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Pandořina skříňka
Vladimír Vecheta

Milé čtenářky a milí
čtenáři Tišnovských novin, síla Slunce každé
jaro budí naději a naděje je to, z čeho v našem
o stabilitu a víru v neotřesitelnost našich pozic připraveném světě
žijeme. Nadějí je i výsledek ročního vědeckého
úsilí, s nímž se po celé
planetě šíří vakcinační
látky ve snaze brzdit vlny epidemického
příboje. To se již úspěšně daří v našich
regionech, seniorskými generacemi  
a zdravotnickými a sociálními pracovníky počínaje, a především díky zodpovědné ochotě domácích představitelů
vzít konečně zase řízení života měst
a obcí do svých rukou.
Tišnovské noviny, které přicházejí
do vašich rukou, jsou také mozaikou
naděje. Počínaje prezentací nabídky
mateřských a základních škol v rámci
zápisu do nich přes tipy pro aktivity
dětí z pera inspirativních klubů a širšími záběry příspěvků v rubrice životního stylu konče. Reportáž s otazníkem
nad současnými osudy stoleté tradice
házené v Tišnově má v sobě navzdory
negativním stránkám náboj výzvy vrátit
život tomuto sportu ve městě. A nechybí ani rozsáhlejší pasáž o problematice
nebývale aktivních „prodejců“ energií,
k čemuž jsme se uchýlili na základě
osobních zkušeností.
Sousloví o Pandořině skříňce zná
skoro každý, co to však je, na to se musíme většinou obrátit na Wikipedii nebo
sáhnout po Starých řeckých bájích a pověstech. Nebudu vám napovídat, ať se
snažíte sami. Snad jen tolik, co se hodí

k myšlence tohoto úvodníku. Pandořina skříňka
je synonymem pro strach
z nečekané pravdy, obava
z následků nějakého kroku či rozhodnutí, nejistota, co se stane, když…
Nezní vám tahle slova
životní disharmonie až
příliš povědomě? Jako bychom celý rok neslyšeli
nic jiného. Ne, o epidemii
jako někým otevřené Pandořině skříňce
mluvit nechci. To tajemství odklopeného víka je totiž zákeřnější v tom, že
přijde až jako následek, o kterém netušíme, co to bude a jak bude vypadat.
Jedny z nejfatálnějších následků bizarního společenského počínání posledního roku se totiž právě vtiskují do myslí našich dětí. V enormní snaze zabránit
kontaktům mezi dospělými jsme izolovali i celou generaci málo zdravotně
ohrožených zato extrémně sociálně
zranitelných malých lidí. Vtlačit je
do virtuálního prostředí problém nebyl.
Zakázat jim aktivitu a sport přinese velkou klubovou katastrofu, jak už předvídají prozíravější sportovní a spolkoví
manažeři. Ale uzavřít je v izolaci nese
zárodek devastujících účinků na celou
společnost. V našich letech se říkalo,
že „domovy důchodců jsou pomstou
za jesle“. Upřímně se musím děsit, jak
neosobně s námi bude jednat generace
otřesená zážitkem pandemie, až převezme kormidlo společnosti za nás. To je
pravá Pandořina skříňka. A bohužel, je
pozdě, už je otevřená….
Naší nadějí je, že leccos můžeme
ještě odčinit. Hezké jaro s nohama
na zemi.
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Zase jen naděje
Třítýdenní zmrazení aktivit ubralo na optimismu společenskému
životu, a namísto jistot nám pořád zůstává jen naděje, že se konečně začne náš život zlepšovat. V některých ohledech, aspoň
těch investičních, se život v budoucnu s jistotou vrátí v lepší nové
podobě. Rodí se nová tvář letního kina, roste od základu pod Klucaninou i nová smuteční síň. Uzavírka Dvořákovy ulice odstartovala mnohaetapovou proměnu uliční sítě i zde. A velkou nadějí je
i rozjezd plošného očkování. Prvního ošetření se dostalo obyvatelům domů pro seniory včetně tišnovského CSS a nyní už pracuje
i očkovací centrum v nemocnici. Naděje zatím zůstává. (vv)
Foto: Michal Beneš, Pavel Hanák, TTV, Vladimír Vecheta
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ze zápisníku místostarosty
Karel Souček, místostarosta

Milé Tišnovačky a vážení Tišnováci, už
celý rok žijeme v situaci, kterou pamatuje
málokdo. Troufám si tvrdit, že asi nikdo.
S větší či menší intenzitou hledáme paralely
v minulosti a s nadějí se snažíme nahlížet
do budoucna. Život se ale odehrává právě
tady a právě teď. Minulost nezměníme a budoucnost tu ještě není. Svým každodenním
konáním a činností v přítomném okamžiku
ale máme jedinečnou možnost nabrat směr,
kterým se v budoucnu vydáme. Dobře vím,
že paralýza a sevření nás samotných ať již
uvnitř, v našich úvahách a obavách či vně,
prostřednictvím vládních nařízení, vyhlášek
a omezení, nepůsobí příznivě na psychickou
stránku nikoho z nás. A reakce na tyto nepředvídatelné a neustále se měnící události
na sebe nenechávají dlouho čekat – od projevů rezignace a pasivity přes odhodlání či
nevšímavost až po rebelii a verbální agresivitu. Jsou to reakce přirozené, nelze se
jim divit a jen stěží je dokážeme potlačovat. Co by ovšem mělo
všechny tyto projevy spojovat, obzvláště v dnešní nelehké době,
je respekt. Respekt vychází z latinského „respicere“ čili „ohlížet se na něco“. Opakem respektu je bezohlednost či pohrdání.
Buďme sví, zachovejme si vlastní tvář, ale mějme u toho, prosím,
respekt k sobě navzájem. Z bezohlednosti, neúcty či pohrdání
ještě nikdy nic dobrého nevzešlo.
Před vánočními svátky jsem na sociálních sítích doporučoval navštívit tišnovské obchody a obchůdky a pomoci Ježíškovi
s pořízením dárků hlavně tam. Spousta nákupů či služeb se nyní
přesouvá do on-line prostředí, což je dozajista velmi pohodlné.
Ovšem tišnovské obchody a restaurace jsou nedílnou součástí charakteru a koloritu našeho města a věřím, že bychom byli
všichni rádi, aby to tak zůstalo i v „postcovidovém“ období. Situace pro ně nebyla snadnou ani v jarních měsících loňského
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roku, ani v podzimních měsících, ani před
Vánocemi a není jednoduchou ani teď. Pokud to aktuálně platná opatření dovolují,
navštivte, prosím, některý z obchůdků,
vyzvedněte si jídlo v některé z restaurací
a potřebujete-li, zvažte i objednání služby
od místního živnostníka. Sociální vazby se
budou alespoň v mezích normy udržovat
na potřebné úrovni a navíc: Vaše peníze
budou mít šanci zůstat v tomto regionu. Věřím, že tišnovští podnikatelé pak zase rádi
podpoří tišnovskou kulturu, sport či další
projekty, které nyní považujeme za samozřejmost, ale bez jejich pomoci by nikdy nevznikly, např. tišnovská rozhledna. Patriotismus není přežitek, naopak. Nyní je možná
důležitější než kdy jindy.
Vím, že je leckdy obtížné vyhlížet
světlo na konci tunelu, ale nedejme se
a buďme optimističtí. Užívejme si jarních
měsíců, pozorujme probouzející se přírodu,
těšme se na léto, a pokud je to jen trochu možné, hledejme na životě především to dobré. Máme toho ve vlastních rukou a ve své
moci víc, než si umíme představit. Dovolte mi citovat významného amerického psychologa Ralpha Smarta: „Pokaždé, když
se probudíme, máme příležitost vytvořit nádhernou vzpomínku.“
Žijme tedy tak, abychom vzpomínkami na to příjemné a dobré
s přehledem zastínili ty okamžiky, na které bychom nejraději
zapomněli. Těším se, až budu moci svoji banku takových vzpomínek a nezapomenutelných zážitků plnit společně s Vámi. Ať
již při dokončení každého prospěšného díla či stavby v Tišnově,
tak na kulturních akcích plných úsměvů, zářících očí a dobré
nálady. Třeba už v dokončeném areálu letního kina.
Váš Karel Souček
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Aktuálně z města
Jiří Dvořák, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Pátek až do odvolání není úředním dnem
V návaznosti na usnesení vlády ČR s účinností ode dne
1. 3. 2021 došlo na všech pracovištích Městského úřadu Tišnov k omezení rozsahu úředních hodin MěÚ Tišnov na dva dny
v týdnu, a to pondělí od 7.00 do 17.00 hod. a středa od 7.00
do 17.00 hod.; počínaje 1. 3. 2021 do odvolání nebude pátek
úředním dnem.
V ostatní dny je pro veřejnost přístupná pouze podatelna MěÚ
Tišnov (příjem pošty – podání, ověřování, CzechPOINT) umístěná
v přízemí úřadovny MěÚ Tišnov na adrese nám. Míru 346, Tišnov,
a to v rozsahu úterý a čtvrtek od 7.00 do 14.00 hod., pátek od 7.00
do 13.00 hod.
Nadále prosíme, upřednostňujte písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to
možné. Veškeré dokumenty od veřejnosti v rozsahu výše uvedených úředních hodin přijímá úřad pouze prostřednictvím podatelny; v ostatní dny prostřednictvím elektronické komunikace nebo
prostřednictvím schránky podatelny instalované na budově MěÚ
Tišnov, nám. Míru 346, 666 01 Tišnov.

Tišnovská nemocnice očkuje proti covidu
V polovině ledna byla zahájena registrace k očkování osob starších osmdesáti let. Koncem měsíce se poté do Centrálního rezervačního systému mohli přihlašovat i zdravotníci. Další skupinou,
která mohla vakcinaci podstoupit, byli pedagogičtí i nepedagogičtí
zaměstnanci škol a školských zařízení. Od začátku měsíce března
mohou být očkovány i osoby, které dovršily věku sedmdesáti let.
Za účelem vakcinace proti onemocnění COVID-19 není již
nutné cestovat do Brna či jiných očkovacích center. Zájemci
o očkování, kteří se zaregistrují v Centrálním rezervačním systému, si mohou jako místo vakcinace vybrat Nemocnici Tišnov, kde očkování odstartovalo již v měsíci únoru.
Pokud si s rezervací v Centrálním rezervačním systému nevíte rady a nemáte se s prosbou o pomoc na koho obrátit, kontaktujte pracovnice odboru sociálních věcí Městského úřadu Tišnov.
Telefonní linka pro pomoc s registrací k vakcinaci je v provozu
každý všední den (pondělí, středa 8–17 hod.; úterý, čtvrtek 8–14
hod.; pátek 8–13 hod.) na telefonním čísle 734 175 031 nebo
734 175 032.

Linka je zaměřena na seniory a jejich rodinné příslušníky,
v jejichž silách není sebe či svého blízkého k očkování přes
internet přihlásit. Sociální pracovnice proberou s volajícím
jeho konkrétní situaci a v případě potřeby si sjednají schůzku
za účelem vytvoření registrace společnými silami.
S sebou na očkování je třeba donést kartičku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz. Pokud užíváte více léků, je vhodné vzít si s sebou jejich seznam. Před samotným očkováním
je také nutné vyplnit formulář, ve kterém zájemce o očkování
uvede například, zdali se cítí zdráv, jestli prodělal onemocnění
COVID-19, zdali se u dotyčného projevila v minulosti alergická
reakce na očkování, a uvede také, zda užívá léky na ředění krve
a jestli netrpí poruchou imunitního systému.

Na naše jubilanty nezapomínáme
Osobní návštěvy jubilantů vzhledem k nouzovému stavu stále
neprobíhají a gratulace zasíláme našim jubilantům poštou. Rádi bychom jim však předali dárky pro ně připravené. Proto touto cestou
vyzýváme rodinné příslušníky či blízké přátele, aby si dárek pro
jubilanta vyzvedli, a my rádi tuto službu zprostředkujeme.
Jedná se o jubilanty, kteří koncem roku 2020 a dále v lednu a únoru 2021 oslavili 80, 85, 90 a více let.
Kontaktujte, prosím, nejprve tajemnici Komise pro občanské
záležitosti Ing. Dagmar Dvořákovou na tel. 549 439 774 nebo
e-mailem dagmar.dvorakova@tisnov.cz, která bude dárky vydávat. Apelujeme tímto na korektnost při vyzvedávání těchto dárků.
Přejeme Vám v této době hlavně pevné zdraví, dobrou náladu
a optimismus.

Místní strategie adaptace
na změnu klimatu
Ve spolupráci s Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU a Nadací Partnerství – Lidé a příroda zveme občany na veřejné projednání Místní strategie adaptace
na změnu klimatu města Tišnova, které se uskuteční ve čtvrtek 8. dubna 2021 od 18.00 on-line formou v aplikaci ZOOM.
Zájemci o účast na prezentaci se musí přihlásit prostřednictvím
formuláře umístěného na adrese: frrms.mendelu.cz/klimatisnov
– na zadanou e-mailovou adresu jim bude následně zaslán odkaz
na virtuální místnost, kde se projednání bude konat.

Ukliďme Česko, ukliďme Tišnov!
I letos vyrazíme v rámci celonárodní akce Ukliďme Česko poklidit
Tišnov! V sobotu 27. března ráno
mezi 9. a 10. hod. přijďte ke kašně
na náměstí Míru. Kvůli epidemiologickým opatřením budeme
uklízet v malých, koordinovaných skupinkách. Rukavice a pytle
zajištěny. Více informací na Facebooku – událost Ukliďme Česko: Ukliďme Tišnov 2021. Akci spoluorganizuje SVČ Inspiro,
spolek Hojnost a město Tišnov.
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Otázky
a odpovědi
Mám pár otázek pro „koordinátora cyklodopravy“: 1. V jednom z prázdninových čísel TN s ním vyšel rozhovor, ve stejném vyšla i studie nám. Míru. Všiml si, že cesta na jízdním
kole má odbočit na ul. Ráboňovu a pak na ul. Dvořáčkovu,
která je jednosměrná, takže se tudy správně na kole nesmí
jet směrem dolů? 2. Bude se spravovat povrch „smíšené
stezky“ na mostě přes Svratku? 3. Na „smíšené stezce“ křižují ul. Wagnerovu bez přerušení, kdo zde má přednost? Děkuji za odpověď. Karel Blatný
Dobrý den pane Blatný, děkuji Vám za zajímavé a podnětné otázky. Omlouvám se za to, že odpovídám až nyní, ale odpověď na dotaz č. 2 a č. 3 vyžadovala zjištění relevantních údajů od SÚS JmK
a dopravního specialisty.
ad 1) Projekt rekonstrukce náměstí je v začátcích. To, co bylo
v TN představeno, je vítězný návrh, který jistě není finální podobou. Konečná podoba projektu se teprve začala zpracovávat.
Vedení cyklodopravy bylo také předmětem vyjádření poroty, přičemž se dá předpokládat, že její navržené řešení bude změněno.
ad 2) Most přes řeku Svratku je součástí krajské silnice, a tedy
patří pod Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje (SÚS
JmK). Z její strany jsme informováni, že rekonstrukce tohoto
mostu se připravuje a měla by proběhnout v nejbližších letech
(nejeví se jako vhodné to provést současně s rekonstrukcí ulic
Riegrova–Černohorská a Dvořákova). Zároveň s rekonstrukcí
by došlo i k opravě povrchu cyklostezky.
ad 3) Toto je správný postřeh, díky za něj. Stezka v tomto místě
opravdu není ukončena tak, jak by měla správně být, což může
vést k domněnce, že cyklista či chodec zde mají přednost před
vozidlem jedoucím po ulici Wagnerova. Na odstranění této chyby
již pracujeme.
Ondřej Kroutil / koordinátor městské mobility v Tišnově
Dobrý den. Neuvažuje město o znovuobnovení parkovacích
míst vedle bývalé pily? V zimním období se občas nepodaří
vyjet ulici U Pily a původní parkovací místa, která byla zatravněná, chybí. Děkuji za odpověď. Markéta Berková
Nevím přesně, o jaká parkovací místa jde, ale domnívám se,
že myslíte ta podél hlavní silnice, která je ve vlastnictví Jihomoravského kraje a ve správě Správy a údržby silnic, čili město nemá k těmto pozemkům oprávnění. Další problém je v tom,
že ul. Brněnská byla postavena z dotace a má termín udržitelnosti. Důležité by také asi bylo stanovisko části občanů, kteří by
nechtěli zrušit trávník ve prospěch parkovacích míst.
Ing. Karel Souček / 1. místostarosta města
Dobrý den, začíná počasí na kolo a já doufal, že když jste minulý rok zakázali jezdit po trailích na Klucanině, tak postavíte koněčně legální trail. Jezdíval jsem do okolí, ale v této
době to není možné a po cyklostezkách v Tišnově nehodlám
jezdit s horským kolem, plánujete aspoň na příští rok něco
postavit? Petr Dorda
Vážený pane Dordo, myšlenka singletrailů určitě nezapadla
a pracujeme na ní. V současnosti máme v rukou studii „Sin8

gletrail Tišnovsko“ od Petra Vaňka, který je podepsán třeba pod
singletraily v Jedovnicích. Zároveň probíhají jednání s majiteli pozemků, na kterých by se podle této studie tišnovské singletraily měly budovat. Otázkou ještě zůstává financování této
velmi nákladné akce. Přeji pěkný den.
Ondřej Kroutil / koordinátor městské mobility
Dobrý den, proč nedáte na ulici Rybníček ceduli zákaz stání?
Teď tudy jezdí hodně aut, tak ať je to tam volný. Petr Starý
Dobrý den, místní komunikace ulice Na Rybníčku svými parametry dovoluje jednostranné podélné parkování vozidel. V situaci,
kdy není možné parkovat na ulici Dvořákova a je zakázáno parkování na ulicích Havlíčkova, Vrchlického a Chodníček, je vhodné
ponechat možnost parkování na ulicích, které to umožňují.
Luboš Dvořáček / Odbor dopravy a živnostenský úřad
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli je v projektu rekonstrukce ul. Dvořákova počítáno s parkovacími zálivy, a to zejména
v části ul. Chodníček–Dvořákova a domu č. 715 u obchodu
Domácích potřeb. Děkuji za odpověď. Igor Michalík
Dobrý den, pane Michalíku, rekonstrukce na ulici Dvořákova se
týká opravy havarijního stavu kanalizace a následně opravy vozovky. Chodníky, zeleň, vjezdy už byly opraveny při rekonstrukci
veřejného osvětlení a nejsou předmětem stavby.
Ing. Václav Šikula / místostarosta města Tišnova
Dobrý den, funguje registr vozidel pouze na objednání přes rezervační systém, nebo se mohu dostavit bez objednání? Novotný
Dobrý den, Městský úřad Tišnov je od 15. 2. 2021 otevřen
pro veřejnost v obvyklém režimu. To znamená, že úřední hodiny na jednotlivých odborech jsou v pondělí a středu od 7.00
do 17.00 hod. a v pátek od 7.00 do 12.00 hod. V zájmu rychlého, bezproblémového a bezpečného odbavení doporučujeme pro
vyřízení Vašich požadavků vždy využít REZERVAČNÍ SYSTÉM,
který byl maximálně rozšířen (rezervace je možná na všech
třech přepážkách REGISTRACE VOZIDEL + DOVOZY I. až III.)
a je dostupný na webových stránkách města. V případě, že se
dostavíte bez předchozí rezervace, nelze zaručit Vaše vyřízení
i za předpokladu velmi dlouhé čekací doby.
Mgr. Ing. Renata Loubalová / Odbor dopravy a živnostenský úřad
Zdravím, rád bych se zeptal, kdo může vydat povolení pro
vjezd na ulici Dvořákovu pro bydlící, popř. rodinné příslušníky. Bohužel tato informace není nikde k vyčtení. Děkuji.
Michalík Igor
Dobrý den, žádná povolení ke vjezdu na ul. Dvořákovu vydávána
nejsou, důvody k nutnému vjezdu jsou řešeny individuálně a dle
aktuálního stavu prací na úseku stavby.
Jiří Dvořák / Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Přečtěte si
vaše oblíbené Tišnovské noviny
on-line
www.tisnovskenoviny.cz
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podnikatelský servis

PODNIKATELSKÝ SERVIs
Martina Tichá, Ladislav Pulkrábek, Odbor dopravy a živnostenský úřad

Koronavirový příspěvek podnikatelům
Příspěvek podnikatelům a společníkům malých firem, jejichž
činnost byla omezena vládními opatřeními proti epidemii koronaviru, se zdvojnásobí na 1 000 korun denně. Pracovníkům
na dohodu zůstane denní příspěvek 500 korun. Příspěvek už nebude navázán na nouzový stav a na podporu dosáhnou ti, jejichž
tržby se snížily minimálně o 50 procent. Schválila to 18. 2. 2021
Sněmovna, v rámci nového vládního systému kompenzací.
Bonus bude podle předlohy vyplácen za únor a březen. Vláda
ale zákonem získá mandát zavést další bonusová období, která
odpovídají vždy jednomu dalšímu kalendářnímu měsíci, a to nejdéle do konce roku 2021.
Nový kompenzační bonus bude technicky opět vratkou daně
z příjmů ze závislé činnosti.
Státní podpora by nyní měla být jednodušší, přehlednější
a zároveň univerzálnější pro širší okruh žadatelů. K bonusu
patří ještě program Antivirus nebo příspěvek 500 Kč denně
na zaměstnance. Bonus bude podle návrhu také individuálně
zastropován pro podnikatele s typicky nižšími příjmy, jako jsou
důchodci či studenti. Novinkou v návrhu je rovněž možnost nároku na kompenzační bonus 500 Kč za dny, kdy měl potenciální
příjemce nařízenou karanténu nebo izolaci.
Vláda prodloužila program Antivirus
do konce dubna
Nově by se peníze měly vyplácet jen na pracovníky, kteří jsou
ve firmě aspoň 3 měsíce.
Vláda dne 22. 2. 2021 prodloužila do konce dubna dočasný
program Antivirus, z něhož stát proplácí mzdy či náhrady mezd
lidem v uzavřených provozech, v karanténě či při omezení výroby. Od března by se peníze nově měly vyplácet jen na pracovníky,
kteří jsou ve firmě aspoň tři měsíce.
Program Antivirus má bránit propouštění. Stát z něj poskytuje příspěvky na mzdy za období od loňského 12. března, kdy začal první nouzový stav. Podpora měla skončit v únoru. Od března měl podle plánu navázat dlouhodobý kurzarbeit. Na jeho
nastavení se ale politici zatím neshodli.
Z programu Antivirus stát příspěvkem A proplácí celé mzdy
s odvody do 50 000 korun v zavřených provozech a 80 procent
náhrady lidí v karanténě do 39 000 korun. Příspěvkem B dorovnává 60 procent náhrady do 29 000 korun při omezení výroby
a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin.
Podle podkladů pro vládu budou firmy moci podporu od března dál pobírat jen tehdy, pokud podepíšou dodatek k nynější
smlouvě. V něm budou souhlasit s tím, že peníze od státu dostanou jen na ty zaměstnance, kteří pro ně pracují aspoň tři měsíce.
Jinak by jim podpora skončila na konci února.
Podle ministerstva práce má nová podmínka zabránit vzniku
účelových míst jen kvůli získání příspěvků.
Pravidla programu by se měla nově také upravit tak, aby bylo
peníze podnikům možné poskytovat nejen při opatřeních a omezeních provozu podle krizového zákona, ale i podle pandemického zákona.
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O platební terminál zdarma lze žádat
do konce března
Aktuální stav projektu „Česko platí kartou“, díky kterému
mohou firmy a osoby samostatně výdělečně činné, tedy i drobní
podnikatelé, tento způsob bezkontaktní platby využívat na rok
zdarma. O nabídku je zájem, prodloužila se proto do konce března a řeší se další pokračování.  
Podnikatelé, a to i z oblasti e-commerce, kteří splní podmínky programu, si mohou až do konce března o terminál požádat
na webu www.ceskoplatikartou.cz. Terminál si mohou vyzkoušet
zdarma na jeden rok bez jakýchkoliv poplatků, a pokud jim nepřinese to, co očekávají, mohou ho bezplatně a bez sankcí vrátit.
Protože má projekt brzy skončit, na Ministerstvu průmyslu
a obchodu (MPO) vznikla pracovní skupina složená ze zástupců kartových společností, akvizitorů, podnikatelských svazů
a místních samospráv, která řeší pokračování. S cílem podpořit
bezhotovostní platby v celé České republice.
Novela zákona o obchodních korporacích
Dne 1. 1. 2021 vešla v účinnost novela zákona o obchodních
korporacích. Změny jsou reakcí na některé výkladové problémy,
které přinesla praxe s ohledem na současné znění zákona a zároveň se snaží uvést českou právní úpravu do souladu s právem
Evropské unie.
Nařízení EU o prodloužení platnosti
průkazů řidičů a STK
Pokud vám skončila platnost řidičského či profesního
průkazu anebo STK na autě mezi zářím 2020 a červnem
2021, nařízení EU ji úředně prodloužilo o 10 měsíců. Podobně to platí i pro průkazy, jejichž již jednou úředně prodloužená
platnost skončí v tomto období.
Propadlá platnost řidičského či profesního průkazu anebo
technické kontroly auta může znamenat problém, a to docela
zásadní, pokud na to přijdete až v moment policejní kontroly.
Ovšem co propadlo v období od 1. září 2020 do 30. června 2021,
má platnost automaticky prodlouženu o 10 měsíců.
S odkazem na rozhodnutí Evropské unie o tom informuje české ministerstvo dopravy s tím, že platnost průkazů a prohlídek
je prodloužena plošně v celé EU. Prodloužení platnosti dokladů je krokem ve snaze ke snížení mobility lidí ve jménu snahy
o zvládnutí pandemie koronaviru a jmenuje se Omnibus II.
Bylo by samozřejmě lepší, kdyby takovéto nařízení bylo vydáno ne až po polovině určené doby, kdy se propadlá platnost
prodlužuje, ale třeba při jejím začátku, ale i tak to může řadě
lidí pomoci. Tím spíš, že doklady, jejichž platnost byla prodloužena v rámci stejného nařízení (Omnibus I) loni, jsou podruhé
prodlouženy, a to do 1. července 2021, nebo o 6 měsíců, pokud
prodloužená platnost má vypršet po tomto datu.
Směrnice se týká nákladní dopravy i hlouběji, nejen profesních průkazů, ale také vodní a železniční dopravy. Její plné znění
naleznete na webu ministerstva dopravy.
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Doprava zboží při nákupu na dálku
Martina Tichá, Odbor dopravy a živnostenský úřad

Při nákupu zboží přes internet by se měl spotřebitel již při
uzavírání smlouvy zaměřit i na podmínky dopravy. Náklady
na dopravu u menších nákupů totiž mohou výrazně ovlivnit výši
nákladů na celou transakci. Informaci o ceně za dodání zboží by
měl kupující od prodávajícího dostat v dostatečném předstihu
před samotným uzavřením smlouvy, případně by mu měl být alespoň sdělen údaj, že náklady na dopravu mohou být dodatečně
účtovány.
Nezřídka prodávající nabízí i více způsobů doručení či možnost výběru mezi více dopravními společnostmi s různou cenou.
Spotřebitel se pak samozřejmě rozhoduje nejen podle ceny, ale
také např. podle rychlosti doručení nebo podle možností vyzvednutí zásilky, které ten který dopravce nabízí. V případě, že spotřebitel od smlouvy odstoupí do 14 dnů, má sice právo na vrácení dopravních nákladů, které prodávajícímu uhradil za dopravu
zboží ke spotřebiteli, ale pouze ve výši, která odpovídá nejlevnější nabízené variantě. Mezi tyto varianty se však nepočítá
osobní odběr v provozovně, který je zpravidla nabízen zdarma.
POZOR: Vyzvednutím zboží v provozovně se nepřipravíte
o právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů! Právo na odstoupení od smlouvy má spotřebitel i v případě, že si zboží objednané přes internet vyzvedne osobně v provozovně nebo jiném
výdejním místě, rozhoduje totiž způsob uzavření smlouvy!
Přepravní společnosti se dnes kasají tím, že zboží dovezou
rychleji než blesk. Rychle doručený balík, který na první pohled
vypadá v pořádku, ne vždy ale také znamená nepoškozený obsah. I dobře zabalená zásilka může při přepravě utrpět újmu,
kterou zákazník v okamžiku převzetí zásilky vůbec nemusí rozpoznat a zcela vyloučit nelze ani možnost, že zboží již poškozené
nebo nefunkční bylo prodávajícím odesláno.
Jak tady postupovat, když objevíte v zásilce z e-shopu
poškozené zboží?
Obchodník odpovídá za jakékoli poškození, zničení nebo
ztrátu zboží až do chvíle, kdy si jej spotřebitel od dopravce
převezme – s výjimkou, kdy spotřebitel jakožto kupující sám
určí dopravce, aniž by mu byl takový dopravce nabídnut prodávajícím. Tehdy prodávající splní svůj závazek již předáním tomuto dopravci a spotřebitel případné poškození během přepravy již
řeší sám s tímto dopravcem.
Pokud jste si tedy objednali zboží a přepravu zajistil prodejce, odpovídá za případnou škodu na zakoupeném výrobku
až do okamžiku, kdy si jej převezmete.
Abyste však předešli možným sporům, zásilku raději vůbec
nepřebírejte, pokud je balík viditelně poškozen již v okamžiku doručení. V takovém případě ji nechte vrátit zpět odesílateli a prodávajícího o této skutečnosti co nejdříve informujte.
Pozor: Pouhé nepřevzetí zásilky nemá účinky odstoupení
od smlouvy, a pokud byste prodávajícího neinformovali o tom,
z jakého důvodu jste zásilku nepřevzali, mohly by z toho pro Vás
plynout důsledky jako při neplnění smlouvy.
Můžete se setkat i se situací, kdy při převzetí přepravce vyžaduje podpis, že jste balík převzali nepoškozený. Prodejce ani
přepravce se ale nemohou při případné reklamaci bránit tím,
TN 04/2021

že jste podepsali, že balík je nepoškozený. Takové prohlášení
totiž potvrzuje pouze skutečnost, že nebyl poškozen při převzetí
vnější obal. Ze stavu vnějšího obalu ale nelze odvozovat, jak je
na tom obsah balíku.

TIP: Přidali bychom rovněž jedno doporučení. Pokud se jedná
o křehčí zboží např. elektroniku, je žádoucí si proces rozbalování
dokumentovat ať již fotkami nebo natočením videozáznamu.
Pokud po rozbalení balíčku objevíte poškozené zboží, vyfoťte
jej a kontaktujte prodávajícího. Zboží pak můžete buď klasicky reklamovat, nebo můžete od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit. Jaký je v tom rozdíl?
Poškození zboží při přepravě představuje tzv. rozpor s kupní smlouvou a je tudíž vadou, za kterou prodávající odpovídá
a která zakládá spotřebiteli právo z vadného plnění, tedy právo
reklamovat. Spotřebitel pak podle okolností může požadovat
buď opravu věci, výměnu vadné součásti, či dokonce výměnu
celého výrobku, slevu z ceny, nebo pokud pro to budou splněny
podmínky i odstoupit od smlouvy.
Spotřebitel je také v souladu s § 1829 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním
způsobem do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a vrátit
zboží ve stavu, v jakém jej obdržel, tedy i vadné nebo poškozené
při přepravě.
V obou případech se uplatní tzv. domněnka existence vady
při převzetí, dokud ji prodávající nevyvrátí důkazem opaku.
„Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se
za to, že věc byla vadná již při převzetí.“ Jinak řečeno, prodávající, který nárok spotřebitele neuznává, musí zároveň prokázat, že
zboží bylo v okamžiku jeho převzetí spotřebitelem od dopravce
ve shodě s kupní smlouvou, tj. zcela bezvadné. Pokud toho nebude schopen, je povinen spotřebiteli, který odstoupil od smlouvy,
vrátit veškeré peněžní prostředky, které od něj přijal.
Zdroj: http://www.sos-msk.cz/tz-doprava-zbozi-pri-nakupu-na-dalku/
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vzdělávání

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022
ředitelé škol

PaedDr. Radmila Zhořová, Mgr. Michal Komprs, Mgr. Milan
Růžička, Ing. Pavel Matějka, ředitelé základních škol v Tišnově, sdělují, že zápis žáků k povinnému vzdělávání se bude konat:
A) Korespondenční formou v případě nemožnosti osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí
• do ZŠ Tišnov, nám. 28. října, p. o., a ZŠ Tišnov, Smíškova, p. o., prostřednictvím elektronického prostředí https://
zapiszs.tisnov.cz/ od 23. 4. do 26. 4. 2021
• do ZŠ ZaHRAda můžete podat Žádost o přijetí dítěte k plnění
povinné školní docházky od 12. 4. do 21. 4. 2021 následující formou:
1. poštou nebo vhozením do schránky školy (Riegrova 312, Tišnov 666 01)
2. datovou schránkou (ID datové schránky: gma83sp)
3. e-mailem s elektronickým podpisem na mailovou adresu:
info@skolazahrada.cz
4. po domluvě osobně v kanceláři školy
Více na www.skolazahrada.cz nebo na tel. čísle 728 816 131
(statutární zástupkyně ředitele Mgr. Denisa Šauerová Štěpánková).

• d o ZŠ CoLibri od 23. 4. do 26. 4. 2021 elektronicky po domluvě na tel. čísle 733 532 890.
B) Za osobní účasti zákonných zástupců a dětí
• do ZŠ Tišnov, nám. 28. října, p. o., a   ZŠ Tišnov, Smíškova, p. o., v pátek  23. 4. 2021 v budovách jednotlivých
škol. Více na https://zapiszs.tisnov.cz/, www.tisnov-zs28.
cz a na www.zssmiskova.cz
• do ZŠ ZaHRAda ve středu 21. 4. 2021 v době od 15 do 17 h.
Více na www.skolazahrada.cz
• do ZŠ CoLibri ve středu 21. 4. 2021 v době od 15 do 17 h
v budově školy na adrese Porta Coeli 1001, Předklášteří. Více
na www.skolacolibri.cz.
Pro ZŠ Tišnov, nám. 28. října, p. o., a ZŠ Tišnov, Smíškova,
p. o., bude otevřen registrační systém pro obě formy zápisu https://zapiszs.tisnov.cz/ od 1. 4. 2021.
Náhradní termín lze dohodnout individuálně na telefonních číslech: ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708 – 549 415 629, 736 773 269,  
ZŠ Tišnov, Smíškova 840 – 549 415 163, 603 140 351, ZŠ ZaHRAda – 603 179 039, ZŠ CoLibri – 733 532 890. Zápis však musí dle
školského zákona proběhnout nejpozději do 30. 4. 2021.
Aktuální informace na webových stránkách jednotlivých škol.

