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Prodej abonmá: TIC Tišnov, náměstí Míru 120, tel. +420 549 410 211, tic@kulturatisnov.cz
Otevírací doba září: po, pá 8.00–12.30, 13.00–18.00; út–čt 8.00–12.30, 13.00–15.30;
 so, ne 9.00–12.30, 13.00–15.30
Prodej vstupenek: TIC Tišnov nebo on-line na webu v sekci program Kina Svratka

7. 10. 2020   tango quartetto re campo
Sezónu Klubu přátel hudby odstartují projektem Historia del tango, v němž se posluchači 

budou moci pokochat i pohledem na taneční performanci. 

18.  11. 2020   trio incendio
Jeden z nejlepších mladých souborů ověnčený bezpočtem mezinárodních úspěchů.

16. 12. 2020   pavel šporcl – adventní koncert
Fenomenální houslista představí to nejlepší ze svého repertoáru a nebudou chybět ani koledy, 

v nichž jej doprovodí místní gymnaziální pěvecký sbor pod vedením Kateřiny Pospíšilové.
*Pro držitele abonmá platí vstupenky do sektoru „B“

26. 12. 2020   tišnovský komorní orchestr
Štěpánský koncert, kde se TiKO představí s reedicí Rybovy mše vánoční z roku 2014 společně s Královopolským 

chrámovým sborem.

10. 2. 2021    clarinet factory
Špičkové seskupení, které se zbrusu novým albem Pipers slaví úspěchy

doslova po celém světě.

17. 3. 2021    tadeáš hoza
Pěvecký recitál barytonisty, mladé vycházející hvězdy.

12. 5. 2021   tišnovský komorní orchestr
Tradiční zakončení sezóny v podání skvělého domácího souboru.

prodej abonmá

od 14. 9. 2020
zahájení prodeje vstupenek na jednotlivé koncerty

od 21. 9. 2020

6 špičkových koncertů
1 bonusový

cena  abonmá
snížená 1 360 Kč
plná 1 550 Kč

www.mekstisnov.cz
 mekstisnov.cz
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	 Vážené	 čtenářky,	 vážení	 čtenáři	 Tiš-
novských	 novin,	 přinášíme	 Vám	 nové	
číslo	 našeho	 regionálního	 magazínu.	
„Jako když se sype listí…“,	 i	 takový	po-
cit	 jsme	 měli	 už	 při	 přípravě	 říjnového	
čísla	novin,	kdy	náš	redakční	stůl	a	mail	
zahrnulo	množství	pozvánek,	 informací	
a	krátkých	článků.	Pro	redakci	 je	vždy	
potěšitelné	 rovnat	 množství	 příspěvků	
pestrých	 jako	 všechny	 barvy	 podzimu,	
než	když	sama	hledá	a	podněcuje	pisate-
le,	aby	obohatili	obsah	každého	vydání.	
	 Hned	po	odeznění	Svatováclavských	
hodů	se	k	oslavě	podzimu	v	Tišnově	mů-
žete	znovu	vydat	na	nám.	Míru	na	dla-
bání	dýní,	s	dobrovolníky	z	Porta	coeli	
ochutnat	 domácí	 mošty	 na	 Slavnosti	
ovoce,	 vyvětrat	 draka	 s	 Brontosaury	
na	Drakiádě	na	polích	nad	Lomničkou	
nebo	 rozsvítit	 svíčku	 při	 Večeru	 so-
kolských	 světel	 na	 soutoku	 Svratky,	
Besénku	a	Loučky.	 Jazz	a	blues	 rozez-
ní	 večerní	 vzduch,	 aby	 s	 koncem	 října	
pořadatelé	 splnili	 jarní	 kulturní	 dluh	
odložených	 akcí	 Jazz	 festu	 či	 Blueso-
vé	pomlázky.	A	k	tradici	podzimu	patří	
i	turistický	výšlap	Tišnovská	50,	která	
letos	jubiluje	50.	ročníkem.	S	matadory	
tišnovského	Klubu	českých	 turistů	ne-
jen	o	turistickém	pochodu	si	porozprá-
věl	 a	připravil	 rozsáhlý	příspěvek	Vác-
lav	Seyfert.

	 O	 čem	 si	 přečtete	 ještě?	 Po	 padesáti	
letech	provozu	se	dočká	obnovy	areál	tiš-
novského	 letního	 kina,	 jak	 to	 zachycuje	
podrobný	materiál	o	plánech	na	celkovou	
rekonstrukci	 i	 vizi	 nového	 vzhledu	 ob-
líbeného	 místa.	 Na	 slavné	 úspěchy	 čes-
kého	hokeje	 zavzpomínáme	v	 rozhovoru	
s	 reprezentačním	 lékařem.	A	k	 toulkám	
spadaným	listím	zase	zvou	redakční	pří-
spěvky	tipů	na	výlet	a	za	zajímavými	kvě-
tinami	pozdního	času.
	 Snad	tedy	ani	ty	temnější	barvy	podzi-
mu,	kratší	dny	a	chladnější	rána	nepronik-
nou	zbytečně	do	hloubky	našich	zkouše-
ných	duší.	Nejistou	dobou	se	nám	nemusí	
hroutit	svět,	když	namísto	strachu	dáme	
prostor	rozvaze,	když	pasivní	pohodlnost	
vystřídáme	aktivním	pohybem,	když	změ-
níme	 jeden	 špatný	 návyk	 v	 dobrý...	 Čas	
od	času	je	třeba	se	vyrovnat	s	omezeními	
nebo	pravidly,	ať	už	v	důsledku	prudkých	
změn,	nebo	vývoje	společnosti.	Někdy	nás	
k	 tomu	donutí	 sama	příroda,	 jindy	moc,	
která	 zrovna	 třímá	 otěže	 rozhodování,	
a	dost	často	nás	sváží	naše	vlastní	chyby	
nebo	limity.	Kéž	si	však	vždy	zachováme	
jasnou	mysl	a	rovnou	páteř,	s	nimiž	se	ne-
necháme	ovládat	vlastním	sobectvím	ani	
manipulovat	davem.
	 Přejeme	čistý	obzor	k	výhledu	a	mysl	
otevřenou	humoru.
	 A	podzim	bude	krásný.	

VŠECHNY BARVY PODZIMU
Vladimír Vecheta



ZÁŘÍ JAKO ZAČÁTEK

Září, neodmyslitelná asociace školáků s aktovkami na zádech 
měla svou každoroční podobu v nástupu nových prvňáčků 
do školních tříd. A zatímco se Tišnovské kulturní léto uzavřelo 
závěrečnými koncerty, otevřely se brány odložených kulturních 
a společenských akcí. Jízdou elegance veteránů si Tišnovský 
autoclub připomenul své 90. narozeniny. To ty Studánkové byly 
teprve 16. Brány zavřených památek odemkly Dny evropského 
dědictví v Lomnici a Předklášteří, doprovázeny excelentní hud-
bou Concentu Moraviae. Obracíme tvář ke slunci babího léta. (vv)

Foto:  Michal Juříček, Salik Sláma, Eliška Vecheta, 
 Vladimír Vecheta, Petr Nahodil
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	 Vážení	čtenáři,	zdravím	Vás	v	poprázdninovém	
období	 a	 využívám	 tohoto	 místa	 k	 informování	
o	dění	v	oblastech	patřících	do	mých	kompetencí.
	 Vytvořili	 jsme	 zadání	 studie	 „Tišnov a jeho 
adaptace na změnu klimatu a mitigační opat-
ření“.	 Za	 účasti	 odborných	 konzultantů	 v	 pra-
covní	 skupině	 jsme	 nadefinovali	 cíle,	 postupy	
a	prioritní	oblasti,	poskytli	 jsme	veškerá	využi-
telná	data,	kterými	MěÚ	disponuje,	a	budeme	če-
kat	na	první	výstupy	–	analytickou	část	a	posléze	
návrhovou	část.	Zpracovatelem	studie	je	Fakul-
ta	 regionálního	 rozvoje	 a	 mezinárodních	 studií	
společně	 s	 Nadací	 Partnerství.	 Touto	 studií	 re-
agujeme	na	celospolečenskou	potřebu.	Základní	
informace	zveřejňujeme	na	www.tisnov.cz/adap-
tace-mitigace.
	 V oblasti sociální	 běží	 práce	 na	 tvorbě	 Komunitního	 plánu	
sociálních	služeb	 (KPSS)	na	Tišnovsku	pro	období	2021–2023.	
Skončené	jsou	kroky	sběru	„tvrdých“	dat	z	Českého	statistického	
úřadu,	probíhají	analýzy	sociálních	služeb	včetně	jejich	financo-
vání,	 souběžně	 je	 zpracováváno	 dotazníkové	 šetření.	 Tyto	 pod-
klady	jsou	základem	pro	návrhovou	část	a	akční	plán.	Kompletní	
KPSS	chceme	stihnout	projednat	na	prosincovém	zastupitelstvu.	
Dalším	 dílčím	 krokem	 je	 též	 poskytnutí	 garance	 pečovatelské	
službě	Charity.	Město	v	loňském	roce	poskytlo	potřebné	garance	
pečovatelské	službě	Centra	sociálních	služeb	Tišnov,	a	to	v	sou-
vislosti	s	navýšením	úvazků	pečovatelek	o	dva	úvazky.	Tento	krok	
reagoval	na	standardy	Regionálních	karet	ze	strany	Jihomorav-
ského	kraje	co	do	dostupnosti	pečovatelské	služby	o	víkendech,	
o	svátcích,	dostupnosti	do	podvečerních	hodin,	a	dále	o	rozšíření	
cílové	skupiny	o	rodiny	s	dětmi.	Pro rok 2021 Rada schválila 
navýšení úvazků pečovatelské služby Oblastní charity Tišnov, 
a to dva nové úvazky.	V	případě	pečovatelské	služby	Oblastní	
charity	Tišnov	je	situace	složitější	o	to,	že	poskytuje	své	služby	
obcím	ORP	Tišnov,	 tj.	městu	Tišnovu,	ale	dominantně	obcím	 I.	
typu	v	ORP	Tišnov.	Pro	Tišnov	tím	vznikl	závazek	finanční	garan-
ce,	ke	kterému	se	v	rámci	spolufinancování	hlásíme.
	 V oblasti školství	 jsme	 po	 dlouhé	 době	 nezahájili	 školní	
rok	přímo	v	našich	obou	základních	školách	a	ve	 třídách	prv-
ňáčků.	 Pevně	 doufám,	 že	 tradice	 byla	 narušena	 jen	 pro	 tento	
rok…	S	obavami	sledujeme	vývoj	covidové	situace.	První	vlna	
znamenala	pro	naše	školy	(včetně	Inspira)	a	zejména	pro	učitele	
nutnost	začít	používat	věci	nové	a	nevyzkoušené.	Učitelé	museli	
získat	novou	dovednost	–	jak	učit	na	dálku	s	podporou	online	vý-
uky.	Za	pochodu	zjišťovali,	jak	i	za	této	situace	vše	organizovat	
tak,	aby	jejich	výuka	měla	dopad	na	učení	dětí.	Od	ředitelů	jsme	
získali	zpětnou	vazbu,	v	čem	koronavirová	krize	zasáhla	školy	
nejvíce,	s	jakými	problémy	se	potýkali,	co	učitele	a	ředitele	toto	
období	 naučilo	 a	 jaké	nové	příležitosti	 odhalilo.	Na	případnou	
další	vlnu	bychom	tak	měli	být	lépe	připraveni…	Na	koronaviro-
vé	krizi	jsem	našel	i	pozitivní	skutečnost.	A	to	zvýšení	prestiže 
učitelů	 v	 očích	veřejnosti.	Nejeden	 rodič	 zjistil,	 že	ukočírovat	
výuku	jednoho	nebo	více	svých	dětí	je	mnohem	náročnější,	než	
jak	si	dosud	myslel.	

	 V	minulých	Tišnovských	novinách	jsem	avizo-
val	vyhlášení	Participativního rozpočtu.	V	anke-
tě	 o	 název	 vyhrála	 varianta	 „Tvoříme Tišnov“.	
Na	 webových	 stránkách	 www.tvorime-tisnov.cz	
najdete	 vše	 podstatné:	 pravidla,	 harmonogram,	
finanční	 prostředky,	 kontakt	 na	 koordinátora	
a	 další	 informace.	 Do	 konce	 listopadu	 je	 možné	
podávat	návrhy!	Na	jednotlivé	projekty	se	moc	tě-
ším,	zejména	pak	na	budoucí	veřejnou	prezentaci	
soutěžních	návrhů.
	 Téma	 koronavirového	 onemocnění	 (CO-
VID-19)	 jsem	 několikrát	 zmínil.	 V	 éteru	 a	 mé-
diích	 posloucháme	 a	 čteme	 hodně	 komentářů,	
včetně	 těch	 od	 amatérských	 epidemiologů,	
ekonomů	a	lékařů,	kteří	všichni	vědí,	co	(by)	se	

mělo	a	nemělo,	a	nejlépe	vědí,	že	se	všechno	dělá	a	dělalo	blbě.	
Koronavirus	je	však	stále	nový	fenomén.	Musíme	ho	poznat.	Teď	
jsme	ve	fázi	pozorování	a	zkoumání,	nikoli	odvozování	závěrů,	
na	to	bude	ještě	dostatek	času.	Zde	si	dovolím	volně	použít	slova	
a	myšlenky	profesorky	 Julie	Dobrovolné	 z	Recetoxu	 (expertní	
pracoviště	Masarykovy	univerzity),	se	kterými	souzním…	Covid 
je krásná lekce z leadershipu. Máme unikátní možnost porovnat, co 
kdo předpovídal a zda se to pak reálně stalo. Máme unikátní mož-
nost sledovat, kdo je vlastně expert a na co. Z tohoto pohledu vychá-
zejí lépe ze srovnání experti či leadeři, kteří byli na počátku epidemie 
alespoň mírně rezervovaní, obezřetní a opatrní na kategorické výro-
ky. Máme unikátní možnost si to dobře zapamatovat do budoucna…	
A	k	nošení	roušek?	Platí	jednoduché	pravidlo,	pokud	nevím,	zda	
je	něco	dlouhodobě	bezpečné,	přistupuju	k	tomu	a	priori,	jako	by	
to	nebezpečné	bylo,	než	vyloučím	opak.	V	boji	o	svobodu	proje-
vu,	přesněji	řečeno	o	svobodu	nenosit	roušku	nebo	roušku	nosit,	
si	v	tuto	chvíli	vybírám	volbu	roušku	nosit…

ZE ZÁPISNÍKU MÍSTOSTAROSTY
Martin Sebera, místostarosta
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Prodej městského bytu 1+1

	 Město	Tišnov	nabízí	k	prodeji	byt	o	velikosti	1+1	do	osobního	
vlastnictví,	nacházející	se	v	klidné	zóně	pod	kopcem	Klucanina,	
jedná	se	o	byt	č.	20	na	ulici	Halasova	993	v	Tišnově.	

	 Prodej	bytu	proběhne	obálkovou	metodou,	byt	bude	prodán	
nejvyšší	nabídce,	minimální	nabídková	cena	musí	činit	částku	
1	650	000	Kč.	
	 Více	informací	a	podmínky	prodeje	na	www.tisnov.cz/uredni-
-deska	–	Záměr	prodeje	bytu	č.	20	na	ulici	Halasova	993	v	Tiš-
nově,	vyhlášený	dne	17.	9.	2020,	v	aktualitách	na	webu	města	
Tišnova	nebo	na	e-mailu	katerina.smetanova@tisnov.cz.	Předá-
ní	bytu	po	podepsání	kupní	smlouvy,	uhrazení	kupní	ceny	a	ná-
kladů	spojených	s	prodejem,	zápisu	do	katastru	nemovitostí.

ÚPrava režimu odbavení na osŘ a oÚP 

	 Z	 technických	a	personálních	důvodů	došlo	od	14.	9.	2020	
k	úpravě	režimu	odbavení	na	Odboru	stavebního	řádu	a	Odboru	
územního	 plánování	MěÚ	Tišnov.	Pokud	klient	 dospěje	k	 roz-
hodnutí,	že	nemůže	svoji	věc	řešit	písemnou	formou,	ale	musí	
na	odboru	vykonat	osobní	návštěvu,	je	nezbytné rezervovat si 
přesný termín a čas schůzky, kdy bude příslušným pracovní-
kem očekáván.	V	případě	nepřítomnosti	se	pracovníci	odboru	
vzájemně	zastupují.
	 Rezervační	 systém	 je	 dostupný	 na	 adrese	 www.tisnov.cz/
urad/rezervacni-system.	Rezervaci	schůzky	lze	na	stejném	mís-
tě	také	zrušit,	a	uvolnit	tak	termín	jinému	klientovi.
 Písemná podání nebo ústní podání do protokolu	je	možné	
učinit	osobně	každý	pracovní	den	v	rámci	úředních	hodin	poda-
telny.	Písemné	podání	je	možné	vhodit	do	schránky	na	budově	
MěÚ,	nám.	Míru	346.
	 Doručování	písemností	lze	v	souladu	s	právními	předpisy	uči-
nit	prostřednictvím	poštovní	přepravy	nebo	elektronicky	do	da-
tové	schránky	města	Tišnov,	IDDS:	qzjbhat	či	na	elektronickou	
adresu	 podatelny	 epodatelna@tisnov.cz,	 podrobnosti	 na	 www.
tisnov.cz/urad/elektronicka-podatelna.

Co v lokalitě horniCká–halasova? 

	 Během	zimy	zaměstnanci	města	upravili	prostor	bývalých	za-
hrádek	u	křižovatky	ulic	Hornická	a	Halasova.	Odvezen	byl	léty	
nastřádaný	nepořádek	a	prostor	byl	vyčištěn.	Zejména	obyvate-
lům	z	blízkého	okolí	byla	určena	anketa	o	dalším	využití.	Dotaz-
ník	byl	spuštěn	koncem	května	a	nyní	přinášíme	jeho	výsledky:	
Celkový	počet	 respondentů	byl	85,	žen	hlasovalo	o	10	%	více.	
Nejaktivnější	byli	občané	ve	věku	31–45	let.	Nejvíce	preferen-
cí	získal	návrh	realizovat	v	místě	parkové	úpravy,	tzv.	lesopark	
(41	hlasů).	O	další	místa	se	velmi	vyrovnaně	dělí	instalace	la-
viček	(27	hlasů),	doplnění	výsadby	o	ovocné	dřeviny	(23	hlasů)	
a	výsadba	záhonů	s	kvetoucími	trvalkami	(22	hlasů).	Dali	jste	
přednost	úpravám	blízkým	přírodě	a	my	vaši	volbu	respektuje-
me.	Celkem	se	jedná	o	plochu	asi	500	m2.	Nyní	připravíme	plán	
dosadby	 a	 provedeme	 výběr	 vhodných	 dřevin	 a	 trvalek.	 Před-
pokládáme,	že	termín	realizace	úprav	bude	v	podzimních	nebo	
jarních	měsících	(přelom	roku	2020	a	2021).
	 Součástí	ankety	byla	možnost	vyjádřit	i	svůj	vlastní	nápad.	Z	do-
šlých	odpovědí	vybíráme	ty,	které	nás	nejvíce	zaujaly:	udělat	prostor	
pro	komunitní	zahrádky,	do	podzemí	zavést	vsakovací	nádrž	vody	
z	okolních	střech	a	cest,	herní	prvek	pro	starší	děti	a	dospělé...
	 Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a sdělili nám svůj názor.

AKTUÁlNě Z MěSTA
Jiří Dvořák, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů
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	 Někteří	 občané	 si	 hnědý	 kontej-
ner	 na	 bio	 pletou	 s	 černou	 popelnicí	
na	 směsný	komunální.	Ať	 již	 vědomě	 či	
nevědomě	 vyhazují	 do	 bioodpadu	 těžko	
pochopitelné	 věci.	 Svezený	 bioodpad	 se	
odváží	 přímo	 do	 kompostárny	 ve	 Vever-
ských	 Knínicích.	 Vytřídit pytle, sáčky, 
kelímky	 a	 jiný	 domovní	 odpad	 (včetně	
obalů,	 ve	 kterých	 bioodpad	 přinášíte),	
z bioodpadu je velice obtížné.	
	 Není	 přece	 tak	 velký	 problém	 obsah	
z	 igelitového	pytle	vysypat	do	hnědé	po-
pelnice	 a	 pytel	 vhodit	 do	 žluté	 nádoby	
na	 plasty.	 Další	 možností	 je	 bioodpad	
doma	uchovávat	ve	smaltované,	plechové	
či	skleněné	nádobě	s	víkem,	ze	které	jej	
vysypete	do	kontejneru	přímo	bez	použi-
tí	plastových	sáčků.	Bohužel	ani	tzv.	eko	
plastové	 sáčky	 nejsou	 vhodné,	 jelikož	
doba	jejich	rozpadu	je	mnohem	delší	než	
ta,	kterou	bioodpad	stráví	v	kompostárně.

	 Bioodpad,	 který	 vyhodíte,	 by	 se	 měl	
v	kompostárně	pouze	sešrotovat,	nechat	
přirozeně	 zpracovat	 bakteriálně	 roz-
kladnými	 procesy	 (které	 svojí	 teplotou	
substrát	 přirozeně	 sterilizují)	 a	 během	
tohoto	 procesu	 několikrát	 materiál	 pro-
kypřením	provzdušnit.	
	 Sešrotovaný	obsah	bio	popelnice	ces-
tuje	 následně	 jako	 kompost	 především	
zemědělcům	 na	 pole,	 kteří	 se	 jím	 snaží	
zlepšit	organické	vlastnosti	půdy.	Nikoho	
z	nás	asi	nepotěší	myšlenka	na	zeleninu	
vyrůstající	 mezi	 odpadky,	 která	 končí	
na	našem	stole.	Z	výše	uvedených	důvo-
dů	někteří	zemědělci	tento	kompost	vyu-
žívat	nechtějí.
	 Platí	 jednoduché	 pravidlo.	 Do hnědé 
popelnice na bioodpad nepatří nic, co 
byste si sami na zahrádce nebo do zá-
honu nezaryli do půdy.

PROBlÉMY PŘI SBěRU BIOODPADU
Ondřej Vrtěl, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Opravdu bioodpad? Foto: archiv města
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oznámení o době a místě konání voleb
do zastuPitelstva jihomoravského kraje 

Starosta	města	Tišnova	podle	ustanovení	§	15	písm.	a)	a	§	27	zá-
kona	č.	130/2000	Sb.,	o	volbách	do	zastupitelstev	krajů	a	o	změ-
ně	některých	zákonů,	ve	znění	pozdějších	předpisů,	oznamuje:

1.	Volby	do	Zastupitelstva	Jihomoravského	kraje	se	uskuteční
	 v	pátek dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
	 a	v sobotu dne 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2.	Místem	konání	volby:
  volební okrsek č. 1
 Mateřská škola Na Paloučku, Horova č.p. 960 
	 	pro	 voliče	 trvalým	 pobytem:	 Brněnská 198, 276, 498, 824, 

800, 909, 916, 1600, 1890, Cihlářská – celá, Hanákova – celá, 
Hradčanská – celá, Jamborova – celá, Mahenova – celá, Máneso-
va – celá, Mrštíkova – celá, Na Nové – celá, Olbrachtova – celá, 
Těsnohlídkova – celá, Trnec – celá, U Lubě – celá, U Pily – celá

 volební okrsek č. 2
 restaurace Na Terase, Hornická č.p. 1698 
	 	pro	 voliče	 trvalým	 pobytem:	 Brněnská 429, 500, 711, 722, 

764, 791, 897, 1513, 1533, 1688, 1689, Erbenova – celá, Ha-
lasova – celá, Hornická 950–953, 957, 1519–1530, 1698, Ho-
rova – celá

 volební okrsek č. 3
 Základní škola Smíškova, Smíškova č.p. 840
	 	pro	voliče	trvalým	pobytem:	Alšova – celá, Brněnská 184, 262, 

264, 268, 271, 280, 282, 284, 291, 292, 305, 320, 352, 381, 
406, 421, 472, 488, 700, 701, 727, 728, 767, 841, 1569, Dob-
rovského – celá, Dvořákova – celá, Havlíčkova – celá, Hornická 
468–471, 899–901, Hřbitovní – celá, Husova – celá, Hybešova 
– celá, Hynka Bíma – celá, Chodníček – celá, Kvapilova – celá, 
Máchova – celá, Majorova – celá, Na Mlékárně – celá, Na Ryb-
níčku – celá, Purkyňova – celá, Revoluční – celá, Riegrova 212, 
285, 302, 313, 331, 335, 340, 348, 389, 390, 397, 425, 707, 
Smetanova – celá, Smíškova – celá, U Humpolky 1862, Vrchlic-
kého – celá, Wagnerova – celá

 volební okrsek č. 4 
 Městské kulturní středisko Tišnov, Mlýnská č.p. 152
	 	pro	voliče	 trvalým	pobytem:	Brněnská 2–4, 6, 7, 9–11, 147 

–151, 153–159, 178, 185, 196, 231, 232, 234, 252, 260, 286, 
325, 475, 792, 1710–1712, 1739, 1887, 1935, Cáhlovská – 
celá, Červený Mlýn – celá, Dvořáčkova – celá, Halouzkova – 
celá, Janáčkova – celá, Jungmannova – celá, Karasova – celá, 
Klášterská – celá, Koráb – celá, Kostelní – celá, Mlýnská – celá, 
Moukova – celá, Nádražní – celá, Na Kopečku – celá, Na Lou-
kách – celá, Na Zahrádkách – celá, nám. Komenského – celá, 
nám. Míru – celá, Neumannova – celá, Ostrovec – celá, Pejškov 
– celý, Pod Květnicí – celá, Procházkova – celá, Ráboňova – celá, 
Radniční – celá, Trmačov – celá, U Humpolky – celá (kromě č.p. 

1862), U Náhonu – celá, U Střelnice – celá, U Svratky – celá, 
U Tratě – celá, Za Krétou – celá, Za Mlýnem – celá z k.ú. Tišnov

	 	Čísla	 popisná	 větší	 než	 1000	 a	 menší	 než	 1500	 jsou	 domy	
z	 katastrálního	 území	 Předklášteří.	 Tito	 občané	 hlasují	
v	Předklášteří	(zejména	ul.	Za	Mlýnem).

 volební okrsek č. 5
 Gymnázium Tišnov, Na Hrádku č.p. 20 
	 	pro	voliče	trvalým	pobytem:	Bezručova – celá, Černohorská – 

celá, Drbalova – celá, Družstevní – celá, Jiráskova – celá, Kukýrna 
– celá, Květnická 821, 1610–1620, 1717–1724, 1944, Lomnic-
ká – celá, Na Hrádku – celá, nám. 28. října – celá, Nerudova 
– celá, Parolkova – celá, Polní – celá, Riegrova 25, 270, 281, 
310–312, 318, 321, 323, 324, 332, 431–435, 676, 677, 686, 
Sv. Čecha – celá, Tyršova – celá

 volební okrsek č. 6
	 Základní škola Tišnov, nám. 28. října č.p. 1708
	 	pro	voliče	trvalým	pobytem:	Dřínová – celá, Králova – celá (kro-

mě č. p. 1742), Květnická 1621–1640, 1684, Osvobození – celá

 volební okrsek č. 7
 bývalá škola Jamné, č.p. 28
	 pro	voliče	trvalým	pobytem:	v místní části Jamné

 volební okrsek č. 8
	 Kulturní dům, Hajánky č.p. 42
	 	pro	voliče	trvalým	pobytem:	v místní části Hajánky a Hájek

 volební okrsek č. 9
	 Podhorácká restaurace, Lomnická č.p. 1776
	 	pro	voliče	trvalým	pobytem:	Dlouhá – celá, Formánkova – celá, 

K Čimperku – celá, Králova 1742, Kuthanova – celá, Marie Pav-
líkové – celá, Na Honech – celá, Ranného – celá, Sigmundova – 
celá, Štěpánova – celá, Šmardova – celá, Václava Hynka Macha 
– celá, Valova – celá

3.			Právo	 volit	 do	 Zastupitelstva Jihomoravského kraje	 má	
státní	občan	České	republiky,	který	alespoň	ve	druhý	den	vo-
leb	dosáhl	věku	nejméně	18	let,	nenastala	u	něho	překážka	
výkonu	volebního	práva	a	je	v	den	voleb	přihlášen	ve	městě	
Tišnově	k	trvalému	pobytu	nebo	hlasuje	na	voličský	průkaz,	
to	však	pouze	pokud	 je	přihlášen	k	trvalému	pobytu	v	obci	
v	územním	obvodu	Jihomoravského	kraje.

4.			Hlasovací	 lístky	 budou	 doručeny	 voličům	 nejpozději	 3	 dny	
přede	 dnem	 voleb,	 tj.	 nejpozději	 29.	 9.	 2020.	 Voliči,	 kteří	
mají	 evidovanou	 úřední	 adresu	 trvalého	 pobytu	 nám.	 Míru	
č.p.	111,	si	mohou	sadu	hlasovacích	lístků	vyzvednout	na	po-
datelně	Městského	úřadu	Tišnov,	nám.	Míru	č.p.	346.	

5.	 	Volič	je	povinen	prokázat	ve	volební	místnosti	svou	totožnost	
a	státní	občanství	České	republiky	platným	občanským	prů-
kazem	nebo	cestovním	pasem.	

VOlBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITElSTVA V ROCE 2020
Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí
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	 	Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, ne-
bude mu hlasování umožněno. 

6.	 	Průběh	hlasování	–	volič	obdrží	od	okrskové	volební	komise	
prázdnou	úřední	obálku	opatřenou	úředním	razítkem.	Na	po-
žádání	 mu	 komise	 vydá	 i	 sadu	 hlasovacích	 lístků.	 Každý 
volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.	S	úřední	
obálkou	a	hlasovacími	lístky	se	musí	volič	odebrat	do	prosto-
ru	 určeného	 k	 úpravě	 hlasovacích	 lístků,	 jinak	 mu	 nebude	
hlasování	umožněno.	Volič	vloží	do	úřední	obálky	jeden	hlaso-
vací	lístek	pro	politickou	stranu,	politické	hnutí	nebo	koalici,	
pro	 kterou	 se	 rozhodl	 hlasovat.	 Na	 hlasovacím	 lístku,	 kte-
rý	 vkládá	do	prázdné	úřední	 obálky,	může	 zakroužkováním	
pořadového	čísla	nejvýše	u	4	kandidátů	uvedených	na	témže	
hlasovacím	 lístku	 vyznačit,	 kterému	 z	 nich	 dává	 přednost	
(udělení	preferenčního	hlasu).	

7.	 	Ze	závažných,	 zejména	zdravotních	důvodů	může	volič	pře-
dem	požádat	Městský	úřad	Tišnov	(Odbor	správních	a	vnitř-
ních	 věcí,	 tel.	 549	 439	 711),	 nebo	 ve	 dnech	 voleb	 přímo	
okrskovou	volební	komisi,	aby	mohl	hlasovat	mimo volební 
místnost do přenosné schránky,	 avšak	 pouze	 v	 územním	
obvodu	 volebního	 okrsku,	 pro	 který	 byla	 okrsková	 volební	
komise	zřízena.

8.	 	Voličům v karanténě/izolaci z důvodu onemocnění covid-19	
jsou	umožněny	tři	způsoby	zvláštního	hlasování:

	 •	 Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště 
(tzv. drive-in hlasování) – tato volební stanoviště budou 
zřízena pro každý okres, bude jich tedy 78. Stanoviště 
budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, je-
jich vybavení zajistí armáda. Takto může volič hlasovat 
ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin.

	 •		Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které 
bylo uzavřeno	–	pokud	krajská	hygienická	stanice	nahlá-
sí	uzavřená	zařízení	na	svém	území	krajskému	úřadu,	ten	
do	 nich	 vyšle	 speciální	 komisi	 pro	 hlasování.	 Takto	 hla-
sovat	bude	možné	od	 čtvrtka	volebního	 týdne	od	7	hodin	
do	pátku	volebního	týdne	do	18	hodin.

 •  Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky –	po-
kud	 občan	 v	 nařízené	karanténě	 či	 izolaci	 nemůže	 využít	
drive-in	hlasování,	může	do	čtvrtka	volebního	týdne	do	20	
hodin	oznámit	krajskému	úřadu,	že	žádá	příjezd	speciální	
volební	komise.	Tuto	komisi	budou	tvořit	členové	drive-in	
týmu	a	přijedou	s	přenosnou	volební	schránkou	za	občanem	
domů.	 Toto	 hlasování	 bude	 probíhat	 od	 pátku	 volebního	
týdne	od	7	hodin	do	soboty	volebního	týdne	do	14	hodin.

	 	Více	 informací	 ke	 zvláštním	 způsobům	 hlasování	 naleznete	
na	www.mvcr.cz	a	www.kr-jihomoravsky.cz.

1 mateřská	škola Horova	č.p.	960 734	175	030

2
restaurace
Na	Terase

Hornická	č.p.	1698 737	885	177

3 základní	škola Smíškova	č.p.	840 777	706	804

4 MěKS	Tišnov Mlýnská	č.p.	152 734	175	031

5 gymnázium Na	Hrádku	č.p.	20 734	175	032

6 základní	škola nám.	28.	října	č.p.	1708 734	175	033

7 část	Jamné bývalá	škola,	č.p.	28 734	175	034

8 část	Hajánky kulturní	dům,	č.p.	42 734	175	035

9
Podhorácká
restaurace

Lomnická	č.p.	1776 732	271	270

Kontakty	do	volebních	místností	ve	dnech	voleb:

Za Josefem ondrouškem
Václav Seyfert

Těsně před odevzdáním tohoto čísla do tisku zastihla náš redakční kolektiv smutná zpráva, 
že v pátek 11. září 2020 zemřel pan Josef Ondroušek, dlouholetý redaktor a po listopadu 
1989 i šéfredaktor Tišnovských novin. V týmu připravujícím měsíčník tehdy nazývaný Naše 
Tišnovsko pracoval již od prvního ročníku 1970, letos v březnu jsme si s ním a Miroslavem 
Pavlíkem na toto téma dlouze povídali a rozhovor pak zveřejnili v čísle 4.

Když jsem nedávno připravoval materiál o příjezdu arcivévody Salvátora v roce 
1885 do Tišnova, pomáhal mi ještě Josef Ondroušek se zprostředkováním kontaktů 
na železniční historiky, naposledy jsem se s ním zdravil na tišnovském náměstí v den, kdy 
jsem měl schůzku s MUDr. Ziegelbauerem právě pro toto vydání TN. Do poslední chvíle 
rovněž spolupracoval s Klubem přátel výtvarného umění na organizaci výstav v Železném.

Více než 30 let pracoval v oblasti bezpečnosti práce u vodovodů a kanalizací, byl zde dokonce vyznamenán titulem 
Osobnost SOVAK. V Tišnově působil v Radioklubu, v Sokole, ve výboru zdejších včelařů a naposledy vedl základní 
organizaci Českého zahrádkářského svazu. V roce 2015 se stal u příležitosti 70. narozenin laureátem Ceny města Tišnova.

Čest jeho památce!
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uPozornění na změny
v Provozování taxislužby

	 Od	1.	července	nabyl	účinnosti	zákon	č.	115/2020	Sb.,	který	
novelizuje	 zákon	č.	111/1994	Sb.,	 o	 silniční	dopravě.	Dochází	
k	významným	změnám	v	právní	úpravě	taxislužby.	Vedle	klasic-
ké	taxislužby	se	svítilnou	a	taxametrem	bude	možné	snadnějším	
způsobem	provozovat	taxislužbu	na	základě	objednávky	v	mo-
bilní	aplikaci.
	 Česká republika umožnila provozovat taxislužbu i vozidly 
bez taxametru na základě elektronické objednávky.	 Spolu	
s	touto	změnou	se	zavádí	odpovědnost	zprostředkovatelů	za	to,	
že	zprostředkují	pouze	legální	taxislužbu,	a	nová	povinnost	do-
pravců	 označit	 každé	 vozidlo	 taxislužby	 evidenční	 nálepkou.	
Po	uplynutí	půlročního	přechodného	období	nebude	smět	řidič	
poskytovat	přepravy	vozidlem,	které	nebude	označené	evidenční	
nálepkou.	Porušení	této	povinnosti	způsobí	nespolehlivost	řidi-
če,	tedy	mu	bude	odňato	oprávnění	řidiče	taxislužby	a	nebude	
moci	tuto	práci	vykonávat.
	 Dopravci mají nově povinnost, aby byli zapsáni v Registru 
silničních vozidel jako provozovatelé vozidla na IČO.	Pokud	
má	dopravce	jako	vozidlo	taxislužby	zapsáno	vozidlo,	které	má	
v	 Registru	 silničních	 vozidel	 evidováno	 jako	 nepodnikající	 fy-
zická	osoba,	musí	 tento	nedostatek	v	tomto	registru	napravit,	
jinak	mu	dopravní	úřad	nevydá	evidenční	nálepku	a	vyřadí	vozi-
dlo	z	evidence	vozidel	taxislužby.
	 U vozidel vybavených taxametrem se ruší povinnost mít 
paměťovou jednotku a pořizovat záznamy o provozu vozidla.	
Pro	všechny	druhy	taxislužby	platí,	že	dopravce	má	povinnost	
zajistit,	aby	byla	přeprava	poskytnuta	evidovaným	vozidlem	ta-
xislužby,	které	řídí	držitel	oprávnění	řidiče	taxislužby.
	 V	nově	zavedené	elektronické	objednávce,	typicky	v	mobilní	
aplikaci,	 musí	 být	 cestující	 před	 objednáním	 přepravy	 sezná-
men s konečnou cenou za přepravu.	To	znamená,	že	cenu	ne-
lze	 stanovit	 dodatečně	 například	 na	 základě	 ujeté	 vzdálenost	
zjištěné	prostřednictvím	GPS,	ale	její	konkrétní	výše	musí	být	
cestujícímu	známa	již	před	objednáním	přepravy.	Po	objednávce	
přepravy	se	cestující	v	aplikaci	dozví	údaje	o	dopravci,	vozidle	
a	řidiči,	který	přepravu	provede.	Všechny	informace	o	uskuteč-
něné	jízdě	obdrží	cestující	po	přepravě	ještě	do	e-mailu,	napří-
klad	pro	účely	reklamace.

oChrana sPotŘebitele
jak nakuPovat na internetu

 V dnešní době se dostává do popředí internetový prodej, 
i firmy, které dosud upřednostňovaly prodej v kamenných 
prodejnách, zprovozňují nové e-shopy, stávající internetoví 
prodejci chtějí využít příležitosti a přicházejí s různými, pro 
spotřebitele zajímavými akcemi. Bohužel se na tento způ-
sob prodeje zaměřili nejen poctiví prodejci, ale také ti, kteří 
tento typ prodeje využívají ke svému obohacení, např. prode-
jem předražených roušek, které však nikdy ke spotřebiteli 

nedorazí. Přes internet se učí nakupovat i ti, kteří s tímto 
způsobem nakupování dosud neměli tolik zkušeností, nebo 
se mu z různých důvodů dosud bránili. Připomeňme si proto 
ve zkratce, jaká pravidla by měl kupující při nákupu na in-
ternetu dodržovat a jaká práva a povinnosti prodávající i ku-
pující v souvislosti s tímto prodejem mají.
	 Vůbec	nejdůležitější	pro	úspěšný	nákup	na	internetu	je	peč-
livý	výběr	e-shopu,	na	kterém	nakoupíme.	Vzhledem	k	velkému	
počtu	falešných	e-shopů	působících	v	prostředí	internetu	je	obe-
zřetnost	zcela	namístě.	Předně	cena	zboží	nemůže	být	jediným	
kritériem	výběru.	Právě	naopak.	Příliš	levné	zboží	nebo	jiné	ne-
zvykle	výhodné	nabídky	jsou	podezřelé.
	 Ověřte si totožnost prodávajícího!	 Každý	 internetový	 ob-
chod	by	měl	mít	na	webu	uveden	název	firmy	nebo	jméno	pod-
nikatele,	adresu	a	další	kontaktní	údaje.	Identitu	prodávajícího	
si	můžete	zkontrolovat	v	příslušném	rejstříku	podle	IČO	(např.	
rzp.cz;	 justice.cz).	Pokud	 je	 identita	 prodávajícího	 skrytá	 a	 je	
možné	jej	kontaktovat	pouze	telefonicky	nebo	prostřednictvím	
webového	 formuláře,	 raději	se	poohlédněte	 jinde.	O	prodávají-
cím	Vám	hodně	prozradí	 také	obchodní	podmínky.	Před	náku-
pem	si	je	projděte,	můžete	předejít	nepříjemným	překvapením.
	 Zajímejte	se	o	reference,	a	to	zejména	 jde-li	o	méně	známý	
obchod	nebo	neznámého	prodávajícího.	Vložte	název	do	vyhle-
dávače	a	zajímejte	se	o	názory	ostatních	spotřebitelů.	Využívejte	
internetových	srovnávačů.
	 Placení při nákupu na internetu	 –	 u	neověřeného	prodejce	
nedoporučujeme	posílat	platbu	předem.	Pokud	si	nejste	jisti,	ne-
chejte	si	zboží	raději	zaslat	na	dobírku.	Pokud	tento	způsob	někte-
rý	z	obchodů	neumožňuje,	může	to	být	také	signálem,	že	ne	vše	je	
v	pořádku.	Tento	způsob	placení	má	však	ještě	další	výhodu.
	 Chargeback	 je	 služba,	 s	 jejíž	pomocí	 lze	 žádat	 svou	banku	
o	vrácení	peněz	na	platební	kartu,	pokud	obchodník	neposkytl	
službu,	neposlal	zboží	nebo	poslal	jiné	zboží	a	na	reklamaci	ne-
reaguje.
	 Čas na rozmyšlenou	–	nákup	na	internetu	je	specifický	tím,	
že	nemáme	možnost	si	zboží	prohlédnout	a	vyzkoušet.	Při ná-
kupu na internetu má spotřebitel, tzv. lhůtu na rozmyšlenou, 
během níž má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy 
bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Lhůta činí 14 ka-
lendářních dnů a běží od převzetí zboží.	K	odstoupení	můžete	
využít	vzor	na	odstoupení,	který	by	Vám	každý	prodávající	měl	
spolu	s	poučením	o	Vašem	právu	předat.	V	případě,	že	 jste	se	
rozhodli	 od	 smlouvy	 odstoupit,	 musíte	 samozřejmě	 prodávají-
címu	vrátit	zboží	v	pořádku.	Ten	 je	povinen	vrátit	nejen	cenu,	
kterou	jste	za	zboží	zaplatili,	ale	i	náklady	na	poštovné	a	balné,	
které	nám	původně	naúčtoval.	Náklady	na	vrácení	však	již	nese	
zpravidla	 spotřebitel.	 Prodávající	 má	 na	 vrácení	 odpovídající	
částky	ze	zákona	také	14	dnů.
	 Pozor,	doba	na	rozmyšlenou	je	určena	pouze	na	vyzkoušení	
zboží,	stejným	způsobem,	jakým	bychom	si	jej	mohli	vyzkoušet	
v	kamenném	obchodě.	Lhůta	neslouží	k	 tomu,	 abychom	zboží	
běžně	používali.	Pokud	byste	vraceli	zboží	poškozené,	či	by	jevi-
lo	známky	používání	nad	rámec	seznámení	se	se	zbožím,	pak	by	
po	Vás	prodávající	mohl	požadovat	úhradu	vzniklé	škody.

PODNIKATElSKý SERVIS
Renata Loubalová, Ladislav Pulkrábek, Odbor dopravy a živnostenský úřad
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	 Na	internetu	můžeme	získat	zboží,	které	v	kamenném	obcho-
dě	neseženeme,	zboží	za	zajímavější	cenu	a	hlavně	z	pohodlí	své-
ho	domova.	Aby	Vám	nakupování	na	internetu	činilo	jen	radost,	
připravilo	 Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, 
z.	s.,	pro	spotřebitele	leták	s	názvem	nákup	přes	internet,	který	
najdete	v	elektronické	podobě	na	webových	stránkách	www.sos-
-msk.cz/letaky-a-brozury/.	

 Spotřebitelé mohou v případě potřeby pokládat dotazy 
a konzultovat své problémy s poradci Sdružení obrany spotře-
bitelů Moravy a Slezska, z. s., na dálku, prostřednictvím pora-
denského e-mailu poradna@sos-msk.cz nebo vložením dotazu 
na webu www.sos-msk.cz/online-dotazy/ a dále je možné bez 
omezení využívat poradenskou linku 608 722 582 v pracovní 
dny v době od 9.00 do 16.00 hodin.

