plní	fyzických	i	du-
ševních	sil,	ale	přesto	si	uvědomuji,	že	se	kolem	nich	objevují	
nástrahy	světa,	na	které	nejsou	připraveni	a	které	 jim	mohou	
velmi	 ublížit,	 a	 to	 rozhodně	 nejsou	 ani	 hloupí	 ani	 nevzdělaní.	
Když	moje	velmi	inteligentní	teta	jednou	naletěla	na	výhodnou	
koupi	nejmenované	značky	nádobí	a	když	naše	babička	podleh-
la	 lákadlům	obchodníků	s	energiemi,	uvědomil	 jsem	si,	že	byť	
toho	bylo	napsáno	a	natočeno	o	tzv.	„šmejdech“	mnoho,	je	dobré	
zas	a	znovu	varovat	naše	nejbližší	před	praktikami,	které	by	je	
mohly	poškodit.	Pasti,	mezi	nimiž	se	naši	senioři	pohybují,	mo-
hou	 mít	 často	 velmi	 nevinný	háv,	 ale	 jizvy	 na	 duši	 a	 zejména	
na	sebevědomí	mohou	mít	mnohem	vážnější	následky,	než	si	lidé	
v	produktivním	věku	dokážou	představit.
	 Vývoj	 technologií	a	zejména	 těch	komunikačních	doslova	 letí	
dopředu	a	řekněme	si	upřímně,	že	ani	lidé	mladšího	věku	kolikrát	
nestačí	 tomuto	tempu.	O	co	horší	 to	pak	mají	senioři.	Na	 jednu	
stranu	 jim	 počítače,	 tablety	 a	 mobily	 v	 mnohém	 pomáhají,	 ale	
na	 druhou	 stranu	 se	 mohou	 stát	 i	 zdrojem	 jejich	 starostí.	 Není	
možné	pojmenovat	všechna	zákoutí	kyberprostoru,	a	tak	se	v	tom-
to	článku	budeme	věnovat	pouze	fenoménu	telefonních	čísel.

NEpůJČuJTE SI přES TElEFON
Přepis	záznamu	kontrolního	volání	do	hlasové	schránky	place-
né	telefonní	linky	při	sjednávání	nebankovní	půjčky,	provedený	
Českým	telekomunikačním	úřadem:
„Dobrý	den.	Pokud	potřebujete	peníze	okamžitě	hned,	voláte	správ-
ně.	Peníze	můžete	čerpat	ještě	dnes.	Nemusíte	nikam	jezdit	ani	volat	
na	jiné	půjčky.	Kompletní	a	okamžitý	servis	máme	na	starosti	my.	
Umíme	 zajistit	 peníze	 i	 klientům,	 kteří	 jinde	 na	 půjčky	 nedosáhli	
z	důvodu	nízké	bonity	 či	 záznamu	z	 registru.	 I	 takovým	klientům	
jsme	připraveni	pomoci.	Za	okamžik	vám	povím	číslo	na	obchodního	
zástupce,	který	vám	pomůže	vyřešit	vaši	finanční	situaci	k	vaší	spo-
kojenosti.	Rozhodnutí	o	žádosti	se	dozvíte	ihned.
Prosím,	pište	si	číslo,	povím	vám	ho	třikrát.	90-09-5X-XXX,	opakuji	
90-09-5X-XXX	a	naposledy	90-09-5X-XXX.
--- ticho asi 2 sekundy ---
Obecné	informace.	Minuta	volání	–	cena	95	Kč.	Jakmile	vám	investor	
peníze	vyplatí,	zdůrazňuji,	celou	částku	vám	vrátíme	zpět.
Službu	provozuje	společnost	XYZ,	s.	r.	o.,	Praha,	IČO	XX-95-14-XX.	
Před	 voláním	 na	 prémiové	 číslo	 se	 seznamte	 s	 našimi	 podmínkami	
na	 www.xyz.cz,	 kde	 si	 také	 můžete	 o	 půjčku	 zdarma	 zažádat.	 Pří-
padnou	reklamaci	uplatníte	na	naší	e-mailové	adrese	kontakt@xyz.cz.	
Délka	hovoru	může	být	maximálně	šedesát	minut.	Na	slyšenou.
--- ticho asi 1 sekundu ---
Pro	další	zprávy	již	není	ve	schránce	místo.“

Každý	den	volají	stovky,	možná	tisíce	lidí	na	neznámá	čísla,	aby	
si	třeba	zasoutěžili,	pobavili	se	nebo	si	objednali	nějaký	produkt.	
Málokdo	z	nich	si	ale	uvědomuje,	že	samotné	volání	může	stát	
pěkný	balík	peněz.

BěŽNé TElEFONNí ČíSlO
Obecně	platí,	že	standardní	telefonní	číslo	má	12	číslic.	První	tři	
čísla	 tvoří	 tzv.	národní	předvolbu	 (Česká	 republika	má	+420),	
následující	tři	čísla	informují	o	tom,	zda	voláme	do	pevné	či	mo-
bilní	sítě.	Následujících	6	čísel	již	odlišuje	účastníky.

pOzOR NA přEDVOlBu
Pokud	voláte	na	číslo,	které	má	12	číslic	a	národní	předvolba	ne-
začíná	+420,	voláte	do	zahraničí	a	cena	hovoru	může	být	vyšší.

BAREVNé lINky
• zelená linka – 800
	 	Za	volání	na	tato	čísla	nic	neplatíte,	 firmy	je	používají	 jako	

klientské	linky	pro	informování	zákazníků	o	svých	službách.
• Modrá linka – 810 až 819; 830 až 839; 843 až 846
	 	Při	volání	na	taková	čísla	se	dělí	volající	a	volaný	o	náklady	

a	účtuje	se	vždy	bez	ohledu	na	to,	jaký	máte	smluvený	tarif.	
Cena	volání	je	v	ceníku	vašeho	operátora.

• Žluté a Duhové linky – 900, 906, 908 a 909
	 U	těchto	telefonních	čísel	zaplatíte	vyšší	než	běžné	ceny!

	 	U	čísel	začínajících	900, 906 a 909	platí,	že	v	pořadí	4.	a	5.	
číslice	 v	 celém	 čísle	 určuje	 cenu	 za	 jednu minutu	 volání,	
včetně	DPH.

 Příklad užití trojčíslí 900, 906, 909:
	 	Pokud	zavoláte	na	telefonní	číslo	ve	tvaru	900	951	234,	pak	vám	

bude	účtována	cena	95	Kč	včetně	DPH	za	minutu	volání.	Přesně	
tento	tarif	byl	použit	v	úvodní	ukázce	záznamu	z	kontrolního	vo-
lání	na	začátku	článku.

	 	U	čísel	začínajících	908	platí,	že	v	pořadí	4.	a	5.	číslice	v	ce-
lém	čísle	určuje	cenu	za	jedno celé volání,	včetně	DPH,	bez	
ohledu	na	to,	jak	dlouho	hovor	trvá.

	 Příklad užití trojčíslí 908:
	 	Pokud	zavoláte	na	telefonní	číslo	ve	tvaru	908	951	234,	pak	vám	

bude	účtována	cena	95	Kč	včetně	DPH	za	celý	hovor	bez	ohledu	
na	to,	jak	dlouho	trval.

  Čeho se můžete dočkat a co vám hrozí při použití telefon-
ních čísel začínajících 90X

	 •	prodlužování	doby	telefonátu	ze	strany	poskytovatele
	 •	požadavky	na	opětovné	volání	na	placenou	linku
	 •		neposkytnutí	očekávané	služby	–	jedná	se	jen	o	uměle	pro-

dlužovaný	hovor
	 •	prozvánění	spotřebitelů	z	telefonních	čísel	90X
	 •		rozesílání	SMS	s	lživou	informací	a	požadavkem	na	volání	

zpět	na	číslo	90X
	 •	zatajení	ceny	za	volání	na	číslo	90X

 Ne všechna čísla začínající 9 jsou drahá!
	 	Pokud	budete	volat	na	čísla	s	trojčíslím	910,	970,	971,	977,	

980,	983,	960	až	969,	972	až	974	či	dvojčíslím	93	nebo	čtyř-
číslím	9500	až	9599	a	9890	až	9899	zaplatíte	dle	ceníku	va-
šeho	operátora.	Tato	čísla	využívají	pro	své	účely	především	
Ministerstvo	obrany,	vnitra	nebo	České	dráhy.

Dávejte	na	sebe	a	své	blízké	pozor!

Pro	tento	článek	jsem	čerpal	z	informací,	které	byly	zpracovány	v	rámci	pu-
blikace	Nenechte	se	zaskočit,	kterou	jsem	inicioval	a	spoluvytvářel	v	rámci	
projektu	prevence	kriminality	v	Brně-střed	v	roce	2014.

jAK NeNALeTěT
Pozor na teleFonní čísla

Pavel Hanák
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sociální péče

	 Milí	dárci,	koledníci	a	přátelé	tříkrálové	
sbírky,	chtěli	bychom	poděkovat	vám	všem,	
kteří	 jste	 v	 prvních	 týdnech	 nového	 roku	
otevřeli	 svá	 srdce	 a	 podpořili	 tříkrálovou	
sbírku	–	ať	už	jako	dobrovolníci	v	tříkrálové	
koruně,	nebo	jako	dárci,	kteří	do	charitních	
pokladniček	věnovali	svůj	příspěvek.	Velmi	
si	 vážíme	 také	 pomoci	 farností,	 zástupců	
městských	a	obecních	úřadů	a	všech,	kteří	
pomáhají	sbírku	organizovat.

Tišnovské děkanství má více než 1400 
králů
	 Tříkrálová	sbírka	probíhá	v	zimě	a	po-
časí	bývá	nestálé.	Koledníci	se	však	i	přes	
častou	 nepřízeň	 počasí	 vydávají	 do	 ulic	
a	 přináší	 tříkrálové	 poselství	 do	 našich	
domovů.	Neodradilo	 je	ani	 letošní	náledí,	
které	se	o	prvním	lednovém	víkendu	obje-

vilo,	a	do	ulic	letos	vyrazilo	více	než	1400	
koledníků.	 Děkujeme	 za	 vlídná	 přijetí	
a	 laskavá	 slova	 pro	naše	 koledníky,	 děti	
pak	s	radostí	nasazují	tříkrálovou	korunu	
a	sbírka	probíhá		v	radostném	duchu.

Výtěžek tříkrálové sbírky se převážně 
vrací do regionu
	 Tříkrálová	sbírka	a	její	výtěžek	ukazu-
jí,	 jak	velkorysé	a	velké	srdce	u	nás	lidé	
mají.	Ukazují,	že	nám	není	lhostejný	osud	
potřebných	lidí.	Výtěžek	tříkrálové	sbírky	
se	 z	převážné	části	 vrací	do	oblasti,	kde	
byly	finanční	příspěvky	vybrány	a	Oblast-
ní	charita	Tišnov	tak	může	pomáhat	lidem,	
kteří	její	pomoc	v	regionu	potřebují.
	 Díky	vašim	štědrým	darům	jsme	v	loň-
ském	roce	mohli	například	zakoupit	nový	
automobil	 pro	 domácí	 hospicovou	 péči,	
dofinancovat	 nákup	 automobilu	 pro	 pe-
čovatelskou	 službu,	 podpořit	 bezplatné	
sociální	 a	 právní	 poradenství	 pro	 obča-

ny	 Tišnovska	 a	 Kuřimska	 nebo	 přispět	
na	provoz	charitní	záchranné	sítě.	
	 V	 době	 uzávěrky	 Tišnovských	 novin	
ještě	probíhalo	sčítání	 sbírky	na	 jednot-
livých	obcích.
	 Výtěžek	tříkrálové	sbírky	můžete	sle-
dovat	na	stránkách	Oblastní	charity	Tiš-
nov	(www.tisnov.charita.cz).
	 Ať	radostné	tříkrálové	poselství	naplní	
naše	srdce	i	domovy	láskou	a	pokojem.
	 Velké	díky	všem.

	 Milí	 rodiče,	 vánoční	 svátky	 jsou	 ob-
dobím	 radosti,	 ale	 pro	 mnohé	 se	 jedná	
o	 časy	 finančně	 náročné.	 O	 to	 více	 se	
to	dotýká	rodičů	samoživitelů.	Nabízí	se	
otázka,	 zda	 by	 vaši	 situaci	 nevyřešilo	
zvýšení	 výživného.	 V	 případě,	 že	 jste	 si	
s	druhým	rodičem	stanovili	výši	výživné-
ho	dohodou,	můžete	 se	pokusit	 stejným	
způsobem	 vyjednat	 i	 jeho	 případné	 zvý-
šení.	Je-li	však	výživné	přiznáno	soudem	
a	 dohoda	 nepřichází	 v	 úvahu,	 je	 nutné	
návrh	 na	 zvýšení	 podat	 k	 soudu,	 který	
o	přiznání	rozhodl	naposledy.	
	 K	 jakým	 okolnostem	 soud	 při	 stano-
vení	 výživného	 přihlíží?	 Na	 jedné	 stra-
ně	 zkoumá	 odůvodněné	 potřeby	 dítěte,	
na	straně	druhé	pak	schopnosti,	možnos-
ti	a	majetkové	poměry	povinného	rodiče.	
Vždy	v	takové	situaci	zohledňuje	zásadu,	
že	 životní	 úroveň	 dítěte	 má	 být	 téměř	
shodná	s	životní	úrovní	rodičů.	
	 V	 jakém	 případě	 může	 ke	 změně	 vý-
živného	dojít?	Občanský	zákoník	takovou	

situaci	 nazývá	 změnou	 poměrů	 na	 stra-
ně	 dítěte.	 Se	 vzrůstajícím	 věkem	 dítěte	
se	 zpravidla	 zvyšují	 i	 jeho	 potřeby,	 a	 to	
v	 určitých	 milnících	 jeho	 života.	 Změ-
nou	poměrů	však	nemusí	být	jen	nástup	
do	 mateřské,	 základní	 či	 střední	 školy,	
ale	 také	nové	mimoškolní	 zájmové	akti-
vity	či	změna	zdravotního	stavu.
	 Jakou	 výši	 výživného	 lze	 očekávat?	
Výše	výživného	je	individuální,	nelze	tedy	
s	přesností	tvrdit,	že	soud	rozhodne	o	ta-
kové	či	jiné	výši.	Orientačně	je	však	mož-
né	vzít	zavděk	doporučující	tabulkou	vy-
pracovanou	Ministerstvem	spravedlnosti	
ČR,	případně	využít	kalkulačku	na	strán-
kách	www.vasevyzivne.cz.
	 Vyživovací	 povinnost	 rodičů	 k	 dě-
tem	 definitivně	 končí	 ve	 chvíli,	 kdy	 je	
dítě	 schopno	se	 samostatně	 živit.	Zánik	
této	 povinnosti	 tak	 není	 nikterak	 vázán	
na	věk	dítěte,	ani	na	dovršení	plnoletos-
ti,	ani	věku	26	let.	Obecně	tedy	ve	chvíli,	
kdy	dítě	začíná	samostatně	pracovat.

	 Na	 závěr	 je	 třeba	 mít	 na	 paměti,	 že	
soud	při	stanovování	výše	výživného	při-
hlíží	 také	 k	 možnostem,	 schopnostem	
a	majetkovým	poměrům	rodiče.	Případná	
dlouhodobá	 ztráta	 zaměstnání	 či	 vznik	
další	vyživovací	povinnosti	tak	může	být	
další	 okolností,	 na	 základě	 které	 může	
soud	výši	výživného	zvýšit,	ale	i	snížit.
	 Poradna	 Porta,	 se	 sídlem	 Ráboňova	
116,	pomáhá	lidem	v	oblasti	práva	rodin-
ného	 i	 dalších	 oblastech.	 Neváhejte	 se	
na	nás	 telefonicky	 (+420	731	453	275)	
či	 mailem	 (poradna@tisnov.charita.cz)	
obrátit	 a	 domluvit	 si	 u	 vedoucí	 poradny	
Mgr.	 Evy	 Urbánkové	 osobní	 schůzku.	
Služba	je	poskytována	zcela	bezplatně.

Poradna	Porta	Tišnov	–	odborné	sociální	poraden-
ství	je	spolufinancováno	Jihomoravským	krajem.
Poradna	Porta	Tišnov	–	odborné	sociální	pora-
denství	je	realizována	za	finanční	podpory	města	
Tišnova.
Poradna	Porta	Tišnov	–	odborné	sociální	pora-
denství	je	spolufinancováno	z	prostředků	EU.

