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Vítězné projekty Tvoříme Tišnov



TenTo způsob jara… 

… se leckomu slovy klasika „zdá poněkud nešťastným“, když 
do kvetoucích meruněk namísto včel sedá sníh. Přesto se blíží ote-
vření nového parku Hony za Kukýrnou ku prospěchu obyvatel nové 
čtvrti zde. S opět „jinými“ velikonočními svátky, které jsme strávili 
spíše doma v online spojení, se do škol konečně vrátili žáci ZŠ. Byť 
s rotační výukou a pod podmínkou samotestování. Repasovaného 
vozu se dočkala i jednotka SDH k pohotovějšímu střežení našeho 
klidného spánku. V sobotu 17. 4. bylo skromně připomenuto výro-
čí pádu letadla Liberator. No a na závěr: vedení města podepsalo 
smlouvu s firmou LUNEK, s. r. o., o prodeji pozemků v lokalitě „Díly 
pod městem“ pro rozšíření průmyslové zóny. (vv)

Foto: TTV, Klára Šimečková, Josef Permedla,
Karel Souček, Vladimír Vecheta 
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	 Již	 druhé	 velikonoč-
ní	 svátky	 byly	 „jiné“.	
Křesťané	 dle	 možností	
prožili	 slavnost	 světla	
a	 slyšeli	 zvěst	 o	 vzkří-
šení	 Krista	 jako	 naději	
pro	 temné	 dny	 života	
snad	 o	 to	 více	 autentič-
těji.	Ti,	kdo	náboženskou	
stránku	 nemají	 za	 tak	
vlastní,	 se	 s	 nadějí	 ob-
racejí	 ke	 dnům,	 v	 nichž	
více	 světla	 a	 tepla	 mění	
ponurost	 krajiny	 a	 tím	 i	 života	 v	 kve-
toucí	zahrady	jara.	A	zkušenost,	že	jen	
z	utrpení	a	snahy	ho	zvládnout	se	rodí	
proměna	 do	 skutečně	 nového	 způsobu	
života,	 je	 společná	 všem,	 ať	 už	 pro	 tu	
cestu	používají	jakékoliv	pojmy.		
	 Milé	 čtenářky	a	čtenáři	Tišnovských	
novin,	po	půl	roce	místy	rozpačitého	tá-
pání	nad	obsahem	je	naše	redakce	ten-
tokrát	 zavalena	 větším	 než	 obvyklým	
množstvím	 příspěvků.	 Konečně,	 dalo	
by	 se	 říci.	 Snad	 je	 to	 dáno	měsíční	 od-
stávkou	a	izolací,	která	na	jedné	straně	
zklidnila,	na	opačné	vzbudila	rok	v	letar-
gii	udržovanou	energii.	Jako	první	přišly	
s	 iniciativou	 školy,	 jejichž	 činnost	 se	
otevírá,	a	v	dohledné	době	budou	násle-
dovat	spolky	a	občanské	iniciativy,	které	
věřím,	za	měsíce	omezení	namísto	odum-
ření	naopak	své	aktivity	zrevitalizují.
	 Delší	 to	 bude	 asi	 s	 naší	 mentalitou.	
Strach	rychle	bují,	ale	těžko	se	vykoře-
ňuje,	jak	by	řekli	zahrádkáři	o	leckterém	
plevelu.	Strach	 zaplevelil	 i	 naši	 společ-
nost,	co	hůř,	naši	mysl.	Se	strachem	se	
rozbujela	 i	 nepříjemná	 sestra	 –	 nedů-
věra.	Nevěříme	 těm,	 co	 řídí	 společnost,	
protože	už	jejich	pokynům	nerozumíme.	
Nevěříme	 sousedům,	 protože	 nevíme,	

jestli	nás	v	 chaosu	poky-
nů	a	opatření	za	něco	neu-
dají.	Nevěříme	ve	sprave-
dlnost,	 když	 zůstává	 bez	
odezvy	 evidentní	 arogan-
ce	 moci	 a	 peněz.	 	 Netu-
šíme,	 do	 jakého	 světa	 se	
v	 postcovidovém	 období	
probudíme.
	 Jedna	z	moudrých	žen	
20.	 století	 prohlásila:	
„Chceš-li změnit svět, vrať 
se domů a dej vše svojí 

rodině!“	 Covid	 nás	 vtiskl	 do	 našich	 ro-
din	a	bydlišť	 tak,	 jak	 jsme	roky	nebyli	
zvyklí.	Z	pár	denních	okamžiků	se	staly	
hodiny,	dny,	týdny.	Strašná	terapie	mu-
set	žít	se	svými	blízkými.	Hospoda	je	za-
vřená,	v	práci	mě	nechtějí,	a	už	ani	ven	
nesmím.	Nevím,	kolik	 rodin	se	po	 této	
depresi	 rozpadá,	ale	možná	že	se	 řada	
domovů	 zase	 z	 pouhých	 nocleháren	
změnila	 v	 „doma“.	 A	 že	 to	 karanténní	
„utrpení“	 má	 možná	 více	 kladných	 do-
padů,	než	je	součet	ekonomických	ztrát.	
	 I	když	se	klec	sevření	zase	pootevírá,	
věřím,	 že	 si	 najdete	 čas	na	 svou	 porci	
zpráv	z	Tišnova	a	okolí,	které	jsme	pro	
Vás	 přichystali	 v	 novém	 čísle	 Tišnov-
ských	novin.	Finišují	úpravy	k	otevření	
nového	parku	Hony	za	Kukýrnou,	první	
ročník	participativního	rozpočtu	už	zná	
vítězné	 projekty,	 které	 dostanou	 šan-
ci	 na	 realizaci	 v	 nejbližší	 době.	 Mapa	
a	 sonda	 do	 fungování	 poskytovatelů	
sociálních	 služeb	 na	 Tišnovsku	 chtějí	
vnést	jasno	do	toho,	co	od	koho	čekat.	
Kulturní	svět	pootevírá	projekty	plené-
rových	galerií.	Sportovci	se	vrací	na	své	
dráhy,	hřiště,	kurty	a	palubovky.	
	 „…	a	temnota	to	světlo	nepohltila.“	

To sVěTlo Ve Tmě sVíTí…
Vladimír Vecheta
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radnice informuje

	 Milé	čtenářky,	milí	čtenáři	Tišnovských	novin,	
zdravím	vás	v	 jarním	čase	a	 rád	bych	se	 s	 vámi	
podělil	o	pár	aktuálních	informací	z	radnice.

I radnici navštívil covid
	 Ano,	 je	 to	 tak.	 I	 přes	 veškerá	 opatření	 se	 ani	
radnici	nevyhnul	virus,	s	nímž	se	už	více	než	rok	
potýká	celý	svět.	I	já	jsem	si	to	„užil“	a	nebyla	to	
žádná	„rýmečka“.	Ale	přežili	jsme	to	a	makáme	dál!
	 Úřad	 se	 též	 postupně	 „promořuje“.	 Rád	 bych	
poděkoval	všem	zaměstnancům,	že	i	v	této	složité	
době	se	až	na	drobné	výjimky	daří	zajišťovat	chod	
jednotlivých	 agend	 a	 služby	 pro	 občany.	 A	 všem	
vám	–	našim	klientům	–	děkuji	za	trpělivost.	Není	
to	jednoduché,	vážím	si	toho!

Změny ve vedení města
	 Změny	 jsou	 nevyhnutelnou	 součástí	 našich	 životů.	 Přináší	
je	plynoucí	čas,	dějí	se	denně,	ať	už	chceme	či	nikoliv.	Změny	
ve	 vedení	 města	 nebývají	 na	 denním	 pořádku,	 přesto	 k	 jedné	
takové	aktuálně	došlo	i	na	naší	radnici.	Začátkem	března	se	to-
tiž	rozhodl	ukončit	své	působení	na	pozici	místostarosty	a	také	
v	zastupitelstvu	města	Václav	Šikula.	Rád	bych	mu	tímto	ještě	
jednou	upřímně	poděkoval	za	vše	dobré,	co	nejen	v	posledních	
šesti	letech	ve	vedení	města,	ale	také	za	dobu	svého	předchozí-
ho	dlouhodobého	působení	ve	funkci	tajemníka	městského	úřa-
du	pro	naše	město	vykonal.	
	 Novým	členem	zastupitelstva	za	tutéž	volební	stranu	se	stal	
Vladimír	Lieberzeit	 (ANO	2011).	A	pokud	 jde	o	vedení	města,	
společně	s	koaličními	partnery	jsme	na	tuto	skutečnost	byli	nu-
ceni	zareagovat	a	dohodli	 jsme	se	na	změně	v	 rozdělení	kom-
petencí.	Neuvolněným	místostarostou	bude	nově	Aleš	Navrátil	
(Místní	Občanský	Spolek	Tišnováků	MOST),	členem	Rady	města	
pak	Štěpán	Pilný	(ANO	2011).	Jak	se	říká,	změna	je	život.	Naše	
cíle	 se	 ale	nemění	 –	 chceme	 splnit	maximum	z	našich	úkolů,	
které	 jsme	si	společně	stanovili.	Přesné	rozdělení	kompetencí	
mezi	radními	a	také	aktuální	stav	plnění	našeho	programového	
prohlášení	najdete	na	webu	města.

Na co se můžeme těšit?
	 I	v	této	složité	době	se	na	mnoha	místech	ve	městě	realizují	
investiční	akce.	Dokončuje	se	park	na	Honech.	Myslím,	že	toto	
tak	trochu	pozapomenuté	místo	získá	pěknou	tvář.	
	 Rekonstruuje	 se	 kanalizace	 na	 ul.	 Dvořákova.	 Doprava	
ve	městě	je	tak	komplikovaná	a	ještě	to	nějakou	dobu	potrvá	–	
navazující	rekonstrukce	ulic	Riegrova	a	Černohorská.	Ale	zvlád-
li	jsme	to	na	Brněnské,	určitě	to	zvládneme	i	tady!	Máme	tedy	
poslední	šanci	se	po	tom	našem	(tedy	vlastně	krajském	–	neboť	
vlastníkem	 komunikace	 je	 Jihomoravský	 kraj)	 „tankodromu“	
svézt.	Tak	toho	využijme.	Od	pololetí	už	to	nepůjde.
	 S	dopravou	souvisí	i	nesouhlasný	postoj	města	k	záměru	pro-
vozovatele	kamenolomu	v	Lomničce	o	prohloubení	a	 rozšíření	
těžby.	Uvědomujeme	si,	že	doprava	těžkých	nákladních	vozů	ve-
dená	přes	centrum	města	je	velkou	zátěží,	a	proto	chceme	jed-

nat	o	jejím	řešení.	Více	informací	přináší	ve	svém	
článku	kolega	Aleš	Navrátil.	
	 Na	 novém	 hřbitově	 probíhá	 stavba	 smuteční	
síně.	 A	 v	 letním	 kině	 se	 rekonstruuje	 amfiteátr.	
O	jejich	budoucí	podobě	jste	již	byli	 informováni.	
Pokud	vám	náhodou	uniklo,	na	co	se	můžete	těšit,	
podrobnosti	najdete	na	www.promeny-tisnova.cz.

Na závěr něco o opatřeních
a komunikaci
	 Trápí	 mě	 tak	 trochu	 ponurá	 nálada,	 kterou	
pozoruji	ve	společnosti.	Přiznám	se,	i	na	mne	to	
jaksi	dolehlo.	Jistě,	je	to	dáno	epidemiologickým	
problémem	 jménem	„covid“.	Každého	z	nás	 tato	

nečekaná	 situace	 štve,	 trápí,	 obtěžuje,	 nadzvedává,	 rozčiluje.	
Je	 to	nepříjemné	a	hlavně	nekonečné.	Kvůli	omezujícím	opat-
řením	nemůžeme	leccos	z	toho,	na	co	jsme	byli	zvyklí.	I	já	po-
strádám	více	zdravého	rozumu,	pokud	jde	o	některá	opatření.	
Přes	všechny	otazníky	se	je	ale	snažím	maximálně	dodržovat.	
Věřím,	že	to,	že	si	„ukrojím	ze	svého	komfortu“,	povede	ke	zlep-
šení.	 Vždyť	 v	 nemocnicích	 byla	 situace	 takříkajíc	 „na	 hraně“	
a	 všichni	 zdravotníci	 mají	 můj	 bezmezný	 obdiv.	 Uvědomuji	 si	
také,	že	řešit	něco	takového	na	úrovni	státu	není	legrace.	Do-
vedu	si	představit,	jaké	to	je	vypětí,	a	vím,	že	člověk	je	jen	tvor	
nedokonalý.	 Co	 mě	 překvapuje	 nejvíce,	 je	 absence	 větší	 vůle	
k	vysvětlování.	Umí-li	naši	vrcholoví	politici	bravurně	zvládat	
předvolební	kampaně,	měli	by	také	umět	komunikovat	s	námi	
i	v	takovéto	zásadní	věci.	
	 Ale	 raději	 se	 zase	 vraťme	 zpátky	na	 zem…	I	my	 si	 uvědo-
mujeme	 nutnost	 dostatečné	 komunikace	 s	 vámi.	 Proto	 jsme	
po	nějakém	čase	posílili	a	na	pozici	tiskové	mluvčí	nastoupila	
na	 úřad	 paní	 Klára	 Šimečková.	 Věřím,	 že	 větší	 informovanost	
o	dění	ve	městě	oceníte.

	 Vydržme	–	zase	bude	dobře!

Hezké	jarní	dny	vám	přeje	starosta	města

ze zápIsníKu sTarosTY
Jiří Dospíšil, starosta
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Štěpán  Pilný,	 zastupitel	 města	 Tišnova	 za	 ANO	
2011,	 ale	 také	 místopředseda	 Bezpečnostní	 rady	
ORP	Tišnov,	předseda	Komise	pro	dopravu	a	bez-
pečnost	a	člen	Komise	sportovní	střídá	v	Radě	měs-
ta	Tišnova	odstupujícího	člena	Rady	Václava	Šikulu.

Jak byste se našim čtenářům připomenul osob-
ně a profesně?
Je	mi	padesát	 let	a	od	narození	bydlím	v	Tišnově.	
Sport	a	zejména	fotbal	jsou	moje	srdeční	záležitost.	
Vystudoval	jsem	Střední	policejní	školu	v	Brně.	V	le-
tech	1997–1998	jsem	byl	jako	voják	Armády	ČR	čle-
nem	SFOR	v	mírové	misi	na	území	bývalé	Jugoslá-
vie,	v	letech	1999–2008	u	Policie	ČR	a	dále	velitel	
6.	speciální	skupiny	PMJ	Brno	a	velitel	pořádkové	jednotky	PČR	
JMK.	Deset	let	jsem	angažovaný	v	komisích	na	městě	a	od	roku	
2018	jsem	členem	Zastupitelstva	města	Tišnova.	Jedenáct	let	pod-
nikám	v	oblasti	pohostinství.	Jsem	předseda	Amatérského	fotbalo-
vého	klubu	v	Tišnově.

V Zastupitelstvu města Tišnova pracujete v prvním volebním 
období. Jak nyní po polovině funkční doby nazíráte na zkuše-
nost komunálního politika? 
Pro	mě	je	to	nová	zkušenost.	Pracuji	pro	Tišnov	a	jeho	občany.	
Věci	v	zastupitelstvu	jsou	důležité	pro	rozvoj	města	a	mým	cílem	
je,	abychom	se	měli	v	Tišnově	dobře.	Počátečním	impulzem	byla	
myšlenka	 přispět	 svým	 odborným	 názorem.	 Proto	 jsem	 přijal	
členství	v	komisi	bezpečnosti	a	tomuto	tématu	se	věnuji	již	třetí	
volební	období.	Než	kritizovat,	to	se	raději	zvednu	a	půjdu	něco	
udělat,	co	bude	k	užitku	nám	všem.	Chci	Tišnov	 lepší	pro	žití	
jak	seniorů,	tak	mladší	generace.	Jsem	konstruktivní	a	záměry	
řeším	zejména	s	přesahem	do	budoucna.

Podařilo se už realizovat některé vaše vize nebo si sáhnout 
na výsledky?
Pro	 mě	 nezpochybnitelným	 úspěchem	 bylo	 založení	 městské	
policie	v	minulém	volebním	období	a	její	rozšíření	a	dovybavení	
v	tomto	volebním	období.	Naši	strážníci	se	stali	součástí	života	
města.	Těší	mě,	že	město	podporuje	sportovní	areály,	dětská	hři-
ště,	cyklodopravu	a	hledá	cesty,	jak	podpořit	pohyb	a	sportování	
jak	u	mládeže,	tak	u	lidí,	kteří	mají	zájem	dělat	sport	na	úrovni.

Máte v gesci bezpečnost a veřejný pořádek. Čeho si ceníte, 
že se v Tišnově daří? Co vám naopak „nedává spát“?
Všichni	chceme	žít	ve	městě,	kde	můžeme	jít	ven,	na	procház-
ku,	do	přírody.	Bezpečnost	je	hlavně	o	našem	pocitu.	V	Tišnově	
si	 cením	 spolupráce,	 která	 aktuálně	 probíhá	 na	 úrovni	 všech	
složek	jak	policie,	tak	úřadu	a	sociálních	služeb.	Situaci	vidím	
pozitivně,	ale	vždy	je	co	zlepšovat,	a	všichni	musíme	být	bdělí.	
Vzpomeňme	si	na	 tragédii	v	Uherském	Brodu,	kdy	společnost	
nezareagovala	na	signály,	že	postižený	člověk	má	zbraně.

Problémovým  jevem, který běžný občan vnímá,  je  vandali-
smus např. na veřejném WC u TIC nebo kauza poničených 

nových  stromů  na  Růzcké  cestě.  Jaký  vidíte 
účinný nástroj v boji proti němu?
Účinný	nástroj	 je,	 že	všichni	občané	 jsou	všímaví	
a	vnímaví.	Prevence	je	dívat	se	kolem	sebe,	vnímat	
svět	kolem	nás,	ptát	se	a	samozřejmě	protiprávní	
jednání	hlásit.	Celospolečensky	pak	využíváme	pa-
sivní	 nástroje,	 jako	 jsou	 kamerové	 systémy	 nebo	
elektronické	zabezpečení.	Je	především	na	každém	
z	nás,	jak	přistupujeme	k	veřejnému	majetku,	jak	
vychováváme	děti,	co	chceme	předat	následujícím	
generacím.	Je	to	dlouhodobá	práce.

Jaká je spolupráce města s místními organiza-
cemi na prevenci negativních jevů? 

Hodnocení	 spolupráce	 na	 poli	 prevence	 sociálněpatologických	
jevů	by	měl	provádět	zastřešující	orgán	města,	a	to	je	Odbor	so-
ciálních	věcí	Městského	úřadu	Tišnov.	Jsem	rád,	že	spolupracuje-
me	v	rámci	terénních	programů	se	společností	Podané	ruce	o.	p.	s.	
a	Oblastní	charitou	v	Tišnově	a	jejím	Nízkoprahovým	klubem	Čas.	
Jsou	zde	vzdělaní	a	zkušení	terénní	pracovníci	a	již	druhé	volební	
období	jsou	i	členy	komise.	Priorita	je	zajištění	stabilního	financo-
vání	těchto	aktivit,	dobrá	komunikace	a	informovanost.

Jako podnikatele v pohostinství Vás citelně zasáhla restrik-
tivní opatření boje proti pandemii. Jaký dopad na Vaše pod-
nikání to má? A vidíte budoucnost optimisticky?
Je	důležité,	abychom	situaci	zvládli,	opatření	přijali,	omezení	respek-
tovali	a	byli	ohleduplní	vůči	ostatním.	Moje	podnikání	bylo	omeze-
no,	protože	z	vyšší	úrovně	bylo	důležité,	aby	boj	proti	pandemii	byl	
účinný.	Rozhodně	upřednostňuji	zdraví	a	život	nás	všech	před	svým	
podnikáním	a	vidím	to	optimisticky.	V	rámci	podnikání	byly	naše	
služby	kvalitní,	lidé	na	ně	byli	zvyklí	a	já,	můj	společník	a	zaměst-
nanci	pouze	čekáme,	až	nám	bude	podnikání	umožněno	v	takové	
míře,	aby	naše	práce	měla	smysl	a	byla	pro	lidi	opět	přínosem.

I sportovní svět teprve čeká otřepávání se z výpadku spor-
tování zejména dětí. Považujete opatření s vyloučením dětí 
ze sportu za adekvátní? A myslíte, že tišnovský fotbal pocítí 
pokles zájmu?
Nejsem	odborník	na	problematiku	pandemie,	ale	většina	setká-
vání	byla	omezena,	ať	už	je	to	kultura,	společenský	život	a	patří	
sem	i	sport.	Je	před	námi	doba	pozvolného	rozvolňování,	spor-
tování	v	malých	skupinkách.	Amatérský	fotbalový	klub	Tišnov	
je	připravený	na	návrat	dětí	sportujících	pod	dohledem	vyško-
lených	 trenérů.	 Pokles	 zájmu	 není	 na	 pořadu	 dne,	 všichni	 se	
těšíme,	až	se	rozběhneme	po	hřišti.

Co vás na domácí tišnovské komunitní a společenské scéně těší?
Obecně	si	vážím	lidí,	kteří	 jsou	ochotni	pro	společnost	a	naše	
společenství	v	Tišnově	něco	vykonat.	Jsem	rád,	že	máme	bohatý	
sportovní,	společenský	a	zájmový	život	ve	městě.	Chci	pochválit	
naše	Tišnovské	noviny,	jsou	na	vysoké	úrovni	a	čtivé.	My	v	Tiš-
nově	máme	být	na	co	hrdí!

Děkuji	za	rozhovor

radnice informuje

noVý člen radY měsTa TIŠnoVa
Vladimír Vecheta
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Změny ve vedení a Zastupitelstvu města
	 Po	rezignaci	Václava	Šikuly	na	mandát	člena	zastupitelstva	
a	také	na	post	jednoho	z	místostarostů	města	proběhla	jednání	
koaličních	stran	(MOST,	ANO	2011	a	ODS)	o	personálním	řeše-
ní	vzniklé	situace.	V	zastupitelstvu	jako	náhradník	z	kandidát-
ní	listiny	téže	volební	strany	zasedne	Vladimír	Lieberzeit	(ANO	
2011).	Členem	rady	města	se	stal	Štěpán	Pilný	(ANO	2011),	jenž	
má	svěřenou	oblast	bezpečnosti	a	veřejného	pořádku.	Neuvolně-
ným	místostarostou	se	stává	Aleš	Navrátil	(MOST),	v	jehož	ges-
ci	je	doprava,	vodovody	a	kanalizace,	podnikání	a	zaměstnanost	
a	také	komunikace	s	osadními	výbory.

O dOpravě Z kamenOlOmu
	 V	 únoru	 bylo	 vedení	 města	 Tišnova	 informováno	 o	 řízení,	
které	probíhá	na	krajském	úřadě	ve	věci	žádosti	provozovatele	
kamenolomu	v	Lomničce	na	prohloubení	a	rozšíření	těžby.	O	vy-
jádření	 k	 aktuální	 situaci	 jsme	 proto	 požádali	 místostarostu 
Tišnova Aleše Navrátila,	který	má	oblast	dopravy	v	současné	
době	na	starosti:	

 „Všichni víme, jak se doprava z kamenolomu neblaze projevuje 
v našem městě. Vždyť dnes musí nákladní auta projíždět nebezpeč-
nou křižovatkou v Lomničce s prudkou zatáčkou k Tišnovu, projet 
mj. okolo základní školy, Střediska volného času Inspiro, gymnázia, 
sokolovny a v neposlední řadě okolo spousty rodinných domů. Po-
stupem času se vžil název „lom Lomnička“, ač se paradoxně nachází 
na katastrálním území obce Předklášteří. Bohužel negativní dopady 
se projevují především v Lomničce a Tišnově. Dříve projektanti sil-
nic nemohli tušit, že vzroste takto výrazně intenzita dopravy nejen 
osobní, ale také nákladní. Dnes jedna souprava váží kolem 45 tun. 
A to se na našich silnicích podepisuje. Důkazem toho je například 
zvlněná vozovka pod školou u křižovatky Riegrova a Kukýrna, neu-
stálé opravy výtluků nebo též havarijní stav kanalizace na ulici Dvo-
řákova. K tomu nebezpečné dopravní situace, hluk a prašnost.

 Ačkoliv město Tišnov nebylo účastníkem výše uvedeného ří-
zení, Rada města Tišnova dne 10. března schválila negativní 
vyjádření, stejně jako obce Lomnička a Předklášteří. Následně 
vedení města v této věci také vyvolalo schůzky s provozovatelem 
kamenolomu a vedením obcí Předklášteří a Lomnička. Účelem bylo 
se vzájemně informovat o pohledu na věc a snažit se hledat vhodné 
řešení tohoto zapeklitého problému. 
 Vedení města si uvědomuje, že v tomto případě to není nic jed-
noduchého a je to běh na dlouhou trať. Všichni určitě chápeme po-
třebnost kamene z lomu jako základní suroviny ve stavebnictví, ale 
zároveň je nutné dodat, že bezpečnost našich dětí u škol, místních 
obyvatel a také komfort bydlení by měly mít prioritu vyšší.“
	 O	dalším	vývoji	situace	kolem	dopravy	z	kamenolomu	vás	bu-
deme	informovat.

COvid-testOvání v tišnOvě
	 Tišnovská	nemocnice	zahájila	první	dubnový	týden	provoz	no-
vého	testovacího	místa	na	POC	antigen	testy	na	přítomnost	anti-
genu	viru	SARS-CoV-2v	Tišnově.	Ve	městě	jsou	již	tedy	k	dispozici	
celkem	dvě	místa,	ve	kterých	lze	testování	podstoupit:
Testovací místo v Nemocnici Tišnov
adresa:	Purkyňova	279,	Tišnov
provozní	doba:	pondělí,	středa,	čtvrtek	od	10.00	do	14.30	hod.,	
úterý,	pátek	od	7.00	do	14.30	hod.
rezervace	termínu:	http://rezervace.nemtisnov.cz/

Testovací  místo  v  divadelním  sále  Městského  kulturního 
střediska Tišnov
adresa:	Mlýnská	152,	Tišnov
provozní	doba:	pondělí,	středa,	pátek	od	7.00	do	14.30	hod.
rezervace	termínu:	http://rezervace.nemtisnov.cz/meks/
Informace ohledně testování	>>	odběrová	ambulance	Nemoc-
nice	Tišnov	tel.	549	410	330

nekvalitní biOOdpad
	 S	novou	jarní	sezonou	se	u	nás	v	Tišnově,	stejně	jako	v	řadě	
dalších	měst,	řeší	otázka	bioodpadu.	Bohužel	musíme	neustále	
řešit	nevhodný	obsah	biopopelnice,	určený	výhradně biologic-
kému odpadu převážně rostlinného původu.	V	případě,	že	ně-

aKTuálně z měsTa
Jiří Dvořák, Klára Šimečková, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Pohled na kamenolom od Besénku. 

I malé množství nevhodného obsahu znehodnotí celou biopopelnici.

TAKTO PROSÍM NE!
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kdo	tuto	hnědou	popelnici	využije	jako	kontejner	na	komunální	
odpad,	 znehodnotí	 úsilí	 sousedů	 a	 kontejner	 musí	 být	 svezen	
s	 komunálním	 odpadem.	 Problém	 je	 převážně	 u	 společných	
velkoobjemových	 kontejnerů	 na	 bioodpad,	 které	 jsou	 veřejně	
přístupné.	Některá	města	byla	nucena	svoz	bioodpadu	omezit,	
z	důvodu	stížností	kompostáren	na	kvalitu	přiváženého	materi-
álu.	Mnohá	města	tak	zůstala	pouze	u	sběru	bioodpadu	v	rám-
ci	 sběrných	 dvorů,	 kde	 je	 možné	 kvalitu	 odpadu	 přivezeného	
od	občanů	kontrolovat.	Většině	občanů	ale	tento	způsob	nevyho-
vuje	a	biologický	odpad	tak	převážně	končí	ve	směsném	odpadu.	
Tento	způsob	tedy	není	výhodný	ani	pro	občany,	ani	pro	město,	
ani	pro	naše	životní	prostředí.
	 V	případě,	že	se	do	kompostárny	spolu	s	bioodpadem	dostane	
i	nevhodný	obsah,	je	nemožné	od	sebe	složky	oddělit	a	rozdrce-
ním	dojde	ke	znehodnocení	velkého	objemu	kompostu.	
	 Prosíme tedy, odkládejte do biokontejneru pouze biologic-
ký obsah bez sáčků a nádob, v kterých jste bioodpad přinesli.

ZrekOnstruOvaná tatra prO sdH tišnOv
	 V	pondělí	29.	března	starosta	města	Jiří	Dospíšil	slavnostně	
předal	veliteli	Jednotky	sboru	dobrovolných	hasičů	města	Tišno-
va	 Jaroslavu	Musilovi	zrekonstruované	hasičské	vozidlo	Tatru	
148	CAS	32.	Tato	 „staronová“	 cisterna	plně	nahradí	dosluhu-
jící	Tatru	 z	 roku	1968.	 I	 v	 současné	době	 je	 takovéto	 vozidlo	
prakticky	nepřekonatelné	hlavně	 v	 tom,	 že	 se	dokáže	 v	 těžce	

dostupných	terénech,	zejména	při	lesních	požárech,	maximálně	
přiblížit	k	místu	požáru	a	zasáhnout	poměrně	velkou	zásobou	
vody,	téměř	7	m3.	
	 Jednotka	sboru	dobrovolných	hasičů	města	Tišnova	je	orga-
nizační	složkou	města	a	zázemí	má	na	ulici	Olbrachtova	v	Tiš-
nově,	společně	s	profesionální	 jednotkou	v	areálu	Hasičského	
záchranného	sboru	 Jihomoravského	kraje.	 Je	zařazena	v	kate-
gorii	JPO	III	v	plošném	pokrytí	Jihomoravského	kraje	a	ročně	je	
povolávána	zhruba	k	40–50	výjezdům	v	rámci	svého	hasebního	
obvodu	v	souladu	s	požárním	poplachovým	plánem.	Mimo	toto	
vozidlo	 jednotka	 disponuje	 ještě	 hasičskou	 cisternou	 CAS	 20	
na	podvozku	T	815	z	roku	2008	a	dopravním	automobilem	IVE-
CO	pořízeným	v	roce	2011.
	 Na	rekonstrukci	předávaného	automobilu	město	Tišnov	zís-
kalo	dotaci	ve	výši	1	milion	korun	z	dotačního	programu	„Pod-
pora	jednotek	sboru	dobrovolných	hasičů	obcí	Jihomoravského	
kraje	na	období	2017–2020“.	Celkové	náklady	rekonstrukce	Ta-

try	činily	1	435	060	Kč.	Zhotovitelem	zakázky	byl,	na	základě	
výběrového	řízení,	Milan	Čapek,	výroba	a	servis	hasičské	tech-
niky,	z	Havlíčkova	Brodu.
  Město Tišnov  děkuje  Jihomoravskému kraji  za  význam-
nou podporu technického vybavení organizační složky města 
– Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Tišnova. Podě-
kování rovněž patří všem aktivním členům jednotky za  je-
jich  dobrovolnou  činnost  při  zabezpečení  ochrany  zdraví 
a majetku nás všech.

Foto: archiv města

Zrekonstruované hasičské vozidlo.

CO JE NOVÉHO
PO DRUHÉM

ZASTUPITELSTVU?
	
V	 pondělí	 19.	 dubna	 se	 sešlo	 zastupitelstvo	 města	
na	 druhém	 letošním	 zasedání.	 Kvůli	 protiepidemickým	
opatřením	proběhlo	opět	v	sále	MěKS.	Jednání	se	protáh-
lo	na	téměř	šest	hodin,	proto	zdůrazníme	jen	pár	bodů.	
Celý	průběh	je	možné	zhlédnout	na	YouTube	kanálu	Tiš-
novské	televize.

•	 	V	březnu	ukončil	své	působení	na	pozici	místostarosty	
Václav	Šikula	(ANO	2011),	novým členem zastupitel-
stva se stal Vladimír Lieberzeit	(ANO	2011),	který	
na	 zasedání	 složil	 před	 ostatními	 zvolenými	 kolegy	
slib	 zastupitele.	 Řady	 radních	 doplnil	 Štěpán	 Pilný	
(ANO	 2011).	 Kvůli	 personálním	 změnám	 ve	 vedení	
města	bylo	nutné	pozměnit	i	kompetence,	které	připa-
dají	jednotlivým	radním.	Rozdělení	jednotlivých	gescí	
najdete	podrobně	na	webu	města.

•	 	I	přes	nepřízeň	způsobenou	pandemií	bylo	hospodaře-
ní města za rok 2020	zhodnoceno	pozitivně	a	zastu-
pitelstvo	města	jej	schválilo.	Více	informací	o	hospo-
daření	najdete	na	webových	stránkách	města.	

•	 	Město	poskytlo	finanční podporu celé řadě sportov-
ních a prorodinných spolků, aktivitám v životním 
prostředí,  kultuře	 a	 dalším	 zájmovým	 činnostem	
ve	výši	2,7	mil.	Kč.

•	 	Zastupitelé	schválili	návrh	na	návratnou	finanční po-
moc DSO Tišnovsko v projektu „Rozšíření systému 
pro  oddělený  sběr  odpadů  na  Tišnovsku“	 ve	 výši	
5	mil.	Kč.	Plán	podporuje	co	největší	míru	separace	
odpadu	 v	 samotných	 domácnostech	 a	 eliminaci	 pro-
dukce	směsného	komunálního	odpadu.	Účastí	na	pro-
jektu	 město	 získá	 pro	 své	 občany	 nádoby	 na	 odpad	
v	hodnotě	2	mil.	Kč	

Příští termín zastupitelstva města

21. června 2021 v 15.00 hod. 
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	 V	 roce	2020	odstartoval	první	 ročník	
participativního	rozpočtu	v	Tišnově.	Jed-
ná	se	o	proces,	ve	kterém	občané	rozho-
dují	o	využití	peněz	z	městského	rozpoč-
tu.	 Prostřednictvím	 ankety	 jste	 mohli	
nejprve	navrhovat	a	poté	hlasovat	při	vý-
běru	názvu.	Společně	jsme	participativní	
rozpočet	pojmenovali	Tvoříme	Tišnov.	
	 Během	 období,	 které	 bylo	 vyčleněno	
pro	přihlašování	projektů,	 jsme	obdrželi	
15	návrhů,	z	nichž	celkem	13	splňovalo	
všechny	formální	náležitosti,	které	pravi-
dla	participativního	rozpočtu	stanovují.	
Následně	 proběhla	 analýza	 provedi-
telnosti	 projektů,	 kde	 vybrané	 odbory	
městského	úřadu	ověřovaly	například	to,	
zdali	projekt	není	v	rozporu	se	zákony	či	
nehrozí-li	kolize	s	připravovanými	inves-
ticemi	města.	Úspěšně	prošlo	7	projektů.
	 Dne	15.	3.	2021	se	uskutečnila	veřej-
ná	 prezentace,	 během	 které	 představili	
svoje	projekty	sami	navrhovatelé.	Vzhle-
dem	k	epidemické	situaci,	která	neumož-
ňuje	 osobní	 setkání,	 veřejná	 prezentace	
proběhla	 elektronicky,	 tedy	 formou	 vi-
deokonference.	 Přítomen	 mohl	 být	 kdo-
koliv,	kdo	se	v	daný	čas	přihlásil	pomocí	
zveřejněného	odkazu.	V	průběhu	prezen-
tace	byl	také	prostor	pro	případné	dotazy	
účastníků.	
	 Hlasování,	 prostřednictvím	 kterého	
byly	zvoleny	vítězné	projekty,	 jejichž	re-
alizace	 bude	 závěrečnou	 etapou	 partici-
pativního	rozpočtu	Tvoříme	Tišnov,	bylo	
spuštěno	16.	března	2021.	
	 Hlasy	 bylo	 možné	 udělovat	 dvěma	
způsoby.	 Elektronicky	 –	 tedy	 prostřed-
nictvím	 webu	 www.tvorimetisnov.cz	
a	papírovou	formou	–	pomocí	formuláře,	
který	byl	 zveřejněn	v	Tišnovských	novi-
nách	a	také	byl	k	dispozici	na	podatelně	
MěÚ	Tišnov.	Hlasování	se	mohly	zúčast-
nit	osoby	starší	15	let	s	trvalým	pobytem	
v	Tišnově.	Přidělit	bylo	možné	dva	kladné	
a	jeden	záporný	hlas.	
	 Hlasování	 probíhalo	 do	 11.	 dubna	
2021.	 Po	 jeho	 ukončení	 byly	 sečteny	
všechny	 elektronicky	 i	 papírově	 při-
dělené	 hlasy.	 Do	 hlasování	 se	 zapojilo	
celkem	353	osob,	 z	nichž	318	hlasova-
lo	 elektronicky	 a	35	 využilo	 pro	uděle-
ní	hlasu	papírovou	formu.	Nadpoloviční	

většinu	 všech	 hlasujících	 tvořily	 ženy	
a	nejvíce	osob	bylo	ve	věkovém	rozmezí	
od	31	do	45	 let.	Během	hlasování	 bylo	
přiděleno	 celkem	 658	 kladných	 hlasů	
a	173	záporných	hlasů.	Po	vyřazení	ne-
platných	hlasů	již	nic	nebránilo	tomu	se-
stavit	celkové	pořadí	a	podívat	se	na	ví-
tězné	projekty.
	 Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 pro	 účely	 par-
ticipativního	 rozpočtu	 vyčlenilo	 město	
celkem	500	000	Kč,	 je	možné	 realizovat	
hned	 tři	 návrhy,	 které	 získaly	 nejvíce	
hlasů	a	svými	předpokládanými	náklady	
se	 dohromady	 vejdou	 do	 zmíněné	 část-
ky.	 Jedná	 se	 o	 projekty	 Lesní	 učebna	
(předpokládané	 náklady	 110	 000	 Kč),	
3D	 skákací	 hřiště	 (předpokládané	 ná-

klady	 249	 530	Kč)	 a	 Externí	 defibrilá-
tor	 pro	 Tišnov	 (předpokládané	 náklady	
60	000	Kč).	
	 Navrhovatelům	 vítězných	 projektů	
gratulujeme	 a	 děkujeme	 všem,	 kteří	 se	
do	 participativního	 rozpočtu	 zapojili,	 ať	
už	tím,	že	přispěli	svým	návrhem,	či	při-
dělením	hlasů	projektům,	které	je	nejvíce	
zaujaly	Společně	tak	Tvoříme	Tišnov!	
	 Nyní	nás	čeká	závěrečná	etapa	partici-
pativního	rozpočtu	–	realizace	vítězných	
projektů.
	 Na	 další	 straně	 se	 můžete	 seznámit	
s	projekty,	které	Vás	nejvíce	zaujaly.	
	 Kompletní	 informace	 o	 participativ-
ním	 rozpočtu	 naleznete	 na	 www.tvori-
metisnov.cz.
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VYHláŠení VíTěznýcH projeKTů
partiCipativníHO rOZpOčtu tvOříme tišnOv

Kristýna Pekařová, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Participativní rozpočet Tvoříme Tišnov
projekty postupující do hlasování

navrhovatel název	projektu Kč

Mgr.	Zdeňka	Dohnálková
Revitalizace	prostoru	na	odpadní	
kontejnery	pro	bytové	domy	Hornická

104	060

Ing.	arch.	Věra	Kellnerová
Revitalizace	klidové	zóny	mezi	ulicemi	
Hornická	a	Jamborova

176	055

Alena	Adamcová Lesní	učebna 110	000

Ivana	Jíchová Klucanina	v	pohybu 117	500

Mgr.	Dagmar	Rudolfová Komunitní	zahrada	v	Tišnově 249	000

David	Holman Externí	defibrilátor	pro	Tišnov 60	000

Martin	Goliáš
3D	skákací	hřiště	na	asfaltovém	hřišti	
Osvobození	a	Hornická

249	530

Participativní rozpočet Tvoříme Tišnov
výsledky hlasování

číslo	
projektu

název	projektu
celkem	
kladné

celkem	
záporné

hlasy	
celkem

3 Lesní	učebna 134 11 123

7 3D	skákací	hřiště 118 26 92

6 Externí	defibrilátor	pro	Tišnov 85 7 78

2 Revitalizace	klidové	zóny 78 6 72

4 Klucanina	v	pohybu 83 34 49

5 Komunitní	zahrada	v	Tišnově 66 25 41

1 Revitalizace	prostoru	pro	odpadní	kontejnery 49 56 -7
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Projekt č. 3 – počet hlasů: 123 

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	součas-
nosti	významným	trendem	ve	vzdělávání	po	celém	světě.
Cílem	je	aktivní	využití	příhodných	krajinných	podmínek	v	okolí	Tišnova	a	pod-
pora	vytváření	správných	návyků	u	dětí	ve	vztahu	k	přírodě	a	zdravému	život-
nímu	stylu.
	 Lesní	učebna	umožní	místním	školám	a	jiným	vzdělávacím	institucím	realizovat	svoji	výuku	v	přírodním	prostředí	i	za	nepří-
znivého	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. 7 – počet hlasů: 92 

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	pohybo-
vý	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	sta-
noviště	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	Květ-
nice,	plocha	cca	95	m2.

Projekt č. 6 – počet hlasů: 78 

Externí defibrilátor

Navrhovatel: David Holman
Předpokládané náklady: 60 000 Kč

	 Automatizovaný	externí	defibrilátor	(AED)	je	přístroj	určený	k	laické	resus-
citaci,	postiženému	srdci	podá	elektrický	výboj.	Laika	navádí	hlasitými	mluve-
nými	pokyny.	Těmito	zařízeními	jsou	běžně	vybaveny	složky	IZS	(záchranka,	
policisté,	hasiči)	i	městští	strážníci.	To	má	ale	svá	omezení	–	například:	roz-
sáhlé	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	zaří-
zení	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.
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	 Tišnov	je	městem,	kde	za	poslední	roky	vznikla	celá	řada	míst	
k	odpočinku,	relaxaci,	procházkám,	kde	je	možné	spočinout	na	la-
vičce	 nebo	 nechat	 děti	 pobíhat	 na	 trávě.	 V	 mnoha	 městech	 se	
prázdné	plochy	mezi	ulicemi	stávají	místem,	které	svým	vzhledem	
rozhodně	nepozvedá	hodnotu	dané	lokality	a	spíš	je	využito	ke	ko-
merčním	cílům.	Jedno	takové	místo	se	do	nedávna	rozprostíralo	
mezi	bytovými	domy	na	ulici	Dlouhá	a	rodinnými	domky	v	ulici	
Na	Honech.	V	září	loňského	roku	se	dělníci	pustili	do	stavebních	
prací	 a	 teď	 už	 se	 k	 Parku	 pod	 kostelem,	 naučné	 stezce	 a	 roz-
hledně	na	Klucanině	či	vycházkovým	stezkám	na	Květnici	přidá	
i	Park	Hony	za	Kukýrnou.	Pomyslně	propojuje	Květnici	a	Kluca-
ninu	a	tvoří	jakousi	zelenou	páteř	této	lokality.	Práce	na	dlouho	
očekávaném	parku	se	blíží	svému	konci.	Náklady	na	realizaci	byly	
ve	výši	6,5	mil.	Kč.	Spolufinancována	je	z	prostředků	EU,	z	Evrop-
ského	fondu	pro	regionální	rozvoj,	v	rámci	operačního	programu	
Životní	prostředí.	Celková	výše	dotace	činí	1	917	486,81	Kč	a	zby-
tek	hradí	město	Tišnov	ze	svého	rozpočtu.	Žádost	o	dotaci	byla	
podána	v	rámci	dotační	výzvy	vypsané	MAS	Brána	Vysočiny.	