Dobrý den, mohl bych se zeptat, zda by se při sečení trá-
vy kolem aut nemohla používat nějaká ochranná plachta? 
A kam se případně obrátit při poškození vozidla? Děkuji. 
Ladislav Šibor
Dobrý	 den,	 děkujeme	 za	 podnět	 ohledně	 možnosti	 ochrany	 vo-
zidel	při	sekání.	Určitě	jej	zvážíme.	V	případě	zjištění	poškození	
vozidla	při	sečení	je	třeba	bezodkladně	nahlásit	poškození	na	Od-
boru	správy	majetku	a	komunálních	služeb	(OSMKS),	Ing.	Petře	
Sedláčkové,	a	přesně	si	 zaznamenat,	kterého	dne	v	kolik	hodin	
a	 na	 které	 ulici	 nebo	 místě	 k	 poškození	 vozidla	 došlo.	 Včasné	
oznámení	je	důležité	pro	určení	viníka,	neboť	ne	vždy	musí	sekat	
zaměstnanci	údržby	města	Tišnova,	ale	může	sekání	provádět	ex-
terní	firma	a	někdy	i	soukromá	osoba.	Dále	je	pochopitelně	nutné	
zaznamenat	 samotné	poškození	na	vozidle,	 a	 to	pořízením	 foto-
grafie	škody	na	vozidle	i	s	patrností,	že	jde	o	poškozené	vozidlo	
(i	s	RZ).	Je	dobré	použít	na	fotce	nějaký	předmět	jako	měřítko	pro	
vykreslení	velikosti	poškození.	Vůbec	nejlepší	je,	pokud	se	ještě	
sekáči	 nacházejí	 v	 blízkosti	 poškozeného	 vozidla,	 tyto	na	místo	
přivolat	a	na	poškození	je	upozornit.	Sekáči	sami	kontaktují	svého	
nadřízeného,	který	pak	situaci	prověří.	Co	se	týká	účasti	Policie	
ČR	nebo	Městské	policie,	doporučujeme	ji	volat	v	případech,	kdy	
škoda	na	vozidle	 je	odhadem	vyšší	než	50	000	Kč.	O	 tom,	 jestli	
Vám	bude	škoda	zaplacena,	či	nikoliv,	rozhoduje	právě	to,	zda	jste	
dostatečně	zdokumentovali	škodu.	Čím	rychleji	a	podrobněji	ško-
du	popíšete	a	doložíte,	tím	je	taky	větší	šance,	že	vše	proběhne	bez	
větších	problémů	a	bude	Vám	uhrazena	oprava	v	plném	rozsahu.
Odbor správy majetku a komunálních služeb

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, z jakého důvodu byly od-
vezeny všechny kontejnery na tříděný odpad z ulice Tyršovy? 
Má to nějaký důvod? Děkuji za odpověď. Hana Štěpánková
Dobrý	den,	kontejnery	na	tříděný	odpad	byly	přesunuty	z	důvodů	
plánované	rekonstrukce.	Využijte,	prosíme,	nejbližší	sběrné	odpa-
dové	hnízdo	na	ulici	Dvořákova	u	obchodu	nebo	na	ulici	Nerudova.
Odbor správy majetku a komunálních služeb

Dobrý den. V plánu je oprava ul. Dvořákovy, je zde počítáno 
i s vyhrazeným pruhem pro cyklisty (alespoň ve směru dolů)? 
Jízda na kole po této ulici je dost náročná a nebezpečná díky 
velkému provozu, zaparkovaným autům a špatnému povrchu 
vozovky. Jiná alternativní cesta zde není – Hrádek je pro cyk-
listy zakázán, ul. Hřbitovní je jednosměrná. Od ul. Brněnské 
a Subterry dál z města můžeme použít cyklostezky, ale není 

zde možnost se k nim bezpečně dostat. Děkuji, Hana Bauerová
Vážená	paní	Bauerová,	díky	za	Váš	dotaz.	Souhlasím	s	Vámi,	že	
pro	cyklisty	není	ul.	Dvořákova	přívětivá.	Sám	bydlím	nedaleko	
a	také	po	ní	občas	projedu	na	kole.	Jedná	se	však	o	krajskou	ko-
munikaci,	přičemž	provoz	na	ní	bohužel	neovlivníme.	Cyklopruh	
se	na	ní	také	neplánuje.	Při	zachování	obousměrného	provozu	se	
domnívám,	že	s	ohledem	na	šířkové	poměry	to	ani	není	reálné.	
Pro	cestu	směrem	severojižním	doporučuji	využít	ul.	Na	Rybníč-
ku.	Je	to	trochu	zajížďka,	ale	je	to	skutečně	výrazně	bezpečnější.
Zdraví	a	spoustu	bezpečných	kilometrů	na	kole	přeje
Jiří Dospíšil, starosta města Tišnova

Dobrý den, bylo by, prosím, možné umístit jakoukoliv lavičku 
před holičstvím Albert na ulici Brněnská? Vzhledem k bezpeč-
nostním opatřením v souvislosti s pandemií zde každý den če-
kají venku na chodníku fronty zákazníků, především seniorů, 
kteří se sotva drží na nohou a nemají se kde posadit. Karel 
Havlíček
Dobrý	 den,	 bohužel	 na	 místě,	 které	 popisujete,	 je	 hustá	 inže-
nýrská	síť,	tedy	není	možné	zde	cokoliv	zbudovat.	Lavičky	jsou	
k	dispozici	naproti	přes	ulici.	Navíc	tyto	lavičky	letos	budou	vy-
měněny	za	seniorské	lavičky,	které	jsou	pohodlnější.
Odbor správy majetku a komunálních služeb

Dobrý den, jaké je oficiální stanovisko města ke sklízení 
ovocných stromů na veřejných prostranstvích Tišnova? Po-
kud si chce občan natrhat ovoce pro svou potřebu, je to mož-
né, nebo je potřeba získat od města nějaké povolení? Děkuji 
za odpověď. Aneta Klicnarová
Dobrý	 den,	 sklízení	 ze	 stromů	 na	 městských	 pozemcích	 je	 pro	
vlastní	 potřebu	 dovoleno	 a	 vítáno.	 Tím	 je	 myšleno	 množství	
„do	ruky“	nebo	„do	tašky“.	U	větších	množství,	prosím,	požádej-
te	o	povolení	Odbor	správy	majetku	(yara.sukenikova@tisnov.cz,	
549	439	830).	Některé	 stromy	na	veřejných	prostranstvích	ale	
rostou	na	soukromých	pozemcích.	Nejlepším	vodítkem	je	nahléd-
nout	online	do	katastru	nemovitostí	(https://nahlizenidokn.cuzk.
cz).	Stromy	nesmí	být	při	 sběru	poškozovány,	nešetrné	klácení	
plodů	je	nepřípustné.	Chovejme	se	ke	stromům	tak,	aby	jejich	plo-
dy	mohli	sbírat	i	ti,	co	přijdou	po	nás.
Odbor správy majetku a komunálních služeb

Dobrý večer, chci se zeptat, kde se má stavět nový obchod 
a jaký? Děkuju za odpověď. Tereza Ivanková
Dobrý	den,	město	samo	nemá	v	plánu	žádný	obchod	stavět,	zá-
měr	soukromého	investora	je	postavit	obchod	u	kruhové	křižo-
vatky	naproti	čerpací	benzinové	stanici.	 Investorem	by	údajně	
měla	být	firma	LIDL.	O	eventuálních	dalších	záměrech	nevím.
Ing. Karel Souček / 1. místostarosta města Tišnova

Texty jsou v původním znění – bez redakčních úprav

OTÁZKY
A ODPOVěDI



TN 10/202012

radnice informuje

	 Vážený	 pane	 starosto	 Bc.	 Dospíšile,	
vůbec	 netuším,	 čím	 mohu	 porušovat	 me-
zilidské	vztahy	písemným	upozorňováním	
na	nedostatky	při	směrování	města	ke	své-
mu	 dalšímu	 rozvoji.	 Je	 to	 ale	 Váš	 názor	
a	tak	to	také	beru.	Jestli	je	snad	něco	poru-
šování	mezilidských	vztahů,	tak	je	to	pře-
devším	svérázný	pozdrav	pana	Ing.	Souč-
ka	paní	Ing.	Ondruškové	při	CITY	CHATU.
	 Zásadní	 problém	 se	 studií	 Za	 Penzio-
nem	totiž	vzniká	městu	s	nerespektováním	
územního	plánu.	Ten	totiž	musí	respektovat	
v	regulativech	„Preventivní	hodnocení	kra-
jinného	 rázu	 lokality	 Hony	 za	 Kukýrnou“	
z	roku	2014.	Tu	tehdy	zadalo	vedení	města	
jako	podkladový	materiál	pro	možnou	ma-
ximální	výšku	staveb	v	nově	zastavovaných	
plochách	 bytovými	 domy.	 Toto	 hodnoce-
ní	 vlivu	na	krajinný	 ráz	 zahrnuje	 i	 plochu	
Z	8,	která	je	celá	plochou	lokality	bytových	

domů	 studie	 Za	 Penzionem.	 V	 této	 studii	
zhodnocující	 vliv	 výšky	staveb	v	územním	
plánu	 dochází	 pan	 doc.	 Löw	 k	 závěru,	 že	
pouze	 dvě	 patra	 a	 podkroví	 nebudou	 mít	
nežádoucí	pohledový	vliv	na	město	Tišnov	
a	jeho	okolní	krajinu,	a	tedy	na	krajinný	ráz.	
Pro	omezení	počtu	slov	z	ní	nemohu	ocito-
vat	výsledek,	ale	zasílám	Vám	ho	na	mail	
i	 s	 výkresy	a	upozorňuji	na	str.	28	studie	
s	kapitolou	6b.	Závěr	v	bodech	9.	a	10.
	 Pan	Ing.	Souček	a	paní	Ing.	Doležalová	
se	 osobně	 účastnili	 zasedání	 Krajského	
soudu	Brno	řešícího	spor	o	chybějící	regula-
tivy	plochy	P5	pily	a	jistě	Vám	potvrdí	důraz	
na	závěry	této	studie	z	pohledu	soudu.	Proč	
tedy	studie	zastavitelnosti	plochy	Za	Penzi-
onem	má	bytové	domy	o	jedno	patro	vyšší,	
jak	stanovuje	studie	pana	doc.	Löwa?	Jak	
se	asi	postaví	k	tomuto	problému	Krajský	
úřad	Brno	a	Ministerstvo	místního	rozvoje.

	 Ještě	 bych	 si	 dovolil	 připojit	 fotografii	
výsledků	ponechání	rozhodnutí	o	konečné	
podobě	 zástavby	na	úřadu	územního	 plá-
nování	v	případě	ulice	Dlouhá	Na	Honech.	
Úzký	chodník,	do	kterého	zasahují	parku-
jící	auta	a	stromy	rostoucí	do	stěn	domu	
v	 ploše	 vedení	 sítí.	 Takovéto	 „pohodové“	
bydlení	 snad	 nikdo	 nechce.	 Také	 bych	 si	
dovolil	otázku:	proč	se	nechalo	na	posled-
ní	možný	termín	projednání	studie	zastupi-
telstvem	a	umožnění	vložení	do	plánovací	
dokumentace,	když	 je	studie	už	dva	roky	
hotová.	Děkuji	za	smysluplné	odpovědi.

	 Již	jsme	si	zvykli,	že	každým	rokem	vy-
chází	z	dílny	Art	Periscope	kalendář	s	re-
gionální	 tematikou,	 jehož	 životnost	 zpra-
vidla	 nekončí	 31.	 prosince,	 ale	 zůstává	
uschován	v	rodinných	archivech.	Pro	rok	
2021	to	bude	kalendář	 jubilejní,	dvacátý,	
s	 názvem	 „Tišnov objektivem“.	 Spolek	
Art	 Periscope	 tentokrát	 spojil	 své	 síly	
s	 Klubem	 přátel	 fotografie	 Tišnov	 a	 vý-
sledkem	 je	 třináct	 netradičních	 pohledů	
na	Tišnov	od	šesti	fotografů.
	 Křest	 tohoto	 kalendáře	 se	 uskuteční	
26.	září	2020	na	Svatováclavských	hodech	
v	Tišnově	za	účasti	tišnovských	fotografů,	
spoluautorů	kalendáře	–	Vladimíra	Adam-
ce,	Michala	Beneše,	Miloše	Bučka,	Milana	
Ferova,	Jaromíra	Škáry,	Miroslava	Zavadi-
la	a	autora	nápadu	Zdeňka	Jílka.	Kmotrem	
kalendáře	 bude	 starosta	 města	 Tišnova	
Jiří	 Dospíšil.	 Kalendář	 bude	 na	 hodech	
také	v	prodeji	a	dále	bude	potom	k	dostání	
v	TIC	Tišnov,	v	knihkupectví	u	paní	Raš-
kové	a	při	akcích	spolku	Art	Periscope.

STUDIE ZA PENZIONEM A CITY CHAT
Jiří Blaha

„Pokud	pan	Blaha	netuší,	že	označo-
vání	architekta	na	veřejném	jednání	
za	podvodníka,	označování	 zastupi-
telů	 na	 veřejném	 zasedání	 zastupi-
telstva	za	komedianty	a	dehonesto-
vání	poctivé	práce	pro	město	nejsou	
v	 souladu	 s	 dobrými	 mravy,	 pak	
opravdu	není	co	dodat…“

Jiří Dospíšil, starosta města

názory a polemiky

KAlENDÁŘ „TIŠNOV OBJEKTIVEM“ 2021
Zdeněk Jílek
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názory a polemiky

	 Nedalo	mi	to,	abych	nenapsal	poslední	
článek,	vše	shrnul	a	celou	záležitost	kolem	
Pernštejna	 potažmo	 „Zahrádky	 U	 Palce“	
pro	mě	i	Vás	čtenáře	ukončil.
	 Výsledek	všech	článků	a	následujících	
dlouhých	debat	 je	nula.	O	všem	 již	 bylo	
napsáno	tolik,	že	to	přestalo	být	pro	vět-
šinu	čtenářů	zajímavé	a	ani	mě	to	už	ne-
baví.	Ale	nějak	se	to	ukončit	musí.	Takže	
výsledkem	je,	že	od	r.	2021	jako	majitel	
ukončuji	jakoukoliv	spolupráci	s	městem	
v	 oblasti	 kultury.	 Tři	 druhořadé	 koncer-
ty	 v	 r.	 2020	 mi	 přinesly	 jenom	 ztrátu	
a	nemíním	v	 tom	dále	 pokračovat,	 čímž	
se	„Zahrádka	U	Palce“	stane	běžnou	re-
staurací	a	již	nebude	významným	místem	
tišnovské	kultury,	tak	jak	si	to	vždy	přáli	
obyvatelé	města	Tišnova.	Provozní	doba	
je	ve	všední	dny	zastupitelstvem	omeze-
na	do	23	hod.,	v	sobotu	a	neděli	do	1	hod.	
Došlo	 tím	 k	 částečnému	 uspokojení	
městské	policie,	pro	kterou	je	výjezd	při-
bližně	 jednou	 za	 měsíc	 k	 neukázněným	
návštěvníkům,	 možná	 mé	 restaurace,	

pravděpodobně	tak	zatěžující,	že	ji	to	vý-
znamně	ruší	v	její	klidné	činnosti.
	 Určitě	 i	notorická	stěžovatelka	paní	F.	
bude	mít	klidnější	a	delší	spánek.
	 Končím	 se	 sponzorováním	 reprezen-
tačních	 plesů	 města	 Tišnova,	 na	 které	
jsem	za	poslední	 tři	 roky	přispěl	částkou		
75	000	Kč.	Starost	o	pořádek	v	uličkách	
a	cestičky	„K	srdíčku“	už	také	nechám	je-
nom	na	městu.	
	 Otevření	terasové	zahrady	pro	veřejnost	
mimo	provoz	zahrádky	bude	též	v	r.	2021	
ukončeno.	Velmi	vážně	uvažuji,	že	po	spla-
cení	 investic,	 které	 bylo	 nutné	 vložit	
do	zkulturnění	prostředí	“	Zahrádky	U	Pal-
ce“,	se	vrátím	k		původnímu	záměru	posta-
vit	 byty	 ve	dvorním	 traktu	a	už	 se	nene-
chám	přesvědčit	zase	nějakou	iniciativou,	
jakou	byla	„Zachraňte	Zahrádku	U	Palce“	
a	panem	starostou,	o	změnu	mého	podni-
katelského	záměru,	pro	který	 jsem	Pern-
štejn	koupil.	Za	posledního	tři	čtvrtě	roku	
se	podařilo	panu	starostovi	a	části	zastupi-
telstva	 ze	mě	udělat	 tišnovskou	mrtvolu,	

kterých	není	v	Tišnově	málo,	takže	pouze	
rozšířím	jejich	řady.	Protože	očekávám	od-
pověď	ještě	v	tomto	čísle	a	s	největší	prav-
děpodobností	 od	 pana	 starosty	 s	 mottem	
„já	 nic,	 já	 muzikant“,	 nebudu	 již	 na	 něj	
odpovídat,	 jak	 jsem	 v	 úvodu	 uvedl.	 Také	
jsem	se	rozhodl	všechen	materiál	ohledně	
„Zahrádky	U	Palce“	dát	všem	zákazníkům	
mé	restaurace	k	přečtení.	Když	budou	mít	
zájem,	obsluha	jim	ho	zapůjčí.	Toto	hodně	
zajímavé	čtení	o	tom,	jak	se	člověk	může	
stát	volem,	když	dá	na	ty	druhé	a	neřídí	se	
svým	rozumem,	ať	se	stane	poučením	i	pro	
ostatní,	že	spolupráce	s	městskou	garnitu-
rou	se	v	současné	době	nevyplácí.
	 Ještě	si	neodpustím	podotknout,	jak	měs-
to	nakládá	s	anketami,	které	vyhlašuje	samo	
město,	 nebo	 i	 někdo	 jiný,	 jako	 například	
„Otevřený	 Tišnov“,	 a	 jak	 naslouchá	 přání	
obyvatel.	Jednalo	se	o	názor,	jestli	prodloužit	
a	o	kolik	provozní	dobu,	která	pro	mě	jako	
majitele	byla	ekonomicky	dost	důležitá...

 Celý článek na www.tisnovskenoviny.cz

	 Vážím	si	 toho,	že	pan	Navrátil	v	 roce	
2015	změnil	názor	a	nepřeměnil	Zahrád-
ku	U	Palce	na	objekty	k	bydlení.	Zacho-
val	tak	cenný	prostor	a	příjemné	prostře-
dí	 pro	 pořádání	 kulturních	 akcí,	 které	
s	oblibou	navštěvují	Tišnovští	i	Mimotiš-
novští.	 Ba	 co	 víc,	 prostor	 dále	 zvelebil.	
Kromě	toho	nejen	inicioval,	ale	i	osobně	
a	finančně	se	podílel	na	obnově	cestičky	
k	„srdíčku“	na	úpatí	Květnice.	Zachoval	
se	 tedy	 jako	 správný	 tišnovský	 patriot.	
A	za	to	má	můj	velký	obdiv!	
	 MěKS	 Tišnov	 na	 zahrádce	 od	 r.	 2015	
uspořádalo	 29	 koncertů,	 které	 navštívilo	
4	963	konzumentů	kultury,	ale	i	pohostin-
ských	služeb…	Je	to	málo?	A	i	za	letošní	
složité	 situace,	kdy	na	 jaře	 vůbec	nebylo	
jasné,	zda	akce	v	létě	budou,	se	MěKS	za-
chovalo	k	zahrádce	dle	vyjádření	(viz	www.
tisnovskenoviny.cz)	 seriózně.	 Povzdechu	
p.	Navrátila	tedy	vážně	nerozumím…

	 Zastupitelstvo	k	tzv.	„hospodské	vyhláš-
ce“	 přistoupilo	 v	 r.	 2018	kvůli	 provozu	 tří	
„non-stop“	podniků	v	centru	města.	Průvod-
ní	jevy	způsobované	jejich	návštěvníky	byly	
důvodem	 pro	 opakované	 stížnosti	 občanů,	
přičemž	 situaci	 ještě	 zhoršil	 tzv.	 protiku-
řácký	zákon.	Proto	byla	omezena	provozní	
doba	v	centru	a	v	r.	2019	došlo	(opět	na	zá-
kladě	 četných	 stížností)	 k	 rozšíření	 o	 ul.	
Jungmannovu.	 Následně	 vznikla	 občanská	
iniciativa	 a	 rozproudila	 se	 veřejná	 debata.	
Město	oslovil	i	pan	Navrátil	s	cílem	změnit	
či	 zrušit	 vyhlášku.	 Osobně	 jsem	 se	 s	 ním	
několikrát	 sešel	 a	 zprostředkoval	 i	 schůz-
ku	 s	 vedoucím	 strážníkem	 a	 garantem	
za	oblast	bezpečnosti.	Z	rozhodnutí	vedení	
města,	v	němž	se	názory	na	věc	různily,	byla	
poté	vypsána	veřejná	anketa.	Záměrem	bylo	
dát	možnost	vyjádřit	se	všem	zúčastněným	
stranám	a	poté	předložit	toto	„téma“	k	roz-
hodnutí	 zastupitelům.	 K	 tomu	 tedy	 došlo	

a	zastupitelé	obdrželi	vyjádření	p.	Navrátila,	
stanovisko	 městské	 policie,	 výsledek	 an-
kety	města	a	také	petici	občanů	za	zrušení	
vyhlášky.	Že	se	výsledky	ankety	na	jednání	
zastupitelstva	nedostaly,	není	pravda!
	 Ne	vždy	dokážeme	vyjít	vstříc	všem,	ale	
to	v	mezích	demokracie	se	spoustou	růz-
norodých	názorů	ani	nejde.	Pro	 jakýkoliv	
návrh	je	v	zastupitelstvu	třeba	minimálně	
8	hlasů	z	celkových	15.	Já	jsem	se	rozhodl	
nepodpořit	úplné	zrušení	vyhlášky	(návrh	
získal	1	hlas)	a	naopak	podpořit	její	změnu	
–	tj.	prodloužení	zavírací	doby.	Tento	návrh	
však	také	neprošel,	hlasovalo	pro	něj	jen	6	
zastupitelů.	Svou	roli	sehrála	i	skutečnost,	
kdy	pár	dnů	před	konáním	zastupitelstva	
státní	policie	řešila	na	zahrádce	nedodrže-
ní	provozní	doby	o	téměř	hodinu…
	 V	konečném	důsledku	zastupitelé	po-
suzovali,	 co	 má	 pro	 ně	 větší	 váhu.	 Zda	
noční	klid	pro	dotčené	obyvatele,	anebo	
svoboda	 podnikání.	 Výsledek	 hlasování	
dává	větší	váhu	nočnímu	klidu.
	 A	proto	se	nabízí	otázka	–	opravdu	se	
město	zachovalo	tak,	aby	bylo	nutné	re-
zignovat	na	hodnoty,	které	místního	pat-
riota	do	této	doby	zdobily?

A JAK TO SKONČIlO NA ZAHRÁDCE U PAlCE?
Miroslav Navrátil, majitel Café U Palce

JÁ NIC, JÁ MUZIKANT?
Jiří Dospíšil, starosta města
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vzdělávání

	 Myšlenka	přidat	ke	stávající	nabídce	pobytových	táborů	Inspira	
tábor	další	vznikla	v	hlavách	více	interních	zaměstnanců	zároveň.	
Cílovou	skupinu,	předpokládaný	počet	účastníků	i	koncept	progra-
mu	jsme	vymysleli	ještě	celkem	brzy,	zbývalo	„jen“	sehnat	schopné	
lidi,	kteří	by	si	tábor	vzali	na	starost.	Tato	problematika	je	v	naší	
branži	až	příliš	častým	a	diskutovatelným	jevem.	Sehnat	někoho,	
kdo	bude	celý	rok	ve	svém	volném	čase	připravovat	program	pro	
teenagery	na	jeden	týden	prázdnin,	bude	s	nimi	24	hodin	denně,	
zabezpečí	je,	jak	nejlépe	dokáže,	a	ještě	je	po	celou	dobu	udrží	za-
bavené,	to	se	zdá	jako	nepřekonatelný	problém.	My	měli	a	máme	
štěstí	 na	 mladé,	 ambiciózní	 a	 schopné	 lidi,	 kteří	 svými	 nápady	
a	elánem	vytváří	kroužky	a	programy	táborů	jiných.
	 Štěstí	nám	přálo	i	nadále	a	oslovený	vedoucí	si	vzal	projekt	
nového	tábora	plně	za	svůj.	Sehnal	si	kuchařku	(další	nadlidský	
úkol),	 zdravotníka,	 provozáka	 a	 oddílové	 vedoucí	 a	 pustili	 se	
do	příprav	programu.
	 Dalším	cílem	pro	realizaci	tábora	bylo	sehnat	tábořiště	uspo-
kojující	veškeré	lidské	i	programové	potřeby	a	v	neposlední	řadě	
sehnat	účastníky.	Tábor	 jsme	zacílili	na	starší	děti,	 teenagery.	
Pro	nás	tento	věk	představoval	vidinu	akčního,	zážitkového	pro-
gramu,	který	si	se	staršími	dětmi	můžeme	snáz	dovolit.	Ovšem	
hrozilo,	že	děti	v	tomto	věku	jezdí	na	své	tábory	nebo	mají	už	
vlastní	program,	a	pokud	jim	náš	tábor	nebude	připadat	trapný,	
tak	na	něj	nepojede	jejich	kamarád.	
	 A	jelikož	peníze	hýbou	světem,	velkým	otazníkem	byl	finan-
ční	rozpočet	a	samozřejmě	jaké	nároky	můžeme	mít	my	na	rodi-
če	potenciálních	účastníků.	
	 I	přes	veškeré	překážky	v	podobě	covid	opatření	se	nám	před	
prázdninami	podařilo	nalákat	na	první	 ročník	 tábora	dostatek	
účastníků	pro	otevření	tábora	a	mohli	jsme	přikročit	k	realizač-
ní	 fázi,	 nákupu	a	balení.	Kdo	nebalil	 věci	 na	akci	 pro	 víc	než	
15	lidí,	neporozumí.	To	máte	rukavice,	dezinfekci	na	ruce,	dez-
infekci	na	povrchy	jídelní,	na	povrchy	sanitární	a	tak	bych	dle	
scény	z	filmu	Na	samotě	u	lesa	mohla	pokračovat	ještě	dlouho	
až	do	dne	odjezdu	na	tábor.
	 Vzrušení	z	tolika	neznámých,	možných	hrozeb	a	omezení	bylo	
velké	a	troufám	si	říct,	že	mě	ani	ostatní	vedoucí	za	celý	týden	
tábora	 neopustilo.	 Tohle	 vzrušení	 ale	 rychle	 střídalo	 nadšení	
z	perfektních	her,	chutného	jídla	a	krásného	počasí,	a	tak	jsme	
se	 po	 týdnu	 mohli	 shodnout	 na	 tom,	 že	 první	 ročník	 nového,	
krásného	tábora	máme	za	sebou	a	můžeme	s	nadšením,	novým	
poznáním	a	zkušenostmi	začít	přípravu	na	ročník	druhý.	
	 Svému	 táborovému	 týmu	 do	 příštího	 roku	 přeji	 stejný	 elán	
jako	dosud	a	více	skvělých	dětí,	které	se	druhého	ročníku	zú-
častní.	A	pokud	vás	povídání	o	novém	táboře	zaujalo,	naleznete	
jej	pod	názvem	Survival	na	našich	webových	stránkách.	

	 Každý,	kdo	byl	někdy	na	táboře,	musí	uznat,	že	uvažoval,	jaké	
by	to	bylo,	kdyby	mu	najednou	tábor	připadl	na	starosti	a	mohl	
by	si	s	ním	dělat,	co	chce.	
	 A	protože	takové	myšlenky	se	většinou	nedočkají	realizace,	
když	se	objevila	možnost	uspořádat	jeden	takový	„svůj“	tábor,	
neváhali	jsme	a	dali	dohromady	dobrou	partu	zkušených	vedou-
cích	a	začali	plánovat.	

	 Překvapilo	mě,	jaký	je	problém	sehnat	rozumné	tábořiště.	Větši-
na	jich	je	buď	moc	drahých	nebo	už	obsazených.	A	tak	jsme	s	rados-
tí	přijali	možnost	uspořádání	tábora	u	Ledče	nad	Sázavou	v	tábořiš-
ti	Horky.	Tábořiště	je	krásné,	jsou	v	něm	dvě	studánky,	zastřešená	
jídelna	a	vůbec	všechno,	co	by	si	člověk	mohl	přát.	Dokonce	ka-
menné	zídky	vzdávají	hold	vápenkám	a	cihelnám	z	minulých	dob.
	 Při	volbě	ústředního	tématu	tábora	jsme	se	nechali	volně	in-
spirovat	knihou	bratrů	Strugackých	Piknik	u	cesty	a	počítačovou	
hrou	S.T.A.L.K.E.R.	Temným,	postapokalyptickým	tématem	jsme	
cílili	na	starší	účastníky,	kteří	se	rádi	vžijí	do	atmosféry.	Děti	před	
začátkem	 tábora	 dostaly	 do	 schránky	 povolávací	 rozkaz	 a	 do-
zvěděly	se,	 že	 jakožto	příslušníci	 světových	armád	mají	 vyrazit	
na	přísně	tajnou	misi	do	tzv.	Zóny,	což	je	radioaktivní	oblast	v	oko-
lí	Černobylu,	kde	se	vyskytují	podivné	úkazy,	odporující	všem	do-
sud	známým	fyzikálním	a	chemickým	zákonům.	
	 Po	příjezdu	vlakem	do	Ledče	čekala	táborníky	první	výzva,	a	to	
dojít	do	tábora	a	proplížit	se	okolo	stráže	bránící	vstupu	do	Zóny.	
Komu	se	povedlo	do	tábora	dostat,	mohl	si	začít	vybalovat	kufry	
a	zabrat	stan.	V	následujících	dnech	jsme	se	dozvídali	víc	o	tajem-
ném	prostředí	Zóny.	Narazili	jsme	na	první	anomálie	–	nebezpeč-
né	pasti	všech	možných	druhů,	které	střeží	artefakty	–	původně	
běžné	předměty,	které	pod	vlivem	silné	radioaktivity	změnily	svou	
podobu	a	nabyly	nových,	nevídaných	účinků.	Také	 jsme	potka-
li	další	kruté	výtvory	radioaktivitou	zamořené	oblasti,	mutanty.	
Nevyhnuli	jsme	se	ani	radioaktivní	bouři,	kvůli	které	jsme	museli	
opustit	tábořiště	a	přespat	v	provizorním	přístřešku	z	plachet.
	 V	průběhu	tábora	jsme	se	dostávali	blíž	ke	středu	Zóny	a	záro-
veň	se	více	vžívali	do	tamního	života.	Děti	dostaly	možnost	připo-
jit	se	do	některé	z	frakcí,	které	v	této	oblasti	operují	a	mají	něja-
kou	vlastní	filozofii,	co	se	přístupu	k	Zóně	týče.	Nakonec,	už	jako	
zkušení	stalkeři,	 jsme	s	vypětím	posledních	sil	dorazili	k	Srdci	
Zóny	–	 tajemnému	artefaktu,	který	má	podle	 legend	moc	tento	
Bohem	zapomenutý	kus	země	vyléčit	a	zbavit	všeho	zla,	které	se	
na	něm	děje.	Nebo	také	dokáže	splnit	libovolné	přání	–	rozhodnutí	
mezi	těmito	dvěma	volbami	jsme	nechali	na	tábornících.
	 Myslím,	že	s	přihlédnutím	na	všechny	faktory,	které	nám	zne-
snadňovaly	přípravu	na	tábor	a	tábor	samotný,	můžu	s	klidem	pro-
hlásit,	že	se	nám	tábor	povedl	a	další	roky	už	bude	snad	jen	lepší	
a	lepší.	Takže	se	neváhejte	přidat,	bude	to	jízda.

NOVý TÁBOR – OD MYŠlENKY K REAlIZACI
Veronika Patzelová, Michal Sýs

Táborový oheň spojuje. Foto: archiv Inspira
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	Tišnovské	gymnázium	se	 le-
tos	 připravovalo	 na	 oslavy	

100.	 výročí	 svého	 založení.	 Hlavní	 pro-
gram	 oslav	 (Školní	 akademie,	 Den	 ote-
vřených	dveří	a	společenský	večer,	mše)	
měl	 proběhnout	 v	 době,	 kterou	 zasáhlo	

vyhlášení	 a	 průběh	 mimořádných	 opat-
ření	 v	 souvislosti	 s	 prevencí	 šíření	 one-
mocnění	COVID-19.	Následně	byl	stano-
ven	náhradní	termín	oslav	na	říjen	2020.	
Avšak	 po	 dlouhém	 a	 pečlivém	 vyhodno-
cování	situace	v	souvislosti	s	nebezpečím	
šíření	COVID-19	došli	organizátoři	oslav	
k	 rozhodnutí	přistoupit	ke	zrušení	hlav-
ních	bodů	oslav.	
	 V	 rámci	 oslav	 100.	 výročí	 založení	
školy	 přitom	 byla	 dlouhodobě	 připra-
vována	celá	řada	akcí,	z	nichž	se	pouze	
část	 mohla	 uskutečnit.	 V	 prosinci	 2019	
se	podařilo	realizovat	divadelní	přehlídku	
žáků	nižšího	gymnázia,	v	lednu	2020	Vá-
noční	koncert	v	kostele	sv.	Václava	v	Tiš-
nově,	 dále	 v	 průběhu	 roku	 2020	 vznikl	
film	o	historii	školy	a	byl	vytvořen	alma-
nach,	který	bude	předán	zájemcům	z	řad	
absolventů.	 Proběhne	 výstava	 fotografií	
a	v	ulicích	Tišnova	bude	instalována	ex-

pozice	 obrazových	 snímků	 věnovaných	
historii	školy.	
	 Vývoj	 situace	 však	 ukazuje,	 že	 není	
možné	 zorganizovat	 setkání	 s	 větším	
počtem	 účastníků	 v	 budovách	 školy	 ani	
v	dalších	větších	prostorách	tak,	aby	bylo	
možno	zachovat	alespoň	částečně	tradič-
ní	ráz	akce	a	aby	byla	současně	dodržena	
nastavená	bezpečnostní	pravidla.	V	žád-
ném	případě	nechceme	vystavit	své	hos-
ty	 možným	 rizikům.	 V	 tomto	 okamžiku	
nejsme	 schopni	 stanovit	 další	 náhradní	
termín	 oslav.	 Slavnostní	 setkání	 bude	
zorganizováno	 při	 jiné	 příležitosti,	 a	 to	
v	 klidné	 bezpečné	 atmosféře.	 Přihláše-
ným	účastníkům	se	 chystáme	distribuo-
vat	 vydané	 almanachy	 a	 řešíme	 způsob	
finančního	vypořádání.	Rádi	bychom	nyní	
aspoň	poděkovali	 všem,	kteří	 se	na	pří-
pravě	oslav	podíleli,	 ať	už	 svou	prací	 či	
finančními	příspěvky.

	 Rodinné	centrum	Studánka	je	od	svého	vzniku	založeno	na	dob-
rovolnictví.	Možná	vás	překvapí,	co	všechno	děláme	dobrovolnicky.
	 Studánku	založily	maminky,	které	se	chtěly	scházet	a	vytvá-
řet	smysluplný	program	pro	sebe	a	pro	své	děti.	Každou	bavilo	
něco	jiného,	a	tak	vznikly	tradiční	studánkové	kroužky	–	pohy-
boví	 Kulíšci	 a	 Broučci,	 hudební	 Zpívánky	 a	 tvořiví	 Šikulkové.	
Dodnes	je	dobrovolně	vedou	maminky	se	svými	dětmi	a	předá-
vají	 si	 zkušenosti	 dál.	Ve	Studánce	 jim	poskytujeme	podporu,	
metodické	materiály	a	zajišťujeme	odborná	školení.	
	 Každá	maminka	dobrovolnice	má	 jinou	představu,	s	čím	by	
chtěla	ve	Studánce	pomáhat.	Někomu	je	příjemnější	si	s	lidmi	
povídat,	setkávat	se	a	k	tomu	třeba	uvařit	kávu.	To	jsou	naše	
služební	maminky.	Setkáte	 se	 s	 nimi	 dopoledne	 v	 herně	nebo	
po	kroužku	v	tělocvičně.	Jsou	tu	pro	návštěvníky,	aby	se	ve	Stu-
dánce	cítili	dobře.
	 Těší	 nás,	 že	 i	 ženy,	 které	 se	 po	 rodičovské	 dovolené	 vráti-
ly	do	práce,	na	Studánku	nezapomínají	a	pomáhají	 s	 realizací	
studánkových	akcí	pro	veřejnost.	Burza	dětského	oblečení	nebo	
Martinská	slavnost	by	bez	jejich	pomoci	nemohly	proběhnout.	
	 I	všichni	statutární	zástupci	vykonávají	svou	činnost	dobro-
volnicky.	 S	 technickými	 nebo	 fyzicky	 náročnými	 záležitostmi	
nám	zase	pomáhají	šikovní	tatínkové.	
A	odměna?	Dobrovolníci	 jsou	naše	studánkové	zlato.	Užíváme	
si	společné	akce	a	aktivity.	Vzájemně	se	obohacujeme	a	podpo-

rujeme.	Dobrovolníci	také	mohou	využít	zvýhodněné	podmínky	
v	rámci	provozních	možností	Studánky.
	 Od	svého	vzniku	se	Studánka	hodně	proměnila.	Ale	základní	
princip	–	dobrovolnictví	–	zůstal	stejný.	Každý	dobrovolník	zane-
chal	ve	Studánce	kousek	svého	srdce.	Děkujeme	všem	za	chuť	
přispět	ke	společnému	dílu	Studánky	i	za	krásné	chvíle,	které	
jsme	společně	prožili.	
	 Tímto	ale	příběh	dobrovolnictví	ve	Studánce	nekončí.	A	ani	
nemůže	končit.	Budeme	rádi,	když	se	připojíte	a	budete	s	námi	
rozvíjet	Studánku	dále.	

vzdělávání

OSlAVY ZAlOžENÍ gYMNÁZIA lETOS NEBUDOU
Karel Švábenský

Pravidelná série výročních almanachů tiš-
novského gymnázia se letos dočká dalšího 
přírůstku. Foto: Václav Seyfert

Ve Studánce si společné akce užíváme. Foto: Kateřina Hromčíková

DOBROVOlNICTVÍ VE STUDÁNCE
Radka Štěpanovská, Zuzana Kurdiovská
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ZŠ a MŠ Předklášteří – Sdílený logoped
Mgr. Hana Kolaříková, vedoucí učitelka 
	 Od	 září	 2019	 se	 naše	 mateřská	 škola	 zapojila	 do	 aktivity	
Sdílený	 logoped	 v	 rámci	 projektu	 MAP	 vzdělávání	 Tišnovska.	
Nejprve	 se	 souhlasem	 rodičů	 proběhla	 logopedická	 depistáž	
–	 orientační	 vyšetření	 řeči	 dětí.	 Na	 jejím	 základě	 logopedka	
Mgr.	Miroslava	Vyplašilová	rodičům	vystavila	písemný	záznam	
o	provedené	depistáži	a	doporučila,	které	děti	by	logopedickou	
péči	potřebovaly.	Podle	stanoveného	harmonogramu	se	pak	se-
tkávala	s	rodiči	a	dětmi.	U	některých	dětí	došlo	brzy	k	navození	
potřebné	hlásky	a	na	logopedii	mohly	nastoupit	děti	další.	Velmi	
oceňujeme,	že	péče	pokračovala	i	v	době	uzavření	naší	mateřské	
školy,	a	to	s	osmi	dětmi	pomocí	online	výuky	a	s	 jedním	dítě-
tem	prostřednictvím	zasílání	materiálů.	Celkem	ve	školním	roce	
2019/20	 logopedickou	 péči	 využilo	 15	 dětí.	 Projekt	 se	 u	 nás	
osvědčil	a	naše	spolupráce	s	paní	logopedkou	bude	pokračovat.

ZŠ a MŠ Deblín – Férová škola 
Barbara Dobešová, Fair for Family, z. s., 
expert na rovné příležitosti pro MAP II Tišnov
	 Cílem	školní	inkluze	je	začlenit	všechny	žáky	do	hlavního	prou-
du	vzdělávání,	zajistit	optimální	podmínky	pro	sociální	a	kogni-
tivní	rozvoj	všech	žáků	a	podpořit	vzdělávací	úspěšnost	každého	
žáka.	Inkluzivní	vzdělávání	věnuje	pozornost	vedle	integrovaných	
žáků	i	roli	učitele	a	jeho	odpovědnost	za	vytváření	podmínek	pro	

inkluzi.	 ZŠ	 v	 Deblíně	 získala	 certifikát	 Férové	 školy	 již	 v	 roce	
2015,	v	minulém	roce	úspěšně	certifikát	obhájila.	
	 Kvalitní	vzdělávání	začíná	u	kvalitních	učitelů,	proto	výběru	
pedagogů	do	sboru	věnuje	vedení	školy	velkou	péči.	Sborovnu	
ovládá	společně	sdílená	kultura.	Škola	je	otevřená	rodičům	i	ko-
munitě,	 pořádá	 setkání	 pro	 rodiče,	 tripartitní	 konzultace	 nad	
portfolii	dětí,	ale	i	různé	akce	pro	veřejnost.	
	 Zásadní	výjimečností	této	školy	je	způsob	formativního	hod-
nocení:	od	1.	do	4.	třídy	je	využíváno	slovní,	poté	jsou	žáci	klasi-
fikováni.	Vzdělávací	cíle	jsou	stanovovány	individuálně,	ve	spo-
lupráci	 s	 učitelem	 děti	 konzultují	 svůj	 pokrok.	 Progresivní	
nastavení	školy	se	jasně	ukázalo	i	během	pandemie	COVID-19,	
kdy	škola	udržela	kontakt	s	dětmi.	
	 Výuka	formou	projektu	vedená	třídním	učitelem	učí	žáky	kom-
petencím	pro	budoucí	profesní	život,	včetně	spolupráce,	sebehod-
nocení	a	sdílení.	Pedagogové	se	průběžně	vzdělávají	v	inovativních	
didaktikách,	samozřejmostí	je	praxe	mentoringu,	jako	prostoru	pro	
sdílení	a	profesního	růstu.	Jedinečná	je	koncepce	tzv.	blokové	výu-
ky,	která	probíhá	dvakrát	měsíčně,	ve	smíšených	skupinkách,	kde	
děti	v	jednom	projektovém	dni	projdou	„dílnami“	hned	čtyř	různých	
předmětů.	V	neposlední	řadě	je	potřeba	zmínit	tzv.	terénní	vyučová-
ní,	které	je	zdejší	oblíbenou	formou	výuky	–	využívá	se	velké	školní	
zahrady,	zbudovaného	altánu,	ale	i	širšího	okolí	obce.

	 Stalo	 se	 už	 tradicí,	 že	 se	 vzájemně	
zveme	 na	 semináře	 a	 školení,	 která	 se	
konají	 v	 našich	 školkách.	 Každoročně	
dostáváme	pozvánky	do	Mateřské	školy	
Sluníčko	na	hudební	a	pohybové	setkání	
s	paní	Jenčkovou	nebo	na	odborná	setká-
ní	do	Mateřské	školy	U	Humpolky.	Díky	
našim	 společným	 akcím	 se	 mezi	 sebou	
více	známe,	máme	možnost	prohlédnout	
si	prostředí	jednotlivých	školek,	sbíráme	
inspirace	od	sebe	navzájem	a	sdílíme	své	
zkušenosti.	 Měli	 jsme	 proto	 radost,	 že	
jsme	mohli	nabídnout	ke	společné	aktivi-
tě	prostory	i	naší	nové	MŠ	v	Železném.
	 Semináře	 s	 Hankou	 Švejdovou	 byly	
původně	 naplánovány	 na	 17.	 a	 18.	 srp-
na,	 vždy	 pro	 20	 účastníků.	 Nakonec	 se	
prvního	dne	zúčastnilo	27	učitelek	z	10	

školek,	druhého	31	z	9	školek.	Výhodou	
bylo,	 že	 se	 akce	 konaly	 před	 začátkem	
školního	roku.	Díky	tomu	jsme	se	mohli	
potkat	 s	kolegyněmi,	 což	se	ve	školním	
roce	podaří	zřídka.

INDIVIDUALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 
V PRAXI MATEŘSKÉ ŠKOLY
„JABLKO	 SE	 NESROVNÁVÁ	 S	 HRUŠ-
KOU“	aneb	„Stopka vykukuje, tak s ní za-
zvoň, v každém jablíčku je malá jabloň…“	
(Daniel	Hevier)
Praktický	 seminář	 plný	 rituálů	 zaměře-
ný	 na	 jednotlivce,	 pravidla	 společného	
soužití,	 jejich	 vyvozování	 spolu	 s	 dětmi	
a	 tvorbu	 bezpečného	 prostředí	 pro	 kaž-
dého.	 Seminář	 se	 dotkl	 také	 hodnoce-
ní	 dětí,	 pomohl	 nám	 pochopit,	 jaké	 se	

do	mateřské	školy	hodí,	 jak	s	ním	efek-
tivně	 pracovat.	 Blíže	 jsme	 se	 seznámili	
s	pojetím	pedagogiky	Franze	Ketta,	která	
by	neměla	žádnou	z	nás	minout.	Její	ob-
sah	 Hanka	 Švejdová	 vyjádřila	 na	 svých	
webových	stránkách	slovy:	„Pedagogika	
s	 příslibem,	 že	 mateřská	 škola	 zůstane	
MATEŘSKOU	postavenou	na	vztahovosti	
a	lidských	hodnotách.“	

NEMLUV O TOM, UDĚLEJ TO... 
aneb prožitkové učení jako východisko 
ke vzdělávání nejmladších dětí.
Tento	seminář	nabídl	hry,	činnosti	a	ak-
tivity	 motivované	 říkadlem,	 aktuální	
situací,	 příběhem	 s	 využitím	 technik	
a	metod	prožitkového	učení	 a	dramatic-
ké	výchovy.	Ukázali	jsme	si,	jak	využívat	
každodenní	situace	a	zážitky	dětí	k	jejich	
učení,	hrám,	k	dramatickému	ztvárnění.	

Pro velký úspěch se semináře budou 
opakovat 1. a 2. 10., přihlášení přes 
MAP vzdělávání Tišnovska.

PROJEKT MAP VZDělÁVÁNÍ TIŠNOVSKA
zPětné vazby k aktivitám – 2. část

Petra Šnepfenbergová

SEMINÁŘE HANKY ŠVEJDOVÉ
Barbora Packová
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	 Čtvrtý	říjnový	víkend	bude	v	Tišnově	doslova	ve	znamení	jazzu.	
Ve	velkém	sále	Městského	kulturního	střediska	se	vždy	od	19.30	
hod.	uskuteční	dva	atraktivní	koncerty,	které	mají	úzkou	souvis-
lost	s	mezinárodním	festivalem	JazzFest	Brno.
	 V	pátek	23. 10.	zde	budou	v	rámci	projektu	JazzFest	On	The	
Road	koncertovat	dva	pánové,	na	 jejichž	vystoupení	 jsme	Vás	
zvali	 již	na	 jaře,	ovšem	tehdy	se	nakonec	místo	 jazzu	prezen-
toval	všudypřítomný	koronavirus.	Houslista	tureckého	původu	
Efe Turumtay	a	akordeonista	se	srbskými	kořeny	Nikola Zarić,	
oba	žijící	ve	Vídni,	vystoupí	s	programem	nazvaným	Via.	Festi-
valové	webové	stránky	jejich	produkci	popisují	jako	„mix rytmů 
a zvuků orientu a Balkánu přenesený do světa tanga, jazzu nebo 
klasické hudby“.	Zájemce	o	bližší	informace	si	dovoluji	odkázat	
na	březnové	číslo	Tišnovských	novin,	kde	jsme	oběma	hudební-
kům	věnovali	rozsáhlý	celostránkový	materiál.

	 O	dva	dny	později,	tedy	v	neděli	25.	10.,	se	jako	aktivní	mu-
zikant	představí	 i	sám	festivalový	šéf,	kytarista	Vilém Spilka	
se	svým	kvartetem.	Před	časem	nabídl	Tišnovákům	v	hospodě	
U	Palce	své	tehdejší	album	Podvod,	obsahující	jazzové	verze	pís-
niček	Jana	Nedvěda.	Tentokrát	budou	program	tvořit	především	
skladby	 z	 aktuálního	CD	Čekání	 na	Toma,	které	 bylo	 v	 anke-
tě	odborníků	stanice	Český	rozhlas	Jazz	oceněno	jako	nejlepší	
„česká	jazzová	deska	roku	2019“.	Dramaturg	Petr	Vidomus	toto	
prvenství	 okomentoval	 slovy:	 „Album věnované chlapci s poru-
chou autistického spektra má silné mimohudební sdělení, věřím ale, 
že pro hlasující bylo zásadní celkové hudební zpracování, kvalita 
zvuku i originální kompoziční nápady brněnského kytaristy.“	Také	
v	tomto	případě	jsme	se	už	o	kapele	i	úspěšné	desce	na	našich	
stránkách	 zmínili,	 konkrétně	 v	 minulém	 čísle.	 Viléma	 Spilku	
v	řadách	souboru	doplňují	saxofonista	Radek	Zapadlo,	kontra-
basista	Vlastimil	Trllo	a	bubeník	Martin	Kleibl.

	 Velikonoce	 v	 říjnu?	 Proč	 ne	 –	 když	
v	 Rusku	 mohli	 mít	 Říjnovou	 revoluci	
v	 listopadu,	 v	 Železném	 si	 zase	 dopřejí	
pomlázku	 na	 podzim.	 Jarní	 protiviro-
vá	 opatření	 sice	 znemožnila	 uskutečnit	
8.	 ročník	 tradičního	 festivalu	 Bluesová 
pomlázka	v	původním	termínu,	ale	pořá-
dající	spolek	deTOX	akci	nezrušil,	nýbrž	
pouze	odložil.	Nestane–li	 se	 znovu	něco	
mimořádného,	 vše	 by	 mělo	 vypuknout	
v	sobotu	17. října v 17 hodin,	tradičně	
v	oblíbeném	sále	železenského	kulturní-
ho	domu.
	 Říkává	se,	že	„všechno	zlé	je	pro	něco	
dobré“.	Toto	rčení	by	mohlo	platit	i	pro	le-
tošní	„Pomlázku“,	neboť	seznam	účinku-
jících	vykazuje	změny	k	lepšímu,	přesto-
že	pozváni	byli	stejní	aktéři	jako	na	jaře.	

V	dubnu	byl	ovšem	ze	zdravotních	důvodů	
dosud	mimo	hru	trvalý	parťák	slovenské-
ho	kytaristy	Ľuboše	Beni,	 legenda	blue-
sové	scény	našich	sousedů	Peter	Bonzo	
Radványi.	 Beňa	 měl	 tedy	 na	 jaře	 přijet	
s	countryovými	Prospektory,	jenže	od	té	
doby	se	jeho	stálý	kolega	natolik	zotavil,	
že	tentokrát	se	pár	Beňa–Radványi	bude	
moci	představit	v	plné	síle.
	 Beze	 změny	 zůstává	 program	 střední	
části	 večera.	 Půjde	 o	 originální	 sólové	
představení	Petra	Uviry,	kytaristy	skupin	
Ladě	a	Heimat.	Vloni	sice	pořadatel	do-
jednával	jeho	účast	ještě	v	duetu	s	hous-
listkou	Jitkou	Šuranskou,	ta	ale	bohužel	
na	podzim	podlehla	těžké	nemoci	a	Petr	
přislíbil,	 že	 slíbený	 festivalový	 set	 ode-
hraje	i	na	její	počest	sám.	

	 Závěr	 bude	 patřit	 kapele	 Charlie	 Sla-
vík	 Revue,	 ovšem	 i	 v	 její	 sestavě	 došlo	
k	atraktivní	 změně.	Post	kytaristy	 zaujal	
v	Praze	žijící	Američan	Steve	Walsh,	kte-
rý	má	za	sebou	spolupráci	například	 i	se	
slavnou	zpěvačkou	Norah	Jones.	Se	skupi-
nou	Charlieho	Slavíka,	který	je	považován	
za	nejlepšího	hráče	na	foukací	harmoniku	
u	 nás,	 by	 měl	 Walsh	 následně	 vystoupit	
i	na	nejznámějším	českém	žánrovém	 fes-
tivalu	Blues	Alive	v	Šumperku.

divadlo a hudba

lÁKAVý JAZZOVý VÍKEND
Václav Seyfert

PODZIMNÍ HUDEBNÍ VElIKONOCE
Václav Seyfert

Úvod festivalu obstará slovenské duo Peter 
Bonzo Radványi – Ľuboš Beňa.
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	 Málokdo	 asi	 v	 březnu	 nepodlehl	 stra-
chu	z	neznámého	onemocnění	COVID-19.	
Je	to	celkem	pochopitelné.	Kdo	si	zachoval	
zcela	chladnou	hlavu?	Asi	málokdo.	Tento	
úkaz	nás	paralyzoval	a	život	v	naší	zemi	se	
téměř	zastavil.	Uběhlo	pár	měsíců	a	začali	
jsme	se	vracet	do	běžného	života.	Na	tento	
jev	 jsme	 si	 zvykli.	 Mnoho	 odvětví	 lidské	
činnosti	ale	tento	fenomén	ochromil	a	na-
páchal	 těžko	 vyčíslitelné	 škody.	 Jednou	
z	nejpostiženějších	oblastí	se	stala	kultu-
ra,	a	to	v	tom	nejširším	slova	smyslu.
	 Počáteční	 šok,	 který	 byl	 celkem	 po-
chopitelný,	 vystřídala	 vlna	 solidarity,	
v	 níž	 kultura	 sehrála	 nenahraditelnou	
roli.	 Umělci	 pořádali	 on-line	 koncerty	
a	dalšími	aktivitami	se	snažili	vytrhnout	
lidi	z	letargie	a	obav,	prostě	blbé	nálady,	
děti,	 dospělé,	 seniory	 a	 také	 všechny	
v	 tzv.	 první	 linii.	 Přišly	 restrikce,	 které	
v	naší	zemi	nemají	obdoby	a	v	obecném	
slova	smyslu	přispěly	ke	zlepšení	situa-
ce.	Na	druhou	stranu	lze	zjevně	konsta-
tovat,	že	hledat	logiku	v	některých	naří-
zeních	by	byl	asi	nadlidský	úkol	a	jejich	
chaotické	 a	 nepřehledné	 publikování	
přispívalo	spíše	k	nedůvěře	a	rozčarová-
ní.	S	přibývajícími	informacemi	o	viru	se	
začalo	ukazovat,	že	tvrdost	opatření	není	
adekvátní	a	že	 je	nutné	zvednout	pomy-
slná	 stavidla	 a	 začít	 s	 uvolňováním.	 Co	
ale	 hrálo	 podstatnou	 roli	 v	 uvolňování	
těchto	opatření?	Na	první	pohled	se	zdá,	
že	to	bylo	především	o	tom,	kdo,	respek-
tive	která	vlivová	skupina	vytvořila	větší	
tlak.	Na	koncerty	 a	do	divadel	nesmíte,	
ale	do	hypermarketů	ano.	Přicházela	ali-
bistická	 „uvolnění“	 počtu	 diváků	 nejdří-
ve	na	50,	potom	na	100,	na	300,	na	500,	
na	1	000,	venku,	vevnitř,	s	rouškou,	bez	
roušky	s	testy	umělců,	bez	testů…	Jenže	
takto	 se	 kulturní	 akce	 plánovat	 ani	 po-
řádat	nedají.	Mnoho	lidí	v	kultuře	přišlo	

o	práci,	protože	kultura	je	závislá	jednak	
na	 příjmech	 ze	 vstupného	 a	 za	 druhé	
na	 podpoře	 státu	 či	 mecenášů.	 Umělci,	
ale	 i	 pořadatelé	 stále	 hledali	 cestu,	 jak	
z	této	pasti	vyjít	ven.
	 V	Tišnově	jsme	bleskurychle	překopa-
li	 veškeré	 plány	 na	 léto	 a	 chystali	 jsme	
program	 alespoň	 pro	 těch	 50	 lidí.	 Věřili	
jsme,	 že	 lidé	 o	 prázdninách	 nebudou	 to-
lik	cestovat	a	budou	rádi	za	to,	že	mohou	
vyrazit	za	kulturními	zážitky.	Pestrá	šká-
la	akcí	na	každý	týden.	Zatím	co	jinde	se	
koncerty	rušily,	v	Tišnově	jsme	je	objedná-
vali,	pro	mnoho	muzikantů	se	naše	město	
stalo	světlem	na	konci	tunelu.	Jenže	léto	
je	za	námi	a	my	můžeme	konstatovat,	že	
lidé,	až	na	malé	výjimky,	zůstali	k	této	na-
bídce	lhostejní.	Šedesátiprocentní	propad	
návštěvnosti	je	zdrcující.	Pokud	si	myslí-
te,	že	je	tomu	jinde	jinak,	tak	věřte,	že	to	
je	 jev	 celorepublikový.	 Například	 nejme-
novaná	kapela,	která	vyprodává	stadiony,	
zaznamenala	 v	 Brně	 návštěvu	 celých	 75	
lidí	a	v	Liberci	musela	koncert	pro	nezá-
jem	 zrušit.	Kina	 v	 celé	 republice,	 včetně	
těch	letních,	zaznamenala	největší	propad	
návštěvnosti	v	historii.	Něco	způsobilo	po-
časí,	něco	nezájem	diváků,	něco	přetrvá-
vající	strach	z	nákazy.	Z	té	stejné	nákazy,	
která	 lidem	 nebránila	 jet	 do	 Chorvatska	
a	pořádat	hony	v	nákupních	centrech.	Si-
tuaci	může	dokreslit	věta	matky,	která	šla	
kolem	našeho	kina,	v	němž	se	připravova-
la	premiéra	pohádky	pro	děti,	a	kdy	jí	její	
synek	s	nadšením	prosil,	aby	se	na	ni	šli	
podívat:	 „Jseš	 normální?	 Ještě	 tam	 chyt-
neme	ten	kovid.“	Na	druhou	stranu	jsme	
vyzkoušeli,	 i	 přes	veškerá	potenciální	 ri-
zika,	uspořádat	koncert	Monkey	Business	
v	letním	kině.	Přes	pět	set	diváků	zaostalo	
o	pouhou	stovku	za	brněnským	koncertem	
této	kapely.	Veškeré	zažité	vzorce	chová-
ní	diváků	se	změnily	a	všichni	pořadatelé	

akcí	začínají	na	zelené	louce	a	sbírají	nové	
zkušenosti.	Není	se	o	co	opřít.
	 Jenže	čas	běží	a	 lidé	v	kultuře	dosáhli	
na	ekonomické	dno,	není	kam	dál.	Diváci	
zmizeli	 a	 stát	 zatím	 kultuře	 téměř	 nepo-
mohl.	Očekávali	bychom,	že	pomoc	přijde	
z	 ministerstva	 kultury,	 ale	 omyl,	 to	 se	
stará	pouze	o	státem	zřizované	 instituce.	
Soukromé	subjekty,	které	tvoří	velké	pro-
cento	umělců,	jsou	bez	pomoci.	Prý	se	o	ně	
má	postarat	ministerstvo	průmyslu.	Ale	co	
průmysl	ví	o	životu	v	kultuře?	Málo,	skoro	
nic.	A	co	s	tím	dělá	ministr	kultury?
	 Čeká	nás	podzim	a	další	opatření.	Vím,	
chodit	na	koncerty	nebo	na	divadlo	v	rouš-
ce	není	nic	úžasného,	ale	pokud	 rezignu-
jeme	 na	 kulturní	 život,	 začne	 se	 z	 naší	
společnosti	vytrácet	duše,	kterou	kultura	
do	našeho	bytí	 vdechuje.	Nabídka	kultur-
ních	akcí	 je	 široká	a	pestrá.	 Je	 smutným	
faktem,	 že	 pokud	 se	 vystupující	 umělci	
nenacházejí	v	oblasti	mainstreamu,	že	jsou	
lidé	 nedůvěřiví	 a	 nevěnují	 jim	 pozornost.	
To	ale	neznamená,	že	by	jejich	kvalita	byla	
menší	 než	 popových	 hvězd,	 kolikrát	 je	
přesně	opak	pravdou.	Jen	proto,	že	nejsou	
tzv.	„profláknutí“,	neznamená	to,	že	do	na-
šeho	 života	 nemohou	 přinést	 obrovský	
zážitek,	 který	 nás	 může	 posunout.	 Proto	
prosím,	překonejte	svůj	strach	a	podporuj-
te	svými	návštěvami	kulturní	akce.
	 Stejně	tak	je	jisté,	že	bez	podpory	mu-
nicipality	 hrozí	 zastavení	 a	 ochromení	
kulturního	 života	 v	 obcích	 či	 městech.	
Řekl	bych,	že	je	téměř	morální	povinností	
politiků	na	všech	úrovních	kulturu	pod-
porovat	v	nejvyšší	možné	míře.	Neboť	ji-
nak	hrozí,	že	naše	kulturní	duše	bude	víc	
a	víc	chřadnout	a	nedokáže	nám	přinášet	
hodnoty,	 které	 si	 za	 peníze	 nekoupíme.	
Nenechme	umřít	kulturu.

kulturní fejeton

JAK (NE)ZABÍT KUlTURU
Pavel Hanák
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	 Milovníkům stromů, listů a kořenů! Malíř	a	grafik	Pavel	Hayek	
z	 Brna	 se	 vyznává	 z	 obdivu	 k	 přírodním	 tvarům,	 krajinomalbě	
nizozemských	starých	mistrů,	hudbě	Ferenze	Liszta,	 jazzu,	me-
chanickým	partiturám	i	experimentům	se	strukturou,	řádem	a	na-
hodilostí.	 Jak	se	vše	skloubí	v	osobitý	výtvarný	styl,	se	dozvíte	
na	výstavě	obrazů	Pavel Hayek	(3.	října	–	29.	listopadu	2020).
	 Srdečně	Vás	zveme	na	vernisáž 3. 10. 2020 od 16.00 hod.	
Součástí	vernisáže	bude	dětská	výtvarná	dílna	na	téma	výstavy	
s	lektorkou	GJJ	Lucií	Zamazalovou.

	 Pavel Hayek	 (nar.	 1959,	 Brno)	 se	 celoživotně	 inspiru-
je	 strukturami	 tvarů	 přírodnin.	 Výstava	 představí	 Hayekovu	
uměleckou	tvorbu	z	období	let	2000	až	2020,	stěžejním	bodem	
konceptu	je	vazba	na	téma	krajiny.	Obrazy	rozvětvených	korun	
stromů,	průhledy	stromy	či	parafráze	na	krajinomalby	známých	
krajinářů	 akcentují	 jedinečnost	 Hayekova	 organického	 pojetí	
struktur.	Skrze	výraznou	estetiku	tvarů	a	detailností	zpracování	
jednotlivého	listoví	Hayek	odkazuje	k	dílům	starých	mistrů	kra-
jinomalby,	 zejména	 nizozemského	 malíře	 17.	 století	 Meiderta	
Hobbemy	či	romantického	krajináře	C.	D.	Friedricha.	
	 Hayekova	 převážně	 černobílá,	 vzácně	 žlutobílá	 či	 šedobílá	
plátna	vychází	z	kontinuálního	grafického	a	fotografického	pře-
mýšlení	autora.	Jsou	prosycena	Hayekovým	zájmem	o	techniku	
otisku	a	fotogram,	o	proces	sám	a	možnost	experimentu,	ať	již	
v	tvorbě	typických	diptychů	v	pozitivu	i	negativu,	tak	důrazem	
na	 redukci	 formy.	 Jeho	 tvorba	 je	 ovlivněna	 díly	 düsseldorfské	
skupiny	Zero,	především	G.	Ueckera	a	charakteristická	je	spří-
zněnost	s	českými	umělci	Zdeňkem	Sýkorou,	Janem	Kubíčkem	
a	principy	konkretismu.	
	 Z	 posledních	 výstav	 uveďme	 německou	 Galerii	 Hoffmann	
v	Ossenheimu	(2020),	Galerii	města	Blanska	(Mini	–	retrospek-
tiva,	 2019),	 Moravské	 zemské	 muzeum	 v	 Brně	 (Mechanické	
partitury,	2016	a	Lisztovské	transkripce,	2017),	Galerii	Kvalitář	
(Praha,	2016),	Richard	Adam	Gallery	v	Brně	(Česká	malba	ge-
nerace	90.	let,	2015),	Galerii	Závodný	v	Mikulově	(Pavel	Hayek	
a	Esther	Stocker,	2015).

miminka v knihovně
	 Od	počátku	 letošního	 roku	se	 tišnov-
ská	knihovna	zapojila	do	projektu	Book-
start,	který	nese	v	českých	podmínkách	
krásný	název	„S	knížkou	do	života“.	
	 Cílovou	skupinou	projektu	jsou	rodiče	
s	novorozenci	a	dětmi	předškolního	věku,	
a	 to	 proto,	 že	hlavním	posláním	projek-
tu	 je	 podpora	 čtenářské	 pregramotnosti	
a	 verbálních	 schopností	 u	 nejmenších.	
Nedílnou	 součástí	 je	 také	 upozornění	
rodičů	na	význam	četby	pro	vývoj	dítěte	
a	jeho	budoucí	uplatnění.
	 Naše	první	setkání	bylo	uskutečněno	–	
ve	snaze	zajistit	zúčastněným	komornější	
a	 příjemnější	 prostředí	 –	 ve	 dvou	 termí-
nech,	a	to	25.	srpna	a	2.	září.	Rodiče	obdr-
želi	speciální	dárkové	sety,	které	obsahují	
leporelo	s	klasickými	říkankami,	pro	děti,	
kalendář	pro	rodiče	s	praktickými	radami	
a	 informacemi	 o	 tom,	 jak	 děťátko	 roste,	
co	umí,	i	doporučenou	četbu.	Součástí	ba-
líčku	byla	i	přihláška	do	knihovny,	kterou	
využili	 téměř	 všichni	 zúčastnění,	 a	 také	
pozvánka	na	další	setkání.

	 Hostem	našeho	prvního	
„Knižního	 klubíku“	 byla	
Mgr.	 Martina	 Šaclová,	 dětská	 fyziotera-
peutka,	 která	 rodiče	 seznámila	 se	 spe-
cifiky	vývoje	dítěte	v	prvním	roce	života	
a	 zejména	 prakticky	 ukázala,	 jaké	 hry	
a	 činnosti	 děťátko	 rozvíjejí	 a	 podporují	
ve	 zdárném	 vývoji.	 Přednáška	 tak	 ožila	
pohybovými	 hrami	 spojenými	 s	 říkadly	
i	zpíváním.	
	 Setkání	 to	 bylo	 opravdu	 krásné,	 ra-
dostně	 „ubrebeňtěné“	 a	 všichni	 byli	 na-
prosto	úžasní	a	spokojení.

knižní klubík
7. 10. 2020 v 10.00
oddělení pro děti a mládež
	 „Knižní	Klubík“	určený	pro	rodiče	za-
pojené	do	projektu	S	knížkou	do	života,	
které	 zajímá,	 co	 číst	 nejmenším	 dětem,	
nebo	hledají	nápady	na	hry	a	říkanky	či	
se	chtějí	seznámit	s	novými	lidmi.
	 Cílem	této	aktivity	 je	podpora	verbál-
ních	schopností	a	imaginace	nejmenších	
dětí	 a	 probuzení	 jejich	 zájmu	 o	 knihy	

a	čtení.	Zároveň	chceme,	aby	rodiče	po-
chopili	 význam	 čtenářských	 dovedností	
pro	rozvoj	dítěte	i	jeho	budoucnost.
	 I	když	děti	zpočátku	nemluví,	velmi	cit-
livě	vnímají	vše,	co	se	kolem	nich	děje.	Již	
od	narození	preferují	zvuk	lidského	hlasu	
před	 jakýmkoliv	 jiným	 sluchovým	 pod-
nětem.	 Pro	 vývoj	 vnímání	 a	 porozumění	
řečovým	 podnětům	 je	 vhodná	 stimulace	
dítěte	vyprávěním	a	předčítáním.	 Jednou	
z	 nejdůležitějších	 věcí,	 jež	 můžeme	 pro	
své	děti	udělat,	 je	 věnovat	 jim	od	nejút-
lejšího	věku	svůj	čas	a	strávit	jej	společně	
nad	knihou.	A	právě	proto	 i	Vám	tišnov-
ská	knihovna	přináší	projekt	„S	knížkou	
do	života“	a	nabízí	svou	pomoc.

PAVEl HAYEK
Radka Kaclerová

KNIHOVNA PRO NEJMENŠÍ
Edita Hečová

Triptych, 2008. Foto: archiv autora

První setkání miminek v knihovně.
Foto: Edita Hečová
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	 V	pátek	25. září v 17 hod.	proběhne	
v Galerii Josefa Jambora	v	Tišnově	slav-
nostní	 uvedení	 knihy	 Miroslava	 Vaňka		
Továrna Diana a historie trati Tišnov 
– Havlíčkův Brod,	 kterou	 vydává	 na-
kladatelství	Sursum	s	finanční	podporou	
města	Tišnova.
	 Tato	kniha	má	být	do	jisté	míry	oprav-
níkem	již	dříve	publikovaných	prací.	Po-
pisuje	 chronologicky	děj	 na	 stavbě	 trati	
Brno	 –	 Havlíčkův	 Brod	 od	 začátku	 až	
do	konce	výstavby.	Věnuje	se	především	
válečné	 problematice	 na	 celé	 trati,	 ale	
pro	lepší	orientaci	čtenáře	zasahuje	autor	
i	do	oblasti	před	válkou	a	po	ní.	

	 Pátrání	 po	 úzkokolejce	 a	 samotné	 to-
várně	Diana	bylo	někdy	jako	hledání	jehly	
v	kupce	sena.	Zpočátku	to	vypadalo	úplně	
beznadějně,	ale	kousek	po	kousku	se	zača-
ly	 odhalovat	 různé	 souvislosti.	 Publikace	
by	měla	připomínat	příštím	generacím	Dia-
nu	–	nenápadnou	úzkorozchodnou	drážku,	
Dianu	 –	 podzemní	 továrnu	 a	 také	 tisíce	
lidí,	kteří	zde	nedobrovolně	pracovali.	
	 O	drážce	a	továrně	Diana	u	Tišnova	lze	
bez	nadsázky	hovořit	 jako	o	části	téměř	
zapomenuté	historie,	a	proto	je	třeba	oce-
nit	množství	historických	dokumentů,	ar-
tefaktů,	fotografií	i	svědectví	pamětníků,	
které	se	autorovi	podařilo	shromáždit.

	 	 Na	 jaře	 roku	 2020	 jsme	 domluvili	
s	pražským	fotografem	Ivanem	Králem,	

že	 v	Předklášteří	 oslaví	 65.	 narozeniny	 výstavou	 svých	prací.	
Koronavirus	byl	však	proti	a	akce	byla	zrušena.
	 Druhý	pokus	chce	spolek	Art	Periscope	a	obec	Předklášteří	
uskutečnit	v	termínu	6.–17. října 2020	v	prostorách	OÚ,	kdy	
by	 se	 měla	 konat	 výstava	 dvou	 pražských	 umělců:	 fotografa 
Ivana Krále a malíře Josefa Velčovského.	
	 Ivan	 Král	 se	 narodil	 25.	 6.	 1955	 v	 Praze.	 Po	 absolvování	
střední	 školy	 pracoval	 jako	 reprodukční	 fotograf	 v	 několika	
pražských	tiskárnách.	Od	roku	1983	působí	jako	nezávislý	umě-
lecký	 fotograf	a	byl	členem	Českého	 fondu	výtvarných	umění.	

Od	roku	1990	je	také	členem	Asociace	profesionálních	fotogra-
fů	ČR.	Jako	fotograf	se	nejvíce	zaměřuje	na	architekturu	staré	
Prahy	a	českou	krajinu.	V	roce	2000	vydal	vlastním	nákladem	
autorskou	obrazovou	publikaci	Naše	Praha	oceněnou	Minister-
stvem	kultury	ČR	knihou	roku.	Tato	kniha	vyšla	postupně	ná-
kladem	15	000	výtisků.
	 Malíř	 Josef	 Velčovský	 se	 narodil	 7.	 10.	 1945	 ve	 Václavo-
vicích.	 Vystudoval	 VPŠ	 v	 Uherském	 Hradišti	 a	 AVU	 v	 Praze	
u	 prof.	 Součka.	 V	 roce	 1970	 absolvoval	 v	 Paříži	 „Atelier	 13“	
(u	S.	W.	Hayefera).	Je	zastoupen	ve	sbírkách	NG	Praha,	Galerie	
hl.	m.	Prahy,	Alšovy	jihočeské	galerie	a	dále	i	ve	Stadt	muzeu	
Norimberku,	 v	Galerii	ministerstva	kultury	Finska	atd.	Samo-
statné	výstavy	měl	autor	doslova	po	celém	světě:	Německo,	Ho-
landsko,	Belgie,	Finsko,	USA,	Japonsko	atd.
	 Oba	 tito	 významní	 umělci	 již	 nemají	 moc	 zájem	 vystavovat	
a	o	to	více	nás	těší	příslib	výstavy	v	OÚ	Předklášteří,	která	bude	
zahájena	v	úterý	6. 10. od 13 hod.	V	sobotu	10.	10.	od	16	hodin	
zde	vystoupí	v	hudebním	programu	„Zpívání	mezi	obrazy“	skupi-
na	LISTOVĚJ	–	hudba	Vysočiny	se	skladatelem,	básníkem	a	zpě-
vákem	Jiřím	Nohelem.	V	sobotu	17.	10.	od	16	hodin	se	uskuteční	
derniéra	s	vystoupením	dixielandu	pod	vedením	brněnské	legen-
dy	Mojmíra	Bártka	(člena	orchestru	Gustava	Broma)	za	účasti	
obou	 vystavujících	 umělců.	 Fotograf	 Ivan	 Král	 zde	 oslaví	 své	
65.	narozeniny	a	malíř	Josef	Velčovský	75.	narozeniny.	Nenechte	
si	ujít	–	po	tak	dlouhé	virové	odmlce	–	tuto	jedinečnou	výstavu	
se	zajímavým	doprovodným	programem,	která	se	koná	v	rámci	
30.	výročí	znovuobnovení	samostatnosti	obce	Předklášteří.	Hlav-
ním	sponzorem	celé	akce	je	firma	JICOM,	spol.	s	r.	o.

kultura

Obálka knihy. Zdroj: SURSUM

VýSTAVA PRAžSKÉHO fOTOgRAfA A MAlÍŘE
Zdeněk Jílek

TOVÁRNA DIANA
Ivana Kurucová

Ivan Král nejraději fotí přírodu na Šumavě: Předjaří na Ovesné, 2019.
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	 Jediným	 tišnovským	 aktivním	 spor-
tovcem,	který	přivezl	 cenný	kov	 z	olym-
pijských	 her,	 je	 až	 dosud	 volejbalista	
František	Sokol,	bronzový	medailista	z	Me-
xika	1968.	O	třicet	let	později	si	ovšem	–	
obrazně	řečeno	–	našlo	do	našeho	města	
cestu	dokonce	olympijské	 zlato,	 a	 to	až	
z	 dalekého	 japonského	 Nagana;	 léka-
řem	 naší	 vítězné	 hokejové	 reprezentace	
byl	 totiž	 Tišnovák	 MUDr. Zdeněk Zie-
gelbauer.	 Neúspěšně	 jsem	 se	 pokoušel	
jej	 kontaktovat	 s	 žádostí	 o	 rozhovor	 už	
před	více	než	dvěma	roky,	když	se	slavi-
lo	20	let	od	vzpomínaného	legendárního	
triumfu,	 ale	 přes	 telefon	 ani	 elektronic-
kou	 poštu	 jsem	se	 tehdy	k	němu	vůbec	
neprobojoval.	 Letos	 jsem	 proto	 zvolil	
jinou	 metodu	 a	 nadrzo	 se	 vypravil	 pří-
mo	do	 jeho	brněnské	ordinace,	byť	mne	
nesužoval	 žádný	 chirurgický	 problém.	
Prošlo	mi	 to:	dohodli	 jsme	se,	 že	se	se-
jdeme	 přímo	 v	 Tišnově,	 a	 i	 když	 jsme	
pak	plánovaný	termín	museli	několikrát	
upravit,	koncem	srpna	jsme	opravdu	pří-
jemně	poseděli	v	útulném	prostředí	Pěny	
dní	na	zdejším	náměstí.	Povídání	motivo-
vané	 nedávnými	 70.	 narozeninami	 této	
významné	tišnovské	osobnosti	se	logicky	
točilo	především	kolem	hokeje…

Nedávno mi vyprávěl můj známý Luboš 
Oplt, který byl příbuzným Vašeho bra-
tra, že viděl na vlastní oči Vaši zlatou 
z Nagana, což mně vrtá hlavou, neboť 
podle mého povědomí na olympiádě do-
stávají na rozdíl od světových šampio-
nátů medaile pouze hráči. Jak to tedy 
vlastně je?
Medaili	 z	 olympijských	 her	 dostávají	
opravdu	 jen	 sportovci,	 zatímco	 na	 mis-
trovství	 světa	 ji	 obdrží	 celý	 realizační	
tým.	Je	to	proto,	že	například	každý	kra-
sobruslař	 má	 tři	 trenéry,	 a	 kdyby	 měli	
medaile	dostat	všichni,	bylo	by	to	složité.	
Mám	ale	 repliku,	 takže	možná	právě	 tu	
viděl	Luboš	někdy	u	mého	bráchy.

K Naganu je ale potřeba si toho říci 
přece jen více…
Byl	to	největší	hokejový	turnaj	v	historii,	
protože	 tam	hráli	nejlepší	profesionálové	
z	celého	světa.	Nikdy	později,	snad	 ještě	

do	jisté	míry	v	Salt	Lake	City	2002,	se	to	
už	neopakovalo,	a	kdo	se	tehdy	do	Naga-
na	 nedostal,	 považoval	 to	 vlastně	 za	 de-
gradaci	–	chtěli	tam	jet	všichni.	Odjížděli	
jsme	skromně.	Pár	let	před	tím	se	mnoho	
úspěchů	neudělalo,	ale	v	té	době	jsme	už	
byli	mistři	světa	1996	a	o	rok	později	jsme	
vybojovali	bronz,	čili	byl	tu	zřejmý	náznak,	
že	mužstvo	 jde	výkonnostně	nahoru.	Na-
děje	na	úspěch	tedy	rozhodně	byla,	ostat-
ně	kdyby	jel	člověk	na	olympiádu	s	pora-
ženeckou	 náladou,	 tak	 tam	 ani	 nemusí	
jezdit.	Konkurence	byla	obrovská,	ale	o	to	
pak	větší	byla	radost,	když	to	vyšlo.

Kromě vlastních zápasů fanoušci nej-
raději vzpomínají na legendární návrat 
do Prahy.
Z	 Nagana	 se	 hokejové	 mužstvo	 vrace-
lo	 letadlem	 s	 dalšími	 sportovci,	 kteří	
na	 olympiádě	 získali	 medaile.	 Byla	 to	
výborná	 parta,	 let	 byl	 velmi	 dlouhý,	 ale	
o	to	příjemnější.	Druhého	trenéra	Lenera	
jsme	ovšem	oholili	už	před	tím	v	autobu-
se	cestou	z	Nagana	do	Tokia,	která	s	pře-
stávkami	 trvala	zhruba	šest	hodin.	Holt	
slíbil,	že	v	případě	vítězství	dá	všanc	svůj	
knír,	tak	to	musel	dodržet.

Vraťme se ale o mnoho let zpátky. Mám 
po otci k dispozici kompletní archiv 

tišnovského hokeje a vyplývá z něj, že 
v sezóně 1966/67 jste působil v doros-
teneckém týmu, který on trénoval.
To	je	pravda,	Vašeho	tátu	jsme	měli	rádi,	
říkali	jsme	mu	,pane	učiteli’.	Já	jsem	ale	
přímo	na	 ledě	dlouho	nevydržel,	vlastně	
jsem	 nedokončil	 ani	 tu	 dorosteneckou	
kariéru.

Jak jste se dostal ke své první lékařské 
hokejové štaci u týmu Ingstavu Brno?
Měl	 jsem	 k	 hokeji	 vždycky	 úzký	 vztah,	
a	když	jsem	v	roce	1979	nastoupil	do	Vo-
jenské	 nemocnice,	 pracoval	 tam	 můj	
výborný	 kolega	 dr.	 Richter,	 který	 měl	
na	 starosti	 hokejové	 mužstvo	 Ingstavu.	
Odcházel	 ale	 na	 jiné	 místo	 do	 Boskovic	
a	nechtěl	dojíždět,	tak	mne	požádal,	jestli	
bych	to	po	něm	nepřevzal.	Slíbil	jsem	mu,	
že	ano	–	jak	kvůli	němu,	tak	kvůli	hokeji.	
A	pak	už	 jsem	u	hokeje	zůstal	napořád.	
Pomáhal	 jsem	 i	 v	 jiných	 mužstvech	 –	
v	brněnském	Ytongu,	v	Rosicích.	A	už	si	
upřímně	řečeno	vůbec	nevzpomenu,	kdy	
jsem	 vlastně	 přišel	 poprvé	 do	 Komety.	
Tam	 jsem	 po	 nějaké	 době	 svoji	 činnost	
přerušil	 a	 naskočil	 jsem	 znovu,	 teprve	
když	začala	hrát	extraligu.

V čem tkví v současné Kometě kouzlo 
„fenoménu Zábranský“?
Libor	Zábranský	 je	člověk,	který	má	or-
ganizační	schopnosti,	dokáže	se	obklopit	
lidmi,	 kteří	 táhnou	 za	 jeden	 provaz,	 ro-
zumí	 své	 věci	 a	 spojil	 se	 i	 s	 těmi,	 kteří	
mají	na	sport	vliv	a	o	věcech	 rozhodují.	
Společně	vytáhli	Kometu	 tam,	kde	dnes	
je,	a	nebýt	Libora,	nevěřím,	že	by	k	tomu	
vůbec	došlo.	Teď	všichni	doufáme,	že	se	
dotáhne	 do	 konce	 i	 výstavba	 nové	 haly,	
a	 pokud	 se	 to	 zvládne,	 že	 se	 Brno	 ko-
nečně	dočká	 i	pořádání	 jedné	ze	skupin	
mistrovství	světa.	Po	Lužánkách	se	nám	
sice	stýská,	ale	tam	byly	problémy	s	po-
zemky	a	hlavně	s	malým	počtem	parko-
vacích	míst,	s	čímž	se	ostatně	potýkáme	
i	v	současnosti	u	Ronda.	Na	novém	místě	
bude	 perfektní	 přístupnost	 z	 dálnice	 pi-
sáreckým	 tunelem	 a	 taky	 určitě	 i	 větší	
kapacita	 haly,	 těch	 sedm	 a	 půl	 tisíce	 je	
dnes	pro	Brno	málo.	Chtělo	by	to	aspoň	
deset	až	dvanáct	tisíc.

náš rozhovor

OlYMPIJSKÉ ZlATO NAŠlO CESTU I DO TIŠNOVA
se zdeňkem ziegelbauerem PŘevážně o hokeji

Václav Seyfert

Při semifinále play-off hokejové extraligy 
Kometa–Sparta v dubnu 2014 v Brně.

Foto: archiv MUDr. Zdeňka Ziegelbauera
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Krátký čas v týmu Komety působil 
i mladý obránce Libor Hájek, dnes 
už hráč NHL, který má rovněž vztah 
k Tišnovu. Jeho dědeček tu býval mimo 
jiné vrchním v restauraci Hotelu Květ-
nice. Věděl jste, že pochází z téhož re-
gionu jako Vy?
Dědečka	jsem	sice	neznal,	ale	o	Liborovi	
jsem	věděl,	že	vyrostl	v	nějaké	malé	obci	
u	Nedvědice.	Je	to	velmi	šikovný	kluk,	po-
zorně	jsem	ho	od	začátku	sledoval	a	jsem	
rád,	že	se	i	v	NHL	prosazuje.

V rámci reprezentace jste jako lékař 
začínal u juniorské reprezentace…
Vidím,	že	to	máte	dobře	nastudováno.	Byl	
to	v	roce	1992	výběr	osmnáctiletých,	teh-
dy	mne	oslovili	z	hokejového	svazu,	pro-
tože	už	o	mne	z	působení	v	Brně	věděli,	
a	požádali	mne,	zda	bych	se	nemohl	zapo-
jit.	Sice	jsem	to	s	ohledem	na	zaměstná-
ní	 zvažoval	kvůli	 časovému	vytížení,	 ale	
slíbili	mi,	že	to	bude	jen	pár	akcí	a	že	to	
časově	nebude	náročné,	 tak	 jsem	nabíd-
ku	přijal.	Po	dvou	letech	se	měnily	posty	
v	organizačních	týmech	a	mně	bylo	nabíd-
nuto	místo	u	mužské	reprezentace.	Znovu	
jsem	se	rozhodl,	že	to	vezmu,	protože	to	
už	byla	přece	jen	výzva.	Moje	první	mist-
rovství	světa	bylo	ve	Švédsku	1995	a	tam	
jsme	 skončili	 čtvrtí,	 což	 je	 to	 nejhorší	
místo	vůbec.	 Jste	sice	na	šampionátu	až	
do	 konce,	 ale	 úspěch	 vám	 protéká	 mezi	
prsty.	Lepší	to	mají	boxeři,	tam	dostávají	
bronz	oba	poražení	semifinalisté.

Vy jste se za ta reprezentační léta po-
tkal s celou řadou různých trenérů. 
Zkuste na ně zavzpomínat…

excelentní,	pouze	na	Švédy	jsme	ve	finá-
le	už	neměli.	Později	Lojza	přivezl	 ještě	
další	dvě	bronzové	medaile.	Pro	hokej	je	
nesmírně	zapálený,	 rozumí	mu,	žije	 tím,	
pořád	 jsme	 spolu	 s	 týmem	 nad	 něčím	
seděli	 a	o	 všem	se	 radili.	No	a	Růžičku	
jsem	zažil	nejprve	jako	hráče	v	Naganu,	
ale	 jenom	 tam,	 on	 už	 v	 té	 době	 vlastně	
jinak	nereprezentoval.	Po	Hlinkově	smrti	
se	pak	stal	i	reprezentačním	trenérem.

Velmi sledovanou medicínskou kauzou 
při hokejových mistrovstvích světa byl 
„slavný“ zlomený Jágrův malíček. Ale 
u toho jste, pokud vím, tehdy nebyl…
To	bylo	v	roce	2005.	Zpočátku	jsem	jako	
lékař	býval	u	týmu	sám,	ale	bylo	toho	už	
na	jednoho	moc,	tak	jsme	se	dohodli,	že	
u	mužstva	budou	dva	lékaři,	a	mým	kole-
gou	se	stal	doktor	Vanáč.	A	právě	on	byl	
v	onom	roce	s	nároďákem	na	mistrovství.	
Takže	 z	 tohoto	 šampionátu	 mi	 ta	 zlatá	
medaile	chybí.	Museli	jsme	si	holt	úkoly	
rozdělit,	a	když	můj	kolega	projevil	přání	
vyjet	na	mistrovství	světa,	bez	problémů	
jsme	se	domluvili.	 Já	už	 jsem	v	těch	ča-
sech	byl	deset	let	primářem	chirurgické-
ho	oddělení	Vojenské	nemocnice,	všechno	
se	muselo	časově	skloubit	a	na	hokejové	
akce	jsem	si	musel	brát	dovolenou,	takže	
té	už	mi	pak	mnoho	nezbývalo.

