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	 Vážené	čtenářky,	vážení	čtenáři	Tiš-
novských	novin,	určitě	si	ještě	vzpomí-
náte,	i	když	možná	ne	moc	rádi,	na	jar-
ní	 sliby	 a	 překládání	 termínů	 nuceně	
rušených	akcí:	„uděláme to na podzim“,	
„termín realizace přesouváme na září“ 
apod.	No	a	už	je	to	tu.	K	úžasu	mnohých	
rodičů	deklarují	děti	vyčerpání	z	téměř	
nekončících	 měsíců	 školní	 odstávky	
a	 prázdnin:	 „Já chci konečně do školy.“	
A	 v	 souznění	 s	 touhou	 dětí	 k	 návratu	
k	 „normálnímu“	 rytmu	 života	 se	 i	 do-
spělí	 musí	 upamatovat	 na	 své	 sliby	
o	 odložených	 plánech	 a	 začít	 jednat.	
Jakému	přívalu	 informací	 a	 požadavků	
publikování	čelila	redakce	Tišnovských	
novin	 v	 posledních	 týdnech,	 je	 zřejmé	
z	pestré	skladby	obsahu.	
	 K	silně	rezonujícímu	tématu	lékařské	
péče	 jsme	se	 vrátili	 v	 sondě	do	 její	 do-
stupnosti,	zodpovědnosti	za	její	plánová-
ní	a	přehledu	současného	stavu,	v	jakém	
se	nachází	Tišnov,	 jeho	okolí	 a	 Jihomo-
ravský	kraj.	Tématu	obnovy	školní	výuky	
pozměněné	 zkušenostmi	 z	 distančního	
studia	se	věnují	tišnovské	školy.	Zatím-
co	 volnočasové	 organizace	 se	 vracejí	
ke	škále	svých	aktivit	pro	děti	i	dospělé.	
K	 přerušeným	 vzdělávacím	 programům	
sáhla	 i	 městská	 knihovna	 a	 na	 scénu	
kulturní	nabídky	se	vrací	odložená	před-
stavení,	 akce	na	připomínku	75.	 výročí	
konce	 války	 a	 samozřejmě	 nechybí	 in-

formace	k	blížícím	se	Svatováclavským	
hodům.	Můžeme	se	těšit	na	Dny	evrop-
ského	dědictví,	Tišnovské	 trhy	 i	Evrop-
ský	týden	mobility,	Concentus	Moraviae	
i	Jízdu	elegance	historických	vozidel.	Re-
zervujte	si	na	září	dostatek	času,	oprav-
du	se	bude	čeho	zúčastnit.
	 Ale	budou	mít	akce	vůbec	pro	koho	
být?	 Jací	 jsme	 teď	 my,	 diváci?	 Změnili	
jsme	 se.	 Jsme	 ostražitější,	 opatrnější.	
Kdo	 ví,	 zda	 je	 to	 epidemiologicky	 bez-
pečnější	 virtuální	 svět,	 nebo	 má	 stále	
navrch	 strach	 či	 pohodlí	 obýváku,	 co	
organizátorům	odebírá	účastníky	a	při-
dělává	 vrásky.	 Svět	 už	 není	 a	 nebude,	
jaký	byl	před	rokem	2020.	I	když	na	ko-
ronavirus	zapomeneme	ochráněni	medi-
cínou	 nebo	 otupělostí	 z	 věčné	 ostraži-
tosti,	společenský	život	a	jeho	kulturní	
výraz	nabraly	nový	kurz.	Změní	se	scé-
na	z	masových	akcí	na	klubové,	z	uza-
vřených	prostor	se	přesuneme	k	open-
-air?	Nebo	nás	ještě	čeká	hlubší	katarze	
či	 progres,	 kdy	 hroutící	 se	 ekonomika	
kultury	 probere	 samotné	 umělce,	 aby	
přiznali,	 že	 radost	 z	 produkce,	 tvorby,	
umění	a	kontaktu	s	divákem	je	víc	než	
všechny	ty	náklady	a	nároky,	které	zas	
vůbec	nemusí	být	tak	vysoké?	Nebylo	by	
špatné	vrátit	kultuře	její	roli	–	povzná-
šet,	povzbuzovat,	ne	prodávat.	
	 Krásné	 babí	 léto,	 a	 neseďte	 zas	 až	
tak	moc	doma!

NáVrAT
Vladimír Vecheta



LÉTO...

Letní prázdniny daly dětem lepší program než jarní karanténa, 
a tak řada vyrazila na tábory pod stany do Brumova nebo se 
zúčastnila bohatého a pestrého programu táborů příměstských. 
Na koncertech Tišnovského kulturního léta na Letním kině, za-
hrádce U Palce či v Jamném přistálo množství „Andělů“, i když 
vystoupení nebyla vždy oceněna právě velkou účastí. S dovole-
nou trávenou doma mnozí využili letní pohody spíše na tišnov-
ském koupališti. A ti aktivnější sedli na kola a s Tišnovskou cyklo-
výzvou objevovali blízké i vzdálenější okolí. A co vy? (vv)

Fotografie:  Michal Juříček, Vladimír Vecheta, Kateřina Motyčková,
KČT Tišnov, Zlata Ptáčková
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radnice informuje

	 Slovo	participace	znamená	sdílení	něčeho,	účast	nebo	podíle-
ní	se	na	něčem	a	je	odvozeno	z	latinského	partem capere,	mít	po-
díl.	Rozpočet	je	obecně	seznam	veškerých	plánovaných	výdajů	
a	příjmů.	Participativní rozpočet	(dále	jen	PR)	je	jedním	z	no-
vých	způsobů	hospodaření	s	veřejnými	 financemi.	Radnice	vy-
hradí	část	peněz	pro	projekty,	které	budou	iniciovat	sami	obča-
né.	Obyvatelé	města	dostanou	příležitost	navrhnout,	jak	peníze	
využít,	a	hlasováním	rozhodnou,	který	projekt	město	zrealizuje.	
Zařadit	participativní	rozpočet	jako	jeden	z	bodů	programového	
prohlášení	 jsme	se	 rozhodli	proto,	že	 jednoznačně	souhlasíme	
s	 myšlenkou,	 aby	 se	 občané	 aktivně	 zapojili	 do	 přípravy	 pro-
jektů	 a	 jejich	 nápady	 a	 podněty	 nekončily	 jen	 jako	 příspěvky	
na	 facebookových	 diskuzních	 fórech	 nebo	 vyřčené	 do	 větru.	
Mezi	 občany	 a	 obyvateli	 Tišnova	 jsou	 schopní	 a	 šikovní	 lidé,	
sportovci,	 studenti,	 aktivní	 rodiče	 na	 rodičovské	 dovolené	 či	
senioři,	 jejichž	 projekt	 či	 nápad	 stojí	 za	 to	 podpořit,	 zveřejnit	
a	zrealizovat.	Jako	radní	města	bych	chtěl	lidi	motivovat	k	zájmu	
o	věci	veřejné,	a	proto	jsem	rád	převzal	úlohu	garanta	participa-
tivního	rozpočtu	našeho	města.

Jak bude PR v Tišnově zoRganizovaný? 

	 První	návrhy,	jak	by	měl	PR	probíhat,	jsme	připravili	již	v	po-
lovině	 roku	 2019.	 Podkladem	 byly	 metodiky	 veřejně	 dostupné	
na	 internetu.	 Pravidla	 si	 nastavuje	 každá	 radnice	 individuálně	
a	řada	měst	je	po	prvních	ročnících	operativně	upravuje.	Nechtěli	
jsme	 tuto	 fázi	přípravy	podcenit.	Naší	 snahou	bylo	vyhlásit	PR	
na	jaře	2020.	Zde	nás	ovšem	zbrzdila	nastupující	pandemie	a	prio-
rity	byly	logicky	jiné.	Termín	zahájení	se	tedy	o	půl	roku	posunul.	
	 Na	konci	července	jsme	spustili	informační	kampaň,	v	našem	
případě	anketou	o	názvu	PR.	V	době	vydání	tohoto	čísla	budeme	
znát	 vítězný	název,	 námětů	 se	nám	sešly	 více	než	 tři	 desítky.	
Děkujeme	všem,	kteří	 se	aktivně	zapojili	 již	nyní!	Na	začátku	
září	veřejnosti	představíme	prostřednictvím	stránky	www.par-
ticipace.tisnov.cz	to	nejdůležitější	–	pravidla,	výši	vyčleněných	
finančních	prostředků	a	harmonogram.	
	 V	 okamžiku,	 kdy	 zveřejníme	 pravidla,	 můžete	 přihlašovat	
své	projekty.	Projekt	podává	 tzv.	Navrhovatel,	 v	našem	přípa-
dě	fyzická	osoba	starší	15	let.	Věkovou	hranici	jsme	zvolili	tak,	
abychom	 umožnili	 i	 studentům	 a	 mládeži	 aktivně	 se	 zapojit.	
Návrhy	bude	možné	odevzdat	 jak	elektronicky,	 tak	v	papírové	
podobě.	Projekty	u	sebe	soustřeďuje	tzv.	Koordinátor	(pověřený	
zaměstnanec	MěÚ),	který	provádí	kontrolu	formální	správnosti	
a	zároveň	spolupracuje	s	navrhovateli	při	odstranění	možných	
nedostatků.	
	 Ve	spolupráci	s	jednotlivými	odbory	úřadu	zajistíme	analýzu	
a	vyhodnocení	proveditelnosti	projektů.	Proveditelnost	posoudí-
me	zejména	s	ohledem	na	veřejný	přínos,	ověření	předpokláda-
ných	nákladů,	vhodnost	umístění,	příp.	kolizi	s	připravovanými	
investicemi	města.	V	neposlední	řadě	zda	je	projekt	v	souladu	se	
zákony	a	příslušnými	právními	předpisy.	
	 Všechny	 realizovatelné	 návrhy	 zveřejníme	 na	 doméně	 par-
ticipace.tisnov.cz.	 Informace	 k	 hlasování	 umístíme	 současně	

na	webové	stránky	města	Tišnova	a	na	Facebook.	Soutěžní	pro-
jekty	představíme	v	rámci	Tišnovských	novin	i	prostřednictvím	
Tišnovské	televize.	Zároveň	bude	zorganizována	veřejná	prezen-
tace	soutěžních	návrhů	(ve	spolupráci	s	MěKS).	Realizaci	vítěz-
ných	projektů	zajistí	město	Tišnov.

Co všeChno může býT PRoJekTem? 

	 Projekt	 by	 měl	 být	 investiční	 akcí	 realizovanou	 na	 území	
a	na	pozemcích	 ve	 vlastnictví	města	 a	měl	 by	 být	 zaměřen	 ze-
jména	na	pořízení	hmotného	majetku.	Např.	můžete	podat	návrh	
na	osázení	jinak	nevyužité	travnaté	plochy	dřevinami	či	plodícími	
keři.	Nebo	na	vybudování	chodníku	v	místě	vyšlapané	pěšiny,	chy-
bějící	bezbariérové	úpravy	v	okolí,	zřízení	oficiálního	výběhu	pro	
psy	s	překážkami,	osazení	fontánky	s	pitnou	vodou,	vybudování	
herního	prvku	pro	dospělé,	odpočinkové	místo	s	grilovacím	kout-
kem….	 Je	 to	 jen	na	Vás.	 Inspiraci	můžete	 čerpat	na	 internetu,	
participativní	rozpočty	fungují	v	naší	republice	více	než	pět	 let.	
Jednou	z	podmínek	je,	aby	váš	návrh	byl	veřejně	prospěšný.
	 Participativní	 rozpočet	 města	 Tišnova	 není	 naopak	 určen	
na	 tzv.	 „měkké“	 aktivity,	 při	 kterých	 nedochází	 k	 pořizování,	
budování	nebo	rekonstrukcím	majetku	města.	Nelze	tedy	z	PR	
získat	finanční	prostředky	na	pořádání	kulturních	či	sportovních	
akcí	 nebo	 na	 vzdělávání,	 rekvalifikace,	 poskytování	 sociálních	
služeb,	 organizace	 volnočasových	 aktivit	 atd.	Na	 tyto	 projekty	
primárně	slouží	dotační	tituly	města.	Projekt	nesmí	být	také	pou-
hou	projektovou	dokumentací	či	studií.	Musí	zahrnout	realizaci.

	 Věřím, že nebrání nic tomu pilotní ročník PR spustit!

PrVNÍ rOČNÍK PArTICIPATIVNÍHO rOZPOČTU
Martin Sebera, místostarosta
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	 Konečně	 se	 dočkáme	 (doufám,	 že	
většina)	 realizace	 parku	 mezi	 ulicemi	
Na	 Honech	 a	 Dlouhá.	 Výstavba	 parku	
v	této	lokalitě	byla	jedním	z	důvodů	při-
pravované	směny	pozemků,	kterou	jsme	
prezentovali	 v	 roce	 2017	 na	 schůzi	 za-
stupitelstva	města	Tišnova.	Městská	ar-
chitektka	 Ing.	 arch.	Zdeňka	Vydrová	 se	
k	připravovanému	záměru	vyjádřila	před	
třemi	 lety	 takto:	 „Budu-li srovnávat kon-
cepci na okraji města s možností vybudovat 
veřejný prostor uvnitř zastavěného území 
mezi ulicí Dlouhá a Na Honech, tak jeho 
kvalita a užitná hodnota budou pro celou 
obytnou skupinu vždy vyšší. Ke zvážení je 
připravit koncepci tohoto prostoru, kdy celý 
nebo jeho část bude centrálním veřejným 
prostorem pro zastavěné území a přitom 
bude v souladu s územním plánem. Veřejné 
prostranství, např. park, náměstí apod., je 
možné řešit také jen ve vhodně zvolené části 
tohoto území.“	 Směnu	 se	 podařilo	 po	 té-
měř	dvou	letech	trvajících	příprav	a	jed-
nání	 schválit	 11	 hlasy	 z	 14	 přítomných	

zastupitelů.	 Výhrady	 kolegů,	 kteří	 se	
směnou	nesouhlasili,	 se	většinou	 týkaly	
údajné	nevýhodnosti	směny.
	 Následně	 byla	 na	 předmětné	 pozem-
ky	 zadána	územní	 studie	u	 ateliéru	Pel-
čák	 a	 partner	 architekti	 na	 využití	 celé-
ho	 území.	 Přijetím	 a	 schválením	 studie	
v	roce	2018	jsme	se	dostali	do	fáze	pro-
jektování.	 Dokumentaci	 pro	 povolení	
a	 provádění	 stavby	 vyhotovila	 Ing.	 Eva	
Wagnerová,	 dokončena	 byla	 v	 listopadu	
2019.	Situační	výkresy	a	řezy	si	lze	pro-
hlédnout	 na	 www.promeny-tisnova.cz.	
Park,	vzhledem	k	svému	tvaru	(úzký	pás)	
a	lokalizaci	mezi	dvěma	výraznými	kopci	
(Klucanina	a	Květnice),	bude	tvořit	jakou-
si	zelenou	páteř	území,	které	je	jinak	bez	
veřejně	upravených	parkových	ploch.
	 Nejedná	 se	 vlastně	 o	 klasický	 měst-
ský	park,	ale	bude	to	v	podstatě	městská	
občanská	neformální	zahrada	přírodního	
typu,	s	akcentem	na	domácí	rostliny	vy-
užitelnými	 ptáky	 a	 drobnými	 živočichy.	
Pro	navrženou	parkovou	pěšinu,	vedenou	

přibližně	 středem	 parkového	 prostoru,	
byla	 zvolena	 jednoduchá	 varianta	 mate-
riálu	–	skládaná	linie	z	betonových	pásů	
(šíře	pěšiny	3	m).	Na	základní	křivku	pě-
šiny	parku	jsou	napojeny	předpokládané	
připojovací	pěší	trasy	z	okolí,	mezi	byto-
vými	domy	a	spojka	od	budoucí	zastávky	
autobusu	 na	 ul.	 Černohorská.	 Celková	
plocha,	na	které	dojde	realizací	k	posíle-
ní	přirozených	funkcí	krajiny	a	k	posílení	
ochrany	ohrožených	druhů,	činí	více	než	
10	000	m2.	Bude	zde	mimo	 jiné	vysaze-
no	cca	110	vzrostlých	stromů.	Park	bude	
osvětlen	a	doplněn	mobiliářem.
	 Výběrové	 řízení	 na	 zhotovitele	 vyhrá-
la	 společnost	 PORR	 a.	 s.	 s	 cenou	 cca	
6,6	mil.	Kč	vč.	DPH.	Na	objekty	zeleně	se	
podařilo	získat	dotaci	ve	výši	1,9	mil.	Kč.	
Práce	budou	zahájeny	po	podpisu	smlou-
vy	 o	 dílo,	 předpokládáme	 v	 září	 tohoto	
roku.	 Dokončeno	 bude	 na	 jaře	 2021.	
O	průběhu	prací	Vás	budeme	informovat.

	 „Proti všemu zdání zahradník se nerodí 
ze semene, výhonku, cibule, hlízy ani štup-
ru, nýbrž vzniká zkušeností, okolím a pří-
rodními podmínkami.“	(K.	Čapek)
	 Rádi	 bychom	 vdechli	 nevyužívaným	
místům	v	Tišnově	nový	život.	K	tomu	se	
skvěle	hodí	komunitní	zahrady,	tedy	mís-
ta	 pro	 trávení	 volného	 času,	 setkávání	
sousedů	 a	 pěstování	 například	 vlastní	
zeleniny.	Od	klasických	 zahrádkářských	
kolonií	se	komunitní	zahrada	liší,	 lidé	 ji	
užívají	společně,	mezi	záhony	nejsou	plo-
ty,	lidé	komunikují,	spolupracují	a	předá-
vají	si	zkušenosti.	Zároveň	může	sloužit	
jako	místo	pro	setkávání,	trávení	volného	
času	 s	 dětmi,	 které	 si	 tak	 lépe	 vybudu-
jí	 vztah	 k	 přírodě.	 Komunitní	 zahrady	
mohou	 vznikat	 mezi	 bytovými	 domy,	
u	 areálů	 škol,	 kdekoli.	 Na	 těchto	 mís-
tech	je	také	možné	využít	dešťovou	vodu	

z	okolních	střech	na	zalévání.	Komunitní	
zahrada	je	mnohem	víc	než	jen	místo	pro	
vlastní	výpěstky.	
	 Najdeme	 společně	 vhodný	 prostor,	
navrhneme	uspořádání	záhonů	a	potřeb-
ného	zázemí.	Máme	již	vytipovaná	místa.	
Jediné,	 co	 potřebujeme,	 jste	 vy,	 protože	
nemá	 smysl	 budovat	 zahradu	 tam,	 kde	
o	ni	nebude	zájem.	Rádi	bychom	všechny	
zájemce,	 spolu	 s	 panem	 místostarostou	
Součkem,	 pozvali	 na	 společné	 setkání	
ve	středu	7. října v 17 hod.	v	zasedací	
místnosti	 na	 radnici.	 Pokud	 se	 Vám	 to	
nehodí,	nevadí,	napište,	prosím,	na	karel.
soucek@tisnov.cz,	abychom	o	Vás	věděli.
	 Nezajímá	 vás	 komunitní	 zahrada,	 ale	
rádi	byste	zkrášlili	okolí	svého	domu	kvě-
tinami?	Nabízíme	vám	materiální	i	odbor-
nou	pomoc.	Září	a	říjen	jsou	ideální	dobou	
pro	 výsadbu.	 V	 případě	 vašeho	 zájmu,	

prosím,	 kontaktujte	 vedoucí	 OSMKS	
(yara.sukenikova@tisnov.cz).	 Tato	 pod-
pora	je	určena	primárně	pro	nové	záhony,	
ale	 lze	 ji	 využít,	 i	pokud	se	 již	o	nějaký	
ten	kousek	zeleně	staráte.

radnice informuje

PArK HONY ZA KUKÝrNOU
Karel Souček, místostarosta

KOmUNITNÍ ZAHrAdY
chtěli byste pěstovat vlastní zeleninu, ovoce nebo bylinky?

Yara Sukeníková, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Foto: archiv města
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	 Letní	 prázdniny	 pomalu	 končí.	 Ně-
kteří	 z	 vás	 jistě	 využili	 možnosti	 zajít	
na	 filmovou	 projekci	 nebo	 na	 koncert	
do	 areálu	 letního	 kina.	 Pamětníci,	 jako	
já,	si	jistě	vzpomenou	na	dobu	výstavby.	
Od	vybudování	areálu	v	polovině	70.	 let	
minulého	století	uplynulo	více	než	50	let.	
Svého	času	zde	byla	 i	 sauna.	Dnešnímu	
návštěvníkovi	 je	 ovšem	na	první	 pohled	
zřejmé,	 že	vzhledem	k	době	svého	vzni-
ku	je	stávající	amfiteátr	v	nevyhovujícím	
technickém	stavu.	Stejně	tak	i	přiléhající	
budovy	(promítací	kabina,	pokladna,	toa-
lety)	vyžadující	postupnou	rekonstrukci.	
	 Zpevněné	 plochy	 stupňů	 hlediště	 jsou	
porušené,	 dřevěné	 části	 lavic	 se	 vlivem	
působení	 klimatických	 podmínek	 rozpa-
dají.	 Budova	 promítací	 kabiny	 je	 v	 hava-
rijním	 stavu,	 nemá	 funkční	 hydroizolace.	
Konstrukce	střechy	je	porušena	a	dochází	
k	zatékání.	Opěrná	stěna	za	promítací	ka-

binou	vykazuje	povrchové	poruchy,	i	oplo-
cení	areálu	je	ve	stavu	vyžadujícím	opravu.	
Současný	stav	je	neuspokojivý.	I	přes	ne-
malé	investice	do	oprav	nechceme	o	tento	
cenný	prostor	v	žádném	případě	přijít.
	 Koncem	 roku	 2019	 byl	 záměr	 opravy	
areálu,	 na	 popud	 provozovatele	 areálu	
MěKS,	projednán	v	komisi	a	s	městskou	
architektkou	 Ing.	 arch.	 Zdeňkou	 Vydro-
vou.	 Následně	 vedení	 města	 rozhodlo	
přistoupit	v	1.	etapě	k	opravě	nevyhovu-
jícího	stavu	části	areálu,	kde	 je	provozo-
váno	právě	letní	kino,	a	na	jaře	letošního	
roku	byl	zpracován	investiční	záměr.	Nyní	
se	na	jeho	základě	zpracovává	projektová	
dokumentace.	
	 Tématu	plánované	 rekonstrukce	kina	
se	chceme	podrobněji	věnovat	v	nadchá-
zejících	číslech	Tišnovských	novin.	Chtěl	
bych	touto	cestou	požádat	obyvatele	Tiš-
nova,	 kteří	 mají	 v	 rodinných	 archivech	

fotografie	 zejména	 z	 historie	 areálu	 let-
ního	 kina	 a	 byli	 by	 ochotni	 nám	 jejich	
kopie	 poskytnout,	 ať	 se	 laskavě	 obrátí	
na	p.	Janu	Hladkou,	vedoucí	Odboru	kan-
celáře	starosty	a	vnějších	vztahů,	e-mail:	
jana.hladka@tisnov.cz.

radnice informuje

LETNÍ KINO PrOJdE rEKONSTrUKCÍ
Karel Souček, místostarosta

Současný stav letního kina.
Foto: archiv města

	 Myšlenku	 vybudovat	 důstojné	 místo	
pro	 poslední	 rozloučení	 pozůstalých	 se	
svými	 blízkými	 inicioval	 Václav	 Šikula	
již	v	období	svého	působení	na	pozici	ta-
jemníka	úřadu.	„Bylo to v době, kdy jsem 
se musel rozloučit se svými rodiči. Mimo 
církevní obřad v kostele sv. Václava nebyl 
na Tišnovsku žádný prostor, kde by mohl 
člověk zajistit smuteční obřad a v tichos-
ti, v úzkém rodinném kruhu se rozloučit,“	
vzpomíná	 na	 rok	 2011	 Václav	 Šikula,	
současný	místostarosta	města.	
	 O	 tři	 roky	 později,	 již	 jako	 kandidát	
do	zastupitelstva	města,	prosadil	do	voleb-
ního	programu	strany	ANO	bod	vybudování	
smuteční	síně.	Tento	záměr	našel	podporu	
napříč	zastupiteli	a	stal	se	součástí	dlou-
hodobého	 investičního	 výhledu.	 Tehdejší	
zaměstnanci	odboru	investic	pod	vedením	
Šikuly	navštívili	řadu	zařízení	tohoto	typu	
(Havlíčkův	Brod,	Žďár	nad	Sázavou,	Lito-
myšl,	Šlapanice,	Veverská	Bítýška	aj.),	aby	
získali	nutné	informace	a	postřehy.	Zadá-
ní	architektonické	studie	bylo	projednáno	

radou	města	v	srpnu	2016,	vítězná	studie	
byla	známa	o	rok	později.	Do	výběru	nej-
lepšího	 návrhu	 se	 významně	 zapojila	 ar-
chitektka	města	Tišnova	Ing.	arch.	Zdeň-
ka	 Vydrová.	 Projektovou	 dokumentaci	
pro	provádění	stavby	zpracoval	Ing.	arch.	
Pavel	Jura,	v	jednotlivých	krocích	v	letech	
2017–2019.	Vizualizace,	pohledy	a	situač-
ní	výkresy	si	můžete	prohlédnout	na	www.
promeny-tisnova.cz.	Pro	 stavbu	bylo	po-
třeba	 zajistit	 kromě	 samotného	 projektu	
a	povolení	i	financování,	dotace	poskytnu-
ty	nebyly.
	 Zadávací	 řízení	 na	podlimitní	 veřejnou	
zakázku	„Smuteční	síň	na	Novém	hřbitově	
v	Tišnově	 II.“	 bylo	 zahájeno	 v	 červnu	 le-
tošního	roku.	Za	zhotovitele	byla	vybrána	
společnost	Stavební	firma	MATYÁŠ	s.	r.	o.	
s	nejnižší	nabídkovou	cenou	32	428	000	Kč	
s	DPH.
	 Předmětem	 plnění	 veřejné	 zakázky	
je	vybudování	novostavby	smuteční	síně	
na	 novém	 hřbitově	 v	 Tišnově.	 Součástí	
veřejné	 zakázky	 je	 rovněž	 vybudování	

skladu,	 oplocení,	 komunikací,	 zpevně-
ných	 a	 manipulačních	 ploch,	 technické	
infrastruktury	 a	 provedení	 sadových	
úprav	 s	 výsadbou	 zeleně.	 Smuteční	 síň	
je	 navržena	 jako	 samostatně	 stojící	 pří-
zemní	nepodsklepená	stavba	s	extenzivní	
zelenou	střechou.	Hlavní	síň	je	navržena	
v	 tradičním	 dispozičním	 schématu	 po-
délné	 osy	 mezi	 vstupem	 a	 katafalkem,	
v	centrální	části	je	otevřena	do	převýše-
ného	prostoru	sedlového	vrchlíku.	Krytý	
prostor,	stejně	jako	hlavní	síň,	je	oriento-
ván	 do	 smuteční	 zahrady,	 vymezené	 jen	
pro	účastníky	obřadu.	Kapacita	smuteč-
ní	 síně	 bude	 80	 osob	 (40	 míst	 k	 sezení	
a	40	míst	ke	 stání).	 „Jakmile bude pode-
psána smlouva se zhotovitelem, lze práce 
zahájit. Předpokládám, že se nám to podaří 
již v září či říjnu letošního roku. Přestože 
je před námi ještě kus práce a otevření pro-
běhne v roce 2022, jsem rád, že se nám tato 
investice daří postupně realizovat,“	dodává	
Václav	Šikula	na	závěr.

SmUTEČNÍ SÍŇ NA NOVÉm HŘBITOVĚ V TIŠNOVĚ
Jana Hladká, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů
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	 V	poslední	době	přibývá	cyklistů,	kteří	
si	stěžují	na	nevhodné	chování	ze	strany	
chodců	 na	 společné stezce pro chodce 
a cyklisty na ul. Brněnská.	Tato	komuni-
kace	má	sloužit	oběma	skupinám	účastní-
ků,	chodcům	i	cyklistům,	společně.	Takto	
je	to	upraveno	i	dopravním	značením,	kte-
ré	je	dostatečné	a	jasně	určuje,	pro	koho	
je	komunikace	k	dispozici.

	 Ale	 stává	 se	 čím	 dál	 častěji,	 že	 jsou	
cyklisté	na	jmenované	společné	stezce	pro	
chodce	a	cyklisty	ze	strany	chodců	osočo-
váni,	a	dokonce	mělo	dojít	i	k	jednání,	kdy	
cyklistovi	 nebyl	 umožněn	 průjezd	 s	 tím,	
že	na	stezce	„nemá	co	dělat“.	To	je	však	
špatně.	Nejenom	že	se	jedná	o	velmi	bez-
ohledné	a	v	mnoha	směrech	i	nebezpečné	
jednání,	ale	v	tomto	případě	by	se	dal	vůči	
těm,	 kteří	 nerespektují	 druhou	 skupinu,	
pro	kterou	je	stezka	také	určena,	uplatnit	
zákon	č.	361/2000	Sb.,	o	provozu	na	po-
zemních	komunikacích,	kde	v	§	4,	odstav-
ci	a)	je	uvedeno,	že	„při účasti na provozu 
na pozemních komunikacích je každý povi-
nen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby 
svým jednáním neohrožoval život, zdraví 
nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní“.	
Z	 uvedeného	 vyplývá,	 že	 např.	 zastoupe-
ní	cesty	nebo	neumožnění	cyklistovi	bez-
pečně	projet	po	společné	stezce	může	být	
považováno	 za	 přestupkové	 jednání	 se	
sankcí	do	2	000	Kč	na	místě,	popř.	může	
být	 osoba	projednána	 správním	orgánem	

ve	správním	řízení.	To	stejné	platí	i	opač-
ně	o	chování	cyklistů	vůči	chodcům.
	 Co	 se	 týká	 chodníků,	 člověk	 se	 ne-
stačí	divit,	jak	a	kým	jsou	využívány.	Pro	
zajímavost	 opět	 zákon	 č.	 361/2000	 Sb.	
v	§	53,	odstavec	2:	„Jiní účastníci provozu 
na pozemních komunikacích než chodci ne-
smějí chodníku nebo stezky pro chodce uží-
vat, pokud není v tomto zákoně stanoveno 
jinak.“ Cyklisté,	kteří	je	běžně	užívají,	ris-
kují	pokutu.	Ta	se	pohybuje	opět	ve	výši	
do	2	000	Kč	na	místě	nebo	při	projednání	
ve	správním	řízení	ještě	výše.	
	 A	 nezapomínejme	 na	 jednosměrky.	
Ohledně	 jízdy	 cyklistů	 v	 jednosměrkách	
v	 protisměru	 platí	 stejná	 pravidla	 jako	
pro	vozidla,	pokud	není	jízda	v	protismě-
ru	cyklistům	povolena	dopravní	značkou.	
	 Naší	 snahou	 není	 nikoho	 strašit,	 ale	
upozorňovat	na	možné	důsledky	protipráv-
ního	jednání	a	tím	předcházet	problémům,	
AŽ	SE	NĚCO	STANE.	Pevně	věřím,	že	cyk-
listé	i	chodci	se	umí	respektovat	i	bez	zása-
hu	MP	nebo	PČR.

	 V	 poslední	 době	 se	 často	 v	 okolí	 popelnic	 objevují	 menší	
skládky.	Převážně	se	 jedná	o	velkoobjemový	odpad,	 jako	 jsou	
skříně,	koberce,	části	postelí	atd.	Nejsou	výjimkou	ani	odložené	
velké	elektrospotřebiče	u	kontejnerů,	které	jsou	určené	pouze	
pro	drobné	elektro	a	baterie.	Chceme	jen	upozornit,	že	takovéto	
jednání	je	v	rozporu	se	zákonem	i	městskou	vyhláškou	a	pokuta	
za	tento	přestupek	může	činit	až	50	000	Kč.	Jako	důkazní	pro-
středek	může	posloužit	třeba	záznam	z	kamerového	systému.
	 V	našem	městě	 je	k	dispozici	sběrný dvůr, otevřený 6 dní 
v týdnu,	kde	je	tento	odpad	patřičně	roztříděn	a	odborně	zpraco-
ván,	a	to	pro občany města zdarma.	Nic	nebrání	tomu,	abyste	
svůj	odpad	směřovali	právě	tam,	a	ne	na	chodník	k	sousedům.	
Uložením	odpadu	na	chodník	ke	kontejnerům	porušujete	zákony	
a	vyhlášku	(opravdu	se	jedná	o	vznik	nelegální	černé	skládky).	
Toto	jednání	vás	může	nejen	stát	nemalé	peníze,	ale	navíc	vytvá-
říte	odpad,	který	musí	být	pracovníky	města	následně	uklizen.	
Tyto	 činnosti	 jsou	 nejen	 časově,	 ale	 i	 finančně	 velmi	 náročné	
a	odráží	se	v	neposlední	řadě	i	ve	vztahu	k	ostatním	službám	pro	
město	a	jeho	občany.	
	 Ze	zkušenosti	ostatních	měst	víme,	že	propracovaný	kame-
rový	systém	je	schopen	pachatele	usvědčit	a	posloužit	jako	dů-

kazní	materiál	při	případném	správním	řízení.	Pokuty	pro	firmy,	
které	neoprávněně	využívají	odpadové	hospodářství	města,	jsou	
pak	řádově	vyšší.	Ze	zákona	musí	být	podnikatelé	schopni	do-
ložit,	 jak	 nakládají	 s	 vlastním	 odpadem	 –	 komu	 platí	 za	 svoz	
a	likvidaci	odpadu.	Proto	apelujeme	na	slušnost	v	každém	z	vás,	
abyste	se	svým	odpadem	naložili	dle	zákona	a	nedávali	tak	dů-
vod	k	ukládání	finančních	sankcí.	

radnice informuje

CYKLISTÉ, CHOdCI A STEZKY JIm UrČENÉ
Jiří Sokol, Městská policie Tišnov

ZA POHOZENÝ OdPAd POKUTA Až 50 TISÍC
Ondřej Vrtěl, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Okolí kontejnerů není skládka. Foto: archiv města

Foto: Vladimír Vecheta
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	 Uliční	a	parkové	trávníky	tvoří	běžný,	ovšem	nesmírně	užiteč-
ný	prvek	veřejných	prostranství.	Vedle	zřejmé	estetické	funkce	
představují	důležitou	součást	městských	biotopů	se	stromovými	
výsadbami,	kterým	pomáhají	prosperovat	v	prostředí,	které	 je	
pro	dřevinnou	vegetaci	leckde	nepříznivé	až	extrémní.	Druhově	
pestrý	trávník	je	také	biotopem,	který	i	ve	městě	mohou	využí-
vat	široké	skupiny	organizmů.	A	nezapomínejme	také	na	jejich	
hygienickou	funkci,	která	se	projevuje	především	velmi	účinným	
zachytáváním	přízemního	prachu	z	navazujících	komunikací.
	 V	souvislosti	s	řadou	suchých	let,	projevujících	se	nejextrém-
něji	v	období	letních	přísušků,	kdy	se	intenzivně	sečené	trávníky	
stávaly	přeschlými	strništi,	od	kterých	bychom	 jen	stěží	mohli	
očekávat	některý	z	výše	zmíněných	přínosů,	jsou	právě	travnaté	
plochy	diskutovanou	problematikou.	Tento	již	neudržitelný	stav	
byl	v	mnoha	městech	vnímán	obyvateli	i	správou	měst	a	travnaté	
plochy	se	staly	tématem,	o	kterém	se	začalo	psát,	a	postupně	se	
tak	revidoval	obecný	přístup	k	 jejich	údržbě.	Vznikají	projekty	
adaptací	trávníků,	jak	pro	zvýšení	jejich	biodiverzity,	tak	přizpů-
sobením	 jejich	skladby	na	sušší	prostředí.	Toho	 lze	dosáhnout	
změnou	údržby	a	druhového	složení	či	přímo	vytvářením	ploch	
umožňujících	v	travnatých	plochách	zasakování	srážkových	vod.

	 Město	 Tišnov	 již	 začalo	 s	 prvními	 úpravami	 managementu	
travnatých	ploch.	Na	řadě	míst	se	ponechávají	vzrostlé	trávníky,	
ve	 kterých	 bude	 postupně	 docházet	 k	 přirozenému	 obohacení	
druhového	 složení.	 Rovněž	 se	 na	 některých	 místech	 provádí	
mozaiková	seč.	 Již	dnes	 jsou	 tyto	plochy	odlišné	od	sterilních	
sečených	ploch	bohatou	účastí	kvetoucích	bylin.	Město	si	také	
nechalo	zpracovat	pilotní	studii	adaptace	travnatých	ploch.	Tato	
studie	vytipovala	v	šesti	zadaných	lokalitách	patnáct	konkrét-
ních	 travnatých	ploch	na	městských	pozemcích,	pro	které	na-
vrhla	konkrétní	adaptační	opatření.	U	šesti	z	těchto	ploch	pak	
doporučila	realizaci	opatření	k	podpoře	zasakování	uličních	deš-
ťových	vod.	Úpravy	a	adaptace	trávníků	se	dočkají	plochy	např.	
na	ulicích	Halasova,	Hornická	a	Smíškova.
	 Pro	vytipované	travnaté	plochy	určila	studie	vhodná	opatře-
ní	 pro	 podporu	 přirozené	 diverzity	 druhového	 složení	 změnou	
managementu	 a	 dílčími	 dosevy	 travních	 směsí	 s	 doporučeným	
složením	k	obohacení	druhové	skladby.	Na	pohledově	exponova-

ných	plochách	s	vhodným	potenciálem	pak	byla	navržena	pásová	
realizace	květnatých	luk	s	přírodě	blízkou	druhovou	skladbou.
	 Dosevy	proběhnou	v	podzimních	termínech,	kdy	bude	stáva-
jící	povrch	po	seči	výrazně	narušen	hrabáním,	případně	bráno-
váním.	 Do	 čerstvě	 narušeného	 povrchu	 bude	 proveden	 dosev	
druhově	 pestré	 travinobylinné	 směsi	 do	 sušších	 podmínek.	
Provedené	dosevy	budou	dle	zvoleného	složení	osevní	směsi	po-
stupně	vzcházet	1	až	2(3)	roky.
	 K	využití	dešťových	vod	byly	vytipovány	polohy	pro	snadné	
svedení	 vody	 z	 ulic	 do	 jednoduchých	 zasakovacích	 objektů.	
Tato	 místa	 vždy	 územně	 souvisí	 s	 návrhy	 pro	 úpravu	 travna-
tých	ploch.	Zásakový	objekt	je	tvořen	přívodem	vsazeným	do	ob-
rubníku	zpevněné	plochy,	odkud	 je	voda	svedena	do	vlastního	
zásakového	 prostoru	 vyplněného	 většími	 frakcemi	 kameniva.	
Svedená	akumulovaná	voda	se	pak	postupně	gravitačně	vsakuje	
do	okolní	půdy.
	 Uvažované	plochy	bude	možné	začít	postupně	realizovat	 již	
v	podzimních	měsících	 letošního	 roku,	 a	přestože	 je	 realizace	
květnatých	trávníků	víceletou	operací,	první	výsledky	budou	pa-
trné	již	v	jarních	měsících	následujícího	roku,	kdy	budou	nově	
dosévané	plochy	zdobit	první	květy	kopretin	a	řebříčků,	které	
vedle	pestré	směsi	přirozených	travních	druhů	doplní	také	svěží	
barvy	motýlokvětých	bylin	–	jetelů,	štírovníků	či	tolic.

Foto: Ing. Michal Kovář, Ph.D.  

radnice informuje

TIŠNOVSKÉ TráVNÍKY
Michal Kovář

Letní aspekt lučního porostu na ulici Halasova zdobí modrá květen-
ství šalvěje luční.

Letní seč lučního porostu na Halasově ulici napomáhá rozvoji níz-
kých širokolistých bylin.

Srážková voda mizející v dešťové kanalizaci na ulici Hornická.
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Rozhodnutím	prezidenta	České	republiky	ze	dne	9.	4.	2020	byly	
vyhlášeny	volby	do	zastupitelstev krajů	a	stanoveny	dny	jejich	
konání	na	2. a 3. října 2020.

Informace pro voliče
Pátek	2. 10. 2020	–	hlasování	od	14.00	hodin	do	22.00	hodin
Sobota	3. 10. 2020	–	hlasování	od	8.00	hodin	do	14.00	hodin	
Hlasování	na	území	města	Tišnova	bude	probíhat	v	9	volebních	
okrscích.	Vzhledem	k	epidemiologické	situaci	jsme	pro	tyto	vol-
by	rozhodli změnit obvyklé sídlo volebního okrsku č. 9.	Sídla	
ostatních	volebních	okrsků	zůstávají	zatím	beze	změny.

Přehled volebních místností:
•	 	okrsek č. 1	–	Mateřská	škola	Na	Paloučku,	Horova	č.p.	960	
•	 okrsek č. 2	–	restaurace	Na	Terase,	Hornická	č.p.	1698
•	 okrsek č. 3	–	Základní	škola	Smíškova,	Smíškova	č.p.	840
•	 	okrsek č. 4	–	Městské	kulturní	středisko	Tišnov,	Mlýnská	

č.p.	152
•	 okrsek č. 5	–	Gymnázium	Tišnov,	Na	Hrádku	č.p.	20	
•	 okrsek č. 6	–	Základní	škola	Tišnov,	nám.	28.	října	č.p.	1708
•	 okrsek č. 7	–	bývalá	škola,	Jamné	č.p.	28
•	 okrsek č. 8	–	Kulturní	dům,	Hajánky	č.p.	42
•	 okrsek č. 9	–	areál	Podhorácké	restaurace,	Lomnická	č.p.	1776

Kdo může volit:
	 Právo	volit	do	Zastupitelstva	Jihomoravského	kraje	má	státní	
občan	České	republiky,	který	alespoň	druhý	den	voleb,	tj.	3.	10. 
2020,	dosáhl	věku	nejméně	18	let	a	je	přihlášen	k	trvalému	po-
bytu	v	obci,	která	náleží	do	územního	obvodu	Jihomoravského	
kraje.	Tuto	skutečnost	prokáže	každý	volič	ve	volební	místnos-
ti	 předložením	 platného	 dokladu	 totožnosti	 (občanský prů-
kaz	nebo	cestovní pas).
	 Překážkami	ve	výkonu	volebního	práva	pro	volby	do	zastu-
pitelstev	krajů	 je	zákonem	stanovené	omezení	osobní	svobody	
z	důvodu	výkonu	 trestu	odnětí	 svobody,	omezení	svéprávnosti	
k	výkonu	volebního	práva	(musí	být	uvedeno	ve	výroku	rozhod-
nutí	soudu),	zákonem	stanovené	omezení	osobní	svobody	z	dů-
vodu	ochrany	zdraví	lidu	(karanténa),	výkon	služby	vojáka	z	po-
volání	v	zahraničí	nebo	výkon	služby	vojáka	v	záloze	v	zahraničí.	
	 Stálý	 seznam	 voličů	 vede	 obecní	 úřad	 pro	 voliče,	 kteří	 jsou	
v	 této	 obci	 přihlášeni	 k	 trvalému	 pobytu.	 Každý	 volič	 si	 může	
v	úředních	hodinách	na	obecním	úřadu	ověřit,	zda	je	zapsán	v	se-
znamu;	 může	 požadovat	 doplnění	 údajů	 nebo	 provedení	 oprav.	
Obecní	 úřad	 je	 povinen	 do	 48	 hodin	 žadateli	 vyhovět	 nebo	 mu	
v	této	lhůtě	písemně	sdělit	důvody,	proč	žádosti	nelze	vyhovět.

Hlasovací lístky:
	 Hlasovací	lístky	pro	volby	do	zastupitelstev	krajů	budou	vy-
tištěny	pro	každou	politickou	stranu,	politické	hnutí	nebo	koali-
ci	samostatně.	Hlasovací	lístky	budou	opatřeny	otiskem	razítka	
Krajského	úřadu	Jihomoravského	kraje.	Hlasovací	lístky	budou	
dodány	voličům	nejpozději	3	dny	přede	dnem	voleb	–	do 29. 9. 
2020.	

Způsob hlasování:
a)		Volič	 vloží	 do	 úřední	 obálky	 1	 hlasovací	 lístek,	 který	 nijak	

neupravuje.	Tím	je	dán	hlas	kandidátům	této	volební	strany	
v	pořadí	dle	hlasovacího	lístku

b)		volič	vloží	do	úřední	obálky	1	hlasovací	lístek	a	na	hlasova-
cím	 lístku	 může	 zakroužkováním	 pořadového	 čísla	 nejvýše	
u	4	kandidátů	uvedených	na	témže	hlasovacím	lístku	vyzna-
čit,	kterému	z	kandidátů	dává	přednost.	

Jiné	úpravy	hlasovacího	lístku	nemají	na	posuzování	hlasovací-
ho	lístku	vliv.	
	