Kalužníček přijímá nové zájemce o docházku
Adéla Nešporová

Pro rodiče dětí ve věku od 3 do 7 let
začíná právě teď období, kdy se intenzivně zabývají vhodným prostředím pro výchovu a vzdělávání svého dítěte. Tišnovsko má velikou výhodu, že může rodičům
nabídnout pro jejich děti širokou škálu
různých vzdělávacích přístupů. Kromě
klasických mateřských škol mohou rodiče pro své dítě zvažovat dětskou skupinu
Potůček a Jezírko provozované rodinným
centrem Studánka, k tomu letos v září zahájí svůj provoz Montessori lesní mateřská škola Ledňáček, která vznikla z potřeby rodičů umožnit dětem vzdělávání
v lesní mateřské škole registrované pod
MŠMT. A je tady také dlouholetá stálice
na Tišnovsku – Kalužníček.
Ten patří mezi nejdéle působící lesní
kluby v ČR, na Tišnovsku působí již dvanáctým rokem. Denně umožňuje dětem
předškolního věku trávit hlavní část dne
venku dle principů lesních mateřských
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škol, což je především každodenní pobyt
v přírodě a respektující přístup, založený
na nenásilné komunikaci a partnerském
vztahu mezi dospělými a dětmi. Nedílnou
součástí klubu jsou také celé rodiny. Kalužníček tak mohou navštěvovat spolu
s dětmi i rodiče, sourozenci, prarodiče.
Kalužníček v příštím školním roce opět
nabídne svůj provoz od 8 do 16 hod. s maximální denní kapacitou 18 dětí, o které
pečují dvě průvodkyně a jedna dobrovolnice ze zahraničí v rámci projektu Evropského sboru solidarity. Rodiče mohou vybírat
z několika modelů docházky – minimálně
dva dny a maximálně pět dní v týdnu.
Letošní covidová doba bohužel nepřeje osobním setkáním a společným zážitkům. Proto i Kalužníček nabízí všem novým zájemcům on-line schůzku 7. dubna
od 16.15 hod. V případě zájmu o schůzku,
kontaktujte koordinátorku na nesporova.
adela@gmail.com nebo sledujte webové

stránky http://lesniklub.tisnovsko.eu nebo
FB profil: LesniRodinnyKlubNaTisnovsku.
Rodiče pak mohou své dítě do Kalužníčku přihlašovat do 15. dubna prostřednictvím Žádosti o přijetí do Kalužníčku
dostupné na FB profilu klubu, webových
stránkách či u koordinátorky.

V lese je prima.

Foto: archiv Kalužníček

TN 04/2021

vzdělávání

Zápis do Montessori lesní mateřské školy
Lucie Borková, Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání

Zápis do Montessori lesní mateřské školy Ledňáček se uskuteční ve středu 5. května, kdy bude probíhat sběr vyplněných
a podepsaných žádostí. Žádosti o přijetí můžete podat osobním
předáním k rukám ředitelky školy Ledňáček Mgr. Denise Štěpánkové v základní škole ZaHRAda 5. května v čase 8.30 až 15.00
hodin, Riegrova 312, Tišnov. Věková kategorie přijímaných dětí je
od 3 do 6 let. Z finančních důvodů, kdy není možné snižovat počet
dětí ve třídě, nepřijímáme děti mladší 3 let. Děti mohou docházet
do Ledňáčku jen některé dny v týdnu. Kritéria pro přijetí dětí naleznete na webových stránkách www.lmslednacek.cz.
K zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný
zástupce dítěte: Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání;
Potvrzení od lékaře (podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je
podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti
podrobit se stanoveným pravidelným očkováním); rodný list dítěte
(stačí kopie); průkaz totožnosti zákonného zástupce.
Žádost o přijetí je možné získat od 1. dubna na webových
stránkách školy Ledňáček, kde také naleznete všechny potřebné informace o Ledňáčku.
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí Vašeho dítěte do Montessori mateřské školy Ledňáček můžete očekávat od 10. května.

Pro rodiče, kteří mají zájem o místo v Ledňáčku, pořádáme
30. března v 17 hodin on-line informační schůzku. Kdo má
zájem se této schůzky účastnit, může vyplnit krátký dotazník,
který je na FB stránce Montessori lesní mateřské školy Ledňáček, nebo kontaktujte Mgr. Denisu Štěpánkovou na reditelka@
lmslednacek.cz.

Volná hra v lese.

Foto: Lucie Borková

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL v tišnově 2021/2022
Iva Valová, Renata Pleskačová, Edita Brnková

Zápis dětí do mateřských škol se
uskuteční ve středu 5. května od 8.00
do 11.00 a od 13.00 do 16.00 hodin
na pracovišti U Humpolky, Na Rybníčku
a Horově ulici, kde bude probíhat sběr
vyplněných a podepsaných žádostí o přijetí. Elektronickou žádost je možné získat
od 1. 4. do 5. 5. 2021 na stránkách města
Tišnova. Žádost musí být potvrzena lékařem o očkování dítěte. Potřebný je také
doklad o trvalém pobytu dítěte (OP rodiče,
v případě odlišnosti trvalého pobytu dítěte
od trvalého pobytu rodiče přinesou rodiče
úřední potvrzení o trvalém pobytu dítěte
nebo jeho OP), rodný list dítěte a průkaz
pojištěnce zdravotní pojišťovny dítěte.
V pondělí 10. května v době od 8.00
hodin budou rodiče, kteří podali přihlášky
na více škol, telefonicky osloveni ředitelkami škol, rodiče závazně oznámí, na kterou školu dítě nastoupí. Rodiče následně
provedou zpětvzetí – zrušení žádosti
TN 04/2021

osobně ve středu 12. května v době od
8.00 do 11.00 a od 13.00 do 16.00
na ostatních školách. Ve středu 26. května od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do
15.00 přijdou rodiče podepsat rozhodnutí
o přijetí nebo nepřijetí tam, kde podávali
přihlášky.

Žádosti o přijetí je nutné předat
v termínu 5. května 2021.
Informace ke dnům otevřených dveří
v mateřských školách a veškeré podrobné
informace a tiskopisy vztahující se k zápisu, včetně úpravy podmínek podávání
žádostí i samotného zápisu v případě
trvání protiepidemiologických opatření
vlády, najdete na webových stránkách
města Tišnova http://zapisms.tisnov.cz
nebo na webových stránkách jednotlivých mateřských škol:
MŠ Sluníčko: www.slunickoms.wz.cz
MŠ Na Paloučku: www.mshorova.cz
MŠ U Humpolky: www.msuhumpolky.cz

Zdroj: www.predskolaci.cz
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Tak trochu jiný den otevřených dveří
Zlata Ptáčková

Od čtvrtka 1. dubna mohou rodiče dětí předškolního věku vytvářet na zapisms.tisnov.cz elektronické žádosti pro přijetí
do mateřských školek zřizovaných městem Tišnovem. Ovšem není školka jako školka. V „dobré“ školce, respektive s dobrou
paní učitelkou, se dá zvládnout většina případných problémů v pohodě. Jak vybrat takovou, kde bude dítě spokojeno?
Pomoci v rozhodování mohou dny otevřených dveří, které mateřinky každoročně pořádají. Osobní prohlídku budovy, tříd či
šaten ale nyní komplikují protiepidemická opatření. Snad vypomohou následující řádky. Nebo YouTube kanál Tišnovské televize, kde budeme postupně zveřejňovat promo videa jednotlivých mateřských škol.
„Všechny hlavní větve, které má strom
mít, vyhání ze svého kmene hned v prvních
letech, takže později není třeba nic jiného,
než aby rostly.“
J. A. Komenský
Barevná fasáda pomalovaná zvířaty a květinami. Při ranním příchodu do Mateřské školy
U Humpolky tak děti i jejich rodiče vítá beruška nebo motýlci. Pětitřídní mateřinka, jejíž kapacita činí 140
dětí, je specifická v tom, že je umístěna
ve dvou samostatných budovách v různých částech města. Pracoviště Humpolka se nachází v Cáhlovské ulici a disponuje třemi třídami, pracoviště Květnická,
ve stejnojmenné ulici, dvěma.
„Dostupnost obou školek je dobrá. Pracoviště na Cáhlovské je asi deset minut chůze od autobusového či vlakového nádraží.
U školky je i parkoviště. Také pracoviště
Květnická je kousek od autobusové zastávky nebo k ní mohou rodiče přijet autem,“
uvedla zástupkyně ředitelky MŠ U Humpolky Marta Doležalová. Provozní doba
mateřinky je od 6.00 do 16.30 hodin.
Děti jsou po celou dobu školní docházky ve stejné třídě. Ve stabilním kolektivu

si snadněji zvykají a učitelky mají možnost
lépe sledovat jejich fyzický i duševní rozvoj. Mateřinka poskytuje vzdělávání dětem
ve dvou režimech: celodenní a polodenní
provoz. „Děti se ráno schází ve svých třídách,
kde si mohou hrát, vyrábět si, povídat si s ka-

Každá třída má své charakteristické prvky tvořené výzdobou a vybavením herních koutů.
Foto: Zlata Ptáčková

Hřiště u pracoviště školky na Květnické ulici získalo v roce 2019 po rozsáhlé rekonstrukci
širokou škálu herních prvků v přírodním stylu.
Foto: Pavel Navrátil
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marády nebo s paní učitelkou. Následuje svačinka a po ní si zase chviličku hrají. Předškoláci vyplňují pracovní listy nebo zpracovávají
jiné úkoly, jimiž se připravují na školní docházku. Následuje výchovně-vzdělávací řízená činnost společná pro všechny děti. Před obědem
ještě čeká děti vycházka, hrají si na čerstvém
vzduchu. Chodíme k řece, na Sychrák nebo
na Klucaninu. Po obědě si odpočinou v postýlkách při četbě pohádky. Po druhé hodině mají
svačinu a pak si hrají a čekají na rodiče, než si
pro ně přijdou,“ popsala denní režim školky
Doležalová. Rodiče mají možnost vidět své
děti při výuce a hrách ve fotogalerii, kterou
si zpřístupní zadáním hesla.
Funkční zahrady
Obě pracoviště disponují funkčními zahradami. Humpolka má vlastní dopravní
hřiště i brouzdaliště. Hřiště na Květnické získalo v roce 2019 po rozsáhlé rekonstrukci širokou škálu herních prvků
v přírodním stylu. Postavena byla také
venkovní učebna, skluzavky, balanční
prvky, záhony bylinek, trvalek a stromů,
ale třeba i budky či krmítko pro ptáky.
V průběhu roku děti navštěvují divadelní a filmová představení, výstavy,
účastní se soutěží a výletů. Chodí do solné jeskyně, předškoláci jezdí na předplavecký výcvik do Kuřimi. Nechybí kroužek
křesťanství, tvořivé dílny, edukativně stimulační skupiny pro předškoláky a pravidelná návštěva logopeda.
Školka též cílí na dobrou spolupráci
s rodiči dětí. „Rodiče bereme jako partnera,
jako spolupracovníka ve výchově a vzdělávání jejich dětí. Připravujeme pro ně různé
besedy, například o zdravém životním stylu,
o přístupu k dítěti, o temperamentu dítěte.
Mezi další aktivity patří besídky pro maminky, společné jarní, vánoční a velikonoční tvoření. Aktivit máme opravdu hodně,“
dodala Marta Doležalová.
www.msuhumpolky.cz
TN 04/2021

vzdělávání

„MŠ Sluníčko je školou, kde panuje
radostná nálada, pracovitost a tvořivost.
My důvěřujeme vám, vy důvěřujete nám.
Jsme tu pro vás a šťastné dítě je v rukou
nás všech!“
Od svého počátku je
Mateřská škola Sluníčko Na Rybníčku
nedílnou součástí předškolního vzdělávání v Tišnově. Během
čtyřiceti let své existence byla vždy považována za kvalitní vzdělávací instituci. Své
dobré jméno získala i díky bývalým učitelům a provozním zaměstnancům. V současné době školku navštěvuje kolem 130 dětí.
„Naše mateřská škola nabízí rodičům program podpory zdraví. Jsme zařazeni do sítě
Zdravých mateřských škol. Máme pět tříd,
třídy jsou smíšené, to znamená, že jsou v nich
děti různých věkových skupin,“ sdělila ředitelka MŠ Sluníčko Renata Pleskačová.
Takovéto kolektivy připomínají přirozené
soužití v rodině. Starší děti se učí ohleduplnosti k mladším, mladší naopak velice
rychle, formou nápodoby svých starších
kamarádů, získávají nové dovednosti, snaží se jim vyrovnat. „Paní učitelky se zaměřují
při práci na to, aby vytvářely u dětí žádoucí
postoje, dovednosti, rozvíjely jejich schopnosti a podílely se s rodiči na jejich celkovém
vývoji. Vycházíme z individuálních potřeb,
individuálních schopností a individuálního
poznání dítěte,“ řekla Pleskačová.
Dostatečně velké prostory tříd umožňují vytvoření hracích a zájmových koutků

Dostatečně velké prostory tříd MŠ Sluníčko
umožňují vytvoření hracích a zájmových koutků i míst pro odpočinek nebo rušnější aktivity.
Foto: Zlata Ptáčková
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i míst pro odpočinek nebo rušnější aktivity.
Prostorná hala v 1. patře zase slouží denně
k pohybovým aktivitám, k pořádání kulturních akcí pro děti i k setkávání s rodiči. Při
svých hrách využívají děti i přilehlou zahradu. Ta je vybavena pískovišti, průlezkami,
dřevěnými prvky, brouzdalištěm a zastíněna vzrostlými stromy. „Kromě vzdělávacího
programu nabízíme i další aktivity, kterými je
logopedie, křesťanská výchova, flétna, keramika, skupinky pro předškoláky a jejich rodiče, které jsou zaměřeny na vstup do základní
školy, a také máme aktivitu, která se jmenuje
kočičí zahrada, která je zaměřena na prevenci
rizikového chování a utváření správných postojů,“ vyjmenovala ředitelka.
Mateřinka úzce spolupracuje s rodiči
a tišnovskými základními školami. Provozní doba školky je od 6.15 do 16.45 hodin.
www.slunickoms.wz.cz
„Naší prioritou je individuální, citlivý přístup ke každému dítěti podle jeho potřeb.“
Mateřská škola
Na Paloučku, na ulici
Horova s kapacitou
130 dětí, má blízko
přírodě. Ve své každodenní pedagogické
práci úročí své pětapadesátileté zkušenosti. „Mateřská škola má pět tříd, jsou pojmenované podle broučků: Včelky, Motýlci,
Mravenečci, Světlušky a Berušky. A třídy
máme věkově smíšené,“ konstatovala Edita
Brnková, ředitelka mateřské školy.
Budova mateřinky se nachází v klidném přírodním prostředí a blízkosti lesa
využívají učitelky k vycházkám a přímému
kontaktu dětí s přírodou. Školka má tvar
písmene U. A zatímco v levém křídle jsou
dvě nově zrekonstruované třídy, v pravém
křídle třídy tři. Ty jsou zvětšeny o prostory
v patrech. Prostředí tříd díky jejich vybavenosti je pro děti podnětné, každé dítě tam
najde množství pomůcek a námětů pro hravé i pohybové činnosti, hry a seberealizaci.
Školka pracuje od roku 2010 s prvky programu Začít spolu. Klade též důraz na environmentální výchovu dětí.
„Na environmentální výchovu máme projekt
ve školním vzdělávacím programu. V rámci
přípravy paní učitelky zpracovávají tematické části vždy na daný týden nebo 14 dní
a pak se na ně s dětmi zaměřují. Ve třídách
máme také velké africké šneky, o které se
děti starají,“ prozradila Brnková.
Mateřskou školu obklopuje ze všech
stran velká členitá zahrada vybavená
průlezkami, skluzavkami a pískovišti,

Slunné a esteticky kvalitně vybavené prostředí MŠ Na Paloučku i zahrady zaručují
přirozený pohyb a hru dětí.
Foto: Zlata Ptáčková

která je dětmi bohatě využívána v každém ročním období. K maximálnímu
pobytu dětí na čerstvém vzduchu napomáhají přilehlé terasy, na které děti při
příznivém počasí vychází přímo ze tříd.
„Ve školce navíc funguje Klub rodičů
Na Paloučku. Jeho činnost spočívá v tom,
že nám rodiče dávají náměty na kulturní
a jiné akce, spolupracují s námi, zajišťují
pomoc při získávání věcí pro děti nebo dotací,“ doplnila ředitelka.
Mateřinka nabízí široký záběr činností,
mimo jiné kroužek keramiky, předplavecký výcvik, kroužek angličtiny, hudebně-pohybový Zvoneček. Děti navštěvují solnou
jeskyni a do školky zajíždí logopedka. Provoz školky je od 6.30 do 16.30 hodin.
www.mshorova.cz
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Potůček ve školním roce 2021/22
Kateřina Hromčíková

Potůček je určen pro tišnovské děti, které se z kapacitních
důvodů nedostanou do MŠ. Jeho zřizovatelem je RC Studánka,  
provozován je v souladu se zákonem 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, hygienickou vyhláškou č. 410/2005 Sb. a je řádně registrován Ministerstvem práce
a sociálních věcí v registru dětských skupin. Kapacita dětské
skupiny je 23 míst a na financování jejího provozu se podílí MAS
Brána Vysočiny a město Tišnov.
Kde: Květnická 821, Tišnov; k dispozici jsou dvě propojené
místnosti a oplocené venkovní hřiště
Otevírací doba: 7.00 –16.00 (každý všední den kromě vánočních prázdnin)
Strava: celodenní včetně pitného režimu (je zajištěna dovozem
obědů z MŠ U Humpolky, svačinky připravujeme v Potůčku).
Cena: Za pobyt dítěte v Potůčku rodiče hradí „příspěvek
na stravovací služby“, částka se při nepřítomnosti dítěte nevrací
a nebude ji možno odečítat z daně z příjmu – jedná se o příspěvek na zajištění stravy, a nikoli o „školkovné“.
docházka 4–5 dní v týdnu: 1 500 Kč
docházka 2–3 dny v týdnu: 1 200 Kč
Zvolená délka docházky nemá vliv na pořadí v přijímacím
řízení.
Principy péče: Dětem jsou nabízeny věku přiměřené aktivity
(výtvarné, hudební, sportovní a didaktické), které jsou tematicky propojeny týdenním a měsíčním výchovným plánem. Využíváme také Montessori pomůcky a jsme zapojeni do projektu výchova ke ctnostem, zaměřeným na vnímání sebe i vztahy
mezi dětmi. O děti se starají kvalifikované pečovatelky, dále
zde pracuje školnice (zajišťuje přípravu svačinek, výdej obědů
a úklid).
Podmínky a průběh přijímacího řízení: Přijímací řízení bude
probíhat v době 1.–11. 6. 2021.
V 1. kole přijímacího řízení budou přijímány pouze děti, které
1. mají trvalý pobyt v Tišnově
2. dosáhnou věku tří let do 30. 4. 2022
3. prošly přijímacím řízením do alespoň jedné z tišnovských
MŠ a do žádné z jimi vybraných tišnovských školek nebyly přijaty (můžete nahlásit dítě pouze do jedné mateřské
školy a donést rozhodnutí o nepřijetí z této jedné mateřské
školy. Pokud se rozhodnete přihlásit dítě do více mateřských škol, musíte donést rozhodnutí o nepřijetí ze všech,
do kterých jste své dítě hlásili)
Základním kritériem pro přijetí dítěte bude jeho věk (starší
děti budou mít přednost).
V případě zájmu o docházku dítěte do Potůčku je potřeba
vyplnit přihlášku. Ta bude ke stažení na webu RC Studánka
a v tištěné podobě v kanceláři v RC Studánka. Vyplněnou a podepsanou přihlášku, prosím, doneste v době od 1. 6. do 11. 6.
2021 do kanceláře RC Studánka (Riegrova 318, Tišnov), popřípadě vhoďte do poštovní schránky vedle branky.
V týdnu 14. 6. až 18. 6. 2021 budete informováni prostřednictvím e-mailu, zda bylo vaše dítě vybráno k přijetí. Zároveň
Vás vyzveme k dodání dokumentů nutných pro přijetí dítěte
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Děti z Potůčku.

Foto: Šárka Ondráčková

do dětské skupiny. Bez dodání níže zmíněných dokumentů nebude moci být dítě přijato. Nutné dokumenty jsou:
1. potvrzení o nepřijetí dítěte ze všech mateřských škol v Tišnově, do kterých rodiče podali přihlášku (to rodiče obdrží od příslušných MŠ v rámci přijímacího řízení na konci
května)
2. vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list (dítě musí být
řádně očkováno do zahájení docházky, EL bude ke stažení
na webu a v kanceláři Studánky)
3. potvrzení o vazbě obou rodičů na trh práce
• u zaměstnanců, studujících a evidovaných na úřadu práce na formuláři, který je ke stažení na webu
• pro OSVČ je potřeba doložit potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociálním pojištění za rok 2020
4. potvrzení z matriky o trvalém pobytu dítěte v Tišnově (pouze pokud ani jeden z rodičů nemá v Tišnově trvalý pobyt)
Po dodání výše zmíněných dokumentů bude dítě přijato
na základě uzavření „Smlouvy o poskytnutí péče o dítě v Dětské
skupině Potůček“ mezi zákonnými zástupci a RC Studánka.
Kontakt: Mgr. Kateřina Hromčíková, tel. 777 706 723, studanka.
potucek@gmail.com, www.studanka-tisnov.cz (Péče o děti)

Cesta duhového skřítka
23. 3. – 6. 4. 2021
start u vodárny pod Květnicí, Tišnov
Duhovému skřítkovi se zalíbilo
na Květnici. Lesní zvířátka, která
se s ním setkala, vám o něm mnohé prozradí. Cestu, kudy chodil,
poznáte snadno. Zanechával tu
a tam obtisknuté ručky. Vydejte
se po jeho stopách a odhalte, jak
duhový skřítek vypadá. Cesta je
vhodná pro rodiny s malými dětmi.
www.studanka-tisnov.cz
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vzdělávání

VOLNÁ MÍSTA NA TÁBORECH
Barbora Straková, Marie Dvořáková

Stezka Se skřítky
za velikonoční kachničkou
Slyšeli jste někdy o tom, že v čase
kolem Velikonoc se otevírá země a vydává své poklady? Je to čistá pravda, to
můžeme odpřisáhnout. Ale žádná země
nevydá své poklady jen tak! Abyste je
mohli získat, musíte se spřátelit s podivnými lesními skřítky, kteří vyzkouší vaši
obratnost, vynalézavost a důvtip. Skřítci
na vás budou čekat v lese pod Výrovkou
od Velkého pátku do Velikonočního pondělí. Potom ještě nějaký ten den počkají
na opozdilce, ale pak smeknou své kloboučky a zmizí i s pokladem v zemi. Tak
je nepropásněte! (Stezka je určena rodinám s menšími dětmi cca do 10 let, délka
1,5 km, časový odhad 3 hodiny, náročný
terén, pořádné boty nutností!)
Volná místa na táborech v Inspiru
Kdo ještě váhá nebo se nestihl přihlásit na tábory v Inspiru, které chystá-

me pro letní sezónu 2021, máme ještě
pár zbývajících míst pro „prázdnináře“
na těchto táborech:
Příměstské tábory
Textilní příměstský tábor 7.–9. 7.
Hudební příměstský tábor 12.–16. 7.
Literárně-výtvarný příměstský tábor
9.–13. 8.
Kutilsko-modelářský příměstský tábor
25.–27. 8.
Sportovně-bowlingový příměstský tábor
23.–27. 8.
Pobytové tábory
Děti z domu! 1.–4. 7.
Prospektoři – trosečníci 3.–10. 7.
Cesta kolem světa 10.–15. 8.
Survival – Velký bratr Tě sleduje
14.–21. 8.
Přihlašování a podrobné informace naleznete na www.svcinspiro.cz.

Zastavení stezky Se skřítky za velikonoční
kachničkou.
Foto: Marie Dvořáková

Úspěch našich žáků v RECYKLOHRANÍ
Ladislava Kobzová

Naše škola je již
několik let zapojena
do projektu RECYKLOHRANÍ. Letos
jsme se aktivně zúčastnili vzdělávacího
projektu s názvem Velké pátrání aneb
Na stopě vody ve vaší sklenici.
Žákům jsem vysvětlila, co bude plnění
tohoto úkolu obnášet, a pak už bylo jen
na nich, zda se zapojí.
Jaká je cesta pitné vody, kterou si napustím doma v kuchyni?  To byl úkol pro
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naše zapálené badatele. Zpracování této
cesty záleželo jen na nich. Schéma, animace či dokumentace cesty pitné vody se
našim žákům opravdu povedly.
Velké pátrání aneb Na stopě vody
ve vaší sklenici bylo pro naši školu velmi úspěšné. Naši žáci, Petr Hájek ze
6. ročníku a sedmáci Stela Ševčíková,
Dominik Kožnar, Radim Hájek a Ondřej Crhák, obsadili 2.–5. místo v kategorii pro 2. stupeň základních škol.
Veolia, vodárenská společnost, vybrala pět nejlepších škol z každé kategorie
(mateřská škola, 1. stupeň, 2. stupeň
a střední školy). My, „nedvědická základka“, jsme mezi nimi! Podívejte se
na stránky Recyklohraní.
A naše výhra? Tematické knihy a hry,
tašky na třídění odpadu do třídy a reklamní předměty projektu. Vše bude žákům předáno po návratu do školy.

Mám velkou radost, že máme na základní škole děti zvídavé, které jsou
schopny přemýšlet v souvislostech a nebojí se zkusit něco nového. Jejich „práce
navíc“ je dovedla na stupně vítězů. Ze
srdce Vám gratuluji.
Těším se na další spolupráci s našimi
žáky v projektu RECYKLOHRANÍ.

Odměna pro vítěze.

Foto: archiv školy
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Kam se poděla tišnovská házená?

Stoleté výročí s pachutí rozpačitosti
Vladimír Vecheta

Historie tišnovské házené se v tomto roce píše již 100 let. Házenkářské století je kaleidoskopem vzestupů a krizí, vznikání a zanikání jednotlivých družstev a oddílů. V minulosti
nechyběl entuziazmus, se kterým byla družstva zakládána a soutěže dobývány, i rozčarování a ústupy ze slávy i scény. Populačně silné ročníky nebo systematičtější péče o děti
a dorost družstva budovaly, zánik pak postihoval ty, jejichž odchovanci z klubu nikým
nenahrazeni odcházeli. Počátkem 80. let 20. stol. byla házená v Tišnově obrovským fenoménem, byl to ve městě jasně nejpopulárnější sport. Slavná éra přešla ale do poněkud
rozpačitého pokračování v dnešních dnech. Tišnovský klub házené sice existuje, neúčastní se ovšem žádné výkonnostní ani zájmové soutěže. Nemá totiž žádné kompletní družstvo. I sportovní kroužky házené na tišnovských ZŠ již opustily školní ligy
miniházené a zanikly, jednotlivé žáky a dorost najdeme v týmech SK Kuřim, pokud
je nepohltily brněnské kluby. A dospělé družstvo přešlo pod hlavičku královopolského SKKP Handball Brno. Po stopě téměř nejstaršího organizovaného sportu
ve městě tak zůstala podivně hořká pachuť… Kam se poděl? A proč?

Třikrát zakládaný klub
První, tehdy českou házenou v Tišnově založil Vašek Hlaváček v r. 1921 jako
dívčí družstvo, které hrálo pod hlavičkou
SK Tišnov. Prvotní nadšení po dvou letech a prohrách s těžkými soupeři vyprchalo a házená v roce 1923 zanikla.
Jako rok založení házené v Tišnově je
proto uváděn až r. 1939, kdy byl při AFK
Tišnov založen mužský oddíl české házené, kde většinu tvořili studenti gymnázia
v Tišnově. II. etapa aktivní činnosti házené
v Tišnově trvala do r. 1950. Kromě družstva
mužů, které se propracovalo do divizní soutěže, hrálo sedm let i družstvo žen, z toho
tři roky ligu, a vznikla i družstva dorostenců a žáků. V r. 1950 nastala opět pauza.
Činnost obnovilo družstvo házenkářů
v r. 1954, kdy již vznikl tým dle pravidel mezinárodní házené. Mužský tým se
kvalifikoval do II. ligy, kterou pak hrál
celkem osm roků. Útlum 60. let způsobily

Počátky mezinárodní házené mužů (zleva):
Štulpa, Pokorný, Mynář, Klusák, Galáš,
Šmarda, Mareš, Knecht, Kuča.
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Družstvo žen české házené v II. lize r. 1946.

opakované reorganizace soutěží, při nichž
hráči rozčarovaní přeřazováním na nižší úroveň zanechávali aktivní činnosti,
a týmy neměly dostatek nových hráčů.
Nové konjunktury se tišnovská házená
dočkala až v 70. letech, která vynesla
družstvo mužů v roce 1980 až do národní ligy. Na tyto úspěchy vzpomíná tehdejší trenér Bohumil Kabeš. Vedle pečlivě
vedených trenérských záznamů a novinových zpráv, kterými při našem rozhovoru
listujeme, přidává k dobrému, že tišnovští
házenkáři nebyli žádnými beránky, často
šli do konfliktů i s rozhodčími, což pak
musel chodívat žehlit na disciplinárku.
Na druhé straně uvádí nešvar, známý
v současném sportu spíše z fotbalu, o silném ovlivňování zápasů rozhodčími. Včetně potopení Tišnova v posledním zápase
sezóny 1980/81, díky kterému tým opět

z národní ligy spadl. Ve prospěch Telnice,
která se udržela, protože si zápas u rozhodčích koupila dodávkou vína.
Obrovská popularita sportu v Tišnově
přinesla třetí zmrtvýchvstání i do dívčí
házené. Vznik a desetiletý úspěšný vývoj
oddílu žákyň jsou spjaty s osobou trenéra Zdeňka Jílka. Družstva žákyň se stala základem úspěchu dorostenek, které
v roce 1989 postoupily do II. dorostenecké ligy. S koncem 90. let se ale i tady
projevil kritický nedostatek hráček, který vedl k opětovnému zániku družstev.
Nová reorganizace soutěží v 90. letech
přeřadila družstvo mužů do divize. Členskou základnu přitom oslabil především
masivní odliv hráčů. Projevilo se i vnitřní
pnutí v klubu a řada členů dala před činností v oddíle přednost soukromým zájmům
a podnikatelským aktivitám, čímž nedošlo
k obnově trenérské a činovnické základny.
Schizofrenní závěr
V situaci chřadnoucího klubu došlo
v březnu 2004 ke kontroverzní výměně
vedení. Prezidentem klubu se stal Tomáš
Augustýn, kterého brzy vystřídal do té
doby finanční manažer Marek Babák.
Z bývalého výboru zůstal jen dosavadní
předseda Ivan Bártek a místo PR manažera zaujal Jan Schneider. „Vedení si stanovilo
za cíl stabilizaci neutěšeného stavu a připravení takových podmínek, které umožní házené v Tišnově další rozvoj,“ čteme plány
zachycené na webu klubu. Jako již opaTN 04/2021
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Házenkáři na původním hřišti na Tyršově ulici.

kovaně v dějinách tišnovské házené mělo
i toto prvotní nadšení ale krátký dech.
Klub měl i přes potíže v sezóně 2003/4
v soutěžích minimálně čtyři družstva,
z toho tři mládežnická. Nejlépe si stálo
družstvo starších dorostenců, kteří v roli
nováčka II. ligy úspěšně konkurovali
zkušenějším soupeřům. Novým, ale zřejmě jediným rozvojovým krokem tak byl
nábor na základních školách v Tišnově,
který opticky zvednul členskou základnu
a obohatil klub od sezóny 2004/5 v soutěžích o nově založená družstva minižáků
a mladších žaček.
Další kroky už tak pozitivně hodnotit
nejde. Za cenu udržení dorostenecké soutěže byla navázána spolupráce s klubem
SK Kuřim. Spojení bylo tak úzké, že „vznikl
společný dorostenecký tým obou klubů“, jak
vzpomíná předseda kuřimského házenkářského klubu Petr Ondrášek, „který hrál
střídavě v Tišnově a Kuřimi“. Až, pro Tišnov
bohužel, zakotvil v Kuřimi natrvalo.
Po krátké době se sesypal i systém žákovských kategorií. S odhlášením družstva
starších žákyň ze soutěže pro nedostatek
hráček definitivně opět zanikla v Tišnově
ženská házená. Nějakou dobu prostřednictvím školních kroužků miniházené přežívala školní liga. Ale jak vzpomíná učitel
Ivan Minařík ze ZŠ nám. 28. října, projekt
ligy miniházené fungoval v Tišnově a blízkém okolí (ZŠ v Tišnově, Lomnici, Drásově
a Dolních Loučkách) jen ve školním roce
2009/10 se žáky 3.–5. tříd. Po té, co v roce
2011 vznikla Kuřimská školní liga, se
týmy venkovských ZŠ (Drásov, D. Loučky,
Čebín…) přihlásily do ní. Tišnovské ZŠ se
zapojily ještě v sezóně 2015/16. O oživení
TN 04/2021

se ještě pokusil v letech 2014–2017 Jiří
Havlát, kdy ve sportovní hale probíhal trénink mládeže, ale už bez její účasti v jakékoliv soutěži. A tím skončila i miniházená.
Řečeno dnes tak trochu lakonicky slovy
Jana Schneidera: „Když se mi ozve některý
rodič se zájmem dítěte o házenou, doporučím
jim obrátit se na SK Kuřim.“
Jako hřebík do rakve tišnovské házené se nakonec ukázala sice moderní, ale
pro domácí prostředí zkázonosná metoda
získávání hráčů družstva mužů nákupem
z jiných týmů. Od roku 2005 přicházeli
do družstva zkušení hráči Házené Brno
a výměna s prostředím brněnských klubů pokračovala spoluprací s SK Královo
Pole. Tím se ale klub stále více odtrhával
od domácího tišnovského prostředí. Kromě toho „soustředění se pouze na družstvo
mužů („konečně začalo plnit funkci hlavního družstva našeho klubu“ – viz web) bylo
fatální chybou pro existenční budoucnost
a životaschopnost celého klubu“, míní současný předseda Jihomoravského krajského svazu házené (JmKSH) Antonín
Levíček. „Žádný sport nemůže fungovat

V obraně B. Kabeš a J. Klouba, Tišnov B
versus Telnice B, rok 1980.