Zato jste si ale užil o devět let dříve 
přímo během turnaje operaci Dopitova 
slepého střeva!
Na	 mistrovství	 světa	 1996	 byl	 Jirka	 Do-
pita	klíčový	hráč.	Obdivuju	ho	dodnes,	 to	
byl	 hokejista	 světového	kalibru,	 který	 by	
řadu	hvězd	NHL	strčil	do	kapsy,	ale	odešel	
do	 zámoří	 bohužel	 pozdě.	Při	 tréninku	si	
začal	stěžovat	na	bolesti	břicha,	tak	jsem	
ho	vzal	na	ošetřovnu	a	zjistil	jsem,	že	má	
podrážděné	slepé	střevo.	A	protože	se	šam-
pionát	konal	ve	Vídni,	zavolal	jsem	k	nám	
do	 Brna	 do	 špitálu,	 ať	 připraví	 operační	
sál.	Auto	řídil	kustod,	Jirku	jsme	převezli	
a	já	jsem	ho	odoperoval.	On	už	se	na	rozdíl	
od	nás	do	Vídně	nevracel,	já	jsem	mu	pak	
navíc	ještě	po	akci	vezl	zlatou	medaili.

Dokážete si ze střídačky užít zápas 
i jako hokejový fanoušek, nebo veškeré 
dění vnímáte pouze lékařskýma očima?
Na	to	se	mne	ptá	řada	lidí.	Řekl	bych,	že	
tak	ze	75	%	se	na	zápas	dívám	jako	 lé-
kař,	 co	se	kde	událo,	 jestli	 tam	nedošlo	
ke	 zranění	 a	 tak	 dále.	 A	 jen	 z	 25	 %	 to	
vidím	jako	fanoušek,	už	je	to	zkrátka	ta-
ková	profesionální	deformace.	

Na	všechny	mám	hezké	vzpomínky	a	dob-
ře	 se	mi	 s	 nimi	 spolupracovalo,	 vesměs	
plně	 respektovali	moje	doporučení.	Prv-
ní	 byl	 profesor	 Bukač,	 to	 byl	 teoreticky	
nesmírně	vzdělaný	trenér,	hokeji	rozuměl	
jako	nikdo	jiný.	Ivan	Hlinka	–	vynikající	
člověk,	velká	osobnost,	pro	mne	byl	vzo-
rem	a	já	sám	jsem	si	od	něj	bral	spoustu	
poučení	 i	 do	 soukromého	 života.	 To	 byl	
chlap,	který	byl	pro	náš	hokej	neskuteč-
ně	důležitý,	a	bohužel	tím,	že	zemřel,	jsou	
dnes	některé	věci	poněkud	jinde,	než	by	
byly	za	jeho	života.	Pepík	Augusta	–	ne-
doceněný	trenér,	který	byl	u	třech	titulů	
mistrů	světa	po	sobě	a	zasluhuje	velkou	
úctu.	Ale	stejně	 tak	 i	Lojza	Hadamczik,	
o	 němž	 se	 sice	 tvrdí,	 že	 velkých	 úspě-
chů	nedosáhl,	ale	tým	pod	ním	vybojoval	
bronz	 z	 turínské	 olympiády	 po	 jasném	
vítězství	nad	Rusy,	což	byl	obrovský	vý-
sledek,	a	vzápětí	i	stříbro	ze	šampionátu	
v	Lotyšsku,	kam	už	řada	hráčů	po	olym-
piádě	 nejela	 a	 odborníci	 nám	 nedávali	
žádné	šance.	Naše	mužstvo	tam	ale	bylo	

náš rozhovor

MUDr. Zdeněk Ziegelbauer (* 7. 9. 1950)

Maturoval na tišnovském gymnáziu v roce 1969. Poté vystu-
doval v Hradci Králové lékařskou fakultu, patřící pod Karlovu 
univerzitu, promoval zde r. 1975. Dvě atestace ze všeobecné 
chirurgie absolvoval v létech 1981 a 1986. Až do prosince 2004 
působil na chirurgickém oddělení Vojenské nemocnice Brno, 
v létech 1995–2004 jako jeho primář. Od r. 2005 dodnes vyko-
nává soukromou chirurgickou praxi, současně ale s Vojenskou 

nemocnicí nadále spolupracuje. Působil rovněž jako vedoucí školicího centra pro výuku 
Longovy metody operace hemoroidů. Zaměřen je zejména na břišní chirurgii v celém rozsa-
hu, traumatologii a některé výkony z oblastí ortopedie a plastické chirurgie.
V r. 1979 začal působit u hokejového týmu Ingstav Brno. V rámci české hokejové repre-
zentace nejprve lékařsky zabezpečoval juniorský tým osmnáctiletých a poté plných 20 let 
(1994–2014) pracoval jako lékař u reprezentačního hokejového A-týmu, s nímž tedy ab-
solvoval nejen legendární olympiádu v Naganu (1998), ale mimo jiné i čtyři „zlaté“ světové 
šampionáty (1996, 1999, 2000, 2001). Dodnes pečuje o zdraví hráčů extraligového ho-
kejového týmu Kometa Brno a dalších sportovců z nejrůznějších odvětví. V r. 2016 obdr-
žel na sportovním poli Cenu fair play města Brna. V dorosteneckém věku sám hokej hrál 
za Baník Tišnov. 

Lékaři české hokejové reprezentace Zdeněk 
Ziegelbauer (vlevo) a Radek Holibka (upro-
střed) diskutují s brankářem Ondřejem Pa-
velcem. Foto: Vít Šimánek, ČTK
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Jaká zranění musíte při utkáních řešit 
nejčastěji?
Nejčastěji	 to	 u	 hokejistů	 bývají	 zranění	
dolních	 či	 horních	 končetin.	 Obvykle	 jde	
o	akutní	úrazy,	jako	zhmožděniny,	naraženi-
ny,	podvrtnutí	nebo	i	tržné	rány,	ke	kterým	
dochází	skoro	v	každém	utkání,	takže	po-
řád	někoho	zašíváme.	Nejhorší	jsou	ovšem	
nárazy	 do	 oblasti	 krku	 a	 hlavy,	 zvláště	
když	po	nich	hráč	zůstane	 ležet.	Tam	jde	
vše	 stranou	 a	 zraněný	 se	 musí	 naprosto	
zabezpečit.	Zdravotnické	týmy	už	jsou	tak	
sehrané,	že	všichni	vědí,	kdy	vlézt	na	led,	
co	udělat,	jak	zavolat	nosítka	či	záchranku.

Pamatuji si z obrazovky pár hodně 
dramatických momentů, kdy se střet-
la brusle s nekrytou částí těla soupeře 
a vypadalo to vždy hodně hrůzostrašně 
včetně množství krve. Zažil jste osob-
ně něco podobného?
Byl	jsem	u	toho,	když	kdysi	Jágra	napálil	
Fin	Ruuttu,	ale	to	zaplaťpánbu	nebylo	nic	
velkého.	Šití	bývá	samozřejmě	hodně,	trž-
ných	i	řezných	ran	jsou	kvanta,	ale	o	život	
při	mém	působení	naštěstí	nikdy	nešlo.

Jak se za ta léta změnilo zdravotnické 
vybavení na zdejších zimních stadió-
nech?
Vše	se	výrazně	zlepšilo.	Kdysi	byla	na	ošet-
řovně	jen	nosítka	a	trocha	obvazového	ma-
teriálu,	čímž	to	končilo.	My	jsme	si	proto	
raději	vozívali	materiál	svůj,	ale	teď	už	je	
vybavení	 stadiónů	 výborné.	 Defibriláto-
ry	jsou	k	dispozici	automaticky,	bývají	tu	
i	přístroje	na	fyzikální	léčbu,	na	některých	
stadiónech	je	dokonce	i	rentgen	–	dá	se	to	
srovnávat	s	vybavením	ve	světě.	Byl	jsem	

například	v	 roce	2004	v	Kanadě	na	Svě-
tovém	 poháru,	 kde	 jsem	 viděl	 zázemí	
v	Montrealu	a	Torontu.	Tam	vám	opravdu	
cokoliv	zrentgenují	hned	na	místě	a	nemu-
síte	 jezdit	 po	 špitálech.	 Na	 olympiádách	
bývalo	navíc	v	olympijské	vesnici	zdravot-
ní	středisko,	ve	kterém	fungovala	celých	
24	 hodin	 služba.	 Lékař	 týmu	 tedy	 měl	
k	dispozici	v	první	řadě	ošetřovnu	na	sta-
dióně,	pokud	to	bylo	nedostačující,	přichá-
zelo	na	řadu	zmíněné	zdravotní	středisko	
a	 teprve	 dalším	 krokem	 byla	 návaznost	
na	 nemocnici.	 Fungovalo	 to	 perfektně.	
Jinak	 to	vždy	hodně	závisí	na	 lékaři,	 jak	
si	vše	zorganizuje,	zejména	tu	spolupráci	
s	nemocnicí,	což	třeba	u	nás	v	Brně	není	
vůbec	problém.

Pojďme od hokeje čistě k Vaší profesi. 
Vy jste zůstal věrný hned svému první-
mu místu…
Ve	 Vojenské	 nemocnici	 jsem	 opravdu	
strávil	 prakticky	 celou	 pracovní	 karié-
ru.	Nastoupil	jsem	v	roce	1979,	od	roku	
1995	 jsem	 dělal	 primáře	 a	 končil	 jsem	
v	roce	2004.	Působil	tam	se	mnou	i	další	
Tišnovák	Jirka	Hubáček,	který	je	momen-
tálně	už	v	důchodu.	To	zařízení,	byť	nese	
dále	jméno	„Vojenská“,	od	devadesátých	
let	 funguje	 jako	zcela	běžná	nemocnice.	
Změnilo	 se	 v	 něm	 ale	 hrozně	 moc.	 My	
Češi	 jsme	 měli	 v	 oblasti	 chirurgie	 vždy	
výborné	odborníky,	ale	bohužel	nám	chy-
běly	 nástroje	 a	 přístroje,	 které	měli	 ko-
legové	v	zahraničí.	Když	se	po	listopadu	
1989	 otevřely	 hranice	 a	 všechno	 vyba-
vení	 se	 sem	 dostalo,	 naše	 zdravotnictví	
rychle	 akcelerovalo	 a	 dnes	 snese	 česká	
chirurgie	srovnání	s	celým	světem.	

V čem spočívá tzv. Longova metoda 
operace hemoroidů, jejímž jste byl 
u nás průkopnickým propagátorem?
Longova	metoda	je	operace,	která	se	dělá	
už	řadu	let,	ale	my	jsme	s	ní	v	nemocnici	
začínali	už	někdy	v	devadesátých	létech.	
Já	říkávám,	že	rozdíl	oproti	obvyklé	ope-
raci	je	asi	takový,	jako	když	se	dříve	dělal	
klasický	 žlučník,	 kdy	 se	 pacient	 musel	
rozříznout,	 zatímco	 dnes	 se	 vše	 řeší	 la-
paroskopií,	po	níž	lidé	do	týdne	normálně	
fungují.	 Ta	 klasická	 operace	 hemoroidů	
je	 navíc	 enormně	 bolestivá,	 u	 Longovy	
metody	 je	 to	 jednak	 z	 hlediska	 bolesti	
snesitelné	 a	navíc	 je	 její	 efekt	naprosto	
vynikající.	My	jsme	v	počátcích	proškolo-
vali	v	této	činnosti	i	doktory	odjinud,	ale	
teď	už	se	to	dělá	opravdu	úplně	běžně.

K Tišnovu jsme se zatím dostali jen 
krátce při vzpomínce na dorostenecký 
hokej. Já bych se ale rád zeptal ještě 
na Vaše gymnaziální období.
Na	 tišnovské	 gymnázium	 vzpomínám	
jako	na	nejlepší	 studijní	 léta,	měli	 jsme	
ve	třídě	perfektní	partu	a	navíc	obrovské	
štěstí	na	profesorský	sbor.	Nejen	že	nás	
něco	 naučili,	 ale	 měli	 k	 nám	 hezký	 pří-
stup	 i	 jako	 k	 lidem.	 Možná	 k	 tomu	 při-
spělo	i	to,	že	většinu	času	jsme	tu	prožili	
v	 oněch	 uvolněných	 šedesátých	 létech.	
S	 profesory	 se	 dodnes	 setkáváme	 a	 ve-
směs	na	to	rádi	vzpomínáme.	A	jak	říká	
i	spolužák	Honza	Modrák,	mnozí	z	nás	šli	
pak	studovat	medicínu,	farmacii	nebo	pří-
rodní	vědy.	Jeden	z	nich,	Zdeněk	Důbra-
va,	šel	dokonce	přímo	se	mnou	studovat	
medicínu	do	Hradce.	On	pak	ale	školu	do-
končil	v	Olomouci	a	nakonec	odcestoval	
do	Austrálie,	kde	žije	dodnes.	Viděli	jsme	
se	před	dvěma	roky	na	srazu	abiturientů.

Vy jste momentálně vedle hokeje a lé-
kařské praxe také zastupitelem v Ost-
rovačicích.
Vidím,	že	před	vámi	se	nic	neutají.	V	Ost-
rovačicích	žijeme	od	roku	1999	a	v	zastu-
pitelstvu	 jsem	 už	 druhé	 volební	 období.	
Vybudovala	 se	 tu	 nová	 škola,	 hodně	 se	
rozšířila	další	výstavba.	V	komunální	ob-
lasti	jde	samozřejmě	hlavně	o	to,	jak	obec	
pozvednout…	

Říkáte sice obec, ale Ostrovačice jsou 
oficiálně městys!
Máte	pravdu,	jsme	městys,	i	když	u	nás	
není	ani	tisíc	obyvatel.	Asi	jsme	byli	dob-
ří,	tak	nás	povýšili…

Zdravotní konzultace s brankářem Markem Čiliakem. Foto: web HC Kometa Brno
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	 Stále	 se	 můžete	 zapojit	 do	 letošních	 soutěží	
o	nejkrásnější	stromy	a	květinové	výzdoby,	které	

zdobí	Vaši	předzahrádku,	zahradu	či	balkon.	Své	příspěvky	mů-
žete	zasílat	Ekoporadně	Tišnovsko	do	12.	října,	a	to	do	následu-
jících	soutěžních	kategorií:
1. Nejkrásnější strom ve městě
	 	 a)		strom	na	soukromé	zahradě/pozemku	v	katastru	města	

Tišnova
	 	 b)	strom	ve	veřejné	zeleni	města	Tišnova

2. Nejkrásnější venkovní květinovou výzdobu v kategorii
	 	 a)	okna	a	balkony
	 	 b)	předzahrádky		
	 Přihlášky	do	soutěže	zasílejte	na	e-mailovou	adresu	ekopo-
radna@tisnovsko.eu	 nebo	 do	 zprávy	 na	 facebookové	 stránky	
Ekoporadny.	V	přihlášce	uveďte	jméno	osoby,	která	květiny	pěs-
tuje,	i	jméno	navrhovatele	do	soutěže	a	také	adresu,	na	níž	se	
soutěžní	prvek	nachází.	Kvalitní	fotografie	dodávejte	v	digitální	
podobě.
	 Soutěžní	příspěvky	budou	vystaveny	od 19. 10. do 9. 11.	
na	nám.	28.	října,	č.p.	28	v	průjezdu	u	lékárny	Arnika.	Na	tomto	
místě	můžete hlasovat	vhozením	hlasovacího	lístku	do	poštov-
ní	schránky	Ekoporadny.	Hlasovat	bude	možné	 i	na	naší	 face-
bookové	stránce.
	 Slavnostní vyhlášení	proběhne	10. 11. od 17. hodin v sále 
Městské knihovny Tišnov	 spolu	 s	 předáním	 cen	 a	 diskusní	
přednáškou.	Bohužel	letos	kvůli	jarní	koronavirové	karanténě,	
a	tedy	i	posunu	výstav	na	podzimní	dny,	nebude	možné	soutěžní	
fotografie	vidět	v	sálu	knihovny.
	 Máte-li	jakékoliv	dotazy	k	soutěži,	obraťte	se	na	Ekoporadnu	
Tišnovsko,	rádi	Vám	pomůžeme.	Otevírací	doba	Ekoporadny	je	
každý	čtvrtek	od	14	do	18	hodin,	tel.	723	543	910,	webová	adre-
sa	http://ekoporadna.tisnovsko.eu,	FB	Ekoporadna	Tišnovsko.
	 Soutěž	 probíhá	 ve	 spolupráci	 s	 Komisí	 životního	 prostředí	
města	Tišnova	a	s	finanční	podporou	města	Tišnova	v	rámci	do-
tační	podpory	v	oblasti	životního	prostředí	pro	rok	2020.

	 Tišnovský	 spolek	 Hojnost	 hledá	 způ-
soby,	 jak	si	obstarávat	potraviny	s	ohle-
dem	 na	 podporu	 lokálních	 zemědělců,	
ekologicky	 šetrné	 pěstování	 či	 chov	
a	 na	 co	 nejnižší	 množství	 obalů.	 Za	 tři	
roky	své	existence	(+	další	čtyři	roky	ne-
formálního	budování)	ověřil,	 že	 to	nejen	
jde,	nýbrž	je	o	takové	potraviny	zájem.
	 Protože	v	Hojnosti	věříme,	že	kvalitní	
bio	 potraviny	 by	 měly	 být	 dostupné	 ko-
mukoliv,	 rozhodli	 jsme	 se	 udělat	 velký	
krok	–	otevřít	bezobalovou	prodejnu	pro	
veřejnost.	Tišnovská	spižírna	však	nebu-
de	 pouze	 obchodem.	 Chystáme	 podnik,	
který	 bude	 podporovat	 zaměstnanost	
skupin	 znevýhodněných	 na	 trhu	 práce	
(především	 rodičů	 malých	 dětí)	 a	 který	
bude	provádět	osvětu	v	oblasti	šetrného	
zemědělství,	 nakupování	 a	 konzumace.	

Případný	zisk	prodejny	použijeme	k	další	
podpoře	rozvoje	ekologického	hospodaře-
ní	na	Tišnovsku.	
	 Protože	 stále	 zůstáváme	 neziskovou	
organizací,	 prodejnu	 chystáme	a	 vybavu-
jeme	 s	 podporou	 členů	 spolku,	 sponzorů	
a	široké	veřejnosti.	Pokud	nás	chcete	pod-
pořit	i	vy,	můžete	si	zakoupit	benefiční	po-
ukázku	na:	www.tisnovskaspizirna.cz.
	 Kromě	 Tišnovské	 spižírny	 provozuje	
spolek	 Hojnost	 komunitou	 podporované	
zemědělství,	kdy	si	odběratelé	předplácí	
podíl	 z	 produkce	 zemědělce	 na	 sezónu	
dopředu,	 čímž	 s	 ním	 sdílí	 náklady,	 rizi-
ka	i	výnosy	toho	konkrétního	roku.	Dále	
Semínkovnu,	 neboli	 výměnu	 semínek	
z	vlastních	zahrádek	a	osvědčených	zdro-
jů.	Zaštiťujeme	 také	obnovu	klášterních	
sadů	v	Předklášteří.

	 Hlavním	 tématem	 spolku	 jsou	 potra-
viny:	 jejich	původ,	produkce,	zpracování	
a	přeprava.
	 Líbí	se	vám,	co	děláme?	Chcete	i	vy	na-
kupovat	v	Tišnovské	spižírně?	Podpořte,	
prosím,	její	vznik.	Plánujeme	otevřít	v	říj-
nu	na	Brněnské	231	v	Tišnově.	Děkujeme	
a	těšíme	se	na	vaši	návštěvu.

ZAPOJTE SE DO SOUTěžÍ EKOPORADNY
Tereza Karasová

TIŠNOVSKÁ SPIžÍRNA – PŘÍlEžITOST NAKUPOVAT JINAK
Markéta Horáková Lazarová

Foto: archiv spolku Hojnost

Květinové záhony v zahradách Tišnova. Foto: archiv Ekoporadny
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	 S	 koncem	 prázdnin	 se	 můžeme	 opět	
ohlédnout	za	posledním	půlrokem	našich	
dobrovolnických	aktivit.	I	naše	plány	za-
sáhl	 COVID-19,	 a	 to	 jak	 negativně,	 tak	
i	 pozitivně.	 Museli	 jsme	 bohužel	 zrušit	
všechny	 akce	 od	 března	 až	 do	 května,	
sedm	 skupin	 belgických	 skautů,	 kteří	
nám	 chtěli	 přijet	 pomáhat	 v	 červenci,	
nakonec	 taky	 nepřijelo,	 výrazně	 omeze-
nější	byla	i	účast	zahraničních	dobrovol-
níků	v	rámci	mezinárodního	tábora	INEX.	
Na	druhé	straně	nám	karanténní	opatře-
ní	umožnila	v	klidu	dokončit	vyřezávání	
náletových	dřevin	v	sadu	nad	rybníkem,	
který	 jsme	 ve	 spolupráci	 s	 dobrovolní-
ky	z	Hnutí	Brontosaurus	a	 zaměstnanci	
kláštera	 ohradili	 oplocenkou,	 abychom	
se	vyhnuli	nepříjemným	dopravním	kom-
plikacím	 z	 konce	 loňského	 roku,	 kdy	
uprchlé	ovečky	blokovaly	dopravu	v	uli-
cích	obce.	A	ovečky	se	už	v	sadech	začaly	
činit	 a	 svědomitě	 spásají	 obrůstající	 pa-
řízky	od	náletových	dřevin.
	 Rozvolnění	karanténních	opatření	nám	
rovněž	nahnalo	do	náruče	velké	množství	
českých	dobrovolníků,	kteří	se	po	týdnech	
strávených	 doma	 rádi	 zapojili	 do	 našich	
aktivit	 na	 pomoc	 klášteru	 a	 jeho	 sadům	
a	 zahradám.	 Ve	 spolupráci	 s	 dobrovolní-
ky	 z	Tamjdem	se	nám	podařilo	 v	 červnu	
vyčistit starý sklep naproti pivovaru 
Vorkloster, jehož vstup následně prošel 
rekonstrukcí.	 Ve	 sklepě	 se	 chystá	 pře-
kvapení	pro	veřejnost,	nicméně	už	teď	si	
mohou	 pravidelní	 návštěvníci	 všimnout	
změny,	která	zkrášlila	další	část	areálu.
	 Méně	 viditelný	 pro	 běžné	 návštěvní-
ky	 je	 nový	 kurník	 pro	 klášterní	 slepič-

ky,	 který	 jsme	 postavili	 s	 dobrovolníky	
z	Hnutí	Brontosaurus	v	 červenci	 během	
tábora Porta gallinarum.	 Ten	 byl	 ře-
šením	 na	 poslední	 chvíli	 jako	 náhrada	
za	belgické	skauty,	kteří	nemohli	přijet.	
Byl	 ale	 náhradou	 velice	 kvalitní	 a	 jsme	
rádi,	že	z	jeho	účastníků	vzešli	noví	orga-
nizátoři,	kteří	už	teď	plánují	další	víken-
dové	akce	v	klášteře	na	podzim	a	v	zimě.	
Dobrovolnické	 brigády	 byly	 financovány	
díky	programu	Solidární	projekty	v	rámci	
Evropských	sborů	solidarity.
	 Stejně	jako	loni	i	letos	se	nám	podařilo	
zorganizovat	mezinárodní tábor	ve	spolu-
práci	s	organizací	INEX-SDA.	Dohromady	
17	dobrovolníků,	z	nichž	třetina	byla	ze	za-
hraničí,	udělalo	v	klášteře	opět	velký	kus	
práce,	jejich	činnost	byla	vidět	i	v	obecním	
parku	u	Bauerovy	villy,	kde	odstraňovali	
plevel	z	cesty	a	náletové	dřeviny	v	zeleni.	
Na	závěr	uspořádali	dobrovolníci	pro	sou-
sedy	 Hody kultur,	 letos	 spojené	 s	 moš-
továním.	 Děkujeme	 všem	 návštěvníkům,	
kteří	 v	 neděli	 23.	 8.	 přišli	 a	 ocenili	 tak	
práci,	 kterou	 zde	 dobrovolníci	 odvedli.	
Rovněž	děkujeme	za	finanční	a	materiálo-
vou	podporu	firmám	Provod,	Indies	Scope,	
Systra,	Náčelník	 cider,	Vinařství	Zemský	
a	 Stachema,	 bez	 nichž	 bychom	 nemohli	
uskutečnit	náš	dobrovolnický	tábor	INEX.	
	 Protože	jsme	měli	v	červenci	v	prosto-
rách	 dobrovolnického	 centra	 víceméně	
volno,	rozhodli	jsme	se	uspořádat	zde	se-
minář	pro	pedagogy	na	téma	Místně za-
kotvená výuka a dobrovolnictví.	Ve	vel-
mi	tvůrčí	atmosféře	jsme	zde	s	pedagogy	
z	Tišnovska,	ale	 i	 větší	dálky	plánovali,	
jak	 se	 dá	 využít	 ve	 školní	 výuce	 areál	
kláštera	se	všemi	jeho	příběhy,	starý	sad,	
ale	i	pro	mnohé	tak	obyčejná	stavba,	jako	
je	 třeba	 Papírna.	 Z	 našeho	 třídenního	
setkání	 vzešlo	 mnoho	 inspirace,	 které	
se	snad	podaří	přetavit	ve	výukové	pro-
gramy	pro	školy,	které	bychom	v	klášteře	
v	budoucnu	rádi	realizovali.
	 Kromě	toho	nás	 také	navštívil	putov-
ní	tábor	saleziánů	z	Žabovřesk,	kteří	při	
svém	úkolu	hledat	jantary	pro	korunovač-
ní	klenoty	strávili	nějaký	čas	v	ochranné	
vazbě	 naší	 klášterní	 šatlavy,	 nakonec	
nám	ale	pomohli	s	úpravami	a	vyklízením	
tzv.	nemocenské	zahrady	u	opatství.

	 A	 co	 nás	 čeká	 dál?	 Na	 přelomu	 září	
a	října	budeme	hostovat	další	mezinárod-
ní	 (tentokrát	 rakousko-uherskou)	 výmě-
nu	mládeže	„Řekni,	kde	ty	stromy	jsou“,	
během	níž	se	bude	21	mladých	lidí	z	Čes-
ké	 republiky,	Rakouska	a	Slovenska	 za-
bývat	mapováním	a	určováním	mizejících	
ovocných	 stromů	 v	 krajině	 Tišnovska.	
V	 rámci	 výměny	 se	 uskuteční	 v sobotu 
3.	 října Slavnost ovoce,	 během	 níž	 bu-
dou	 moci	 návštěvníci	 ochutnat	 vymapo-
vaný	sortiment	starých	odrůd,	stejně	jako	
mošty	 a	 další	 jablečné	 produkty.	 Navíc	
zde	 bude	 k	 dispozici	 odborný	 pomolog	
Ing.	Ondřej	Dovala,	se	kterým	bude	mož-
né	 konzultovat	 vlastní	 vzorky,	 případně	
odborné	 ovocnářské	 problémy.	 Začátek	
je	v	10	hodin,	vstup	volný	branou	z	ulice	
Uhrova	 (bývalá	 pila).	 Těšíme	 se	 na	 vás.	
Akce	 se	uskuteční	díky	podpoře	progra-
mu	Evropské	komise	Erasmus+.
	 Na	podzim	a	zimu	chystáme	další	čis-
tění sadů na Šafránicích,	 s	 ohledem	
na	 letošní	 nadúrodu	ovoce	bude	ale	 celý	
podzim	 provoněný	 vůní	 ovoce	 a	 moštů.	
Na	předjaří	chystáme	kurzy	řezu	ovocných	
stromů	pod	vedením	zkušených	ovocnářů,	
pro	více	informací	doporučujeme	sledovat	
náš	Facebook	Dobrovolníci	pro	Porta	coeli	
–	Volunteers	for	Porta	coeli.

Foto: Dobrovolníci pro Porta coeli

CO NOVÉHO
V DOBROVOlNICKÉM CENTRU V PORTA COElI?

Tomáš Blaha

Při práci v sadech.

Práce v areálu Porta coeli.
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	 V	sobotu	24.	října	Vás	srdečně	zveme	do	Velkého	sálu	Měst-
ského	kulturního	střediska	Tišnov	(vchod	z	ulice	Mlýnská	152),	
kde	se	uskuteční	akce	s	názvem	SWAP.	
	 Leží	 vám	 doma	 vybavení,	 které	 už	 nepoužíváte,	 nebo	 oble-
čení,	které	již	nenosíte?	Vše,	co	již	nepotřebujete	a	jen	vám	to	
doma	 zavazí,	 doneste	 v	 sobotu	 na	 SWAP,	 uděláte	 tím	 radost	
někomu	 jinému	 a	 sami	 můžete	 na	 SWAPU	 najít	 úžasné	 věci.	
Přinést	můžete	oděvy,	boty,	 ložní	prádlo,	ručníky,	ubrusy,	kos-
metiku,	bižuterii,	nádobí	a	ostatní	vybavení	domácností	–	ovšem	
vše	v	kvalitě,	kterou	byste	se	nestyděli	nabídnout	své	nejlepší	
kamarádce!	Počet	kusů	není	omezený.	To,	co	přinesete,	zde	za-
necháte	(nemusíte	se	dál	o	věci	starat,	organizátoři	je	vystaví)	
a	můžete	si	vybrat	zdarma	z	toho,	co	přinesli	jiní.	
	 Chcete jen něco přinést?	 Přijďte,	 prosím,	 co	 nejdříve	
po	 9.	 hodině.	 Máte v plánu si jen věci odnést?	 Přijďte	 až	
po	12.	hodině.	Všichni	ostatní	jsou	srdečně	zváni	kdykoli.	
	 Doneste,	co	nepotřebujete,	a	odneste	si	to,	co	využijete.	Co	se	
jinde	nehodí,	u	vás	může	najít	nový	domov.	To,	co	se	nerozebere,	
pošlou	organizátoři	po	skončení	akce	na	charitu.	
	 A	hlavně	nezapomeňte,	že	nenakupováním,	tříděním,	recyk-
lací	a	posíláním	věcí	dál,	šetříme	naši	planetu	a	prodlužujeme	

život	výrobkům.	Symbolické	vstupné	na	pokrytí	nákladů	s	pří-
pravou	akce	je	10	Kč.	
	 Bližší	 informace	 k	 připravované	 akci	 na	 tel.	 739	 324	 087	
nebo	na	www.tictisnov.cz/kalendar/swap-3.
	 Přijďte,	nebudete	litovat!

spolkový život

SWAP (PŘINES, VYMěň, ODNES)
Barbora Peterková

inzerce

Jménem Geodetické kanceláře si Vás dovoluji pozvat na již tra-
diční akci, připomínající blížící se sychravé období, zachmuřelou 
oblohu a brzké tmy. Pojďte si s námi příchod této nevlídné doby 
zpříjemnit! Těším se, až se naše náměstí opět rozsvítí velkým 
množstvím těchto oranžových lampiček. Dýně se již připravují, ná-
poje budou též k dispozici a nebude chybět ani velmi příjemné ohřátí 
u ohně, kde si společně opečeme špekáčky. Ani sladká odměna pro 
děti po náročném dlabání nebude jako vždy chybět. A abychom co nej-
více zvýšili šance, že se budeme moci setkat v hojném počtu, rozhodli 
jsme se posunout termín konání již na 1. 10. 2020. Začátek bude jako 
každý rok v 17.00 hod. a vše se bude dít na nám. Míru. 
Důležité: nezapomeňte si s sebou přinést nástroje na dlabání!

Těším se se všemi na viděnou
Ing. Karel Souček – Geodetická kancelář
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	 Plánovaná	 rekonstrukce	
WC	u	restaurace	Krček	v	bu-

dově	 TJ	 Sokol	 Tišnov	 byla	 dokončena	
31.	 8.	 2020.	 Stavba	 byla	 plánována	
a	také	probíhala	ve	dvou	etapách.	V	břez-
nu	 proběhla	 oprava	 kanalizace	 v	 atriu	
mezi	 sokolovnou	a	halou	SSK.	Zde	byly	
nejprve	odstraněny	stromy	a	keře,	které	
stály	nad	kanalizací.	Odstranění	stromů	
si	 vzali	 na	 starost	 bratři	 sokoli,	 pařezy	
pomohla	 odstranit	 firma	 Nativi	 Garden.	
Pak	již	nastoupila	firma	Ing.	Brázda	Uni-
vers,	 která	 provedla	 výkopy	 a	 vyměnila	
původní,	místy	porušenou,	kameninovou	
kanalizaci	za	novou.	Původní	kanalizace	
nebyla	ve	správném	spádu,	a	tak	dochá-
zelo	 k	 ucpávání	 WC.	 Je	 také	 možné,	 že	
došlo	k	jejímu	propadu	a	narušení	velký-
mi	stromy,	které	byly	přímo	nad	ní.	Byla	
provedena	úprava	atria	pro	zahrádku	re-
staurace	 a	 položena	 dlažba.	 Tyto	 práce	
zajistil	nájemce	restaurace	pan	Plavec.
	 Další	 etapu	 zkomplikoval	 koronavirus.	
Tím,	 že	 neproběhla	 jarní	 burza	 minerálů,	
zhoršily	se	finanční	možnosti	TJ	Sokol	a	ne-
bylo	jasné,	jestli	na	rekonstrukci	bude	mít	
Sokol	peníze.	To	se	podařilo	vyřešit	za	vý-
znamné	 pomoci	 města	 Tišnov,	 které	 nám	
poskytlo	návratnou	finanční	výpomoc.
	 Jistě	každého	napadne,	proč	se	stavební	
práce	nerealizovaly	v	době,	kdy	byly	restau-
race	zavřené.	Stavební	firma	v	tu	chvíli	řeši-
la	jiné	zakázky	a	přesouvala	pracovníky,	jak	
se	dalo.	Také	se	čekalo	na	materiál,	např.	
nová	okna	byla	objednána	hned	v	březnu,	
ještě	když	se	dělala	kanalizace,	ale	dodána	
byla	až	v	květnu,	kdy	již	restaurace	mohly	
otevřít	 zahrádky.	 Od	 26.	 6.	 2020	 zavřela	
restaurace	na	14	dní	 provoz	 a	mohly	 tak	
začít	hlavní	bourací	práce.	V	místnostech	
WC	 byly	 vybourány	 podlahy,	 které	 měly	
nedostatečnou	 hydroizolaci,	 byla	 odstra-

lenou	 dodávku	 velkých	 dveří,	 které	 byly	
vyráběny	na	míru.	Děkujeme	také	pracov-
níkům	restaurace	za	trpělivost,	že	vydrželi.	
Návštěvníkům	restaurace	za	to,	že	chodili	
na	obědy	i	přesto,	že	ve	foyer	bylo	staveniš-
tě	a	tím	pomohli	udržet	restauraci	v	chodu.	
Děkujeme	naší	paní	uklízečce	p.	Hanákové,	
která	neúnavně	udržovala	celou	sokolovnu	
stále	čistou,	i	když	se	jí	všude	„courali“	lidi	
a	roznášeli	prach	ze	stavby	snad	úplně	všu-
de.	Poslední	dík	patří	zastupitelům	města	
Tišnova,	kteří	nám	schválili	finanční	výpo-
moc	a	díky	tomu	jsme	mohli	rekonstrukci	
dokončit	v	plánovaném	rozsahu	a	termínu.
	 Přáli	 bychom	 si,	 aby	 nám	 nové	 zaří-
zení	vydrželo	dlouho	bez	závad	a	aby	se	
zde	návštěvníci	cítili	a	také	chovali	jako	
doma.	Přejeme	všem	návštěvníkům	soko-
lovny,	 aby	 se	 jim	 WC	 líbily,	 a	 pokud	 se	
někomu	líbit	nebudou,	tak	bude	muset	jít	
jinam.	Protože	platí:	není	člověk	ten,	aby	
se	zavděčil	lidem	všem.

Foto: Vladimír Vecheta

něna	příčka	mezi	WC	muži	a	 ženy	a	byly	
odstraněny	všechny	obklady.	Zdi	byly	velmi	
křivé	a	zalomené,	bylo	nutno	 je	vyrovnat.	
V	podlaze	byla	instalována	nová	kanaliza-
ce,	rozvody	topení	a	pod	stropem	rozvody	
VZT.	Ve	foyer	byla	postavena	nová	příčka,	
ve	které	jsou	osazeny	nové	dveře	do	restau-
race	a	WC.	Venkovní	zdi	WC	byly	zatepleny	
a	byla	provedena	nová	zateplená	střecha.	
V	srpnu	pak	probíhaly	práce	na	obkladech,	
omítkách,	 rozvodech	 elektřiny,	 vzducho-
techniky,	 vody	 a	 topení.	 Poslední	 týden	
v	 srpnu	 byly	 dodány	 zařizovací	 předměty	
umyvadla,	mísy,	pisoáry	a	byly	instalovány	
kabinky.	Jako	poslední	byly	31.	8.	instalo-
vány	nové	dveře.	Od	1.	9.	bude	tedy	možno	
WC	 používat.	 Ještě	 bychom	 během	 podzi-
mu	chtěli	dokončit	zahradní	úpravy	v	atriu,	
aby	venkovní	posezení	bylo	příjemné	jako	
dříve.	Budeme	se	však	snažit	vyhnout	vý-
sadbě	velkých	stromů,	aby	kanalizace	byla	
přístupná	pro	možné	opravy.	
	 Děkujeme	 velmi	 pracovníkům	 firmy	
Ing.	 Brázda-Univers	 za	 velmi	 vstřícné	
jednání,	 profesionalitu	 a	 dodržení	 termí-
nů.	 Také	 p.	 architektce	 Lucii	 Pohankové	
a	Ing.	Vladimíru	Dokládalovi,	kteří	proved-
li	návrh	nových	WC	a	kontrolovali	průběh	
stavby.	Děkujeme	firmě	B-Monte	za	urych-

	 Cvičení	 v	Sokole	bylo	 zahá-
jeno	 druhý	 týden	 v	 září	 podle	

pravidelného	rozvrhu.	To	však	neznamená,	
že	případní	zájemci	něco	zmeškali.	Stále	se	
můžete	přidat.	Celý	rozvrh	najdete	na	www.
sokoltisnov.cz	 záložka	 Rozvrh cvičení.	
Ve	cvičení	 je	max.	30	cvičících,	na	vstupu	
do	sokolovny	je	umístěna	dezinfekce	a	naše	
sokolovna	se	pravidelně	uklízí.
	 Ve	 cvičebním	 roce	 2020/21	 se	 naše	
jednota	 připojí	 k	 akci	České	 obce	 soko-
lovské	 SOKOLGYM 2021	 nácvikem	
hromadných	 skladeb,	které	 budou	před-
vedeny	v	květnu	až	červnu	na	Sokolském	
Brně,	Sokolských	Pardubicích,	Sokolské	
Plzni	a	Sokolské	Ostravě.	V	naší	jednotě	

máme	 zatím	 vybrané	 tyto	 skladby:	 pro	
ženy	skladba	Reminescence	na	památku	
naší	 cvičitelky	 sestry	 Marie	 Frantové,	
pro	muže	skladba	Bondi,	pro	předškolní	
děti	skladba	Kabely	a	dráty,	svou	sklad-
bu	 nacvičí	 také	 naši	 senioři,	 ale	 bude	
se	 nacvičovat	 i	 skladba	 pro	 dorostenky	
a	 mladší	 ženy	 Tančím	 s	 Abbou.	 Zatím	
předpokládáme,	že	se	skladbami	vystou-
píme	na	Sokolském	Brně,	které	se	bude	
konat	 o	 víkendu	 11.–13.	 června	 2021.	
O	vystoupení	v	 jiných	městech	se	bude-
me	 domlouvat	 během	 nácviku.	 Podrob-
nější	informace	o	jednotlivých	skladbách	
a	kontaktech	na	vedoucí	nácviku	najdete	
na	našich	stránkách.

spolkový život

REKONSTRUKCE V SOKOlOVNě
Helena Žižlavská

NADCHÁZEJÍCÍ CVIČEBNÍ ROK
Helena Žižlavská
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	 I	když	se	může	zdát,	že	přes	svoji	kop-
covitost	 není	 Tišnovsko	 právě	 krajem	
skal	a	skalních	útvarů,	a	husté	 lesy	za-
krývají	 řadu	skalních	vyhlídek,	 leckterá	
zákoutí	 divokých	 říčních	 kaňonů	 a	 údo-
lí	 skýtají	 zážitky	 nadmíru	 romantické.	
A	když	se	říjen,	který	je	právě	před	námi,	
vydaří,	 bývá	 ideální	 chvílí	 na	 poslední	
toulky	přírodou,	než	ta	přijde	o	svůj	pes-
trý	šat.	Dnes	vás	 tedy	zavedeme	spada-
ným	listím	na	dvě	tři	místa,	kde	si	barev-
ný	podzim	v	přírodě	ještě	můžete	náležitě	
vychutnávat,	a	to	i	přes	to,	že	nejste	žád-
ný	kamzík	či	skálolezec.	

Řikonín 
	 Pro	 jedny	 připomínka	 temné	 kapito-
ly	 válečné	 minulosti	 Tišnovska	 spojené	
s	 továrnou	 Diana,	 pro	 druhé	 ráj	 tramp-
ské	 romantiky	 a	 nezávazného	 toulání	
nesčíslnými	 brody	 a	 peřejemi	 podhor-
ských	 říček,	 pro	 třetí	 symbol	 železnič-
ního	 neštěstí	 na	 vysokém	 viaduktu.	 To	
všechno	evokuje	pojem	„Řikonín“.	Vedle	
názvu	železniční	stanice	na	žďárské	trati	
a	se	49	stálými	obyvateli	nejmenší obce 
na Tišnovsku.	Zdrojem	největší	popula-
rity	 tohoto	 zdánlivě	 zapadlého	 koutu	 je	
ale	právě	jeho	odlehlost	a	přírodní	krása	
hlubokých	údolí	říčky	Libochovky	a	poto-
ka	Haldy.	A	nad	místy,	kde	se	oba	 toky	
setkávají	u osady Kutiny,	se	vypínají	za-
jímavé	skály	Tišnovska	nejhustěji.	

Nad Balákovým mlýnem
	 Od	osady	Kutiny,	resp.	populárního	Ran-
če	u	bizona	se	můžeme	na	skály	vydat	tře-
mi	směry.	Po toku Libochovky	směřujeme	
k Řikonínu a Balákovu mlýnu	 u	 řeky.	
Cesta	 okolo	 samotného	 toku	 je	 schůdná	
jen	v	teplejších	měsících,	protože	jej	opako-
vaně	křižuje,	a	úzkým	údolím	procházíme	
v	 husté	 vegetaci	 na	 úpatí	 kolmých	 skal.	
Atraktivnější	je	tedy	sledovat	zelenou	turi-
stickou	značku,	která	úsek	obchází	právě	
po	temenech	skal.	Zde	se	nabízí	dvě	krátké	
odbočky	k	výhledům	do	říčního	údolí.	Prv-
ní	 je	 za	 silniční	 zatáčkou,	 kde	 se	 značka	
pouští	 po	 lesní	 cestě	 a	 pěšina	 odbočující	
vpravo	 nás	 dovede	 po	 hřebeni	 k	 výhledu	

(49.3595594	 N,	 16.3005764	 E)	 do	 údolí	
zpět	směrem	ke	Kutinám.	Druhou	je	vyhlíd-
ka	nad	Balákovým	mlýnem	(49.3612853	N,	
16.3014669	E)	ze	skal,	které	padají	kolmo	
do	 Libochovky.	 K	 vyhlídce	 se	 dostaneme	
pěšinou	 z	 lesní	 cesty	 těsně	před	 tím,	než	
sejdeme	zpět	k	toku	řeky.
	 Vydáme-li	 se	 ještě	 cestou	 od	 mlýna	
dále	okolo	toku	řeky	(mimo	zelenou	znač-
ku),	za	druhým	brodem	můžeme	navštívit	
nápadnou	skálu Páter.	Velký	kámen	osa-
zený	 deskami	 je	 trampským	 pamětním	
místem	 na	 kamarády,	 kteří	 už	 „vyrazili	
na	nebeskej	čundr“.	