PODěKOVÁNÍ
Pavla Caudrová, koordinátorka tříkrálové sbírky

je MOŽNÉ ZMěNIT VýŠI VýŽIVNÉHO?
Nikola Chábová, Poradna Porta

Tříkráloví koledníci v Lomnici. 
Foto: Marie Brázdová
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fejeton

	 Neprší,	 nesněží.	 Je	 sucho.	 Hladina	
spodních	i	povrchových	vod	neustále	kle-
sá.	 Zvykáme	 si	 na	 tyto	 zprávy	 z	 Afriky,	
z	Asie	–	ovšem	stále	 častěji	 i	 z	Evropy,	
z	našeho	území.	Tyto	znepokojivé	zprávy	
vytěsňujeme	 do	 podvědomí	 stejně	 jako	
například	kruté	mocenské	hrátky	velmo-
cí.	 Snad	 nenaplním	 skutkovou	 podstatu	
trestného	činu	„šíření	poplašné	zprávy“,	
vyjádřím-li	 svůj	názor,	 že	s	vodou	–	při-
nejmenším	–	přihořívá.	Pro	oblast	Vyso-
činy,	Tišnovska	a	zejména	Brna	je	základ-
ním	zdrojem	pitné	vody	vírská	přehrada.	
Důležitý	vodovod	z	Březové	nad	Svitavou	
do	 Brna	 má	 problémy,	 o	 to	 víc	 je	 Brno	
závislé	 na	 zásobování	 vírskou	 vodou	
(po	 úpravě	 ve	 Švařci).	 Úpravna	 Švařec	
odebírá	z	přehrady	několikanásobně	více	
vody	než	v	minulých	letech,	to	se	na	hla-
dině	projeví.
	 Problém	se	stavem	vody	na	přehradě	
začal	v	letech	2015	a	2016,	v	letech	2017	
a	2018	se	deficit	ještě	prohloubil.	Až	jar-
ní	 tání	 2019	a	dva	deštivé	 víkendy	pře-
hradu	naplnily.	Přehrada	byla	v	podstatě	
plná	celé	 jaro.	 Ještě	počátkem	července	
2019	 byla	 přehrada	 z	 88	 %	 plná,	 stav	
vody	byl	minus	3,14	m.	Od	té	doby	hladi-
na	neustále	klesá	a	občasný	déšť	s	tím	nic	
neudělal.	Stav	sleduji	pravidelně	 	na	 in-
ternetu	–	dle	mých	výpočtů	hladina	klesá	
soustavně	 průměrně	 o	 cca	 5,8	 cm	 den-
ně,	 takže	 stupeň	 naplnění	 k	 13.	 lednu	
2020	činí	55	%,	hladina	je	minus	14,45	m.		
Jak	mi	v	 rozhovou	sdělil	hrázný	přehra-
dy	 pan	 Antonín	 Hájek,	 tento	 deficit	 pro	
toto	 roční	 období	 není	 zcela	 neobvyklý.	
Vážný	stav	vidí	v	tom,	že	Žďárské	vrchy,	
jež	napájejí	Svratku,	jsou	letos	bez	sněhu	
a	vidina	sněžení	či	deště	je	pramalá.
	 Lidem	 ve	 Víru	 věřím,	 že	 hlídají	 kaž-
dý	 kubík,	 že	 přemýšlejí,	 regulují,	 počí-
tají.	 Na	 druhém	 břehu	 problému	 jsme	
my	 –	 odběratelé.	 Průmysl,	 plovárny,	
wellness	centra,	úřady,	školy,	domácnos-
ti.	 Spotřeba	 je	 obrovská.	 Mnozí	 občané	
v	 létě	vydatně	kropí	pitnou	vodou	nejen	
záhony,	ale	i	trávníky.	V	provozování	ba-
zénů	u	domu	jsme	prý	na	samé	evropské	
špici.	 Bezohledně	 krademe	 vodu	 skomí-
rajícím	 potokům	 na	 zasněžování	 lyžař-
ských	 sjezdovek,	 aby	 hoteliéři	 a	majite-
lé	vleků	bohatli.	Neúnosně	a	krátkozrace	
plýtváme.	Možná	jsme	se	už	přiblížili	ne-

bezpečné	hraně	deficitu.	Otázka	zdaleka	
nestojí	takto:	slušně	vydělávám,	zaplatím	
to,	šetřit	nemusím.	U	nedostatkové	vody	
to	opravdu	neplatí.	Voda	má	kromě	ceny	
finanční	ještě	jiné,	daleko	vyšší	hodnoty.	
Asi	před	dvěma	roky	jsme	v	naší	domác-
nosti	 zavedli	 úsporné	 novinky:	 chytáme	
vodu,	kde	to	jen	lze.	V	koupelně,	kuchy-
ni,	 z	 odtoku	pračky,	 ze	 střech	–	a	ušet-
řili	 jsme	 desítky	 procent.	 A	 realizace	
nakonec	vůbec	není	namáhavá	či	složitá.	
A	doufáme,	že	návštěvy	se	u	nás	nechají	
„infikovat“	k	následování.
	 Asi	 lze	 v	 plýtvání	 dojet	 až	 „na	 ko-
nečnou“	 a	 při	 případné	 kumulaci	 ne-
příznivých	 okolností	 se	 dočkat	 až	 ko-
lapsu.	Nebo	–	v	 lepším	případě	–	se	asi	
lze	 dočkat	 drakonického	 zdražení	 vody,	
ke	 kterému	 může	 být	 systém	 dotlačen.	

Nepochybuji,	že	krizové	modely	jsou	při-
praveny.	 Osobně	 tuto	 vizi	 řešení	 vidím	
v	 budoucnu	 jako	 nejpravděpodobnější,	
neboť	 toto	 řešení	by	bylo	nejjednodušší,	
automaticky	 a	 rychle	 účinné,	 byť	 jistě	
s	 protesty	 v	 ulicích.	 Technologické	 	 vy-
moženosti	(přehrada,	úpravna	vody,	vyře-
šený	transport	vody)	celý	problém	kamsi	
schovávají.	 Dokud	 u	 domu	 či	 na	 návsi	
byla	 studna,	 každý	 hned	 viděl:	 pozor,	
je	 problém,	 je	 málo	 vody.	 V	 současnos-
ti	konstatujeme,	že	voda	teče,	vše	je	asi	
v	 pořádku.	 A	 málokdo	 sedne	 na	 kolo	
a	jede	se	podívat	na	vírskou	přehradu.	
	 Bezbřehý	 konzum	 a	 plýtvání	 vším	
(samozřejmě	i	vodou)	jsou	určitě	jedním	
z	projevů	pýchy,	která	je	velkým	a	základ-
ním	problémem	a	hříchem.	S	celou	fůrou	
pohrom,	které	jsme	si	na	světě	nakumu-
lovali	 a	 nachystali,	 čekáme	 na	 zázrak	
a	v	ten	doufáme.	Ovšem	onen	zázrak	musí		
přijít	od	nás	–	a	jmenuje	se	pokora,	zmír-
nění,	 úspora,	 šetrnost,	 skromnost...	 Po-
kud	 toho	 nebudeme	 schopni,	 zbude	 so-
bectví	a	bezohlednost	vůči	našim	dětem	
a	vnukům,	kterým		tu	nenecháme	mnoho	
dobrého		Přeji	nám	všem,	aby	naše	Mat-
ka–Země	byla	i	nadále	schopna	a	ochot-
na	živit	a	chránit	nás	a	poskytovat	nám	
domov.	A	vodu,	snad	nejdůležitější	dar...

VODA: PřIHOřÍVÁ. NeBO HOřÍ?
Jan Modrák

Vírská přehrada bez vody. Foto: Lenka Víchová
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historie

5. ÚNORA – přED 15 lETy
V	sobotu	5.	února	2005	se	v	sále	místní	so-
kolovny	konal první reprezentační ples 
města Tišnova.	 Hrála	 na	 něm	 skupina	
Nova	Band,	která	se	střídala	s	Dechovou	
hudbou	 města	 Tišnova,	 celý	 večer	 bavil	
přítomné	 Jarda	 Hypochondr.	 S	 ukázkami	
standardních	 i	 latinskoamerických	 tanců	
se	 představil	 Taneční	 klub	 Orel	 Telnice,	
půlnoc	ve	stylu	orientu	obstaralo	Duo	In	
Flamenus.	Vstupné	činilo	100	Kč.	Plesu	se	
mimo	jiné	zúčastnil	tehdejší	ministr	vnitra	
František	Bublan.

8. ÚNORA – přED 25 lETy
Ve	 středu	 8.	 února	 1995	 zemřel	 dlou-
holetý	 tišnovský	 historik,	 vlastivědný	
pracovník	a	kronikář	Jan Hájek.	Narodil	
se	 26.	listopadu	 1915,	 po	 absolvování	
měšťanské	 školy	 se	 vyučil	 mechanikem	
a	pracoval	jako	dělník	a	stavební	strojník	
při	 budování	 železnice.	 Ze	 zdravotních	
důvodů	musel	 tuto	práci	opustit,	 což	mu	
umožnilo	věnovat	mnohem	více	času	své	
oblíbené	regionální	historii,	kterou	se	pak	
zabýval	 i	 profesně	 jako	okresní	archivář.	
Po	zrušení	okresu	se	stal	zaměstnancem	
Podhoráckého	muzea.	Vystupoval	na	řadě	
přednášek	 a	 besed,	 často	 psal	 odborné	
texty	 do	 různých	 novin	 a	 časopisů.	 Ty	
nejlepší	 jsou	shrnuty	v	publikacích	Čtení	
o	starém	Tišnově	a	Ze	starého	Tišnova.

13. ÚNORA – přED 80 lETy
V	 úterý	 13.	 února	 1940	 zemřel	 hudební	
skladatel	a	sbormistr	Antonín kheil.	Na-
rodil	se	22.	dubna	1860	ve	Žďáře	v	rodi-
ně	ševce,	který	ale	opustil	řemeslo	a	stal	
se	 kapelníkem	 městské	 hudby.	 Antonín	
studoval	 na	 učitelském	 ústavu	 v	 Brně,	
kde	byl	žákem	Leoše	Janáčka,	jako	učitel	
působil	postupně	v	Lískovci,	ve	Věchnově	
a	nakonec	v	Doubravníku,	kde	byl	 i	 sta-
rostou	nově	založeného	Sokola;	po	odcho-
du	na	odpočinek	se	usadil	v	Tišnově.	Vy-
nikal	 jako	 výborný	 houslista	 a	 varhaník,	
vedl	několik	pěveckých	sborů	(ten	ženský	
z	 Tišnova	 vystupoval	 i	 v	 Českosloven-
ském	 rozhlase),	 pro	 něž	 především	 har-
monizoval	národní	písně.	Sám	složil	např.	
Preludium	pro	harmonium	nebo	varhany,	
Tři	písně	pro	housle	a	klavír	i	další	sklad-
by.	Zpracoval	a	vydal	několik	zpěvníků.

14. ÚNORA – přED 40 lETy
Ve	čtvrtek	14.	února	1980	byla na sídlišti 
pod klucaninou otevřena nová prodejna 
masa.	Objekt	v	hodnotě	více	než	800	tisíc	
Kčs	byl	postaven	během	cca	jednoho	a	půl	
roku	za	vydatné	pomoci	občanů,	kteří	zde	
v	rámci	tzv.	Akce	Z	odpracovali	téměř	de-
vět	tisíc	brigádnických	hodin.	Tišnov	tak	
podle	 dobového	 tisku	 získal	 nově	 75	 m2	
moderní	prodejní	plochy.

15. ÚNORA – přED 45 lETy
V	sobotu	15.	února	1975	byl	na	sportov-
ním	 plese	 v	 tišnovské	 sokolovně	poprvé 
vyhlášen vítěz ankety o nejlepšího spor-
tovce	tělovýchovné	jednoty	Baník	Tišnov	
za uplynulý rok.	 Stal	 se	 jím	basketbali-
sta	Vlastimil	Havlík,	který	první	pololetí	
roku	 1974	 ještě	 před	 svým	 přestupem	
do	brněnské	Zbrojovky	naposledy	odehrál	
v	 barvách	 mateřského	 klubu.	 Později	 se	
stal	jedním	z	nejlepších	basketbalistů	v	re-
publice,	zúčastnil	se	olympiády	v	Moskvě,	
dvou	 světových	 šampionátů	 a	 několika	
mistrovství	Evropy,	z	nichž	vlastní	 i	stří-
brnou	(1985)	a	bronzovou	(1981)	medaili.

15. ÚNORA – přED 35 lETy
V	 pátek	 15.	 února	 1985	 byla po smrti 
abatyše předklášterského konventu	Ce-
cilie	Markové	zvolena	její	nástupkyní	An-
nuntiata Bielková.	Abatyšská	benedikce	
jí	byla	udělena	v	utajení	v	chrámu	saské-
ho	 kláštera	 ve	 východoněmeckém	 Mari-
enthalu.	 Matka	 Annuntiata	 se	 narodila	
7.	března	1910	v	Horní	Lužici	a	již	ve	14	
letech	odešla	za	vzděláním	a	řeholní	služ-
bou	do	Předklášteří.	Po	absolvování	gym-
názia	 a	 dalších	 studií	 postupně	 ovládala	
šest	 jazyků	a	získala	 i	aprobaci	k	učitel-
ské	profesi	na	veřejných	školách.	Roucho	
cisterciáckého	řádu	oblékla	v	roce	1933,	
po	roce	1950	působila	jako	vychovatelka	
v	rodině	tišnovského	lékárníka	Františka	
Svobody,	do	kláštera	se	směla	vrátit	až	při	
uvolnění	situace	po	„pražském	jaru“	1968.	
Zemřela	6.	března	2003.

23. ÚNORA – přED 75 lETy
V	pátek	23.	února	1945	byla	v	ranních	ho-
dinách	 gestapem	 zatčena Božena Škra-
bálková,	která	v	rámci	svého	zaměstnání	
na	pracovním	úřadě	v	Tišnově	vyhotovova-
la	 falešné	 pracovní	 knížky	 pro	 partyzány	

a	další	odbojáře,	jimž	poskytovala	i	různé	
informace	o	chystaných	akcích	okupačních	
úřadů.	Byla	odvezena	nejprve	do	brněnské	
věznice	na	Cejlu	a	odtud	do	koncentračního	
tábora	v	Mauthausenu,	kde	byla	10.	dubna	
popravena.	Téhož	únorového	dne	byla pře-
padena základna Třetí československé 
úderné roty u Skaličky	a	do	rukou	nacistů	
padla	velká	většina	partyzánů	včetně	jejich	
velitele	Milana	Genserka.

25. ÚNORA – přED 495 lETy
V	 sobotu	 25.	 února	 1525	 (podle	 julián-
ského	 kalendáře)	 zprostil Jan Bohatý 
z pernštejna Tišnovské povinnosti 
odvádět peníze stržené za prodej vína 
na hrad pernštejn.	 Zřejmě	 již	 od	 husit-
ských	časů	museli	Tišnovští	ročně	vyšen-
kovat	zhruba	68	hektolitrů	panského	vína	
a	stržené	peníze	odvést	na	hrad	Pernštejn.	
Tato	 povinnost	 byla	 na	 základě	 proseb	
městečka	nejprve	počátkem	16.	století	na-
hrazena	stálým	ročním	platem	20	zlatých	
a	nakonec	zcela	zrušena.

26. ÚNORA – přED 75 lETy
V	pondělí	26.	února	1945	se	měla	v šerko-
vické hájence	uskutečnit	schůzka	velitelů	
dvou	 regionálních	 skupin	 partyzánského	
protinacistického	 odboje.	 Byla	 však	 vy-
zrazena	a	došlo k přestřelce,	při	níž	padl	
velitel	oddílu	Jermak	Nikolaj	Ivanovič	Dmi-
trijev.	Mezi	zajatými	byli	nejen	dva	sovět-
ští	 partyzáni	 Leonid	 Železňak	 a	 Michail	
Ždanov,	 ale	 také	 členové	 rodiny	 hajného	
Hejmaly.	 Zatímco	 dcera	 Věra	 byla	 pozdě-
ji	propuštěna,	hajný	Vladimír	a	 jeho	žena	
Marie	byli	10.	dubna	1945	v	Mauthausenu	
popraveni.

26. ÚNORA – přED 20 lETy
V	sobotu	26.	února	2000	sehráli studenti 
tišnovského gymnázia	v	Ústí	nad	Labem	
finále středoškolské basketbalové ligy.	
Duel	proti	hráčům	pražského	sportovního	
gymnázia	 Nad	 Štolou,	 kteří	 jinak	 tvořili	
kádr	 extraligové	 Sparty,	 se	 uskutečnil	
jako	 předzápas	 kvalifikačního	 reprezen-
tačního	utkání	ČR–Estonsko.	Po	předcho-
zích	sedmi	vítězstvích	v	soutěži	180	škol	
z	 celé	 republiky	 prohráli	 Tišnovští,	 po-
vzbuzovaní	dvěma	autobusy	věrných	příz-
nivců,	v	tomto	střetnutí	81:118	a	obsadili	
tak	vynikající	druhé	místo.

ÚNOROVÉ KALeNDÁRIuM TIŠNOVSKA
Václav Seyfert
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historie

	 V	 listopadu	 loňského	 roku	 uplynulo	
530	 let	 od	 vydání	 Bible	 kutnohorské,	
druhého	 úplného	 překladu	 knih	 Staré-
ho	a	Nového	zákona	do	českého	 jazyka.	
Na	 rozdíl	 od	prvního	 vydání	 české	bible	
zvané	Pražské	o	 rok	dříve	v	 roce	1488,	
jejíž	 tiskař	 a	 vydavatel	 je	 neznámý	 a	 je	
historiky	 uváděn	 pouze	 jako	 „Tiskař	
Pražské	bible“,	u	druhého	vydání	 jméno	
impresora	 či	 vydavatele	 známe.	 Byl	 jím	
Martin	 z	 Tišnova,	 vůbec	 první	 jménem	
známý	tiskař	v	českých	zemích.
	 Bohužel	to	je	asi	 jediná	potvrzená	in-
formace	 o	 jeho	 osobě,	 historická	 věda	
jej	 zatím	 nedokáže	 přesně	 přiřadit.	
Z	 15.	století	 totiž	 známe	 z	 Tišnova	 dvě	
osoby	 tohoto	 jména,	 nelze	 ale	 zcela	 vy-
loučit,	že	oním	tiskařem	byl	ještě	někdo	
jiný,	zatím	zcela	neznámý.	
	 Co	 o	 dvou	 tišnovských	 Martinech	
vlastně	 víme?	 Podívejme	 se	 nejprve	
na	toho	mladšího.	Ten	se	v	našem	městě	
narodil	 v	 šedesátých	 letech	 15.	 století,	
pravděpodobně	 v	 utrakvistické	 rodině,	
studoval	na	pražské	kališnické	univerzi-
tě,	kde	na	podzim	roku	1489	složil	baka-
lářské	zkoušky.	Po	dalším	studiu	získal	
v	 roce	 1493	 i	 titul	 mistra	 svobodných	
umění.	O	dva	roky	později	byl	na	období	
jednoho	 roku	 jmenován	 děkanem	 artis-
tické	 fakulty	a	aktivně	se	angažoval	při	
práci	v	univerzitních	komisích.	Po	únoru	
roku	 1497	 však	 jeho	 jméno	 z	 univerzit-
ních	dokumentů	náhle	mizí,	buď	zemřel,	
nebo	odešel	mimo	Prahu,	neznámo	kam.	
Dříve	 přijímaný	 názor	 Josefa	 Dobrov-
ského,	 že	 právě	 tento	 Martin	 byl	 výše	
uvedeným	 tiskařem,	 se	 zdá	být	dnes	 již	
překonaný.	Dobrovský	totiž	nevzal	v	úva-
hu	 fakt,	 že	 pětadvacetiletý	 student	 při	
přípravě	 obhajoby	 bakalářského	 stupně	
na	univerzitě	v	Praze	se	 jen	těžko	mohl	
věnovat	technicky	náročné	přípravě	tisku	
bible	v	Kutné	Hoře.	
	 Starší	Martin	se	narodil	v	Tišnově	asi	
o	 čtyřicet	 let	 dříve,	 někdy	ve	dvacátých	
letech	 15.	 století.	 Na	 rozdíl	 od	 svého	
mladšího	jmenovce	byl	katolíkem.	V	roce	
1443	je	doložen	v	Humpolci,	kde	opisoval	
veršovaný	herbář	pro	Václava	z	Krumlo-
va.	Kde	se	s	Václavem	seznámil,	nevíme,	
stejně	jako	zda	měl	ke	Krumlovu	nějaké	