Co v parku najdeme teď?
	 Parkem	 se	 vine	 chodník,	 který	 bude	 možné	 brzy	 využívat.	
Na	první	pohled	se	zdá,	že	je	stále	staveništěm,	co	čeká	na	své	
dokončení,	ale	pozor!	Jak	každý	zahradník	ví,	trpělivost	přináší	
růže,	tak	i	my	se	můžeme	těšit,	co	nám	přinese.	Pod	hliněným	
povrchem	se	pomalu	chystá	vyrůst	tráva	a	po	jarním	rozkvětu	
přibude	2	500	bílých	narcisů.	Do	dřevěných	ohrádek	bylo	zasá-
zeno	110	stromků	okrasných	třešní,	 javorů,	habrů,	dubů	a	 lip	
a	 také	400	keřů	mišpulí,	muchovníků	a	 tavolníků.	Zatím	tedy	
zůstávají	některá	místa	opáskovaná,	je	potřeba	respektovat	veš-
keré	značení	a	na	tyto	plochy	nevstupovat.

Na co se můžeme těšit do budoucna? 
	 Nejedná	se	o	klasický	městský	park,	ale	na	10	000	m2	bude	
jakási	městská	občanská	neformální	 zahrada	přírodního	 typu,	
s	akcentem	na	domácí	rostliny	využitelnými	ptáky	a	drobnými	
živočichy.	Až	narcisy	vykvetou,	stromy	více	povyrostou	a	zazele-
nají	se,	toto	prostranství	bude	nabízet	spoustu	možností	k	odpo-
činku,	procházce	s	kočárkem,	posezení	na	lavičkách,	v	letních	
podvečerech	 setkání	 u	 instalovaného	 grilpointu.	 Děti	 budou	
mít	možnost	bezpečného	rozběhu	a	poznávání	přírody,	i	když	se	
vlastně	budou	nacházet	stále	ve	městě.	Park	může	pro	turisty	
fungovat	také	jako	spojnice	mezi	dvěma	tišnovskými	dominan-
tami,	Květnicí	a	Klucaninou	a	nabídne	příležitost	okružní	trasy	
po	přírodních	krásách	okolo	Tišnova.	

Co si město slibuje od nově vzniklého prostoru?
	 Přeměna	travnaté	plochy	s	náletovými	rostlinami	mezi	byto-
vými	a	rodinnými	domy	v	prostoru	parku	nabídne	okolním	oby-
vatelům	další	prostor,	kde	trávit	čas.	V	současnosti	je	čím	dál	
tím	více	vyhledávána	blízkost	zeleně	pro	 trvalé	bydlení,	 takže	
dojde	i	k	většímu	zhodnocení	okolních	nemovitostí,	když	budou	
mít	ze	svých	oken	výhled	na	udržovanou	zelenou	plochu.	Nezá-
visle	na	studii,	kterou	pro	město	Tišnov	vypracovala	Mendlova	
univerzita	 společně	 s	 Nadací	 Partnerství,	 se	 naplňují	 některé	
cíle	 Místní	 strategie	 adaptace	 na	 změnu	 klimatu	 a	 mitigační	
opatření	města	Tišnova.	Zasazené	stromy	a	keře	pomohou	lépe	
čistit	vzduch,	v	horkých	měsících	ochlazovat	mikroklima	a	ne-
méně	důležité	se	stane	lepší	zadržování	vody	v	půdě.	
	 Vznikají	obavy	z	velkého	znečištění	parku	od	psů	na	jedné	stra-
ně	a	obavy,	že	park	nebude	pro	domácí	mazlíčky	přístupný	na	stra-
ně	druhé.	Toto	 všechno	 je	 jen	 otázkou	nastavení	 pravidel	 pro	
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noVý parK bude
neformální občansKou zaHradou

Klára Šimečková, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Vizualizace budoucí podoby parku.  Ing. Eva Wagnerová Nově zasazené stromy pod okny bytovek.
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všechny	 strany,	 instalace	 provozního	 řádu	 tohoto	 prostoru,	
v	parku	pak	bude	příjemně	úplně	všem.	

Pár otázek pro projektantku parku Ing. Evu Wagnerovou
Vychází projekt Park Hony za Kukýrnou z nějakého celkové-
ho architektonického konceptu města?
Park	Na	Honech	je	navržen	v	souladu	s	územním	plánem	měs-
ta	Tišnova	a	byl	od	počátku	součástí	záměru	města	vybudovat	
v	úzkém	pásu	mezi	bytovými	domy	a	parcelami	rodinných	domů	
klidový	prostor	s	objektem	mateřské	školy.	O	zpracování	projek-
tu	parku	s	objektem	školy	byl	požádán	pan	profesor	Petr	Pelčák	
a	pro	jeho	řešení	jsme	dopracovali	parkový	prostor.

Proč se realizuje výstavba parku zrovna na Honech za Kukýr-
nou?
Park	Hony	za	Kukýrnou	se	realizuje	právě	zde	proto,	že	v	dané	
části	intravilánu	citelně	chybí	kvalitní	pobytový	veřejný	prostor.	
Dosud	 zde	 byla	 jen	 neudržovaná	 plocha	 bez	 stromů	 a	 čekala	
na	úpravu.	Lidé	 z	 okolí	 si	 sem	zvykli	 chodit	na	procházku	se	
psy,	ale	jinak	nikoho	toto	místo	nelákalo	k	pobytu.	Naopak	byla	
plocha	zdrojem	plevelných	semen	pro	okolní	zahrady.

Jak a komu by měl park sloužit?
Park	by	měl	sloužit	hlavně	místním	lidem,	dětem	při	cestě	ze	
školy,	klidovým	procházkám	rodičů	s	kočárky	a	k	neformálnímu	
posezení	pod	stromy.	Parkem	bude	možné	zkrátit	cestu	k	budou-
cí	zastávce	MHD	na	ulici	Černohorská.

	 Velmi	 cenný	 bude	 park	 pro	 zlepšení	 mikroklimatu	 lokality,	
budou	zde	nové	stromy,	které	zlepší	vlhkost	ovzduší,	sníží	tep-
lotu	 v	 letních	 horkých	 dnech,	 zvýší	 se	 zde	 produkce	 kyslíku.	
Umožní	 se	 zvýšení	 zasakování	 srážkové	 vody	 do	 terénu.	 Pod	
bytovými	domy	jsou	připravené	„průlehy“	–	mělké	deprese	v	te-
rénu,	které	by	mohly	pojmout		a	umožnit	zasáknout	i	srážkovou	
vodu	ze	střech	sousedních	objektů	v	případě	dohody	jejich	vlast-
níků	a	města,	což	by	bylo	velmi	výhodné	pro	obě	strany.	Vysaze-
né	stromy	svými	korunami	opticky	oddělí	okna	bytových	domů	
a	 zahrady	 za	 rodinnými	 domy.	 Prostor	 dostane	 oboustranně	
výhodnější	parametry,	dojde	k	zvýšení	intimity	místa.	Středová	
cesta	v	pásovém	parku	znamená,	že	většina	návštěvníků	bude	
procházet	právě	středem	parku,	místo	dosud	využívaných	tras	
těsně	pod	okny	bytovek,	nebo	za	ploty	zahrad.	Dřeviny	v	parku	
se	stanou	cenným	místem	pro	zahnízdění	drobných	ptáků,	malí	
pozemní	živočichové	zde	najdou	ve	skládaném	kamenivu	příleži-

tost	k	zazimování.	Plody	z	vysazených	dřevin	budou	potravním	
zdrojem	pro	 ptáky.	 Stromy	a	keře,	 které	 zde	 budou	 vysazeny,	
budou	mít	všechny	jedlé	plody.	Některé	z	nich,	například	mišpu-
le	a	muchovníky,	jsou	netradiční,	méně	známé	druhy	drobného	
ovoce	a	jejich	plody	jsou	velice	chutné.	
	 V budoucnu bude do středu parkové plochy doplněn ob-
jekt mateřské školky.	Dva	malé	pavilony	se	zelenou	vegetační	
střechou	budou	pro	Tišnov	přínosem.	Děti	zde	budou	trávit	čas	
v	kontaktu	s	parkem,	mohou	poznávat	zblízka	stromy,	keře,	by-
liny	i	živočichy,	kteří	zde	budou	žít.	Park	se	stane	klidným,	pří-
jemným	místem,	které	si	budou	ještě	dlouho	pamatovat.	Parko-
vá	středová	osa	–	pěšina	–	bude	mířit	přímo	k	brance	ve	školní	
zahradě.	Otevřete	branku	a	rozevře	se	před	vámi	celý	parkový	
prostor,	jako	by	patřily	park	a	zahrada	odedávna	k	sobě.

Očima místních obyvatel
1)   Do nedávna byl prostor mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech spíš 

zarostlá a neudržovaná plocha sloužící k venčení psů. Nechy-
běl Vám ve Vaší části města nějaký les, park nebo kus přírody, 
kam by se dalo na chvilku vyjít?

2)  Když chcete teď vyrazit do přírody, kam se v Tišnově vydáte? 
3)   Kousek od Vašeho domu vzniká nový park. Mohl by se stát 

do budoucna místem, které budete využívat? 
4)  Co podle Vás nový park přinese Vaší lokalitě? 

Marek Batelka, systémový inženýr, 33 let
1)		 	Do	lesa	je	to	kousek,	takže	nechyběl.	Zarostlá	plocha	byla	

pouze	 za	 automyčkou.	 Pruh	 pole	 (nyní	 park)	 se	 na	 jaře	
okvětil,	v	létě	dlouhá	tráva	(případ	loňského	léta)	zadržo-
vala	hodně	vody,	takže	to	nebyl	vyprahlý	pruh,	ale	naopak	
fungující	živá	louka.	Město	sekalo	trávu	střídavě,	což	bylo	
taky	poznat	na	okolním	mikroklimatu.	

2)		 	Nejčastěji	 chodíme	 na	 Klucaninu,	 stezku	 na	 rozhlednu,	
cyklostezku	s	muldami,	na	Květnici.	Děti	mají	rády	taky	
Vokounovu	vyhlídku	nebo	vzdálenější	Výrovku.	A	pak	sa-
mozřejmě	na	dětská	hřiště.	

3	 )	 	Určitě	ano,	máme	ho	přímo	pod	balkonem.	Uvidíme,	jak	se	za-
plní	lidmi	a	jak	budou	řešena	posezení.	Co	kvituji,	je	zvolené	
osvětlení,	nepálí	do	oken	v	noci	a	má	příjemné	světlo.	Tyto	
lampy	by	se	mohly	instalovat	i	jinde	ve	městě.	Zatím	není	do-
řešené	napojení	chodníků	na	západní	straně	a	jsme	hodně	zvě-
daví,	jak	dopadne	realizace	školky	uprostřed	tohoto	parku.

4)		 	Zřejmě	větší	návštěvnost.	V	návrhu	jsem	viděl	místa	setkává-
ní,	čekám,	jak	budou	konkrétně	řešená	(místo	pro	grilování,	
lavičky,	stoly).	Snad	nepřibyde	nepořádku	nebo	nočního	hluku.

radnice informuje

Pohled do parku z ulice Lomnická.

Středová pěšina parku.
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Sára Kocourková, studentka VŠ, 20 let
1)		 	Určitě	chyběl,	myslím	si,	že	to	bylo	velmi	dobré	rozhodnutí	

a	bude	ho	využívat	spoustu	lidí.
2)		 	Tišnovská	rozhledna,	park	u	kostela	nebo	Vokounova	vy-

hlídka	po	cestě	do	Předklášteří.
3)		 Věřím,	že	park	bude	využívat	spoustu	lidí	a	určitě	i	já.
4)		 	Příjemné	místo	na	posezení,	další	možnost	zeleně	ve	měs-

tě,	ale	myslím,	že	některým	lidem	v	bytovkách	bude	vadit	
ruch	a	možné	rušení	nočního	klidu.	

Jaroslava Januszová, lékařka, 40 let
1)		 	Do	lesa	to	není	od	nás	až	tak	daleko,	ale	chyběl	mi	docela	

nějaký	prostor	 se	 zelení	 ve	městě,	kam	by	 se	dalo	 vyjít	
na	procházku	nebo	 jen	tak	posedět	na	 lavičce.	V	 jiných,	
lesu	 vzdálenějších	 částech	 Tišnova	 rozhodně	 je	 potřeba	
kultivovaného	 zeleného	 prostranství	 velká,	 a	 tak	 si	 my-
slím,	že	vytvoření	nového	velkého	parku	ve	městě	obyva-
telé	přivítají	s	nadšením.	Za	co	naše	město	chválím	nejví-
ce,	je	fakt,	že	plochou	velký	prostor	mezi	ulicemi	Dlouhá	
a	Na	Honech	byl	přetvořen	právě	v	park.	Opakovaně	jsme	
svědky	na	mnohých	jiných	místech	naší	republiky,	že	po-
dobné	plochy	jsou	spíše	využity	k	jiným,	mnohem	komerč-
něji	zaměřeným	účelům,	které	jsou	však	prospěšné	pouze	
jednotlivcům,	a	ne	obyvatelům	daného	místa.	

2)		 	V	 současné	době	nám	pomalinku	 vzniká	 zajímavý	a	 ori-
ginální	„tišnovský	přechod“	spojující	dvě	nejvýznamnější	
přírodní	dominanty	města.	Atraktivní	procházku	lze	začít	
na	známé	rozhledně	na	Klucanině	a	v	rámci	 jednoho	vý-
letu	 spojit	 putování	 po	 tišnovských	krásách	 s	 výstupem	
na	Květnici	a	celek	projít	cestou	právě	přes	vznikající	park	
mezi	ulicemi	Dlouhá	a	Na	Honech.	K	dalším	velmi	působi-
vým	lokalitám	patří	místo	s	širokým	výhledem	na	Tišnov,	
který	 se	 otvírá	 ze	 strání	 kopce	 Sychrák,	 podobný,	 mož-
ná	 ještě	 kouzelnější	 výhled	 nabízí	 Vokounova	 vyhlídka	
dostupná	po	modré	značce	z	Tišnova	i	Předklášteří.	Tato	
místa	by	do	budoucna	mohla	propojit	jedna	scénická	nauč-
ná	stezka,	která	by	se	stala	zajisté	velmi	vyhledávanou	ne-
jenom	místními	turisty,	ale	i	návštěvníky	z	dalekého	okolí.

3)/4)	 	Nový	 park	 zcela	 zásadním	 způsobem	 pozvedl	 atraktivitu	
ještě	 do	 nedávna	 dosti	 nevyužité	 a	 možná	 i	 nevzhledné	
části	města.	Svým	jednoduchým	a	citlivým	návrhem	nena-
rušuje	ráz	krajiny,	naopak	zejména	při	pohledu	shora	z	uli-

ce	Lomnická	na	první	pohled	zaujme	malebná	klikatící	se	
stezka	mezi	stromy	pohledově	zakončena	dominantou	Klu-
caniny	 se	 známým	 tišnovským	 „majákem“.	 Tento	 výhled	
dává	tušit	do	budoucna,	že	se	bude	jednat	o	přímo	pohled-
nicovou	„záležitost“.	I	když	teprve	čas	ukáže	na	všechny	
praktické	 aspekty	 realizace	 parku,	 tak	 první	 dojmy	 jsou	
patrné	již	od	počátečních	dnů,	resp.	lépe	řečeno	nocí,	kdy	
se	park,	bohužel	tento	rok	potichu	a	beze	svědků,	rozsvítil.	
Instalovaná	 světla	 patří	 rozhodně	 k	 těm	 nejlepším,	 jaká	
jsem	měla	možnost	vidět,	a	to	i	v	daleko	větších	městech	
–	 moderní	 lampy	 vynikají	 nejenom	 decentním	 designem,	
ale	především	naprosto	dostatečně	osvítí	potřebný	prostor	
a	přitom	vůbec	neozařují	okolní	domy	a	byty.	Přítomnost	
velkého	 zeleného	 prostoru	 je	 určitě	 dobrou	 zprávou	 pro	
všechny	ty,	kteří	si	touží	odpočinout	od	každodenního	sho-
nu	a	přitom	nechtějí	vyjíždět	někam	daleko	za	město.	I	pro	
majitele	psů	by	se	mohl	stát	tento	prostor,	samozřejmě	při	
dodržení	všech	zásad	čistoty	a	bezpečnosti,	vítaným	mís-
tem	pro	procházky	se	svými	mazlíčky.

Foto: archiv města

Park od ulice Černohorská.
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Dobrý  den,  dnes  jsem  byla  svědkem  na  ulici  Králova,  jak 
popeláři vyváželi směsný odpad a křikli na sebe, že berou 
i „bio“. Aniž by se předem dívali dovnitř, jak jste tu něko-
mu  odpovídali,  vysypali  bioodpad  normálně  do  směsného. 
Nebylo  to  poprvé.  Žádám  tedy,  abyste  nás  občany  přestali 
klamat, jak se zde třídí bioodpad. Pokud z nějakého důvodu 
není možné vyvážet hnědé kontejnery na bioodpad do kom-
postárny,  bylo  by  dobré  to  přiznat,  a  buďto napravit,  nebo 
tyto kontejnery úplně zrušit. Pokud někdo nemá svůj kom-
post a chce, aby jeho bioodpad byl lépe využit než vysypáním 
na skládku, kde se bude jen zdlouhavě rozkládat, radím po-
řídit do bytu např. vermikompostér. Aneta Klicnarová
Děkujeme	za	upozornění,	před	svozem	bylo	ze	strany	města	ně-
kolik	požadavků	na	svozovou	společnost	na	vysypání	některých	
biopopelnic	 (které	 obsahovaly	 značné	 množství	 komunálního	
odpadu)	 do	 směsného	 odpadu.	 Připravujeme	 další	 informační	
kampaň,	aby	občané	nevhazovali	do	hnědých	biokontejnerů	do-
movní	odpad	a	plastové	obaly.	Celý	obsah	takového	biokontejne-
ru	a	pečlivé	třídění	mnoha	domácností	jsou	tímto	znehodnocené.	
Tento	problém	je	pouze	u	bytových	domů,	kde	je	tento	kontejner	
většinou	veřejně	přístupný.	Situace	 již	 byla	 řešena	 s	několika	
předsedy	SVJ.	Pokud	nás	společenství	vlastníků	jednotek	oslo-
ví,	řešíme	konkrétní	problémy	i	informační	kampaň	občanů	pro-
střednictvím	jejich	společenství.	
Pokud	si	občan	nemůže	pořídit	malou	biopopelnici	do	své	sprá-
vy	a	chce	mít	 jistotu,	že	jeho	bioodpad	skončí	v	kompostárně,	
je	 k	 dispozici	 sběrný	 dvůr,	 kde	 ke	 znehodnocování	 bioodpadu	
nedochází.	Pro	bližší	informace	o	průběhu	zpracování	bioodpa-
du	v	kompostárně	doporučujeme	zhlédnout	např.	reportáž	TTV	
z	23.	7.	2020.
Odbor správy majetku a komunálních služeb

Dobrý  den,  chtěl  bych  se  zeptat,  zda  se  počítá  při  rekon-
strukci ulice Černohorská i s prodloužením veřejného osvět-
lení, které nyní končí na křižovatce s ulicí Na Honech. Dě-
kuji za odpověď. JK
Dobrý	den,	v	rámci	rekonstrukce	ul.	Černohorská	se	bude	veřej-
né	osvětlení	prodlužovat	až	k	nájezdu	do	parkoviště	u	nového	
hřbitova.	Při	cestě	po	ul.	Černohorská	směrem	od	centra	města	
budou	 lampy	umístěny	po	pravé	straně	ulice,	 tak	 jak	 je	 tomu	
v	 současnosti.	 Dnes	 je	 poslední	 lampa	 skutečně	 u	 křižovatky	
s	ul.	Na	Honech.	Nově	budou	doplněny	dvě	lampy	VO	v	prosto-
ru	mezi	touto	křižovatkou	a	křižovatkou	s	ul.	Dlouhá,	další	tři	
lampy	VO	pak	budou	ještě	umístěny	dále	za	tuto	křižovatku	až	
k	nově	upravenému	nájezdu	na	parkoviště	u	nového	hřbitova.
Odbor investic a projektové podpory

1. Prosím o sdělení důvodu pokácení stromů u parkoviště 
naproti gymnáziu. 2. Do areálu býv. pily na Trnci jsou neu-
stále naváženy velké objemy zemin. Když pominu  fakt,  že 
se nejspíše jedná o nakládání s odpadem (předpokládám, že 
legální), vozovka v širokém okolí je obvykle silně znečištěna 
blátem, které je dále roznášeno projíždějícími auty. Neměl 

by původce zajišťovat úklid komunikace? Děkuji za odpově-
di. V. Dvořák
Stromy	byly	pokáceny	z	důvodu	celkové	rekonstrukce	části	ul.	
Riegrova	a	Černohorská	dle	schválené	projektové	dokumentace	
a	v	rozsahu	povolení	kácení	dřevin	rostoucích	mimo	les,	které	
bylo	k	této	akci	vydáno	OŽP	v	Tišnově.
K	Vašemu	druhému	dotazu	–	děkujeme	za	podnět.	Ano,	původce	
by	měl	zajišťovat	úklid	komunikace,	na	což	byl	již	upozorněn.
Odbor správy majetku a komunálních služeb

Dobrý den, nenašel jsem nikde uvedenou délku atletického 
oválu u hřiště školy. Můžete ji, prosím, uvést? Mockrát dě-
kuji. Dušan
Délka	 okruhu	 v	 první	 dráze	 je	 200	m.	 Pokud	 poběžíte	 okruh	
v	druhé	dráze	–	203,5	m,	ve	třetí	–	207,4	m.	Existuje	nepsané	
pravidlo,	že	první	dráha	je	nejvíce	namáhaná,	a	proto	se	využívá	
pouze	při	měřených	trénincích	(ne	na	rozklusávání	a	vyklusává-
ní)	a	závodech.
Martin Sebera / Atletický klub Tišnov

Dobrý den, již delší dobu je poškozené zastavení cesty hrdel-
ního práva na Humpolce. Asi to nikomu nevadí, poškození 
se neustále zhoršuje! Hana
Dobrý	 den,	 děkujeme	 za	nahlášení.	Kameny	 vrátíme	na	 jejich	
místo.	V	podobných	záležitostech	hlášení	závad	můžete	využívat	
přímý	e-mail	udrzba@tisnov.cz.
Odbor správy majetku a komunálních služeb

oTázKY
a odpoVědI

děkujeme z penzionu podruhé 

Ve čtvrtek 24. března jsme v jídelně Penzionu absol-
vovali druhou vakcinaci. Děkujeme za rychlou realizaci 
všem, kdo se o tuto akci zasloužili. 
Děkujeme a těšíme se i z optimistické velikonoční vý-
zdoby provedené firmou pana Ing. Jana Kopřivy ve ves-
tibulu. Za obyvatele Penzionu  

Jiřina Frýbová, Ludmila Cvrkalová 

Chtěla bych touto cestou poděkovat pracovnicím 
knihovny v Tišnově za jejich rychlou reakci na pande-
mická opatření – uzavření knihoven.
Rychle, ochotně a obětavě připravovaly pro své čtenáře 
balíčky knih a pro seniory dokonce zajistily jejich rozvoz, 
aby v této těžké době měli své milované knížky. 
Proto jim patří obdiv a dík. 

Marie Šmídová

nezapomeneme na pomoc mobilního týmu domácí-
ho hospice oblastní charity Tišnov, kterému děkuje-
me za péči o manžela a tatínka. 

Rodina Podaných z Tišnova
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podnikatelský servis

	 Poslední	dobou	se	na	nás	stále	častěji	
obracejí	lidé	s	dotazy,	zda a jak mohou 
začít podnikat v živnosti řemeslné, vá-
zané  nebo  koncesované,  pokud  sami 
nesplňují  odbornou  způsobilost,	 která	
je	 při	 ohlášení	 těchto	 živností	 nebo	 při	
žádosti	o	koncesi	vyžadována.	Pro	všech-
ny,	kteří	chtějí	začít	podnikat	v	oboru,	pro	
který	nesplňují	 podmínky	vzdělání	 nebo	
praxe	 dané	 živnostenským	 zákonem,	 je	
tu	možnost	ustanovit	si	odpovědného	zá-
stupce,	který	podmínky	odborné	způsobi-
losti	splňovat	bude.
	 Odpovědným  zástupcem	 je	 fyzická	
osoba	 ustanovená	 podnikatelem,	 které-
mu	 odpovídá	 za	 řádný	 provoz	 živnosti	
a	 za	 dodržování	 živnostenskoprávních	
předpisů	a	je	k	podnikateli	ve	smluvním	
vztahu.	 Nikdo	 nemůže	 být	 ustanoven	
do	funkce	odpovědného	zástupce	pro	více	
než	čtyři	podnikatele.	Podle	§	11	živnos-
tenského	 zákona	 odpovědný	 zástupce	
musí	 splňovat	všeobecné	 i	 zvláštní	pod-
mínky	 pro	 provozování	 živnosti.	 Všeo-
becné	podmínky	musí	splňovat	jak	osoba	
podnikatele,	 tak	 i	 osoba	 odpovědného	
zástupce	 a	 jsou	 jimi	 plná	 svéprávnost	
a	bezúhonnost.	U	odpovědného	zástupce	
pak	dále	bývá	namísto	osoby	podnikatele	
prokazována	zvláštní	podmínka	provozo-
vání	živnosti,	kterou	je	odborná	způsobi-
lost.	Ta	se	nejčastěji	prokazuje	výučním	
listem,	maturitním	vysvědčením,	vysoko-
školským	diplomem,	dokladem	o	uznání	
odborné	 kvalifikace,	 doklady	 o	 získání	
všech	profesních	kvalifikací	tak,	jak	jsou	
stanoveny	 pro	 odpovídající	 úplnou	 pro-
fesní	kvalifikaci,	a	případně	praxí	v	obo-
ru.	Doklady	se	předkládají	v	originálech	
nebo	jejich	ověřených	kopiích.	Konkrétní	
podmínky	 se	 u	 jednotlivých	 živností	 liší	
a	 jsou	specifikovány	v	přílohách	živnos-
tenského	zákona.	Na	podrobnosti	se	mů-
žete	informovat	na	živnostenském	úřadě.
	 Praxe	 se	 dokládá	 potvrzením  za-
městnavatele o vykonávání samostatné 
odborné  práce  odpovídající  oboru  živ-
nosti  v  pracovněprávním  vztahu.	 Jako	
doklad	o	praxi	bývá	předkládána	pracovní	
smlouva	a	doklad	o	ukončení	pracovního	
poměru,	ze	kterého	 je	patrné,	 jak	dlouho	
pracovní	poměr	trval	(výpověď,	zápočtový	

list),	 nebo	 potvrzení	 zaměstnavatele,	 že	
pracovní	poměr	dosud	trvá.	Délka	praxe	se	
dá	sčítat	od	více	zaměstnavatelů	tak,	aby	
její	celková	délka	u	všech	zaměstnavatelů	
dosahovala	alespoň	minimální	požadované	
délky	praxe.	V	případě,	že	vás	bude	zašti-
ťovat	 osoba	 samostatně	 výdělečně	 činná,	
dají	se	požadavky	doložit	daňovými	přizná-
ními,	fakturami	nebo	jinými	doklady,	které	
prokazují,	že	tato	činnost	byla	vykonávána	
alespoň	 po	 dobu	 minimální	 požadované	
délky	praxe.
	 Podnikatel	a	 jeho	odpovědný	zástupce	
jsou	ve	zvláštním	vztahu.	Odpovědný zá-
stupce odpovídá za řádný provoz živnos-
ti a za dodržování živnostenskoprávních 
předpisů.	Tuto	odpovědnost	má	vůči	pod-
nikateli	ze	zákona	a	nelze	ji	nijak	vyloučit.	
Má	i	možnost	omezit	podnikání	v	případě,	
že	podnikatel	nerespektuje	jeho	rady	a	do-
poručení	 a	 ve	 firmě	 se	 nepracuje	 přede-
psanými	 způsoby.	Vypovězením	své	 funk-
ce	 může	 odpovědný	 zástupce	 podnikateli	
zabránit	v	postupu,	se	kterým	nesouhlasí.	
Pokud	se	tak	stane,	je	podnikatel	povinen 
doložit  vlastní  odbornou  způsobilost, 
ustanovit nového odpovědného zástupce 
nebo živnost přerušit,	jinak	by	s	ním	bylo	
zahájeno	správní	řízení	ve	věci	pozastavení	
provozování	živnosti,	případně	zrušení	živ-
nostenského	oprávnění.
	 Podnikatel  je  tedy  na  odpovědném 
zástupci závislý a podle toho by ho měl 
vybírat.	Odpovědného	zástupce	by	si	měl	
podnikatel	vybírat	nejen	podle	toho,	zda	
splňuje	 odbornou	 způsobilost,	 ale	 také	
podle	 osobnosti	 odpovědného	 zástupce	
a	jeho	charakterových	vlastností.	Přesto-
že	odpovědnost	za	provedenou	práci	padá	
na	 podnikatele,	 odpovědný	 zástupce	 by	
si	 měl	 být	 vědom	 svého	 závazku	 nejen	
k	osobě	podnikatele,	ale	vůbec	k	celé	fir-

mě	a	respektovat	dané	zákony.	Například	
se	má	účastnit	provozování	živnosti	v	po-
třebném	rozsahu.
	 Přestože	 je	 ustanoven	 odpovědný	 zá-
stupce,	 je	 výkon  činnosti  podnikání 
prováděn  samotným  podnikatelem	 (jím	
pověřenými	 zaměstnanci).	 Povinností	 od-
povědného	zástupce	je	dohlížet,	aby	výkon	
činnosti	byl	prováděn	řádně,	tj.	podle	pra-
videl	odbornosti	pro	danou	činnost,	a	s	do-
držováním	živnostenskoprávních	předpisů.	
V	 případě	 zjištění	 nějaké	 nesprávnosti	
by	 měl	 odpovědný	 zástupce	 podnikatele	
na	 toto	 upozornit,	 pro	 vyloučení	 pozděj-
ších	pochybností	raději	písemnou	formou.	
Je	 potom	na	podnikateli,	 jak	 se	 s	 daným	
upozorněním	 vypořádá	 a	 přijme	 nápravu.	
U	zaměstnanců	za	jejich	činnost	odpovídá	
podnikatel	(zaměstnavatel),	pokud	by	však	
takový	zaměstnanec	prováděl	svoji	činnost	
v	rozporu	se	živnostenským	zákonem,	má	
odpovědný	zástupce	povinnost	na	to	podni-
katele	upozornit.	
	 S odpovědným zástupcem musí  být 
uzavřen  smluvní  vztah,  většinou  pra-
covní  poměr.	 Zákon	 ale	 formu	 neupra-
vuje.	 Pokud	 je	 odpovědným	 zástupcem	
například	jiný	podnikatel,	může	si	za	po-
skytnuté	 služby	 fakturovat	 předem	 do-
hodnuté	částky.	Pozice	odpovědného	zá-
stupce	může	být	prováděna	i	bezúplatně.	
Forma	 smluvního	 vztahu	 se	 doporučuje	
písemná.
	 Ustanovení  odpovědného  zástup-
ce  i  ukončení  výkonu  jeho  funkce  je 
třeba  oznámit  živnostenskému  úřadu 
do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost 
nastala.	Odpovědný	zástupce	pro	živnost	
ohlašovací	 může	 vykonávat	 svoji	 funkci	
ode	dne	ustanovení,	splňuje-li	podmínky	
vyžadované	 tímto	 zákonem.	 U	 živnosti	
koncesované	 o	 schválení	 odpovědného	
zástupce	 rozhoduje	 živnostenský	 úřad,	
jeho	ustanovení	 je	 tedy	možné	 až	 dnem	
nabytí	právní	moci	rozhodnutí.
  Pokud podnikatel neustanoví nové-
ho  odpovědného  zástupce  nebo  neo-
známí  ukončení  výkonu  jeho  funkce, 
dopouští se přestupků podle § 62 odst. 
1 písm. b), c) nebo d) živnostenského 
zákona, za které  lze uložit pokutu až 
do výše 100 000 korun.

InsTITuT odpoVědnÉHo zásTupce
v živnOstenském pOdnikání
Martina Tichá, Odbor dopravy a živnostenský úřad
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podnikatelský servis

	 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje výzvu 
(dále  také Výzva) k podávání  žádostí k poskytnutí  podpory 
v rámci programu COVID – Nepokryté náklady. Výzvu Progra-
mu COVID Nepokryté náklady MPO zveřejnilo 1. dubna 2021.
	 Program	 podpory	 COVID  –  Nepokryté  náklady	 připravilo	
MPO	v	reakci	na	celosvětovou	pandemii	koronaviru	pro	podni-
katelské	subjekty,	které	v	souvislosti	s	protipandemickými	kri-
zovými	opatřeními	vlády	dosahují	výrazně	nižších	tržeb.	Cílem	
podpory	 je	 zabránit	 zhoršování	 kapitálové	 situace	 podnikatel-
ských	subjektů,	zvýšit	jejich	likviditu,	zachovat	jejich	podnika-
telskou	činnost	a	poskytnout	jim	odrazový	můstek	pro	zotavení.	
Dotace	poskytnutá	na	úhradu	části	nákladů	znamená	plošnou	
a	současně	jasnou	(relevantní)	podporu	subjektům,	které	ji	pro-
kazatelně	potřebují,	bez	ohledu	na	sektor.
	 Žádosti je možné podávat od 19. dubna 2021 od 9.00 ho-
din do 19. července 2021	prostřednictvím	informačního	sys-
tému	AIS	MPO.	Rozhodným	obdobím,	na	které	je	poskytována	
podpora,	je	1. leden 2021 až 31. březen 2021.
	 Výše	podpory	činí	60	%	nepokrytých	nákladů	za	rozhodné	ob-
dobí,	respektive	40	%	nepokrytých	nákladů	za	rozhodné	období	
pro	podnikatele	s	majetkovou	účastí	státu	nebo	územního	samo-
správného	celku	ČR.

Kdo je oprávněným žadatelem?
	 Podnikatel	–	fyzická	nebo	právnická	osoba	vykonávající	pod-
nikatelskou	činnost	na	základě	zákona	č.	455/1991	Sb.,	o	živ-

nostenském	podnikání	 (živnostenský	 zákon),	 ve	 znění	 pozděj-
ších	předpisů,	nebo	obdobným	způsobem.
	 V	 rozhodném	 období	 mu	 poklesl	 obrat	 v	 rámci	 jeho	 podni-
katelské	činnosti	minimálně	o	50	%.	Jako	srovnávací	období	si	
žadatel	zvolí	období	od	1.	ledna	2019	do	31.	března	2019	nebo	
od	1.	ledna	2020	do	31.	března	2020.	Žadatel,	který	vznikl	nebo	
zahájil	 provoz/činnost	 (resp.	 stal	 se	 osobou	 samostatně	 výdě-
lečně	 činnou)	 až	 po	 1.	 lednu	 2020,	 si	 jako	 srovnávací	 období	
může	 zvolit	kterékoliv	 tři	 po	 sobě	 jdoucí	měsíce	 v	 roce	2020.	
V	odůvodněných	případech	si	žadatel	může	zvolit	jako	srovnáva-
cí	období	např.	kterékoliv	tři	po	sobě	jdoucí	měsíce	od	října	2019	
do	konce	roku	2020	(viz	bod	5.1	Výzvy).	

Jaké podmínky je třeba splnit, aby byla podpora přiznána?
	 Žadatel	musí	kromě	poklesu	obratu	minimálně	o	50	%	proká-
zat	za	rozhodné	období	nepokryté	náklady,	resp.	ztrátu	sníženou	
o	dotace	poskytnuté	žadateli	o	podporu	notifikované	dle	bodu	
3.1	 Dočasného	 rámce,	 Antivirus	 A,	 B,	 A	 Plus	 a	 další	 dotace	
na	 způsobilé	 výdaje,	 a	 prokazované	 podle	 podmínek	 stanove-
ných	ve	Výzvě.
  Bližší informace k podmínkám Programu COVID – Nepo-
kryté náklady na webu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 
www.mpo.cz.
	 Uvolňování	 prostředků	 schválených	 žádostí	 bude	 probíhat	
po	udělení	notifikace	Výzvě	Programu	COVID	–	Nepokryté	ná-
klady	Evropskou	komisí.

program coVId – nepoKrYTÉ náKladY
Ladislav Pulkrábek, Odbor dopravy a živnostenský úřad
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	 Vážení	spoluobčané,	nevím,	kolik	z	vás	
sleduje	 průběh	 zasedání	 zastupitelstva	
města	Tišnova,	když	už	ne	osobní	účastí	
na	zasedání,	tak	zhlédnutím	videozázna-
mů	na	Youtube.
	 Na	 posledním	 loňském	 zasedání	
(14.	12.	2020)	mě	hodně	udivilo	vystou-
pení	 místostarosty	 Mgr.	 Sebery	 (čas	 vi-
deozáznamu	4:41:06	a	následná	rozprava	
až	 do	 konce	 zasedání),	 jehož	 obsahem	
byla	kritika	nebo	výtka	(nevím,	jak	to	na-
zvat)	 adresovaná	opozičnímu	 zastupiteli	
Janu	 Křehlíkovi	 (Zelení)	 ohledně	 statis-
tiky	jeho	hlasování,	kdy	pan	Křehlík	prý	
„kontinuálně	 nepodporuje	 téměř	 žádná	
usnesení	 týkající	 se	 školství	 a	 vzdělá-
vání“	 s	 dotazem,	 koho	 vlastně	 takovým	
svým	„přístupem“	pan	Křehlík	zastupuje,	
zda	občany	města	Tišnova	apod.	
	 Pan	Křehlík	oponoval,	že	se	vždy	svo-
je	 stanoviska	 snaží	 v	diskusi	 před	hlaso-
vání	objasnit	a	odůvodnit,	a	aniž	mohl	být	

na	tuto	diskusi	připraven,	začal	odůvodňo-
vat	a	obhajovat	své	postoje	k	Mgr.	Seberou	
uváděným	konkrétním	důležitým	hlasová-
ním	zastupitelstva	(dokonce)	z	jara	2019.
	 Pro	mě	bylo	zajímavým	bodem	této	de-
baty	 vystoupení	 zastupitele	Tomáše	Ha-
vláta	(čas	5:08:24	videozáznamu),	který	
podobně	jako	Mgr.	Sebera	pana	Křehlíka	
„poučoval“,	jak	a	čím	se	má	při	rozhodo-
vání	 o	 hlasování	 řídit	 v	 tom	 smyslu,	 že	
když	je	v	návrhu	sice	něco,	s	čím	nesou-
hlasí,	ale	většina	obsahu	je	dobrá,	tak	by	
přece	měl	s	návrhem	souhlasit	(a	hlaso-
vat	tak	tedy	i	pro	to,	s	čím	nesouhlasí).
	 A	 tak	 jsem	si	 vzpomněl	 na	 jedno	dů-
ležité	 hlasování	 zastupitelstva	 z	 června	
2019,	 které	 rozvířilo	 vášnivou	 debatu	
i	 na	 stránkách	 Tišnovských	 novin	 (viz	
TN	9	 a	11/2019),	 když	Zdeněk	Kunický	
předložil	tehdejší	sportovní	komisí	(které	
předsedal;	členy	komise	byli	Mgr.	Sebera	
a	Tomáš	Havlát)	podpořenou	žádost	Spor-

tovního	 klubu	 Tenis	 Tišnov	 o	 mimořád-
nou	dotaci	1	mil.	Kč	na	 již	 realizovanou	
stavbu	 tenisových	 kurtů,	 která	 ovšem	
neměla	potřebné	platné	stavební	povolení	
(a	 to	 dokonce	 ani	 v	 době	 onoho	 projed-
návání	na	zastupitelstvu,	což	byl	Zdeněk	
Kunický	nucen	nakonec	ještě	před	hlaso-
váním	potvrdit),	rada	to	zařadila	jako	bod	
k	projednání	na	zasedání	zastupitelstva,	
a	nakonec	většina	zastupitelů	onu	dotaci	
pro	černou	stavbu	s	vědomím	tohoto	fak-
tu	 schválila	 (čímž	 –	 podle	 mého	 názoru	
–	všichni	 tito	 zastupitelé	vědomě	 (!)	po-
rušili	slib	zastupitele	podle	§	69	odst.	2	
zákona	o	obcích);	dva	zastupitelé	(Kunic-
ký	a	Havlát)	se	zdrželi	hlasování	(ale	jen	
kvůli	 ohlášenému	 střetu	 zájmů),	 proti	
hlasoval	 pan	 Křehlík.	 Nevím,	 zda	 i	 toto	
hlasování	 zastupitele	 Křehlíka	 zahrnul	
místostarosta	 Sebera	 do	 své	 statistky	
Křehlíkem	 „nepodporovaných“	usnesení,	
když	sám	Mgr.	Sebera	tehdy	hlasoval	pro	
odsouhlasení	 dotace	 na	 černou	 stavbu,	
což	ale	dokonce	tehdy	obhajoval	i	staros-
ta	(a	právník)	Bc.	Dospíšil.
	 Ale	 jak	už	 říkal	 nadporučík	Mazurek	
v	Černých	baronech:	„Tak	je	to	spravne,	
tak	to	ma	byt.	Kazeň	je	to	hlavni.“

	 Vážený	 pane	 Skoupý,	 v	 bodě	 různém	
na	zastupitelstvu	dne	14.	12.	2020	nešlo	
ani	o	kritiku,	ani	o	výtku,	ani	o	poučová-
ní.	 Položili	 jsme	 zastupiteli	 Křehlíkovi	
otázky	a	také	jsme	následně	nabídli	svůj	
pohled	 na	 problematiku	 projednávání	
materiálů	 a	 hlasování	 v	 zastupitelstvu.	
Rozprava	 nad	 tím,	 že	 by	 měl	 zastupitel	
pečlivě	 vážit	 své	 hlasování	 u	 klíčových	
dokumentů,	jako	je	rozpočet	města	nebo	
strategický	 plán,	 které	 obsahují	 mno-
ho	 důležitých	 bodů	 pro	 město	 a	 které	
by	 se	 bez	 schválení	 zastupitelstvem	 ne-
uskutečnily,	 se	 vedla	 v	 rovině	 obecné.	
Nakonec	naše	polemika	se	zastupitelem	
Křehlíkem	pokračuje	už	druhým	rokem	–	
čtenář	může	dohledat	na	www.tisnovske-
noviny.cz/2019/10/25/od-slov-k-cinum.
	 Ale	zpět	k	dotazu	pana	Skoupého.	Nej-
prve	 pro	 vysvětlení,	 co	 je	 Místní	 akční	
plán	vzdělávání	(MAP),	který	je	důvodem	

této	komunikace	v	TN.	Je	to	jeden	z	vel-
mi	komplexních	přístupů	podpory	oblasti	
vzdělávání	 a	 činností	 škol	 a	 školských	
zařízení	v	ORP	Tišnov	a	obsahuje	téma-
ta,	 jakými	 jsou	 debata	 o	 nových	 tren-
dech,	výklady	legislativy,	společné	řešení	
problémů,	 příklady	 dobré	 praxe,	 pora-
denství,	 výměna	zkušeností	aj.	Zapojeni	
jsou	 zástupci	 vedení	 škol	 a	 zřizovatelů,	
učitelé,	rodiče,	pracovníci	volnočasových	
aktivit	škol,	včetně	institucí	zabývajících	
se	formálním	i	neformálním	vzděláváním.	
Je	 to	 ukázka	 systematického	 přístupu	
k	 problematice	 vzdělávání,	 které	 máme	
všichni	jako	prioritu.	Město	Tišnov	je	no-
sitelem	tohoto	projektu	už	od	roku	2016	
(MAP	I	2016–2018,	MAP	II	2018–2021	
a	plán	MAP	III	2021–2023).	A	 takovou	
aktivitu	 zastupitel	 Křehlík	 nepodpořil.	
Ano,	 zastupitel	 má	 neochvějné	 právo	
hlasovat	podle	svého	vědomí	a	svědomí.	