Pochopova skála
	 Druhý	směr	od	Kutin	nabereme	proti 
proudu potoka Haldy.	 Zprvu	 pohodlná	
polní	 cesta	 mezi	 lučinami	 nás	 posléze	
dovede	 do	 ponuře	 stísněné	 soutěsky.	
Toto	 místo	 u	 tzv.	 Lubenského tunelu	
je	nejvíce	spjato	s	někdejší	válečnou	to-
várnou	 Diana,	 kde	 byla	 navzdory,	 nebo	
právě	 díky	 nedostupnému	 terénu	 situo-
vána	 montážní	 letecká	 továrna.	 Vegeta-
ce,	místy	sice	nyní	kvůli	kůrovci	proká-
cená,	 zakrývá	 někdejší	 terénní	 úpravy	
a	 stavby,	 a	 namísto	 vojáků	 je	 nyní	 pod	
železničním	náspem	na	úpatí	skal	a	bře-
hu	potoka	rozloženo	tábořiště.	Z	lesa	nad	
pravým	břehem	Haldy	vystupuje	několik	
nápadných	skal,	z	nichž	nejvýraznější	má	
i	své	jméno	–	Pochopova	(49.3505939	N,	
16.2836311	 E).	 Kromě	 toho,	 že	 patří	
do	 seznamu	 oblíbených	 horolezeckých	
terénů,	 lze	 na	 její	 temeno	 vystoupit	 pě-
šinou,	když	ji	obejdete	lesem	po	její	levé	
straně.	Skála	má	dva	vrcholky,	ze	kterých	

je	výhled	na	dole	šumící	potok	i	protější	
stráň	se	železniční	tratí	a	tunelem.	
	 Fajnšmekři	 vojenské	 historie	 najdou	
v	 lesních	 terénech	 za	 skálou	 i	 staré	 zá-
řezy	cesty	a	úprav	souvisejících	s	přístu-
pem	k	továrně	Diana	ve	směru	od	ubyto-
vacích	 a	 hospodářských	 staveb	 továrny	
blíže	ke	Kuřimské	Nové	Vsi.	

Sochorská skála
	 Třetí	 skalní	 útvar	 je	 nejmohutnější	
a	 nejnápadnější	 výchoz	 čnící	 ze	 svahu	
levého břehu Libochovky	kilometr	proti	
proudu	od	Kutin	směrem	ke	Žďárci.	Ská-
ly	 si	 pravidelně	 všímají	 cestující	 ve	 vla-
ku,	který	zde	překonává	údolí	řeky	sérií	
elegantních	 oblouků	 velkého	 viaduktu.	
Jde	o	ono	smutně	pověstné	místo	želez-
niční	havárie	z	11.	12.	1970.	

	 Pod	Sochorskou skálu	 se	dostaneme	
pohodlně	(49.3640278	N,	16.2828056	E).	
Stačí	sledovat	zelenou	turistickou	značku	
přes	osadu	Kutiny.	V	polovině	cesty	pode-
jdeme	železniční	viadukt,	kde	je	u	paty	pi-
líře	shromážděno	několik	drobných	trosek	
a	pamětní	deska	upomínající	na	železniční	
neštěstí.	Za	mostkem	přes	Libochovku	se	
na	kraji	lesa	ocitneme	rovnou	u	paty	ská-
ly.	Řady	zřícených	balvanů	navozují	odliš-
nou	atmosféru,	ale	oč	vypadá	skála	nedo-
stupněji,	 o	 to	 snáze	 na	 ni	 vystoupit	 lze.	
Pěšinka	se	klikatí	z	pravé	strany	lesem	až	
k	hřebeni,	z	něhož	vystupuje.	Samotný	vr-
cholek	už	vyžaduje	bezpečný	výšvih	horo-
lezce,	ale	i	skalní	lavice	pod	vrcholkem	se	
snadným	přístupem	skýtají	krásný	výhled	
na	travnaté	údolí	řeky	i	elegantní	křivku	
viaduktu	nad	Kutinami.

Vír
	 Skalní	oblast	Vír	 leží	sice	od	Tišnova	
v	poněkud	větší	vzdálenosti,	ale	předsta-
vuje	jednu	z	turisticky	nejhezčích	sesku-
pení	 skal	 a	 skalních	 možností	 „rodinné	

NA SKÁlY
výlety PadajíCím listím

Vladimír Vecheta

Pochopova skála. Foto: Vladimír Vecheta

Sochorská skála. Foto: Vladimír Vecheta
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turistiky“	pro	každého.	Skály	nad	Vírem	
pod	 hrází	 vírské	 přehrady	 jsou	 nepře-
hlédnutelnou	dominantou	údolí,	a	 to	ze-
jména	pro	návštěvníky,	jejichž	zálibou	je	
horolezectví.	 O	 jeho	 novodobý	 rozvoj	 se	
zde	starají	členové	horolezeckého	spolku	
Ledová	stěna	Vír,	 z.	 s.,	 jimž	se	podařilo	
získat	 oficiální	 povolení	 k	 provozování	
skalního	lezení	v	této	oblasti.

	

Zdejší	horolezci	ale	nezůstali	jen	u	skalní-
ho	 lezení,	 nýbrž	 podle	 zahraničních	 vzo-
rů	 zpřístupnili	 skalní	 království	 i	 široké	
veřejnosti	pomocí	zajištěných cest – via 
ferrat.	 Od	 roku	 2015	 tu	 vznikly	 dvě:	 via	
ferrata	Ledová stěna	a	via	ferrata	Jezerní 
stěna.	Letos	přibyla	třetí	via	ferrata	Horní 
vyhlídka.	Dvě	ze	zajištěných	cest	mají	ob-
tížnost	B/C	a	 jedna	obtížnost	C.	Všechny	
nabízející	překrásné	výhledy	do	údolí	řeky	
Svratky	a	na	hráz	vírské	přehrady.	
	 Pohyb	na	zajištěných	cestách	ve	Víru	
je	na	vlastní	nebezpečí	a	jen	s	patřičnou	
výbavou	–	minimálně	ferratový	set	a	přil-
ba.	Vírští	horolezci	ale	počítají	s	tím,	že	
běžný	turista	nemá,	nebo	si	nebude	s	se-
bou	 vláčet	 ferratové	 vybavení,	 a	 proto	
je	 zapůjčují	 na	 místě	 ve	 své	 půjčovně 
v Chatě Krabička	přímo	pod	Velkou	věží	
u	nástupu	na	via	ferratu	Ledová	stěna.

Ferratový (a vyhlídkový) okruh
	 Vírské	ferraty	jsou	spojeny	do	jednoho	
značeného turistického okruhu,	 který	

pohodovým	tempem	zvládnete	za	1,5	h.	
K	nástupu	do	první	ferraty	vedou	kamen-
né	 schody	 vinoucí	 se	 svahem	 od	 chaty	
Krabička	 k	 východní	 stěně	 Velké	 věže.	
Jisticí	 lano	 vede	 po	 celou	 dobu	 po	 levé	
ruce	 a	 stoupá	 nejdříve	 východní	 a	 dále	
severní	stěnou	k	vrcholu	Velké	věže,	kte-
rý	obchází,	a	přivádí	návštěvníky	na	pět	
metrů	 dlouhý	 lanový	 most.	 Dalším	 str-
mým	 výšvihem	 pokračuje	 na	 vyhlídku,	
kde	je	jisticí	lano	přerušeno.	Dále	pokra-
čuje	po	asi	pěti	metrech	na	hřeben,	kde	
ferrata	končí.
	 Značená	 stezka	 pokračuje	 k	 ferra-
tě Horní vyhlídka,	 která	 je	 nejkratší,	
zato	ale	vyžaduje	o	něco	více	lezeckých	
dovedností	 a	 jako	 jediná	 nabízí	 výhled	
na	vodu	v	přehradě.	Jisticí	lano	opět	vede	
celou	ferratou	po	levé	ruce.	Ferrata	ský-
tá	 lanové	 přemostění	 dlouhé	 pět	 metrů	
a	výlez	kolmou	stěnou.	Od	vrcholu	vede	
značená	 cesta	 na	 hráz	 vírské	 přehra-
dy	a	na	opačném	břehu	řeky	k	nástupu	
na	ferratu Jezerní stěna.
	 Nástupový	žebřík	u	silnice	nelze	pře-
hlédnout	a	jisticí	lano	vede	celou	ferratou	
po	 levé	 ruce.	Cestou	vzhůru	se	 za	 zády	
odkrývají	krásné	výhledy	na	hráz,	které	
přímo	vybízejí	k	zastavení.	Asi	v	polovi-
ně	se	ferrata	láme	do	JZ	stěny	a	pokra-
čuje	k	vrcholu,	odkud	je	výhled	na	hráz	
opravdu	 exkluzivní.	 Od	 zakončení	 lana	
cesta	dále	pokračuje	svahem	na	hranici	
lesa.	Odtud	lze	po	pěšině	sestoupit	zpět	
na	silnici	mezi	parkoviště	a	nástup	nebo	
pokračovat	do	kopce	na	vyhlídku	na	Klu-
bačici.

Klubačice a Rossiho skála
	 Klubačice,	dříve	známá	i	jako	Posraná	
skalka,	patří	oproti	novodobým	ferratám	
ke	„staré	známé“	vyhlídkové	skále	s	plo-
šinou	a	zábradlím.	Pohled	do	hlubin	údolí	
řeky	 odkrývá	 celý	 Vír.	 K	 jejímu	 vrcholu	
vede	 z	 obce	 od	 hlavního	 turistického	
rozcestníku	 červená	 odbočka	 (emblém	
trojúhelníku),	jinak	je	její	okolí	chráněno	
jako	přírodní památka Vírská skalka.
	 Poslední	 dosud	 odkrytou	 a	 v	 srpnu	
letošního	 roku	 zpřístupněnou	 vyhlídko-
vou	skálou	přímo	nad	Vírem	je	Rossiho 
vyhlídka.	Tuhle	specialitu	zatím	na	žád-
né	mapě	 (ani	mapy.cz)	 zatím	nenajdete!	

Nová	dominanta	se	vynořila	po	odlesnění	
skály	nad	nově	budovaným	hotelem	Fo-
rest	 Resort	 na	 okraji	 Víru.	 Na	 Rossiho	
skále	 lze	 spočinout	 na	 vyhlídkové	 plo-
šině	 a	 kochat	 se	 neobvyklým	 pohledem	
na	Vír	a	soutok	Svratky	s	Bystřicí.	Na	vr-
chol	 vede	 upravená	 stezka	 vyznačená	
v	suťovisku	od	hotelu	na	adrese	Vír	207	
(49.5575256	N,	16.3120461	E).

Vířina
	 A	odkud	že	má	Vír	své	jméno?	Jak	víme	
ze	školních	lavic,	vír	s	měkkým	„i“	nemá	
nic	společného	s	nočním	ptákem,	ale	vod-
ním	útvarem.	Své	jméno	si	pak	obec	vza-
la	podle	pověsti,	jak	jinak,	od	skály.	Ská-
lu	Vířina	najdete	přímo	v	samotné	obci,	
pardon,	na	protějším	břehu	řeky	Svratky	
proti	centru	obce.	Je	to	strmý	útvar	spa-
dající	 přímo	do	 vody,	kde	kamenné	pra-
hy	v	 řečišti	 tvořily	ony	příslovečné	víry.	
Ke	skále	se	dostanete	od	mostu	ve	Víru	
přes	 sportoviště	 V	 Ledničkách.	 A	 když	
Vířinu	překonáte,	můžete	dojít	po	břehu	
řeky	až	k	další	lávce	u	Hotelu	Vír.	

	 Přejeme	příjemné	říjnové	toulání.

Rossiho vyhlídka. Foto: Údolí Svratky, a. s.

Vírské ferraty.  Foto: Ledová stěna Vír, z. s.
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	 Areál	letního	kina	je	jedním	z	nejdůležitějších	míst	pro	spo-
lečenská	a	kulturní	setkávání	lidí	v	našem	městě	a	bylo	tomu	
od	nepaměti.	Stejně	tak	je	evidentní,	že	míst	pro	pořádání	kul-
turních	akcí	pro	větší	počet	lidí	je	v	Tišnově	jak	šafránu	a	svoje	
nejlepší	 léta	 mají	 za	 sebou.	 Tišnovská	 sokolovna	 coby	 jediný	
krytý	prostor	ve	městě	potřebuje	rekonstrukci	jako	sůl,	zdá	se,	
že	 se	 jí	 blýská	na	 lepší	 časy.	Areál	 letního	kina	 je	na	 tom	už	
dlouhá	léta	podobně,	ne-li	hůř,	a	nastala	doba,	kdy	další	otálení	
s	jeho	rekonstrukcí	už	není	možné.	Technické	vybavení	je	dávno	
za	zenitem	a	realizace	jakékoli	filmové	projekce	či	kulturní	akce	
stojí	 enormní	úsilí,	hlediště	 je	v	dezolátním	stavu	a	promítací	
plocha	je	staticky	narušená.
	 Rekonstrukce	„letňáku“	patří	bezesporu	již	dlouhá	léta	mezi	
investiční	priority	města,	což	potvrzují	 jak	názory	občanů,	tak	
záměry	vedení	města	bez	rozdílu	vládnoucích	garnitur,	a	to	mi-
nimálně	deset	let	nazpátek.	Jenže	každý	takový	záměr	vyžaduje	
finanční	krytí	a	najít	prostředky	na	takovou	investici	není	vždy	
úplně	jednoduché	a	s	tímto	problémem	se	potýkalo	každé	vedení	
Tišnova.	V	současné	době	jde	o	to,	zda	tento	areál	bude	vůbec	
možné	technicky	využívat	a	oživit,	či	zda	zcela	zanikne.	Jeho	zá-
nik	by	byl	nenahraditelnou	a	tragickou	ztrátou	pro	společenský	
a	kulturní	život	ve	městě.	A	proto	je	pozitivní,	že	tým	pod	vede-
ním	pověřeného	člena	městské	rady	Ing.	Karla	Součka	pracuje	
na	plné	obrátky	na	přípravě	jeho	rekonstrukce.

Pohled do historie

	 V	poválečném	období	se	areálu	dnešního	letního	kina	říkalo	
„park	pod	Klucaninou“	a	sloužil	lidem	jako	místo	setkávání,	bylo	
to	takzvané	výletiště.	Park	byl	přirozeným	centrem	venkovních	
kulturních	a	společenských	akcí.	Pořádaly	se	zde	koncerty,	ta-
neční	zábavy,	dnes	bychom	asi	řekli	festivaly.	Jedním	z	takových	
festivalů	byla	například	akce	s	názvem	„Horácko	zpívá	a	tančí“,	
která	se	odehrávala	na	začátku	června.
	 Toto	 území	 významně	 ovlivnila	 událost,	 která	 se	 odehrála	
29	km	od	Tišnova.	26.	srpna	1956	bylo	v	obci	Rožná	objeveno	
rudné	ložisko	a	o	rok	později	zde	započaly	důlní	práce	ještě	pod	
hlavičkou	Jáchymovské	doly	Rožná.	Podnik	se	v	roce	1966	pře-

jmenoval	na	Uranové	doly	Dolní	Rožínka.	Do	oblasti	se	začali	
stěhovat	horníci	 jak	ze	severu	Moravy,	 tak	například	ze	zápa-
dočeských	Slavkovských	dolů	a	začala	se	pro	ně	stavět	sídliště,	
například	v	blízké	Bystřici	nad	Pernštejnem.	A	sídliště	pod	Klu-
caninou	bylo	jedním	z	nich.	Spolu	s	nárůstem	obyvatel	vznikala	
přirozená	potřeba	nabídnout	 lidem	kulturní	 vyžití,	 což	 se	v	 té	
době	potkalo	s	rozmachem	letních	kin,	a	tak	se	na	konci	šedesá-
tých	let	začalo	v	parku	stavět	letní	kino.

	 Stavba	probíhala	v	tzv.	akci	Z,	na	níž	se	podíleli	lidé	z	různých	
organizací	nebo	tzv.	závodních	klubů	či	klubů	mladých,	a	i	v	tom-
to	ohledu	sehrály	Uranové	doly	významnou	roli.	Lidé	z	podniku	
pracovali	 na	 výstavbě,	 ale	 současně	 sem	 směřovala	 významná	
materiálová	 podpora.	 Koneckonců	 pokud	 se	 podíváme	 na	 kon-
strukci	promítací	plochy,	tak	asi	nepřehlédneme	silnostěnné	trub-
ky,	které	z	dolů	pocházejí.	Podobný	technický	relikt	nalezneme	
například	v	tišnovské	sokolovně,	pokud	se	podíváme	na	lustr	visí-

cí	uprostřed	sálu.	V	této	době	
byla	účast	 lidí	na	podobných	
výstavbách	nejen	ceněná	a	ví-
taná,	ale	i	očekávaná,	o	čemž	
hovoří	 i	 pasáž	 z	 periodika	
Naše	Tišnovsko	 (předchůdce	
dnešních	Tišnovských	novin)	
ze	srpna	1970: 
 „Na návrh ONV udělila rada 
JmKNV za docílené výsledky 
v soutěži nejlepším městům 
a obcím, mezi něž bylo vyhod-
noceno také naše město, čestné 
uznání s peněžitou odměnou 
50.000 Kčs. Tato částka byla 
určena k dokončení jedné z akcí, 
za něž byla udělena, k dokonče-
ní letního kina pod Klucaninou.
 MěNV v Tišnově rovněž dě-
kuje ještě touto cestou všem 

reportáž

REKONSTRUKCE lETNÍHO KINA
50 let Po otevŘení

Pavel Hanák

Plakátek Horácko zpívá a tančí.  Zdroj: Podhorácké muzeum

Stavba hlediště.  Zdroj: Podhorácké muzeum

Instalace laviček členy Radioklubu 
Svazarmu Tišnov.

Zdroj: Podhorácké muzeum
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reportáž

Studie Ing. arch. Bartoše.

Studie společnosti Pam Arch s. r. o.

Plakát k filmu Cvokové.
Zdroj: filmecheck.cz

občanům, kteří k dosažení to-
hoto úspěchu přispěli, neboť je 
toho skutečně hodně, co oběta-
ví občané pro město vykonali. 
Považujeme však za vysoké 
ocenění, kterého se našemu 
budovatelskému úsilí dostalo, 
také za závazek pro budouc-
nost a doufáme, že pomoc ob-
čanů, organizací a závodů ani 
v budoucnu neustane, že ne-
zůstaneme jen u toho, co bylo 
vykonáno v minulosti.“
	 V	 sobotu	 1.	 srpna	 1970	
ve	 20.00	 hod.	 proběhla	 pre-
miérová	 veřejná	 projekce,	
jak	bylo	uvedeno	v	programu	
zmíněného	 periodika:	 Cvo-
kové	 (širokoúhlý)	Francouz-

sko-italský	barevný	film.	Velodramatická	komedie	z	roku	1900.	
Vstupné	8	Kčs.	Dodejme,	že	se	jednalo	o	film	z	roku	1968	s	ori-
ginálním	názvem	Les	 cracks	 v	 režii	Alexe	 Joffého	 s	komikem	
Bourvilem	v	hlavní	roli,	který	pojednává	o	netradičním	cyklistic-
kém	závodě	na	ještě	netradičnějším	bicyklu.
	 Naše	 Tišnovsko	 v	 listopadu	 1970	 hodnotí	 proběhlou	 první	
sezónu	 takto:	 „První sezóna nového letního kina v Tišnově, tře-
baže poznamenaná mnoha technickými a organizačními potížemi, 
poskytla řadu cenných a poučných poznatků a zkušeností. Areál 
sám je v pěkném přírodním prostředí a právem je hodnocen jako vý-
znamný příspěvek k zvelebení našeho města a významný přínos pro 
jeho kulturu. Tím nepochopitelnějším je proto občanům nemorální 
a nekulturní chování řady mladých lidí.“	Autor	článku	popisuje	ne-
jen	ničení	majetku,	ale	i	snahu	mladých	diváků	dívat	se	zdarma	
na	projekce,	inu	nic	moc	se	v	chování	lidí	nemění.
	 Čas	běžel,	v	letním	kině	proběhlo	spoustu	projekcí	a	v	době	
největšího	boomu	nebylo	výjimkou,	že	některé	 filmy	sledovala	
i	tisícovka	diváků.	Ale	letní	kina	začala	mít	 ještě	před	přícho-
dem	nového	milénia	problémy	podobně	 jako	některá	kamenná	
kina.	Přišly	multiplexy,	hi-fi	technika	nabízela	tzv.	domácí	kina,	
videopůjčovny	vystřídal	obrovský	rozmach	internetu	a	stále	vět-
ší	množství	televizních	stanic,	které	nabízely	obrovskou	škálu	
filmů.	To,	co	bylo	dříve	vzácností,	se	stalo	běžným	artiklem	do-
mácí	 zábavy.	Letní	 kina	 technologicky	 zastarala,	 a	 tak	mohla	
svým	divákům	nabídnout	jen	onu	nezapomenutelnou	atmosféru.
	 Kino	pod	Klucaninou	není	výjimkou,	a	kromě	zastaralé	tech-
niky	se	na	jeho	stavbách	projevil	zub	času	a	začalo	ztrácet	svoji	
pozici.	Areál	v	novodobé	historii	zažil	ale	i	bezpočet	akcí,	které	
sem	diváky	dokázaly	přilákat,	 a	 znovu	potvrdil,	 že	má	v	sobě	
obrovský	potenciál.	Dodnes	si	například	mnoho	 lidí	vzpomene	
na	 koncerty	 pro	 UNICEF	 a	 letošní	 koncert	 Monkey	 Business	
překonal	i	v	době	koronové	očekávání.

Pokusy o zázrak

Bývalá	vedení	města	si	uvědomovala,	že	je	nutné	areál	opravit	
a	 vdechnout	 mu	 život.	 V	 dubnu	 2016	 odevzdal	 Ing.	 arch.	 To-
máš	Bartoš	 velkou	architektonickou	 studii	 revitalizace	areálu	
letního	kina	v	Tišnově.	Studie	pracovala	s	několika	variantami,	
z	nichž	ta	nejnákladnější	byla	odhadnuta	na	cca	75	milionů	ko-

run.	V	říjnu	téhož	roku	se	ale	objevila	studie	další	od	společnosti	
Pam	Arch	s.	r.	o.	s	názvem:	Rekonstrukce	letního	kina	včetně	
vybudování	 relaxační	a	přírodní	sportovní	zóny,	která	odhado-
vala	investiční	náklady	na	bezmála	132	milionů	korun.	Obě	stu-
die	jsou	vizuálně	zajímavé	a	mají	v	sobě	pěkné	prvky	a	nápady.	
Realizace	takových	projektů	ale	musela	logicky	narazit	na	pře-
kážky,	z	nichž	jednou	musely	být	ekonomické	možnosti	města.	
Další	překážkou,	možná	mnohem	těžší,	je	všeobecný	konsensus	
na	samotné	filozofii	funkce,	náplně	a	udržitelnosti	provozu	areá-
lu.	Pro	takto	rozsáhlé	a	ekonomicky	náročné	projekty	je	nutná	
velmi	silná	podpora	a	 ta	se	občas	 těžko	prosazuje,	byť	by	byl	
projekt	sebedokonalejší.	Můžeme	si	vzpomenout	na	Kaplického	
chobotnici,	 která	by	mohla	být	 vhodným	ekvivalentem.	Cenné	
jsou	ale	na	obou	studiích	dvě	základní	věci.	Tou	první	je	snaha	
uchopit	 celý	prostor	a	dát	mu	komplexní	 smysl	 a	 logiku.	Tou	
druhou	je	fakt,	že	jsou	dobrou	inspirací	a	zkušeností	jak	v	tom	
pozitivním,	 tak	 negativním	 slova	 smyslu,	 a	 to	 nemluvíme	 jen	
o	architektonické	kvalitě	díla.	Výsledek	 je	nicméně	takový,	že	
k	žádnému	hmatatelnému	progresu	nedošlo	a	areál	chátral	dál.

jak dál?

Rekonstrukce	 celého	 areálu	 letního	 kina	 je	 pro	 Tišnov,	 při-
znejme	 si,	 velké	 sousto,	 které	 se	 nedá	 sníst	 zaráz	 s	 ohledem	
na	 množství	 investičních	 akcí,	 které	 je	 ve	 městě	 nutné	 reali-
zovat.	Jediná	schůdná	cesta	v	současnosti	je	taková,	že	se	toto	
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sousto	rozdělí	na	více	menších	porcí,	byť	bychom	si	všichni	toto	
menu	přáli	sníst	naráz.	Na	jaře	letošního	roku	byla	dokončena	
oprava	 stávajícího	 objektu,	 kde	 je	 nyní	 umístěn	 pivovar	 a	 re-
staurace	s	venkovní	terasou.

jak to dělají jinde

Loni	 v	 létě	 započaly	 práce	 na	 přípravě	 zadání	 pro	 prováděcí	
projekt	 rekonstrukce	 a	 modernizace	 amfiteátru	 letního	 kina.	
Ještě	než	začaly	práce	na	přípravě	projektu,	navštívili	zástupci	
města	a	provozovatele	zdařilou	rekonstrukci	letního	kina	v	Bo-
skovicích.	Boskovičtí	pojali	rekonstrukci	velkoryse	a	podělili	se	
o	cenné	zkušenosti	s	celým	projektem,	například	jak	probíhalo	
projektování,	 jak	 zabezpečili	 financování	 a	 jaká	 na	 ně	 čekala	

technologická	úskalí.	Tento	svůj	velký	projekt	si	rozdělili	do	ně-
kolika	etap	tak,	aby	každá	z	nich	byla	zvládnuta	do	letní	sezóny	
a	nepřerušil	se	provoz	areálu.	Ohlasy	boskovických	diváků	jsou	
skvělé	 a	 z	 letního	 kina	 v	 Boskovicích	 se	 stalo	 přesně	 takové	
venkovní	kulturní	centrum,	které	Tišnov	potřebuje	jako	sůl.

krok za krokem

Na	 základě	 všech	 posbíraných	 poznatků	 a	 zkušeností	 vznikla	
definice	 provozních	 požadavků	 na	 funkčnost	 amfiteátru.	 Bylo	
jasné,	 že	 je	 nutné	 celou	 akci	 rozdělit	 do	 více	 etap.	 Tou	 první	
je	 rekonstrukce	 amfiteátru,	 který	 sestává	 z	 promítací	 kabiny,	
hlediště,	jeviště	a	promítacího	plátna.	Důvod	je	jednoduchý,	am-
fiteátr	tvoří	funkční	celek,	který	lze	reálně	a	smysluplně	opra-
vit.	Jde	o	to,	aby	bylo	možné	alespoň	tento	prostor	využívat	pro	
kvalitní	projekci	letního	kina	a	konání	kulturních	akcí.	V	další	
etapě	by	se	mělo	zajistit	architektonické	řešení	dalších	budov,	
jakými	jsou	zejména	toalety,	pokladna,	prostory	pro	účinkující	
a	skladové	prostory	pro	techniku.	Urbanistické	zpracování	celé-
ho	prostoru	parku	pod	Klucaninou	zahrnující	navíc	přilehlé	plo-
chy	včetně	lesa	je	nutné	posléze	zpracovat	a	určit	jejich	funkci	
a	využití	na	základě	smysluplného	společenského	konsensu.	Je-
diné	nebezpečí,	které	při	takovém	postupném	pojednání	celého	
prostoru	hrozí,	je	neudržení	jednotného	architektonického	rázu	
areálu,	nicméně	garantkou	kvality	v	takovém	případě	je	a	musí	
být	městská	architektka.

Projekt letního kina

Na	 začátku	 projekčních	 prací	 na	 rekonstrukci	 a	 modernizaci	
amfiteátru	 se	 uskutečnil	 průzkum	 reálného	 stavu	 celého	 pro-

reportáž

Rekonstrukce restaurace a terasy. Foto: Pavel Hanák

Situace areálu letního kina.
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storu.	 Výsledek	 nebyl	 příliš	 optimistický.	 Promítací	 kabina	 je	
silně	promáčená,	 betonové	prvky	hlediště	 jsou	 zvětralé	 a	 sta-
tické	 zajištění	 promítací	 stěny	 je	 zcela	 nevyhovující.	 Stávající	
elektrické	rozvody	včetně	osvětlení	areálu	a	rozvodných	skříní	
jsou	 již	za	zenitem	a	podobné	 je	 to	 i	s	kanalizací.	Opěrná	zeď	
svahu	za	kabinou	je	povrchově	zvětralá,	ale	funkční.	Podtrženo	
sečteno,	bude	nutné	odstranit	jak	promítací	kabinu,	tak	celé	hle-
diště	včetně	zděného	pódia	před	promítacím	plátnem,	které	ani	
tak	nevyhovuje	potřebám	pro	konání	koncertů.

jak bude letní kino vyPadat

Návrhu	rekonstrukce	amfiteátru	se	ujal	tým	sdružený	pod	archi-
tektonickou	kanceláří	PLUS	MÍNUS	NULA	v	čele	s	Ing.	arch.	
Pavlem	Hude.	Celý	prostor	bude	srovnán	tak,	aby	byla	zajištěna	
správná	viditelnost	i	dobré	akustické	podmínky	pro	diváky.	Nová	

promítací	 kabina	 bude	 umístěna	 v	 druhém	
patře	objektu,	kolem	kterého	vznikne	zastře-
šený	 venkovní	 bar	 a	 umožní	 velmi	 příjemné	
prostředí	pro	diváky,	kteří	si	budou	chtít	kou-
pit	občerstvení	k	dobrému	filmu	či	na	koncert.	
Toto	dnes	výrazně	chybělo.
	 Celé	hlediště	získá	zcela	nový	sklon	a	bude	
vytvořeno	 z	 betonových	 prefabrikátů.	 Nové	
lavičky	 z	 odolného	 dřeva	 budou	 disponovat	
kapacitou	 cca	500	míst	 na	 pohodlné	 sezení.	

Hlediště	bude	navíc	funkčně	rozděleno	na	tři	sektory,	aby	měli	
diváci	 co	 nejpohodlnější	 přístup	 ke	 svým	 místům.	 Navíc	 bude	
po	 straně	 pevného	 jeviště	 upravený	 zatravněný	 svah,	 který	
umožní	sezení	pro	případ	většího	koncertu.	Novým	sklonem	hle-
diště	byl	 získán	větší	prostor	před	promítacím	plátnem,	který	

bude	celý	srovnán	a	kde	se	pro	konání	velkých	koncertů	bude	
stavět	 pódium	 a	 umožní	 další	 místa	 pro	 strojící	 diváky	 přímo	
„v	kotli“.	 Je	myšleno	samozřejmě	 i	na	 lidi	 s	hendikepem,	kte-
ří	budou	mít	vyhrazená	bezbariérová	místa.	Dá	se	tedy	počítat	
s	tím,	že	na	velkou	akci	se	sem	vleze	až	tisícovka	diváků.
	 Jak	jsme	se	zmínili	výše,	promítací	stěna	má	špatnou	statiku	
a	 její	 sanace	 již	nesnese	odklad.	Současně	 je	 to	objekt,	který	
tvoří	historické	pojítko	s	kinem,	které	bylo	postaveno	před	pade-
sáti	lety.	Proto	se	architekti	rozhodli	konstrukci	uchovat.	Bude	
ale	nutné	zesílit	její	základy.	Vývoj	promítací	techniky	však	dnes	
potřebuje	rovnou	plochu,	a	nikoli	parabolu,	která	se	dělala	dří-
ve.	Proto	bude	konstrukce	doplněna	o	pomocné	ocelové	prvky,	
aby	bylo	možné	vytvořit	rovnou	hladkou	plochu,	na	níž	bude	ob-
raz	jako	víno.	Důležité	je	i	to,	že	se	zamezí	nežádoucím	akustic-
kým	odrazům	a	echům,	které	 jsou	díky	dnešní	parabole	velmi	
nepříjemné.
	 Zvuk	 v	 takovém	 prostoru	 je	 doslova	 alchymie.	 Distributoři	
filmů	požadují	speciální	systém	ozvučení	dle	promítacích	stan-
dardů.	 Současně	 je	 potřeba,	 aby	 byl	 zvuk	 co	 nejrovnoměrněji	
rozprostřen	 do	 prostoru,	 aby	 bylo	 v	 hledišti	 co	 nejlépe	 slyšet	
a	 současně	 aby	 se	 nevhodně	 nešířil	 mimo	 prostor	 amfiteátru.	
Bude	tedy	záležet	 jak	na	umístění	 reproduktorů	 i	na	přesném	
nastavení	 jejich	vyzařovacích	úhlů.	Toto	vše	berou	projektanti	
v	úvahu.	Proto	se	například	u	promítací	kabiny	dbá	na	použití	
materiálů	pro	snížení	nežádoucích	zvukových	odrazů.

kdy to vše bude

V	současnosti	je	projektová	dokumentace	odevzdána	a	započalo	
běžné	stavební	řízení.	Pokud	by	vše	šlo	hladce,	tak	by	po	výbě-
rovém	řízení	na	zhotovitele	měly	začít	práce	ještě	letos.	Termín	
dokončení	rekonstrukce	amfiteátru	je	plánován	na	konec	června	
2021.	Budeme	doufat,	že	se	v	tolik	žádaném	a	potřebném	pro-
jektu	neobjeví	nečekané	komplikace.	Novou	sezónu	Tišnovské-
ho	kulturního	léta	a	letního	kina	bychom	tak	mohli	odstartovat	
na	krásném,	novém	a	důstojném	místě,	které	si	Tišnov	zaslouží.

reportáž

Promítací kabina a hlediště. Zdroj: PLUS MÍNUS NULA
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	 Štíhlý	 oblouk	 železničního	 viaduktu	
je	 známou	 dominantou	 Dolních	 Louček	
již	 téměř	 70	 let.	 Plány	 Ministerstva	 ze-
mědělství	by	však	mohly	údolí	 říčky	Li-
bochůvky	„obohatit“	o	novou	dominantu	
–	přehradní	hráz.
	 Historie	 budování	 retenčních,	 tedy	
umělých	 vodních	 nádrží	 v	 českých	 ze-
mích	 sahá	 až	 k	 Máchovu	 jezeru,	 které	
vzniklo	v	roce	1272.	Rybníky	byly	budo-
vány	pro	chovné	účely.	Některé	i	s	funk-
cí	 ochrany	 před	 povodněmi	 a	 zásobárny	
vody	v	krajině.	Protipovodňová	role	pak	
stála	za	stavbou	nádrží	se	zděnými	hrá-
zemi	na	aktivních	tocích	–	přehrad.	Nej-
starší přehrada	na	Moravě	je	u	Jevišovic	
na	 Znojemsku	 už	 od	 roku	 1896.	 Dnes	
je	u	nás	165 přehrad,	poslední	Slezská	
Harta	byla	napuštěna	v	roce	1997.	
	 Přehradám	 je	 přisuzována	multifunk-
ční	pozice.	Jsou	zásobárnami vody	(hos-
podářské	 i	 pitné),	 výrobci elektrické 
energie,	 ochranou před povodněmi,	
vyrovnávají průtoky	v	tocích,	slouží	re-
kreačním a sportovním účelům.	Řadou	
funkčních	 aspektů	 ospravedlňuje	 české	
Ministerstvo	zemědělství	(MZe),	které	je	
správcem	vodních	 toků	a	ploch	v	 celém	
státě,	 stálé	 živení	 myšlenky	 na	 řešení	
problému	 sucha	 v	 krajině	 právě	 pomocí	
výstavby	nových	přehrad.	

Generel LAPV a co z něj vyplývá
	 V	 květnu	 letošního	 roku	 představilo	
MZe	 aktualizovanou	 verzi	 tzv.	 Genere-
lu lokalit pro akumulaci povrchových 
vod (LAPV).	 Jde	 o	 materiál	 doplňující	
platný	Generel	z	roku	2011,	který	nava-
zuje	na	starší	materiály	Směrného	vodo-
hospodářského	 plánu	 a	 Plánu	 hlavních	
povodí	 ČR.	 Meritem	 obsahu	 je	 soubor	
lokalit	vhodných	pro	akumulaci	povrcho-
vých	vod,	které	„mohou sloužit jako jedno 
z adaptačních opatření pro případné řešení 
dopadů klimatické změny v dlouhodobém 
horizontu (v příštích padesáti až sto letech), 
především pro zajištění zdrojů pitné vody 
a snížení nepříznivých účinků povodní“	uvá-
dí	úvodní	 zpráva	GLAPV.	Ke	zpracování	
Generelu	 zavazuje	 MZe	 ve	 spolupráci	
s	 Ministerstvem	 životního	 prostředí	 zá-
kon	č.	254/2001	Sb.	tzv.	Vodní zákon.
	 Plán	 lokalit	 je	průběžně	aktualizován	
již	řadu	let.	Např.	v	roce	1975	bylo	zkou-

máno	581	možných	přehradních	profilů.	
V	 seznamu	 hájených	 území	 a	 evidova-
ných	 potenciálních	 rezerv	 bylo	 v	 roce	
1988	uvedeno	210	přehrad.	V	roce	2007	
už	nebyl	návrh	186	lokalit	v	Plánu	hlav-
ních	 povodí	 schválen.	 Generel	 LAPV	
z	roku	2011	tedy	obsahoval	jen	65 loka-
lit	rozdělených	do	kategorie A	–	lokali-
ty	s	primárním	účelem	vytvoření	zdrojů 
pitné vody,	 a	 kategorie B	 –	 s	 účelem	
protipovodňovým a nadlepšujícím prů-
tok.	Aktualizovaný	Generel	z	roku	2019	
navyšuje	počet	lokalit	o	nových 31.
	 Zásady	 územního	 rozvoje	 Jihomorav-
ského	 kraje	 (ZÚR	 JMK)	 v	 rámci	 kraje	
vymezují	 10	 ploch	 územních	 rezerv	 pro	
akumulaci	 povrchových	 vod	 v	 souladu	
s	Generelem.	 Jedním	z	nich	 je	 i	 lokalita	
LAPVR 03 Kuřimské Jestřabí	 na	 vod-
ním	toku	Libochovka.

Možná přehrada Kuřimské Jestřabí
	 Lokalita	 na	 Libochovce	 je	 vytipová-
na	 již	dlouhé	 roky.	Na	Technickém	 listu	
z	 roku	 1988	 je	 uvedeno,	 že	 „nádrž byla 
řešena ve studii ‚Zásobení brněnské oblas-
ti vodou – uvažované zdroje‘ v roce 1974“.	
V	Generelech	z	roku	2011	 i	2019	 je	ve-
dena	vždy	v kategorii B,	tedy	jako	pod-
půrná	zásobárna	pro	širší	rámec	povodí:	
„Může sloužit pro nadlepšování minimál-
ních průtoků pro zajištění nezbytných eko-
logických funkcí průtoků v málo vodných 
tocích Libochovka a především Bobrůvka 

(Loučka) s případnými pozitivními účinky 
až do řeky Svratky, např. také posilování 
nynějšího záložního vodního zdroje Pisárky 
(pro brněnskou aglomeraci).“
	 Plán	nádrže	doznal	za	 tu	dobu	změn.	
Nejvýznamnější	 je	 změna výšky plá-
nované hráze,	 která	 měla	 být	 55	m	
(pro	 srovnání	 výška	 brněnské	 přehra-
dy	 je	 23,5	m),	 a	 zátopová	 zóna	na	kótě	
360	m	n.	m.	by	způsobila	likvidaci obce 
Řikonín.	Novější	vymezení	„zóny	akumu-
lace“	zřejmě	hráz	snižuje	na	35	m,	jelikož	
zátopová	 kóta	 335	m	 n.	 m.	 postihuje	 už	
„jen“	osady	v	údolí	(Chytálky, Falcovy).	
	 V	 plánu	 doznalo	 změnu	 i	 navrhované	
umístění	hráze.	Původní	verze	ji	situovala	
k	býv.	Kavrdovu	mlýnu.	Nový	plán	posouvá	
hráz	o	750	m	směrem	k	Dolním	Loučkám,	
což	 se	 lokality	 dotýká	 jejím	 umístěním	
pouze	800	m	od	okraje	obytné	zástavby.	

Jak to vidí v místě
	 Dle	ZÚR	JMK	přejalo	všech	5	obcí	(Ku-
řimské Jestřabí, Řikonín, Újezd u Tiš-
nova, Dolní Loučky a Deblín),	 jejichž	
katastrů	 se	 dotýká,	 „územní rezervu pro 
vodní nádrž“	 do	 svých	 územních	 plánů.	
Pouze	 v	 ÚP	 Kuřimského	 Jestřabí	 najde-
me	pozitivní	dovětek	o	„vzrůstu rekreace“,	
kterou	by	nádrž	vyvolala.	Naproti	tomu	ÚP	
Deblín	přímo	konstatuje,	že	„zadržení vody 
v krajině“	má	smysl	„po vyčerpání ostatních 
adaptačních opatření k zajištění vodohos-
podářských služeb a kdy dopady klimatické 
změny nebudou řešitelné jinými prostředky“.	
	

tišnovsko

PŘEHRADA KUŘIMSKÉ JESTŘABÍ
Vladimír Vecheta

Mapa přehrady. Zdroj: mapy.cz

Místo pro novou hráz.
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Tento	 aspekt	 je	 i	 hlavním	 argumentem	
nesouhlasu	 s	 udržováním	 lokality	 v	 se-
znamu	 záměrů pro výstavbu přehrad, 
i s principem řešení klimatických 
změn formou přehrazování vodních 
toků,	 který	 je	 považován	 za	 zastaralý.	
„Hlavní slabinou budování přehrady Kuřim-
ské Jestřabí jsou vedle zničení jednoho z po-
sledních relativně nenarušených říčních údo-
lí na Tišnovsku především odtokové poměry 
v povodí říčky Libochovky,“	uvádí	Ing. Jiří 
Schneider, Ph.D.,	 děkan	Fakulty	 regio-
nálního	 rozvoje	 a	 mezinárodních	 studií	

Mendelovy	univerzity	v	Brně,	který	svým	
bydlištěm	v	Újezdě	u	Tišnova	má	kvalitní	
odborný	i	lokální	vhled	do	problematiky.	
„Nádrž je situována logicky do minimálně 
obydlené a zastavěné zóny, ale realizace by 
přinesla efekt až řadu let po jejím dostavě-
ní. Vedle masivního a dlouhodobého zásahu 
do přírodního prostředí širšího údolí a okol-
ních obcí už během stavby by samo naplnění 
nádrže díky nízkému průtoku trvalo v řádu 
5–8 let, než by začala plnit funkci ‚nadlep-
šování průtoků‘ nebo zdroje vody.“	
	 Další	 problém	 vyvolává	 i	 zdánlivě	
banální	 fakt	 –	 potřeba	 přeložky	 silnice	
III/3795	spojující	Dolní	Loučky	a	Kuřim-
ské	Jestřabí.	„To přináší ve velmi složitých 
terénních a územních podmínkách technic-
ky, ekonomicky i krajinářsky velmi náročné 
až neřešitelné převedení,“	čteme	v	ÚP	Dol-
ních	Louček.	Vymezení	koridoru	o	 šířce	
100	m	jako	rezervy	pro	silnici	se	dostává	
do	přímého	konfliktu	s	plány	rozvoje	obcí	
a	zejména	Louček	se	záměr	začíná	dotý-
kat	více,	než	je	snadné	akceptovat.

Pokud ano…
	 Plány	možné	výstavby	jsou	dlouhodobé,	
mezigenerační.	„Nežijeme už v době, kdy se 
automaticky stavíme proti. Musíme totiž stra-
tegicky posuzovat citlivou otázku budoucnos-
ti zdrojů zejména pitné vody. Z toho důvodu 
jsme připraveni jednat o všech aspektech a ře-
šeních, a to s ohledem na naše potomky a celý 
širší region,“	 deklaruje	 pohled	 obce	 Petr 
Tomek, starosta Kuřimského Jestřabí.	
„Je to záležitost, která se bude týkat našich 
vnuků,“	 míní	 Ing.	 Schneider.	 „Klimatická 
změna není záležitostí neustálého nárůstu 
teploty, ale častějších teplotních a srážkových 
výkyvů. A každý – ať sucho nebo povodeň – 
vyvolává potřebu řešení.“	 Jen	 by	 bylo	 lépe	
postupovat	 systematicky	 a	 „udržitelně“	
a	zadržovat	a	distribuovat	vodu	v	krajině	
v	součinnosti	se	samotnou	přírodou.