vazby.	Nic	bližšího	není	známo	ani	o	jeho	
postavení	v	Humpolci.	I	v	pozdějších	le-
tech	 se	 zabýval	 opisováním	 rukopisů.	
V	 roce	 1452	 opsal	 na	 blíže	 neurčeném	
místě	 sbírku	 tehdy	 oblíbených	 bajek	
Quadripartitus	 čili	 Speculum	 sapientiae.	
Někdy	na	počátku	šedesátých	let	15.	sto-
letí	 se	 vrátil	 na	 Moravu,	 kde	 jeho	 další	
kariéra	 byla	 spjata	 s	 předním	 panským	
rodem	 Boskoviců.	 Možná	 až	 zde	 se	
při	 četbě	 italských	 rukopisů	 seznámil	

s	 humanismem.	 Tyto	 rukopisy	 přivážel	
na	Moravu	Tas	Černohorský	z	Boskovic,	
od	 roku	 1457	 olomoucký	 biskup.	 Po-
dobně	jako	další	humanisté	také	Martin	
z	 Tišnova	 skládal	 oslavné	 básně,	 zvané	
panagerika.	Nejprve	ji	složil	pro	biskupa	
Tase,	později	byl	požádán,	aby	obdobnou	
báseň	složil	i	na	rod	pánů	Tovačovských	
z	Cimburka.	
	 Asi	před	deseti	lety	byly	zpřístupněny	
rukopisy	 knihovny	 chrámu	 sv.	 Jakuba	
v	 Brně.	 Mezi	 nimi	 se	 nachází	 i	 obsáhlý	
sborník	 se	 17	 rukopisy,	 který	 v	 letech	
1475–83	opsal	jediný	písař,	který	se	zde	
uvedl	jako	„per	me	Martinum	de	Tissnow	
plebanum	in	Czebranicz“.	Díky	rukopisu	
svatojakubské	 knihovny	 tedy	 víme,	 že	
tento	Martin	byl	přinejmenším	v	rozmezí	
výše	 uvedených	 let	 farářem	 v	 Sebrani-
cích	 na	 Blanensku,	 které	 byly	 součástí	

boskovického	 panství	 a	 kde	 patronátní	
právo	k	sebranické	faře	náleželo	pánům	
z	Boskovic.	Mohl	ale	být	tento	Martin	tis-
kařem	Kutnohorské	bible?
	 Podle	 nejnovější	 hypotézy	 Martin,	
který	měl	celoživotní	zkušenosti	s	opiso-
váním	knih,	se	rozhodl	 již	 jako	šedesát-
ník	zaučit	se	do	knihtisku	u	brněnských	
tiskařů.	 Následně	 přišel	 do	 Prahy,	 kde	
se	 ještě	 netisklo,	 založil	 zde	 tiskárnu	
a	 v	 roce	 1487	 vydal	 dva	 úspěšné	 titu-
ly	 (Žaltář	 a	 Trojánskou	 kroniku).	 Když	
následujícího	 roku	 1488	 založil	 Tiskař	
Pražské	 bible	 v	 Praze	 novou	 tiskárnu,	
finančně	 lépe	 zajištěnou,	 odešel	 Martin	
do	Kutné	Hory,	kde	za	finančního	přispě-
ní	bohatých	kutnohorských	měšťanů	vy-
dal	 v	 roce	1489	svoji	konkurenční	Bibli	
kutnohorskou.	 Uvedenou	 hypotézu	 pod-
poruje	především	nalezená	totožnost	pís-
ma	mezi	tisky	brněnské	tiskárny,	Žaltáře	
a	 Kutnohorské	 bible,	 ze	 které	 je	 možno	
odvodit	 použití	 stejných	 tiskových	 mat-
ric,	které	si	tiskař	přinesl	z	Brna	nejprve	
do	Prahy	a	poté	do	Kutné	Hory.	
Pokud	 by	 se	 totožnost	 literárně	 činné-
ho	 kněze	 s	 tiskařem	 Kutnohorské	 bible	
skutečně	 prokázala,	 stal	 by	 se	 Martin	
z	 Tišnova	 domácím	 příkladem	 impre-
sora,	 který	 se	 původně	 živil	 jako	 písař	
a	po	vynálezu	knihtisku	se	rozhodl	přejít	
k	novému	řemeslu.	Takových	příkladů	je	
v	Evropě	ostatně	známo	více.
	 I	 když	 se	 uvedená	 hypotéza	 zdá	 být	
velmi	pravděpodobná,	nelze	ji	zatím	jed-
noznačně	prokázat.	A	tak	Martin	z	Tišno-
va,	první	jménem	známý	tiskař	v	českých	
zemích,	zůstává	stále	záhadnou	postavou	
historie	našeho	města.

Vysvětlivky:
utrakvisté	(kališníci)	–	křesťanská	konfese,	která	
vzešla	z	husitství
Žaltář	–	biblická	Kniha	žalmů

Zdroj:	Vobr,	J.:	Kutnohorská	bible,1993;	Boldan,	
K.:	Písař	a	tiskař	Martin	z	Tišnova,	2012

MARTIN Z TIŠNOVA
záhadná Postava historie našeho města

Jan Kos

Faksimile stránky Bible kutnohorské uvádě-
jící Martina z Tišnova.
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rok 1970 v kultuře
Odpovědný	redaktor	Dr.	Ladislav	Štejger-
le	ve	svém	článku	nejprve	shrnuje	hlavní	
kulturní	akce	roku	z	celostátního	pohledu,	
v	závěru	pak	svůj	materiál	doplňuje	o	pře-
hled	důležitých	výročí,	která	stojí	za	připo-
menutí	 na	 Tišnovsku:	 „…	V	našem	 městě	
vzpomeneme	zejména	založení	před	 sto	 lety	
tělocvičné	 jednoty	 Sokol,	 která	 sehrála	 vý-
znamnou	roli	v	kulturním	a	národně	uvědo-
movacím	procesu	v	Tišnově,	a	před	padesáti	
lety	zřízení	gymnasia;	otevření	střední	školy	
podstatně	 zvýšilo	 kulturní	 a	 společenský	
význam	tehdy	okresního	města	ve	znovu	zří-
zeném	 samostatném	 československém	 státě.	
Šedesáti	let	svého	trvání	v	tomto	roce	vzpo-
míná	místní	organizace	rybářů.“

Fronty Jsou zbytečné
Článek	 Václava	 Borka	 se	 zabývá	 něčím,	
co	dnes	už	v	tehdejším	rozsahu	prakticky	
neznáme	 –	 zásobováním	 domácností	 uh-
lím.	Pro	základní	informace	si	autor	zašel	
přímo	 do	 tišnovských	 Uhelných	 skladů:	
„Zatímco	venku	mrzne,	v	místnosti	se	táhne	
od	okénka	 zástup	 čekajících.	Vedoucí	Uhel-
ných	skladů	Antonín	Dvořáček	nás	informu-
je:	 ,Fronty	 jsou	 zbytečné.	 Všichni	 žadatelé	
dostanou	svůj	příděl	15	q	ve	 stejném	čtvrt-
letí	jako	loni.	Tak	například	kdo	obdržel	uhlí	
v	 druhém	 čtvrtletí	 minulého	 roku,	 tomu	 je	
dovezeme	opět	v	druhém	čtvrtletí	letos;	před-
pokládáme	totiž,	že	má	palivo	za	období	spo-
třebováno.	Může	se	ovšem	stát,	že	se	někomu	
vyprázdnil	sklep	již	nyní.	V	takovém	případě	
může	dotyčný	obdržet	mimo	příděl	polský	lig-
nit	nebo	ostravské	kaly.	Doporučujeme	našim	
občanům,	aby	 si	 objednávali	uhlí	postupně,	
tak	jak	je	opravdu	potřebují.’“

stalo se Před 100 lety
Kronikář	a	historik	Jan	Hájek	dával	k	lep-
šímu	 i	 dávné	 historky	 z	 	 jednacích	 pro-
tokolů	 radních.	 Například:	 „Albína	 Čupr	
obchodující	s	kartáči	a	štětkami	a	především	
živící	 se	 prodejem	 svého	 těla	 v	 domě	 č.	 23	
na	horním	rynku,	má	být	pro	nemravný	život	
z	města	vyhostěna.	Proti	tomuto	návrhu	vy-
stoupili	 radní	z	ulice	Klášterské	s	 tvrzením,	

pakliže	bude	Čuprová	z	města	vyhostěna,	ne-
bude	už	v	Tišnově	ani	štětka	k	mání	–	a	když	
pan	starosta	mluvil,	padáno	mu	bylo	do	řeči.	
Záležitost	byla	přejita,	aniž	bylo	co	zařízeno.“

slovo máte vy
Tvůrce	měsíčníku	 samozřejmě	 zajímalo,	
co	občané	říkají	tomu,	že	v	Tišnově	zača-
ly	opět	vycházet	„noviny“,	a	získali	mimo	
jiné	 tyto	 ohlasy	 na	 nedávné	 první	 číslo	
Našeho	Tišnovska:
Miroslav Nečas,	 hodinář:	 Vítáme	 to	 jako	
vhodnou	věc	pro	tišnovské	občany.	Umožní	
jim,	aby	se	dověděli,	co	se	zajímavého	v	Tiš-
nově	děje	a	co	se	připravuje	pro	zlepšení	ži-
vota	ve	městě.	
Alois Pokorný,	 vedoucí	 knihařství:	 Kóó-
nečně,	že	něco	takového	máme!

PostouPí naši Fotbalisté
do i. a třídy?

Propagační	 pracovník	 oddílu	 kopané	 TJ	
Baník	 Tišnov	 Josef	 Lukeš	 zaplnil	 svým	
pojednáním	 celou	 zadní	 „sportovní“	
stránku	únorového	čísla.	V	úvodu	sezna-

muje	čtenáře	s	vedením	klubu:	„V	čele	ce-
lého	 oddílu	 kopané	 stojí	 předseda	 soudruh	
František	 Smažil,	 který	 mimo	 této	 funkce	
je	předsedou	Jihomoravské	fotbalové	župy.“	
Hlavní	část	příspěvku	 je	věnována	druž-
stvu	 mužů.	 „Během	 podzimní	 sezóny	 se	
v	mužstvu	vystřídalo	18	hráčů,“	píše	se	tu,	
„Sáva,	Mihola,	Brychta,	Habart	Jiří,	Kovář	
(kapitán),	 Harák,	 Skalník,	 Madron,	 Tesá-
rek,	 Hanák,	 Flamich,	 Habart	 Pavel,	 Fel-
binger,	 ing.	Čuňo,	Peterka,	Klouda,	Mašek	
a	Wünsch.“

o dalším ve stručnosti
	 Rubrika	 Naše	 vycházka	 nás	 tentokrát	
zvala	do	Březiny.	Medailónek	byl	věnován	
tehdy	 ještě	 žijícímu	 objeviteli	 Demänov-
ských	 jeskyní	 Aloisu	 Královi.	 V	 historic-
kém	článku	Výkupné	za	mord	se	Jan	Hájek	
zabýval	historií	původu	jednoho	ze	smírčích	
křížů	podle	zápisu	v	gruntovní	knize	ze	16.	
století.	Loutková	scéna	Mladost	hrála	pro	
děti	každou	sobotu	odpoledne	a	vždy	 jiné	
představení.	I	když	byl	samozřejmě	i	tehdy	
únor	nejkratším	měsícem	v	roce,	konalo	se	
v	Tišnově	celkem	pět	plesů,	první	sobotu	
dokonce	dva	 současně.	Kino	nabízelo	ně-
kolikrát	Louise	de	Funèse,	hrál	se	třetí	díl	
Vojny	a	míru	a	opět	i	dva	starší	české	filmy	
Experiment	(1943)	a	Veselý	souboj	(1950).	
Mezi	 dětskými	 představeními	 se	 v	 jedno	
nedělní	 dopoledne	 skvěl	 za	 pouhé	 2	Kč	
západoněmecký	 film	 Old	 Shatterhand;	
na	tento	díl	Vinnetoua	jsme	jako	kluci	cho-
dili	obzvláště	rádi,	protože	se	v	něm	koupa-
la	úplně	nahá	míšenka	Bílá	holubice.	Kde	
jsou	ty	časy…

NAPSALI jSMe PřeD 50 LeTY

Titulní stránka únorového čísla měsíčníku 
Naše Tišnovsko z roku 1970.

únor 1970
Václav	Seyfert

2. díl 

Podruhé listujeme půl století starým měsíčníkem Naše Tišnovsko, který začal vychá-
zet v lednu 1970 a je přímým předchůdcem dnešních Tišnovských novin. Tentokrát 
se blíže podíváme na únorové číslo…

historie

Jeden z kreslených vtipů člena redakční 
rady Miroslava Pavlíka.
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Již patnácté Vánoce s námi bohužel neoslavila 
paní LIBuŠe KONeČNÍKOVÁ z Tišnova. 
V našich srdcích je ale stále s námi. Kdo jste ji 
znali, věnujte jí, prosím, také tichou vzpomínku. 
Děkuje dcera Libuše Hýblerová s manželem 
Františkem, vnučky Kristýna a Lenka 
a pravnoučata František, Tomáš a Martina. 

Dne 13. února 2020 uplyne páté výročí úmrtí 
pana jANA BěHOuNKA z Tišnova. Stále 
vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 6. ledna uplynulo osm let, kdy nás 
navždy opustila naše maminka paní 
BOŽeNA ODeHNALOVÁ. S láskou 
a úctou vzpomínají dcery a synové 
s rodinami.

„Nepláčeme, že jsi odešel. Děkujeme, že jsi 
přišel.“  Dne 13. února uplynul druhý smutný 
rok, co nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a kamarád pan 
VLASTIMIL ŠRuBAř. S láskou stále 
vzpomíná a za tichou vzpomínku děkuje 
manželka a děti s rodinami.

12. ledna uplynulo osm let ode dne, kdy nás 
opustila manželka, maminka a babička, paní 
MARIe NAVRÁTILOVÁ. S láskou a úctou 
vzpomínají manžel a děti s rodinami.

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

Dne 22. ledna uplynul třetí smutný rok, 
co nás navždy opustil náš milovaný přítel 
a tatínek pan IVO ODeHNAL. S láskou 
a bolestí v srdci vzpomínají rodiče.

Dne 21. ledna uplynulo již jedenáct 
smutných let, co nás navždy opustila 
paní RŮŽeNA ODeHNALOVÁ. 
Stále vzpomínají manžel, dcery a syn 
s rodinami.

11. února uplynou dva roky od úmrtí 
MILANA uHRA. Vzpomíná dcera.

Dne 12. února uplyne dvacet let, kdy nás 
opustil manžel a tatínek pan jAN VRÁBLÍK. 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka 
a dcera s rodinou.

Dne 29. ledna uplynulo třicet let od úmrtí 
pana eRAZIMA DANIeLA. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi.

Dne 2. února uplynou tři smutné roky, 
co nás navždy opustila paní MARTA 
KOPIŠťOVÁ, nikdy nezapomeneme.

Dne 22. ledna uplynul třetí smutný rok 
od chvíle, co nás navždy opustil náš 
milovaný přítel a tatínek pan IVO 
ODeHNAL. Stále s láskou vzpomínají 
Ludmila a dcera Natálka.

Dne 1. února uplyne deset let od náhlého úmrtí pana PeTRA 
BABÁKA z Heroltic. Vzpomíná rodina a kamarádi.
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Dne 15. února uplyne osm let plných 
bolesti a smutku, kdy nás navždy opustil 
pan jIřÍ PROCHÁZKA. S láskou vzpomíná 
manželka a děti s rodinami.

Dne 16. února uplyne první smutný rok, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan 
jAROSLAV LAjCMAN. Stále vzpomínají 
manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 21. února uplyne třetí rok od úmrtí paní 
VLASTY TILLHONOVÉ.
S láskou vzpomínáme.

Dne 18. února uplyne dvanáct let od chvíle, 
kdy nás opustil pan KAReL KALIVODA. 
Vzpomíná manželka, dcera a syn 
s rodinami.

Dne 22. února uplyne rok, co nás navždy 
opustil pan LADISLAV ZIeGeLBAueR. 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka, 
maminka a bratři s rodinami.

Dne 22. února uplyne první smutný rok, 
co nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček pan LADISLAV 
ZIeGeLBAueR. S láskou vzpomínají 
a za tichou vzpomínku děkují manželka 
a dcery s rodinami.

Dne 26. prosince 2019 oslavil své devadesáté narozeniny pan 
OTA ČeCH, dlouholetý myslivec a sadař. Přejeme mu hodně 
zdraví a úspěchy v sadech i v lese. Tišnovští zahrádkáři

opět jsme pomohli
vedení školy ZŠ nám. 28. října

	
	 V	adventním	čase	jsme	se	jako	každý	rok	podíleli	na	dobré	věci.	Naši	žáci,	učitelé	a	čle-
nové	Školské	rady	se	rozhodli,	že	část	výtěžku	z	Adventního	jarmarku	škol	poputuje	Vašíku	
Chadimovi	z	Předklášteří.	Tato	částka	umožní	
jeho	rodičům	zajištění	lepší	zdravotní	péče.
	 Děkujeme	všem,	kteří	se	v	napjatém	předvá-
nočním	čase	věnovali	přípravě	výrobků	na	pro-
dejní	stánky	školy	a	první	adventní	neděli	svou	
přítomností	podpořili	prospěšnou	akci.
	