Vysvětlení	 zastupitele	 Křehlíka	 na	 pro-
sincovém	zastupitelstvu,	proč	nepodpořil	
tento	materiál,	byl	ovšem	mlhavý	a	nic-
neříkající.	Následné	dotazy	a	debata	byly	
spontánní	 a	 velmi	 přímé.	 V	 nastalé	 dis-
kusi	jsme	se	něco	dozvěděli,	něco	ne.	Ale	
abychom	 teď	 obhajovali	 v	 Tišnovských	
novinách	 své	 právo	 položit	 panu	 zastu-
piteli	otázky,	notabene	na	zastupitelstvu,	
tak	 to	 opravdu	 považujeme	 za	 špatný	
signál!	 Jen	bychom	chtěli	oběma	pánům	
(předpokládáme	 jejich	 propojení)	 při-
pomenout,	 že	 demokracie	 je	 o	 diskusi.	
Výhodou	 videozáznamů	 z	 jednání	 zastu-
pitelstva	je	mimo	jiné	i	možnost	se	k	nim	
vrátit.	 Necháme	 na	 čtenářích/divácích,	
aby	posoudili,	o	čem	si	tady	vlastně	s	pa-
nem	Skoupým	píšeme…
	 Problematice	 tenisu	 se	 s	 dovolením	
věnovat	 nebudeme,	 této	 věci	 bylo	 věno-
váno	dostatečné	množství	prostoru	a	in-
formace	k	celé	věci	byly	veřejnosti	podá-
ny	 komplexně	 a	 lze	 v	 médiích	 dohledat	
komentáře,	 vyjádření	 a	 hodnocení.	 Čte-
nář	je	dohledá	např.	na	webu	TN	a	www.
most-tisnov.cz.

názory a polemiky

pŠm aneb ŠKolení zasTupITelsKÉ 
demoKracIe na TIŠnoVsKÉ radnIcI

běžný občan Ing. Blahomír Skoupý

sVoboda projeVu
Martin Sebera a Tomáš Havlát, zastupitelé za spolek MOST
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	 Vážení	spoluobčané,	možná	 jste	v	po-
lích	 k	 Čimperku	 zahlédli	 první	 díl	 nově	
založeného	biokoridoru	Klucanina–Květ-
nice.	Po	dlouhých	létech	snahy	pana	do-
centa	Laciny	a	předsedů	komise	životní-
ho	prostředí	za	Stranu	zelených	Tišnov	se	
stal	malý	zázrak.	Základní	nástroj	ochra-
ny	biodiverzity	okolí	Tišnova	se	péčí	MAS	
Brána	 Vysočiny	 konečně	 začal	 budovat.	
Po	sežrání	smrků	kůrovcem	na	okolních	
kopcích	 je	 to	 určitě	 první	 krok	ke	 zlep-
šení	 přírodního	 potenciálu	 Tišnova.	
Také	 bych	 si	 dovolil	 připomenout	 i	 dal-
ší	 významný	 prvek	 v	 navrácení	 stromů	
krajině,	 Růzckou	 cestu,	 zrealizovanou	
díky	příkladné	aktivitě	pana	Sysla	za	fi-
nančního	 přispění	 obcí	 DSO	 Tišnovsko.	
Proč	jsme	ale	museli	tak	dlouho	na	něco	
takového	čekat?	Proč	se	na	úrodné	půdě	
jen	stavělo,	asfaltovalo	a	dláždilo?	Proč	
to	u	nás	s	krajinou	nefunguje	jako	v	Ra-
kousku	a	Německu?	
	 Městu	se	podařilo	prodat	pozemky	pro	
průmyslovou	 zónu	 „Díly	 pod	 městem“.	

Část	 z	utržených	12,7	milionu	korun	by	
se	 mohla	 investovat	 do	 nákupu	 pozem-
ků	 pro	 dokončení	 biokoridoru.	 Pokud	
kus	 zemědělské	 půdy	 musíme	 věnovat	
průmyslovému	 využití,	 je	 přirozené	 jiný	
kus	vrátit	přírodě	zpátky.	První	část	bio-
koridoru	 mohla	 vzniknout	 díky	 směně	
pozemků	města	 se	 zemědělskou	společ-
ností.	 A	 protože	 už	 město	 žádnou	 další	
směnu	asi	realizovat	nemůže,	je	pokračo-
vání	biokoridoru	závislé	pouze	na	odku-
pu	pozemků	pro	něj.	Proto	vedení	města	
navrhuji	utržené	peníze	použít	pro	nákup	
pozemků	pro	 zbývající	 část	 biokoridoru.	
Nechce	se	mi	čekat	dalších	dvacet	roků	
na	jeho	dokončení	jenom	proto,	že	nejsou	
peníze.	 A	 zbytek	 bych	 ponechal	 na	 ši-
kovnosti	 paní	 Gottwaldové	 a	 Beranové	
z	MAS	Brána	Vysočiny.	Jistě	opět	dokáží	
sehnat	 peníze	 na	 výsadbu	 a	 dokončení	
biokoridoru.	Snad	se	také	dočkáme	i	vy-
budování	 mokřadů	 v	 okolí	 kynologické-
ho	cvičiště	na	levém	břehu	Svratky.	Tato	
opatření	ve	prospěch	krajiny	jsou	pravým	

opakem	nesmyslného	plánu	na	vykácení	
stromů	podél	Svratky	v	rámci	takzvaných	
„přírodě	blízkých	protipovodňových	opat-
ření“	 plánovaných	 městem.	 Dozvědí	 se	
někdy	občané	města,	 jakou	mají	stromy	
podél	Svratky	budoucnost?	
	 Dále	 mě	 překvapila	 úprava	 trávníku	
mezi	 radnicí	 a	 morovým	 sloupem.	 Proč	
se	 tento	 prostor	 pouze	 využil	 pro	 tolik	
vysázených	krokusů	bez	nějaké	budoucí	
vize	jeho	využití.	Děti	maminek	sedících	
na	lavičkách	si	už	nebudou	moci	na	tráv-
níku	hrát.	Já	osobně	jsem	v	tomto	místě	
očekával	přesazené	javory	z	Riegrovy	uli-
ce.	Tak	to	alespoň	sliboval	pan	Drhlík	ko-
misi	životního	prostředí	na	podzim	roku	
2017.	Proč	dvacet	let	pěstujeme	stromy,	
abychom	je	následně	použili	pouze	na	za-
topení	v	kamnech?	Paní	Sukeníková	má	
asi	na	použití	30	tisíc	korun	za	přesaze-
ní	 stromů	 jiný	 názor.	 Raději	 je	 použila	
na	chvilkovou	krokusovou	exhibici.	Toto	
asi	 nebude	 nejšťastnější	 způsob	 řešení	
klimatické	krize	v	Tišnově.	Bohužel!

Biokoridor	 –	 pro	 vedení	 města	 je	 realizace	 této	 myšlenky	 mj.	
z	úcty	k	doc.	Lacinovi	bezpochyby	prioritou.	Zatím	se	zrealizovala	
část,	kde	to	s	pozemky	bylo	relativně	snadné,	a	to	z	dotace	a	bez	
dopadu	 na	 rozpočet	 města.	 V	 dalších	 částech,	 kde	 by	 měl	 být	
biokoridor	výhledově	vybudován,	jsou	bohužel	desítky	vlastníků.	
Město	se	je	snažilo	oslovit,	avšak	s	návrhem	na	odkup	bohužel	
neuspělo.	Pokud	jde	o	finance,	pak	není	pravda,	že	by	na	výkup	
pozemků	nebyly	peníze.	Ale	 jak	známo,	město	může	vykupovat	
za	odhadní	cenu.	A	to	je	další	podstatná	skutečnost.	Nebo	by	snad	
pan	Blaha	navrhoval	investovat	do	výkupu	celých	12,7	milionu,	
o	nichž	píše?	Já	nikoliv.

Krokusy	–	pro	někoho	možná	překvapení,	pro	někoho	ne.	Pro	
někoho	překvapení	příjemné,	pro	 jiného	ne.	Tak	už	 to	na	svě-
tě	chodí.	Osobně	 jsem	zaznamenal	spoustu	pozitivních	ohlasů	
od	občanů,	že	jim	to	obzvláště	v	této	dnešní	ponuré	době	udělalo	
velikou	 radost.	A	 to	mě	 těší.	 À	 propos?	Nejsem	odborník,	 ale	
něco	mně	říká,	že	krokusy	nekvetou	celý	rok,	takže	děti	mami-
nek	sedících	na	lavičkách	nebudou	zase	až	tolik	strádat.	

A	k	údajnému	vykácení stromů	podél	Svratky?	Tak	tedy	po	sto	
padesáté	první	–	vedení	města	neplánuje	vykácení	stromů	podél	
Svratky.	O	stromy	okolo	řeky	se	navíc	stará	Povodí	Moravy,	ja-
kožto	správce	toku.	Není	tedy	třeba	strašit	lidi…

názory a polemiky

KdY bude doKončen bIoKorIdor? 
Jiří Blaha

pár poznámeK K článKu pana blaHY 
Jiří Dospíšil, starosta města

Barevné krokusy letos oživily Tišnov.  Foto: archiv města
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	 Nově	vznikající	mateřská	škola	Ledňá-
ček,	kombinující	prvky	Montessori	a	les-

ní	pedagogiky,	přivítá	pod	svými	křídly	první	děti	už	v	září	tohoto	
roku.	Hnízdo,	místní	spolek	pro	komunitní	vzdělávání,	pilně	pra-
cuje	na	tom,	aby	bylo	vše	připravené	a	Ledňáček	se	mohl	brzy	
rozletět	a	obohatit	Tišnovsko	o	další	zajímavou	alternativu	před-
školního	vzdělávání.	Do	Ledňáčka	srdečně	zveme	všechny	děti	
ve	věku	3–6	let	do	maximální	denní	kapacity	16	dětí.	Vaše	dítě	
můžete	zapsat	do	Ledňáčka	na	libovolný	počet	dní,	minimum	je	
dvoudenní	docházka.	V	průběhu	školního	roku	budeme	přijímat	
nové	děti	pouze	v	případě,	že	se	uvolní	kapacita.
	 Pokud	chcete,	aby	Vaše	dítě	ve	školce	rozvíjelo	svou	samo-
statnost	a	sebepoznání	ve	smyslu	„Pomoz	mi,	abych	to	dokázal	
sám“,	učilo	se	poznávat	všemi	smysly	a	trávilo	co	nejvíce	času	
v	přírodě,	nepromeškejte	zápis	do	naší	mateřské	školy.	

Jak se přihlásit? 
	 Zápis	se	uskuteční	ve	středu	5. května v čase 8.30 až 15.00 
hodin,	kdy	bude	probíhat	sběr	vyplněných	a	podepsaných	žádostí	
o	přijetí.	Ty,	prosím,	v	tento	den	doručte	k	rukám	ředitelky	školy	
Ledňáček	Mgr.	Denisy	Štěpánkové	v	základní	škole	ZaHRAda,	
Riegrova	312,	Tišnov.	Potřebné	dokumenty,	tedy	přihlášku	k	do-
cházce	a	posudek	o	zdravotní	způsobilosti	(který	musí	být	potvr-

zen	lékařem),	si	můžete	stáhnout	na	webových	stránkách	www.
lmslednacek.cz.	 Dále	 nezapomeňte	 přiložit	 rodný	 list	 dítěte	
(stačí	kopie)	a	průkaz	totožnosti	zákonného	zástupce.	Rozhod-
nutí	o	přijetí	či	nepřijetí	Vašeho	dítěte	do	Montessori	mateřské	
školy	Ledňáček	potom	můžete	očekávat	od	10.	května.	Pokud	
Vaše	dítě	přijmeme	k	pravidelné	docházce,	budeme	potřebovat	
nejpozději	do	14	dnů	od	vyrozumění	o	přijetí	podepsat	„Smlouvu	
o	vzdělávání	v	MLMŠ	Ledňáček“	a	uhradit	registrační	poplatek	
ve	výši	2	000	Kč	jako	nevratnou	zálohu.

	 Ve	 spolupráci	 s	 projektem	 Lokomoce	 bude	 otevřena	 svým	
konceptem	 ojedinělá	 mateřská	 škola	 v	 budově	 dětské	 herny	
v	 Podpalubí	 (Květnická	 1979,	 Tišnov).	 Podnětné	 prostředí,	
zdravý	přístup,	kreativita	a	hravost	pedagogů	zaručují	 fyziolo-
gický	psychomotoricko-sociální	vývoj	dětí.

	 V	 rámci	projektu	Lokomoce	bude	školka	zaměřena	na	vše-
stranné	pohybové	aktivity,	bude	v	dětech	rozvíjet	správné	držení	
těla	a	naučí	se	s	tělem	již	od	nejútlejšího	věku	zacházet.	Ve	škol-
ce	 budou	 děti	 vedeny	 a	 sledovány	 fyzioterapeutem	 (každoroč-
ně	vstupní	a	výstupní	vyšetření).	Školka	bude	upřednostňovat	
dynamiku	před	patologickým	sedavým	způsobem	života	dětské	
populace.	Kapacita	bude	omezena	na	18	dětí.
	 Podrobnější	 informace	 (kontakty,	 školné,	 termín	 schůzky	
pro	zájemce	a	podmínky)	budou	zveřejněny	21.	4.	na	webových	
stránkách	Lokomoce-pohyb	jako	prevence	www.lokomoce.eu.

vzdělávání

zápIs do monTessorI lesní ŠKolKY ledňáčeK
Kateřina Žalčíková, Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání

noVá ŠKolKa V TIŠnoVě
Vladimíra Knoflíčková

Ilustrace: Marie Dvořáková

Interiér herny v Podpalubí. Foto: archiv PodpalubíBudova dětské herny Podpalubí. Foto: archiv Podpalubí
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	 Z	nařízení	vlády	se	dveře	mateřských	škol	dne	1.	3.	2021	zavřely	
a	ve	všech	 třídách	se	rozběhla	distanční	výuka	pro	předškoláky.	
Rodiče	e-mailem	každý	 týden	obdrželi	úkoly,	které	měly	děti	vy-
pracovat.	Abychom	dostali	zpětnou	vazbu,	jak	se	dětem	daří	nejen	
při	plnění	úkolů,	rozhodli	 jsme	se	vyzkoušet	distanční	výuku	on-
-line.	První	setkání	se	potkalo	s	kladným	ohlasem,	takže	jsme	tuto	
možnost	nabídli	pravidelně.	Děti	se	mohly	připojit	do	on-line	výuky	
jednou	týdně.	Účast	na	tomto	setkání	byla	dobrovolná.	Při	on-line	
výuce	jsme	se	s	dětmi	bavili	o	tom,	jak	se	nám	i	jim	daří,	jak	zvládají	
úkoly	nebo	zda	potřebují	s	něčím	pomoci.	Zároveň	jsme	s	nimi	pro-
bírali	témata,	kterým	bychom	se	za	normálních	okolností	věnovali	
ve	třídě:	MDŽ,	jarní	kytičky,	březen	–	měsíc	knih,	má	oblíbená	kni-
ha,	společné	vyprávění	pohádky,	básničky,	písničky,	hádanky,	Jan	
Ámos	Komenský,	Velikonoce.	Přes	on-line	výuku	jsme	hráli	také	
hry:	najdi	v	místnosti	věc,	co	začíná	na	P,	K,	L	atd.	Dokonce	jsme	
přes	kameru	i	tvořili,	což	bylo	náročné,	ale	neméně	zábavné.	Rodiče	
obdrželi	předem	seznam	pomůcek,	a	tak	mohla	vzniknout	krásná	
přáníčka,	 skládané	 kytky	 z	 papíru,	 záložky	 do	 knížek,	 setí	 obilí	
atd.	Samozřejmostí	bylo	společné	 tvoření.	Vyráběli	 jsme	zároveň	
s	dětmi	a	naše	postupné	kroky	jim	prezentovali	na	kameru.	Děti	
nám	na	oplátku	ukazovaly	své	postupy	a	hotové	výrobky.	Na	závěr	
většinou	nastala	doba,	kdy	děti	řekly:	„Paní	učitelky,	už	se	odpojte	
a	my	si	tady	ještě	popovídáme	bez	vás!“	Těšilo	nás,	že	se	v	mno-

ha	rodinách	zapojovali	 i	ostatní	sourozenci,	ať	už	školkáčci	nebo	
žáci	školou	povinní.	Povídání	a	tvoření	přes	meet	byla	příjemnou	
alternativou,	jak	se	moci	potkat,	popovídat	si	a	i	přes	nepřízeň	mo-
mentální	situace	si	užít	spoustu	 legrace.	V	ostatních	dnech,	kdy	
neprobíhala	 on-line	 výuka,	 jsme	 studovali	 odbornou	 literaturu,	
účastnili	se	webinářů	a	společně	s	celým	kolektivem	MŠ	pracovali	
na	zkrášlování	školek,	ve	kterých	už	se	zase	rozléhá	smích	dětí.

	 Během	minulé	off-line	výuky	naše	žáky	nohy	donesly	na	mís-
ta,	kde	měli	možnost	prostřednictvím	celé	řady	rozmanitých	úko-
lů	 objevovat,	 měřit,	 básnit	 a	 tvořit.	 Mnozí	 z	 nich	 našli	 zalíbení	
v	možnosti	zvednout	nejen	oči	od	obrazovky	a	vydat	se	tam,	kde	
se	tomu	říká	„naživo“.	V	pondělí	před	velikonočními	prázdninami	
tak	na	žáky	opět	čekalo	v	jejich	poštovních	schránkách	zadání	se	
záznamovým	 listem	 k	 badatelské	 cestě	 NaŽivo  lesem.	 Pondělí	
bylo	zasvěceno	poznávání	a	objímání	stromů	s	metrem	v	ruce,	po-
čítání	a	práci	s	daty,	tvorbě	grafů	a	porovnávání	získaných	poznat-

ků.	Úterý	se	neslo	na	vlně	slov,	fantazie	a	kreativity.	Středa	pak	
badatele	dovedla	na	místo,	kde	se	vší	hrdostí	odevzdal	své	dílo.	
V	blízkém	okolí	Deblína,	ale	také	vesnic	a	měst,	odkud	k	nám	naši	
žáci	dojíždí,	bylo	vyznačeno	celkem	14	stanovišť,	kam	ve	středeč-
ních	dopoledních	hodinách	měl	každý	svoji	práci	odevzdat	(kon-
krétní	stanoviště	dostal	žák	přiděleno	ve	svém	průvodním	dopise).	
Na	místě	čekal	patron	lesa,	se	kterým	měl	badatel	za	úkol	vést	
rozhovor	v	cizím	jazyce	a	splnit	sportovní	výzvu.	Nechybělo	bez-
prostřední	sdílení,	jak	se	v	off-line	výuce	dařilo,	a	případné	dopo-
ručení,	co	by	se	dalo	zase	o	fous	zlepšit.	Ani	dobrodruzi	z	prvního	
stupně	neseděli	doma.	Zadání	s	titulkem	Jarní probouzení	je	pro-
střednictvím	úkolů	a	výzev	postupně	provázelo	celým	velikonoč-
ním	týdnem.	Vymetali	početní	pavučiny,	velikonočně	nakupovali,	
počítali,	vážili,	pekli,	trénovali	zdatnost	v	krkolomných	kouscích	
s	vajíčkem,	tvořili	a	zdobili	strom	před	školou.	Komu	to	bylo	pořád	
málo,	mohl	svou	kreativitu	a	fantazii	otisknout	do	tvorby	veliko-
noční	knížky.	Aby	si	případný	čtenář	přišel	na	své,	nemělo	v	ní	chy-
bět	od	každého	něco:	pobavit	se	nad	komiksem,	vyluštit	křížovku,	
potrápit	hlavu	nad	početním	příkladem	a	samozřejmě	potěšit	duši	
velikonoční	poezií	a	výtvarným	uměním.	
	 Pevně	věříme,	že	se	již	brzy	se	všemi	sejdeme	nad	projektem	
NaŽivo ve škole.

vzdělávání

za zaVřenýmI dVeřmI mŠ deblín
Mariana Plevová

jarní probouzení nejen naŽIVo lesem
Hana Šolcová

MŠ Deblín. Foto: Mariana Plevová

NaŽivo lesem. Foto: Nikola Jandásková
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	 Možná	 se	 na	 první	 pohled	 zdá,	 že	
v	souvislosti	s	vládními	epidemiologický-
mi	opatřeními	školy	osiřely	a	zastavil	se	
v	nich	život.	Současný	stav	je	sice	velmi	
odlišný	od	normálního	režimu	školy,	kdy	
se	chodbami	nese	neustálý	povyk	a	šum	
–	tu	větší,	tu	menší,	pravidelně	přerušo-
vaný	zvukem	školního	zvonku.	Chodbami	
se	line	libá	vůně	pokrmů	ze	školní	kuchy-
ně	a	 láká	svoje	strávníky	na	oběd.	Nyní	
chodby	 osiřely,	 školní	 zvonek	 nezvoní,	
ale	libá	vůně	pokrmů	ze	školní	kuchyně	
nevymizela.	 Neutichl	 také	 hluk	 kuchyň-
ských	strojů	doprovázený	charakteristic-
kým	cinkotem	nádobí.	Ve	školní	kuchyni	
se	stále	pracuje.	Proč,	jak	a	s	jakými	roz-
díly	od	běžného	provozu	se	vám	pokusím	
přiblížit	v	následujícím	rozhovoru	s	mojí	
kolegyní,	 vedoucí	 školní	 jídelny	 paní	
Bc.	Marcelou	Dvořákovou.	

Marcelo,  jak  bys  charakterizovala  le-
tošní  školní  rok  z  pohledu  zajištění 
školního stravování?
Od	prvních	školních	dní	bylo	všechno	ji-
nak,	než	bývá	obvyklé.	 I	když	 zpočátku	
byli	žáci	ve	školách,	omezení	pro	školní	
stravování	 platila	 od	 prvního	 školní-
ho	 dne.	 A	 s	 tím	 velmi	 vzrostly	 nároky	
na	rychlost	a	dobrou	organizaci	při	výdeji	
obědů.	Byl	limitován	počet	žáků	ve	škol-
ní	jídelně,	kde	také	museli	žáci	dodržovat	
nezbytné	 rozestupy	 při	 čekání.	 Kromě	
toho	bylo	nutné	dodržet	pravidlo,	aby	se	
žáci	 mezi	 sebou	 příliš	 nemíchali	 a	 stra-
vovali	 se	v	 třídních	kolektivech,	později	
ještě	přibyla	nutná	úprava	omezení	počtu	
míst	pro	strávníky.	Možná	se	to	na	první	
pohled	 nezdá	 tak	 náročné,	 ale	 vyhovět	
všem	 požadavkům	 a	 k	 tomu	 neporušit	
zavedená	hygienická	pravidla	pro	provoz	
školního	stravování	bylo	velmi	náročné.

Jak jste se s nastalou situací vypořádali?
Při	 počtu	 750	 strávníků	 to	 nebylo	 vůbec	
jednoduché.	Hodně	jsme	přemýšleli,	jak	se	
se	vším	vypořádat	a	přitom	zajistit	komfort	
stravování	i	pestrost	a	vyváženost	stravy.	
Výdej	musel	být	hlavně	rychlý	a	hygienic-
ky	bezpečný.	Proto	jsme	byli	nuceni	ome-
zit	standardní	výběr	ze	dvou	jídel.	Tím	se	
nám	bohužel	z	jídelníčku	dočasně	vytratila	
některá	jídla,	protože	například	750	porcí	
svíčkové	skutečně	není	možné	zvládnout.	

Pokud	se	vaří	dvě	jídla	denně,	přirozeně	se	
snižuje	jejich	počet	a	tím	také	náročnost,	
jež	nastává	v	souvislosti	s	přípravou	velké-
ho	množství	jednoho.	
Samozřejmě	bylo	také	nutné	zajistit	dob-
rou	 organizaci	 v	 provozu	 školní	 jídelny	
v	době	oběda.	Tady	velmi	ochotně	pomohli	
učitelé	a	vychovatelky,	i	když	vše	bylo	ne-
smírně	náročné.	Z	mnohých	omezení	uvá-
dím	třeba	to,	že	nebylo	možné	příbory	ode-
bírat	z	připravených	zásobníků,	ale	každý	
strávník,	 ať	 už	 dítě	 nebo	 dospělý,	 musel	
dostat	již	připravený	příbor	na	tác.	Oprav-
du	mně	bylo	líto	kolegyň,	které	během	vý-
deje	obědů	s	respirátorem	a	v	rukavicích	
připravily	více	jak	700	podnosů	s	příbory.

Žádní žáci nyní ve škole nejsou, přesto 
pořád vaříte…
Ano,	první	změny	nastaly	již	na	podzim,	
kdy	 se	 poprvé	 školy	 uzavřely.	 Nejdříve	
nebylo	úplně	jasné,	kdo	a	za	jakých	pod-
mínek	se	bude	moci	stravovat.	Žákům	byl	
zakázán	přístup	do	školy,	ale	odběr	oběda	
zůstal	možný.	Později	 také	přibyla	mož-
nost	stravování	ve	škole	pro	pedagogic-
ké	pracovníky.	Byli	 jsme	postaveni	opět	
do	 nové	 nezvyklé	 situace.	 Museli	 jsme	
řešit	výdej	obědů	pro	žáky	na	prezenční	
výuce	ve	školní	jídelně	a	souběžně	výdej	
obědů	 pro	 ty,	 kteří	 si	 chodili	 pro	 obědy	
z	distanční	výuky.

A jak jste si tedy se vším poradili…
Počet	 vydávaných	 obědů	 se	 snížil,	 nyní	
vaříme	 tak	 150	 jídel	 denně.	 Přibyla	
však	 povinnost	 nachystat	 jídlo	 pro	 od-
běr	do	gastro	obalů	a	vše	mít	připravené	

ve	stanovený	čas.	V	praxi	to	vypadá	tak,	
že	s	obědy	připravenými	v	obalech	se	jed-
na	z	kuchařek	přemístí	k	zásobovací	ven-
kovní	rampě,	kde	si	je	žáci	či	jejich	rodiče	
vyzvednou.	Další	část	personálu	zajišťuje	
běžný	 chod	 kuchyně	 a	 výdej	 obědů	 pro	
strávníky	v	jídelně.	

Stalo se někdy během tohoto provozu, 
že by obědy zůstaly nevyzvednuté?
Velmi	 výjimečně.	 Stále	 platí	 možnost,	
že	 si	 lze	 na	 vyžádání	 vyzvednout	 oběd	
i	 mimo	 stanovenou	 dobu.	 I	 v	 distanční	
výuce	 musí	 žáci	 dodržovat	 daný	 rozvrh	
hodin,	 proto	 byl	 časový	 interval	 na	 vy-
zvednutí	obědů	velmi	dlouhý.	

Projevila se na provozu školní kuchyně 
a  jídelny  skutečnost,  naše  škola  byla 
po dobu uzavření škol stanovena Kraj-
ským  úřadem  v  Brně  tzv.  pověřenou 
školou, tedy školou určenou k zajiště-
ní péče o děti rodičů vybraných profesí?
Ani	 ne.	 S	 rodiči	 dětí,	 kteří	 této	 mož-
nosti	 využili,	 je	 velmi	 dobrá	 spolupráce	
a	 pro	 své	 děti	 vždy	 objednají	 v	 dosta-
tečném	 předstihu.	 Tyto	 děti	 dostávají	
oběd	ve	školní	jídelně,	kde	pobývají	vždy	
ve	 společnosti	 určeného	 pedagogického	
dohledu.	

Jak bys celkově zhodnotila toto období 
z pohledu osoby odpovědné za provoz 
školní kuchyně a jídelny? 
Jak	již	bylo	řečeno,	tato	doba	nás	všechny	
postavila	před	mnoho	nových	problémů,	
uvedla	 do	 situací,	 které	 jsme	 nikdy	 ne-
museli	řešit.	Pro	mě	osobně	bylo	nejtěžší	
období	podzimu,	kdy	se	velmi	rychle	stří-
dala	nařízení	vlády.	Takže	se	mnohdy	sta-
lo,	že	jsme	pracně	vymysleli	způsob,	jak	
jim	vyhovět,	a	záhy	platilo	něco	nového.	
Postupně	 jsme	 si	 však	 vytvořili	 několik	
osvědčených	 schémat	 a	 postupů,	 které	
už	jen	přizpůsobujeme	aktuální	situaci.	
	
	 Marcelo,	děkuji	 za	 rozhovor.	Velmi	 si	
vážím	toho,	že	se	kolektivu	kuchařek	po-
dařilo	 i	 v	 této	době	udržet	 vysoký	 stan-
dard	 podávaných	 pokrmů,	 kterých	 už	
takto	 připravených	 bylo	 téměř	 10	 000.	
Děkujeme	 za	 precizně	 odvedenou	 práci	
a	přejeme	hodně	sil	do	poslední	části	to-
hoto	neobvyklého	školního	roku.

vzdělávání

ŠKolní KucHYně neosIřela
Barbora Kulhánková

Příprava výdeje obědů do gastroobalů.
Foto: Radmila Zhořová
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	 Dnešní	doba	je	pro	všechny	velmi	ná-
ročná,	 z	 médií	 nás	 každý	 den	 zaplavuje	
vlna	 negativity	 a	 špatných	 zpráv.	 Naši	
studenti	 jsou	 již	 více	 než	 rok	 nuceni	 se	
vzdělávat	 online,	 vytrženi	 ze	 svých	 ob-
vyklých	rutin	a	bez	sociálního	kontaktu.	
Těžko	jim	lze	pomoci	planými	sliby,	mů-
žeme	jim	ale	ukázat,	že	nám	na	nich	zále-
ží	a	že	existuje	světlo	na	konci	tunelu.	To	
bylo	mou	snahou,	když	 jsem	studentům	
představila	 projekt	 Positive	 News.	 Cí-
lem	bylo,	aby	našli	něco	pozitivního	mezi	
zprávami	s	obsahem	vesměs	skličujícím	
a	negativním.	A	oni	se	toho	úkolu	zhostili	
na	 výbornou	 –	 jejich	 prezentace	 či	 pro-
jekty	 se	 týkaly	 úspěchů	 na	 poli	 medicí-
ny,	oblasti	environmentálních	snah	vrátit	
ohrožené	druhy	do	jejich	přirozeného	pro-
středí,	snížení	emisí	a	zlepšení	životního	
prostředí	a	novinek	ve	světě	technologií.	
Byla	 to	 pro	 všechny	 příjemná	 a	 velmi	
povzbuzující	hodina	a	shodli	 jsme	se,	že	
tato	myšlenka	a	její	realizace	si	zaslouží	
pokračování.

	 A	tak	jsem	se	pomocí	svých	zahranič-
ních	 kontaktů	 získaných	 v	 rámci	 svého	
studijního	 pobytu	 v	 USA	 snažila	 získat	
další	učitele	pro	naši	„věc“.	Podařilo	se	mi	
navázat	spolupráci	se	srbskou	jazykovou	
školou	 a	 z	 těch	 českých	 pak	 se	 střední	
zdravotnickou	 školou	 v	Ústí	 nad	Labem.	
Naše	 setkání	 proběhlo	 12.	 března	 2021	
pomocí	 platformy	 ZOOM	 a	 za	 každou	
školu	bylo	několik	prezentujících	studen-
tů,	 kteří	 představili	 své	 pozitivní	 zprávy	
za	podpory	ostatních	spolužáků.	Naši	ško-
lu,	studenty	a	jejich	projekty	uvedla	Anna	
Nixová	 z	 3.	 B	 a	 mezi	 prezentujícími	 byli	
kromě	 ní	 samotné	 i	 Kryštof	 Kubát,	 Filip	
Drhlík,	Petra	Pokorná	a	Adéla	Brázdová	
ze	tříd	3.	A	a	3.	B.	Pak	následovaly	pre-
zentace	 školy	 v	 Ústí	 nad	 Labem,	 která	
měla	méně	účastníků,	neboť	její	studenti	
v	současné	době	pomáhají	v	nemocnicích.	
O	 to	více	 jsme	si	 jejich	účasti	vážili.	Na-
konec	 prezentovali	 studenti	 ze	 srbské	
školy,	kteří	nás	úplně	okouzlili.	Měli	velmi	
přesvědčivý	 projev,	 výbornou	 angličtinu	

a	 sebevědomí,	 což	 pak	 značně	 pomohlo	
následné	diskusi	mezi	studenty.	Ty	nejví-
ce	zajímalo,	 jak	pandemii	prožívají	v	 jiné	
zemi,	jaká	tam	panují	opatření	a	jak	je	stu-
denti	vnímají.	Pomocí	digitálního	nástroje	
Padlet	jsme	také	sdíleli	nápady,	jak	se	vy-
rovnat	se	současnou	situací.	
	 Velkým	 přínosem	 projektu	 byla	 mož-
nost	studentů	vyzkoušet	si	své	anglické	
dovednosti	a	schopnost	prezentovat	před	
ostatními.	 Získali	 také	 trochu	 nadhled	
nad	stávající	situací	a	hlavně,	a	to	 je	to	
nejdůležitější,	je	stále	na	co	se	těšit.	

Z reakcí studentů:
	 „Tento	projekt	byl	skvělým	rozptýlením	
od	aktuální	situace.	Prezentace	ostatních	
byly	velmi	přínosné	a	zajímavé.	Dozvědě-
li	 jsme	 se,	 jak	 to	 zvládají	 ostatní	 školy,	
a	nabrali	jsme	inspiraci	na	různé	činnosti	
a	aktivity,	jak	se	během	covidové	situace	
zabavit.	Určitě	se	budu	těšit	na	další	po-
dobné	projekty.“	 Filip Drhlík, 3. B

	 Naše	základní	škola	byla	na	rozdíl	od	těch	běžných	uzavřena	
pro	prezenční	výuku	až	1.	března.	Po	loňských	zkušenostech	s	di-
stanční	výukou	jsme	tuto	pro	žáky	obtížnou	situaci	vyřešili	 for-
mou	individuálních	konzultací,	kdy	žáci	navštěvovali	za	přísných	
podmínek	své	učitele	přímo	ve	škole.	Ne	všechny	předměty	jsme	
však	zvládali	ve	škole.	Část	zadané	práce	plnili	žáci	samostatně.	
	 První	 výzvou	 byly	 ponožky.	 Na	 podporu	 dětí	 s	 Downovým	
syndromem	je	21.	březen	označován	jako	Mezinárodní	den	lidí	
s	 Downovým	 syndromem.	 Toto	 datum	 není	 vybráno	 náhodou.	
Tito	lidé	mají	tři	chromozomy	21.	Asi	všichni	jsme	zaznamenali	
reklamní	spoty	s	heslem	„na	každou	nožku	jinou	ponožku“.	Úko-
lu	se	žáci	zhostili	se	ctí.	Důkazem	nám	byla	spousta	fotografií	
různě	oblečených	nožek.
	 Po	úspěchu	a	zájmu	jsme	v	této	výzvě	pokračovali.	Na	podpo-
ru	zoologických	zahrad	jsme	si	na	velikonoční	víkend	ze	zlínské	
zoo	„půjčili“	lachtana.	Žáci	měli	dva	úkoly	–	zjistit	informace	ze	
života	lachtanů	a	vzít	našeho	půjčeného	lachtana	na	výlet	v	oko-
lí	svého	bydliště.	A	kam	se	všude	lachtan	podíval?	Do	Kuřimi	
na	Četnickou	stanici,	na	dětská	hřiště	či	k	vodě,	kde	potkal	na-
šeho	českého	vodníka.	Vyrazil	i	na	velikonoční	koledu.	Nenudil	
se	s	námi.	

	 A	co	bude	dál?	Protože	žáky	obě	výzvy	zaujaly,	lachtanovi	se	
s	námi	líbilo,	máme	nový	cíl.	Pozvat	na	„oběd“	lva.	Co	mu	uvaří-
me	dobrého?	O	tom	až	někdy	příště.

vzdělávání

projeKT posITIVe news
Zdeňka Zvoníčková

začalo To ponoŽKoVou VýzVou a sKončIlo…
Dana Staňková

Fotovýstava Ponožkové výzvy. Foto: Dana Staňková
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	 Jsou	 to	 lidé,	kterých	si	 velice	vážíme	
a	 kteří	 spoluvytvářeli	 a	 spoluvytváře-
jí	Studánku	 tak,	 jak	 ji	 znáte.	Nechte	 se	
na	chvíli	vtáhnout	do	studánkového	svě-
ta,	 třeba	 se	 v	 něm	 zalíbí	 i	 vám.	 Svými	
příběhy	vás	budou	provázet	dobrovolníci,	
kteří	své	místo	ve	Studánce	už	našli.
	 Možná	 vás	 napadne,	 proč	 se	 někdo	
rozhodne	zapojit	jako	dobrovolník	ve	Stu-
dánce.	Zpravidla	se	to	stane	ve	chvíli,	kdy	
si	uvědomí,	že	se	jeho	svět	s	příchodem	
dětí	výrazně	změnil	a	hledá	společenství,	
kde	budou	lidé	naladěni	na	stejnou	vlnu.

 „V těhotenství jsem začala chodit do Stu-
dánky na předporodní přípravu a cvičení, lí-
bila se mi atmosféra ve Studánce a nechtěla 
jsem po porodu trávit čas sama s miminkem 
a čekat, až se muž vrátí z práce. Ten po pra-
covním dni často neměl sílu a ani pochopení 
pro mnoho strastí maminky s prvním dítětem. 
Začala jsem chodit s miminkem do Broučků, 
kde jsem našla několik spřízněných duší. 
S maminkami z Broučků jsme si založily ‚ko-
čárkový gang‘ a trávily spolu čas na výletech 
s kočárky, slavily dětské narozeniny, setkáva-
ly se ve studánkové herně, sdílely prostě ra-
dosti a strasti mateřství. To už byl jen krůček 
k tomu, abych se stala služební maminkou 
a brzy potom lektorkou kroužků, protože jsem 
cítila potřebu spoluutvářet příjemné a inspira-
tivní prostředí ve Studánce.“	Iva	Š.

 „Než jsem jako dobrovolník ve Studán-
ce začala, chodila jsem s nejstarším synem 
nějaký čas na kroužky i do herny. Poznala 
jsem prostředí i kolektiv Studánky, a pro-
tože jsem se tam cítila dobře, spojila jsem 
příjemné s užitečným a stala se služební ma-
minkou.“	Lucie	D.

 „Ve Studánce jsem našla místo, kde jsem 
jako máma malého dítěte měla pocit, že tam 
patřím. Místo, kde jsem našla pochopení pro 
své pocity a chování. Místo, kde mě vítaly 
úsměvy a přátelská atmosféra. K dobrovol-
nictví ve Studánce mě tak přivedla chuť být 
toho součástí a podílet se na budování tohoto 
přátelského místa i pro ostatní.“	Martina	Š.

	 Ve	 Studánce	 si	 dobrovolníky	 hýčkáme	
a	hledáme	způsoby,	jak	jim	vycházet	vstříc.	

Nabízíme	 jim	 hmotné	 výhody	 jako	 třeba	
kroužek	 zdarma	 jako	 náhradu	 za	 službu	
v	herně	nebo	lektorování	kroužku.	Připra-
vujeme	 akce	 určené	 pro	 studánkové	 ma-
minky	a	jejich	rodiny.	Nabízíme	přednostní	
přihlášení	na	akce	nebo	slevu	při	zajištění	
dětských	 oslav	 ve	 studánkových	 prosto-
rách.	 Lektorkám	 studánkových	 kroužků	
zajišťujeme	odborné	školení	a	zázemí	pro	
přípravu	 aktivit.	 K	 tomu	 přidáváme	 ne-
hmotné	 výhody	 jako	 objetí,	 úsměv,	 milé	
slovo,	prostor	pro	seberealizaci,	pocit	sou-
náležitosti,	podporu	a	sdílení	ve	studánko-
vé	komunitě.	Co	z	toho	bylo	nejdůležitější	
pro	naše	dobrovolníky?

 „Kromě socializace, která byla pro mě 
i děti nejdůležitější, to byl kroužek zdarma. 
Při mé službě v herně si děti pohrály, já jsem 
si popovídala a další týden jsme mohli jít 
na jakýkoliv kroužek zdarma. A taky ta 
káva :-)“	Lucie	D.	

 „Pocit, že jsem součástí skvělé komunity. 
Kroužek zdarma za lektorování, kafe zdar-
ma při službě jako služební maminka byly 
příjemné bonusy. Navíc možnost potkávat 
nové tváře, navazovat vztahy s komunitou 
místních maminek. Sdílet své obavy, nalézat 
odpovědi na řešení všedních i nevšedních 
problémů. Být tím, kdo do diskuse přispěje 
svým příběhem.“	Mishka	V.

 „Oceňuji zajímavé kurzy, které mi daly 
lepší vhled do dětského světa a do toho, 
jak dítě vést, aby to odpovídalo jeho věku. 
A spoustu zajímavých zážitků a setkání 
s báječnými maminkami.“	Veronika	M.

	 Máte	 představu,	 co	 všechno	 ve	 Stu-
dánce	 dobrovolníci	 dělají?	 Je	 toho	 pře-
kvapivě	hodně.	Setkáte	se	s	nimi	při	ná-
vštěvy	herny.	To	jsou	služební	maminky.	
Vedou	studánkové	kroužky.	To	 jsou	 lek-
torky.	Jsou	na	každé	studánkové	akci.	To	
jsou	aktivní	rodiče.	Nesou	tíhu	Studánky	
na	svých	bedrech.	To	jsou	statutární	zá-
stupci,	revizoři	a	členové	spolku.	A	dělají	
neviditelné	věci	jako	funkční	počítačovou	
síť,	stěhování,	údržbu.	To	jsou	šikovní	ta-
tínci.	Dokonce	existuje	něco	jako	kariéra	
studánkového	dobrovolníka.	Když	jednou	

začnete,	nestačíte	se	divit,	do	čeho	všeho	
vás	uvrtáme.

	 „Vedla jsem jako lektorka kroužky, 
výjimečně jsem fungovala jako služební 
maminka. Podílela jsem se na přípravě 
Martinských slavností, burzy s oblečením, 
Studánkových narozenin... Takže jsem pek-
la, stříhala, malovala, počítala, lepila a tvo-
řila kdeco :-)“	Verča	S.

 „Byla jsem služební maminka, lektorka 
pohybových kroužků pro děti, revizorka 
spolku, chvíli také pověřenec pro BOZP. 
Pomáhala jsem na burze dětského oblečení, 
na tišnovských trzích na studánkovém stán-
ku, organizovala jsem masopustní karneva-
ly, vystupovala na Martinské slavnosti. Se 
svým mužem jsme se několik sezon starali 
o sekání trávy okolo Studánky.“	Iva	Š.

 „Vedla jsem kroužek Broučků, pomáhala 
jsem jako služební maminka v herně, zapoji-
la se do organizace Studánkových narozenin 
a dalších akcí. Už deset let jako dobrovolník 
dvakrát ročně pomáhám na burze dětského 
oblečení.“	Mishka	V.	

	 Za	 šestnáct	 let	 existence	 pomáhalo	
ve	 Studánce	 mnoho	 dobrovolníků.	 Dnes	
se	 s	 nimi	 můžete	 setkat	 ve	 školských	
zařízeních,	 na	 úřadech	 nebo	 ve	 firmách	
v	 Tišnově	 a	 okolí.	 Stále	 Studánce	 fandí	
a	vytvářejí	tak	další	přesah.	Co	se	jim	vy-
baví,	když	se	řekne	Studánka?

 „Mnoho krásných vzpomínek, super lidé 
okolo, vznik několika vzácných přátelství.“	
Iva.	Š.

 „Radost, děti, jabloň, tělocvična, Radka, 
Katka, skluzavka.“	Mirka	B.

 „Co se mi vybaví, když se řekne Studán-
ka? To samé, jako když se řekne domov. 
Žádný konkrétní obraz. Jen něco, co při jedi-
né myšlence zahřeje u srdce.“ Martina	Š.