Hlasování do přenosné volební schránky:
	 Volič	může	požádat	ze	závažných,	zejména	zdravotních,	důvo-
dů	obecní	úřad	a	ve	dnech	voleb	okrskovou	volební	komisi	o	to,	
aby	mohl	hlasovat	mimo	volební	místnost,	avšak	pouze	v	územ-
ním	obvodu	stálého	volebního	okrsku,	pro	který	byla	okrsková	
volební	komise	zřízena.	V	takovém	případě	okrsková	volební	ko-
mise	vyšle	k	voliči	2	své	členy	s	přenosnou	volební	schránkou,	
úřední	obálkou	a	hlasovacími	lístky.
	 Požádat	o	umožnění	hlasování	mimo	volební	místnost	můžete	
předem	na podatelně Městského úřadu Tišnov,	budova	úřadu	
na	nám. Míru č.p. 346	(vedle	Polikliniky),	tel. 549 439 711 
nebo	549 439 773.
	 Ve	dnech	voleb	pak	příslušnou	okrskovou	volební	komisi	–	
kontakty	do	volebních	místností	budou	zveřejněny	v	příštím	vy-
dání	TN	č.	10/	2020	a	dále	na	www.tisnov.cz/VOLBY 2020.

Hlasování na voličský průkaz:
	 Volič,	který	nebude	moci	 volit	 ve	 volebním	okrsku,	 v	 jehož	
stálém	seznamu	voličů	je	zapsán,	může	ode	dne	vyhlášení	voleb	
požádat	obecní úřad v místě svého trvalého pobytu	o	vydání	
voličského průkazu.	Na	 voličský	průkaz	může	 volič	 hlasovat	
pouze	v	územním	obvodu	kraje,	kde	jsou	volby	vyhlášeny,	tzn.	
občané	s	trvalým	pobytem	v	Tišnově	můžou	na	voličský	průkaz	
hlasovat	pouze	v	územním	obvodu	Jihomoravského	kraje.

Způsoby	podání	žádosti	o	vydání	voličského	průkazu:
1)		žádost v listinné podobě	opatřená	úředně	ověřeným	podpi-

sem	voliče
	 	Občané	s	trvalým	pobytem	v	Tišnově	mohou	žádost	v	listinné	

podobě	zaslat	na	adresu:	Městský	úřad	Tišnov,	Odbor	správ-
ních	a	vnitřních	věcí,	nám.	Míru	č.p.	111,	Tišnov,	666	19.

2)		žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím da-
tové schránky

	 	Občané	s	 trvalým	pobytem	v	Tišnově	mohou	žádost	v	elek-
tronické	podobě	zaslat	prostřednictvím	datové	schránky.	ID	
datové	schránky	města	Tišnova:	qzjbhat.

	 Ve	 výše	 uvedených	 případech	 musí	 být	 žádost	 příslušnému	
obecnímu	úřadu	doručena	nejpozději	7	dnů	přede	dnem	voleb,	
tj.	 do	25. 9. 2020.	 Formulář	 žádosti	 je	 k	 dispozici	 na	www.
tisnov.cz/VOLBY 2020.

VOLBY dO KrAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA V rOCE 2020
Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí
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3)		osobně	 o	 vydání	 voličského	 průkazu	 lze	 požádat	 do	 oka-
mžiku	uzavření	stálého	seznamu	voličů,	tj.	do	30. 9. 2020 
do 16.00 hodin

	 	Občané	s	trvalým pobytem	v	Tišnově	mohou	osobně	požá-
dat	o	vydání	voličského	průkazu	na	Městském	úřadu	Tišnov,	
Odbor správních a vnitřních věcí, nám. Míru č.p. 346	(ve-
dle	Polikliniky),	Mgr.	Jitka	Hamerníková,	č.	kanceláře	117,	
tel. 549 439 775,	jitka.hamernikova@tisnov.cz.

	 Obecní	úřad	předá	voliči	voličský	průkaz	osobně	nebo	ho	předá	
osobě,	která	se	prokáže	plnou	mocí	s	ověřeným	podpisem	voliče	
žádajícího	o	vydání	voličského	průkazu,	anebo	jej	voliči	zašle.
	 Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat 
duplikát.

Informace pro zájemce o členství v okrskové volební komisi
	 Členem	 okrskové	 volební	 komise	 může	 být	 státní	 občan	
České	republiky,	který	v	den	složení	slibu	dosáhl	věku	nejmé-
ně	18	let,	u	něhož	nenastala	překážka	výkonu	volebního	práva	
a	který	není	kandidátem	pro	volby	do	zastupitelstva	kraje,	pro	
který	je	okrsková	volební	komise	vytvořena.
	 V	případě,	že	máte	zájem	o	členství	v	některé	z	okrskových	
volebních	komisí	v	rámci	města	Tišnova	pro	volby	do	Zastupi-

telstva	 Jihomoravského	kraje,	které	 se	uskuteční	 ve	dnech	2.	
a	3.	října	2020,	můžete	se	předběžně	přihlásit	prostřednictvím	
dotazníku	www.tisnov.cz/VOLBY 2020.
	 Podání	přihlášky	prostřednictvím	tohoto	elektronického	dotaz-
níku	neznamená	automatické	zařazení	do	okrskové	volební	ko-
mise,	neboť	dle	příslušného	zákona	musí	být	při	obsazování	míst	
v	okrskových	volebních	komisích	v	první	řadě	zohledněny	dele-
gační	listiny	k	tomu	oprávněných	volebních	stran.	V	případě,	že	
bude	zájemce	do	některé	okrskové	volební	komise	zařazen,	bude	
o	tom	ze	strany	Městského	úřadu	Tišnov	včas	informován.

	 Přehled	kandidujících	volebních	stran	a	informace	o	jednotli-
vých	kandidátech	naleznete	na	www.volby.cz.

	 Další	informace	k	volbám	lze	také	získat	na	webových	strán-
kách	 Ministerstva	 vnitra	 ČR	 www.mvcr.cz/VOLBY,	 na	 webo-
vých	 stránkách	 města	 Tišnova	 www.tisnov.cz/VOLBY 2020	
nebo	 přímo	 na	 Městském úřadu Tišnov, Odbor správních 
a vnitřních věcí,	Ing.	Dagmar	Dvořáková,	tel. 549 439 774,	
dagmar.dvorakova@tisnov.cz.

Podrobnější informace o době a místě konání voleb najdete 
v příštím vydání TN č. 10/2020.

veRniSÁž výSTavY nÁvRhů
v aRChiTekToniCko-uRbaniSTiCké SouTěži

na ReviTalizaCi nÁměSTí míRu 
V	 Tišnovských	 novinách	 č.	 03/2020	 byla	 ve	 spojitosti	 s	 člán-
kem	 věnovaném	 architektonické	 soutěži	 uveřejněna	 informa-
ce,	že	vernisáž	a	diskuze	zástupců	veřejnosti	s	autory	návrhů	
o	vybraných	řešeních	proběhnou	19.	3.	2020	v	Müllerově	domě.	
S	ohledem	na	vyhlášení	nouzového	stavu	však	tato	plánovaná	
akce	uskutečněna	bohužel	nebyla.	Nyní,	pokud	to	situace	dovo-
lí,	si	Vás	dovolujeme	pozvat	v pátek 25. září 2020 v 17 hodin 
do Müllerova domu	(Muzeum	města	Tišnova)	na	zahájení	této	
výstavy,	 na	 které	 budou	 představeny	 návrhy	 všech	 zúčastně-
ných	autorů.	Během	vernisáže	proběhne	také	diskuze	s	porotci	
a	účastníky	soutěže.	Výstava	potrvá	do	18.	října	2020.

PoSunuTÁ SPlaTnoST PoPlaTků
Finanční	odbor	města	Tišnova	připomíná	posunutou	splatnost 
místních poplatků ze psů a za komunální odpad.	 Obecně	
závazné	 vyhlášky	 města	 stanoví	 u	 obou	 uvedených	 poplatků	
shodný	termín	splatnosti	–	nejpozději	do 30. 9. 2020.	Poplatky	
lze	uhradit	v	hotovosti	nebo	platební	kartou	přímo	na	Odboru	
finančním	MÚ	Tišnov	nebo	na	účet	města	č.	19-1425641/0100.	
Děkujeme	za	včasné	splnění	poplatkové	povinnosti.

na JubilanTY nezaPomínÁme PoTřeTí
Osobní	návštěvy	jubilantů	od	měsíce	března	neprobíhají	a	gra-
tulace	 zasíláme	 poštou,	 neboť	 chceme	 ochránit	 zdraví	 našich	
seniorů.	 Rádi	 bychom	 však	 předali	 jubilantům	 dárky	 pro	 ně	
připravené.	Proto	touto	cestou	vyzýváme	rodinné	příslušníky	či	
blízké	přátele,	aby	si	dárek	pro	jubilanta	vyzvedli,	a	my	rádi	tuto	
službu	zprostředkujeme.	

Jedná	 se	 o	 jubilanty,	 kteří	 v	 druhé	 polovině	 března, v dubnu, 
v květnu, v červnu, v červenci a srpnu oslavili 80, 85, 90 a více 
let.	 Kontaktujte,	 prosím,	 nejprve	 tajemnici	 Komise	 pro	 občan-
ské	záležitosti	Ing. Dagmar Dvořákovou	na	tel.	549 439 774	
nebo	e-mailem	dagmar.dvorakova@tisnov.cz,	která	bude	dárky	
vydávat.	Apelujeme	tímto	na	korektnost	při	vyzvedávání	těchto	
dárků.	Pevně	doufáme,	že	brzy	bude	činnost	Komise	pro	občanské	
záležitosti	obnovena	a	její	členové	budou	jubilanty	po	předchozí	
domluvě	opět	osobně	navštěvovat.

uPozoRnění PRo oSvČ
obnovení PlaTeb PoJiSTného

Pokud	se	živíte	jako	OSVČ,	měli	jste	od	státu	v	posledním	půl	
roce	odpuštěny	minimální	zálohy	na	důchodové	pojištění	a	také	
na	pojištění	zdravotní.	Tato doba je ale už u konce a srpen 
je posledním měsícem, kdy tyto úlevy platí.	V	září	 je	nutné	
obnovit	jejich	platby.	A	co	vlastně	stát	odpustil?	Šlo	o	výši	mi-
nimálních	záloh	na	uvedené	platby,	tedy	v	případě	důchodového	
pojištění	jde	o	2	544	Kč,	u	pojištění	zdravotního	pak	o	2	352	Kč.	
Pokud	ale	běžně	platíte	více,	než	jsou	minimální	zálohy,	je	nut-
né	rozdíl	mezi	těmito	částkami	a	sumou,	kterou	běžně	posíláte,	
dorovnat.

AKTUáLNĚ Z mĚSTA
Jiří Dvořák, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů
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RiegRova a ČeRnohoRská

	 Důvodem	 k	 rekonstrukci	 stávajících	
komunikací	 je	 nevyhovující	 konstrukce,	
havarijní	 a	 promrzající	 podloží.	 V	 místě	
křižovatky	 ulic	 Riegrova,	 Černohorská,	
Dvořákova	a	Sv.	Čecha	je	stávající	situace	
z	pohledu	bezpečnosti	a	plynulosti	doprav-
ního	 provozu	 nevyhovující,	 křižovatka	 je	
svou	 neuspořádanou	 velkou	 plochou	 ne-
přehledná	a	nebezpečná.	Z	tohoto	důvodu	
zde	bude	přistoupeno	ke	změně	organizace	
dopravy	spočívající	v	nahrazení	hvězdicové	
křižovatky	kruhovým	objezdem.	
	 Celá	akce	bude	rozdělena	mezi	tři	sa-
mostatné	 investory	 –	 Správu	 a	 údržbu	
silnic	 Jihomoravského	kraje	 (SÚS	 JmK),	
město	Tišnov	a	Svazek	vodovodů	a	kana-
lizací	Tišnovsko.	Byla	podepsána	smlou-
va	o	spolupráci	mezi	těmito	investory,	je-
jímž	předmětem	je	stanovení	postupu	při	
přípravě	 stavby,	 výběru	 zhotovitele	 sta-
vebních	prací	a	realizaci	stavby.	Zadávací	
řízení	na	dodavatele	 stavby	bude	na	zá-
kladě	 této	 smlouvy	 realizovat	 SÚS	 JmK	
dohromady	 i	 na	 části	 financované	 měs-
tem	Tišnov	a	Svazkem	vodovodů	a	kana-
lizací	Tišnovsko,	aby	ze	zadávacího	řízení	
vzešel	jeden	dodavatel	stavebních	prací.
Zahájení	realizace	bylo	vázáno	na	získání	
dotace	 pro	 SÚS	 JmK.	 V	 červenci	 tohoto	
roku	obdržela	SÚS	JmK	rozhodnutí	o	po-
skytnutí	dotace	na	tuto	akci	a	je	tak	mož-
né	 zahájit	 přípravy	 samotné	 realizace.	
Pokud	nebude	žádný	problém	při	zadáva-
cím	řízení	na	dodavatele	stavby,	je	pláno-
váno	zahájení	stavebních	prací	začátkem	
r.	2021.	Práce	budou	probíhat	v	několika	
etapách,	vyžadujících	uzavírky	dotčených	
komunikací.	 O	 veškerých	 dopravních	
omezeních	i	jejich	harmonogramu	budou	
občané	města	včas	informováni.

WagneRova – ii. etapa

Letošní	podzim	nás	čeká	prodloužení	uli-
ce	Wagnerova	II.	etapa.	Stavba	navazuje	
na	 stavbu	 Prodloužení ulice Wagnerova I. 
etapa,	která	byla	realizována	v	roce	2009	
a	skončila	před	pozemkem	VAS	a.	s.	Od	to-
hoto	místa	pokračuje	ulice	Wagnerova	jako	
nezpevněná	komunikace,	která	obsluhuje	
dva	 bytové	 domy	 a	 v	 blízké	 budoucnosti	
i	novostavbu	výrobního	areálu	firmy	EVVA	
–	Guard.	Předmětem	stavební	akce	bude	
vytvoření	nového	povrchu	vozovky,	chod-
níků,	 kanalizace	 a	 veřejného	 osvětlení.	
Projektovou	 dokumentaci	 pro	 provádění	
této	 stavby	 zpracoval	 Ing.	 arch.	 Tomáš	
Dvořák.	Za	zhotovitele	byla	vybrána	spo-
lečnost	 Stavební	 firma	 STRABAG	 a.	 s.	
s	nejnižší	nabídkovou	cenou	1		770	800	Kč	
s	DPH.	Pokud	vše	půjde	podle	plánu,	měly	
by	se	stavební	stroje	zakousnout	do	pláně	
začátkem	měsíce	září	s	termínem	vyhoto-
vení	do	konce	října	2020.

havlíČkova,
vRchlického a husova

	 Aktuálně	 probíhá	 příprava	 studie	
na	rekonstrukci	ulic	–	Havlíčkova,	Vrch-
lického	a	Husova	(dále	jen	HVH),	které	se	
zatím	revitalizace	nedočkaly	a	jejich	stav	
se	v	některých	místech	blíží	stavu	hava-
rijnímu.	 V	 této	 části	 města	 již	 proběhla	
v	době	minulé	rekonstrukce	ulic	Dobrov-
ského,	Kvapilova,	Smíškova,	Družstevní,	
Jiráskova,	Brněnská	a	Na	Rybníčku.	Stu-
die	rekonstrukce	ulic	HVH	zahrnuje	kom-
pletní	revitalizaci	včetně	chodníků,	vozov-
ky,	parkovacích	stání,	veřejného	osvětlení	
a	 zřízení	 koridoru	 po	 cyklisty.	 V	 rámci	

rekonstrukce	bude	ve	všech	třech	ulicích	
kromě	 nových	 povrchů	 rekonstruováno	
kompletně	 veřejné	 osvětlení.	Voda	 a	ka-
nalizace	budou	rekonstruovány	v	rozsahu	
ulice	Husova,	v	Havlíčkově	a	Vrchlického	
zčásti	 dle	 skutečného	 stavu.	 Ulice	 jsou	
navrženy	 jako	 jednosměrné	 s	maximální	
povolenou	rychlostí	30	km/h	a	protisměr-
ným	cyklistickým	provozem.	V	ulici	Huso-
va	směr	jednosměrného	provozu	zůstává	
zachován.	V	ulicích	Havlíčkova	a	Vrchlic-
kého	dojde	o	otočení	jednosměrného	pro-
vozu	 z	 důvodu	 získání	 většího	 množství	
parkovacích	stání.
	 Příprava	 studie,	 včetně	 zapracování	
podnětů	 a	 připomínek	 občanů,	 by	 měla	
být	dokončena	v	letošním	roce.	V	násle-
dujícím	roce	proběhne	příprava	projektu	
pro	povolení	stavby,	v	r.	2022	realizační	
projekt	 a	 následně	 výběr	 zhotovitele.	
Předpoklad	 zahájení	 stavebních	 prací	
připadá	na	 rok	2023.	Ulice	nebudou	 re-
konstruovány	všechny	v	 jeden	okamžik.	
Jejich	oprava	bude	probíhat	postupně.	Ob-
čané	v	předmětných	ulicích	by	měli	zvá-
žit	časovou	koordinaci	opravy	domovních	
přípojek	ke	svým	nemovitostem	či	zaizo-
lování	 spodní	 stavby	 řadových	 objektů.	
Po	 dokončení	 kompletní	 rekonstrukce	
bude	na	ulicích	stavební	uzávěra	v	délce	
60	měsíců	(délka	záruční	doby	zhotovite-
le	rekonstrukce	ulice).	Co	se	týká	sjezdů	
k	 nemovitostem,	 je	 třeba	 upozornit,	 že	
nelze	do	projektu	navrhnout	sjezdy,	kte-
ré	nepokračují	na	soukromém	pozemku.	
Stávající	a	řádně	povolené	sjezdy	Silnič-
ním	správním	úřadem	MěÚ	Tišnov	budou	
v	projektu	zohledněny.

Foto: archiv města

radnice informuje

INfOrmACE O rEKONSTrUKCÍCH TIŠNOVSKÝCH ULIC
Václav Šikula, místostarosta

Miroslava Vyhňáková, Odbor investic a projektové podpory

Křižovatka ulic Riegrova a Černohorská. Havlíčkova ulice.

Ulice Wagnerova.



TN 09/2020 13

	 Dne	23.	6.	2020	jsem	se	zájmem	sledo-
val	propagační	novinku	v	komunikaci	ve-
dení	Tišnova	s	občany.	Překvapilo	mě,	že	
hlavní	 postavou	 není	 nikdo	 z	 rozsáhlého	
propagačního	aparátu	města,	ale	že	za	toto	
moderování	bylo	zaplaceno	bývalému	mís-
tostarostovi	 Kuřimi	 panu	 Holmanovi.	 To	
už	nikdo	z	Tišnova	nedokáže	občanům	sro-
zumitelně	 vysvětlit	 možný	 rozvoj	 města?	
Velkou	 slabinou	 propagace	 byl	 ale	 velmi	
nekvalitní	zvuk.	Během	propagace	záměru	
podoby	sídliště	Za	Penzionem	došlo	i	k	ně-
kolika	komickým	situacím.	Při	odůvodnění	
správnosti	 strategického	 plánu	 s	 počtem	
obyvatel	 deseti	 tisíc	 v	 roce	 2035	 přišel	
moderátor	s	odvážnou	teorií	o	chybějících	
ženách	 ve	 vhodných	 ročnících	 pro	 rození	
dětí!	Následně	mě	i	dost	pobavila	odpověď	
na	 dotaz:	 Kdo	 bude	 mít	 z	 tohoto	 nového	
sídliště	bytových	domů	prospěch?	Do	od-
povědi	byl	i	zamotán	prospěch	pro	pekaře	
rohlíků.	Tazatelka	určitě	myslela	na	dopad	
pro	 život	 Tišnováků	 z	 pohledu	 značného	

nárůstu	dopravy	a	vynucených	doprovod-
ných	 služeb	 občanům.	 Hlavně	 se	 zámě-
rem	 prověření	 nárůstu	 obyvatel	 se	 tyto	
studie	zpracovávají.	V	následných	písem-
ných	odpovědích	na	nezodpovězené	dota-
zy	 občanů	 během	 počítačové	 prezentace	
se	občané	pouze	dozvěděli,	že	velmi	umen-
šená	a	nerealistická	čísla	o	počtu	bydlících	
občanů,	 a	 tedy	 potřebných	 parkovacích	
místech,	 budou	upřesněna	v	navazujících	
stupních	stavebních	řízení.	Tato	studie	 je	
určitě	 potřebná	 k	 zabránění	 chaotického	
zastavování	 lokality.	Proč	se	v	ní	uvádějí	
nepravdivé	údaje,	ale	nedokážu	pochopit.	
Také	graf	o	vývoji	obyvatel	udává	jiná	čís-
la	 jak	 Kronika	 Tišnova	 za	 roky	 2015	 až	
2018.	Následné	vysvětlování	místostaros-
ty	Ing.	Součka	o	klesajícím	počtu	obyvatel,	
tedy	že	se	více	obyvatel	z	Tišnova	vystěho-
vává,	jak	přistěhovává,	je	dokladem	o	na-
růstající	neatraktivnosti	bydlení	v	Tišnově.	
Toto	konstatování	je	nepěkným	vysvědče-
ním	 jeho	 šestiletého	 působení	 na	 radnici	

v	pozici	osoby	odpovědné	za	územní	plán	
a	rozvoj	města.	Pod	jeho	vedením	se	Tišnov	
stává	 doménou	 bytových	 domů	 finančně	
výhodných	 pouze	 pro	 investory.	 Výstav-
ba	v	sousedních	obcích	(Železné,	Drásov)	
nabízejících	 pozemky	 pro	 menší	 rodinné	
domy,	opravdu	umožňuje	dvojnásobný	růst	
a	ukazuje	na	směry	 rozvoje.	Samozřejmě	
je	 to	 trošku	složitější,	 ale	 rychlost	 zasta-
vování	lokality	Záhomí	v	Železném	je	toho	
příkladem.	 Tišnov	 se	 ale	 nezbaví	 zátěže	
z	 dopravy	 z	 této	 lokality,	 jediná	 spojnice	
pro	dopravu	do	Brna	vede	bohužel	Tišno-
vem.	Kdyby	existovala	nějaká	spolupráce	
mezi	obcemi	ve	směru	od	Železného,	dala	
by	se	po	opravě	pro	osobní	dopravu	využít	
silnice	 od	 Limovy	 do	 Drásova	 a	 tím	 do-
pravně	ulehčit	Tišnovu.	Ale	pro	rezignaci	
na	vedoucí	úlohu	ve	svazku	obcí	DSO	Tiš-
novsko	 je	 toto	 prakticky	 nemožné.	 CITY	
CHAT	 slibovával	 živou	 diskusi,	 podobné	
názory	na	rozvoj	Tišnova	ale	neumožňuje	
prezentovat.

Nejprve věcně: 
•	 Město	 nemá	 žádný	 rozsáhlý	 „propa-
gační	aparát“,	jak	se	autor	snaží	čtenáři	
podsunout.	 A	 myslím,	 že	 si	 občané	 za-
slouží,	aby	moderování	takovéto	prezen-
tace	bylo	na	profesionální	úrovni.	Soudě	
dle	reakcí	se	to	zdařilo.	
•	 Nekvalita	 zvuku	 v	 úvodu	 prezentace	
způsobená	technickou	závadou	byla	ihned	
po	 upozornění	 odstraněna.	 Mne	 to	 mrzí	
a	za	tuto	nedokonalost	se	omlouvám.
•	 Údajné	 komické	 situace	 ponechám	
bez	komentáře,	autora	 jsem	nepochopil.	
Tvrzení	o	nepravdivých	údajích	ve	studii	
není	 také	nijak	konkrétně	doloženo,	čili	
opět	se	k	tomu	nelze	vyjádřit.	
•	 To,	 že	 si	 pan	Blaha	 „bere	do	úst“	mís-
tostarostu	Karla	Součka,	je	bohužel	dalším	
důkazem	jeho	neomalenosti.	Nejstarší	a	ak-
tuálně	nejdéle	sloužící	zastupitel	si	naopak	
zaslouží	respekt	a	úctu.	V	této	souvislosti	
bych	chtěl	tišnovským	voličům	poděkovat,	

že	do	zastupitelstva	již	popáté	zvolili	serió-
zního	a	pracovitého	patriota,	a	ne	nějakého	
křiklouna.	Díky	jejich	důvěře	tak	mohl	Ka-
rel	Souček	v	uplynulých	šesti	letech	(kromě	
odpovědnosti	 za	 důležitou	 oblast	 investic,	
majetku	města…)	být	také	u	transparentní-
ho	procesu	tvorby	a	zejména	vydání	nového	
územního	plánu	města	po	téměř	20	letech	
a	 dalších	 územních	 studií,	 které	 jasným	
způsobem	definují	rozvoj	vybraných	lokalit	
ve	městě	(Hony,	pila	apod.).
•	 Pokud	 jde	o	svazek	obcí,	„vedoucí	úlo-
hu“	si	ti	odrostlejší	z	nás	vybavují	ve	spo-
jení	 s	 KSČ.	 Chce	 snad	 autor	 naznačit,	 že	
předsednictví	ve	svazku	je	spojeno	s	mocí,	
díky	které	by	Tišnov	mohl	okolním	obcím	
lépe	 „vnucovat“	 své	 záměry?	 A	 tedy	 bez	
této	 „vedoucí	úlohy“	se	s	ostatními	nemá	
šanci	na	rozumných	projektech	domluvit?	
Jak	děsivé…
•	 Nadále	 budeme	 pokračovat	 v	 on-line	
prezentaci	 záměrů	města	a	strategických	

dokumentů,	mezi	něž	patří	i	územní	studie.	
Je	 nezpochybnitelné,	 že	 tato	 nová	 forma	
komunikace	 má	 řadu	 výhod.	 Téměř	 700	
zhlédnutí	(k	31.	7.	2020),	množství	dotazů	
a	reakce	občanů	jsou	jasným	důkazem,	že	
je	pro	ně	atraktivní	a	komfortní.

A co dodat na závěr? 
	 Čtenář	TN	si	 již	 zvykl	 na	konfrontač-
ní	 styl	pana	Blahy.	Nemám	nic	proti	 ob-
čanům	 zajímajícím	 se	 o	 informace,	 rádi	
se	 o	 ně	 podělíme.	 Nevadí	 mi	 jiný	 názor.	
V	 jeho	 podání	 se	 však	 staly	 samozřej-
mostí	 spekulace	 a	 jízlivé	 poznámky.	 Ne-
pochybné	 je	 jeho	 zaujetí	 pro	 věc	 a	 čas	
investovaný	 do	 sběru	 informací.	 Avšak	
filozofie	„stokrát	vystřelím	a	možná	pět-
krát	 trefím	 terč“	 je	 mi	 bytostně	 cizí.	 Je	
otázkou,	 zda	 by	 nebylo	 lepší	 věnovat	 se	
spíše	 lukostřelbě.	 Tam	 se	 minutí	 terče	
dá	tolerovat.	V	mezilidských	vztazích	 již	
méně…	Nicméně	beru	 jako	fakt,	že	 i	 ta-
koví	obyvatelé	jsou	v	našem	městě	a	třeba	
i	 kandidují	 do	 zastupitelstva	 (pan	Blaha	
konkrétně	v	r.	2018	na	kandidátní	listině	
Strany	zelených).	A	je	dobře,	že	TN	i	ta-
kovéto	polemice	dávají	prostor.	Občan	si	
alespoň	může	udělat	obrázek.

názory a polemiky

PrOmĚNY TIŠNOVA POmOCÍ CITY CHATU
Jiří Blaha

STŘELBA mImO
Jiří Dospíšil, starosta
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vzdělávání

	 Věta,	 kterou	 od	 svého	 dítěte	 mnoho	
rodičů	nikdy	neslyšelo.	Věta,	kterou	bylo	
velmi	 často	 slyšet	 během	 letošního	 jara	
v	 mnoha	 domácnostech.	 Nesplnitelný	
sen	mnoha	 školáků	 se	 stal	 skutečností.	
V	úterý	10.	března	2020	bylo	vyhlášeno	
celorepublikové	uzavření	 škol.	Z	minuty	
na	minutu.	Na	dobu	neurčitou.	Byla	jsem	

v	tom	okamžiku	postavena	před	napros-
to	neznámou	situaci.	Okamžitě	se	vrátit	
z	pracovní	návštěvy	v	brněnské	škole	La-
byrinth,	svolat	bleskovou	poradu	učitelů,	
snažit	se	všechny	uklidnit,	rozdat	úkoly,	
sdělit	 plán	 na	 příštích	 pár	 dnů,	 zajistit	
nouzový	provoz	školy,	sdělit	náplň	práce	
pro	příští	dny	provozním	zaměstnancům,	
řešit	zásobení	potravinami	ve	školní	ku-
chyni,	 ale	 i	 postarat	 se	 o	 vlastní	 rodinu	
a	 potom	 už	 jen	 čekat.	 Čekat	 a	 věřit,	 že	
se	školy	otevřou	za	týden,	za	čtrnáct	dní,	
po	Velikonocích.	Kdy	 tedy?	Ministerstvo	
školství	dlouho	mlčelo,	všichni	jsme	začí-
nali	být	nervózní.	Děti	nechodí	do	školy,	
ale	musí	 se	přece	učit!	Kolegyně	 začaly	
šít	 roušky	 a	 zásobovat	 okolní	 sociální	
a	zdravotnická	zařízení.	Již	po	pár	rozpa-
čitých	dnech	se	rozjela	nevídaná	aktivita	
všech	 učitelů.	 Spojili	 se	 se	 svými	 žáky	
různými	 způsoby,	 které	 umožňovaly	 on-
-line	výuku.	Nejprve	přes	e-mailovou	ko-
munikaci,	později	přes	aplikaci	Bakaláři.	

Po	 týdnu	 již	 všichni	 vyučovali	 různými	
formami,	které	mnozí	do	 té	doby	nezna-
li.	 Ještě	 do	 jara	 jsme	 děti	 varovali	 před	
vysedáváním	 u	 počítačů	 a	 nevhodností	
neustálého	používání	mobilních	telefonů.	
Najednou	se	přes	noc	stala	tato	zařízení	
nenahraditelným	 pomocníkem	 a	 zpro-
středkovatelem	 výuky.	 Učitelé	 vyučovali	
ze	 svých	 domovů,	 děti	 při	 vyučovacích	
hodinách	 seděly	 v	 dětských	 pokojích	

a	často	pomalu	celá	rodina	začala	proni-
kat	do	tohoto	virtuálního	školního	světa.	
Rodiče	pomáhali	dětem,	děti	radily	svým	
rodičům.	 Velmi	 problematická	 byla	 zpo-
čátku	 i	koordinace	výuky	v	 jednotlivých	
třídách	 a	 předmětech.	 Porady	 pedagogů	
nahradily	 videomeety,	 schůzky	 rodičů	
probíhaly	formou	videokonferencí.	Nikdo	
nevěděl,	 co	 nás	 čeká.	 Začínalo	 se	 blížit	
třetí	čtvrtletí,	později	konec	roku	a	vzrůs-
tala	nervozita	ze	známkování,	 z	přijíma-
cích	zkoušek	na	střední	školy,	z	vysvěd-
čení.	 Proběhl	 elektronický	 zápis	 dětí	
do	1.	tříd	bez	účasti	budoucích	prvňáčků	
ve	 škole.	 V	 polovině	 května	 se	 začínala	
nařízení	 pomalu	 uvolňovat.	 Do	 lavic	 se	
vrátili	žáci	devátých	tříd	a	s	nimi	i	vyuču-
jící	češtiny	a	matematiky.	Po	pár	týdnech	
mohly	 nastoupit	 i	 děti	 1.	 stupně.	 Bylo	
třeba	zajistit	a	hlavně	dodržovat	náročná	
a	velmi	přísná	hygienická	opatření,	bylo	
nutné	připravit	mnohá	provizoria.	Byla	to	
škola	neškola,	učení	neučení.	Marie	Te-

rezie	 zavedla	 povinnou	 školní	 docházku	
a	Covid-19	ji	mávnutím	proutku	proměnil	
na	školní	docházku	dobrovolnou.	Byla	to	
doba	 prapodivná.	 Z	 mnohých	 rodičů	 se	
stali	domácí	učitelé,	mnozí	učitelé	se	pro-
měnili	na	IT	odborníky.	Ale	dnes,	s	odstu-
pem	pár	 týdnů,	mohu	 říct:	 „Ano,	 zvládli	
jsme	to!	A	zvládli	 jsme	to	velmi	dobře!“	
S	obrovským	pracovním	nasazením,	čas-
to	s	pracovní	dobou	překračující	zákonem	
stanovený	 počet	 odpracovaných	 hodin.	
Mnohdy	na	úkor	své	vlastní	rodiny	a	čas-
to	 také	za	poslechu	uštěpačných	pozná-
mek	 o	 několikatýdenním	 povalování	 se	
doma,	půlročních	prázdninách	a	nicnedě-
lání.	I	s	tím	jsem	se	setkala.	To	je	mi	stále	
moc	 líto.	Za	sebe,	za	svoje	kolegy.	Když	
byla	situace	opravdu	napjatá,	začala	jsem	
připravovat	videa	„Nedělní	pozdravy	z	ře-
ditelny“.	Nejprve	pouze	pro	moje	kolegy,	
později	 i	 pro	 žáky	 a	 jejich	 rodiče.	 Velmi	
mne	 překvapilo	 a	 hlavně	 potěšilo,	 když	
mi	později	spolupracovníci	říkali,	jak	moc	
jim	v	té	době	beznaděje	moje	„ředitelské	
řeči	 z	 kanceláře“	 dodávaly	 síly	 a	 tolik	
potřebnou	naději,	že	v	 tom	nejsou	sami.	
Moc	bych	si	přála	 říct,	 že	 je	 to	nejhorší	
za	námi.	S	nadějí	vyhlížím	září.	Věřím,	že	
se	epidemiologická	situace	uklidní	a	nový	
školní	rok	začne	tak,	 jak	 je	běžné.	Dou-
fám,	snad	tomu	tak	bude.
	 Chci	 poděkovat	 všem	 svým	 kolegům	
za	jejich	obrovskou	práci,	kterou	odvedli	
hlavně	během	letošního	druhého	pololetí.	
Chci	poděkovat	rodičům	za	jejich	pomoc,	
vstřícnost	a	podporu	svých	dětí.	Ale	hlav-
ně	 chci	 poděkovat	 svým	 zástupkyním,	
které	 při	 zajišťování	 provozu	 školy	 od-
vedly	neskutečnou	práci!	Chci	poděkovat	
všem	 kolem	 sebe,	 kteří	 mi	 byli	 oporou	
a	 rádci	 v	 často	 zdánlivě	 neřešitelných	
situacích.	 Věřím,	 že	 tato	 zlá	 doba	 brzy	
skončí.	A	pokud	ne,	 jsme	u	nás	ve	ško-
le	na	nová	úskalí	při	on-line	výuce	dobře	
připraveni	a	opět	to	vše	zvládneme.
	 Přeji	všem	mnoho	sil	do	nového	škol-
ního	 roku	 a	 věřím,	 že	 větu	 „Mami,	 já	
chci	 do	 školy,	 prosím…“	 bude	 v	 tišnov-
ských	domácnostech	slyšet	i	nadále,	tedy	
i	 ve	 dnech,	 kdy	 budou	 dveře	 školy	 pro	
všechny	opět	každodenně	otevřeny.

mAmI, Já CHCI dO ŠKOLY, PrOSÍm…
Radmila Zhořová
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vzdělávání

	 Přestože	se	zdá,	že	léto	svými	slunný-
mi	a	horkými	dny	nekončí,	blíží	se	nástup	
dětí	 do	 škol.	První	 září	 s	 sebou	přinese	
dětem,	 rodičům,	 pedagogům	 i	 celé	 ve-
řejnosti	 návrat	 pravidelného	 vzdělávání	
ve	školních	institucích.

Poznatky z doby on-line vzdělávání
	 V	 distančním	 vzdělávání	 měli	 žáci	
samozřejmě	 rozdílné	 podmínky.	 Ať	 už	
ve	vybavení	IT	technikou	ve	svém	domo-
vě	nebo	možnostmi	samostatně	a	zodpo-
vědně	 pracovat.	 Některým	 individuální	
forma	 práce	 prostě	 nevyhovovala.	 Lze	
tedy	 předpokládat,	 že	 úroveň	 zvládnutí	
daných	 témat	 bude	 odlišná.	 Jsme	 na	 to	
připraveni.	Tempo	a	potřebnou	dobu	pro	
opakování	přizpůsobíme	těm	žákům,	kte-
ří	měli	ve	vzdělávání	objektivní	překážky.	
Nebudeme	 samozřejmě	 „brzdit“	 ty,	 kteří	
nebudou	potřebovat	opakování	mnoho.	

Chvilka psychologie
	 Žáci	 se	 vracejí	 do	 kolektivu	 po	 různě	
dlouhé	době.	Někteří	byli	 ze	své	sociální	
skupiny	vytrženi	na	dobu	téměř	šesti	mě-
síců,	 jiní	 se	 alespoň	 částečně	 adaptovali	
po	 dobu	 jednoho	 měsíce	 před	 prázdnina-
mi.	 Pocity	 mohou	 mít	 žáci	 při	 nástupu	
do	 školy	 různé.	 Jaké	 budou	 jejich	 reak-
ce?	 Radost,	 že	 jsou	 mezi	 spolužáky;	 ne-
chuť	k	pravidelnému	nezbytnému	režimu;	
obavy,	 zda	 zvládli	 vše	 co	 ostatní;	 únava	
z	dlouhotrvajícího	pobytu	v	úzkém	kruhu	
rodiny;	pro	některé	naopak	stres	z	odcho-
du	 z	 domova,	 kde	 byli	 v	 bezpečí;	 strach	
o	 svou	 pozici	 ve	 třídě;	 nejistota,	 zda	 tr-
vají	 jejich	kamarádství;	 radost	 z	 návratu	
do	známého	prostředí.	Mnohé	obavy	s	dět-
mi	 sdílí	 i	 jejich	 rodiče.	 Lidský	 jedinec	 je	
však	schopen	efektivně	pracovat,	tedy	se	
i	 učit,	 pouze	 v	 ideálním	 bezpečném	 pro-
středí.	Období	znovunalezení	jistoty	a	bez-
pečí	může	některým	dětem	 trvat	 šest	 až	
osm	týdnů.	Pojďme	jim	pomoci.

Jak na to?
	 Školní	 rok	 u	 nás	 vlastně	 nezačíná	 až	
prvního	září.	Možnost	adaptace	do	svého	
kolektivu	 třídy	 měli	 mnozí	 již	 v	 průběhu	
června.	 Třídní	 kolektivy	 se	 setkaly	 nejen	
při	předání	vysvědčení,	ale	i	při	jiných	ak-

tivitách	ve	venkovním	areálu	školy	i	v	pří-
rodě.	Využili	 jsme	toho	i	při	seznamování	
dětí	a	rodičů	s	budoucími	učiteli.	To	vše	sa-
mozřejmě	na	bázi	dobrovolnosti	a	dodržení	
epidemiologických	podmínek.
	 S	ohledem	na	 různou	úroveň	dosažené	
vzdělanosti	žáků	budeme	více	diferencovat	
práci	v	jednotlivých	hodinách.	V	některých	
předmětech	budeme	ve	větší	míře	využívat	
tandemovou	výuku.	To	znamená,	že	ve	třídě	
budou	současně	pracovat	dva	pedagogové.	
Podobně	budeme	v	maximální	míře	zapojo-
vat	i	všech	patnáct	asistentek	pedagogů.
	 Stejně	jako	v	předchozích	letech	nabízí	
nadále	žákům	i	rodičům	odbornou	pomoc	
školní	 pedagogické	 pracoviště	 Korálek,	
především	jeho	psycholožka,	výchovná	po-
radkyně	a	další	odborníci.
	 V	 prvních	 ročnících	 je	 na	 naší	 škole	
samozřejmostí	výuka	v	„půlenkách“.	Prin-
cipem	je,	že	ve	třídě	 je	ve	dvou	hodinách	
týdně	 jen	 polovina	 žáků	 a	 učitel	 pracuje	
s	 dětmi	 mnohem	 efektivněji.	 Od	 září	 bu-
deme	takovou	výuku	organizovat	i	ve	dru-
hých	 třídách,	 a	 dokonce	 po	 jedné	 hodině	
i	ve	třídách	třetích.
	 Žákům	 šestých	 ročníků	 usnadníme	 je-
jich	přechod	na	druhý	stupeň	dvoudenními	
adaptačními	pobyty	v	areálu	dětského	tábo-
ra	v	Brumově,	letos	mimořádně	již	v	prvním	
a	druhém	zářijovém	týdnu.	Povedou	je	tříd-
ní	učitelé,	asistentky	a	školní	psycholožka.

	 Platformu	Google	Suit,	uvedenou	do	pro-
vozu	pro	všechny	žáky	v	době	uzavření	škol	
z	důvodu	pandemie,	budeme	využívat	nadá-
le.	Její	virtuální	učebny	i	možnosti	on-line	
setkávání	například	pro	žáky	v	době	jejich	
nepřítomnosti	 ve	 škole,	 při	 individuálních	
rozhovorech	 s	 rodiči	 i	 dětmi.	 V	 učebnách	
budeme	 nabízet	 i	 odkazy	 na	 další	 učební	
materiály	a	možnosti	on-line	zdrojů.
	 Budeme	 více	 pracovat	 s	 formativním	
hodnocením	a	vzděláváním.	Jeho	podstatou	
je	naučit	žáky	efektivně	a	smysluplně	po-
stupovat	při	plánování	a	dosahování	vlast-
ních	vzdělávacích	cílů.	Zde	využijeme	zku-
šenosti	z	výuky	on-line,	kdy	touto	metodou	
postupovali	žáci	při	své	práci	z	domu.
	 Protože	 se	 osvědčila	 výuka	 i	 setkává-
ní	 ve	venkovních	prostorách	školy,	 ředitel	
školy	 dokončuje	 v	 těchto	 dnech	 projekt	
Venkovní	učebna.	Těšíme	se	na	její	otevření.

Na závěr
	 Neočekávejme,	že	se	žáci	vrátí	do	to-
tožné	školy.	Vrátí	se	do	lepší	školy.	Doká-
zali	jsme	ve	velmi	krátkém	čase	zareago-
vat	 na	naprosto	neočekávanou	krizovou	
situaci	 a	 bezesporu	 bychom	 obdobnou	
vyřešili	i	v	budoucnu.	Ze	zkušeností	uply-
nulých	měsíců	dokážeme	vytěžit	mnoho.	
Především	 při	 určování	 směru	 a	 forem	
dalšího	vzdělávání	našich	žáků.
	 Přejeme	všem	krásné	zbývající	prázd-
ninové	 dny.	 S	 našimi	 žáky	 se	 sejdeme	
při	 slavnostním	 zahájení	 školního	 roku	
prvního	září.	S	vámi,	 rodiči,	se	setkáme	
na	prvních	třídních	schůzkách,	tentokrá-
te	již	v	měsíci	září.
	 Všechny	rádi	uvidíme	a	moc	se	těšíme!

NáVrAT dO LAVIC
Petra Kappelová

Ztíženým podmínkám čelíme s humorem. Foto: archiv ZŠ Smíškova
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	 Zatímco	si	děti	ještě	užívají	posledních	
dní	 letních	 prázdnin,	 v	 Inspiru	 jsme	 již	
v	plném	proudu	příprav	nabídky	kroužků	
pro	školní	rok	2020/21.		
	 On-line	přihlašování	na	kroužky	bude	
probíhat	od	 čtvrtka	3.	 září	2020	s	mož-
ností	 přihlášení přes naše webové 
stránky	 www.svcinspiro.cz/nabizime/
krouzky-kurzy/.	Začátek výuky v krouž-
cích je 1. října.