	 „Pán Bůh a já dobře víme, proč se ta řeka 
takhle kroutí…“

Vlasta	Burian,	Ryba	na	suchu	(1942)

Foto: Vladimír Vecheta

	 Osadní	výbor	Jamné	uspořádal	22.	srp-
na	 další	 ročník	 přátelského	 fotbalového	
zápasu	 v	 rámci	 akce	 „Jamenský tábo-
rák“	 k	 příležitosti	 ukončení	 prázdnin.	
Jako	 tradičně	 u	 jamenského	 „rybníka“.	
Kdo	zrovna	nehrál	nebo	nesoutěžil	v	rám-
ci	programu,	mohl	se	tak	zchladit	ve	vodě	
nebo	trénovat	na	druhý	ročník	běhu	přes	
jamenskou	kládu.	
	 Přestože	 zpočátku	 nevypadalo	 sklá-
dání	týmů	na	fotbalový zápas	velmi	na-
dějně,	 zástupci	 Jamného,	 MIX	 Hajánky	
a	 SDH	 Železné,	 se	 přece	 jen	 proti	 sobě	
postavili.	 Bronz	 ze	 zápasu	 si	 odváželo	
Železné,	 Jamnému	 zlato	 stejně	 uniklo	
o	 vlásek,	 když	 o	 vítězství	 MIX	 Hajánky	
rozhodlo	 až	 prodloužení.	 V	 odvetném	
přetahování lanem	 však	 nad	 MIX	 Ha-
jánky	 zvítězilo	 Jamné.	 Na	 ženský	 fotbal	
letos	 nakonec	 nedošla	 řada,	 avšak	 děti	
si	 kopanou	 s	 nadšením	 potrénovaly,	 zá-
pas	ale	skončil	nerozhodně.	S	nadšením	
se	 zapojily	 také	 do	 přetahování	 lanem,	
v	němž	vyzvaly	i	dospělé.
	 Běh přes kládu,	tentokrát	podle	kate-
gorií,	neměl	tak	hojnou	účast,	ale	všichni	

soutěžící	 ukázali	 obdivuhodné	 výkony	
a	nejeden	originální	skok	a	pád.	Obdiv	pa-
tří	nejrychlejším	účastníkům.	Zuzana	For-
manová	byla	první	v	kategorii	žen	s	časem	
5,3	s,	z	dětí	nejrychlejší	Danuška	Šťastná	
s	 časem	 3,8	 s	 a	 Gabriel	 Kožík	 se	 dostal	
po	mokrém	kmeni	za	neuvěřitelných	2,5	s.
	 Diváci	se	zabavili	i	střelbou	z	luku	a	ze	
vzduchovky,	využili	možnosti	se	po	delší	
době	potkat,	 popovídat	 si	 u	 občerstvení,	
které	 zajistil	 Osadní	 výbor	 Jamné.	 Jaro-
slavu	 Hadamikovi	 patří	 velký	 dík	 dětí	
za	 cukrovou	 vatu.	 Na	 děti	 čekaly	 také	

týmové hry a soutěže.	Při	některých	se	
musely	i	namočit,	což	ale	vzhledem	k	po-
časí	nevadilo.	Největší	nadšení	sklidil	zá-
vod	ve	válení	balíků	sena	z	 jedné	strany	
fotbalového	hřiště	na	druhou.	Jako	odmě-
nu	za	účast	dostaly	děti	pamětní medaili.	
	 V	 rámci	 jednoho	z	úkolů	děti	pomoh-
ly	skřítkovi	permoníkovi	najít	a	posbírat	
jeho	poztrácené	stříbrné	valounky,	proto	
jim	za	to	také	nachystal	odměnu.	Pro	tu	
si	ale	mohly	dojít	až	po	setmění,	které	jim	
k	ní	otevřelo	cestu.	Děti	 tak	musely	vy-
šplhat	do	prudkého	svahu	kopce	Svídov-
ce,	 po	 stezce	 lemované	 mihotajícími	 se	
světýlky,	aby	pod	skálou	u	 jeho	vrcholu	
objevily	 permoníkovu	 truhlu	 s	 balíčkem	
nachystaným	 pro	 každé	 z	 nich.	 Ještě	
zajímavější	 se	 pak	 zdála	 cesta	 z	 kopce,	
kterou	 některé	 absolvovaly	 „jízdou	
po	zadku“.	Po	tomhle	zážitku,	u	kterého	
se	cestou	do	kopce	zapotil	nejeden	rodič,	
se	všichni	nadšení	 i	vyčerpaní	postupně	
odebrali	k	domovu,	 takže	akce	nedostá-
la	 svému	názvu	a	 závěrečný	 táborák	 již	
nikdo	 nezapálil.	 Přesto	 šlo	 o	 příjemné	
odpoledne,	 plné	 sportovních	 výkonů	
a	dětských	úsměvů,	na	které	stojí	za	 to	
zavítat.	 Poslední	 letní	 paprsky	 a	 jednu	
z	posledních	příležitostí	ke	koupání	oby-
vatelé	Jamného	využili	na	výbornou.

Redakčně kráceno

tišnovsko

JAMENSKý TÁBORÁK
Alena Kožíková

Romantická Libochovka.

Přetahování lanem na Jamenském táboráku.
Foto: Jana Němcová
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	 Obec	Lažánky	 leží	 v	 Křižanovské	 vr-
chovině	 16	km	 jižně	 od	 Tišnova.	 Obklo-
pena	 prstencem	 lesů	 ve	 směru	 od	 Brna	
je	 první	 obcí	 na	 platu	 Českomoravské	
vrchoviny.	Západ	a	jih	obce	tvoří	údolí	Bí-
lého	potoka,	na	severu	pak	Maršovského	
potoka	s	pralesem	Slunná	a	na	východě	
údolí	 řeky	 Svratky.	 SZ	 směr	 nabízí	 po-
hled	na	vlnící	se	krajinu	Vysočiny.	Obec	
spravuje	dvě	katastrální	území:	Lažánky 
a Holasice.	V	současné	době	zde	žije	730	
obyvatel	 v	 229	 obytných	 domech	 v	 La-
žánkách	a	v	19	obytných	domech	v	Hola-
sicích.	V	údolích	okolo	Lažánek	se	nachá-
zí	téměř	100	chatových	objektů.

Z historie
	 V	 písemných	 pramenech	 se	 obec	
vzpomíná	 již	v	 roce	1236,	 což	potvrzují	
i	archeologické	nálezy	keramiky.	Ve	stře-
dověku	 patřila	 panství	 deblínskému	
a	od	r.	1470	byla	prodána	městu	Brnu.	
	 Již	od	středověku	se	v	okolí	těžil vá-
penec	a	obec	si	tak	vysloužila	přízvisko	
„Vápenné	 Lažánky“,	 pod	 kterým	 byla	
známa	na	celé	JZ	Moravě.	První	zmínky	
o	pálení	vápna	jsou	z	roku	1711.	Vápen-
ná pec	je	symbolicky	zobrazena	i	ve zna-
ku obce.	 Ještě	 starší	 tradici	 těžby	 mají	
rudy stříbra, železa a manganu.	Dolová-
ní	 je	zmiňované	poprvé	roku	1236,	hutě	
pak	i	v	době	třicetileté	války,	vrchol	pro-
dukce	měly	až	v	19.	století.	Po	vyčerpání	
ložisek	těžba	skončila	v	roce	1898	a	po-
čátkem	20.	století	byly	doly	zavezeny.
	 Centrum	 obce	 vymezují	 objekty	 školy	
(z	roku	1786)	a	Lažánecké hospody,	pa-
třící	rodině	Oratorů	již	od	17.	století.	Ná-
vsi	dominuje	původně	gotický	farní	kostel 
Nejsvětější Trojice	 ze	14.	 století	 s	 tváří	
barokní	přestavby.	Rybníček	na	jižní	stra-
ně	návsi	je	od	pol.	70.	let	přestavěn	na	po-

žární	nádrž.	V	okolí	obce	narazíme	na	řadu	
drobných sakrálních staveb i památníky 
I.	a	II.	světové	války.

Moderní tvář
	 Především	 v	 posledních	 letech	 do-
stala	 obec	 nový	 moderní	 vzhled;	 větši-
na	 rodinných	 domů	 je	 po	 rekonstrukci,	
v	obci	jsou	vybudovány	dva parky	a	spo-
lu	 s	 další	 udržovanou	 zelení	 tak	 celá	
vesnice	 působí	 velmi	 pěkným	 dojmem.	
Obec	je	plynofikována,	má	nový	vodovod,	
kanalizaci	a	ČOV,	s	výjimkou	návsi,	kde	
čekáme	na	kabelizaci	 rozvodů	VN,	nové	
komunikace	a	chodníky.	V	nočních	hodi-
nách	 osvětluje	 ulice	 nové	 úsporné	 LED	
veřejné	 osvětlení.	 K	 vybavenosti	 patří	
nákupní	 středisko,	 základní	 škola,	 ma-
teřská	škola,	obecní	tělocvična	s	hřištěm	
a	areál	fotbalového	hřiště	s	novým	zavla-
žovaným	 trávníkem.	 Lažánecký	 hřbitov	
z	roku	1899	je	proslulý	svojí	malebností	
a	pečlivě	udržovanou	zelení.

Bohatý spolkový život
	 Největším	bohatstvím	obce	jsou	oběta-
ví	a	pracovití	 lidé,	díky	kterým	žije	pes-
trým	 společenským,	 kulturním	 a	 spor-
tovním	životem.	V	obci	se	koná	spousta	
akcí	pořádaných	Tělovýchovnou	jednotou	
Lažánky	a	místními	spolky	–	Krojovanou 
chasou Lažánky, Dobrovolným sborem 
hasičů Lažánky, Mysliveckou společ-
ností Lažánky, Svazem důchodců La-
žánky a dalšími…	
	 Během	 roku	 nechybí	 pravidelné	 spo-
lečenské plesy	 –	 sportovní,	 hasičský	
a	myslivecký.	Tradičně	se	dodržují	ostat-
ky včetně průvodu masek	 po	 vesnici	
i	s	večerní	ostatkovou	zábavou	s	pocho-
váváním	basy	a	následující	den	dětským 
karnevalem.	 Vyhlášené	 jsou	 „Babské“ 

krojované hody	 s	 dlouholetou	 tradicí.	
Na	 tuto	 velmi	 pěknou	 veselici	 navazu-
jí	 i	 klasické krojované hody	 pořádané	
Krojovanou	chasou,	kde	už	si	nikdo	nepa-
matuje,	kdy	vlastně	tato	tradice	vznikla.
	 Ve	 sportu	 aktivně	 působí	 oddíly	 TJ 
kopané, sportu pro všechny, stolního 
tenisu	a	mažoretek.	Lažánecké mažo-
retky	 vystupují	 na	 společenských	 ple-
sech	i	ostatních	kulturních	a	sportovních	
akcích	 po	 celém	 Jihomoravském	 kraji.	
Oddíl	TJ	Sport	pořádá	sportovní akade-
mii	s	vystoupením	a	výsledky	celoroční-
ho	 cvičení	 i	 ostatních	 složek.	 Pro děti	
připravuje	„Putování	za	velikonočním	za-
jíčkem“,	„Bramboriádu	a	drakiádu“,	„Pu-
tování	za	čerty	a	Mikulášem“	a	 tradiční	
„Dětský	 sportovní	 den“.	 Stolní	 tenisté	
stojí	 za	 Velikonočním	 a	 Vánočním	 tur-
najem	ve	 stolním	 tenisu.	Fotbalisté	 po-
řádají	 „Memoriál	 Ladislava	 Pokorného“	
v	 kopané.	 Myslivecká společnost	 pak	
„Pálení	čarodějnic“	či	„Posezení	s	cimbá-
lovou	muzikou“.	Hasiči	vedle	významné	
pomoci	 obci	 pořádají	 „Hasičský	 dětský	
den“	a	exkurze	dětí	ZŠ	a	MŠ	do	hasičské	
zbrojnice.	Svaz důchodců	vozí	své	členy	
na	zájezdy	a	pořádá	„Posezení	při	příle-
žitosti	MDŽ“,	„Konce	prázdnin“,	„Soutěž	
v	hodu	válečkem“	i	„Posezení	k	zakonče-
ní	roku“.	Bohatý	kulturní	program	v	obci	
doplňují	nedělní	koncerty	pořádané	v	Re-
stauraci u Oratorů.

Pohled do budoucna obce
	 Obec	 chce	 nadále	 vstřícně	 pomá-
hat	 všem,	 kteří	 mají	 zájem	 podílet	 se	
na	 jejím	 kulturním	 a	 sportovním	 životě		
a	 současně	 zlepšovat	 podmínky	 pro	 ži-
vot	 obyvatel.	 Realizujeme	 rekonstrukci 
celé budovy ZŠ,	 máme	 připravené	 pro-
jekty	na	rekonstrukci návsi, přestavbu 
obecní tělocvičny,	 opravu	 komunikace 
do Holasic,	připravujeme	další	území	pro	
výstavbu nových rodinných domů.
	 Obec	Lažánky	je	krásná	malebná	ves-
nice	zasazená	do	nádherné	přírody,	s	bo-
hatou	historií	 a	kulturním	a	sportovním	
životem.	Stojí	za	návštěvu,	stejně	tak	pří-
rodní	park	Bílý	potok,	údolí	Svratky	nebo	
údolí	 Maršovského	 potoka	 s	 pralesem	
Slunná.	Jste	srdečně	zváni.

Foto: archiv obce

tišnovsko

lAžÁNKY
Lubomír Katolický, starosta obce

Kostel Nejsvětější Trojice.

Lažánecká hospoda U Oratorů.
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	 Klub	 Čas	 Tišnov	 je	 nízkoprahové	 za-
řízení,	 jednou	 ze	 služeb	 Oblastní	 cha-
rity	 Tišnov	 a	 funguje	 pro	 děti	 a	 mládež	
ve	věku	od	9	až	do	26	let.	
	 Jsme	služba	sociální	prevence	a	v	Tiš-
nově	 působíme	 od	 roku	 2008.	 Za	 uply-
nulé	roky	se	nám	podařilo	pomoct	a	po-
skytnout	podporu	mladým	lidem	v	jejich	
těžkých	nepříznivých	životních	situacích.	
Klub	má	za	sebou	dlouhou	cestu	a	čeká	
ho	ještě	hodně	nových	výzev.	
	 Rozhodli	 jsme	 se	 zmodernizovat	 tvář	
a	 interiér	Klubu	 tak,	aby	více	odpovídal	
potřebám	 dnešní	 mládeže.	 Za	 finanční	
podpory	 města	 se	 nám	 podařilo	 Klub	
vymalovat	 a	 položit	 nové	 podlahy.	 Klub	
dostal	také	svou	novou	grafickou	tvář	–	
vytvořili	jsme	nové	moderní	logo.	
	 Hlavním	motivem	 loga	 jsou	velké	vý-
razné	stopky,	které	symbolizují,	že	včas-
né	využití	naší	služby	zvýší	šanci	na	do-

sažení	dospělosti	bez	větších	„průšvihů“.	
A	 tím	 se	 dostáváme	 k	 našemu	 poslání:	
Pomáháme	 mladým	 dospět.	 Naslouchá-
me,	nabízíme	možnosti	pro	aktivní	tráve-
ní	 volného	 času,	 přinášíme	debatu	o	 té-
matech,	která	jsou	mnohdy	jinde	tabu…,	
jsme	tu	pro	Vaše	děti.
	 Také	často	slyšíme	stížnosti,	jak	je	dneš-
ní	mládež	jiná,	ruší	a	ničí	věci	ve	veřejném	
prostoru.	Přesně	tyto	problémy	napomáhá	
řešit	terénní	část	služby.	Díky	MAS	Brána	
Vysočiny	 a	 prostředkům	 z	 OP	 Zaměstna-
nost	jsme	mohli	rozšířit	naše	služby	–	tzv.	
streetwork.	Náš	streetworker,	terénní	pra-
covník,	 se	 pravidelně	 pohybuje	 v	 ulicích	
Tišnova,	 v	 lokalitách,	 kde	 se	 mladiství	
přirozeně	shromažďují.	A	v	tomto	prostře-
dí	 poskytuje	 odbornou	 pomoc	 a	 podporu.	
Nabízí	zázemí	Klubu	Čas	Tišnov	a	zároveň	
respektuje,	pokud	s	ním	děti	a	mládež	chtě-
jí	být	v	kontaktu	pouze	v	terénu.

	 Chtěli	bychom	nabídnout	pomoc	i	Vám.	
Pokud	víte	o	místech,	kde	se	shromažďu-
jí	 mladí,	 kteří	 tráví	 čas	 neproduktivně	
a	možná	i	obtěžují	ostatní,	dejte	nám	vě-
dět	na	e-mail	jana.jarosova@tisnov.chari-
ta.cz.	Děkujeme!

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Klub Čas Tišnov je 

spolufinancováno Jihomoravským krajem.

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež Klub Čas Tišnov je realizová-
no za finanční podpory města Tišnova.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub 
Čas Tišnov je spolufinancováno prostředky EU. 

	 Sbírka	 Koláč	 pro	 hospic	 proběhne	
v	 letošním	roce	7.	října.	Na	druhý	říjno-
vý	týden	totiž	připadá	tzv.	týden	mobilní	
hospicové	 péče	 –	 služby,	 která	 přináší	
zdravotní,	ale	i	duchovní	péči	a	podporu	
nevyléčitelně	 nemocným	 a	 jejich	 rodi-
nám.	 Snahou	 domácí	 hospicové	 péče	 je	
vrátit	 umírání	 domů.	 Tedy	 tam,	 kde	 si	
přeje	 většina	 nevyléčitelně	 nemocných	
v	závěru	svého	života	být.

Jistota, bezpečí, láska, porozumění,
rodina – to všechno je DOMA

	 Domácí	 hospic	 Porta	 Vitae	 přináší	 již	
téměř	dva	roky	profesionální	a	hlavně	in-
dividuální	pomoc.	Hospicový	 tým	na	Tiš-
novsku	a	Kuřimsku	provázel	 již	více	než	
sto	 nemocných	 a	 jejich	 rodin	 složitým	
údobím	života,	které	s	sebou	nevyléčitelná	
nemoc	v	 terminálním	stádiu	nese.	Multi-
disciplinární	tým	(lékař,	zdravotní	sestra,	

psycholog,	sociální	pracovník	a	duchovní)	
jsou	 rodině	a	nemocnému	k	dispozici	24	
hodin	 denně	 a	 dokážou	 tak	 společnými	
silami	zajistit	důstojnou	péči	nemocnému	
a	 oporu	 pečující	 rodině	 v	 jakýkoliv	 oka-
mžik,	včetně	pozůstalostní	péče.

Sladké koláče podpoří
Domácí hospic Porta Vitae

	 Sbírku	 Koláč	 pro	 hospic	 v	 letošním	
roce	 podpoří	 svým	 pekařským	 umem	
i	 svou	osobní	účastí	 na	 stánku	v	Tišno-
vě	Petra	Burianová,	naše	bývalá	kolegy-
ně	 a	 zároveň	 vítězka	 pořadu	 Peče	 celá	
země.	Naše	stánky	najdete	jako	obvykle	
před	prodejnou	Albert	v	Tišnově	a	Kuři-
mi	a	za	váš	příspěvek	na	hospicovou	péči	
vás	odměníme	sladkým	koláčem.	
	 Pokud	nemáte	příležitost	nás	na	stán-
ku	zastihnout,	můžete	pro	svůj	dar	na	hos-
picovou	péči	 využít	 tzv.	 virtuální	koláč	–	

kdy	lze	z	pohodlí	domova	a	přes	internet	
prostřednictvím	 platební	 brány	 přispět	
na	hospicovou	a	paliativní	péči	(více	infor-
mací	na	www.tisnov.charita.cz).
	 Pomozte	nám	zajistit	důstojnou	domá-
cí	péči	umírajícím	v	našem	regionu.	Dě-
kujeme!

sociální péče

KlUB ČAS TIŠNOV MÁ NOVOU TVÁŘ
Zuzana Oulehla, Jana Jarošová

lETOŠNÍ ROČNÍK SBÍRKY KOlÁČ PRO HOSPIC
PodPoŘí Petra burianová

Marta Rémanová

Sladké koláče podpoří Domácí hospic 
Porta Vitae

Foto: archiv Oblastní charity Tišnov



TN 10/202040

historie

	 Když	 29.	 července	 minulého	 roku,	
krátce	po	svých	89.	narozeninách,	zemřel	
čestný	občan	našeho	města	a	držitel	řádu	
Tomáše	Garrigua	Masaryka	Ladislav	Su-
chomel,	vzpomenul	na	něho	krátce	v	Tiš-
novských	novinách	pan	Václav	Seyfert.
	 Letos	 jsme	 si	 tedy	 připomněli	 deva-
desáté,	 bohužel	 již	 nedožité	 narozeniny	
statečného	a	spravedlivého	člověka,	vel-
kého	životního	optimisty	a	také	hluboce	
věřícího	a	přesvědčeného	křesťana.	
	 Ladislav Suchomel	nebyl	tišnovským	
rodákem,	 pocházel	 z	 Rojetína,	 kde	 se	
narodil	21.	července	1930,	jeho	otec	pra-
coval	jako	ošetřovatel	v	psychiatrické	lé-
čebně	 v	Brně-Černovicích.	Během	mládí	
a	 dospívání	 jej	 kromě	 rodiny	 formovaly	
také	 poválečné	 přednášky	 významných	
demokratů,	 jako	byli	např.	Bohdan	Chu-
doba,	Pavel	 Tigrid	 nebo	Helena	Koželu-
hová,	které	varovaly	před	komunistický-
mi	 a	 sovětskými	 praktikami.	 Vyučil	 se	
knihkupcem	a	v	Brně	začal	pracovat	pro	
tiskárnu,	která	vydávala	především	křes-
ťanskou	literaturu.	Ještě	po	letech	vzpo-
mínal	na	svoje	setkání	s	jedním	z	největ-
ších	 českých	 básníků	 20.	 století	 Janem	
Zahradníčkem,	 který	 později	 skončil	
na	 mnoho	 let	 v	 komunistickém	 vězení,	
které	ho	v	podstatě	připravilo	o	život.
	 Čas	 pro	 křesťanskou	 literaturu,	 svo-
bodné	psaní	a	vůbec	svobodný	život	skon-
čil	 brzy	 po	 Únoru	 1948.	 Když	 Ladislav	
viděl,	jaké	věci	nastupující	komunistický	
režim	dělá,	 rozhodl	se,	že	nebude	rezig-
novat	ani	mlčet.	
	 S	jedním	ze	svých	kamarádů	začal	roz-
nášet	letáky,	které	měly	jednak	pravdivě	
informovat	o	komunismu	a	jeho	zločinech	
a	 také	povzbudit	k	odporu	proti	 režimu.	
Nebyli	 v	 tom	 sami,	 především	 na	 Mora-
vě	bylo	mnoho	mladých	lidí,	kteří	se	v	té	
době	pokoušeli	bojovat	proti	přicházející	
totalitě.	Jednomu	z	nich,	mladému	chlap-
ci	Milanu	Havlínovi,	 původem	z	Čebína,	
který	byl	po	zatčení	za	odbojovou	činnost	
umístěn	 do	 brněnské	 psychiatrické	 lé-
čebny,	 se	 podařilo	 utéct	 a	 Ladislav	 pak	
společně	s	ním	i	jeho	přáteli	jako	skupi-
na	 pokračovali	 na	 Vysočině	 v	 odbojové	
činnosti.	Ta	se	soustřeďovala	především	
na	 zastrašování	 místních	 komunistic-
kých	funkcionářů,	kteří	se	často	přidáva-
li	k	tehdejšímu	režimu	nikoliv	z	přesvěd-

čení,	ale	z	vypočítavosti,	pomstychtivosti	
a	 touhy	 po	 majetku,	 postavení	 a	 moci.	
Podařilo	se	jim	také	osvobodit	za	ochot-
né	spolupráce	personálu	několik	odpůrců	
režimu,	držených	v	již	zmíněné	psychiat-
rické	léčebně.	Skupina	měla	sice	několik	
zbraní,	ale	nikdy	je	nepoužila	a	nikdy	ani	
jinak	nikomu	neublížila.	Na	jaře	a	v	létě	
roku	1949	se	Ladislav	a	jeho	přátelé	za-
čali	 připravovat	 na	 útěk	 za	 hranice.	 To	
se	již	ale	dostali	pomocí	provokatérů	pod	
dohled	 StB.	 Poté,	 co	 v	 září	 uvedeného	
roku	navštívili	v	Rojetíně	doma	předsedu	
místní	 buňky	KSČ	Emila	Kvasnicu,	kte-
rému	 sebrali	 komunistickou	 legitimaci	
a	zbraň,	kterou	obdržel	od	svých	chlebo-
dárců,	 následovala	 akce,	 při	 které	 StB	
celou	 skupinu,	 tři	 dívky	 a	 tři	 chlapce,	
ukrývající	 se	 v	 osamělém	 domě	 v	 údolí	
Libochůvky,	 pozatýkala.	 U	 soudu,	 který	
se	konal	na	počátku	roku	1950,	byl	La-
dislav	Suchomel	odsouzen	na	19	let,	jeho	
kamarád	Milan	Havlín	jako	hlava	skupi-
ny	byl	odsouzen	k	trestu	smrti,	kterému	
unikl	kvůli	svému	věku	jen	o	vlásek.	Již	
ve	vazbě	na	brněnském	Cejlu	se	Ladislav	
setkal	s	řadou	významných	lidí,	jako	byl	
mj.	 Josef	 Robotka,	 podplukovník	 gene-
rálního	 štábu	 Československé	 armády,	
účastník	 protinacistického	 odboje	 a	 je-

den	ze	zakladatelů	tzv.	Rady	tří,	poprave-
ný	komunisty	v	roce	1952.
	 Převážnou	 část	 svého	 věznění	 prožil	
Ladislav	 na	 Jáchymovsku	 v	 uranových	
dolech,	 a	 to	 jako	 lamač	 na	 čelbě.	 Ješ-
tě	horší	to	však	bylo	v	Plzni	na	Borech.	
Všude	se	ale	setkal	s	dobrými	lidmi,	lai-
ky	i	kněžími,	kteří	jej	duchovně	obohati-
li	a	posílili.	Ve	vězení	 také	našel	pomoc	
a	přátelství	významného	slovenského	ka-
tolického	aktivisty	Silvestra	Krčméryho,	
vězněného	za	organizování	tajné	církve.	
	 Při	 velké	 amnestii	 v	 roce	1960	Ladi-
slav	 nebyl	 z	 vězení	 propuštěn,	 protože	
odmítl	 sklonit	 hlavu	 a	 požádat	 zločinný	
režim	 o	 milost.	 A	 tak	 dostal	 více	 práce	
a	méně	jídla	a	spánku.	Naštěstí	se	jej	ujal	
právě	slovenský	lékař	Krčméry	a	nechal	
ho	umístit	nejdříve	jako	pacienta,	později	
jako	 ošetřovatele	 na	 infekční	 oddělení,	
kterému	 se	 bachaři	 úzkostlivě	 vyhýba-
li.	 Později	 ale	 bylo	 Krčméryho	 odděle-
ní	 zásluhou	 udavače	 rozprášeno,	 a	 tak	
Ladislav	 strávil	 poslední	 měsíce	 vězení	
na	stavbách.	Z	vězení	se	dostal	v	červen-
ci	 roku	 1963	 na	 desetiletou	 podmínku.	
Jak	sám	říkal,	čtrnáct	krutých	let	za	mří-
žemi	 mu	 pomohla	 překonat	 především	
hluboká	křesťanská	víra.	Po	návratu	 se	
oženil	s	Marií	Kouřilovou	z	Rojetína,	kde	
také	s	rodinou	po	svatbě	bydlel.	Do	Tiš-
nova	 se	 pak	 Suchomelovi	 přestěhovali	
v	roce	1970.	V	rámci	výkonu	povolání	se	
nejprve	 „svobodně“	vrátil	k	 tomu,	 co	se	
za	ta	léta	komunistického	kriminálu	dob-
ře	naučil	–	začal	fárat	v	uranových	dolech	
na	 Rožínce.	 Po	 čtyřech	 letech,	 v	 roce	
1968,	 se	mohl	 vrátit	k	profesi	knihkup-
ce	v	brněnské	charitní	prodejně,	nejdříve	
na	 Minoritské	 ulici,	 později	 na	 Domini-
kánském	náměstí.	Prodejna	byla	po	roce	
1968	jediným	legálním	distributorem	ná-
boženské	literatury,	a	tak	do	ní	přicháze-
lo	mnoho	významných	duchovních	auto-
rit,	často	vězněných	a	pronásledovaných	
komunistickým	režimem,	 jako	byli	např.	
z	 kněží	 profesor	 a	 spisovatel	 Dominik	
Pecka,	teolog	Oto	Mádr,	opati	Vít	Tajov-
ský	a	Heřman	Tyl,	dominikán	Jakub	Ze-
mek,	kapucín	Klétus	Petěrka	či	katoličtí	
laici	a	disidenti	Zdeněk	Rotrekl,	Radomír	
Malý,	 Mečislav	 Razik,	 Radovan	 Perka	
nebo	Miroslav	Krejčíř.	Zde	se	také	sezná-
mil	 i	 s	 pozdějším	 tišnovským	 děkanem	

NEDOžITÉ DEVADESÁTINY lADISlAVA SUCHOMElA
Jan Kos

Ladislav Suchomel po letech v Jáchymově 
u důlního vozíku. Foto: rodinný archiv
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P.	 Josefem	 Šindarem	 nebo	 se	 strahov-
ským	 opatem	 P.	 Michaelem	 Pojezdným,	
který	 tehdy	 působil	 jako	 farář	 v	 Osové	
Bítýšce.	 Zejména	 s	 těmi,	 se	 kterými	 jej	
pojil	 muklovský	 úděl,	 navazoval	 krásná	
doživotní	 přátelství.	 Zvláštní	 obdiv	 cho-
val	 k	 Josefu	 Adámkovi,	 otci	 tišnovské	
lékařky	MUDr.	Ludmily	Hlaváčové,	který	

se	v	období	normalizace	i	přes	opakova-
né	věznění	významně	podílel	na	vydávání	
katolického	samizdatu.	K	vydávání	těch-
to	 tiskovin	Ladislav	sám	aktivně	přispí-
val,	i	když	nad	ním	vzhledem	ke	zmíněné	
podmínce	 dlouho	 visel	 meč	 dalšího	 kri-
minálu.	 V	 roce	 1979,	 krátce	 po	 zvolení	
papeže	Jana	Pavla	II.,	se	na	několik	dní	
do	 kriminálu	 opět	 vrátil.	 To	 když	 StB	
u	něj	při	prohlídce	našla	balíky	samizda-
tových	sborníků	věnovaných	právě	zvole-
nému	papeži.	Josef	Adámek	ale	všechno	
vzal	 na	 sebe,	 a	 tak	 byl	Ladislav	Sucho-
mel	puštěn	z	vazby.	Estébácký	dohled	mu	
i	jeho	rodině	ale	otravoval	život	až	do	sa-
metové	revoluce.
	 Po	 roce	 1989	 se	 Ladislav	 Suchomel	
stal	neúnavným	šiřitelem	pravdy	o	komu-
nistickém	 bezpráví.	 Chodil	 po	 školách,	
pořádal	besedy	a	vyprávěl	své	zkušenos-
ti,	 aby	 komunistická	 totalita	 nebyla	 za-
pomenuta	a	nikdy	se	již	nevrátila.	Říkal:	
„Nikdy jsem nepochyboval o tom, co jsem 
dělal. Bylo to správné. Nepochyboval jsem 
ani v těch nejhorších dobách, ani ve věznici 
v Plzni na Borech, ani jinde. Bůh mne vedl 
nesmírně těžkou životní cestou, přitom mne 

ale nikdy neopustil a moje oběti později bo-
hatě odměnil. Krásným manželstvím, dětmi, 
vnoučaty a velkým množstvím přátel.“	
	 28.	 října	 2011	 propůjčil	 Ladislavu	
Suchomelovi	 tehdejší	 prezident	 Václav	
Klaus	 Řád	 Tomáše	 Garrigua	 Masaryka	
za	 vynikající	 zásluhy	 o	 rozvoj	 demokra-
cie,	humanity	a	lidská	práva.
	 V	roce	2013	obdržel	 jako	poděkování	
za	 obětavou	 službu	 od	 brněnského	 bis-
kupa	Vojtěcha	Cikrleho	medaili	sv.	Cyrila	
a	Metoděje	a	v	 roce	2014	byl	 jmenován	
čestným	občanem	města	Tišnova.

	 Společnost	 Anny	 Pammrové	 a	 Měst-
ská	knihovna	Tišnov	 zvou	 všechny,	 koho	
zajímá	 život	 filozofa,	 publicisty	 a	 bytost-

ného	evangelíka	Erazima	Koháka,	na	se-
tkání	v	pondělí	19. října od 16.30 hodin 
v přednáškovém sále městské knihovny.	
Naše	pozvání	přijal	i	jeho	dlouholetý	pří-
tel	 Jan	Beránek,	ekolog	a	spoluzaklada-
tel	Hnutí	Duha.	Z	jeho	osobních	vzpomí-
nek	můžeme	získat	bližší	pohled	na	život	
tohoto	vzácného	člověka.	
	 Erazim Kohák	(nar.	1933)	opustil	se	
svými	 rodiči	 a	 sestrou	 republiku	 v	 roce	
1948	a	své	mládí	a	 zrání	prožil	 ve	Spo-
jených	 státech,	 ale	 nikdy	 nepřestal	 být	
Čechem.	 Vystudoval	 Yaleovu	 univerzitu,	
kde	 získal	 doktorát	 filozofie,	 a	 jako	 vy-
sokoškolský	učitel	navštívil	Prahu	v	roce	
1969,	aby	spatřil	naši	zem	opět	v	situaci	
potlačené	 svobody.	 Odváží	 si	 však	 zpět	
do	 svého	 srubu	 v	 New	 Hampshiru	 víru	
v	 budoucnost	 své	 země	 a	 silnou	 snahu	
nám	 trpělivě	 pomáhat.	 Vznikají	 Dopisy	
přes	 oceán,	 texty,	 které	 měly	 být	 čteny	
na	rádiu	Svobodná	Evropa.	Po	sametové	

revoluci	přijíždí	 jako	profesor	univerzity	
v	 Bostonu	 do	 Prahy,	 aby	 zde	 přednášel	
a	 učil	 a	 konečně	 zde	 našel	 svůj	 druhý	
domov.	 Stává	 se	 laskavým	 a	 moudrým	
průvodcem	 po	 demokracii,	 publikuje	
příručky	 a	 soubory	 svých	 přednášek.	
Z	dvaceti	dvou	knih,	které	v	češtině	vy-
šly,	 stojí	 za	 přečtení	Kohákův	Průvodce	
po	demokracii,	stále	aktuální	návod,	jak	
se	 orientovat	 v	 současné	 společnosti.	
I	 jeho	 další	 knihy	 rozšiřují	 naše	 obzory	
a	 vybízejí	 k	 přemýšlení,	 např.	 Svoboda,	
svědomí,	 soužití,	 Člověk,	 dobro	 a	 zlo	
nebo	kapitoly	 z	ekologické	etiky	Zelená	
svatozář.	Jeho	krédem	environmentalisty	
byl	skromný	život,	prostý	dobývání	světa	
za	cílem	uspokojování	potřeb	jednotlivce,	
život,	kdy	každým	dnem	zvažoval	s	úctou	
ke	všemu	živému,	jak	co	nejlépe	využije	
své	možnosti,	aniž	by	vědomě	ublížil	ko-
mukoli	a	čemukoli.

ERAZIM KOHÁK A SVěT NAŠÍ KAžDODENNOSTI
vzPomínka na letos zesnulého environmentálního filozofa

Jana Koudelová

Profesor Erazim Kohák na lodi.
Foto: Jan Beránek

Ladislav Suchomel obdržel 28. října 2011 
státní vyznamenání (Řád Tomáše Garrigua 
Masaryka).

Foto/zdroj: HN – Martin Svozílek

Předávání státního vyznamenání 28. října 
2011 prezidentem republiky.

Foto/zdroj: HN – Martin Svozílek
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Tišnovské noviny

1. ŘÍJNA – PŘED 145 LETY
V	pátek	1.	října	1875	zahájila v Tišno-
vě činnost městská spořitelna,	 úřado-
valo	se	v	přízemí	zdejší	radnice	v	neděli	
a	v	pondělí	dopoledne.	Předsedou	výboru	
i	 ředitelství	 byl	 Ferdinand	 Kallab,	 před-
nostou	 kanceláře	 a	 právním	 zástupcem	
JUDr.	Gustav	Vitásek.	První	 účetní	 uzá-
věrka	za	 tři	měsíce	roku	1875	vykázala	
skromné	výsledky	–	zůstatek	vkladatelů	
byl	 4	 518,12	 zlatých.	 Během	 desetiletí	
ovšem	vklady	překročily	částku	jednoho	
miliónu.	Přesně	o	10	let	později,	ve	čtvr-
tek	 1.	 října	 1885,	 byla	 ve	 spořitelně	
na	 návrh	 Františka	 Müllera	 schválena	
jako	jednací	řeč	čeština.

2. ŘÍJNA – PŘED 150 LETY
V	 neděli	 2.	 října	 1870	 došlo v budově 
Špitálku k prvnímu založení tišnov-
ského Sokola.	 Starostou	 se	 stal	 Karel	
Buchal.	 Jednota	 měla	 35	 členů	 a	 vedle	
cvičení	se	věnovala	pořádání	divadel,	zá-
bav	a	výletů	do	okolí.	Po	konfliktu	s	čet-
níky	při	jedné	z	akcí,	kdy	byla	na	starostu	
a	tajemníka	podána	žaloba	pro	velezradu,	
ukončil	Sokol	 formálně	 roku	1876	svou	
činnost	 a	 většina	 členů	 přešla	 do	 Tělo-
cvično-hasičského	sboru.	K	novému	usta-
vení	 Sokola	 v	 Tišnově	 pak	 došlo	 až	 22.	
září	1892	zásluhou	Josefa	Drbala.

2. ŘÍJNA – PŘED 25 LETY
V	 pondělí	 2.	 října	 1995	 byl	 v	 Tišnově	
ve	 spolupráci	 města	 a	 ČSAD	 zahájen	
zkušební provoz městské dopravy.	
Trasa	vycházela	od	nádraží	přes	náměstí	
Míru	k	penzionu	na	Králově	ulici,	odtud	
zpět	přes	Kukýrnu	k	nemocnici,	na	sídli-
ště	pod	Klucaninou,	k	zubnímu	středisku	
a	kolem	Humpolky	na	nádraží.	Poté	ná-
sledovala	cesta	opačným	směrem.	Spoje	
jezdily	jen	ve	všední	den,	vždy	v	7.30,	10	
a	ve	12	hodin,	jízdné	činilo	4	Kč.

25. ŘÍJNA – PŘED 85 LETY
V	pátek	25.	 října	1935	se	 v	Brně	naro-
dil Zdeněk Pololáník.	 Jeho	 rodiče	 žili	
v	 Tišnově,	 kde	 měli	 pronajatý	 hostinec	
Na	Humpolce.	V	raném	dětství	se	odstě-
hoval	s	celou	rodinou	do	Ostrovačic;	zde	
žije	dodnes	a	od	roku	1998	 je	 tu	 i	čest-
ným	občanem.	Na	brněnské	konzervatoři	
vystudoval	v	roce	1957	varhany	a	sklad-

bu,	 o	 čtyři	 roky	 později	 ukončil	 studia	
skladby	 na	 JAMU,	 kde	 působil	 i	 jako	
pedagog.	 Je	 autorem	 zhruba	 700	 děl,	
z	čehož	více	než	polovinu	tvoří	scénická,	
televizní	a	filmová	hudba	(např.	k	filmům	
Žert,	Opera	ve	vinici,	Lev	s	bílou	hřívou	
nebo	k	TV	seriálu	Synové	a	dcery	Jakuba	
skláře).	V	poslední	době	se	zaměřuje	pře-
devším	na	tvorbu	duchovní	hudby,	často	
určené	k	praktickým	liturgickým	účelům.	
Po	 roce	 1989	 zastával	 post	 varhaníka	
v	brněnské	katedrále	 sv.	Petra	a	Pavla.	
V	roce	2001	byl	na	Velehradě	oceněn	Řá-
dem	 sv.	 Cyrila	 a	 Metoděje,	 v	 roce	 2015	
mu	 byla	 udělena	 Cena	 města	 Tišnova.	
V	České	Třebové	byl	po	něm	pojmenován	
významný	mezinárodní	varhanní	festival,	
letos	v	září	se	konal	již	pošestnácté.	Po-
čínaje	 rokem	2010	proběhlo	 i	u	nás	ně-
kolik	 ročníků	 akce,	 která	 byla	 nazvána	
Hudební	jaro	Zdeňka	Pololáníka.

26. ŘÍJNA – PŘED 115 LETY
Ve	 čtvrtek	 26.	 října	 1905	 požádal Tiš-
nov ministerstvo vnitra ve Vídni o zjiš-
tění, zda byl povýšen na město a kdy 
dostal znak.	Pátrání	v	archivech	neved-
lo	 k	 žádnému	 výsledku,	 proto	 byl	 roku	
1908	 rakouským	 ministerstvem	 vnitra	
potvrzen	 městu	 znak	 s	 modrým	 štítem	

se	 zlatým	 dvouocasým	 nekorunovaným	
lvem	 ve	 skoku	 vpravo.	 Štít	 je	 vrouben	
ornamentální	 obrubou	 bronzové	 barvy	
a	 na	 jeho	 horním	 okraji	 spočívá	 stříbr-
ná	zděná	koruna	s	pěti	viditelnými	zuby.	
Znak	z	roku	1908	používá	město	dodnes.

Téhož	 dne	 se	 v	 Tišnově	 narodil	 v	 rodi-
ně	 knihaře	 Karel Cejnek.	 Po	 maturitě	
na	 reálném	 gymnáziu	 v	 Brně	 vystudo-
val	 Přírodovědeckou	 fakultu	 Masary-
kovy	 univerzity	 a	 zahájil	 dráhu	 učitele.	
Od	 roku	 1935	 vyučoval	 na	 tišnovském	
gymnáziu	zeměpis	a	přírodopis.	V	letech	
1946–48	 byl	 předsedou	 Okresního	 ná-
rodního	výboru	v	Tišnově,	poté	se	vrátil	
do	školství,	kde	 jeho	působení	vrcholilo	
v	létech	1956–70	na	Pedagogické	fakul-
tě	MU	pozicí	docenta	a	vedoucího	kated-
ry	biologie.	 Jeho	celoživotní	 láskou	bylo	
divadlo,	 stal	 se	 jedním	 ze	 zakladatelů	
Karasova	 divadla,	 v	 němž	 byl	 hercem,	
režisérem	a	dramaturgem.	Zemřel	8.	čer-
vence	1991.

28.–30. ŘÍJNA – PŘED 595 LETY
Počínaje	 nedělí	 28.	 října	 1425	 (podle	
juliánského	 kalendáře)	 prošla Tišnov-
skem husitská i křižácká vojska,	 ta	
druhá	vedená	přímo	císařem	Zikmundem.	
Křižáci	 se	 přesouvali	 od	 Třebíče	 k	 Brnu	
a	 po	 průchodu	 Tišnovem	 tábořili	 u	 Drá-
sova.	Podle	některých	pramenů	je	husité	
pronásledovali	až	do	Žďárce,	pak	směřo-
vali	 k	 Doubravníku,	 kde	 spálili	 klášter.	
Odtud	se	dali	na	Štěpánovice	a	na	místě	
zvaném	Tábory	zbudovali	ležení.	30.	října	
obešli	 Tišnov	 směrem	 na	 Lomničku,	 ale	
na	nepřítele	již	nenarazili,	neboť	ten	téhož	
dne	odtáhl.	K	zásadnímu	husitskému	ta-
žení	pak	došlo	v	roce	1428,	kdy	byl	vyple-
něn	i	klášter	Porta	coeli	a	mnohé	z	jeho	
statků	se	staly	kořistí	sousední	husitské	
šlechty,	zejména	Jana	z	Pernštejna.	

Oprava s omluvou:	 V	 minulém	 kalen-
dáriu	jsme	se	dopustili	jedné	chyby	–	Jan	
Běluša	se	narodil	25.	září	1940,	tedy	před	
80	 lety,	 a	 nikoliv	 1945,	 jak	 jsme	 mylně	
uvedli.	Omlouváme	se	čtenářům	i	rodině	
jmenovaného.

ŘÍJNOVÉ KAlENDÁRIUM TIŠNOVSKA
Václav Seyfert

Hudební skladatel Zdeněk Pololáník se po-
važuje za tišnovského rodáka.