	 A	proč	o	tom	píšeme?	Protože	rok	čin-
nosti	v	omezeném	režimu	způsobil	trhlinu	
v	 „životním	 cyklu“	 studánkových	 dobro-
volníků.	Je	přirozené,	že	s	narozením	dětí	
k	nám	dobrovolníci	přicházejí	a	s	návratem	
do	práce	po	rodičovské	dovolené	zase	od-
cházejí.	Po	roční	odmlce	tak	hledáme	nové	
zájemce,	kteří	se	budou	chtít	stát	součás-
tí	 studánkové	 komunity	 a	 kteří	 nám	 po-
mohou	zajistit	aktivity	pro	rodiče	s	dětmi	
v	dalším	období.	V	případě	zájmu	nám	na-
pište	na	studanka.tisnov@gmail.com.

vzdělávání

znáTe sTudánKoVý poKlad?
anO, jsOu tO dObrOvOlníCi

Radka Štěpanovská
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	 Od	 26.	 4.	 do	 28.	 5.	
zveme	 malé	 i	 velké	 pří-

znivce	 přírody	 na	 další	 stezku	 Tišnovem	
s	názvem	Stromy	v	Tišnově.	Tentokrát	se	
projdeme	městem	a	zastavíme	se	u	něko-
lika	 zajímavých	 stromů,	 které	 v	 našem	
malebném	městě	rostou.	Tišnov	byl	svého	
času	 vyhlášen	 klimatickými	 lázněmi	 pro	
svou	polohu	a	čisté	ovzduší	právě	díky	vel-
kému	množství	stromů.	Dnes	je	situace	již	
trošku	jiná,	ale	i	přesto	jich	spousta	zbývá	
a	je	dobré	o	nich	vědět.	Aby	zvládly	cestu	
i	 menší	 děti,	 vybrali	 jsme	 pouze	 některé	
z	nich.	Po	cestě	budou	rozmístěny	malé	in-
formační	cedulky	a	úkoly	pro	malé	i	větší	
badatele.	 Začínáme	 u	 ořešáků	 v	 zahradě	
u	Inspira,	kde	bude	k	dispozici	mapka	a	od-
povědní	lístek.	Dále	trasa	vede	k	borovicím	
u	vily	Franke,	do	parčíku	na	křižovatce	Rie-
grovy	 a	 Černohorské	 ulice,	 k	 nemocnici,	
na	Sychrák	a	sídliště	Pod	Klucaninou,	poté	
pokračujeme	 po	 Brněnské	 ulici,	 vzhůru	
na	Hrádek	a	k	parčíku	u	kostela.	Vezmeme	

to	přes	náměstí	Míru	až	k	platanu	na	nám.	
28.	října.	Zakončení	je	u	venkovní	učebny	
Inspira,	 kde	 přírodovědce	 čekají	 správné	
odpovědi	a	malá	odměna.
	 Jelikož	 nejvhodnější	 období	 pro	 výstup	
na	 nejvyšší	 horu	 Alp	 je	 léto,	 je	 na	 čase	
zkontrolovat	si	svou	horolezeckou	výbavu.	
Že	 jste	 sotva	 našli	 trekové	 hole?	 Nevadí.	
Boty,	výdrž	a	čas	máte;	cepíny	a	mačky	po-
třeba	nebudou!	Jediné,	co	vás	může	po	cestě	
na	vrchol	překvapit,	je	počasí.	S	tím	si	ale	
vhodně	 zvolené	 oblečení	 dokáže	 poradit.	
Zdolej Mont Blanc	bez	horské	nemoci,	ale	
zato	s	pocitem	štěstí	jako	pravý	horolezec!	
Začínáme	 30.	 dubna.	 Na	 našem	 webu	 je	
expedice	popsána	podrobněji,	stejně	tak	zá-
kladní	tábor,	odkud	se	vydáte	na	cestu.	Tras	
může	vést	k	vrcholu	čtyřtisícovky	hned	ně-
kolik.	Je	jen	na	vás,	jakou	si	zvolíte.	Dřina	
a	odhodlání	se	vám	vrátí	v	podobě	krásných	
zážitků	lahodících	všem	vašim	smyslům.
	 Další	 venkovní	 hrou,	 kterou	 pro	 vás	
připravujeme,	je	Tišnov pod lupou.	Téma	

je		trochu	detektivní.	Podle		detailů	na	fo-
tografiích,	 jež	 budou	 pořízeny	 na	 zajíma-
vých	 místech	 v	 Tišnově,	 budete	 pátrat	
po	stopách	fotografa	a	zjišťovat,	kudy	cho-
dil.		Sami	si	otestujete	nejen	to,	jak	dobře	
znáte	Tišnov,	ale	také	to,	jak	umíte	koukat	
kolem	sebe.	Jsou	místa,	která	člověk	pro-
šel	už	stokrát	a	třeba	si	ani	jednou	nevšiml	
krásného	 detailu	 nad	 hlavou,	 na	 fasádě	
nebo	 pod	 nohama.	 Pojďte	 s	 námi	 objevit	
jemné	krásy	Tišnova.	Procházet	se	a	hle-
dat	můžete	celý	květen	a	červen.
	 Kromě	vycházek	pro	vás	v	Inspiru	při-
pravujeme	 i	 aktivity	 na	 doma	 v	 podobě	
tvořivých	balíčků.	Brzy	pro	děti	i	dospělé	
otevřeme	e-shop.	Přístup	k	němu	najdete	
na	 našich	 webových	 stránkách.	 Balíčky	
budou	keramické,	výtvarné,	hudební,	ale	
v	nabídce	bude	např.	 i	domácí	alchymis-
tická	dílna.	Všechny	jsou	připraveny	tak,	
abyste	si	je	mohli	snadno	udělat	doma.
	 Aktuální	informace	na	FB	/	svcinspiro.

	 Věříme,	 že	 se	 nám	 v	 květnu	 podaří	
uskutečnit	první	ročník	knižního	festivalu	
Tišnovská	 knižní	 Květnice,	 Festival	 knih	
pro	děti	a	mládež.	Festival	bude	mít	velmi	
bohatý	program	spojený	i	s	prodejní	výsta-
vou.	 Termín	 konání	 jsme	 určili	 na	 pátek	
a	sobotu	21.–22.	5.	2021.	V	případě,	že	se	
opět	nebude	možné	setkávat,	máme	již	ná-
hradní	termín	v	září,	a	to	17.–18.	9.	2021.	
	 Festival	 bude	 rozložen	 do	 čtyř	 pro-
stor	 spadajících	 pod	 Městské	 kulturní	
středisko	–	Městská	knihovna,	Muzeum	
města	 Tišnova,	 Galerie	 Josefa	 Jambora	
a	 prostory	 spodního	 patra	 Městského	
kulturního	 střediska.	 Kromě	 prodejní	
výstavy	 bude	 doprovodný	 program	 za-
měřený	 na	 všechny	 věkové	 kategorie.	
Součástí	je	i	dílnička,	odkud	bude	možné	
si	 odnést	 krásné	upomínkové	 předměty,	

které	Vám	zároveň	připomenou,	že	čtení	
je	nedílnou	součástí	nás	všech.	
	 V	 Muzeu	 bude	 probíhat	 Apolenka	
z	 modrotisku	 –	 Modrá	 laboratoř,	 která	
přiblíží	 fenomén	 modrotisku	 formou	 po-
hádkového	příběhu	v	 ilustracích.	Dopro-
vází	 ji	 interaktivní	 laboratoř	vzorů	mod-
rotiskových	 forem,	 ve	 které	 se	 mohou	
návštěvníci	 seznámit	 a	 experimentovat	
s	 touto	 magickou	 tradiční	 technikou.	
Výstava	 bude	obohacena	 zápůjčkami	 fo-
rem	a	modrotiskových	textilií	z	etnogra-
fické	sbírky	Valašského	muzea	v	přírodě	
v	Rožnově	pod	Radhoštěm.	
	 V	 knihovně	 nás	 navštíví	 nakladatelství	
Albatros,	pan	Adolf	Dudek	se	svou	interak-
tivní	show	plnou	zábavy,	proběhne	ukázka	
digitální	učebny,	čtení	do	ouška	se	staros-
tou	a	tišnovské	babičky	budou	číst	dětem.

	 V	Galerii	nás	navštíví	Silvie	Šeborová	
s	knihou	Jak	namalovat	vejce,	proběhne	
beseda	 s	 historikem	 Michalem	 Koneč-
ným	 a	 knihou	 pro	 děti	 o	 malíři	 Josefu	
Jamborovi	a	dalšími	knihami	pro	děti,	li-
terární	odpoledne	pro	děti	a	rodiče	s	kni-
hou	Atlas	vyhubených	živočichů	a	studio	
Upupaepop	nám	ukáže	svoji	Dílnu	tisku	
z	výšky.	
	 V	prostorách	MěKS	budou	mít	besedy	
Jiří	Šandera	pro	MŠ	–	Ve	školce	je	prima!,	
Jan	Opatřil	s	knihami	o	Kapříku	Metlíko-
vi,	Jiří	Trávníček	–	Dobří	čtenáři	vyrůstají	
na	 klínech	 svých	 rodičů,	 Michaela	 Pe-
xová	se	svými	komiksy	a	Radka	Fialová	
o	knize	–	Břišani	od	Jarmily	Mothejzíko-
vé.	Ukažme	dětem,	že	„dům	bez	knih	 je	
jako	tělo	bez	duše“.	Zeyer	Julius

vzdělávání

s InspIrem nejen po TIŠnoVě, ale I na monT blanc
Monika Chlupová Fruhwirtová, Ivana Kroutilová, Dáša Lazarová, Marie Dvořáková

TIŠnoVsKá KnIŽní KVěTnIce
veletrH kniH prO děti a mládež, 1. rOčník

Barbora Gottwaldová
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	 Hana  Blažková	 (*2004),	 studentka	
2.	ročníku	Gymnázia	Tišnov	a	svěřenky-
ně	trenéra	Martina	Sebery	v	Atletickém	
klubu	 AK	 Tišnov	 sbírá	 již	 několik	 let	
úspěchy	 na	 atletických	 soutěžích	 v	 žá-
kovských	 i	 dorosteneckých	 kategoriích.	
Nadějnou	reprezentantku	tišnovské	spor-
tovní	scény	požádala	redakce	o	zodpově-
zení	pár	otázek.	

Jak byste se čtenářům Tišnovských no-
vin představila, kdo jste a kde žijete?
V	Tišnově	bydlím	od	svých	šesti	let.	Naše	
rodina	pochází	z	Brna,	ale	dost	často	jsme	
se	 s	 rodiči	 stěhovali,	 než	 jsme	 zakotvili	
tady.	Zde	jsem	absolvovala	ZŠ	Smíškova	
a	nyní	studuji	na	 tišnovském	gymnáziu.	
Bydlíme	v	centru,	což	je	výhodné,	všude	
to	mám	kousek	–	jak	do	školy,	tak	na	at-
letický	 ovál.	 Jinak	 mám	 ještě	 jednoho	
mladšího	bratra.	No,	je	to	s	ním	složitěj-
ší,	tak	jak	bývají	vztahy	mezi	sourozenci.	

Vaše jméno je v Tišnově spojeno s at-
letikou. Kdy jste s ní začala? Co nebo 
kdo byl impulsem?
Vždycky	mě	hodně	bavil	sport	i	tělocvik,	
takže	moje	první	setkání	s	atletikou	bylo	
v	atletickém	kroužku	na	ZŠ.	Ze	začátku	
jsem	tam	chodila	jen	proto,	že	mě	to	ba-
vilo,	ale	na	druhém	stupni	mě	nový	učitel	
tělocviku,	 Jiří	 Halama,	 dostal	 na	 vyšší	
úroveň	 tím,	 že	 mi	 zprostředkoval	 mož-
nost	 začít	 se	účastnit	 závodů	a	 soutěží.	
Tak	se	mi	otevřely	dveře	do	světa	závodní	
atletiky.	

Bylo vás víc z vašeho okruhu kamarádů, 
kdo se do sportování tak vážně pustil?
To	ne.	S	atletikou	jsem	začala	sama	s	tím,	
že	mě	to	bavilo.	Naopak	třeba	s	míčovými	
sporty	mi	to	vůbec	nešlo.	Dokonce	jsem	si	
u	toho	zlomila	pár	prstů.	Takže	atletika	se	
mi	nakonec	jevila	taková	nejbezpečnější.	

Co na Váš zájem o sport říkali rodiče? 
Podporovali vás nebo zrazovali? 
Rodiče	mě	podporují	ze	všech	nejvíc.	Ne-
jen	 že	 mě	 doprovázejí	 na	 závody,	 mám	
i	výhodu	osobního	maséra.	Zatímco	ostat-
ní	 kluby	 si	 s	 sebou	 musí	 vozit	 maséry,	
mně	dělá	masérku	máma.	

U atletiky se  říká, že  je „startovním“ 
sportovním odvětvím, z něhož se může 
pokračovat k jiným sportům. Zkoušela 
jste i něco jiného? Převáží natrvalo at-
letika nad jinými zájmy?
Mimo	atletiku	jsem	se	jednu	dobu	věno-
vala	i	horolezectví	a	asi	čtyři	roky	i	flor-
balu,	kam	mne	do	kroužku	zlákaly	moje	
spolužačky.	Ale	atletika	byla	pro	mne	na-
konec	 sportem	 č.	 1,	 takže	 jsem	 neměla	
myšlenku	dělat	něco	jiného.	Jistým	moti-
vem	pro	mne	je	i	individuálnost,	kdy	jsem	
na	závodě	sama	za	sebe.	A	když	něco	po-
kazím,	 tak	 jen	 sama	 sobě.	 Řada	 sportů	
je	postavená	na	souhře	kolektivu,	a	já	se	
u	sebe	vždy	obávala,	že	by	mne	demoti-
vovala	 možnost,	 že	 vlastní	 chybou	 nebo	
nešikovností	poškodím	celý	tým.	

Jaké  byly  Vaše  první  závody  a  vstup 
do světa „velkého“ sportu?
Na	svoje	první	závody	(v	kategorii	mlad-
ších	žákyň)	si	pamatuji	dobře.	Byl	to	teh-
dy	docela	šok.	Byla	jsem	zvyklá	na	škol-
ní	 závody,	 kdy	 jsem	 vyhrávala	 a	 byla	
za	hvězdu.	A	teprve	ve	světě	skutečných	
závodů	jsem	narazila	na	vrstevnice,	kte-

ré	 byly	 lepší,	 měly	 sportovní	 oblečení	
a	 tretry,	 a	 já	 tam	 dorazila	 v	 teplákách	
a	teniskách,	tak	jsem	z	toho	byla	taková	
zaskočená.	Ale	postupně	jsem	to	prostře-
dí	vstřebala	a	jsem	ráda,	že	jsem	to	po	té	
první	zkušenosti	nevzdala.	
	
Nakoplo Vás to?
První	závody	mě	hodně	vyhecovaly.	Když	
si	 myslíte,	 že	 jste	 nejlepší,	 a	 najednou	
jste	mezi	holkama,	které	skákají	do	dál-
ky	 dál	 než	 vy,	 běhají	 rychleji	 než	 vy…	
A	já	chtěla	být	lepší	než	ony.
	
Atletika je množinou různých sportov-
ních disciplín. Vaše dominantní specia-
lizace je ale běh. Jak se tato orientace 
vyvinula? A co jiné disciplíny – skoky, 
hody, vrhy…? 
Z	počátku	jsem	se	věnovala	skoro	všem	
disciplínám.	I	skokům,	dlouhým	běhům,	
skok	 daleký	 mě	 bavil	 i	 víc	 jak	 běh,	 ale	
nakonec	jsem	byla	nejúspěšnější	na	krát-
kých	 tratích	 –	 60	m,	 sprint.	 Takže	 jsem	
vývojem	od	ostatních	disciplín	odstoupila	
a	věnuji	se	jen	běhu.	

Běh  je  širokou  škálou  délkových 
i  technických  disciplín.  Vy  se  řadíte 
mezi  sprinterky.  Co  delší  tratě  nebo 
vytrvalostní  běh?  Vyzkoušela  jste  si 
všechno? 
Pro	 mě	 je	 jednoznačně	 nejlepší	 sprint.	
Mojí	 dominantou	 je	 nyní	 60	m	 a	 200	m.	
Delší	trať	už	je	otázka	taktiky,	ale	já	mám	
raději	závod,	u	kterého	nemusím	přemýš-
let,	 jen	 běžet.	 Dlouhým	 běhům	 jsem	 se	
snažila	 vždycky	 vyhnout,	 i	 když	 to	 le-
daskdy	 nebylo	 možné.	 Trénuji	 i	 na	 pře-
kážkách,	ale	ještě	nemám	takovou	tech-
niku,	abych	v	tom	byla	úspěšná.	

Patří  do  vašeho  běžeckého  spektra 
i štafeta? 
V	 tišnovském	 AK	 nás	 bylo	 málo,	 takže	
nebylo	s	kým	tým	na	štafetu	sestavit.	Ale	
nedávno	 se	 mi	 naskytla	 možnost	 běhat	
štafetu	za	juniorskou	reprezentaci.	Takže	
štafeta	 mi	 dává	 nyní	 možnost	 posunout	
se	 k	 účasti	 na	 dalších	 závodech	 včetně	
Mistrovství	Evropy.	

náš rozhovor

KomeTa na KráTKýcH TraTícH
s HanOu blažkOvOu O dObývání atletiCkéHO světa

Vladimír Vecheta 

Na Mistrovství ČR v Ostravě. Hana Blažková 
první zprava. Foto: osobní archiv 
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Jak  se  vlastně  sportovec  dostane 
k účasti na nějakém mistrovství? 
Je	 to	 otázka	 průběžných	 výsledků	 a	 vý-
konnosti.	 Každý	 atlet	 má	 svoji	 tabulku	
výkonů,	podle	kterých	je	hodnocen	a	no-
minován.	

Atletická  příprava  i  soutěže  probíha-
jí  celý  rok  –  v  zimě  v  halách,  v  létě 
na dráze. Kde se Vám trénuje, sportuje 
či soutěží lépe? 
Pro	 mě	 je	 hlavní	 letní	 sezóna.	 Máme	
možnost	 kde	 trénovat	 venku	 na	 rozdíl	
od	zimy.	Zimní	sezónu	beru	 jen	 jako	do-
plňující.	

Můžete  nám  v  krátkosti  shrnout,  jak 
vypadá „atletický rok“? Kterých soutě-
ží se účastníte? 
Pro	 mě	 jsou	 hlavní	 závody	 Mistrovství	
ČR.	Jedno	je	zimní	v	hale	a	 jedno	v	létě	
na	dráze.	Ale	abych	se	na	ně	kvalifikova-
la,	musím	mít	splněny	časové	limity,	tak	
se	 účastním	 i	 menších	 závodů.	 Ty	 mám	
ráda,	 protože	 ráda	 závodím.	 Některým	
atletům	ale	stačí	jen	si	splnit	limit	a	víc	
tomu	nevěnují.	

Vaší  domovskou  základnou  je  tišnov-
ský Atletický klub, nebo jste i součástí 
většího kolektivu? 
Přípravu	 a	 soustředění	 absolvuji	 s	 tiš-
novským	klubem,	ale	jsem	ještě	i	členem	
SCM	 (Sportovního	 centra	 mládeže),	 což	
je	 to	 taková	 „reprezentační	 přípravka“,	
kde	jsme	z	celé	republiky.	V	rámci	SCM	
se	 dostávám	 i	 na	 sportovní	 kempy.	 To	
jsou	 soustředění	 na	 jeden	až	dva	 týdny,	
trénuje	se	dvakrát	denně	a	 jde	o	oprav-
du	 intenzivní	 sportovní	 přípravu.	 Tako-
vých	akcí	absolvuji	během	roku	několik	
–	s	klubem	je	to	jednou	ročně,	ale	s	SCM	
i	třikrát	do	roka.	Poslední	jsme	měli	před	
třemi	 týdny	 na	 Tenerife,	 kde	 jsou	 pod-
mínky	pro	sport	volnější	než	nyní	u	nás.	

Příprava  pohltí  jak  vidno  docela  dost 
času. Jak se to dá kombinovat se školou?
Škola	 mě	 naštěstí	 podporuje	 tím,	 že	
mám	 nastavený	 individuální	 vzdělávací	
plán.	 Takže	 mohu	 být	 v	 klidu	 a	 neřešit	
docházku	a	zameškané	hodiny.	Dohánění	
učiva	je	pak	sice	náročnější,	ale	dá	se	to,	
a	i	učitelé	mají	pochopení.	

Nešilhala jste po absolvování ZŠ po ně-
jaké sportovní střední škole? Nebo si 
to schováte až na VŠ? 
Na	sportovní	gymnázium	v	Brně	jsem	se	
sice	 hlásila,	 ale	 nebyla	 to	 moje	 hlavní	

volba.	Věnuji	se	atletice	ze	zájmu,	ale	ne,	
že	bych	čekala,	že	mě	bude	v	budoucnu	
živit.	Takže	moje	hlavní	přání	byl	gympl	
Tišnov.	Taky	proto,	že	je	pro	mě	teď	důle-
žité	vzdělání,	zatímco	na	sportovní	škole	
bych	čelila	důrazu	na	sport	v	té	míře,	až	
by	 se	mi	mohl	 zprotivit.	A	 atletiku	 chci	
dělat,	dokud	mě	bude	bavit.	

Úspěchy jste začala sbírat už v katego-
rii žákyň, ale nedávno  jste postoupila 
mezi dorostenky. Jak velký to byl šok 
nebo skok?
Skok	 je	 to	 velký.	 Ocitla	 jsem	 se	 zase	
v	úplně	novém	kolektivu,	kde	jsem	niko-
ho	neznala.	Ostatní	holky	mi	přišly	tako-
vé	 „namistrované“.	 Ale	 byl	 to	 jen	 první	
dojem.	 Kolektiv	 máme	 velmi	 přátelský,	
a	 i	když	by	člověk	vzhledem	k	 individu-
álnímu	charakteru	atletiky	čekal	spíš	ri-
valitu,	našla	jsem	tu	spoustu	kamarádek,	
se	kterými	sice	soupeříme,	ale	 i	se	vzá-
jemně	podporujeme	a	fandíme	si.	Silnou	
motivací	je	pro	mne	i	setkání	s	„hvězda-
mi“,	které	jsem	obdivovala	a	nyní	s	nimi	
mohu	i	závodit.	

Vaše  sbírka  sportovních  úspěchů  už 
se pořádně blyští medailovými hrozny 
z nejrůznějších soutěží. Kterého úspě-
chu si ve své dosavadní kariéře ceníte 
obzvlášť? 
Nejvíc	si	cením	své	první	medaile	na	Mist-
rovství	republiky	(halové	v	roce	2019,	60	m,	
v	kat.	žákyň)	a	ta	byla	zrovna	zlatá.	A	ved-
le	ní	si	hodně	vážím	medaile	z	Olympiády	
dětí	a	mládeže	(v	roce	2019,	zlato	na	60	m,	
v	kat.	st.	dívky),	protože	tam	se	sportovec	
dostane	jednou	za	dva	roky.	Nejčerstvější	je	
zlato	a	stříbro	v	kat.	dorostenek	z	halového	
MČR	v	Ostravě	z	března	2021.

Jak vypadá Váš běžný sportovní život? 
Trénujete každý den, nebo v jakém ryt-
mu? Jak je soutěžní přípravě podřízena 
životospráva? 
Nedávno	 jsme	 najeli	 na	 systém	 čtyř	
tréninků	 týdně,	 abychom	 měli	 i	 pauzu	
na	 svalový	 odpočinek.	 K	 tomu	 si	 sama	
iniciativně	 zapojuji	 nějaké	 posilová-
ní.	Trénink	 trvá	1,5	až	2	h.	Někdy	 je	 to	
na	oválu,	 jindy	máme	výběhy	 i	do	příro-
dy.	Trenér	na	nás	klade	i	nároky	ohledně	
stravovacích	návyků,	ale	ještě	to	v	tomto	
ohledu	neberu	moc	vážně	(smích).	

Abychom nezůstávali  jen u sportu, co 
nějaké Vaše koníčky a zájmy? 
Atletika	mi	zabírá	vlastně	většinu	volné-
ho	 času,	 takže	 na	 další	 už	 nezbývá	 nic.	

Když	se	vrátím	z	tréninku,	většinou	pad-
nu	a	ležím.	Hrávala	jsem	např.	na	klavír,	
ale	i	toho	jsem	nechala.	Jinak	jsem	vždyc-
ky	 chtěla	mít	 psa,	 ale	 bytové	 podmínky	
tomu	zatím	nefandí.	Tak	si	toto	přání	spl-
ním	asi	až	někde	ve	svém.	

Když vám bere atletika tolik času, byla 
situace, kdy jste si říkala, že to „pově-
síte na hřebík“? Abyste raději žila tím, 
co jiný holky… 
Je	fakt,	že	si	někdy	po	těžkých	závodech	
říkám:	 „Proč	 to	 vlastně	 dělám?“	 Pak	 si	
ale	 uvědomím,	 co	 všechno	 mi	 sportovní	
svět	přinesl	a	kolik	jsem	díky	atletice	po-
tkala	zajímavých	lidí,	a	zase	si	to	rozmys-
lím.	Nebudu	zakrývat,	že	je	mi	někdy	líto,	
že	mám	tak	málo	času	a	nemohu	ho	trávit	
jako	moje	vrstevnice.	Ale	atletiky	bych	se	
kvůli	tomu	nevzdala.	

Zraněním  se  vám  podařilo  vyhnout, 
nebo  už  jste  poznala  i  tuhle  odvráce-
nou stránku sportu? 
Jednou	jsem	končila	závody	s	tím,	že	mě	
bolelo	stehno.	Nakonec	se	z	toho	vyklu-
bal	 natržený	 sval,	 což	 mě	 paralyzovalo	
tak,	 že	 jsem	 půl	 roku	 nemohla	 závodit	
a	jen	se	rehabilitovala.	Takže	se	po	této	
zkušenosti	 snažím	možnosti	 zranění	eli-
minovat,	 protože	 to	pak	úplně	 zkazí	 se-
zónu.	

Tak teď tu pozitivní stranu: tři věci, co 
vám atletika dala? 
1.	pěknou	postavu.
2.	spoustu	nových	kamarádek.
3.	rozhled	a	možnosti	cestování.	

Mladí  atleti  jsou  vzorem  pro  dětskou 
generaci.  Jak  byste  motivovala  svoje 
další malé nástupnice? 
Doporučila	bych	všem,	aby	se	sportu	vě-
novali.	 A	 že	 pokud	 budou	 chtít,	 mohou	
být	i	úspěšní.	

Zůstanete věrná Tišnovu?
Dostávám	 nabídky	 od	 jiných	 klubů,	 ale	
tím,	že	žiji	v	Tišnově,	chci	reprezentovat	
Tišnov!	

  Kromě gratulace ke všem dosavad-
ním  úspěchům  přidáváme  i  přání  dal-
ších vítězství na soutěžích v roce 2021 
a děkujeme za rozhovor.

náš rozhovor
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Sociální…
	 …  péče,  pomoc,  práce,  podpora, 
politika,	ale	i	sítě,	služby	a	ještě	mnohé	
další	pojmy	nám	naskočí	k	příslušnému	
„sociálnímu“	 adjektivu.	 Pod	 jednodu-
chý	pojem	sociální	věci	je	shrnuto	velké	
množství	činností	a	aspektů.	„Záleží, jak 
si to ‚sociálno‘ pojmete,“	říká	Michal	Kud-
láček,	 vedoucí	 sociálního	 odboru	 MěÚ	
Tišnov.	„Např. součástí sociální politiky je 
i bytová politika. Řada obcí na ni sice re-
zignovala, ale Tišnov ne. Zřídil hodně ma-
lometrážních bytů pro seniory a dělá tak 
sociální bytovou politiku pro celý region.“	
V	 optice	 našeho	 tematického	 hledáčku	
je	 však	 ještě	 užší	 segment	 společenské	
aktivity,	a	to	sociální práce.	V	našich	ze-
mích	dle	některých	autorů	známější	pod	
citlivějším	 pojmem	 sociální  péče	 a	 pod	
modernějším	názvem	sociální služba.	
	 Pojem	 sociální	 je	 v	 naší	 mentalitě	
po	 staletí	 spojen	 s	 jedním	 z	 méně	 pří-
jemných	pólů	lidské	společnosti,	a	tím	je	
chudoba.	Převážně	míněna	jako	materiál-
ní	nedostatek,	který	byl	vždy	důsledkem	
omezení	v	možnostech	zajištění	soběstač-
nosti	 a	 obživy.	 Omezení	 zpravidla	 vyplý-
vala	z	věku,	nemoci,	neštěstí	nebo	nějaké	
formy	společenského	vyloučení.	A	chudo-
ba	byla	vždy	problémem	nejen	postižené-
ho	jednotlivce,	ale	i	těch,	mezi	nimiž	tento	
jedinec	žil,	tedy	místní	komunity.	Sociální	
péče	 má	 tak	 kořeny	 v	 nekončícím	 boji	
společnosti	proti	chudobě	a	z	ní	vyplývají-
cích	problémů	dané	komunity.	

Sociální služby v minulosti
	 Praxe	 poskytování	 podpory	 chudým	
a	péče	o	ně	je	jedním	z	pilířů	všech	hlav-
ních	monoteistických	náboženství.	A	po-
kyn	 k	 péči	 o	 chudé	 najdeme	 i	 ve	 všech	
jejich	svatých	knihách.	V	Evropě	se	 tak	

sociální	 péče	 rozšířila	 ruku	 v	 ruce	 pře-
vážně	s rozvojem křesťanských komu-
nit,	které	založily	 i	první	systém	služeb	
zdravotní	 a	 sociální	 péče	 formou	 jejich	
„specializovaných“	 bratrstev	 a	 zejména	
řeholních	řádů.	
	 Dominantní	postavení	církevních	spo-
lečenství	v	sociální	péči	doplnil	až	s	ná-
stupem	 moderní	 doby	 institucionální	
vstup	státní	moci	do	sociální	sféry.	V	na-
šich	zemích	to	bylo	za	vlády	Marie	Tere-
zie,	kdy	byly	ustaveny	první	peněžní	for-
my	státní	podpory	 (např.	penze).	V	 roce	
1868	 uzákoněné	 domovské  právo	 zna-
menalo	 dlouhodobé	 řešení	 přenesením 
povinnosti  pečovat  o  chudé  na  obce,	
ke	které	 chudý	příslušel.	Představovalo	
právo	na	nerušený	pobyt	v	obci	a	na	chu-
dinské	zaopatření	z	její	strany.	Platilo	až	
do	1.	ledna	1949!	
	 Konceptu	 socialistického	 a	 komunis-
tického	 státu	 se	 kupodivu	 problematika	
sociálně	potřebných	nehodila	„do	krámu“,	

a	z	iluze,	že	v	komunismu	bude	vymýcena	
chudoba,	byly	dosavadní	rozvinuté	sociál-
ní	 služby	 (státní	 i	 církevní)	 zlikvidovány	
a	jisté	formy	sociální	podpory	řešeny	jako	
okrajová	záležitost.	Včetně	konceptu	zná-
mých	 domovů	 důchodců,	 jejichž	 účelem	
bylo	 převážně	 odložit	 ekonomicky	 nevý-
konné	 obyvatele	 stranou.	 Tento	 koncept	
oslabil	i	základní	pilíř	dosavadní	sociální	
péče,	kterým	byla	péče rodiny o své po-
třebné příslušníky,	když	podpořil	trend,	
že	„stát	se	postará	o	vše“.	
	 Pojetí	 sociální	 péče	 jako	 „zodpověd-
nosti	 státu“,	 tedy	 koncept	 sociálního 
státu,	 pochází	 ale	 z	 dílny	 levicového	
proudu	méně	radikální	sociální	demokra-
cie.	S	ohledem	na	značný	vliv	této	politic-
ké	síly	v	poválečné	Evropě	se	uplatnil	její	
koncept	ve	většině	zemí	včetně	vznikající	
Evropské	unie.	V	postkomunistických	ze-
mích	se	tak	stalo	až	na	přelomu	20.	a	21.	
století,	kdy	byl	přijat	 i	systém	budování	
sociálních	služeb,	jak	ho	známe	dnes.	

reportáž

Po	většinu	života	je	nepotřebujeme,	nebo	si	to	alespoň	myslíme,	a	nevyužíváme	je.	A	pak	
přijde	doba,	kdy	se	bez	nich	neobejdeme.	Řeč	je	a	bude	o	sociálních	službách	a	jejich	po-
skytovatelích	v	Tišnově	a	v	rámci	tišnovského	obvodu	obce	s	rozšířenou	působností,	neboť	
tak	jsou	v	současnosti	z	hlediska	státní	správy	a	samosprávy	organizovány	sociální	služby	
v	naší	 zemi.	Ale	že	 to	není	 zase	až	 tak	 jednoduše	přímočarý	výčet,	musíme	si	nejprve	
udělat	jasno	v	pojmech	a	jejich	chápání	v	optice	současné	legislativy	podobně,	jako	jsme	
v	loňském	roce	rozklíčovávali	systém	naší	zdravotní	péče	v	ČR.

socIální sluŽbY na TIŠnoVsKu 
jak se staví sOCiální síť  

Vladimír Vecheta
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Sociální legislativa dnes
	 Klíčovým	 legislativním	 předpisem	 pro	
fungování	 sociálních  služeb	 je	 zákon	
č.	108/2006 Sb., o sociálních službách,	
a	vyhláška	Ministerstva	práce	a	sociálních	
věcí	č.	505/2006 Sb.,	kterou	se	provádějí	
některá	 ustanovení	 zákona	 o	 sociálních	
službách.	Tento	zákon	definoval	pojetí	so-
ciálních	služeb	a	upravil	podmínky	 jejich	
poskytování	jak	ze	strany	příjemců,	tak	ze	
strany	 poskytovatelů.	 Jeho	 předchůdcem	
byla	 tzv.	 Bílá  kniha  v  sociálních  služ-
bách,	která	pravidla	poskytování	předsta-
vila	jen	jako	doporučená.
	 V	 souvislosti	 s	 uvedenou	 zákonnou	
úpravou	 byl	 od	 1.	 1.	 2007	 zřízen	 Re-
gistr  poskytovatelů  sociálních  slu-
žeb.	 Eviduje	 poskytovatele	 sociálních	
služeb,	 kterým	 bylo	 vydáno	 rozhodnutí	
o	 registraci.	 Zodpovědnost	 za	 jeho	 ve-
dení	 padla	 na	 krajské	 úřady.	 Registr	 je	
dostupný	na	odkaze	http://iregistr.mpsv.
cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_
ID=1618860559290_1.	
	 Hlavním	 koordinátorem	
sociálních	 služeb	 v	 zemi	
je	Ministerstvo	práce	a	so-
ciálních	 věcí.	 Zákon	 však	
přenesl	 hlavní	 roli	 působ-
nosti	v	oblasti	sociálních	služeb	na	kraje	
a	 obce.	 Přesněji	 byla	 kompetence	 svě-
řena	úřadům obcí s  rozšířenou působ-
ností	(ORP),	kterou	je	v	naší	části	kraje	
Tišnov	pro	dalších	58	městysů	a	obcí.	

Škála sociálních služeb 
	 Základními	 druhy	 sociálních	 služeb	
dle	zákona	tedy	jsou:
•	 	sociální	 poradenství	 poskytuje	 infor-

mace	 přispívající	 k	 řešení	 nepříznivé	
sociální	situace

•	 	služby	sociální	péče	pomáhají	osobám	
se	 „stabilizovaným	 zdravotním	 sta-
vem“	zajistit	jejich	fyzickou	a	psychic-
kou	soběstačnost,	s	cílem	umožnit	jim	
zapojení	do	běžného	života

•	 	služby	sociální	prevence	pomáhají	za-
bránit	 sociálnímu	 vyloučení	 a	 izolaci	
osob	tímto	ohrožených

Formy poskytování	sociálních	služeb:
•	 	Terénní:	 Sociální	 služba	 je	 uživateli	

poskytována	 v	 jeho	 přirozeném	 pro-
středí,	domově,	na	ulici	apod.	Příkla-
dem	je	pečovatelská	služba	nebo	stre-
etwork.

•	  Ambulantní:	Uživatel	dochází	do	zaří-
zení	 poskytujícího	 sociální	 služby.	 Ty-
pickým	příkladem	je	nízkoprahové	cen-
trum	pro	děti	a	mládež	nebo	poradna.

•	 	Pobytová:	Uživatel	 v	 zařízení	poskytu-
jícím	sociální	služby	bydlí.	Známe	 jako	
domovy	pro	seniory	či	chráněná	bydlení.

Slabiny legislativy a nutnost plánování
	 Zákon	 sám	 sice	 stanovil	 přesná	 pra-
vidla	 a	 definice	 sociálních	 služeb,	 svou	
jednoznačností	 ale	 „hodil	 vidle“	 do	 již	
rozběhnutého	 systému.	 Z	 hlediska	 uve-
deného	zákona	je	totiž	jasně	definováno,	
co	se	sociální službou	rozumí.	Je	to	čin-
nost nebo soubor činností zajišťujících 
pomoc  a  podporu  osobám  za  účelem 
sociálního začlenění nebo prevence so-
ciálního vyloučení.	Kromě	toho	je	strikt-
ně	stanoveno,	že	je	daná	služba	poskyto-
vána registrovaným poskytovatelem.	
	 V	rámci	právního	pojetí	tak	služba	po-
skytovaná	 potřebnému	 pouze	 rodinným	
příslušníkem	není	ze	zákona	sociální	služ-
bou.	Ze	zorného	pole	systému	tak	rovněž	
vypadla	např.	duchovní	služba	nebo	volno-
časové	 aktivity	 pro	 děti	 i	 seniory,	 pokud	
nesplňovaly	terapeutický	nebo	aktivizační	

cíl.	Sociální službou NENÍ	ani	tzv.	sociál-
ní	bydlení,	tedy	městem	poskytované	byty	
zvláštního	určení	pro	jinak	soběstačné	se-
niory,	jakým	je	Penzion – Centrum sociál-
ních služeb v Tišnově.	Dosavadní	pojem	
Dům	s	pečovatelskou	službou	tedy	zákon	
nezná.	 Zákon	 rovněž	 ponechal	 otevřenou	
otázku	 zařazení	 služeb	 na	 pomezí	 sociál-
ní	a	zdravotní	péče	(např.	domácí	hospic,	
LDN).	Důvodem	těchto	možná	diskutabil-
ních	mantinelů	je,	jak	jinak,	finanční	strán-
ka	podpory	poskytování	sociálních	služeb,	
ale	toho	se	dotkneme	o	něco	později.
	 Přísná	 pravidla	 a	 administrativní	 ná-
ročnost	ovšem	odradily	některé	dosavadní	
poskytovatele	 od	 dalšího	 provozu	 služeb	
(na	Tišnovsku	tak	např.	skončila	pečova-
telská	služba	v	Lomnici,	Dolních	Loučkách	
a	Drásově),	čímž	vznikla	potřeba	efektiv-
nějšího	plánování sociálních služeb,	nej-
lépe	v	rámci	celého regionu.	Jako	vhodný	
model	doporučil	Jihomoravský	kraj	komu-
nitní plánování	pro	území	ORP.

Komunitní plánování
	 „Uživateli jakékoliv služby, je v zásadě 
jedno, zda mu požadovanou službu poskytuje 
sociální, zdravotní nebo jiné zařízení,“	uvádí	
kontext	důvodů	pro	potřebu	plánování	slu-
žeb	Michal	Kudláček.	„Pro běžného člověka 
je důležité, aby měl potřebnou službu dostup-
nou tady a teď. A je nešťastný, když na ni 
musí čekat nebo když na ni nemá prostředky.“	
	 Současný	 čerstvě	 schválený	 a	 platný	
Komunitní plán sociálních služeb ORP 
Tišnov na období 2021–2023	je	rozsáh-
lým	 dokumentem,	 který	 vznikl	 v	 rámci	
šetření	poptávky	a	kulatých	stolů	v	roce	
2020,	 kde	 měli	 zastoupení	 potenciální	
uživatelé	 služeb,	 poskytovatelé	 sociál-
ních	služeb	v	regionu	a	zadavatelé	–	zá-
stupci	samospráv	obcí.	Diskutovaná	pro-
blematika	 speciálních	 skupin	 obyvatel	
a	 jejich	 potřeb	 byla	 základem	 pro	 popis	
stávající	situace	v	oblasti	sociálních	slu-
žeb	a	určení priorit a směru vývoje	so-
ciálních	služeb	v	Tišnově	a	obcích	správ-
ního	obvodu.	
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	 „Komunitní plánování funguje na Tišnov-
sku již od roku 2006,“	 vzpomíná	 Michal	
Kudláček.	„Za tu dobu došlo k markantní-
mu rozvoji a sociálních služeb máme na Tiš-
novsku hodně. Ale jak vzrůstají potřeby, 
a ty jsou nekonečné, zdroje zůstávají ome-
zené, a proto si musíme stanovovat i prio-
rity. Na Tišnovsku tak rozlišujeme sociální 
služby ještě na dvě skupiny, a to ‚domácí 
masové‘, kterými místní poskytovatelé sa-
turují potřeby širší veřejnosti.“	A	u	těch	je	
prioritou	udržet	rozsah	a	kvalitu	služeb,	
jak	čteme	v	Komunitním	plánu.	„Druhou 
skupinou jsou ‚dojíždějící‘, tedy služby 
s nadregionální působností, které mají 
specifickou cílovou skupinu a pracují s vy-
soce specializovanými pracovníky. Na těch-
to nadregionálních sociálních službách se 
obce podílejí finančně. S ohledem na jejich 
specializaci se nevyplatí tyto služby přímo 
v regionu zřizovat,“	 vysvětluje	 nutnost	
rozlišování	potřebnosti	Michal	Kudláček.	
	 Komunitní	plán	proto	k	současným	po-
skytovaným	službám	vytyčil	jen	tři	nově	
plánované	služby	jako	prioritní:
1.	 	chráněné	bydlení	pro	osoby	se	závaž-

ným	duševním	onemocněním	(rezervo-
vaná	kapacita	5	osob	v	zařízení	Senior	
Sen	s.	r.	o.	v	Deblíně)

2.	 	stacionář	pro	osoby	 s	kombinovaným	
postižením

3.	 	pobytová	odlehčovací	služba	pro	cílo-
vou	skupinu	senioři

	 Celý	 dokument	 je	 dostupný	 na	 htt-
ps://www.tisnov.cz/sites/default/files/
documents/2020/plan_soc_sluzby_kom-
plet_2020_final.pdf.	 A	 že	 je	 komunitní	
plánování	přínosné	a	v	rámci	ORP	Tišnov	
funguje	 výborně,	 téměř	 jednohlasně	 po-
tvrzují	 představitelky	 všech	 oslovených	
institucí.	„Co tu máme, nám 
jiné ORP mohou závidět,“	
potvrzuje	 ředitelka	 CSS	
Jana	Hutařová.