Dne 16. února oslaví 85. výročí narození paní juLIÁNA 
POSNeROVÁ z Tišnova. 
K životnímu jubileu jí přejeme hodně spokojenosti, zdraví 
a energie do dalších let. Syn Jan s rodinou

Blahopřání
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příroda

	 Vám	všem,	kteří	jste	moje	články	četli,	chci	poděkovat.	Také	
všem	 těm,	 kterým	 se	 články	 líbily.	 Na	 stránkách	 TN	 jsem	 již	
patnáct	let.
	 Od	roku	2005	jsme	si	na	těchto	stránkách	povídali	o	přírodě.	
První	 články	 byly	 jen	 o	 včelách	 a	 včelaření.	 Chtěl	 jsem	 touto	
cestou	 v	 posledních	 letech	poukázat	 i	 na	některé	 tvory	 v	 pří-
rodě,	 které	 na	 Tišnovsku	 mizí.	 Především	 ta	 mladá	 generace	
již	 nezná	 třeba	 na	 našich	 mezích	 křečka	 či	 sysla,	 ale	 tyto	 se	
mně	dodnes	nepodařilo	vyfotografovat.	V	dobách	mého	mládí	žili	
na	našich	polích	a	lukách.	Dával	jsem	přednost	fotografiím,	ale	
bylo	velice	obtížné	dnes	v	přírodě	některé	tvory	na	Tišnovsku	
zachytit	objektivem.	Příroda	od	dob	mého	mládí	zchudla.	Byly	to	
články	o	hrdličce	divoké,	roháči	či	o	koroptvi	polní	a	jiných,	kte-
ří	postupně	mizí	z	našeho	kraje	a	příroda	ztrácí	na	své	pestrosti.	
Poděkování	patří	všem	těm	redaktorům	TN,	kteří	články	otiskli.
	 Snad	bych	se	ještě	zmínil	o	jednom	tvoru,	který	v	roce	2018	
nebyl	otištěn.	Byl	to	článek	„Nečekané	setkání“.	A	tak	ještě	ně-
kolik	řádků:	Poslední	červencový	den	roku	2018	jsem	se	brzy	
ráno	vypravil	do	přírody	nad	Hájek	a	Stanoviska.	U	Stanovisek	
jsem	před	sebou	spatřil	ptáka,	který	popoletěl	kousek	po	ces-
tě	a	něco	 tam	sbíral.	Bylo	 ještě	špatné	světlo	a	sluníčko	bylo	
za	kopcem.	Zamířil	jsem	tedy	objektiv	fotoaparátu	k	místu,	kde	
se	pohybovalo	něco	neznámého,	abych	mohl	určit,	o	koho	jde.	
Byl	jsem	mile	překvapen,	když	jsem	zjistil,	že	jde	o	dudka	cho-
cholatého.	Několikrát	jsem	zmáčkl	spoušť	fotoaparátu,	ale	ne-
bylo	 ještě	příznivé	světlo,	 tak	 fotografie	není	kvalitní.	Chodím	
do	tohoto	koutu	Tišnovska	velice	často,	ale	s	tímto	ptákem	jsem	
se	tam	ještě	nikdy	nesetkal.	Při	pokusu	přiblížit	se	blíže	odlétl.	
V	 Červeném	 seznamu	 ČR	 je	 zařazen	 do	 kategorie	 –	 ohrožený	
druh.	 Věřím,	 že	 to	 nebylo	 poslední	 setkání	 tohoto	 zajímavého	
ptáka	s	 typicky	dlouhým	zahnutým	zobákem	a	s	nezaměnitel-
ným	vzhledem	s	jiným	ptactvem.	Sice	neukázal	svou	rozevřenou	
chocholku	na	hlavě,	ale	alespoň	vím,	že	žije	s	námi	na	Tišnov-
sku,	a	věřím,	že	se	vrátí	ze	zimovišť	zase	k	nám	a	opět	se	setká-
me.	V	roce	2018	byl	viděn	v	chatové	oblasti	v	Železném	a	na	Sta-
noviskách.	V	roce	2019	byl	spatřen	na	včelnici	u	Jahodné,	ale	
také	na	Honech	v	Tišnově.	Tolik	o	dudku	chocholatém.
	 Určitě	by	se	dalo	psát	o	zajímavých	tvorech	v	přírodě.	K	nim	
bezesporu	patří	některé	druhy	včeliček	samotářek,	nebo	o	těch	

málo	motýlech	žijících	na	Tišnovsku.	Patří	sem	třeba	již	zmíně-
ný	křeček,	kterého	jsem	zahlédl	jen	jako	zakázané	ovoce	u	obce	
Drásov.	Také	sem	patří	méně	známé	druhy	sýkorek,	a	to	paru-
kářka,	uhelníček	či	babka.	Ale	také	je	to	vrána	šedá,	kterou	se	
mi	podařilo	vyfotografovat	u	řeky	Svratky	v	Tišnově.	
	 Je	 obtížné	 některé	 tvory	 najít	 v	 přírodě	 a	 fotoaparátem	 za-
chytit.	 Rád	 se	 toulám	 přírodou	 našeho	 kraje.	 Jeden	 příklad	
za	všechny.	Znám	místa	několika	rodin	jezevců,	ale	ne	všechny	
jsou	vhodné	pro	fotografování	či	filmování.	Jsou	to	nezapomenu-
telné	zážitky	pozorovat	je	ve	volné	přírodě	na	Tišnovsku.	Usadit	
se	do	úkrytu	a	za	pár	minut	z	nory	vylézá	pětičlenná	rodinka.	
Jejich	hrádky	netrvají	před	norou	dlouho,	rozlezou	se	do	okolí	
za	 potravou	a	 vrátí	 se	 za	 svítání	 zpět	 do	 bezpečného	pelíšku.	
Tak	by	se	dalo	povídat	o	černé	zvěři,	daňcích,	liškách	a	jiných	
tvorech	při	fotografování	a	čekání	na	jejich	přítomnost	v	dosahu	
objektivu	při	dobrém	světle.	
	 Byl	jsem	požádán	redakcí	Tišnovských	novin,	abych	i	nadále	
pokračoval	se	svými	příspěvky	o	přírodě	v	dalších	číslech	TN.	
Věřím	tedy,	že	tím	přispěji	k	osvětě	přírody	na	Tišnovsku	a	uspo-
kojím	všechny,	kterým	se	články	líbily.	Děkuji	všem	svým	čte-
nářům	a	předesílám	příslib,	že	příště	se	mohou	těšit	na	článek	
o	krásné	malé	včelce	samotářce.

PřÍRODA KOLeM NÁS 2005–2020
Josef Permedla

Mladí jezevci. Foto: Josef Permedla

Dudek chocholatý. Foto: Josef Permedla

Tišnovsko a klimatické změny
Hana Ondrušková, Ekoporadna Tišnovsko

V loňském roce proběhly dvě diskuzní přednášky 
na téma Adaptace Tišnova na klimatické změny. 
V letošním roce Vás srdečně zveme na třetí akci. 

Diskuzní večer s názvem „Tišnovsko a klimatické 
změny“, který se bude konat v pondělí 10. 2. v 17.00 

v Jazzovém sále Městského kulturního střediska, 
Mlýnská 152, Tišnov. Budeme se zabývat konkrétními 
a praktickými kroky směřujícími k trvale udržitelnému 

kvalitnímu životu nejen v Tišnově, ale i v okolí.
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příroda

	 Požitek	z	našeho	toulání	krajinou	určitě	
umocňuje	setkání	s	kvetoucími	rostlinami.	
Kopcovité	Tišnovsko,	ležící	na	pomezí	tep-
lejší	 jižní	 Moravy	 a	 chladnější	 Českomo-
ravské	 vrchoviny,	 vyniká	 pestrou	 mozai-
kou	biotopů	a	tím	i	rozmanitou	květenou.	
Od	časného	předjaří	do	pozdního	podzimu	
zde	někde	něco	nápadně	kvete,	takže	mů-
žeme	 dokonce	 sestavit	 jakési	 květinové	
hodiny	našeho	domova.	Stačí	místo	číslic	
dosadit	pro	každý	měsíc	nějakou	typickou	
květinu	a	vydat	se	za	ní	do	lesů	či	luk.	Kte-
rou	z	nich	začít	v	předjaří?
	 Vzpomínám	si,	že	právě	v	polovině	mi-
nulého	století	 jsme	v	první	 třídě	vytvářeli	
výkres,	doplněný	prostými	veršíky	(zřejmě	
z	 pera	 naší	 paní	 učitelky	 Marie	 Borkov-
cové):	 „Jehnědy	 a	 kočičky,	 to	 jsou	 jarní	
kytičky.“	 Těmi	 jehnědami	 (žlutými)	 byla	
myšlena	 líska,	 kočičkami	 pak	 bělostné	
chomáčky	vrby	 jívy.	Po	 letech	bych	doká-
zal	paní	učitelku	poučit,	že	i	ty	kočičky	jsou	
stejně	jako	u	lísky	protáhlým	samčím	kvě-
tenstvím,	tedy	jehnědami,	na	rozdíl	od	svis-
lých	 lískových	 však	 vzpřímenými.	 A	 jako	
„jarní	kytičky“	bych	raději	zvolil	sněženky	
a	 bledule.	 Už	 proto,	 že	 alespoň	 sněženky	
rozkvétají	často	dříve,	než	se	lískové,	natož	
jívové	jehnědy	zbarví	dožluta	pylem.
	 Sněženky	(spolu	se	žlutým	talovínem)	
otevírají	 jaro	 skoro	 na	 každé	 tišnovské	
zahrádce.	 Již	 léta	 však	 v	 současných	 zi-
mách-nezimách	 nemohou	 být	 věrné	 své-
mu	 druhovému	 jménu	 „podsněžník“.	 Je-
jich	 květy	 se	 už	 neklubou	 ze	 sněhu,	 ale	

z	loňského	tlejícího	listí	či	z	bláta.	Ve	vol-
né	 přírodě	 je	 sněženka	 druhem	 humóz-
ních	 půd	 listnatých	 suťových	 a	 lužních	
lesů.	 Její	 roztroušené	 populace	 najdeme	
na	Tišnovsku	především	kolem	rulových	
skalek	v	Sýkořské	hornatině	a	nad	údol-
ním	zářezem	Svratky.	Roste	tam	v	přírod-
ních	rezervacích	a	památkách	Luzichová,	
Horní	Židovka,	Sýkoř,	Míchovec	a	Hrušín,	
ale	 i	 mimo	 tato	 maloplošná	 chráněná	
území.	Já	osobně	za	prvními	sněženkami	
nejraději	chodívám	na	Kamenitou	–	skal-
natý	svah	od	kalského	Babylonu	do	údolí	
Svratky	pod	Boračí.	A	pro	úplnost	dodám,	
že	 malou	 populaci	 sněženky	 najdeme	
i	v	nivě	Svratky	pod	Tišnovem	–	na	Mlý-
nisku	poblíž	kynologického	cvičiště.	Před	
více	 jak	30	 lety	 jsme	 tam	při	 záchranné	
akci	DNO	přenesli	několik	cibulek	z	luž-
ního	lesa,	likvidovaného	při	výstavbě	vod-
ního	díla	Nové	Mlýny	pod	Pálavou.	Kromě	
sněženky	podsněžníku	roste	na	Mlýnisku	
i	 plnokvětá	 sněženka	 Elwesova,	 pochá-
zející	z	Balkánu.	Buď	tam	byla	splavena	
z	 některé	 příbřežních	 zahrádek,	 nebo	 ji	
tam	někdo	nevhodně	vysadil.	Do	naší	vol-
né	přírody	tento	cizí	druh	nepatří.
	 V	 těsném	 závěsu	 za	 sněženkami	 roz-
kvétají	bledule	jarní,	patřící	do	stejné	če-
ledě	amarylkovitých.	Na	rozdíl	od	sněže-
nek	dávají	přednost	trvale	vlhčím	půdám	
potočních	 niv	 a	 pramenišť.	 Pověstným	
se	 stalo	 každoroční	 putování	 zástupů	
za	atraktivními	porosty	 rozkvetlých	ble-
dulí	v	přírodní	rezervaci	Údolí	Chlébské-
ho	potoka	v	klínu	sýkořských	lesů.	Těch	
návštěvníků	 z	 daleka	 široka	 tam	 bývá	
tolik,	 že	 se	 místním	 vyplatí	 provozovat	

na	okraji	bledulových	luk	nad	Chlébským	
hned	dva	sezónní	stánky	s	občerstvením.	
My,	co	si	libujeme	ve	vnímání	přírodních	
krás	v	tichu	a	samotě,	chodíme	ovšem	ra-
ději	jinam.	Třeba	dále	proti	proudu	Chléb-
ského	 (Černovického)	 potoka	 až	 nad	
Černovice,	do	přírodní	rezervace	Ploník.	
Jemně	vonné	bílé	zvonky	bledulí	tam	zce-
la	nezvykle	visí	i	nad	temnými	bochníky	
mechu	 ploníku.	 A	 sotva	 kilometr	 odtud	
směrem	na	jihovýchod	je	prameniště	na-
šeho	Besénku	při	okraji	přírodní	památ-
ky	 Hersica.	 V	 prameništních	 olšinách	
s	 jasanem	a	smrkem,	který	se	v	mokřa-
dech	vyvrací	a	zůstává	ležet	s	obrovitými	
koláči	mělkého	kořání,	můžeme	mít	nad	
bledulemi	vzrušující	pocit	divočiny.
	 Kolem	 horního	 toku	 Besénku	 a	 jeho	
přítoků	 najdeme	 ovšem	 řadu	 dalších,	 byť	
drobnějších,	bledulových	 lokalit.	Nejraději	
z	 nich	mám	Zadní	Svačinku.	Tak	 se	 jme-
nuje	 jedna	 lesní	 trať	 mezi	 Bedřichovem	
a	 Brumovem,	 kde	 prý	 kdysi	 při	 slavných	
knížecích	honech	bývalo	pro	lovce	i	honce	

přichystáno	občerstvení.	Na	březích	mean-
drujícího	 potůčku	 se	 tam	 mezi	 bledulemi	
klubou	vejčitá	květenství	podhorského	de-
větsilu	bílého,	kolem	trouchnivějících	paře-
zů	se	zabydlela	vzácná	plavuň	pučivá,	rov-
něž	druh	vyšších	poloh.	A	–	jaká	to	radost!	
–	nad	bílými	květinami	 se	 rozvoní	 růžové	
keříky	lýkovce.	V	té	chvíli	bývám	blažený	
a	alespoň	v	duchu,	tady,	na	Zadní	Svačince,	
připíjím	jarní	přírodě	pohárkem	nazelenalé-
ho	veltlínu	nebo	rubínové	griotky.

Další	 díly	 Květinových	 hodin	 Tišnovska	
budeme	 uveřejňovat	 vždy	 v	 sudých	 číslech	
Tišnovských	novin.	

Foto:	Olga	Valouchová

KVěTINOVÉ HODINY TIŠNOVSKA
za sněženkami a bledulemi

Jan Lacina

Bledule tvoří místy souvislý podrost olšiny 
s příměsí jasanu a smrku v přírodní památce 
Hersica.

Zároveň s bledulemi rozkvétá na Zadní Sva-
čince i vonný lýkovec jedovatý.

Mezi bledulemi na Zadní Svačince roztrouše-
ně rozkvétá druh vyšších poloh devětsil bílý.
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	 Bylo	 parné	 léto	 a	 malý	 Vašík	 vyrazil	
za	rozbřesku	se	svým	dědečkem	na	dlou-
hou	cestu.	Prodírali	se	mlázím,	šli	po	roz-
kvetlých	 lukách.	 Dědeček	 vyprávěl	 ma-
lému	hochovi	příběhy	z	dob	svého	mládí	
a	chlapec	mu	doslova	visel	na	rtech	a	hl-
tal	jedno	vyprávění	za	druhým.	V	poledne	
se	posadili	pod	vzrostlou	lípu	a	z	torny	si	
vytáhli	svačiny.	Napili	se	z	čutory	a	vyda-
li	se	na	další	cestu.	Najednou	stáli	upro-
střed	palouku	a	lesy	kolem	se	zdály	být	
ze	všech	stran	stejné.	Jako	by	překročili	
bludný	kořen.	„Dědečku,	kterým	směrem	
vyrazíme?“	 zeptal	 se	 malý	 indián,	 který	
byl	trochu	nesvůj,	protože	ho	začínaly	bo-
let	nohy.	„Naše	rodná	Květnice	je	na	jih,“	
pravil	dědeček	a	vyrazil	ke	kraji	lesa.	„No	
jo,	ale	 jak	víš,	kam	 jít,	kde	 je	 jih?“	řekl	
malý	 indián.	 „Zeptáme	 se	 přírody	 a	 ta	
nám	cestu	ukáže,“	 pravil	 dědeček	a	 po-
tutelně	 se	 usmál,	 protože	 dobře	 věděl,	
že	přijde	další	otázka	„A	jak	se	 jí	chceš	
ptát?“	 Tou	 dobou	 už	 dorazili	 k	 velkému	
mraveništi	a	na	chvíli	se	zastavili.	Stov-
ky,	ba	tisíce	mravenečků	jim	zkřížily	ces-
tu,	a	tak	opatrně	našlapovali,	aby	někte-
rému	 z	 nich	 neublížili.	 Dědeček	 ukázal	
na	mraveniště	a	pravil:	 „Vidíš,	 jak	 je	 to	
mraveniště	veliké	a	jak	je	na	jedné	straně	
delší	 a	 jak	 pozvolna	 klesá	 k	 zemi?	 Tak	
ta	dlouhá	strana	nám	ukazuje,	kde	je	jih,	
tam	na	mraveniště	svítí	nejvíce	sluníčko,	
které	mravenečky	a	jejich	domov	zahřívá.	

A	ukazuje	nám	směr,	kterým	se	vydáme.	
Tak	k	nám	příroda	promlouvá.“	Vyrazili	
společně	 správným	 směrem	 a	 malý	 in-
dián	se	ptal	dědečka:	„A	jak	k	nám	ještě	
příroda	promlouvá?“	Putovali	a	dědeček	
ukazoval	malému	chlapci,	jak	najít	správ-
ný	směr	k	domovu.
	 Tam,	kde	jsou	na	pařezu	vidět	letokru-
hy,	 tak	 tam,	kde	 jsou	nejhustější	a	 jsou	
nejblíže	 k	 sobě,	 tam	 je	 sever	 a	 proti	
němu,	kde	jsou	od	sebe	nejdál,	je	jih.
	 Uviděli	krásný	dub	u	potůčku.	Na	jed-
né	straně	měl	kmen	obrostlý	 lišejníkem	

a	u	jeho	kořenů,	které	vrůstaly	do	země,	
uviděli	spoustu	mechu.	Tam,	kde	je	lišej-
ník	a	mech	na	stromech,	tam	je	sever.