V	nabídce	se	můžete	těšit	na	pár	novinek:
 Retrohrátky	 –	 kroužek	 plný	 her	
z	časů,	kdy	ještě	nebyly	mobilní	telefony	
a	počítač	nebyl	vybavením	každé	domác-
nosti.	Pamatujete	se	na	školku	s	míčem	
nebo	skákání	přes	gumu?	Hraní	kuliček,	
skákání	panáka,	přebírání	provázku?	To	
vše	si	s	dětmi	zkusíme	a	občas	přizveme	
i	rodiče,	aby	si	mohli	zavzpomínat.
	 Králičí hop	 –	 je	 kroužek	 určený	 pro	
všechny	děti	a	jejich	králičí	mazlíčky.	Krá-
ličí	hop	je	sport,	kdy	králík	skáče	přes	pře-
kážky	a	dítě	mu	dělá	vodiče.	Děti	se	naučí	
mít	 zodpovědnost	 za	 svého	 zvířecího	 ka-
maráda	a	s	kamarády	si	vzájemně	mohou	
předat	informace	ohledně	péče	o	králíčky.
	 Badatelský klub	–	chystáme	pro	děti,	
které	chtějí	věcem	přijít	„na	kloub“.	Pro	
děti	je	přirozená	zvídavost	a	touha	obje-
vovat.	Kladou	vám	často	otázky	Proč…?	
Jak…?	 Kdy…?	 Kde…?	 Přihlašte	 je	
na	 Badatelský	 kroužek	 a	 pojďte	 s	 námi	
bádat.	 Děti	 se	 promění	 ve	 vědce	 a	 díky	
metodě	 čtyř	 badatelských	kroků	kladou	
otázky,	 formulují	 hypotézy,	 plánují	 po-
stup	jejich	ověření,	provádějí	pokusy,	vy-
hledávají	 a	 třídí	 informace,	 vyhodnocují	
výsledky,	 formulují	 závěry,	 které	 nako-
nec	prezentují	před	ostatními.	Učí	se	tak	
dovednostem	 využitelným	 v	 dospělosti,	
týmové	spolupráci	a	kritickému	myšlení.
 Lovci podnikavých duchů	 –	 zapojili	
jsme	 se	 do	 krajského	 projektu	 zaměře-
ného	 na	 rozvoj	 kreativity	 a	 podnikavos-
ti	 dětí,	 jejich	 aktivního	 postoje	 k	 životu	
a	posilování	touhy	po	hledání	příležitostí	
pro	uplatnění	vlastních	schopností.	Děti	
prožívají	dobrodružný	příběh,	ve	kterém	
se	stávají	členem	jednoho	z	týmů	hledají-
cích	tajemné	bytosti	–	Podnikavé	duchy.	
O	 nich	 legendy	 tvrdí,	 že	 ten,	 kdo	 získá	
jejich	životní	karty,	dostane	řadu	zvlášt-
ních	 schopností.	 Pátrání	 není	 jednodu-

ché.	 Ve	 vysokých	 horách,	 křivolakých	
uličkách	měst,	v	historických	archivech,	
pod	hladinou	moří...	Tam	všude	bude	po-
třeba	 hledat	 stopy	 vedoucí	 k	 bytostem,	
které	 jsou	 opředeny	 pavučinou	 záhad	
a	dávných	tajemství.
	 Modelářský kroužek pro děti s ta-
tínky s dětmi	–	tatínci	si	jako	velcí	kluci	
mohou	splnit	svůj	sen	a	přijít	si	se	svými	
dětmi	vyrábět	do	modelářského	kroužku	
modely	letadel.
	 Jóga pro teenagery	 –	 lekce	 jógy	pro	
„náctileté“,	 kde	 se	 mohou	 protáhnout	
mezi	svými	vrstevníky.

HLEDÁME VEDOUCÍ
KROUŽKŮ – LEKTORY
	 Na nový školní rok hledáme vedoucí 
těchto kroužků:	horolezecký,	florbalový,	
mladý	 architekt,	 míčovky,	 badminton,	
králičí	hop.	Hledáme	 i	 lektory	s	nápady	
na	nové	kroužky.	Zájemci	se	mohou	ozvat	
na	 reditelka@svcinspiro.cz.	 Podmínkou	
je	věk	18	let,	trestní	bezúhonnost,	ideální	
je	pedagogické	vzdělání	(či	studium),	ko-
munikativnost,	 flexibilita,	samostatnost.	
Práce	je	na	DPP	130	Kč/hod.	Benefitem	
je	přátelský	kolektiv	pedagogů	a	vždy	na-
bídnutá	„pomocná	ruka“.
	 Na	 konci	 školního	 roku	 2019/2020	
jsme	vyzvali	 děti	 k	 vyplnění	dotazníků,	
v	nichž	nám	odpověděly,	jak	byly	v	uply-

nulém	období	v	kroužcích	spokojeny.	Vy-
četli	 jsme	 z	 dotazníků,	 že	 děti	 kroužky	
baví,	jsou	spokojeny	s	lektory	a	v	krouž-
cích	 si	 našly	 spoustu	 kamarádů.	 Podle	
všeho	můžeme	 i	 v	následujícím	školním	
roce	 počítat	 v	 kroužcích	 s	 hojnou	 ná-
vštěvností.	Už	se		na	děti	těšíme!

	 Zavedenou	 službou,	 již	 Inspiro	nabízí	
pro	pracující	rodiče	žáků	prvního	stupně,	
je	Dětský klub.	Je	s	oblibou	využíván	dět-
mi	čekajícími	v	 Inspiru	na	svůj	kroužek	

nebo	těmi,	které	po	kroužku	potřebují	po-
čkat	na	rodiče.	Možnost	jeho	využití	bude	
opět	od	září	2020.	Informace	a	přihláše-
ní:	 dklub@svcinspiro.cz,	 www.svcinspi-
ro.cz/projekty/detskyklub/.
	 O dětském klubu očima lektorky: 
„Dětský	klub	 je	místem,	kde	se	snažíme	
o	respektující	přístup	k	dětem.	Nevytváří-
me	umělou	idylu,	a	proto	se	tu	a	tam	může	
stát,	že	všichni	nejsme	nejlepší	kamarádi.	
Snažíme	se	ale	přijmout	fakt,	že	každý	je	
jiný	a	že	v	 jinakosti	 je	vlastně	 ta	největ-
ší	krása.	Chceme,	aby	se	děti	u	nás	cíti-
ly	dobře	a	sebevědomě,	zároveň	aby	ctily	
osobní	prostor	a	hranice	všech	ostatních.
	 Hrajeme	si,	tvoříme,	čteme,	povídáme	
si,	 staráme	 se	 o	 zvířecí	 kamarády	 z	 In-
spira,	občas	se	pereme	a	hádáme,	prostě	
v	klubu	žijeme	se	vším,	co	dny	přinášejí.
Od	nového	školního	roku	chystáme	klido-
vý	kout	s	knihovnou	a	taky	bychom	rádi	
navázali	na	započaté	badatelské	aktivity,	
které	byly	v	březnu	2020	přerušeny.“

	 V	září	chystáme	tvořivou dílnu o Vác-
lavských hodech.	 Během	 hodového	 ve-
selí	se	můžete	na	chvíli	zastavit,	navští-
vit	 Inspiro	 dílničku	 a	 vyrobit	 si	 pěknou	
památku	 na	 letošní	 hody	 inspirovanou	
lidovými	motivy	našeho	kraje.
	 V	sobotu	26. 9. 2020 od 9 do 15 hod.	
na	 náměstí	 v	 Tišnově.	 Srdečně	 vás	 zve	
kreativní	„Inspirotým“.

Inspiro a Evropský týden mobility:
	 Do	 celorepublikové	 akce	 Evropský 
týden mobility	(ETM)	ve	dnech	16.–22. 
září 2020	 se	 Inspiro	 zapojí	 několika	
akcemi	 určenými	 pro	 širokou	 veřejnost,	
jako	 např.	 aktivity	 spojené	 s	 otevře-
ním	 nové	 cyklopropojky	 na	 Ostrovci	 či	
přednášky	 s	 odborníkem	 na	 dané	 téma.	
Jste	 srdečně	 zváni	 a	 těšíme	 se	 na	 vás.	
Konkrétní	 informace	 budou	 zveřejněny	
na	našem	facebookovém	profilu.

vzdělávání

PESTrá NABÍdKA KrOUžKŮ
tým pedagogů

Inspirace k Evropskému týdnu mobility.
Foto: archiv Inspiro
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	 Léto	se	chýlí	ke	konci.	Studánka	ho	
mnoha	předškolním	dětem	z	Tišnovska	
zpříjemnila	 příměstskými	 tábory.	 Dě-
tem	jsme	nabídli	věku	přiměřené	tvoři-
vé,	hudební	a	pohybové	aktivity,	výlety	
a	zajímavé	zážitky.	Děkujeme	všem	ve-
doucím	za	tvořivost,	se	kterou	program	
připravovali,	 a	 za	 péči,	 kterou	 dětem	
věnovali.	Dětské	úsměvy	a	spokojenost	
rodičů	jsou	pro	nás	povzbuzením	do	dal-
ší	činnosti.
	 Nový	školní	rok	už	tradičně	zahájíme	
oslavou	Studánkových	narozenin.	Zveme 
vás v pátek 4. září od 15.30 do Parku 
pod kostelem v Tišnově,	kde	si	se	svými	
dětmi	 užijete	 příjemné	 odpoledne.	 Těšit	
se	můžete	na	Sportovní	pohádku	v	podá-
ní	divadla	Kufr	nebo	na	pokusy	pro	děti	
předváděné	divadlem	ÚDiF	(Úžasné	diva-
dlo	fyziky).	Děti	určitě	také	ocení	pohád-
kové	úkoly	s	odměnou	a	skákací	hrady.	

	 Pravidelný	 program	 ve	 Studánce	 za-
čne	14.	 září.	 Těšit	 se	 můžete	 na	 všechny	
studánkové	 kroužky	 v	 obvyklých	 časech	
–	 Broučky	 lezoucí	 a	 nelezoucí,	 Pohlazení	
–	babymasáže,	Kulíšky	mladší	a	starší,	Zpí-
vánky	a	Trsálky.	Nově	můžete	navštěvovat	
kroužek	Zuzu	mini	–	angličtinu	pro	nejmen-
ší.	Místo	na	kroužcích	je	nutné	rezervovat	
předem	přes	rezervační	systém	Studánky.	
	 Pro	 rodiče	 jsme	 na	 podzim	 připravili	
dvě	zajímavé	přednášky	s	Irenou	Kuban-
tovou	 zaměřené	na	 výchovu	dětí.	Téma-
ta	 jsou	 „Samostatné	 dítě“	 a	 „Vzteká	 se	
a	vříská“.	Maminky	se	mohou	také	připo-
jit	k	rannímu	cvičení	žen	Zdravá	a	krás-
ná.	Pro	rodiče	a	jejich	předškolní	děti	ote-
víráme	 edukativně-stimulační	 skupinku	
Předškoláček.	 Na	 tyto	 aktivity	 je	 nutná	
rezervace	e-mailem.
	 Opět	 připravujeme	 podzimní	 burzu	
dětského	 oblečení,	 kde	 můžete	 prodat	

a	 nakoupit	 podzimní	 a	 zimní	 oblečení,	
obuv,	hračky	a	další	dětské	potřeby	pro	
děti	od	0	do	15	let.	Proběhne	v	sokolovně,	
Drbalova	274,	Tišnov,	ve	dnech	5.–7. 10. 
2020.	Formulář	na	burzu	a	podrobné	in-
formace	si	stáhnete	od	pátku	11.	9.	2020	
na	www.studanka-tisnov.cz.

Univerzita volného času
– zimní semestr 2020/2021
Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 letní	 semestr	 UVČ	 nebylo	
možné	zrealizovat	z	důvodu	celostátních	opatření,	

cykly	přednášek	se	uskuteční	v	období	září	2020	–	leden	2021.	
Všem přihlášeným studentům se automaticky přesouvá re-
gistrace na zimní semestr. V	kurzu	„Historie	církevní	správy	
na	Moravě“	zbývá	ještě	několik	volných	míst,	lze	se	do	něj	stále	
přihlásit,	a	to	do	30.	9.	2020.	Využijte	příležitosti	a	přijďte	se	
dozvědět	zajímavé	informace	z	církevních	dějin.

Architektura Velké Moravy
Přednáší:	Mgr.	Aleš	Flídr,	zahájení:	16.	9.	2020	v	17.00
Termíny	přednášek:	30.	9.,	14.	10.,	11.	a	25.	11.,	9.	12.	2020	
a	13.	a	27.	1.	2021

Historie církevní správy na Moravě
1.	Velká	Morava	
2.		Znovuzaložení	moravského	biskupství
3.	Husitství	a	reformace	na	Moravě	
4.		Protireformace	čili	katolická	obnova
5.		Založení	brněnského	biskupství	a	vznik	arcibiskupství	v	Olomouci

6.		Církev	na	Moravě	v	prvních	letech	20.	století	
7.		Církevní	správa	v	dobách	nacismu	a	komunismu	
8.		Církevní	správa	na	Moravě	od	„sametové	revoluce“	
Přednáší:	Jan	Kos,	zahájení:	7.	10.	2020	v	17.00
Termíny	přednášek:	21.	10.,	4.	a	18.	11.,	2.	a	16.	12.	2020
a	6.	a	20.	1.	2021.

Virtuální univerzita 3. věku – zimní semestr 2020/2021
Rituály evropských královských rodů
Zájemci	o	přednášky	VU3V	se	musí	přihlásit	osobně	od	24.	8.	
do	24.	9.	2020	v	městské	knihovně.
Kurz	se	zabývá	nejdůležitějšími	životními	událostmi,	 jako	jsou	
třeba	narození,	svatby,	rozvody	či	smrt,	spojenými	s	evropskými	
královskými	rody	19.	a	20.	století.	Pozornost	je	věnována	nejen	
těm	královským	rodinám,	o	kterých	jsme	se	učili	v	dějepisu,	pří-
padně	jsou	dnes	a	denně	v	hledáčku	i	našich	novinářů	a	televiz-
ních	štábů,	ale	i	těm	pro	nás	méně	známým.
Termíny:	úterý	29.	9.,	13.	10.,	27.	10.,	10.	11.,	24.	11.	a	8.	12.	
2020	v	9.30

Celoroční kurz pro děti a dospělé – Barevné techniky 
Začátek	9.	10.	2020	v	17.00,	lektorka:	Mgr.	Martina	Bajerová
Kurz	se	skládá	z	8	 lekcí,	 jejichž	obsahem	je:	pastelky,	pastel,	
práce	 s	 materiálem,	 míchání	 barev,	 malba	 reálných	 objektů	
v	 barvách.	 Veškeré	 pomůcky	 jsou	 v	 ceně	 kurzu.	 Cena	 za	 rok	
3	200	Kč.	Přihlašovat	se	můžete	na:	https://martinabajerova.cz/
kresleni-pravou-hemisferou/terminy-prihlasky/.

vzdělávání

ŠKOLNÍ rOK ZAHáJÍmE OSLAVOU
Radka Štěpanovská

Děti prožily ve Studánce o prázdninách 
krásné chvíle. Foto: Hana Kolaříková

VZdĚLáVáNÍ V mĚSTSKÉ 
KNIHOVNĚ TIŠNOV

Edita Hečová
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INZERCE

  Hodinový manžel. Nabízím občanům různé práce při 
údržbě bytu, domu a zahrady v Tišnově a okolí.

 Kontakt: Tom Vacek, tel. 602 754 930, 
 hodinovymanzeltom@email.cz.

  Opravy střech, komínů, okapů, nátěry, výmaz hřebe-
ne. Rozpočet zdarma, záruka. Tel. 736 649 470.

  Elektrikář – opravy, rekonstrukce. Tel. 797 676 748.

  Zaměstnání, brigádu najdete na www.PraceTisnov.cz.

  Firma DALAKER v Tišnově přijme strojního mechanika 
(zámečníka), nástup možný ihned. Kontakt: Miriam Bě-
lušová, tel. 549 412 398.

  Firma DALAKER v Tišnově přijme elektromechanika 
(vyhl. 50), nástup možný ihned. Kontakt: Miriam Bělu-
šová, tel. 549 412 398.

  Nabízím pronájem volného prostoru nám. Komen-
ského 124 v Tišnově (13 m²) k podnikání na ŽL. Vhod-
né pro nehtovou modeláž, kosmetiku, pedikúru, masá-
že. Více info na tel. 603 303 310.

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

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

  Prodám 3zásuvkový mrazák, olejový radiátor, sedací 
soupravu + 2 křesla, válendu s úložným prostorem, 
rotoped. Vše levně a dohodou. Tel. 603 918 548.
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ZŠ Smíškova Tišnov – Nadregionální dopad projektu MAP 
Mgr. Michal Komprs, ředitel
	 Projekt	 MAP	 má	 potenciál	 zvyšovat	 kvalitu	 regionálního	
školství	v	ČR.
	 Místní	akční	plán	vzdělávání	Tišnovska	svými	četnými	aktivi-
tami	 pozitivně	 ovlivňuje	 kvalitu	 vzdělávání	 v	 našem	 regionu	 již	
od	roku	2016.	K	tomuto	konstatování	mě	opravňuje	nejenom	mé	
zapojení	v	řídicích	strukturách	tohoto	projektu,	ale	rovněž	osob-
ní	účast	na	celé	řadě	inspirujících	přednášek	a	seminářích,	které	
MAP	organizuje.	Často	za	účasti	předních	lektorů	z	daného	oboru.
	 To,	že	má	tento	projekt	nadregionální	dopad,	jsem	si	uvědomil	
na	celonárodním	veletrhu	Úspěch	pro	každého	žáka	2019,	který	
se	konal	na	podzim	v	Praze.	Kromě	široké	nabídky	workshopů	
na	 aktuální	 školská	 témata	 se	 v	 rámci	 programu	 uskutečnila	
i	 panelová	 diskuze	 se	 zástupci	 nejúspěšnějších	 místních	 akč-
ních	plánů	z	celé	ČR.	Tišnovský	MAP	v	této	diskuzi	skvěle	pre-
zentovala	 hlavní	 manažerka	 projektu	 PhDr.	 Libuše	 Beranová.	
Dlužno	 dodat,	 že	 všech	 pět	 prezentovaných	 MAPů	 (MAP	 Tiš-
nov,	MAP	Dvůr	Králové	nad	Labem,	MAP	Praha	12,	MAP	Kolín	
a	Nymburk,	MAP	Chomutov)	 funguje	 velmi	 dobře	 a	 podporují	
kvalitní	vzdělávání	ve	svých	regionech.	To	se	bohužel	nedá	říct	
o	všech,	některé	pracují	pouze	na	formální	bázi.	
	 Na	příkladu	dobře	fungujících	MAPů	se	ale	ukazuje,	že	mají	
mnohem	větší	potenciál,	než	se	možná	na	začátku	předpoklá-
dalo.	Především	mohou	pomoci	postupně	reformovat	regionál-
ní	školství,	což	se	jeví	jako	nevyhnutelné.	Koneckonců	nám	to	
ukázalo	 i	nedávné	distanční	„koronavirové“	vzdělávání.	 Jakým	
způsobem	k	tomu	dojde,	záleží	do	značné	míry	na	každé	škole.	
V	projektu	MAP	mají	k	sobě	skvělého	partnera.

MŠ Sluníčko Tišnov – Klokanovy kapsy
Mgr. Jana Konečná, ředitelka 
	 Už	je	tomu	sedm	roků,	co	jsme	začali	v	MŠ	Sluníčko	využívat	
pro	 práci	 s	 dětmi	 Klokanův	 kufr.	 Jde	 o	 kompletní	 manipulač-
ní	materiál,	který	doplňuje	velmi	kvalitní	a	oblíbená	publikace	
Diagnostika	dítěte	předškolního	věku,	autorek	Mgr.	Bednářové	
a	PhDr.	Šmardové.	Pomůcku	Klokanův	kufr	jsme	si	velmi	oblí-
bili	při	každodenní	práci	s	dětmi.	Proto	jsme	se	později	zařadili	
také	do	metodického	ověřování	i	rozšíření	Klokanova	kufru	tzv.	
Klokanovými	kapsami.
	 Na	nedávném	setkání	pracovní	skupiny	Čtenářská	gramotnost	
jsem	se	s	jejími	členy	podělila	o	zkušenosti	s	využitím	Klokanových	
kapes	v	praxi	v	MŠ.	Všechny	členy	jeho	využití	zaujalo,	a	proto	se	
vedení	MAP	rozhodlo	školám	financovat	nákup	této	pomůcky.
	 Pomůcka	 vzbudila	 u	 pedagogů	 i	 dětí	 velký	 zájem.	 Určitě	
k	tomu	přispělo	velice	kvalitní,	snadno	pochopitelné	a	zábavné	
grafické	zpracování.	Jednotlivé	pomůcky	mají	několik	stupňů	ob-
tížnosti,	což	dětem	dává	možnost	získat	a	dále	přirozeně	rozvíjet	
základní	dovednosti	a	vědomosti	z	dané	oblasti,	současně	posky-
tuje	pedagogovi	zpětnou	vazbu	o	tom,	jak	dítě	dílčí	oblast	zvládá.
	 Pomůcku	 jsme	ověřovali	 i	 s	 dětmi	 se	 speciálně	 vzdělávací-
mi	potřebami,	ale	není	zdaleka	určena	jenom	jim.	Dá	se	velice	

dobře	využít	při	vzdělávání	všech	předškolních	dětí	od	3	let.	Je	
i	vhodná	k	využití	při	cílené	přípravě	na	školu	v	edukativně	sti-
mulačních	skupinách	pro	rodiče	a	děti	nebo	při	průběžném	od-
straňování	školní	nezralosti	u	dětí	s	odkladem	školní	docházky.	

ZŠ a MŠ TGM Drásov – Formativní skupina 
Mgr. Gabriela Urbánková, učitelka 
	 V	tomto	školním	roce	jsme	měli	možnost	zapojit	se	do	projek-
tu	MAP	Tišnov	II	–	Formativní	skupina.	Účastníky	této	skupiny	
jsou	nejen	pedagogové,	ale	i	ředitelé	nebo	jejich	zástupci	ze	zá-
kladních	škol	z	Tišnova	a	okolí.	Na	osobních	setkáních	(v	čase	
karantény	 online	 setkání)	 jsme	 se	 společně	 zamýšleli	 a	 řešili	
problematiku	formativního	hodnocení.	Setkávání	a	sdílení	zku-
šeností	z	praxe	bylo	vždy	velmi	inspirující.	
	 V	období	koronaviru	a	uzavření	základních	škol	se	otázka	for-
mativního	hodnocení	stala	velmi	diskutovaným	tématem.	V	této	
době	docházelo	k	velkému	rozvoji	online	výuky	na	jednotlivých	
školách.	Vzájemně	jsme	sdíleli	své	zkušenosti,	co	se	osvědčilo	
a	co	ne.	Utvrdili	jsme	se	v	tom,	jak	je	důležitá	zpětná	vazba	a	jak	
je	žádoucí	vědomě	zařazovat	reflexi	do	hodin.	Shodli	jsme	se,	že	
je	nezbytné	žákům	stále	definovat,	jaký	máme	cíl	a	jak	k	němu	
dojdeme.	Společně	jsme	rozšiřovali	informace	a	jednotlivá	krité-
ria	formativního	hodnocení	mezi	ostatní	kolegy	na	svých	domov-
ských	školách.	Nadále	budeme	pracovat	 tak,	aby	se	žáci	stali	
vlastníky	svého	učení	a	přebírali	za	ně	odpovědnost.	

ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice – Akademie ředitelů
Mgr. Jan Vaščák, ředitel
	 Bezesporu	pozitivním	a	smysluplným	počinem	v	 rámci	pro-
jektů	MAP	se	zaměřením	na	vzdělání	jsou	pravidelná	setkávání	
ředitelů	různých	typů	škol	a	školských	zařízení	Tišnovska	vede-
ná	zkušeným	koučem	a	mentorem	Ing.	Vlastimilem	Jarošem	pod	
hlavičkou	Akademie	pro	ředitele.	Náplň	a	zaměření	lze	rozdělit	
do	tří	základních	oblastí	–	leadership,	strategický	management	
a	sdílení.
	 V	rámci	leadershipu	jde	o	posílení	celkové	osobnosti	ředitele,	
rozvoj	jeho	organizačních	schopností	a	vlastností	pro	vedení	ko-
lektivu	s	využitím	silných	stránek.	K	základním	předpokladům	
úspěchu	patří	získat	důvěru	pedagogického	kolektivu	a	pozitiv-
ně	jej	motivovat.
	 Strategický	 management	 zahrnuje	 problematiku	 celkového	
provozu	a	 rozvoje	školy.	Podmínkou	 je	dokázat	objektivně	vy-
hodnotit	současný	stav	a	vytvořit	vizi,	kterou	je	možné	naplňo-
vat	pouze	s	fungujícím	týmem.

	 Všichni	 zúčastnění	 ředitelé	pozitivně	hodnotili	možnost	ak-
tuálně	sdílet	zkušenosti,	poznatky	a	potřeby.

vzdělávání

PrOJEKT mAP VZdĚLáVáNÍ TIŠNOVSKA
zpětné vazby k aktivitám – 1. Část

Petra Šnepfenbergová
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	 Ředitel	 Ústavu	 pro	 interpretaci	 míst-
ního	 dědictví	 ČR,	 od	 letoška	 už	 bývalý	
ředitel	 mezinárodní	 skautské	 základny	
Kaprálův	mlýn,	zakladatel	střediska	eko-
logické	 výchovy	 v	 Krásensku,	 vyučující	
interpretace	přírodního	a	kulturního	dě-
dictví	a	environmentální	výchovy	na	dvou	
fakultách	Masarykovy	univerzity,	Michal 
Medek	(*1973),	žije	v	Tišnově.

michal medek osobně

Michale, my čtyřicátníci jsme před-
staviteli tzv. středního věku, kdy si 
musíme připustit, že polovina života 
je za námi a zbývá už jen (nebo ještě) 
druhá polovina. Jak se cítíte dnes?
	 Mám	dobrý	pocit	z	toho,	co	je	za	mnou,	
a	těším	se	na	to,	co	je	přede	mnou.	Po	de-
seti	letech	práce	na	pozvednutí	Kaprálova	
mlýna	z	ruiny	v	mezinárodně	uznávanou	
skautskou	 základnu	 jsem	 předal	 vedení	
další	generaci	a	 to	mi	uvolnilo	 ruce	pro	
současné	projekty:	Jednak	tak	trochu	po-
vinné	postgraduální	studium	na	katedře	
environmentálních	 studií,	 kde	 již	 15	 let	
učím,	 a	 také	 bychom	 rádi	 s	 manželkou	
v	Tišnově	vybudovali	ordinace	praktické-
ho	lékaře	odpovídající	21.	století.	

Navzdory Vašemu širokému záběru 
a řadě aktivit není asi v Tišnově mno-
ho lidí, kteří by Vás znali. Prozradíte 
nám, který vítr Vás do Tišnova přivál, 
odkud a proč? 
	 Před	čtvrt	stoletím	jsem	krajině	Tišnov-
ska	věnoval	svoji	diplomovou	práci	(na	Pří-
rodovědecké	fakultě	MU	v	Brně),	výsledky	
pak	 vyzkoušel	 se	 studenty	 tišnovského	
gymnázia	v	rámci	učitelské	praxe	ze	země-
pisu.	Odezva	studentů	na	hodiny	o	místní	
krajině	byla	výborná,	a	dokonce	jsem	do-
stal	i	nabídku	na	gymnáziu	učit.	Jenomže	
přede	 mnou	 byla	 civilní	 služba,	 kterou	
jsem	realizoval	v	Domě	ekologické	výcho-
vy	Lipka,	a	tam	se	objevila	možnost	splně-
ní	prvního	velkého	snu,	který	 jsem	něko-
lik	let	nosil	v	hlavě:	vytvořit	pro	studenty	
středních	 škol	 badatelský	 prostor,	 místo,	
kde	by	se	mohli	učit	přírodním	vědám	pří-
mo	v	terénu,	podobně	jako	to	třeba	ve	Vel-
ké	 Británii	 dělá	 organizace	 Field	 Studies	

Council.	Takže	 jsem	skončil	v	Krásensku	
na	Drahanské	vrchovině,	kde	jsme	doslo-
va	 z	 ničeho	 budovali	 takovéto	 zařízení.	
Do	Tišnova	jsem	se	vrátil	v	roce	2012,	kdy	
jsme	opravili	dům	po	babičce	manželky,	je-
nomže	to	jsem	už	pracoval	na	plné	obrátky	
na	projektu	Kaprálova	mlýna	a	byl	jsem	víc	
v	Moravském	krasu	než	tady.	Takže	přivátí	
proběhlo	přes	manželku,	bydlíme	tu	spolu	
s	její	babičkou,	Marií	Melicharovou,	která	
patří	k	nejstarším	občanům	Tišnova.

Skauting, environmentalistika a inter-
pretace představují Vaše hlavní oborové 
zaměření. Co Vás udrželo již víc jak 20 
let v sektoru, kde zdá se stále musíte jít 
nevyšlapanou cestou?
	 Baví	mne	právě	to	vytváření	prostorů.	
Z	ničeho	vytvoříte	prostor,	který	si	už	žije	
vlastním	 životem	 a	 oživují	 ho	 další	 lidé.	
Hybným	motorem	je	přitom	touha	přená-
šet	do	naší	země	inspiraci	od	těch	nejlep-
ších	 v	 Evropě	 nebo	 na	 světě.	 Myslím	 si,	
že	takových	je	v	naší	generaci	hodně,	lidí,	
kteří	 vidí	 svá	 poslání	 v	 pozvedávání	 ČR.	
To,	že	jsme	dosáhli	materiálního	blahoby-
tu,	 je	hezké,	ale	 je	zde	 ještě	spousta	ob-
lastí,	kde	kloužeme	po	povrchu.	Tváříme	
se,	že	to	jako	funguje,	ale	chybí	nám	vhled	
a	 porozumění	 smyslu.	 Příkladem	 můžou	
být	dotační	programy,	kde	se	aparát	sou-
středí	 na	 to,	 jestli	 je	 rozpočet	 na	 halíře	
ve	správných	kolonkách,	ale	nikoho	neza-
jímá	kvalita	a	smysl	toho,	co	vzniklo.

michal medek odboRně

Teď trochu zevrubněji o Vašem oboru: 
je u nás zatím málo lidí, kteří se vaším 

oborem zabývají. Můžete nám tento 
pojem, obor a Vaši práci přiblížit?
	 Interpretace	 přírodního	 a	 kulturního	
dědictví	se	zabývá	vzděláváním	převážně	
dospělých	přímo	na	místech,	kde	 se	 se-
tkáváme	s	cennou	přírodou	nebo	kultur-
ními	hodnotami.	Není	to	žádné	raketové	
inženýrství,	vlastně	jenom	aplikace	toho,	
co	 víme	 o	 způsobech	 učení	 i	 na	 oblast	
volného	času.	Cílem	je	většinou	ocenění	
důvodu	ochrany	místa,	vysvětlení	smyslu	
sbírkové	 činnosti	 nebo	 prostě	 rozšíření	
obzorů.	 Radikálnější	 kolegové	 tvrdí,	 že	
touto	činností	zároveň	formulujeme	iden-
titu	celé	místní	pospolitosti.	

V našem pragmatickém pojetí si dovo-
lím i onu triviální otázku: A k čemu je 
to dobré? 
	 V	současné	situaci	v	České	republice	je	
to	dobré	především	k	tomu,	aby	se	efektiv-
ně	vynakládaly	veřejné	prostředky.	Právě	
šok	z	toho,	jak	se	bez	jakékoliv	kvalifikace	
rozhoduje	 o	 budování	 expozic	 v	 návštěv-
nických	centrech	za	stamiliony	ze	struk-
turálních	fondů,	mne	vedl	k	tomu,	že	jsem	
tento	 obor	 čtyři	 roky	 dálkově	 studoval	
ve	Skotsku.	Tam	jsem	pochopil,	že	se	sice	
můžeme	vypravit	třeba	do	nějaké	špičkové	
světové	expozice	v	Londýně,	nadchnout	se	
pro	její	provedení	a	pak	se	pokusit	to	zko-
pírovat	u	nás,	což	se	často	děje,	ale	ono	to	
nebude	fungovat.	K	docílení	efektu	musíte	
vidět	 pod	 pokličku,	 porozumět	 teoretic-
kým	koncepcím	a	procesu	vzniku.	Dobrý	
architekt	 vám	 nepředloží	 k	 výběru	 fotky	
oceněných	 budov,	 ale	 začne	 se	 vyptávat,	
k	čemu	má	dům	sloužit,	co	od	něj	chcete.	
Tohle	je	podobný	proces.

Laicky viděno to vypadá, že interpretace 
slouží především pro turistiku a cestov-
ní ruch. Vychovává ke schopnosti pre-
zentovat hodnoty místa a regionu pro ty, 
kdo je neznají. A co výchova domorod-
ců, usedlíků a zejména jejich potomků?
	 Několikrát	 jsem	 zažil	 překvapení	 sta-
rostů	 malých	 obcí,	 že	 na	 jejich	 katastru	
je	 něco	 zajímavého,	 třeba	 zaniklá	 stře-
dověká	vesnice.	Myslím,	že	 jsou	zde	dvě	
úrovně,	první	je	zformulování	si	toho,	čím	
je	naše	místo	výjimečné.	Často	je	to	něco	

náš rozhovor

INSPIrACE NENÍ KOPÍrOVáNÍ, ALE POrOZUmĚNÍ
s michalem medkem o inteRpRetaci místní jedineČnosti

Vladimír Vecheta

Michal Medek jako skaut.
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jiného,	než	si	myslíme.	Zejména	na	úrovni	
mikroregionů	je	občas	taková	snaha	pre-
zentovat	 „z	 každé	 obce	 něco“.	 Pak	 vzni-
kají	materiály,	 které	nejsou	pro	návštěv-
níky	vůbec	zajímavé.	Takže	první	úroveň	
je	hledání	jedinečnosti.	Druhá	úroveň	pak	
je	 kvalitní	 prezentace.	 U	 nás	 je	 tradičně	
interpretace	místa	spojena	s	naučnými	ta-
bulemi.	Ovšem	výzkumy,	které	jsme	v	po-
slední	době	dělali,	ukazují,	že	tyto	panely	
nikdo	nečte.	Žádný	vztah	mezi	množstvím	
panelů	a	zvýšením	cestovního	ruchu	nebyl	
prokázán.	A	třetím	rozměrem	je,	kdo	tohle	
všechno	vytváří.	Ukazuje	se,	že	když	mís-
ta	 interpretují	 lidé,	kteří	zde	žijí,	zvyšuje	
to	jejich	hrdost,	péči	o	místo	a	zároveň	to	
víc	zajímá	i	návštěvníky.	

Interpretace vzešla u nás z odborných 
kruhů. Na druhé straně i v malých ob-
cích kvete folklór, hledáme duši, pa-
měť a kořeny, což je také interpretace 
dědictví. Jak si mohou jít tyto odborné 
a laické aktivity navzájem vstříc, aby 
se nemíjely, ale podporovaly.
	 Já	bych	ještě	přidal	muzea.	I	ve	světo-
vém	měřítku	se	poslední	čtvrtstoletí	začíná	
výrazně	využívat	poznatků	interpretace	při	
tvorbě	 expozic.	 Ale	 zpět	 k	 otázce,	 mys-
lím,	že	tady	nedochází	k	nějakému	míjení.	
Interpretace	 nastupuje	 v	 momentu,	 kdy	
chcete	 tradice	 nebo	 hodnotu	 místa	 sdílet	
s	dalšími.	Tam	bych	doporučil	se	seznámit	
alespoň	se	základem	oboru.	Je	škoda	inves-
tovat	čas	a	úsilí	do	něčeho,	co	ve	výsledku	
nikoho	 neosloví.	 Zároveň	 bych	 dodal,	 že	
u	řady	fenoménů	je	lepší,	když	se	veřejně	
nenabízí.	Zůstanou	skrytými	poklady	a	ne	
„atraktivitou	cestovního	ruchu“.

Tišnov je s reflexí vlastního kulturní-
ho i přírodního dědictví trochu pozadu. 
Existuje často jen vágní pojetí, čím by 
se město dnes mělo chlubit a prezento-
vat. Podobně jako „Podhorácko“, pro 
současníky pojem prakticky neznámý, 
i když se jeho folklorní podvědomí daří 
místy křísit. Kde by se dalo s interpre-
tací začít a koho k ní vyškolit a vycho-
vat především?
	 Tak	 nejdřív	 se	 vždycky	 musí	 najít	
parta	 lidí,	která	s	tím	chce	něco	udělat.	
A	 pak	 už	 je	 hlavně	 důležité	 držet	 něja-
kou	dobu	na	uzdě	 fantazii,	 neupnout	 se	
na	 první	 nápad	 a	 náměty	 z	 dovolených,	
ale	 postupovat	 systematicky.	 Expertní	
znalosti	 tady	 pak	 pomůžou	 v	 tom,	 čím	
oslovit,	 formulací	 srozumitelných	 sděle-
ní,	 jakými	 prostředky	 komunikovat,	 jak	
vzdělávat	efektivně…

	 Bavíme-li	se	o	Podhorácku,	tak	jiný	po-
hled	asi	bude	mít	Czech	Tourism,	jiný	míst-
ní	 akční	 skupina	 a	 jiný	 místní	 muzeum.	
Při	prezentaci	či	oživování	tradic	se	ovšem	
dotýkáme	identity	obyvatel	a	nikdo	si	ne-
přeje	být	postavičkou	v	Disneylandu	–	fan-
tazijním	světě	pro	turisty.	Identitu	Tišnova	
a	 Podhorácka	 by	 určitě	 neměli	 oživovat	
marketéři	jednorázovými	projekty.	Neměla	
by	se	domýšlet,	ale	zdůraznit	v	těch	oblas-
tech,	kde	skutečně	existuje.

michal medek na cestě

V loňském roce jste si splnil cestova-
telský sen a prošel jste sám „Velkou 
karpatskou cestu“ – tříměsíční puto-
vání po pohořích karpatského oblou-
ku od jižní Moravy až do Rumunska. 

Copak Vás k cestě motivovalo? A jak 
dlouho tento sen spal, než byl probu-
zen a uskutečněn?
	 V	roce	2002	jsem	šel	kousek	Pacifické	
hřebenovky	v	USA,	oslovilo	mne	to	a	chtěl	
jsem	 ji	 přejít,	 až	 děti	 vyrostou.	 Jenomže	
mezitím	se	 tato	 cesta	 stala	neuvěřitelně	
populární	a	dnes	se	o	povolení	k	přechodu	
soutěží,	 což	mne	odradilo.	Tak	 jsem	 ten	
nápad	spojil	s	dalším	snem	–	přejít	všech-
na	pohoří	karpatského	oblouku,	který	si	
postupně	plním	už	třicet	let.	

Řada z nás si takové sny o velkých ces-
tách plánovala v mládí, ale často z nich 
zbyl čas na pouhé zlomky. Jak jste to 
udělal vy, aby Vás práce a rodina mohly 
postrádat a zbyly i finance na takové 
„životní“ prázdniny? 
	 Přechod	 Karpat	 je	 dost	 nízkonákla-
dová	 záležitost,	 přijde	 vás	 na	 zlomek	
dovolené	 jinde.	Prostě	 jsem	si	 dva	 roky	
předem	 vyblokoval	 termín	 v	 kalendáři	
a	domluvil	se	s	kolegy	a	rodinou.	Nebylo	
to	samozřejmě	bez	komplikací,	ale	nako-
nec	to	dobře	dopadlo.

Nelze se nezeptat na dvě typické otáz-
ky: kdy jste byl během svého putování 
nejšťastnější? A kdy to byla naopak 
největší krize?
	 Nejhorší	byly	první	tři	dny.	Vůbec	jsem	
si	nedokázal	představit,	že	tu	dálku	pře-
jdu	 ve	 zdraví,	 padl	 na	 mne	 takový	 ten	
strach,	kdy	se	vám	sevře	žaludek	a	máte	
chuť	se	na	to	vykašlat.	Nejkrásnější	mo-
ment	bylo	naopak	setkání	s	vlkem	v	po-
hoří	Penteleu,	hleděli	 jsme	si	pár	vteřin	
z	očí	do	očí,	než	utekl.

S jídlem roste chuť. Sníte nějaký další 
podobný sen? 
	 Zrovinka	si	jeden	sen	plním.	Přeložili	
jsme	knihu	Karpatské	hry	do	angličtiny	
a	 letos	 ji	 vydáme.	 Překlad	 financujeme	
sbírkou,	 do	 které	 přispívají	 stovky	 příz-
nivců	této	knihy	po	desetikorunách,	to	je	
krásné.	Také	bych	chtěl	spolu	s	hrstkou	
dalších,	kteří	už	Karpaty	přešli,	propago-
vat	tuto	cestu	a	transformovat	web	www.
transcarpathian.org	 ve	 zdroj	 informa-
cí	 pro	 ty,	 kteří	 by	 to	 chtěli	 zkusit	 taky.	
Tím	vlastně	odzdola	tuto	cestu	etablovat	
a	zvyšovat	v	Evropě	a	ve	světě	povědomí	
o	neuvěřitelném	bohatství	Karpat,	které	
bohužel	dnes	mizí	před	očima.

Děkuji	za	rozhovor.
www.medek.us	

Foto: archiv Michala Medka

náš rozhovor

Velká Fatra 8. den;  pohoří Suhard 41. den; 
hora Penteleu – zlom Karpat na západě 
56.	den; pohoří Fagaras 64. den.
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	 Do	 nové	 sezóny	 abonentních	 cyklů	
divadelních	 představení	 i	 vážné	 hudby	
tvrdě	 zasáhla	 opatření	 související	 s	 pan-
demií	 COVID19	 z	 konce	 sezóny	 minulé.	
Po	 vynuceném	 přesunutí	 dvou	 divadel-
ních	představení	z	 jara	na	podzim	a	zru-
šení	 posledního	 koncertu	 TiKO	 v	 rámci	
KPH	jsme	divadelním	abonentům	sezóny	
2019/20	nabídli	náhradní	 termíny	a	drži-
telům	abonmá	na	KPH	vrácení	vstupného.
	 Kultura	v	České	republice	dostala	tvrdý	
úder	a	stále	se	z	něj	vzpamatovává.	Mno-
ho	akcí	se	přesunulo	na	podzimní	termíny	
nebo	 dokonce	 o	 celý	 rok.	 A	 toto	 vše	 se	
díky	 nejistotě	 a	 organizační	 náročnosti	
projevuje	 na	 samotném	 plánování	 akcí	
s	dlouhým	přesahem.	Navíc	do	organizace	
vstupují	 další	 mimořádná	 opatření	 Mini-
sterstva	 zdravotnictví.	 Podle	 těch	 stáva-
jících	 bude	 pro	 diváky	 v	 uzavřeném	 pro-
storu	platit	povinnost	mít	roušku,	pokud	
jich	bude	více	jak	100,	diváci musejí mít 
roušky.	Změn	a	obratů	ve	vývoji	 situace	
jsme	 zažili	 již	 tolik,	 že	 musíme	 neustále	
akčně	reagovat	na	vzniklou	situaci.	Pro-
to prosíme diváky, aby sledovali naše 
webové stránky a facebookový profil.

tRochu jiná
divadelní sezóna

	 Pro	 milovníky	 dobré-
ho	 divadla	 nenabídneme	
pro	sezónu	2020/21	stan-
dardní	 abonmá,	 ale	 to	 ne-
znamená,	 že	 v	Tišnově	divadla	nebudou!	
Do	 konce	 letošního	 kalendářního	 roku	
odehrajeme	v	náhradních	termínech	Cave-
woman	20.	9.	a	Růži	pro	Algernon	8.	10.	
–	abonentky	ze	sezóny	2019/20	a	zakou-
pené	vstupenky	na	tato	představení	z	jara	
platí	pro	tyto	termíny!
	 Podzimní	 dobu	 jsme	 doplnili	 o	 jed-
no	 unikátní	 představení,	 které	 vráti-
lo	 do	 českých	 luhů	 politickou	 satiru.	
11.	 11. 2020	 Tišnov	 přivítá	 divadlo 
RePublika	 s	 dramatizací	 knihy	 Jarosla-
va	Kmenty	–	Boss Babiš.	Tato	inscenace	
vzbudila	 po	 celé	 republice	 směsici	 nej-
různějších	 reakcí,	 od	 nadšeného	 přijetí	
až	 po	 snahy	 některých	 lokálních	 politi-

ků	 představení	 zakázat.	 Taková	 situace	
může	připomínat	období	Voskovce	a	We-
richa	z	dob	Osvobozeného	divadla,	tak	si	
myslím,	že	se	máme	na	co	těšit.
	 Na	první	půli	roku	2021	máme	v	plánu	
přivézt	 další	 tři divadelní představení,	
ale	v	současné	době	jsou	termínová	jedná-
ní	natolik	složitá	a	vývoj	situace	je	natolik	
nevyzpytatelný,	 že	 vás	 budeme	 s	 plány	
průběžně	seznamovat.	Můžeme	prozradit,	
že	 šaháme	 opět	 po	 skvělých	 souborech,	
jako	 je	 například	 divadlo	 Vosto5.	 Slovy	
klasika	je	to	letos	taková	„nejistá	sezóna“.
	 Dobrou zprávou pro všechny věrné 
držitele abonentek ze sezóny 2019/20 
je to, že budou mít zvýhodněnou cenu 
pro avizovaná představení v sezóně 
2020/21, tak si je, prosím, schovejte 
a předložte je při nákupu vstupenek!

klub přátel hudby

	 Druhý	 abonentní	 cy-
klus	 je	 věnován	 již	 tra-
dičně	 vážné	 hudbě.	 Pro	
sezónu	2020/21	jsme	pro	
milovníky	klasiky	připravili	
šest	 skvělých	koncertů	 a	 jeden	bonuso-
vý.	 Prodej abonentek	 spustíme	 14. 9. 
2020	 a	 prodej	 vstupenek	 na	 jednotlivé	
koncerty	o	týden	později.	Po	loňském	ve-
leúspěšném	adventním	koncertu	Evy	Ur-
banové	jsme	i	pro	letošní	sezónu	připra-
vili	koncert	jedné	z	největších	osobností	
současné	klasické	hudby.