tak, že existuje jen družstvo mužů,“ staví
se k této otázce z nadhledu Karel Švábenský. „Vždycky musí existovat nějaká
mládežnická základna, odkud se rekrutují
další. Ale bez toho, že si klub vychovává
vlastní odchovance a dorost, bez toho to
nejde. Zatímco některé kluby to dokázaly
a mají nyní bohatě pokrytý dorost,“ pokračuje, „v házené nastal problém, že zůstalo
málo lidí, kteří by byli aktivní jako trenéři
a činovníci z té staré úspěšné generace, kdy
byla v Tišnově házená na vrcholu. A i z těch
mladších, co hráli, pak řada odešla a dělají
trenéry jinde nebo u jiných sportů.“
Poslední sezónu pod hlavičkou Házená Tišnov hrálo družstvo mužů v letech
2016/17. „V roce 2017 všichni hráči odešli
do SKKP Handball Brno, z. s. A do roku
2019 tréninky a mistrovské zápasy hráli
ve sportovní hale SSK Tišnov, ale pod hlavičkou SKKP Handball Brno,“ uvádí suchá
statistická data Rostislav Černoch jako
vedoucí tišnovské haly. Poněkud zvláštní
schizofrenní období dokresluje povzdech
jednoho z hráčů soutěžních soupeřů
na Facebooku týmu: „My vlastně ani nevíme, proti komu hrajeme: jestli jde o Tišnov nebo o B
tým Králova Pole.“
I logo týmu mělo
v té době podivnou,
i když výstižnou podobu: královopolský
míč pohlcuje tišnovského lva.
Epilog házené je jasný. „V r. 2019 prodal klub licenci k soutěži B týmu SKKP,“
vysvětluje soutěžní změnu krajský předseda Levíček. „V tomto roce sportovní
činnost házenkáři skončili a odstoupili ze
soutěže 2. ligy, kterou hráli v posledních
letech,“ uzavírá Rostislav Černoch. Takže
otázka, kam se poděla tišnovská házená,
je zodpovězena: do Králova Pole. Zůstává
nezodpovězena druhá půle: proč?
Není všechno zlato, co se třpytí
Proč k tomu došlo, to hodnotí současné vedení klubu jednoznačně: další generaci házenkářů „už neměl kdo trénovat“,
a i zájem o házenou slábl jak ve prospěch
jiných sportů, tak pro množství jiných
zájmů, jak to ostatně výše ukazují roky
postupné recese a zanikání jednotlivých
družstev. Když se ale vracím k otázce,
proč došlo při této generační výměně
k přestřižení návaznosti, kromě již zmíněného konstatování „že řada členů dala
před prací v klubu přednost podnikatelským
aktivitám“ cítím, že je v tom i něco z ob19
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cházení „horké kaše“. O dost příkřeji totiž
důvody hodnotí bývalí aktivní sportovci
a činovníci ať už v klubu v minulosti působící nebo se se zástupci házenkářského
klubu na společných jednáních o sportu ve městě setkávající. Bez kousnutí
do „kyselého jablka“ se vysvětlení nedočkáme.
„Když v roce 2004 nastaly ‚zásadní změny‘ ve vedení házenkářského klubu a všechna místa ve výboru obsadili s výjimkou Ivana Bártka všemožní prezidenti a manažeři
s věkovým průměrem pod třicet let, prohlásila jedna z legend tišnovského sportu, dlouholetý trenér a funkcionář Milan Novotný,
že je to konec tišnovské házené,“ uvádí
svoji vzpomínku Václav Seyfert. Ten se
v letech 2004/5 jako předseda tenisového klubu a člen správní rady Sdružení
sportovních klubů Tišnov s vedením házenkářů setkával.
Spíše zklamání pak slyším ze slov
Zdeňka Jílka, který se ještě v prosinci
2004, půl roku po „výměně vedení“, podílel na spoluorganizaci Galavečera k oslavě 65. výročí založení národní házené
a 50. výročí mezinárodní házené v Tišnově. Tím zásadním rozměrem, který se
na oslavě promítl, bylo generační roztržení házenkářského klubu. Řečeno
jednoduše: zatímco se mladá generace
ve vedení klubu poplácávala po zádech

Začátek družstva žákyň v roce 1980.
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v hlavním sále sokolovny, sestava starých
matadorů si zavzpomínala na zašlé časy
slávy a vyzdvihla zakladatelské, hráčské
a trenérské házenkářské legendy v loutkovém sále. A jak z tónu této vzpomínky
publikované v novinách VOX v lednu 2005
vyznívá, starší generace už neměla v klubu své rovnocenné místo.
Trhlina mezi starými a mladšími házenkáři nakonec naplnila „prorocká slova“ Milana Novotného. Ambice „nové
etapy zdejší házené“ dostaly úplně jiné
vyústění, než hlásaly. Vedení klubu bylo
dalšími sportovními organizaci ve městě obviněno z politikaření a lobbingu
metodami, které rozvrátily dosavadní
spolupráci. A tak nejvýstižnější glosou,
jak vzpomíná Zdeněk Jílek postoj svých
vrstevníků, kteří se od nového vedení distancovali, nakonec zůstává výrok: „Pod
Schneidrem trénovat nebudu.“ Polopatická
odpověď po důvodech rozpadu a pádu tišnovské házené.
Persona non grata?
Ukázat na „viníka“ je nejpopulárnějším
vyřešením ledasjakého problému, stejně
jako je snadné nasadit „psí hlavu“ jedné
neoblíbené osobě. Proto se vyhýbám příliš osobnímu podsouvání pohnutek a důvodů jednání jedné osobě jinými komentátory. Osoba Jana Schneidera, která
je roky spjata s házenkářským sportem
od let hráčských v barvách Tišnova až
po ty manažerské, a konečně i epizody
politické, však nenechává chladnými aktéry házenkářského hnutí, a to i mimo
Tišnov až na celostátní úrovni. A tak je
jejich pohled i o poznání od toho domácího tišnovského více objektivní.
„Na opačném spektru zájmu házenkářského světa se nejčastěji objevuje jméno
Jana Schneidera a u mnoha házenkářů vzbu-

zuje obavy,“ komentoval Filip Jícha, svého času nejlepší házenkář světa a nyní
trenér německého celku Kiel, kandidáty
před nedávnou volbou nového vedení
Českého házenkářského svazu. „Jedná
se o kariérního politika, který dříve působil
jako poradce premiéra Sobotky a byl i starostou jihomoravského Tišnova, kde byl odvolán.“ Nejen sociální sítě pak jako vůbec
základní skvrnu Jana Schneidera vnímají
právě v politickém profilu. Očividně se
tedy neztotožňují s jeho vlastním názorem, který naopak politické zkušenosti
a kontakty staví do popředí jako svůj
klad a přínos ve prospěch házené.
Kontroverznost, ale i významné postavení osoby Jana Schneidera nakonec
nepřímo potvrdil i v sobotu 13. 3. 2021
nově zvolený prezident Českého svazu
házené Ondřej Zdráhala: „Vnímal jsem, že
v hnutí vládne obrovská nespokojenost a je
rozdělené. Kandidoval jsem s tím, že jsem
cítil, že i oba mí protikandidáti (Ilona Hapalová a Jan Schneider – pozn. red.) házenkářskou veřejnost rozdělují. A to se ve volbě
potvrdilo.“ Tišnovský a brněnský zástupce
byl nakonec zvolen jako člen nové Exekutivy. „A díky tomu je náš mandát velmi silný,“ vyslovil naději prezident Zdráhala.
Návrat házené do Tišnova
Omlouvat nefunkčnost házenkářského sportu v Tišnově nedostatkem dorostu určitě nelze. „Členy Sdružení sportovních klubů (SSK) Tišnov,“ jak uvádí jeho
předseda Karel Švábenský, „je v současné
době osm klubů. Čtyři z nich, jak říkávám,
‚hibernují‘, tj. nejsou aktivní: florbal, futsal,
volejbal a házená. Na druhé straně jsou tu
velké kluby, které jsou aktivní, a těmi jsou
tenis, fotbal, basketbal a stolní tenis.“ Mají-li tedy jiné sportovní organizace příliv
nových členů, talentů a staví i nové žá-

V horní řadě zleva Klusák, Smejkal, Červinka, Mareš, Sequens, Lamač, Dobeš, Bárta, v podřepu zleva Chlup, Jílek, Novotný, Klouba.
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Zápasy Házené Tišnov v roce 2015.

kovské týmy, očividně není problém v nedostatku dětí v Tišnově a okolí, a tudíž je
stejná šance i na straně házené. „Když se
podíváte, jak ve stejných podmínkách šlape
házená v sousední Kuřimi, je jasné, že je to
jako vždycky o lidech. Stačí jen srovnat úroveň webových stránek obou klubů,“ vidí to
celkem jasně Václav Seyfert.
Zbývá otázka, zda tišnovská házená
nepotřebuje stejně radikální klubovou výměnu jako v roce 2004. Známe-li okřídlené přísloví, že „ryba smrdí od hlavy“, těžko může současné vedení klubu Házená
Tišnov klást zodpovědnost za stav, resp.
situaci, do které klub dovedlo, na někoho
jiného. O situaci ostatně vypovídá i skutečnost, že předseda Marek Babák je hlavou zřejmě jen na papíře, zatímco za klub
vystupuje a jedná výhradě Jan Schneider,
a to nejen vůči médiím a partnerům, jak
odpovídá jeho klubové roli PR manažera.
Když jsem osobu tišnovského předsedy
zmínil před krajským předsedou JmKSH,
nešlo z jeho překvapené reakce nevidět, že
i v rámci vnitrosvazové komunikace reprezentuje tišnovský klub jiná osoba.
Zdá se tak nejvhodnější vyzvat vedení
tišnovské házené k sebereflexi a dopřát
jeho představitelům možnost předat další
osudy tohoto sportu v Tišnově do rukou
nové generaci. Současným představitelům
to umožní věnovat se tak naplno práci
ve prospěch házené na celostátní úrovni,
kde se ujali nových rolí v Exekutivě ČSH
(Schneider), v Odvolací komisi ČSH (Babák), předsednictví Výkonného výboru Asociace ligových klubů házené (Schneider)
i zastupování zájmů klubu SKKP Handball
Brno, se kterým jsou již více spjati, než se
spícím klubem Házená Tišnov.
Kdo zdvihne štít?
Klíčovým problémem na menším městě,
jakým je Tišnov, a to u každého sportov-
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ního klubu, je existence „tahounů“, osobností, které jsou ochotny rozvoji sportu
a výchově nastupujících generací dát nejen
profesionální kvalitu, ale i všeobjímající
zápal a náboj. To mi jednoznačně vyznívá
ze všech rozhovorů, které jsme k tématu
historie a současnosti házené v Tišnově
vedli. Ať už šlo o matadory a pamětníky
slavných časů, nebo o současné profesionály. Slovy Jana Schneidera: „Nám ale naprosto chybí činovníci. Trenéři by se ještě dali
pozvat nebo přitáhnout z jiných klubů. Ale
tito lidé se chtějí věnovat výhradně sportu,
a ne ztrácet čas s administrativou. Organizační talenty ochotné věnovat se chodu klubu
a jeho činnosti postrádáme.“
Existuje ovšem zájem a připravenost
k podpoře obnovy činnosti oddílů házené
v klubech měst, kde se historicky házená hrála, a to na straně krajského svahu
házené. Což potvrzuje jak krajský manažer Václav Horáček, tak předseda JmKSH
Antonín Levíček: „Změnou struktury ČSH
jsme v rámci krajských svazů získali místa
krajských trenérů, kteří mají zároveň roli
metodiků a podpory tréninkových struktur
v jednotlivých klubech. Mohou tak pomoci
nastartovat činnost oddílu tam, kde začíná
nebo je v nesnázích.“
V hledáčku Jihomoravského krajského svazu je mezi kandidáty na podporu
na prioritním místě Tišnov. „Především
proto, že je Tišnov jediným klubem našeho
krajského svazu, který nemá žádné družstvo
v soutěžích,“ uvádí krajský manažer Horáček. „A také proto, že je v Tišnově perfektní zázemí pro házenou v podobě sportovní
haly,“ doplňuje krajský předseda Levíček. „Nehledě na dlouhou tradici házené
v tomto městě,“ dodává. Vedle Tišnova by
se s podporou svazu mohla házená vrátit i do dalších měst, kde byla její tradice
přerušena, jako tomu bylo např. v Adamově nebo Zbýšově.

Budoucnost je nejistá,
ale ne bez naděje
„U učitelů tělocviku!“ se téměř jednohlasně shodnou někdejší letití hráči
a zkušení trenéři Zdeněk Jílek a Bohumil
Kabeš v odpovědi na moji otázku, odkud
by se obnova aktivní házené v Tišnově
měla začít. Už ale nesdílí stejnou míru
optimismu, zda je to prakticky možné.
Příkladem dobré praxe, kterou by se
noví zakladatelé házené měli inspirovat,
je práce tišnovského basketbalového klubu. „Staví na všeobecné tělesné průpravě,
se kterou začínají, a teprve později nastupuje specializace. Základním předpokladem
pro výkonnost je gymnastická a atletická
průprava, pružnost a koordinace pohybů.
A na to se pak může navazovat sportovní
zaměření,“ míní Karel Švábenský.
Obrovský problém, který ovšem „tiká“
pod povrchem současné společenské nejistoty, je nezodpověditelný otazník, zda se
děti po tak dlouhém pandemickém zákazu
sportovní činnosti do svých kroužků a klubů vůbec vrátí. „Můžeme očekávat až fatální
propad zájmu,“ dělá si vrásky z budoucnosti krajský házenkářský předseda Levíček.
Lépe na tom budou sporty, které pro své
členy alespoň alternativní podmínky vytvářely. Tam, kde byl útlum úplný, nemusí
k probuzení z hibernace vůbec dojít.
Možná tím získají na vysoké aktuálnosti dřívější plány na zřízení tříd na ZŠ
nám. 28. října s rozšířenější všeobecnou
sportovní přípravou, jak vzpomíná Karel
Švábenský. „Ale dosud to vázlo na lidech
a také to záleží na postoji vedení školy. Celkově v Tišnově ubylo lidí, kteří by se starali
o děti a mládež,“ uzavírá.
Epilog, nebo nový prolog?
Je řada respondentů, s nimiž by bylo
možné o osudech házené v Tišnově mluvit.
I tak je jasné, že situace tohoto v našem
městě druhdy velmi populárního sportu
budí emoce a rozpaky. A třeba znovu probudí nejen diskusi, ale i aktivní zájem.
Nyní aktivní házená v Tišnově neexistuje. Nakolik je však stoletá cesta kostrbatá, její pokračování, stejně jako jiných
sportů, bude takové, jací se na ni postaví
lidé. Věřme tomu, že aktivní a zodpovědní tahouni se vztahem k dětem a mládeži
a se zájmy vyššími než vlastní prospěch.
Až pak bude čas k oslavě výročí a bude si
ho opět mít kdo s hrdostí připomenout.
Foto: archiv Bohumila Kabeše,
z Kroniky dívčí házené Zdeňka Jílka
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Co dělá kraj pro občany

O roli Jihomoravského kraje v životě města Tišnova
Dušan Kalášek, Vladimír Vecheta

Co by bylo dobré připomenout a zopakovat nám všem z pohledu práce a investic Jihomoravského kraje v našem městě,
jsme se zeptali starosty obce Železné
Radomíra Pavlíčka.
Radomír Pavlíček je člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje, předseda Výboru pro regionální rozvoj a místopředseda Výboru pro meziregionální vztahy,
starosta obce Železné a krajský předseda
hnutí STAN Jihomoravského kraje.
Kdybyste měl ve stručnosti několika
větami popsat, co nejdůležitějšího dělá
Jihomoravský kraj pro Tišnov a Tišnovsko, co by to bylo?
Pro začátek malé připomenutí, co vlastně Jihomoravský kraj dělá. Především
zřizuje a provozuje nemocnice a záchrannou službu, profesionální hasičský sbor,
domovy seniorů, sociální služby, všechny střední školy, udržuje, rekonstruuje
a staví komunikace 2. a 3. třídy.
To je docela zvláštní, protože spousta
lidí v Tišnově možná ani netuší, díky
komu mohou využívat občanskou vybavenost a služby ve svém bydlišti. Většinou vše spojují s městem, a dokonce ti
starší ještě hovoří o zásluze „národního výboru“, ač je to často hlavně díky
Jihomoravskému kraji. Čím myslíte, že
je tato neznalost způsobena?
Občané obecně nerozlišují, kdo za čím stojí,
protože když něco potřebují a „ONO“ to funguje, nebudou se přece do detailu zajímat,
jestli je to zásluhou někoho z města nebo
naopak někoho mimo, například někoho
z Jihomoravského kraje. A je to dobře, protože asi nejdůležitější je fakt, aby věci fungovaly. Běžný občan, pokud se nestane něco
závažného, nepřijde s krajem vůbec do styku, ale přesto se kraj o občana stará natolik zodpovědně, že je občan s činností kraje
každodenně konfrontován. Proto je dobré
jednou za čas vysvětlit, jaká je situace.
Když si to přiblížíme na město Tišnov,
o které instituce a oblasti života a služeb se kraj stará?
Pokud si teď spolu uděláme virtuální
procházku po Tišnově, můžeme ji zahájit
22

nými informacemi. To může konkrétně
v Tišnově znamenat chybné rozlišování
mezi činností a působením města a kraje. Samozřejmě že mi tato situace není
lhostejná, a právě proto se nyní snažíme
objasnit působnost Jihomoravského kraje
na Tišnovsku.

Radomír Pavlíček.

Foto: osobní archiv

pod Klucaninou. U výjezdu na Hradčany
máme stanici Hasičského záchranného
sboru JMK, který kraj zřizuje a financuje.
Dále narazíme na Domov mládeže, kde
je opět zřizovatelem a provozovatelem Jihomoravský kraj. Hned naproti je tišnovská nemocnice, opět provozovaná JMK,
stejně jako Zdravotní záchranná služba.
Projdeme-li se dále ulicí Riegrovou směrem k náměstí, půjdeme kolem Gymnázia, které také zřizuje a provozuje JMK,
a na náměstí Míru dojdeme až ke Střední
škole a Základní škole, pro Tišnováky
známé jako Zemědělské učiliště. Projdeme dále až k nádraží, kde funguje celý Integrovaný dopravní systém (IDS JMK),
který provozuje Jihomoravský kraj. V oblasti sociálních služeb je významným počinem zřízení a provoz Domova pro seniory
v Předklášteří. Dá se říct, že tišnovští občané se s činností Jihomoravského kraje
setkávají od útlého věku přes zralá léta života až do svého stáří, aniž by si uvědomili
významnou funkci a roli kraje.
Nízké povědomí o krajských aktivitách
není asi dobrou vizitkou komunikace
kraje s jeho občany.
Nízké povědomí občanů o aktivitě kraje
vnímám jako holý fakt, který koresponduje s obecně platnými zákonitostmi
naší současné společnosti, která je přehlcována různými, někdy i protichůd-

Z toho, co jste z aktivit kraje uvedl, se
v posledním období podařila v tišnovském regionu řada investičně náročných akcí.
Je toho docela dost, a když to budu popisovat konkrétně, zdá se mi, že mezi
důležité investiční projekty patří několik aktuálně realizovaných staveb a také
několik plánovaných projektů, které se
v dohledné době budou zahajovat.
Určitě bych rád zmínil novostavbu Ambulantního traktu Nemocnice Tišnov,
který je od září 2019 budován v místě,
kde do roku 2016 stál areál nemocniční autodopravy. Jedná se o první etapu
celkové přestavby a modernizace zdravotnického zařízení. Bude to dvoupodlažní pavilon o zastavěné ploše více než
800 m2. V budově o stranách 30 × 27 m
bude umístěna centrální nemocniční evidence, nemocniční lékárna, zázemí autodopravy a především nové ordinace lékařů. Dům, který bude plně bezbariérový, se
stane pracovištěm pro 25 osob. Součástí
výstavby je také vytvoření parkoviště pro
pacienty a zaměstnance nemocnice o celkové ploše více než 500 m2. Cena díla činí
51 298 557 Kč bez DPH. Stavební realizace bude dokončena v dubnu 2021.
Atraktivně a účelově řešená stavba
ambulancí je pro občany Tišnova klíčová. Co zajímavého je ještě z investic
Jihomoravského kraje v Tišnově realizováno nebo se připravuje?
Z toho, co se již z titulu Jihomoravského
kraje v Tišnově realizovalo, bych chtěl
zmínit rozsáhlou investici rekonstrukce
krajské komunikace II/379 na ulici
Brněnská v Tišnově, kde byla předmětem projektu rekonstrukce silnice II/379
v intravilánu města včetně křižovatky se
silnicí II/377 a navazujícího úseku silnice
II/377. Celková délka rekonstruovaných
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komunikací je 1,140 km. Zahájení projektu bylo v roce 2017 a ukončení v roce
2019, celkové náklady byly 37,5 mil. Kč.
Na začátku našeho rozhovoru jste zmínil, že investice v našem regionu Tišnovska jsou účelově využity nejenom
pro samotné město Tišnov, ale také pro
infrastrukturu a dopravní obslužnost
směrem do a z Tišnova. Byly nebo budou nějaké investice zaměřeny z Jihomoravského kraje také tímto směrem?
Kraj se zajímá o stav dopravních uzlů a infrastruktury měst a obcí a jednou z těchto
investic, která se přímo dotýká města Tišnova, je rekonstrukce krajské komunikace II/379 Deblín–Tišnov. Celková délka rekonstruovaného úseku, s částečnou
korekcí směrového vedení, úpravou šířkového uspořádání, okrajů vozovky a okolního dopravního prostoru včetně revize stávajícího systému odvodnění komunikace,
činí 6,356 km. Zdánlivě krátký úsek, ale
ve složitém terénu, a hlavně na hlavním
tahu navazujícím na dálnici u Velké Bíteše. Rekonstrukce silnice byla realizována
souběžně se souvisejícími objekty a úpravami či přeložkami inženýrských sítí.
Zahájení tohoto projektu bylo v nedávné
době, v roce 2016, a ukončení projektu
se podařilo v plánovaném termínu 2018,
přičemž celková částka této rekonstrukce
činila 277 328 639 Kč.
Částky, které uvádíte, jsou opravdu doslova gigantické. O to více je zřejmá
role JMK. Bydlím v Tišnově skoro půl
století, a co si pamatuji, tak už před 25
lety se mluvilo o nutnosti opravy městské komunikace ulic Riegrova, Černohorská. Mě osobně to trápilo hlavně
proto, že jsem se svojí rodinou bydlel
více než 15 roků na křižovatce Riegrova a Dvořákova a výjezd do křižovatky
byl vždy komplikovaný. Také se skoro 25 roků hovoří o tom, proč město
v této strategicky důležité křižovatce
nevybuduje kruhový objezd. Myslíte,
že je něco podobného reálné?
Vámi popisovanou situaci znám velmi
dobře, protože ulicí Riegrova a Černohorská jezdívám domů a do zaměstnání
směrem k obci Železné. Stav této krajské komunikace je technicky složitý.
Tato silnice má značně nerovný povrch
s celou řadou vyskytujících se poruch
a její stav je poznamenán prováděním
inženýrských sítí zvláště kanalizačních
stok, intenzivním provozem těžké dopravy a působením spodních vod v převážné
TN 04/2021

Ambulantní trakt Nemocnice Tišnov.
projektová vizualizace

části trasy. Zdrojem ohrožení bezpečnosti provozu je stávající šestiramenná
úrovňová křižovatka v místě napojení
silnice II/377 se silnicí III/3778 a místních komunikací. Křižovatka je značně
nepřehledná, dezorientující a dopravně
obtížně řešitelná. Parkování a odstavení
jsou v současnosti živelné a nevyhovující
především na okrajích komunikace. Pro
zajištění dostatečného počtu parkovacích míst a bezpečnosti provozu v centrální části města Tišnova je nutné zřízení
parkovacích zálivů podél silnice mimo
jízdní pruhy. Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zvláště chodců je třeba
zřízení chráněných přechodů pro chodce v místech křížení hlavních dopravních proudů a především zřízením malé
okružní křižovatky. V současné době se
připravuje výběrové řízení na zhotovitele
opravy komunikace II/377 Tišnov – ul.
Riegrova, Černohorská. Předpokládané
náklady JMK jsou 56 mil. Kč.
Je role kraje v rozvoji regionů víceméně jen na poli investičním?
Kraj určitě není jen bezedná „banka“, ale
jeho úlohou je poskytovat obcím přede-

Současný stav vozovky na ulici Černohorská.
Foto: Dušan Kalášek

vším metodickou, servisní, odvolací
a kontrolní činnost. Kraj by tady měl
fungovat spíše jako metodická podpora
tak, aby se starosta obce dokázal orientovat v kompetencích a úkolech, které má
plnit. Nicméně správní záležitosti jsou
různě propleteny, a tak je nutné rozlišovat různé gesce.
Jsou gesce, které řeší Tišnov jako obec
s rozšířenou působností (ORP) ve svém
území celého regionu, např. sociální
služby, územní plánování a stavební záležitosti. Na kraji pak končí stížnosti,
které ORP nemůže vyřešit, ať už se jedná
o oblast zdravotnictví, školství, nebo stavební. Naproti tomu např. oblasti regionálního rozvoje, zaměstnanosti, kultury,
oblasti cestovního ruchu a turistiky jsou
plně v gesci jednotlivých obcí. K tomu
tu máme ale rovněž DSO (Dobrovolný
svazek obcí), který se svým Centrem servisních služeb poskytuje obcím takovou
součinnost, které není ORP schopna dodat a JMK to kapacitně nemůže zvládat.
Pomoc obcím spočívá především v přípravě právních dokumentů, zajištění odborných konzultací, vzdělání v oblastech
veřejné správy, přípravu, řízení a administraci projektů obcí, monitoring dotačních titulů, projektové poradenství obcí,
konzultace k veřejným zakázkám.
Nakonec bych Vás požádal o rekapitulaci a pár slov našim čtenářům na závěr našeho rozhovoru, za který Vám
tímto děkuji.
V regionu Tišnovsko byla podpořena
spousta dalších akcí jednotlivých obcí
v řadě oblastí. Doprava, veřejné budovy,
kultura, školství, sociální a zdravotní
služby, dobrovolní hasiči… Namátkou
je to i oblast turistiky, kde kraj vyhledává možné turistické cíle a ve spolupráci
s obcemi se je snaží propagovat a nabízet široké veřejnosti. Nedílnou součástí
činnosti kraje jsou různé dotační tituly
pro obce, jako například dotační oblast
„Služby na venkově“. Tato podpora míří
na zachování provozu venkovských prodejen na malých obcích, provozu míst
Pošta Partner a další vybavenost a dostupnost služeb na venkově.
Rád bych nakonec poděkoval všem spolupracujícím jedincům a organizacím,
místním sdružením, podnikatelům a občanům, kterým není lhostejný rozvoj Tišnovska. Zároveň chci všem v roce 2021
popřát zdraví a pochopení nelehké situace a těším se na další setkání.
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Galerie Josefa Jambora v dubnu
Marta Sylvestrová

Vzhledem k přetrvávajícím epidemiologickým opatřením musela Galerie
Josefa Jambora upravit výstavní plán
letošního roku. V únoru a březnu, kdy
se měl uskutečnit projekt docenta Jana
Laciny a Petra Halase Vcházení do obrazů Josefa Jambora, byla galerie uzavřena.
Jsme tak nuceni přesunout Jamborovu
výstavu na podzimní termín, neboť dva
stěžejní obrazy, které měly být vystaveny
v Tišnově, jsou součástí výstavy v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě,
kde projekt v dubnu pokračuje. Nyní připravujeme pro galerijní prostor výstavu
malíře Milana Magniho, který byl jako
člen brněnského TT klubu (1991–2016)
jedním z výrazných mladých talentů devadesátých let. Tehdy vytvářel svá díla
ve společném ateliéru v Kuřimi s Petrem
Kvíčalou a Marianem Pallou, pak přesídlil na čas do Francie. Nyní žije a tvoří
ve Svatoslavi nedaleko Tišnova.
„Obraz není jen to, co je vidět – to
podstatné se děje ve vědomí,“ říká malíř Milan Magni v rozhovoru, který s ním
vedla Hana Fadingerová:
Co to znamená, zabývat se v současné
době malbou? Jaké další významy s sebou nese, že se autor, který má dnes
k dispozici různé nové výtvarné technologie a média, přesto uchýlí k disciplíně malby, která má za sebou tisíciletou historii promítající se i do její
současnosti?
Považuji za štěstí, že jsem za totality prošel na tehdejší „Šuřce“ (SUPŠ) klasickou
(konzervativní) výukou tak, je se to učilo
od renesance (říkalo se tomu realismus,
ale byla to vlastně jakási nápodoba, mimesis, kdo nejlépe „oskenoval“ model, ten
byl chválen), takže v prváku jsme začali
kresbou přírodnin, pak jednoduchých geometrických předmětů, pak přišlo ve druháku na řadu zátiší, portrét, draperie, figura a ve čtvrťáku, jako nejvyšší stupeň
akademismu, se dělala figurální kompozice. Kresbu tam tehdy učil Antonín Odehnal a to byl mistr tohoto konzervativního
způsobu výuky, žák Silovského a fakt to,
co učil (kresbu), sám uměl. K tomu dílenská průprava v ateliérech, plus technologie, v podstatě schéma Bauhausu. Tehdy,
v těch sedmdesátých letech, se o nějakém
24

konceptualismu nikomu u nás ani nezdálo. V dějinách umění jsme došli před maturitou k impresionismu, někteří učitelé
občas spiklenecky promluvili o Matissovi
a Picassovi (především sochař Lubomír
Martínek!), z tuzemského umění jsme se
něco dozvěděli o Osmě a v brněnském kontextu o Foltýnovi, Královi apod.; něco bylo
k vidění v Moravské galerii a na Špilberku.
My odvážnější jsme občas někde koukli
do starých časopisů (Výtvarné umění) ze
šedesátých let, tam byl třeba Medek (zjevení!), Kolíbal (nerozuměli jsme), Palcr,
Slavík, a bylo to v tom normalizačním dusnu jako závan čerstvého vzduchu z nějaké
jiné planety. Atmosféra byla jinak chmurná, na Šuřce kromě Chatrného (ten nás
sice neučil, jeho radiace ale působila „skrz
zdi“) nebyl nikdo, kdo by nějak držel krok
se světem.
Takže já jsem vlastně poznal svět /
výtvarné umění / malbu ještě před
konceptem! A nijak toho nelituji. Dalo
mi to moc, získal jsem jistotu ve výtvarném řemesle, takže teď nemusím s ničím technicko-technologickým bojovat
a taky jsem si už tehdy uvědomil, že ta
akademická platforma mě neuspokojuje,
už tehdy jsem věděl, že nechci ZOBRAZOVAT, ale vyjadřovat, evokovat nebo
– nejvýstižněji – něco o sobě a potažmo
o světě SDĚLOVAT a formu toho sdělení nechci odvozovat z vizuálně vnímaného světa. Co se týká barvy, tak to bylo
jinak, analyzoval jsem barevnost přírody,
propadl jsem kouzlu sledování atmosférických změn a jejich záznamům. Čistý
kolorismus, moje barevnost je, a asi to
tak už bude navždy, odvozená z přírody,
v tom jsem se potkal později s Vojtěchem
Štolfou, to byl, co se týká barevných škál
a zacházení s barvou obecně, velký mistr.
Hledal jsem odpověď na otázku, co s klasickou malbou? Intuitivně jsem cítil, že

jenom s kolorismem si nevystačím, a tady
někde nastoupil ten koncept, jako jisté
podprahové schéma, jako jistý imperativ,
později už racionálně používaný. Sám obraz, dobře namalovaný, je málo, to je normální, to je řemeslná povinnost, musí tam
být i něco navíc. S obrazem se musí jinak
zacházet, uvádí se do jiného kontextu, je
spíš jakýmsi návodem pro vnímavého diváka, jakýmsi zaklínadlem, magickým
portálem, kterým a skrz který lze vstoupit
do jiného světa, kde platí jiné zákonitosti.
Tenkrát jsem také pro sebe objevil metody
práce s aluzí, používal jsem citace, parafráze, persifláže, mystifikaci a blasfémii, hommage a interpretace a jiné zábavné „finty“,
které plně vyjadřovaly můj tehdejší přístup
k umění, a to všechno jsem kombinoval
s výrazovými prostředky konceptuálního
umění. Mám na mysli pár triků čistě formálních: řady, série, důraz na ideu a jistou
redukci výtvarné formy s důrazem na to,
co se odehrává v hlavě vnímajícího/diváka
atd. Prostě obraz není jen to, co je vidět,
ale i něco ZA ním, vedle něj nebo mimo něj,
a nejlépe když je obraz jen jakousi iniciací
a to podstatné se děje ve vědomí.
Řekni mi ještě něco o svém dědečkovi,
nevěděla jsem, že máte umělecké sklony v rodinné historii.
Můj děda Rostislav (říkal si Sláva a podepisoval se S. Magni) se narodil ve Vídni
do italské rodiny, jeho otec (Francesco
Serafino Magni) pocházel z italské Lombardie a byl to excelentní dekoratér, poté,
co Rakousko-Uhersko ve válkách tu Lombardii ztratilo, rozhodl se být občanem
podunajské monarchie. Založil v Telči dekoratérskou dílnu a děda se u něj vyučil
dekoratérem a písmomalířem. Spolu provozovali živnost až do roku 1948 – věnovali se všem výtvarným požadavkům města a okolí (kulisy pro divadlo, výzdoba sálů
na bály, šibřinky, taneční, pamětní listiny,
výzdoba měšťanských interiérů apod.), ale
hlavně byli navázaní na zámek, kde restaurovali tapisérie, nábytek a obrazy.
Celý obsáhlý rozhovor s Milanem Magnim si budete moci přečíst v katalogu výstavy Opus Magni, kterou nyní v Galerii
Josefa Jambora připravujeme na duben až
červen.
TN 04/2021
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Tišnov očima malířů se prodlužuje
Eva Vávrová, Zdeněk Jílek

Přichází jaro, ale život s koronavirem
se zatím příliš nezměnil. Není však v povaze člověka se vzdávat. I proto se spolek
Art Periscope rozhodl navázat na úspěšnou vánoční výstavu betlémů ve výkladech tišnovských domů a ve spolupráci
s městem Tišnov a Městským kulturním
střediskem a Muzeem města Tišnov obdobně připravil výstavu obrazů. Ve výlohách jste se mohli seznámit s obrazy celé
řady umělců. Motivem byl Tišnov, dvě zastavení byla věnována speciálně úzkým
tišnovským uličkám.
Ani tento projekt nebylo možné zorganizovat bez opětovné spolupráce řady osob
a institucí. Děkujeme proto institucím
a majitelům výloh jednotlivých obchodů
za jejich zapůjčení po celý měsíc včetně
úhrady energie. Jmenovitě Ing. Zuzaně
Brzobohaté (dům č. 153, ul. Brněnská),
Davidu Trnkovi (Caffe La Passione, ul.
Brněnská), Ing. Josefu Kavalcovi (BAUMAT, s. r. o., ul. Brněnská), paní Nicole
Wald (výloha u TOP Autoservisu na Bezručově), středisku volného času INSPIRO
(ul. Riegrova), ZŠ 28. října Tišnov, Leoši

Jedna z instalací výstavy obrazů Tišnov očima malířů.
Foto: Michal Beneš

Nejezovi, Ing. Daně Buterinové (oba ul.
Jungmannova) a Petru Zedníkovi (JICOM,
spol. s r. o., ul. Halouzkova). Za zapůjčení
panelů děkujeme ZŠ Dolní Loučky a obci
Předklášteří, za palety Ing. Josefu Kavalcovi (BAUMAT, s. r. o.).
Jarní náladu navodila zahradnická
aranžmá, která věnovali Zahradnictví
u Kopřivů (výlohy domu č. 153, ul. Brněnská), Zdeněk Daniel – zahradnictví
(výloha BAUMAT), Ing. Jan Kopřiva – in-

teriérové rostliny (vestibul ZŠ 28. října)
a Flotina s. r. o. (výlohy domu č. 1886,
ul. Jungmannova a výloha vedle TOP
Autoservisu). Technicky vypomohl také
Ing. Václav Drhlík.
Velký dík patří těm, kteří zapůjčili obrazy pro výstavu a doplnili tak vystavený počet na cca 70 děl. Děkujeme také
čestnému členu spolku Art Periscope,
prof. MUDr. Antonu Kollárovi, DrSc., za finanční dar pro dotisk jubilejních triček
s obrazem malíře Antonína Vojtka, o které
byl mezi návštěvníky výstavy velký zájem.
I přes nepříznivou epidemickou situaci se podařilo výstavu včas připravit
a informace o ní zveřejnit v Tišnovských
novinách a Tišnovské televizi, včetně plakátů v Tišnově i okolí. Výstava neunikla
ani pozornosti regionálních médií. Přišla
v čase, kdy je z důvodů pandemie omezen
svobodný pohyb nás všech způsobem,
který jsme si ani neuměli představit.
Doufáme, že Vám naše výstava pomohla
tyto chvíle překonat.
Důležitá informace: výstava je prodloužena do 5. dubna, tedy do Velikonoc!

dubnové akce knihovny
Edita Hečová

Výtvarná soutěž:
Vezmi si pastelku, tužku, štětec…
1. 4. – 18. 6. 2021
Městská knihovna Tišnov – oddělení pro
děti a mládež vyhlašuje již 5. ročník výtvarné soutěže „Vezmi si pastelku, tužku,
štětec …“ Pro letošní ročník jsme vybrali
téma: Vznik a život knihy.
Vaší tvořivé fantazii se meze nekladou,
může se jednat o obrázek, komiks nebo
jakýkoliv jiný, originální výtvor na dané
téma. Své práce odevzdávejte v Městské
knihovně Tišnov, nejpozději do 18. 6.
2021. Na zadní stranu výtvarné práce
uveďte následující informace:
• jméno a příjmení autora / u společné
práce třídu a školu nebo skupinu
• věk dítěte nebo ročník ZŠ/MŠ
• telefonní nebo e-mailový kontakt
TN 04/2021

S ohledem na vývoj epidemiologické
situace doporučujeme osobní odevzdání prací domluvit předem telefonicky:
530 334 017 nebo e-mailem: michala.hrboticka@kulturatisnov.cz.
Výtvarné práce budou hodnoceny v kategoriích:
• mateřské školy
• stupeň základních škol
• stupeň středních škol
A následně vystaveny v městské knihovně a ve veřejném prostoru města Tišnova od července do září 2021. Konkrétní
umístění bude upřesněno.
Snídaně v knihovně – online
22. 4. 2021 v 8.30
Vzhledem k vývoji situace se snídaně nemusí vysílat z knihovny, ale můžete ji

sledovat online po registraci na platformě www.redbuttonedu.cz/registrace. Registrace je zcela zdarma.  
Všechny aktuální informace, včetně tématu
a přednášejícího, budou zveřejněny na webu
knihovny a FB profilu knihovny.