	 Vyšli	 na	 mýtinu	 a	 uprostřed	 ní	 stál	
osamělý	smrk.	Na	 jedné	straně	měl	vět-
ve	 dlouhé,	 ale	 na	 druhé	 krátké,	 jako	 by	
nestačily	 vyrůst.	 Rostliny	 se	 otáčejí	
za	sluncem,	které	dává	životodárné	teplo	
a	světlo.	Slunce	nejdéle	svítí	z	jihu,	a	pro-
to	za	ním	osamělý	strom	napíná	své	větve	
a	před	zimou	od	severu	si	větve	schovává.
	 Když	konečně	vyšli	z	lesa	na	nádhernou	
louku,	uviděli	před	sebou	řadu	dřevěných	
úlů,	kolem	kterých	 to	 bzučelo	 až	hučelo.	
„Příroda	promlouvala	i	k	našim	předkům,“	
pravil	dědeček	a	ukázal	chlapci,	jak	všech-
ny	úly	mají	leták	i	česno	obrácené	k	jihu.	
Na	leták	přistávala	jedna	včelka	za	druhou	
a	 skrze	 škvíru	 nad	 ním	 –	 česno,	 taková	
včelí	dvířka,	vstupovaly	včelky	do	úlu.

	 V	 dálce	 uviděli	 starý	 kostel,	 a	 když	
k	 němu	 došli,	 postavili	 se	 k	 jeho	 hlavní	
bráně,	nad	kterou	se	 tyčila	kostelní	 věž.	
„Tato	brána	s	věží	směřují	k	západu,“	pra-
vil	dědeček.	A	když	vešli	dovnitř,	proti	nim	
se	 rozprostíral	krásný	oltář.	 „A	 ten	oltář	
směřuje	k	východu,“	dopověděl	dědeček.
	 U	 jedné	 zdi,	 která	 obklopovala	 kos-
tel,	rostl	břečťan.	Stonky	břečťanu	měly	
na	sobě	hvězdičkové	listy	a	z	druhé	stra-
ny	ze	stonku	vyrůstaly	vzdušné	kořínky.	
„Ty	listy	směřují	k	jihu	a	ty	kořínky,	jak	
vidíš,	zase	k	severu.“

	 Slunce	už	věstilo	přicházející	odpoled-
ne	a	dědeček	ukázal	chlapci	na	hodinky,	
které	malý	indián	dostal	k	narozeninám.	
„Natoč	hodinky	tak,	aby	malou	ručičkou	
směřovaly	k	slunci.	A	teď	rozděl	na	půlky	
úhel,	který	je	mezi	malou	ručičkou	a	12.	
Tím	směrem	je	jih	a	tam	budeme	pokra-
čovat	v	naší	cestě.“

	 Šťastně	se	vrátili	domů	a	malý	hoch	už	
byl	pořádně	unaven.	Chtělo	se	mu	spát,	ale	
přeci	jen	jej	jedna	myšlenka	stále	trápila.	
„Dědečku,	ale	co	když	bychom	šli	po	tmě,	
jak	 bychom	 potom	 našli	 cestu	 domů?“	
„Pak	 by	 nám	 pomohla	 hvězda	 Severka.“	
„Ale	jak	ji	poznám,	když	je	na	obloze	tolik	
hvězd?“	–	„Snadno,“	pravil	dědeček	a	uká-
zal	z	okna	na	noční	oblohu.	„Vidíš	ten	ob-
délník	na	obloze,	jak	od	něj	směřují	ty	tři	
hvězdy?	To	 je	Malý	 vůz.	Všimni	 si,	 že	 ta	
poslední	hvězda	na	konci	oje	více	svítí	–	to	
je	Severka.“	–	„Ale	tam	je	další	obdélník,	
jen	je	větší,“	ukázal	malý	indián.	„Správně,	
to	je	Velký	vůz,	a	když	se	podíváš	ve	směru	
jeho	zadních	kol,	tak	směřují	opět	k	Sever-
ce.	Nemůžeš	se	zmýlit.	Na	zimní	obloze	by	
ti	pomohl	Orion.	Když	bys	spojil	tři	hvězdy,	
které	tvoří	jeho	meč,	s	jeho	hlavou,	ukáže	
ti	tento	směr	také	sever.	Ale	teď	už	spi,	ty	
můj	malý	indiáne.“

MALý INDIÁN Z KVěTNICe
Jak naJít cestu domů

Pavel Hanák
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	 Tišnov	 sice	 postrádá	 astronomickou	
pozorovatelnu,	 jakou	 se	 pyšní	 Brno,	
může	se	ale	opřít	o	svou	výhodu	malého	
města	v	lesnatých	kopcích.	Stačí	opustit	
prostor	 náměstí	 a	 ulic	 a	 hvězdné	 nebe	
nad	hlavou	zčerná	temnotou	prozářenou	
kobercem	malých	třpytivých	diamantů.	

TělESA NEJBlIŽŠíHO OkOlí zEMě 

Měsíc
	 Nejdominantnější	 na	 noční	 obloze	 je	
samozřejmě	 Měsíc.	 Satelit	 naší	 planety	
nezáří	 vlastním	 světlem,	 ale	 odraženým	
ze	Slunce.	To	je	důvodem,	proč	neustále	
mění	 svůj	 viditelný	 vzhled,	 podle	 toho,	
na	 kterou	 část	 právě	 dopadá	 sluneční	
světlo,	což	my	ze	Země	pozorujeme	jako	
měsíční	fáze.	Měsíc	má	navíc	k	naší	pla-
netě	 oproti	 jiným	 vesmírným	 tělesům	
zvláštní	 vztah	 –	 jeden	 jeho	 oběh	 trvá	
1	měsíc,	 což	 je	 zároveň	doba,	 za	kterou	
se	 otočí	 kolem	 vlastní	 osy.	 Díky	 tomu	
nám	neustále	ukazuje	jen	polovinu	svého	
povrchu,	přivrácenou	stranu.	Jak	vypadá	
jeho	druhá	polovina,	ze	Země	nikdy	neu-
vidíme.	

planety
	 Bezesporu	nejznámější	 „hvězdou“	ob-
lohy	 je	Večernice.	Nejen	díky	populární	
pohádce,	 ale	 i	 proto,	 že	 bývá	 na	 obloze	
těžko	přehlédnutelným	světlometem.	Jen	
vyjděte	z	večera	při	 jasné	obloze	a	zadí-
vejte	 se	 k	 západu,	 zrovna	 teď	 tam	 září.	
Málokdo	ale	ví,	že	Večernice	nezáří	na	ob-
loze	celý	rok,	ale	v	jiné	fázi	roku	se	mění	
v	Jitřenku.	A	že	to	vůbec	není	hvězda,	ale	
sousedka	naší	Země	–	planeta Venuše.	
Venuše	ve	Sluneční	soustavě	krouží	blíže	
Slunci	než	Země,	 a	proto	 ji	 jednou	vidí-
me	Slunce	následovat	(a	pak	je	na	obloze	
večer),	 anebo	 ho	 předcházet	 (a	 je	 vidět	
ráno).	Kromě	toho	svou	atmosférou	vel-
mi	dobře	odráží	sluneční	světlo,	proto	je	
na	našem	nebi	 tak	 jasná.	Mimochodem,	
Země	září	ve	vesmíru	úplně	stejně.	
	 Ze	 sedmi	 sousedních	 planet	 Sluneční	
soustavy	můžeme	na	obloze	pouhým	okem	
spatřit	čtyři	–	kromě	už	zmíněné	Venuše	
ještě	 Mars,	 Jupiter	 a	 Saturn.	 Merkur	 je	

malou	 planetou	 příliš	 blízko	 Slunci,	 kte-
rý	 objeví	 jen	 zkušený	 pozorovatel,	 Uran	
a	 Neptun	 jsou	 zase	 příliš	 daleko,	 a	 bez	
dalekohledu	 je	 lidé	 ani	 neznali.	 Populár-
ní	Mars	má	díky	svému	rudému	povrchu	
barvu	 načervenalé	 hvězdy,	 ale	 nevystu-
puje	moc	vysoko	nad	obzor.	Obří	 Jupiter	
si	 na	 obloze	 můžeme	 zaměnit	 s	 Venuší,	
protože	i	on	díky	své	velikosti	i	přes	znač-
nou	vzdálenost	odráží	světlo	velmi	jasně.	
Saturn není	tak	jasný	a	mívá	zřetelně	na-
žloutlou	barvu.	Poloha	jednotlivých	planet	
se	na	obloze	během	ročních	dob	 i	během	
let	 mění	 podle	 jejich	 místa	 na	 oběžných	
drahách,	takže	k	 jejich	nalezení	potřebu-
jeme	aktuální	informace	od	astronomů.	

komety
	 Parádními	 objekty	 na	 noční	 obloze,	
na	které	 se	 těší	každý	pozorovatel,	 jsou	
bezesporu	 komety.	 Tyto	 z	 vesmírného	
hlediska	miniaturní	koule	z	ledu,	balvanů	
a	prachu	umí	předvádět	na	obloze	nejpo-
divuhodnější	 divadlo	 díky	 svým	 ohonům	
vznikajícím	 při	 rozpadu	 kometárních	 ja-
der	v	blízkosti	Slunce.	Bohužel	takových,	
aby	byly	vidět	očima,	se	objeví	jen	několik	
málo	za	století.	Poslední	kometou,	která	
zdobila	týdny	zimní	a	jarní	oblohu	v	roce	
1997,	byla	kometa	Hale-Bopp.	Pro	Tišno-
váky	je	však	kuriozitou,	že	jedna	z	komet	
nese	jméno	místního	rodáka	ze	Střemcho-
ví,	astronoma	Antonína	Mrkose	–	kometa 
Honda-Mrkos-pajdušáková.

Meteory
	 Daleko	 častějším	 a	 velmi	 oblíbeným	
jevem	 noční	 oblohy	 jsou	 „padající	 hvěz-
dy“.	Ty	vnášejí	do	jinak	celkem	neměnné	

oblohy	pravé	vzrůšo.	Najednou	se	na	ně-
kterém	místě	oblohy	rozsvítí	velmi	jasná	
hvězda,	 proletí	 jako	 zářící	 čára	 a	 zase	
zmizí.	 Takové	 padající	 hvězdě	 říkáme	
meteor.	 Nejde	 o	 skutečnou	 zhasínající	
hvězdu,	ale	vesmírný	balvan,	úlomek	ka-
mene,	který	se	srazil	se	Zemí.	Rychlostí	
pohybu	se	zahřeje	v	atmosféře,	až	se	roz-
svítí	a	zpravidla	se	v	ní	horkem	i	vypaří.	
Jen	velmi	velké	kameny	přežijí	průlet	at-
mosférou	a	dopadnou	až	na	povrch	Země	
jako	 meteorit.	 Poslední	 pozorovaný	 do-
pad	meteoritu	v	našem	okolí	se	odehrál		
9.	prosince	2014	a	jeho	úlomky	pokropily	
oblast	od	Sýkoře	až	po	Žďár	nad	Sázavou,	
kde	se	i	některé	našly.	

	 Meteorická	 tělesa	 vznikají	 často	 roz-
padem	 komet	 a	 víří	 jako	 roje	 vesmírem	
ve	směru	 jejich	drah.	Proto	není	 četnost	
„padajících	 hvězd“	 na	 obloze	 stále	 stej-
ná,	 ale	několikrát	 do	 roka	 silně	 vzrůstá,	
to	když	se	dráha	Země	kříží	s	dráhou	to-
hoto	 roje.	V	našich	 zeměpisných	šířkách	
známe	 sedm	 nejaktivnějších	 rojů,	 které	
v	průběhu	roku	rozsvítí	oblohu	 frekvencí	
i	několika	stovek	meteorů	za	hodinu.	Nej-
populárnější	jsou	letní	perseidy	nebo	zim-
ní	Geminidy	a	kvadrantidy.	Roje	se	pak	
nazývají	 podle	 souhvězdí,	 ve	 kterém	 leží	
zdánlivé	místo,	odkud	meteory	vylétávají.	

letadla a družice
	 Civilizace	 obohatila	 noční	 oblohu	
o	umělá	světla	 letadel	 a	satelitů.	Leta-
dlo	poznáme	snadno	podle	rychlého	letu,	
blikajících	signálních	světel	a	doprovod-
ného	 hluku.	 Umělé	 družice-satelity	 letí	
naopak	bezhlučně,	ale	oproti	okolí	rychle	
a	 podobně	 jako	 planety	 odrážejí	 světlo	
Slunce,	 jak	 během	 letu	 rotují.	 Zkušení	
pozorovatelé	se	někdy	zaměřují	i	na	sle-
dování	polohy	orbitální	stanice	ISS,	která	
je	největším	umělým	satelitem	Země.	

	 O	 samotných	 hvězdách,	 souhvězdích	
a	vesmírných	objektech	se	dočtete	v	dalších	
číslech	TN.

TIŠNOVSKÁ NOČNÍ OBLOHA
co sPatříme, když zvedneme oči, i. díl

Vladimír Vecheta

Meteor. Foto: archiv ČAS

Kometa Hale-Bopp. Foto: archiv ČAS
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Poprvé	dnes	našim	luštitelům	nabízíme	soutěžní	křížovku	v	rámci	cyklu,	s	nímž	se	budete	na	stránkách	Tišnovských	novin	setkávat	
po	celý	rok	2020.	V	tajenkách	deseti	křížovek	nabídneme	vždy	název	jedné	hry	(plus	křestní	jméno	a	příjmení	jednoho	z	herců,	kteří	
v	ní	účinkovali),	se	kterou	se	v	roce	uvedeném	v	levém	horním	rohu	obrazce	představilo	svým	divákům	zdejší	Karasovo	divadlo.	
Podobně	jako	v	minulém	roce	upozorňujeme	i	nyní,	abyste	kromě	tajenky	vždy	věnovali	pozornost	ještě	jednomu	písmenu,	tentokrát	
tomu,	které	po	vyluštění	křížovky	najdete	zcela	vlevo	nahoře.	Bližší	instrukce	k	této	části	soutěže	přineseme	až	v	prosincovém	čísle.

KřÍŽOVKA
z historie karasova divadla – 1. díl

Martin Sebera, text Václav Seyfert

Znění	obou	tajenek	zašlete	na	adresu	noviny@kulturatisnov.cz	nejpozději	do 19. února 2020.	Jména	výherců	budou	oznámena	
na	závěr	celého	seriálu	v	lednovém	čísle	ročníku	2021.
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z novinek:
petr Wohlleben:
Tajemné pouto mezi člověkem a přírodou
Autor	 vystudoval	 lesní	 inženýrství,	 vede	 Lesní	 akade-
mii	v	německém	regionu	Eifel	a	usiluje	o	návrat	pralesů	
do	různých	oblastí	světa.	Jako	úředník	lesní	správy	pro-
sazoval	šetrné	hospodaření	bez	těžké	techniky	a	pestici-
dů.	 Je	 autorem	 čtenářsky	 úspěšných	 titulů	 Tajný	 život	
stromů,	Citový	život	zvířat	a	Tajná	síť	přírody.	V	posled-
ní	 knížce	 odkrývá	 udivující	 podrobnosti	 mezi	 člověkem	
a	přírodou.	Připomíná,	že	člověk	není	rostlinám	a	živoči-

chům	nadřazený,	nýbrž	zůstává	součástí	systému,	kde	na	sobě	všichni	závisejí	
a	navzájem	se	ovlivňují.	Ve	svých	knihách	se	neopírá	jen	o	vlastní	bohaté	zku-
šenosti,	ale	i	vědecké	výzkumy.

Vojtěch Matocha: prašina
Vojtěch	 Matocha	 vystudoval	 matematiku	 a	 dnes	 vyvíjí	
software	pro	mobilní	telefony.	Tvůrčím	psaním	se	zabý-
vá	od	gymnázia.	Jeho	literární	prvotina	Prašina	popisuje	
tajuplné	místo,	temný	ostrov	uprostřed	zářící	Prahy.	Ni-
kdo	neví	proč,	ale	na	Prašině	nefunguje	elektřina.	Lampy	
tu	nesvítí,	 tramvaje	nejezdí,	rádio	nehraje,	mobil	 je	bez	
signálu.	A	v	téhle	strašidelné	čtvrti	pátrá	Jirka	se	svými	
kamarády	Tondou	a	En	po	dávném	 tajemství,	 které	 by	
mohlo	změnit	svět.	Jejich	dobrodružství	je	o	to	nebezpeč-
nější,	že	při	něm	musí	čelit	partě	všeho	schopných	chla-

pů,	kteří	mají	stejný	cíl.	Knížku	doplňují	černobílé	 ilustrace	Karla	Osonohy,	
který	je	předním	komiksovým	tvůrcem.

Stojí za přečtení:
claire Fullerová: Nekonečné dny
Za	 tuto	knihu	získala	autorka	v	 roce	2015	Cenu	De-
smonda	Elliota	za	nejlepší	debut	vydaný	ve	Velké	Bri-
tánii.	Přináší	strhující	příběh	o	temných	stránkách	člo-
věka,	ale	i	o	krásách	přírody,	naději	a	přátelství.	Svět	
za	 Velkým	 předělem	 se	 propadl	 do	 nicoty	 i	 se	 všemi	
jeho	obyvateli.	Zůstali	jen	dva	–	osmiletá	Peggy	a	její	
podivínský	 otec.	 V	 rozpadlé	 chatce	 uprostřed	 hlubo-
kých	lesů	se	učí	přežít	z	darů	přírody	a	hlavně	se	sebou	
navzájem.	Pak	se	ale	jednoho	dne	z	lesa	vynoří	tajem-

ný	vousáč	Reuben	a	Peggy	začne	poznávat,	 že	všechno	 je	možná	docela	
jinak,	než	jak	jí	otec	vtloukal	do	hlavy.	Co	když	žádný	konec	světa	nenastal	
a	její	matka	žije	a	čeká	na	její	návrat.