	 Pavel Šporcl s komorním orches-
trem	 vystoupí	 v	 tišnovské	 sokolovně	
16. 12. 2020.	 Fenomenální	 houslista	
má	 připravený	 program	 z	 toho	 nejlepší-
ho	ze	svého	repertoáru	a	nebudou	chybět	
ani	 koledy,	 v	 nichž	 jej	 doprovodí	 místní	
gymnaziální	 pěvecký	 sbor	 pod	 vedením	
Kateřiny	Pospíšilové!
	 Sezónu	 Klubu	 přátel	 hudby	 odstar-
tujeme	 7. 10. 2020	 koncertem	 Tango 
Quarteto Re Campo	s	projektem	Histo-
ria	 del	 tango,	 v	 němž	 se	posluchači	 bu-
dou	moci	pokochat	i	pohledem	na	taneční	
performanci.	19. 11. 2020	představíme	
jeden	z	nejlepších	mladých	souborů	Trio 
Incendio	 ověnčené	 bezpočtem	 meziná-
rodních	úspěchů.	Po	adventním	koncertu	
se	 můžete	 těšit	 na	 Štěpánský koncert	
Tišnovského	 komorního	 orchestru,	 kte-
rý	 na	 letošek	 připravuje	 reedici	 Rybo-
vy mše vánoční	 z	 roku	 2014	 společně	
s	 Královopolským	 chrámovým	 sborem,	
jak	jinak	než	26. 12. 2020.
	 Druhým	 nesporným	 vrcholem	 sezóny	
bude	 koncert	 10. 2. 2021	 špičkového	
seskupení	Clarinet Factory,	které	 letos	
v	 červnu	 vydalo	 zbrusu	 nové	 album	 Pi-
pers	a	slaví	s	ním	úspěchy	doslova	po	ce-
lém	světě.	Rozhodně	vás	nechceme	ochu-
dit	 o	 pěvecký	 recitál	 a	 opět	 jsme	 sáhli	
po	 vycházející	 hvězdě,	 kterou	 je	 baryto-
nista	Tadeáš Hoza,	ten	se	vám	představí	
17.	3. 2021.	No	a	závěr	sezóny	 již	 tra-
dičně	obstará	vaše	oblíbené	domácí	TiKO 
12. 5. 2021.	Věříme,	že	si	s	námi	tuto	se-
zónu	užijete	a	pomůžete	nám	vdechnout	
opět	kultuře	život.

divadlo a hudba

JAK TO BUdE S ABONmá NA SEZóNU 2020/21
Pavel Hanák

Boss Babiš. Foto: divadlo RePublika

Pavel Šporcl. Foto: Lenka Hatašová
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	 Mezi	mnoho	akcí,	které	
ovlivnil	Covid-19,	patří	i	fes-

tival	 Concentus	 Moraviae.	 Z	 obvyklého	
termínu	 byl	 nucen	 přesunout	 program	
až	 na	 podzimní	 měsíce	 a	 bleskově	 změ-
nil	 i	 původní	 dramaturgii.	 Téma	 „Hudba	
jako	na	dlani“	přijde	na	řadu	v	roce	2021,	
letošní	 ročník	 proběhne	 pod	 hlavičkou	
„Domov	můj“	a	zahrne	domácí	umělce	za-
bývající	se	starou	hudbou.	Festival	začne	
11.	9.	ve	skleníku	Květné	zahrady	v	Kro-
měříži	 a	 ukončí	 jej	 29.	 10.	 v	 Besedním	
domě	v	Brně	Magdalena	Kožená.
	 V	programu	nechybí	ani	Tišnov.	Naše	
město	 se	 zapojí	 v pátek 18. 9. 2020	
v	 19	 hodin	 koncertem	 vokálního	 soubo-
ru	Cappella Mariana	 v	kostele	 svatého	
Václava.	Program	„Ó	světlo	zrozené“	má	
podtitul	„Nebeské	harmonie	anglické	re-
nesance“	a	nabídne	skladby	z	časů,	kdy	
na	 ostrovech	 vládla	 královna	 Alžběta.	
Zazní	díla	autorů,	s	nimiž	se	na	zdejších	

pódiích	nesetkáváme	tak	často:	Thomas	
Tallis,	William	Byrd,	John	Sheppard,	John	
Taverner	a	Robert	White.
	 Soubor	Cappella	Mariana	vznikl	roku	
2008	 a	 zaměřuje	 se	 na	 pozapomenutá	
díla	 vrcholné	 vokální	 polyfonie	 z	 dob	
italské,	 vlámské	 či	 anglické	 renesance.	
Vystoupil	 na	 řadě	 festivalů	 –	 slyšet	 jej	
mohli	v	Utrechtu,	Antverpách,	Bruggách,	
Dortmundu	 či	 Innsbrucku.	 Uměleckým	
vedoucím	 je	 tenorista	 Vojtěch	 Semerád,	
který	po	absolvování	Univerzity	Karlovy	
a	 pařížské	 konzervatoře	 nadále	 studuje	
oblast	vokální	polyfonie	a	věnuje	se	ob-
jevování	hudby	15.	a	16.	století	ve	střed-
ní	Evropě.	Zbývající	hlasy	patří	Barboře	
Kabátkové	(soprán),	Daniele	Čermákové	
(alt),	Tomáši	Lajtkepovi	(tenor)	a	Tomáši	
Šelcovi	(baryton).
	 I	v	případě	Cappelly	Mariana	zamíchal	
koronavirus	koncertním	kalendářem.	Na-
posled	 vystoupila	 v	 dubnu	 v	 kostele	 sv.	

Augustina	v	Brně,	další	štace	v	Bratisla-
vě	i	turné	po	Španělsku	byly	zrušeny.	Lze	
doufat,	 že	 po	 pauze	 budou	 zpěváci	 plni	
chuti	 a	 že	 tišnovská	produkce	 tak	bude	
ještě	 zajímavější,	 než	 je	 obvyklý	 už	 tak	
dost	vysoký	standard	tohoto	tělesa.

	 „Copak	to	nechápeš?“,	„Copak	to	necí-
tíš?“	Zábavné	pojetí	věčného	souboje	ne-
porozumění	dvou	pohlaví,	s	vtipným	nad-
hledem	pro	změnu	ze	ženské	perspektivy,	

volně	 navazuje	 na	 slavnou	 Beckerovu	
one-man	show	Caveman.	
	 One	Woman	Show	„Obhajoba	jeskynní	
ženy“	absolventky	 jihoafrické	Akademie	
filmových,	 televizních	 a	 dramatických	
umění	 Emmy	 Peirsonové	 má	 zájem	 dát	
humorný	pohled	na	muže	a	ženy	snažící	
se	žít	vedle	sebe	na	stejné	planetě	s	 je-
jich	 častou	 neschopností	 spolu	 komuni-
kovat.	Autorka	baví	 odlišným	pohledem	
na	 lásku	 a	 partnerské	 vztahy,	 na	 to,	 co	
dělá	muže	mužem	a	ženu	ženou.	Roli	Ca-
vewoman	zároveň	také	poprvé	ztělesnila.	
Diváci	jsou	pozváni	do	její	„jeskyně”,	kde	
s	nimi	v	odlehčeném	duchu	sdílí	své	sta-
rosti,	pochybnosti	a	pocity	úzkosti	prame-
nící	z	obavy,	zda	si	vybrala	toho	pravého.	
Zároveň	se	vtipně	zamýšlí	nad	spoustou	
dalších	 témat,	například	proč	mají	 ženy	

hrůzu	z	tloušťky	nebo	co	způsobuje	jejich	
nepředvídatelné	 a	 často	 prudké	 změny	
v	chování.	
	 Vystoupení	 uváděné	 s	 velkým	 úspě-
chem	po	celém	světě	se	setkává	místy	se	
slabší	odezvou	a	nižšími	body.	Vytýkán	je	
příliš	 prvoplánovitý	 text	 a	 vtipné	 glosy,	
které	se	propadly	na	úroveň	zažitých	kli-
šé.	Přesto	právě	tímto	způsobem	odráží	te-
matickou	pointu	vzájemných	nepochopení	
a	náročnosti	vyjádření	složitého	vnitřního	
světa	mužů	a	žen.	V	české	inscenaci	pak	
diváci	hodnotí	především	strhující	podání	
herečky	Daniely Choděrové	a	schopnost	
improvizace	a	komunikace	s	publikem.
	 Jak	hlavní	představitelka	zúročila	své	
činoherní	 i	 seriálové	 zkušenosti,	 přijďte	
posoudit	v neděli 20. 9. 2020	 v	19.00	
do	tišnovského Kina Svratka.	

divadlo a hudba

CAPPELLA mArIANA: ó SVĚTLO ZrOZENÉ
concentus moRaviae tentokRát až v podzimním teRmínu

Václav Seyfert

CAVEwOmAN: OBHAJOBA JESKYNNÍ žENY
pRaktické tipy k odchovu a pěstování paRtneRa

Vladimír Vecheta

Capella Mariana.
Foto: archiv Concentus Moraviae
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MěKS

	 Jsou	tradice,	které	mají	nezměřitelný	význam	pro	občanskou	
sounáležitost,	a	jednou	z	nich	jsou	i	Svatováclavské	hody,	které	
se	 letos	 uskuteční	 26.	 září	 2020.	 Tak	 nějak	 si	 život	 v	 našem	
městě	bez	hodů	nedokážeme	představit	a	je	nepopiratelnou	zá-
sluhou	organizátorů	z	KDU-ČSL	a	nastupující	generace	z	KVJ,	
že	se	tento	svátek	koná	a	že	se	rok	co	rok	pouští	do	její	orga-
nizace.	Je	úžasné,	že	se	v	této	době	zvedá	vlna	spolupráce	a	že	
se	kromě	městského	úřadu	na	 realizaci	nezištně	podílí	 i	další	
organizace.	 A	 v	 letošním	 prapodivném	 roce,	 kdy	 jsme	 museli	
výrazně	upravit	časové	plány	hodů,	tento	pocit	sounáležitosti	cí-
tíme	dvojnásobně.	Proto	jsme	hlavní	program	postavili	na	umě-
leckých	souborech,	které	mají	silné	pouto	s	Tišnovem	–	odtud	
podtitul	 hodů	 –	 Tišnováci	 Tišnovákům.	 Kromě	 tradičního	 ho-
dového	programu	stárků	se	mohou	Tišnováci	 těšit	na	koncert	
vokální	skupiny	Shot-C	nebo	na	Cimbálovou muziku Tomáše 
Zouhara,	vrchol	obstará	Ha-kapela.

dopRovodný pRogRam

	 K	hodům	v	našem	městě	patří	neodmyslitelně	Svatováclav-
ské	trhy	stejně	jako	lunapark	u	sokolovny,	výstava	svazu	cho-
vatelů	 v	 areálu	 Inspira	 či	 dětský	 atletický	 čtyřboj.	 Od	 loňska	
přibyl	i	Jarmark	neziskovek.	V	Müllerově	domě	bude	letos	k	vi-
dění	 i	 odložená	 výstava	 architektonických	návrhů	 revitalizace	
náměstí	Míru.	Tišnovští	jeskyňáři	na	celý	víkend	připravili		dny	
otevřených	dveří	Královy	jeskyně.

hodová zábava má dvě vaRianty

	 Zakončení	tohoto	svátku	v	podobě	hodové	zábavy	každoročně	
pořádá	KVJ	v	sokolovně.	I	letos	je	v	plánu	zábavu	uspořádat	v	so-
kolovně.	Pokud	by	ale	situace	související	s	hygienickými	opatře-
ními	 neumožňovala	 uskutečnit	 zábavu	 ve	 vnitřních	 prostorách,	
uskutečnilo	by	se	zakončení	hodů	na	náměstí	Míru.	Uznejte	sami,	
že	tančit	polku	v	sokolovně	s	rouškou	na	obličeji	není	nic	příjemné-
ho.	I	z	tohoto	důvodu	se	budou	vstupenky	na	zábavu	v	sokolovně	
prodávat	pouze	na	místě	a	nebudou	dány	do	předprodeje.	Konečné	
rozhodnutí	o	umístění	zábavy	padne	týden	před	akcí,	tak	prosím	
sledujte webové stránky a facebook pořadatelů.

svatováclavská mše svatá

	 V	 neděli	 po	 hodech	 se	 odehrává	 v	 kostele	 sv.	 Václava	 sva-
továclavská	mše	svatá.	Protože	se	jí	každoročně	účastní	velké	
množství	 lidí,	 a	 to	nejen	praktikujících	křesťanů,	 tak	se	 letos	
odehraje	na	náměstí	Míru,	aby	nebyla	omezena	stejnými	opatře-
ními	jako	hodová	zábava.

změny v oRganizaci pRostoRu

	 Po	zkušenostech	z	předchozích	 let	 jsme	přistoupili	k	úpravě	
organizace	prostor	kolem	náměstí	Míru	a	přilehlých	prostor,	aby-
chom	vytvořili	vzdušnější	a	pohodlnější	prostor	pro	pohyb	lidí	(po-
dívejte	se	na	plánek).	Veškeré	stánky	s	občerstvením	budou	nově	
umístěny	na	náměstí	Míru	na	straně	sousedící	s	ulicí	Radniční	
u	„stodol“.	Prodejní	stánky	na	centrální	části	náměstí	Míru	budou	
umístěny	pouze	z	jedné	strany,	aby	se	předešlo	zbytečným	tlačeni-
cím.	Jarmark	neziskovek	bude	umístěn	na	Komenského	náměstí.	
Dopravní	omezení	budou	stejná	jako	každý	rok.

SVATOVáCLAVSKÉ HOdY 2020
tišnováci tišnovákům

Pavel Hanák, Václav Seyfert

 Při každých Svatováclavských hodech upoutá na ná-
městí Míru největší pozornost hlavní hudební účinkující. 
V posledních létech jsme měli možnost poslouchat do-
slova před radnicí například Petera Lipu, Vlastu Redla 
nebo skupiny YoYo Band, Žlutý pes či Buty. 
 Letošní dramaturgie hodového programu nabídne ná-
vštěvníkům populární tišnovskou Ha-kapelu, která v le-
tošním roce slaví v této podobě již 20 let od svého vzniku. 
Skupina vedená kapelníkem Ladislavem Havlíkem je již dru-
há téhož jména. V 90. létech existovala její první, převážně 
jazzrocková podoba, pak si šéf začal vychovávat novou 
generaci hudebníků, z nichž jsou dnes již zkušení třicátní-
ci. Kapela plánovala na letošní 23. květen velký speciální 
koncert v letním kině jako připomínku dvou desetiletí své 
existence, ale pravidla karantény jí v tom zabránila, takže 
místo toho dostane výrazný prostor přímo na náměstí
 Soubor vystoupí se svým obvyklým programem, dvě 
novinky však Laďa Havlík přece jen slíbil. Sestavu doplní 
– nejen pro tuto příležitost – trombonista Vít Syrovátka 
a druhý tenorsaxofonista Tomáš Křišťan. Není pochyb 
o tom, že Ha-kapela zaujme posluchače stejně jako při 
všech svých dosavadních tišnovských koncertech.

trhové stánky jarmark neziskovek

podium, parket, mája

uzavírka silnic

občerstvení
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	 Pověsti	 mají	 rádi	 malí	 i	 velcí.	 Mluví	
se	v	nich	nebo	píše	o	tom,	jak	se	mohly	
stát	 záhadné	 události,	 co	 mohlo	 potkat	
různé	 osoby,	 jak	 se	 člověk	 může	 setkat	
s	nadpřirozenými	silami	nebo	jaký	je	pů-

vod	nejrůznějších	názvů.	Pověsti	užívají	
dějinné	 situace	 a	 postavy	 a	 také	 čas	 je	
mnohem	přesnější	než	v	pohádkách,	kte-
ré	jsou	starší	a	je	v	nich	za	uplynulé	věky	
mnohem	 více	 fantazie.	 Pověsti	 vznikají	
i	 v	 současnosti,	 např.	 o	 mimozemšťa-
nech,	někdy	splývají	s	fámami	a	poplaš-
nými	a	děsivými	hoaxy.
	 Ve	výstavě	Staré pověsti české a mo-
ravské	 (30.	 června	 2020	 –	 24.	 ledna	
2021),	ve	které	se	rovněž	objevují	pověsti	
místní,	návštěvník	uvidí	tyto:	O	praotci	Če-
chovi,	Libušin	soud,	Dívčí	válka,	Svatoplu-
kovy	pruty,	O	 Ječmínkovi,	Hrad	Děvičky,	
Pasáček	v	hoře	Květnici,	O	zlaté	kačence	
a	současné	ústní	podání	O	svaté	Anežce.	
	 Na	 výstavě	 spolupracuje	 Divadlo	 Ra-
dost,	které	k	prvním	třem	pověstem	zapůj-
čilo	výtvarně	a	technicky	mimořádné	lout-
ky.	 V	 instalaci	 nechybí	 mapy,	 fotografie,	
kresby,	archeologické	předměty	a	knihy.	

	 Literární	 a	 výtvarná	 soutěž	 k	 výstavě	
už	 přinesla	 první	 výsledky.	 Pracemi	 dětí	
se	 elektronickými	 cestami	 zaplnila	 řada	
panelů.	Přes	nyní	obtížné	použití	 interak-
tivních	metod	se	přece	jen	našly	cesty,	aby	
si	malí	návštěvníci	mohli	ve	výstavě	pohrát	
a	na	chvíli	se	vžít	do	příběhů	dávno	minu-
lých.	Máme	radost,	když	se	v	programech	
zamýšlejí,	jak	to	moudře	myslí	na	smrtel-
ném	loži	kníže	Svatopluk	nebo	jak	nešťast-
ná	markraběnka	schovává	v	náruči	svého	
právě	narozeného	synáčka	v	lánu	ječmene.
	 Prezentování	 pověstí	 totiž	 není	 jen	
o	dějích	a	 osobách,	 ale	 také	o	 vztazích,	
o	 lidských	vlastnostech	–	 těch	ušlechti-
lých	 i	 těch	 nízkých.	 Ukazuje	 návštěvní-
kům	dávné	 zakotvení	 v	naší	 zemi	 spolu	
s	připomínkou,	že	z	historie	můžeme	čer-
pat	poučení	a	ostražitost	pro	situace	ak-
tuální	i	pro	doby	budoucí.	Pokoru	a	úctu	
vedle	hrdosti	a	nadhledu.

	 I	v	letošním	roce	se	zajímavé	a	nepří-
stupné	památky	otevřou	pro	veřejnost	bě-
hem	Dnů	evropského	dědictví.	European	
Heritage	Days	(zkráceně	EHD)	mají	za	cíl	
posílení	povědomí	o	národním	kulturním	
dědictví.	V	září	si	je	můžete	na	Tišnovsku	
vychutnat	v	Lomnici	a	v	Předklášteří.	

Porta coeli: Kde přebývaly abatyše...
	 V	 areálu	 kláštera	 Porta coeli	 proběh-
nou	Dny	evropského	dědictví	v	sobotu	19. 
září 2020	 od	 14	 do	 17	 hodin.	 Tentokrát	
se	 návštěvníkům	 naskytne	 možnost	 vidět	
zblízka	 budovu	 opatství	 a	 špitální	 zahra-
du.	 Jsou	 to	 prostory	 veřejnosti	 běžně	 ne-
přístupné,	 zajímavé	 svou	 architekturou.	
Areál	 cisterciáckého	 opatství	 Porta	 coeli	
patří	k	nejrozsáhlejším	církevním	stavbám	
v	České	republice.	Středověké	raně	gotické	
jádro	 kláštera	 obklopuje	 soubor	 konvent-
ních	a	hospodářských	budov	většinou	z	ob-
dobí	 baroka.	 Jedinou	 renesanční	 stavbou	
v	 areálu	 je	 opatství,	 dokončené	 v	 druhém	
desetiletí	17.	století.	Bylo	sídlem	abatyše,	

nejvyšší	představené	kláštera.	Na	opatství	
navazují	konventní	budovy,	presbytář	kláš-
terního,	 později	 farního	 kostela,	 hovorna		
a	přiléhá	k	němu	opatská	zahrada,	také	na-
zývaná	špitální.	Celá	tato	část	kláštera	totiž	
po	prusko-rakouské	srážce	u	Tišnova	v	roce	
1866	sloužila	jako	špitál	pro	raněné	vojáky.
	 Dny	 evropského	 dědictví	 zaštiťuje	
Podhorácké	muzeum,	pobočka	Muzea	Br-
něnska,	ve	spolupráci	s	Dobrovolníky	pro	
Porta	 coeli	 a	 za	 podpory	 cisterciáckého	
opatství	Porta	coeli,	klášterního	pivovaru	
Porta	coeli	a	kavárny	Porta	coeli.	
	 Součástí	prohlídek	(ve	14,	15	a	16	ho-
din)	bude	výklad	o	daném	tématu	a	ochut-
návka	jablečných	produktů	z	klášterních	
sadů.	Vstup	volný.

Lomnice: Památky a vzdělání
O	týden	dříve,	v	neděli	13. září 2020,	osla-
ví	Dny	evropského	dědictví	i	městys Lom-
nice.	 Komentované	 prohlídky	 probíhající	
od	 13	 do	 17	 hodin	 přiblíží	 návštěvníkům	
zámek,	 kostel	 Navštívení	 Panny	 Marie,	

radnici,	kapli,	pivovar	i	hrnčírnu	s	oranže-
rií.	V	židovské	čtvrti	 je	přichystán	kultur-
ní	 program.	Bližší	 informace	 o	 termínech	
a	časech	na	www.lomnice.cz.	

Kultura tišnovSKo

STArÉ POVĚSTI ČESKÉ A mOrAVSKÉ
Irena Ochrymčuková

dNY EVrOPSKÉHO dĚdICTVÍ 2020
Irena Ochrymčuková, Vladimír Vecheta

Výstava Staré pověsti české a moravské.
Foto: archiv Podhoráckého muzea,

M. Holzapfel

Synagoga v Lomnici.
Foto: archiv městyse Lomnice
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Kultura tišnovSKo

Auto	klub	Tišnov	letos	slaví	významné	jubileum.	
Je	tomu	totiž	90	let,	co	pan	Karel	Kopřiva,	maji-

tel	papírny	v	Předklášteří,	založil	pod	vlivem	sílící	
popularity	motorismu	nejen	v	 republice,	ale	 i	 v	 jihomoravském	
regionu	tišnovský	autoklub.	Ostatně	28.	září	roku	1930	se	v	Brně	
na	Masarykově	okruhu	uskutečnil	I.	mezinárodní	závod	automo-
bilů	(dnes	by	se	tomu	říkalo	F1)	a	někteří	hosté	závodu	nocovali	
právě	v	tišnovském	Hotelu	Franke.	Tišnovskými	ulicemi	se	tak	
procházela	i	legendární	Eliška	Junková,	slavná	česká	závodnice,	
která	se	velkou	měrou	podílela	na	vzniku	Masarykova	okruhu.
	 Tišnovský	klub	se	hned	po	svém	založení	začlenil	do	Autoklu-
bu	 republiky	 Československé.	 Rozvoji	 klubové	 činnosti	 ve	 30.	
letech	 minulého	 století	 napomohlo	 i	 zařazení	 Tišnova	 do	 trasy	
Jízdy	spolehlivosti	Československého	autoklubu	Moravy	a	Slez-
ska.	Fotografie	z	prvního	srazu	motoristů	v	Tišnově	z	roku	1934	
pak	ukazují,	 že	Tišnov	 i	 přes	malý	počet	 vlastníků	automobilů	
a	motocyklů	začal	nasávat	motoristickou	atmosféru.	Na	další	roz-
voj	činností	si	však	místní	autoklub	musel	počkat	až	po	skončení	
války,	která	samozřejmě	veškeré	společenské	aktivity	utlumila.
	 V	roce	1945	došlo	k	obnovení	autoklubu	a	jeho	začlenění	pod	
Autoklub	Moravy	a	Slezska.	Tišnováci	se	vrhli	do	pořádání	au-

tomobilových	 a	 motocyklových	 závodů,	 ale	 také	 společenských	
akcí.	 Autoklub	 se	 už	 tehdy	 mohl	 pochlubit	 také	 kvalitně	 vyba-
venou	dílnou,	která	se	nacházela	ve	dvoře	domu	„Na	Perštýně“.	
Poválečná	volnost	však	netrvala	dlouho.	Už	v	roce	1951	musel	
tišnovský	autoklub	přejít	 stejně	 jako	všechny	kluby	podobného	
zaměření	pod	hlavičku	armádního	Svazarmu,	kde	byl	nucen	se-
trvat	 až	do	 roku	1990.	Byť	 většina	 tehdejších	 členů	nesla	pře-
chod	pod	polovojenskou	organizaci	nelibě,	chtěli-li	tradici	moto-
rismu	v	Tišnově	zachovat,	museli	se	s	novými	poměry	vyrovnat.	
A	od	roku	1990	se	znovu	vrátil	ke	svému	původnímu	názvu	AUTO	
KLUB	Tišnov.	A	od	 té	doby	přes	konání	celé	 řady	významných	
sportovních	akcí	pořádá	letos	5. září jubilejní 20. ročník Pře-
hlídky elegance historických vozidel.

	 Výstava	 Vývěr ze sbírek	
(v	GJJ	8.	8.	–	27.	9.	2020)	na-

bízí	průřez	autorovým	tvůrčím	obdobím	let	
1999–2020.	Obrazy	krajin,	figur,	deníkové	
kresby	 záměrů,	 dopisy	 dotvářené	 včela-
mi	či	asambláže	z	přírodnin	spojuje	téma	
vnímání	reality	jako	zázraku	a	oslavy	tvo-
řivé	 energie	 přírodních	 sil.	 Autor	 do	 své	
výstavy	v	GJJ	zakomponoval	obraz	Josefa	
Jambora	Hruška	v	širém	poli	z	roku	1953,	
který	je	součástí	Tišnovské	sbírky.

Proč název výstavy Vývěr ze sbírek?
	 Asi	třetinu	vystavených	obrazů	jsme	si	
vypůjčili	ze	soukromých	sbírek.	Název	vý-
stavy	je	slovní	hříčka	s	ustáleným	souslo-
vím	„výběr	ze	sbírek“	a	jeho	nahrazením	
termínem	z	geologie	či	krasologie.	Moje	
manželka	 Bára	 je	 jeskyňář(ka).	 I	 zde	
jde	 vlastně	 o	 znovuobjevení	 se	 ponorné	
řeky	–	části	mé	tvorby,	která	je	už	běžně	
nedostupná	a	lze	ji	vidět	jen	v	domovech	

majitelů	umění.	Na	výstavě	se	prezentují	
díla	z	prvního	ročníku	malířského	atelié-
ru	na	univerzitě	z	přelomu	tisíciletí	a	zá-
roveň	i	úplné	novinky	vytvořené	včelami	
na	plátně	v	červenci	a	srpnu	tohoto	roku.	
Podobně,	jako	retrospektivu,	jsme	konci-
povali	i	katalog	k	výstavě,	který	nezvykle	
kreativně	pojal	grafik	Pavel	Coufalík.

V galerii vystavuješ mimo jiné díla 
s označením včelí interakce či interak-
ce se včelami. 
	 Když	 se	 mi	 zdála	 moje	 permakulturní	
zahrada	 málo	 efektivní,	 korunoval	 jsem	
ten	prostor	v	roce	2009	včelami	a	brzy	poté	
jsem	si	včelaření	zamiloval.	Obdiv	ke	krá-
se	a	schopnostem	včel	jsem	potom	přetavil	
ve	 spolupráci	 na	 uměleckých	 dílech.	 Ně-
která	vznikla	zcela	nezáměrně	na	plátýn-
kách	používaných	při	krmení	nebo	 léčení	
včel,	jindy	do	úlů	vědomě	vkládám	dopisy,	
texty,	 koány	 a	 kresby,	 například	 portréty	
kontroverzních	 politiků.	 Včely	 pak	 svojí	
přirozenou	 činností	 artefakty	 buď	 vykou-
sávají	 až	 perforují,	 anebo	 k	 nim	 naopak	
přistavují	voskové	dílo	a	zalepují	je	propo-
lisem.	Mezi	moje	dlouhodobá	témata	patří	
lidská	mysl,	zkoumám	tedy	především,	jak	
na	činnost	včelstev	reaguje	lidské	vědomí.

Jan Karpíšek (*1981, Jihlava) – vystudo-
val malířství a performance na FaVU VUT 
v Brně. V poslední době vystavoval v Brně 
(Realita je zázrak, 2015), Jihlavě (Včelí ob-
razy, 2018) i Londýně (Art with Bees, 2017).

PŘEHLÍdKY ELEgANCE
auto klub tišnov slaví 90 let

Jan Vlach

JAN KArPÍŠEK – VÝVĚr ZE SBÍrEK
Radka Kaclerová

Jan Karpíšek na vernisáži v GJJ.
Foto: Martina Schneiderová

První setkání motoristů na tišnovském náměstí v roce 1934.
Foto: archiv Auto klub Tišnov



90 let
Autoklub Tišnov

145 let
SDH Lomnice

TIŠNOV
7.30–9.30	 	příjezd	a	prezentace	účastníků	–	náměstí	Míru,Tišnov
9.30–11.30	 	představení	jednotlivých	vozidel	s	posádkou	za	účasti	

moderátora,	kulturní	program	–	postupný	odjezd
	 vozidel	na	náměstí	městyse	Lomnice
14.00	 	AuTo	kLub	Tišnov,	piknik	na	trávě	–	kulturní	program
16.00	 volná	zábava,	hudba,	občerstvení

LOMNICE
10.30–13.00	 	vystavení	a	prohlídka	vozidel	na	náměstí	v	Lomnici
13.00–14.00	 	volný	přejezd	všech	účastníků	do	areálu	AuTo	kLubu	

PŘEHLÍDKA ELEGANCE
H I S T O R I C K Ý C H  V O Z I D E L

j u b i l e j n í  2 0 .  r o č n í k
tiš

nov •  lomnice

5.  9. 2020

www.veteranclub.estranky.cz
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fejeton

	 Vyrůstal	jsem	obklopen	hudbou,	neboť	byla	celoživotní	láskou	
mého	otce.	Vedl	k	ní	mne	i	bratra	Karla,	ovšem	v	mém	případě	se	
mu	to	podařilo	jen	napůl.	Učil	jsem	se	na	klavír,	dokonce	jsme	
–	což	mi	dnes	připadá	neuvěřitelné	–	s	Karlem	hráli	čtyřručně	
Brahmsovy	Uherské	tance.	Po	šesti	letech	jsem	tátu	uprosil,	aby	
mne	z	„hudebky“	odhlásil,	a	on	mi	vyhověl.	Na	klavíru	po	mně	
zůstala	nalomená	deska	dole	nad	pedály,	jak	jsem	do	ní	občas	
kopal,	když	mne	to	obzvlášť	nebavilo.	O	mnoho	let	později	jsem	
se	dozvěděl,	že	v	dětství	totéž	činil	i	táta,	takže	alespoň	v	tomto	
případě	jsem	dokončil	to,	s	čím	on	začal.

	 S	rostoucím	věkem	jsem	svého	někdejšího	rozhodnutí	litoval.	
Když	se	mi	něco	nedařilo	a	měl	 jsem	náladu	pod	psa,	 říkával	
jsem	si:	„Teď	by	sis	sedl	ke	klavíru,	něco	si	zahrál	a	chmury	by	
tě	 přešly.“	 Jenže	 jsem	 zvládal	 už	 jen	 Ovčáky	 čtveráky	 jedním	
prstem	a	to	k	povznesení	duše	nestačí.	
	 Zjistil	 jsem	ovšem,	že	tóny	není	nutno	sám	vytvářet,	že	za-
hřejí,	i	když	je	„jen“	posloucháte	v	podání	někoho,	kdo	to	umí.	
Nejprve	se	mi	vrývaly	pod	kůži	písničky,	které	táta	aranžoval	pro	
svůj	orchestr,	pak	jsem	si	zamiloval	bigbít,	v	němž	jsem	spatřo-
val	upřímnost,	svobodu	a	pravdu.	Zákonitě	jsem	se	dopracoval	
i	 k	 jazzu,	 který	 byl	 složitější,	 ale	 bylo	mi	 jasné,	 že	 pro	 starší	
generaci	býval	přesně	tím,	čím	se	pro	nás	stal	rock.	Vybudoval	
jsem	si	sbírku	nahrávek,	nejprve	na	páscích,	deskách	či	kaze-
tách,	později	v	podobě	CD;	dnes	si	přírůstky	ukládám	v	elektro-
nické	podobě	na	externí	disk	počítače.
	 Pokud	se	mi	něco	líbilo,	míval	jsem	vždy	chuť	nabídnout	svůj	
zážitek	i	ostatním,	nejlépe	rovnou	většímu	počtu	osob.	Začalo	se	
mi	honit	hlavou,	že	i	když	sám	neumím	na	nic	hrát,	mohl	bych	
zkusit	to,	co	sám	poslouchám,	prezentovat	veřejně.	S	kamarády	
jsme	v	roce	1980	založili	Jazz	klub	a	z	magnetofonových	pásků	
seznamovali	vrstevníky	s	tím	nejzajímavějším	z	domácí	i	zahra-
niční	scény.	Zájmu	posluchačů	nahrávala	dobová	atmosféra,	pro-

tože	rock	či	jazz	ze	Západu	se	u	nás	dost	obtížně	sháněl	a	navíc	
jsme	se	nebáli	prezentovat	i	české	kapely,	které	neměly	u	sou-
druhů	na	růžích	ustláno.	V	knize	o	Tišnovu	se	o	tom	na	straně	
498	píše,	jako	bychom	dělali	málem	třetí	odboj.
	 Počínaje	90.	léty	začalo	být	všechno	jinak:	i	u	nás	byly	volně	
dostupné	zahraniční	desky,	vznikaly	speciální	hudební	televize,	
objevil	se	internet	a	na	něm	videoklipy	všeho	druhu.	Měl	jsem	
za	to,	že	poslechovým	pořadům	je	nadobro	odzvoněno.	
	 Před	sedmi	 lety	 jsem	pomáhal	brněnskému	hudebnímu	his-
torikovi	Petru	Gratiasovi	s	přednáškami	pro	Univerzitu	třetího	
věku	v	místní	knihovně	a	přesvědčil	jsem	se,	že	tomu	tak	není.	
Kvalitní	 hudbu	 doplněnou	 videoprojekcí	 a	 vhodným	 komentá-
řem	sledovali	posluchači	stejně	pozorně	jako	o	tři	desetiletí	dří-
ve.	V	modernější	podobě	jsem	se	tedy	k	tvorbě	„audiovizuálních“	
představení	vrátil	a	dostal	jsem	příležitost	s	nimi	vystoupit	ne-
jen	v	Tišnově,	ale	také	v	Brně,	Valašském	Meziříčí	či	pražském	
Popmuseu.
	 Zatímco	většina	pořadů	má	vzdělávací	charakter,	ten	nejstarší	
a	nejdéle	trvající	je	jiný.	Od	října	2014	zavítám	jednou	měsíčně	
do	Penzionu	na	Králově	ulici	a	jeho	obyvatelům	i	dalším	přícho-
zím	nabízím	vždy	třináct	starších	písní	na	zvolené	téma	–	říkáme	
tomu	Písničky	ze	starých	časů.	Scházíme	se	v	útulném	prostředí	
knihovny,	a	pokud	nás	virus	na	podzim	znovu	nezaskočí,	měli	by-
chom	se	v	říjnu	dočkat	už	padesátého	pokračování.	Mám	radost,	
že	se	cyklus	líbí	a	že	se	na	něj	stálí	navštěvníci	těší.	Po	jarní	ka-
ranténní	pauze	si	dokonce	sami	vyžádali	jeden	pořad	navíc	ještě	
před	prázdninami	a	s	povděkem	jsem	zaznamenal	i	situaci,	kdy	
si	jedna	z	přítomných	dam	podrobně	zapisovala	seznam	hraných	
skladeb	 –	 prý	 pro	 kamarádku,	 která	 výjimečně	 nemohla	 přijít	
a	chtěla	vědět,	jaké	písničky	jsme	si	ten	den	pouštěli.
	 I	 taková	 je	schopnost	hudebních	tónů:	v	té	správné	podobě	
umějí	vracet	mládí…	Byť	 je	to	 jen	občas	a	na	několik	desítek	
minut,	díky	jim	za	to.

CHVáLA TóNŮm, KTErÉ VrACEJÍ mLádÍ
Václav Seyfert

Lásku k hudbě jsem rozhodně zdědil po otci, který na rozdíl ode mne 
ovšem uměl hrát hned na několik nástrojů. Na snímku z 60. let právě 
prohání akordeon, v pozadí zpěvačka jeho orchestru Květa Smrkalo-
vá-Králová. Foto: archiv Tanečního orchestru Karla Seyferta

S Písničkami ze starých časů se v místním Penzionu začínalo nejprve 
v prostorách jídelny. Foto: Markéta Prokopová
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	 Současný	člověk	je	téměř	ze	100%	zá-
vislý	na	odborné	lékařské	péči	a	zdravot-
nické	pomoci,	a	proto	je	téma	její	kvality 
a dostupnosti	 jedním	 z	 nejdůležitějších	
v	životě	každé	komunity.	Zvýšené	zdravot-
ní	nároky	dané	pandemií	ukázaly	potřebu	
přehledu	o	dostupné	zdravotnické	pomoci	
a	informační	nedostatečnost	o	jejím	pokry-
tí	 mezi	 širokou	 veřejností.	 Zaměřili	 jsme	
se	 tedy	 na	 zmapování	 situace	 v	 Tišnově	
a	jeho	okolí	a	také	na	kontext	organizace	
zdravotní	 péče	 v	 rámci	 Jihomoravského	
kraje,	potažmo	v	celém	Česku.	

Jak vlastně zdravotnictví funguje
	 Zdravotní	 systém,	 jak	 ho	 u	 nás	 dnes	
známe,	byl	zřízen	v	19.	století	v	Německu	
kancléřem	 Otto	 von	 Bismarckem.	 Proto	
se	tomuto	modelu	říká	bismarckovský.	Je	
založen	na	myšlence	všeobecné dostup-
nosti zdravotní péče	zajištěné	všeobec-
ným zdravotním pojištěním.	 V	 Evropě	
se	 tento	 model	 stal	 výrazem	 státní	 ga-
rance	 za	 dostupnost	 zdravotní	 péče	 pro	
všechny	obyvatele	bez	rozdílu.	
	 Systém	 povinného	 zdravotního	 pojiš-
tění	všech	je	přitom	postaven	na	principu	
solidarity,	tedy	že	každý občan přispívá	
do	 základního	 fondu	 zdravotní	 pojišťov-
ny	 podle svých možností	 (obvykle	 ur-
čité	 procento	 z	 vyměřovacího	 základu)	
a	zdravotní	péči	čerpá dle svých potřeb.	
Ve	výsledku	to	znamená,	že	zatímco	ně-
kdo	 ani	 za	 celý	 život	 nevyčerpá	 objem	
financí,	 které	 od	 něj	 do	 zdravotnictví	
přitekly,	 péče	 o	 jiného	 může	 být	 daleko	
nákladnější,	než	je	jeho	finanční	vklad.	

Kdo všechno zdravotnictví zaštiťuje
	 Jednou	z	charakteristik	zdravotnictví	 je	
decentralizace, možnost svobodného vý-
běru a pluralita poskytovatelů zdravotní 
péče.	Do	řízení	a	výkonu	státní	garance	do-
stupnosti	zdravotní	péče	tak	vstupují	samo-
správné	regionální	orgány,	profesní	organi-
zace	a	sami	poskytovatelé	zdravotnických	
služeb.	A	klíčovou	je	ochota	při	vzájemném	
respektu	mezi	partnery	cíleně	spolupraco-
vat	namísto	boje	o	moc	a	vliv.
•	 	Stát	 vykonává	 péči	 o	 zdraví	 občanů	

v	 duchu	 zákona	 o	 ochraně	 veřejného	
zdraví	 prostřednictvím	 státních	 orgá-

nů,	 jimiž	 jsou	 ministerstva, hlavní 
hygienik a krajské hygienické stani-
ce (KHS), fakultní nemocnice	a	stát-
ní ústavy,	které	mají	roli	strategickou,	
dozorčí,	výzkumnou	a	výukovou.

•	 	Kraje a obce	 podporují	 dostupnost	
a	 kvalitu	 prostřednictvím	 příspěvko-
vých	 organizací,	 které	 zajišťují	 sa-
motný	výkon	péče,	 jako	 jsou	krajské 
a městské nemocnice, polikliniky, 
ambulance	 a	 zdravotní záchranná 
služba.	 Kraje	 mají	 povinnost	 dle	 zá-
kona	 o	 zdravotních	 službách	 zajistit	
i	 lékařské,	 zubní	 a	 lékárenské	 poho-
tovostní	 služby.	 Krajské	 samosprávě	
nepodléhají	KHS.	

•	 	Zřizovateli	a	provozovateli	zdravotnic-
kých	zařízení	a	poskytovateli	zdravot-
nické	péče	jsou	i	soukromé subjekty,	
které	vystupují	 jako	partneři	zdravot-
ního	 systému,	 nebo	 fungují	 zcela	 au-
tonomně,	za	plnění	zákonných	podmí-
nek	provozu	a	poskytování	péče.	

•	 	Všechny	 lékaře,	 zubaře	 a	 lékární-
ky	 sdružují	 a	 registrují	 ze	 zákona	
(220/1991	 Sb.)	 Česká lékařská ko-
mora,	Česká stomatologická komora	
a	Česká lékárnická komora.	Komory	
jako	profesní	organizace	garantují od-
bornost	 svých	 členů.	 Zároveň	 ovšem	
bez	jejich	registrace	nemůže	u	nás	ni-
kdo	medicínskou	praxi	vykonávat.	

•	 	Zdravotní pojišťovny	jakožto	akciové	
společnosti	slouží	k	výběru	zdravotní-
ho	pojištění	a	následně	z	takto	vybra-
ných	 prostředků	 hradí	 zdravotní	 péči	
těm	zdravotnickým	zařízením,	s	nimiž	
mají	uzavřené	smlouvy	o	úhradě.	Dle	
zákona	 o	 veřejném	 zdravotním	 pojiš-
tění	 mají	 i	 navýsost	 důležitou	 povin-
nost:	zajistit poskytování hrazených 
služeb svým pojištěncům, včetně 
jejich místní a časové dostupnosti,	
prostřednictvím	své	sítě	smluvních	po-
skytovatelů.	

reportáž

dOSTUPNOST LÉKAŘSKÉ PÉČE V TIŠNOVĚ
jau, sežeňte mi doktoRa!

Vladimír Vecheta, Lenka Šebečková

Jak naJíT lékaře
Kdo je zodpovědný za zajištění zdravotní péče?
Vaše	zdravotní	pojišťovna,	u	které	jste	zaregistrováni.

Za co zdravotní pojišťovna zodpovídá?
Za	místní	a	časovou	dostupnost	zdravotní	péče,	tj.	aby	byl	lékař	/	zdravotnické	
zařízení	v	dostatečné	blízkosti	místa	vašeho	bydliště.	A	abyste	na	odborný	zá-
krok	čekali	jen	přiměřeně	dlouhou	dobu.	

Jak najít lékaře?
Zjistím,	u	jaké	zdravotní	pojišťovny	jsem	registrován.	Zkontaktuji	ji	telefonicky	
nebo	navštívím	její	webové	stránky.

Co mám po pojišťovně chtít?
Telefonicky:	 Sdělím	 operátorovi,	 že	 nemohu	 najít	 lékaře	 (praktického,	 zubaře	
apod.)	v	místě,	kde	bydlím.	K	prokázání	totožnosti	potřebuji	svoje	identifikační	
údaje	(např.	rodné	číslo,	místo	narození	apod.).
Na webu:	Najdu	e-mailový	kontakt	a	napíšu	svůj	požadavek	 (sekce	Kontakty).	
Nebo	si	najdu	konkrétního	 lékaře	ve	vybrané	lokalitě	prostřednictvím	registru	
poskytovatelů	zdravotní	péče	u	pojišťovny.