Z loňského ročníku výtvarné soutěže s názvem „Ilustrace v dětské knize“.
Foto: archiv Městské knihovny Tišnov
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od 1. 4. 2021 tišnovská televize pouze na youtube
Jak a kde se podívat na Tišnovskou televizi
Pavel Hanák

Vážení diváci Tišnovské televize, jak
jsme vás informovali v předchozích vydáních Tišnovských novin, tak od 1. dubna
2021 bude možné sledovat naši televizi
prostřednictvím YouTube kanálu a dojde
k ukončení vysílání prostřednictvím kabelového televizního rozvodu. Připravili
jsme úpravu celého kanálu a tyto změny
vám představíme. Pro mnoho z vás je
sledování Tišnovské televize prostřednictvím internetového YouTube kanálu
běžné, ale vám, kteří s tímto nemáte zkušenost, chceme nabídnout několik rad,
jak na to, a případně vám navrhneme alternativu, jak naši tvorbu zhlédnout.
Co naleznete na YouTube kanálu
Tišnovské televize
YouTube kanál TTV vznikl již v roce
2009, ale videa z našeho města se objevovala i na dalších místech, proto jsme
maximální počet audiovizuální tvorby
sjednotili, roztřídili a umístili na jedno jediné místo. Dnes má YouTube kanál TTV
okolo jedenácti set videí a další stále přibývají a přibývat budou.
Abyste se dokázali lépe orientovat
v tom obrovském množství videí, roztřídili jsme je do tematických i žánrových celků, které se na YouTube kanálu nazývají
Playlisty, ty jsme navíc sdružili do okruhů a vybavili je jednotnými orientačními
grafickými prvky.
Jak se dívat na YouTube kanál
Tišnovské televize
Již minule jsme psali o tom, že lze
YouTube kanál sledovat buď prostřednictvím počítače, mobilních zařízení
nebo chytré televize, které jsou připojeny k internetu. Zde je jednouchý návod
krok za krokem.
A.	Dívám se pomocí internetového
prohlížeče na počítači
1. Otevřete si internetový prohlížeč
na počítači nebo tabletu. Nejpoužívanější jsou: Google Chrome,
Mozilla Firefox, Internet Explorer,
Safari.
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Domovská stránka YouTube kanálu TTV.

1. V
 še, co se týká oficiálních aktivit našeho města, naleznete v okruhu s názvem Město Tišnov, kde se nachází
playlisty: Z radnice, Proměny Tišnova, Zasedání zastupitelstva.
2. V samostatné kategorii se objeví playlisty, které se věnují: Vzdělávání, Sociální péči a Práci a podnikání.
3. To, že je Tišnov velmi bohatý na společenský, kulturní a sportovní život,
není třeba zdůrazňovat, a proto se mu
věnuje okruh s názvem Život v Tišnově, kde naleznete playlisty: Ze společnosti, Kultura, Sport a Spolky.
4. Veškeré pamětihodnosti a turisticky
atraktivní místa naleznete v kategorii
Křížem krážem Tišnovskem, kde se
2. Do adresního řádku prohlížeče zadejte URL adresu: youtube.com,
tím vstoupíte na webové stránky
YouTube.
3. Do vyhledávacího pole YouTube zadejte: tišnovská televize
a zmáčkněte na hledat (lupa)

objevují videa nejen z našeho města
– Poznej Tišnov, ale i z širší oblasti
s názvem Tišnovsko a zařadili jsme
sem i ikonický seriál Příroda Tišnovska s Janem Lacinou.
5. Pro ty, kteří se chtějí podívat do Archivu TTV, je připravena stejnojmenná kategorie, která obsahuje všechny
historické Týdeníky TTV, ale i zajímavý projekt Ukaž, co umíš a Kinematograf.
6. Pokud vás zajímají žánrová členění,
tak v kategorii Žánry naleznete: Reportáže, Rozhovory, Dokumenty
a do budoucna rovněž Živé přenosy,
respektive jejich záznamy.

4. Objeví se vám nabídka vyhledaných výsledků, kde uvidíte toto
pole, myší na něj klikněte.

5. Dostali jste se na stránky YouTube
kanálu Tišnovské televize, kde si
můžete vybírat z obsahu.
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C. Dívám se pomocí chytré televize
1. Na chytrých televizích bývá aplikace YouTube jejich standardní
součástí, pokud není, nainstalujte
si ji pomocí manuálu k vaší TV.
2. Na dálkovém ovladači stiskněte
tlačítko s nabídkou aplikací (například na TV Samsung je to barevný diamant)
3. Otevřete aplikaci
a do vyhledávacího
pole zadejte:
tišnovská televize
a zmáčkněte
na hledat (lupa)

B. Dívám se pomocí mobilní aplikace
1. Nainstalujte si do tabletu nebo telefonu aplikaci YouTube, pokud již
není předinstalována od výrobce.
2. Otevřete aplikaci a do vyhledávacího pole zadejte: tišnovská televize a zmáčkněte na hledat (lupa)

Kde můžete alternativně sledovat TTV
Zejména pro seniory, bez připojení
k internetu, jsme připravili místa, kde
mohou sledovat TTV. V rámci provozů MěKS lze sledovat TTV v Městské
knihovně Tišnov buď na počítači, kdykoli během otevírací doby, nebo v pátky
8.00–18.00 ve velkém sále. Turistické

informační centrum umožní sledování na počítači v otevírací době, nejdéle
však do 30 minut před koncem. V Kině
Svratka budou nejnovější pořady promítány ve vestibulu a ti dříve narození
možná nepohrdnou filmovým týdeníkem před představeními.
Jsme rádi, že TTV budou moci sledovat
i klienti Centra sociálních služeb, kde
dnes ani není kabelová televize. Jednou
týdně pro ně bude vyhrazen pravidelný
hodinový čas na promítání nejnovějších
videí i výběr dle jejich přání, a to v knihovně Penzionu na Králově 1742, kde jim navíc pracovnice CSS podá pomocnou ruku
se základní obsluhou PC. Přesný termín
bude zveřejněn, jakmile tuto službu epidemiologická situace dovolí.
Pomoc těm, kteří si nebudou vědět rady
O radu a pomoc lze také požádat prostřednictvím našeho e-mailu:
televize@kulturatisnov.cz
nebo pondělky a středy 9.00 –15.00 hod.
na telefonním čísle:
+420 530 334 015

INZERCE
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Velikonoční příběh v přírodě
Křížové cesty staré i nové
Vladimír Vecheta

Rozjímání v chrámu přírody v čase vánočním jsme věnovali prostor v Tišnovských novinách č. 1/2021 při toulce krajinou okolí Níhova, v níž vytvořil duchovní
zákoutí nová, či obnovil stará bítešský sochař Lubomír Lacina. Zvláštní místo mezi
drobnými duchovními stavbami v krajině
mají křížové cesty. Série čtrnácti malých
kaplí či jinak ztvárněných znamení vedoucích od úpatí na vrcholek nějakého kopce.
Křížová cesta odráží lidové pojetí trasy,
kterou absolvoval Ježíš Kristus v Jeruzalémě při svém odsouzení a ukřižování, jak
o tom pojednává biblický příběh. Má čtrnáct zastavení jako čtrnáct situací, které
se na trase odehrály. Ježíšova cesta vedla
na vrcholek hory Golgoty, latinsky zvané
Kalvárie. Proto jsou i naše křížové cesty situované jako trasa k vrcholku kopce a nezřídka se na jejich konci nachází výrazný
kříž nebo celé sousoší scény ukřižování.
Jednu takovou na vrcholek kopce
Chochole mezi Níhovem, Lubným a Rojetínem jsme si už tehdy při připomínce
díla mistra Laciny zmínili. Nyní se podíváme po dalších zajímavých, na které se
můžeme z Tišnova vydat. A nemusíte být
zrovna nábožensky založený člověk, aby
se pro vás takové místo stalo hodné pozornosti, zastavení a třeba i výšlapu.
Ke Třem křížům
Klasickou křížovou cestu vedoucí navíc na s letitou tradicí spojené poutní
místo najdeme na okraji Chudčic u Veverské Bítýšky nad horním koncem Brněnské přehrady.
K nástupu k první z kaplí křížové cesty (N 49°16.85812', E 16°27.46568') se
dostaneme buď horní cestou od hřbitova,
kde je parkoviště, nebo od autobusové zastávky u Chudčické lípy. Tato část Chudčic nese název Na Hrázi, což připomíná
někdejší rybník na potoku Kuřimce. Přes
potok se musíme také dostat, chceme-li
dojít k patě úbočí kopců nad vesnicí, kam
se hledaná křížová cesta ubírá.
Křížová cesta z Chudčic k poutnímu
místu U Tří křížů byla postavena roku
1856 podle projektu architekta Eduarda
Svobody. Je tvořena čtrnácti výklenkovými kapličkami a její stavbu financovali
28

majitelé nejbohatších chudčických usedlostí. Začíná na jihovýchodním okraji obce
lemována jírovcovou alejí až k okraji lesa.
Poté pokračuje vzhůru do Podkomorských
lesů. U osmého zastavení máme po pravé
ruce cca 100 m dlouhou odbočku po zelené
značce ke kapli Panny Marie Pomocnice
nad pramenem pitné vody. I tato kaple
vznikla v souvislosti s křížovou cestou,
jak je však vidět, nebyla do její trasy ani
zakomponována, natož aby na ní byla nějakým důležitým cílem. Tím hlavním byla
kaple sv. Kříže, která stávala na horní
hraně svahu nad údolím řeky Svratky zřejmě již někdy od 13. stol. Závěrečný úsek
křížové cesty je tak turisticky opravdu náročný. Jednak je nutné po železných schodech překonat ohradu obory, která obepíná
celý lesní komplex hory Trnůvka. Načež
za ohradou následuje výstup po velmi strmém až skalnatém srázu od kaple ke kapli
až k lesnímu zákoutí se třemi kříži.
Kaple bývala významným poutním
místem, kterým procházely davy poutníků. Reforma císaře Josefa II. ji však
rozhodla jako náboženský stánek zrušit,
načež byla v roce 1784 dokonce i zbourána. Obliba místa ovšem nezmizela, a tak
na místě kaple byly vztyčeny tři dřevěné
kříže, které daly lokalitě i nový název.
Na místě starých dřevěných křížů nechali
roku 1902 vystavět nové kamenné manželé Perkovi z Chudčic, další kříž nechali
postavit manželé Navrátilovi. Místo je dodnes hojně navštěvováno. Pouť pod širým
nebem se zde koná na Květnou neděli
a o poslední neděli v červnu.

I. zastavení Křížové cesty na Veselí.

Od Třech křížů můžeme pokračovat
lesy obory po náhorní plošině směrem
na Rozdrojovice a dolů k Brněnské přehradě. Nebo se některou z lesních cest
nechat vyvést směrem do Moravských
Knínic a do Chudčic se vrátit cestou
po náspu někdejší železnice Kuřim – Veverská Bítýška, která zdejší obce spojovala a nyní slouží jako pěší a cyklistická
trasa podél Kuřimky.
Křížová cesta na Veselí
Naopak úplnou novinkou, která vzniká nyní doslova před očima, a ještě není
hotová, jsou zastavení křížové cesty
z Lomnice na Veselí. Vznikající soubor
zdejší křížové cesty je unikátní i v dalších rozměrech. Instalace jednotlivých
zastavení je výsledkem současné již více
jak desetileté tradice Velkopátečních
křížových cest na Veselí. Toto velikonoční putování se zrodilo z iniciativy
a následného hojného zapojení členů
lomnické farnosti, kteří spolu se svým
duchovním správcem P. Ervínem Jansou

Kapličky Křížové cesty z Chudčic ke Třem křížům.
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každoročně výstup z Lomnice na Veselí
na Velký pátek za každého počasí absolvují. Idea křížové cesty původně počítala
se zakončením až na Veselském Chlumu,
s ohledem na jarní počasí a také hostitelský zájem obyvatel Veselí uctít poutníky ve své vsi se nakonec ustálila kratší
varianta se zakončením u kaple Panny
Marie Karmelské na veselské návsi.
Ve stopách poutníků došlo následně po letech k fyzickému označení míst
jednotlivých zastavení duchovní křížové
cesty a to už byl jen krok k současné instalaci stabilních stél. Prvními instalovanými bylo I. zastavení, umístěné v Lomnici, a poslední XIV., umístěné u paty terasy,
na níž stojí veselská kaple. Tyto byly vy-

XIII. zastavení Křížové cesty na Veselí.

svěceny u příležitosti místních červencových poutí v roce 2020. Realizace křížové cesty se ujal Radim Tichý z Lomnice,
který pracuje na její postupné výrobě a instalaci. Jednotlivá zastavení mají podobu
nízkých pískovcových stél osazených nebo
protknutých železným křížem či jinými
symboly vystihujícími jednotlivé události
příběhu křížové cesty. Pořadí je označeno
kovovými římskými číslicemi. V současnosti je osazeno 8 ze 14 zastavení (první 4
a poslední 4), zbývající jsou označena v terénu dřevěným křížem s číslem a kresbou
budoucí podoby. Budoucí podoba křížové
cesty byla prezentována i na Dnech evropského kulturního dědictví v Lomnici.
První zastavení křížové cesty v podobě
misky (Pilát vydávající Ježíše k popravě si
umývá ruce na znamení, že to není jeho věc)
najdeme v Lomnici v ulici Na Potůčku
před domem č.p. 132 (N 49°24.21107', E
16°24.56898'). Odtud cesta stoupá po zeTN 04/2021

Křížová cesta bolestí regionu Olešnicka.

lené turistické značce až do Veselí. Pouze
u IV. a V. zastavení je třeba uhnout vlevo
na louku. XI., XII. a XIII. zastavení již malebně rámuje obec Veselí. Pokud si chcete
výšlap na Veselí prodloužit, doporučujeme
samozřejmě výstup na oblíbené vyhlídkové
místo Veselský Chlum (po asfaltové silnici
a žluté značce). Odtud můžete pokračovat
přes Veselskou ladu směrem na Brusnou
a přes obec, už bez značení, se vrátit starou cestou pod lesem zpět do Lomnice.
Křížová cesta bolestí regionu Olešnicka
Na třetí výpravu doporučíme křížovou cestu sice vzdálenější, ale především unikátní ve svém pojetí. Najdeme ji
nad městem Olešnice (N 49°33.22400‘,
E 16°25.14458‘). Vine se okolo asfaltové
silnice od hřbitovního kostela sv. Mikuláše na vrcholek kopce Kopaniny nad
známým skiareálem. Vznikla z iniciativy
tehdejšího duchovního správce P. Pavla
Lazárka a velké a nezištné pomoci nejen
olešnických obyvatel. Slavnostního posvěcení se dočkala v roce 2016.
Jednotlivá zastavení v podobě betonových sloupů nesou kované plastiky znamení s netypickými motivy. Křížová cesta
je zaměřena na bolesti regionu Olešnicka
a trýznivé milníky jeho historie. Tak zde
najdeme připomínky požárů, válek, epidemií, perzekucí, povodní i utrpení obyvatel,
které v minulosti kraj na českomoravském
pomezí postihly. Je poselstvím, že historická křížová cesta nekončí a nevyhýbá se

Kopaniny u Olešnice.

životu ani modernímu člověku. Poutavé
pojetí je shrnuto v průvodci touto křížovou
cestou dostupném na www.olesnice.katolik.cz/prilohy/article/415/kc_brozura.pdf,
nebo skrze přiložený QR kód do mobilu.
Návštěvu Olešnice netřeba omezit pouze
na křížovou cestu, i když výhled z rozhledny na vrcholku Kopaniny na město a jeho
okolí je překrásný v každém ročním období.
Zajímavou možností je okružní výlet na severovýchodní stranu do města, kde vás
značená cesta dovede až na hřeben, který
je zlomovým pásmem na doslovném okraji
Českomoravské vrchoviny. Dole pod vámi
se vine hluboké údolí Křetínky zahloubené
již v opukových horninách České křídové
tabule a ničím nestíněný obzor k severu
skýtá výhled do nesmírné šíře Polabské
nížiny a Podorlické brázdy. Proto zde není
vzácností spatřit celé panorama severních pohraničních hor od majestátních Jeseníků s Pradědem na severovýchodě přes
Králický Sněžník a hřeben Orlických hor
až po dlouho do jara bílý hřeben na severu
vzdálených Krkonoš. Kopec Špilberk nad
vesnicí Ústup býval známým vyhlídkovým
bodem, než jej nahradila dřevěná rozhledna na sousedním Zelenkově kopci. Ale
i bez rozhleden evokuje zdejší výhled pocit
pohledu ze střechy.

Veselka.

Nakonec stojí za zmínku nedaleká Veselka. Téměř vylidněně působící osada je
snad pro svůj „ustrnulý čas“ a zachovanou podobu vesnic Olešnicka chráněna
jako vesnická památková zóna. O něco
dále leží Kněževes, jejíž osudy jsou již
spjaty s nedalekou „vilou českých královen“ – hradem Svojanovem. Ale to už
jsme na hranicích Moravy a Čech i Pardubického a Jihomoravského kraje, a to
už je jiný tip na výlet.
Ať se vám velikonoční čas podaří strávit i v přírodě.  
Foto: Vladimír Vecheta,
Region Boskovicko, Zdeněk
Truhlář, Vilém Walter
29

kultura

Zahrada pozemských rozkoší Hieronyma Bosche
Ivana Kroutilová

V návaznosti na loňskou úspěšnou akci
Renesanční zahrada Leonarda da Vinciho
ve Farské zahradě připravuje na letošní
léto spolek CONTINUUM VITAE další
akci na téma Zahrada pozemských rozkoší Hieronyma Bosche. Ve Farské zahradě se můžete těšit od června do září
2021 na výstavu obrazů, také proběhnou
tři letní komponované večery, jejichž součástí bude divadelní představení, hudba,
zpětná projekce obrazů, fotosoutěž i další aktivity. Pro děti i dospělé bude přichystán tematický kvíz a šifrovačka.
Spolupořadateli jsou SVČ Inspiro,
MěKS, Karasovo divadlo, Václav Seyfert,
KVJ Tišnov, IDIGI a MAS Brána Vysočiny.

Prvním doprovodným programem této
akce je Fotosoutěž na téma: Inspirace
Hieronymem Boschem v dnešním životě. Fotosoutěž vyhlašuje SVČ Inspiro.
Pravidla fotosoutěže:
Platnost soutěže: 1. 5. až 31. 7. 2021
Účast v soutěži: Zapojit se může každý
občan z Tišnovska.
Pro účast stačí poslat 1–3 vaše nejlepší
a nejoriginálnější fotografie na e-mail: fotosoutez@svcinspiro.cz s uvedením jména autora, kontaktních údajů (telefon +
e-mail) a názvy fotografií.
Fotografie musí splňovat následující
parametry:
1. Fotografie musí být pouze v JPG.

2. Delší strana fotografie musí mít minimálně 3 000 px.
3. Každý fotograf může poslat do soutěže maximálně 3 fotografie.
4. Každá fotografie musí být pojmenována. Název uveďte při posílání
soutěžních snímků.
Podrobné informace a pravidla najdete
na www.svcinspiro.cz.
Ze všech fotek došlých do termínu
uzávěrky 31. 7. 2021 vybere porota
nejlepší fotografie na výstavu, která se
uskuteční v září ve Farské zahradě v Tišnově. Nejlepší fotografie budou oceněny
věcnými cenami na komponovaném večeru 17. září 2021.

Muzeum a jeho možnosti spojování v čase
Irena Ochrymčuková

Jak bylo mnohokrát zdůrazněno, muzea
jsou mostem mezi minulostí a současností.
Taktéž se často používá poučení, že člověk
má znát minulost, aby rozuměl současnosti a nebál se budoucnosti. To jsou velká rozmáchlá slova, ale muzeum je jedna
z institucí, ve které se to dá odůvodnit
úplně konkrétně. Předměty, které např.
Podhorácké muzeum získává do sbírkového fondu, mají značnou vypovídací hodnotu. Nejen svým materiálem, zpracováním,
technologií, uměleckou hodnotou, ale
i okolnostmi vzniku a vlastním příběhem.
Zmíním se o třech zajímavých sestavách
předmětů: o formách na dlaždice, o kávovaru zn. Lamka a o pískacích hračkách.
Zakoupená materiální památka na ojedinělé řemeslo, kdy vyučený zedník
ve 20.–40. letech dvacátého století ručně
vyráběl cementové zdobené dlaždice, je
velmi zajímavá. Docházel do malé dílny
v Tišnově Za Mlýnem denně (s výjimkou
mrazivého počasí) z Vohančic. Kromě
dlaždic vyráběl betonové roury a sloupky.
Řemeslo mu přinášelo vítaný přivýdělek
k malému zemědělskému hospodářství.
Z období 1. československé republiky pochází kávovar zn. Lamka. Skládá
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se z mnoha součástí na přípravu různých
druhů kávy, hlavně překapávané. Při shledávání kompletnosti se ukázalo (kromě
osudů výrobce – firmy Lamplota), jak majitelé opatrovali tento sváteční předmět. Dostal se do muzea až v rámci komplexního
úklidu v domácnosti v utlumeném režimu
posledního roku. Dodnes působí harmonickým estetickým dojmem a svou zachovalostí navozuje atmosféru příjemného posezení nad kávou v něm připravenou.
Hračky s harmonikovým trupem se
staly v 60. letech radostí dětí a zvukovou
zkouškou nervů rodičů. Autorkou návrhu
byla známá designérka s mimořádným
výtvarným a technickým přínosem Libuše Niklová. Její o dvacet let mladší práce
byly nesmírně oblíbené nafukovací hračky a mohutná sedací zvířátka.

Kávovar a hračky jsou výsledkem
tzv. muzejního sběru. Několik uměleckých děl instituce v loňském roce přijala darem. Všechny předměty se zapisují
do dvou stupňů evidence, data se přenášejí na krajské seznamy zpráv o činnosti
a do Centrálního evidenčního seznamu
Ministerstva kultury ČR. Pod každým
číslem je pro muzejníky a později pro návštěvníky uložena nejen určitá sbírková
věc, ale také doklad života lidí.
Obyvatelé Tišnovska vyhledávají Podhorácké muzeum kromě nabídek sbírkových předmětů i jako badatelé. Pracovníci
naopak vědí, kam se obrátit o případnou
zápůjčku na výstavu. Muzeum je zkrátka
se svým regionem spjaté.
Foto: archiv muzea

Pes s harmonikovým tělem a čumáčkem, konvice kávovaru Lamka, forma a matrice na dlaždice.
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Hlasujte a tvořte
s námi Tišnov!
www.tvorime-tisnov.cz
V srpnu loňského roku odstartoval první ročník participativního rozpočtu v Tišnově. Jedná se o proces,
ve kterém občané rozhodují o využití peněz z městského rozpočtu. Společně s Vámi jsme participativní rozpočet pojmenovali Tvoříme Tišnov.
Další etapa spočívala v podávání projektů občany. K naší radosti jsme obdrželi 13 projektů. Kontrolou formální správnosti prošlo celkem 11 návrhů.
Následně proběhla analýza proveditelnosti projektů, při níž vybrané odbory městského úřadu ověřovaly například to, zda projekt není v rozporu s legislativou či nehrozí-li kolize s připravovanými investicemi města.
Úspěšně prošlo 7 projektů, které navrhovatelé představili na veřejné prezentaci v pondělí 15. 3. 2021. Vzhledem k epidemické situaci, která neumožňuje osobní setkání, se veřejná prezentace uskutečnila on-line, tedy
formou videokonference. Přítomen mohl být kdokoliv, kdo se v daný čas přihlásil pomocí zveřejněného odkazu.
V průběhu prezentace byl také prostor pro případné dotazy účastníků. Záznam veřejné prezentace naleznete
na www.tvorime-tisnov.cz.
Spustili jsme hlasování, prostřednictvím kterého budou zvoleny vítězné projekty, jejichž realizace bude závěrečnou etapou participativního rozpočtu Tvoříme Tišnov.
Hlasovat můžete dvěma způsoby. Elektronicky – tedy prostřednictvím webu www.tvorime-tisnov.cz a papírovou formou – pomocí hlasovacího lístku, který naleznete níže a který je také k vyzvednutí na podatelně MěÚ Tišnov.
Hlasování potrvá do 11. 4. 2021 a zúčastnit se jej mohou osoby starší 15 let s trvalým bydlištěm v Tišnově. Přidělit je možné dva kladné a jeden záporný hlas (záporný hlas může být udělen pouze za předpokladu, že hlasující využije oba kladné hlasy – lze tedy různým projektům udělit 1 kladný hlas nebo 2 kladné hlasy
nebo 2 kladné a jeden záporný hlas).
Vyplněný formulář vhoďte do schránky na budově MěÚ Tišnov na nám. Míru 346.

✂
Hlasovací lístek (max. 2 kladné hlasy a 1 záporný)
Projekt č. 1

Revitalizace prostoru na odpadní kontejnery pro bytové
domy č. p. 1525, 1526, 1527 na ulici Hornická v Tišnově

Projekt č. 2

Revitalizace klidové zóny mezi ulicemi Hornická a Jamborova

Projekt č. 3

Lesní učebna

Projekt č. 4

Klucanina v pohybu

Projekt č. 5

Komunitní zahrada v Tišnově

Projekt č. 6

Externí defibrilátor

Projekt č. 7

3D skákací hřiště

hlasy

kladné

záporné

Jméno, příjmení*
Adresa trvalého bydliště*
		
* Povinný údaj

Telefon

Vyplněný formulář vhoďte do schránky na budově MěÚ Tišnov na nám. Míru 346

Projekt č. 1

Revitalizace prostoru na odpadní kontejnery
pro bytové domy č. p. 1525, 1526, 1527 na ulici Hornická v Tišnově
Navrhovatelka:
Mgr. Zdeňka Dohnálková
Předpokládané náklady: 104 060 Kč
Účelem projektu je úprava prostoru na odpadní kontejnery pro bytové domy č. p. 1525, 1526, 1527 na ulici
Hornická v Tišnově. Jeho nevyhovující stav znemožňuje řádné využívání služeb odpadního hospodářství, neboť
kontejnery jsou obtížně dostupné jak pro obyvatele domů, tak pro manipulaci zaměstnanců KTS Ekologie, která
kontejnery vyváží. Současný stav je předmětem kritiky občanů.
Sídliště Pod Klucaninou je sídelní oblastí s bytovými domy, které mají společné odpadové hospodaření.
Revitalizací prostoru na odpadní kontejnery na ulici Hornická dojde ke zlepšení služeb obyvatelům, kteří budou
moci bez stávajících obtíží využívat odpadové kontejnery. Současně bude umožněn bezproblémový přístup
ke kontejnerům ze strany zaměstnanců firmy svážející odpad.
Dalším přínosem řešení je kultivace veřejného
prostoru vytvořením nového esteticky hodnotného
funkčního prvku. I drobné objekty v ulicích měst,
jako je přístřešek na odpadní nádoby, jsou výraznými urbanistickými prvky.
Revitalizace stávajícího nefunkčního přístřešku
na odpadové nádoby by přispěla ke zvýšení kvality
života obyvatel sídliště Pod Klucaninou, kteří by již
nemuseli chodit kolem zchátralého objektu.

Projekt č. 2

Revitalizace klidové zóny mezi ulicemi Hornická a Jamborova
Navrhovatelka:
Ing. arch. Věra Kellnerová
Předpokládané náklady: 176 055 Kč
Účelem projektu je úprava stávajícího prostoru s dlážděnou plochou ve dvorní části mezi bytovými domy
ulice Hornická č. p. 1525 a 1526 a ulice Jamborova č. p. 1535 v Tišnově.
Cílem projektu je vytvoření vícegeneračního
relaxačního i aktivizačního prostoru pro obyvatele
přilehlých bytových domů, a to nahrazením dlažby novým podkladem, instalací parkových laviček, umístěných proti sobě se stolem, což umožní relaxační posezení s možností stolních her či
práce na PC (pro děti, mládež a osoby pracující
z domu, posezení pro rodiče s dětmi), instalací nádob na rostliny, což umožní aktivní péči o rostliny
v nově instalovaných nádobách nebo vyvýšených
záhonech.
Revitalizací řešené plochy by došlo nejen k výraznému funkčnímu zlepšení současného stavu,
ale i estetickému. Obyvatelé přilehlých domů by
mohli prostor využívat jako relaxační i aktivizační
prostor a současně by také procházeli přes bezpečný povrch.
Toto zlepšení s možností posezení a kontaktů
se sousedy pomůže posílit jak vztah k místu, tak
i k sousedské komunitě.

Projekt č. 3

Lesní učebna
Navrhovatelka:
Alena Adamcová
Předpokládané náklady: 110 000 Kč
Navrhuji výstavbu tzv. lesní učebny, tedy jednoduchého přístřešku v lese, který bude sloužit ke školní výuce a pobytu dětí v přírodě
zejména v případě nepříznivého počasí.
Venkovní vzdělávání původně vzniklo ve Skandinávii, nicméně je
v současnosti významným trendem ve vzdělávání po celém světě.
Cílem je aktivní využití příhodných krajinných podmínek v okolí Tišnova a podpora vytváření správných návyků u dětí ve vztahu k přírodě a zdravému životnímu stylu.
Lesní učebna umožní místním školám a jiným vzdělávacím institucím realizovat svoji výuku v přírodním prostředí i za nepříznivého počasí se zajištěním částečného komfortu (sezení). Přístřešek by mohli v odpoledních
hodinách využívat pochopitelně i náhodní výletníci nebo turisti.
Tímto projektem bychom chtěli podpořit venkovní výuku, která se ukazuje být prospěšná pro děti jako zdravá alternativa ke školnímu prostředí, upevňuje návyk chození do přírody a pomáhá vytvořit si vztah k místní
krajině.
Umístění: na kopci Klucanina, poblíž trasy naučné rodinné stezky Klucanina.

Projekt č. 4

Klucanina v pohybu
Navrhovatelka:
Ivana Jíchová
Předpokládané náklady: 117 500 Kč
Projekt sleduje tři cíle: 1) Vytvoření okruhů pro pohyb chodců a běžců na Klucanině, značení jednotlivých okruhů, osazení sloupky se štítky s QR kódy, piktogramy a slovním popisem cvičení.
Okruhy budou zaneseny do mapových podkladů,
na webovém portále bude k dispozici popis, zhodnocení náročnosti. Bude možnost stažení GPS souřadnic. Portál umožní i vkládat výsledky a registrovat
počet běžců, naběhaných kilometrů a další parametry.
Portál, který bude možné do budoucna rozšiřovat, vytvoří a budou spravovat navrhovatelé. 2) Instalace dřevěné
konstrukce s koši u rozhledny, zavedení systému vysypávání nádoby. 3) Oprava poškozených dřevěných prvků
na naučné stezce na Klucanině.