Foto: Jiří Sláma
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28. Říjen 1918 v tišnově
	 Václav	 Borek	 posbíral	 několik	 vzpo-
mínek	pamětníků	na	památný	den	 vzni-
ku	Československé	republiky.	„Toho dne, 
v pondělí 28. října 1918, se v Tišnově nic 
zvláštního nedělo; byl válečný trhový den 
jako každý jiný před tím, téměř bez trhov-
ců. Až pozdě večer přinesli železničáři první 
zvěsti o revoluci v Praze a o tom, že máme 
republiku. V úterý už vládlo v tišnovských 
ulicích vzrušení: z radnice, z pošty, z hejt-
manství i z trafik postupně zmizel plechový 
symbol ztrouchnivělého Rakouska – dvou-
hlavý orel. … Lidé se sbíhali na náměstí 
a objímali se. … Paní Heřma Smíšková 
vzpomíná na tehdejší události: ,Vyšla jsem 
se svým čtyřletým synem a bratrem přímo 
na náměstí, které bylo již naplněno jásají-
cím obyvatelstvem. Pan starosta Alois Ře-
záč skvěle a přiléhavě promluvil, aby lidé 
zachovali klid a pořádek a aby se prozatím 
nic neměnilo. … Jedna stará babička hlasi-
tě zvolala, když pan starosta domluvil: pán 
Bůh zaplať, milostpane! Potom se konal 
lampiónový průvod, vyhrávala hudba a ob-
jevovaly se nápisy Ať žije republika. Lid 
jásal, ale mnohé srdce krvácelo nad ztrátou 
svých drahých‘...“

jak se u nás mluvívalo
	 Karel	Fic	propojil	pozici	redaktora	Na-
šeho	Tišnovska	se	svou	odbornou	profe-
sí	 a	 v	 celostránkovém	 materiálu	 popsal	
hlavní	 znaky	 dialektu,	 typického	 pro	
Tišnov	minulosti:	„Nářečí, kterým se u nás 
mluvilo, je v odborné literatuře nazýváno 
horským typem. Horský typ patří do širší 
skupiny nářečí hanáckých. Od ostatních 
typů hanáckých nářečí se liší horský typ 
jen tím, že za původní staré o bylo v našem 
dialektu u. Tak se u nás říkalo např. vuk-
nu, kulu, pule, putum místo okno, kolo, 
pole, potom. …Místo spisovného ej a ý vy-
slovují Tišnováci ve shodě s širším okolím 
dlouhé é, např. bék, bévat, nélepší, sér, 
véca, kéchat. Naopak staré dlouhé é se úží 
v í (ý), např. polívka, vokýnko, hodnýho, 
líp, míň, mlíko. Místo spisovné dvojhlásky 
ou je v nářečí Tišnova dlouhé ó (např. vedó, 

beró, hlópé, kópelňa, kohót, Kódelka). 
V minulosti byla městská mluva plna slov 
cizího původu (převážně německých), která 
byla v českém prostředí různě ,přizpůsobo-
vána‘ (např. pucovat, štuc, štelvógn, flek, 
sic, štangla)...“

stalo se PŘed sto lety…
	 Kronikář	 Jan	 Hájek	 znovu	 přidal	 pi-
kantní	 historky	 ze	 sto	 let	 starých	 úřed-
ních	 zápisů.	 Tentokrát	 vybral:	 „Sousedé 
v uličce Postranné, vedle Panského domu, 
obracejí se na slavnou obecní radu se žá-
dostí o postavení veřejných záchodů, neboť 
hlavně v tržních dnech je tato veřejně jako 
záchod používána.“	Nejen	v	této	uličce	ale	
byl	před	drahnými	léty	problém	ze	zápa-
chem.	 Svědčí	 o	 tom	 následující	 rozhod-
nutí:	„Obecní ouřad nařizuje majiteli domu 
na Horním rynku č. 28, aby odklidil kozí 
chlívek a hnojiště před svým domem, pro-
tože smradem je zamořený celý rynk.“	 Jan	
Hájek	 k	 tomu	 poznamenává:	 „Nařízení 
nebylo uposlechnuto. Chlívek před domem 
setrval až do roku 1900…“

zdaŘilá beseda sčsP
	 Dobovým	 politickým	 požadavkům	 bylo	
učiněno	 zadost	 referátem	 o	 slavnostní	
členské	schůzi	místní	odbočky	Svazu	čes-
koslovensko-sovětského	 přátelství.	 Píše	
se	v	něm	i	toto:	„Vyvrcholením malé slavnos-
ti byl příjezd tří sovětských vojáků. … Mezi 
četnými přítomnými a milými sovětskými přá-
teli z Litvy, Ukrajiny a slunné Gruzie vznikla 
živá konverzace. Na dotaz, zda znají nějakou 
českou písničku, jeden z nich odpověděl, že 
ano – ,Tancuj, tancuj‘ – což mu všichni pří-
tomní rádi a s elánem zazpívali. Nezůstalo 
při jedné písničce, zpívaly se ruské, sovětské 
a naši milí hosté museli vystoupit i sólově.“

o dalším ve stručnosti
	 Medailonek	 představil	 Viléma	 Mácu,	
významnou	 osobnost	 Podhoráckého	 mu-
zea.	 I	 tehdy	měl	Tišnov	své	družební	za-
hraniční	 partnery	 –	 odpovědný	 redaktor	
Dr.	Štejgerle	informoval	o	srdečných	kon-
taktech	 s	 městským	 okresem	 hlavního	
města	 Německé	 demokratické	 republiky	
Pankowem.	V	nekrologu	se	redakce	 lou-
čila	 se	 zemřelým	 operním	 režisérem	 Mi-
lošem	Wasserbauerem.	Říjnová	vycházka	
nás	 zavedla	na	Babí	 lom.	Dlouhý	 článek	
věnoval	autor	skrytý	za	značku	–k	sto	le-
tům	Sokola	v	Tišnově.	Až	do	11.	října	se	
hrálo	v	letním	kině,	pod	střechou	se	pro-
mítalo	 mimo	 jiné	 Hitchcockovo	 Psycho	
nebo	legendární	Krejčíkova	komedie	Svat-
ba	jako	řemen.	V	sále	sokolovny	probíhaly	
nejen	pravidelné	odpolední	čaje,	ale	také	
druhý	taneční	večer	s	přehlídkou	místních	
zpěváků,	nazvaný	Tišnovské	kolo.

NAPSAlI JSME PŘED 50 lETY

Výstavbu sídliště u Humpolky vyfotografoval 
na titulní stranu čísla Karel Stromer.

Miroslav Pavlík kresbou pozdravil abiturien-
ty, kteří se tehdy sjeli na oslavu 50 let tišnov-
ského gymnázia.

říjen 1970
Václav Seyfert

8. díl 

V říjnu 1970 zveřejnil kulturní měsíčník Naše Tišnovsko, z něhož se postupem času 
staly dnešní Tišnovské noviny, mimo jiné i tyto informace.

historie



Vzpomínáme

TN 10/202044

Z
ve

ře
jn

ěn
í v

zp
o
m

ín
ek

 je
 p

la
ce

ná
 s

lu
žb

a

Vzpomínáme
Dne 18. května uplynulo patnáct let, co nás navždy opustil pan JOSEf 
JURÁNEK. Dne 26. září uplynulo deset let, co nás navždy opustila paní 
KVěTOSlAVA JURÁNKOVÁ. Dne 1. června uplynulo třetí smutné výročí, 
co nás navždy opustil pan INg. JIŘÍ DOKOUPIl. Je tolik slov, a nevíme,
co říci, je tolik krás a žádná již netěší. Váš úsměv byla jiskra, která lidem dávala 
chuť žít a nic ji nemohlo uhasit. A přesto Vaše svíčka zhasla, ale ta jiskra je tu 
dál, v srdci toho, kdo Vás miloval. Vaše Hanka

Dne 17. září by se dožila sedmdesáti čtyř 
let paní AlENA MARKOVÁ z Heroltic. 
Za tichou vzpomínku děkují a stále 
vzpomínají syn a dcera s rodinami.

5. září by bylo sto čtvrté pro paní lUDMIlU 
ŘEHŮŘKOVOU, narozenou v Křenovicích 
u Brna. Svou cestu životem ukončila 
předčasně zde, v Tišnově. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte se mnou. Syn Jiří

Dne 25. října uplyne dvacet roků od úmrtí 
paní VlASTY URBÁNKOVÉ. Za tichou 
vzpomínku děkuje dcera, syn, zeť 
a švagrové s rodinami.  

Dne 15. srpna jsme vzpomněli desáté smutné výročí úmrtí našeho milovaného a milujícího tatínka, 
dědečka a pradědečka pana ROBERTA lAMAČE. Dne 6. června by se dožil 96 let. 
Dne 2. listopadu vzpomeneme druhé smutné výročí úmrtí naší milované a milující maminky, babičky 
a prababičky paní lUDMIlY lAMAČOVÉ. Dne 15. září by se dožila 93 let. 
S úctou a láskou stále vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují dcery Jana, Liba, Lída, snacha 
Alena, devět vnoučat a osmnáct pravnoučat. 

Dne 7. září tomu bylo dvanáct roků, co odešel drahý tatínek pan MIlAN gERžA, a 19. září to 
byly dva roky, co odešla naše drahá milá maminka paní VěRA gERžOVÁ. Za tichou vzpomínku 
děkují dcery Věra a Lída. 

Dne 15. září uplynulo dvanáct smutných let 
od chvíle, kdy nás opustila paní BOHUMIlA 
MUSIlOVÁ z Tišnova. 28. září by oslavila 
95. narozeniny. S láskou vzpomíná rodina.

Dne 1. října uplyne třicet let od úmrtí 
JIŘÍHO BENEŠE. Vzpomíná manželka, 
syn Jiří a dcera Hana s rodinami.

Se vzpomínkou v srdci tomu bude 4. října 
sedm roků, co nás navždy opustil náš 
drahý a milovaný manžel, tatínek, dědeček 
a strýc pan HYNEK ONDRÁČEK. S láskou 
manželka, dcera a syn s rodinami a jeho 
sestra.

Dne 29. září uplynulo dvacet jedna 
roků, co nás navždy opustil náš 
drahý INg. fRANTIŠEK MERTA. 
S láskou vzpomínají manželka, děti a sestra 
s rodinami. 

Dne 19. září by oslavila šedesáté narozeniny 
naše milovaná manželka, maminka, dcera 
a sestra, paní EMÍlIE ŠABATOVÁ, roz. 
Motyčková, ze Sentic. Za tichou vzpomínku 
děkuje rodina Motyčkova a Šabatova.
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Dne	 18.	 září	 se	 dožila	 krásných	 osm-
desáti	let	paní	ANEŽKA SLEZÁKOVÁ	
z	Úsuší.	Všechno	nejlepší,	hlavně	hodně	
zdraví,	štěstí	a	spokojenosti	přeje	dcera	
Marcela	s	rodinou	a	syn	Radek	s	rodi-
nou.

Dne 30. října uplyne dvanáct let od úmrtí 
manželky, maminky a babičky ZDEňKY 
JANDÍKOVÉ. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi. Manžel s dcerami a vnoučaty

  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.

  Nově otevřena PEDIKÚRA Zdravé nožky na ulici Brněn-
ská 231 v Tišnově. Objednávky na telefonu 732 402 383. 
Těšíme se na vás.

  MAlÍŘSKÉ A NATěRAČSKÉ PRÁCE. Chcete nově 
vymalovat, tapetovat, natřít cokoliv? My to umíme! 
Kvalitně, rychle, čistě a za rozumnou cenu. Vlastimil 
Štěpánek, tel. 608 126 107. 

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

  Zemní a výkopové práce minibagrem 1,7 t. Vý-
kopy na přípojky, bazény, jímky, rovnání zahrad. Vr-
tání děr na sloupky, stromy atd. Tel. 774 575 616.

  Koupíme byt/RD v Tišnově nebo Kuřimi. Dohoda 
jistá. Tel. 731 765 248.

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

  Přenechám 1 hrob na starém hřbitově, zadní brána, 
pěkné místo. Telefon: 607 881 140.

  Firma DALAKER v Tišnově přijme strojního mechani-
ka (zámečníka), nástup možný ihned. Kontakt: Miriam 
Bělušová, tel. 549 412 398.

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

inzerce

Dne	21.	září	oslavila	své	osmdesáté	narozeniny	paní	EVA 
KALIVODOVÁ.	 Do	 dalších	 let	 jí	 přejeme	 hlavně	 hodně	
zdraví.		Přejí	dcera	a	syn	s	rodinami.		

Vzpomínáme Blahopřání
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příroda

	 Podzimní	melancholie	chladných	rán,	mlhavých	závojů	v	údo-
lích	a	šikmé	světlo	slunce	už	nenalézají	na	lukách,	zahradách	
a	mezích	letní	pestrost	široké	škály	květů.	V	trávě	září	ještě	žlu-
té	květy	 jestřábníků	a	pampelišek	podzimních,	definitní	 tečka	
za	plejádou	květů	léta	má	ale	barvu	nafialověle	růžovou	–	květy	
ocúnů.	A	kdykoliv	potkám	ve	žloutnoucí	trávě	tyto	zářící	„pla-
ménky“,	je	mi	jasné,	že	zavládl	podzim.	
	 Ocún jesenní	(Colchicum autumnale)	je	jakoby	protějškem	jar-
ních	šafránů	(krokusů).	Vždy	jsem	si	říkal,	že	si	příroda	hraje,	
když	zahajuje	i	ukončuje	sezónu	barevných	květů	skoro	stejným	
způsobem.	Stejně	jako	šafrán	vyrůstají	květy	ocúnu	z	podzemní	
hlízy	velmi	nízkým	stonkem	a	oba	druhy	se	ke	slunci	otevírají	
širokým	kalichem.	Vizuální	podobností	ale	veškerá	příbuznost	
končí.	Zatímco	šafrány	jsou	blízké	kosatcům,	ocúny	mají	za	své	
sestřenice	lilie.	A	pokud	by	někomu	detailnější	morfologie	kvě-
tů	 nebyla	 srozumitelná,	 snadno	 oba	 druhy	 kromě	 roční doby 
kvetení	 rozpoznáme	 díky	 barevnosti	 –	 šafrány	 dominují	 sytý-
mi	barvami	(fialová,	žlutá,	bílá),	ocúny	potkáme	v	přírodě	spíše	
v	jemných	odstínech	fialkové a růžové.	
	 Během	ročního	cyklu	se	ocúny	představují	dvěma	zcela	odliš-
nými	tvářemi:	na	podzim	se	ze	země	zvedají	cca	15	cm	vysoké	
květy	napojené	dlouhou	trubkou	k	hlíze	ukryté	15	cm	pod	zemí,	
což	 činí	 z	 ocúnu	 nejdelší	 květ	 mezi	 evropskými	 druhy.	 Kvete	
od	konce	srpna	do	listopadu	a	v	té	době	nemá	žádné	zelené	listy,	
čímž	si	vysloužil	lidové	pojmenování	„naháček“.	Když	odkvete,	
vypadá	to,	že	prakticky	zmizí.	Na	jaře	se	ale	objeví	podlouhlé	ze-
lené listy okolo semeníku,	vyneseném	po	zazimování	na	silné	
lodyze.	
	 Ocúny	kvetou	na	vlhkých	loukách	od	nížin	až	do	hor.	V	tep-
lých	 nížinách	 vyhledávají	 polostín,	 v	 horách	 slunná	 stanoviš-
tě.	V	našich	podmínkách	jsou	hojné.	Na	Tišnovsku	jej	potkáme	
na	řadě	stanovišť	spíše	lučního	nebo	nivního	charakteru.	Mojí	
oblíbenou	lokalitou	jsou	horské	louky pod Sýkořskou mysliv-
nou	nad	Synalovem	a	u	Ochozi.	Nalezneme	ho	ale	i	např.	v údolí 
řeky Svratky	u	Štěpánovic	a	Borače.	
	 Ještě	důležitou	věc	je	ale	třeba	u	ocúnu	vědět:	tato	podzimní	
kráska	je	velmi	zákeřná.	O	její	jedovatosti	věděli	již	staří	Ře-

kové,	kteří	ji	nazvali	ephemeron,	v	překladu	–	jediný den trvající	
–	dle	názoru,	že	kdo	požije	hlízy	rostliny,	zemře	ještě	ten	den.	
Na	vině	jsou	toxické	alkaloidy,	pro	které	se	dříve	sbírala	na	léče-
ní	dny.	Dnes	je	toto	ale	vyhrazeno	jen	lékařům!	K	otravě	ocúnem	
může	 dojít	 i	 při	 záměně	 jeho	 listů	 s	 listy	 česneku	 medvědího	
nebo	skrze	mléko	ovcí	a	koz.	Otrava	je	záludná	v	tom,	že	se	pro-
jeví	až	po	několika	hodinách.	Každopádně	je	k	vyřešení	nutná	
bezodkladná	lékařská	pomoc.	
	 Naše	druhá	podzimní	květina	má	v	sobě	naštěstí	více	poe-
tiky,	a	 tak	pochmurné	vyústění	pasáže	o	ocúnech	překlopíme	
do	 příběhu	 ze	 zadumaných	 krajin	 vřesovišť:	 Skotská legenda 
vypráví o krásné Malvíně, dceři skotského básníka Ossiana, kte-
rá byla zaslíbena keltskému válečníku Oskarovi. Ten ale ještě před 
svatbou padl v boji. Když umíral, nechal své nevěstě poslat kytici 
fialového vřesu. Jakmile ji Malvína skropila svými slzami, fialové 
kvítky se proměnily v bílé. Ve Skotsku je od té doby bílý vřes po-
važován za symbol lásky až za hrob a nevěstám prý přináší štěstí. 
Jeho zvláštnímu významu nahrává i fakt, že je v přírodě mnohem 
vzácnější než fialový.	
	 Vřes obecný	(Calluna vulgaris)	nakolik	kvete	v	létě,	v	zahrad-
nické	praxi	se	stal	symbolem	podzimu.	 Jeho	 latinský	název	 je	
odvozen	z	řeckého	výrazu	„k zametání“.	Pro	své	bohatě	větvené	
výhony	byl	využíván	k	výrobě metliček.	Středověk	pak	přišel	
s	ještě	originálnějším	nápadem:	před	nástupem	chmele	se	vřes	
používal	 jako	přísada při výrobě piva.	Uplatnění	měl	 i	v	 lido-
vém	léčitelství	jako	detoxikační prostředek,	který	pročistí	led-
viny	a	močové	cesty,	nebo	jako	lék	na	revmatismus	a	dnu.
	 Růžový	nebo	 fialkový	 nízkorostoucí	 keř	 výšky	 20	 až	 50	cm	
má	rád	kyselé	půdy	na	výsluní	i	v	polostínu.	Převládá	na	raše-
liništích,	 v	 bažinách	 nebo	 na	 chudších	 písčitých	 a	 skalnatých	
půdách.	Na	jižní	Moravě	jsou	proslulé	vřesovišti	východní	čás-
ti	národního	parku	Podyjí	u	Znojma.	Na	Tišnovsku	 je	 jeho	vý-
skyt	vzácnější,	protože	i	na	místech	označených	odborníky	jako	
typických	 jej	najdeme	zřídka.	 I	 tak	můžete	zkusit	štěstí	např.	
na	přírodní	památce	Dobrá studně u Ochozi,	na	Synalovských 
Kopaninách	nebo	v	přírodní	rezervaci	Ploník u Černovic.	Když	
jej	potkáte,	pošlete	nám	do	redakce	fotografii.	

KVěTINOVÉ HODINY TIŠNOVSKA
za oCÚny a vŘesem

Vladimír Vecheta

Ocún jesenní.

Vřes obecný.
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příroda

	 Lasice hranostaj,	nazývaná	též	pouze	hranostaj	–	Mustela er-
minea.	Malá	šelma	z	čeledi	lasicovití.	Obývá	poměrně	rozsáhlou	
oblast	Severní	Ameriky,	Evropy	a	Asie.
	 Jedná	 se	 tedy	 o	 roztomilou	 šelmičku	 s	 protáhlým	 tělem	
a	krátkými	končetinami.	Dorůstá	délky	24	až	29	cm	s	délkou	
ocasu	 9	cm.	 Dosahuje	 váhy	 140	 až	 350	g.	 Samci	 jsou	 výrazně	
větší	než	samice.	Zbarvení	je	v	létě	hnědé	s	bílým	bříškem,	které	
v	 zimě	nahrazuje	bílý	kožich.	Pro	hranostaje	 je	 typická	černá	
špička	ocasu,	která	zůstává	u	letní	i	zimní	srsti.	Lasice	kolčava	
má	ocas	celý	hnědý	a	pod	krkem	nažloutlý	proužek.	To	je	pod-
statný	znak	obou	lasic.
	 Hranostaj	 žije	v	 lesích,	na	 loukách,	ale	 i	 v	křovinatých	po-
rostech	 nebo	 bažinách.	 Patří	 mezi	 noční	 zvíře,	 které	 je	 velmi	
přizpůsobivé	a	dokáže	lovit	bez	problémů	i	přes	den.	Kořistí	jsou	
mu	hlodavci,	ptáci	nebo	jejich	vajíčka.	Kořist	loví	zpravidla	za-
kousnutím	se	do	krku.	V	případě	nouze	se	spokojí	i	s	žížalami	
nebo	jinými	bezobratlými.
	Když	se	přemnoží	hraboši,	objeví	se	jejich	predátoři.	Ze	vzduchu	
se	 vrhá	 poštolka	 a	 káně,	 přilétají	 volavky,	 čápi	 a	 v	 noci	 sovy	
a	lišky.	Mezi	predátory	hrabošů	patří	i	hranostaj.

	 Mláďata	má	jednou	do	roka,	a	to	čtyři	až	devět.	Doba	březosti	
je	 až	 12	 měsíců.	 Jedná	 se	 o	 takzvanou	 utajenou	 březost,	 kdy	
oplozená	vajíčka	zůstávají	v	klidu	do	doby	příznivějších	podmí-
nek.	Samotný	vývoj	plodu	potom	trvá	asi	1	až	2	měsíce.	K	páření	
může	docházet	 od	května	do	 srpna.	Doupě	si	 zřizuje	 v	dutině	
stromu,	ve	skalní	rozsedlině	a	nepohrdne	ani	opuštěným	doupě-
tem	jiného	zvířete.
	 Snímky	této	šelmičky	jsem	pořídil	několikrát	na	březích	řeky	
Svratky	při	 toulkách	tímto	povodím	v	místě	zvaném	Mlýniště.	
Samečka	jsem	zachytil	fotoaparátem	v	jarním	měsíci	na	pravém	
toku	a	samičku	v	létě	na	levém	toku	řeky.	Jsou	to	roztomilá	malá	
zvířátka	–	šelmičky.

Červencovou noční oblohu 
rozzářila nečekaná 

podívaná v podání jasné 
komety Neowise. Tento 

vesmírný objekt přiletěl 
z nejvzdálenějších zákoutí 

Sluneční soustavy, odkud se 
vrací jednou za 6 768 let. 

Jasná „čmouha“ pod známým 
souhvězdím Velkého vozu 

neunikla žádnému, kdo 
uměl oželet kus spánku. 

Zejména pro fotografy byla 
pravou pastvou. A díky 

fotografu Pavlu Karasovi 
vzniklo i několik zajímavých 
snímků z našeho Tišnovska. 

Děkujeme za poskytnutí.

kometa neowise
nad tišnovem
Foto: Pavel Karas

MěNÍM BARVU
PODlE ROČNÍHO OBDOBÍ

Josef Permedla

Sameček a samička hranostaje. Foto: Josef Permedla
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	 Procházku	 po	 souhvězdích	 noční	 ob-
lohy	 začneme	 prohlídkou	 podzimních	
souhvězdí.	 Abychom	 se	 však	 v	 pohledu	
na	nebe	začali	dobře	orientovat,	uvedeme	
naši	 první	 exkurzi	 ještě	 tipem	 na	 práci	
s	mapou	oblohy.	

Jak pracovat
s mapou noční hvězdné oblohy
	 Hvězdných	 map	 či	 atlasů	 existuje	
řada.	Nejlepší	je	sáhnout	po	otočné map-
ce.	 Jednak	 zachycuje	 jen	 ty	 nápadnější	
hvězdy	a	souhvězdí,	takže	se	v	ní	snáze	
vyznáte	 a	 orientace	 na	 obloze	 nebude	
tak	 náročná.	 Druhou	 předností	 je	 mož-
nost	 pootočením	 na	 ní	 nastavit	 datum 
a čas	 odpovídající	 okamžiku	 pozorová-
ní.	V	oválném	výřezu	mapky	pak	uvidíte	
hvězdné	 nebe,	 které	 je	 zrovna	 nad	 vaší	
hlavou.
	 Pro	úspěšné	používání	je	ovšem	potře-
ba	mapu	také	zorientovat.	V	okolí	výřezu	
jsou	názvy	světových	stran,	takže	„S“	zna-
čí	„sever“	atd…	(někdy	se	uvádí	anglicky,	
pak	 tam	 je	 „N“,	 tedy	 taky	 sever	 „nord“	
atd...).	 Neobejdeme	 se	 tak	 bez	 znalosti	
polohy	světových	stran	svého	stanoviště.	
V	tom	vypomůže	snadno	kompas,	případ-
ně	stejnojmenná	mobilní	apka.	K	pozoro-
vání,	resp.	správné	orientaci	mapy	ji	pak	
uchopte	 a	držte šikmo nad hlavou	 tak,	
aby	k zemi směřovala ta světová strana 
uvedená na okraji, ke které stojíte če-
lem.	Hvězdy	zakreslené	u	spodního	okra-
je	mapy	uvidíte	před	sebou,	hvězdy	poblíž	
středu	mapy	přímo	nad	hlavou	a	ty,	které	
jsou	vyznačeny	u	protějšího	okraje,	může-
te	spatřit	za	sebou.	A	nyní	můžeme	začít	
prohlídku	aktuální	oblohy.

Podzimní souhvězdí
	 Podzimní	 obloha	 je	 na	 jasné	 hvězdy	
ze	všech	fází	roku	nejchudší.	Přesto	sem	
naši	 předkové	 „zakreslili“	 příběh	 bájné-
ho	hrdiny	Persea	a	princezny	Androme-
dy,	etiopského	krále	Kéfea	i	jeho	ješitné	
manželky	 Kassiopeie,	 okřídleného	 koně	
Pegase	a	mořské	obludy	Velryby.	
	 Nejlehčí	 je	 identifikovat	 Kassiopeiu,	
nápadné	písmeno	W	z	pěti	jasných	hvězd	
nepřehlédneme.	Hned	vedle	(směr	S)	na-
razíte	na	souhvězdí	Kéfea	v	podobě	koso-

čtverce.	Na	opačnou	stranu	od	Kassiopeie	
leží	 souhvězdí	 Persea,	 které	 připomíná	
obrácené	 písmeno	 Y.	 Mezi	 oběma	 sou-
hvězdími	uvidíme	za	temné	noci	mlhavou	
skvrnku.	Dobré	oko	či	menší	dalekohled	
v	ní	 rozliší	 dvě	drobné	 skupiny	hvězd	–	
hvězdokupy chí a h.
	 Po	většinu	podzimu	však	obloze	domi-
nuje	 souhvězdí	 Pegase.	 Tzv.	 „Pegasův 
čtverec“	čtyř	hvězd	tvoří	tělo	koně.	Zvíře	
je	ale	na	obloze	hlavou	dolů,	takže	vpravo	
dolů	navazuje	hlava,	vpravo	nahoru	před-
ní	nohy	a	vlevo	nahoru	zadní	nohy,	které	
tvoří	samostatné	souhvězdí	Andromedy.	

	

Tři	 nejjasnější	 hvězdy	 Andromedy	 sto-
jí	 téměř	 v	 jedné	přímce.	Nad	prostřední	
z	nich	(severním	směrem)	navazují	další	
dvě,	u	kterých	spatříte	oválnou	mlhavou	
skvrnku.	Jde	o	galaxii M31	přezdívanou	
Velká mlhovina v Andromedě	 a	 také	
i	nejvzdálenější	objekt	vesmíru,	který	lze	
na	obloze	spatřit	pouhým	okem.
	 Pod	 Pegasem	 a	 Andromedou	 nalez-
neme	nevýrazná	„vodní“	souhvězdí	Ryb, 
Velryby a Vodnáře.	Nejzajímavější	hvěz-
dou	 je	 Mira	 („Podivná“)	 v	 souhvězdí	
Velryby	 periodicky	 měnící	 svoji	 jasnost.	
Vlevo	 od	 Pegasova	 čtverce	 si	 též	 lze	
všimnout	souhvězdí	Berana,	nad	ním	pak	
souhvězdí	Trojúhelníku.	
	 Prohlídce	 oblohy	 neunikne	 nakonec	
pohled	na	hvězdu	Capella,	která	nad	vý-
chodním	 obzorem	 zdobí	 souhvězdí	 Voz-
ky	a	patří	mezi	desítku	nejnápadnějších	
hvězd.	Ta	už	předznamenává	nástup	jas-
ných	hvězd	zimních	nocí.

děti a mládež

PODZIMNÍ HVěZDNÉ NEBE
tišnovská noční obloha, iv. díl

Vladimír Vecheta

Příběh podzimní oblohy

Andromeda, dcera etiopského krále Kéfea a jeho manželky Kassiopeie, měla svým životem 
vykoupit vlast od mořské obludy Ketose (Velryby). Tu na její zemi poslal Poseidon za urážku 
svých dcer nymf néreid Kassiopeiou, která tvrdila, že je krásnější než všechny nymfy dohro-
mady. Andromedě čekající přikované ke skále přišel na okřídleném Pegasovi na pomoc hr-
dina Perseus, který mořskou obludu zabil a získal Andromedu za manželku. Po smrti se bo-
hové rozhodli umístit Andromedu na oblohu, kde je po boku svého manžela i rodičů dodnes.

Hvězdná obloha v říjnu. Zdroj: Hvězdárna Brno
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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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životní styl

Sedmou	částí	pokračuje	náš	soutěžní	křížovkářský	cyklus	o	historii	Karasova	divadla.	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 – 7. díl

Martin Sebera, Václav Seyfert

Znění	 obou	 tajenek	 zašlete	 na	 adresu	 noviny@kulturatisnov.cz	 nejpozději	 do 7. října 2020.	 Jména	 výherců	 budou	 oznámena	
po	skončení	celého	seriálu	v	únorovém	čísle	ročníku	2021.	Správné	řešení	minulé	křížovky:	Lucerna, Drahomíra Hortová.	
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životní styl

Hledání kapliček
čtenáře zaujalo
Václav Seyfert

	 Naše	 letošní	 prázdninová	 soutěž,	 v	 níž	 jste	 měli	
za	úkol	poznávat	kapličky	v	okolí	Tišnova,	zlákala	dosud	
rekordní	počet	soutěžících,	což	nás	upřímně	potěšilo.	Tři	
šťastní	výherci	byli	vylosováni	z	celkového	počtu	34	bez-
chybných	 luštitelů,	 právě	 tolik	 čtenářů	 totiž	 neomylně	
identifikovalo	všech	15	obrázků.

Jak	tedy	měla	správná	odpověď	vypadat?
1 Borač, 2 Borovník, 3 Brumov, 4 Drahonín, 
5	Hluboké Dvory, 6 Kaly, 7 Křeptov, 8 Maňová, 
9	Pernštejnské Jestřabí, 10 Rojetín, 11 Řikonín, 
12	Šerkovice, 13 Vidonín, 14 Vratislávka, 
15 Železné

	 Jak	vyplývá	z	Vašich	do-
plňujících	 vyjádření,	 hledá-
ní	 správného	 řešení	 probí-
halo	 jak	 formou	 osobních	
cest	 na	 příslušná	 místa,	
tak	 i	 domácím	 pátráním	
ve	webových	portálech.	Oba	
způsoby	 jsou	 pochopitel-
ně	 zcela	 legitimní,	 my	 jen	
doufáme,	 že	 většina	 z	 Vás	
spojila	soutěžení	i	s	turisti-
kou.	 V	 několika	 případech	
nám	 z	 téže	 mailové	 adresy	
došlo	 více	 totožných	 odpo-
vědí	 podepsaných	 různými	
jmény	 –	 do	 slosování	 jsme	
je	 tentokrát	 ještě	 zařadili	
všechny,	 ale	 nepovažujeme	

tento	postup	za	úplně	čistý	a	lze	předpokládat,	že	do	bu-
doucna	přece	jen	o	něco	zpřísníme	pravidla.
	 Mnozí	 z	Vás	 iniciativně	připojili	 i	 názvy	 jednotlivých	
kaplí	a	někteří	nás	rovněž	upozornili,	že	v	případě	obce	
Borovník	nebyla	do	galerie	fotografií	zařazena	kaplička,	
nýbrž	tamní	zvonice.	Skutečnou	borovnickou	kapli	Vám	
tedy	představujeme	dodatečně	až	nyní.	Snímek	z	Křepto-
va	byl	pro	změnu	poněkud	staršího	data	a	opravená	stav-
ba	dnes	vypadá	 lépe	než	na	 fotografii,	 což	ale	žádného	
z	Vás	naštěstí	nezmátlo.
	 Štěstí	 se	při	 losu	usmálo	na	Lenku Drlíkovou,	An-
dreu Kučerovou	a	Ivanu Hálovou.	Prosíme	jmenované	
čtenářky,	aby	příležitostně	kontaktovaly	editora	Tišnov-
ských	novin	a	dohodly	si	s	ním	termín	a	způsob	převzetí	
poskytnutých	cen.
	 Doufejme,	že	se	nám	na	příští	letní	prázdniny	opět	po-
daří	vymyslet	hru,	která	Vás	zaujme	alespoň	tak	jako	ta	
letošní.

Z novinek:
Horáková, Pavla: Teorie podivnosti
Překladatelka,	tlumočnice	a	serbistka	Pavla	Horá-
ková	je	autorkou	prozaické	trilogie	pro	děti	o	partě	
školáků,	kteří	si	říkají	Hrobaříci.	Za	svoji	první	kni-
hu	pro	dospělé	Teorie	podivnosti	obdržela	literární	
ocenění	Magnesia	Litera.	Vypravěčka	Ada	Sabová,	
vědkyně	z	Ústavu	mezioborových	studií	člověka,	je	
v	mnohém	typickou	moderní	intelektuálkou,	která	
balancuje	 osobní	 život	 a	kariéru.	V	obojím	už	má	

za	sebou	leccos,	a	tak	není	prosta	poučeného,	sarkastického	vnímání	
světa.	Na	pozadí	pátrání	po	zmizelém	synovi	své	kolegyně	vidí	nahodi-
losti,	za	nimiž	je	však	provázanost.	

Davies, Stephen: Hilda a pidilidi
Britský	 autor	 dětskému	 čtenáři	 představuje	 Hil-
du,	průzkumnici,	dobrodružku	a	fanynku	kamenů.	
Na	 světě	má	nejradši	 dvě	 věci:	 svůj	 skicák	a	psa	
Větvíka.	…	a	maminku.	Pardon,	…	a	všechny	nad-
přirozené	bytosti	a	příšerky,	které	žijí	u	nich	v	údo-
lí.	Hildina	dobrodružství	nejprve	uchvátila	čtenáře	
komiksů	a	poté	vznikla	i	knižní	série.

Stojí za přečtení:
Op de Beecková, Griet: Výš než v sedmém nebi
Belgická	autorka	staví	svůj	román	na	pěti	vzájemně	
propojených	postavách.	Lou	 je	dvanáct,	Evě	šesta-
třicet,	 Elsie	 dvaačtyřicet,	 Casperovi	 šestačtyřicet	
a	 Josovi	 jednasedmdesát.	 Vyprávějí	 svůj	 příběh	
o	 nečekaném	 štěstí,	 které	 všechno	 jen	 ztíží,	 o	 ta-
jemstvích,	která	jsou	příliš	velká,	jak	složité	je	být	
mladý,	o	překážkách,	které	narostou	tak,	že	se	sotva	
dají	překonat,	o	tom,	jak	se	nepřestat	snažit,	dokud	

se	člověk	nedostane	na	hranici.	Bojují	tak	spíš	samy	se	sebou	než	na-
vzájem,	v	životech,	které	jsou	směšně	krásné	a	úžasně	příšerné	zároveň.

Gaiman, Neil: Severská mytologie
Jak	 získal	 Thor	 své	 proslavené	 kladivo	 Mjölnir?	
Kolik	 světů	 spojuje	 vždyzelený	 jasan	 Yggdrasil?	
Kdo	postavil	zeď	kolem	Ásgardu	a	co	bude	násle-
dovat	po	konci	světa	zvaném	Ragnarök?	Severská	
mytologie	převyprávěná	Neilem	Gaimanem	nejenže	
odpovídá	na	všechny	tyto	otázky,	ale	navíc	je	váže	
do	souvislého,	obšírného	vyprávění,	v	němž	ožívají	
bohové	 i	 obři,	 medovina	 teče	 proudem,	 vlci	 mluví	

a	 jabloně	 rodí	 jablka	nesmrtelnosti.	Naprosto	nepostradatelná	kniha	
pro	všechny	milovníky	severských	mýtů	a	legend.

Městská kniHovna tišnov
doporučuje

Kaple sv. Jana Nepomucké-
ho v Borovníku.
Foto: webové stránky obce
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	 Vypadá to jako tajemná magie čísel: 10. 10. 2020 se 
uskuteční 50. ročník dálkového pochodu Tišnovská pade-
sátka. Nebude to ale žádná mystická výprava, nýbrž další 
z řady tradičních výšlapů, jehož dnešní rozmanitá podoba 
je určena více než širokému spektru veřejnosti. Na jedné 
straně se jej zúčastňují výkonní sportovci, kteří celých 50 
kilometrů běží a za pár hodin jsou v cíli, na straně druhé 
obdržela předloni diplom o absolvování akce i moje tehdy 
půlroční vnučka Apolenka, která celou sedmikilometrovou 
trasu prospala v kočárku. Jiní zase nešlapou po svých, ale 
důvěřují spíš pedálům jízdních kol. Tahle pestrost ale není 
vůbec náhodná, je to cílený záměr pořádajícího Klubu čes-
kých turistů Tišnov, který svůj projekt šlechtil do dnešního 
stavu v průběhu dlouhého půl století.
	 V	 polovině	 60.	 let	 začaly	 v	 rámci	 podpory	 masové	 turistiky	
vznikat	po	republice	dálkové	pochody.	Nejpopulárnější	z	nich	Pra-
ha–Prčice	 měl	 premiéru	 v	 dubnu	 1966	 a	 brzy	 se	 objevily	 další.	
Na	Moravě	se	uchytila	zejména	akce	s	recesním	názvem	„Nejen	
Praha–Prčice,	také	Náměšť–Čučice“,	ale	v	té	době	se	již	organi-
zovaně	chodilo	i	v	Tišnově.	Premiérová	padesátka	byla	určena	jen	
pro	členy	místního	odboru	turistiky,	za	oficiální	1.	ročník	považuje	
pořadatel	výšlap	ze	dne	6.	11.	1971.	„Původně se chodilo na Dušič-

ky,“	vypráví	dlouholetý	předseda	tišnovských	turistů	Bedřich	Ba-
labán,	„občas nám do toho dokonce padal sníh. Pak se termín posunul, 
a protože říjnové víkendy už byly obsazeny pořadateli z okolí, konávala 
se Tišnovská padesátka počátkem 80. let dokonce v září. Od roku 1987 
držíme tradici a pochodu je věnován druhý říjnový víkend.“
	 Historicky	 první	 T50	 vedla	 po	 trase	 Nedvědice–Skorotice–
Černovice–Bedřichov	a	přes	Lomnici	do	Tišnova.	Ve	2.	ročníku	
přibyla	 trasa	 25	km	 na	 Drásov,	 Skaličku,	 Unín,	 Jamné	 a	 přes	
Lomničku	 zpět.	 V	 počátcích	 se	 všem	 měřil	 čas	 a	 uváděl	 se	
i	na	diplomy.	Mnozí	tedy	pojali	svou	účast	jako	test	vlastní	zdat-
nosti	a	místo	chůze	celou	cestu	běželi.	„Startovalo se v šest ráno 
a Bořík Chromý býval před desátou už zpátky u sokolovny,“	říkají	
pamětníci.	„Ale i spousta běžných turistů třeba chvíli šla a chvíli 
běžela; jezdívala sem starší paní z Boskovic, která tímto způsobem 
dosahovala dlouhodobě vysokého průměru 7 kilometrů na hodinu.“	
Později	se	od	formy	podobné	závodění	ustoupilo	a	hlavní	moti-
vací	se	stalo	ukázat	účastníkům,	jak	krásné	je	podhůří	Vysoči-
ny	na	podzim	–	mnozí	ovšem	přesto	běhají	dodnes.	O	tom,	jak	
přibývaly	 další	 trasy,	 kolik	 kdy	 přijelo	 účastníků	 a	 další	 kon-
krétní	historické	údaje	si	můžete	přečíst	ve	speciálním	rámečku	
–	všechna	data	vyhledal,	eviduje	a	jako	oko	v	hlavě	schraňuje	
dnešní	předseda	tišnovských	turistů	František	Mach.