Pojišťovna mi informaci neposkytla, co teď?
Zkusím	navštívit	Národní	 registr	poskytovatelů	 zdravotních	služeb	 (https://nr-
pzs.uzis.cz/)	 a	na	 jejich	webové	stránce	vyplním,	 jakého	 lékaře	hledám	 (např.	
praktický	 lékař,	 zubař	 apod.)	 společně	 se	 svým	 místem	 bydliště.	 Lékaře	 pak	
mohu	kontaktovat	přímo.	
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Kdo nám tedy má lékaře zajistit? 
	 Ačkoliv	je	to	státní	správa,	která	obča-
nům	garantuje	dostupnost	zdravotní	péče,	
zodpovědnost	 za	 plnění	 tohoto	 závazku	
přesunula	 na	 zdravotní	 pojišťovny.	 S vy-
hledáním a zajištěním zdravotní péče 
praktického i odborného lékaře musí 
občanovi pomoci zdravotní pojišťov-
na,	u	které	je	pojištěn:	„Pojišťovny musejí 
svým pacientům ze zákona zajistit praktické-
ho lékaře a zubaře do dojezdové vzdálenosti 
35 minut od místa bydliště. Na pomoc pojiš-
ťovny se mohou obrátit i pacienti, kteří shá-
nějí lékaře odborné. Zde je dojezdová doba 
ovšem delší. Na chirurgii či neurologii se 
pacient musí ze zákona dostat do 60 minut, 
na alergologii nebo endokrinologii je pak do-
jezdová doba hodinu a půl,“		citujeme	z	pro-
hlášení	ministra	zdravotnictví.	
	 Principy	 jsou	 explicitně	 definová-
ny	 v	 Nařízení	 vlády	 o místní a časové 
dostupnosti zdravotních služeb	 (NV	
307/2012	 Sb.),	 které	 je	 i	 metodikou	
k	 budování	 sítě	 zdravotnických	 služeb	
a	 zařízení.	 V	 tomto	 ohledu	 spolupracují	
zdravotní	 pojišťovny	 především	 se	 sa-
mosprávou	–	krajskými	úřady	a	obcemi.	
Laicky	 řečeno	–	na nedostupnost péče 
si nestěžujte zdravotníkům, ale zdra-
votním pojišťovnám a odboru zdravot-
nictví Krajského	úřadu	JMK.	

Když si chcete lékaře najít sami 
	 Řada	 z	 nás	 si	 ovšem	 raději	 vyhledá	
kontakt	(a	doporučení)	na	daného	lékaře	
sama.	Seznamů,	kde	lékaře	najít,	je	mno-
ho,	a	tak	si	je	pro	lepší	přehled	protřídíme:
a)	U zdravotní pojišťovny
	 	Na	 webech	 zdravotních	 pojišťoven	

jsou	 uvedeny	 seznamy	 všech	 lékařů	
a	zdravotnických	zařízení,	s	nimiž	má	
daná	 pojišťovna	 uzavřenu	 smlouvu	
o	úhradách	zdravotní	péče.	V	součas-
nosti	máme	7	zdravotních	pojišťoven.	

b)	U odborné komory
	 	Všichni	lékaři,	stomatologové	a	lékární-

ci	mají	svou	povinnou	registraci	u	svých	
odborných	komor	 (Česká	 lékařská	ko-
mora	 –	 www.lkcr.cz,	 Česká	 stomato-
logická	komora	–	www.dent.cz,	Česká	
lékárnická	 komora	 –	 www.lekarnici.
cz).	 Tyto	 poskytují	 jejich	 přehledy,	 ale	
i	seznamy	např.	pohotovostních	služeb	
a	dalších	speciálních	pracovišť.	A	samo-
zřejmě	i	seznam	lékáren.	

c)	V národních registrech
	 	Ve	 snaze	 o	 kompletní	 integraci	 infor-

mací	 z	 českého	 zdravotnictví	 Ústav	
zdravotnických	 informací	 a	 statisti-
ky	 ČR	 spustil	 Národní zdravotnický 

informační portál	 (NZIP)	 na	 adrese	
www.nzip.cz.	 Jeho	součástí	 je	Národ-
ní registr poskytovatelů zdravotních 
služeb	 (NRPZS)	 o	 všech	 zdravotnic-
kých	 zařízeních	 bez	 ohledu	 na	 jejich	
zřizovatele	–	https://nrpzs.uzis.cz.	

d)			Na odborných i zájmových portálech
	 	Seznamů,	map	a	přehledů	 lékařů,	ordi-

nací	nebo	dostupných	zdravotních	služeb	
je	 řada.	 Většina	 je	 zřizována	 zájmovou	
aktivitou	a	jejich	úplnost	je	dána	mírou	
aktualizace.	Výhodou	naopak	bývá	refe-
renční	hodnota.	 Jako	příklady	uvádíme:	
www.zdravotniregistr.cz,	www.atlasdok-
toru.cz,	 www.mapa-lekaru.cz,	 www.
registrlekaru.cz,	 www.znamylekar.cz,	

www.navstevalekare.cz,	www.katalogle-
karu.cz,	www.lekari-online.cz.	

e)	On-line medicína
	 	Zajímavou	alternativou	 jsou	 i	 aplikace	

umožňující	virtuální	komunikaci	s	léka-
ři	a	vyšetření	on-line.	Popularita	a	úro-
veň	 těchto	 prostředků	 vzrostla	 zejmé-
na	 v	 karanténní	 době.	 Příkladem	 jsou	
www.ulekare.cz,	 www.virtualniklinika.
cz	nebo	www.onlineambulance.cz.

Pokrytí zdravotní péče
v Tišnově a okolí
	 Jak	 jsme	 naznačili	 výše,	 pokrytí	 do-
stupnou	zdravotní	péčí	v	Tišnově	a	okolí	
je	 tedy	 věcí	 mnoha	 faktorů	 a	 více	 sub-

reportáž

uRgenTní SiTuaCe
pohotovost nebo záchRanka?

ZÁCHRANKA NENÍ TAXI! 
	 Zdravotnická	záchranná	služba	(ZZS)	zajišťuje	odbornou	přednemocniční	neod-
kladnou	péči.	Jihomoravská zdravotnická záchranná	služba	má	23	výjezdových	
základen	včetně	letecké.	Tišnov a okolí pokrývá základna v Tišnově	v	soused-
ství	objektu	nemocnice.	Záchranáře	vysílá	k	událostem	Krajské	zdravotnické	ope-
rační	středisko	(KZOS)	v	Brně.	ZZS	JmK	je	také	nedílnou	součástí	Integrovaného	
záchranného	systému	Jihomoravského	kraje	(spolu	s	hasiči,	policií,	ČČK	apod.).
	 Výjezdové	skupiny	mají	různou	podobu	podle	závažnosti	zásahu,	k	němuž	jsou	
vysílány.	V	žádném	případě	tedy	neznamená, že pokud si pacient zavolá na tís-
ňovou linku 155, že k němu domů dorazí lékař	a	provede	na	místě	výkon,	
za	kterým	by	jinak	musel	do	zdravotnického	zařízení!	Posádky	zpravidla	tvoří:	
	 •		rychlá zdravotnická pomoc	(RZP)	=	řidič-záchranář	a	zdravotnický	záchranář	
	 •	 rychlá lékařská pomoc	(RLP)	=	řidič-záchranář,	zdravotnický	záchranář	a	lé-

kař	(urgentní	medicína)
	 •		Rendez-Vous	 (RV)	=	 řidič-záchranář	 a	 lékař,	 kteří	 spolupracují	 s	 dalšími	

skupinami
	 •		letecká záchranná služba	(LZS)	=	zdravotnická	část	ve	složení	zdravotnic-

ký	záchranář	a	lékař
	 Pokud	tedy	nehrozí	selhání	základních	životních	funkcí,	je	pacient	kvalifiko-
vaně	ošetřen	posádkou	bez	lékaře.	Nezaměňujte	proto	záchrannou	službu	s	ná-
vštěvou	 lékařské	pohotovostní	služby	nebo	se	zdravotní	dopravní	službou.	Zá-
chranka není bezplatná doprava do nemocnice!

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA 
	 Každý	pacient,	u	kterého	dojde	k	náhlé	změně	zdravotního	stavu	nebo	zhor-
šení	průběhu	nemoci	mimo	běžné	ordinační	hodiny	 lékařů,	má	možnost	vyhle-
dat	pohotovostní službu.	Pohotovost,	správně	Lékařská služba první pomoci	
(LSPP),	slouží	k	ošetření	neodkladných	stavů,	které	nepočkají	do	otevření	or-
dinace.	Týká	se	jak	praktického	lékařství	pro	děti,	mládež	i	dospělé,	tak	praxe	
zubařské	i	lékárenské.	Pohotovost	potom	poskytuje	služby	v	nezbytném	rozsahu	
ambulantní	péče,	tedy	pokud	situace	neohrožuje	životní	funkce	a	stupeň	postiže-
ní	nevyžaduje	zásah	zdravotnické	záchranné	služby.	
	 Pohotovostní	služby	mají	za	povinnost	dle	zákona	o	zdravotních	službách	zajistit	
kraje.	Ovšem	na	to,	jak	často	je	právě	pohotovostních	služeb,	v	kontrastu	se	služba-
mi	záchranné	služby,	potřeba,	je	pohled	na	rozsah	pohotovosti	např.	v	okolí	Tišnova	
velmi	tristní	viz	Přehled	pohotovosti.	Zřejmě	toto	slabé	zajištění	má	za	důvod	přemíru	
vytíženosti	ZZS	a	jejího	často	zbytečného	využívání	pacienty	i	pro	situace	a	případy,	
kdy	by	obtíže	vyřešila	„obyčejná“	LSPP.	Pokud	by	ovšem	byla	poněkud	dostupnější.	
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Přehled lékařů v Tišnově a okolníCh obCíCh
tišnov, dRásov, předklášteří, dolní louČky, deblín a lomnice (stav k 1. 8. 2020)

uvedeno místo poskytované služby

Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Jiří Hlaváč
Poliklinika,	nám.	Míru	24,	tel.	549	439	918	

MUDr. Jana Jeřábková s. r. o.
Riegrova	432,	tel.	541	215	272

MUDr. Magdaléna Klusková
Poliklinika,	nám.	Míru	24,	tel.	549	439	918

MUDr. Milena Křivánková
Ostrovec	233,	tel.	549	410	258

MUDr. Vladimír Kubánek
Poliklinika,	nám.	Míru	24,	tel.	549	410	250

MUDr. Eva Kubánková
Králova	1742,	tel.	549	413	825

Lékař	Tišnov	s.	r.	o.,	MUDr. Veronika Medková
Ostrovec	233,	tel.	549	410	258,	www.lekartisnov.cz	

Fyzioterapie

FYZIOPARK	s.	r.	o.,	Dagmar Bučková
Brněnská	305,	tel.	549	410	393

Emilie Vallová	s.	r.	o.
CSS,	Králova	1742,	tel.	549	413	824	

Diabetologie

AJEM	s.	r.	o.,	MUDr. Igor Motíl
Poliklinika,	nám.	Míru	24
tel.	549	439	911,	www.urologickaambulance.cz	

DIA	Tišnov	s.	r.	o.,	MUDr. Veronika Pozděnová
Poliklinika,	nám.	Míru	24,	tel.	549	439	924

Gynekologie

MUDr. Lea Chroustová
Smetanova	757
tel.	549	412	415,	www.gynekologie-chroustova.cz	

Gynekologie	Tišnov	s.	r.	o.,	MUDr. Karel Krejčí
Poliklinika,	nám.	Míru	24,	tel.	549	439	917

Mini-gyn	s.	r.	o.
MUDr. Jan Cabálek, MUDr. Kateřina Babáková
Poliklinika,	nám.	Míru	24,	tel.	549	439	929,	774	564	689

MUDr. Petr Müller
Kukýrna	40,	666	01	Tišnov,	tel.	603	590	046

Alergologie a klinická imunologie

Alergologie	MUDr. Michaela Ficová	s.	r.	o.
Nemocnice	Tišnov,	Purkyňova	279
tel.	703	330	221,	www.alergo-tisnov-kurim.webnode.cz

MUDr. Dagmar Konečná	s.	r.	o.
Poliklinika,	nám.	Míru	24,	tel.	549	439	923

Dermatovenerologie (kožní)

MUDr. Alena Bendáková
Poliklinika,	nám.	Míru	24
tel.	549	439	915,	www.koznitisnov.cz	

Praktický lékař pro děti a dorost

PEDIATRIE	TIŠNOV,	s.	r.	o.,	MUDr. Božena Dostálová
Na	Rybníčku	772,	tel.	549	410	384

MUDr. Kristina Stalmachová
Kukýrna	47,	tel.	549	410	150

MUDr. Věra Vodová
Na	Rybníčku	627,	tel.	549	415	154

Zubní lékař (stomatologie)

MUDr. Martin Blaťák
Brněnská	305,	tel.	549	415	639,	604	204	934

MUDr. Danica Drahošová
Brněnská	305,	tel.	549	415	611

MDDr. Lucie Juríková
Brněnská	305,	tel.	549	415	614

MUDr. Ilona Košinárová
Brněnská	305,	tel.	549	415	613

ASAP	DENTAL	s.	r.	o.,	MUDr. Michaela Krupková
Ostrovec	233,	tel.	777	057	808

MUDr. Jana Pokorná
Brněnská	305,	tel.	549	415	613

MUDr. Hana Svobodová
Poliklinika,	nám.	Míru	24,	tel.	549	415	612

MUDr. Nina Špačková
Brněnská	305,	tel.	549	411	490

MDDr. Pavla Zemanová
Ostrovec	233,	tel.	549	212	959

Zubní lékař + ortodoncie

MUDr. Lubomír Čaněk
nám.	28.	října	1708,	tel.	777	340	577,	549	413	466

TIŠNOV
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Ortopedie

MUDr. Boris Chrást
Poliklinika,	nám.	Míru	24,	tel.	549	439	919

Ortopedie	MUDr. Petr Otiepka	s.	r.	o.,
Poliklinika,	nám.	Míru	24
tel.	774	455	246,	www.otiepkaortoped.cz	

MUDr. Miroslav Straka
Dvořákova	408
tel.	549	413	697,	www.ortopedie-straka.cz	

Radiologie – ultrazvuk

Radiosono	s.	r.	o.,	MUDr. Boris Pícha
nám.	Míru	114,	tel.	549	410	585,	www.pichaboris.cz	

Rehabilitační a fyzikální medicína

RFM	ambulance,	MUDr. Ludmila Neumayerová
Nemocnice	Tišnov,	Purkyňova	279
tel.	549	436	018,	549	410	500,	kl.	118

TIŠNOV

Logopedie

LOGOPEDIE	Mgr.	Výletová	s.	r.	o.
Mgr. Bohumila Výletová,	Mgr. Kristýna Výletová
Poliklinika,	nám.	Míru	24
tel.	549	439	922,	604	215	884,	www.logopedie-tisnov.cz

Odběry

Odběrová	ambulance,	Renata Doubková
Nemocnice	Tišnov,	Purkyňova	279
tel.	549	436	034,	549	410	500,	kl.	144

Oční (oftalmologie)

MUDr. Zdeňka Hřebcová
Poliklinika,	nám.	Míru	24,	tel.	549	439	920

Neurologie

Neurologie	Tišnov	s.	r.	o.,	MUDr. Hana Malachová
Poliklinika,	nám.	Míru	24,	tel.	549	439	919

MUDr. Iva Lieberzeitová
Nemocnice	Tišnov,	Purkyňova	279
tel.	549	436	039,	549	410	500,	kl.	148

ORL

MUDr. Ivo Trubák,	s.	r.	o.
Poliklinika,	nám.	Míru	24
tel.	549	439	921,	www.trubakmudr.cz	

Plicní lékař

Plice.eu	s.	r.	o.,	MUDr. Petr Chladil
Na	Rybníčku	587,	tel.	608	496	142,	www.plice.eu

Urologie

UROKUT	s.	r.	o.,	MUDr. Igor Motíl
Poliklinika,	nám.	Míru	24
tel.	549	439	911,	www.urologickaambulance.cz	

MUDr. Jan Králík
Poliklinika,	nám.	Míru	24,	tel.	737	353	010

Lékárny

ČESKÁ	LÉKÁRNA	HOLDING,	a.	s.,	Dr. Max Lékárna
Mlýnská	1927,	tel.	549	215	452,	www.drmax.cz

Chytrá lékárna	a.	s.,	nám.	Komenského	123
tel.	513	035	483,	730	510	584,	www.chytralekarna.cz	

PharmDr. Milan Sítora, Lékárna ARNICA,
nám.	28.	října	28,	tel.	549	413	176,	www.lekarnaarnica.cz

Psychiatrie

MUDr. Jarmila Mendlová
Poliklinika,	nám.	Míru	24,	tel.	549	439	927

Vnitřní lékařství (interna)

DIA	Tišnov	s.	r.	o.,	MUDr. Veronika Pozděnová
Poliklinika,	nám.	Míru	24,	tel.	549	439	924

Interna	Tišnov	s.	r	.o.,	MUDr. Zdeňka Malášková
Poliklinika,	nám.	Míru	24,	tel.	549	439	928

MUDr. Miroslava Patočková
Nemocnice	Tišnov,	Purkyňova	279
tel.	549	436	005,	549	410	500,	kl.	121

MUDr. Pavel Kokeš
Nemocnice	Tišnov,	Purkyňova	279
tel.	549	436	005,	549	410	500,	kl.	121

Chirurgie

Chirurgie	Tišnov	s.	r.	o.,	MUDr. Hynek Verner
Poliklinika,	nám.	Míru	24,	tel.	549	439	914	

Surgal	ambulance	s.	r.	o.,	MUDr. Milan Novotný
Poliklinika,	nám.	Míru	24,	tel.	549	439	930	

MUDr. František Suchý
Nemocnice	Tišnov,	Purkyňova	279
tel.	549	436	006,	549	410	500,	kl.	154.	

MUDr. Oldřich Vychytil
Nemocnice	Tišnov,	Purkyňova	279
tel.	549	436	006,	549	410	500,	kl.	154
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Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Jana Řezaninová
Drásov	1,	tel.	549	424	167

MUDr. Karol Franc	–	praktický	lékař,	s.	r.	o.
Drásov	1,	tel.	549	424	237,	www.drfranc.cz	

Praktický lékař pro dospělé

Praktik	Předklášteří	s.	r.	o.,	MUDr. Zuzana Vališová
Komenského	1109,	tel.	549	415	191

Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Dagmar Danielová
Deblín	320,	tel.	549	430	233,	602	717	568,	www.zsdeblin.cz	

Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Dagmar Musilová
nám.	Palackého	16,	tel.	549	450	219,	603	787	887

MUDr. Ludmila Hlaváčová
nám.	Palackého	31,	tel.	549	450	109

Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Ivana Mašková
Dolní	Loučky	22,	tel.	549	212	395,	www.ordinaceloucky.cz

MUDr. Alena Valíková
Dolní	Loučky	296,	tel.	603	405	006

dráSOV

PŘEdKLáŠTEŘÍ

dEBLÍN

LOmNICE

dOLNÍ LOUČKY

Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Alena Pantučková	s.	r.	o.
Drásov	1,	tel.	549	424	336

Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Jitka Gregušová
Dolní	Loučky	296,	tel.	549	440	295

Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Dagmar Musilová
nám.	Palackého	16,	tel.	549	450	219,	603	787	887

Zubní lékař (stomatologie)

ANDENTAL	s.	r.	o.
MUDr. et. MDDr. Romana Antonínová
Drásov	1,	tel.	722	141	140

Zubní lékař (stomatologie)

MUDr. Jana Drábíková
Komenského	1200,	tel.	607	638	007

Zubní lékař (stomatologie)

MDDr. Marta Adamová
Deblín	320,	tel.	511	119	680,	www.zubni-deblin.cz

MUDr. Alice Gelnarová
Deblín	320
tel.	515	531	544,	605	530	164,	www.zubni-deblin.cz

Zubní lékař (stomatologie)

Zdravyzub	s.	r.	o.
MDDr. Martin Soldmann, MUDr. Svatava Soldmannová,
MDDr. Jan Stibor
Tišnovská	80,	tel.	549	450	128,	www.zdravyzub.cz	

Fyzioterapie

Rehabilitace Lubinová,	s.	r.	o.
Drásov	1,	tel.	549	424	225,	www.rehabilitace-drasov.cz	

Fyzioterapie

FYZIOTERAPIE Bočková	s.	r.	o.
Tišnovská	362,	tel.	732	127	878,	www.bockovarehab.cz	

Lékárny

Lékárna Kuřim	s.	r.	o.
Drásov	35
tel.	549	424	824,	725	370	864,	www.lekarnakurim.cz	

Lékárny

Mgr. Martina Zedková
nám.	Palackého	31,	tel.	549	216	379

uvedeno místo poskytované služby

uvedeno místo poskytované služby

uvedeno místo poskytované služby

uvedeno místo poskytované služby

uvedeno místo poskytovné služby
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jektů.	 Vedle	 strategie	 zdravotních po-
jišťoven,	 které	 mají	 zajišťovat	 plošné	
rozmístění	 praktiků	 i	 specialistů,	 je	 to	
Jihomoravský kraj	 jednak	 jako	 provo-
zovatel	 Nemocnice	 Tišnov	 p.	 o.	 a	 ZZS	
JMK,	jednak	jako	hlavní	stratég	dostup-
né	zdravotní	péče	na	území	celého	kraje.	
A	konečně	i	místní radnice,	které	zpra-
vidla	pronajímají	prostory	pro	fungování	
lékařů	a	zdravotníků	ve	svých	budovách	
a	také	se	svým	zájmem	snaží	zajistit	fun-
gování	 ordinací	 praktických	 lékařů,	 zu-
bařů	či	specialistů	ve	svém	městě	či	obci.	
	 Pro	účely	 lepší	přehlednosti	 jsme	se-
stavili	 na	 vnitřní	 dvojstraně	 Přehled 
lékařů v Tišnově a okolí.	Na	území	tiš-
novského	 regionu	 (ORP	Tišnov)	 tak	na-
cházíme	 zdravotní	 služby	 kromě	 samot-
ného	 Tišnova	 soustředěné	 do	 městysů	
Předklášteří, Drásov, Deblín	a	Lomni-
ce	(a	ještě	v	Doubravníku	a	Nedvědici).	
Mimo	 Tišnov	 jde	 zpravidla	 o	 ordinace	
praktických	 a	 zubních	 lékařů	 a	 rovněž	
provoz	několika	lékáren.
	 Celkově	 máme	 k	 dispozici	 v	 Tišno-
vě	 7	 praktických lékařů pro dospělé	
a	3	pro děti a dorost,	k	tomu	10 zubařů	
a	4 gynekology,	 celkem	24 tzv. regist-

počty	 rozložíme	 z	hlediska	 specializace:	
na	1	praktika	tu	tak	čeká	1	380	pacientů,	
na	1	zubaře	připadá	1	624	pacientů.	
	 Laicky	bychom	však	neměli	takto	po-
danou	 situaci	 vyhodnocovat	 jako	 špat-
nou.	Primární	je	si	medicínskou	péči	ne-
privatizovat pro jednotlivce.	Lékař	není	
ani	 osobní	 sluha	 ani	 skupinový	 šaman,	
aby	musel	být	všude	a	hned	k	mání.	Jeho	
služby	 jsou	 třeba	u	konkrétních	 jedinců	
a	v	konkrétním	okamžiku	a	přiznejme	si,	
že	 řada	 z	 nás	 lékaře	 vyhledává	 během	
svého	života	minimálně.	
	 Druhým	rozumným	postojem	je	pohled	
z	hlediska	širšího	regionu,	v	našem	přípa-
dě	Jihomoravského kraje.	Náš	kraj	o	sobě	
hrdě	tvrdí,	že	patří	mezi	regiony,	které	mají	
své	 „vlastní“	 zdravotnictví.	 To	 znamená,	
že	 infrastruktura	a	spektrum	zdravotních	
služeb	dostupných	v	Jihomoravském	kraji	
pokrývají	100 % moderní zdravotní péče.	
Obyvatelé	kraje	tedy	nemusí	za	akutní	péčí	
cestovat	do	jiných	regionů.	
	 Krajská	 „soběstačnost“	 je	 pro	 Tišnov	
dobrá	i	špatná	zpráva	zároveň.	V	rámci	sil-
ného	krajského	centra	a	moderní	mobility	
totiž	znamená,	že	je	většina	odborné zdra-
votní péče koncentrována v Brně,	a	jeho	
relativně	 dobrá	 dostupnost	 (z	 Tišnova	
do	30	km,	30	min.	autem,	zákonem	stano-
vená	max.	doba	je	35	min.)	tak	ponechává	
satelitní	 i	 okrajové	 regiony	závislé	na	br-
něnském	zdravotnictví.	Na	příkladu	poho-
tovosti	–	LSPP	je	vidět,	že	jsou	obyvatelé	
Tišnova	 momentálně	 odkázáni	 na	 Brno,	
nepočítaje	Blansko	nebo	Boskovice.
	 Vedení	 Jihomoravského	kraje	považu-
je	zdravotnictví	za	svou	prioritu	a	hledá	
cesty	 lepšího	 pokrytí.	 Výstavba	 nového	
ambulantního	 traktu	 tišnovské	 nemoc-
nice	 je	 toho	 příkladem.	 Tato	 významná	
investice	 poskytne	 prostor	 pro	 zvýšení	
úrovně	a	objemu	dostupných	zdravotních	
služeb	v	Tišnově	a	jeho	okolí.	Ovšem	tím,	
že	Tišnov	leží	na	okraji	brněnské	metro-
politní	oblasti,	je	nutné	předpokládat,	že	
v	 rámci	 ekonomicky	 únosného	 rozvoje	
péče	v	kraji	budou	občané	nadále	odkazo-
váni	spíše	k	využívání	služeb	v	krajském	
centru	 namísto	 budování	 specializova-
ných	pracovišť	přímo	v	Tišnově.	
	 Pokud	bychom	to	chtěli	změnit,	bylo	by	
dobré	vést	čilejší	diskusi	a	usilovat	o	part-
nerství	mezi	obcemi,	např.	Tišnova	a	Kuři-
mi,	které	by	jako	dvě	rostoucí	města	měly	
více	možností	spojenými	silami	zajistit	širší	
zdravotní	péči	pro	celou	SZ	periferii	Brna.
	 Do	začátku	si	ale	přejme,	aby	alespoň	
LSPP	(pro	dospělé,	zubní	a	 lékárenská)	
byla	v	Tišnově	obsazená	a	dostupná.

rujících lékařů.	Dalších	17	(10 praktiků	
pro	 dospělé	 i	 děti	 a	 7 zubařů)	 najdeme	
v	zahrnutých	okolních městysích.	Kromě	
toho	tu	působí	min.	26	medicínsky	vzděla-
ných	ambulantních specialistů	v	širokém	
spektru	 lékařských	 oborů,	 vedle	 lékařů	
na	 lůžkovém	 oddělení	 Nemocnice	 Tišnov	
a	u	ZZS	JMK.	Řada	z	lékařů	samozřejmě	
není	dostupná	všechny	dny	v	týdnu,	zpra-
vidla	 obsluhují	 i	 více	 ordinačních	 míst	
a	působí	 i	 v	 jiných	 lokalitách.	V	Tišnově	
samotném	 jsou	 k	 dispozici	 3 lékárny,	
další	2	najdeme	v	Drásově a	Lomnici.	Je	
to	 dost,	 nebo	 málo?	 Převedeme	 si	 výčet	
do	kontextu	potenciálních	pacientů.
	 Dle	statistik	ČSÚ	(k	1.	1.	2020)	obývá	
Tišnov	včetně	jeho	místních	částí	9	258	
obyvatel.	Spolu	se	zahrnutím	obcí,	které	
mají	spádovost	vedle	Tišnova	k	některé-
mu	z	uváděných	městysů,	to	činí	27	602	
obyvatel.	I	když	je	zřejmé,	že	řada	občanů	
využívá	některé	lékařské	služby	ve	spoji-
tosti	se	svým	zaměstnáním,	dobrými	zku-
šenostmi	nebo	lepší	dostupností	v	Brně,	
Kuřimi,	Velké	Bíteši,	Boskovicích,	Blan-
sku	nebo	Bystřici	n.	P.,	na 1 registrují-
cího lékaře v Tišnově a okolí připadá 
674 osob.	Tristnější	už	je	bilance,	pokud	

PohoTovoST (lSPP) v okolí Tišnova
LSPP pracoviště Nemocnice Tišnov
je z personálních důvodů do odvolání MIMO PROVOZ!

LSPP	v	okolí	Tišnova	zajišťují:	
	 •	 Úrazová nemocnice Brno,	Ponávka	6	(25	km	od	Tišnova)
	 	 www.unbr.cz,	tel.	545	538	538,	po–pá:	17.00–7.00,	so–ne	a	sv.:	nonstop
	 	 pohotovost pro dospělé + stomatologie pro děti i dospělé
	 •	 Dětská nemocnice Brno,	Černopolní	9	(25	km	od	Tišnova)
	 	 www.fnbrno.cz,	tel.	532	234	935,	po–pá:	15.30–7.00,	so–ne	a	sv.:	nonstop
	 	 pohotovost pro děti a mládež, lékárna	(do	22.00)
	 •	 Fakultní nemocnice Brno,	Klinika	popálenin,	Jihlavská	20	(30	km	od	Tišnova)
	 	 www.fnbrno.cz,	tel.	532	23	1111,	po–ne:	nonstop
	 	 pohotovost popálenin pro děti, mládež i dospělé
	 •	 Nemocnice Boskovice,	Otakara	Kubína	179	(31	km	od	Tišnova)
	 	 www.nembce.cz,	tel.	516	491	346,	po–pá:	17.00–22.00,	so–ne	a	sv.:	8.00–20.00
	 	 	pohotovost pro děti, mládež i dospělé, stomatologie pro děti i dospělé podle služeb 

lékařů, lékárna v době LSPP
	 •	 Nemocnice Blansko,	Sadová	33	(24	km	od	Tišnova)
	 	 www.nemobk.cz,	tel.	516	838	303,	po–pá:	17.00–22.00,	so–ne	a	sv.:	8.00–20.00
	 	 	pohotovost pro dospělé, stomatologie pro děti i dospělé u zubařů ve městě, lékárna 

v době LSPP
	 •	 Nonstop lékárna Kobližná,	Kobližná	7,	Brno	(25	km	od	Tišnova)
	 	 www.lekkoblizna.cz,	tel.	542	212	110,	po–ne:	nonstop
	 •	 Dr.Max LÉKÁRNA,	Bašty	2,	Brno	(25	km	od	Tišnova)
	 	 www.drmax.cz,	tel.	542	213	531,	po–ne:	nonstop
	 •	 K.E.I. pharma, s. r. o. – Lékárna Koliště,	Koliště	47,	Brno	(25	km	od	Tišnova)
	 	 www.kei-pharma.sluzby.cz,	tel.	545	424	811,	po–ne:	nonstop
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	 Osada	 Pejškov,	 místní	 část	 Tišnova,	
leží	v	Pejškovské	sníženině	na	jižní	straně	
údolí	 stejnojmenného	potoka	mezi	Deblí-
nem	a	Herolticemi,	cca	8	km	JZ	od	Tišno-
va.	„Obec	je	odedávna	přiškolena	a	přifaře-
na	do	Deblína,	soudně	a	politicky	patřívala	
do	Tišnova,	nyní	do	Brna.	Horní	části	vsi	
říkají	 Evropa,	 dolní	 Amerika,“	 čteme	
v	nejstarším	záznamu	Kroniky	Pejškova.	
Dnes	v	Pejškově	žije	cca	40	stálých	oby-
vatel	a	průměrného	věku	34,5	roku.	

Z historie Pejškova
	 Nejstarší	 listinný	 zápis	 o	 Pejškovu	 je	
z	 roku	 1390,	 kdy	 Markéta,	 dcera	 Jana	
z	Lomnice,	jinak	z	Deblína	zmiňuje	Pyštkov	
(Pejškov)	 ve	 výčtu	 svého	 dědictví	 v	 Zem-
ských	 deskách	 brněnských.	 Roku	 1466	
byla	obec,	tehdy	uváděna	jako	Piščkov,	ma-
jitelem	Ladislavem	z	Boskovic	s	celým	pan-
stvím	deblínským	prodána	městu	Brnu.
	 Při	správní	 reformě	tvořil	v	 roce	1820	
dle	pozemkové	matriky	Pejškov	jednu	po-
litickou	obec	spolu	s	Vohančicemi,	Žernův-
kou,	Čížkami,	Úsuším	a	Nelepčí.	Od	roku	
1850	 je	 uváděn	 jako	 osada	 obce	 Deblín.	
Od	r.	1880	byl	samostatnou	obcí.	K	1.	3.	
1986	 přičleněn	 jako	 část	 města	 Tišnov.	
V	 roce	 1990	 proběhl	 mezi	 obyvateli	 prů-
zkum	 o	 další	 samosprávě	 obce.	 Zájem	
o	připojení	k	Vohančicím	však	přišel	pozdě	
a	Pejškov	zůstal	místní	částí	Tišnova.

Přírodní prostředí a kulturní památky
	 Pejškov	se	nachází	 v	 zalesněném	vý-
chodním	cípu	Bítešské	vrchoviny,	která	je	
označována	jako	Deblínský	ovál.	Na	rudy	
a	minerály	bohatá	svratecká	rula	souvisí	
s	 dolováním	 v	 deblínském rudním re-
víru,	který	patří	mezi	nejstarší	v	našich	
zemích.	To	zde	probíhalo	od	13.	do	19.	st.	

a	hlavním	artiklem	byl	 stříbronosný	ga-
lenit	a	zlatonosné	křemenné	žíly.	Doly	se	
nacházely	v	okolí	Deblína	a	mezi	Vohan-
čicemi,	Pejškovem	a	Herolticemi.	
	 Hlavní	 pokladnicí	 Pejškova	 je	 přírodní	
prostředí.	 Páteř	 tvoří	 Pejškovský potok	
protékající	 v	 celé	 délce	 hlubokým	 zales-
něným	 údolím	 jižně	 od	 obce.	 Ze	 samotné	
osady	 přitéká	 jen	 jedna	 z	 krátkých	 zdroj-
nic.	Opakované	zkušenosti	obyvatel	hovoří	
o	tom,	jak	umí	napáchat	nemalé	povodňové	
škody.	Malebnost	údolí	potoka	je	chráněna	
jako	významný	krajinný	prvek	spolu	s	dal-
šími	(Heroltický	potok,	Mastná,	Baňkovy).	
Údolí	je	také	jedním	z	mála	míst	Tišnovska,	
kde	 žije	 vzácný	 mlok skvrnitý.	 Původní	
lesy	 tvoří	 zbytky	 starých	 bučin	 s	 jedlemi,	
modříny	a	duby	VKP Durodky.	Vý	chodně	
od	 Pejškova	 na	 hranici	 s	 Herolticemi	 se	
zachoval	 hraniční strom buk,	 vzrůstově	
nejmohutnější	a	nejstarší	strom	Tišnova.
	 Už	 od	 roku	 1958	 má	 statut	 kulturní	
památky	 býv. klasicistní rychta č.p. 3	
se	 zděným	 žudrem	 (zádveřím).	 Je	 na	 ní	
umístěna	 odedávna	 i	 zvonička,	 protože	
v	obci	 se	kaple	nikdy	nenacházela.	 Jedi-
ným	 sakrálním	 objektem	 je	 pozdně	 ba-
rokní	kamenný kříž z roku 1791.	Stojí	
na	 horním	 konci	 s	 dalekým	 rozhledem	
do	krajiny	mezi	dvěma	mohutnými	lípami.	

Pejškovské zajímavosti a kuriozity
	 I	 když	 obec	 postrádá	 většího	 pospo-
litého	 života,	 nedrží	 se	 zde	 kroj,	 zvyky,	
hody,	 ani	 žádná	 pouť,	 přesto	 tu	 žije	 ně-
kolik	 aktivních	 obyvatel,	 díky	 kterým	
do	Pejškova	přichází	i	návštěvníci.	
	 Od	roku	1999	hospodaří	manželé	Kro-
čovi	 na	 rodinné farmě č.p. 35.	 Farma	
chová	koně,	východofríské	ovce,	papouš-
ky	a	další	zvířata.	Koně	slouží	k	rekreač-

ním	vyjížďkám	pro	děti	i	dospělé	pod	ve-
dením	průvodce.	Ovčí	mléko	zpracovává	
na	mléčné	produkty,	které	od	roku	2013	
díky	registrované	mlékárně	nabízí	k	pro-
deji	ze	dvora.	Stejně	jako	domácí	produk-
ci	medu	z	vlastního	včelstva.
	 Železniční stanici	 Pejškov	 budete	
v	jízdním	řádu	hledat	marně,	ale	najdete	ji	
na	zahradě	domu	č.p.	32.	Trať	o	rozchodu	
15“	měří	více	než	700	m.	Jejím	autorem	je	
pan	 Zdeněk	 Duřpekt.	 Železnice	 není	 ale	
pro	 veřejnost	 přístupná.	 Stejně	 tak	 zdo-
bí	 střechu	 jeho	 domu	 kupole	 soukromé	
hvězdárny.	Jediné	na	celém	Tišnovsku.

Současné plány a aktivity
	 Zájmy	 občanů	 Pejškova	 v	 Tišnově	 za-
stupuje	 pětičlenný	 Osadní výbor (OV)	
Pejškov	 zřízený	 Zastupitelstvem	 města	
Tišnova	19.	6.	2019.	Předsedou	je	Richard	
Muselík,	místopředsedou	Jan	Duda.	OV	se	
především	 podílí	 na	 řešení	 místních	 otá-
zek	a	organizuje	osadní	aktivity.
	 Obec	díky	své	odlehlosti	dosud	postrá-
dá	plynofikaci,	a	ani	zde	nebylo	realizová-
no	napojení	na	vodovod.	Častá	sucha	nyní	
vedla	k	přípravě	výstavby	vodovodu	He-
roltice–Vohančice–Pejškov.	Protože	o	při-
pojení	má	zájem	naprostá	většina	obyva-
tel,	samotné	práce	začnou	v	nejbližší	době	
a	 stavba	 by	 měla	 být	 dokončena	 v	 roce	
2021.	 Zájem	 je	 rovněž	 o	 opravu jediné	
příjezdové komunikace	do	obce,	která	je	
v	havarijním	stavu.

Foto: archiv obce Pejškov a Vladimír Vecheta

Za poskytnutí archivních materiálů a možnost 
nahlédnout do Pejškovské kroniky děkujeme 

panu Jaroslavu Jebáčkovi.

tišnovSKo

PEJŠKOV
Vladimír Vecheta

Klasicistní rychta č.p. 3.

Pejškov na staré mapě.

Kamenný kříž z roku 1791.
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	 Tišnovsko	je	krásný	kraj	plný	zeleně,	
historie	a	lidových	tradic.
	 Na	 úpatí	 Boskovické	 brázdy,	 v	 jihový-
chodním	 cípu	 Českomoravské	 vrchoviny	
v	 nadmořské	 výšce	 320	m	 n.	 m,	 se	 roz-
kládá	obec	Železné.	Kopcovitý	terén	 ji	ze	
dvou	 stran	 uzavírá	 do	 chráněného	 údolí	
a	na	stranu	další	se	otevírá	výhled	na	měs-
to	Tišnov	vzdálené	pouhé	2	km.	Nejkrásněj-
ší	pohled	do	okolí	je	pak	z	kopce	Hradisko.	
Právě	 zde	 také	 nalézáme	 stopy	 prvního	
osídlení	obce	v	podobě	pozůstatků	kerami-
ky	z	Moravské	malované	kultury.	Rozsáh-
lejšímu	archeologickému	průzkumu	 loka-
lita	podrobena	nebyla,	a	proto	se	můžeme	
pouze	domnívat,	že	zde	stálo	i	opevnění.	Je	
možné,	že	Hradisko	u	Železného	zastávalo	
v	této	době	jakési	vojenské	a	snad	i	správ-
ní	centrum	užšího	Tišnovska.	
	 První písemnou dochovanou zmínkou	
o	 Železném	 je	 konfirmační	 listina	 z	 roku	
1235,	 kterou	 římský	 papež	 Řehoř	 IX.	
potvrzuje	 existenci	 kláštera	 Porta	 coeli.	
V	 roce	1239	 je	 tomuto	klášteru	obec	při-
souzena	jakožto	nový	majetek	cisterciácké-
ho	konventu.	V	roce	1255	se	na	listinách	
potvrzujících	 dary	 klášteru	 objevuje	 také	
jméno	 Petr	 ze	 Železného,	 jehož	 heraldic-

kým	znakem	byla	račí	klepeta.	Právě	ta	má	
dnes	obec	Železné	ve	svém	znaku.	Nejstar-
ší	známý	přehled	domů	nalezneme	v	urbáři	
z	 roku	1653,	kdy	zde	stálo	pět	usedlostí.	
Dnešní	Železné	má	199	domů	a	488	obyva-
tel.	Původní	historická	zástavba	se	rozbíhá	
do	 bočních	 uliček,	 z	 nichž	 pozvolna	 vy-
růstají	domy	nové	a	moderní.	Nejvýznam-
nější	 stavbou	 je	kaple sv. Václava,	která	
byla	vystavěna	v	roce	1847	na	návsi	obce.	
Uvnitř	se	nachází	presbytář	s	obrazem	sv.	
Václava	z	poloviny	19.	století.	Na	návsi	jsou	
umístěny	také	dva pomníky,	jeden	padlým	
v	1.	světové	válce	a	druhý	legionářům	Hor-
ňanským,	rodákům	ze	Železného.

Současnost a život v obci
	 Železné	 je	 malá	 ves	 s	 necelými	 pěti	
sty	obyvateli,	přesto	je	to	obec	velmi	živá	
s	dobrou	občanskou	vybaveností.	Nachází	
se	zde	obecní	úřad	s	obchodem,	dvě	hos-
půdky,	multifunkční	hřiště,	kulturní	dům	
a	malé	lesní	divadlo.	Svazková	mateřská	
škola	 VENKOV	 poskytuje	 předškolní	
vzdělávání	 dětem	 z	 širokého	 regionu.	
Nemalý	význam	má	pro	obec	 také	 firma	
Vitar	nabízející	pracovní	příležitosti.
	 Každoročně	 se	 v	 Železném	 pořádá	 ne-
spočet	kulturních	akcí	oblíbených	v	celém	
okolí.	 Letní	 sezónu	 pravidelně	 startuje	
rekonstrukce	 bitvy	 z	 americké	 občanské	
války	 následovaná	 populární	 Bigbítovou 
nocí,	která	láká	fanoušky	z	blízka	i	daleka.	
Prázdniny	vítají	umělecké	výstavy	konané	
v	místním	kulturním	domě.	Výtvarné léto 
v Železném,	 pořádané	 Klubem	 přátel	 vý-
tvarného	umění	ve	spolupráci	s	obcí,	slaví	
letos	 již	dvacáté	výročí.	Pravidelně	sezna-
muje	veřejnost	s	díly	profesionálních	i	ama-
térských	umělců	z	celé	ČR	i	zahraničí.	Hojně	

navštěvovaná	 je	 také	akce	„Železo v Že-
lezném aneb setkání kovářů u piva“,	kde	
návštěvníci	mohou	zhlédnout	práci	kovářů,	
tavbu	železa	v	hliněné	peci	nebo	lití	oceli.	
Ani	 během	 podzimních	 plískanic	 kulturní	
život	v	Železném	neutichá,	od	Václavských 
hodů	 přes	 Cestu do neznáma	 až	 po	 ad-
ventní	tradice.	Není	proto	divu,	že	se	obec	
Železné	 zúčastnila	 soutěže	 Vesnice	 roku,	
kde	 loni	 získala	ocenění	 za	vzorné	vedení	
kroniky	a	3.	místo	v	soutěži	Jihomoravský	
krajáč	 s	 tradičním	 železenským	 pokrmem	
„šmór“	 od	 paní	 Hrbotické.	 Nezahálejí	 ani	
místní	spolky	a	sdružení,	obecní	knihovna	
a	 volnočasové	 centrum	 Ráček	 připravují	
po	 celý	 rok	 nespočet	 akcí	 pro	 děti	 i	 do-
spělé.	 Kdo	 holduje	 sportovním	 aktivitám,	
může	 navštěvovat	 cvičení	 taj-či	 v	 kultur-
ním	domě.	V	roce	2014	místní	dívky	a	ženy	
založily	spolek	Fe-MINA	alias	„bomba“	ze	
Železného,	 taneční	 soubor,	 který	 tradičně	
vystupuje	na	obecním	plese	nebo	v	krojích	
na	Václavských	hodech.
	 Obec	Železné	je	příjemným	místem,	nej-
lepším	důkazem	toho	je	její	neustálý	rozvoj.	
Loni	 na	 podzim	 přivítala	 své	 první	 žáčky	
Svazková	 MŠ	 VENKOV,	 během	 školního	
roku	 pak	 na	 jejím	 pozemku	 přibylo	 nové	
dětské	hřiště.	Po	vybudování	rybníku	pro-
bíhá	 v	 letošním	 roce	 revitalizace	 lokality	
za	Hradiskem,	kde	vzniká	biocentrum	vod-
ních	tůní,	které	napomohou	se	zadržováním	
vody	v	krajině.	Poslouží	 jako	přírodní	 filtr	
vody	a	vytvoří	podmínky	pro	zvýšení	biodi-
verzity	živočichů	a	rostlin.	Postupem	času	
by	obec	chtěla	okolo	tohoto	biotopu	zbudo-
vat	 naučnou	 stezku.	 V	 současné	 době	 se	
také	chystá	výstavba	nového	víceúčelového	
centra.	Objekt	bude	sloužit	jak	pro	sportov-
ní,	tak	pro	kulturní	účely	širokého	regionu	
a	poskytne	zázemí	nejedné	kulturní	akci.
	 Železné	 se	 rozrůstá	 den	 za	 dnem	
a	mění	svoji	tvář.	V	lokalitě	Záhomí	při-
bývají	domy	jako	houby	po	dešti.	Novým	
obyvatelům	přejeme,	aby	zde	našli	dobré	
místo	 pro	 život.	 Naše	 obec	 stojí	 za	 ná-
vštěvu,	ať	už	si	vyberete	vycházkové	tra-
sy	nebo	některou	z	kulturních	akcí,	urči-
tě	se	sem	budete	rádi	vracet.	