Projekt č. 5

Komunitní zahrada v Tišnově
Navrhovatelka:
Mgr. Dagmar Rudolfová
Předpokládané náklady: 249 000 Kč
Komunitní zahrada je sdílený prostor pro spoluobčany, kteří mají zájem o pěstování ovoce, zeleniny či květin.
Cílem tohoto projektu je umožnit zájemcům pronajmout si záhon v ohraničeném prostoru s potřebným zázemím, kde se mohou spoluobčané věnovat svému oblíbenému zahradničení, poznávat se se sousedy, trávit
volný čas s dětmi tvůrčí činností, upevňovat vzájemné vztahy, zkrátka trávit spolu volný čas jiným způsobem.

Komunitní zahrady mají několik výhod:
• Výhody na individuální úrovni: větší psychická pohoda, jiný způsob trávení volného času s rodinou a přáteli, vyšší a pravidelná fyzická aktivita na čerstvém
vzduchu, zdravé stravování.
• Výhody na sociální úrovni: dochází zde k pěstování sociálních vztahů, příležitosti zahrnout děti do tvůrčí činnosti a učit je přirozenou cestou o přírodě.
• Výhody na úrovni zdraví: vlastnoručně vypěstovaná zelenina v biokvalitě a její
zvýšená konzumace mají pozitivní dopad na fyzické zdraví. Zdravý pohyb
na čerstvém vzduchu má pozitivní vliv na psychické zdraví.
• Estetické výhody: Zahrady plné květů přispívají ke zkrášlení okolí.
Komunitní zahradu zamýšlíme za sídlištěm Pod Květnicí směrem k Lomničce,
parcely č. 664/1 a 700/7.

Projekt č. 6

Externí defibrilátor
Navrhovatel:
David Holman
Předpokládané náklady: 60 000 Kč
Automatizovaný externí defibrilátor (AED) je přístroj určený
k laické resuscitaci, postiženému srdci podá elektrický výboj. Laika
navádí hlasitými mluvenými pokyny. Těmito zařízeními jsou běžně
vybaveny složky IZS (záchranka, policisté, hasiči) i městští strážníci. To má ale svá omezení – například: rozsáhlé území, kde operuje hlídka místního oddělení PČR, umístění hasičky na konci města
nebo pracovní doba městské policie.
Proto řada měst pořizuje i externí AED, která umísťuje na veřejná,
občanům nonstop dostupná místa. Zpravidla jde o AED ve skříňce
upevněné zvenčí na veřejnou budovu nebo stojan v místě, kde se pohybuje nebo bydlí hodně lidí. První taková
zařízení bývají umístěna nejčastěji v centru, u nádraží, v nákupní zóně apod. Veřejným přínosem je záchrana
lidského života.
Vedoucí lékařka ZZS Tišnov MUDr. Dagmar Hamříková doporučuje umístění AED v oblasti autobusového
nádraží.

Projekt č. 7

3D skákací hřiště
Navrhovatel:
Martin Goliáš
Předpokládané náklady: 249 530 Kč
Cílem projektu je nabídnout dětem další možnost zábavy
a hlavně možnost se pohybovat a rozvíjet motoriku, balanc a celkový pohybový systém. Přesně to, co mobil a počítač neumí.
Z prostoru vznikne malované skákací hřiště. Jedná se o malování herních prvků pomocí speciálních barev
na určené povrchy. Barvy jsou ekologické, odolné slunci, vodě i mrazu. Hřiště bude barevné a tematické s 3D
motivy. Malovaná hra obsahuje stanoviště s navigací, kde se plní úkoly. Skákací hřiště je vhodné pro všechny
věkové kategorie. 3D obrázky lze vyfotit z určeného úhlu tak, aby vytvořily dokonalou prostorovou iluzi. Hřiště
bude doplněno informační tabulí s pravidly hry.
Nové využití zapomenutých betonových či asfaltových ploch na 3D SKÁKACÍ HŘIŠTĚ. Vznikne tak nové
barevné prostředí, které mohou využít školy, školky i rodiče s dětmi. Toto prostředí bude plnit funkci klidného
zábavného a zajímavého místa určeného pro všechny, kteří mají rádi pohyb a zábavu, vhodné od 3 let.
Umístění projektu: hřiště Hornická 1519 Tišnov pod Klucaninou plocha cca 380 m2, hřiště Osvobození 1658
Tišnov Květnice plocha cca 95 m2.

spolkový život

Řekni, kde ty stromy jsou
Tomáš Blaha

Ve vydání Tišnovských novin č. 03/2021
došlo nešetrnou redakční úpravou ke zkrácení původního příspěvku autorů Tomáše
Blahy a Markéty Horákové Lazarové Třetí
rok dobrovolnické pomoci – Tišnovská
Hojnost v klášteře Porta coeli. Redakce
nyní zařazuje níže uvedený odstavec doplňující informaci k mezinárodní výměně mládeže „Řekni, kde ty stromy jsou“, během níž
dvacet mladých lidí z ČR, Rakouska a Slo-

Těšíme se na letní sezonu dobrovolnických
táborů v Porta coeli.

venska pomáhalo mapovat staré a krajové
odrůdy ovocných stromů na Tišnovsku.
V katastrech devíti obcí jsme nasbírali přes sedmdesát různých odrůd jabloní
a hrušní, což jen potvrzuje bohatou ovocnářskou tradici Tišnovska, na kterou v našich aktivitách chceme navázat. Na závěr
výměny mládeže měli místní možnost nasbírané vzorky ochutnat a případně zkonzultovat s odborným pomologem Ing. Dovalou své vlastní vzorky ovoce. Akce byla
finančně podpořena programem Evropské
komise Erasmus+ a v příštích letech bychom rádi v podobném formátu pokračovali a dále doplnili mapu starých a krajových
odrůd na Tišnovsku, která je veřejně dostupná on-line https://bit.ly/
krajove_odrudy_Tisnovsko.
Foto: archiv Hojnost, z. s.

Sázíme budoucnost

Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku
Anna Poledňáková

Když chcete vysadit strom, měli byste
si ujasnit řadu věcí, například k čemu má
daný pozemek sloužit a jak moc se o něj
a o zeleň plánujete starat. Představit si,
jaký bude strom v dospělosti i jaký bude
mít vliv na své okolí. Každá dřevina má
totiž specifické nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné
či světlomilné. To vše je při navrhování
potřeba zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti,
neměli byste zde vysazovat jedovaté
druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou
pozornost výběru druhů by měli věnovat také alergici. Pyly lísky, břízy, olše
či vrby jsou silné alergeny a na jaře by si
zahrady moc neužili. Zamyslet byste se
měli i nad tím, zda se výsadba do daného
místa hodí z širšího kontextu. Například
TN 04/2021

akát, který pochází ze Severní Ameriky,
se v podmínkách České republiky velmi
dobře šíří a vytlačuje původní druhy.
Sázet do krajiny nepůvodní druhy je tedy
nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát
také na to, aby byly dodrženy všechny
zákonné povinnosti. Občanský zákoník
říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis nebo
neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného,
platí pro stromy dorůstající obvykle výšky
přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru.“ Z toho
vyplývá, že váš pozemek musí být dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost
porušena. Případně si musíte zajistit souhlas vlastníků okolních pozemků.

Účastníci mezinárodní výměny mládeže při
výsadbě raritní (a prozatím neurčené) hrušně v klášterní zahradě.

Redakce se tímto oběma autorům omlouvá
a poskytuje jim prostor pro doplnění zmíněného publikovaného příspěvku a s ním
souvisejících fotografií.

Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku
vyžaduje peníze a čas. Ucelené informace o tom, co organizace takové výsadby
obnáší, včetně odkazů na finanční zdroje,
najdete na webu sazimebudoucnost.cz.
Tam si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak stromy sázet a jak o ně po výsadbě pečovat. Na webu najdete také informace o možnostech finanční podpory
výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat.
K tomu slouží centrální registr stromů
na webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj výsadbu může každý, kdo
od roku 2019 vysadil stromy mimo
les. Po zaregistrování se strom přidá
na interaktivní mapu a započítá se mezi
nové stromy vysazené v naší krajině
a v obcích. Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech stromů
vysazených v ČR a můžeme měřit dopad
společného úsilí všech, kdo sází stromy.
Na celonárodní úrovni neexistují žádné
souhrnné přehledy o kácení a sázení stromů. Registrace nově vysazených stromů
je proto velmi důležitá.
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Lomnička

Vodní toky na Tišnovsku II.
Vladimír Vecheta

Sestrou, alespoň co se společné pramenné oblasti týče, potoka Lubě je vodní tok
Lomničky. Potoka sice menšího, ale o nic
méně významného, neboť na své cestě krajinou Tišnovska dává život a napájí po staletí
tři významné a prastaré osady Jamné, Železné a Lomničku.
Statistické údaje
Potok Lomnička patří na Tišnovsku
k těm menším a z hlediska hydrologů je
veden jen jako přítok potoka Besénku.
Délka toku od běžného pramene po ústí je
7,8 km. Prameny Lomničky se nacházejí
v JV svazích Velké hory na katastru obce
Rohozec ve výšce 457 m n. m. Potok se
sbírá ze tří zdrojnic, nejdelší (49.3994433
N, 16.4670414 E) vytékají z hlubokých lesních úvalů. I když na serveru mapy.cz najdeme v lokalitě označený pramen, jde jen
o větvemi zasutou roklinku. Potok končí
svou cestu v Lomničce za sokolovnou, kde
se vlévá do Besénku zleva, v nadmořské
výšce 272 m n. m.
Za tajemstvím jména
Název potoka Lomnička má svůj původ dle poslední obce na jeho toku. Když
však nahlédneme do staré jamenské kroniky, potok tudy protékající je nazýván
Besének! S tím souvisí i fakt, že ve stejné době nesl dle starších zdrojů potok
přitékající od Lomnice zcela jiný název,
jak se zmíníme v některém dalším dílu. Je
pravděpodobné, že ve 20. letech 20. stol.
v rámci počešťování německých názvů
došlo k přenesení slovanského názvu
Besének z jamenského potoka na větší
tok lomnický. A tomu jamenskému bylo
přiřazeno hydronymum Lomnička.
Cesta krajinou
Lomnička přímo protéká dvěma zástavbami – Jamným a Lomničkou. Dotýká se
ale i katastrů Rohozce, Hájku, Hajánek
a především Železného. Její cestu určuje
reliéf Jamenské kotliny, snížený mezi východními svahy Českomoravské vrchoviny
s masívy Velké hory a Rejholce, a západními svahy Žernovnické hrástě s návrším
Stanoviska. Vedla tudy stará kupecká
stezka, připomínaná jako Růzcká (Roho36

Lomnička pod Hradiskem u Železného.

zecká) cesta, kudy fungovalo spojení kláštera Porta coeli včetně Tišnova a Lomničky s osadami na Trstěnické stezce.
Na konci hlubokého lesnatého údolí
od Rohozce napájí potok požární nádrž
pod Jamným. Jamné ležící na vyvýšenině nad vlastím údolím evokuje typ osady vzniklé z někdejší středověké tvrze.
Název odkazuje dle historického výkladu
na „rudné jámy“, tedy středověkou hornickou osadu, kde probíhala těžba nebo
prospekce po ložiscích rud.
Však sousední Železné jak názvem,
tak hojným rozšířením červených půd dokladuje, že těžba a metalurgie kovů byly
pro tento kout typické. Po té, co Lomnička mine rozcestí pod Hájkem, kde přibírá
přítok Rohozeckého potoka, ovíjí se kolem paty skály Hradiska u Železného.
Samo Hradisko se vypíná ve velmi strategické poloze nad místem, kde ústí Jamenská kotlina do široké kotliny Tišnovské.
Není divu, že místo obývali lidé od doby

Lomnička u Jamného.

kamenné až po dobu železnou. Nedávné
revitalizační úpravy potoka vytvořily pod
Hradiskem meandry a ozdobily tok řetězem průtočných tůní zakončený větším
rybníčkem. Vznikla zde tak příjemná přírodní relaxační oáza.
Poslední obcí na toku je Lomnička,
která je spjata s životem kláštera Porta coeli. Již v době jeho založení ve 13.
stol. byla klášteru darována samotným
markrabětem a byla snad v tu dobu svým
poplužním dvorem pro klášter i hlavním
hospodářským zázemím.
Kuriozity a vzpomínky
Od r. 1960 do r. 2007 plnila Lomnička
roli hraniční linie, když tvořila okresní hranici Blansko – Brno-venkov mezi katastry
obcí Rohozec (BK) a Jamné/Tišnov (BO),
a to hned za ploty jamenských zahrad.
A jak už to však souvisí s vodními
toky, nejčastěji se u nich připomíná jejich
běsnění během povodní. Lomnička si svoji „stoletou vodu“ odbyla 12. července
1922. Jak zachycuje jamenská kronika,
povodeň tehdy vznikla průtrží nad Kozárovským vrchem, při které déšť splavil
pole i dřevo z lesů a krupobití pobilo úrodu i v dalších vesnicích. „Nepatrný ručej
potoka se proměnil v dravou řeku o šířce
10–15 m a hloubce 4–5 m.“ Voda podemlela zdi budov při potoku, odplavila kůlny
a ploty, strhla dva mosty a „třikrát přervala silnici do Železného“. Na opravu bylo
povoláno i vojsko.
Foto: Vladimír Vecheta

Povodeň z roku 1922.

Foto: kronika obce Jamného
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Osiky
Petr Pokoj

Obec Osiky leží v malebné krajině přírodního parku Svratecká hornatina cca
15 km severně od Tišnova v nadmořské
výšce 577 m n. m. V současnosti zde žije
121 obyvatel. 756 ha katastru obce zahrnuje i rozsáhlé lesní komplexy na sever
od hory Sýkoř. Zde se nachází i nejcennější
části přírody regionu – přírodní památka
Údolí Chlébského potoka a přírodní rezervace Hrádky, které dohromady chrání
ojedinělý biotop s četným výskytem bledule
jarní, a mrazové skalní sruby nad údolím.
Z historie a legend
První písemné doklady o obci jsou
z roku 1390, kdy patřila k lomnickému
panství. Název Osiky je přisouzen i ruinám hrádku stávajícímu cca 1 km jižně
od obce na ostrožně nad údolím Besénku
snad již ve 13. století. Ačkoliv k němu
chybějí spolehlivé prameny, soudí se, že
by mohlo jít o hrad Zuzinov spjatý dějinami s rodem pánů z Kunštátu. Z hradu
se zachoval dvojitý hluboký příkop a val.
O zbytku stavby se soudí, že byla dřevěná.
Zanikla podle jedněch za husitských válek, podle jiného pojetí hrad vypálili švédští vojáci drancující obce při obléhání Brna
za třicetileté války. Podle místních legend
vede z hradu úniková chodba do obce, jako
kuriozitu ji zmiňují nejstarší pamětníci.
Se Švédy souvisí i legenda o zaniklé
obci Přibyslavice, jejíž stopy se nacházejí v lesích nad Chlébským potokem.
Ačkoliv již zanikla před staletími, měli ji
švédští vojáci na svých mapách a hledali
ji pro její údajné bohatství.

V sousedství hradu stojí v osamělé
poloze kostel sv. Stanislava. Jeho současná barokní podoba je z 18. století.
Jedná se však o původní hradní svatyni,
která zde stávala již v roce 1407. Dnes
jej obklopuje hřbitov společný pro Osiky,
Brumov, Strhaře i Synalov. S kostelem
souvisí další místní legenda – dle ní měl
stát na výšině mezi Osikami a Brumovem. Když však byla stavba zahájena,
stavební materiál se vždy v noci ztratil
a objevil se u hradu. Obyvatelé nakonec
vypozorovali, že kameny odnáší dva orli,
a viděli v tom znamení z nebe. Kostel
poté postavili na místě vybraném ptáky.
Na památku legendy bývaly dříve v podkroví kostela jejich dřevěné plastiky.
V obci stojí kaplička sv. Filomény z roku 1852, u které se každoročně
v srpnu koná hojně navštěvovaná pouť.
Protože se v posledních letech stala velmi populární i květnová pouť u kostela
sv. Stanislava, slaví tak Osiky poutě dvě.
Vedle kapličky stojí kříž z roku 1928 se
jmény deseti občanů Osik padlých v I. svě-

Osiky koupaliště.

Osiky letecky.

tové válce. Památník partyzánům byl odhalen v roce 1980 u bývalé školy na památku
tří partyzánů, kteří byli v únoru 1945 v Osikách zastřeleni. Při cestě ke kostelu sv.
Stanislava v sousedství studánky zvaná
„Kadeřávka“ je dřevěný kříž s kovovým
korpusem z roku 1950 (2005 opraven).
Současný život obce
Osiky jsou vybaveny plynovodem
a vodovodem, které obec sama provozuje. V obci je prodejna smíšeného zboží
a menší hospůdka s přilehlým kulturním
sálem a kuchyňkou, čerstvě zrekonstruované i díky dotacím z Jihomoravského
kraje. Dále obec spravuje požární nádrž,
v létě využívanou ke koupání a v zimě se
zde bruslí a hraje hokej.

Tradiční ostatkový průvod.

Jediným aktivním spolkem je Sbor
dobrovolných hasičů (SDH) Osiky, který v příštím roce oslaví 120 let od svého
založení. Svou prací zajišťuje kulturní
akce a v obci tak udržuje tradice. Hasiči
pořádají velmi oblíbený Hasičský ples,
Ostatkový průvod a ve spolupráci s obcí
organizují akce pro děti. V současné
době se v obci staví nové domy a Osiky se
konečně začínají rozrůstat.
Celé okolí obce vybízí k vycházkám
s krásným výhledem v každém ročním
období. Tak nás někdy navštivte.
Kostel svatého Stanislava.
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Společně proti COVIDu
Miriam Jelínková

Testování
Za spolupráce dobrovolného svazku
obcí TIŠNOVSKO a Nemocnice Tišnov
se podařilo začátkem roku nabídnout
plošné testování občanů našeho regionu
antigenními testy. Mobilní testovací tým
vyjížděl z nemocnice do jednotlivých obcí.
Obyvatelé nemuseli za touto službou cestovat, ale nechat se otestovat v místě bydliště, což řada z nich využila. Veškerou
potřebnou administrativu k registraci
testování provedli zaměstnanci obcí, testování tak probíhalo i ve dvouminutových
intervalech. Služba byla takto zdarma dostupná např. v obci Železné, Dolní Loučky, Předklášteří, Štěpánovice a v městysu Nedvědice. Záměrem DSO Tišnovsko
je ve spolupráci s tišnovskou nemocnicí
nadále pokračovat a koordinovat poptávané testování na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV-2 aktuálně u zaměstnan-

Očkování v CSS Tišnov.

Foto: TTV

ců veřejných správ. Testování by probíhalo na určených regionálně dostupných
místech.
Podpora očkovacího centra
Koncem ledna obce svazku Tišnovsko
během jednoho týdne vybraly částku více
než čtvrt miliónu korun na zakoupení
mrazicí techniky tišnovské nemocnici.

Existence mobilního očkovacího centra
na COVID-19 je mimo jiné podmíněná
i funkční chladicí technikou, tj. mrazicím
zařízením až do –70 °C. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků krajské
nemocnice DSO oslovilo některé členské obce, města, městyse a požádalo je
o podporu financování této myšlenky. Jejich okamžitá reakce byla zodpovědným
lidským přístupem s adekvátně investovanými financemi. Díky nemalým příspěvkům z obecních rozpočtů tak nemusí
naši občané mířit do velkých brněnských
center. Mohou se nechat bezpečně očkovat proti COVID-19 i v Tišnově. Z tohoto
místa jsou vakcínou také zásobeni praktičtí lékaři v regionu. Aktuální přehled praktiků, kde
se můžete také očkovat,
naleznete zde:

Očkování proti Covid-19 v CSS
Kateřina Malášková

Dne 24. února proběhlo v CSS Tišnov
první kolo očkování proti Covid-19 těch
obyvatel Penzionu, kteří o to projevili zájem. Stalo se tak díky rozhodnutí hejtmana
Jihomoravského kraje povolat vytvořené
očkovací týmy také do domů s pečovatelskou službou. Na základě rozhodnutí vlády
probíhala plošná očkování seniorů pouze
v domovech pro seniory, v typu našeho
zařízení to nebylo možné. V té době již vyjednal starosta města Tišnova s vedením
Nemocnice Tišnov poskytnutí mobilního
očkovacího týmu k proočkování seniorů
80+ přímo v Penzionu. Možnost zahrnutí
všech obyvatel bez rozdílu věku bylo lepší
zprávou, neboť náročná registrace k očkování mnohé odrazovala.
Očkování provedl tým tří zdravotních
sester tišnovské nemocnice a jednoho
člena HZS Tišnov pod lékařským dohledem MUDr. Evy Kubánkové a zapojil se
i vedoucí sociálního odboru města Tišnova Mgr. Michal Kudláček.
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Přihlášeno bylo 124 seniorů z celkového počtu 220 obyvatel Penzionu. Ke dni
očkování již asi 15 obyvatel mělo vakcínu
aplikovanou, dalších 10 bylo hospitalizovaných v nemocnici. Očkování podstoupili také zaměstnanci pečovatelské služby
CSS Tišnov, Oblastní charity Tišnov a Senior Sen Deblín.
Akce byla zorganizována ředitelkou
CSS Tišnov tak, aby nedocházelo k shlukování osob ani k časovým prodlevám.
Obyvatelé přicházeli na telefonicky sjednaný čas, s vyplňováním dotazníku „informovaný souhlas s aplikací očkovací
látky“ pomáhaly zaměstnankyně CSS,
stejně tak s doprovodem během očkování. Méně pohyblivým obyvatelům z penzionů na ulici K Čimperku jsme zajistili
dopravu služebním autem.
Vše proběhlo hladce, v příjemné a klidné atmosféře. To nám potvrdily i zpětné
reakce našich seniorů. Druhé kolo očkování proběhne 24. března, pak již budou
naši senioři snad dostatečně chráněni.

Kytičky pro naše babičky
Už je naší dlouholetou tradicí připravit k Mezinárodnímu dni žen pro
naše seniorky příjemný program
v jídelně Penzionu spojený s darováním kytičky všem přítomným ženám.  V loňském roce to byla vlastně
poslední kulturní akce, kterou jsme
mohli zorganizovat. Ani letos jsme
nechtěli na naše babičky zapomenout, ale chtěli jsme je trošku potěšit
v této izolované době. A tak když si
pro kytičku nemohly přijít na společenskou akci, přinesli jsme ji každé
přímo do bytu. Rozdali jsme asi 160
krásných primulek ze Zahradnictví
Litava. Věříme, že udělaly radost.
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EXEKUCE NA DLUŽNÉ A BĚŽNÉ VÝŽIVNÉ
František Halml, Poradna Porta

V Poradně Porta se zabýváme exekucemi vedenými nejen na dlužné výživné,
ale i na běžné výživné. Exekuce na dlužné výživné bývá rodiči „dlužníky“ považována za oprávněnou, zatímco exekuce
na běžné výživné často budí rozpaky.
Jeden příklad za všechny: Otec nezletilého dítěte neplnil vyživovací povinnost
stanovenou na základě rozsudku soudu
vůbec nebo ji plnil pouze částečně. Matka
dítěte se rozhodla dlužné výživné exekučně
vymáhat. Exekuční návrh byl podán jak pro
dlužné výživné, tak i pro běžné výživné.
Exekuční návrh pro běžné výživné je
podmíněn tím, že v době jeho podání musí
na výživném existovat dluh. Je-li tato podmínka splněna, může matka podat exekutorovi uvedený návrh pro dlužné i běžné
výživné. U běžného výživného nesmí být
opomenuto uvedení časového údaje, odkdy
je běžné výživné požadováno.

Exekuční řízení na dlužné výživné je
možné ukončit po uhrazení dlužného
výživného a nákladů exekučního řízení.
Ukončení exekučního řízení na běžné
výživné je podstatně složitější. Návrh
na zastavení exekuce podává otec exekutorovi, který vede exekuci. Podaný návrh
má naději na úspěch tehdy, pokud exekuce probíhá již jen na běžné výživné (neexistuje dluh na výživném), u otce jsou
předpoklady vzhledem ke svému chování
i poměru k práci, že bude vyživovací povinnost plnit dobrovolně, a zároveň proti
otci není vedeno jiné exekuční řízení.
Po podání návrhu otce na zastavení
exekuce pro běžné výživné se exekutor
provádějící exekuci musí dotázat oprávněného (osoby, které výživné náleží, tedy
dítěte), zda se zastavením exekuce souhlasí. Nejčastěji však dotaz směřuje zákonnému zástupci dítěte, v našem případě

matce. V ideálním případě bude exekuce
zastavena na základě souhlasu oprávněné
osoby. Pokud ovšem oprávněný se zastavením exekuce nesouhlasí, návrh na zastavení exekuce musí exekutor postoupit
příslušnému soudu, který posoudí splnění
podmínek pro zastavení exekuce na běžné
výživné na základě volné úvahy. Při shledání, že podmínky jsou splněny, rozhodne o zastavení exekuce. Otázka trvání či
zastavení exekuce tak plně záleží pouze
na úvaze soudu, zda lze od otce očekávat
řádné hrazení běžného výživného po zastavení exekuce, či nikoliv.
V případě dotazů se na nás neváhejte
telefonicky (731 453 275) či prostřednictvím e-mailu (poradna@tisnov.charita.cz)
obrátit. Služba je poskytována bezplatně.

Terénní pracovník není sektář ani lobbista
Hynek Šimon

S rozpukem jara
vnímáme, že terénní
část služby v nízkoprahovém klubu pro
děti a mládež nese své ovoce. A že začíná
být stejně důležitá jako služba na klubu.
Přesto je nám jasné, že samotné slovní
spojení „terénní služba“ nedokáže úplně
jasně říci, co tato práce znamená a obnáší. Kdo jsou kluboví „teréňáci“ a jaký je
smysl jejich práce?
Mládež, která přijde s našimi terénními pracovníky poprvé do kontaktu, si je
pravděpodobně pamatuje jako příjemné
a usměvavé lidi, kteří je oslovili na ulici
a rozhodli se jim představit naše služby.
Toto skutečně je podstatnou součástí naší
práce. Stejně tak jsou ve „streetworku“
ale i děti a mládež, kteří nechtějí chodit
na klub, ale chtějí být s nimi v kontaktu
pouze v terénu. Tedy v prostředí, kde se
obvykle potkávají a tráví čas – na ulici,
v parku, na nádraží nebo hřišti. V tomto
prostředí poskytujeme odbornou pomoc
a podporu. Řešíme jejich nelehké situaTN 04/2021

ce, doprovázíme je na úřady nebo radíme,
kam se obrátit.
Pohyb mládeže se nicméně nedá
vždycky předvídat, a tak se naši terénní
pracovníci snaží využívat i toho, že se pohybují v tišnovských ulicích, v parcích,
na hřištích, a pokud narazí např. na poničenou lavičku, volně se povalující odpad
nebo injekční stříkačky, pak vše zdokumentují a přepošlou příslušnému orgánu
na městském úřadě. Další podstatnou
částí terénní práce je monitorování pohybu mládeže v lokalitách, ve kterých se
naši pracovníci pravidelně vyskytují. Všímáme si toho, kde mládež bývá, co dělá,
jak se „po venku“ chová, a tomu přizpůsobujeme i svou trasu. Do terénu vyráží
pracovníci vždy ve dvojici, aby se oba
mohli doplňovat, mohli být zaráz v kontaktu s větší skupinkou osob, a stejně tak
i kvůli bezpečnosti. K navázání kontaktu
s mladšími i staršími uživateli služby pak
„teréňákům“ vypomáhá jejich batůžek,
kde s sebou nosí letáčky s klubovým pro-

gramem a výbavu k volnočasovým aktivitám na hřištích.
Z naší zkušenosti vyplývá, že mladí lidé
oceňují víc než kdy jindy, že se o ně někdo
zajímá. Jsou rádi za příležitost popovídat
si nebo se svěřit někomu, komu důvěřují.
Oceňujeme, že se myslí na to, aby mladí
lidé měli kde trávit svůj volný čas, ať už jde
o dvě pěkná workoutová hřiště, dopravní
hřiště, nebo bikepark. Máme díky tomu
vhodné podmínky terénní práci rozvíjet
a pozorovat její pozitivní dopad. A jsme
rádi za to, že je naše práce o konkrétních
lidech s osobním příběhem.

Klub Čas a Poradna Porta Tišnov – odborné
sociální poradenství jsou spolufinancovány Jihomoravským krajem, městem Tišnovem a prostřednictvím výzvy MAS Brána Vysočiny z prostředků EU.

39

sociální péče

Život v DpS se vrací do normálu
Eva Foltýnová

Vážení čtenáři,
naposledy jsme vás
o dění v našem domově informovali
na podzim loňského roku, kdy jsme prožívali „těžké časy“ a bojovali se zákeřným
virem. Všichni v domově jsme museli dodržovat velmi přísná hygienická opatření,
uživatelé se museli zdržovat pouze na pokojích a omezit veškeré vzájemné kontakty, domov byl pro návštěvy uzavřen.
Naštěstí se už mnohé změnilo k lepšímu
a život v našem domově se pomalu vrací
do „normálu“, i když omezení přetrvávají
a stále musíme dodržovat protiepidemická
opatření. Největší radost naši klienti měli,
kdy se po dlouhých měsících dveře domova
opět otevřely návštěvám v neděli 6. prosince 2020. Rodinám a přátelům uživatelů se
snažíme vyjít co nejvíce vstříc a třikrát týdně nabízíme možnost nechat se u nás otestovat antigenním testem, jehož negativní
výsledek je jednou z podmínek pro usku-

tečnění návštěvy. Chceme umožnit všem
setkávat se se svými blízkými a zároveň
je maximálně ochránit. Proto všichni, kdo
přichází na návštěvu, musí mít také respirátor a jednorázové rukavice, respektovat
pravidla pro návštěvy. Díky těmto opatřením se naši klienti mohli během vánočních
svátků setkat a potěšit se svými blízkými.
Hned po Novém roce přišla další dobrá
zpráva. Náš domov byl vybrán jako jeden
z prvních, kde měli uživatelé i zaměstnanci
možnost nechat se naočkovat. V pátek 8.
ledna v dopoledních hodinách k nám tak
dorazil mobilní očkovací tým z Fakultní
nemocnice Brno-Bohunice a proběhlo očkování první dávkou vakcíny. Mimořádnou
událost přijel zachytit i štáb České televize
a zpráva se týž den objevila v reportáži Jihomoravského večerníku. Přeočkování
druhou dávkou proběhlo 29. ledna. V současné době je tedy většina klientů a významná část zaměstnanců vakcinována.

A protože je v této nelehké době potřeba přijít i na jiné myšlenky, vydal se v úterý 16. února naším domovem masopustní
průvod masek, aby všechny potěšil veselou písničkou i něčím dobrým k zakousnutí. I když masky vypadaly díky nasazeným
respirátorům poněkud netradičně, masopust jsme oslavili, jak se patří – senioři si
s námi s chutí zazpívali, někteří i zatancovali, nechyběly zabijačkové pochoutky
a koblížky, i štamprlička na zdraví.
Teď už všichni netrpělivě čekáme
na jaro, sluníčko a procházky na čerstvém vzduchu na zahradě, které nám jistě
zvednou náladu.

Masopust 2020.

Foto: archiv DpS

INZERCE

Detoxikace organismu
metoda MUDr. Jonáše

Elektromontážní firma se sídlem
v Tišnově přijme do svého
kolektivu pracovníky na pozice:

• ELEKTROMONTÉR
• POMOCNÝ DĚLNÍK
Zájemce rádi zaškolíme, možnost rekvalifikace
Bližší informace na tel. 549 438 211
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Měření zátěží organismu
přírodní prostředky k detoxikaci

Fyzikální cévní terapie BEMER
poradna – Lomnička 163
tel. 603 155 798, www.detoxikace-brno.cz
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Energošmejdi útočí

Děti, pomozte starším rodičům
Pavel Hanák, Jiří Sokol, František Halml

Útoky na děti a seniory jsou pro mě
osobně jedny z nejohavnějších projevů
lidského chování. Proč? Protože se často
nedokážou účinně bránit. Je evidentní, že
jsme všichni v současné době vystaveni
velkým psychickým tlakům. I lidé na vrcholu sil mají co dělat, aby nepodléhali
skepsi, a jen těžko dokážeme odhadnout,
co se odehrává v myslích dětí či seniorů. A stejně jako mohou být těžké časy
příležitostí pro laskavost a sounáležitost,
tak mohou být živnou půdou pro agresi
a hyenismus. Není divu, že se v současné
době opět začali objevovat „šmejdi“ s nejrůznějšími nabídkami super výhodných
produktů, které mají za cíl jediné, okrádat důvěřivé lidi.
Problémem je to, že nejde jen o peníze,
ale také o to, že se výsledek jejich chování přímo dotýká psychiky, zdraví a sebedůvěry našich nejbližších, kteří se s důsledky takových útoků často nedokážou
vypořádat. A byť toho bylo na toto téma
publikováno hodně, tak šmejdi stále útočí, a proto jsem přesvědčen o tom, že je
nutné stále opakovat a vysvětlovat, jak je
rozpoznat a jak se jim bránit.