Ilona Fišerová: pejsek Dar – záhada v zoo
Autorčinu	dráhu	odstartovalo	vítězství	v	literární	sou-
těži	o	nejlepší	původní	českou	prózu	pro	děti,	kterou	
vypisovalo	nakladatelství	Albatros.	Pejsek	Dar	má	vel-
ký	sen,	chtěl	by	se	stát	detektivním	psem,	a	tak	netr-
pělivě	čeká,	až	si	pro	něj	přijde	nový	páníček.	Nejlépe	
policejní	komisař,	kterému	bude	pomáhat	s	vyšetřová-
ním	velkých	zapeklitých	případů.	Místo	 toho	si	Dara	
vybere	mladý	veterinář,	který	pracuje	v	zoologické	za-

hradě.	Čekají	na	něj	noví	kamarádi	 a	nečekaná	dobrodružství.	A	kdo	ví,	
nakonec	možná	dojde	i	na	ten	vysněný	detektivní	případ!

Zdroj	obálek:	http//obalkyknih.cz

městsKá Knihovna tišnov
doporučuje

pŘedvánoční pŘedstavení 
dětí v tišnovsKém Kostele
Božena Dozbabová

	 Ráda	 bych	 se	 podělila	 se	 čtenáři	 Tišnovských	
novin	o	mimořádný	prožitek.	17.	prosince	2019	se	
odehrálo	 představení	 dětí	 naší	 farnosti.	 Byla	 jsem	
pozvána	a	překvapena.	Návštěva	rodičů,	prarodičů,	
dětí	i	hostů	byla	mimořádná.	Na	slavnost	byly	pozvá-
ny	také	hendikepované	děti	se	svými	rodiči.
	 Na	 programu	 večera	 byla	 Pohádka	 o	 dvanácti	
měsíčcích	 autorů	 Zdeňka	 Svěráka	 a	 Jaroslava	 Uh-
líře.	Režii	a	nácvik	divadelního	představení	zajistili	
Pavel	 Fic,	 Zuzana	 Konvicová,	 Dagmar	 Lukasová,	
Pavel	 Chutný	 (živě	 doprovázel	 na	 klavír),	 Zdeňka	
Nečesaná,	sóla	na	trubku	se	zhostil	Jaroslav	Halouz-
ka.	Technickou	část	–	zvukový	přenos,	osvětlení	–	
zajistil	 tatínek	účinkujícího	dítěte	Zdeněk	Kupský.	
Zkoušky	účinkujících	se	uskutečňovaly	na	faře.	Pan	
děkan	Rybecký	vytvořil	zázemí	pro	pravidelné	stu-
dium	pohádky.	S	cílem	ukázat	veřejnosti,	že	spole-
čenství	v	tišnovské	farnosti	žije,	podnítil	celou	akci	
pan	Pavel	Fic,	který	sváteční	večer	uvedl.	Pohoštění	
pro	všechny	návštěvníky	zajistili	sponzoři.
	 Každému	z	účastníků	mimořádného	prožitku	ne-
pochybně	přicházely	na	mysl	otázky	o	smyslu	naše-
ho	bytí.	Proč	jsme	tady?	Jaká	je	podstata	našeho	ži-
vota,	smysluplnost	konání	–	tvůrčí	práce.	Prožívání	
radosti,	odpovědnosti,	lásky,	pokory,	ale	také	obtíží	
života.	Je	důležité	ocenit	vytváření	společenství	lidí,	
které	našlo	sílu	pomáhat	zvláště	v	době	nezdravého	
tlaku	společnosti.	Tím,	že	převedeme	víru	v	činy	–	
na	tvůrčí	práci	s	dětmi	–	oslovíme	nejenom	rodiče,	
ale	také	širší	veřejnost,	která	bude	přicházet	s	dů-
věrou	a	pomáhat.	Dobrovolný	příspěvek	byl	předán	
rodině	 nemocného	 chlapce.	 Již	 tato	 skutečnost	 je	
pro	naši	společnost	závažná,	chvályhodná.
	 Přeji	všem,	kteří	se	podíleli	na	uskutečnění	před-
stavení,	mnoho	tvůrčích	sil	pro	roky	příští.	A	co	víc?	
Předat	mladé	generaci	smysluplnost	lidského	života.

Pohádka o dvanácti měsíčcích.
Foto: Josef Permedla
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INZERCE

objevte společnost thuasne
www.thuasne.cz

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

vhodné kandidátky pro pracovní pozici

ŠIČKA
Náplň práce: • šití zdravotnických výrobků

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

zručnost
 • dobrá pracovní morálka
 • trestní bezúhonnost

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

zdravotnictví
 •  příjemné čisté pracovní prostředí
 • nástup možný ihned

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

životní připojištění
 • příspěvek na dopravu

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

pokud vás tato nabídka oslovila a splňujete uvedené požadavky, zašlete svůj životopis 
na mailovou adresu: prace@thuasne.cz
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	 Drobná	 dívenka	 s	 trochu	 plachým	
úsměvem	 se	 naoko	 neliší	 od	 svých	 os-
miletých	vrstevnic	navštěvujících	tišnov-
ské	 základní	 školy.	 Galerie	 blyštivých	
pohárů	 a	 medailí	 na	 stole	 před	 ní	 ale	
dává	tušit,	že	tu	sedí	velká	naděje	domá-
cího	sportovního	dorostu.	To	se	ostatně	
za	okamžik	potvrdí,	když	se	na	mé	přání	
postaví	 a	 ve	 volném	 prostoru	 předvede	
s	klidem	a	přesností	 sestavu	cviků,	po-
stojů	a	kopů,	o	jejichž	přesnosti	a	kvalitě	
provedení	není	pochyb.	Jako	by	v	ten	mo-
ment	 povyrostla.	 Tak	 to	 je	 wushu,	 čín-
ské	bojové	umění,	a	jeho	žákovská	šam-
pionka	 kuřimské	 školy	 bojového	 umění	
z	Tišnova.

Jak by ses čtenářům Tišnovských novin 
představila, kdo jsi a kde žiješ?
	 Jmenuji	 se	Nicol	 Svobodová,	 narodila	
jsem	se	v	Boskovicích,	s	rodiči	a	starším	
bratrem	žiji	v	Tišnově	na	Trnci	a	chodím	
do	3.	třídy	na	Základní	školu	Smíškova.	

co tě vedlo k tomu věnovat se už 
v osmi letech čínským bojovým spor-
tům, zvlášť když jsi holka? 
	 Motivací	mi	bylo	věnovat	 se	něčemu,	
co	mi	pomůže	se	ubránit.	S	nápadem	při-
šel	táta,	abych	se	uměla	bránit	třeba	před	
klukama,	hlavně	pak	před	starším	brat-
rem…	(smích)

Máš za sebou už dva roky. patříš tak 
ve vaší skupině ke starším „mazákům“?
	 Začínala	jsem	v	1.	třídě,	když	mi	bylo	
šest	let.	Do	cvičení	nastupují	děti	mladší	
nebo	starší,	holky	 i	kluci.	Ty	počty	 jsou	
zhruba	stejné.	Každý	rok	je	nábor	a	vzni-
ká	nová	skupinka.	Noví	začínají	v	katego-
rii	začátečníků.	Já	už	teď	chodím	na	tré-
ninky	v	kategorii	pokročilých	se	staršími.	

Teď malá otázka na maminku, která 
tu s námi sedí. co jste na nápad svého 
manžela říkala vy? 
	 Osobně	jsem	se	tomu	nebránila.	Mám	
za	 to,	 že	 jde	 o	 pěkný	 sport,	 který	 dceři	
hodně	dává.	Především	hodnotím	výcho-
vu	ke	kázni	a	úctě	k	druhým.	To	naše	děti	
zejména	hodně	potřebují.	

Hlavním motivem čínských bojových 
umění je tedy sebeobrana a snaha vy-
cvičit své tělo a podřídit ho sebekont-
role. Jak se po těch dvou letech cítíš? 
	 Začalo	mě	to	víc	bavit.	Už	mi	jdou	lépe	
postoje	 a	 skoky.	 Jako	 začátečníkovi	 mi	
nešly	 některé	 otočky,	 ale	 teď	 už	 mi	 to	
po	dvou	letech	jde	líp.	

kdybys popsala, jak probíhá trénink? 
	 Naše	skupinka	na	 tréninku	mívá	okolo	
15–20	 lidí.	 Ve	 skupině	 pokročilých	 je	 nás	
asi	 10.	 Trénink	 vede	 naše	 trenérka	 (sifu	
Helena	 Vičarová	 –	 hlavní	 trenérka	 mládeže	
Školy	 bojových	 umění	 Wushu	 Kuřim,	 pozn.	
red.),	která	si	nás	seřadí	do	zástupů.	Někdy	
začínáme	trénink	hrou	na	zahřátí	a	rozbě-
hání.	 Pak	 se	 věnujeme	 jednotlivým	 sesta-
vám	a	cvičíme	postoje.	Tréninky	trvají	dvě	
hodiny	a	máme	je	dvakrát	týdně.	Protože	cí-
lem	je	především	příprava	na	soutěže,	před	
závody	míváme	individuální	tréninky	navíc.

Nechybí ti trochu volný čas, když jsi 
takhle zapřažená?
	 Ani	moc	ne.	

A jak probíhají samotné soutěže? co 
se na nich vlastně hodnotí? 
	 Na	soutěži	předvádíme	předem	připra-
vené	sestavy	na	čas	a	soutěžíme	v	jednot-
livých	kategoriích	podle	věku.	Já	jsem	do-
teď	soutěžila	v	kategorii	do	8	let,	od	ledna	
se	posunu	do	kategorie	do	11	let.	Rozhod-
čí	hodnotí	způsob	provedení	sestavy.

když bys to víc přiblížila…
	 Jsou	sestavy,	které	cvičím	sama	(taolu),	
ale	některé	jsou	i	pro	dva	(sanda),	také	se	
cvičí	se	zbraní	nebo	bez	ní.	Zatím	jsem	cvi-
čila	 sama	 a	 beze	 zbraně.	 A	 teď	 už	 mám	
i	zbraň.	Začala	jsem	s	holí.	Dál	bych	chtěla	
pokračovat	ve	cvičení	s	mečem	nebo	dýka-
mi.	Je	to	náročnější,	protože	i	když	máme	
jen	repliky	z	plechu,	i	tak	se	s	nimi	dá	po-
řezat.	Nebezpečnější	jsou	halapartna	nebo	
trojzubec,	které	už	mají	ostré	špice.

když už se wushu věnuješ dva roky, 
kam bys to chtěla nakonec dotáhnout? 
	 Chtěla	bych	úspěšně	absolvovat	všech-
ny	zkoušky	a	potom	pomáhat	paní	trenér-

ce	 s	 nováčkama.	 Zkoušky	 jsou	 dvakrát	
za	rok,	za	každou	získávám	tzv.	placku.	Já	
mám	třetí	placku,	ale	všech	placek	je	pět.	
Každá	má	svůj	název	–	opice,	kudlanka,	
tygr,	 orel	 a	 drak	 –	 a	 je	 průkazkou	 úrov-
ně	jak	fyzické	připravenosti,	tak	zvládnu-
tí	 cvičební	 sestavy.	 Takže	 jsem	 teď	 tygr	
a	ještě	mi	zbývá	získat	placky	dvě.	

Jak rychle se to dá zvládnout? 
	 Dvě	 placky	 za	 dva	 roky.	 Každá	 ka-
tegorie	 trvá	 zhruba	 jeden	 rok.	 Hlavně	
proto,	 že	 zkoušky	 jsou	 fyzicky	 náročné,	
dělají	se	někdy	i	opakovaně.	Úspěch	není	
u	zkoušky	zaručený.	

V jakých soutěžích jsi tedy už sklidila 
úspěch?
	 V	 březnu	 se	 konal	 v	 Brně	 Moravský 
pohár 2019,	 kde	 se	 mi	 podařilo	 umístit	
na	1.	místě	ve	své	kategorii	dívky	do	8	let,	
v	kategorii	Taolu	tradiční	formy	beze	zbraně.	
9.	 listopadu	se	konala	v	Brně	 Juniorská 
liga 2019,	 kde	 jsem	 byla	 ve	 dvou	 kate-
goriích	–	Taolu	tradiční	formy	beze	zbraně,	
tam	jsem	skončila	3.,	a	dále	Taolu	tradiční	
formy	 se	 zbraní,	 kde	 jsem	 vyhrála.	 Zatím	
poslední	 a	 největší	 soutěží	 bylo	 Mistrov-
ství	republiky	v	Praze	30.	 listopadu,	kde	
jsem	v	obou	kategoriích	vyhrála	1.	místo.

kromě velké gratulace a přání dalších 
úspěchů na soutěžích v roce 2020 po-
ložím ještě poslední otázku: kung-fu 
nebo wushu, jak je to správně? 
	 Učí	nás,	ať	svůj	sport	nazýváme	wushu.

	 Výuce	wushu	se	věnuje	škola	čínského	
bojového	umění	v	Kuřimi,	jejíž	žáci	se	zú-
častňují	řady	juniorských	soutěží.	Informa-
ce	pro	zájemce	na	www.wushukurim.cz.

WuSHu A NICOL SVOBODOVÁ
čínské boJové umění ovládnou i děti

Vladimír Vecheta

Nicol Svobodová na snímku ze svého sou-
kromého archivu.
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	 Mladí	 fotbalisté	 ze	
ZŠ	 Nedvědice	 dosáhli	
překvapivého	 a	 skvě-

lého	úspěchu.	V	kategorii	do	9.	tříd	zvítě-
zili	na	turnaji	v	minifotbalu	(5+1)	24.	9.	
v	Tišnově,	odkud	postoupili	do	okresního	
kola	do	Želešic,	kde	2.	10.	opět	nenašli	
přemožitele.	 Prvním	 místem	 na	 okres-
ním	turnaji	si	tak	vybojovali	postup	mezi	
nejlepší	 školy	 v	 Jihomoravském	 kraji	
a	na	jaře	budou	reprezentovat	okres	Br-
no-venkov.
	 V	okrskovém	kole	mužstev	základních	
škol	 z	 Tišnovska	 překonali	 všechny	 tiš-
novské	favority.	Zvítězili	nad	ZŠ	28.	října	
1:0,	nad	Gymnáziem	3:2,	se	ZŠ	Lomnice	
remizovali	 0:0	 a	 v	 rozhodujícím	 utkání	
porazili	 ZŠ	 Smíškova	 2:0.	 Výsledkem	
bylo	nečekané	první	místo	a	postup	mezi	
nejlepší	okresní	týmy.
	 Do	okresního	finále	postoupilo	šest	ví-
tězů	 okrskových	 kol	 a	 pořadatelský	 tým	
ze	Želešic.	Náš	tým	před	začátkem	turnaje	
rozhodně	 nepatřil	 mezi	 favority,	 obzvlášť	
když	byl	nalosován	do	čtyřčlenné	skupiny	

se	 silnými	 Ivančicemi	 a	 Židlochovicemi.	
Ve	skupině	se	však	prezentujeme	skvělými	
výkony	 a	 překvapujeme	 soupeře	 výhrami	
2:0	nad	Střelicemi,	remízou	0:0	s	Židlocho-
vicemi	a	výhrou	1:0	nad	Ivančicemi.
	 V	utkání	o	postup	do	finále	potkáváme	
domácí	tým	z	Želešic.	Na	soupeře	si	věří-
me,	protože	naše	skupina	se	ukázala	jako	
obtížnější.	V	zápase	diktujeme	tempo	hry,	
máme	 šance	 a	 hlavně	 Šimona	 Kroupu,	
který	 dvě	 šance	 proměňuje	 v	 gól.	 Díky	
zodpovědnému	 výkonu	 celého	 mužstva	
vítězíme	2:0	a	jsme	ve	finále!
	 Finálovým	soupeřem	 je	podle	očekává-
ní	družstvo	z	Ivančic.	Dobře	známý	favorit	
touží	po	odplatě	nečekané	prohry	ze	skupi-
ny	a	už	se	těší	na	postup	do	krajského	finá-
le.	Proti	stojí	nadšení	bojovníci	ze	ZŠ	Ned-
vědice	a	jejich	velká	touha	po	historickém	
úspěchu.	 Pokud	 chceme	 uspět,	 musíme	
předvést	výkon	na	hranici	svých	možností.
	 Zápas	se	hraje	ve	vysokém	tempu	a	má	
velkou	kvalitu,	ale	až	do	závěrečného	hviz-
du	se	skóre	nemění	a	o	konečném	výsledku	
musí	rozhodnout	penalty.	Celý	turnaj	jsme	

odehráli,	 díky	 brankáři	 Pavlu	 Hanáčkovi	
a	 bojovnosti	 celého	 týmu,	 bez	 obdržené	
branky	v	normální	hrací	době,	přesto	celko-
vého	vítěze	určí	až	penaltový	rozstřel.
	 Při	penaltách	v	úvodu	prohráváme,	ale	
závěrečné	drama	nakonec	otáčíme	v	náš	
prospěch.	 Radek	 Pokorný	 poslední	 kop	
proměňuje	 a	 spouští	 gejzír	 radosti	 nás	
všech,	kteří	na	sebe	naskáčeme	na	jednu	
velkou	hromadu	šťastlivců!
	 Tým	 ZŠ	 Nedvědice	 vítězí	 a	 postupuje	
mezi	 nejlepší	 týmy	 v	 celém	 Jihomorav-
ském	kraji!	Vynikající	týmový	výkon	ned-
vědických,	doubravnických	a	věžeňských	
kluků	ze	ZŠ	Nedvědice	přinesl	historický	
úspěch.

Sestava vítězů:
Brankář:	Pavel	Hanáček
Obránci:	Jakub	Crhák,	Lukáš	Kožík,	
Radek	Pokorný,	Radim	Šikula
Záložníci	a	útočníci:	Filip	Halvoník,	
Vladimír	Jambor,	Vojtěch	Jedlička	
(kapitán),	Šimon	Kroupa,	Ladislav	
Kučírek,	Patrik	Šibor

Seberová nejrychlejší 
na jižní Moravě

	 Na	 halovém	 Mistrovství	 Jihomorav-
ského	 kraje	 mladšího	 a	 staršího	 žactva	
17.	 1.	 2020	 v	 Ostravě	 nastoupili	 dva	
tišnovští	 závodníci.	 Nejprve	 v	 mlad-
ších	 žákyních	 zažila	 vydařený	 den	 Ane-
ta	 Seberová,	 která	 suverénně	 zvítězila	
na	 60	m	 př.	 (10,45	 s)	 a	 poté	 vybojovala	
bronz	na	150	m	sprintu	(21,66	s).	Ondřej	
Černý	ve	starších	žácích	nejprve	skončil	
9.	v	nejkratším	sprintu	na	60	m	(8,13	s)	
a	poté	10.	na	150	m	(19,91	s),	obě	disci-
plíny	ve	výrazně	zlepšených	osobácích.
	 Kontrolní	závody	mladšího	žactva	pro-
běhly	o	týden	dřív,	a	to	10.	1.	2020	v	Olo-
mouci.	Zde	Aneta	Seberová	vyhrála	60	m	
př.	mladších	žákyň	časem	10,75	s.