Kdo to všechno platí 
	 Zatímco	financování	zdravotních	úko-
nů	přesunul	stát	na	zdravotní	pojišťovny,	
financování	 sociálních	 služeb	 je	 mixem	
rozpočtové	 podpory	 (veřejné	 zdroje),	
hrazených	 služeb	 a	 dalších	 příspěvků.	
Základní	finanční	tok	řídí	kraj,	který	pře-
rozděluje	 poskytovatelům	 dotace	 MPSV	
a	svoje	vlastní	prostředky.	Obce	by	měly	
na	sociální	služby	přispívat	určitým	pro-
centem	rozpočtu	dle	pravidel	financování	
sociálních	služeb	v	JMK.	
	 Město	 Tišnov	 a	 obce	 ORP	 se	 nadto	
dohodly	 na	 tzv.	 solidárním  systému,	
jímž	 se	 obce	 již	 pátým	 rokem	 podílejí 
na  spolufinancování	 sociálních	 služeb	
celého	 regionu	 ve	 výši	 dle	 počtu	 svých	
obyvatel	s	trvalým	pobytem.	„Spoluúčast 
obcí ale není v zákoně zakotvena, je pouze 
doporučena a to nám při plánování působí 
jisté potíže,“	 doplňuje	 reálnou	 stránku	
fungování	Michal	Kudláček.	„V úhrnu se 
dostáváme na 90 % plánované spoluúčasti, 
což je ovšem velmi dobré, avšak problém, 
pokud chceme rozšířit některou ze služeb, 
protože zde se počítá s úplným předepsa-
ným podílem obcí.“ Některé	obce	se	zatím	
k	úplné	solidaritě	přesvědčit	nepodařilo. 
„Důsledkem je, že chybějící objem dotuje 
Tišnov ze svého v případě, že danou službu 
je zapotřebí rozšířit, ostatním službám těch 
zbývajících cca. 10% chybí,“	uzavírá.	
	 Se	 zvláštní	 žádostí	 na	 příspěvek	 obcí	
na	 poskytované	 služby	 se	 obrací	 i	 Ob-
lastní	 charita	Tišnov,	 a	 to	 „na obce ORP 
Kuřim, kde solidární systém není zaveden,“	
vysvětluje	ředitelka	Jaroslava	Klapalová,	
„podle toho, kterou sociální službu obyvatelé 
využívají.“	Obdobně	zapojuje	obce	do	pod-
pory	své	činnosti	i	společnost	Senior	Sen	
s.	r.	o.	Jednak	na	svou	službu	chráněného	
bydlení,	kterou	podporuje	městys	Deblín	
v	 rámci	dotací	na	opravy	a	úpravy	chrá-
něného	bydlení	a	další	obce	ORP	Tišnov.	
Současně	 společnost	 Senior	 Sen	 s.r.o.	
provozuje	 pečovatelskou	 službu,	 kterou	

poskytuje	v	odlehlých	obcích	i	na	soused-
ním	Bítešsku	v	Kraji	Vysočina,	které	už	
jsou	mimo	okruh	ORP	Tišnov.	
	 Zatímco	 příspěvkové	 organizace	 jako	
DpS	 Předklášteří	 nebo	 CSS	 Tišnov	 se	
mohou	 se	 svými	 rozpočty	 spolehnout	
na	 své	 zřizovatele,	 „nezanedbatelnou po-
ložkou našich příjmů jsou dary“,	 uvádí	
ředitelka	 Domu	 sv.	 Alžběty	 Věra	 Dvořá-
ková.	Na	systému	mimořádných	podpor,	
peněžních	darů,	příp.	sbírek	ostatně	fun-
guje	 celý	 svět	 neziskových	 poskytova-
telů	 sociálních	 služeb.	V	 široké	míře	 se	
to	týká	i	aktivit	Oblastní	charity	Tišnov.	
Pokud	 by	 ovšem	 někdo	 čekal	 horentní	
sumy,	 jak	potvrzují	 ředitelky	obou	 insti-
tucí,	 tyto	představují	 okolo	5–10	%	veš-
kerých	příjmů.	
	 Vedle	 plošného	 financování	 definoval	
zákon	 institut	 úhrad.	 Sociální	 služby	
totiž	 mohou	 být	 poskytovány	 bezplat-
ně,	 za	 úhradu	 nebo	 částečnou	 úhradu.	
Bezplatné	 služby	 zákon	 vyjmenovává.	
Na	druhé	straně	u	hrazených	služeb	sta-
novuje	 vyhláška	 maximální	 výše	 úhrad.	
Např.	pečovatelská	služba	rozhodně	není	
poskytována	 bezplatně,	 i	 když	 výše	 ná-
kladů	 na	 její	 poskytování	 není	 ani	 zda-
leka	pokryta	stanovenou	maximální	výší	
úhrady.	„Náklady na jednu hodinu pečova-
telské služby činí 549 Kč,“	uvádí	ředitelka	
Jaroslava	 Klapalová,	 „zatímco maximál-
ní sazba je jako u řady dalších hrazených 
služeb stanovena na 130 Kč/hod.“	 Rozdíl	
musí	být	uhrazen	z	jiných	zdrojů.	
	 S	obdobným	omezením	se	potýkají	po-
bytové	 sociální	 služby.	 „Maximální taxa 
úhrady za pobytové služby je 210 Kč/den,“	
uvádí	Michaela	Hofštetrová	Knotková,	za-
kladatelka	a	hlavní	motor	chráněného	by-
dlení	v	Deblíně.	„Když mi tu přišla inspekce 
z JMK, musela jsem dle standardů kvality 
poskytovaných služeb ještě začít rozlišovat 
taxu podle vybavenosti jednotlivých pokojů. 
Přičemž není vůbec dlouhodobě do plateb za-
počítávána inflace a nárůst cen.“	
	 Odebírané	 služby	 lze	 z	 hlediska	 pří-
jemců	hradit	z	tzv.	„příspěvku na péči“.	
To	 je	 zákonem	 zavedená	 pravidelně	 se	
opakující	 dávka	 (finanční	 příspěvek),	
o	 který	 si	 lze	 požádat	 prostřednictvím	
pracovišť	 Úřadu  práce  ČR.	 Příspěvek	
na	 péči	 je	 poskytován	 osobám	 závislým	
na	pomoci	 jiné	 fyzické	osoby	a	 je	určen	
na	úhradu	za	pomoc	a	péči,	která	je	osobě	
se	 zdravotním	 postižením	 poskytována	
rodinným	 příslušníkem,	 osobou	 blízkou,	
jinou	 osobou	 nebo	 registrovaným	 po-
skytovatelem	 sociálních	 služeb.	 O  tuto 
sociální  dávku  si  musí  osoba	 závislá	
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na	pomoci	jiné	osoby	požádat.	Není	na	ni	
nárok	automaticky.
	 Výše	příspěvku	na	péči	 je	dán	dle	ta-
bulek	vyhlášky	mírou	závislosti	toho,	kdo	
jej	 pobírá.	 „V případě Domova pro seni-
ory, kde je uživatelům poskytována kom-
plexní péče, inkasuje celý příspěvek přímo 
poskytovatel, a použije jej na úhradu péče,“	
uvádí	Věra	Dvořáková.	„Tím hradíme prá-
ci pečovatelek.“	V	ostatních	případech	jej	
pobírá	příjemce	a	je	na	něm,	zda	si	za	něj	
odpovídající	služby	uhradí.	
	 „Někdy však dojde na to, že k nám při-
chází uživatel zcela bez prostředků,“	 při-
pomíná	 výjimečné	 situace	 Michaela	 Ho-
fštetrová.	„Nebo že výše jeho příjmů nestačí 
na úhradu poskytovaných služeb,“	doplňuje	
Věra	Dvořáková.	„Takoví klienti teoreticky 
nedosahují na žádnou službu a státní soci-
ální sítí v podstatě propadají,“	 pokračuje	
paní	Hofštetrová.	„My jako soukromý po-
skytovatel ale máme jiné možnosti a jsme 
schopni takového člověka zadotovat,“	pou-
kazuje	na	přednost	a	důležitost	nestátní-
ho	 sektoru,	 což	potvrzuje	 i	 paní	 ředitel-
ka	ze	Žernůvky:	„U lidí, kteří nic nemají, 
přesto není důvod je nepřijmout. Oni totiž 
už nemají ani jinou možnost.“	A	to	 je	ko-
neckonců	 role	 sociální	 služby	 –	 zachrá-
nit	 před	 sociálním	 vyloučením.	 „Peníze 
se zase najdou, tomu věřím,“	uzavírá	Věra	
Dvořáková.	Jak	praví	i	staré	přísloví:	pe-
níze	budou,	ale	my	nebudeme.	Pomoci	je	
třeba	včas.	

Tišnovský sociální mix
	 Na	 Tišnovsku	 máme	 unikátní	 mix	
různých	poskytovatelů	sociálních	služeb	
pestré	 škály	 právní	 subjektivity.	 Pečo-
vatelskou	 službu	 nabízí	 příspěvková 
organizace  města  Tišnova	 –	 Centrum	
sociálních	 služeb.	 Své	 zařízení	 tu	 má	
Jihomoravský  kraj,	 jeho	 příspěvko-
vou  organizací	 je	 Domov	 pro	 seniory	
v	 Předklášteří.	 Druhý	 domov	 pro	 senio-
ry	 na	 Žernůvce	 funguje	 jako	 nezisková	
organizace	 provozovaná	 církevní  práv-
nickou osobou	Kongregace	Milosrdných	
sester	III.	řádu	sv.	Františka	pod	ochra-
nou	Svaté	Rodiny.	Třetí	pobytové	zařízení	
i	pečovatelskou	službu	v	Deblíně	provo-
zuje	 soukromá  společnost  s  ručením 
omezeným	 Senior	 Sen.	 A	 široká	 škála	
aktivit	Oblastní	charity	Tišnov	reprezen-
tuje	i	další	nestátní organizace	působící	
na	území	 regionu	zpravidla	 jako	spolky,	
ústavy	či	církevní	právnické	osoby.	
	 Pro	 každou	 ze	 služeb	 a	 institucí	 je	
typický	 jejich	 osobitý	 styl,	 ale	 i	 poslání	
a	jejich	příběhy	by	šlo	líčit	velmi	dlouho.	

Jak	se	však	sociální	služby	mění	a	trans-
formují,	 dochází	 i	 ke	 změnám,  které 
veřejnost,	a	často	ani	odborná,	nezazna-
menává	 či	 spíše	 nevezme  na  vědomí.	
Tak	není	ničím	neobvyklým	 i	 rozčarová-
ní	a	nejasnosti,	kterým	ke	vší	své	práci	
musí	sociální	instituce	čelit.	Na	závěr	to-
hoto	přehledu	si	tedy	dovolíme	dotknout	
tří	„příběhů“:

První:	Sociální byty CSS NEJSOU
Domov pro seniory 
	 Centrum	 sociálních	 služeb	 přes	 svůj	
název	 funguje	 především	 jako	 penzion	
s	 205	 byty	 zvláštního	 určení	 ve	 dvou	
budovách	 –	 na	 Králové	 a	 Na	 Čimperku.	
Zvláštní	určení	bytů	je	k	ubytování	seni-
orů	a	občanů	se	zdravotním	postižením,	
kteří	 potřebují	 pomoc	 s	 běžnými	 domá-
cími	pracemi	či	s	některými	úkony	péče	
o	 svou	 osobu.	 Uživatelé	 si	 byty	 prona-
jímají	 a	 platí	 za	 ně	 nájem.	 Další	 služby	
pečovatelské	 nebo	 zdravotní	 si	 přiob-
jednávají	 a	 hradí	 zvlášť.	 Služby	 nejsou	
automaticky	 poskytovány	 k	 ubytování.	
Penzion	 rovněž	 neslouží	 osobám,	 které	
již	nejsou	soběstačné.	Pro	ty	je	určen	Do-
mov	pro	seniory,	a	to	Penzion	CSS	NENÍ!	
„Přes tato zdůrazňování se stále setkáváme 
s nepochopením a falešnými očekáváními, 
protože veřejnost v nás vidí ‚Domov dů-
chodců‘ a často si to jak uživatelé, tak jejich 
rodiny nechtějí nechat vymluvit,“	vysvětlu-
je	hlavní	problém	chápání	role	CSS	jeho	
ředitelka	Jana	Hutařová.	
	 Domovy	 pro	 seniory	 poskytují	 kom-
plexní	 ubytovací,	 stravovací,	 pečova-
telskou	 a	 zdravotní	 službu.	 Takovým-
to	 zařízením	 je	 na	 Tišnovsku	 jen	 DpS	
v	 Předklášteří	 a	 Domov	 sv.	 Alžběty	
na	Žernůvce.	

Druhý:	Sociální služba není
ke zbohatnutí 
	 Dlouhodobé	nedůvěře	a	podezíravosti	
nejen	místních	v	Deblíně	musí	čelit	sou-
kromý	provozovatel	Chráněného	bydlení	
v	Deblíně	Senior	Sen	s.	r.	o.	„Jsme trnem 
v oku úředníkům na různých úrovních stát-

ní správy jako obchodní společnost, ale ku 
všeobecnému podivu fungujeme již osm let 
a věřím, že se nám renomé soukromých spo-
lečností v sociálních službách daří vylepšo-
vat,“	 říká	 Michaela	 Hofštetrová.	 Příval	
energie,	 který	 z	 její	 osoby	 vyzařuje,	 je	
jedinečný.	Dům	v	Deblíně	otevřela	v	roce	
2013,	 když	 hledala	 institucionální	 péči	
pro	 rodinného	 příslušníka,	 ale	 nikde	 jí	
podoba	péče	nevyhovovala.	„Nyní se naše 
verze domu o kapacitě 21 osob může ukázat 
jako ideální řešení pro budoucnost – MPSV 
upouští od podpory obrovských domovů 
pro seniory a chce více terénní formy služ-
by a domácí péče. Náš dům navíc nefungu-
je jako kasárna, ale domov, ve kterém jsou 
lidé svobodní,“ doplňuje.	Nevýhodou	pro-
jektu	 soukromé	 společnosti	 je	 nutnost	
daleko	 větší	 přísnosti	 v	 hospodaření,	
protože	není	napojena	na	 základní	 soci-
ální	 síť	 kraje,	 a	 tudíž	 nemá	 šanci	 žádat	
o	dotační	podporu.	I	tak	musí	plnit	přísné	
limity	výše	úhrad.	Na	druhé	straně	je	or-
ganizačně	 flexibilnější	 a	 pružně	 reaguje	
na	poptávku	a	klienty,	kteří	nejsou	jinými	
službami	zaopatřeni.	

Třetí:	Charitní síť je širší 
	 Na	stěně	kanceláře	ředitelky	Oblastní	
charity	 Tišnov	 Jaroslavy	 Klapalové	 visí	
barevná	mapa.	Znázorňuje	rozsah	působ-
nosti	tišnovské	Charity.	Ta	svou	činností	
pokrývá	 území	 území	 spravované	 z	 hle-
diska	duchovní	správy	tišnovským	děka-
nem,	a	 je	tedy	o	poznání	širší,	než	ORP	
Tišnov.	 Zahrnuje	 vedle	 Tišnovska	 i	 Ku-
řimsko,	 včetně	 některých	 obcí	 blanen-
ského	či	žďárského	okresu.	V	současnos-
ti	 zaměstnává	72	pracovníků,	 provozuje	
šest	 profesionálních	 sociálních	 služeb,	
dvě	zdravotnické	služby	a	půjčovnu	kom-
penzačních	pomůcek.	„Naše práce se roz-
víjí podle různých impulsů,“	uvádí	paní	ře-
ditelka.	„Jakožto pobočka Diecézní charity 
Brno sledujeme služby, které poskytují naše 
sesterské organizace, a příklady dobré praxe 
jinde. K tomu sledujeme potřeby lidí v regio-
nu. Máme k tomu opravdu mnoho příležitos-
tí skrze pečovatelskou a odlehčovací službu, 
i mobilní hospicový tým nebo nízkoprahové 
kluby a sociální poradenství. Odtud přiná-
šíme podněty na komunitní plánování, kde 
se vyhodnocuje, která služba je realizovatel-
ná a zda se dá do nabídky zařadit. Když je 
tedy problém, hledá se řešení.“	A	tak	by	to	
v	každé	komunitě	mělo	být.

Foto: archivy poskytovatelů
sociálních služeb na Tišnovsku

reportáž
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	 Železnice	 fascinovala	 lidi	 od	 svého	
vynálezu	 a	 dob,	 kdy	 se	 kolejnice	 drah	
rozeběhly	 po	 všech	 koutech	 světa.	 Když	
pak	 začala	 silniční	 doprava	 se	 železniční	
úspěšně	soupeřit	a	neodvratná	logika	eko-
nomiky	 posílala	 staré	 a	 málo	 využívané	
tratě	„do	důchodu“,	objevila	se	řada	milov-
níků	ocelových	ořů,	kteří	se	s	tímto	nehod-
lali	smířit.	 I	dnes	tak	rušené	a	zanikající	
tratě	čeká	různý	osud.	Na	některých	z	nich	
byly	zřízeny	a	provozovány	turistické vla-
ky,	 které	 alespoň	 s	 nostalgií	 připomínají	
zanikající	slávu	místní	dráhy.	A	občas	jsou	
tyto	 iniciativy	 tak	 životaschopné,	 že	 se	
na	ně	po	čase	zase	vrací	pravidelná	dopra-
va,	 jako	se	 to	podařilo	například	na	 trati	
z	Moravských	Budějovic	do	Jemnice	nebo	
na	populárních	Jindřichohradeckých	úzko-
kolejkách.	Jinde	se	muzejní	spolky	podja-
ly	i	tak	složitého	úkolu,	jakým	byla	úplná	
obnova již zcela rozebraných tratí,	a	je-
jich	 vzrůstající	 využití	 ukazuje,	 že	 láska	
k	železnici	patří	mezi	významné	turistické	
fenomény	schopné	vrátit	k	životu	i	zmize-
lou	minulost.	Příkladem	je	obnovená	důlní	
železnice	ze	Zastávky	u	Brna	do	Zbýšova.	
Rozvoj	moderní	cykloturistiky	pak	dal	bý-
valým	 železnicím	 ještě	 zcela	 jiný	 rozměr,	
a	to	je	využití drážních těles	k	přebudo-
vání	 na  cyklostezky.	 I	 když	 toto	 řešení	
berou	 železniční	 nostalgici	 jako	 poslední	
hřebík	 do	 rakve	 nadějí	 na	 obnovy	 zruše-
ných	tratí,	projekt	tzv.	Drážních	stezek	je	
pro	využití	již	jednou	vybudovaných	náspů	
a	mostů	a	bezmotorové	cestování	krajinou	

velmi	oblíbený	a	populární.	Stará Tišnov-
ka,	 tedy	původní	 trať,	která	v	19.	 století	
spojila	 Tišnov	 s	 Brnem,	 stojí	 tak	 trochu	
na	pomezí	a	teprve	před	svým	využitím.

Osudy Staré Tišnovky
	 Již	dříve,	když	jsem	žil	v	Brně	a	často	
jsme	 vyráželi	 na	 výlety	 do	 Tišnova	 vla-
kem	z	královopolského	nádraží,	mi	přišlo	
divné,	 proč	 se	 Tišnovská	 jmenuje	 ulice	
kdesi	na	pomezí	Černých	Polí	a	Husovic,	
a	 ne	 někde	 v	 Králově	 Poli	 nebo	 Řečko-
vicích,	 když	 Tišnov	 leží	 od	 Brna	 tímto	
směrem.	Teprve	seznámení	s	historií	pů-
vodní	tišnovské	trati	a	zejména	vzkříšení	
některých	 jejích	 fragmentů	právě	v	sou-
sedství	 dnešní	 Tišnovské	 ulice	 ukazuje	
oprávněnost	situování	tohoto	názvu	prá-
vě	do	SZ	brněnských	čtvrtí.	
	 28,4 km	dlouhá	trať	byla	vybudována	
v	80.	letech	19.	století	rakouskou	společ-
ností	státní	dráhy	(StEG)	a	zprovozněna	
2.	července 1885,	přičemž	slavnostního	
otevření	se	dočkala	5.	července,	kdy	při-
jel	 do	 Tišnova	 první	 vlak.	 Zahájení	 pro-
vozu	bylo	zejména	prostými	lidmi	přijato	
s	 nedůvěrou	 a	 bázní,	 jak	 zaznamenává	
tišnovská	kronika,	kdy	lidé	o	železnici	ří-
kali	„Čert	jede!“	V	počátcích	provozu	byla	
jízdní	doba	1	hodinu	30	minut.	I	na	tuto	
jízdní	 dobu	 bylo	 nahlíženo	 skepticky,	
jak	 je	vidět	z	dobové	karikatury.	Po	pár	
letech	 tak	 žádali	 po	 vedení	 železnice	
tišnovští	 radní	zrychlení,	aby	byly	vlaky	
lidmi	více	využívány.	

	

V	Brně	byla	 trať	nejprve	odbočkou	z	 již	
dříve	postavené	tratě	Brno	–	Česká	Tře-
bová.	Posléze	byla	Tišnovka	prodloužena	
spojovací	tzv.	Svitavskou pobřežní drá-
hou	až	téměř	na	hlavní	nádraží	otevřenou	
10.	ledna	1890.	
	 V	roce	1938	bylo	rozhodnuto	o	stavbě	
nové  dvojkolejné  tratě	 spojující	 Brno	
a	 Německý	 (Havlíčkův)	 Brod.	 Zpoždění	
dané	 událostmi	 2.	 světové	 války	 způso-
bilo,	 že	 trať	 byla	 uvedena	 do	 provozu	
20. prosince 1953.	Protože	v	úseku	Krá-
lovo	Pole	–	Kuřim	byla	trasa	téměř	shod-
ná	se	starou	Tišnovkou	a	kolem	Čebína	
využila	 trasu	 s	 vhodnějšími	 sklonovými	
poměry,	 byla	 stará	 trať	 mezi	 Královým	
Polem	a	Tišnovem	zrušena.	Osobní	vlaky	
nadále	 jezdily	 mezi	 brněnským	 hlavním	
nádražím	a	Královým	Polem	po	staré	drá-
ze	přes	Zábrdovice.	Tento	vnitroměstský	
úsek	 byl	 zrušen	 až	 v	 květnu	 1962,	 kdy	
byla	 osobní	 doprava	 přesměrována	 přes	
Židenice	a	Maloměřice.	Tím	zanikla	celá	
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po sTopácH sTarÉ TIŠnoVKY
na trase Z tišnOva až dO brna

Vladimír Vecheta

Stará Tišnovka v Hradčanech.

Karikatura provozu Tišnovky. Zdroj: Fotorevue Tišnov Bývalá budova nádraží v České. Foto: Radek Pohanka
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stará	Tišnovka	pro	pravidelnou	přepravu	
osob	i	nákladu.	
	 Z	původní	trati	zůstal	využíván	pouze	
5 km	dlouhý	úsek	z	Tišnova	jako	náklad-
ní	vlečka k lomu a vápence u hory Če-
bínka.	Začátkem	21.	století	po	ukončení	
provozu	 v	 lomu	 byla	 vlečka	 zkrácena	
po	staniční	patník	3,8	km	pouze	k	rozvod-
ně	Čebín.	Do	dnešních	dnů	zůstaly	i	frag-
menty	spojky	z	nového	královopolského	
nádraží	ke	starému,	z	něhož	se	dochovaly	
kolejnice	 vlečky	 v	 části	 areálu	 Královo-
polské	 strojírny,	 a	 dále	 část	 Svitavské	
pobřežní	 dráhy	 využívané	 nákladními	
vlaky	do	brněnských	podniků.	Její	aktivní	
napojení	bylo	zrušeno	v	roce	1970.	

Po zachovaných fragmentech trati
	 Výlet,	na	kterém	stopujeme	fragmenty	
původní	trati,	můžeme	absolvovat	autem,	
ale	 skoro	 nejlepší	 způsob	 je	 na  kole,	
s	nímž	se	pak	po	nové	trati	můžeme	z	br-
něnského	centra	zase	pohodlně	do	Tišno-
va	vlakem	vrátit.	
	 První	zajímavý	artefakt	staré	Tišnovky	
najdeme	hned	na	současném	tišnovském	
nádraží.	Když	pomineme	dodnes	sloužící	
historickou	 budovu	 nádraží,	 kterou	 ne-
mám	zrovna	na	mysli,	je	to	počáteční	pat-
ník	celé	trati.	I	když	by	se	zdálo,	že	trať	
budovaná	ve	směru	do	Tišnova	bude	„sta-
ničená“	z	Brna,	populární	patník	s	magic-
kou	kilometráží 0,0	se	nachází	v	Tišno-
vě.	Dřepí	na	okraji	kolejiště	na	náspu	jen	
pár	desítek	metrů	v	sousedství	dnešního	
supermarketu	Penny.	V	místě,	kde	se	ko-
leje	staré	Tišnovky	odpojují	od	nové	trati.	
	 Protože	dalších	3,8	km	trati	má	dosud	
kolejový	 svršek,	 sledovat	 průběh	 trati	
můžeme	spíše	ze	souběžných	ulic.	V	Tiš-
nově	běží	mezi	paralelními	ulicemi	Brněn-
ská	a	Wagnerova,	kde	si	lze	povšimnout	
i	zachovaných	patníků	trati	s	narůstající	
pravidelností	 0,1	km.	 Po	 přejezdu	 Ol-
brachtovy	se	stará	trať	přibližuje	k	nové	
pod	 Trncem	 u	 hradčanského	 nádraží,	
kde	paralelně	se	starou	tratí	vede	pěšina	
a	polní	cesta	až	k	potoku	Lubě.	Poslední	
kus	kolejí	pak	 je	možné	navštívit	u	roz-
vodny	Čebín.	Za	patníkem	3,8	už	pokra-
čuje	jen	zachovaný	násep,	v	tomto	úseku	
ale	místy	zarostlý.	
	 Dalším	 historickým	 milníkem	 trati	
jsou	budovy	bývalého nádraží v Dráso-
vě	č.p.	264	a	265.	I	když	se	 již	změnily	
v	rodinné	domy,	kolorit	okolí	i	rysy	budov	
svědčí	neomylně	o	jejich	původní	nádraž-
ní	 funkci.	O	kousek	dál	zůstal	v	travna-
tém	pruhu	náspu	zasazený	osiřelý	patník 
kilometráže 5,0.

Budoucí cyklostezka do Kuřimi
	 Proměna	 drážního	 úseku	 mezi	 Drá-
sovem	 a	 Kuřimí	 v	 polní	 cestu	 hojně	 vy-
užívanou	 cyklisty	 k	 bezpečné	 dopravě	
mimo	silnici	předznamenává	plánovanou	
budoucnost	staré	Tišnovky.	Její	dráha	ob-
cházející	 v	 elegantních	 obloucích	 kopce	
Čebínku,	Zlobici	a	Zborov/Cimperk	je	za-
chycena	ve	studii	 výstavby	cyklostezky	
spojující	Tišnov	a	Brno.	Po	vybudování	se	
počítá	i	s	napojením	trasy	na	evropskou	
cyklistickou	síť	EuroVelo	4,	která	zatím	
na	své	vyznačení	na	jižní	Moravě	čeká.	
	 V	sousedství	bývalé	vápenky	pod	Če-
bínkou	míjí	Tišnovka	vápencové	ostrovní	
skály	Malhostovickou pecku	a	Drásov-
ský  kopeček.	 Zejména	 nyní	 v	 jarních	
měsících	 nelze	 nedoporučit	 návštěvu	
těchto	podivuhodných	 lokalit.	Nejen	pro	
krásný	rozhled	do	kraje,	který	skýtá	Pec-
ka.	 Stráně	 obou	 kopečků	 nyní	 ozdobily	
ve	 velkém	 kalichy	 konikleců,	 zatímco	
skalky	se	rozsvítily	žlutou	tařicí.	
	 V	 polním	 úseku	 do	 Kuřimi	 pak	 nara-
zíme	 ještě	na	dva	 fragmenty	bývalé	trati.	
Jedním	je	mostek	v	sousedství	vodojemu,	
který	 vyčnívá	 nad	 okolní	 terén.	 U	 rybní-
ka	Srpek	na	kraji	Kuřimi,	kde	tratě	staré	
a	nové	Tišnovky	splývají,	 je	v	ulici	Luční	
viditelný	 fragment	opěrných	pilířů	rovněž	
již	zrušené	trati	do	Veverské	Bítýšky,	která	
se	na	tomto	místě	od	Tišnovky	odpojovala.

Údolí Ponávky
	 Druhý	výrazný	celek	bývalé	 trati	 před-
stavuje	 úsek	 vedený	 údolím	 potoka	 Po-
návky	 mezi	 Českou	 a	 Řečkovicemi.	 Jak	
s	 oblibou	 připomínají	 materiály,	 vzpomín-
kou	 na	 starou	 trať	 je	 nádražní  budova 
u zastávky Česká,	která	stojí	k	nové	trati	
jaksi	 šikmo.	 Ukazuje	 tak	 původní	 vedení	
Tišnovky.	 Ta	 kopírovala	 v	 potočních	 údo-
lích,	kam	ve	směru	na	Brno	vstupuje,	více	
okolní	terén	a	vlnila	se	v	náspech,	mostech	
a	zářezech.	Většinu	jejího	průběhu	kopíruje	
v	souběhu	polní	cesta	(a	budoucí	cyklostez-
ka),	 značená	 jako	 Stezka  zdraví  Brno–
Lelekovice.	V	zahrádkářské	kolonii	nepře-

hlédneme	 opěrné	 pilíře	 bývalého	 mostku.	
V	lesním	úseku	pak	dřímá	několik	kamen-
ných	 propustků	 pod	 kompletně	 zachova-
lým	náspem.	Největší	klasikou	tohoto	úse-
ku	je	ale	bývalé nádraží Jehnice.	Budova	
je	 sice	 už	 značně	 přestavěná	 pro	 potřeby	
bydlení,	 majitel	 ale	 zachoval	 na	 původní	
straně	budovy	dokonce	i	ceduli	někdejšího	
staničního	názvu.	Stanice	sloužila	déle	než	
stará	trať.	Až	do	roku	1966	tu	zastavovaly	
vlaky	i	sousední	nové	trati.	Po	té	zastávka	
pro	odlehlost	a	nevyužívanost	zanikla.	Ob-
jekt	je	soukromý,	do	budovy	není	přístup.
	 Starou	Tišnovku	připomíná	ještě	jeden	
unikátní	 projekt	 sochaře	 Patrika	 Vlčky	
ze	zdejšího	Vránova	mlýna.	Ve	spolupráci	
s	 občanským	 sdružením	 Re	 a	 podporou	
města	 Brna	 proběhla	 rekultivace	 300	m	
náspu	 staré	 trati	 na	 výstavu	 v	 plenéru.	
Následné	 sochařské  symposium	 s	 ná-
zvem	 „Tišnovka“	 sem	 instalovalo	 čtyři	
sochařská	díla	–	Brána kozorohů	(Jiří	Hlu-
šička),	 Tichý rozhovor	 (Zdeněk	 Machá-
ček),	Příkrov	(Peter	Macek	a	Patrik	Vlček)	
a	Hraničník	 (Miloš	Vlček	a	Lukáš	Vlček).	
Více	jak	20	let	od	instalace	však	proměnilo	
místo	a	příroda	si	znovu	bere	rekultivova-
ný	prostor	zpět.	Nyní	už	toho	na	pěšině	za-
růstajícího	náspu	moc	k	obdivování	není.

„Tišnovské“ parky
	 Ačkoliv	Tišnovka	představuje	pro	obce	
a	 města	 na	 její	 trase	 cennou	 historickou	
etapu,	nejvíce	se	o	této	technické	památce	
dozvíme	nakonec	v	Brně.	Nedávno	revita-
lizovaný	 Park  Tišnovka	 (49.2092944	 N,	
16.6257719	E)	v	sousedství	ulice	Tišnov-
ské	na	pomezí	Černých	Polích	a	Husovic	
obnovil	 a	 zároveň	 připomenul	 zašlou	 že-
lezniční	 minulost	 této	 lokality.	 Rozkládá	
se	 v	 místě	 někdejší	zastávky  a  výhybny 
Cacovice,	 později	 zvané	Brno–Husovice.	
Tu	 dnes	 připomíná	 přístřešek	 ve	 tvaru	
železniční	 zastávky,	 kde	 je	 historie  trati 
připomenuta  na  řadě  informačních  pa-
nelů.	 I	 někdejší	 kolejiště	 evokuje	 probí-
hající	 štěrková	 cesta	parkem.	Z	parku	 je	
krásný	 výhled	 na	 níže	 položené	 někdejší	
město	Husovice.	Z	kamenných	artefaktů	je	
zachován	propustek	 trati	 severněji	 v	par-
ku	Marie	Restituty	a	opěry mostu,	kterým	
trať	překonávala	ulici	Vranovskou.
	 Závěrečný	úsek	Svitavské	pobřežní	drá-
hy	od	ulice	Cejl	až	za	hypermarket	Albert	je	
cyklostezka.	Park	za	parkovištěm	na	ulici 
Tkalcovská	 pak	 protínají	 poslední	 relik-
ty	kolejí	 vleček	odpojujících	 se	od	hlavní	
dráhy	do	přilehlých	podniků.	K	hlavnímu	
nádraží	už	směřuje	jen	hlavní	násep	nové	
trati.	Tady	své	putování	už	skončíme.	
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Nový přístřešek „zastávky“ v parku Tišnov-
ka v Brně.  Zdroj: Panorama mapy.cz
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	 Cílem  druhého  ročníku  projektu 
Galerie  Josefa  Jambora  Umění ve veřej-
ném prostoru	 je	 reflektovat	 na	 různých	
místech	v	městě	Tišnově	významná	díla	
současného	 vizuálního	 umění,	 která	
ve	 výtvarném	 procesu	 využívají	 nových	
technologií	 a	 mohou	 překvapivě	 oslovit	
široké	 publikum,	 včetně	 obyvatel	 a	 ná-
vštěvníků	města,	pro	něž	není	prohlídka	
galerijních	 výstav	 prioritou.	 Setkáním	
s	 artefakty	 ve	 veřejném	 prostoru	 města	
se	veřejnost	seznamuje	s	tzv.	živým	umě-
ním,	které	prací	s	netradičními	materiály	
obohacuje	naše	estetické	vnímání	o	neče-
kané	a	experimentální	hodnoty.	
	 V	uplynulém	roce	proběhl	první	 inici-
ační	ročník	tišnovského	OPEN AIR fes-
tivalu Umění ve veřejném prostoru	umístě-
ním	 sochy	 Spojenců	 Veroniky	 Psotkové	
na	zahradě	GJJ	a	městské	knihovny	a	in-
tervencí	sochy	anděla	Martina	Skalické-
ho	s	názvem	Nedělám	si	strachy	v	parku	
pod	 radnicí.	 Obě	 sochařská	 díla	 vyvola-
la	 mimořádný	 divácký	 ohlas.	 Zejména	
socha	 Martina	 Skalického	 pod	 radnicí	
se	 stala	 místem,	 kde	 si	 lidé	 pořizovali	
vlastní	„selfíčka“	a	ta	si	přeposílali	na	so-
ciálních	 sítích.	Lidová	 slovesnost	 si	 pro	
Skalického	 obdivovanou	 i	 odsuzovanou	
sochu	 vytvořila	 vlastní	 název	 a	 Padlý 
anděl	 se	 na	 čas	 stal	 uměleckou	 atrakcí	
města	 Tišnova.	 Samotné	 město	 se	 nově	
do	obecného	povědomí	zapsalo	jako	turi-
stická	destinace	s	kreativním	duchem.

Kteří z Vetřelců navštíví tišnovský
veřejný prostor letos?
	 Na	Den	Země	ve	čtvrtek	dne	22.	dub-
na	 odhalíme	 v	 Tišnově	 sochařské	 inter-
vence	 brněnského	 autora	 a	 pedagoga	
FaVU	 Tomáše  Medka Cloud (2020)	
a	Paprika II.	(2018)	v	parku	pod	radnicí	
a	ve	Farské	zahradě.	Jedná	se	o	umělec-
ká	díla	zhotovená	progresivní	technologií	
3D	tisku	z	plastu	a	laminátu.	Pokud	vás	
při	toulkách	Brnem	zaujalo	sousoší	s	žá-
rovkami	 zvané	 Pocta	 Edisonovi,	 vytvo-
řené	 roku	 2008	 jako	 připomínka	 Ediso-
nova	 elektrického	 osvětlení	 Mahenova	
divadla	 (1882),	 instalované	 roku	 2010	
na	 rozhraní	Malinovského	náměstí	mezi	
obchodním	 domem	 Centrum	 a	 Maheno-
vým	divadlem,	pak	připomínáme,	že	jeho	
autorem	 je	 právě	 sochař	 Tomáš	 Medek.	

Jeho	mimořádně	zdařilá	a	úspěšná	socha,	
která	vzešla	vítězně	z	prestižně	obsazené	
veřejné	 soutěže,	 se	 navečer	 rozsvěcuje	
světly	zabudovanými	v	podstavci	nesou-
cím	 vzdušný	 skelet	 se	 čtveřicí	 elektric-
kých	žárovek.
	 Tomáš  Medek	 (*1969)	 žije	 a	 tvoří	
v	Brně.	Od	roku	2008	působí	na	Fakultě	
výtvarného	umění	VUT	Brno	při	Ateliéru	
sochařství	 I.	 Michala	 Gabriela.	 Jako	 je-
den	z	průkopníků	modelování	soch	v	3D	

tisku	uplatňuje	své	zkušenosti	a	poznat-
ky	na	poli	3D	technologií.	Vytváří	plasti-
ky	 a	 objekty	 organických	 tvarů	 inspiro-
vané	rostlinným	světem.	Tuto	sérii	autor	
nazývá	Nature (bio) Insights.	Výchozí	ná-
mět	 převzatý	 z	 rostlinného	 světa	 tvoří	
makrostruktury	objektů	abstrahovaných	
do	složitých	tvarů	s	žebrovou	strukturou,	
která	 je	 inspirovaná	 trojúhelníkovými	
nebo	 čtvercovými	 prostorovými	 sítěmi	
počítačových	 3D	 technologií.	 Od	 roku	
2005	jsou	některé	objekty	přímým	3D	vý-
tiskem	z	počítače,	zhotovené	z	ABS	plas-
tu	či	sádrového	kompozitu.	Naskenovaná	
data	objektů	přenese	autor	do	počítače,	
kde	 pak	 pracuje	 s	 jejich	 různými	 řezy	
anebo	objekty	deformuje,	perforuje	a	kon-
struuje	nové	vnitřní	struktury,	které	poté	
nechá	vytisknout	v	3D	tiskárně	v	již	zmí-
něném	materiálu.	Jeho	velkým	úspěchem	

této	 série	 byla	 realizace	 ve	 francouzské	
Remeši	v	roce	2008,	kde	autor	vyhrál	me-
zinárodní	soutěž	na	realizaci	ve	veřejném	
prostoru.	 Socha	 s	 názvem	 Uroboros	 má	
pro	Medka	 typický	spirálovitý	 tvar,	 jenž	
se	jako	prototyp	objevil	nejprve	ve	dřevě,	
výsledný	objekt	je	ztvárněn	v	oceli.	V	po-
slední	době	se	autor	věnuje	také	grafice.	
Vytváří	rozměrné	digitální	tisky	na	plát-
ně,	 jež	 mají	 stejně	 jako	 jeho	 sochařské	
objekty	formu	struktur	inspirovaných	po-
čítačovou	3D	technologií.

Galerie Na dvorku Jamborova domu
	 Souběžně	s	otevřením	Farské	zahrady	
veřejnosti	v	dubnu	otevřela	Galerie	Jose-
fa	Jambora	instalací	soch	Ireny Armuti-
disové ml.	 další	 výstavní	prostor,	který	
nese	název	Galerie Na dvorku.	Jedná	se	
o	 zušlechtění	 současného	 zanedbaného	
prostoru,	 zasutého	 místa	 mezi	 galerií	
a	knihovnou,	které	jsme	upravili	na	odpo-
činkovou	zónu	oživenou	uměním.	Promě-
na	dosud	nevlídného	dvorku	na	výstavní	
prostor	doplněný	sezením	přispěje	k	jeho	
celkové	úpravě	a	vnese	více	života	do	pa-
sáže	 mezi	 Farskou	 zahradou	 a	 Brněn-
skou	 ulicí.	 Název	 nového	 prostoru,	 kde	
hodláme	 prezentovat	 současné	 umění,	
připomene	znalcům	uměnovědné	historie	
Malostranské	dvorky,	legendární	výstavu	
neoficiálního	umění	uspořádanou	v	 roce	
1981	 v	 zapomenutých	 zákoutích	 vnitř-
ních	dvorů,	náměstíček	a	dvorků	pražské	
Malé	 Strany.	 Výstava	 uměleckých	 inter-
vencí	 v	 Malostranských	 dvorcích	 (dnes	
již	 často	 zastavěných)	 narušila	 v	 době	
normalizačního	bezčasí	strnulost	oficiál-
ního	umění	komunistického	režimu,	kte-
rý	akci	v	následujícím	roce	zakázal.

Měks

VýTVarnÉ umění Ve VeřejnÉm prosToru
Marta Sylvestrová a Radka Kaclerová

Jednu sochu Tomáše Medka najdete ve Farské zahradě. Foto: archiv autora



TN 05/2021 35

	 Vážení	příznivci	kultury	a	zejména	klasic-
ké	hudby,	s	vírou,	že	se	nám	společně	podaří	

překonat	pandemii,	jsme	v	loňském	září	spustili	abonentní	cyk-
lus	Kruhu	přítel	hudby	na	sezónu	2020/21.	Měli	jsme	připravený	
krásný	a	pestrý	program	sedmi	koncertů.	Bohužel	se	ukázalo,	
že	se	COVID-19	nepodaří	porazit	 tak	rychle,	 jak	 jsme	doufali.	
A	tak	se	stalo,	že	bylo	možné	realizovat	pouze	jeden	jediný	kon-
cert	 na	 začátku	 sezóny.	Adventní	koncert	Pavla	Šporcla	 jsme	
museli	 vloni	 zrušit	 a	 začali	 jsme	přesouvat	další	naplánované	
koncerty	s	vírou,	že	v	první	půli	roku	2021	se	nám	podaří	na-
bouranou	sezónu	alespoň	nějak	zachránit.	Opět	 jsme	prohráli.	
Bohužel	z	veškerých	oficiálních	míst,	primárně	z	Ministerstva	
kultury	a	Ministerstva	zdravotnictví	neexistují	žádné	relevantní	
informace,	o	které	bychom	se	dokázali	opřít,	stejně	jako	jakýko-
li	variantní	scénář	či	návod	na	to,	za	jakých	podmínek	vůbec	lze	
plánovat	návrat	živé	kultury	do	našich	životů.
	 Jsme	proto	bohužel	donuceni	k	předčasnému	ukončení	abo-
nentního	 cyklu	 Kruhu	 přátel	 hudby	 sezóny	 2020/21,	 protože	
již	nejsme	schopni	naplnit	její	program.	Z	toho	důvodu	musíme	
přistoupit	k	refundaci vstupného stávajícím abonentům.	Abo-
nentky	uhradíme	všem	držitelům	převodem	na	jejich	účet.	Proto	
zdvořile	prosíme,	aby	se	obrátili	na	naše	kolegyně	z	Turistické-
ho	informačního	centra,	které	jim	s	tím	pomohou.

	 Přes	to	všechno	se	nevzdáváme.	Koncerty,	které	se	nepoda-
řilo	uskutečnit,	se	pokusíme	umístit	do	příští	sezóny.	 Již	dnes	
máme	například	domluven	náhradní	termín	adventního	koncer-
tu	Pavla	Šporcla.	Ukončení	každé	sezóny	KPH	tradičně	obsta-
rával	Tišnovský komorní orchestr,	mělo	tomu	tak	být	i	letos	
v	květnu.	Víme,	že	tento	termín	nebude	možné	zabezpečit,	a	pro-
to	 jsme	 s	 naším	 domácím	 souborem	 dohodli	 přesun	 koncertu	
na	středu	30.	6.	2021.	Akce	se	uskuteční	netradičně	v	zahra-
dě	Parku	pod	kostelem.	Posluchači	se	mohou	těšit	na	skladby	
z	díla	Mendelssohn-Bartoldiho,	Stamice	či	Warlocka.	Našim	věr-
ným	držitelům	abonmá	KPH	na	sezónu	2020/21	chceme	vyjád-
řit	vděčnost	alespoň	tím,	že	na	tento	koncert	budou	mít	vstup	
zdarma	a	připravíme	pro	ně	místa	v	první	řadě.

	 V	 loňském	 roce	 se	 tišnovská	 knihov-
na	zapojila	do	projektu	Bookstart,	který	
nese	 v	 českých	 podmínkách	 krásný	 ná-
zev	 S	 knížkou	 do	 života.	 Ani	 letos	 nově	
narozená	miminka	v	našem	městě	o	svůj	
předčítánkový	balíček	nepřijdou.	Startuje	
totiž	2.	ročník	tohoto	skvělého	projektu.
	 Jeho	 cílem	 je	 podpořit	 rozvoj	 verbál-
ních	schopností	a	imaginace	nejmenších	
dětí	a	probudit	jejich	zájem	o	knihy	a	čte-
ní.	Zároveň	chceme,	aby	rodiče	pochopili	
význam	čtenářských	dovedností	pro	roz-
voj	dítěte	i	jeho	budoucnost,	i	to,	že	jed-
nou	z	nejdůležitějších	věcí,	kterou	mohou	
udělat	pro	své	děti	od	nejútlejšího	věku,	
je	věnovat	jim	svůj	čas	a	strávit	jej	spo-
lečně	nad	knihou.
	 Vyzýváme	 tedy	 všechny	 rodiče	 dětí	
narozených	v	 letošním	 roce,	 aby	navští-
vili	tišnovskou	knihovnu	a	převzali	si	zde	
dárkovou	sadu	S	knížkou	do	života	jako	
první	 knižní	 dárek	 pro	 svoje	 děťátko.	