Skutečný příběh
Vše začalo telefonátem: „Dobrý den
paní, chtěli bychom vás upozornit na to,
že jsme od vás doposud neobdrželi odpověď na dopis, který jsme vám poslali před
půl rokem v souvislosti s ukončením dodávek energií.“ V hlavě starší dámy se
rozhostil neklid a myšlenky na to, že něco
zanedbala, ale nemůže si nic vybavit,
a tak odpovídá: „Ale já jsem žádný dopis
nedostala.“ – „No ale my evidujeme, že
jste nám neodpověděla, a dostáváte se
do situace, kdy vám skončí smlouva a dojde k ukončení dodávek energie.“ Přichází pocit paniky a věta „Ale to není možné,
já mám vše v pořádku.“ – „Paní, kdybyste
to měla v pořádku, tak mi to tady nesvítí
červeně. Můžu si s dovolením ověřit, jaké
energie využíváte, odebíráte elektřinu
i plyn?“ – „Ano.“ – „To nevadí, my vám
s tím pomůžeme, abyste se nedostala
do problémů, a najdeme vám vhodného
dodavatele energií.“ – „Ale já nechci nic
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měnit, já jsem s mým dodavatelem spokojená, dávají mi výhodné ceny.“ Následuje pohotová odpověď: „Můžu se zeptat,
kdo vám dodává energie?“ – „Je to firma
XY.“ „Aha, tak už tomu rozumím, oni už
ukončují činnost a asi vám to zapomněli
říct a smlouva vám za chvíli končí.“ Tlak
se stupňuje a bezelstná stará paní přemýšlí, co bude dělat… Vzápětí dostává
odpověď, která ji uklidňuje: „Nebojte se,
my vám pomůžeme a zajistíme vám minimálně srovnatelné podmínky, nemusíte
se o nic starat, poslala bych za vámi naši
obchodní zástupkyni a ona s vámi vše
vyřídí a nemusíte nikam chodit, kdo by
dneska v tom kovidu někam chodil, že?“
– „No to byste byli moc hodní.“ – „Paní,
je to naše práce, prosím, nachystejte si
vyúčtování za uplynulý rok a kolegyně se
vám ozve.“ – „Děkuji vám.“ – „Tak hlavně
to zdravíčko, na shledanou.“
Druhý den následoval další telefonát:
„Dobrý den paní, volám z našeho zákaznického centra a chci se s vámi domluvit
na návštěvě našeho zástupce, hodilo by
se vám to dnes ve tři? Souhlasíte s návštěvou u vás doma? Na kterém patře
bydlíte?“ – „Dobrý den, ano, budu doma,
klidně přijďte.“ – „Děkujeme za důvěru,
s dovolením vám poté zavoláme, abychom
si ověřili, že vše proběhlo v pořádku, záleží nám na vaší spokojenosti.“ – „Děkuji,
to budete hodní.“
V 15.00 hod. zvoní zvonek u dveří a starší dáma pouští do bytu mladou
ženu se složkami v podpaží. Ta jí začne
vysvětlovat, jak je to dneska s energiemi
složité a že se v tom jeden skoro nevyzná, ale od toho jsou přeci oni a vybírají
pro své klienty ty nejlepší dodavatele.
Následuje prosba o předložení vyúčtování z loňského roku, občanský průkaz,
z kterého si udělá kopii. „No a ještě tady
máme to protivné papírování, ale víte co,
šéf je ras a musíme mít vše v pořádku,
tak bych potřebovala podepsat tady ty
lejstra: Souhlas zájemce se zpracováním
osobních údajů – to je to džídípíár, to
už jste slyšela, že? Potvrzení o osobním
jednání – to musíme mít, že jste nás pozvala.“ Poté žena vytáhla tablet s tím, že
už vše dělají elektronicky a že potřebuje

podepsat tady tou elektronickou tužkou
dva dokumenty, aby to vše mohli zařídit za starou dámu. První dokument se
jmenuje Přihláška k výběrovému řízení.
A aby se to dalo celé udělat, tak je ještě
potřeba podepsat Plnou moc k jednání,
opět elektronicky. „A teď už se nemusíte o nic starat, za chvíli vám dojde potvrzení o přihlášení k výběrovému řízení
na dodavatele energií a pak vám zašleme smlouvu na dodávku energií. To teda
může chvíli trvat, ale nebojte se, nikdo
vám nic nevypne.“ Do 20 minut po jednání zazvoní telefon a zdvořilý muž se
ptá, zda vše proběhlo v pořádku a zda je
klientka spokojená. A starší dáma spokojená je, jenže jí intuice říká, že něco
není úplně v pořádku. Stydí se ale, protože když si vzpomene na svoji švagrovou,
jak si koupila ty předražený hrnce a pak
jí kvůli tomu děti vynadaly, tak to nechá
být, ta mladá paní byla přece tak milá…
Uběhl jen jeden den a ve schránce se
objevil dopis, v kterém jí společnost od té
milé paní děkuje, že se rozhodla využít
jejich služeb a že jí posílají kopii jednoho vyhotovení Přihlášky k výběrovému
řízení a že ji budou informovat o všem
dalším na telefonním čísle, které uvedla ve „smlouvě (Přihlášce k výběrovému
řízení).“ Nejistota se prohloubila a starší
dáma přemýšlí, jestli má zavolat synovi
a poradit se s ním, jenže on má přece tolik práce a s takovou banalitou ho nebude
otravovat, tak počká, až se uvidí. Jenže
stále na to musí myslet, a tak se mu
po čtrnácti dnech rozhodne zavolat.
Rodinné setkání je milé a radostné,
všichni jsou rádi, že se opět vidí, a pak se
starší dáma zeptá, jestli by se syn nemohl podívat na nějaké papíry, že bude mít
nového dodavatele energie. „Jasně, maminko, ukaž mi to.“ Úsměv z tváře začne
mizet a v synovi se začíná vzdouvat vztek
a nedokáže ovládnout emoce, zlobí se
na „šmejdy“, na sebe, že nebyl zrovna nablízku, a zlobí se i na vlastní mámu. Vždyť
jsou toho plné noviny a televize, to přece
není možné, aby i jeho máma něco takového udělala, vždyť jí to tak myslí a je tak
skvělá. Emoce vystřídá racionalita a jde
po faktech. Chybí tu plná moc, takže ni41

senioři

kdo neví, k čemu je zplnomocnila, GDPR
je podepsané, ale chybí v něm vyplněné
položky, ke kterým dává souhlas, takže
ke všem… Ale je to dobré, lze to do 14 dní
vypovědět. „Mámo, kdy jsi to podepsala?“ – „Minulý týden,“ nerozhodně odpoví
matka. Hledají datum – bylo to před třemi nedělemi, je pozdě. „A jak víš, že tvůj
dodavatel končí?“ – „Řekli mi to.“ Syn
se podívá na webové stránky stávajícího
dodavatele a žádnou zprávu o ukončení
činnosti nevidí, pak se podívá na stránky
firmy, která matku navštívila, a kromě
úplně obecných informací a dvou formulářů o GDPR a Odstoupení od přihlášky
k výběrovému řízení tam nic není. Hledá
kontakty a zjišťuje, že je to jen schránka
na adrese, kde je bezpočet dalších firem.
Podívá se do rejstříku a vidí, jak tuto firmu vlastní jiná firma v jiném městě a v té
firmě je zase někdo, kdo je z úplně jiného
města, a už ví, že s tím nic nenadělá.
Za nějakou dobu přijde smlouva s tou
nejvíc nejlepší firmou, která bude dodávat
matce energie, a tam se podívá na možné

způsoby ukončení smlouvy. Každé porušení smlouvy je sankcionováno za každé
jednotlivé porušení tu 500 Kč, tu 1 000 Kč.
Asi nezbývá než se smířit s tím, jak to je,
a počkat na okamžik, kdy firma začne dodávat energii a zda to opravdu bude výhodnější, jedině tehdy by mohl smlouvu
vypovědět… Potom se syn mámě omluvil,
že je mu to líto, že v emoci zvedl hlas a byl
protivný, že se prostě choval jak idiot.
„Maminko, prosím tě, už nikdy si nepouš-

těj nikoho do bytu, nikdy nepodepisuj nic
na počkání, aniž by sis to pořádně přečetla nebo se poradila, pokud si nejsi jistá,
tak mi zavolej a já přijedu a vyřešíme to
spolu, nikdy se nikým nenech do ničeho
nutit. Hlavně se ničeho neboj, jsem tu pro
tebe a kdykoli volej!“
Tento příběh je jen jeden z tisíce případů a může se stát komukoli, byť si
myslíte, že zrovna vašim rodičům se to
stát nemůže, že jsou přece inteligentní
a že vy coby dospělý člověk si zachováte
chladnou hlavu. Nezáleží na tom, že jsou
vaši rodiče inteligentní, žádný normální člověk si nezachová chladnou hlavu,
nebo to alespoň chvíli trvá, než se člověk
uklidní a začne hledat řešení. Neberte si
to za vinu, vy za to nemůžete. „Šmejdi“
jsou vyškolení, přesně vědí, na co mají
zaútočit a jak najít Achillovu patu vašich
starších rodičů. Často je to buď lákadlo
výhodné ceny nebo vyvolání pocitu ohrožení a strachu. S tímto druhem „šmejdů“
mají bohaté zkušenosti na Energetickém
regulačním úřadu a tady jsou jejich rady.

Desatero obrany proti energošmejdům
1. N
 enechte se nikým do ničeho nutit. Vaše cesta za levnější elektřinou či plynem by měla začít vlastní aktivitou,
nikoliv iniciativou obchodníka. Jestliže se přesto rozhodnete s ním jednat, udělejte si alespoň rámcovou představu o tom, čeho chcete dosáhnout. Pomohou internetové
srovnávače, jeden nabízí ERÚ: http://kalkulator.eru.cz/.
2. Vždy se ptejte, zda se bavíte přímo s dodavatelem, nebo
se zprostředkovatelem. Je v tom veliký rozdíl. Pro každého platí jiné právní předpisy, důležité rozdíly jsou zejména ve lhůtách pro odstoupení od uzavřených smluv.
Dodavatel vlastní licenci na dodávky energií, zprostředkovatel jen nabízí (přeprodává) nabídky jednoho nebo
více dodavatelů. Zprostředkovatel také může chtít exkluzivitu ke správě vašeho odběrného místa – pokud mu
ji udělíte, vzdáváte se práva na vlastní volbu dodavatele
po předem sjednanou dobu pod hrozbou sankce.
3. Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je zaměstnancem ERÚ nebo ČOI, velmi pravděpodobně lže. Úřady
energie neprodávají, nekontrolují faktury podomním způsobem apod. Stejné je to se zástupci distributorů, kteří sice kontrolují měřidla, energii ale neprodávají. Říká
vám podomní prodejce, že přichází od vašeho současného
dodavatele? Ať to dokáže. Nekorektní prodejci se často
za velké dodavatele vydávají – osobně i po telefonu.
4. Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou a podomní
prodejce zákaz porušil? Obraťte se na (městskou) policii.
5. Volá někdo na váš telefon, píše na mail? Ptejte se, odkud má kontakt a zda disponuje vaším souhlasem pro
zasílání obchodního sdělení. Jestliže souhlas nemá,
hlaste jednání podnikatele na Úřad pro ochranu osob-
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6.

7.

8.

9.

10.

ních údajů (http://www.uoou.cz/). Během telefonického
hovoru se k ničemu nezavazujte.
Neberte si dárky, odmítněte služby „za určitých podmínek zdarma“. Známým příkladem zneužití „dárků“ jsou
LED žárovky nebo neplacené poradenství. Stačí vypovědět smlouvu ve lhůtě, kdy vám to energetický zákon
umožňuje bez sankce, ale prodejce či zprostředkovatel
vám „dárky“, zakoupené podle občanského zákoníku,
zpoplatní.
Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou
ještě nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci
neříkejte „ano“, protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky. Pokud se přihlašujete do aukce, vybírejte takovou,
která umožňuje finální nabídku nepodepsat (samozřejmě bez sankce).
Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou moc, přihlášku
atp.), co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili.
Pokud cokoliv nepochopíte, ptejte se. Teprve až všemu
porozumíte, rozhodněte se, zda podepíšete.
Nebuďte pasivní! Případné spory s dodavatelem neodkládejte, řešte je hned zpočátku. Jestliže dodavatel
nereaguje nebo vy s navrhovaným řešením nesouhlasíte, obraťte se na ERÚ. Jestliže jde o problém se zprostředkovatelem, pomoci může Česká obchodní inspekce
(http://www.coi.cz/). Pokud nevíte, s kým jste jednali,
obraťte se na jeden z obou úřadů, podnět si předají.
Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách energií, kterou
jste uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, můžete
bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření
nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne po zahájení dodávek.
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Kde v Tišnově
naleznete pomoc
Vážení senioři, když se nemůžete nebo
nechcete opřít o své blízké nebo se stydíte či bojíte, nezoufejte, protože v Tišnově naleznete hned dvě pomocné ruce!
Jednou z nich je Městská policie Tišnov
a tou druhou je Poradna Porta, která
pracuje pod Oblastní charitou Tišnov. Jen
se nestyďte zavolat a požádat o pomoc,
můžete jim důvěřovat. Požádali jsme obě
tyto pomocné ruce, aby se s vámi podělily
o své zkušenosti, tady jsou.
Městská policie Tišnov
Je smutným faktem,
že se o většině případů
jednání energošmejdů ani
nedozvíme, protože se lidé
často stydí přiznat, že naletěli. Nicméně statistiky
naší městské policie nám mohou ukázat
alespoň onen vrchol ledovce. Od roku
2019 městská policie obdržela 23 oznámení na nabídku prodeje energií. V 15 případech energošmejdi zmizeli, když uviděli, že se blíží služební vozidlo. Ve čtyřech
případech se jednalo o zaměstnance firmy
Innogy, což strážníci na místě ověřili. U tří
případů již byla schůzka domluvena, ale
po upozornění, že u ní bude přítomna MP,
byla následně zrušena. U jednoho případu
byl zjištěn pokus o podvodné jednání, kdy
při oficiální letákové akci na výměnu oken
v domě došlo u jednoho pracovníka o pokus o vyúčtování plynu u seniora, který
to oznámil našim strážníkům. V tomto případě byl kontaktován ředitel firmy, který
danou osobu propustil.
Naši strážníci se ve většině případů
setkávají s nabídkami na změny dodavatele, kdy je nutné být velmi na pozoru
a pořádně si prostudovat smluvní a ekonomické podmínky. Velmi nebezpečným jevem jsou takzvané aukce na trhu
s energiemi, o nichž vypráví i náš příběh.
Vymanění se z takových osidel zla je velice složité. Je dobré vědět, že zástupci
firem zabývajících se prodejem energií
neporušují tržní řád, jelikož se nejedná
o podnikání na základě živnostenského
zákona, kterým se řídí tržní řád. Obdobně
je tomu například i u pojišťovnictví. Může
se ale jednat o pokus o podvod a tehdy je
vždy dobré zavolat asistenci MP, která je
schopna takovou věc na místě zjistit.
Ne všichni obchodní zástupci jsou podvodníci a nemusí se vždy jednat o pokus
o podvod. Senioři se v mnoha případech
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neumí bránit nebo se obávají či stydí někoho odmítnout, ale prodejci to o nich
vědí a vědí i, kde zalichotit, ale také kde
zatlačit, na to jsou školeni. Mnoho seniorů lehce podlehne i drobnému nátlaku
na podpis na místě, ale pokud mají jen
sebemenší pochybnosti, doporučujeme,
aby si přivolali přítomnost strážníka, který je schopen věc usměrnit a domluvit se
s prodejcem i seniorem na posečkání podpisu smlouvy do doby, než se senior poradí
s příbuznými, popřípadě s právníkem. Solidní prodejce na takový postup vždy slyší.
Naši „měšťáci“ mají ale i takovou zkušenost, že jim duchapřítomní senioři zavolali
předem a pozvali je do svého domu při čekání na domluvenou schůzku. Ani k jedné
schůzce nakonec nedošlo, protože prodejci utekli, když spatřili strážníka.
Městská policie Tišnov je pro případ
rychlé akce na místě možná jedinou nadějí (vynecháme-li členy rodiny) pro občany, kteří se cítí ohroženi nebo se bojí,
že budou podvedeni, anebo si již schůzku
domluvili a nyní se cítí nejisti svým souhlasem s ní. Naši strážníci dokážou být
většinou na místě do pár minut, stačí jen
zavolat na číslo MP Tišnov a lidem se dostane pomoci a rady.
Nebojte se zavolat: 603 577 252
pondělí–čtvrtek od 6.00 do 22.00
pátek od 6.00 do 3.00 v sobotu
sobota od 18.45 do 3.00 v neděli
Poradna Porta Oblastní charity Tišnov

V případě, že již smlouva (Rámcová smlouva o poskytování služeb – přihláška k výběrovému řízení – dále jen
„smlouva“) byla uzavřena, právní řád poskytuje několik možností, jak se z ní lze  
„vyvázat“.
Nutno na úvod zmínit, že kromě smlouvy po Vás obchodní společnosti chtějí
i udělení plné moci. Pokud si udělení plné
moci rozmyslíte a chcete jej vzít zpět,
podmiňují zpětvzetí uhrazením smluvní
pokuty za porušení smluvních podmínek.
Odvolání plné moci však nesmí být spojeno s jakoukoliv sankcí.
Pokud již smlouvu podepíšete, máte
právo ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření
smlouvy odstoupit. V případě, že jste jako
spotřebitelé nebyli poučeni o právu odstoupit od smlouvy, lhůta pro odstoupení se prodlužuje o 1 rok. U dodatečného

poučení o právu odstoupit je zachována
lhůta 14 dnů pro odstoupení od smlouvy
ode dne obdržení poučení. Tím celý případ v lepším případě končí.
Odlišná situace nastává, když neodstoupíte od uzavřené smlouvy do 14 dnů
po jejím uzavření, ale až po uplynutí této
lhůty. Obchodní společnost Vám po doručení odstoupení od smlouvy (zpětvzetí
udělené plné moci) začne zasílat vyúčtování smluvní pokuty za porušení smluvních podmínek z důvodu maření plnění
smlouvy, upomínky k zaplacení smluvní
pokuty, … Stručně řečeno, dochází k vyvolání nátlaku na uhrazení nezákonné
smluvní pokuty.
V Poradně jsem se setkal s případem,
kdy se klienti stali „obětí“ jednání obchodní společnosti zprostředkovávající
energetické aukce. Jelikož lhůta k odstoupení od smlouvy již marně uplynula, nastala otázka, jak předejít jistému
soudnímu sporu. Nutno zmínit, že výše
soudního poplatku se v mnoha případech
rovná nebo blíží výši smluvní pokuty
a s ohledem na délku řízení nechtějí „poškození“ tento proces absolvovat.
Prvním krokem byla snaha se se společností na ukončení smlouvy dohodnout,
marně. Následovalo kontaktování Policie
ČR, kde bylo sděleno, že poškozených je
několik desítek. Navíc trestní řízení nějakou dobu trvá a mezitím dostanete ještě
celou řadu upomínek k uhrazení smluvní
pokuty.
Další cesta vede přes Českou obchodní
inspekci (dále jen „ČOI“), a to na základě
návrhu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Problém spočívá v tom, že
předpokladem úspěšného vyřešení sporu
je aktivně spolupracující obchodní společnost. Ta ale odmítá spolupracovat a ČOI
nedisponuje žádnými mocenskými prostředky, kterými by donutila obchodníka
s energiemi přistoupit na smírnou dohodu.
Poslední cestou nápravy je podání občanskoprávní žaloby k soudu. Obecným
problémem je délka soudního řízení a neochota trávit další měsíce se starostmi
kvůli „bagatelní“ částce, a tak mnoho lidí
raději smluvní pokutu zaplatí.
Na uvedeném případě jsem se snažil
ukázat, jak velmi obtížné je ze závazku
vyváznout. Buďte proto maximálně obezřetní, ať se do podobné situace také nedostanete.
V případě dotazů se na nás neváhejte telefonicky na číslech 737 602 436,
731 453 275 či prostřednictvím e-mailu
poradna@tisnov.charita.cz obrátit.
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Učitel, sportovec, rybář, fotograf… (na penzi)
Bohumil Kabeš je stále aktivní zejména v přírodě
Václav Seyfert

V minulosti jej nejčastěji vídávali školáci, ať už před tabulí ve své třídě, někde
v tělocvičně nebo na školním hřišti. Neušel
ani očím házenkářských fanoušků, sledujících jeho počínání nejprve v hráčském dresu a později v roli trenéra u postranní čáry.
V současné době potkáte Bohumila Kabeše s největší pravděpodobností v přírodě.
Určitě bude mít u sebe fotoaparát, a pokud
někde poblíž poteče řeka, ponese si nejspíš
také nezbytnou udici.
Narodil se v roce 1945 v Ivančicích,
kde maturoval na Jedenáctileté střední škole a po ní se rozhodl pro studium
aprobace přírodopis – tělesná výchova
na brněnské pedagogické fakultě tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
V roce 1963 se celá Kabešova rodina přestěhovala z Ivančic do Tišnova. „Souviselo to s tím, že můj otec zde byl jmenován
ředitelem gymnázia,“ vysvětluje Bob, jak
mu s ohledem na křestní jméno jeho známí nejčastěji říkají.
Po absolutoriu vysoké školy začal
v roce 1966 vyučovat na základní škole
v Drásově, kde vydržel plných šestnáct
let. Ve školním roce 1982/83 učil na ZŠ
Smíškova, od roku 1983 následovala
nová tišnovská škola na náměstí 28. října, na které kromě učitelských povinností působil po čase také jako zástupce
ředitelky Ludmily Jaškové a posledních
šest let tu strávil ve funkci ředitele školy.
V úvodu jsme předeslali, že jeho celoživotním koníčkem se stal sport. Především
tedy již zmiňovaná házená, ale zdaleka
nejen ona. Věnoval se běžeckému lyžování, plavání a také závodnímu rybolovu.
Házenkářský míč mu byl ovšem parťákem
téměř na celý život. Začal s tímto sportem v deseti letech a už jako dorostenec
byl zařazen do druholigového týmu mužů
Slovanu Ivančice, odkud pak v roce 1966
„povýšil“ do prvoligového Spartaku Královopolská Brno. „Mateřský klub za mne tehdy dostal tři sady dresů,“ vzpomíná s úsměvem. „Dojíždění na tréninky do Brna bylo
ovšem vzhledem k mé profesi časově velmi
náročné, takže jsem v roce 1969 přestoupil
do Baníku Tišnov.“ Mezi to se ovšem vklínila ještě jednoletá vojenská prezenční
služba v Mostě, kde zůstal házené věrný
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Přírodu má Bohumil Kabeš rád nejen u řeky
a nejen v Norsku – zde je zachycen na výletě
do Třeboně.

a sezónu 1967/68 absolvoval ve druhé lize
v dresu Chemopetrolu Litvínov. Po ukončení hráčské kariéry přešel na post trenéra – nejprve trénoval tišnovské žáky
a po získání potřebné kvalifikace i družstvo mužů, se kterým dokázal v roce 1980
postoupit až do národní ligy. „Nebyla to ale
jen moje zásluha, velký podíl na postupu měli
zejména bývalý dlouholetý trenér Alf Mareš
a vedoucí družstva Bořek Klusák, kteří družstvo dlouhodobě připravovali přede mnou.
Bohužel jsme v této druhé nejvyšší házenkářské soutěži setrvali jen jednu sezonu.“
Ze své lásky k fotografování se Bohumil
Kabeš vyznal na stránkách našeho měsíčníku už před čtyřmi roky v rámci seriálu
Galerie tišnovských fotografů. Mimo jiné
tehdy napsal: „Rád fotografoval můj táta,
obdivoval jsem fotografie, které pořizoval můj
strýc, ale hlavně mě zaujal svými fotkami pan
učitel Klega, náš soused z ulice, který měl fotoaparát Flexareta zavěšený na krku téměř
neustále. Chtěl jsem být jako oni, a tak jsem
si našetřil na fotoaparát značky Wera a začal
fotografovat všechno, co mne zaujalo.“
Ke snímkům z rodiny a sportu postupně
přibylo hlavně fotografování přírody, které
ve finále vyústilo až ve vydání vlastní knihy
s názvem Zvířata kolem nás. „Když jsem odcházel do penze, slíbil jsem několika kolegům
a kamarádům, že v důchodu napíšu – hlavně

pro děti – knihu o přírodě a doplním ji fotkami. Jak plynul čas, začali se vyptávat: ,Kdy
napíšeš a vydáš tu knihu?’ Protože jsem zvyklý sliby plnit, avizovanou knihu jsem skutečně
napsal. Vyšla v roce 2017, Jan Lacina a vydavatel Miroslav Klepáček ji pokřtili dokonce
přímo na mém bývalém pracovišti, v prostorách základní školy na náměstí 28. října.“
Kniha má deset kapitol a najdete v ní prakticky vše, co je v přírodě našeho regionu
k vidění: od motýlů přes brouky, pavouky,
ploštice, měkkýše, ryby, obojživelníky až
po ptáky a savce. „Mojí snahou bylo přiblížit
čtenářům všech věkových kategorií život početných druhů našich volně žijících živočichů,
upevnit citový vztah lidí k přírodě a získat je
pro její aktivní ochranu, bez které se dnes příroda neobejde.“ Námětem Bobových snímků
ovšem zdaleka není jen příroda Tišnovska,
v nedávné době často fotografoval třeba
i krásné scenérie svého oblíbeného Norska.
Bohumil Kabeš několikrát vstoupil
i do komunální politiky, především jako
předseda či člen různých komisí – školské, sportovní nebo životního prostředí.
V prvních létech po pádu komunismu přijal i roli významnější a plné čtyři roky byl
členem tišnovského zastupitelstva za Občanské fórum.
Bývalý učitel a sportovec je i v nynějším seniorském věku stále aktivní – především díky přírodě, která jej provázela
po celý profesní i soukromý život a která
mu bude určitě nablízku i v příštích létech.
Foto: archiv Bohumila Kabeše

Jako rybář přímo uprostřed vodního toku…
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Kalendárium dubnových událostí
Václav Seyfert

3. – 28. 4. 1863
V TIŠNOVĚ BYL INTERNOVÁN
POLSKY GENERÁL
MARIAN LANGIEWICZ
V lednu 1863 vypuklo na území Polska a později též Litvy, Běloruska a částí
Ukrajiny a Ruska tzv. Lednové povstání
proti ruskému impériu. Významnou úlohu
v něm sehrál rodák z Krotoszynu (město
v pruském záboru Polska) Marian Langiewicz, jemuž v té době bylo 36 let, ale měl
již za sebou poměrně bohatou minulost.
Vystudoval práva ve Wrocławi a v Berlíně,
poté se stal důstojníkem pruské královské
gardy, ale v roce 1860 emigroval a zúčastnil se s armádou Giuseppe Garibaldiho neapolského tažení, které pomohlo svrhnout
Bourbony a sjednotit Itálii. Po rozpuštění
své bojové jednotky vyučoval na vojenských školách v Paříži a italském Cuneu.
V povstání Poláků se Langiewicz angažoval od počátku. Sjednával dodávky zbraní
z Belgie a Německa, ve vojvodstvích Sandomierz a Kraków vedl povstalecké oddíly a 23. 2. 1863 s nimi docílil slavného
vítězství nad ruským vojskem v bitvě
u Małogoszcze. Sjednotil strany „bílých“
a „rudých“, aby vytvořily společnou vládu

Polský generál Marian Melchior Antoni Langiewicz.
Foto: Wikipedie
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a sám se 10. 3. 1863 prohlásil za vojenského diktátora povstání. Po porážce od Rusů
v následující bitvě (18. března poblíž vsi
Grochowiska u města Pińczów) uprchl
do rakouského záboru, kde byl zatčen.
Místem jeho první internace se stal Tišnov, konkrétně první poschodí mansardového domu č. 143 „U Křenků“ na dnešním Komenského náměstí, kde pobýval v domácím
vězení. Na svých procházkách městem byl
doprovázen policejním komisařem Hradeckým a měl zakázáno se s kýmkoliv stýkat.
Tišnovští občané mu své sympatie vyjadřovali alespoň zpěvem vlasteneckých písní
pod jeho okny. Ve svém dočasném příbytku
ovšem Langiewicz přijímal časté návštěvy,
poobědval s ním například i předklášterský
farář Jan Evangelista Bílý. Po odhalení plánovaného pokusu o útěk, který oznámil úřadům jeho neúplatný sluha Josef Frömmel,
byl vězeň přemístěn do Josefova, odkud byl
propuštěn teprve v roce 1865. Přes Londýn
odcestoval do Švýcarska a poté do Turecka,
kde sloužil několik let jako odborný poradce Kruppovy zbrojovky v osmanské armádě.
Zemřel bez prostředků a téměř zapomenut
10. 5. 1887 v Istanbulu.
Jako připomínka jeho tišnovského pobytu byla z iniciativy současného majitele
domu JUDr. Martina Chutného instalována v roce 2014 v průchodu k obchodnímu
středisku Tesco Langiewiczova busta,
jejímž autorem je Ondřej Štoček.
10. 4. 1976
1. ZASEDÁNÍ
MORAVSKO-SLEZSKYCH
SBĚRATELŮ NEROSTŮ
V programu akcí konaných v dubnu
1976 v sále tehdejšího Sdruženého závodního klubu pracujících ROH na Mlýnské
ulici lze u data 10. 4. nalézt v Tišnovském
kulturním zpravodaji jen nenápadnou
dvouřádkovou poznámku Celostátní symposium sběratelů nerostů. Ten název ovšem
nebyl správný – akce se ve skutečnosti
jmenovala 1. zasedání moravsko-slezských
sběratelů nerostů a postupem let se z ní
vyvinula jedna z nejprestižnějších pravidelných tišnovských událostí, které se
nejčastěji říká Mezinárodní mineralogická
burza. Také tento název je ovšem pouze
lidový, oficiálně to bylo postupně Zase-

Ing. Andrej Sučko při organizaci jedné z mineralogických akcí.
Foto: Wallner

dání sběratelů nerostů na Moravě, Mezinárodní zasedání sběratelů nerostů, po roce
1990 pak Mezinárodní expozice minerálů
(již pod hlavičkou obnoveného Sokola)
a od roku 2017, kdy se pořadatelem akce
stal Ing. Tomáš Buzrla, se burza nazývá
jednoduše Minerál Tišnov.
Hlavními spoluzakladateli tradice byli
dnes již nežijící Andrej Sučko a Jan Běluša, prvního ročníku se zúčastnilo 150
návštěvníků, z nichž 60 rovněž vystavovalo. Po úvodních proslovech tehdy následovala diskuze k problematice sběratelství a až na závěr proběhla prohlídka
a výměna nerostů. Odborným garantem
byl RNDr. Tomáš Kruťa, CSc., z Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea v Brně, který
pomohl radami i výběrem účastníků. Zpočátku tedy šlo o vysloveně odbornou akci
pro fajnšmekry, ovšem zájemců přibývalo, takže v dalších létech byla zasedání
přemístěna do sokolovny, k níž časem
přibyly i prostory gymnázia, základní
školy či naposledy sportovní haly. V roce
1991 se do té doby pouze výměnné expozice změnily na prodejní a stala se z nich
komerční záležitost s více než bohatou
účastí veřejnosti (dosud poslední burzu
navštívilo v listopadu 2019 6 344 osob).
Po většinu let akce probíhala dvakrát
ročně, výjimkou byl rok 1983, kdy se
konala pouze v září… A v roce 2020 se
pod vlivem pandemie koronaviru bohužel
neuskutečnila vůbec. Pro letošní rok pořadatel vytipoval nový termín 4.–6. června a věří, že situace umožní v pořadí již
88. burzu zrealizovat, ať už v klasické
podobě nebo ve formě záložní varianty
ve venkovních prostorách náměstí, hřiště
u sokolovny a okolních ulic.
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Páni z Deblína a jejich historie
Jan Kos