PADESÁTKA POPADESÁTÉ
turisté se letos vydají na jubilejní PoChod

Václav Seyfert

NEJEN PADESÁTKOU
žIV JE TIŠNOVSKý TURISTA

 Tišnovská padesátka není zdaleka je-
dinou akcí Klubu českých turistů Tišnov. 
1. ledna se vždy koná tradiční novoroční vy-
cházka, premiérová jarní neděle naopak patří 
prvnímu jarnímu výšlapu, jehož se zúčastňu-
je více než 30 nadšenců, těšících se z kon-
ce zimy a nástupu teplejšího počasí. Ubývá 
bohužel lyžařské turistiky, protože poslední 
zimy přinášejí málo sněhu. V létě turisté za-
bezpečují každé prázdniny dva tábornické 
turnusy v městském zařízení na Brumově.
Už od 90. let jezdila skupina členů do Ra-
kouska na cyklistickou cestu kolem Dunaje. 
Začali s tím čtyři odvážlivci, kteří si první rok 
vezli veškeré vybavení s sebou v batozích, 
postupně byl zajištěn doprovodný autobus 
(někdy dokonce dva), neboť počet cestují-
cích vzrostl na více než 20. Každoroční tra-
dice byla ovšem nyní přerušena, naposledy 
se výprava uskutečnila v roce 2018.
 Zajímavým počínáním je značení turis-
tických cest. Klub má své vlastní značkaře, 
na úrovni kraje je dokonce Alois Zeman jejich 
vedoucím, ve zdejším obvodu tenhle post 
zastává Petr Humpolec ml. Každé tři roky se 
obnovují značky na všech trasách. Cílem je 
primárně udržet současný stav tras, občas 

se ale objeví i nová cesta, jako nedávno ta 
na Vokounovu vyhlídku. Aby se nová tra-
sa dostala do map, musí ji někdo vymyslet 
(v tomto případě to byl Miloš Sysel) a na-
bídnout na ní něco zajímavého (což vyhlídka 
beze zbytku splňuje). Pak se vše projedná 
s Klubem českých turistů a dalšími zainte-
resovanými složkami, což bývají starostové 
obcí a majitelé lesů či pozemků, kteří musí 
vesměs vyslovit s vyznačením cesty sou-
hlas. S Lesy České republiky a obdobnými 

institucemi mají turisté uzavřeny centrální 
smlouvy, podle nichž by jim mimo jiné měly 
být hlášeny všechny závady na značení. Ne 
vždy se tak stane, nicméně právě nedávno 
například došlo zavčas upozornění, že u od-
bočky na Chytálky má být pokácen strom, 
na němž jsou umístěny směrovky. Obecně 
mají být příslušné dřeviny káceny vždy až 
nad značkou, aby bylo značení zachováno.
 V posledních desetiletích přibývá soukro-
mých vlastníků, s nimiž může být při značení 

Veselský Chlum.
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	 Pikantním	 obdobím	 byly	 ročníky	 1981–84,	 kdy	 do	 itineráře	
přibyla	stokilometrová	trasa.	Před	první	„stovkou“	bylo	žádoucí	
celou	trasu	předem	projít,	na	což	po	létech	vzpomíná	Lojza	Ze-
man:	„Chtěli jsme znát světelné podmínky na trase, proto jsme štreku 
procházeli v dubnu, kdy jsou podobné jako na podzim. Se mnou ji ab-
solvovali ještě Jirka Kostelecký a Irena Pálková. Vyrazili jsme večer, 
nad ránem jsme byli v Jimramově, což byl asi 48. kilometr. Celkem 
nám to tehdy trvalo zhruba 22 a půl hodiny. Podruhé jsme to pak ani 
celé neprošli, podcenil jsem přísun potravy a skončili jsme ve Stráž-
ku.“	U	nejdelší	trasy	byl	problém	s	kontrolami	–	nejhorší	to	bylo	
ve	Víru,	kudy	měli	účastníci	projít	mezi	23.00	a	čtvrtou	hodinou	
ranní.	„Vždycky dorazil jeden dva a pak dlouho nikdo. Nic závidění-
hodného. Jediný, kdo tam byl tehdy ochoten trávit noc, byl Milan Fe-
rov.“	Největším	„hltačům	kilometrů“	ale	jako	by	i	ta	stovka	byla	
málo	a	říkali:	„Škoda že neděláte jednu stovku z pátku na sobotu 
a druhou ze soboty na neděli, stihli bychom za víkend dvě.“

	 Na	trati	se	nachází	zpravidla	sedm	až	osm	občerstvovacích	sta-
nic,	které	slouží	současně	jako	kontrolní	místa	a	na	nichž	se	účast-
níkům	potvrzuje	průchod.	V	počátcích	tuhle	roli	plnily	restaurace	
při	trati	a	hospodští	byli	rádi,	že	mají	zajištěnu	návštěvnost	s	kon-
zumací.	 „Jednou se stalo,“	 dává	 k	 lepšímu	 Bedřich	 Balabán,	 „že 
na trase bylo pět kontrolních hospod a jistá skupinka, která dorazila 
do cíle silně ,nalomená’ až těsně před závěrečným limitem, měla těch 
razítek, a různých, hned dvanáct.“	Dnes	zajišťují	tyto	služby	pořada-
telé	a	kromě	čaje	nabízejí	–	což	je	mi	velmi	sympatické	–	chléb	se	
sádlem,	sůl	a	cibuli.	„Začalo to symbolicky chlebem a solí, která navíc 
tělu vracela to, co vypotilo; sádlo s cibulkou přibyly později.“
	 Slovo	 „kontrola“	 netřeba	 chápat	 v	 pravém	 slova	 smyslu.	
V	cíli	nikdo	neřeší,	zda	někomu	chybí	případné	razítko,	je	věcí	
cti	každého	z	účastníků,	jak	se	k	absolvování	pochodu	postaví.	
A	snahy	o	zkrácení	trasy	mívají	spíš	humorný	charakter.	„Jednou 
tu nějaká skupinka skočila na vlak a popojela do Štěpánovic,“	vzpo-
míná	opět	Lojza	Zeman.	„Když jsme je došli, divili jsme se ‚jak to, 
že jste tady, vždyť jste vycházeli až po nás?’ A oni na to: ,No, my 
jsme rychlí…’“	Trošku	smutnější	je	jiná	forma	obcházení	regulí,	
o	níž	hovoří	František	Mach:	„Poslední dobou se objevuje nešvar, 
že dorazí parta patnácti lidí, ale zaregistrují se jen tři, aby ti ostatní 
nemuseli platit zápisné. Jdou ale všichni a pak si někteří z nich klid-
ně dají i naše občerstvení s čajem.“	A	to	se	vklad	pohybuje	–	podle	
nahlášené	délky	trasy	–	pouze	mezi	20	až	50	Kč	na	účastníka…
	 V	propozicích	je	uvedeno,	že	„každý	účastník	si	musí	být	vě-
dom	svého	 zdravotního	 stavu	a	 svých	schopností“.	Snad	 i	 díky	
tomu	se	pořadatelé	nikdy	nemuseli	zabývat	žádnými	většími	zra-
něními;	s	drobnostmi	typu	špatného	došlápnutí	si	na	trase	každý	
poradí	sám.	Jen	jednou	se	stalo,	že	účastník	dostal	za	Trenckovou	
roklí	astmatický	záchvat,	ale	naštěstí	se	ho	ujali	další,	kteří	šli	

problém. Značkaři v důchodovém věku sice 
mají stále pocit, že dělají veřejně prospěšnou 
věc a že na to všichni musí brát ohled, ale 
ono už tomu tak dávno není a každý majitel 
musí souhlasit s tím, že značená cesta pove-
de přes jeho pozemek. Jejich přístup je dia-
metrálně různý, stalo se, že samotný vlastník 
navrhl, aby cesta vedla přes jeho dvůr, že 
přece turisté nebudou celé stavení obchá-
zet, jenže o kilometr dál byl jiný zásadně proti 
a celou vytipovanou trasu tím zrušil. U star-
ších tras se uplatňuje tzv. „výdržné právo“, 
podle něhož značení, existující více než 8 let, 
se posuzuje obdobně jako třeba věcné bře-
meno u staveb. I tak se ale najdou vlastníci, 
kteří dokonce svévolně značky zamalovávají.
I s letitými trasami mohou být nečekané pro-
blémy. Boční spojky, označené žlutou bar-
vou („jako děti jsme jim říkali zkratky–zmat-
ky,“ vzpomíná Lojza Zeman) občas zarostou 
a musí se hledat jiná, často i krkolomná 
náhradní varianta. Nedávno pro změnu část 
značené cesty u Březiny zmizela pod hladi-
nou Svratky, protože ve Víru vypouštěli více 
vody než obvykle a ta asi o deset centimetrů 
zaplavila trasu.
 Z rostoucího počtu elektrokol nejsou tiš-
novští turisté příliš nadšeni, ale bude potře-
ba se s tímto trendem vypořádat. Rozhodně 
není dobré, když jsou propojeny turistické 

cesty s cyklotrasami. Boom také prodělává 
tzv. „nordic walking“, chození s holemi, které 
má své příznivce i odpůrce. V Čechách už 
k tomuto účelu dokonce vznikají speciální 
trasy, které mají vlastní značení v podobě 
svislých pruhů. Neorganizovanou spontánní 
turistiku Tišnovští nijak speciálně nesledují, 
ale na úrovni kraje už je tomu jinak, tam se 

pro příznivce chození hledají stále nová lá-
kadla – například okruhy, k nimž se dá přijet 
autem, na jednom místě zaparkovat, projít 
si trasu a zase se k autu vrátit. Podobně 
působí i tzv. místní vycházkové či poznávací 
okruhy, které si obvykle zřizují obce či mik-
roregiony. Některé z nich zažádají Klub čes-
kých turistů o zaevidování v rámci systému, 
ale nebývá to pravidlem a o jednorázově 
vzniklé projekty se pak často po letech už 
vůbec nikdo nestará.
 A jaká že místa na Tišnovsku si zdejší tu-
risté nejvíce oblíbili? Sice jsem na tuto otázku 
zpočátku dostával odpovědi typu „v Tišnově 
není místo, které bychom neměli rádi“ nebo 
„já musím hájit úplně všechny trasy“, ale na-
konec jsem konkrétní lokace z funkcionářů 
tišnovského KČT přece jen vydoloval. Takže 
slyšte: Je to Veselský Chlum, kde je nádher-
ný západ slunce. Jsou to Stanoviska a oblast 
nad Hájkem, odkud je vidět Sýkoř, a pokud 
jsou údolí v mlze, má pohled „nad mraky“ 
úžasné kouzlo. Je to rovněž cesta z Veselí 
do Brusné, také údolím Bobrůvky nebo kra-
jinou nad Zahradou, které vesměs poskytují 
osobitá panoramata. A je to taky Trenckova 
rokle u Skryjí, prostor sice poněkud dobro-
družnější, ale se speciální divokou krásou. 
 Tak se co nejdřív na některá z těchto míst 
sami vydejte…

Odpočinek s občerstvením při Tišnovské padesátce 2012.

Trenckova rokle.
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za	ním,	a	postarali	se	o	něj.	Stejně	tak	nikdo	neřeší,	nedojdou-li	
do	cíle	všichni	zapsaní	chodci.	Pouze	pokud	bylo	oním	chybějícím	
dítě,	zjišťovalo	se,	co	s	ním	je	–	a	pokaždé	už	byl	onen	„pohřešo-
vaný“	dávno	doma,	prostě	jen	závěr	k	sokolovně	vynechal.
	 Nejednou	 zaskočilo	 pořadatele	 akce	 počasí.	 V	 roce	 1994	
začalo	 v	 pátek	 v	 poledne	 pršet	 a	 přestalo	 až	 v	 sobotu	 večer,	
z	čehož	se	rekrutovala	rekordně	nejnižší	účast	v	celé	historii,	
pouhých	99	odvážných.	Problémem	jsou	i	místa,	která	nečeka-
ně	rozjezdí	auta	či	bagry,	když	někde	poblíž	probíhají	stavební	
práce.	Taky	se	ale	stalo,	že	sami	stavaři	naskládali	na	nejvíce	
postižený	 úsek	 palety	 a	 iniciativně	 pak	 vypomohl	 i	 náhodný	
přihlížející,	 který	 z	 okna	 sídlištního	 bytu	 usměrňoval	 tápající	
chodce,	kudy	mají	jít,	aby	nezapadli	do	bláta.	V	posledních	lé-
tech	 je	 T50	 zapojena	 i	 do	 projektu	 „Toulavý	 kočárek“,	 který	
podporuje	 rodinnou	 turistiku.	 A	 věřte,	 že	 bývá	 docela	 složité	
vytipovat	 nejkratší	 trasu	 tak,	 aby	 se	 všude	 dalo	 s	 kočárkem	
projet.	I	v	tomto	případě	je	bláto	velkou	komplikací,	není	to	tak	
dávno,	 co	všechny	maminky	dostaly	pořádně	zabrat,	aby	 roz-
moklou	pasáží	vůbec	kočárek	protlačily,	a	na	nejbližší	kontrole	
pak	probíhalo	hromadné	čištění.
	 Zajímalo	mne,	zda	se	pořadatelé	alespoň	občas	dočkají	od	účast-
níků	nějaké	pochvaly,	třeba	že	vybrali	pěknou	trasu,	ale	k	tomu	prý	
dochází	zřídka.	„Spíš dostaneme vyčiněno, že bylo něco špatně. Jed-
nou jsme měli vlastní značení trasy a u Rašova někdo před akcí značky 
strhal, takže lidi bloudili po lese a v cíli nám dali co proto.“
	 V	sokolovně	ale	bývá	spíš	úsměvné	sledovat,	jakým	způsobem	
pro	některé	z	přišedších	padesátka	končí.	S	úlevou	si	zují	si	boty,	
které	už	 zpět	nenavlečou,	bosí	 se	osvěží	několika	pivy	na	Krč-
ku	a	díky	kombinaci	únavy	s	pěnivým	mokem	v	hospodě	usínají.	
S	botami	ovšem	zažili	aktéři	i	kurióznější	historku.	„Dvě dámy pro-
šly svého času celých 50 kilometrů v šatech a v lodičkách s podpatky. 
Jakmile je v sokolovně sundaly, už se prakticky nepohnuly, takže jsme 
je museli k vlaku odvézt autem, jinak by tam vůbec nedošly…“
	 Tišnovská	padesátka	má	 ještě	druhý	 rozměr,	který	neoblaží	
tělo,	nýbrž	ducha.	Již	od	počátků	má	každý	ročník	svůj	výtvarný	
motiv,	který	se	objevuje	na	razítcích	či	diplomech	a	nejde	o	jen	
tak	ledasjaký	obrázek.	Původně	vytvářel	poutavé	originály	aka-
demický	malíř	Karel	Formánek,	který	byl	velkým	propagátorem	
turistiky,	 nyní	 jeho	 roli	 převzal	 podobně	 fundovaný	 Jiří	 Ondra.	
Zvolený	motiv	zůstává	po	několik	let	neměnný	a	střídají	se	jen	
různé	 barvy,	 po	 čase	 se	 pak	 vymyslí	 nový.	 Někdy	 si	 současný	
autor	vypůjčí	i	něco	od	svého	předchůdce	–	jako	například	nyní,	
kdy	rozpis	akce	i	toto	naše	povídání	zdobí	„formánkovský“	batoh.

 Tišnovští turisté nejen že stáli před 50 lety u zrodu nád-
herné tradice dálkových pochodů tady u nás, ale podíleli se 
i na vzniku podobných akcí v okolí. Jako „otce zakladate-
le“ se sluší uvést Františka Olborta, Bedřicha Balabána, 
Zdeňka Dobeše, Jiřího Kosteleckého nebo Jiřího Chlupa, 
který se posléze přemístil do Hradčan a tam v 80. létech 
organizoval populární pochod o Dřevěný metál. Rodina On-
drouškova zase pro změnu založila dnes již zavedenou akci 
Kolem Doubravníku pěšky i s kolem.
 A malý dovětek na závěr? Tajemná číselná magie, kterou 
jsem vzpomenul v úvodních řádcích, jako by pokračovala i vy-
tvořením tohoto článku. Napsal jsem jej totiž přesně 9. 9.

Foto: archiv členů Klubu českých turistů Tišnov

čísla, data a události
kolem tišnovské Padesátky

•	 	1.	 ročníku	se	 zúčastnilo	25	chodců,	o	 rok	později	už	
bylo	na	dvou	tratích	230	osob.

•	 	Jako	 rekord	 dlouho	 přetrvával	 počet	 620	 účastníků	
z	roku	1978.	V	posledních	třech	létech	se	ovšem	vždy	
podařilo	jej	překonat	(2017:	771,	2018:	817,	2019:	854).

•	 	Od	r.	1973	je	Tišnovská	padesátka	každoročně	uvede-
na	v	celostátním	kalendáři	dálkových	pochodů.

•	 	V	r.	1978	přibyla	 trasa	15	km,	o	rok	později	 ještě	35	
a	75	km,	na	tuto	vzdálenost	se	startovalo	 již	ve	čtyři	
hodiny	ráno.

•	 	Stokilometrová	trasa	se	šla	čtyřikrát	v	období	1981–4.	
Nejstarším	účastníkem	„stovky“	byl	v	r.	1981	pan	Ko-
pecký	z	Brna,	kterému	bylo	75	let.

•	 	V	 létech	1985–7	byl	součástí	T50	závod	v	běhu	na	25,	
resp.	27,5	km.	Posledním	vítězem	se	stal	Bořivoj	Chromý.

•	 	Legendárním	účastníkem	pochodů	byl	Jan	Výmyslický	
z	Černvíra.	R.	1990	absolvoval	 jako	79letý	celých	50	
kilometrů,	a	to	už	poosmnácté.	Ještě	v	r.	2001	se	po-
řadatelům	připomněl	s	pozdravem	a	omluvou,	že	se	již	
ve	věku	90	roků	na	pochod	necítí	zdráv…

•	 	Sedmikilometrová	trasa	byla	poprvé	na	programu	v	roce	
1988,	čtyřikrát	měřila	nejkratší	trať	„pouhých“	5	km.

•	 	Ročníky	1995–6	byly	dvoudenní,	šlo	se	po	stejných	tra-
sách	v	sobotu	i	v	neděli.

•	 	V	r.	2010	se	natrvalo	dostaly	do	programu	akce	i	cykli-
stické	trasy,	které	jsou	vhodné	i	pro	horská	kola.

•	 	R.	2015	byla	poprvé	vydána	dřevěná	turistická	známka	
a	výroční	turistická	nálepka	s	logem	pochodu	a	města.	

•	 	Ročník	2018	byl	součástí	celostátního	projektu	Klubu	
českých	turistů	„100	let	republiky,	130	let	v	pohybu.“	
V	cíli	se	mimo	jiné	promítal	dokument	z	návštěvy	pre-
zidenta	T.	G.	Masaryka	v	Tišnově	v	r.	1928.

•	 	Do	 organizace	 akce	 je	 v	 posledních	 létech	 zapojeno	
zhruba	30	členů	Klubu	českých	turistů	Tišnov.

•	 	V	období	1970–88	našlapali	účastníci	Tišnovské	pade-
sátky	podle	evidence	celkem	51	125	kilometrů,	ovšem	
z	některých	ročníků	nejsou	čísla	známa.	Za	léta	1989	
až	2019	pak	zcela	prokazatelně	společně	ušli	plných	
263	726	kilometrů.

Chleba se solí, sádlem a cibulkou přijde vhod i cyklistům.
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	 První	 zářijový	 víkend	 byl	 ve	 znamení	
atletického	gigantu,	jak	je	nazýváno	Mist-
rovství České republiky dorosteneckých 
a juniorských kategorií.	Přes	tisíc	nejlep-
ších	mladých	atletů	tak	v	Ostravě	soupe-
řilo	o	nejcennější	kovy.	Výběr	na	MČR	 je	
prováděn	podle	výkonnosti	v	daném	roce	
a	už	jen	postup	na	MČR	znamená	být	mezi	
nejlepšími	 24	 závodníky	 dané	 disciplíny.	
Z	Tišnova	odjely	dvě	závodnice.	Soňa	Mi-
hulová	si	vylepšila	o	1	min.	osobní	rekord	
12:30,00	min.	na	3	000	m	př.	a	obsadila	vel-
mi	dobré	9.	místo	mezi	 juniorkami.	V	do-
rosteneckých	sprinterských	 tratích	 řádila	
Hana Blažková.	Nejprve	postoupila	do	fi-
nále	100	m,	kde	jí	jen	3	setiny	sek.	chyběly	
ke	zlatu.	Čas	11,85	s	znamenal	stříbrnou	
medaili.	 Druhý	 den	 nastoupila	 k	 200	m	
sprintu,	kde	ve	finále	zaútočila	z	6.	dráhy	
a	na	cílové	rovince	na	prvním	místě	ve	fi-
niši	 nepustila	 před	 sebe	 ani	 Kubíčkovou	

ani	 stříbrnou	 Maňasovou	 z	 Vítkovic.	 Čas	
24,40	 s	 v	 mírném	 protivětru	 značí	 nový	
osobní	rekord.	Hanka	pak	ještě	nastoupila	
k	juniorské	reprezentační	štafetě	4×100	m	
ve	složení	Kubíčková,	Mičůnková,	Šplech-
tnová	 a	 Blažková,	 ale	 výslednému	 času	
45,55	s	chyběly	do	českého	rekordu	0,3	s.
	 Podzimní	 atletické	 soutěže	 gradu-
jí	 i	 v	 ostatních	 kategoriích.	 Na	 mítin-
ku Moravské Slávie Brno	 si	 odnesla	
mladší	žákyně	Aneta Seberová	vítězství	
na	 60	m	 př.	 v	 rekordu	 mítinku	 10,23	 s.	
Pak	si	posunula	osobák	na	dálku	453	cm	
a	 též	na	300	m	44,31	s	 (3.	místo).	Před	
Mistrovstvím	Moravy	je	to	slibná	forma.
	 Tišnovská	 atletika	 měla	 zastoupení	
i	na	15.	ročníku	European Kids Athletics 
Games	v	Brně.	V	konkurenci	přes	1	000	
závodníků	 ze	 13	 zemí	 obsadila	 nejlepší	
místo	Kája Lamačová	v	hodu	kriketovým	
míčkem	(9.	místo,	výkon	34,78	m).	Kat-

ka	Kocůrová	pak	byla	první	nepostupující	
do	finále	na	60	m	(čas	9,21	s).	Katka	Ma-
šínská	na	60	m	(10,08	s)	a	ani	v	míčku	se	
do	finále	neprobojovala.	Aneta	Seberová	
vybojovala	finále	B	na	60	m	(8,51	s),	dále	
11.	místo	na	150	m	(20,76	s)	a	10.	místo	
v	dálce	447	cm.

	 Zdravíme	všechny	příznivce	tišnovského	basketbalu	a	přeje-
me	bezproblémové	trávení	společenského	života.
	 Nikdo	není	dokonalý,	 ale	 za	náš	klub	můžeme	 říct,	 že	kaž-
doroční	soustředění	v	Bystřici	nad	Pernštejnem	bylo	perfektně	
zorganizováno	a	veškeré	sportovní	aktivity,	kulturní	i	poznávací	
neměly	chybu.	
	 Na	 soustředění	 bylo	 v	 různých	 kategoriích	 70	 dětí	 (holky	
a	kluci),	nadšení	trenérů	je	o	to	větší.	Potenciál	rozvoje	basket-
balu	v	Tišnově	je	díky	náborům	a	spokojenosti	rodičů	na	stoupa-
jící	úrovni.

	 Už	jsme	informovali,	že	dva	roky	máme	družstvo	kluků,	pod	
vedením	 p.	 V.	 Havlíka.	 Další	 družstvo,	 které	 vzniklo,	 je	 také	
chlapecké,	a	to	starší	dorost	(cca	17	let).	
	 Také	hledáme	šikovné	holky	na	doplnění	 týmu	(roč.	2008).	
Samozřejmě	pokračují	nábory	do	přípravek.
	 Náš	klub	disponuje	kvalitními	trenéry.	Jako	bonus	máme	pro	
děti	kvalitní	péči	o	zdraví,	pohybovou	aktivitu,	kde	máme	vyni-
kající	spolupráci	s	kondičními	trenéry	a	fyzioterapeuty	z	Loko-
moce	(www.lokomoce.eu).
	 Kdo	má	chuť	a	chce	se	připojit,	má	možnost.	

sport

ExCElENTNÍ HANA BlAžKOVÁ NA MČR
Martin Sebera

SKB TIŠNOV ZAHAJUJE SEZóNU
Beáta Adamcová, Marek Knoflíček, Zdeněk Havelek

Hana Blažková a trenér Martin Sebera.
Foto: Ondřej Blažek

Společné foto před sportovní halou. Foto: archiv SKB Tišnov SKB Tišnov v hale. Foto: archiv SKB Tišnov

www.basket.tisnov.cz
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Datum Čas Akce Místo Organizuje

So 26. 9. 10.00–23.00
Svatováclavské hody 2020
Tišnováci Tišnovákům

nám. Míru, sokolovna, 
Inspiro, Müllerův dům

Město Tišnov

Čt 1. 10. 17.00–19.00 Oslavy podzimu v Tišnově – dlabání dýní nám. Míru  Geodetická kancelář

So 3. 10. 10.00–16.00 Slavnost ovoce areál kláštera Porta coeli Dobrovolníci pro Porta coeli

Ne 4. 10. 15.00–19.00 Drakiáda 2020 Hony za Kukýrnou 1. BRĎO Tišnov - Gingo

St 7. 10. 7.00–16.00 Koláč pro hospic před prodejnou Albert Oblastní Charita Tišnov

Čt 8. 10. 17.00–18.00 Památný den sokolstva u Sokolovny, Tišnov Sokol Tišnov

Pá 9. 10. 16.00–20.00 Večer sokolských světel
Sokolovna Tišnov/soutok 
Svratky, Loučky a Besénku

Sokol Tišnov

So 10. 10. 6.00–18.00 50. ročník Tišnovské 50 Sokolovna Tišnov KČT Tišnov

Čt 22. 10. 8.30–10.00 Snídaně v knihovně – AI umělá inteligence Městská knihovna Tišnov MěKS Tišnov

So 24. 10. 9.00–14.00 SWAP Velký sál MěKS TIC Tišnov

Čt 1.–3. 10. Jeden svět v Tišnově Kino Svratka Člověk v tísni o. p. s.

Út 6. 10. 9.00–17.00 Podzimní dětská burza – prodejní den Sokolovna Tišnov Rodinné centrum Studánka

St 7. 10. 19.30–21.30 Tango Quartetto Re Campo Velký sál MěKS MěKS Tišnov

St 7. 10. 10.00–12.00 Knižní klubík Městská knihovna Tišnov MěKS Tišnov

Čt 8. 10. 19.00–21.30
Růže pro Algernon
Nový termín za zrušené představení!

Kino Svratka MěKS Tišnov

St 14. 10. 15.00–16.15
Písničky ze starých časů
A to se opravdu (ne)stalo

Penzion, Králova 1742, 
Tišnov – knihovna

deTOX

Pá 16. 10. 16.00–18.00 Čtení s nečtenáři – Barbora Kosinová Městská knihovna Tišnov MěKS Tišnov

So 17. 10. 17.00–23.30 8. BLUESOVÁ POMLÁZKA Kulturní dům Železné deTOX

Ne 18. 10. 13.00–17.00 Den stromů s Ekoporadnou Lažánky Ekoporadna Tišnovsko

Út 20. 10. 16.30–19.30 Samostatné dítě
RC Studánka, Riegrova 318, 
Tišnov

Rodinné centrum Studánka

Pá 23. 10. 19.30–21.00
Jazz Fest Brno v Tišnově
Efe Turumtay a Nikola Zarić
Nový termín za zrušené představení!

Velký sál MěKS MěKS Tišnov

Ne 25. 10. 19.30–21.00 Vilém Spilka Quartet – Jazzový víkend Velký sál MěKS MěKS Tišnov

KAM V TIŠNOVě
přehled akcí v Tišnově a okolí

říjen
 číslo 10

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:

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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říjen 2020 Kam v Tišnově

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 Výstava: 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. – 18. 10. 2020 Výstava návrhů revitalizace nám. Míru Městské muzeum Tišnov

3. 10. – 29. 11. 2020 Pavel Hayek Galerie Josefa Jambora v Tišnově

Změna programu vyhrazena. Aktuálně sledujte webové stránky klubů a vývěsku u sportovní haly.

Datum Čas Utkání nebo název akce Místo Organizuje

basketbal So 3. 10. 9.00, 10.45 SKB Tišnov – SAM Brno, hoši U14, 2 utk. těl. ZŠ Smíškova SK Basket Tišnov

fotbal So 3. 10. 12.45, 15.00 AFK Tišnov – Veselí/Strážnice, st.+ml. dor., 2 utk. Ostrovec AFK Tišnov

basketbal So 3. 10. 16.00 SKB Tišnov – Jiskra Kyjov, dívky U14 sport. hala SSK SK Basket Tišnov

basketbal So 3. 10. 18.00 SKB Tišnov – BBK JUN Brno, ženy sport. hala SSK SK Basket Tišnov

basketbal Ne 4. 10. 9.00 SKB Tišnov – KP Brno, dívky U14 sport. hala SSK SK Basket Tišnov

fotbal Ne 4. 10. 9.00, 10.45 AFK Tišnov – FC Kuřim, st.+ml. žáci, 2 utk. Ostrovec AFK Tišnov

fotbal Ne 4. 10. 15.00 AFK Tišnov – Sokol Dobšice, muži Ostrovec AFK Tišnov

futsal Pá 9. 10. 20.00 ASM Dolní Loučky B – Sokol Jehnice sport. hala SSK ASM Dol. Loučky

basketbal So 10. 10. 9.00, 10.30 SKB Tišnov – BK Blansko, dívky U11, 2 utk. těl. ZŠ Smíškova SK Basket Tišnov

basketbal So 10. 10. 9.00, 11.00 SKB Tišnov – BK Blansko, hoši U19, 2 utk. sport. hala SSK SK Basket Tišnov

basketbal So 10. 10. 12.30, 14.00 SKB Tišnov – Skokani Brno B, hoši U11, 2 utk. těl. ZŠ Smíškova SK Basket Tišnov

basketbal So 10. 10. 13.00, 15.00 SKB Tišnov – Sokol Stěžery, dívky U19, 2 utk. sport. hala SSK SK Basket Tišnov

stol. tenis Ne 11. 10. 9.00 TTC Koral Tišnov C – Sokol Ostrovačice těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

basketbal So 17. 10. 9.00, 10.45 SKB Tišnov – Tygři Brno, hoši U14, 2 utk. těl. ZŠ Smíškova SK Basket Tišnov

basketbal So 17. 10. 9.30, 11.30 SKB Tišnov – Vysočina Jihlava, dívky U17, 2 utk. sport. hala SSK SK Basket Tišnov

fotbal So 17. 10. 12.15, 14.30 AFK Tišnov – Lískovec/Bohunice, st.+ml. dor., 2 utk. Ostrovec AFK Tišnov

basketbal So 17. 10. 18.00 SKB Tišnov – Renocar Podolí, ženy sport. hala SSK SK Basket Tišnov

fotbal Ne 18. 10. 9.00, 10.45 AFK Tišnov – FC Ivančice, st.+ml. žáci, 2 utk. Ostrovec AFK Tišnov

stol. tenis Ne 18. 10. 10.00 TTC Koral Tišnov – DTJ Hradec Králové B těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

stol. tenis Ne 18. 10. 10.00 TTC Koral Tišnov B – TJ Holásky C těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

basketbal Ne 18. 10. 10.00 SKB Tišnov – Univerzita Brno, ženy sport. hala SSK SK Basket Tišnov

fotbal Ne 18. 10. 14.30 AFK Tišnov – TJ Rajhradice, muži Ostrovec AFK Tišnov

basketbal So 24. 10. 9.00, 11.00 SKB Tišnov – SAM Brno C, hoši U19, 2 utk. těl. ZŠ Smíškova SK Basket Tišnov

stol. tenis So 24. 10. 17.00 TTC Koral Tišnov C – Sokol Ostopovice B těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

futsal So 24. 10. 20.00 ASM Dolní Loučky B – Panama Boys Brno sport. hala SSK ASM Dol. Loučky

fotbal St 28. 10. 900+1045 AFK Tišnov – Veselí/Strážnice, st.+ml. žáci, 2 utk. Ostrovec AFK Tišnov
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VýstaVa náVrhů
reVitalizace náM. Míru
25. 9. – 18. 10. 2020
Muzeum města tišnova

Výstava představující návrhy všech zúčastněných 
autorů v architektonické soutěži revitalizace nám. 
Míru. 

staré poVěsti české
a MoraVské
30. 6. 2020 – 24. 1. 2021
podhorácké muzeum předklášteří

Výstavu tvoří klasické - O praotci Čechovi, Li-
bušin soud, Dívčí válka, ty jsou bohatší o lout-
ky z Divadla Radost. V pověstech Svatoplukovy 
pruty a O Ječmínkovi hrají i figuríny. Tajemný 
kopec nad Tišnovem je kulisou k místním O zlaté 
kačence a Pasáček v hoře Květnici. Do pověstí 
patří hrad Děvičky, cípkem se dostal klášter Porta 
coeli - O svaté Anežce. Doplňují mapy, fotografie, 
kresby, archeologické sbírky a knihy.  

oslaVy podziMu V tišnoVě
dlabání dýní
1. 10. 2020, 17.00 hod.
nám. Míru, tišnov

7. ročník akce, při níž se rozsvítí náměstí velkým 
množstvím oranžových lampiček. K dispozici 
budou dýně, nápoje a nebude chybět ani velmi 
příjemné ohřátí u ohně, kde si společně opečeme 
špekáčky. Nezapomeňte si s sebou přinést ná-
stroje na dlabání!

Jeden sVět tišnoV
1.–3. 10. 2020
kino svratka

Mezinárodní festival dokumentárních filmů 
o lidských právech Jeden svět tentokrát na téma  
klimatické změny dotýkající se i našeho okolí. 
Motto „Až naprší a uschne“ postihuje v 6 doku-
mentech projevy environmentální krize v kontex-
tu místní krajiny a role člověka v ní.

slaVnost oVoce
3. 10. 2020, 10.00–16.00 hod.
dobrovolnické centrum, 
porta coeli, předklášteří

V rámci mezinárodní výměny mládeže si budou 
moci návštěvníci ochutnat sortiment starých 
odrůd ovoce, stejně jako mošty a další jablečné 
produkty. K dispozici bude odborný pomolog, se 
kterým bude možné konzultovat vlastní vzorky, 
případně odborné ovocnářské problémy. 

paVel hayek
3. 10. – 29.11. 2020
Galerie Josefa Jambora

Pavel Hayek se celoživotně inspiruje strukturami 
tvarů přírodnin. Výstava v Galerii Josefa Jambora 
představí Hayekovu uměleckou tvorbu z období 
let 2000 až 2020, stěžejním bodem konceptu vý-
stavy je vazba na téma krajiny. 

drakiáda 2020
4. 10. 2020, od 15.00 hod.
hony za kukýrnou, u penzionu

Dětský oddíl 1. BRĎO Tišnov – Gingo srdečně zve 
na tradiční Drakiádu na polích směrem k Lomnič-
ce. Sraz a registrace účastníků na Honech 
za Kukýrnou u domu s pečovatelskou službou, vy-
hodnocení proběhne v 16.00 hod. V případě deště 
se drakiáda nekoná. Přijďte nejlépe s vlastnoručně 
vyrobenými draky, porota bude hodnotit zvláště 
originalitu, výtvarné zpracování a letové vlastnosti. 

týden knihoVen
registrace pro nové čtenáře
5.–9. 10. 2020
Městská knihovna

Chtěli byste navštěvovat naši knihovnu, ale ještě 
nejste registrovaní? Přijďte se registrovat v tomto 
týdnu měsíce října a máte roční registraci zdar-
ma. Akce platí pro nové čtenáře v obou odděle-
ních knihovny.

podziMní dětská burza
prodejní den 
6. 10. 2020, 9.00–17.00 hod.
sokolovna tišnov 

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

koláč pro hospic
7. 10. 2020, 7.00–16.00 hod. (tiš-
nov), 8.00–15.00 hod. (kuřim)
před prodejnami albert

Provázíme nemocné v jejich posledních dnech 
prostřednictvím domácí hospicové péče. I díky 
Vám poskytujeme komplexní odbornou a hlavně 
individuální péči nevyléčitelně nemocným. Pod-
pořit Charitu v péči o umírající můžete prostřed-
nictvím naší již tradiční sbírky. Charitní stánky se 
sladkými koláči najdete před prodejnami Albert 
v Tišnově i v Kuřimi a naše dobrovolníky můžete 
potkat v ulicích obou měst.

knižní klubík
7. 10. 2020, 10.00 hod.
Městská knihovna
– oddělení pro děti a mládež

„Knižní Klubík“ určený pro rodiče zapojené 
do projektu S knížkou do života, které zajímá, 
co číst nejmenším dětem, nebo hledají nápady 
na hry a říkanky či se chtějí seznámit s novými 
lidmi.
Cílem této aktivity je podpora verbálních schop-
ností a imaginace nejmenších dětí a probuzení 
jejich zájmu o knihy a čtení. Zároveň chceme, 
aby rodiče pochopili význam čtenářských doved-
ností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost.

tanGo Quartetto re caMpo
7. 10. 2020, 19.30 hod.
Velký sál Měks 

Originálně znějící Tango Quartetto Re Campo 
v unikátním spojení s tangovým tanečním párem 
ztvárňuje tuto atmosféru v hudebně pohybové 
performanci od počátků tanga přes Astora Pia-
zzollu až po osobité kompozice Petra Zámečníka, 
kde tango nemusí být hudebně důležité a kde 
jeho jediný význam je ten, který mu dáme…

kreatiVní laboratoř
vzdělávací semináře
Městská knihovna

8.  10.  2020  Vzdělávací aplikace pro tablety, 
dotykové panely a interaktivní tabule – Petr Škyřík
15. 10. 2020  Podpora informatického myšlení 
a bastlení skrze BBC micro:bit – Barbora Havířová
22. 10. 2020  Základy programování a elektro-
niky – Arduino – Radek Dobrovolný
29. 10. 2020  Virtuální a rozšířená realita – Če-
něk Šašinka
I v říjnu nabízíme vzdělávací semináře pro od-
bornou veřejnost, kterou zajímají technologie 
a programování. Přihlašovací formuláře na jed-
notlivé semináře najdete na webu knihovny www.
mktisnov.cz u konkrétních akcí. Změna termí-
nů vyhrazena. Pro aktuální informace sledujte 
webové stránky knihovny.
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paMátný den sokolstVa 
8. 10. 2020, 17.00 hod.
u sokolovny tišnov

Vzpomínkový akt jako připomínka tragických 
událostí v roce 1941, kdy byla Česká obec so-
kolská rozpuštěna a při tzv. „sokolské akci“, 
v noci ze 7. na 8. října 1941, gestapo zatklo 
naráz všechny sokolské činovníky z ústředí, žup 
i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. 
Památný den sokolstva je poctou všem členům 
a členkám Sokola, kteří během téměř 160 let exi-
stence našeho spolku obětovali své životy v boji 
za svobodu, demokracii a samostatnost.

růže pro alGernon
8. 10. 2020, 19.00 hod.
kino svratka 

Divadelní spolek Kašpar přijede se svojí nejú-
spěšnější inscenací Růže pro Algernon. V tragi-
komickém příběhu dementního muže, který chce 
být chytrý.

Večer sokolských sVětel 
9. 10. 2020, 16.00/17.00 hod.
sraz u sokolovny nebo na soutoku 
svratky, loučky a besénku

Večer sokolských světel je určen pro širokou 
sokolskou i nesokolskou veřejnost. Myšlenkou 
je: jedna lodička za každou sokolskou duši, která 
neváhala obětovat svůj život za svobodu repub-
liky. Sejdeme se u vody a symbolicky po ní po-
šleme hořící lodičky za sokolské oběti. Lodičky 
si můžete donést svoje nebo na soutoku bude 
k dispozici kůra, svíčky a sirky.

50. tišnoVská padesátka 
10. 10. 2020, 6.00–18.00 hod.
sokolovna tišnov

Klub českých turistů Tišnov zve na jubilejní 50. 
ročník turistického pochodu Tišnovská padesát-
ka. Pochod je součástí projektu Toulavý kočárek 
a Dvoustovka turistických akcí KČT.  
Partnery akce jsou VITAR, s. r. o., a Kavárna Po-
hoda.  A. Zeman, Jiráskova 1515, Tišnov, kcttis-
nov@o2active.cz.

den stroMů s ekoporadnou
18. 10. 2020, 13.00 hod.
lažánky

Procházka k památnému stromu jeřábu břeku, 
který je největším břekem na Moravě. Setkání 

s osobnostmi obce a povídání o staré vápence 
a Maršovském jezírku. Zakončení procházky 
v kavárně Orator. Budou připraveny aktivity pro 
děti. Trasa je vhodná i pro kočárky. Odjezd au-
tobusem ve 12.36 z Tišnova, autobusového 
nádraží. V případě dopravy vlastním autem sraz 
ve 13.00 na autobusové zastávce Lažánky, hotel.

saMostatné dítě  
20. 10. 2020, 16.30–19.30 hod.
rodinné centrum studánka 

V rámci semináře Mgr. Ireny Kubantové se rodiče 
seznámí se základními principy výchovy k samo-
statnosti. Dostanou praktické rady, kdy a jakým 
způsobem začít děti vychovávat k samostatnosti 
v konkrétních situacích. Zároveň lektorka rodi-
čům poradí, jak uzpůsobit domácnost, aby děti 
mohly co nejvíce činností vykonávat samostatně. 

snídaně V knihoVně
ai umělá inteligence – parní stroj 
21. století – sara polak
22. 10. 2020, 8.30 hod.
Městská knihovna

AI umělá inteligence – parní stroj 21. století aneb 
jak nám historické paralely mohou pomoci ro-
zumně škálovat nejmodernější technologie naší 
doby napříč společností. Přednáška bude sestá-
vat ze 3 částí: historický vliv inovace na lidské 
společenství, vysvětlení možností a reality AI 
a okénko do budoucna – co nás s AI čeká a jaký 
to bude mít společenský dopad.

JazzFestbrno V tišnoVě
efe turumtay a nikola zarić
23. 10. 2020, 19.30 hod.
Velký sál Měks 

Uznávané hudební duo Turumtay-Zarić s turec-
kými a srbskými kořeny zahraje temperamentní 
směs jazzu a world music. Do Tišnova podruhé 
zamíří série JazzFestBrno on the Road. 

sWap (přines, vyměň, odnes)
24. 10. 2020, 9.00–14.00 hod.
Velký sál Měks, Mlýnská 152

Projděte skříně a pohledejte věci, které už nepo-
třebujete, ať je může využít někdo jiný. Své věci 
přineste na Swap. Počet kusů není omezený. Zde 
si můžete vybrat věci ZDARMA od jiných. Swap 
funguje na vzájemné výměně. Věci, které si ne-
odnesete domů, si převezme charita. Co může-
te přinést/odnést: oděvy, boty, doplňky, drobné 
domácí potřeby, povlečení, deky atd. Vstupné: 
10 Kč. Bližší informace na tel. 739 324 087.

ViléM spilka Quartet
25. 10. 2020, 19.30 hod.
Velký sál Měks 

Po úspěchu alba Podvod s jazzovými úpravami 
táborákových evergreenů Honzy Nedvěda vy-
dala kapela Vilém Spilka Quartet album Čekání 
na Toma. To představí i návštěvníkům koncertu 
v Tišnově. 

Vzteká se a Vříská
3. 11. 2020, 16.30–19.30 hod.
rodinné centrum studánka

Cílem semináře je dát rodičům návody, jak zvlá-
dat emoce u dětí předškolního věku, jako jsou 
hněv, vztek a agresivita. Lektorka Mgr. Irena 
Kubantová rodiče seznámí s důležitostí hranic 
a jejich dodržování ve výchově. Rodičům bude 
vysvětlen rozdíl mezi používáním odměn a trestů 
ve výchově a metodou přirozených a logických 
důsledků chování dítěte.
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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 – platí povinnost mít v uzavřených prostorách 
nasazenou roušku, proto prosíme o roušky s sebou.
Možnost zakoupení jednorázové roušky na místě.

1.
čt

19:00 FestiVal Jeden sVět tišnoV – zaháJení
VSTUPENKY LZE KOUPIT POUZE NA MÍSTĚ
češi Jsou Výborní houbaři  JEDEN SVĚT
ČR | 54' | dokument | přístupné | 80 Kč | tit. 

2.
pá

17:30 postiženi Muzikou JEDEN SVĚT
ČR | 80' | dokument | přístupné | 80 Kč | tit. 

19:30 ihuMan JEDEN SVĚT
N/DK | 99' | dokument | přístupné | 80 Kč | tit. 

3.
so

16:00 MidniGht FaMily JEDEN SVĚT
MEX | 80' | dokument | přístupné | 80 Kč | tit. 

17:30 čínský uMělec V eXilu JEDEN SVĚT
AUS, CN, F, USA | 60' | dokument | přístupné | 80 Kč | tit. 

19:30 zeMě Medu JEDEN SVĚT
MK | 85' | dokument | přístupné | 80 Kč | tit. 

4.
ne

17:00 děda, postrach rodiny
USA | 94' | komedie/rodinné | přístupné | 130/110 Kč 
| dab. 

6.
út

19:30 ženská poMsta
ČR | 88' | komedie | 12+ | 130 Kč 

10.
so

17:00 pinocchio PREMIÉRA
ITA/VB | 125' | rodinný/dobrodr. | přístupné |
130/110 Kč | dab. 

20:00 pro balík prachů PREMIÉRA
USA | 92' | akční | 15+ | 130 Kč | tit. 

11.
ne

17:00 3bobule
ČR | 103' | komedie | přístupné | 130/110 Kč 

13.
út

19:30 sMečka PREMIÉRA
ČR | 94' | drama/sportovní | 12+ | 130 Kč

15.
čt

19:30 karel PREMIÉRA
ČR | 127' | dok./životopisný | přístupné | 130/110 Kč 

16.
pá

19:30 šarlatán
ČR/IR/PL/SR | 118' | životopisný | 12+ | 130 Kč 

18.
ne

17:00 čerVený střeVíček
a 7 statečných PREMIÉRA
KOR | 83' | animovaný | přístupné | 130/110 Kč | dab. 

19:30 aFter: přiznání
USA | 106' | romantický | 12+ | 130 Kč | tit. 

20.
út

19:30 služebníci PREMIÉRA
SR/ČR | 88' | drama | 12+ | 130 Kč | tit. 

21.
st

19:30 žáby bez Jazyka PREMIÉRA
ČR/SR | 116' | drama | 15+ | 130 Kč 

22.
čt

19:30 niGhtliFe: na tahu PREMIÉRA
D | 111' | komedie | 12+ | 130 Kč | dab. 

24.
so

17:00 tlapkoVá patrola: Vždy Ve střehu
USA | 70' | animovaný | přístupné | 130/110 Kč | dab. 

19:30 tenet
USA/VB | 150' | akční/sci-fi | 12+ | 130 Kč | tit.

25.
ne

17:00 čerVený střeVíček a 7 statečných
KOR | 83' | animovaný | přístupné | 130/110 Kč | dab. 

27.
út

17:00 haVel BIO SENIOR
ČR | 100' | drama | 12+ | 70 Kč 

28.
st

19:30 karel
ČR | 127' | dok./životopisný | přístupné | 130/110 Kč 

29.
čt

19:30 sVět podle Muchy PREMIÉRA FK
ČR | 100' | dokument | 12+ | 100 Kč 

30.
pá

19:30 princezna zakletá V čase
ČR | 112' | pohádka/rodinný | přístupné | 130/110 Kč 

31.
so

19:00 halloWeenský klystýr, Vol. 8
300' | horory | 15+ | 190 Kč | tit. 
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