Sada	mimo	 jiné	 obsahuje	 poukaz	na	 re-
gistraci	dítěte	do	knihovny	zdarma.
	 Rodiče	 s	 dětmi	 rádi	 uvítáme	 na	 spe-
ciálně	 připravených	 akcích	 pro	 nejmen-
ší,	 především	 na	 pravidelném	 Knižním	
Klubíku,	který	bude	probíhat	každou	dru-
hou	středu	v	měsíci	od	10	hodin.	Program	
střídá	čtení	a	povídání	(říkadla,	veršova-
né	 pohádky),	 pohybové	 (rytmizujeme,	
cvičíme)	a	další	aktivity,	které	zvládnou	

děti	 do	1	 roku	 věku.	Rodičům	nabízíme	
praktickou	 i	 metodickou	 radu	 v	 oblasti	
dětského	čtenářství,	orientaci	v	nabídce	
kvalitní	 literatury	 pro	 děti,	 prostor	 pro	
sdílení	 s	ostatními	 rodiči	a	další	 služby.	
Součástí	 těchto	 aktivit	 budou	 také	 zají-
mavé	besedy	o	výchově	a	vývoji	dětí.

Měks

KruH přáTel HudbY 2020/21 – refundace
Pavel Hanák

dárKoVÉ seTY pro mImInKa podruHÉ
Dagmar Kopřivová

ObNOVENÍ ZASÍLáNÍ
UPOMÍNEK

Milí	čtenáři,	knihovna	je	pro	vás	ote-
vřena	v	omezeném	režimu	již	od	úno-
ra	2021	pro	výdej	i	vracení	knih.	Z	to-
hoto	 důvodu	 jsme	 obnovili	 zasílání	
upomínek	a	od	1.	5.	2021	začneme	též	
vybírat	 zpozdné	 (poplatky	 z	 prodlení	
–	tak	je	to	uvedeno	v	ceníku	a	v	kni-
hovním	řádu),	které	vzniklo	před	uza-
vřením	knihovny.	Prodlužovat	můžete	
e-mailem,	telefonicky	či	osobně.
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	 Nebudeme	si	nic	namlouvat.	V	Tišnově	žád-
nou	výstavu	 francouzských	 impresionistů,	su-

rrealistů	nebo	slavných	renesančních	malířů	nikdy	neuvidíme.	
	 Za	„velkými“	umělci	musíme	přinejmenším	do	Prahy,	ale	spíš	
pak	do	vídeňské	Albertiny.	Ovšem	za	Monou	Lisou	musíme	až	
do	 francouzského	 Louvru	 a	 Michelangelova	 Davida	 jinde	 než	
v	galerii	Uffizi	ve	Florencii	zkrátka	neuvidíte.	
	 Proto	náš	spolek	Continuum	vitae	pojal	před	léty	nápad	alespoň	
částečně	přenést	světoznámá	díla	velkých	umělců	do	našeho	malého	
města.	A	protože	nemá	cenu	vystavovat	vytištěné	kopie	těchto	děl	

někde	v	galerii	(to	by	bylo	spíš	k	smíchu),	chtěli	jsme	přiblížit	lidem	
tato	díla	lehkou	formou	happeningu,	spojenou	s	procházkou	v		parku.
	 A	krásný	park	se	před	pár	lety	dokončil.	Farská	zahrada	se	
minulý	rok	tak	trochu	proměnila	v	renesanční	zahradu	Leonar-
da	da	Vinciho.	Veřejnost	tuhle	akci	ocenila	velkou	návštěvností	
i	četnými	pochvalnými	ohlasy.	
	 Proto	jsme	se	na	tento	rok	rozhodli	ve	spolupráci	s	Inspirem,	
Karasovým	divadlem,	MAS	Brána	Vysočiny,	KVJ	Tišnov,	MěKS	
Tišnov	a	samotným	městem	Tišnovem	proměnit	Farskou	zahra-
du	v	Zahradu pozemských rozkoší Hieronyma Bosche.	
	 Boschovy	obrazy	ani	po	více	než	pěti	stech	letech	nepřestá-
vají	diváky	fascinovat.	A	protože	scény	Boschových	pláten	jsou	
mnohovrstevné,	chceme,	pokud	situace	s	epidemií	alespoň	tro-
chu	dovolí,	udělat	vícevrstevnou	i	letní	výstavu.	
	 Proto	kromě	vystavených	kopií	jeho	slavných	maleb	chystáme	
spoustu	doprovodných	akcí.	Bosch	měl	vliv	na	další	umělce,	inspi-
rovali	se	jím	kupř.	i	surrealisté,	na	motivy	jeho	obrazů	vznikla	četná	
hudební	díla.	Jako	obrazy	lidské	duše	Boschova	díla	vnímali	první	
představitelé	psychoanalýzy,	S.	Freud	nebo	C.	G.	Jung.	Bosch	do-
dnes	zaměstnává	tisíce	kunsthistoriků	a	badatelů.
	 Věříme,	 že	 podobně	 živá	 a	 rozličná	 bude	 v	 létě	 i	 tišnovská	
Zahrada pozemských rozkoší Hieronyma Bosche.	

kultura

zaHrada pozemsKýcH rozKoŠí Ve farsKÉ zaHradě
Miloš Sysel, spolek Continuum vitae

inzerce
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	 MAS	Brána	Vysočiny	vyhlásila	v	dub-
nu	letošního	roku	první	výzvu	k	podávání	
žádostí	o	regionální	značku	pro	výrobky	
BRNĚNSKO	 originální	 produkt.	 Výzva	
byla	otevřena	do	25.	4.	2021	a	nyní	pro-
běhne	jednání	certifikační	komise,	která	
vyhodnotí	přijaté	žádosti.	
	 Značka	může	být	udělena	 řemeslným	
výrobkům	a	uměleckým	dílům	(např.	vý-
robky	ze	dřeva,	slaměné	ozdoby,	krajky,	
šperky,	 keramika,	 sklo,	 papírové	 obaly,	
upomínkové	 předměty,	 nábytek),	 potra-
vinám	a	zemědělským	produktům	(např.	
mléko,	sýry,	maso,	vejce,	pečivo,	obilovi-
ny,	 ovoce,	 zelenina,	 víno,	 nápoje,	 med),	
přírodním	produktům	 (např.	 lesní	 plody,	
léčivé	byliny,	čaje,	extrakty	z	rostlin	pro	
kosmetické	účely,	rákos).
	 Regionální	 značka	 BRNĚNSKO	 origi-
nální	produkt	 je	součástí	 třiceti	značek,	
které	 po	 celé	 republice	 zviditelňují	 po-

ctivé	 produkty,	 jež	 jsou	 vyráběny	 v	 ná-
vaznosti	 na	 dobré	 tradice,	 s	 respektem	
k	přírodě	a	hrdostí	na	dané	místo	či	regi-
on.	Držitelé	značky	získají	možnost	pre-
zentace	na	společném	webu,	Facebooku	
a	Instagramu,	pozvánky	na	akce	v	jiných	
regionech	 i	 Praze,	 nabídku	 vzdělávání	
a	 kontakty	 na	 podobně	 smýšlející	 pro-
ducenty	a	poskytovatele	služeb.	Na	tuto	
výzvu	 budou	 navazovat	 v	 průběhu	 roku	
výzvy	další.	V	případě,	že	budete	mít	zá-
jem	svůj	 produkt	 zařadit	mezi	 certifiko-
vané	značkou	BRNĚNSKO,	bude	potřeba	
po	 vyhlášení	 výzvy	 na	 stránkách	 MAS	
Brána	 Vysočiny	 vyplnit	 žádost	 a	 zaslat	
mailem	 nebo	 písemně	 na	 uvedené	 adre-
sy.	A	jak	to	vlastně	celé	vzniklo?	Ve	spo-
lupráci	 místních	 akčních	 skupin	 (MAS)	
okolo	 Brna,	 konkrétně	 MAS	 Slavkov-
ské	 bojiště,	 MAS	 Brána	 Vysočiny,	 MAS	
Brána	 Brněnska,	 MAS	 Bobrava	 a	 MAS	

Podbrněnsko	vznikla	idea	realizace	nové	
regionální	značky.
	 Regionální	značka	je	vizuální	označení	
výrobků	a	služeb,	které	garantuje	 jejich	
původ	 a	 kvalitu.	 Takto	 označené	 zboží	
bude	 vždy	 splňovat	 konkrétní	 smyslu-
plná	 kritéria.	 Držiteli	 regionální	 značky	
také	plynou	další	výhody,	jako	je	společ-
ná	propagace	a	mediální	podpora.	Značku	
jsme	se	rozhodli	vybudovat	ve	spolupráci	
s	 Asociací	 regionálních	 značek	 (ARZ),	
která	má	s	přípravou	a	realizací	regionál-
ních	značek	dlouholeté	zkušenosti.

	 O	Květné neděli	jsme	vyrazili	do	koste-
la,	avšak	kromě	velikonočně	vyzdobených	
kostelů	 jsme	 zakusili	 také	pozoruhodnou	
událost	v	probouzející	se	přírodě.	Od	rána	
do	večera	 jsme	prožili	bohoslužby	s	pučí-
cími	 ratolestmi	 postupně	 v	 evangelickém	
kostele	 na	Hybešově	ulici	 v	Boskovicích,	
dřevěném	 kostele	 na	 Rodkovského	 uli-
ci	v	Blansku,	v	mariánské	kapli	na	návsi	
v	Brťově-Jenči,	 obřadní	 síni	úřadu	městy-
se	 ve	 Křtinách	 naproti	 poutnímu	 koste-
lu,	hřbitovní	kapli	 Ježkovicích	a	ve	sboru	
Cyrila	a	Metoděje	v	Rousínově	čili	bývalé	
synagoze.	Po	slavnostní	bohoslužbě	v	dře-
věném	kostelíku	v	Blansku,	kde	byli	přijí-
máni	dospělí	novokřtěnci,	posádka	bílého	
farního	 vozu	 ve	 složení	 farář	 Martin	 Ko-
pecký,	varhanice	Nikča,	zarostlý	filozof	Ja-
rek,	záložní	kostelník	Ivan	a	osobní	stráž-
ce	i	fotograf	Jiří	musela	pokračovat	dál.
	 Po	mši	na	Brťově	jsme	dorazili	do	Jam-
ného	na	křest	malého	Šimona	Jana,	jemuž	
bylo	 dáno	 jméno	 po	 Janu	 Křtiteli.	 Dobro-
družnost	radostné	události	byla	podtržena	

skutečností,	že	akce	proběhla	u	studánky 
Jamněnka	 pod	 lesem.	 Šli	 jsme	 blátivým	
potokem	 a	 loukou	 a	 všechny	 předměty	
potřebné	 k	 udělení	 svátosti	 křtu	 nesli	
s	 sebou.	Byli	 jsme	velice	překvapeni,	 ov-
šem	radostně,	neboť	na	tomto	místě	jsme	
stanuli	 poprvé,	 a	 kromě	 faráře	 Martina	
jsme	 nevěděli,	 co	 a	 kde	 se	 bude	 dít.	 Ro-
diče	 s	 dítětem	 a	 kmotrou	 byli	 připraveni	
u	studánky,	mimochodem	velmi	hezky	udr-
žované,	a	ostatní	příbuzní	 i	naše	skupina	
v	rozestupech	na	 louce	na	druhém	břehu	
bezejmenného	potoka	pramenícího	ze	stu-
dánky.	Z	křoví	nad	pramenem	vyběhl	srnec	

do	 hvozdu	 za	 loukou.	 Varhany	 nehrály,	
protože	tam	nevedla	elektřina,	takže	Nik-
ča	musela	všechno	uzpívat	svým	obvyklým	
hlasem,	což	se	jí	nezpochybnitelně	zdařilo.
	 Plápolavý	plamínek	křestní	svíčky	zá-
polil	s	větrem,	načež	bratr	farář	přistoupil	
k	vlastnímu	křtícímu	úkonu.	Voda	ze	stu-
dánky	 litá	 ze	 skleněné	 nádobky	 dopadla	
na	hlavičku	novokřtěnce,	kterýž	počin	mu	
zcela	 změnil	 do	 té	 doby	 celkem	 klidnou	
náladu.	Dítě	začalo	řvát	 jak	tur	a	nedalo	
se	 uklidnit,	 rodiče	 se	 smáli	 a	 radostná	
nálada	obešla	všechny.	Nechtělo	se	utišit	
ani	v	náručí	kmotry,	ni	v	náručí	faráře,	až	
v	plném	objetí	mámy,	jakmile	poznalo	její	
dech,	vůni,	hlas	a	tvář.	Křestní	obřad	byl	
v	pořádku	dokončen	a	malý	Šimon	Jan	při-
jat	 do	 lůna	 společenství	 církve.	 Myslím,	
že	 to	byl	 jeden	z	nejvýraznějších	 zážitků	
doposud	uběhlých	dní	nejen	tohoto	roku,	
nýbrž	celého	nynějšího	omezeného	období.
	 Chvála	Bohu	za	tyto	zážitky.

Redakčně kráceno

tišnovsko

regIonální značKa brněnsKo
Barbora Gottwaldová

pozoruHodná neděle a polITÉ díTě
Jiří Vymětalík

U Jamněnky. Foto: Jiří Vymětalík
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	 Městys	Nedvědice	 se	nachází	 v	přírod-
ním	 parku	 Svratecká	 hornatina	 přibližně	
14	km	 severozápadně	 od	 Tišnova.	 Prv-
ní	 písemná	 zmínka	 o	 Nedvědici	 pochází	
z	roku	1350,	v	té	době	náležela	Pernštej-
nům.	 S	 největší	 pravděpodobností	 však	
městečko	 vzniklo	 mnohem	 dříve,	 zřejmě	
ještě	 před	 vrcholně	 středověkým	 hradem	
Pernštejnem.	 Ačkoliv	 to	 na	 první	 pohled	
nevypadá,	spojuje	hrad	a	obec	název,	který	
je	v	obou	případech	odvozen	ze	slova	med-
věd.	Pojmenování	Pernštejn,	i	jeho	původní	
nářeční	varianta	Peřtén,	vzniklo	z	hornoně-
mecké	výslovnosti	spisovného	německého	
slova	Bärenstein	(medvědí	kámen).	V	pří-
padě	Nedvědice	je	souvislost	s	odvozeným	
slovem	 více	 zřejmá,	 v	 nejstarších	 prame-
nech	se	objevuje	ve	formě	Medwidicz.	Do-
mněnky	o	názvu	hradu	a	městečka	směřují	
k	tomu,	že	jejich	pojmenování	vzniklo	podle	
říčky	Nedvědičky,	nad	kterou	byl	hrad	vy-
stavěn	a	která	městečkem	protéká.
	 Především	 díky	 jednomu	 z	 nejkrás-
nějších	 moravských	 a	 českých	 hradů	 je	
dnes	 Nedvědice	 turisticky	 vyhledávaným	
místem.	V	historii	však	byla	spjata	i	s	mra-
morovými	 lomy.	Vytěžený	materiál	z	nich	
posloužil	na	přestavbu	a	výzdobu	interiéru	
hradu	Pernštejna	i	kostela	Povýšení	svaté-
ho	Kříže	v	Doubravníku.	Až	do	20.	století	
patřil	nádherný,	převážně	bílý	nedvědický	
mramor	 k	 poměrně	 významným	 surovi-
nám.	Byl	vyhledáván	jako	sochařský	i	sta-
vební	materiál,	sloužil	k	výrobě	pomníků,	
náhrobních	desek	a	křížů,	ale	i	schodů	(ta-
kové	nalezneme	například	v	nejstarší	bu-
dově	místní	základní	školy).	Z	uměleckých	

děl	 vyrobených	 z	 nedvědického	 mramoru	
bychom	 mohli	 uvést	 sochu	 Klečící	 dívky	
v	pražské	Lannově	vile,	v	Brně	byl	využit	
na	výstavbu	Besedního	domu,	katedrální-
ho	chrámu	na	Petrově	nebo	mariánského	
sloupu	 na	 náměstí	 Svobody.	 Mramorový	
odpad	odkupovaly	sklárny	v	Kyjově	či	Ro-
sicích.	K	proslulým	řemeslům	v	Nedvědici	
tudíž	 patřilo	 kamenictví.	 Jednou	 z	 nejvý-
znamnějších	firem	se	stala	pobočka	brněn-
ské	 kamenické	 firmy	 Adolfa	 Loose,	 otce	
světoznámého	architekta	–	klasika	moder-
ní	architektury.	Cestou	na	hrad	Pernštejn,	
v	 blízkosti	 zdravotního	 střediska,	 mohou	
turisté	zhlédnout	i	zajímavou	vilu,	kterou	
si	nechala	postavit	Marie	Loosová,	matka	
architekta	Loose.
	 Ve	 své	 historii	 byla	 Nedvědice	 spjata	
také	 s	 textilním	 průmyslem.	 Na	 tkal-
covství	 a	 soukenictví,	 jehož	 dokladem	
byla	 valcha	u	Klečan,	 navazovala	 továr-
ní	 textilní	 výroba.	 Počátky	 tehdy	 mo-
derní	 továrny	 na	 hedvábné	 látky	 jsou	
zdokumentovány	v	Nedvědici	 již	na	prv-
ním	 vojenském	 mapování	 z	 let	 1764	
až	1768.	 	V	souvislosti	s	hedvábnictvím	

má	 Nedvědice	 jeden	 zajímavý	 unikát,	
dům	 č.p.	 49	 je	 zřejmě	 jedinou	 stavbou	
v	 naší	 zemi,	 která	 má	 na	 mramorovém	
klenáku	znak	bource	morušového.	Roku	
1884	zde	otevřel	 továrník	Kafka	z	Brna	
další	továrnu	na	lněné	a	bavlněné	zboží,	
která	se	ve	20.	století	stala	filiálkou	nej-
významnější	brněnské	textilní	firmy	Otto	
Kuhna	a	spol.	Roku	1921	vznikla	v	sou-
sedství	 textilky	 malá	 firma	 provádějící	
instalaci	 elektrického	 vedení	 a	 blesko-
svodů,	od	roku	1928	přeměněná	v	továr-
nu	Radiomotor,	Grünwald,	Kutta	a	spol.	
(specializovaná	 na	 výrobu	 elektromoto-
rů).	Po	znárodnění	roku	1948	byla	firma	
připojena	k	národnímu	podniku	MEZ.	
	 Opomenout	bychom	také	neměli	zpra-
cování	 železné	 rudy	 a	 její	 těžbu,	 která	
probíhala	na	několika	místech	v	Nedvědi-
ci	již	v	17.	století.	Jeden	z	prvních	vrch-
nostenských	 hamrů	 byl	 postaven	 právě	
u	nás.	Z	nejstarší	doubravnické	matriky	
a	 některých	 archiválií	 pernštejnského	
panství	jednoznačně	vyplývá,	že	zde	stála	
i	první	vysoká	pec	na	území	celého	pern-
štejnského	 panství.	 Není	 jistě	 pochyb	
o	tom,	že	ve	své	době	patřila	Nedvědice	
mezi	 důležité	 průmyslové	 křižovatky.	
Snad	i	díky	tomu	byla	od	počátku	stavby	
železnice	Tišnov	–	Německý	Brod	(1903	
až	1905)	jednou	ze	stanic.
	 V	současné	době	žije	v	Nedvědici	1	307	
obyvatel,	obec	tvoří	dvě	místní	části	–	Ne-
dvědice	a	Pernštejn.	Kulturní	život	u	nás	
je	poměrně	bohatý.	Svoji	činnost	zde	pro-
vozuje	 řada	 spolků	 a	 organizací,	 velká	
část	z	nich	má	dlouholetou	tradici.	Jedná	
se	 zejména	 o	 Klub	 českých	 turistů	 Ned-
vědice,	Sbor	dobrovolných	hasičů	Nedvě-
dice,	Sportovní	klub	Pernštejn	Nedvědice,	
včelařský	či	zahrádkářský	spolek.	Z	těch	
mladších	 bych	 uvedl	 Komunitní	 a	 volno-
časové	 centrum	 Freedom	 Art,	 rybářské	
a	myslivecké	spolky,	Rospuk,	Sbor	dobro-
volných	 hasičů	 Pernštejn,	 SkasaN,	 Svaz	
tělesně	postižených	nebo	ZpěvAhra.	Spol-
ky	svými	akcemi	zpestřují	program	nejen	
občanům	 Nedvědice,	 ale	 také	 návštěvní-
kům	z	širokého	okolí.	Pořádají	nebo	spo-
lupořádají	 různé	 zájezdy,	 výstavy,	 plesy,	
koncerty,	divadla,	vánoční	trhy,	turistické	
pochody,	maškarní	karnevaly	či	jiné	akce	
pro	děti.	Společně	s	řadou	členských	obcí	
mikroregionu	Pernštejn	pořádáme	každo-
ročně	na	začátku	letních	prázdnin	známou	
akci	 Slavnosti	 Pernštejnského	 panství.	
Pevně	věříme,	že	tomu	tak	bude	i	v	letoš-
ním	roce.	Těšíme	se,	že	Vás,	milí	čtenáři,	
budeme	moci	v	naší	obci	brzy	uvítat	na	ně-
které	z	plánovaných	akcí.

tišnovsko

nedVědIce
Petr Konečný 

Nedvědice. Foto: Lenka Válková

Hrad Pernštejn. Foto: Petr Štourač
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 „Myslím si, že je potřeba to dělat. A baví 
mě to, je to vlastně cesta zpět k medicíně. 
Jsem profesně ORL, mám tak navíc pocit, že 
jsem se ke krčařině vrátil. Byť v okleštěné 
formě,“	říká	ředitel	Nemocnice	Tišnov	Bo-
řek	Semrád,	který	 jakožto	člen	mobilní-
ho	týmu	objíždí	nejen	Jihomoravský	kraj	
a	provádí	dobrovolné	antigenní	testování	
na	COVID-19.
	 Psal	se	 listopad	loňského	roku	a	dva	
zdravotnické	týmy	testují	na	koronavirus	
učitele	v	Kyjově	a	ve	Strážnici	na	Hodo-
nínsku.	 Zatímco	 výtěrů	 ve	 Strážnici	 se	
ujali	zdravotníci	z	brněnské	kliniky	Sur-
Gal,	 v	 Kyjově	 se	 činili	 zdravotní	 sestra		
a	právě	ředitel	krajské	nemocnice	Bořek	
Semrád.	 Šlo	 o	 pilotní	 projekt	 Jihomo-
ravského	 kraje.	 „V SurGalu projekt poté 
už dál nerozbíhali, ale mě napadlo, že by 
nebylo špatné v něm pokračovat a testovat 
kantory přímo ve škole, kdy si jen odskočí 
ze třídy na test a za chvíli už zase pokračují 
ve výuce. Neztrácí čas cestou do odběrového 
místa,“	zavzpomínal	na	počátky	fungová-
ní	výjezdového	týmu	Semrád.	
	 Takto	byli	otestováni	například	učite-
lé	 z	 tišnovské	Základní	 školy	Smíškova	
anebo	 ze	 škol	 v	 Bučovicích	 a	 Slavkově.	
Poté	 už	 je	 začaly	 oslovovat	 nejenom	
podniky	 v	 Tišnově,	 ale	 také	 v	 Kuřimi	
nebo	Brně,	stejně	tak	 i	zařízení	sociální	
péče,	 která	 neměla	 kapacitu	 na	 to,	 aby	
testovala.	 Do	 toho	 přišel	 zájem	 ze	 stra-
ny	starostů	přes	Dobrovolný	svazek	obcí	
Tišnovsko	o	možnost	otestování	seniorů	
přímo	v	místě	jejich	trvalého	bydliště,	ze-
jména	v	malých	obcích.	Aby	tito	nemuseli	
zajíždět	 do	 vzdálených	 odběrových	 cen-
ter	a	vystavovat	se	tak	dalšímu	možnému	
riziku	 nákazy.	 Například	 v	 Předklášteří	
mělo	zájem	o	odběr	výtěrem	z	nosohlta-
nu	přes	nos	tenkou	odběrovou	štětičkou	
kolem	padesáti	osob.	
	 „V současné době máme už tři mobilní 
týmy a několik stacionárních. Tvoří je jak 
naši zaměstnanci nemocnice, tak externisté. 
Zatímco v lednu a únoru jsme měli otestova-
ných šest tisíc lidí, v březnu už kolem čtyř ti-
síc. Když vidím ty bedny testů, které vezeme 
v autě, často se mi protáčí panenky. Testuje-
me zaměstnance firem včetně nočních směn, 
brněnský krajský úřad, městské a obecní 
úřady a úřady práce od Jihlavy až po Veselí 
na Moravě,“	 poznamenal	 Bořek	 Semrád	

s	 tím,	 že	 většinu	 ze	 všech	 provedených	
mobilních	 odběrů	 uskutečnili	 ve	 dvou;	
zdravotní	 sestra	 Simona	 Pokorná	 a	 on.	
„Výtěry děláme lidem po minutě. Od října 
loňského roku, po tom množství otestova-
ných lidí jsme již dokonale sehraní, a hlavně 
na každé odběry si děláme kompletní admi-
nistrativní přípravu, která to tempo umož-
ňuje,“	dovysvětlil	ředitel	nemocnice.	
	 V	 jedné	 nejmenované	 firmě	 jim	 ovšem	
hned	 na	 začátku	 skupinového	 testování	
spadla	 brada.	 „Prvních deset otestovaných 
lidí pozitivních. Celkem jsme tam pak odhalili 
35	% pozitivních ze 120 zaměstnanců. Šílené.“
	 Smyslem	 zmiňovaného	 hromadného	
testování	ve	firmách	anebo	na	úřadech	je	
napomoci	odhalit	nakažené,	u	kterých	se	
neprojevují	žádné	příznaky,	anebo	ty,	kteří	

jdou	 do	 práce	 i	 s	 lehkým	 onemocněním.	
Podle	 slov	 ředitele	 tišnovské	 nemocnice	
jsou	to	v	mnoha	případech	bezpříznakoví	
jedinci,	komunikativní	a	sympatičtí	extro-
verti,	kteří	během	své	pracovní	doby	oběh-
nou	například	úřad	nebo	firmu,	tu	si	dají	
kávu	s	kolegou	z	 jednoho	odboru,	 tu	po-
povídají	s	jiným.	A	pokud	by	nebyla	u	nich	
prostřednictvím	testu	zjištěna	včas	poziti-
vita,	může	„lehnout“	celý	úřad.	„Navíc jak 
se začalo testovat, mnozí zaměstnanci, kteří 
mají pocit, že by covid mohli mít, si vyřídí 
neschopenku a zůstávají doma. Předtím by 
šli normálně do práce. I to je přínos.“
	 A	 co	 obava	 z	 nákazy	 při	 odběrech?	
Strach	 si	 připouštějí	 jen	 málokdy.	 Jsou	
to	 profesionálové,	 kteří	 vědí,	 co	 mají	 dě-
lat,	aby	se	 riziku	zbytečně	nevystavovali.	
A	mají	samozřejmě	potřebné	ochranné	po-
můcky,	jako	jsou	respirátory,	ochranné	ob-
leky,	brýle,	štíty,	rukavice,	návleky	na	boty	
a	dezinfekce.	„Oblek není těžký, jen je v něm 
horko. Permanentně vám teče čůrek potu mezi 
lopatkami. Jednu výhodu to ale má: nemusíte 
chodit na záchod, všechno vypotíte. A po vy-
svlečení vypadáte hodně použitě; máte otlak 
na čele od kapuce, kolem úst od respirátoru 
a od gumičky respirátoru vám odstávají uši. 
Ale jinak je to v pohodě,“	dodává	s	humorem	
mu	vlastním	Bořek	Semrád.

Foto: archiv Bořka Semráda

tišnovsko

TesTujeme TIsíce lIdí měsíčně
Zlata Ptáčková

Mobilním týmem byli testování i zaměstnan-
ci Městského úřadu Tišnov.

Zdravotníci pravidelně provádí testování ve firmách v Jihomoravském kraji.
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	 Dne	 8.	 května	 2021	 se	 dožívá	 krás-
ného	 a	 úctyhodného	 životního	 jubilea	
„sedmdesátin“	pan	 Josef	Permedla,	člen	
naší	Základní	organizace	Českého	svazu	
včelařů	Tišnov.
	 Bez	nadsázky	lze	uvést,	že	není	mnoho	
lidí	na	Tišnovsku,	kteří	by	jeho	osobu	ne-
znali.	A	nejen	jako	zaníceného	včelaře,	ale	
i	 jako	 fotografa	a	milovníka	přírody.	 Jeho	
fotografie	byly	již	nespočetněkrát	otisknu-
ty	a	doplňovaly	stránky	mnoha	časopisů.	

Tato	záliba	a	soustavná	práce	byly	koruno-
vány	úspěchem	a	aktuálně	oceněny	v	me-
zinárodní	 soutěži	 včelařských	 fotografií	
ApiSlovenia	 v	 roce	 2021,	 kde	 dominoval	
na	prvním	místě	a	obdržel	Zlatý certifikát.	
	 Kromě	 toho	 s	 velkým	 zájmem	 popu-
larizoval	včelařství	nejen	formou	výstav.	
Sám	 je	neúnavně	pořádá	a	podílí	 se	 vý-
znamně	 na	 výstavách	 ostatních	 zájmo-
vých	 spolků,	 nejen	 na	 Tišnovsku.	 Jeho	
vzdělávací	 činnost	 se	 zaměřuje	 s	 rados-
tí	 i	 na	 děti	 ve	 školách	 a	 školkách,	 kde	
často	 vystavoval	 prosklený	 úl	 s	 živým	
včelstvem,	 doplňoval	 ho	 fotografiemi	
a	 dětem	 odpovídal	 na	 všetečné	 otázky.	
Množství	práce,	kterou	odváděl	a	odvádí	
v	Základní	organizaci	Českého	svazu	vče-
lařů	Tišnov	ve	funkci	zdravotníka	a	v	dal-
ších	funkcích,	je	neocenitelným	přínosem	
pro	 naše	 členy.	 Rozchovává	 dlouhá	 léta	
skvělou	linii	matek	kmene	Vigor,	radou	je	
vždy	ochoten	pomoci	začátečníkům	a	za-
učuje	pokročilejší	v	chovu	včelích	matek.	

	 Nezbývá	 než	 obdivuhodně	 a	 s	 úctou	
poděkovat	za	jeho	úsilí,	obrovskou	trpěli-
vost,	obětavost	a	příklad	pokorného	a	pra-
covitého	 člověka!	 A	 celá	 naše	 tišnovská	
organizace	 přeje	 pevné	 zdraví	 a	 mnoho	
radosti	v	jeho	zájmech	a	koníčcích.	Vivat, 
crescat, floreat ad multos annos! (Ať	 žije,	
vzrůstá	a	vzkvétá	po	mnohá	léta!)
	 Za	všechny	členy	ZO	ČSV	Tišnov

Foto: archiv ZO ČSV Tišnov

	 Ovoce	a	zeleninu	si	
můžete	 do	 své	 spížky	

donést	z	různých	míst.	Nemáte-li	vlastní	
zahrádku	nebo	spřízněného	zemědělce,	
jste	 nejspíš	 odkázáni	 na	 supermarket,	
prodejny	zeleniny	nebo	trhy.	Podstatné	
pak	je,	jak	se	na	těchto	místech	potra-
viny	 ocitly.	 Mohly	 cestovat	 přes	 půl	
světa	sklizené	ještě	nedozrálé,	chemic-
ky	ošetřené,	aby	přežily	cestu,	a	pečli-
vě	 přebrané	 jen	 na	 ty	 krásné	 kousky.	
Nebo	 mohly	 být	 pěstované	 za	 humny	
v	souladu	s	ekologickými	principy:	bez	
používání	průmyslových	hnojiv,	chemic-
kých	 postřiků	 apod.	 Nemusejí	 být	 tak	
dokonalé	 na	 pohled,	 ale	 jsou	 chutné	
a	plné	živin.
	 Každý	 máme	 možnost	 vybrat	 si,	 jaké	
potraviny	 chceme	 jíst	 a	 jakou	 produkci	
chceme	 podporovat.	 Protože	 ve	 spolku	
Hojnost	je	rozvíjení	šetrného	obhospoda-
řování	půdy	naším	posláním,	rádi	bychom	

vám	představili	druhou	z	variant	a	nabíd-
li	vám	možnost	zapojit	se	do	ní.
	 Komunitou	 podporované	 zemědělství	
(KPZ)	znamená	přímý	vztah	mezi	odběra-
telem	a	zemědělcem.	Vy	jako	odběratelé	
si	 předplatíte	 zeleninu	 na	 celou	 sezónu	
dopředu.	 Zemědělec	 ví,	 kolik	 čeho	 pěs-
tovat,	 má	 zdroje	 do	 začátku	 a	 zajištěný	
odběr,	a	tudíž	se	může	soustředit	už	jen	
na	pěstování.	V	sezóně,	což	bývá	od	květ-
na	do	listopadu,	pak	dostáváte	podíl	z	vy-
pěstované	 zeleniny	 a	 sklizeného	 ovoce.	
Jde	o	partnerský	vztah,	který	se	odehrává	
bez	prostředníka	(obchodníka).	Společně	
nesete	rizika	a	sdílíte	překvapení,	na	kte-
rá	se	pěstitelé	mohou	připravit	jen	ome-
zeně:	extrémní	výkyvy	počasí	nebo	třeba	
bohatou	nadúrodu	některé	plodiny.
	 V	průběhu	sezóny	pěstitelé	pravidelně	
jednou	 týdně	 v	 domluvený	 čas	 zavezou	
bedýnky	s	podíly	na	smluvené	místo,	kde	
si	je	vyzvednete.	Pro	letošní	rok	se	nám	

podařilo	 domluvit	 KPZ	 s	 farmou	 Oriša.	
Výdejní	 místo	 bude	 v	 Tišnovské	 spižír-
ně.	 Zapojit	 se	 můžete	 do	 konce	 dubna.	
Podrobné	 informace	 vám	 podáme	 přímo	
v	 Tišnovské	 spižírně	 nebo	 je	 najdete	
na	webu	www.orisa.farm.

spolkový život

jubIleum Včelaře josefa permedlY
Jan Maláska

KomunITou podporoVanÉ zemědělsTVí
Tereza Kulhánková, Markéta Horáková Lazarová, spolek Hojnost

Josef Permedla. Oceněná fotografie Josefa Permedly.

Obsah bedýnek bývá sezónní a rozmanitý.
Foto: Markéta Horáková Lazarová
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	 Tři	 dobrovolnice	 tráví	 svůj	 dobrovol-
nický	rok	ve	spolku	Hnízdo,	který	zřizuje	
Montessori	 školu	 ZaHRAda	 v	 Tišnově	
a	 demokratickou	 školu	 CoLibri	 v	 Před-
klášteří,	 a	 v	 lesním	 klubu	 Kalužníček	
v	Lomničce,	zřizovaném	spolkem	Za	se-
bevědomé	 Tišnovsko,	 díky	 projektům	
spolufinancovaným	 Evropským	 sborem	
solidarity	Evropské	unie.
	 Před	 dvěma	 měsíci	 jsme	 dorazily	
do	České	republiky.	A	možná	vás	zajímá,	
proč	jsme	sem	přijely	i	v	této	pandemic-
ké	situaci?	A	proč	právě	Tišnov,	a	ne	jiné	
velké	město?
	 Začněme	tedy	s	tímto	příběhem.	Jsme	
čtyři	mladé	ženy	z	Řecka,	Polska	a	Špa-
nělska,	 které	 dělají	 evropské	 dobrovol-
nictví	v	rámci	projektu	Evropského	sboru	
solidarity,	 financovaného	EU.	V	prosinci	
roku	2020	 jsme	pro	nás	našly	 zajímavé	
projekty	 pro	 celý	 tento	 rok	 zde	 na	 Tiš-
novsku.	 Dobrovolničíme	 ve	 třech	 inova-
tivních	 školách	 v	 Tišnově	 a	 jeho	 okolí:	
v	Montessori	škole	ZaHRAda	v	Tišnově,	
v	demokratické	škole	CoLibri	v	Předkláš-

teří	a	lesním	klubu	Kalužníček	v	Lomnič-
ce,	 dále	 se	 účastníme	 činností	 přímo	
ve	spolku	Hnízdo	a	spolupracujeme	s	To-
mem	Blahou	v	klášterních	sadech.
	 Náš	první	měsíc,	únor,	jsme	mohly	trá-
vit	 s	dětmi	ve	 školách	a	 rychle	 jsme	se	
adaptovaly	na	nové	prostředí.	Ale	přišel	

březen	a	s	ním	také	uzamčení	škol.	S	dět-
mi	a	školou	 jsme	mohly	pracovat	pouze	
v	rámci	online	lekcí	a	setkávání	a	pokou-
šely	jsme	se	přijít	na	způsob,	jak	vytvářet	
motivační	aktivity	pro	naše	děti.
	 Máme	štěstí,	že	žijeme	zde	v	Tišnově,	
protože	i	když	jsme	v	této	pandemické	si-
tuaci,	máme	blízko	sebe	přírodu,	můžeme	
dýchat	čerstvý	vzduch	a	radovat	se	z	kaž-
dého	dne.	A	teď	když	uzavření	škol	skon-
čilo	a	 školy	 jsou	 znovu	otevřené,	máme	
více	energie	než	kdy	jindy,	k	pokračování	
v	našich	dobrodružstvích	na	živo	ve	ško-
lách	i	družinách	a	můžeme	získávat	další	
zkušenosti.
 Přeložila Viktorie Šťastná – koordiná-
torka zahraničních dobrovolníků ve spolku 
Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání.

	 Současná	 proticovidová	 opatření	 se	
každého	 z	nás	nějakým	způsobem	dotý-
kají.	V	našem	Domově	jsme	museli	napří-
klad	omezit	dobu	návštěv	na	všední	dny	
od	9	do	15	hodin.	Každý	se	musí	proká-
zat	 negativním	 testem	 nebo	 potvrzením	
o	očkování.	Pro	mnoho	našich	klientů	to	
znamená,	že	se	se	svou	rodinou	a	přáteli	
nevídají	 tolik	 jako	 dříve.	 O	 to	 vděčnější	
jsou	 za	 každý	 rozhovor,	 chvíle	 sdílení	
a	společná	setkání	mezi	sebou.
	 Ve	všední	dny	se	naši	klienti	mají	mož-
nost	 účastnit	 pravidelných	 společných	
aktivit	 –	 čtení	 na	 pokračování,	 cvičení	
paměti,	 skupinové	 cvičení,	 kavárnička,	
promítání	filmů,	ergoterapie	atd.	
	 Mezi	 nejoblíbenější	 patří	 kavárnič-
ka,	 při	 které	 se	 sejdeme	 u	 šálku	 dobré	
kávy,	popovídáme	si,	zazpíváme	a	občas	
si	 i	 něco	 dobrého	 upečeme.	 A	 pokud	 je	

krásné	 a	 teplé	 počasí,	 trávíme	 tyto	 pří-
jemné	chvíle	v	areálu	naší	zahrady.	
	 Klienti	 též	 velice	 rádi	 vyrábí,	 ať	 už	
v	 rámci	 individuální	 nebo	 skupinové	 er-
goterapie.	Pravidelně	 se	 scházíme	každý	
pátek	při	společném	tvoření.	Ve	spoluprá-

ci	s	dobrovolníky	vzniká	mnoho	krásných	
výrobků,	 které	 zdobí	 nejen	 Domov,	 ale	
slouží	i	jako	dárky	pro	naše	dobrodince.
	 V	 poslední	 době	 klienty	 snad	 nejvíce	
potěšilo	 pečení	 velikonočních	 beránků.	
Každý,	 kdo	 mohl,	 přispěl	 svou	 rukou	
k	 dílu.	 Někteří	 vymazávali	 a	 vysypávali	
formy,	jiní	šlehali	sníh,	krájeli	máslo,	vá-
žili,	promíchávali	mouku	s	ostatními	syp-
kými	ingrediencemi,	mísili	těsto,	nalévali	
ho	do	forem	a	nakonec	posypávali	berán-
ka	cukrem	a	 zdobili	 hřebíčkem	a	mašlí.	
Touto	 spoluprací	 vznikli	 opravdu	krásní	
a	velice	chutní	beránci,	kteří	byli	posvě-
ceni	při	bohoslužbě	o	velikonoční	neděli.	
	 Na	tyto	společně	strávené	chvíle,	kdy	
si	povídáme,	zpíváme,	pečeme,	vyrábíme	
a	cvičíme,	se	naši	klienti	vždy	velmi	těší,	
protože	jim	přináší	radost,	pocit	naplnění	
a	užitečnosti.

spolkový život

jaK se zde ŽIje zaHranIčním dobroVolnIcím?
Nerea Enriquez Santos, Angela Castano Pena, Fani Siopi, Aleksandra Daraz

VolnočasoVÉ aKTIVITY na ŽernůVce
Eva Senohrábková

Právě upečení Velikonoční beránci.
Foto: Eva Senohrábková

Naši zahraniční dobovolníci.
Foto: archiv spolku Hnízdo
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	 Oldřich Sobotka	je	ve	svých	74	letech	
cestovatelskou	 legendou.	 Kouzlu	 dlou-
hých	 cyklotoulek	 propadl	 před	 12	 lety	
s	odchodem	do	důchodu.	Ani	epidemiolo-
gická	krize	jej	neudržela	doma.	A	tak	se	
rozpovídal	o	své	letní	cestě	na	kole	z	Tiš-
nova	 až	 pod	 nejvyšší	 rakouskou	 horu.	
A	zase	zpátky.
	
Proč právě Grossglockner?
	 Protože	 jsem	 podobnou	 trasu	 jel	 před	
čtyřmi	lety	a	chtěl	jsem	se	ujistit,	že	ještě	
na	ten	kopec	vyjedu.	A	také	proto,	že	se	mi	
líbí	jezdit	na	kole	po	Rakousku.	Jsou	tam	
skoro	všude	cyklostezky,	a	když	už	člověk	
musí	 jet	 po	 silnici,	 tak	 jsou	místní	 řidiči	
ohleduplní	 a	 nikdy	 by	 je	 nenapadlo	 vás	
předjíždět,	 když	 v	 protisměru	 jede	 auto.	
Jako	se	vám	to	často	stane	u	nás.	A	proto-
že	Rakouskem	protéká	majestátní	Dunaj	
a	tyčí	se	tam	malebné	Alpy	a	vůbec	je	tam	
rozmanitá	krajina	a	hezká	příroda	a	histo-
rická	města	a	dobré	pivo	i	víno.	Důkazem	
mé	lásky	k	cyklocestování	po	Rakousku	je	
i	to,	že	jsem	tam	jel	podruhé	samostatně	
a	kromě	toho	jsem	tam	byl	i	třikrát	na	cyk-
lozájezdech	s	cestovkou.

S celým „domem“ za sedlem
	 Jako	obyčejně	jsem	jel	„natěžko“,	což	
znamená	všechno	s	sebou	ve	 třech	braš-
nách	 uchycených	 na	 nosiči	 kola	 =	 ložni-
ce,	kuchyň,	obývák	s	knihovnou	a	televi-
zí.	V	 cyklisticky	minimalizované	 verzi	 to	
je	stan	se	spacákem	a	karimatkou,	malý	
plynový	vařič	s	ešusem,	skládací	židlička,	
chytrý	 telefon	a	oblečení	do	každého	po-
časí.	Podrobný	seznam	věcí	na	cestu	má	
celkem	asi	130	položek,	což	obnáší	zhruba	
20	kg.	A	je	celkem	jedno,	zda	jedu	na	tři	
týdny	nebo	na	 tři	měsíce.	Pouze	při	 del-
ší	 cestě	 musím	 více	 prát.	 Obsah	 brašen	
už	mám	vyladěný,	neboť	tahle	cesta	byla	
mým	šestnáctým	samostatným	cyklovýle-
tem	do	zahraničí	od	roku	2009,	kdy	jsem	
šel	 do	 důchodu.	 (Kromě	 toho	 jsem	 byl	
i	na	patnácti	cyklozájezdech	s	cestovkou.)
	 Co	se	týče	kola,	je	to	jednoduchý	treko-
vý	model	z	roku	2012,	mám	na	něm	najeto	
asi	35	000	km.	A	ještě	něco	pro	milovníky	
čísel	a	statistik	–	odstartoval	jsem	10.	srp-
na	2020	a	domů	jsem	se	vrátil	28.	srpna.	
Celkem	jsem	za	těch	19 dní	ujel	1 557 km	
a	nastoupal	12 750	výškových	metrů.