	 Hanka	 Blažková	 vstoupila	 do	 letošní	
haly	velmi	solidním	výkonem.	Na	zahajo-
vacích	závodech	4.	1.	2020	v	Ostravě	za-
běhla	na	60	m	sprintu	časy	7,91	s	a	ve	fi-
nále	 7,78	 s.	 Pokaždé	 se	 musela	 sklonit	
před	Karolínou	Maňasovou	 z	Nového	 Ji-
čína,	 obě	dvě	 sprinterky	 se	 tak	dělí	 ak-
tuálně	o	3.–4.	místo	v	letošních	doroste-
neckých	tabulkách	České	republiky.	Poté	
Hanka	 zaběhla	 300	m	 za	 42,06	s,	 kde	
tuto	trať	opanovala.	Tento	čas	je	aktuál-
ně	3.	v	republikových	tabulkách.
	 Halová	 sezóna	 vyvrcholí	Mistrovstvím	
Moravy	a	Slezska	pro	mladší	žactvo	31.	1.	
2020,	pro	starší	 žactvo	1.	2.	2020	a	pro	
dorost	2.	2.	2020.	Dorostenky	poté	ukončí	
sezónu	 halovým	 mistrovstvím	 České	 re-
publiky	v	termínu	15.–16.	2.	2020.

NejLePŠÍ FOTBALISTY MÁ ZŠ NeDVěDICe
mistrovský úsPěch žáků na okresním turnaJi v miniFotbalu

Ondřej Smutný

ATLeTICKÁ SeZóNA 2020 ZAHÁjeNA
Martin Sebera

Ondřej Černý a Aneta Seberová.
Foto: Martin Sebera
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	 V	 sobotu	 21.	 prosince	 se	 uskutečnil	 ve	 sportovní	 hale	 SSK	
již	12.	 ročník	 futsalového	 turnaje	PT	Cup.	Turnaj,	který	pořádá	
spolek	Plniči	 trubiček,	se	hrál	poprvé	v	 roce	2008	za	účasti	20	
družstev.	Tento	počet	vydržel	až	do	8.	ročníku	v	roce	2015.	O	rok	
později	kvůli	nevyhovujícímu	termínu	bylo	družstev	pouze	třináct,	
další	 dva	 roky	 přizpůsobili	 pořadatelé	 rozpis	 turnaje	 účasti	 16	
týmů.	Letos	vinou	posunutého	termínu	futsalových	soutěží	druhé	
ligy,	divize	a	krajského	přeboru	startovalo	opět	„jen“	13	družstev.	
	 Turnaj	v	průběhu	let	získával	svou	prestiž.	Zúčastnili	se	jej	
například	 i	 někteří	 prvoligoví	 fotbalisté	 či	 hráči	 české	 repre-
zentace	 ve	 futsale	 a	 malém	 fotbale.	 Například	 Jan	 Štohanzl	
(hráč	Jihlavy,	Teplic,	Bohemians,	Mladé	Boleslavi,	Slavie	Praha	
a	 Zbrojovky	 Brno),	 David	 Cupák	 (reprezentant	 české	 futsalo-
vé	reprezentace),	Jan	Koudelka	(mistr	světa	s	reprezentací	ČR	
v	malém	fotbale)	nebo	Zbyněk	Trdý	(legenda	z	Lískovce).
	 Mezi	družstvy	se	postupně	začaly	objevovat	týmy	hrající	fut-
salové	soutěže	na	vysoké	domácí	úrovni,	 a	dokonce	se	 turnaj	
pětkrát	uskutečnil	i	s	mezinárodní	účastí.	Během	těch	několika	
let	 zde	 mezi	 sebou	 bojovaly	 týmy	 z	 druhé	 futsalové	 ligy	 jako	
domácí	Květnice	Tišnov,	Žabinští	vlci	Brno	nebo	Tango	Hodonín.	

Několik	turnajů	v	tišnovské	hale	odehrály	týmy	z	Hustopečí,	Ja-
roměře,	Prahy	a	pětkrát	dokonce	přes	moldavské	velvyslanectví	
i	družstvo	Zimbru	Olymp.	Památné	byly	vždy	zápasy	mezi	vý-
běry	 Jiřího	Chlupa	a	Květnicí	Tišnov,	kde	šlo	opravdu	doslova	
o	bratrovražedný	souboj	a	mnohdy	se	zápas	nevyhnul	i	nějaké	
potyčce.	V	posledních	 letech	nejenom	na	hřišti	 vyniká	hlavně	
družstvo	Trubiči	plniček,	které	je	poskládáno	opravdu	z	různých	
koutů	Evropy.	Nastupují	za	ně	například	bývalý	talent	Manches-
teru	United	Paulo	Karochinho	nebo	„brazilský	árijec“	Citrinho.	
	 PT	Cup	již	třetím	rokem	spolupracuje	se	sdružením	NEVZDA-
VEJTO.CZ,	které	založili	dva	mladí	muži,	Jakub	Šudák	z	Předkláš-
teří	a	Martin	Krček	z	Kladna.	Oba	chlapce	kromě	přátelství	spoju-
je	bohužel	i	společná	nemoc,	která	nese	název	svalová	dystrofie.
	 Letošní	ročník	byl	nesmírně	vyrovnaný.	Ze	dvou	skupin	po-
stoupily	do	play-off	vždy	první	čtyři	týmy	a	vyhrát	mohl	opravdu	
kdokoliv.	Rozhodla	nakonec	zkušenost.	Z	vítězství	se	zaslouže-
ně	radoval	výběr	TJ	Šerkovice,	složený	z	bývalých	hráčů	Květ-
nice	Tišnov,	který	pod	vedením	Jiřího	Pavlíčka	v	loňském	roce	
suverénně	zvítězil	ve	3.	lize	malé	kopané	v	části	Blanensko.	Šer-
kovice	ve	finále	vyzvaly	družstvo	Fanklub	defenzivního	fotbalu,	

za	který	nastupují	bývalí	tišnovští	fotbalisté	a	momentálně	hráči	
Moravské	Slavie	Brno	Dominik	Pořízek	a	Dominik	Bartoš.	Zá-
pas	skončil	i	přes	převahu	hráčů	Šerkovic	0:0	a	o	vítězi	rozhod-
ly	až	pokutové	kopy.	Ten	poslední	proměnil	Michal	Neudecker	
a	rozpoutal	vítězné	oslavy.	Třetí	místo	vybojoval	tým	Tango	Ho-
donín,	poskládaný	převážně	z	hráčů	druhé	futsalové	ligy.	Čtvrtí	
skončili	Šakalové	pod	vedením	nejlepšího	aktuálního	fotbalisty	
Tišnova	a	okolí	Kevina	Babičky,	bývalého	hráče	Zbrojovky	Brno.	
Domácí	družstvo	Plniči	trubiček	podlehlo	stejně	jako	v	loňském	
roce	ve	čtvrtfinále	Tangu	Hodonín,	tentokrát	v	poměru	0:1.
	 Letos	v	prosinci	se	tedy	uvidíme	potřinácté,	a	jak	jednou	pro-
nesla	do	místní	 televize	 legenda	z	Holmenkollenu	Marcel	Ma-
rek:	„Možná	bude	i	ohňostroj.“

Foto:	Michal	Juříček

PT CuP jIŽ PODVANÁCTÉ
Václav Seyfert ml.

Pořadatelé zvolili jako symbol letošního turnaje LÍPU.

Vítězný tým TJ Šerkovice. Horní řada zleva: trenér Jiří Pavlíček, To-
máš Zdražil, Jakub Panovský, Michal Sokol, Michal Neudecker. Dolní 
řada zleva: Marek Brodecký, Tomáš Panáček, Martin Chlup, Jan Hla-
voněk, Lukáš Panovský.

Výbor Místní organizace Svazu 
tělesně postižených zve své členy
na schůzi, která bude 18. 2. 2020
ve 14.00 na penzionu. Budou se 
vybírat členské příspěvky.

Pořádáte sportovní akci, turnaj, soutěž?
Dosáhli jste úspěchu a ocenění?

Dejte o sobě vědět
na stránkách Tišnovských novin!
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přehled akcí v Tišnově a okolí
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 číslo 02

2020

Datum Čas Akce Místo Organizuje

St
15. 1. 

–15. 6.
Výtvarná soutěž: Vezmi si pastelku, 
tužku, štětec…

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

So 1. 2. 21.00–3.00 Záviš v Gatsby, afterparty DJky z Brna Gatsby music bar Gatsby music bar 

Po 3. 2. 9.30–10.30 Karneval v kroužku Kulíšci I. Rodinné centrum Studánka Rodinné centrum Studánka

Po 3. 2. 18.00–21.00
Moderní PSYCHOHYGIENA – Práce 
na zlepšení zdraví a psychické odolnosti, 
EFT, koučovací techniky

Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro 
BALANCE INSTITUT

BALANCE INSTITUT, z. s.

Út 4. 2. 9.30–10.30 Karneval v kroužku Kulíšci II. Rodinné centrum Studánka Rodinné centrum Studánka

Čt 6. 2. 9.30–10.30 Karneval v kroužku Zpívánky Rodinné centrum Studánka Rodinné centrum Studánka

Čt 6. 2. 18.00–19.30 Relaxace a imaginace Rodinné centrum Studánka Rodinné centrum Studánka

Pá 7. 2. 20.00–3.00
Stompin'Dog v Gatsby + ochutnávka 
tišnovských piv

Gatsby music bar Gatsby music bar 

So 8. 2. 20.00–3.00 Tišnovské Maškaření Gatsby music bar Gatsby music bar 

So 8. 2. 20.00–2.00 Společenský ples Orlovna Lomnice Orel jednota Lomnice 

Ne 9. 2. 14.00–14.45 Hrnečku, vař! Podhorácké muzeum v Předklášteří Podhorácké muzeum

Ne 9. 2. 15.30–16.15 Hrnečku, vař! Podhorácké muzeum v Předklášteří Podhorácké muzeum

Út 11. 2. 18.00–19.30 O životě s vědomím přítomnosti smrti
Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro 
BALANCE INSTITUT

BALANCE INSTITUT, z. s.

Čt 13. 2. 18.15–20.00 Alpha nursing – citlivá péče o miminko Rodinné centrum Studánka Rodinné centrum Studánka

Čt 13. 2. 19.00–21.30 Čecháčci a Čoboláci Kino Svatka MěKS Tišnov

Pá 14. 2. 21.00–23.00 Pink Floyd Revival Brno – koncert Gatsby music bar Gatsby music bar 

So 15. 2. 21.00–3.00
Mucha – koncert kontroverzní 
písničkářky, afterparty DJ Harosh

Gatsby music bar Gatsby music bar 

Po
17. 2. 

–21. 2.
Příměstský tábor o jarních prázdninách prostory Inspira Inspiro Tišnov

Čt 20. 2. 8.30–11.00
Snídaně v knihovně – Libor Winkler – 
Život v komplexitě 

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

Pá 21. 2. 22.00–3.00
House legends from Brno–house, deep 
house music

Gatsby music bar Gatsby music bar 

So 22. 2. 14.00–18.30
Osvoboďte tělo od bolesti a stresu 
a dodejte svému životu energii

Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro 
BALANCE INSTITUT

BALANCE INSTITUT, z. s.

So 22. 2. 19.30–02.00 XVI. reprezentační ples města Tišnov Sokolovna Tišnov MěKS Tišnov

So 22. 2. 21.00–4.00
Gatsby's fever – sobotní tancovačka, 
DJ Lais

Gatsby music bar Gatsby music bar 

Ne 23. 2. 14.00–17.00 Dětský karneval Sokolovna Lomnice Orel jednota Lomnice

Po 24. 2. 16.00–17.30
Dráčci – hravý program pro rodiče 
s hyperaktivními a neklidnými dětmi 
– 1. setkání

Rodinné centrum Studánka Rodinné centrum Studánka

Po 24. 2. 19.30–21.00 Jeff Alkire Quartet Velký sál MěKS MěsKS Tišnov

St 26. 2. 15.00–16.15
Písničky ze starých časů – Dál se valí 
kameny

Knihovna DPS, Králova 1742, Tišnov deTOX

St 26. 2. 15.00–15.45 Předškoláček 1. skupina – 1. setkání ZŠ 28. října, Tišnov Rodinné centrum Studánka
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St 26. 2. 16.00–16.45 Předškoláček 2. skupina – 1. setkání ZŠ 28. října, Tišnov Rodinné centrum Studánka

Čt 27. 2. 16.30–19.30 Jak vychovávat kluky a nezbláznit se Rodinné centrum Studánka Rodinné centrum Studánka

Pá 28. 2. 8.00–12.00 Staré dobré časy Pavla Čecha Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

Pá 28. 2. 20.00–3.00
Blues vs. cimbál – Hoochie Coochie 
band + Cimbálová muzika T. Zouhara

Gatsby music bar Gatsby music bar 

Pá 28. 2. 20.00–2.00 4. ples městyse Lomnice Sokolovna Lomnice Městys Lomnice 

So 29. 2. 21.00–4.00
Gatsby's fever DJ Messer – pravidelná 
sobotní tancovačka

Gatsby music bar Gatsby music bar 

Po 2. 3. 18.00–21.00
Moderní PSYCHOHYGIENA – Práce 
na zlepšení zdraví a psychické odolnosti, 
EFT, koučovací techniky

Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro 
BALANCE INSTITUT

BALANCE INSTITUT, z. s.

Út 3. 3. 17.00–18.00 Psychohygiena pro maminky malých dětí
Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro 
BALANCE INSTITUT

BALANCE INSTITUT, z. s.

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

20. 1. – 28. 2. 2020 Výstava obrazů – Jan Turánek Městská knihovna Tišnov

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

Datum Čas Utkání nebo název akce Místo Organizuje

tenis So 1. 2. 8.00 Okresní přebor Brno-venkov starších žákyň hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

basketbal So 1. 2. 9.00 SKB Tišnov (+ Skok.Brno, Žďár), hoši U12, turnaj těl. ZŠ Smíškova SKB Tišnov

futsal So 1. 2. 20.00 ASM Dolní Loučky B – Havlíčkův Brod hala SSK Tišnov ASM Dol. Loučky

tenis Ne 2. 2. 8.00 Okresní přebor Brno-venkov starších žákyň hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

tenis So 8. 2. 8.00 Wilson Cup, turnaj mladších žáků a žákyň hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

basketbal So 8. 2. 9.00 SKB Tišnov – BBK Brno, dívky U19, 1. zápas hala SSK Tišnov SKB Tišnov

basketbal So 8. 2. 11.00 SKB Tišnov – BBK Brno, dívky U19, 2. zápas hala SSK Tišnov SKB Tišnov

futsal So 8. 2. 20.00 ASM Dolní Loučky B – Sokol Troubsko hala SSK Tišnov ASM Dol. Loučky

tenis Ne 9. 2. 8.00 Wilson Cup, turnaj mladších žáků a žákyň hala SSK Tišnov SK Tenis Tišnov

stol.tenis Ne 9. 2. 9.00 TTC Koral Tišnov C – D. Hor. Loučky těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

stol.tenis Ne 16. 2. 9.00 TTC Koral Tišnov C – Sokol Lažánky C těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

futsal Pá 21. 2. 20.00 ASM Dolní Loučky B – Technika Brno hala SSK Tišnov ASM Dol. Loučky

stol.tenis So 22. 2. 16.00 TTC Koral Tišnov – Orel Silůvky těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

stol.tenis So 22. 2. 16.00 TTC Koral Tišnov B – KST Kunštát těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

stol.tenis Ne 23. 2. 10.00 TTC Koral Tišnov – Sokol Brno I těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

stol.tenis Ne 23. 2. 10.00 TTC Koral Tišnov B – Sokol Lažánky těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

futsal Pá 28. 2. 20.00 ASM Dolní Loučky – Baník Ostrava, 2. liga hala SSK Tišnov ASM Dol. Loučky

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:

Datum Čas Akce Místo Organizuje
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Cínované šperky 
květa kolaříková
13. 1. – 29. 2. 2020
Městská knihovna Tišnov

kamínky. odjakživa člověka velice přitahují. Je-
jich nepřeberná barevnost a různorodost povrchů 
pobízejí fantazii a kreativitu. Cínování je jednou 
z možností, jak i z obyčejného valounku vytvořit 
jedinečný originální šperk. Výstava je přístupná 
vždy v půjčovní době knihovny.

vezMi si pasTelku,
Tužku, šTěTeC…
výtvarná soutěž
15. 1. – 15. 6. 2020
Městská knihovna Tišnov

dětské oddělení vyhlašuje 4. ročník výtvarné 
soutěže pro děti na téma: ilustrace v dětské kni-
ze. děti mohou podle fantazie vytvořit a vyzdo-
bit knihu, knižní obal či záložku. pro jednotlivé 
i velké společné práce můžete zvolit jakoukoliv 
techniku i pestrý výběr materiálů. Výtvarné prá-
ce odevzdejte v Měk tišnov do 15. června 2020. 
na zadní stranu obrázku napište svoje jméno, ad-
resu, telefonický kontakt domů a e-mailovou ad-
resu. Vítězné práce budou vystaveny v dětském 
oddělení od července do září.

Jan Turánek 
výstava obrazů
20. 1. – 29. 2. 2020
Městská knihovna Tišnov

od dětství inklinoval k výtvarnému vyjádření 
svých prožitků. Malbě a kresbě se začal věnovat 
asi před čtyřmi lety, po ukončení studia na střed-
ní škole, inspiraci pro svoji tvorbu hledal pře-
devším v městských oblastech a v přírodě, kde 
tráví většinu svého volného času. často volí ná-
měty, které nejsou ovlivněné reálnými místy, ale 
snaží se v nich zachovat dojmy nabyté například 
z procházky v přírodě. proto část jeho výtvarného 
projevu zahrnují malby s tematikou fantaskních 
míst. Věnuje se akvarelové technice malby, je 
samouk. ovlivnila jej především tvorba ruských 

a francouzských akvarelistů a českých krajinářů 
20. století. Výstava je přístupná vždy v půjčovní 
době knihovny.