Foto: archiv obce Železné

tišnovSKo

žELEZNÉ
Radomír Pavlíček

Kaple sv. Václava.

Rybník za Hradiskem.

Pohled na Železné.
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	 Sedlák	z	Unína	právě	doprodal	zbytek	
obilí	ze	své	sklizně	na	podzimních	trzích	
v	 Tišnově.	 Prázdné	 pytle	 hodil	 na	 vůz,	
který	stál	na	Dolním	náměstí	pár	kroků	
od	masných	krámů.	Ještě	koupit	marcipá-
nového	koníka	pro	děti,	vyzvednout	ustá-
jeného	koně	ze	zájezdní	hospody	Na	pekle,	
dohodnout	s	hospodským	účast	na	jarním	
handlu	koní	a	pak	–	domů!	V	kapse	kalhot	
mu	utěšeně	cinkala	hromádka	utržených	
krejcarů.	Sedlák	zapřáhl	koníka	do	prázd-
ného	povozu	a	„hijó“,	zamířil	na	sever.	Jen	
se	 vyhnout	 hospodě	 na	 Kukýrně!	 Mezi	
sedláky	a	obchodníky	se	 jí	 říkalo	„U	po-
sledního	groše“.	Stržené	peníze	z	trhu	už	
tady	propil	nejeden	nešťastník.	Za	 touto	
hospodou	už	končil	Tišnov,	rozkládaly	se	
pole	a	vedla	cesta	k	Rohozci,	k	Ruhuzcu,	
jak	zní	v	podhoráckém	nářečí.	Však	se	té	
cestě	také	říkávalo	Ruhuzecká,	zkráceně	
Ruzká.	Vedla	kolem	vrchu	Čimperek,	kte-
rý	 se	 tyčil	 nad	Lomničkou,	 odtud	klesla	
dolů	 k	 potoku	 a	 za	 brodem	 pokračovala	
přes	 „tálky“	na	 Jamné	a	k	Rohozci.	Pod	
lesem	Rejholec,	na	rozcestí	cesty	Ruzké	
a	 cesty	 do	 Lomničky	 se	 zbožný	 sedlák	
nezapomněl	 pokřižovat	 u	 pískovcového	
křížku	 s	 vyobrazeným	 kalichem,	 který	
tu	stojí	už	od	roku	1855.	O	pár	set	metrů	
dál	už	na	něj	 čekal	 v	Močárech	na	pan-
ské	louce	pramen	Svaté	studánky,	kde	se	
sedlák	 i	 jeho	kůň	mohli	napít	průzračné	
vody,	která	má	od	nepaměti	léčivé	účinky.	
Už	učený	 Johann	Ferdinand	Hertodt	von	
Todtenfeld	o	ní	roku	1669	napsal	zmínku	

v	Tartaro-Mastix	Moraviae,	kde	píše	o	lé-
čivých	pramenech	Moravy.	Vedle	známých	
pramenů	losinských,	koryčanských	nebo	
léčivé	 vody	 ze	 Šaratic	 zmiňuje	 i	 zdejší	
léčivý	 pramen…	 „est	 unus	 fons	 quad-
rante	milliaris	Tifchnovicio	prope	pagum	
Comnizka	 &	 Rohofez“,	 kterému	 místní	
obyvatelé	říkají	„Swata	Stadynka“.	
	 Cesta	vedla	dál	kolem	Křínek,	kterým	
se	 snad	 původně	 říkávalo	 Skříňky.	 Prý	
tu	 býval	 dříve	 dřevěný	 rozkládací	 oltář,	
skříňka,	 u	 kterého	 mohli	 poutníci	 po-
kleknout	a	pomodlit	se	za	zdar	své	poutě.	
Cesta	štětovaná	červenými	kameny	perm-
ského	 pískovce,	 ze	 kterého	 je	 vystavěn	
i	slovutný	klášter	Porta	coeli,	se	za	Křín-
ky	stáčela	vpravo,	kde	musel	sedlák	své-
mu	koni	přitáhnout	uzdu	a	na	kole	vozu	
několikrát	zatočit	„šlajfem“.	Cesta	prudce	
klesala	přímo	k	nynějšímu	hostinci	u	Vla-
chů	v	Jamném.	Sedláka	teď	čekalo	strmé	
stoupání	k	Rohozci.	Ale	ještě	předtím	se	
v	 hostinci	 zastaví,	 dá	 koni	 trochu	 píce	
a	sám	sobě	dopřeje	džbánek	piva	a	štam-
prli	modrého	z	loňských	kadlátek…	
	 Takhle	 nějak	 se	 cestovalo	 po	 Ruzké	
cestě	mezi	Rohozcem	a	Tišnovem	něko-
lik	století.	Pokrok	v	té	době	býval	„mír-
ný“	a	věci	se	měnily	pomalu.	
	 Dvacáté	století	si	s	rozvojem	dopravy,	
parních,	 plynových	 a	 benzínových	 „ve-
hiklů“	žádalo	více	než	polní	cesty,	a	tak	
začala	výstavba	skutečných	silnic.	Z	kdy-
si	hojně	využívané	Ruzké	cesty	se	stala	
obyčejná	„polňačka“,	jedna	z	mnoha.	Ale	
stále	sloužila	pro	pěší	i	povozy,	které	za-

jížděly	k	jednotlivým	políčkům.	Část	Ru-
zké	 cesty	 od	 silnice	 Lomnička–Železné	
tu	vydržela	až	do	80.	let	20.	století.	Ještě	
turisté	 ji	 využívali	 jako	 žlutě	 značenou	
trasu.	Ale	jednou	po	sklizni	zmizela.	So-
cialistické	scelování	lánů	od	padesátých	
let	probíhalo	nepřetržitě.	
	 Uplynulo	 čtyřicet	 let,	 než	 se	 v	 hlavě	
jednoho	 „Železňáka“,	 nespokojeného	 se	
stavem	 rodné	 krajiny,	 zrodil	 nápad,	 proč	
některé	polní	 cesty,	 které	naštěstí	 zůsta-
ly	v	majetku	obcí,	znovu	neobnovit.	Slovo	
dalo	slovo,	přidalo	se	pár	nadšenců	z	Jam-
ného,	Lomničky	a	Tišnova	a	vznikla	nefor-
mální	 skupina	 „Zaniklé	 polní	 cesty“.	 Pro	
nápad	 obnovit	 Ruzkou	 cestu	 se	 podařilo	
získat	 i	 starosty	 ze	Železného,	Lomničky	
a	Tišnova,	souhlasila	i	firma	Agria	Drásov,	
která	na	polích	kolem	Ruzké	cesty	hospo-
daří.	V	současné	době	existuje	už	konkrét-
ní	projekt,	který	se	po	podzimní	sklizni	za-
čne	realizovat.	Do	konce	roku	by	měla	být	
Ruzká	cesta	obnovena	a	osázena	převážně	
ovocnými	 stromy	 v	 linii	 Tišnov–Čimperk	
až	po	pískovcový	křížek.	Projekt	jde	vstříc	
současným	snahám	zadržování	vody	v	kra-
jině	a	zamezování	půdní	erozi.
	 Budeme	rádi,	když	tento	projekt	pod-
poříte	a	do	podzimního	sázení	stromů	se	
zapojíte.	Pokud	se	chcete	na	tomto	pro-
jektu	 podílet,	 stačí	 sledovat	 facebooko-
vou	stránku	„Zaniklé	polní	cesty“.	

Jaroslav Chroust, Železné
Martin Šťastný Daniel, Jamné
Michal Kadlec, Jamné
PhDr. Libuše Beranová, Místní akční sku-

pina Brána Vysočiny, z. s.
Radek Pavlíček, starosta obce Železné
Ing. Radka Kučerová, kronikářka obce 

Lomnička
Pavel Vašík, Tišnov
Miloš Sysel, Spolek Continuum vitae Tišnov

Zdroj: www.tisnoviny.cz/obsah/swata-stodynka

SpolKový život

rUZKá CESTA
obnova zaniklé cesty z tišnova do Rohozce

Miloš Sysel

Letecký snímek z roku 1950 s Ruzkou 
cestou.

Zmínka o Svaté studánce v Hertodtově 
v Tartaro Mastix Moraviae.

Lokalita Močáry, kde pramenila Svatá 
studánka.
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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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SpolKový život

	 Bleší trh,	 tedy	 prodej	
či	 směna	 věcí,	 které	 je-
jich	 majitel	 již	 nevyužije,	

patří	k	 tradičním	a	oblíbeným	aktivitám	
vyhledávaným	domácími	i	turisty.	Množ-
ství	 levného	 stánkového	 zboží	 a	 trendu	
„použij	a	vyhoď“	sice	poněkud	ustoupily,	
v	 současné	 společnosti	 ale	 vzrůstá	 zá-
jem	o	udržitelné	hospodaření	a	snižová-
ní	 produkce	 odpadu	 (zero	 waste)	 a	 tím	
i	poptávka	po	zboží	z	druhé	ruky.	Takto	
lze	věci	sehnat	přes	internetové	bazarové	
portály.	Opravdový	zážitek	ale	poskytují	
právě	bleší	 trhy,	kdy	 se	 lze	přebírat	po-
klady	z	truhlic	a	půd,	osobně	si	povyklá-
dat	s	prodejci	a	zjistit	tak	příběhy	prodá-
vaných	 věcí.	 V	 Tišnově	 budete	 mít	 tuto	
příležitost	v sobotu 12. 9. 2020 v	rámci	
tišnovských	 trhů.	 Chcete-li	 sami	 nabíd-
nout	k	prodeji	věci	na	bleších	trzích,	kon-
taktujte	paní	Evu	Zavřelovou	z	MěÚ,	tel.	
549	 439	 851,	 eva.zavrelova@tisnov.cz,	
která	rezervuje	prodejní	místo.	Nepotřeb-

né	předměty	můžete	také	darovat	spolku	
Za	sebevědomé	Tišnovsko,	který	výtěžek	
z	prodeje	použije	na	podporu	Ekoporad-
ny	Tišnovsko	a	Lesního	rodinného	klubu	
na	Tišnovsku	Kalužníček.	Tyto	předměty	
je	 možné	 odevzdat	 v	 Ekoporadně,	 nám.	

28.	října,	č.p.	28	(ve	dvoře)	3.	9.	a	10.	9.	
(čtvrtky)	14.00–18.00.	Bleší	trhy	pořádá	
spolek	 Za	 sebevědomé	 Tišnovsko,	 z.	 s.,	
a	město	Tišnov.
	 Na	Bleší	trhy	v	dopoledních	hodinách	
bezprostředně	navazuje	akce	Happening 
bez obalu	 na	 nám.	 28.	 října	 před	 Eko-
poradnou	Tišnovsko.	Po	cestě	z	 trhů	se	
tedy	 můžete	 přijít	 inspirovat	 a	 osvěžit	
hned	 na	 vedlejší	 náměstí.	 Máme	 za	 cíl	
přiblížit	myšlenku	zero waste	v	domác-
nosti	 zejména	 rodinám	 s	 dětmi.	 Kromě	
základních	zásad	bezodpadového	hospo-
daření,	 jako	 je	 nakupování	 do	 vlastních	
tašek	 a	 pytlíků,	 používání	 vlastních	 ná-
dob	a	lahví	či	nakupování	v	bezobalových	
prodejnách,	se	seznámíte	i	s	tipy	pro	do-
mácí	výrobu	produktů,	které	běžně	kupu-
jeme	v	obalu	v	obchodě.	Vše	bude	možné	
si	otestovat,	ochutnat,	vyzkoušet,	odnést	
si	recept.	Bude	připraveno	drobné	občer-
stvení	a	aktivity	pro	děti.	Happening	se	
koná	za	každého	počasí.	
	 Bleší	 trhy	 i	 Happening	 bez	 obalu	 od-
kazují	na	myšlenku	Týdne bez odpadu,	
což	je	mezinárodní	událost	konaná	první	
týden	v	září,	jejímž	cílem	je	zvýšit	pově-
domí	 o	 hromadění	 odpadu	 a	 inspirovat	
k	jeho	omezení.	

	 Zájem	o	regionální	produkci	stále	ros-
te.	Zákazníci	žádají	produkty	s	původem,	
čím	dál	více	se	ptají	na	způsoby	pěstování	
rostlin	a	jejich	zpracování,	na	životní	pod-
mínky	 zvířat.	 Ne	 každý	 může	 mít	 doma	
hospodářství	 nebo	 zpracovnu,	 chtěli	 by-
chom	vám	tedy	přiblížit	některé	zajímavé	
komunitní	aktivity	na	Tišnovsku.

Obnova zahrad a sadů
v klášteře Porta coeli
	 V	klášteře	Porta	coeli	působí	neformál-
ní	 stejnojmenná	 skupina	 dobrovolníků.	
Spolupracuje	se	spolkem	Hojnost	a	další-
mi	 českými	 i	 zahraničními	 organizacemi	
na	 dobrovolnických	 brigádách.	 Cílem	 je	
obnova	 starých	 sadů	 a	 navrácení	 jejich	
produkčních	 funkcí.	 Podařilo	 se	 vyčistit	
a	zkultivovat	prostor	zahrady	za	Podhorác-
kým	muzeem,	i	za	ovčínem.	V	září	se	chys-
tá	mezinárodní	výměna	mládeže	na	 téma	
záchrany	 starých	 odrůd	 ovoce	 a	 3.	 října	

od	10	do	16	hodin	proběhne	moštování	pro	
veřejnost	s	možností	ochutnat	staré	odrů-
dy	ovoce	a	poradit	se	s	pomologem.

Aktivity spolku Hojnost
	 Hlavním	 tématem	 spolku	 jsou	 potra-
viny,	 jejich	původ,	produkce,	 zpracování	
a	 přeprava.	Provozují	 Spižírnu,	 kde	 čle-
nové	a	členky	společně	organizují	a	roz-
dělují	 hromadné	 objednávky	 biopotravin	
a	 dalších	 produktů	 přímo	 od	 výrobců	 či	
dodavatelů.	V	rámci	komunitou	podporo-
vaného	 zemědělství	 si	 odběratelé	 před-
plácí	podíl	z	produkce	zemědělce	na	se-
zónu	dopředu,	čímž	s	ním	sdílí	náklady,	
rizika	i	výnosy.	Od	října	bude	možné	vy-
užívat	 bezobalovou	 prodejnu	 Tišnovská	
spižírna,	kterou	 zájemci	 o	podporu	eko-
zemědělství	 budou	provozovat	 společně.	
Vznik	prodejny	 je	možné	podpořit	náku-
pem	 benefiční	 poukázky	 na	 www.daruj-
me.cz/projekt/1203304.	

Komunitní zpracovna v Tišnově
	 Zpracovnu	pro	výrobu	a	odbyt	regionál-
ních	potravin	připravujeme	do	prostor	pod	
Kinem	Svratka.	Nyní	revidujeme	dokumen-
taci	 dle	 připomínek	 krajské	 hygienické	
stanice,	abychom	se	v	našem	záměru	posu-
nuli.	Produkty	ze	zpracovny	by	mohly	být	
odbavovány	např.	prostřednictvím	kavárny	
Coffein	v	budově	MěKS,	případně	prostřed-
nictvím	vznikající	Tišnovské	spižírny.	
	
Projekt Regiony sobě
	 Na	webové	stránce	www.regionysobe.cz	
jsou	v	současné	době	profily	již	cca	2	000	
zajímavých	podnikatelů,	výrobců	potravin,	
ubytovatelů,	řemeslníků	apod.	Každý	z	vás	
jistě	zná	ve	svém	okolí	zajímavého	výrob-
ce	potravin,	řezníka,	cukráře,	řemeslníka,	
provozovatele	 stravovacího	 nebo	 ubytova-
cího	zařízení,	neváhejte	tedy	a	zašlete	nám	
jejich	kontakt.	Propagace	prostřednictvím	
webové	stránky	je	zdarma.

BLEŠÍ TrHY A HAPPENINg BEZ OBALU
Linda Marková

KOmUNITNÍ AKTIVITY NA TIŠNOVSKU
Milan Kouřil
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	 Dne	27.	června	proběhla	již	šestá	pouť	v	Jamném.	Ačkoliv	ter-
mín	zůstal	zachován	tak,	aby	respektoval	svátek	patronů	unínské	
farnosti	sv.	Petra	a	Pavla,	ke	které	 je	 Jamné	se	svojí	kapličkou	
přifařeno,	s	ohledem	na	nejistou	situaci	související	s	epidemií	CO-
VID-19	se	letošní	pouť	nesla	v	komornějším	duchu.	Nekonala	se	
mše	svatá	a	hosté	se	místo	na	návsi	sešli	na	sportovišti	u	požár-
ní	nádrže	za	vsí,	resp.	u	tzv.	„Jamenského	rybníka“.	Ani	komtesa	

letos	nepřijela	s	knížetem	v	kočáře,	ale	dorazila	sama	ze	svého	
letního	sídla,	neboť	kníže	se	musel	věnovat	jiným	povinnostem.	
	 Komtesa	tedy	sama	v	Jamenském	ortelu	rozhodla	o	potrestá-
ní	obecního	berana	za	nepřístojnosti,	které	se	v	Jamném	za	po-
slední	rok	udály.	Následně	byl	připraven	program	pro	děti,	které	
si	za	účast	při	hrách	odnesly	sladké	odměny.	Počasí	akci	přálo	
a	v	den	pouti	nepršelo,	avšak	z	důvodu	předchozího	špatného	po-
časí	nebylo	možné	napustit	požární	nádrž,	jelikož	voda	v	přítoku	
byla	zakalená	po	četných	deštích.	Problém	nebylo	možné	řešit	ani	
přidáním	dezinfekce,	„rybník“	však	přece	jen	využit	byl.	Proběhla	
v	něm	válka	s	vodními	balonky,	při	níž	se	mohli	zchladit	děti	i	do-
spělí.	Zatímco	děti	mohly	pokračovat	v	řádění	na	skákacím	hradě,	
dospělí	odvážlivci	se	utkali	v	Jamenském	trojboji.	
	 Občerstvení	pro	návštěvníky	pouti	bylo	zajištěno	a	pro	větší	
komfort	zde	byl	nově	umístěn	stálý	suchý	záchod.	Vodní	plocha	
a	okolní	zeleň	vytvářely	pro	akci	příjemné	prostředí	i	přes	vyso-
ké	teploty,	stín	poskytoval	i	velký	stan,	pod	nímž	bylo	umístě-
no	posezení	pro	návštěvníky.	Den	zakončovala	poutní	 zábava,	
na	níž	k	tanci	hrál	DJ	Honza.	Celá	akce	se	vydařila	a	s	ohledem	
na	 množství	 kladných	 ohlasů,	 týkajících	 se	 změny	 místa,	 OV	
Jamné	do	budoucna	zvažuje	přesun	Jamenské	pouti	do	prostoru	
sportoviště	u	požární	nádrže.

SpolKový život

(NE)TrAdIČNÍ JAmENSKá POUť
Alena Kožíková

	 Rukodělné	 stánky,	 dárky	 od	 srdce	
a	 strom	 přání	 najdete	 u	 příležitosti	 Dne	
Charity	 23. září	 odpoledne	 v	 tišnovském	
Parku	pod	kostelem.	Na	ukázky	řemesel	se	
budete	moci	nejen	podívat,	ale	především	si	
je	vyzkoušet	a	vyrobit	tak	drobný	dárek.	Dá-
rek	pro	lidi,	na	které	se	snadno	zapomíná.	
To,	co	od	srdce	a	vlastníma	rukama	vyrobí-
te,	darujete	babičce,	osamělému	sousedovi	
nebo	třeba	klientům	našich	charitních	nebo	
jiných	sociálních	služeb.	Tomu,	komu	bude-
te	chtít	udělat	 radost.	Smyslem	celé	akce	
je	probudit	v	lidech	sounáležitost,	naučit	je	
dívat	se	kolem	sebe	a	prostřednictvím	(byť	
jen	malého)	dárečku	potěšit	druhé.	Ukázat,	
že	tu	pro	ně	někdo	je	a	někdo	na	ně	myslí.	
	 Potěšit	 je	 možné	 nejen	 dárkem,	 ale	
i	slovem.	Na	„Stromě	přání“	přímo	v	par-
ku	 budou	 připravené	 stužky,	 na	 které	
můžete	 zavěsit	 povzbudivý	 vzkaz,	 přání	
či	modlitbu	pro	lidi,	kteří	zrovna	prochází	
v	životě	složitým	obdobím,	cítí	se	osamělí	
nebo	prostě	mají	jen	špatný	den.	Přání	zů-

stanou	na	stromě	několik	dní	a	každý,	kdo	
bude	potřebovat	podporu,	si	může	takové	
přání	 „utrhnout“.	 Je	 totiž	 stejně	 důležité	
pomáhat	jako	umět	pomoc	přijmout.
	 Akce	 je	 realizována	 za	 podpory	MAS		
Brána	Vysočiny,	 je	určena	všem	genera-
cím	a	vstup	na	akci	i	materiál	na	výrobu	
dárků	jsou	zdarma.

Potkáme se také na Bleším trhu 
	 Jeden	 Charitní	 bleší	 trh	 už	 máme	
úspěšně	za	sebou	a	na	další	se	chystáme.	
Děkujeme	všem,	kdo	 jste	nám	nevyužité	
(ale	zachovalé)	věci	ze	svých	domácností	
darovali,	a	také	všem,	kdo	jste	si	za	dob-
rovolný	příspěvek	přišli	něco	zajímavého	
vybrat.	 Výtěžek	 blešího	 trhu	 (6	 666	Kč)
podpoří	 náš	 Domácí	 hospic	 Porta	 Vitae.	
Mnozí	z	vás	nám	již	přislíbili	dary	pro	další	
„blešák“,	a	tak	se	znovu	potkáme	na	Tiš-
novských	 bleších trzích 12. září,	 kde	
budeme	 mít	 svůj	 stánek.	 Pokud	 se	 nás	
rozhodnete	opět	podpořit,	budeme	rádi.

PŘIJďTE VYrOBIT dárEK, KTErÝ POTĚŠÍ
Marta Rémanová

Loňské Bleší trhy.
Foto: Oblastní charita Tišnov

(Ne)tradiční jamenská pouť. Foto: Jana Němcová
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Sociální péče

	 Pečovatelská	 služba	 je	 a	 bude	 tu	 stá-
le	pro	seniory	i	ostatní	ohrožené	skupiny,	
aby	 pomohla	 se	 zajištěním	 jejich	 potřeb.	
Proto	 jsme	 v	 období	 nebezpečí	 nákazy	
vozili	 obědy	 a	nakupovali	 všem,	kteří	 se	
na	nás	obrátili,	bez	ohledu	na	jejich	soci-
ální	potřebnost.	Nyní	se	vrací	poskytování	
služeb	 do	 původní	 podoby.	 To	 znamená,	
že	pečovatelská	 služba	 je	 tu	pro	občany,	
kteří	se	z	nějakého	důvodu	bez	pomoci	ne-
obejdou	a	nemohou	zůstat	doma,	ve	svém	
přirozeném	 prostředí.	 Služba	 není	 auto-
maticky	pro	důchodce,	který	ještě	zvládá	
péči	o	sebe	a	o	domácnost	nebo	je	schopen	
si	 úklid	 či	 obědy	 zajistit	 přes	 komerční	
službu.	Splnění	podmínky	sociální	potřeb-
nosti	nám	ukládá	krajský	úřad.	To	proto,	
že	vykonávat	povolání	pečovatelky	může	
jen	ten,	kdo	prošel	kurzem	a	během	roku	
absolvuje	 daný	 počet	 hodin	 vzdělávání	
se	zaměřením	na	péči	o	klienty	s	různým	
handicapem.	 Dbáme	 na	 to,	 aby	 si	 pečo-
vatelky	 zvyšovaly	 kvalifikaci	 a	 byly	 pro	
klienty	přínosem.	Zaměřujeme	se	převáž-
ně	 na	 péči	 o	 vlastní	 osobu.	 Podle	 zájmu	

klientů	 a	 s	 ohledem	 na	 kapacitu	 služby	
se	snažíme	vyhovět	a	pečujeme	i	v	odpo-
ledních	hodinách	nebo	o	víkendu.	Cílovou	
skupinou	již	nejsou	jen	senioři.	Naše	služ-
ba	 se	 vždy	 opírá	 o	 spolupráci	 s	 rodinou.	
Nemůžeme	 být	 jediným	 poskytovatelem	
služby	u	osamělého	ležícího	klienta,	s	po-
třebou	maximální	pomoci	a	podpory.	Jsme	
schopni	dočasně	(než	je	umístěn	ve	vhod-
ném	 zařízení)	 pečovat	 o	 ležícího	 člověka	
na	Penzionu.	 Jedná	se	o	obyvatele,	kteří	
zde	 žijí	 již	 déle	 a	u	nichž	došlo	k	náhlé-
mu	 zhoršení	 zdravotního	 stavu.	 Vybavili	
jsme	 sedm	 bytů	 polohovatelným	 lůžkem	
a	pomůckami	umožňujícími	péči	o	částeč-
ně	 nebo	 úplně	 ležícího	 člověka.	 Dokáže-
me	 pečovat	 o	 lidi,	 kteří	 potřebují	 pomoc	
a	podporu,	ale	obejdou	se	bez	zdravotních	
úkonů.	 Pečovatelka	 nepracuje	 na	 zákla-
dě	ordinace	lékaře,	ale	podle	sjednaných	
úkonů	 s	 klientem.	 Nenese	 odpovědnost	
za	 porušení	 klientova	 léčebného	 režimu.	
Zde	je	namístě	spolupráce	rodiny	s	 léka-
řem,	případně	umístění	člověka	v	zaříze-
ní	se	zdravotní	péčí.	S	každým	zájemcem	

o	 pečovatelskou	 službu	 zjišťujeme	 jeho	
individuální	potřeby,	schopnosti,	ale	i	úko-
ny,	 na	 které	 už	 sám	 nestačí.	 Sjednáme	
smlouvu	s	úkony	a	jejich	četností,	sesta-
víme	individuální	plán	péče	a	revidujeme,	
zda	průběh	služby	naplňuje	klientovy	cíle.
	 Na	službu	se	můžete	informovat	osob-
ně	v	CSS	Tišnov,	telefonicky	nebo	e-mai-
lem.	 Věřím,	 že	 Vám	 mé	 informace	 po-
mohou	 lépe	 se	v	 terénní	 sociální	 službě	
orientovat.

aktivity pRo senioRy

Zájezd:	BOSKOVICE – zámek a Židov-
ské město
10. 9. 2020, 8.30–16.00 hod.
odjezd	od	Podhorácké	restaurace
Centrum	sociálních	služeb	Vás	zve	na	zá-
jezd	do	Boskovic,	kde	si	prohlédneme	je-
den	z	nejkrásnějších	zámků	v	empírovém	
slohu	v	České	republice.	Také	navštívíme	
boskovické	 Židovské	 město	 s	 komen-
tovanou	 prohlídkou	 synagogy	 a	 mikve.	
Cena	300	Kč	 (doprava	autobusem,	 vstu-
penky	 do	 zámku	 a	 synagogy).	 Na	 zpá-
teční	cestě	oběd	v	restauraci	Formanka	
na	Lipůvce.	Přihlásit	se	můžete	u	kultur-
ní	 pracovnice	 CSS,	 Kateřiny	 Maláškové	
v	 knihovně	 Penzionu	 nebo	 telefonicky	
na	730	193	325,	dále	přes		naše	webové	
stránky	www.css-tisnov.cz.

HODOVÁ ZÁBAVA s p. Kozelkem
22. 9. 2020, 14.00 hod.
Jídelna	CSS	Tišnov

Centrum	sociálních	služeb	Vás	zve	na	tra-
diční	Hodovou	zábavu	v	jídelně	Penzionu.	
K	tanci	a	poslechu	zahraje	p.	Kozelek.	Ob-
čerstvení	zajištěno,	vstupné	dobrovolné.

Poslechový	pořad 
„MEZI AŠÍ A ČIERNOU“
23. 9. 2020, 15.00 hod.
Knihovna	CSS	Tišnov
Centrum	 sociálních	 služeb	 Vás	 zve	
na	 další	 cyklus	 poslechových	 pořadů	
„Písničky	 ze	 starých	 časů“,	 které	 při-
pravuje	pan	Ing.	Václav	Seyfert.	Přijďte	
si	 opět	 zavzpomínat	 na	 staré	 písničky	
a	také	se	o	nich	něco	dozvědět.	Vstupné	
dobrovolné.

PLAVÁNÍ VE WELLNESS KUŘIM
UŽ OD ZÁŘÍ!
Termíny	 plavání:	 2. 9. 2020, 16. 9. 
2020, 7. 10. 2020, 21. 10. 2020  																											
Odjezd	od	Podhorácké	restaurace		v	11.45	
hod.	Doprava	a	vstupné:	120	Kč.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY:
Kondiční cvičení:
pondělí	8.30–9.30	hod.	(tělocvična	CSS,	
cvičí	paní	Milada	Špačková)
Kondiční cvičení:
středa	8.30–9.30	hod.	(tělocvična	CSS,	
cvičí	paní	Kateřina	Malášková)		
Harmonizační cvičení pro seniory:
středa	16.00–17.00	hod.	(od	října	cvičí	
RNDr.	Jana	Daňková,	cena:	50	Kč/hod.)
Kondiční cvičení:
pátek	8.30–9.30	hod.	(tělocvična	CSS,	
cvičí	paní	Milada	Špačková)
Procvičování paměti:
úterý	8.30–9.30	hod.
Zpívání:	
úterý	9.30–10.00	hod.
Knihovna:
pondělí	a	pátek	10.00–12.00	hod.

Všechny	činnosti	jsou	určeny	pro	senio-
ry	z	Tišnova	a	okolí	(nejen	z	Penzionu).

PEČOVATELSKá SLUžBA
v období mezi vlnami covidu-19

Alena Šikulová

Pravidelné akce a zábavy pro obyvatele 
Penzionu. Foto: archiv CSS
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Sociální péče

	 Kdo	jede	z	Tišnova	smě-
rem	 na	 Deblín,	 upoutá	 ho	
v	 polovině	 cesty	 po	 pravé	

straně	ve	stráni	výstavná	budova,	ne	ne-
podobná	malému	zámečku.	Je	to	Domov	
svaté	Alžběty	–	domov	pro	seniory,	jehož	
zřizovatelem	je	Kongregace	Milosrdných	
sester	III.	řádu	sv.	Františka	pod	ochra-
nou	Sv.	Rodiny	v	Brně.	 Jak	vznikla	 tato	
krásná	klášterní	budova	na	Žernůvce?
	 Váže	 se	 k	 tomu	 drobná	 příhoda	 sest-
ry	Kolety	Koudelkové	z	Deblína.	Bylo	to	
za	mrazivého	večera	v	 roce	asi	1920	až	
1923,	kdy	po	silnici	z	Tišnova	do	Deblí-
na	 kráčela	 sestra	 Kazimíra	 Oparová	 se	
sestrou	Koletou	Koudelkovou	na	pohřeb	
jejího	otce.	Na	místě	pod	nynějším	hřbi-
tůvkem	na	Žernůvce,	unavené,	se	malin-
ko	 pozastavily.	 Sestra	 Koleta,	 unešená	
krásou	a	nebeským	klidem	místa,	vyslo-
vila	v	duchu	srdce	přání:	„Pane,	zde	bych	
chtěla	 jednou	 odpočívat!“	 Později	 byla	
na	 Žernůvku	 přeložena,	 tam	 i	 zemřela	
a	na	hřbitůvku	odpočívá.
	 V	 této	 době	 kongregace	 pomýšlela	
na	stavbu	ozdravovny	pro	sestry	zaměst-
nané	v	nemocnici.	Se	souhlasem	předsta-
vené	Matky	Gerardy	sdělila	sestra	Kole-
ta	svému	švagrovi,	starostovi	v	Deblíně,	
že	 kongregace	 hledá	 místo	 pro	 stavbu	
ozdravovny.	Ten	hned	odepsal,	že	je	prá-
vě	 k	 prodeji	 hospodářství	 na	 Žernůvce.	
Majitelka	domu,	paní	Vrzalová,	se	mínila	
odstěhovat	ke	svým	dětem	do	města.
	 Brzy	 se	 vypravila	 Matka	 Gerarda	 se	
svými	rádkyněmi	k	prohlídce	nabízeného	
hospodářství	 a	 po	 čase	 jej	 také	kongre-
gace	koupila.	Byla	to	malá	selská	used-
lost,	hospodářské	stavení	i	se	zařízením,	
s	 polnostmi	 i	 kouskem	 lesa	 při	 silnici	

z	Tišnova	do	Deblína.	K	usedlosti	náležel	
i	velký	sad	ovocných	stromů.
	 Při	vybírání	místa	pro	ozdravovnu	při-
šlo	více	nabídek	na	objekty	v	lesní	krajině,	
ale	 sestry	 se	 už	 rozhodly	 pro	 Žernůvku	
u	Tišnova.	Kdo	však	postaví	a	vybaví	tak	
velkou	budovu?	Sestry	rádkyně	doporučo-
valy	stavitele	Zemana,	který	už	pro	kon-
gregaci	pracoval	a	jemuž	pak	tato	stavba	
ozdravovny	na	Žernůvce	byla	také	svěře-
na.	 Jak	práce	 rychle	pokračovaly,	 vidíme	
z	toho,	že	v	březnu	1930	se	začalo	a	19.	
listopadu	 1930	 je	 budova	 nejen	 hotova,	
ale	 i	 slavnostně	 posvěcena	 brněnským	
biskupem	dr.	Josefem	Kupkou.	
	 Kaple	v	ústavu	je	zasvěcená	Bolestné	
P.	 Marii,	 zobrazené	 na	 vitrážním	 okně	
nad	oltářem.	Na	schodišti	před	kaplí	sto-
jí	sochy	sv.	Františka	a	sv.	Alžběty,	dílo	
Jana	Vrzala,	syna	paní	Vrzalové,	který	se	
právě	učil	sochařství.	V	kapli	je	mramo-
rový	oltář	a	velká	socha	Krista	Krále.

	 Budova	 ozdravovny	 stojí	 na	 mírném	
návrší	a	je	obklopená	jehličnatým	lesem.	
Stačí	dvě	nebo	 tři	minuty,	abychom	sta-
nuli	na	skále	pod	lesními	stromy.	
	 Zdálo	 se,	 že	 ozdravovna	 je	 krásný,	
veliký,	ale	poměrně	prázdný	dům.	Byl	to	
však	 jen	 začátek.	 Dům	 se	 brzy	 zaplnil,	
když	 přibývalo	 nejen	 nemocných,	 nýbrž	
i	starých	sester,	které	sem	byly	posílány.	
Tak	 sloužila	 Žernůvka	 jako	 ozdravovna	
sester	od	svého	založení	až	do	roku	1943,	
kdy	v	červenci,	během	druhé	světové	vál-
ky,	přišel	příkaz,	že	dům	musí	být	vykli-
zen	 a	 uvolněn	 na	 ubytování	 německých	
dětí	 z	 Říše,	 hlavně	 z	 bombardovaných	
měst.	 Od	 října	 1943	 zde	 byly	 postupně	
tři	 transporty	 německých	 dětí.	 Ale	 už	
3.	 dubna	 1945	 se	 ze	 Žernůvky	 sděluje:	
Tábor	 Hitlerových	 dětí	 „rakouských“	 se	
narychlo	balí	a	odjíždí	–	prý	dál	do	Čech.	

V	dubnu	1945	byl	dům	na	Žernůvce	zajiš-
těn	pro	polní	lazaret.
	 Dne	5.	dubna	přijela	na	Žernůvku	ně-
mecká	pohraniční	policie	v	počtu	asi	140	
mužů.	Postupně	se	tu	vystřídalo	několik	
skupin	německých	vojáků,	ale	žádná	ne-
zůstala	 dlouho.	 Na	 avízo,	 že	 se	 Rusové	
blíží,	 odjeli	 z	 blízkosti	 Žernůvky.	 Jejich	
poslední	ničivý	kousek	byl	ten,	že	vyho-
dili	do	povětří	most	u	Tišnova.
	 Po	skončení	války	se	na	Žernůvku	vrá-
tily	 staré	 sestry	 a	 chovanky,	 které	 byly	
při	 příchodu	 německých	 dětí	 přesunuty	
na	různá	místa,	část	 jich	byla	také	v	bu-
dově	kláštera	v	Brně.	Život	v	domově	se	
vrátil	 do	 zažitých	 kolejí	 a	 pokračoval	 až	
do	příchodu	komunismu	po	roce	1948,	kdy	
se	dostal	domov	pod	státní	správu	a	je	na-
zván	Charitní	domov	pro	přestárlé	a	práce	
neschopné	 ženy.	 Řádové	 sestry	 zde	 zů-
staly	 zaměstnané.	 Přijímání	 chovanek	 je	
omezeno	na	souhlas	Charity.	Řeholní	do-
rost	se	nesmí	přijímat.	Později	je	Charitní	
domov	přejmenován	na	„Domov	Důchodců	
Žernůvka“	a	tím	zůstal	až	do	roku	1990.	
Teprve	pak	byl	vrácen	původnímu	majiteli	
–	sestrám	františkánkám	z	Brna,	postup-
ně	celý	zrestaurován,	rozšířen	a	proměněn	
do	dnešní	podoby,	na	Domov	svaté	Alžběty	
–	domov	pro	seniory.	
	 Dnes	 zde	 pracují	 čtyři	 řeholní	 sestry	
spolu	s	civilními	zaměstnanci	a	v	duchu	
křesťanské	lásky	poskytují	péči	45	klien-
tům	domova.

Foto: archiv Domova sv. Alžběty

žErNŮVKA SLAVÍ 90 LET Od SVÉHO VZNIKU
M. M. Marietta Dobešová 

Pohled na budovu domova od silnice 
na Deblín kolem roku 1935.

Oltář v kapli se sochou Krista Krále.

Pohled od příjezdové cesty, v popředí kaple.
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Dne 17. července uplynulo deset let 
od úmrtí pana KArLA mAŠKA.
Za tichou vzpomínku děkují synové 
s rodinami.

Dne 2. září 2020 by se dožil sto roků pan 
mILOSLAV HAmáK, tišnovský obchodník 
a zahrádkář. Vzpomínku věnují syn a dcera 
s rodinami.   

Dne 18. července uplynulo smutných jedenáct let, kdy nás na-
vždy opustil náš tatínek, dědeček pan JArOSLAV NEČAS.
Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Dne 3. září to bude první rok, co nás navždy 
opustil tatínek a dědeček pan JAN PILNÝ. 
S velkou láskou stále vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují synové Martin, Štěpán 
a družka Dana s rodinou. 

Dne 11. srpna uplynulo devět roků, 
co nás opustila paní JOSEfA 
HEJmALOVá z Heroltic. 
Za vzpomínku děkují dcera a vnučky 
s rodinami. 

Dne 1. srpna uplynulo pět let, co nás opustil 
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček 
pan mIrOSLAV BAKSA. Stále vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami.

Dne 21. srpna uplynulo osm smutných 
let, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek pan LAdISLAV HAVLÍK. 
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují manželka a synové s rodinami.

Dne 14. srpna by se dožil sedmdesáti 
dvou roků pan PAVEL ŠENKÝŘ z Heroltic. 
Vzpomeňte, prosím, kdo jste ho měli rádi. 
S láskou vzpomínají manželka a dcery 
s rodinami.  

Dne 10. srpna uplynulo již devatenáct let od chvíle, kdy nás 
navždy opustil milovaný syn, bratr a strýc pan IVAN HANSKUT. 
Za tichou vzpomínku děkuje maminka jménem celé rodiny.

Dne 20. září uplyne druhý smutný rok,
co nás navždy opustil můj bratr a strýc
pan PAVEL mICHALÍK. Vzpomeňte, 
prosím, s námi. Děkuje sestra a bratr 
s rodinami.

Dne 25. září by oslavil osmdesáté 
narozeniny pan JAN BĚLUŠA.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 14. září uplyne deset let, kdy nás 
navždy opustil pan ANTONÍN ŠULC 
z Dolních Louček. S láskou vzpomíná 
manželka a dcery s rodinami.

Dne 5. září uplyne dvacet roků od úmrtí 
pana JIŘÍHO BEdNáŘE. Za tichou 
vzpomínku děkuje rodina.