Z Tišnova do Zell am See
	 První	den	jsem	dojel	do	Hevlína,	dal-
ší	den	už	do	starobylého	Tullnu	a	dostal	
jsem	se	tak	na	Dunajskou cyklostezku,	
po	 které	 jsem	 jel	 až	 do	 Linze.	 Z	 Tullnu	
jsem	pokračoval	podél	Dunaje	do	Scho-
enbuhlu.	 Poblíž	 Zwentendorfu	 cyklo-
stezka	vedla	přes	nikdy	nezprovozněnou	
jadernou	elektrárnu,	která	je	někdy	ozna-
čována	 jako	 pomník	 jaderné	 energetiky	
v	 Rakousku.	 Měla	 mít	 výkon	 723	 MW	
a	byla	zakonzervovaná	v	roce	1979.
	 Další	 metou	 Podunají	 byl	 Melk	 s	 pro-
slulým	barokním	klášterem.	Klášter	Melk	
je	 benediktinské	 opatství	 a	 je	 největším	

komplexem	sakrálních	budov	v	Rakousku.	
Navštívil	jsem	ho	při	minulé	cestě,	tak	ten-
tokrát	 jsem	 jenom	 projel	 okolo	 po	 druhé	
straně	Dunaje	a	pokračoval	do	Au.
	 Z	 Au	 vedla	 moje	 cesta	 přes	 Linz	
do	 Schwanenstadtu.	 Prohlídku	 Linze,	
stejně	 jako	později	Salzburgu,	 jsem	rov-
něž	vynechal,	neboť	jsem	je	navštívil	při	
minulých	 cestách.	 Z	 Schwanenstadtu	
přes	Salzburg	a	dále	mě	vedla	Taurnská 
cyklostezka	 (vedoucí	 většinou	 kolem	
řeky	Salzach)	až	do	Zell	am	See,	výcho-
zího	 bodu	 pro	 výjezd	 na	 Grossglockner.	
Dorazil	jsem	tam	za	sedm	dní	od	startu.	
Zell  am  See	 je	 krásné	 lázeňské	 město	
u	 Zellského	 jezera,	 v	 lůně	 Tauernských	
Alp	(nedaleko	je	např.	Kaprun	nebo	Kri-
mmelské	vodopády).	U	jezera	leží	i	kemp,	
ve	kterém	jsem	spal	i	při	své	minulé	ces-
tě	na	Grossglockner.
	 Z	kempu	v	Zell	am	See	(749	m	n.	m.)	
to	 je	 na	 vrchol	 proslulé	 Grossglock-
ner  Hochalpenstrasse	 (2	 531	m	 n.	 m.)	
32	 	km.	 Prvních	 deset	 km	 do	 Fuschu	
(815	 m	 n.	 m.)	 je	 pouze	 mírné	 stoupání,	
teprve	 za	 Fuschem	 začíná	 skutečný	 ko-
pec,	 na	 22	km	 člověk	 nastoupá	 1	 700	
výškových	metrů.	V	závěrečné	části	je	14	
číslovaných	 serpentin.	 Jel	 jsem	 „naleh-
ko“,	cesta	nahoru	mně	trvala	čtyři	hodi-
ny,	zpátky	do	kempu	jsem	dojel	za	jednu	

senioři

na Kole z TIŠnoVa na grossglocKner a zpěT
Oldřich Sobotka

Trasa cesty.

Oldřich Sobotka na startu.
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hodinu	 dvacet.	 Počasí	 tentokrát	 bylo,	
na	 rozdíl	od	minulého	výjezdu,	mnohem	
lepší,	slabě	mrholilo	až	nahoře,	kde	bylo	
také	 trochu	 mlhavo.	 Samotný	 Gross-
glockner	 je	 nejvyšší	 horou	 v	 Rakousku	
a	má	výšku	3	798	m	n.	m.

Od Grossglockneru do Německa
	 Z	 Zell	 am	 See	 jsem	 si	 to	 namířil	
do	 Innsbrucku,	 obklopeného	 kolem	
dokola	 horami.	 Protože	 jsem	 tady	 ješ-
tě	 nikdy	 nebyl,	 tak	 jsem	 si	 město	 pro-
jezdil	 a	 prochodil.	 Stálo	 to	 věru	 za	 to.	
Nejznámější	 pamětihodností	 ve	 starém	
centru	 a	 symbolem	 města	 je	 bezesporu	
Zlatá	 střecha,	 kterou	 zdobí	 2	 657	 po-
zlacených	 měděných	 tašek.	 Mezi	 další	
zajímavá	 místa	 patří	 před	 několika	 lety	
zrestaurovaný	 císařský	 hrad	 Hofburg,	
dvorský	kostel	Hofkirche	nebo	městská	
věž	 Stadtturm,	 která	 pochopitelně	 na-
bízí	nejlepší	pohled	na	město.	Symbióza	
města	a	hor	činí	z	Innsbrucku	bezesporu	
jedno	z	nejkrásnějších	rakouských	měst.	
	 Z	Innsbrucku	jsem	se	vydal	po	Innské 
cyklostezce	do	Pasova	(Passau)	v	Němec-
ku.	Čekalo	mě	něco	přes	300	km	putování	
krásnou	 přírodou	 okolo	 řeky	 Inn.	 První	
den	jsem	si	do	plánování	trasy	omylem	za-
dal	trasu	pro	horské	kolo,	a	tak	jsem	kolo	
obtížené	bágly	občas	tlačil	lesem	do	prud-

kých	kopců	nebo	s	hrůzou	v	očích	sjížděl	
dolů	po	cestách	plných	kamení	a	kořenů	
stromů.	Pak	už	jsem	si	při	zadávání	trasy	
dával	větší	pozor.	Po	cestě	se	nedala	pře-
hlédnout	 mohutná	 Pevnost	 nad	 městem	
Kufstein,	které	si	díky	bohatství	památek	
vysloužilo	přezdívku	„Perla	Tyrolska“.
	 Za	 Kufsteinem	 jsem	 přejel	 hranici	
do	 Německa	 a	 dorazil	 do	 Pasova.	 Ně-
kdejší	 rezidence	 biskupského	 dominia	
je	 také	občas	nazývána	městem	 tří	 řek.	
Do	Dunaje	se	tu	totiž	vlévají	na	stejném	
místě	dvě	další	řeky:	Ilzz	tekoucí	od	se-
veru	a	zároveň	řeka	Inn,	jež	je	tu	dokon-
ce	 o	 šedesát	 metrů	 širší	 než	 Dunaj,	 se	
kterým	vytváří	úzký	skalnatý	poloostrov.	
Na	 něm	 se	 po	 staletí	 vytvářelo	 pozoru-
hodné	 historické	 jádro	 Pasova	 s	 řadou	
architektonických	památek.
	 Jednou	 z	 nejvýznamnějších	 památek	
Pasova	 je	 dóm	 svatého	 Štěpána,	 který	
tvoří	 dominantu	 historické	 části	 města.	
Jeho	 mohutná	 stavba	 skrývá	 101	 metrů	
dlouhou	 vnitřní	 prostoru	 s	 obrovskými	
varhany	se	17	388	píšťalami,	považovaný-
mi	všeobecně	za	největší	na	světě.	Na	pro-
tějším	břehu	Dunaje	stojí	dva	hrady	Horní	
a	Dolní.	Horní	hrad,	který	je	významnou	
dominantou	 celého	 města,	 byl	 sice	 zalo-
žen	v	roce	1219,	ale	jeho	dnešní	podoba	
se	vytvářela	hlavně	v	16.	a	17.	století.
	 V	 Pasově	 jsem	 přenocoval	 v	 nejlep-
ším	 kempu	 na	 celé	 trase,	 rozkládajícím	

se	na	břehu	řeky	Ilzz.	Kemp	slouží	pouze	
cyklistům,	 nejsou	 v	 něm	 žádná	 auta	 ani	
karavany,	neboť	se	do	něho	přijíždí	úzkou	
uličkou	se	zákazem	vjezdu.	Jinak	je	v	něm	
všechno	jako	ve	velkých	kempech	–	soci-
ální	zařízení	se	sprchami	i	restaurace.

Po Dunajské cyklostezce domů
	 Z	 Pasova	 cesta	 pokračovala	 opět	
po	Dunajské cyklostezce	přes	Feldkir-
chen	 a	 Grein	 a	 dále	 snad	 nejkrásnější	
částí	 Dunajské	 cyklostezky	 –	 údolím 
Wachau	 do	 Kremže	 (Krems).	 Údolí	 Wa-
chau	s	příkrými	svahy	 je	chráněno	před	
studenými	 větry	 a	 je	 pokryté	 terasami	
s	 vinicemi,	 neboť	 jeho	 příznivé	 podnebí	
umožňuje	 pěstování	 vinné	 révy	 a	 meru-
něk.	Po	cestě	bylo	k	vidění	mnoho	stře-
dověkých	hradů	a	zřícenin,	kostelů,	ma-
lebných	městeček	a	vinařských	vesnic.
	 Kremže	je	kouzelné	historické	městeč-
ko,	které	si	zachovává	svůj	starobylý	ráz,	
za	což	bylo	oceněno	zapsáním	na	listinu	
světového	 kulturního	 dědictví	 UNESCO.	
Společně	s	nedalekým	městem	Melk	pak	
symbolicky	ohraničuje	údolí	Wachau,	a	je	
tak	těsně	spjato	s	pěstováním	vinné	révy	
a	s	vinařstvím,	což	mu	propůjčuje	neza-
měnitelný	 ráz.	 V	 malebných	 dlážděných	
uličkách	najdeme	jeden	vinný	šenk	vedle	
druhého.
	 Jestliže	 vám	 název	 Kremže	 evokuje	
kremžskou	 hořčici,	 pak	 máte	 pravdu.	
Hořčice	skutečně	z	Kremže	pochází,	ale	
dnes	 se	 zde	 již	 nevyrábí,	 její	 výroba	 se	
přesunula	do	Vídně.	Na	rozdíl	od	té	„naší“	
kremžské	hořčice,	není	ta	pravá	zjemňo-
vána	octem,	ale	vínem.
	 A	to	se	již	přiblížil	závěr	putování	Ra-
kouskem.	 Z	 Kremže	 přes  Jaroslavice 
do Tišnova	to	bylo	180	kopcovitých	kilo-
metrů,	tak	ještě	dva	dny	šlapání	a	doma	
už	 na	 mne	 čekala	 manželka	 s	 pečenou	
kachnou	 s	 knedlíkem	 a	 zelím.	 Tradič-
ní	 uvítací	 jídlo	 po	 každé	 mé	 cyklocestě	
za	hranice	všedních	dnů.

Foto: archiv autora

senioři

Pasov – v kempu u řeky Ilzz. Innsbruck je obklopený horami.

Pevnost Kufstein.

Grossglockner Hochalpenstrasse.
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	 V	pátek	3.	5.	1946	měl	prezident	Čes-
koslovenské	republiky	Dr.	Edvard	Beneš	
bohatý	 pracovní	 program.	 Na	 Pražském	
hradě	 přijal	 řadu	 vzácných	 hostů	 z	 do-
mova	 i	 ze	 zahraničí	 –	 byli	 jimi	 předse-
da	 americké	 asociace	 zemědělských	
redaktorů	 John	 Strohm,	 první	 tajemník	
britského	velvyslanectví	William	Barker	
nebo	profesor	Husovy	evangelické	fakul-
ty	František	Hník,	který	pak	byl	společ-
ně	 s	 děkanem	 této	 fakulty	 Františkem	
Bednářem	 také	 účastníkem	 návštěvy	
biskupa	z	Heresfordu	Richarda	Godfreye	
Parsonse	 a	 reverenda	 Herberta	 Monta-
gue	 Waddamse,	 význačných	 duchovních	
anglikánské	 církve.	 Kromě	 uvedených	
osobností	 se	 ale	 prezident	 Beneš	 sešel	
také	 s	 třináctičlennou	 delegací	 města	
Tišnova,	 jejíž	 členové	 mu	 přijeli	 osobně	
oznámit	 jmenování	 čestným	 občanem	
svého	města	a	předat	artefakty	souvise-
jící	s	tímto	oceněním.
	 Byla	 to	 unikátní	 historická	 událost,	
protože	 nikdy	 před	 tím	 ani	 potom	 se	
nestalo,	 aby	 se	 představitelé	 Tišnova	
zúčastnili	 audience	 u	 hlavy	 státu	 přímo	
v	místě	jejího	panování,	navíc	v	takovém	
počtu.	 Je	proto	s	podivem,	že	písemnos-
ti	 mapující	 dějiny	 Tišnova	 se	 o	 této	 ná-
vštěvě	ani	zdaleka	nezmiňují	v	 takovém	
rozsahu,	 jak	by	si	 zasloužila.	V	Kronice	
města	 Tišnova	 se	 dokonce	 mezi	 zápisy	
z	 roku	 1946	 nedočtete	 vůbec	 nic,	 je	 tu	
pouze	stručná	zmínka	v	předchozí	kapi-
tole	 (1945),	 v	 níž	 se	 píše:	 „Na slavnost-
ní schůzi plena místního národ. výboru, 
konané v sokolovně za přítomnosti 720 
osob, byl jmenován president republiky 
Dr. Edvard Beneš čestným občanem města 
Tišnova. S diplomem byl mu odevzdán ob-
raz z Tišnovska, malovaný akad. malířem 
Josefem Jamborem. Diplom maloval akad. 
malíř Josef Zeithammel.“	 Přesné	 datum	
konání	schůze	(27.	10.	1945)	zde	vůbec	
není	uvedeno,	navíc	obraz	a	diplom,	které	
jsou	 v	 kronice	 jmenovány,	 byly	 Benešo-
vi	ve	skutečnosti	předány	až	právě	3.	5.	
1946	 přímo	 na	 Hradě,	 kde	 se	 prezident	
podepsal	 i	 do	 městské	 pamětní	 knihy.	
Tyto	 strohé	 či	 časově	 zavádějící	 údaje	
jsou	zřejmou	daní	za	skutečnost,	že	 tiš-
novská	kronika	se	začala	psát	až	v	roce	

1957	 a	 starší	 události	 se	 dohledávaly	
zpětně.	A	Benešovi	 se	 v	druhé	polovině	
50.	let	rozhodně	moc	nefandilo…
	 Ani	 reprezentativní	 kniha	 „Tišnov	 –	
příroda,	 dějiny,	 památky,	 lidé“	 z	 roku	
2013	 se	 ovšem	 ve	 svém	 hlavním	 textu	
o	 výpravě	 tišnovské	 delegace	 na	 Hrad	
vůbec	nezmiňuje;	nebýt	popisku	k	jediné	
zařazené	 fotografii	 z	 této	 události	 (str.	
471),	čtenář	či	badatel	by	se	z	jinak	více	
než	 výpravné	 publikace	 v	 tomto	 směru	
nic	 nedozvěděl.	 Informační	 vakuum	 na-
štěstí	 vyplňuje	 6.	 číslo	 desetisvazkové	
série	 „Tišnov	 fotorevue“	 z	května	1997,	
kde	lze	nalézt	rozsáhlý	písemný	i	fotogra-
fický	materiál	věnovaný	JUDr.	Antonínem	
Válkou,	jehož	otec	byl	v	roce	1946	členem	
tišnovské	delegace	a	rodina	pak	po	 léta	
schraňovala	 fotodokumentaci	 i	 úplný	
text	 Československé	 tiskové	 kanceláře	
vydaný	 k	 této	 události.	 Ten	 je	 datován	
dnem	14.	5.	1946,	byl	tedy	zveřejněn	až	
11	dnů	po	přijetí	Tišnováků	prezidentem.
	 Vydavatel	 fotorevue	 tehdy	 dokázal	
na	základě	poskytnutých	snímků	alespoň	
částečně	 jmenovitě	 identifikovat	 tišnov-
ské	 účastníky	 vzácného	 setkání.	 Dele-
gaci	 vedl	 předseda	 místního	 národního	

výboru	Dr.	Karel	Krejčí,	po	jeho	boku	stál	
místopředseda	prof.	Alois	Kubáček,	 oba	
profesoři	tišnovského	gymnázia.	Jedinou	
ženou	byla	Marie	Horáčková,	dcera	dlou-
holetého	 starosty	 Aloise	 Řezáče,	 která	
„jménem	tišnovských	žen“	věnovala	pre-
zidentově	 manželce	 kytici	 konvalinek.	
Dále	 byli	 přítomni	 tito	 činovníci	 města:	
stolařský	 mistr	 František	 Válka,	 učitel	
Jan	 Brabec,	 geometr	 Ing.	 Jaroslav	 Von-
dráš,	technický	úředník	Ing.	Václav	Ma-

cháček,	 majitel	 instalatérského	 závodu	
Ing.	Karel	Dobrovolný,	knihkupec	Franti-
šek	Wágner…	A	jména	dalších	čtyř	pánů	
se	bohužel	zjistit	nepodařilo.
	 Zpráva	ČTK	shrnula	 i	 obsah	projevu,	
který	 prezident	 při	 setkání	 s	 tišnovský-
mi	 představiteli	 pronesl.	 Dnes	 poněkud	
mrazí,	když	v	něm	čteme:	„Budou volby,“	
řekl	Dr.	Beneš,	„doufám, že minou klidně 
a v pořádku. A po volbách budeme klidně, 

ale snad – řekl bych – ještě důrazněji po-
kračovati v uplatňování ideí Masarykových 
a obrozenských, v duchu svých tradičních 
zásad politických…“ Zmiňované	 parla-
mentní	volby	proběhly	zhruba	o	tři	týdny	
později,	 v	 neděli	 26.	 5.	 1946	 –	 výrazně	
v	 nich	 zvítězili	 komunisté	 a	 na	 tragédii	
následujících	 let	bylo	zaděláno.	Za	další	
necelý	 měsíc	 (19.	 6.)	 se	 konala	 i	 volba	
prezidenta:	Beneš	v	ní	byl	 jediným	kan-
didátem	 a	 obdržel	 hlasy	 od	 všech	 298	
poslanců	Ústavodárného	národního	shro-
máždění.	Bylo	 to	ovšem	Pyrrhovo	vítěz-
ství,	co	brzy	následovalo,	je	dobře	známo.
	 Edvard	 Beneš	 7.	 6.	 1948	 abdikoval	
na	 post	 prezidenta	 a	 3.	 9.	 téhož	 roku	
v	 Sezimově	 Ústí	 zemřel.	 Při	 loučení	
s	tišnovskými	návštěvníky	sice	v	květnu	
1946	na	Hradě	přislíbil,	že	se	„podle mož-
nosti na jejich město a kraj přijede podívat“,	
ale	tuto	cestu	už	uskutečnit	nestačil…

Foto: archiv JUDr. Antonína Války

Zdroje:
– Tišnováci na Pražském hradě, Tišnov fotorevue 

č. 6, 1997
– Kronika města Tišnova
– Tišnov – příroda, dějiny, památky, lidé, 2013
– cs.wikipedia.org
– deník Národní osvobození ze dne 4. 5. 1946
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Václav Seyfert
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5. 5. 1901
ZALOŽENÍ VČELAŘSKÉHO SPOLKU
V	neděli	5.	května	1901	se	sešlo	na	pozvá-
ní	učitele	Václava	Oharka	z	Hvozdce	sedm-
náct	včelařů	z	Tišnova	a	okolí,	aby	založili	
včelařský	spolek.	 Jak	se	o	80	 let	později	
v	tisku	zmínil	tehdejší	spolkový	kronikář	
Karel	Bednář,	v	historických	materiálech	
je	o	tom	uvedeno:	„Za starostu spolku byl 
zvolen Josef Mimra, ředitel zimní hospodář-
ské školy v Tišnově, za jeho náměstka p. T. 
Weinzettel, lesní v Předklášteří, za poklad-
níka Antonín Dusík z Tišnova, jednatelem 
František Konečný, učitel v Předklášteří.“	
Dalšími	 členy	 výboru	 se	 stali	 Osvald	
Pleský,	nadučitel	v	Dolních	Loučkách,	ini-
ciátor	akce	Václav	Oharek,	správce	školy	
v	Hvozdci	a	Vincenc	Joukal,	správce	školy	
v	Uníně.	Náhradníkem	byl	krejčovský	mi-
str	z	Předklášteří	Josef	Stejskal,	revizory	
účtů	byli	jmenováni	Jan	Zelber	z	Drásova	
a	 tesařský	 mistr	 z	 Předklášteří	 Rudolf	
Klátil.	 Do	 okresního	 včelařského	 spolku	
v	Tišnově	bylo	zapsáno	celkem	20	členů,	
roční	příspěvek	činil	1	korunu.
	 Spolek	 úspěšně	 přežil	 obě	 války	
a	v	roce	1955	docílil	nejvyššího	počtu	čle-
nů,	když	v	jeho	řadách	působilo	172	vče-
lařů	ze	13	obcí.	O	dva	roky	později	se	stal	
součástí	 Svazu	 českých	 včelařů.	 Tento	
stav	trvá	prakticky	dodnes	–	tišnovští	vče-
laři	fungují	jako	pobočný	spolek	Českého	
svazu	 včelařů,	 do	 obchodního	 rejstříku	
byli	takto	zapsáni	22.	6.	1990.	Historickou	
součástí	činnosti	byly	či	dosud	jsou	před-
nášky,	kurzy,	zájezdy	za	poznáním	včelínů	
význačných	 včelařů,	 poskytování	 fundo-
vaných	 instrukcí	 při	 onemocněních	 včel-
stev,	odborná	pomoc	začínajícím	kolegům.	
Současným	předsedou	spolku	je	JUDr.	Jan	
Maláska,	 jednatelem	 Ing.	 Martin	 Laifr.	
O	včelařích	na	Tišnovsku	byl	v	roce	2011	
natočen	 téměř	 čtyřicetiminutový	 film,	
v	 němž	 dlouholetý	 člen	 spolku	 Vladimír	
Kapoun	 provází	 diváky	 historií	 i	 součas-
ností	 –	 dokument	 lze	 nalézt	 na	 YouTube	
v	archivu	Tišnovské	televize.
	 Podle	 informací	 uvedených	 na	 webo-
vých	stránkách	měla	v	roce	2010	tišnov-
ská	včelařská	organizace	69	členů,	kteří	
obhospodařovali	celkem	701	včelstev.	In-
formace	z	oblasti	včelařství,	z	pera	zkuše-
ného	 chovatele	 Josefa	 Permedly,	 najdete	
čas	od	času	i	na	stránkách	našich	novin.

15.–25. 5. 1983
VY�STAVA KOLÁŽÍ

MIROSLAVA HORNÍČKA
	 Miroslav	Horníček	(1918–2003)	byl	ne-
jen	populárním	filmovým,	televizním	a	di-
vadelním	 hercem,	 nýbrž	 také	 nadšeným	
výtvarníkem.	V	roce	1983	se	tišnovskému	
Klubu	 přátel	 výtvarného	 umění	 (KPVU)	
podařilo	 zorganizovat	 výstavu	 jeho	 kolá-
ží,	která	se	konala	v	tehdejší	společenské	
místnosti	pod	Klucaninou	společně	s	ex-
pozicí	 obrazů	 Horníčkova	 přítele,	 akade-
mického	malíře	Adolfa	Vondry.
	 Vernisáž	 proběhla	 za	 účasti	 autorů	
v	 neděli	 15.	 května	 1983	 odpoledne,	
a	 protože	 akci	 přálo	 počasí,	 pořadatel	
ji	 situoval	 do	 prostor	 pod	 širým	 nebem,	
konkrétně	na	terasu	u	letního	kina.	Ved-
le	obou	umělců	se	akce	zúčastnila	Elena	
Hálková,	 vnučka	 spisovatele	 Vítězslava	
Hálka	a	matka	herečky	Jany	Štěpánkové.	
Po	 milém	 vystoupení	 Miroslava	 Horníč-
ka	 následovala	 autogramiáda,	 o	 kterou	
byl	mezi	 tišnovskou	veřejností	obrovský	
zájem.	Herec	souhlasil	i	s	dalšími	dvěma	
představeními	mimo	rámec	výstavy,	tak-
že	 v	 sobotu	 14.	 5.	 večer	 se	 s	 ním	 zdej-
ší	 diváci	 mohli	 sejít	 v	 kulturním	 domě	
v	Hradčanech	a	v	neděli	odpoledne	navíc	
také	v	sále	tišnovského	kina.	
	 KPVU	zůstal	s	Miroslavem	Horníčkem	
i	po	výstavě	v	přátelském	kontaktu,	což	
vyústilo	v	další	umělcovy	pořady,	vystou-

pení	či	moderování	vernisáží.	Spolupráce	
vyvrcholila	 v	 roce	 1988	 vydáním	 spe-
ciální	 brožury	 k	 jeho	 70.	 narozeninám,	
nazvané	 Miroslavu Horníčkovi s láskou,	
kterou	pro	tisk	připravil	Miroslav	Pavlík.	
O	Horníčkovi	v	ní	vypravuje	mnoho	jeho	
kolegů	(namátkou	Ljuba	Hermanová,	Ilja	
Hurník,	 Miloš	 Kopecký,	 Milan	 Lasica,	
Petr	Nárožný,	Jiří	Sovák	a	celá	řada	dal-
ších)	–	často	s	doprovodem	vlastnoručně	
provedené	úsměvné	kresby	–	a	Horníček	
na	jejich	krátké	stati	stejně	stručně	odpo-
vídá	za	pomoci	svého	tradičního	chytrého	
humoru.	Na	obálce	 jubilantovi	blahopře-
je	 typickou	 kreslenou	 zdravicí	 Vladimír	
Renčín.
	 Horníčkovy	koláže	byly	později	vydány	
ve	dvou	knihách:	Koláže a hry Miroslava 
Horníčka	vyšly	v	roce	1990,	Humor a kolá-
že	o	pět	let	později.	Pro	veřejnost	jsou	au-
torovy	práce	vystavovány	dodnes;	v	sou-
vislosti	s	předloňskou	výstavou	v	Galerii	
Smečky	o	nich	napsal	historik	umění	Jiří	
Machalický:	„Výtvarné dílo Miroslava Hor-
níčka jistě nepředstavuje zlom v uměleckém 
vývoji, nepatří do žádného z progresivních 
proudů. Ale projevuje se v něm příjemná 
hravost a potěší nás, když k ní budeme při-
stupovat jako ke vtipné soukromé zábavě 
známého umělce, který se pohyboval na roz-
hraní mezi divadlem, literaturou a vizuál-
ním projevem.“	
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KalendárIum KVěTnoVýcH událosTí
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Renčínův vtip na obálce brožurky, kterou pět 
let po vzpomínané výstavě vydal KPVU Tiš-
nov u příležitosti Horníčkových sedmdesá-
tých narozenin.

Iniciátor založení tišnovského včelařského 
spolku Václav Oharek, známý též jako přední 
hasičský funkcionář. Foto pochází z brožury 
„80 let Václava Oharka“, vydané Okresní ha-
sičskou jednotou v Tišnově roku 1940.
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malíř a grafik
karel fOrmánek

	 Podrobný	materiál	k	64.	 narozeninám	
tišnovského	učitele	a	výtvarníka	publiko-
val	 Miroslav	 Pavlík.	 Představil	 malířovo	
profesní,	 umělecké	 i	 životní	 curriculum	
vitae	a	zmínil	se	také	o	jeho	vztahu	k	tu-
ristice:	„Na cestách přírodou ho můžete často 
vidět v hloučku mladých lidí. Karel Formá-
nek je nejen malíř, ale mnozí ho znají také 
jako nadšeného turistu, který má rád přírodu 
a mládí, pro které si vždycky najde čas. Říka-
jí mu ,taťulda‘. Ví o tom a nezlobí se. Vždyť 
toto důvěrné označení svědčí o tom, že ho 
mladí mají rádi, za jeho pěkný přístup k nim, 
za to, že jim dobře rozumí, i když je mezi nimi 
několik ,pátků’ věkový rozdíl.“

květniCe
	 Marie	 Mrázková	 pokračovala	 ve	 vy-
právění	o	Květnici.	Nezabývala	se	jen	pří-
rodopisnými	souvislostmi,	nýbrž	zmínila	
i	historické	vlastnické	poměry:	„Květnice 
byla původně (až do 16. století) majetkem 
Tišnova. Ale když byl vybudován v r. 1233 
tišnovský klášter, dostalo se celé široké oko-
lí do jeho područí, s ním i Tišnov a Květnice. 
V r. 1924 město Tišnov odmítlo výhodnou 
koupi Květnice od klášterního panství. Te-
prve po únoru 1948 byla Květnice opět pře-
dána městu v celé výměře 128 ha. Pro svou 
vzácnou květenu a pro výskyt vzácných 
nerostů byla Květnice prohlášena přírodní 
rezervací – 8. 4. 1950, a to jižní část za úpl-
nou rezervaci, ostatní za rezervaci řízenou.“	

tišnOvské pOdZemí
a tišnOvští právOvárečníCi

	 Dvěma	 zajímavými	 materiály	 přispěl	
do	 květnového	 čísla	 historik	 Jan	 Hájek.	
První	 z	nich	pojednával	o	 tom,	že	 i	Tiš-
nov	má	svoje	podzemí.	„Častými průchody 
vojsk, ,durchcuky’, byl Tišnov mnohokráte 
vyplundrován, proto si budovali měšťané 
tišnovští pod svými domy tajné, spojené 
sklepy, v nichž ukrývali svůj majetek a jež 
jim sloužily i k rychlým únikům. Síť těch-

to sklepů nachází se pod náměstím. Hlavní 
větev podzemí vede od radnice… do bývalé 
ulice Klášterské, kde jsou do ní zaústěny 
chodby ze středověkých domů ,Na Pernštej-
ně‘, dále domu pověsti neblahé ,Na pekle‘, 
a domů dalších. Mnohé chodby vyúsťovaly 
na skrytých místech v křovinách zahrad 

a polí.“	 Hned	 na	 vedlejší	 stránce	 bylo	
možno	se	dočíst,	jak	se	u	nás	vařilo	pivo:		
„V 15. století se vařilo v Tišnově pivo svět-
lé z pšenice a červené či černé z ječmene… 
Pivu z ječmene se říkalo také staré, bylo 
lehčí, chuti málo nahořklé. Bývalo kořeněné 
jalovcem nebo bobkovým listem.“

jeden Z těCH, kteří
OsvObOZOvali tišnOv

	 Z	pera	dr.	Štejgerleho	pocházela	vzpo-
mínka	 tišnovského	 občana	 Františka	
Hřiba	 na	 sovětského	 vojáka	 Petra	 Gon-
čarenka	z	ukrajinské	Achtyrky,	který	se	
v	roce	1945	po	osvobození	na	pět	týdnů	
ubytoval	v	Hřibově	rodině.	V	tišnovském	
ateliéru	 Norberta	 Pokorného	 na	 Kukýr-
ně	nechal	zhotovit	svou	fotografii	a	k	ní	
připsal	17.	5.	1945	své	věnování:	„Po ví-
tězství nad fašistickým Německem, v uznání 
zásluh hrdinského československého lidu, 
děkuji tomu, který poskytoval morální 
i hmotnou podporu ruskému vojákovi; jed-
nomu z nejlepších synů Československa 
Františku Hřibovi od Gončarenka Petra Fe-
doroviče na památku.“

O dalším ve stručnOsti
Téměř	na	celé	stránce	se	tišnovským	čte-
nářům	představily	sousední	Dolní	Loučky.	
Hedvika	 Šmardová	 psala	 o	 kvetoucích	
jabloních	v	Podolí.	V	rámci	50.	výročí	KSČ	
bylo	 možno	 navštívit	 přednášky	 o	 kon-
cepcích	 zahraniční	 politiky	 zemí	 socialis-
tického	tábora	 i	soudobého	 imperialismu;	
zahrádkáři	 pro	 změnu	 uspořádali	 besedu	
na	 téma	 Houby	 –	 nositelé	 života	 a	 smr-
ti.	 Do	 kina	 zamířila	 normalizace	 jen	 na-
půl	 –	 večerní	 program	 nabízel	 i	 Světáky	
nebo	Vraždu	Ing.	Čerta,	v	rámci	dětských	
představení	se	střídal	Antonín	Zápotocký	
(Vstanou	noví	bojovníci)	s	rudým	bratrem	
Vinnetouem	(Poklad	na	stříbrném	jezeře).

napsalI jsme před 50 leTY

Na titulní stránku byla v květnu 1971 zařaze-
na fotografie Josefa Ptáčka nazvaná Po ma-
nifestaci.

Pojednání o Karlu Formánkovi bylo doplněno jednou z jeho kreseb znázorňující novou tišnov-
skou výstavbu.

květen 1971
Václav Seyfert

15. díl 

V květnu 1971 se měsíčník Naše Tišnovsko rozrostl na 16 stránek. Úvodník podle oče-
kávání patřil 50. výročí založení KSČ, ale jinak měl obsah pestrou podobu a přidané 
stránky byly v podstatě kompletně věnovány obsáhlé zprávě o činnosti Tělovýchovné 
jednoty Baník Tišnov, která zabrala celou čtvrtinu čísla. A o čem se psalo jinak?

historie
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INZERCE

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

   HodInoVý manŽel pro Tišnov a okolí. Nabízím obča-
nům různé práce při údržbě bytu, domu a zahrady. Tom 
Vacek, mob. 602 754 930, e-mail: t-yacht@t-yacht.cz  

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

  servis a roční prohlídky plynových kotlů. Michael Vál-
ka, 721 277 560, M.valka@email.cz

  sečení trávy od 0,65 Kč/m², tel. 608 065 337.

  malířské a natěračské práce. Chcete nově vymalovat, 
tapetovat, natřít cokoliv? My to umíme! Kvalitně, rych-
le, čistě a za rozumnou cenu. Vlastimil Štěpánek, tel. 
608 327 939.  

  zemní a výkopové práce mini bagrem 1,7 t. Výkopy 
na přípojky, bazény, jímky, rovnání zahrad. Půdní vrták, 
trhání stromů. Tel. 774 575 616.

  zaměstnání, brigádu najdete na www.PraceTisnov.cz.

  odškodné úrazů a úmrtí při dopravních nehodách. 
Tel. 732 713 373.

  palivové dřevo, i suché, tel. 608 065 337.

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

  Koupím byt v Tišnově, hotovost, fér jednání. Děkuji 
za nabídky! Tel. 777 847 101.

  Vyměním ob 2+1 v klidné části Brna za OB 2KK nebo 
2+1 v Tišnově. Nejlépe s balkónem. Rodinné důvody. 
Podrobnosti o mém bytě a okolí podám zájemcům. 
Tel. 776 364 133, Martina Taméová.

Mlýnská 152, Tišnov
u Kina Svratka 
 Coffein
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Dne 13. dubna uplynulo devět let, co nás 
navždy opustila naše milovaná maminka 
a babička paní ludmIla VálčíKoVá. 
Stále s láskou vzpomínají dcery Ludmila 
s rodinou a Andrea.

Dne 22. dubna uplynulo šestnáct let, 
kdy nás navždy opustila naše manželka, 
maminka a babička paní emílIe 
drábíKoVá. Za tichou vzpomínku děkují 
manžel a dcery s rodinami.

Dne 22. dubna uplynul první rok ode dne, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná 
maminka a babička HIldegarda 
paVlíčKoVá. S láskou vzpomínají syn 
a vnučky Jana a Veronika s rodinami. 
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 2. května tomu bude pět roků, co 
navždy odešel náš drahý syn, bratr, otec, 
strýc a kamarád mIreK jIndřIcH. 
S láskou vzpomíná a za vzpomínku děkuje 
maminka.

Dne 26. května by se dožil šedesáti devíti let 
pan jIří janouŠ. Vzpomíná manželka 
a děti s rodinami. Za tichou vzpomínku 
děkujeme.

Děkujeme všem přátelům a známým, 
kteří se přišli naposledy rozloučit s naší 
milovanou maminkou paní Hermínou 
greguŠoVou. Za projevenou úctu 
děkují sourozenci Helena, Gabriel a Jakub 
s rodinami.

Dne 21. dubna uplynul smutný rok, kdy nás 
navždy opustil pan VojTěcH podaný 
z Tišnova. S láskou a úctou stále vzpomínají 
manželka a děti. A všichni, kdo ho měli rádi.

Dne 2. května uplyne první smutný rok, kdy 
nás navždy opustil můj syn, bratr a kamarád 
pan marTIn KaŠparec. Stále vzpomínají 
a za tichou vzpomínku děkují maminka 
a bratr s rodinou.

Dne 8. května by se dožil devadesáti let 
pan VladImír jůza. S láskou vzpomínají 
synové Vladimír a Petr s rodinou.

„Kdo v srdcích žije, neumírá.“ 
Dne 31. května uplyne již sedm let od doby, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný syn, 
strýc, vnuk a bratr jan THomaIer. 
S bolestí v srdci vzpomíná otec a sestry Jana 
a Veronika s rodinami. Kdo jste ho znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům a známým, 
kteří se 31. března 2021 přišli naposledy rozloučit s naším 
milovaným manželem, tatínkem a dědečkem anTonínem 
crHou, který nás náhle opustil. Za projevenou soustrast 
děkuje manželka, syn a dcera s rodinami.

Poděkování
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	 Milá	čtenářko,	milý	čtenáři,	je	duben,	
čas	 proměnlivého	 počasí,	 práce	 venku	
jsou	 již	 v	 plném	proudu.	Stejně	 tak	pří-
prava	květinové	 sadby	do	mobilních	ná-
dob,	kterým	se	v	zahradnické	terminolo-
gii	říká	mobiliáře	zeleně.	Myslím	tím	vše,	
co	mohu	použít	k	 výsadbě	 tam,	kde	ne-
mohou	rostlinky	přímo	do	země.	Dokonce	
i	tam,	kde	zatím	úplně	přesně	nevím,	co	
si	chci	vysadit	natrvalo.	
	 Využívám	 mobiliáře	 všude,	 kde	 mi	
rostlinní	 osadníci	 mohou	 přinést	 užitek	
i	krásu.	Květiny	jsou	potěšením	pro	oko,	
dotvoří	 atmosféru	 prostoru,	 zajistí	 jeho	
reprezentaci.	Bylinky	osvěží	vůní,	podpoří	
chuť	 k	 jídlu.	 Keře	 často	 vytváří	 zákoutí,	
vyšší	stromy	poskytují	zastínění.	Společně	
se	hodí	k	odhlučnění.	Typickou	zvukovou	
clonou	je	živý	plot	třeba	z	tújí,	habrů,	bob-
kovišní.	Myslíte	si,	že	tohle	sem	nepatří?	
Naopak	:-)	Těším	se	na	dobu,	kdy	se	budou	
tvořit	živé	ploty	z	rostlin	v	květináčích.	
	 Mobiliáře	 zeleně	 v	 sobě	 dělím	 podle	
umístění,	 použitého	 materiálu,	 velikosti,	
hloubky,	 barvy,	 použitých	 rostlin…	 Trh	
nabízí	 stále	 širší	 škálu	 možností.	 Jak	 se	
v	tom	orientovat?	Začínám	podle	toho,	kde	
chci	mobiliář	umístit.	Uvnitř	nebo	venku?	
Oba	prostory	mají	podobná	pravidla.
	 Pro	 mě	 je	 na	 prvním	 místě	 estetika,	
na	 druhém	 zlepšení	 klima,	 pak	 užitek.	

Ten	dávají	například	bylinky	nebo	speci-
ální	 tráva	pro	kočky.	Zvažuji	 i	 životnost	
mobiliáře,	praktičnost	při	zálivce	i	údrž-
bě.	 Zkušenost	mi	 však	 říká,	 že	mobiliá-
řem	 může	 být	 cokoliv,	 co	 mohu	 přenést	
z	místa	na	místo.
	 Mám	 radost	 z	 toho,	 že	 si	 mohu	 ne-
chat	vyrobit	na	míru	různé	truhlíky	mís-
to	parapetu	či	zelenou	stěnu	(to	je	však	
na	 delší	 povídání).	 V	 poslední	 době	 se	
často	potkávám	s	tím,	že	se	ladí	interiéry	
i	exteriéry	podle	principů	feng-šuej,	a	tak	
mohu	mobiliáře	a	hlavně	rostliny	v	nich	
využít	ke	směrování	energie	nebo	k	její-
mu	rozproudění.	
	 Nad	 všemi	 teoriemi	 výběru	 mobiliáře	
vyhrává	můj	 pocit.	 Zvažuji	 velikost	 pro-
storu,	 celkový	 dojem	 budoucího	 začle-
nění	mobiliáře	v	něm.	Vždy	přizpůsobím	
výběr	nádoby	celkovému	stylu	místa,	kde	
bude	 umístěn.	 I	 mobilní	 nádoby	 podlé-
hají	 módním	 trendům.	 Nedávno	 klasic-
ké	 „truhlíky“	střídaly	hranaté,	plastové,	
velmi	 barevné	 mobiliáře	 různých	 tvarů.	
Dnes	se	trendy	vrací	k	osvědčeným	ma-
teriálům,	 jako	 je	 kámen,	 hlína	 a	 jejich	
imitace.	Velmi	oblíbené	jsou	retro	design	
ozdobené	ornamentem,	vycházející	z	kla-
sických	 tvarů.	Nejvíc	si	 i	 tak	pochvaluji	
vynález	samozavlažovacích	truhlíků.	Vý-

běr	je	pestrý,	jak	do	barev,	velikostí	i	tva-
ru.	 Mobiliáře	 byly	 často	 vnímány	 jako	
přechodné	dekorace.	Dnes	se	ukazuje,	že	
jsou	vhodné	k	celoročnímu	využití.	Velmi	
se	 mi	 líbí	 jako	 „uvítací	 výbor“	 u	 vstupu	
do	bytu,	domu	či	obchodu.	
	 V	 soukromí	 využívám	 nejen	 truhlíky	
za	 okny,	 na	 balkoně,	 ale	 i	 větší	 nádoby	
na	terase.	Ty	v	poslední	době	doplňuji	vy-
výšenými	záhony.	V	nich	mohu	pěstovat	
nejen	 květiny,	 ale	 i	 zeleninu	 a	 bylinky.	
Využití	je	opravdu	velmi	komplexní.	
	 A	 co	 zelenina	 na	 terase	 či	 balkónu?	
I	plastový	pytel	je	vlastně	mobiliář.	Jeho	
osadníkem	 je	 třeba	 rajče.	 Jedinou	 pod-
mínkou	 úspěšného	 pěstování	 je	 zásada:	
co	tam	nedáš,	tam	nikdo	nedonese.	Proto	
je	nutné	pravidelně	zavlažovat	a	dodávat	
živiny.
	 A	co	trakař	na	trávníku	nebo	kamenné	
koryto?	Dříve	staré	harampádí	a	dneska	
ideální	mobiliář	pro	potěchu.	A	co	palety?	
A	co	použité	bedýnky?	Kreativitě	se	meze	
nekladou.	
	 A	 to	 zde	nemluvím	o	možnostech	 za-
věšení	 čehokoliv	 kdekoliv,	 jak	 se	 mi	 to	
bude	líbit.	Rozhoduje	můj	pocit	z	pohledu	
na	takto	vytvořený	závěsný	mobiliář.	No	
a	o	tom,	co	a	jak	vysadit	a	jak	opečová-
vat,	si	povíme	něco	příště.	
Platí,	že	netřeba	vysoce	odborně	osadit,	
nutno	pečovat	s	láskou.	

Vaše	Domácí	Víla

Foto: archiv autora

příroda

zaHradníKůV roK – duben 
mObiliář Zeleně  

Stanislav Pařízek

Dýně jako mobiliář.