Rod pánů z Deblína patří mezi nejstarského kláštera po smrti královny Konstanší šlechtické rody na Tišnovsku i na celé
cie. Po roce 1240 Ratibor již pravděpodobMoravě. Jeho potvrzené dějinné působení
ně nezastával žádný úřad a po dalších pěti
je poměrně krátké – vlastně pouze jedno
letech jeho jméno z listin mizí.
století.
Ratiborovi synové Hartleb a Jenec se
Tento rod patřil během svého rozkvěpo smrti otce stále pohybovali v okolí krále
tu mezi přední moravské šlechtické rody.
Václava a po jeho smrti i Přemysla Otakara
Jeho původním sídlem, jak napovídá příII., kterého doprovázeli na řadě cest po Čedomek, byl hrad Deblín nedaleko Tišnochách, Moravě i Rakousku a také při jeho
va. Kromě tohoto hlavního sídla členové
válečných výpravách. Hartleb se někdy korodu vybudovali a užívali i jiná sídla, jako
lem roku 1240 stal po svém otci purkrabím
byl např. nedaleký hrad Loučka či Dubno
v Brně, Jenec zastával stejný úřad v Hradci
(Pfanberk) u Moravského Krumlova.
u Opavy, kde je takto doložen v roce 1254.
Páni z Deblína vlastnili statky předeZastával jej až do roku 1266, kdy byl navším na Brněnsku, a to v okolí Deblína Erb rodu z Deblína. Převzato z publikace Ha- posledy v pramenech uveden jako žijící.
a Slavkova. Deblínské panství původně lada J., Lexikon české šlechty, úprava J. Kos. Ke konci života byl zapisován s přídomkem
tvořily vsi Březí (Březské?), Kuřimská
„z Dubna“, stejně jako později Hartleb. Ten
Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, zaniklý Chvališov, Blahoňov, Prose v dalším období na listinách příliš neobjevuje, věnoval se pravsatín, zaniklé Veselí, osada Čížky, Pejškov, Braníškov, Maršov,
děpodobně budování hradu Loučky. Znovu se s ním můžeme seHolasice a zaniklé vsi Podolí, Čeblovice a Zaherleins. Na Slavtkat po bitvě na Moravském poli za krále Václava II., kdy zastával
kovsku pak vlastnili majetky v okolí Křenovic.
úřad znojemského a bítovského komorníka. V roce 1286 je uveDo dnešní doby se z objektů, které vybudovali, mnoho neden na králově listině hned za Závišem z Falkenštejna a jeho bradochovalo. Hrad Deblín se začal budovat asi v první polovině
trem Vítkem jako „Hartleb z Dubna, purkrabí brněnský“. Tento
13. století společně s kostelem svatého Mikuláše, v pramenech
úřad byl první a zároveň i poslední, který Hartleb zastával. Další
je ale doložen až roku 1499. Postupně se stal ruinou a dnes
zprávy o něm chybí, roku 1292 již nežil.
z něho již nic nezbylo. Za nejviditelnější památku na rod z DeblíJenec měl s manželkou Vojslavou čtyři dcery. Z nich je známá
na tak lze považovat zříceninu hradu Loučky.
Atka, která byla v roce 1287 převorkou dominikánského kláštePrvní zmínky o členech deblínského rodu se objevují na pora v Olomouci, dále Gertruda, žijící s manželem Demeterem z Bučátku 13. století, poslední údaj o mužském příslušníkovi rodu je
kové a matkou Vojslavou na deblínském hradě, kde v roce 1295
z roku 1322.
věnovali Řádu německých rytířů patronátní právo ke kostelu
Nejstarším známým a potvrzeným členem rodu je Ratibor,
sv. Mikuláše. Třetí Jencova dcera Kateřina se provdala za Tasa
který se poprvé s přídomkem „z Deblína“ objevuje na listině moz Lomnice, se kterým měla tři syny. V roce 1312 ji král Jan Luravského markraběte Přemysla v listopadu 1234. Mezi svědky
cemburský jako vdovu pověřil správou kláštera dominikánek
je uveden i Ratiborův syn Hartleb. V listině o pár dní starší je
na Starém Brně. Poslední Jencova dcera Anna je neznámá.
pak kromě Ratibora a Hartleba jmenován i druhý syn Jenec.
Hartleb měl s manželkou Budislavou dceru Zdeslavu a syny
Ratibor společně se svými syny patřil v 1. polovině 13. století
Vítka, který se psal s přídomkem „z Loučky“, a Hartleba mladbezesporu mezi moravskou šlechtickou elitu. Jako svědek pečešího z Dubna a Pfanberku. Hartleb ml. se naposledy objevuje
til řadu markraběcích i královských listin,
v pramenech v roce 1294, Vítek z Loučmezi nimi i několik týkajících se Porta coky v roce 1322. Na rozdíl od svého otce
eli. Například v zakládací listině, vydané
a strýce nezastávali žádný významný úřad
markrabětem Přemyslem 31. října 1234,
a nefigurují ani jako svědci na žádné doje zapsán i se svými syny. O pár měsíců
chované panovnické listině. O jejich rodipozději byla jeho pečeť přivěšena k listině,
nách nic nevíme. Pravděpodobně zemřeli
ve které markrabě věnoval klášteru ves
bez mužských potomků a jimi rod pánů
Lomničku. Někdy v této době jej Přemysl
z Deblína vymřel po meči.
ustanovil brněnským pulkrabím – na listiPo určitou dobu patřil Ratibor z Deblíně z roku 1235 je jmenován jako „Ratibor
na a jeho synové Jenec a Hartleb mezi nejkastelán brněnský a Hartleb a Jenec, jeho
vyšší špičky společnosti. Byli družiníky
synové“. Ratiborovo jméno nechybí na lismoravských markrabat a českých králů,
tině olomouckého biskupa Roberta, kterou
zastávali významné úřady a museli mít
potvrdil klášteru Porta coeli patronátní
i značný majetek, aby si mohli dovolit cesprávo ke kostelu sv. Václava v Tišnově
tovat s panovníkem. Majetek se ale pov roce 1239, ani na dalších listinách krále Hrad Deblín s kostelem sv. Mikuláše po roce stupně tenčil a právě to mohl být důvod,
Václava I., vydaných ve prospěch tišnov- 1320.
proč ve 14. století jejich mužské potomky
Kresba: Pavel Šimeček
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vice také se zámkem a nakonec získal ještě Hejiž po boku panovníka nenajdeme. Už na to nerálec a Humpolec. Za hlavní sídlo si zvolil hrad
měli finanční prostředky.
ve Znojmě a na počátku 18. století jej barokně
I když by se zdálo, že vymřením rodu po meči
přestavěl. Má také zásluhu o známé poutní místo
jeho historie definitivně skončila, není to úplně
na kopci Montserrat nedaleko Slavonic, kde nepravda. Po několika stoletích se totiž páni z Dechal přestavět kapli na poutní kostel.
blína objevili na Moravě opět. Samozřejmě to
Na svých statcích se snažil o rozvoj všech
nebyl původní rod, ale pouze rodový predikát,
hospodářských činností, dal stavět nové vrchjehož nositelem se stala bohatá brněnská patrinostenské dvory a sklárny, opravoval a rozšiřocijská rodina. Počátek těchto nových pánů z Deval dosavadní podniky a zakládal nové vesnice.
blína, kteří původně používali příjmení SchraSepsal deblínskou rodovou kroniku a zabýval se
mm či Šram, příp. Schramb, sahá do 2. poloviny
genealogickými studiemi také dalších českých
16. století, kdy zámožný brněnský měšťan Matyáš Šram se svými bratry obdržel majestátem Erb Gabriela Schramma z Deblí- a moravských šlechtických rodin. Na svém sídle
shromáždil velké sbírky historických pramenů
císaře Maxmiliána II. erbovní list a predikát na. Heraldická ročenka 1986.
(hlavně staré tisky, rukopisy, rodokmeny a listi„z Deblína“. Jeho vnuk Gabriel se vyznamenal
ny) a dalších památek (mj. erbů, obrazů, zbraní a jiných starožitpři obraně Brna před Švédy a byl v roce 1645 povýšen císařem
ností). Jejich základem byla kolekce jeho otce, kterou dále rozšířil.
do šlechtického stavu. Nejvýznamnějším představitelem rodu se
Rodina Maxmiliána Františka Xavera z Deblína má vztah
však stal vnuk Gabriela Šrama z Deblína Maxmilián František
i k našemu městu. Jeho sestra Terezie byla v letech 1713–1726
Xaver (1664–1732). Vystudoval práva na pražské univerzitě
jako Benigna Deblínská z Deblína abatyší Porta coeli.
a působil jako přísedící a kancléř královského tribunálu na MoVůbec nejvyššího společenského postavení však dosáhl jeho
ravě a později jako rada české dvorské kanceláře ve Vídni. V roce
syn František Antonín, který byl v roce 1741 povýšen do hra1699 byl spolu se svými dvěma bratry povýšen za zásluhy do staběcího stavu. Posledním mužským příslušníkem tohoto rodu
vu rytířského. Ve svých rukou shromáždil postupně rozsáhlý popak byl Maxmiliánův vnuk Benvenutus, františkánský kněz
zemkový majetek, jako např. statek Staré Hobzí s přidruženými
a řeholník, který zemřel v roce 1816 v klášteře v Moravské Třevesnicemi. V roce 1710 obdržel spolu se svými bratry od císaře
bové. A to byl skutečný a definitivní konec rodu pánů z Deblína.
Josefa I. v léno zchátralý znojemský hrad s veškerým příslušenstvím. Později koupil ves Nové Hobzí se zámkem, statek ChvalkoINZERCE
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Napsali jsme před 50 lety
14. díl duben 1971
Václav Seyfert
Dubnové Naše Tišnovsko z roku 1971 mělo opět obvyklých 12 stran, na nichž se
střídaly aktuální informace, historie i materiály z kultury či přírody. Na obsahu bylo
rovněž patrné, že téměř za dveřmi už bylo velmi sledované 50. výročí založení KSČ…
Podívejme se, o čem si tehdy tišnovští občané mohli přečíst.
Pošta Tišnov 1 se změnila
k nepoznání
Za plného provozu byla rekonstruována pošta na tišnovském náměstí, čtyřicet
let staré přepážky byly nahrazeny novými,
moderními. Zajímavá čísla o rozsahu poštovního provozu poskytl redakci vedoucí
pošty Josef Šaroun: „Pošta má celkem 36
zaměstnanců. Denně odchází z pošty asi
1100 dopisů, měsíčně přibližně 1400 balíků.
Na poštu přichází měsíčně více než 1300 balíků a téměř 51.000 kusů novin a časopisů.
Pracovnice peněžní přepážky přijmou asi
5000 peněžních poukázek a vyplácejí 2005
důchodů za měsíc. Přes telefonní ústřednu
projde každý měsíc asi 16.550 meziměstských hovorů a 4000 telegramů.“
Květnice
V dubnovém čísle začal několikadílný
seriál Marie Mrázkové o Květnici. V jednom z odstavců seznámila autorka čtenáře s výškou jejích jednotlivých vrcholů:
„Svým západním vrcholem ,Pálenky’ dosahuje Květnice nadmořské výšky 470 m (průměrná výška proti městu je asi 210 m). Její jižní
vrchol s Velkou skálou sahá do výšky 452 m
a severovýchodní výběžek – Květnička (tj.
Malá skála) měří 381 m nadmořské výšky.“
Nechyběla ani zmínka o historii kopce: „Již
v pohanských dobách se na Květnici pálívaly
žertvy pohanským bohům, jak o tom svědčí
dodnes zachované jméno západního vrcholu ,Pálenky’. Za Přemyslovců se dolovalo
na Květnici stříbro. Za třicetileté války se o to
pokusili Švédové, ale bez velkých úspěchů.
Pod svahem Květnice v potoce Besénku se
prý v dávné době rýžovalo zlato, asi ve velmi
skromné míře…“
O Josefu Hybešovi
Aby bylo učiněno zadost politické poptávce, přetiskla redakce dva články ze
sborníku „Hybeš ve vzpomínkách současníků“, který vyšel péčí Otakara Fraňka
v roce 1962. Zejména vyprávění Karla
Vituly je nečekaně akční, zřejmě mělo
současníkům ukázat, jak to měli soudruzi
48

Titulní stranu dubnového čísla tvořila fotografie Josefa Ondrouška s názvem Tišnov
od Květnice.

vém bytě na sídlišti U Humpolky. V jedné
z odpovědí podrobně vylíčil, jak vznikají
jeho písničky: „Napřed melodie, potom text,
který musí být zpěvákovi ,ušit na tělo’ (zpočátku mi psali Miroslav Procházka a Jiří Bílek, nyní mi je dělá Růžena Sypěnová). Pak
následuje aranžmá, což znamená, že se rozepíší noty pro jednotlivé nástroje a pro zpěváka. Natáčí se na čtyři stopy. Nejprve rytmická
skupina s žesťovými nástroji, potom play-back, tj. dotáčení smyčcových nástrojů, pak
sbor a nakonec přijde ke slovu zpěvák. Nu
a pak už jen zbývá mixáž, to znamená, že se
všechny stopy míchají dohromady – a písnička je hotová. U každého natáčení musím být
osobně přítomen, což klade nároky na čas.“
O dalším ve stručnosti
Medailonek byl věnován houslaři a odbojáři Františku Halouzkovi z Lomničky. Jan
Hájek psal o tišnovské internaci polského
generála Mariana Langiewicze, čemuž se
věnujeme v tomto čísle i my na stránce
kalendária. Fotbalisté poskytli svým fanouškům informace před jarním zahájením soutěží, na profesora Taufera vzpomínal Jaroslav Muzikant. V sále na Mlýnské
se v dubnu konaly nejen dvě diskotéky,
ale také přednášky o významu Varšavské
smlouvy a všestranné mezinárodní spolupráce. Třídenní přehlídce filmů k 50. výročí KSČ vévodila Ejzenštejnova klasika
Křižník Potěmkin, ale hrály se také české
zfilmované „angažované“ romány Anna
proletářka a Nástup.

koncem 19. století těžké: „Jednoho dne se
objevil plakát, přilepený na vrata prastarých
masných krámů, že v místnostech Panského
domu bude pořádán projev Josefa Hybeše
z Brna. V pozdních odpoledních hodinách
byla již šenkovna a přilehlá místnost naplněna a ozývaly se hlasy i výkřiky podnapilých.
… Hybeš poznal, že za takových okolností je
jakýkoliv projev nemožný, přesto se však snažil výtržníky uklidnit, zvláště když viděl, že je
mezi nimi mnoho ošumělých a nuzných lidí.
Když však hluk vyvrcholil natolik, že nebylo
slyšet jediné slovo a z rohu místnosti, kde seděli ti nejhorší, byla proti němu mrštěna pivní
sklenice a za ní druhá, která jej zasáhla, vypotácel se zkrvavený a poplivaný před hospodu.
Chvěl se a slzel, ne potupou a bolestí, ale nad
těmi ubožáky, kterým chtěl otevřít oči…“
Jak se dělá písnička
Václav Borek publikoval rozhovor s tišnovským hudebním skladatelem Josefem
Růžičkou, který se právě zabydloval v no-

K obvyklému satirickému vtipu Miroslava
Pavlíka můžeme dnes doplnit jen povzdechnutí, že tehdy alespoň bylo možné si do hotelu Květnice na to pivo opravdu zajít…
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Zveřejnění vzpomínek je placená služba

Vzpomínáme
Dne 2. března by se dožil osmdesáti let pan
STANISLAV MAREK z Heroltic.
Za tichou vzpomínku děkují a stále
vzpomínají děti s rodinami.

Dne 25. března uplyne třetí rok, co nás
navždy opustila paní ANNA HEČKOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkuje manžel
s rodinou.

Dne 26. března vzpomeneme nedožitých
osmdesátých pátých narozenin
naší milované maminky, babičky,
paní OLGY ZAVŘELOVÉ.
Vzpomínají děti s rodinami.

Dne 28. března vzpomeneme desetileté
výročí úmrtí naší milované maminky, babičky
a prababičky, paní IVANKY POKORNÉ.
V lásce a modlitbě stále vzpomínají syn Petr
a dcera Iva s rodinami.

Dne 31. března uplyne pět roků, kdy nás
opustil tatínek, dědeček, pradědeček pan
MIROSLAV KLUSÁK. Kdo jste ho znali
a měli rádi, věnujte, prosím, vzpomínku.
Dcera Jana a syn s rodinami

3. dubna uplyne druhý rok, co nás
opustila naše maminka, babička
paní HANA HOBLÍKOVÁ.
Vzpomíná syn Tomáš s rodinou.

Dne 4. dubna to budou čtyři roky, co nás
opustil syn a bratr DRAHOMÍR KALÁŠEK.
S láskou vzpomínají rodiče a bratr s rodinou.
Za tichou vzpomínku děkujeme.
„Navždy se zavřela kniha tvého života.
Zůstaly jenom krásné vzpomínky
a prázdnota...“

Dne 4. dubna uplyne smutný rok, kdy nás
navždy opustila naše milovaná maminka
a sestřenice, paní Ing. HERMÍNA
VAŠÍČKOVÁ, rozená Škaloudová.
Za tichou vzpomínku děkují jménem rodiny
PhDr. Zdeněk Vašíček, Ph. D., a MUDr. Irena
Hložková.

Dne 9. dubna uplyne osm smutných let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček, strýc a bratr
pan VÁCLAV VODÁK. S láskou vzpomíná
manželka a děti s rodinami.

Dne 14. dubna uplyne deset roků, co nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček pan VINCENC
HANDL. Stále vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují manželka Zdena a dcera
s rodinou.

Už je to pět let, co nás opustil náš tatínek
a druh ŠTEFAN DANIEL. Vzpomínáme.

Dne 20. dubna uplyne devět let od
úmrtí naší milované maminky a babičky
DRAHOMÍRY DVOŘÁKOVÉ.
Vzpomíná syn Radek s rodinou.

Blahopřání
TN 04/2021

Dne 13. dubna se dožívá krásných
osmdesáti roků naše maminka, paní
ANASTAZIE NEJEZOVÁ. Hodně
spokojenosti, vždy dobrou náladu a hlavně
pevné zdraví do dalších let jí přejí syn Leoš
s rodinou a dcera Sylva s rodinou.
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příroda

Zahradníkův rok – březen 
Přísady

Stanislav Pařízek

Milá čtenářko, milý čtenáři, je březen,
čas přísad, květinové a zeleninové sadby.
Přísadou pojmenovávám mladé rostlinky
květin i zeleniny k výsadbě na koncové
stanoviště a k dalšímu pěstování.
Než se k nim však dostanu, dovolte
mi upřesnění k únorovému textu: Zmínil
jsem se, že ovocné dřeviny méně známých odrůd vídám v soukromých zahradách, „kam se běžně dostanu“. Není tomu
tak. Povedl se mi vtipný překlep, který
mi snad odpustíte. Do soukromých zahrad se ani já běžně NEdostanu.
Přísady kupované, nebo vlastní?
Přísadu si mohu koupit už hotovou
v osvědčeném zahradnictví podle pravidel nákupu sazenic dřevin a trvalek.
Přísada musí být již od pohledu vitální,
zdravá, pevná a dobře zakořeněná.
Anebo si ji vypěstovat v domácích
podmínkách ze semen sám. Letos jsem
se rozhodl si přísady vypěstovat sám.
Proto si musím připomenout pár základních zásad předpěstování.
Než začnu
Důležité jsou dvě veličiny: První je čas,
kdy je chci vysadit na koncové stanoviště, a tomu podřídím čas výsevu (dva až tři
měsíce podle typu přísady). Druhá místo,
kde je plánuji pěstovat po zbytek roku.
Některé osivo květin a zeleniny potřebuje přípravu a péči. Proto je vysévám
nejprve do dočasných pěstebních nádob.
Rajčata, okurky, dýně, muškáty, begónie,
afrikány a další zelenina či květiny mají
na záhonu vhodné podmínky klíčení až později na jaře. Proto si je předpěstuji, abych
prodloužil jejich vegetační dobu. Rostliny by
bez předpěstování sice rostly, ale jejich plody by do konce vegetačního období nestihly
dozrát. Proto osivo již zmíněných rostlin
předpěstuji na vhodném, dočasném stanovišti. A tím získám přísadu.
Výsev lze provádět různými způsoby
a na různá stanoviště v optimálních podmínkách (skleník, pařeniště, fóliovník,
případně doma za oknem) před vysazením na koncové stanoviště.
Mohu volit řídký výsev na široko nebo
do řádků. Po vzejití rostlinky nepřepichu50

ji, ale nechám je do vytvoření tří až pěti
pravých lístků v původní nádobě a až poté
teprve vysazuji na koncové stanoviště.
Tento způsob je levný, jednoduchý, vypěstovaná sadba bývá otužilá. Nevýhodou je
nevyrovnaná přísada, kterou je nezbytné
vytřídit. Často bývá až polovina odpadu.
Mohu volit hustý výsev. Tuto sadbu
vždy ještě přepichuji, abych z rostlin vypěstoval jednotlivé přísady. Přepichovaná sadba je ta, kterou po vytvoření tří až
pěti děložních lístků vyjmu ze substrátu
a vložím do dalšího „přechodného stanoviště“. Přepichovat mohu do truhlíků, pařenišť, kontejnerů, balíčků, plat
(od vajíček). Zde získám větší pravidelné
vzdálenosti. Rostliny s ohledem na dostatečný prostor pro kořeny i nadzemní
část se mohou lépe vyvíjet. Sadba bývá
vyrovnaná a zdravá. Rostliny mívají lepší
kořenový bal. Ten vznikne při přepichování zkrácením prvního, hlavního kořene
a tím rostlina vytvoří více postranních
kořínků. Tato metoda je dražší a pracnější. Její podstatnou a nespornou výhodou
je silná, otužilá přísada dobře prosperující na konečném stanovišti.
Specifikem je balíčkovaná sadba. Využívá se zejména u zeleniny v průmyslovém
pěstování. Pamatuju si ji ze své školní
praxe. Učil jsem se pracovat s mechanickým strojem, který mi pomohl vytvořit
kolem rostliny bal tvořený substrátem.
Tyto balíčky jsme poté vysazovali přímo

Balíčkovaná sadba.

na pole. Tenkrát to bylo zelí a kapusta.
Něco podobného vídám i u zahrádkářů,
kteří si vysévají zeleninu do obalů od vajíček. Vzniká tak balíčkovaná sadba, která se ani nemusí vyjmout ze zmíněných
obalů. Obaly jsou totiž lehce rozložitelné
a neškodí životnímu prostředí.
Roubovaná zelenina
Speciální sortou přísad je populární
roubovaná zelenina předpěstovaná v kontejnerech. Při roubování se vybrané a upravené části dvou druhově rozdílných rostlin
spojí tak, aby mohly srůst a jedna část
pak vyživovala druhou. Spolu s očkováním
je to způsob záměrného vegetativního
rozmnožování, jehož cílem je udržet určité vlastnosti (geny) rostlin. Není to úplně nová technika. I s ní jsem se seznámil
již na začátku 90. let jako student střední zahradnické školy. Tenkrát se jednalo
o okrajovou metodu, známou zahradníkům již delší dobu. Při technice množení
jde zjednodušeně o to, získat maximum
z podnožové rostliny i z roubu. Získám tím
velmi odolné rostliny s bohatou úrodou.
Tyto rostliny lépe hospodaří s vodou, plodí
v delším období a mají jednoznačně vyšší
výnos. Zpravidla to ocení „balkonoví pěstitelé“ i drobní zahrádkáři, kteří na každém
metru čtverečním znásobují výnos pomocí
různých skleníků a fóliovníků.
Nejčastěji se tato technika používá
u okurek (hadovek, nakládaček, salátovek, minihadovek) a rajčat (kulatá, masitá, soudková či koktejlová). Zde má zpravidla podnož takovou sílu, že mohu bez
obav pěstovat na dva stonky. U nás ještě
není tolik využívaná u paprik, ale tato volba předpěstování mě nezklamala u kapií.
U vodních melounů se neskutečným způsobem zkrátí doba, kdy čekám na plody.
I v našich končinách mi dopřejí bohatou
sklizeň. Vyzkouším i různé lilky, cukety či
dokonce bazalku. Rozhodně začnu tradiční volbou: okurek naroubuji na tykev.
Na co si po svých zkušenostech u roubované zeleniny musím dát pozor?
Rostlinu musím vždy zasadit tak, aby
se roub nedotýkal země. Rád sám zakoření. Proto musí zůstat ve stejné výšce jako
v kontejneru. Pokud chci opravdu dobrou
úrodu, tak musím rostlinám dopřát správné světlo, teplo, vodu a dost živin. Proto
volím dobře vyhnojenou půdu a v průběhu
sezony přihnojuji. Maximálně využívám
přírodní hnojiva z organických surovin,
která mají snadné dávkování, uvolňují
živiny rovnoměrně v průběhu celé vegetaTN 04/2021

příroda

Rozrostlé přísady.

ce. Tím, že mají nulovou ochrannou lhůtu,
mohu vlastní bio plody konzumovat bez
obav celou sezónu.
K výhodám, které u roubované zeleniny vnímám, patří jednoznačně vyšší
výnos, zpravidla větší ranost, lepší hospodaření s vodou, vyšší odolnost vůči chorobám a prakticky žádná potřeba chemie.
Některé osivo květin a zeleniny nepotřebuje tuto speciální předpěstovací
péči. Jsou odolnější na chlad, mají kratší
dobu dozrání plodů, nepotřebují speciální
podmínky. Proto je mohu vysévat rovnou
na koncové stanoviště. Zde máme dvě samostatné skupiny:

Jednoleté květiny i zelenina stihnou
v průběhu vegetace vyklíčit, vyrůst, vykvést, vytvořit plod a v něm generativní
orgány (semena). Poté odumírají. Patří
sem třeba hrách, ředkvička, bazalka, rajče, paprika, aksamitník, voskovka, lobelka, muškát, verbena a řada dalších.
Dvouleté květiny i zelenina první rok
vytvoří plnohodnotný kořenový systém
a kvetou až druhý rok. Typickou dvouletkou je mrkev, petržel, celer, sedmikráska, divizna, pomněnka, maceška. Ta je
výjimka, kvete první i druhý rok.
Již zmíněné byliny se tedy množí semenem. Ta mohu vysévat přímo na koncové stanoviště (pak to není přísada). Jde
o rostliny přímo vysévané a i ty mohu
vysévat do řádků nebo na široko (nepravidelně). Takto zakládám třeba záhony
letniček v řadě kombinací. Pro ilustraci
mohou být jednodruhové, jednobarevné,
vícedruhové, mix druhů i barev. Do řádků
vysévám na záhon, nejlépe pravidelně,
hrách, mrkev, petržel a ředkvičky. Tento
výsev mohu volit řídký, který už v průběhu roku nemusím jednotit. Mohu vysévat
do řádků i nahusto a jednotit vytrháváním rostlinek tak, aby měly kolem sebe
dost prostoru dál růst.

Moje doporučení, podnět k zamyšlení
Při výsadbě přísad vidím občas jeden
nešvar. Pěstitelé zahrádkáři ve snaze
výnosu ze svých záhonů nedodržují rozestupy přísad. Patrné je to třeba u květáku i brokolice, kde vzdálenost (spon) je
vhodná padesát na padesát. U kedlubny
se doporučuje dvacet pět na dvacet pět.
Jak daleko vysazuje Váš soused? Já tradičně a až po zmrzlých.
Tip na procházku
Za přísadami mohu vyrazit do ulic v našem městě. Vídám je za téměř každým
oknem. Moc se mi líbí, že si lidé v každé
době dopřávají užitku svého kousku přírody. A nemyslím tím jen užitek ze zeleninové sadby, ale i krásu květin. Ty osobně
vnímám jako něco křehkého, jemného, co
náleží především ženám. Proto si přizvu
k dalšímu psaní na pomoc svoji Domácí
Vílu a o květinové sadbě si společně povíme něco příště.
Ať jsou vaše lopaty, rýče, sázecí lopatky a mobilní nádoby v pohotovosti!
Váš Pařez
Foto: Pařezův archiv

NA SVATéHO JIŘÍ VYLÉZAJÍ HADI A ŠTÍŘI
Josef Permedla

Ještěrka obecná – Lacerta agilis je jedním z nejrozšířenějších
druhů ještěrky u nás. Dnes si povíme něco o chráněném tvoru,
který má rád kameny a slunce. V dutinách se cítí v bezpečí. Obývá
především suchá a slunná místa na stráních, i okraje lesů. Je rozšířen na většině území střední a východní Evropy, v Asii až po západ Číny. Jeho početnost silně poklesla, díky ztrátě stanovišť.
Samci se od samiček liší zeleným pruhem na boku těla. Samičky jsou hnědavé a obě pohlaví mají na těle různě veliké skvrny.
Celková škála barev je velmi rozmanitá. Délka ještěrky dosahuje
kolem dvaceti centimetrů, včetně ocasu. Každý jedinec má svoje
území, kde loví. V jídelníčku můžeme najít hmyz, jako jsou mouchy, brouci, pavouci, ale i červi, plži a pozemní korýši. Ještěrka
loví především ve slunných dnech a kořist dokáže ulovit i za letu.
Ještěrky se rozmnožují v květnu až červnu. Samice naklade
do vyhloubené jamky v písku, mechu, hlíně či suché trávě až patnáct kožovitých měkkých vajíček. Po sedmi až dvanácti týdnech
se líhnou šedavě zbarvená mláďata. Již jsou soběstačná a potravu si shání sama. Ihned se začínají živit drobným hmyzem.
Po narození dosahují délky okolo pěti a půl centimetru. Pohlavně
dospělé jsou ve dvou letech a dožít se mohou až deseti let.
Ještěrka je nejaktivnější v ranních a podvečerních hodinách.
V zimním období upadá do zimního spánku. Většinou zalézá
TN 04/2021

do opuštěných nor savců, pod kořeny stromů, různých skulinek.
V dubnu se probouzí ze zimního spánku.
Má mnoho nepřátel, lišky, volavky, čápy. Je schopná v nebezpečí pustit část svého ocasu a uniknout. Ocas obvykle časem
doroste. V České republice je zvláště chráněna jako ohrožený
druh. Na Tišnovsku ji můžeme spatřit na slunných skalnatých
stráních Klucaniny a Květnice.

Sameček ještěrky.

Foto: Josef Permedla
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děti a mládež

Dětské retrohry

aneb Jarní pohybová výzva pro rodiče s dětmi i děti samotné
Šárka Ondráčková – 1. Brďo Tišnov Gingo

V dnešní době je většina rodičů nešťastných, že děti tráví mnohem víc času u počítače a nechodí ven. Máme pro vás několik
námi osvědčených tipů, co dělat s dětmi
na jaře venku.
Zahrajte si kuličky, vyzkoušejte školku
s míčem nebo švihadlem či si vzpomeňte,
jak se „přebírá“ provázek nebo skáče guma. S menšími dětmi
můžete venku zahrát i hru „Honzo, vstávej“ (V kolik hodin? –
Tři slepičí…) nebo Cukr, káva, limonáda. Starší ocení tenisák
na házení či ringo kroužek.
V Brďu tyto hry zařazujeme tradičně na některou z jarních schůzek a víme, že kuličky jsou pro děti pořád atraktivní. S menšími dětmi tak máte námět, jak se společně
zabavit např. na hřišti nebo plácku před domem a zároveň
jak je něco naučit, protože tyto hry výborně rozvíjí hrubou
i jemnou motoriku. Školní děti mohou tyto hry hrát spolu s kamarádem venku ve dvojici, což je i teď povoleno,
a bude je to společně určitě víc bavit i motivovat.

Školka s míčem (házení do vzduchu)
10× vyhodit míč nad hlavu a chytit oběma rukama
9× vyhodit míč a chytit pravou rukou
8× vyhodit míč a chytit levou rukou
7× vyhodit míč, jednou tlesknout a chytit
6× vyhodit míč, dvakrát tlesknout a chytit
5× vyhodit míč, tlesknout vepředu a vzadu za tělem a chytit
4× prohodit míč pravou rukou pod levým kolenem směrem
vzhůru a chytit
3× prohodit míč levou rukou pod pravým kolenem a chytit
2× vyhodit míč do výšky, v dřepu se dotknout jednou rukou
země a chytit
1× vyhodit míč, otočit se o 360° a chytit

Kuličky
Není lehké najít v Tišnově místo, kde udělat správný důlek.
My používáme hřiště na sídlišti Květnice. Důlek udělejte
u kraje a nezapomeňte jej zase uklidit.
Jednoduchý postup, jak hrát kuličky:
1. Hrají vždy dva hráči proti sobě. Kuličky mají barevně
odlišeny. Cílem hry je dostat jako první všechny kuličky
své barvy do důlku.
2. Nejdřív každý hodí jednu kuličku od čáry k důlku (rozhoz
k důlku). Kdo je blíž, rozhodne, kdo začne v první hře.
3. První hází všechny své kuličky (po jedné nebo i více najednou) z čáry k důlku a snaží se jej zasáhnout. Kuličky,
které hráč trefil do důlku, si může vzít. Pak udělá to
samé jeho soupeř.
4. V další části hry se pokračuje cvrnkáním. Každý cvrnká
jen do svých kuliček, hráči se střídají po jednom cvrnku
bez ohledu na to, jestli kulička skončila v důlku.
5. Správný cvrnk je definován jako pohyb pouze jednoho
prstu, přičemž se smíte dotknout jen své (jedné) kuličky.
Ta pak může zasáhnout jakoukoliv jinou, i soupeřovu.
6. Kdo má první všechny své kuličky v důlku, vyhrává
hru. Zápas se většinou hraje
na dvě vítězné hry.
V oficiálních pravidlech je čára
hodu vzdálena od středu důlku
7,5 m, důlek má průměr 10 cm.
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školka se švihadlem
10× přeskočte švihadlo snožmo
9× přeskočte švihadlo střídavě pravou a levou nohou
8× jen pravou nohou
7× jen levou nohou
6× přeskočte snožmo se zkříženýma nohama
5× snožmo, ale točte švihadlem dozadu
4× přeskočte pravou nohou, švihadlem točte dozadu
3× levou nohou, švihadlem točte dozadu
2× střídavě pravou, levou
nohou, švihadlem
točte dozadu
1× vajíčko – ruce jsou
před tělem zkřížené, skačte snožmo

Více informací můžete najít např. na www.kulicky.com,
www.retrohrani.cz.
Možná si při těchto řádcích vzpomenete na svoje hry
v dětství a dostanete chuť vyzkoušet, jestli se ještě trefíte
do důlku. Tak hurá ven!
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vymalovánky

Najdi žížale cestu do pelíšku
vystlaného listím. Které zvíře
cestou navštíví? Listy jakého
stromu si žížala vystlala dům?
Poznáš všechny jarní kytky?
Celý obrázek si můžeš vybarvit fixy.

Aprílová křížovka
Doplň do luštěnky názvy zvířat, která vidíš na obrázku. Dívej se
pozorně, tajenka, kterou vyluštíš, rozhodně není žádný „kočkopes“.

TN 04/2021
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INZERCE

	Karel Pavlíček, kamenické práce, tel. 604 310 243.
	Elektrikář – opravy, rekonstrukce. Tel. 797 676 748.
	HODINOVÝ MANŽEL pro Tišnov a okolí. Nabízím občanům různé práce při údržbě bytu, domu a zahrady. Tom
Vacek, mob. 602 754 930, e-mail: t-yacht@t-yacht.cz.
	Malířské a natěračské práce. Chcete nově vymalovat,
tapetovat, natřít cokoliv? My to umíme! Kvalitně, rychle,
čistě a za rozumnou cenu.
Vlastimil Štěpánek, tel. 608 327 939.  
	CarbonOFF.cz
	ČIŠTĚNÍ – DEKARBONIZACE MOTORŮ mobilním generátorem, bez rozebírání, rychle a efektivně, kdekoliv.
Předchází drahým opravám, vrací motorům sílu.
info@carbonoff.cz, 777 679 765
	Opravy střech, komínů, okapů, nátěry, výmaz hřebene.
Rozpočet zdarma, záruka. Tel. 736 649 470.
	Servis a roční prohlídky plynových kotlů.
Michael Válka, 721 277 560, M.valka@email.cz.
	Zaměstnání, brigádu najdete na www.PraceTisnov.cz.

	PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o., středisko
Tišnov, hledá nového spolupracovníka, který bude
vykonávat projekční práce. Požadujeme středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání (výhodou je stavební,
příp. vodohospodářské zaměření), pokročilou znalost
práce na PC, AutoCAD, samostatnost, zodpovědnost.
ŘP sk. B je výhodou. V případě zájmu nás kontaktujte
a zašlete svůj životopis na petra.bockova@provod.cz,
tel. 549 259 540.
	Rodina s 2 dětmi (ZŠ a SŠ) hledá k dlouhodobému
pronájmu byt nebo dům v Tišnově 4+kk až 5+1. Děkujeme za nabídku či doporučení. Tel. 603 484 866.
	Koupím byt v Tišnově, hotovost, fér jednání. Děkuji
za nabídky! Tel. 777 847 101.
	Koupím pozemek k postavení mobilního domku
(chatky) v okolí Tišnova. Anebo koupím domek/chatu – jsem soukromá osoba, za nabídku nebo tip děkuji,
tel. 606 251 119.

Koupím

staré motocykly, automobily a jejich díly.
Motory, cokoliv, kdekoliv. Tel. 736 649 470.

Ahoj, hledám vážný vztah, ženu od 28–38 let. Mám byt,
auto, jsem svobodný, bez závazků. Tel. 732 166 858.

∙ výběrová káva
∙ low carb’s zákusky
∙ tradiční dortíky cukrárny
Sorry, pečeme jinak
,
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∙ míchané nápoje
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offe í chu at
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dárky pro kávomilY
Jsme tu pro Vás každý den

Najdete nás na ulici Mlýnská 152, u Kina Svratka
 Coffein – kavárna u kina
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OSOBNOSTI
LÉKAŘSTVÍ / UMĚNÍ

MUDr. Karel KatholickY
* 3. 8. 1839, Tišnov
† 13. 2. 1927, Brno

Významný lékař v oblasti chirurgie, v období 1870–1911 primář chirurgického oddělení Zemské nemocnice v Brně. Současně též uznávaný
fotograf, dokumentující zvyky lidové
kultury v rámci etnografického bádání. Jeho snímky jsou součástí archivu
Moravského zemského muzea a Moravské galerie.