Cvičení pro ženy
zdravá a krásná
středy 8.00–8.45 hod.
rodinné centrum studánka

stále je možné připojit se k rannímu cvičení žen. 
Vede ho zkušená fyzioterapeutka Mgr. Martina 
šaclová. zaměřujeme se zejména na správné 
držení těla, aktivaci hlubokého stabilizačního 
systému a prevenci bolestí pohybového apará-
tu. ženy se učí při cvičení správně dýchat a ne-
přetěžovat rizikové partie nevhodnými návyky. 
V případě zájmu zajistíme hlídání dětí. Je nutné 
přihlásit se předem.

Tišnov plesá aneb do TřeTiCe 
všeho dobrého!
1. 2. 2020, 19.00–4.00 hod.
sokolovna Tišnov

rádi bychom Vás pozvali na společenskou akci 
tišnov plesá. k tanci zahraje oblíbená kapela 
ereMY. s ní se na pódiu bude střídat uskupe-
ní bývalých studentů Gymnázia tišnov shot-C 
a vše zakončí tradičně dJ Messer. Vstupenky 
bude možné zakoupit v předprodeji za 200 kč 
nebo na místě za 250 kč. předprodej probíhá 
v prodejně stYlesport, dvořáčkova 66, tiš-
nov. těšíme se na Vás!

proJekCe filMů Marka Thera
2., 9., 16., 23. 2. 2020
od 16.00 hod.
Galerie Josefa Jambora

nedělní projekce krátkých filmů vizuálního umělce 
Marka thera doprovází aktuální výstavu s názvem 
kusch! v GJJ. Mitsu (2018): Hraběnka Mitsuko 
Maria thekla Coudenhove-kalergi byla první Ja-
ponkou, která na přelomu 19. století přišla do ev-
ropy. Film se volně inspiruje historickými prame-
ny, opírá se o jedinečnou imaginaci Marka thera 
a jeho osvědčený cit pro vyprávění nevyřčeným. 
pflaumen (2011): píše se rok 1946. Malý chlapec 

a jeho matka jsou sudetští němci a musí opustit 
svůj domov. ludvík nechce jít pryč a utíká do své-
ho lesa. Matka se ho vydává hledat...

karnevalový Týden
v rC sTudánka
3.–6. 2. 2020, 9.30–11.00 hod.
rodinné centrum studánka

zveme rodiče s malými dětmi na karneval do stu-
dánky. tentokrát bude na téma cirkus. V rámci 
karnevalového týdne proběhnou hned tři karne-
valy – v kroužku kulíšci mladší, kulíšci starší 
a zpívánky. Budeme si hrát, zpívat, soutěžit a ve-
selit se v maskách i bez. Je nutné přihlásit se přes 
rezervační systém na www.studanka-tisnov.cz.

den oTevřenýCh dveří 
4. 2. 2020, 14.00–18.00 hod.
Gymnázium Tišnov  

zájemci o studium, rodiče i veřejnost  si prohléd-
nou všechny kmenové třídy i odborné učebny 
gymnázia a vyzkouší si cvičné testy z matematiky 
a českého jazyka. testy jsou pro žáky z 5. i mi-
motišnovských zš 9. tříd. žáci 9. tříd tišnovských 
zš si mohou testování vyzkoušet již od 11.40. 
www.gym-tisnov.cz.

večer s foToGrafií
klub přátel fotografie Tišnov
5. 2. 2020, 17.30 hod. 
kino svratka

kpFt a Měks společně zvou na již Vi. ročník 
velkoplošné komentované prezentace fotogra-
fií svých členů a hostů (sítora, Výleta, šubert, 
M. Buček, Ferov). Vstup volný.
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relaxaCe a iMaGinaCe
6. 2. 2020, 18.00–19.30
rodinné centrum studánka

přijďte si odpočinout po náročném pracov-
ním vytížení! relaxační metody přinášejí pocity 
osvěžení, uklidnění a štěstí. tyto pozitivní pocity 
neprožívá jenom mysl, ale celé tělo. relaxace 
a imaginace probíhá pod vedením psycholožky 
Mgr. Hany pelčákové kubecové. Je nutné přihlá-
sit se předem. 

pohádka hrnečku, vař!
9. 2. 2020 ve 14.00 a 15.30 hod.
podhorácké muzeum

podhorácké muzeum uspořádá ve spolupráci 
s divadlem strom z Brna divadelní představení 
pro děti, známou pohádku Hrnečku, vař! Je to 
doprovodná akce k výstavě Jídlo zimního času, 
konat se budou dokonce dvě představení, a to 
v neděli 9. 2. ve 14.00 a 15.30 hodin. prosíme 
rodiny nebo instituce, aby se ozvaly v předstihu 
pro lepší rozdělení publika do těchto dvou časů. 
těšíme se!

foTofesTival ozvěny foToJaTek
12. 2. 2020, od 18.00 hod.
26. 2. 2020, od 18.00 hod.
18. 3. 2020, od 18.00 hod.
Galerie Josefa Jambora

tři večery projekcí fotografií z toho nejlepšího, co 
nabízí světová i domácí tvůrčí a dokumentární fo-
tografie. od roku 2007 tento potulný festival pro-
mítá po celé čr fotografické série s hudebním 
doprovodem. zásadou je vybírat fotografie, které 
osloví široké publikum a přitom se svou kvalitou 
a originalitou vymykají tvorbě většiny fotografů. 
ozvěny Fotojatek proběhnou ve spolupráci GJJ 
s Miroslavem pálkou.

alpha nursinG
– CiTlivá péče o MiMinko
13. 2. 2020, 8.15–20.00 hod.
rodinné centrum studánka

zveme vás na seminář Mgr. Hany pelčákové ku-
becové, psycholožky a alpha nursing poradkyně. 
dozvíte se, co je pro miminka do 1 roku důležité 
z hlediska psychického vývoje a jak postupovat, 
aby rozvoj jejich osobnosti probíhal harmonicky. 
seminář je vhodný i pro rodiče, kteří už své dě-
ťátko doma mají a potýkají se s jeho nadměrným 
neklidem a plačtivostí, případně je pro ně nová 
rodičovská role emočně náročná a vyčerpávající. 
Je nutné přihlásit se předem.

nářez – výstava nevšedních
dřevěných obrazů
15. 2. – 1. 3. 2020
Galerie diana Tišnov, koráb 133

Výstava představí mnoho zajímavých řezů různých 
dřevin a velikostí. součástí jsou i fotografie zachy-
cující nevratné momenty v barevnosti a tvarů dře-
věných „koleček“. Vernisáž je v sobotu 15. února 
2020 ve 14.00 v galerii diana. součástí vernisáže 
bude vystoupení bubenické a taneční skupiny 
www.cyranovyboty.cz a přednáškou doplní odbor-
ník na dřeviny ing. Jaroslav kolařík, ph.d.

inspiraTivní snídaně v knihovně
libor Winkler – život v komplexitě
20. 2. 2020 v 8.30 hod.
Městská knihovna Tišnov

úspěšní lidé jsou schopni se pohybovat a pra-
covat ve více kontextech najednou. z každého 
si vyberou to nejlepší a vzájemně je kombinují. 
libor Winkler pohovoří o své cestě k nezávislo-
sti a o momentech, které jej formovaly. dozvíme 
se, proč podporuje umění a jak se k němu do-
stal, jaký má vztah k vědě nebo třeba jak se dívá 
na hranu mezi podporou a businessem. Jakých 
podnikatelů si váží a jaký je jeho vztah k risko-
vání a co on sám ve svém životě riskoval. Více 
informací na www.mktisnov.cz.

dráčCi 
začínáme 24. 2. 2020,
16.00–17.30 hod.
rodinné centrum studánka

Cyklus pondělních setkávání je určen především 
rodičům s dětmi, které jsou neklidné nebo ne-

soustředěné (zejména s adHd). program vede 
Mgr. kateřina žalčíková, psycholožka se zku-
šeností s dětmi s adHd. aktivity jsou zaměře-
ny na posílení hrubé a jemné motoriky, paměti, 
pozornosti, spolupráce a vztahu mezi rodičem 
a dítětem. Je nutné přihlásit se předem.

předškoláček
začínáme 26. 2. 2020, v 15.00 
a v 16.00 hod.
rodinné centrum studánka
(probíhá na zš 28. října)

edukativně-stimulační skupinky pro předškolní děti 
a jejich rodiče napomáhají ke snadnému nástupu 
dětí do školy. pod vedením psycholožky Mgr. Hany 
pelčákové kubecové získávají rodiče náměty pro 
práci s dítětem. společně pracují na tom, aby 
dítě bylo nejenom školně zralé, ale aby docházelo 
i k rovnoměrnému vývoji osobnosti a sociálních 
dovedností. Je nutné přihlásit se předem.

Jak vyChovávaT kluky
a nezblázniT se
27. 2. 2020, 16.30–19.30 hod.
rodinné centrum studánka

zveme vás na seminář psycholožky Vlaďky 
Bartákové, kde se rodiče kluků dozvědí, co se 
děje v klučičím testosteronovém mozku a co je 
u kluků vlastně všechno normální. zjistíte, jak 
pracovat s klučičí agresivitou tak, aby kluci svou 
vnitřní dynamiku uměli ovládat, a jak je možné 
zařídit, aby vás kluci vůbec uslyšeli. Je nutné 
přihlásit se předem. 

sTaré dobré časy pavla čeCha
28. 2. 2020 v 8.30 a 10.00 hod.
Městská knihovna Tišnov
oddělení pro děti a mládež

srdečně zveme žáky čtvrtých tříd na setkání 
s ilustrátorem pavlem čechem. pavel čech je 
od roku 2004 výtvarníkem na volné noze. píše 
a kreslí autorské knihy pro děti, za které dostal 
řadu ocenění (Muriel, Magnesia litera, zlatá stu-
ha a Cena knihovníků klubu dětských knihoven 
skip). V jeho tvorbě najdeme tajemné kouzlo 
připomínající staré dobré časy. 
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1.
so

17:00 ledové královsTví ii
usa | 103' | animovaný | přístupné | 130/110 kč | dab. 

20:00 Joker
usa | 122' | drama, kriminální | 15+ | 130 kč | tit. 

2.
ne

17:00 Tlapková paTrola: vždy ve sTřehu
usa | 65' | animovaný | přístupné | 130/110 kč | dab. 

19:30 příliš osobní znáMosT
čr | 107' | romantický | 15+ | 130 kč 

5.
st

17:30 večer s foToGrafií
prezentace fotografií | 90' | přístupné |
vstupné dobrovolné  

6.
čt

19:30 Modelář preMiéra
čr | 110' | psychologický, thriller | 12+ | 130 kč 

7.
pá

19:30 birds of prey preMiéra
(podivuhodná proMěna harley Quinn) 
usa | 109' | akční, dobrodružný, kriminální | 15+ |
130 kč | tit. 

8.
so

17:00 Tlapková paTrola: vždy ve sTřehu
usa | 65' | animovaný | přístupné | 130/110 kč | dab. 

19:30 bídníCi preMiéra
F | 102' | drama, kriminální | 12+ | 130 kč | tit. 

9.
ne

17:00 super MazlíčCi preMiéra
d, Cn | 89' | animovaný | přístupné | 130/110 kč | dab. 

19:30 píseŇ JMen preMiéra
Can, H | 113' | thriller, drama, hudební | 12+ |
130 kč | tit. 

11.
út

17:00 aMundsen Bio senior
n, sWe, čr | 125' | drama, dobrodružný, životopisný |
12+ | 70 kč | tit. 

12.
st

19:30 daleko od reykJavíku FilMoVý kluB
is, d, n, F | 92' | komedie, drama | 12+ | 100/80 kč | tit. 

14.
pá

19:30 Chlap na sTřídačku preMiéra
čr | 112' | komedie, romantický | 12+ | 130 kč 

16.
ne

17:00 super MazlíčCi
d, Cn | 89' | animovaný | přístupné | 130/110 kč | dab. 

19:30 Judy preMiéra
VB | 118' | životopisný, drama, hudební | 12+ | 130 kč | tit. 

18.
út

17:00 CesTa za živou vodou
n | 99' | pohádka, fantasy | přístupné | 130/110 kč | dab. 

19:30 Chlap na sTřídačku
čr | 112' | komedie, romantický | 12+ | 130 kč 

19.
st

17:00 super MazlíčCi
d, Cn | 89' | animovaný | přístupné | 130/110 kč | dab. 

19:30 fanTasy island preMiéra
usa | horor, dobrodružný, mysteriózní | 15+ | 130 kč | tit. 

20.
čt

17:00 Mosley preMiéra
nz, Cn | 97' | pohádka | přístupné | 130/110 kč | dab. 

19:45 Cyrano z berGeraCu
 pŘíMý diVadelní pŘenos!
VB | 180' | drama | 12+ | 250 kč | tit. 

21.
pá

17:00 Ježek soniC preMiéra
usa | komedie | přístupné | 130 kč / 110 kč | dab. 

20:00 birds of prey
(podivuhodná proMěna harley Quinn)
usa | 109' | akční, dobrodružný, kriminální | 15+ | 
130 kč | dab. 

22.
so

17:00 Mosley
nz, Cn | 97' | pohádka | přístupné | 130/110 kč | dab. 

23.
ne

17:00 Ježek soniC
usa | komedie | přístupné | 130/110 kč | dab. 

20:00 Chlap na sTřídačku
čr | 112' | komedie, romantický | 12+ | 130 kč 

26.
st

19:30 psi nenosí kalhoTy FilMoVý kluB
Fin, lot | 105' | drama, komedie | 15+ | 100 /80 kč | tit. 

27.
čt

19:30 1917 preMiéra
usa, VB | 119' | drama, válečný  | 15+ | 130 kč | tit. 

29.
1.3.
so–ne

13:00 hobbiT a pán prsTenů FilMoVý Maraton
usa, nz | fantasy, dobrodružný, akční | 12+ | 390 kč 
(celý víkend), 220 kč (jeden den), 80 kč (jeden film)| 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: 530 334 021
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Finská společnost Proventia 
zabývající se vývojem a výrobou 
systémů, které zlepšují čistotu 
ovzduší, otevřela v roce 2018  
nový výrobní provoz v Kuřimi.

?

Chcete pracovat  
se silným mezinárodním  
zázemím, unikátními produkty, technologiemi a prestižními zákazníky?
Chcete pracovat v úplně novém, čistém moderním prostředí
Chcete pracovat v jednosměnném provozu a mít volné víkendy pro sebe a rodinu?

 Neváhejte a přidejte se k našemu týmu!

Svářeč
Zámečník
Operátor(ka) výroby

GDP KORAL, s. r. o.
společnost zabývající se vlastním vývojem, výrobou a prodejem 
vyztužených plastů (kompozitů) se sídlem a výrobním závodem 
s nepřetržitým provozem v Tišnově 
hledá vhodné kandidáty na pozice:

Programátor/seřizovač CNC 

Jedná se o pozici související s vývojem nových výrobků. Hlavní náplní je kusová výroba forem a přípravků na CNC frézce 
a brusce. Klíčová je znalost prostředí CAD/CAM a zájem o osobní rozvoj v programování těchto strojů. Praxe výhodou, 
nikoliv podmínkou. Flexibilní pracovní doba. Základní mzda 27,5–40 tis. Kč.

Technolog/Design engineer výroby kompozitů

Navrhuje koncepty pro kontinuální výrobu nových kompozitních profilů a prakticky ověřuje jejich funkčnost. Pracuje s no-
vými materiály, má zájem o obor kompozitů a nové technologické postupy výroby. Práce v CAD prostředí, nutná zručnost 
a schopnost realizovat vlastní prototypy. VŠ vzdělání technického směru. Praxe výhodou, nikoliv podmínkou. Flexibilní 
pracovní doba. Základní mzda 30–40 tis. Kč.

Pracovník ve výrobě kompozitních profilů

Vhodný kandidát bude schopný připravovat a doplňovat vstupní materiály v rámci výroby profilů, sestavovat a demontovat 
výrobní linky, kontrolovat kvalitu vstupních materiálů a výrobků, provádět dokončovací operace včetně ukládání, balení nebo 
přepravy k dalšímu opracování. Výroba probíhá v nepřetržitém provozu (12h směny). Ideální kandidát bude mít zájem o roz-
šiřování znalostí a dovedností v oboru výroby a zájem o principy fungování používaných technologií. Praxe není vyžadována. 
Vhodné pro uchazeče se zájmem vést menší tým. Měsíční mzda 30–35 tis. Kč.

Pokud Vás tato nabídka oslovila, zašlete prosím svůj životopis na cibulkova@gdpkoral.com
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Tajemnice Městského úřadu Tišnov

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení funkce

vedoucí
Odboru kanceláře starosty

a vnějších vztahů

Písemné přihlášky s požadovanými
přílohami předejte na podatelnu

MěÚ Tišnov nebo zašlete v termínu 
do 10. 2. 2020, do 17.00 hod.

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

Popis pracovní pozice, požadavky 
i náležitosti přihlášky a další informace 

naleznete na www.tisnov.cz
(„aktuality“ nebo

„úřad/informace/volná místa“)
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Advokátka
Mgr. Miroslava Humpolíková

Janáčkova 333, tišnov

oznamuje

opětovné zahájení poskytování 
právních služeb v oborech:

• převody nemovitostí •
• rodinné a manželské právo •
• obchodní smlouvy • a další

tel. 728 500 907, 549 418 338
mhumpolikova@advokatti.com

www.advokatti.com

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

  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, natěrač-
ské, instalatérské práce, úklid a údržba zahrady atd. Tom 
Vacek mob. 602 754 930, hodinovymanzeltom@email.cz.

  Hledám kamarádku nebo kamaráda, který má děti ko-
lem 6 let na společné výlety a sport. Mám syna 6 let.

 Tel. 775 214 313.

 www.samsontech.cz

PRODej • SeRVIS
 PRONÁjeM





22. 2. 2020
19.30 hod.  Sokolovna Tišnov

prodej vstupenek TIC Tišnov od 3. února 2020

Rock and Roll Band
Marcela Woodmana

Petra Janů
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GASTRO SLUŽBY

RESTAURACE KRČEK

www.mekstisnov.cz