Dne 28. srpna uplyne již třicet roků ode 
dne, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
tatínek a dědeček pan VáCLAV VESELÝ 
z Předklášteří. 18. září by se dožil sta let. 
Děkujeme všem za tichou vzpomínku. 
Stále vzpomínají syn Václav a dcera Jana 
s rodinami
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	 1.	 září	 1970	 přišel	 do	 Tišnova	 nový	
duchovní	 správce	 místní	 farnosti.	 Byl	
jím	 P. Jan Nesvačil,	 rodák	 z	 Rakšic	
u	Moravského	Krumlova,	který	vystřídal	
P.	 Jakuba	 Navrátila,	 přeloženého	 po	 de-
seti	 letech	do	Čejkovic.	Tak	 jako	mnoho	
dalších	kněží	v	té	době	měl	i	Jan	Nesvačil	
za	sebou	problémy	s	tehdejším	režimem,	
pro	který	náboženství	a	římskokatolická	
církev	byly	největšími	protivníky.	V	roce	
1959	byl	zbaven	státního	souhlasu	k	vý-
konu	 duchovenské	 činnosti,	 a	 stal	 se	
tak	 řidičem	brněnské	 tramvaje.	 Jak	bylo	
oficiálně	uvedeno,	příčinou	odnětí	státní-
ho	 souhlasu	 byla	 jeho	 velká	 aktivita	 při	
opravách	 kostelů	 a	 liknavost	 při	 opravě	
sto	 let	 staré	 fary	 obsazené	 nájemníky.	
Jako	 další	 důvod	 mu	 bylo	 vytýkáno,	 že	
při	 vyučování	 náboženství	 nevykázal	 ze	
třídy	 děti	 do	 náboženství	 nepřihlášené.	
Uvedené	zdůvodnění	velmi	dobře	ilustruje	
naprosté	 bezpráví	 komunistického	 reži-
mu	a	bezdůvodnou	perzekuci	církve	a	vě-
řících.	V	roce	1964,	kdy	začínalo	celkové	
uvolňování	komunistické	svěrací	kazajky,	
se	 vrátil	 do	 duchovní	 správy.	 Byl	 samo-
zřejmě	 poslán	 do	 pohraničí,	 do	 oblasti,	
odkud	 bylo	 původní	 německé	 obyvatel-
stvo	odsunuto	a	na	jeho	místo	přišli	lidé	
většinou	 nábožensky	 zcela	 indiferentní,	
jejichž	hlavní	snahou	bylo	získat	majetek	
po	 odsunutých	 Němcích,	 a	 tak	 vylepšit	
svoji	 materiální	 situaci.	 Stal	 se	 správ-
cem	farností	v	Drnholci,	v	Pasohlávkách	
a	v	Jevišovce,	kde	zůstal	dalších	pět	roků	
a	kde	během	svého	působení	zažíval	mno-
ho	ústrků	a	nepřátelství	ze	strany	někte-
rých	místních	obyvatel	i	pokračující	šika-
nu	prováděnou	státními	orgány.
	 Hned	 po	 příchodu	 do	 Tišnova	 se	
s	velkým	elánem	a	nasazením	pustil	jak	
do	 obnovy	 duchovního	 života	 farnosti,	
tak	i	do	oprav	chrámu	sv.	Václava.	Po	ně-
kolika	 desetiletích	 bylo	 v	 Tišnově	 opět	
udělováno	 biřmování,	 ke	 kterému	 při-
stoupilo	téměř	500	farníků.	V	roce	1972	
poprvé	v	chrámu	zazněly	při	bohoslužbě	
písně	za	doprovodu	nového	nástroje	–	ky-
tary.	V	polovině	sedmdesátých	let	vzniklo	
ve	farnosti	především	iniciativou	tehdej-
šího	 kaplana	 P.	 Pavla	 Dokládala	 nefor-
mální	společenství	mladých	věřících,	kte-
ré	se	sice	navenek	snažilo	působit	skrytě,	
ale	samozřejmě	neuniklo	pozornosti	StB	

a	 místních	 komunistů,	 což	 pro	 kaplana	
znamenalo	okamžité	přeložení	a	pro	fará-
ře	výhrůžky	a	šikanu.	
	 Již	na	počátku	sedmdesátých	let	P.	Ne-
svačil	započal	rozsáhlou	opravu	exteriéru	
kostela	i	věže,	později	došlo	i	na	opravy	
a	 restaurování	 chrámového	 interiéru,	
který	 byl	 upraven	 v	 souladu	 s	 požadav-
ky	nové	liturgie	zavedené	po	II.	vatikán-
ském	koncilu.
	 P.	 Jan	Nesvačil	 působil	 v	Tišnově	 osm	
roků,	 během	 kterých	 v	 Tišnově	 vykonal	
zcela	mimořádné	dílo,	a	to	nejenom	opra-
vami	kostelů	a	kaplí	v	Tišnově	či	Předkláš-
teří	i	v	okolních	obcích,	ale	především	svým	
působením	 mezi	 lidmi,	 věřícími	 i	 nevěří-
cími.	 Byl	 to	 člověk	 neuvěřitelně	 laskavý,	
přátelský	a	obětavý.	Byl	to	muž	„úsměvu“,	
kterým	 byl	 tak	 pověstný,	 že	 ještě	 mnoho	
let	po	jeho	smrti	na	něj	vzpomínal	kronikář	
města	Tišnova	Jan	Hájek	v	článku	Tišnov-
ska	jako	na	„nezapomenutelného	usměva-
vého	Jana“.	Tišnovský	farář	P.	Jan	Nesvačil	
tragicky	zahynul	v	lednu	1979	při	automo-
bilové	 havárii	 v	 nedalekých	 Hradčanech.	
Bylo	mu	56	let.	Pohřben	byl	na	tišnovském	
hřbitově	 do	 kněžského	 hrobu	 kapitulním	
vikářem	Ludvíkem	Horkým	za	účasti	více	
než	200	kněží	a	 tisíců	věřících	z	 farnosti	
i	širokého	okolí.
	 K	 „muži	 úsměvu“	 samozřejmě	 patří	
i	humor:	P.	Jan	byl	vzorný	řidič,	který	se	

se	svým	fiátkem	na	silnicích	choval	vždy	
rozvážně	a	ukázněně.	
	 Jednou	 ale	 spáchal	 v	 Brně	 na	 křižo-
vatce	 zvláště	 zavrženíhodný	 přestupek,	
protože	 po	 projetí	 křižovatky	 ulic	 Lidic-
ká	a	sady	Osvobození	(dnes	Koliště)	byl	
zastaven	 příslušníky	 tehdejší	 Veřejné	
bezpečnosti	 a	 obviněn	 z	 jízdy	 na	 červe-
nou.	Musel	samozřejmě	vystoupit	z	auta	
a	 předložit	 ke	 kontrole	 doklady.	 Docela	
zdrcen	 poslouchal	 peskování	 arogantní-
ho	příslušníka,	chabě	se	bránil	tvrzením,	
že	když	vjel	na	křižovatku,	tak	tam	červe-
ná	nebyla	nebo	si	jí	nevšiml,	a	odevzdaně	
očekával	věci	příští.	Říkal	si,	jaká	to	asi	
bude	 pokuta	 a	 jak	 si	 na	 něm	 orgánové	
„smlsnou“,	až	zjistí,	že	je	kněz.	Dopadlo	
to	ale	zcela	jinak.	Příslušník	listoval	ob-
čanským	průkazem	až	ke	straně,	kde	se	
nacházelo	razítko	zaměstnavatele.	Každý	
tehdejší	občan	starší	osmnácti	let	musel	
takové	razítko	v	občanském	průkazu	mít,	
pokud	ho	neměl,	bylo	jasné,	že	nikde	ne-
pracuje	a	jedná	se	o	tzv.	příživníka.	Když	
příslušník	uviděl	 na	 dané	 straně	 občan-
ského	průkazu	razítko	Okresního	národ-
ního	výboru	Brno-venkov,	sídlícího	na	ne-
dalekém	 náměstí	 Rudé	 armády	 (dnes	
Moravské	náměstí),	jeho	chování	se	zce-
la	změnilo.	Kněží	v	té	době	byli	totiž	for-
málně	zaměstnanci	okresních	národních	
výborů,	což	příslušník	samozřejmě	nevě-
děl	a	otec	 Jan	si	neuvědomil.	Vrátil	otci	
Janovi	jeho	doklady	a	téměř	vlídně	pravil:	
„Soudruhu, když jste funkcionář, tak musíte 
znát a dodržovat předpisy. Jeďte a ať už se 
to víckrát neopakuje.“	A	s	tím	překvapené-
ho	otce	Jana	propustil.

Prameny:
Kos, J.: 800 let farnosti sv. Václava v Tišnově, 

2019, ISBN 978-80-905076-4-7

hiStorie

VZPOmÍNKA NA USmĚVAVÉHO JANA
Jan Kos

P. Jan Nesvačil.
Foto: archiv tišnovské farnosti

Tišnovské noviny
vcelku i po článcích

najdete také na
www.tisnovskenoviny.cz
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1800 km na kole
S	 mírným	 zpožděním	 přetiskl	 zpravodaj	
zajímavý	 článek	 z	 deníku	 Lidová	 demo-
kracie,	v	němž	se	psalo:	„Dne 22. července 
startoval z Brna bývalý brankář hokejového 
mužstva ČSR, tišnovský rodák Jan Richter 
na neobvyklou cestu. Na svém favoritu se 
vydá do anglického Leicesteru, kde bude 
6.	 srpna zahájeno mistrovství světa v cyk-
listice. Celou 1800 km dlouhou trasu si 
rozdělil do 13 etap, takže do zahájení MS 
přijede do cíle, kde bude po dva dny hostem 
organizačního výboru šampionátu. Fyzická 
kondice 48letého (Jan	 Richter	 se	 narodil	
v	roce	1923,	takže	ve	skutečnosti	mu	bylo	
o	rok	méně	–	pozn.	aut.) instruktora učňů 
z Královopolské strojírny je vskutku jedineč-
ná, o tom svědčí už řada podobných ,výletů‘, 
nechť ho tedy úspěšně skončí i tentokrát.“

dobRá věc se podařila
V	 kalendáriu	 připomínáme	 v	 tomto	 čísle	
mimo	 jiné	 i	výročí	narození	dlouholetého	
předsedy	 místních	 zahrádkářů	 Bohumila	
Křivana,	který	se	podílel	na	otevření	něko-
lika	lisoven	ovoce.	O	jedné	z	nich	se	prá-
vě	v	září	1970	v	Našem	Tišnovsku	psalo:	
„… členové místní organizace ovocnářského 
a zahrádkářského svazu ve svých volných 
chvílích s chutí přiložili ruce ke společnému 
dílu a pod vedením nadšených organizátorů 
(Křivan, Kos, Machatka, Zemánek) vyrostla 
nová lisovna ovoce. Z úrody rybízu se tu sice 
ještě šťáva lisovat nemohla (jak se slibovalo), 
ale z letošní úrody jablek to již určitě bude. 
Veřejnosti – nejen zahrádkářské – se dostává 
dílo v hodnotě 160 000 Kčs.“

zaniklý památník minulosti
Historik	Jan	Hájek	se	rozepsal	o	někdejší	
tvrzi	vladyků	pánů	z	Věže	na	Cáhlovské	
ulici,	která	v	roce	1969	musela	ustoupit	
plánované	 družstevní	 bytové	 výstavbě	
sídliště	 U	 Humpolky.	 „Dům pánů z Věže 
(de Turri)… byl cizí enklávou v klášterním 
panství. Původně to byla vladycká tvrz s ně-
kolika podsedky a několika poddanými. Po-
prvé se jmenuje r. 1328, kdy byl majitelem 
statečku tišnovský měšťan Mikuláš z Věže. 

… Věž zůstala i v 15. století samostatnou 
vsí vedle Tišnova a zvláštním statkem, který 
držel r. 1482 Jan Tišnovský z Věže. R. 1491 
prodal statek s ,dvořiskem‘, s lesem řeče-
ným ,Horka‘ a s dvěma podsedky a krčmou, 
klášteru. Věžecká krčma (Humpolka) měla 
nechvalnou pověst, jak se dovídáme ze smol-
ných knih 16. století. Po roce 1491 splynul 
statek ,Věž‘ a ulice Cáhlovská s Tišnovem, 

avšak robotní povinnosti vůči klášteru měly 
od Tišnova odlišné. Po velkém požáru Tiš-
nova r. 1707 vyhořela i tvrz pánů z Věže. R. 
1711 byla budova snížena o jedno poschodí 
a opatřena znakem kláštera a rodovým er-
bem tehdejší abatyše Terezie Nimišové…“

Radnice
Tišnovská	radnice	v	létech	1969–70	pro-
cházela	 rekonstrukcí,	 o	 které	 se	 zmiňo-
val	 článek	 podepsaný	 jménem	 Odehnal.	
„… v minulém roce byly provedeny vnitřní 
úpravy částkou 90 000 Kčs, letos se opra-
vuje vnějšek – právě ve svrchovaný čas. Pro 
nedostatek odborných pracovníků byly a jsou 
opravy prováděny většinou na základě smluv 
o dílo. Tak práce lešenářské provedli pracov-
níci Pozemních staveb, zednické práce naši 
občané Jar. Malý a Mir. Drbal, fasádnické 
provozovna MH v Lomnici, klempířské Dru-
kocel Brno a restaurování sgrafit provede 
Středisko výtvarných služeb z Prahy (akad. 
malíři Milan Ressel a Jar. Ožniak)…“

o dalším ve stRuČnosti
Medailonek	byl	věnován	Bohuši	Sedlákovi,	
text	doplňovala	i	pěkná	fotografie	–	dnes	
je	Sedlákových	snímků	ve	zdejších	archi-
vech	bohužel	spíše	nedostatek.	V	rubrice	
Naše	zářijová	vycházka	zval	Václav	Borek	
na	hrad	Pernštejn.	Paní	Hedvika	Šmardo-
vá	připomněla,	že	v	tišnovském	okolí	roste	
chráněná	 rostlinka	 brambořík	 evropský.	
V	 letním	 kině	 koncertovala	 Muzika	 bez	
kapelníka,	známá	pod	názvem	„Buřinky“,	
v	rámci	oslav	hornického	dne	byli	občané	
zváni	 i	 do	 sokolovny	 na	 taneční	 veselici	
a	na	sídliště	pod	Klucaninou	na	velkou	hor-
nickou	pouť.	Zatímco	pod	širým	nebem	se	
v	kině	střídala	krásná	markýza	Angelika	
třeba	i	s	bratry	Karamazovými,	stálé	kino	
opět	 nabídlo	 větší	 množství	 starých	 čes-
kých	kousků	 (Modrý	závoj,	Krok	do	 tmy,	
Barbora	Hlavsová	a	další).

NAPSALI JSmE PŘEd 50 LETY

Autorem fotografie na titulní straně čísla byl 
Josef Ptáček.

Začátek nového školního roku přivítal tradiční humornou kresbou Miroslav Pavlík.

zÁří 1970
Václav Seyfert

7. díl 

V našem nekonečném seriálu dnes nahlédneme do kulturního zpravodaje Naše Tišnov-
sko, který je přímým předchůdcem dnešních Tišnovských novin, vydaného v září 1970.

hiStorie
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	 V	minulém	čísle	byl	součástí	našeho	kalendária	i	text	o	tom,	že	
2.	7.	1885	byla	předána	do	užívání	železniční	trať	z	Brna	do	Tišnova	
a	o	tři	dny	později	že	k	nám	slavnostním	vlakem	dorazil	rakouský	
arcivévoda	Salvátor	s	manželkou.	Měl	jsem	v	úmyslu	napsat	o	tom	
i	něco	dalšího,	zejména	blíže	specifikovat	zmíněného	arcivévodu	–	
tím	ovšem	nechtěně	začalo	dobrodružné	historické	pátrání…
	 Na	 více	 místech	 jsem	 narazil	 na	 zmínku,	 že	 šlo	 o	 Ludvíka	
Salvátora	Toskánského	a	zjistil	jsem,	že	o	této	osobnosti	exis-
tují	speciální	webové	stránky.	Adresoval	jsem	tedy	na	uvedenou	
kontaktní	adresu	prosbu	o	souhlas	s	přetištěním	některé	z	foto-
grafií	a	vysvětlil	jsem,	že	tvořím	stať	na	téma,	kterak	jmenova-
ný	arcivévoda	s	chotí	slavnostně	otevírali	železnici	do	Tišnova.	
Vzápětí	se	ozval	správce	stránek	Jiří	Hyka	s	informací,	že	musí	
jít	o	omyl.	Ludvík	nikdy	nebyl	ženat,	většinu	času	trávil	na	Ma-
llorce	a	byl	to	především	cestovatel,	vědec	a	bohém,	který	by	se	
prý	rozhodně	takové	akce	nikdy	nezúčastnil.	Jeho	verzi	podpo-
rovala	 i	 jiná	nejednou	 opakovaná	 zmínka	 v	 dostupných	mate-
riálech,	 že	 totiž	arcivévoda	přijel	 v	uniformě	polního	maršála,	
zatímco	Ludvík	vojákem	nikdy	nebyl.	
	 Od	pana	Hyky	 jsem	navíc	 získal	 rady,	 jak	dále	postupovat.	
Doporučený	náhled	do	digitalizovaných	kronik	železničních	sta-
nic	mezi	Brnem	a	Tišnovem	sice	žádnou	novinku	nepřinesl,	ne-
boť	tyto	začaly	být	systematicky	vedeny	až	po	založení	republiky	
roku	1918,	ale	podstatnější	byl	kontakt	na	PhDr.	Evu	Gregoro-
vičovou	z	Národního	archivu	v	Praze,	odbornici	na	toskánskou	
linii	habsburského	rodu.	Důležitá	byla	pro	mne	především	 její	
informace,	že	„dle mého odhadu by se patrně oslavy otevření tiš-
novské železnice mohl zúčastnit buď Karel Salvátor (1839–1892) 
s manželkou Marií Immaculatou, nebo jeho nejstarší syn Leopold 
Salvátor (1863–1931).“
	 Oba	 jmenovaní	 byli	 příslušníky	 císařské	 armády,	 Karel	 byl	
vynálezcem	 několika	 strojních	 pušek	 a	 podle	 wikipedie	 „byl	
od	 roku	 1866	 polním	 podmaršálkem“.	 (Německá	 verze	 téhož	
zdroje	ovšem	nabízí	na	jiném	místě	kompletní	„Liste	der	Feld-
marschallleutnante	Kaiserliche	und	k.(u.)k.	Armee	1618–1918“	
a	 v	 tomto	 seznamu	 se	 Karel	 Salvátor	 vůbec	 neobjevuje.)	 Syn	
Leopold	kráčel	v	otcových	šlépějích,	věnoval	se	modernizaci	dě-
lostřelectva	a	podílel	se	na	rozvoji	vzduchoplavby.
	 Přestal	jsem	–	obrazně	řečeno	–	pátrat	v	Toskánsku	a	obrátil	
se	 na	 odborníky	 z	 oblasti	 železnice.	 Pan	 Alan	 Butschek,	 který	
se	 autorsky	 podílel	 na	 několika	 publikacích	 o	 vlakové	 historii	
na	Brněnsku,	se	ovšem	přiznal,	že	to	byl	právě	on,	kdo	na	stránky	
Internetové	encyklopedie	dějin	Brna	umístil	zmínku	o	Ludvíkovi,	
převzatou	ze	starších	zdrojů.	Paradoxně	tedy	nakonec	čerpal	spí-
še	on	z	mých	čerstvých	poznatků	a	já	jsem	nijak	nepokročil.
	 Jako	další	krok	 jsem	učinil	pokus	vniknout	do	dobového	tis-
ku.	Deník	Mährisch-schlesischer	Correspondent	otiskl	4.	7.	1885	
podrobný	článek	o	nově	vybudované	železnici	do	Tišnova,	ovšem	
o	 slavnostní	 jízdě	nebyla	 ani	 zde,	 ani	 ve	 vydání	 ze	6.	 7.	 žádná	
zmínka.	Objevila	se	tu	ale	kratičká	noticka,	kterou	zveřejnil	té-
hož	dne	i	list	Brünner	Zeitung,	že	„v sobotu 4. 7. přijal arcivévoda 
Evžen Rakousko-Těšínský návštěvu arcivévody Leopolda Salvátora 

a strávili spolu večer v Kamenném Mlýně“,	což	byla	brněnská,	téměř	
výlučně	německá	osada	s	textilní	továrnou	a	výčepním	právem.	
V	předvečer	oné	slavnostní	jízdy	do	Tišnova	tedy	Leopold	nepo-
chybně	pobýval	v	Brně,	což	mohla	být	důležitá	stopa.
	 Jenže	ouha!	Podle	všech	známých	podkladů	měl	pan	arcivé-
voda	přicestovat	vlakem	s	manželkou,	zatímco	Leopold	Salvátor	
se	oženil	–	s	Blankou	Bourbonsko–Kastilskou	–	teprve	v	roce	
1889.	V	tomto	datu	se	wikipedie	rozhodně	nemýlí,	neboť	je	po-
tvrzuje	i	podrobná	genealogie	rodu	Salvátorů.
	 Ovšem	 i	 tento	 rozpor	 může	 mít	 vysvětlení.	 Poměrně	 často	
jsem	narážel	na	fakt,	že	zdánlivě	neprůstřelné	historické	infor-
mace	se	nemusí	zakládat	na	pravdě.	Vždyť	i	reprezentativní	kni-
ha	Tišnov	mylně	uvádí	 jako	datum	otevření	železnice	od	Brna	
den	1.	9.	1885.	Co	když	Salvátor	tehdy	přijel	sám?	V	roce	1934	
probíhala	 v	 Tišnově	 oslava	 50	 let	 od	 začátku	 budování	 dráhy	
a	zdejší	občané	při	ní	sehráli	scénku	někdejšího	příjezdu	Salvá-
tora	s	manželkou	slavnostním	vlakem.	Z	akce	se	zachoval	ama-
térský	film,	který	se	nedávno	promítal	ve	zdejším	kině.	Nemohlo	
se	stát,	že	manželku	si	pro	větší	zajímavost	vymysleli	autoři	oné	
scénky	teprve	roku	1934	a	vrylo	se	to	postupně	natolik	do	pově-
domí,	že	se	začala	její	přítomnost	vztahovat	už	k	červenci	1885	
a	pak	jen	každý	další	autor	opisoval	od	předešlého?	
	 Pravdy	jsem	se	nedopátral.	Osobně	sázím	spíše	na	Karla,	zejmé-
na	proto,	že	Leopoldovi	bylo	v	roce	1885	pouhých	22	let	a	teprve	
v	roce	1916	dosáhl	hodnosti	generálplukovníka.	Ovšem	–	kdo	ví?

Jeden z těchto arcivévodů zřejmě navštívil v roce 1885 Tišnov. Vlevo 
Karel Salvátor, vpravo jeho syn Leopold. Zdroj fotografie: wikipedie
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kteRý aRcivévoda přijel v létě 1885 do tišnova?

Václav Seyfert

Víte, že pořady Tišnovské televize
najdete na YouTube?

zadejte a budete koukat Tischnowitz
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2. ZÁŘÍ – PŘED 100 LETY
Ve	čtvrtek	2.	září	1920	bylo	za	přítomnos-
ti	 četných	 představitelů	 města	 a	 okresu	
slavnostně otevřeno	 městské	 reformní	
reálné	gymnázium v Tišnově.	Vlastní	vý-
uka	byla	zahájena	v	pondělí	6.	září	ve	dvou	
třídách	pro	58	chlapců	a	22	dívek	a	probí-
hala	prozatím	v	prostorách	obou	měšťan-
ských	 škol,	 neboť	 vlastní	 gymnazijní	 bu-
dova	byla	postavena	až	v	létech	1924–25	
(pozdější	 přístavba	 pak	 byla	 dokončena	
v	 roce	1937).	Řízením	školy	byl	pověřen	
Tomáš	 Šílený,	 bývalý	 ředitel	 II.	 českého	
státního	gymnázia	v	Brně,	pobývající	v	té	
době	v	Tišnově	na	penzi.

5. ZÁŘÍ – PŘED 100 LETY
V	neděli	5.	září	1920	byla	v	Tišnově	pod	
vlivem	 sociálně	 demokratické	 strany	
založena Dělnická tělocvičná jedno-
ta.	Po	založení	komunistické	strany	pak	
většina	 cvičenců	 z	 této	 jednoty	 přešla	
do	FDTJ	(Federace	dělnických	tělovýchov-
ných	 jednot),	která	byla	ustavena	v	hos-
tinci	U	Hammingerů	19.	března	1922.

6. ZÁŘÍ – PŘED 15 LETY
V	 úterý	 6.	 září	 2005	 ve	 13	 hodin	 bylo	
oficiálně	 zahájeno půjčování v nové 
knihovně v Jamborově domě	na	Brněn-
ské	 ulici.	 Již	 v	 předvečer	 se	 uskutečnil	
den	otevřených	dveří,	při	němž	si	občané	
mohli	 prohlédnout	 nové	 prostory	 a	 pří-
tomné	knihovnice	zodpověděly	jejich	do-
tazy.	 Z	 původních	 knihovních	 místností	
umístěných	 v	 patře	 nad	 Kinem	 Svratka	
bylo	 do	 Jamborova	 domu	 přestěhováno	
zhruba	23	tisíc	svazků.

9. ZÁŘÍ – PŘED 125 LETY
V	 pondělí	 9.	 září	 1895	 se	 v	 nedalekém	
Rojetíně	 narodil Rudolf Kvasnica.	
Od	dětství	hrával	v	místní	kapele	na	ba-
sovou	křídlovku,	v	roce	1913	absolvoval	
s	vyznamenáním	varhanickou	školu	Leo-
še	Janáčka	v	Brně,	později	ještě	vystudo-
val	na	nově	založené	konzervatoři	dirigo-
vání	a	klavírní	hru.	V	létech	1920–43	byl	
dirigentem,	 sbormistrem	 a	 kapelníkem	
Národního	 (později	 Zemského)	 divadla	
v	 Brně,	 následně	 se	 stal	 šéfem	 opery	
Českého	 lidového	 divadla	 tamtéž.	 V	 ob-
dobí	 1946–54	 vedl	 symfonický	 orchestr	
v	 Gottwaldově,	 dalších	 šest	 let	 působil	

ve	Státním	divadle	v	Karlíně.	Uplatnil	se	
také	 jako	dirigent	při	 vystoupeních	 rus-
kého	 baletu	 v	 Londýně,	 Berlíně,	 Paříži	
a	Bruselu.	Roku	1961	získal	titul	zaslou-
žilý	umělec.	Současně	byl	autorem	něko-
lika	 chrámových	 hudebních	 děl	 včetně	
mší,	složil	i	šest	operet,	řadu	písní,	sborů	
a	 drobných	 klavírních	 skladeb.	 Zemřel	
18.	prosince	1986.

13. ZÁŘÍ – PŘED 135 LETY
V	 neděli	 13.	 září	 1885	 se	 v	 Ruprechto-
vě	 u	 Vyškova	narodil Arnošt Gottwald.	
Pracoval	 jako	 stavební	 asistent	 a	 cest-
mistr,	 mezi	 válkami	 působil	 v	 tehdejším	
okresu	Bystřice	nad	Pernštejnem,	později	
žil	 v	 Tišnově.	 Prakticky	 až	 do	 své	 smrti	
10.	 března	 1981	 vlastnil	 platný	 řidičský	
průkaz	a	počátkem	80.	 let	šlo	pravděpo-
dobně	 o	 nejstaršího	 skutečně	 jezdícího	
šoféra	v	celé	Evropě,	o	němž	připravovala	
reportáž	 i	 Československá	 televize.	 Jeho	
prvním	vozidlem	byl	v	roce	1912	motocykl	
PUCH,	poté	jej	vystřídal	automobil	Adler,	
od	konce	2.	světové	války	pak	jezdil	už	jen	
skvěle	udržovanou	stařičkou	Tatrou	57	se	
státní	poznávací	značkou	BO-58-01.

14. ZÁŘÍ – PŘED 115 LETY
Ve	čtvrtek	14.	září	1905	se narodil Bo-
humil Křivan,	 který	 byl	 od	 roku	 1940	

více	 než	 35	 let	 předsedou	 organizace	
zahrádkářů	v	Tišnově	a	stál	 také	v	čele	
tišnovských	včelařů.	Měl	významný	podíl	
na	vybudování	tří	zdejších	lisoven	ovoce.	
Zemřel	21.	ledna	1976.

19. ZÁŘÍ – PŘED 75 LETY
Ve	středu	19.	září	1945	zemřela	na	své	
samotě	poblíž	Víckova	spisovatelka,	filo-
zofka	 a	 obhájkyně	 ženských	 práv	 Anna 
Pammrová.	 Podrobnější	 materiál	 o	 ní	
z	 pera	 Heleny	 Pernicové,	 předsedkyně	
zdejší	Společnosti	Anny	Pammrové,	jsme	
zveřejnili	 v	 minulých	 Tišnovských	 novi-
nách.

25. ZÁŘÍ – PŘED 75 LETY
V	úterý	25.	září	1945	se	v	Tišnově	naro-
dil Jan Běluša,	pozdější	přední	moravský	
sběratel	 nerostů	 a	 jeden	 ze	 spoluzakla-
datelů	zdejší	mezinárodní	mineralogické	
burzy.	 Svými	 sběry	 zásoboval	 mineralo-
gicko-petrografické	 oddělení	 Moravské-
ho	zemského	muzea	v	Brně,	nezapomínal	
ani	na	Podhorácké	muzeum	v	Předkláš-
teří	 a	 řadě	 středních	 a	 základních	 škol	
věnoval	kompletní	výukové	školní	sbírky.	
Rovněž	 se	 stal	 spoluzakladatelem	 spe-
leologického	kroužku	v	Tišnově,	kde	 se	
aktivně	 zapojoval	 do	 průzkumu	 a	 zpří-
stupňování	květnického	podzemí.	Zemřel	
12.	srpna	2002.

26. ZÁŘÍ – PŘED 470 LETY
Pátkem	26.	září	1550	(podle	juliánského	
kalendáře)	je datován jeden z úvodních 
zápisů v nejstarší dochované tišnovské 
městské knize,	uložené	dnes	v	rajhrad-
ském	archivu.	Týká	se	prodeje	usedlosti	
Adama	 Poláka.	 Mezi	 ručiteli	 byl	 i	 Jo-
hannes	kantor,	první	jménem	známý	uči-
tel	tišnovské	školy.	Kniha	zachycuje	také	
různé	soudní	a	dějinné	záležitosti	z	prak-
ticky	celé	druhé	poloviny	16.	století.

27. ZÁŘÍ – PŘED 20 LETY
Ve	 středu	27.	 září	 2000	bylo	 schodištní	
okno tišnovské radnice nahrazeno vit-
ráží,	 kterou	 dle	 požadavků	 vedení	 měs-
ta	 navrhlo	 a	 zhotovilo	 brněnské	 Studio	
A	Typ.	Oslovenými	autory	byli	Aleš	Hláv-
ka	a	Hana	Daňková.	Cena	díla,	oficiálně	
představeného	v	předvečer	svátku	české	
státnosti,	činila	214	400	Kč.	

ZáŘIJOVÉ KALENdárIUm TIŠNOVSKA
Václav Seyfert

Rudolf Kvasnica na snímku z archivu Ná-
rodního divadla Brno.
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Náš	soutěžní	křížovkářský	cyklus	o	historii	Karasova	divadla	pokračuje	i	po	prázdninách,	prozatím	jsme	v	jeho	polovině.	V	tajenkách	
je	vždy	uveden	jednak	název	hry,	s	níž	se	divadlo	představilo	tišnovským	občanům	v	roce	uvedeném	v	levém	horním	rohu	obrazce,	
a	také	jméno	a	příjmení	jednoho	z	herců,	který	v	této	hře	účinkoval.	

KŘÍžOVKA
z histoRie kaRasova divadla – 6. díl

Martin Sebera, Václav Seyfert

Znění	 obou	 tajenek	 zašlete	 na	 adresu	 noviny@kulturatisnov.cz	 nejpozději	 do 9. září 2020.	 Jména	 výherců	 budou	 oznámena	
po	skončení	celého	seriálu	v	únorovém	čísle	2021.	Správné	řešení	minulé	křížovky:	Příliš štědrý večer, Zdeněk Kuča.
Drobným	vysvětlením	se	ještě	vracíme	ke	křížovce	č.	4	z	dvojčísla	květen–červen.	Hru	Naši	furianti	nastudovalo	Karasovo	divadlo	
dvakrát	–	poprvé	v	roce	1959,	jak	bylo	uvedeno	v	obrazci	křížovky,	a	podruhé	roku	1975.	Jitka	Floriánová,	zmíněná	v	tajence	křížov-
ky,	hrála	až	v	druhém	nastudování	této	hry.
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životní Styl

železenští hoši

Dne	8.	8.	2020	byla	během	vernisáže	
Výtvarného	léta	v	Železném	slavnost-
ně	pokřtěna	nová	kniha	z	edice	(Ne)
Zapomenutí legionářští „bráško-
vé“.	 Dílo	 je	 věnováno	 železenským	
rodákům,	 kteří	 bojovali	 na	 frontách	
první	světové	války.	Děkujeme	spolku	
vojenské	 historie	 Valtice	 zastoupené	
Františkem	Trávníčkem	a	všem	ostat-
ním,	kteří	se	podíleli	na	vydání	knihy:	

(Ne)Zapomenutí	legionářští	„bráškové“	–	Železenští	hoši.	
Kniha	bude	k	zakoupení	v	Turistickém	informačním	centru	
Tišnov	a	v	obci	Železné	na	obecním	úřadě.	Začtěte	se	do	ní	
a	seznamte	se	s	minulostí,	možná	tu	někteří	z	vás	objeví	
i	tu	svoji…

jazzový vilém spilka QuaRtet
zahRaje skladby inspiRované dětmi

Po	 úspěchu	 alba	 Podvod	
s	 jazzovými	 úpravami	 tá-
borákových	 evergreenů	
Honzy	 Nedvěda	 vydala	 ka-
pela	 Vilém	 Spilka	 Quartet	
album	Čekání na Toma.	To	
představí	 i	 návštěvníkům	
koncertu,	který	se	uskuteč-
ní	 25. října v sálu MěKS 
Tišnov.

	 Autorem	všech	skladeb	je	kapelník,	kytarista	a	spolu-
zakladatel	jazzového	festivalu	JazzFestBrno	Vilém	Spilka.	
„Tato deska nenabízí tak zřejmý leitmotiv jako předchozí Pod-
vod, ale doufáme, že má nejméně stejně silné hudební a vlastně 
i mimohudební sdělení. Je věnována hlavně našim dětem,“	říká	
Spilka.	Inspirací	pro	skladby	na	albu	totiž	byly	především	
děti	většiny	členů	kapely.
	 Tom,	který	se	objevuje	v	názvu	desky,	 je	šestiletý	syn	
saxofonisty	Radka	Zapadla	a	nemá	to	lehké.	Vlastně	mož-
ná	 má,	 ale	 lidé	 okolo	 něj	 nemají	 –	 žije	 totiž	 s	 poruchou	
autistického	spektra.	„Titulní píseň je právě o čekání na to, 
co se z něj vyloupne. Jestli nám Tom něco řekne. Jestli bude 
chtít být součástí našeho světa. Autismus se mi díky němu 
stal zdrojem inspirace, a protože jsou zatím příčiny jeho vzni-
ku zahaleny tajemstvím, i prostřednictvím dalších skladeb se 
pokoušíme vykreslit mysteriózní náladu, dur-mollovou bipola-
ritu, kontrast mezi spontaneitou a organizovaností, volnomyš-
lenkářstvím a zodpovědností,“	říká	Spilka.
	 Čekání na Toma	 bylo	 vyhlášeno	 jako	 jazzové album 
roku 2019	 v	 odborné	 anketě	 Jazzová	 sklizeň	 pořádané	
Českým	 rozhlasem	 Jazz	 a	 získalo i nominaci na Cenu 
Anděl.	Na	 tišnovském	koncertě	zazní	 jak	skladby	z	 této	
desky,	tak	z	předchozího	Podvodu.

doPoRuČuJemeReCePTY PodhoRÁCké kuChYně
tři pokRmy pRo každého

Vladimír Vecheta

Jistě jste si u předchozích receptů povšimli, že jídla našich předků nepatří 
dle moderních měřítek ke zrovna moc dietním. Hemží se to v nich mlékem, 
máslem, sádlem, škvarky či vajíčky. Dobové hospodyně samozřejmě sahaly 
po tom, co poskytovalo jejich hospodářství. Neznaly rostlinné oleje a místo 
supermarketů měly k dispozici maximálně produkci jiných hospodářů, kte-
ří své přebytky nabízeli na trzích. Dnes sáhneme ke skromnějším receptům 
jídel, která zasytí, ohřejí a využijí i suroviny zbývající po bohatších jídlech.

HORÁCKÁ HOUBOVÁ POLÉVKA
Suroviny:	400	g	čerstvých	hub	(tvrdších	
–	 lišek,	 hříbků),	 250	g	 brambor,	 50	g	
másla,	 30	g	 hladké	 mouky,	 1	l	 vody,	
300	ml	 zakysané	smetany,	1	ks	cibule,	
kmín,	sůl
Postup přípravy:	 Brambory	 oloupeme,	

nakrájíme	na	menší	kostičky,	vložíme	do	hrnce,	zalijeme	vodou,	při-
dáme	kmín,	osolíme	a	vaříme	doměkka.	Mezitím	nakrájíme	očištěné	
houby	na	plátky	a	oloupanou	cibuli	na	drobné	kousky.	Pak	rozehřeje-
me	na	pánvi	máslo,	na	kterém	osmahneme	plátky	hub	s	cibulí	a	při-
dáme	je	vařit	k	bramborám.	Když	máme	brambory	s	houbami	téměř	
měkké,	zahustíme	polévku	zakysanou	smetanou	promíchanou	s	mou-
kou	a	polévku	povaříme	alespoň	5	minut.	Nakonec	polévku	dle	chuti	
osolíme	a	horkou	servírujeme.

DRŠTIČKA (JABKOVEC)
Drštička	je	obdobou	bramborových	pla-
cek.	Na	rozdíl	od	nich	ale	na	těsto	po-
třebujeme	 polovinu	 brambor	 syrových	
a	 polovinu	 vařených.	 Ty	 se	 oboje	 na-
strouhají	 a	 smíchají	 s	 trochou	mouky,	
přidá	se	vajíčko,	sůl,	pepř,	majoránka,	

kmín.	Na	vymaštěný	plech	se	vylije	polovina	tohoto	těsta,	na	to	na-
sypeme	nakrájené	škvarky	(lze	použít	také	mleté	nebo	uzené	maso).	
Na	 ně	 přijde	 druhá	 vrstva	 těsta	 a	 nakonec	 znovu	 škvarky	 (maso).	
Plech	vložíme	do	trouby	a	pečeme	cca	45	min.	Upečená	drštička	se	
krájí	na	čtverce	a	jí	teplá	i	studená.	Syrové	brambory	je	možné	nahra-
dit	vařenými	ječnými	kroupami.	

PODHORÁCKÉ MLÁDĚ
Suroviny:	 250	ml	 mléka,	 21	g	 droždí,	
100	g	 cukr	 krupice,	 125	g	 másla	 (pře-
puštěné	 +	 na	 potření	 plechu),	 2	 kusy	
žloutku	(+1×	rozšlehané	vejce	na	potře-
ní),	300	g	mouky	pšeničné	hrubé,	160	g	
mouky	pšeničné	hladké,	špetka	soli,	cit-

ronová	kůra	(+vanilka),	ořechy	(nahrubo	nasekané	na	posypání)
Postup přípravy:	V	ohřátém	mléce	s	trochou	cukru	nechte	vzejít	drož-
dí.	Kvásek	smíchejte	se	zbylým	cukrem,	máslem	a	žloutky.	Přidejte	
obě	mouky,	sůl,	 citronovou	kůru	a	vanilku	a	vypracujte	 řidší	 těsto,	
které	ale	půjde	rozválet.	Troubu	předehřejte	na	180	°C.	Větší	část	těs-
ta	rozválejte,	přemístěte	na	tukem	vymazaný	(nebo	pečicím	papírem	
pokrytý)	plech.	Zbylé	těsto	vyválejte	a	vykrájejte	z	něj	různé	ozdoby,	
například	srdíčka	či	ptáčky,	kterými	ozdobte	plát	těsta.	Koláč	potřete	
vajíčkem,	posypte	ořechy	a	upečte	dozlatova.
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 Jiřička obecná	 –	 Delichon urbicum,	 byla	 vyhlášena	 ptákem	
roku	2020	Českou	společností	ornitologickou.	Proč	tomu	tak	je?	
Po	tisíciletí	žijí	v	souladu	s	člověkem.	V	době	civilizace	jim	ško-
dí	nejen	intenzivní	velkoplošné	zemědělství,	ale	také	narušená	
mizející	pestrost	krajiny	a	používání	chemikálií.	V	posledních	le-
tech	škodí	i	nástup	suchého	období.	Odborníci	chtějí	tímto	způ-

sobem	upozornit	na	ubývání	vhodného	životního	prostředí	nejen	
pro	faunu	a	flóru,	ale	také	na	negativní	dopad	pro	člověka.
	 Co	o	tomto	malém	tvoru	v	krajině	víme?	Víme,	že	žije	v	blíz-
kosti	 lidí.	V	období	na	přelomu	dubna	a	května	přilétají	k	nám	
ze	 subsaharské	 Afriky	 a	 na	 podzim	 v	 září	 zase	 letí	 zpět.	 Díky	
kroužkování	ale	ornitologové	vědí,	že	se	jiřičky	věrně	vracejí	tam,	
kde	hnízdí.	Buď	využívají	staré	hnízdo,	nebo	staví	nové	z	bláta,	
peří	a	slin	na	zdi	budov	pod	římsy.	Samička	snáší	3	až	5	bílých	
vajíček	a	po	dobu	14–16	dnů	je	zahřívají	střídavě	oba	rodiče,	kteří	
se	rovněž	dělí	o	krmení	mláďat.	Hnízdo	opouštějí	po	22–32	dnech	
a	rodiče	je	krmí	ještě	několik	dnů.	V	jednom	roce	může	vyhnízdit	
dvakrát	i	třikrát.	Podobně	jako	ostatní	druhy	vlaštovkovitých	je	
i	 jiřička	obecná	hmyzožravá	a	svou	kořist	loví	za	letu,	v	období	
rozmnožování	obvykle	ve	výšce	kolem	21	m	a	maximálně	450	m	
daleko	 od	 svého	 hnízdiště.	 Ve	 své	 potravě	 přitom	 preferuje	 ze-
jména	mouchy,	mšice	 a	 létající	mravence.	 Jiřička	 létá	 rychlostí	
70	kilometrů	v	hodině.	Predátory	jsou	ostříž	lesní	a	jižní,	sokol	
stěhovavý.	Jiní	dravci	ji	nedokáží	ulovit,	létá	rychle.
	 K	životu	preferuje	otevřené	krajiny,	zejména	pastviny,	louky,	
nejčastěji	 i	blízko	nějaké	vodní	plochy.	Na	rozdíl	od	vlaštovek	
velmi	 často	 hnízdí	 i	 ve	 městech,	 vždy	 však	 v	 takovémto	 pro-
středí	vyžaduje	dostatečně	vysoký	podíl	čistého	vzduchu.	Děti	
do	školy,	jiřičky	odlétají.

	 Černá	barva	není,	na	rozdíl	od	lidské	společnosti,	v	říši	květin	
právě	barvou	oblíbenou,	tím	méně	rozšířenou.	I	proslulé	černé	
tulipány	nebo	růže	vznikly	umělým	vyšlechtěním.	Přesto	je	mezi	
našimi	květinami	 jeden	zástupce,	který	v	 tmavosti	svého	kvě-
tenství	nemá	konkurenci.	A	nejedná	se	o	žádnou	exotickou	ani	
zavlečenou	rostlinu,	ale	původní	druh	naší	české	flóry	–	pipla 
osmahlá	(Nonea pulla).
	 Pipla	 je	 jednoletá	 až	 vytrvalá	 bylina	 z	 čeledi	 brutnákovitých.	
Dorůstá	výšky	30–50	cm,	barva	její	lodyhy	je	šedozelená,	a	což	je	
typické	pro	všechny	brutnákovité,	je	celá	rostlina	hustě	drsně	chlu-
patá.	Jejími	blízkými	příbuznými	jsou	známé	tmavě	kvetoucí	léčivé	
byliny	jako	plicník	lékařský,	kostival	lékařský	nebo	pilát	lékařský.	
Pipla	však	je	hloubkou	tmavosti	své	barvy	všechny	předstihuje
	 Zvonkovité	květy	piply	vyrůstají	 v	krátkých	hustých	skupi-
nách	v	úžlabí	horních	listů	(tzv.	vijany).	Mají	velmi	tmavou	bar-
vu,	od	hnědě	až	po	černě	fialovou.	Ale	jako	řada	tmavokvětých	
rostlin	se	vyskytuje	i	ve	variantě	bílé,	žluté	(Nonea lutea)	nebo	
růžové	(Nonea rosea).	Kvete	od	května	do	srpna	a	plody	květů	
jsou	vejčité	tvrdky.	
	 Pipla	je	velmi	světlomilná,	vápnomilná	a	suchomilná	rostlina.	
Nacházíme	 ji	 tedy	na	 suchých	 trávnících	a	 stepích,	na	pastvi-

nách,	mezích,	na	okrajích	polí,	lesů	a	cest	a	v	lesních	lemech.	
Na	Tišnovsku	 se	 vyskytuje	 v	 teplejší	 jižní	 části.	Botaničtí	 od-
borníci	popsali	 její	výskyt	zejména	na	vápencových	ostrůvcích	
v	okolí	Drásova,	Čebína	nebo	Heroltic.	Ale	 také	na	Žernůvce,	
Skyjích,	Horních	Loučkách,	Železném	nebo	Střemchoví.	Oblíbe-
nou	je	lokalita	Svídovec	nad	Jamným,	v	letošním	vlhčím	roce	se	
mi	ji	tu	však	nalézt	nepodařilo.	
	 Z	hlediska	ochrany	patří	mezi	druhy	vyžadující	další	pozornost.	
Na	Vysočině	nebo	na	Slovensku	náleží	na	Červený	seznam	kritic-
ky	ohrožených	druhů.	Pokud	ji	tedy	na	toulkách	přírodou	potkáte,	
vězte,	že	máte	před	sebou	vzácnou	perlu	naší	květeny.	

příroda

PESTrá A ZdrAVá KrAJINA
Josef Permedla

Jiřička obecná. Foto: Josef Permedla

Pipla osmahlá. Foto: zdroj zahrada-cs.com

PIPLA OSmAHLá
nejtmavší květina naší příRody

Vladimír Vecheta
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Sport

	 V	 roce	 1976	 se	 tišnovské	 tenisové	 druž-
stvo	 dospělých	 po	 jednoročním	 působení	
v	okresním	přeboru	vrátilo	zpět	do	krajských	
soutěží.	Vrátil	 jsem	se	tehdy	i	 já	–	svoji	po-
slední	dorosteneckou	sezónu	 jsem	totiž	 rok	
před	 tím	strávil	 v	barvách	Moravské	Slavie	
Brno,	a	přestože	jsem	tu	měl	možnost	zahrát	
si	národní	 ligu,	nechtěl	 jsem	svůj	mateřský	
Tišnov	 nechat	 jako	 nováčka	 druhé	 krajské	
třídy	„ve	štychu“.	Z	Brna	se	mnou	přišel	ješ-
tě	Mirek	Samek,	dlouholetý	hráč	Žabovřesk,	
který	se	přiženil	do	Malhostovic	–	ovšem	stá-
le	 jsme	 v	 týmu	 postrádali	 výkonnostně	 od-
povídající	druhou	ženu.	Byla	 tu	pouze	moje	
nynější	manželka,	tehdy	teprve	14letá,	ostat-
ní	místní	hráčky	by	na	úroveň	vyšší	soutěže	
nejspíš	nestačily…
	 Platnou	posilou	se	nakonec	stala	paní	Lud-
mila Plchová	z	Brna,	které	v	onom	roce	bylo	
již	56	 let.	Udržovala	si	ale	dobrou	sportovní	
i	fyzickou	výkonnost,	a	když	jsme	ji	požádali	
o	roční	výpomoc	v	barvách	Baníku	Tišnov,	neměla	námitek.	Mám	
na	to	období	krásné	vzpomínky,	hrával	 jsem	s	paní	Lídou	smí-
šenou	čtyřhru	a	oproti	ostatním	párům	jsme	ji	pojímali	opravdu	
dost	neortodoxně.	Zatímco	u	většiny	soupeřů	bylo	v	mixu	zvy-
kem,	že	pán	si	svou	partnerku	postavil	takřka	mimo	kurt	a	vše,	
co	bylo	možné,	odehrál	raději	sám,	v	naší	dvojici	tomu	tak	ne-
bylo.	Nezřídka	jsme	se	potkávali	oba	společně	i	na	síti,	a	pokud	
míč	nesměřoval	vysloveně	na	mne,	moje	spoluhráčka	do	výměny	
volejem	skočila	a	bod	–	většinou	úspěšně	–	ukončila.	Zážitkem	
byly	i	dámské	čtyřhry,	při	nichž	tišnovská	sestava	působila	do-
jmem,	že	se	na	dvorci	sešly	babička	s	vnučkou.