K

ARCHITEKTURA
HISTORIE

Kuthanovo sanatorium
Když byl v roce 1895 Tišnov prohlášen za klimatické místo se studenými
lázněmi, znamenalo to podnět k rozvoji
a přeměně na klidné lázeňské město.
Klíčovým projektem, kterým Tišnov reagoval na svoji lázeňskou roli, byla v letech 1899–1900 realizace sanatoria
s vodoléčebným ústavem na obecním
pozemku Rybníčku pod Klucaninou.
O jeho výstavbu se zasloužil lázeňský
lékař dr. František Kuthan. Ten, na základě svých zkušeností s vodoléčebnými
metodami Vincenze Priessnitze v lázních
Jeseník a Sebastiana Kneippa z bavorského Wörishofenu, založil sanatorium
pro léčbu nervových a vnitřních chorob
a také chorob výměny látek.
Plány sanatoria vytvořil mladý brněnský architekt Karel Hugo Kepka, který
podle přesných instrukcí vyprojektoval
trojkřídlovou budovu ve stylu pozdního
historismu doplněnou secesními dekoracemi, v níž se propojovala funkčnost
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Narodil se v Tišnově v domě č. 17,
který stál na místě, kde se dnes nachází bar Campanula na náměstí Míru.
Otec Ferdinand byl lékařem, matka Karolina pocházela z rodiny brněnského
zámečnického mistra Neumayera. Studoval na gymnáziu v Brně a ve Znojmě
a absolvoval lékařskou fakultu univerzity ve Vídni, kde byl promován v roce
1864. Jeho specializací se stala chirurgie, zejména léčba kostí a kloubů.
Pracoval nejprve jako asistent profesora Billrotha na vídeňské chirurgické
klinice. V prusko-rakouské válce 1866
působil jako chirurg na bojištích, kde
na sebe upozornil operačními výsledky
i obětavostí, za něž byl oceněn Zlatým
záslužným křížem s korunou. 1. 6. 1870
se stal primářem chirurgického oddělení Zemské nemocnice v Brně a na této
pozici vydržel až do roku 1911, kdy
odešel na odpočinek. Přednáškami se
zasloužil o rozvoj vědeckého lékařského života, inicioval výuku první pomoci pro ošetřovatelky. K modernizaci
nemocnice přispěl zavedením rehabilitační léčby s masážemi a cvičením,

ale také snahou o rozšíření operačního
inventáře a o technické zdokonalení
areálu (vodovodní systém, kanalizace).
MUDr. Katholický byl členem vlasteneckých humanitárních spolků a mecenášem studentských a uměleckých akcí.
V létech 1905–1913 vypomáhal jako
dobrovolný konzervátor Františkova muzea. Kolem roku 1900 se začal věnovat
fotografování; nejprve pořizoval rodinné
snímky, později se zaměřil na etnografickou dokumentaci. Zachycoval měnící se
a mizející život venkova v podobě fotografií z poutí, bohoslužeb i z neduchovní
oblasti (Mutěnice, Kuželov, Hrubá Vrbka, Blatnice aj.). Autorskou pozůstalost
představuje asi 350 snímků uložených
v Moravské galerii a v Etnografickém
ústavu Moravského zemského muzea,
které ji v roce 2014 kriticky zařadilo
a shrnulo do publikace Heleny Beránkové a Antonína Dufka „Karl Katholický
(1839–1927). Momentní fotograf.“
Jeden z nejproslulejších moravských
lékařů své doby byl dvakrát ženatý (manželky Marie Soffé a Karoline Schinagel),
zemřel v zapomenutí i hmotné nouzi.

s ubytovacím standardem i pro velmi dobře situované pacienty. Rozsáhlá stavba
měla ubytovací a léčebnou část. Ubytovací prostory tvořily dva bloky budov s pravidelnými osami oken, které v prvním patře střídaly balkonové dveře. Jednoduché
řešení zvýrazňovala zejména strmá střecha a předsazená štíhlá polygonální věž
s helmicí, jejíž původní variantu zakončovalo dekorativně hrázděné patro.
Kvůli zvyšujícímu se zájmu pacientů
bylo sanatorium rozšiřováno v období
první republiky funkcionalistickými
přístavbami. Roku 1907 byly postaveny vzdušné lázně a 1913 na jižní straně
přistavěna veranda. V letech 1929 až
1930 bylo postaveno východní křídlo,
1939 přistavěno oddělení vodoléčby
a leháren, v roce 1943 došlo k přestav-

bě podkroví na druhé patro, v němž byl
také byt zakladatelovy rodiny.
Budovy byly původně obklopeny zelinářskou a ovocnářskou zahradou. Zahrada však byla v dalších desetiletích
postupně změněna na anglický park
s kaplí Panny Marie Lurdské.
Ve své době proslulé sanatorium při
léčebných pobytech léčilo četné osobnosti českého kulturního života. Po smrti
dr. Kuthana r. 1944 převzali sanatorium
jeho synové, ale v r. 1948 bylo zestátněno
a v r. 1957 přestavěno na nemocnici. Po r.
1989 zrestituované budovy rodina Františka Kuthana r. 2000 odprodala státu. Dnes
budova slouží jako Nemocnice Tišnov. R.
2017 byla část areálu (stará budova bez
východního křídla a kaple se schodištěm)
prohlášena za kulturní památku.
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Je Facebook zlo?

10 dobrých důvodů, proč si smazat účet
Petr Plíšek

Dnešní článek bude sice o Facebooku, nicméně principy,
které budu popisovat níže, platí v podstatě o veškerých dnes
tak nadužívaných sociálních sítích. Ať se jedná o Instagram,
Tik-Tok, Linkedin, ClubHouse a mnoho dalších. Každá sociální síť se dříve nebo později musí monetizovat neboli zpeněžit.
Čili prodat data svých uživatelů a tím zaplatit provoz takového počinu. Ano, data o vás – vaše návyky, co nakupujete, kam
chodíte, s kým se stýkáte, jak se oblékáte, kde cestujete, jaké
máte politické názory, do jaké školy chodí vaše děti, jaké máte
příjmy, koho nenávidíte atd. Všechny tyto informace jsou o vás
pečlivě sbírány, ukládány a následně prodávány. O kupce není
nouze, sociopatičtí politici, nadnárodní korporace, vlivové agentury – říká se, že dělají politický marketing. Jste zde jenom kus
jalovice, která se vždy prodá.

2)	Facebook zásadním způsobem šmíruje v našem soukromí a opakovaně dělá věci, které jsou nepřijatelné
 Prodává i předává osobní informace, sbírá informace o uživatelích bez jejich vědomí, zneužívá fotografie, příspěvky,
označování lidí, rozpoznávání obličejů.
Kauza – Cambridge Analytica nabízela v roce 2014 americkým uživatelům Facebooku jeden až dva dolary za vyplnění osobnostního kvízu. Na krátkou práci za malou
odměnu přistoupilo asi 270 tisíc lidí. Skutečným účelem
kvízu ovšem nebylo zjistit, jestli jsou uživatelé introvertní
nebo extrovertní, ale automatizovaně sesbírat data z jejich
facebookových profilů a z profilů jejich přátel. Kvíz před
vyplněním zobrazil žádost o poskytnutí dat, drtivá většina
ovšem možná rizika neznala a souhlasila. Firma tak nasbírala informace o zhruba 50 milionech uživatelů! Tato data
byla využita pro volební kampaň Donalda Trumpa. Všechny
soutěže na Facebooku, které slibují nějakou odměnu, jsou
v 95 % používány společnostmi ke stejnému sběru osobních
dat. Co se pak s nimi děje? Můžete si domyslet.
3) Facebook (ale i jiné sociální sítě) vyvolává deprese
 Negativní pocity, lidé se na něm přetvařují, celé je to iluze
a vymyšlený svět.
Zde si vypůjčím citát neurologa Martina Jana Stránského:
„Sociální sítě na internetu využívají poznatků z neurologie
a staví na návykovém mechanismu – cílí na trasy v mozku,
které se aktivují s odměňováním. V zásadě tak za lajky dostáváme dávku dopaminu neboli ‚hormonu štěstí‘. Jedná se ale
o zdánlivé štěstí. Užívání sociálních sítí je přímo spojené s nárůstem úzkosti, deprese a s poklesem spokojenosti a zdraví.“

Pojďme si říci 10 dobrých důvodů, proč si smazat účet
na Facebooku a zkusit mít trošku klidnější a normálnější život.
1) Facebook určuje, co smíte a nesmíte vidět
 Každá sociální síť se vyvíjí velmi podobným způsobem.
Nejdříve je nutno nalákat uživatele, aby ji začali používat
(není zde reklama, je zde velký organický dosah příspěvků,
nabízí něco zdarma, co přitáhne pozornost lidí). Jakmile se
uživatelská základna rozroste, objeví se reklama a sníží se
organický dosah příspěvků. Ve třetí fázi se již organický
dosah úplně zlikviduje a již zde funguje pouze tvrdý byznys
(rozuměj obchod s daty uživatelů) a reklama. Co že je to
ten organický dosah? Vysvětlím to trochu obráceně. Pokud již v sociální síti není organický dosah, neukazuje vám
Facebook příspěvky od přátel, skoro vůbec vám neukazuje
příspěvky od stránek, kde jste se stali fanoušky. V současné době je organický dosah Facebooku – jeden příspěvek
od vašich přátel ze sta takových. To asi opravdu nechcete,
nebo ano?
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4)	Používání Facebooku (ale nejenom jeho) vyvolává závislost
Facebook přitom vždy dělá maximum pro to, aby ji vyvolával a posiloval. Pokud si necháte zapnuté notifikace, jste
jejich. Jsou jako drogový dealer.
5)	Informace, které nám Facebook povolí vidět, jsou záměrně algoritmicky ovlivňovány tak, aby měnily naše
postoje a názory
 Algoritmické ovlivňování, co smíme, na které sociální síti
vidět, je přímo geneticky zabudováno do prostředí sociálních sítí. Příčina je jednoduchá. Jako lidé nejsme schopni
zpracovat 1 000 příspěvků denně od všech svých kamarádů a přátel jejich přátel. A právě zde nastupují algoritmy,
které musí nějakým způsobem předvybrat příspěvky, které
se vám zobrazí. Výsledkem snahy algoritmů je uzavírání se
do svých názorových bublin, což vede k následné debilizaci
jejich uživatelů, kteří díky této filtraci přestávají mít kontakt s jinými názorovými proudy či lidmi s jinými názory.
Utvrzují se ve svém přesvědčení, že jejich názor je jediný
správný. Věcnou argumentaci nahrazují osobní urážky,
očerňování a nadávky oponentům.

TN 04/2021
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6) Facebook se pro mladé už stal nezajímavým
Hromadné používání sociálních sítí se zmenšuje, vše přechází k chatování a komunikací spíše 1:1 nebo 1:několik,
místo 1:hodně. To je i pozitivní zpráva.

Městská knihovna Tišnov
doporučuje
Z novinek:

7)	Facebook je společnost z USA a místní české zákony
ji nezajímají
 Ignoruje šikanu, násilí, fake news, kybernetickou kriminalitu. Nemá zde žádné zastoupení ani zde neplatí žádné daně.
8)	Facebook nemá žádnou uživatelskou podporu, nemá
žádné kontakty, nelze ho nijak kontaktovat pro řešení
problémů
Podpora Facebooku je kvůli snížení nákladů na pracovní
sílu převáděna do levných destinací jako Indie, Pákistán,
Indonésie.

9)	Kdykoliv se Facebooku zlíbí, tak vám smaže či zablokuje účet, většinou nebudete vědět ani proč
 O vašem smazání rozhodují opět algoritmy, žádní živí
lidé! Pokud si budete chtít stěžovat, nejspíše si pohovoříte s nějakým Indonésanem či Indem v lámané angličtině,
který absolutně nebude chápat, co se mu snažíte sdělit.
Pokud se k něčemu takovému vůbec dostanete.
10) Facebook nedokáže udržet vaše informace v bezpečí
 Ačkoliv neustále slibuje, že ano. Při každém selhání se
omlouvá a slibuje, že nic takového se nestane. Za pár
měsíců k tomu dojde opět. Úniky dat se objevují již jako
pravidelný kolorit a čísla jsou to věru slušná. V září 2019
uniklo 419 milionů účtů uživatelů. V prosinci téhož roku
unikla data 219 milionů uživatelů. V témže roce vyšlo
najevo, že hlasové zprávy poslané přes Messenger jsou
odposlouchávány a zaznamenávány. Co více si přát.
Rozhodli jste se účet na Facebooku smazat? Nebude to
jednoduché, i tomu se Facebook bude bránit. Návod najdete
v tipu. Ale i pro případ smazání je tu špatná zpráva. Facebook
si stejně data nechá, stejně bude udržovat váš neviditelný stínový profil. On se vašich dat nevzdá!
Pamatujte, co jednou nahrajete na internet, je veřejné
navěky! Chovejte se podle toho.
Tip: Jak smazat účet z Facebooku?
365tipu.cz/2015/03/09/tip068-jak-smazat-ucet-z-facebooku

Petr, Jaroslav: Desatero smyslů
Všechno se dozvídáme prostřednictvím smyslů. A zdaleka k tomu nevyužíváme jen známou pětici tvořenou zrakem, sluchem, chutí, hmatem a čichem. Možná máme i vnitřní
kompas. Někteří nevidomí lidé se orientují
podle odražených zvuků podobně jako netopýři. Zvířatům nabízejí jejich smysly vnímání světa, jaké si jen stěží dokážeme představit. Autor shromáždil neuvěřitelné množství různých anomálií,
kuriozit a zvířecích přeborníků a jejich prostřednictvím nás
zavádí do říše smyslových vymožeností, nad kterými zůstává
rozum stát.
Smolíková, Klára:
Cha cha chá, zasmál se Mordechaj
Mordechaj není synem, jakého by si hodinář
přál. Ve škole neprospívá, v dílně nadělá víc
škody než užitku. Rodiče si proto stěžují
na syna u moudrého rabína, který do dílny
přinesl drahocenné nástěnné hodiny. Nešika
Mordechaj hodiny ale upustí a ony se rozletí na tisíc kousků. Jenže s hodinami se rozbil
i čas. Vyprávění o podivuhodném dobrodružství židovského mladíka provede čtenáře deseti stoletími historie Židů v Čechách. Příběh doplňují celobarevné ilustrované dvoustrany, které představí
zajímavé a významné osobnosti a historické události.
Stojí za přečtení:
Palán, Aleš: Ratajský les
Román vychází ze skutečných událostí, dotváří je a fabuluje. Dvě linie příběhu z let 1952
a 1958 prolíná třetí dějová osa – ta současná.
Brzy se ukáže, jak osudově spolu všechny tři
souvisejí. Neboť minulost stále ještě není pohřbena. Staré zločiny jsou dávno promlčeny.
Zapomněli na ně snad i jejich dřívější aktéři
z padesátých. Už nechtějí převrátit svět jako
kdysi, stačí jim dožít stranou a v klidu. Jsou tu
ale také ti, kteří jsou přesvědčeni, že pachatelé zločinů by v klidu
žít neměli, že na zaplacení viny není nikdy dost pozdě.
Hejdová, Irena:
Nedráždi bráchu bosou nohou
Marek má „strašnýho“ bráchu. Tedy aspoň si
to myslí, a proto mu říká Mimoň. Jenže v určitém věku je každý mladší sourozenec strašný a věkový rozdíl dvou let je propastný jako
Mariánský příkop. Takže je jasné, že důvod
ke rvačce a vzájemným naschválům se vždycky najde. Jednou se bráchové zase pošťuchují, tentokrát na záchodě, až do něj nedopatřením spadnou. Proklouznou úzkou trubkou
a ocitnou se v potrubním labyrintu. Dostat se z takové bryndy
nebude jen tak.

Autor je webmaster, konzultant informační bezpečnosti
TN 04/2021
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Firmy a živnostníci první republiky (3)
Pokračuje soutěžní seriál křížovek
Martin Sebera, Václav Seyfert

Potřetí budeme věnovat pozornost jedné z firem existujících v Tišnově před dávnými léty. Jméno jejího majitele je obsahem 1. tajenky.
(Viz 2. tajenka) … nynějšího majitele v roce 1885, syn téhož jména jej převzal v roce 1913, když před tím se řemeslu vyučil
u otce a pracoval pak v Brně a ve Vídni. Současně je předsedou profesního společenstva. Má čtyři dcery a syna, který se
momentálně v podniku učí a bude pravděpodobně jeho nástupcem.

Znění obou tajenek plus název oboru podnikání příslušné firmy (viz informace v minulém čísle) zašlete na adresu noviny@kulturatisnov.cz nejpozději do 14. dubna 2021. Jména výherců budou oznámena na závěr celého seriálu v lednovém čísle ročníku 2022.
Správná řešení z minulého čísla – 1. tajenka: Karel Čech, 2. tajenka: vlastník rozšířil podnik.
58
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Mediální smršť na téma Karel Vachek

S články a pořady o tišnovském filmovém režisérovi
se doslova roztrhl pytel
Václav Seyfert

Filmový režisér Karel Vachek zemřel
21. prosince loňského roku, ale mediální připomínky této významné umělecké
osobnosti a ohlasy jeho tvorby ani zdaleka neutichají. Spíše naopak. Kdo se o tohoto svérázného tvůrce blíže zajímá, měl
v nedávné době – případně dosud stále
má – možnost čerpat z mnoha různých
zdrojů, a to ještě nutno připustit, že náš
výčet rozhodně není úplný.

Karel Vachek s nezbytnou dýmkou.
Foto: Petr Horník

V sobotu 13. března uvedla televizní
stanice ČT Art poslední Vachkův film
Komunismus a síť aneb Konec zastupitelské
demokracie. Formálně jej sice rozdělila
do čtyř částí, ale v podstatě odvysílala
kompletní pět a půl hodiny trvající filmový román v jednom kuse. Nevím, zda
někdo vydržel sledovat Vachkovo složité
filozofické dílo opravdu od 20.15 hodin až
do tři čtvrtě na dvě v noci, pokud ovšem
ano, musel usínat s hlavou jako balón.
Kdo by si chtěl podobný zážitek zopakovat nebo si dopřát sledování této epopeje
po částech, může navštívit internetové
stránky dafilms.cz, kde jsou za drobný
poplatek dostupné všechny Vachkovy filmy. Na webu programu ČT Art je možno
si jako doplněk k filmům přečíst přetištěnou glosu Josefa Chuchmy z 15. ledna Paradoxy obnažené smrtí Karla Vachka, dva
videorozhovory s režisérem jsou naopak
k mání na webu ulozto.cz.
Opravdu velkoryse se k připomenutí
Karla Vachka postavil především Český rozhlas. V týdnu mezi 8. a 12. březnem nabídla stanice Vltava každý den
od 11.30 hodin jeden z pěti půlhodinoTN 04/2021

vých dílů cyklu Osudy, v němž samotný
Vachek vypráví o svém životě. Už před
tím byl ale do éteru vysílán dvouhodinový
pořad Fenomén Vachek (24. února rovněž
na Vltavě), který připravili redaktoři Lenka Novotná a Tomáš Pilát a v němž hovoří zejména Vachkovi studenti a kolegové:
například kameraman Karel Slach, režiséři Zuzana Piussi, Radim Procházka či
Vít Klusák, dramaturg Jan Gogola, filmoví historici Jan Bernard a Martin Švoma
nebo děkanka FAMU Andrea Slováková.
Některá dílčí vyprávění byla navíc mezi
22. a 26. únorem vysílána po částech
v ranní Mozaice jako seriál Studenti a pokračovatelé Karla Vachka. Část citovaných
pořadů si lze i s odstupem času poslechnout z archivu na rozhlasových webových
stránkách, něco je pro změnu ke stažení
na diskuzním fóru www.do-ucha.cz.
Pozadu ovšem nezůstaly ani tištěné
časopisy či elektronická periodika. Už
před dvěma měsíci jsme v režisérově
nekrologu citovali z rozsáhlého pojednání
dokumentaristy a pedagoga Víta Janečka
nazvaného Vachek: lekce autorské existence a radikální humanity, které publikoval
už 30. prosince 2020 Deník Referendum.
Týdeník Respekt reagoval na Vachkovo
úmrtí téměř šestistránkovým materiálem v letošním čísle 2 z 11. ledna, který
jeho autorka Jindřiška Bláhová nazvala
Za všechno může Karel a který má podtitul
Jak se proměnil český dokument za uplynulé

Plakát posledního Vachkova filmu Komunismus a síť aneb Konec zastupitelské demokracie, na němž lze nalézt i upomínky na
jeho předešlá dokumentární díla.

čtvrtstoletí a jakou roli v tom sehrál Karel
Vachek. Svůj článek Bláhová doplnila ještě dalším textem Kdybych Karla Vachka
nepotkal, točil bych mnohem větší blbosti, který Respekt nabízí na svém webu
a v němž se k osobnosti režiséra vyjadřuje pětice kolegů z branže. Lze se odtud
navíc prokliknout na YouTube k ukázce
z rozhovoru s Karlem Vachkem, která je
avizována pod názvem Politici jsou strašidla. V únorovém čísle odborného dvouměsíčníku Cinepur (#133) lze pro změnu
nalézt článek Vachkova dokumentární revoluce z pera Petra Fischera.
V několika internetových knihkupectvích si lze stále ještě objednat knihu
Martina Švomy Karel Vachek etc. z roku
2008 (vydalo nakladatelství AMU). Ještě
starší písemné dílko samotného Vachka
Teorie hmoty s podtitulem O vnitřním smíchu, rozdvojení mysli a středovém osudu
(2004, nakladatelství Herrmann & synové) naopak momentálně nabízí pouze
jeden antikvariát.

Kniha Martina Švomy Karel Vachek etc.

59

životní styl

Franta Kocourek na plese
Miroslav Pavlík

Těch úsměvných příběhů, které jsem
zažil při svých kulturních aktivitách, je
mnoho, a tak z připravované knihy Tišnovské úsměvy jsem vybral další.
Protože jsem většinu života od narození prožil v Tišnově, mimo jiné jsem také
coby majitel družstevního bytu na Hornické ulici pracoval ve výboru bytového
družstva Květnice. Organizoval jsem
různé kulturní akce a i několik družstevních plesů a na některé lidé vzpomínají
dodnes. Připomeňme alespoň Ples pod
Květnicí, společenský ples lidí z paneláků, baráčníků a domkářů, který se konal
v sobotu 26. února 1977 v Sokolovně.
A pochopitelně hrál orchestr dr. Karla
Seyferta se všemi sólisty. Na pozvánce je
také uvedeno „Malý program s překvapením večera uvede Karel Rašovský“ (pro
zajímavost – na pozvánce stojí: vstupné
11 Kč a místenka 6 Kč).
A bylo to opravdu velké překvapení,
už také tím, že něco takového nebylo v té

době obvyklé. Ples byl vyprodán a jen
málo zasvěcených vědělo, jaké bude překvapení večera.
Když se Karel Seyfert před začátkem
plesu dozvěděl, že tím překvapením bude
známý brněnský silák Franta Kocourek,
který vystoupí na jevišti mezi hudebníky
a nechá si dokonce na hrudníku rozbít
velký kámen, byl zděšen. „Počítej s tím, že
když se poškodí nějaký nástroj od úlomku
kamene, balíme a jdeme domů.“ Humor mě
v tu chvíli přešel, ale vzápětí se objevil
Franta Kocourek v celé své síle a s ním
jeho asistent, který vezl na vozíku velký
kámen, a tak nebylo moc času na přemýšlení.
Konečně se přiblížil okamžik překvapení, které uvedl Karel Rašovský.
Za potlesku se na jevišti objevil Franta
Kocourek a hned předvedl hru svalů.
Muzikanti zatím ve spěchu opustili své
pultíky, kde zanechali své nástroje. Franta napřed předvedl své klasické silácké

Pomoc kvete v každém věku
Dušan Kalášek

Délka lidského věku se zvyšuje díky
kvalitě zdravotní péče a příznivějším
životním podmínkám a sociální role
a uplatnitelnost seniorů jsou často diskutovaným tématem.
V našem městě a okolí žije aktivních
seniorů řada a dost se jich zapojí do kulturního, společenského, sportovního
a politického dění. Občas se ovšem objeví
výjimečný člověk, o kterém je zapotřebí
mluvit, psát a obdivovat ho, zvláště když
patří k věkové kategorii 90 let a více.
Rád bych Vám představil paní Bendovou, která se narodila a mládí prožila na Tišnovsku, a přesto, že nyní žije
na Břeclavsku, zaslouží si pozornost tím,
co ve svém věku dokázala.
Na začátku roku 2020, v době, kdy se
v médiích začalo hovořit o celosvětové
pandemii Covid-19, oslavila životní jubileum krásných 90 roků. Místo aby se
z každodenních katastrofických zpráv
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strachovala, rozhodla se, že raději udělá něco záslužného. Od mládí má zálibu
v šití a pletení a její záměr už neměl tak
daleko od prvního nápadu k realizaci.
Sama si vymyslela různé návrhy postaviček a pustila se do ručního pletení
hraček z barevných bavlnek. Od března
až do konce roku 2020 upletla 82 hraček
pro děti v podobě různých postaviček: 28
panáčků (kašpárci, kominíci, námořníci), 51 panenek a 3 sněhuláky. Všechny
osobně vyprala, vysušila a voňavé a zářící novotou připravila na cestu do těch
správných, dětských ručiček.
Když mě začátkem prosince požádala,
zda bych mohl zprostředkovat předání
těchto hraček pro humanitární účely dětem, neváhal jsem a 15. 12. 2020 jsem
několik plných papírových krabic předal
kontaktní osobě z katedry sociální pedagogiky Masarykovy univerzity v Brně, odkud tyto hračky poputují na různá místa

kousky a blížilo se finále. Silák si obřadně lehl na záda a jeho asistent přivezl
na jeviště velký plochý kámen. A pak to
začalo. Těžkým kladivem začal kámen
rozbíjet. Rána za ranou, kámen odolával,
ale úlomky kamene odlétávaly do všech
stran. Lidé sedící pod pódiem ve chvatu
opouštěli stoly a dění na jevišti sledovali z povzdálí. Nakonec se kámen rozpadl
na kousky. Franta vstal a vítězoslavně
zdravil tleskající publikum. Na štěstí se
nic nestalo. Jen lidé ze stolů pod jevištěm
lovili ze skleniček úlomky kamínků.
Kapela se vrátila na jeviště a každý
z muzikantů si ze všech stran prohlížel
svůj nástroj. Byly v pořádku. A Karel
Seyfert jen řekl: „Víš, jaké jsem měl nervy?
Ale máš štěstí, nic se nestalo, hrajeme dál.“
A tak nakonec všechno skončilo
s úsměvem. Jak pořadatelů, kapelníka,
tak také všech účastníků plesu. Zatímco
asistent Franty Kocourka uklízel různé
pomůcky, vyřídil jsem se silákem honorář. Dnes by za něj nedojel autem ani
z Brna do Tišnova.
Vystoupení mělo úspěch. A dlouho se
o něm mezi lidmi mluvilo.
Z připravované knihy Tišnovské úsměvy

u nás v České republice i v zahraničí až
do rukou nám neznámých dětí.
Paní Bendová je obdivuhodná žena
a může být inspirací nejenom pro své vrstevníky. Nyní slaví 91. narozeniny a k dnešnímu dni mám od ní už dalších 34 panenek
a panáčků připravených na předání.
Jsem rád, že jsou mezi námi lidé všech
věkových skupin, kteří v této době neupadají do negativismu a pomáhají druhým.

Pletené postavičky od paní Bendové.
Foto: Dušan Kalášek
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Vzpomínka na sportovce s tišnovskými kořeny
K nedávnému úmrtí Ing. Miroslava Kothbauera
Václav Seyfert

Čestný občan Tišnova Oldřich Kothbauer měl staršího bratra.
Jmenoval se Miroslav, narodil se v září 1903 a společné dětství
oba strávili v rodinném domku v Předklášteří stojícím na dnešní
adrese Uhrova 1003. Po ukončení tišnovské měšťanky absolvoval
Miroslav v Brně učitelský institut a působil jako kantor a později
i ředitel školy v Olešnici. Téhož postu pak dosáhl na měšťanské
škole v Boskovicích, kde navíc řadu let vedl i městskou knihovnu.
Zemřel za tragických okolností v květnu 1955.
Miroslav měl syna téhož křestního jména, který se narodil
v roce 1934 a s Tišnovem už přímo spjat nebyl. Převážnou část
života strávil v Jihlavě a poté v nedaleké Brtnici, profesně působil zejména jako specialista v oblasti odhadů nemovitostí. Byl
ale především sportovcem, konkrétně tenistou, a právě díky
tomu často a rád jezdíval do míst, kde měla jeho rodina kořeny.
V 50. létech pořádal tišnovský oddíl tenisu na tehdejších
dvou dvorcích na Ostrovci turnaj mužů za účasti předních hráčů
z Brna a okolí. Tehdy se tu Mirek objevil jako aktivní tenista,
později sem vícekrát zavítal coby trenér a rodinný doprovod
syna Davida, který v dorosteneckém věku patřil ve svém ročníku do první desítky v republice.
Měl jsem tu čest se s Mirkem na dvorci dokonce sám utkat,
přestože nás od sebe věkově dělilo téměř čtvrt století. Když jsem
v roce 1975 trávil jako 18letý jednu sezónu v barvách Moravské
Slavie Brno, hráli jsme klíčové utkání o postup do národní ligy
proti jihlavskému Spartaku. Ve čtyřhře byl mým partnerem jen

o málo starší kapitán našeho týmu Miloš Nesnídal a proti nám
nastoupila dvojice čtyřicátníků Kothbauer–Meduna. Asi jsme
byli favority, ale zkušený pár jihlavských soupeřů nás s velkým
přehledem a rutinou hladce porazil.
V říjnu 2018 se Mirek i s Davidem zúčastnili slavnostního
jmenování strýce Oldřicha a tety Josefy čestnými občany Tišnova a mohli jsme pak na společném obědě zavzpomínat na dávná
tenisová léta. Ing. Miroslav Kothbauer zemřel 10. února letošního roku, rozloučení proběhlo v úzkém rodinném kruhu v obřadní
síni Krematoria města Jihlavy.

Vpravo Ing. Miroslav Kothbauer s autorem článku v říjnu 2018 v obřadní síni zdejší radnice (foto: Stanislav Kokolia), vlevo pro změnu
s jeho otcem o více než šedesát let dříve na tišnovském tenisovém
kurtu (foto: archiv autora).

Atletický klub Tišnov aktuálně
Martin Sebera

Dvě medaile Hany Blažkové z Mistrovství ČR
Dlouho nebylo jasné, zda se halová mistrovství ČR uskuteční. V celé zimní přípravě jsme stále pracovali s nadějí, že se závod odehraje. Za přísných hygienických
opatření (negativní PCR test a omezený
počet osob v hale) závod proběl v termínu
6.–7. 3. 2021 v Ostravě. A Hance Blažkové se vrchol halové sezóny náramně
vydařil. Po kontrolovaném postupu z rozběhu nejkratšího sprintu na 60 m (7,73 s)
se ve finále ještě zlepšila a všechny letos
tabulkově rychlejší sprinterky porazila.
Zlato v čase 7,66 s + vedení v národních tabulkách bylo velké zadostiučinění
za náročné tréninkové podmínky v letošní
Hana Blažková ve finále nejkratšího sprintu.
Foto: Adolf Horsinka, ČAS
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zimě. Druhý den Hanka nastoupila na další sprint na 200 m. Zde
ve finále podlehla jen kladenské Lamačové a odvezla si tak stříbro v čase 24,61 s, který je též osobákem.
O dva týdny dříve se uskutečnilo MČR v atletice dospělých,
taktéž v Ostravě. I zde se Hanka neztratila. Mezi nejlepší konkurencí české atletiky bojující o nominaci na ME v Toruni obsadila ve sprintu na 60 m celkové 11. místo (7,71 s) a 10. místo
na 200 m (24,88 s).
Atletická pohybová gramotnost
Atletický klub Tišnov se zapojil i do soutěže Pohybové gramotnosti pořádané Českým atletickým svazem s názvem „Pojďte
s námi do toho“, který spočíval v zapojení rodičů, dětí, závodníků
a příznivců atletiky. V průběhu měsíce února 2021 měli zúčastnění sledovat, zaznamenat a poslat počet nachozených či naběhaných kilometrů. Příznivci Atletického klubu Tišnov se tak objevili
v hodnocení 63 zúčastněných týmů. Děkujeme všem dětem a rodičům, že i v této omezené době přijali výzvu a hýbali se.
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Město Tišnov
přijme sezónní pracovníky na letní koupaliště na pozici

Město Tišnov
přijme pracovníka/pracovnici na

Plavčík/Plavčice

Úklid a údržbu veřejného prostranství

Požadujeme:
• min. věk 18 let • fyzická zdatnost • časová flexibilita
• svědomitost • práci na dobu červen – srpen 2021

Stručný popis pracovní pozice:
• úklid a údržba veřejných prostranství (udržování pořádku,
sečení, obsluha fukaru listí, zahradnické práce a další)
Požadavky:
• praxe s křovinořezem, popř. s motorovou pilou apod.
• manuální zručnost, samostatnost, svědomitost
• řidičský průkaz sk. B výhodou • dobrý zdravotní stav

Nabízíme:
• práci v zajímavém prostředí na koupališti v Tišnově
• kurz plavčíka platí zaměstnavatel a je nutný pro výkon
práce • odměna 130 Kč/hod. • pracovní dobu podle
domluvy • smlouvu na DPP/DPČ
Přihlášku se stručným životopisem a kontaktními
údaji předejte na podatelnu MěÚ Tišnov, nám. Míru 346
(lze i vhodit do schránky na této budově) nebo zašlete
v termínu do 16. 4. 2021 na adresu:
Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov.
Obálku označte textem „Plavčík – neotvírat“.
Při větším počtu zájemců budou upřednostněni
uchazeči s již platným osvědčením
o kvalifikaci vodního záchranáře
(plavčík, vodní dozor).

MĚSTO TIŠNOV

MĚSTO TIŠNOV

INZERCE

Stručný životopis předejte na podatelnu MěÚ Tišnov,
nám. Míru 346 (lze i vhodit do schránky na této budově)
nebo zašlete v termínu do 7. 4. 2021 na adresu: Město
Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, případně zašlete
e-mailem na: libuse.suchankova@tisnov.cz
V životopise uveďte zejména: jméno, příjmení, datum
narození, místo trvalého pobytu, dosažené vzdělání,
předchozí praxi a telefonní spojení.
Nabízíme zaměstnanecké benefity:
5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek
na penzijní připojištění, 4 dny placeného indispozičního
volna a program Benefit plus
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od 1.

4. 2021

Tišnovská televize
pouze na YouTube kanálu

1 100 pořadů
reportáže, rozhovory, dokumenty, přímé přenosy, diskuse
vše na jednom místě – aktuálně, kompletně a přehledně
Sledujte, kdykoli budete chtít – na internetu a na smart TV
31. 3. 2021 bude ukončeno vysílání prostřednictvím kabelové televize