	 Ze	snímku,	který	si	můžete	na	této	strán-
ce	 prohlédnout,	 jsme	 zůstali	 z	 pánů	 naživu	
už	pouze	dva,	zatímco	paní	Lída	je	tu	dodnes	
a	 v	 pátek	 4.	 září	 oslaví	 úžasné	 sté	 naroze-
niny.	Do	české	sportovní	historie	se	nejvíce	
zapsala	 tím,	 že	 pro	 tenis	 objevila	 pozděj-
ší	 wimbledonskou	 vítězku	 Janu	 Novotnou.	
Všimla	 si	 její	 šikovnosti	 na	 dětském	 hřišti	
poblíž	zdravotního	střediska,	kde	pracovala,	
a	přesvědčila	rodiče,	aby	ji	přivedli	na	kurty	
Moravské	Slavie.	Sama	pak	vedla	 její	první	
krůčky,	naučila	ji	jednoručný	bekhend,	a	jak	
později	vzpomínala,	snažila	se	hlavně	zmírnit	
její	příliš	velký	nápřah	při	forhendu.	V	době,	
kdy	Novotná	patřila	do	světové	špičky,	zůstá-
vala	její	první	trenérka	zapomenutá	v	ústraní	
–	sportovní	publicisté	ji	„znovuobjevili“	tepr-
ve	po	Janině	úmrtí	v	listopadu	2017.	Když	ji	
konečně	vypátrali,	zůstali	v	šoku	a	jen	němě	
zírali:	nejprve	museli	počkat,	až	tehdy	97letá	
paní	 dohraje	 v	 nafukovací	 hale	 obvyklou	

čtyřhru,	a	když	se	 tak	stalo,	vystřihla	paní	Lída	pro	 fotografy	
jako	bonus	dokonalý	stoj	na	hlavě.
	 Letošní	jubilantka	se	narodila	4.	9.	1920	v	Obřanech	u	Brna	
jako	Ludmila	Marková.	V	dětství	se	musela	starat	o	vážně	ne-
mocnou	 maminku,	 která	 jí	 brzy	 zemřela,	 a	 tato	 zkušenost	 ji	
nasměrovala	k	práci	zdravotní	sestry.	V	roce	1945	se	provdala	
za	 Richarda	 Plcha,	 všestranného	 sportovce	 (tenis,	 fotbal,	 ho-
kej,	volejbal	či	basketbal)	a	především	vynikajícího	atleta,	který	
býval	v	pětiboji	a	v	běhu	na	200	m	překážek	československým	
rekordmanem.	Později	se	stal	funkcionářem	a	podílel	se	na	ob-
novení	Moravské	Slavie.	Všestranností	se	vyznačovala	i	samot-
ná	Lída,	zaujal	ji	tenis	i	kolektivní	sporty.	V	oblíbeném	nohejbale	
společně	s	manželem	poráželi	i	pánské	dvojice	složené	z	před-
ních	brněnských	sportovců.	Z	jejich	tří	dětí	se	nejvíce	prosadila	
dcera	Lea	(*1956),	která	byla	tenisovou	mistryní	republiky	a	za-
hrála	si	 i	ve	slavném	Wimbledonu.	Starší	syn	Bohdan	(*1953)	
se	věnoval	zejména	basketbalu	–	hrával	domácí	ligu	a	po	boku	
Brabence	či	Pospíšila	se	později	zapojil	i	do	akcí	české	veterán-
ské	reprezentace.	Nejmladší	Richard	(*1964)	býval	svého	času	
populární	 postavou	 regionálních	 tenisových	 turnajů.	 Vnoučat	
a	pravnoučat	prý	má	paní	Lída	tolik,	že	si	je	už	všechny	plete…
	 Od	 loňského	roku	žije	paní	Ludmila	Plchová	v	Domově	dů-
chodců	v	Šanově	u	rakouských	hranic.	Má	problémy	se	zrakem,	
ale	jinak	se	udržuje	v	dobré	duševní	i	fyzické	kondici,	rozhodně	
je	na	tom	lépe	než	ostatní	mnohem	mladší	obyvatelé	domova.	
Pravidelně	ji	tu	navštěvují	 její	nedávné	deblové	kolegyně,	kte-
ré	jí	určitě	k	oné	kulaté	stovce	rády	vyřídí	 i	srdečné	pozdravy	
od	„dávných“	spoluhráčů	z	Tišnova.

STÉ NArOZENINY LUdmILY PLCHOVÉ
tišnovská epizoda spoRtovní legendy

Václav Seyfert

Tenisové družstvo dospělých Baníku Tišnov z roku 1976 s paní 
Ludmilou Plchovou v sestavě. Foto: archiv autora článku

Paní Ludmila Plchová před dvěma 
roky, kdy slavila své 98. narozeniny.

Foto: archiv rodiny Nehudkovy
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	 Letošní	tenisová	sezóna	byla	z	velké	části	ovlivně-
na	pandemií	Covid-19.	Tenis	však	byl	jeden	z	prvních	

sportů,	které	byly	za	určitých	opatření	povoleny,	a	tak	se	děti	z	SK	
Tenis	Tišnov	mohly	připravovat	na	červnové	zápasy	družstev.	Ti	
nejmenší,	kteří	hrají	minitenis	 (6–7	 let),	se	v	zimní	sezóně	při-
pravovali	v	hale	SSK,	kam	se	tenis	z	kapacitních	důvodů	vrátil	
po	15	letech.	Jarní	příprava	probíhala	už	na	Ostrovci	a	vzhledem	
k	omezenému	počtu	hráčů	na	dvorci	a	dodržování	odstupů	měly	
děti	upravený	tréninkový	režim.	Vedení	klubu	však	využilo	situa-
ce	a	možnosti	i	dopoledních	tréninků,	kdy	nechodily	děti	do	škol-
ských	zařízení	a	příprava	tak	probíhala	po	celý	den.	 Jsme	rádi,	
že	 všechno	 proběhlo	 za	 velké	 spokojenosti	 všech	 návštěvníků	
a	že	 jsme	mohli	dětem	dopřát	v	této	nelehké	době	volný	pohyb	
na	vzduchu	pod	vedením	kvalifikovaných	trenérů.
	 A	 teď	 se	 vrátíme	 k	 těm	 nejmenším.	 Letošní	 minitenisové	
družstvo	se	začalo	rýsovat	už	v	zimní	sezóně.	Na	trénincích	bylo	
vidět,	že	se	sešly	šikovné	děti,	které	tenis	opravdu	baví	a	věnu-
jí	mu	čas	nejen	na	tréninku.	Na	jaře	se	pak	utvořil	tréninkový	
plán,	 který	 byl	 zaměřen	 na	 přípravu	 minitenistů	 na	 družstva	
a	případné	krajské	finále.	Tento	plán	se	zdařil	dokonale.	Druž-
stvo	 bez	 jediného	 zaváhání	 obsadilo	 1.	 místo	 ve	 své	 skupině,	
když	ve	všech	utkáních	zvítězilo	a	se	skóre	46/2	na	zápasy	si	
zajistilo	postup	na	krajské	 finále	 ve	Znojmě.	Tento	poměr	 zá-
pasů	se	na	krajském	finále	stal	velice	důležitý,	protože	se	tak	
družstvo	z	Tišnova	stalo	druhým	nasazeným	týmem	mezi	12	fi-
nálovými	účastníky.	Z	předkola	na	SK	TT	postoupilo	družstvo	
D&M	Tennis	Academy	z	Brna.	Tišnov	zvítězil	7/1.	V	semifinále	
Tišnov	 narazil	 na	 domácí	 družstvo	 TK	 Znojmo	 a	 byl	 to	 velice	
vyrovnaný	a	napínavý	zápas.	Tišnovští	však	po	velkém	boji	zví-
tězili	 6/2	 a	 zajistili	 si	 tak	 postup	 do	 finále	 proti	 TK	 Agrofert	
Prostějov.	Za	tým	Prostějova	dokonce	nastoupila	i	hráčka	z	Tiš-
nova,	která	se	připravuje	pod	vedením	trenérů	střídavě	v	Tišno-
vě	i	Prostějově.	Na	Prostějov	náš	tým	bohužel	nestačil	a	prohrál	

8/0.	 Zhodnocení	 celého	 krajského	 finále	 zní	 takto:	 Tišnov	 byl	
ve	 finále	a	získal	neuvěřitelné	2.	místo.	Finálové	utkání	hrálo	
deset	dětí	a	z	 toho	bylo	pět	z	Tišnova	(Emily	Bukalová,	Dani-
el	Sláma,	Vojtěch	Tobiasz,	Sophia	Schulz	a	Charlotte	Musilová,	
která	nastoupila	za	Prostějov).
	 V	kategorii	minitenisu	je	2.	místo	pro	SK	Tenis	Tišnov	obrov-
ský	úspěch.	Minitenis	se	v	rámci	Českého	tenisového	svazu	hra-
je	již	15	let	a	za	celou	dobu	se	klubu	podobný	úspěch	nepovedl.	
Přejeme	dětem,	aby	se	jim	tak	dařilo	i	nadále.
	 Za	přípravou	dětí	stojí	tým	trenérů:	Zdeněk	Kunický,	Kamila	
Prudká,	 Kamila	 Goldmanová,	 Dominik	 Kučera,	 Filip	 Křipský,	
Dominik	Zachoval,	Libuše	Čermáková,	Ludmila	Vojtová,	Tomáš	
Stříteský,	Daniel	Kučera	a	Jan	Robiček.	Děkujeme	také	našemu	
největšímu	 partnerovi,	 kterým	 je	 MĚSTO	 TIŠNOV.	 Dále	 klub	
podporují	Jihomoravský	kraj	a	MŠMT.

	 Letošní	 turnajová	 sezóna	 v	 Tišnově	 na	 Ostrovci	 je	 v	 plném	
proudu	 a	 vrcholem	 bude	 konec	 srpna,	 kdy	 se	 SK	 tenis	 Tišnov	
ujme	pořádání turnaje kategorie „A“ mladších žákyň.	Turnaj,	
na	který	přijede	špička	z	celé	ČR,	je	vůbec	poprvé	v	historii	pořá-
dán	i	v	Tišnově.	Pro	klub	samotný	je	tato	událost	velkým	svátkem	
sportu	a	všech	šest	kurtů	včetně	zázemí	bude	dokonale	připra-
veno	na	pořádání	takto	významné	akce.	Právě	možnost	rozšíře-
ní	areálu,	které	proběhlo	ve	spolupráci	z	AFK	Tišnov	a	městem	
Tišnov,	 posunulo	 tenisový	 klub	 mezi	 možné	 pořadatele	 těchto	
elitních	akcí	a	Český	tenisový	svaz	nám	tuto	příležitost	nabídl.	
Turnaj	začíná	kvalifikací	pro	32	hráček	ve	čtvrtek	27.	8.	2020.	
Od	pátku	do	pondělí	pak	pokračuje	hlavní	soutěž	pro	48	hráček.	

	 Zveme	tímto	všechny	tenisové	příznivce,	aby	se	přišli	podívat	
v	 termínu	 od 27. 8. do 31. 8. 2020 do tenisového areálu 
na Ostrovci,	kde	bude	k	vidění	kvalitní	žákovský	tenis.
	 Mezi	mnoha	turnaji,	které	klub	letos	již	pořádal,	bylo	malou	
generálkou	uspořádání	 turnaje	mladších	 žákyň	kategorie	 „B“,	
na	který	přijelo	také	ze	všech	koutů	naší	republiky	47	hráček.	
Ve	velice	dobře	obsazeném	turnaji	zvítězila	Sofie	Hettlerová	(TK	
ŠKODA	PLZEŇ).	Na	ostatních	turnajích	kategorie	„C“	se	dařilo	
i	domácím	hráčům	a	mezi	vítěze	ve	svých	kategoriích	se	zařadili	
Matyáš	 Řezanina,	Terezie	Hrdličková,	Charlotte	 Musilová,	 Ja-
kub	Goldman,	Karel	Brusenbauch	a	Karolína	Podborská.

Sport

mINITENIS NA KrAJSKÉm fINáLE VE ZNOJmĚ
Zdeněk Kunický

POPrVÉ V HISTOrII TUrNAJ „A“ NA OSTrOVCI
Zdeněk Kunický

Minitenisové družstvo Tišnov. Foto: Zdeněk Kunický
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Tišnovské noviny

Stříbro Mihulové z Mistrovství Moravy
	 2.	srpna	se	konalo	venkovní	Mistrovství	
Moravy	a	Slezska	(MMaS)	v	Olomouci,	kde	
prokázala	velký	díl	bojovnosti	Soňa	Mihu-
lová	a	na	3	000	m	překážek	si	doběhla	pro	
2.	místo	mezi	juniorkami.	Poté	Hana	Blaž-
ková	mezi	 dorostenkami	na	100	m	sprint	
podlehla	až	ve	finále	olomoucké	Kubíčkové	
a	získala	také	stříbro.	V	pětiboji	mladších	
žákyň	si	přivezla	z	MMaS	z	Třince	Aneta	
Seberová	9.	místo	výkonem	2	493	b.	(60	m	
–	8,55	s;	60	m	př.	–	9,96	s;	dálka	443	cm;	
míček	31,38	m;	800	m	–	2:53,88).	Poté	si	
vylepšila	 pětibojařský	 výkon	 na	 mítinku	
v	Nové	Včelnici	6.	7.	2020	výkonem	2	564	
b.	(60	m	–	8,56	s;	60	m	př.	–	9,91	s;	dálka	
443	cm;	míček	31,85	m;	800	m	–	2:48,14).
	 Zdařilou	 půlsezónu	 měla	 letos	 do-
rostenecká	 sprinterka	 Hana	 Blažková.	
Na	 mítinku	 ve	 Svitavách	 zaběhla	 velmi	

kvalitní	čas	na	100	m	11,82	s,	který	zo-
pakovala	 na	 Pražských	 memoriálech	
31.	 7.	 v	 přímém	 souboji	 s	 nejlepšími	
českými	 sprinterkami.	 Zároveň	 se	 stala	
členkou	 reprezentační	 štafety	 4×100	m.	
Na	mítinku	v	Táboře	se	juniorské	kvarte-
to	Kubíčková	–	Mičůnková	–	Šplechtnová	
–	Blažková	přiblížilo	na	pár	setin	české-
mu	rekordu.	Hanka	je	i	ceněnou	členkou	
družstva	Junior	Brno,	kde	na	prvním	kole	
ve	Vyškově	posbírala	maximální	počet	33	
bodů	 za	 3	 vítězství	 na	 100	m	 (12,42	 s),	
200	m	(25,10	s)	a	100	m	př.	(14,75	s).

Družstvo přípravek do krajského finále
	 Na	 konci	 června	 proběhla	 dvě	 kola	
družstev	 atletických	 přípravek	 (nar.	 2009	
a	mladší).	V	Kuřimi	a	Boskovicích	nastou-
pila	dvě	tišnovská	smíšená	družstva	(8	dí-
vek	+	8	chlapců)	a	družstvo	„A“	vybojovalo	

postup	 do	 krajského	 finále	 ve	 Slavkově,	
které	se	uskuteční	19.	9.	O	postup	se	nej-
větší	 měrou	 zasloužili:	 Ellen	 Ondrušková,	
Jakub	Šibor,	Karolína	Lamačová,	Kateřina	
Kocůrová,	Kateřina	Mašínská	a	Ondřej	Ma-
chovský.	První	atletické	zkušenosti	z	ofici-
álních	závodů	mají	za	sebou	Anežka	Koců-
rová,	Antonín	Bublan,	Kateřina	Modřická,	
Klára	 Kněžínková,	 Kristýna	 Tešnarová,	
Lukáš	Kuchařík,	Marek	Laštovička,	Martin	
Polívka,	Matěj	Beneš,	Matyas	Sebera,	Pav-
la	Krchová,	Peter	 Jánoši,	Tomáš	Navrátil,	
Vilém	Krch	a	Magdalena	Januzsová.

ATLETICKá PŮLSEZóNA
Martin Sebera

Datum Čas Utkání nebo název akce Místo Organizuje

tenis Čt 27. 8. 2020 10.00 kvalifikace	turnaje	třídy	A	mladších	žákyň ostrovec Sk	Tenis	Tišnov

tenis Pá 28. 8. 2020 9.00 Turnaj	třídy	A	mladších	žákyň ostrovec Sk	Tenis	Tišnov

tenis So 29. 8. 2020 9.00 Turnaj	třídy	A	mladších	žákyň ostrovec Sk	Tenis	Tišnov

fotbal So 29. 8. 2020 9.00 AFk	Tišnov	–	Tatran	kohoutovice,	st.	a	ml.	žáci ostrovec AFk	Tišnov

fotbal So 29. 8. 2020 14.15 AFk	Tišnov	–	FC	Ivančice,	st.	a	ml.	dorost Dolní	Loučky AFk	Tišnov

tenis Ne 30. 8. 2020 9.00 Turnaj	třídy	A	mladších	žákyň ostrovec Sk	Tenis	Tišnov

fotbal Ne 30. 8. 2020 16.30 AFk	Tišnov	–	FC	Soběšice,	muži Čebín AFk	Tišnov

fotbal St 2. 9. 2020 16.00 AFk	Tišnov	–	Sk	Vojkovice,	st.	a	ml.	dorost ostrovec AFk	Tišnov

tenis So 12. 9. 2020 8.30 Wilson	Cup,	turnaj	starších	žáků	a	žákyň ostrovec Sk	Tenis	Tišnov

fotbal So 12. 9. 2020 9.00 AFk	Tišnov	–	Sokol	Novosedly,	st.	a	ml.	žáci ostrovec AFk	Tišnov

tenis Ne 13. 9. 2020 8.30 Wilson	Cup,	turnaj	starších	žáků	a	žákyň ostrovec Sk	Tenis	Tišnov

pétanque Ne 13. 9. 2020 13.30 Šerkovické	koulení hřiště	Šerkovice oÚ	Šerkovice

tenis Ne 13. 9. 2020 14.00 Wilson	Cup,	turnaj	v	minitenisu ostrovec Sk	Tenis	Tišnov

fotbal Ne 13. 9. 2020 16.00 AFk	Tišnov	–	Fk	Zbraslav,	muži ostrovec AFk	Tišnov

různé St 16. 9. 2020 17.00 Akademie	sportovních	spolků sport.	hala	SSk SSk	Tišnov

basketbal So 19. 9. 2020 9.00 Skb	Tišnov	–	bk	blansko,	dívky	u17 sport.	hala	SSk Sk	basket	Tišnov

fotbal So 19. 9. 2020 13.15 AFk	Tišnov	–	Dubňany/Mutěnice,	st.	a	ml.dorost ostrovec AFk	Tišnov

karate Ne 20. 9. 2020 8.00 Turnaj	v	karate sport.	hala	SSk Sokol	Tišnov

atletika So 26. 9. 2020 9.00 Skokanský	trojboj	družstev,	Atl.	4boj	pro	děti hřiště	u	ZŠ	28.	října Ak	Tišnov

futsal So 26. 9. 2020 20.00 ASM	Dolní	Loučky	b	–	Havlíčkův	brod sport.	hala	SSk ASM	Dol.	Loučky

futsal Ne 27. 9. 2020 9.00 krajský	přebor,	4	zápasy	turnajovým	způsobem sport.	hala	SSk 1.	FC	květnice

basketbal Po 28. 9. 2020 9.00 Skb	Tišnov	–	Prostějov,	dívky	u14 sport.	hala	SSk Sk	basket	Tišnov

KAm V TIŠNOVĚ ZA SPOrTEm

Soňa Mihulová zdolává vodní příkop.
Foto: Ondřej Blažek
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Datum Čas Akce Místo Organizuje

St 2. 9. 10.00–12.00 knižní	klubík	s	hostem:	Rosteme	hravě	a	zdravě Městská	knihovna	Tišnov Městská	knihovna

Pá 4. 9. 15.30–18.00 Studánkové	narozeniny	 Park	pod	kostelem	v	Tišnově RC	Studánka

Pá 4. 9. 22.00–04.00 Reggae	party Gatsby	music	bar Gatsby	music	bar	

So 5. 9. 07.30–18.00 Přehlídka	elegance	historických	vozidel
náměstí	Míru	Tišnov	–	
náměstí	Palackého	Lomnice

Autoklub	Tišnov

So 5. 9. 22.00–04.00 Summer	Party,	DJ	Harosh Gatsby	music	bar Gatsby	music	bar	

Út 8. 9. 17.00–21.00 králové	videa kino	Svratka kino	Svratka

Pá 11. 9. 21.00–02.00
band	of	Heysek	/blues/	+	Stompin	Dog	/rock	clasic	
covers/

Gatsby	music	bar Gatsby	music	bar	

So 12. 9. 8.00–10.00 bleší	trhy	a	Happening	bez	obalu nám.	Míru	a	nám.	28.	října Ekoporadna	Tišnovsko

So 12. 9. 9.00–17.00 Flying	rumor hasičská	stanice HMC	z.	s.

So 12. 9. 22.00–04.00
Gatsby's	fever	DJ	Messer	–	pravidelná	sobotní	
tancovačka

Gatsby	music	bar Gatsby	music	bar	

So–
Ne

12.–13. 
9.

9.00–17.00 Rozloučení	s	prázdninami	v	Galerii	PATRIoT Galerie	PATRIoT Galerie	PATRIoT

St 16. 9. 17.00–18.30 uVČ	–	Architektura	Velké	Moravy Městská	knihovna	Tišnov Městská	knihovna

Čt 17. 9. 08.30–10.30 Snídaně	v	knihovně:	Precizní	medicína Městská	knihovna	Tišnov Městská	knihovna

Pá 18. 9. 19.00–21.30 Cappella	Mariana	–	Concentus	Moraviae kostel	sv.	Václava MěkS	Tišnov

Pá 18. 9. 22.00–03.00 Prago	union	v	Gatsby Gatsby	music	bar Gatsby	music	bar	

So 19. 9. 14.00–17.00 Dny	evropského	dědictví areál	Porta	coeli	–	opatství Podhorácké	muzeum

So 19. 9. 22.00–04.00 Summer	party,	DJ	Harosh Gatsby	music	bar Gatsby	music	bar	

Ne 20. 9. 19.00–21.30 Cavewoman	–	nový	termín	za	zrušené	představení kino	Svratka MěkS	Tišnov

St 23. 9. 15.00–16.15 Písničky	ze	starých	časů	–	Mezi	Aší	a	Čiernou
Penzion,	králova	1742,	
Tišnov

deToX

So 26. 9. 10.00–23.00 Svatováclavské	hody	2020	–	Tišnováci	Tišnovákům
nám.	Míru,	sokolovna,	
Inspiro,	Müllerův	dům

Město	Tišnov

KAm V TIŠNOVĚ
přehled akcí v Tišnově a okolí

září
 číslo 09

2020

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:

19.	5.	–	17.	11.	2020 Dravci	České	republiky			 Podhorácké	muzeum	v	Předklášteří

30.	6.	2020	–	24.	1.	2021 Staré	pověsti	české	a	moravské Podhorácké	muzeum	v	Předklášteří

1.	9.	–	30.	10.	2020 kreativní	fotografie	aneb	podvodní	svět	jinak Městská	knihovna	Tišnov

5.	9.	–	31.	10.	2020
Michal	beneš,	Pavel	bortlík,	bohumil	kabeš,	Miroslav	Zavadil	
–	výstava	fotografií

Domov	sv.	Alžběty

25.	9.	–	27.	9.	2020 Místní	hodová	výstava	drobného	zvířectva Inspiro

25.	9.	–	18.	10.	2020 Výstava	návrhů	revitalizace	nám.	Míru Muzeum	města	Tišnova

KAM v Tišnově zobrazuje pouze akce zadané a uveřejněné organizátory do data uzávěrky na portálu Kultura v Tišnově a okolí – www.kulturatisnov.cz
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KNIžNí KLubíK S HOSTEM
Rosteme hravě a zdravě
Martina Šaclová
2. 9. 2020 v 10.00 hod.
Městská knihovna Tišnov

Už s miminkem můžeme trávit čas aktivně. Tato 
přednáška by měla rodiče seznámit se specifiky 
vývoje dítěte v prvním roce života a přinést jim 
praktické ukázky, jaké hry a činnosti děťátko 
rozvíjejí a podporují ve zdárném vývoji. Vhodně 
zvolenou činností totiž můžeme miminko nejen 
zabavit, ale i zklidnit a mnohé naučit. Akce je ur-
čena pro rodiče s dětmi do 1 roku věku. 

STuDáNKOVé NAROzENINy
4. 9. 2020, 15.30–18.30 hod.
Park pod kostelem v Tišnově

Přijďte s dětmi na oslavu Studánkových naro-
zenin a užijte si báječné odpoledne. Pobaví vás 
Sportovní pohádka v podání divadla Kufr a di-
vadlo ÚDiF (Úžasné divadlo fyziky). Děti ocení 
pohádkové úkoly s odměnou a skákací hrady. 
Rezervace není nutná. Vstupné dobrovolné. Jste 
srdečně zváni!  

PETR LICHTENbERg – obrazy
ŠTěPáNKA A VLADIMíR TRbuŠKOVI
– keramika 
5.–28. 9. 2020 
synagoga Lomnice

Petr Lichtenberg se řadí svojí tvorbou mezi 
představitele fotografického realizmu v malbě. 
Manželé Trbuškovi představí interiérovou i exte-

riérovou keramiku od tvarových objektů až po fi-
gurální tvorbu. Vernisáž 5. 9. 2020 ve 14.00 hod.

VýTVARNá HERNA 
beseda s Veronikou Psotkovou
6. 9. 2020, 15.00–17.00 hod.
galerie Josefa Jambora

Hravé tvoření pro děti od 2 do 10 let na téma 
sochaření a experimentů s různými materiály, 
od sádry po drátěné pletivo. Lektorka: Lucie Za-
mazalová. Na akci naváže beseda se sochařkou 
V. Psotkovou spojená s projekcí realizovaných děl 
ve veřejném prostoru českých i zahraničních měst. 

KRáLOVé VIDEA
8. 9. 2020, od 17.00 hod.
Kino Svratka

Dokument produkčních společností Artactive 
production a Blackout production vás vezme zpět 
do časů, kdy vládly rychlodabingy, filmy se na-
kupovaly na černých burzách a hromadně se po-
řádaly domácí videoprojekce. Jak na svoji dobu 
vzpomínají tehdejší piráti, dabéři a distributoři. 
Projekce spojená s debatou s tvůrci dokumentu. 
Před projekcí ve foyer kina od 17.00 hod. malé 
dabingové studio. 

záKLADy RObOTIKy
aneb co nabízí trh
Hana Šandová
10. 9. 2020, 13.00–17.00 hod.
Městská knihovna Tišnov

Úvod do robotiky jako prostředku pro rozvoj 
informatického myšlení. Přehled nejznámějších 
dostupných platforem a jejich zařazení, ukázky 
a první krůčky s Beeboty a Ozoboty. Je nutné se 
přihlásit na www.mktisnov.cz.

CHARITNí bLEŠí TRH
12. 9. 2020, 8.00–11.00 hod.
nám. Míru, Tišnov

Oblastní charita Tišnov se zúčastní Tišnovských 
bleších trhů. Budeme rádi, pokud nás podpoříte. 
Darujte nám zachovalé věci, které už nevyužíváte, 
ale někomu jinému by mohly ještě dobře sloužit. 
Anebo si naopak u našeho stánku něco pěkného 
za dobrovolný příspěvek vyberte. Výtěžek z akce 
bude věnován charitní službě Domácí hospic 
Porta Vitae.

bLEŠí TRHy
A HAPPENINg bEz ObALu
12. 9. 2020, 8.00–11.00 hod.
nám. Míru a nám. 28. října, Tišnov

Bleší trh se uskuteční v rámci sobotních tiš-
novských trhů. Přihlášky u paní Zavřelové, tel. 
549 439 851. Předměty pro benefiční prodej lze 
odevzdat v Ekoporadně 3. 9. a 10. 9., 14.00 až 
18.00. Na bleší trhy naváže Happening bez obalu 
na nám. 28. října. Seznámíte se s tipy na bezo-
balové vedení domácnosti, otestujete, ochutnáte, 
odnesete si recept. Na akci budou připraveny ak-
tivity pro děti. 

FLyINg RuMOR
12. 9. 2020, 9.00–17.00 hod.
Areál hasičské stanice, Tišnov

Den otevřených dveří profesionálních i dobro-
volných hasičů města Tišnova a akce pro veřej-
nost v areálu hasičky: výstava amerického do-
bového tábora. Pietní akt k ukončení II. světové 
války a sestřelení Liberatoru ve 14.00 u pomníku 
před hasičkou. 

ROzLOučENí S PRázDNINAMI
V gALERII PATRIOT
12.–13. 9. 2020, 9.00–17.00 hod.
galerie PATRIOT, Štěpánova 1964, 
Tišnov 
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Komentovaná prohlídka expozice minerálů, pro 
děti malování na obličej, kamínky pro radost 
a další... Vstupné dle ceníku galerie.
www.galeriepatriot.cz.

ŠERKOVICKé KOuLENí – 14. ročník
13. 9. 2020, od 13.30 hod.
hřiště v Šerkovicích

Otevřený turnaj v pétanque dvojic v kategoriích 
dvojice dospělí a dvojice děti. Limit účastníků je 
50 dvojic. Informace, případné přihlášky na tel. 
777 765 882.

záKLADy RObOTIKy II
aneb krotíme roboty
Hana Šandová
15. 9. 2020, 13.00–17.00 hod.
Městská knihovna Tišnov

Navazující workshop. Bloková programovací 
prostředí, zaměříme se na pokročilejší úlohy 
s Ozoboty a zaměříme se na robotické stavebnice 
Lego a MakeBlock. Je nutné se přihlásit na www.
mktisnov.cz.

CVIčENí PRO žENy
zdravá a krásná
16. 9. 2020, 8.00–8.45 hod.
Rodinné centrum Studánka

Připojte se k rannímu cvičení žen pod vedením 
zkušené fyzioterapeutky Mgr. Martiny Šaclové. 
Zaměřujeme se zejména na správné držení těla, 
aktivaci hlubokého stabilizačního systému a pre-
venci bolestí pohybového aparátu. Je nutné při-
hlásit se předem. 

SNíDANě V KNIHOVNě
Precizní medicína
MuDr. Petr Hora, MbA
17. 9. 2020, 8.30 hod.
Městská knihovna Tišnov

Preventivní medicína v pravém slova smyslu 
musí být založena na základních předpokladech 
pro rozvoj nemocí – našeho genomu a mikrobio-

mu. Ideálním doplňkem jsou potravinové alergie 
a intolerance. Holistický přístup poskytující do-
poručení na základě těchto dat je ideální mož-
ností skutečně účinné a včasné prevence.

VůNě, TEPLO z VčEL
& komentovaná prohlídka výstavy
20. 9. 2020, 14.00–17.00 hod.
galerie Josefa Jambora

Praktický workshop výroby svíček z včelího vos-
ku, medového mýdla a parfému pro všechny ge-
nerace. Lektorka: Irena Iškievová. Následuje ko-
mentovaná prohlídka výstavy Vývěr ze sbírek 
s autorem Janem Karpíškem.

Křest katalogu: M. Skalický, 15.00 hod.
Katalog výstavy Tanec v temnotách vydaný Gale-
rií Josefa Jambora pokřtí autor Martin Skalický 
u sochy starého anděla Nedělám si strachy pod 
tišnovskou radnicí. Sraz účastníků v galerii.

DEN CHARITy
23. 9. 2020, 13.00–18.00 hod.
Park pod kostelem v Tišnově

Rukodělné stánky, dárky od srdce a strom přání 
najdete u příležitosti Dne Charity v tišnovském 
Parku pod kostelem. S pomocí lektorů si snad-
no vyrobíte drobný dárek, který můžete věnovat 
svým blízkým nebo osamělým lidem. Na „Strom 
přání“ přímo v parku budete moci zavěsit po-
vzbudivý vzkaz či přání pro lidi v obtížné životní 
situaci. Akce je určena všem generacím.

PřEDŠKOLáčEK
23. 9. 2020, 15.00 nebo 16.00 hod.
zŠ 28. října, Tišnov

V 1. pololetí školního roku 2020/2021 otevíráme 
opět edukativně-stimulační skupinky pro před-
školní děti a jejich rodiče (15 setkání). V Před-
školáčku pracuje s dětmi a jejich rodiči psycho-
ložka Mgr. Hana Pelčáková Kubecová.

PřEDPORODNí PříPRAVA
24. 9. 2020, 18.15–20.15 hod.
Rodinné centrum Studánka

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

VýSTAVA NáVRHů
revitalizace nám. Míru
od 25. 9. 2020, 17.00 hod.
do 18. 10. 2020
Muzeum města Tišnova

Dovolujeme si Vás pozvat v pátek 25. září 2020 
v 17 hodin do Müllerova domu na zahájení vý-
stavy, na které budou představeny návrhy všech 
zúčastněných autorů v architektonické soutěži 
revitalizace nám. Míru. Během vernisáže proběh-
ne také diskuze s porotci a účastníky soutěže.  

MíSTNí HODOVá VýSTAVA
DRObNéHO zVířECTVA
25. 9. 2020, 14.00–16. hod.
26.–27. 9. 2020, 8.00–16.00 hod. 
areál Inspira, Riegrova, Tišnov

ZO ČSCH Tišnov zve na místní hodovou výsta-
vu drobného zvířectva. Vystaveni budou králíci, 
drůbež, holubi a expozice exotů. V neděli v 15.00 
proběhne předání čestných cen a vyhodnocení 
výstavy. Bližší informace podá a přihlášky přijí-
má Yveta Schneiderová, tel. 603743456, yveta.
schneiderova@seznam.cz.

DEN OTEVřENýCH DVEří
KRáLOVy JESKyNě
26. – 27. 9. 2020
9.00–16.00 hod.

V rámci Svatováclavských hodů nabízí speleolo-
gové ZO 6-07 ČSS Tišnovský kras pro veřejnost 
možnost prohlídky Královy jeskyně na Květni-
ci s odborným výkladem. Trasa k jeskyni bude 
značena šipkami od Penzionu na Králově ulici. 
Doporučujeme pevnou obuv.
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program Kina Svratka

září
 číslo 09

2020

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

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

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

uPOzORNěNí – nad 100 osob platí povinnost mít nasazenou 
roušku, proto prosíme o roušky s sebou.
Možnost zakoupení jednorázové roušky na místě.

1.
út

14.00 HODINářůV učEŇ
ČR | 102' | pohádka | přístupné | 50 Kč 

17.00 bOuRáK BIO SENIOR
ČR | 110' | komedie | 12+ | 70 Kč 

2.
st

19.30 AVA: bEz SOuCITu PREMIÉRA
USA | 96' | akční | 15+ | 130 Kč | tit. 

3.
čt

19.30 NOVí MuTANTI PREMIÉRA
USA | 95' | akční/fantasy | 12+ | 130 Kč | tit. 

4.
pá

19.30 MuLAN PREMIÉRA 3D
USA | 106' | dobrodružný/rodinný | přístupné |
150/130 Kč | dab. 

5.
so

17.00 SCOOb!
USA | 93' | animovaný | přístupné | 130/110 Kč | dab. 

19.30 TENET
USA/VB | 150' | akční/sci-fi | 12+ | 130 Kč | tit. 

6.
ne

17.00 TROLLOVé: SVěTOVé TuRNé
USA | 91' | animovaný | přístupné | 130/110 Kč | dab. 

19.30 ŠTěSTí JE KRáSNá VěC
ČR | 99' | komedie | přístupné | 130/110 Kč 

8.
út

18.00 KRáLOVé VIDEA
ČR | 82' | dokument | přístupné | 130/110 Kč 
Projekce spojená s debatou s tvůrci dokumentu. 

9.
st

19.30 ŠARLATáN
ČR/IR/PL/SR | 118' | životopisný/drama| 12+ | 130 Kč 

10.
čt

19.30 žENSKá POMSTA PREMIÉRA
ČR | 88' | komedie | 12+ | 130 Kč 

11.
pá

19.30 KRAJINA VE STíNu PREMIÉRA
ČR | 135' | drama/histor. | 15+ | 130 Kč 

12.
so

17.00 DěDA POSTRACH RODINy PREMIÉRA
USA | 98' | komedie/rodinný | přístupné | 130/110 Kč |
dab. 

19.30 MuLAN
USA | 106' | dobrodružný/rodinný | přístupné |
130/110 Kč | dab. 

15.
út

19.30 TAJEMNí IMPRESIONISTé PREMIÉRA FK
ITA | 90' | dokument | přístupné | 100 Kč | tit. 

16.
st

19.30 NOVí MuTANTI
USA | 95' | akční/fantasy | 12+ | 130 Kč | tit. 

17.
čt

19.30 AFTER: PřIzNáNí PREMIÉRA
USA | romantický | 12+ | 130 Kč | tit. 

18.
pá

19.30 KINgSMAN: PRVNí MISE PREMIÉRA
USA/VB | akční/komedie | 15+ | 130 Kč | tit. 

19.
so

17.00 PRINCEzNA zAKLETá V čASE PREMIÉRA
ČR | 112' | pohádka/rodinný | přístupné | 130/110 Kč 

20.00 žENSKá POMSTA
ČR | 88' | komedie | 12+ | 130 Kč 

22.
út

19.30 KRAJINA VE STíNu
ČR | 135' | drama/histor. | 15+ | 130 Kč 

23.
st

19.30 DěDA POSTRACH RODINy
USA | 98' | komedie/rodinný | přístupné | 130/110 Kč | 
dab. 

24.
čt

19.30 bábOVKy PREMIÉRA
ČR | 97' | komedie/drama | 12+ | 130 Kč 

25.
pá

17.00 PRINCEzNA zAKLETá V čASE
ČR | 112' | pohádka/rodinný | přístupné | 130/110 Kč 

27.
ne

19.30 bábOVKy
ČR | 97' | komedie/drama | 12+ | 130 Kč 

29.
út

19.30 CORPuS CHRISTI PREMIÉRA FK
PL | 116' | drama | 15+ | 100 Kč | tit. 

30.
st

19.30 AVA: bEz SOuCITu
USA | 96' | akční | 15+ | 130 Kč | tit. 
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GDP KORAL, s. r. o
společnost se zahraniční účastí zabývající se výrobou vyztužených 
plastů (kompozitů) se sídlem v Tišnově hledá vhodné kandidáty 
na pozici:

Pokud Vás tato nabídka oslovila, doneste/zašlete svůj životopis na adresu společnosti
Za mlýnem 5, 666 01 Tišnov k rukám paní Cibulkové případně e-mailem: cibulkova@gdpkoral.com

Pracovní náplň

• příprava výrobní linky
• příprava matrice
•  obsluha výrobní linky, včetně rozjezdu, doplňování 

materiálu, čištění, odstraňování a prevence drobných 
závad

• kontrola kvality a detekce neshod
• práce s výrobní dokumentací a měřidly
• práce s formami a přípravky
•  dodržování pořádku ve výrobní hale, míchárně, 

shromaždištích odpadů a na dalších plochách
 a dle plánu úklidu areálu
•  výkon práce dle instrukcí a požadavků od vedoucího 

směny

Požadavky

• střední vzdělání s výučním listem, praxe není požadována
•  zdravotní způsobilost pro nepřetržitý provoz a 12hodinové 

směny
• manuální zručnost, schopnost pochopit zadaný úkol
• schopnost řešit jednodušší problémy
• rychlost, preciznost, dodržování kvality a pořádku

Nabízíme

•  základní měsíční mzda včetně osobního ohodnocení
 25.000–29.000 Kč
• měsíční odměny za plnění plánu až 5.000 Kč
• roční odměny za splnění plánu a přítomnost až 10.000 Kč
• příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené

Operátor výrobní linky

Operátor výrobní linky je pracovník schopný řádně vykonávat příslušné aktivity při výrobě na linkách, přípravě linek, kont-
role průběhu výroby, kontrole kvality a měření vyrobených profilů, případně jejich ukládání, balení nebo přepravě k dalšímu 
opracování v rámci společnosti. Práce je v nepřetržitém provozu.
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Požadavky: • fyzicky zdatný, manuálně zručný
 • spolehlivý, samostatný
 • řidičský průkaz sk. B

Náplň práce: •  údržba veřejné zeleně, sekání travnatých 
ploch a plení květinových záhonů

 • údržba místních komunikací
 • manipulace s odpady
 • drobné technické opravy, zimní údržba
 •  práce s křovinořezem, motor. pilou, ploto-

střihem a pod.

Finanční ohodnocení podle praxe
 • možnost osobního ohodnocení, stravenky

Pracovní poměr bude sjednán po vzájemné dohodě. 
Nástup možný ihned.

Zájemci se mohou přihlásit: Obec Hradčany 
Kontaktní osoba: Ludmila Špačková, starostka obce
tel: 774 409 445, starosta@hradcanyutisnova.cz

Obec Hradčany
přijme

Pracovníka údržby obce a veřejné zeleně





hody
25.–27. 9. 2020  Tišnov

TIŠNoVÁCI TIŠNoVÁKŮM

sVaToVÁClaVsKé

HLAVNÍ PROGRAM  sobota 26. 9. 2020
10.00–10.15 Slavnostní zahájení hodů s požehnáním stárků • náměstí Míru
  starostou Jiřím Dospíšilem a děkanem Josefem Rybeckým 

10.15–10.20 Oplétání máje • náměstí Míru

10.20–10.25 Odjezd stárků na koňském spřežení na cestu po Tišnově • náměstí Míru

10.30–11.30 Shot-C – koncert • náměstí Míru

 11.30–12.30 dopolední program stárků – zvaní na hody se zpěvem a tancem • náměstí Míru 

 14.00–15.30 Cimbálová muzika Tomáše Zouhara • náměstí Míru

 16.00–17.45 Koncert skupiny Ha-kapela • náměstí Míru

 18.00–19.30 Odpolední hodový program • náměstí Míru
   vystoupení stárků, soud nad kohoutem, předání hodového práva, 
  pásmo lidových tanců dětí z KVJ, – k poslechu i tanci hraje Miločanka 

 20.00–02.00 Hodová zábava (varianta 1 – vnitřní) – k poslechu a tanci hraje Miločanka • sokolovna

20.00–23.00 Hodová zábava (varianta 2 – venkovní) – k poslechu a tanci hraje Miločanka • náměstí Míru

DOPROVODNY�  PROGRAM  pátek 25. 9. 2020
 17.00 Výstava návrhů revitalizace nám. míru – vernisáž • Müllerův dům

 16.00–18.00 Zdobení a stavění máje se stárky • náměstí Míru

 20.00 Setkání stárků pod májou • náměstí Míru

14.00–18.00 Výstava Českého svazu chovatelů Tišnov • areál Inspiro

 9.00–20.00 Lunapark • u sokolovny

DOPROVODNY�  PROGRAM  sobota 26. 9. 2020
 9.00–16.30 Svatováclavské trhy • náměstí Míru

 9.00–12.30 dětský atletický čtyřboj a skokanský trojboj • hřiště ZŠ 28. října

 9.00–16.00 den otevřených dveří Královy jeskyně • Králova jeskyně, Květnice

 9.00–17.00 Výstava návrhů revitalizace nám. míru • Müllerův dům

 9.00–12.00 Jarmark neziskovek • náměstí Komenského

 9.00-15.00 Výtvarné dílničky pro děti • areál Inspiro 
 8.00–18.00 Výstava Českého svazu chovatelů Tišnov • areál Inspiro

 9.00–20.00 Lunapark • u sokolovny

DOPROVODNY�  PROGRAM  neděle 27. 9. 2020
 8.45–10.00 Slavnostní svatováclavská mše svatá • náměstí Míru

 9.00–16.00 den otevřených dveří Královy jeskyně • Králova jeskyně, Květnice

 9.00–17.00 Výstava návrhů revitalizace nám. míru • Müllerův dům

 8.00–16.00 Výstava Českého svazu chovatelů Tišnov • areál Inspiro

Vstupenky
na hodovou zábavu 

(vnitřní varianta)
pouze na místě

v den akce 150 Kč

Programová změna vyhrazena, sledujte aktuální infomace na webu a Facebooku pořadatelů