Balkonová úprava.

Víte, že pořady
Tišnovské televize

najdete na YouTube?

zadejte a budete koukat

Tišnovská televize
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  Zlatohlávek zlatý	–	Cetonia aurata	 je	
brouk	 z	 čeledi	 vrubounovitých,	 předsta-
vuje	u	nás	nejhojnější	druh	zlatohlávka.	
Barevně	 je	 velmi	 proměnlivý,	 krovky	
mívá	 kovově	 zelené,	 zlatozelené	 nebo	
bronzové,	 záleží	 na	 lomu	 světla.	 Vysky-
tuje	 se	 od	 poloviny	 května	 až	 do	 léta	
na	květech	šípků,	růží	i	jiných	keřů.	Je	14	
až	20	milimetrů	velký.
	 Larvy	zlatohlávka	zlatého	žijí	v	trouch-
nivějícím	dřevě,	v	pařezech,	v	tlejícím	lis-

tí,	na	hnojištích	či	v	kompostech,	kde	se	
krmí	 organickým	 materiálem	 a	 kde	 též	
přezimují.	Tvar	se	podobá	tvaru	ponravě	
chrousta.	Kuklí	se	v	červnu	až	v	červenci.	
Dospělí	 brouci	 vylétávají	 na	 konci	 jara,	
páří	se,	samičky	nakladou	vajíčka	do	hni-
jícího	organického	materiálu	a	hynou.	
	 Zlatohlávek	 zlatý	 se	 živí	 pylem,	 nek-
tarem	 a	 zralými	 plody.	 Můžeme	 ho	 spa-
třit	 na	 křovitých	 stráních,	 v	 parku,	 za-
hradách,	 okraji	 lesů.	 Zpravidla	 v	 plně	
již	 rozkvetlém	 květu	 zahrabaného	 mezi	
tyčinkami,	 kde	 si	 pochutnává	 na	 pylu.	
Zlatohlávek	 zlatý	 si	 vybírá	 velké	 žluté	
a	bílé	květy.	 Jedině	když	nenalezne	 roz-
kvetlý	květ,	pokouší	se	prokousat	si	ces-
tu	k	pylu.	Brouk	nenadělá	mnoho	škod.	
Bzučivý	 let	 zlatohlávka	 zlatého	 jde	 jen	
těžko	přehlédnout	a	přeslechnout.	
	 Zlatohlávek  tmavý	 –	Oxythyrea fune-
sta	je	to	brouk	o	velikosti	8	až	12	milimet-
rů.	Má	rýhované	krovky	leskle	černé	bar-
vy	a	bílé	skvrny.	Tělo	má	chlupaté.	Rád	
hoduje	také	na	květech	rostlin.	Po	nakla-

dení	 vajíček	 vývoj	 larev	 trvá	 tři	 měsíce	
a	potom	se	zakuklí.	Larva	 je	menší	než	
u	 zlatohlávka	 zlatého,	 tvarově	 stejná,	
ale	na	rozdíl	od	něho	se	ještě	na	podzim	
líhnou	 dospělci,	 kteří	 přezimují.	 Zlato-
hlávek	 tmavý	 byl	 kdysi	 velmi	 vzácný	
a	od	roku	1992	zákonem	chráněný	druh.	
Od	roku	2006	je	v	ČR	již	téměř	běžným	
druhem	 na	 většině	 území.	 Důvodem	 je	
oteplování	a	 je	považován	za	 teplomilný	
prvek	evropské	fauny.

	 Ohnivec rakouský	(Sarcoscypha austriaca)	–	dobré	klimatic-
ké	podmínky	 letošního	 roku	umožnily	 růst	 této	nejedlé	houby	
i	na	Tišnovsku.	Vyrážíme	do	přírody	i	touto	dobou,	aby	ne.	Tam	
je	vždycky	příjemně,	i	když	neroste	tolik	hub	jako	přes	sezonu.	
Přesto	se	ale	můžeme	s	některými	setkat.	Určitě	bude	příjem-
ným	 překvapením,	 když	 narazíme	 na	 některou	 vzhledově	 uni-
kátní	houbu,	jež	stojí	za	pouhý	pohled.	Typickým	příkladem	je	
ohnivec.	Tato	výrazná	houba	je	opravdu	zajímavá.	My	se	podí-
váme	 na	 charakteristiku	 ohnivce.	 Na	 to,	 kde	 roste,	 a	 také	 se	
zaměříme	na	houby,	s	nimiž	je	možná	jeho	záměna.
	 Roste	v	malých	skupinách	v	předjaří	a	začátkem	jara	na	mrt-
vém	dřevě	listnáčů.	Fotografie	byla	pořízena	na	povodí	Svratky	
v	Tišnově.	Vyrůstal	v	listnatém	porostu	na	břehu.	V	místech	tle-
jících	stromů	vrb,	javorů	a	olší.	Jedná	se	tedy	o	ohnivce	rakous-
kého.	Najdeme	ho	ve	spadaném	listí	v	mechu	s	vyšší	vlhkostí	
a	obsahem	humusu.	Narazil	jsem	na	tuto	houbu	poprvé,	krásně	
kontrastovala	s	okolím.	Nacházela	se	na	několika	místech	u	po-
vodí	řeky.
	 Například	ohnivec	 jurský.	Ten	 je	už	od	ohnivce	rakouského	
rozpoznatelný	 jen	 pod	 mikroskopem.	 Určitým	 vodítkem	 může	
být	biotop	výskytu,	roste	ve	vyšších	nadmořských	výškách	a	je	

vázán	čistě	na	lípu.	Existuje	tedy	více	druhů	ohnivců,	jako	na-
příklad	 šarlatový.	 Tyto	 tři	 druhy	 je	 od	 sebe	 možno	 spolehlivě	
rozlišit	jen	mikroskopicky.
	 Ohnivec	rakouský	je	uvnitř	karmínově	červený,	vnějšek	plod-
nic	bývá	zbarven	v	mnoha	odstínech,	nažloutlé	až	krémové.	Je	to	
houba	miskovitého	tvaru.	Dorůstá	okolo	pěti	centimetrů.	Obje-
vuje	se	brzo	po	zimním	období	a	najít	ho	můžeme	až	do	května.	
Je	jedním	z	prvních	poslů	jara.	Ohnivci	tedy	zima	nevadí,	mrazy	
bez	problémů	přečká,	ale	během	mrazů	nové	plodnice	nevyrůs-
tají.	Jak	sluníčko	probudí	přírodu	k	životu,	můžeme	ho	najít.

příroda

ŽIVím se pYlem a neKTarem
Josef Permedla

zajímaVá jarní Houba
Josef Permedla

Ohnivec rakouský. Foto: Josef Permedla

Zlatohlávek tmavý. Foto: Josef PermedlaZlatohlávek zlatý. Foto: Josef Permedla
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duHoVÉ poKusY
Jana Madaraszová

Se	začínajícím	jarem	se	probouzí	příroda	kolem	nás.	Z	pošmourné	zimy	vylézají	žluté	narcisky,	fialové	violky,	modré	jaterníky	
nebo	třeba	červené	tulipány.	Pojďme	si	společně	udělat	dva	pokusy	plné	barev!

Pokus 1: DUHA V MLÉCE

Co budeš potřebovat?	
•		plnotučné	 mléko,	 talíř,	 potravinářská	 barviva,	 Jar,	 špejli	

nebo	vatovou	štětičku	do	uší,	malé	skleničky	na	rozmíchá-
ní	barviv,	lžičku

Jak na to?
1.	 	Jednotlivá	potravinářská	barviva	rozmícháme	ve	sklenič-

kách	s	vodou.
2.		Do	hlubokého	talíře	nalijeme	mléko	a	lžičkou	nebo	kapát-

kem	do	něj	nakapeme	jednotlivé	barvy.
3.		Do	ruky	nebo	misky	si	nachystáme	Jar.
4.		Ponoříme	 špejli	 do	 Jaru,	 vložíme	 do	 mléka	 a	 sledujeme	

vzniklou	duhu	v	mléce.

Proč se to děje?
Mléko	 obsahuje	 tuk.	 Jar	 působí	 jako	 látka,	 která	 tento	 tuk	
obalí	a	zároveň	sníží	povrchové	napětí	mléka.	Takto	obalené	
kapénky	se	začnou	pohybovat	po	hladině.	Ty	to	na	talíři	vidíš,	
jako	by	barvy	utíkaly	od	Jaru	pryč.	Teď	už	víš,	proč	se	na	umý-
vání	nádobí	používá	právě	Jar	a	jak	to	vlastně	celé	funguje.

Pokus 2: JARnÍ DUHOvÝ DÉŠŤ

Co budeš potřebovat? 
•	 	zavařovací	sklenice	nebo	vyšší	skleněná	váza,	pěna	na	ho-

lení,	 potravinářská	barviva	 (můžeš	použít	 ty,	 co	 jsme	si	
nachystali	v	prvním	pokusu)

Jak na to?
1.	 	Zavařovací	sklenici	naplníme	ze	2/3	vodou	a	na	hladinu	

nastříkáme	pěnu	na	holení.
2.	 	Rozmíchaná	 barviva	 lžičkou	 nebo	 kapátkem	 nakapeme	

na	pěnu.
3.	Sledujeme,	jak	nám	postupně	vzniká	náš	duhový	déšť.

Proč se to děje?
Potravinové	barvy	pozvolna	prostupují	pěnou	a	poté	se	roz-
pouští	a	promíchávají	ve	vodě,	kde	nám	vytváří	krásné	ba-
revné	obrazce.
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	 Znám	dvě	věty,	které	se	lidem	vybaví,	
když	se	řekne	fyzika.	První	začíná	slovy	
„těleso	ponořené	do	kapaliny“.	Ta	druhá	
slovy	„třeme-li	ebonitovou	tyč	liščím	oho-
nem“.	Je	to	divná	kombinace.	Proč	zrovna	
liščí	ocas	a	co	je	to	ten	ebonit?	Pojďme	se	
na	tuhle	třecí	elektřinu	podívat	blíž.
	 Třením	 vzniká	 elektřina.	 To	 je	 velmi	
stará	pravda.	Dokonce	o	 tom	věděli	své	
už	v	antickém	Řecku.	Říká	se,	že	Thalés	
z	Mílétu	našel	kdysi	na	zemi	kousek	jan-
taru.	Když	ho	začal	leštit	o	svou	tógu,	vši-
ml	si,	že	se	tóga	a	jantar	přitahují.	Jantar	
se	řecky	řekne	élektron	a	odtud	pochází	
i	 naše	 slovo	 elektřina.	 Nakonec	 ve	 sta-
rých	knihách	se	píše,	že	ta	přitažlivá	síla	
se	nazývá	silou	jantarovou.	Naši	obrozen-
ci	se	s	tím	nechtěli	smířit	a	vymysleli	pro	
elektřinu	 ještě	 malebnější	 slovo	 mluno.	
Schválně	 ho	 občas,	 jen	 tak	 pro	 oživení,	
zkuste	použít.
	 S	 vyráběním	 elektřiny	 třením	 si	 lidé	
užili	dost	 legrace.	Po	nějaké	době	přišli	
na	to,	že	mohou	takto	nabít	nejen	jantar,	
ale	i	sklo.	Tak	zjistili,	že	jsou	dva	druhy	
náboje	–	sklo	se	se	sklem	odpuzuje,	ale	
k	 jantaru	 je	 přitahováno.	 A	 taky	 záleží,	
čím	se	tře.	A	tak	začali	vytvářet	posloup-

nost	 materiálů,	 podle	 toho,	 jak	 dobře	
vyrábějí	 elektřinu,	 když	 se	 o	 sebe	 třou.	
Říká	 se	 jí	 triboelektrická	 řada.	To	 tribo	
neznamená,	že	by	měla	původ	v	primitiv-
ní	kmenové	společnosti,	ale	znamená	to	
právě	tření.
	 Čím	 dál	 jsou	 v	 ní	 materiály	 od	 sebe,	
tím	lépe	se	nabíjí.	Jantar	je	zhruba	upro-
střed.	Sklo,	ale	třeba	také	kůže	nebo	srst	
jsou	 na	 kladném	 konci.	 Úplně	 nejvýš	
v	triboelektrické	řadě	sedí	vzduch.	Je	jen	
malý	 kousek	 nad	 sklem.	 Což	 znamená,	
že	 když	 vám	 vypadne	 sklenička	 z	 ruky,	
během	 svého	 pádu	 na	 zem	 se	 maličko	
nabije	elektřinou.	A	právě	takto	vyráběli	
elektřinu	první	vědci.	Otáčeli	skleněnou	
lahví,	která	se	nabíjela	třením	o	vzduch,	
a	náboj	z	ní	pak	sbírali	kovovými	hřebeny.
	 Na	opačném,	záporném	konci	tribořady	
se	nachází	většina	plastů.	Každý	je	trošku	
jinde,	takže	se	třením	o	sebe	nabíjejí	a	ně-
kdy	 docela	 dobře.	 Třeba	 fleecová	 bunda	
a	bezpečnostní	pás	v	autě	spolu	umí	bě-
hem	cesty	do	práce	vyrobit	 tolik	náboje,	
že	vás	pak	elektřina	kopne,	když	vystou-
píte	z	auta.	Mezi	plasty	patří	právě	i	onen	
příslovečný	ebonit.	Je	to	prostě	jen	tech-
nické	 jméno	 plastu,	 podobně	 jako	 nylon	

nebo	novodur.	Liščí	ohon	je	prostě	kože-
šina	a	ty	bývají	na	kladném	konci.	Mohli	
byste	ale	použít	i	srst	králičí.	Trochu	po-
divné	je,	že	různé	kožešiny	jsou	v	tribořa-
dě	na	různých	místech.	Takže	čistě	teore-
ticky	třením	lišky	o	králíka	by	také	mělo	
vznikat	napětí.	Úplně	vespod	 leží	 teflon.	
Například	i	palačinka	by	se	na	teflonové	
pánvi	 měla	 nabít	 kladně.	 Proto	 nás	 asi	
palačinky	tak	přitahují.
	 Hodně	 daleko	 od	 sebe	 jsou	 vlasy	
a	guma.	A	to	všichni	známe.	Třeme-li	gu-
movým	balónkem	umyté	vlasy,	rozcuchá-
me	se.	Vlasy	se	nabíjí	kladně	a	vzájemně	
se	odpuzují,	takže	nám	na	hlavě	vznikne	
vkusný	 elektrostatický	 účes.	 A	 balonek	
se	 nabije	 pro	 změnu	 záporně.	 Takovým	
nabitým	 balónkem	 můžete	 zkusit	 elek-
tricky	zatahat	za	kdeco.	Myslím,	že	nej-
víc	 se	 vám	 bude	 líbit,	 když	 to	 zkusíte	
s	 tenoučkým	 proudem	 vody	 z	 kohoutku	
nebo	s	plechovkou	kutálející	se	po	stole.	
Pokud	by	vám	to	přišlo	i	trochu	kouzelné,	
je	to	jenom	dobře.	Slovo	electrician	totiž	
původně	v	angličtině	označovalo	kouzel-
níka,	který	vlastně	 jen	předvádí	pokusy	
s	elektřinou.	Tedy	s	mlunem.

děti a Mládež

Třeme-lI ebonIToVou TYč...
Vojtěch Hanák
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JAN RICHTER
*	29.	3.	1923,	Tišnov
†	25.	7.	1999,	Brno

  Historicky  první  tišnovský  spor-
tovec, který reprezentoval Českoslo-
vensko na olympijských hrách.  Jako 
hokejový brankář se zúčastnil zimní 
olympiády v roce 1952 v Oslu. Star-
toval  rovněž  na  dvou  mistrovstvích 
světa. Převážnou část sportovní ka-
riéry strávil v ligovém týmu SK (poz-
ději Spartak) Královo Pole.

	 Se	sportem	začínal	v	rodném	Tišnově,	
vedle	ledního	hokeje	hrál	závodně	i	bas-
ketbal	a	házenou,	chodil	cvičit	do	Sokola.	
Po	úvodních	hokejových	krůčcích	na	za-
mrzlé	Svratce	se	v	roce	1940	stal	branká-
řem	nově	založeného	klubu	AFK	Tišnov.	
V	 roce	 1945	 přestoupil	 do	 SK	 Královo	
Pole,	 v	 jehož	 dresu	 (po	 roce	 1949	 pod	
změněnými	 názvy)	 setrval	 plných	 jede-
náct	 let.	 Na	 sklonku	 aktivní	 kariéry	 se	
znovu	vrátil	do	Tišnova	a	 ještě	ve	věku	
45	 let	 střežil	 branku	 tehdejšího	 Baní-
ku.	Zúčastnil	se	 tedy	 jak	úplně	prvního	
(12.	1.	1941),	tak	i	oficiálně	posledního	
utkání	(9.	2.	1969)	v	historii	tišnovského	
hokeje.	 Jak	bylo	v	 těch	časech	obvyklé,	
chytal	 Jan	Richter	po	celou	kariéru	bez	
masky,	 přesto	 po	 jejím	 skončení	 podle	
vlastních	 slov	 napočítal	 v	 obličeji	 pou-
hých	14	stehů	po	zraněních	od	puku.
	 26.	 3.	 1949	 debutoval	 v	 reprezen-
tačním	 dresu	 Československa	 při	 přá-
telském	 utkání	 v	 Brně	 proti	 Polsku.	
Nakonec	absolvoval	v	dresu	se	lvíčkem	
celkem	37	zápasů	(poslední	z	nich	5.	3.	
1954	proti	Kanadě)	a	zúčastnil	se	i	něko-
lika	významných	světových	akcí.	V	roce	

1952	 startoval	 na	 olympijských	 hrách	
v	Oslu,	v	létech	1953	a	1954	na	světo-
vých	 šampionátech	 ve	 Švýcarsku	 (Cu-
rych	 a	 Basilej)	 a	 švédském	 Stockhol-
mu.	 Ani	 jednou	 však	 bohužel	 nedosáhl	
na	 medaili,	 dvakrát	 obsadil	 náš	 tým	
čtvrtou	 příčku	 a	 v	 roce	1953	 odstoupil	
po	 úmrtí	 prezidenta	 Gottwalda	 z	 roze-
hrané	soutěže	pro	státní	smutek.	
	 Počínaje	rokem	1966	se	Richter	stal	
velkým	 propagátorem	 cykloturistiky,	
absolvoval	 dálkové	 výjezdy	 do	 Maďar-
ska,	 Rakouska,	 Jugoslávie,	 Dánska	 či	
Norska,	mediálně	sledovaná	byla	zejmé-
na	 jeho	cesta	do	anglického	Leicesteru	
na	 mistrovství	 světa	 v	 cyklistice	 1970.	
Profesí	 byl	 vychovatelem	 učňů	 v	 Krá-
lovopolských	 strojírnách,	 vedle	 toho	
se	 zabýval	 výrobou	paliček	pro	 bubení-
ky,	volné	chvíle	často	trávil	na	chalupě	
v	Lomničce.
	 Skvělé	sportovní	základy	potvrdil	Jan	
Richter	i	na	mistrovství	republiky	v	atle-
tice	v	roce	1948,	kde	obsadil	páté	mís-
to	v	desetiboji,	přestože	si	na	tuto	akci	
v	podstatě	jen	odskočil	od	své	hokejové	
kariéry.	

KLUCANINA

	 Zalesněná	 izolovaná	hora	Klucanina	
(415	m)	 se	 zvedá	 na  východním  okraji 
Tišnova.	Od	okolních	kopců	masívu	Žer-
novnické	 hrástě	 a	 sousední	 Květnice	 ji	
oddělují	úvaly	současných	i	starších	říč-
ních	údolí.	Na	východě	souvisí	s	kopcem	
Stráž,	kde	si	proklestil	úzké	údolí	potok	
Lubě.	Geologie	řadí	masív	k	východnímu	
cípu	 moldanubika	 a	 morfologicky	 spo-
lu	 s	 Květnicí	 ke	 struktuře	 Deblínského	
oválu.	 To	 vystihuje	 geologicky  pestrou 
skladbu,	 v	 níž	 si	 nezadá	 se	 známější	
sousedkou.	V	SZ	části	je	hora	budovaná	
migmatity,	rulami	a	svory.	V	úzkém	pru-
hu	sem	na	úpatí	zasahují	i	vápence	ned-
vědického	 typu,	 ve	 kterých	 jsou	 zřejmě	
menší	podzemní	prostory.	Napovídá	tomu	
skutečnost,	že	se	zde	ztrácí	voda	drobné-
ho	potůčku.	Převážná	část	Klucaniny	 je	
budována	permskými načervenalými ar-
kózami a pískovci,	které	se	jako	staveb-
ní	kámen	často	uplatnily	ve	zdivu	starých	
tišnovských	staveb.	Jižní	úpatí	je	překryto	

mohutnými	 vrstvami	 spraše,	 která	 byla	
zpracovávána	ve	třech	cihelnách.
	 Živá	 příroda	 Klucaniny	 představuje	
velmi	 pestré  lesní  společenství.	 Ač-
koliv	příhodnější	terénní	tvar	a	poloha,	
na	 rozdíl	 od	 strmé	 Květnice,	 zname-
naly	 i	 dlouhodobé	 působení	 člověka	
na	zdejší	podmínky,	včetně	fáze	úplné-
ho	odlesnění	masívu,	současná	příroda	
uchovává	 vzácné	druhy	 rostlinné	 říše.	
Jsou	 to	například	střevíčník pantoflí-
ček	a	brambořík nachový,	ale	i	hlíst-
ník hnízdák,	hvězdnice chlumní,	viol-
ka divotvárná,	růže galská	aj.	
	 Klucanina	 není	 zařazena	 v	 systému	
maloplošných	 chráněných	 území,	 řada	
míst	 je	však	evidována	jako	významné	
krajinné	 prvky,	 jichž	 je	 v	 masívu	 hory	
jedenáct.	 Méně	 navštěvovaná	 jihový-
chodní	 a	 východní	 část	 představuje	

přírodně	 zachovalejší	 celky	 převážně	
teplomilných	doubrav	a	stinných	bučin.	
Nejcennější	 částí	 jsou	 Bukové  zmoly	
v	JV	svazích,	které	tvoří	systém	až	10	m	
hlubokých	 zmol	 ve	 sprašových	 vrst-
vách.	Mohutné	staré	buky	a	příšeří	lesa	
působí	tajemně.	Zde	je	domovem	nápad-
ný	pták	Klucaniny	datel černý.	V	jeho	
opuštěných	hnízdních	dutinách	ve	sta-
rých	 bucích	 hnízdívá	 vzácný	 holub 
doupňák.	 A	 nouze	 tu	 není	 ani	 o	 sovu	
puštíka obecného.	Zvláštní	místo	v	pří-
rodě	Klucaniny	má	ojedinělá	pastvinná	
lada	s	roztroušenými	ovocnými	stromy	
Sychrák.	 Rostou	 zde	 vzácnější	 teplo-
milné	 druhy,	 takže	 louka	 představuje	
výspu	vegetace	jižní	Moravy.	
	 S	 přírodou	 Klucaniny	 seznamuje	
poutavým	 způsobem	 Rodinná  naučná 
stezka na	severním	úbočí.	
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životní styl

Z novinek:
Olsson, Linda: Dobro v tobě
Lékařka	 Marianne	 se	 přišla	 vyrovnat	 se	
svou	pohnutou	minulostí	na	pobřeží	Nového	
Zélandu.	Místní	ji	respektují,	ale	ve	skuteč-
nosti	mezi	ně	nepatří.	Její	pečlivě	vybudova-
nou	bublinu	zničehonic	prolomí	chlapec	Ika,	
který	se	jednoho	dne	objeví	na	pláži.	Vytváří	
se	mezi	nimi	pouto	přátelství,	jímž	prostupu-
jí	Marianniny	vzpomínky	na	dětství.	Křehký,	
avšak	 místy	 syrový	 příběh	 plný	 strhujících	

obrazů	 vypráví	 o	 zranitelnosti	 dětské	 duše,	 potřebě	 přátelství	
i	zodpovědnosti	za	své	činy.	

Patterson, James; Grabenstein, Chris:
Max Einsteinová 2 – Rebelové s dobrým 
srdcem
Max	 Einsteinová	 není	 jen	 tak	 ledajaká	 dva-
náctiletá	holka.	Nechodí	do	školy,	ale	na	uni-
verzitu	–	učit	ostatní	studenty!	Když	zrovna	
nehraje	 šachy	 nebo	 neplní	 supertajné	 úkoly	
pro	 úžasně	 bohatého	 mecenáše,	 musí	 spolu	
se	 svými	 nejlepšími	 kamarády	 unikat	 před	

zlodušskou	Korporací.	A	aby	toho	nebylo	málo,	nejspíš	má	něja-
kou	tajuplnou	spojitost	s	Albertem	Einsteinem…

Stojí za přečtení:
Větříček, Lubomír: Dva roky v hajzlu
Ostříhat	 vlasy,	 oplakat	 svobodu,	 opustit	
holky	 i	sny…	A	možná	přijít	o	život.	Deva-
tenáctiletý	Luba	nastupuje	k	výkonu	základ-
ní	vojenské	služby	do	dalekého	Bakova	nad	
Jizerou,	stejně	jako	jeho	vrstevníci,	jen	nerad	
a	z	donucení.	Dlouhé	vlasy	si	stihne	ostříhat	
ještě	před	nástupem	do	přijímače	a	o	fesťá-
cích	a	neoficiální	muzice	 raději	 pomlčí.	 Jen	
to	milované	pivko	mu	bude	na	vojně	scházet!	

To	vše	je	ovšem	pouze	předehra.	Píše	se	rok	1983	a	všudypří-
tomná,	nikým	nekorigovaná	šikana	 je	nutným	zlem.	Nejednou	
při	ní	jde	doslova	o	život.	V	nejhorší	mazácké	vojně	podrží	Lubu	
nad	vodou	dvě	věci:	skvělá	fyzička	kluka	z	venkova	a	jeho	přá-
telská	povaha.	Nade	vším	visí	otazník:	Z	koho	se	pobytem	v	ba-
kovské	posádce	stane	muž	a	z	koho	naopak	troska?
Knížka	je	povinnou	četbou	především	pro	pamětníky	této	doby.	
Výjimečné	ohlédnutí	do	časů,	ve	kterých	se	pod	záminkou	služby	
vlasti	vyráběli	„z	chlapců	chlapi“.

Guggerová, Rebecca:
Klárka a létající velryba
Zrzavá	holčička	Klárka	bydlí	ve	stromovém	
domečku	v	březovém	háji.	„Co	je	asi	za	slu-
níčkem,	měsícem	a	hvězdami?“	ptá	se	malá	
Klárka	sama	sebe	neustále.	Jednoho	dne	se	
za	jejím	oknem	objeví	létající	velryba	a	vez-

me	Klárku	na	fantastickou	cestu.	Společně	proplouvají	oblohou	
a	přibližují	se	velkým	životním	otázkám.

Městská kniHOvnA tiŠnOv
DOPORUčUJe

TIšNOVSKO
NA ROZHLASOVýCH VLNáCH
Václav Seyfert

	 Do	kategorie	„Co	naše	babičky	uměly	a	my	jsme	na	to	(po-
někud)	zapomněli“	patří	s	určitou	nadsázkou	i	poslech	rozhla-
sového	vysílání.	Fanoušků	mluveného	slova	šířeného	éterem	
je	sice	stále	ještě	dost,	nicméně	před	vznikem	televize	–	o	in-
ternetu	nemluvě	–	měl	tento	způsob	čerpání	informací	i	kul-
turních	prožitků	určitě	větší	dosah	než	dnes.
	 Mnohé	ze	stanic	Českého	rozhlasu	nabízejí	i	v	současnosti	
velmi	zajímavé	pořady,	které	se	čas	od	času	dotknou	i	našeho	

města	 nebo	 jeho	 blízkého	
okolí.	 A	 protože	 většina	
z	 nich	 je	 i	 po	 odvysílání	
dostupná	 ve	 webovém	 ar-
chivu,	stojí	za	to	si	je	třeba	
i	 ex	 post	 připomínat.	 Na-
příklad	 v	 cyklu	 Noční	 Mi-
krofórum	 (tento	 letitý	 se-
riál	má	mimochodem	pořád	
stejnou	znělku	jako	kdysi)	
na	 stanici	 Dvojka	 byla	
9.	 února	 hostem	 moderá-
torky	 Barbary	 Chuecos	
tišnovská	 lektorka	 a	 po-
radkyně	 v	 oblasti	 poruch	
autistického	spektra	Linda	
Cecavová.	Téměř	hodinové	
vyprávění	o	její	práci	s	dět-
mi	i	o	vztahu	k	hudbě	stojí	
rozhodně	za	dodatečný	po-

slech,	stejně	jako	návštěva	webových	stránek	projektu	Rozvoj	
hrou,	jehož	je	zakladatelkou.	
	 Pavel	Klvač,	autor	řady	knih	o	přírodě,	připomněl	25.	břez-
na	–	tentokrát	na	regionální	stanici	Brno	–	roční	výročí	úmrtí	
docenta	Jana	Laciny.	Zvolil	k	tomu	formu	fejetonu,	v	němž	se	
kromě	Jana	Laciny	věnuje	i	jeho	kolegovi	Antonínu	Bučkovi,	
zemřelému	 před	 třemi	 roky.	 Na	 tišnovského	 botanika	 vzpo-
míná	 mimo	 jiné	 slovy:	 „Vzácně se mi poštěstilo navštívit Jana 
Lacinu v jeho akademické poustevně detašovaného pracoviště 
Ústavu geoniky Akademie věd České republiky u řeky Svratky. 
Obklopen ,zpustlou zahrádkou’ a jejími živáčky – strakapoudy, 
drozdy a rejsky – měl v sobě cosi ze svatého Františka.“
	 Třetí	 stanice	 Českého	 rozhlasu,	 tedy	 Vltava,	 zavítala	 pro	
změnu	do	Doubravníka.	Pořad	„Věčné,	protože	čisté“,	odvysí-
laný	v	sobotu	10.	dubna	dopoledne,	byl	zaměřen	na	pernštejn-
skou	hrobku	v	kostele	Povýšení	svatého	kříže.	S	doubravnic-
kou	starostkou	Barborou	Šenkyříkovou	na	toto	téma	hovořila	
redaktorka	Eva	Ocisková.
	 Z	hlediska	historie	zdejšího	regionu	je	určitě	možno	zmínit	
i	dvoudílný	vltavský	pořad	v	rámci	cyklu	Duchovní	hudba,	na-
zvaný	„Řád	cisterciáků	a	jejich	kulturní	vliv	na	našem	území“.	
Byla	mu	věnována	dvě	nedělní	dopoledne,	konkrétně	21.	břez-
na	a	18.	dubna,	vždy	v	rozsahu	60	minut.

Linda Cecavová na fotografii 
z hudebního serveru soundcloud.
com, na kterém je uloženo něko-
lik nahrávek souboru Slow Life 
Trio, který tvoří společně s man-
želem Alešem a pianistou Tomá-
šem Zedkem. 
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Čtvrtou	částí	pokračuje	náš	cyklus,	v	němž	se	věnujeme	podnikatelům	působícím	v	Tišnově	před	téměř	100	lety.	Jméno	majitele	
firmy,	kterou	představujeme	dnes,	je	obsahem	1.	tajenky:
Majitel podniku pochází ze živnostenské rodiny, narodil se v roce 1906 v Černovicích. Vyučil se v Hodoníně u Boskovic, 
pracoval v různých podnicích v Brně a v roce 1933 přesídlil do Tišnova, kde si na Komenského náměstí	(viz	2.	tajenka). Začal 
z malých úspor vlastních a úspor i spolupráce svého švagra, který je dnes dílovedoucím.

fIrmY a ŽIVnosTnícI prVní republIKY (4)
sOutěžní seriál křížOvek

Martin Sebera, Václav Seyfert

Znění	obou	tajenek	plus	název	oboru	podnikání	příslušné	firmy	(viz	informace	v	čísle	2/2021)	zašlete	na	adresu	noviny@kultura-
tisnov.cz	nejpozději	do 12. května 2021.	Jména	výherců	budou	oznámena	na	závěr	celého	seriálu	v	lednovém	čísle	ročníku	2022.	
Správná	řešení	z	minulého	čísla	–	1.	tajenka:	Antonín Jedon,	2.	tajenka:	závod byl založen otcem.
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	 Na	úvod	doplním,	že	se	jedná	o	obyčejného	nepodnikajícího	
občana.	 Jak	 je	 to	možné	a	 jak	se	 to	může	stát?	Nejdříve	 jsem	
v	tomto	čísle	chtěl	psát	o	digitálním	podpisu	a	jeho	použití,	nic-
méně	níže	popsané	 téma	považuji	 v	 této	chvíli	 za	aktuálnější.	
Nebojte	se,	na	digitální	podpis	také	dojde.

Co se děje aneb trocha legislativní osvěty
	 Možná	 jste	 zachytili	 v	 minulém	 roce	 debatu	 nad	 zákonem	
č.	 12/2020	 Sb.	 s	 názvem	 „Zákon	 o	 právu	 na	 digitální	 služby	
a	o	změně	některých	zákonů“,	známý	pod	pojmem	„digitální	ústa-
va“.	Tento	zákon	je	již	platný,	ale	moc	skutečných	změn	nepřine-
sl.	Důvodem	je	odložení	platnosti	některých	částí	do	budoucna,	
které	 ještě	 nenastalo.	 Nastartoval	 proces	 legislativních	 změn,	
které	 je	 třeba	 zapracovat	 do	 dalších	 zákonů.	 V	 tomto	 případě	
se	jedná	asi	o	140	navazujících	právních	předpisů.	Nyní	prošel	
sněmovnou	právě	takový	návrh	zákona,	který	tyto	změny	dopra-
covává	 s	 názvem	 „Návrh	 zákona	 o	 další	 elektronizaci	 postupů	
OVM“	 (zkratkou	DEPO)	a	míří	do	senátu.	Zde	si	dovolím	spe-
kulaci,	že	jelikož	se	jedná	o	technický	zákon,	tak	bude	senátem	
schválen	a	poputuje	do	sbírky	zákonů	s	platností	od	1.	1.	2022.	
Doplním,	že	zkratka	OVM	znamená	„orgánů	veřejné	moci“.

V čem je háček?
V tomto DEPU přibyl následující odstavec:
Datovou	 schránku	 fyzické	 osoby	 zřídí	 ministerstvo	 bezplatně	
fyzické	osobě,	která	 je	zapsaná	v	základním	registru	obyvatel	
a	 plně	 svéprávná,	 bezodkladně	 poté,	 co	 fyzická	 osoba	 poprvé	
použije	prostředek	pro	elektronickou	identifikaci	vydaný	v	rám-
ci	kvalifikovaného	systému	elektronické	 identifikace	(dále	 jen	
„kvalifikovaný	prostředek“)	vůči	tomu,	kdo	umožňuje	prokázání	
totožnosti	podle	zákona	upravujícího	elektronickou	identifikaci.

Začnu s definicí pojmů:
Elektronická	identita	–		jedná	se	například	o	eObčanku,	mojeiD,	

bankovní	identitu,	NIA	ID	atd.
Služba	eGovermentu	–		Portál	občana,	Moje	daně,	ePortál	ČSSZ	

a	další	digitální	služby	státu

Co nám tedy odstavec sděluje po převedení do normální řeči:
Pokud	se	poprvé	přihlásíte	pomocí	Elektronické	identity	k	jaké-
koliv	službě	eGovermentu	bude	vám	automaticky	od	1.	2.	2022	
zřízena	datová	schránka.

Uvedu příklady:
•	 	Pokud	 se	 přihlásíte	 eObčankou	 ke	 službě	 Portál	 občana,	

abyste	 si	 zjistili,	 kolik	 bodů	 řidiče	 ještě	 máte,	 bude	 vám	
od	1.	2.	2022	ministerstvem	vnitra	automaticky	zřízena	dato-
vá	schránka.

•	 	Pokud	se	přihlásíte	svojí	bankovní	identitou	ke	službě	Portál	
občana,	abyste	si	zajistili	výpis	z	Rejstříku	trestů,	bude	vám	

od	1.	2.	2022	ministerstvem	vnitra	automaticky	zřízena	dato-
vá	schránka.

•	 	Pokud	vám	například	banka	automaticky	zřídí	bankovní	iden-
titu	(což	se	dozvíte	z	jejich	VOP,	které	jste	si	nepřečetli),	může	
se	stát,	že	ji	budete	chtít	vyzkoušet	a	přihlásíte	se	do	některé	
služby	eGovermentu,	bude	Vám	od	1.	2.	2022	ministerstvem	
vnitra	automaticky	zřízena	datová	schránka.

	 A	zde	se	asi	rozdělí	davy	na	dvě	skupiny.	Na	skupinu,	co	chce	
datovou	 schránku,	 a	 skupinu,	 co	 nechce	 datovou	 schránku.	
Z	mých	pětadvacetiletých	zkušeností	z	IT	si	 troufnu	tvrdit,	že	
početnější	skupinou	bude	ta	druhá.

Ti, co nechtějí datovou schránku
	 Proč	můžete	nechtít	datovou	schránku?	Protože	od	této	chví-
le	musíte	se	státem	komunikovat	pouze	elektronicky.	Vyžadu-
je	 to	mít	dostatečné	dovednosti	v	práci	s	počítačem,	 techniku	
a	znalosti	zákonů	ohledně	elektronické	komunikace.
	 Další	věc,	která	se	na	vás	začne	vztahovat,	 je	lhůta	fixního	
doručení	10	dní.	Což	může	způsobit	zvláště	počítačovým	analfa-
betům	doslova	životní	pohromy.
	 Naštěstí	 vás	 stát	 musí	 informovat	 o	 tom,	 že	 vám	 datovou	
schránku	založil.	Bohužel	se	nikde	nedozvíte,	jak	to	udělá.	Můj	
škodolibý	 odhad	 je,	 že	 vám	 ji,	 jako	 správný	 hospodář,	 pošle	
do	vaší	datové	schránky.	

Co tedy musíte udělat, pokud datovou schránku nechcete?
1.	 	především	 si	 dát	 pozor,	 zda	 se	 někde	 přihlásíte	 ke	 službě	

eGovermentu
2.	pokud	se	tak	stane	po	1.	1.	2022	budete	mít	od	MV	datovku
3.	 	musíte	dát	státu	vědět,	že	ji	chcete	znepřístupnit	(provedete	

přes	žádost	–	přikládám	QR	kódy	na	konci	článku)

Ti, co chtějí datovou schránku
	 Zde	bych	opět	upozornil	na	lhůtu	fixního	doručení	10	dní.	Do-
poručuji	 si	 v	datové	 schránce	nastavit	upozornění	na	příchozí	
dokumenty	oznámením	na	e-mail.	Dále	bych	doporučil	vytvořit	
bezpečné	heslo	a	vypnout	otravné	měnění	hesla	po	3	měsících.	
Bezpečnost	se	více	zvýší,	než	sníží.
	 Já	datovou	schránku	používám	a	je	to	fajn	věc.	Chápu	ale	i	dru-
hou	stranu	barikády.	Při	současném	stavu	hlavně	uživatelského	
rozhraní	a	zbytečné	složitosti	a	nekoncepčnosti,	která	v	elektroni-
zaci	státní	správy	panuje,	se	nelze	tomuto	táboru	vůbec	divit.

životní styl

daToVÉ scHránKY
při neuváženém jednání vám ministerstvO Zřídí

datOvOu sCHránku autOmatiCky. nevěříte?
Petr Plíšek

DEPO zákon č. 12/2020 Sb. žádost o znepřístupnění
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	 Začátek	měsíce	dubna	býval	pro	spor-
tovce	 z	 Tišnova	 a	 jeho	 okolí	 posledních	
sedm	let	měsícem	vyhlašování	nejlepších	
sportovců	 a	 jejich	 sportovních	 počinů	
za	 minulý	 rok.	 Od	 roku	 2015	 se	 slav-
nostní	dění	vyhlášení	přesunulo	do	sálu	
Kina	 Svratka.	 Při	 předávání	 ocenění	 se	
návštěvníci	 mohli	 potkat	 s	 významnými	
osobnostmi	 z	 oblasti	 sportu.	 Triumfál-
ní	 ráz	 akce	 podtrhla	 taková	 jména	 jako	
čeští	 biatlonisté	 Michal	 Krčmář	 a	 jeho	
trenér	Ondřej	Rybář,	za	rok	2016	předá-
vala	 ceny	veslařka	Miroslava	Knapková	
Topinková,	 za	 rok	 2017	 atletka	 Šárka	
Kašpárková.	 Mezi	 posledními	 předávají-
cími	ocenění	byl	horský	vůdce	a	vášnivý	
skialpinista	Tišnovák	Branislav	Adamec.	
Veškeré	 přípravné	 a	 organizační	 práce	
vždy	 zajišťovali	 již	 od	 ledna	 pracovníci	
Odboru	 kanceláře	 starosty	 a	 vnějších	
vztahů	MěÚ	Tišnov	za	významné	podpo-
ry	 a	 ve	 spolupráci	 s	 pracovníky	MěKSu	
a	 Tišnovské	 televize.	 Také	 za	 rok	 2019	
tišnovské	 sportovní	 kluby	 nominovaly	
své	 zástupce	 a	 svěřence.	 Březen	 2020	
se	 svými	 epidemiologickými	 opatřeními	
však	 paralyzoval	 celou	 společnost,	 kdy	
veškeré	 společensko-kulturní	 akce	 byly	
zrušeny.	 Komise	 sportovní	 rozhodla,	 že	
vyhlášení	sportovců	za	rok	2019	přesune	
do	podzimních	měsíců,	ale	situace	s	epi-
demiologickými	opatřeními	se	v	říjnu	zo-
pakovala.	
	 Píše	se	rok	2021	a	nominovaní	za	rok	
2019	se	stále	nedočkali	ocenění.	Na	po-
sledním	 jednání	 rozhodla	 Komise	 spor-
tovní,	 že	 pro	 motivaci	 všech,	 malých	
i	velkých,	kterých	se	sport	jakkoliv	dotý-
ká,	a	zvláště	v	této	nestandardní	době,	je	
důležité	nepřerušit	posloupnost	oceňová-
ní	nejlepších	sportovců	z	našeho	regionu.	
Věříme,	že	toto	malé	ohlédnutí	za	předmi-
nulou	sezónou	bude	pro	kolektivy	 i	 jed-
notlivce	 inspirací	 k	 dalším	 sportovním	
výkonům.	 Doufáme,	 že	 epidemiologická	
opatření	v	průběhu	léta	2021	dovolí,	aby-
chom	 vyhlášení	 sportovců	 za	 rok	 2020	
opět	 uskutečnili	 v	 důstojných	 podmín-
kách	v	sále	Kina	Svratka.	

Amatérský fotbalový klub Tišnov
Starší  žáci  –	 trenérem	 starších	 žáků	
v	 r.	 2019	 byl,	 v	 té	 době	 již	 osmým	 ro-
kem,	P.	Pavlas.	Žáci	ve	věkovém	rozmezí	

13–14	let	jsou	dle	jeho	slov	úžasným	ko-
lektivem,	který	drží	spolu	a	ničeho	se	ne-
zalekne.	Z	celé	řady	úspěchů	teamu	jme-
nujme	např.	 třetí	místo	 v	mezinárodním	
turnaji	 IMAS	 (INTER	Academy	 IMAS	–	
Slovakia).	Nejlepším	hráčem	celého	 tur-
naje	byl	vyhlášen	kapitán	starších	žáků	
Michal	Mašek.

Mladší  žáci	 –	 tým	složený	z	hráčů	 roč-
níků	 2007–9	 se	 díky	 postupu	 starších	
žáků	 poprvé	 zúčastnil	 soutěže	 krajské-
ho	 přeboru.	 Kluci	 pod	 vedením	 trené-
rů	 J.	 Štěpánika	 a	 I.	 Barteka	 předváděli	
i	 v	 tak	 náročné	 soutěži	 výborné	 výkony	
a	s	každým	utkáním	se	zlepšovali.	Hráli	
nebojácný	 a	 pohledný	 fotbal.	 Soutěž	 za-
končili	na	11.	místě	ze	14	týmů.	Také	se	
zúčastnili	celorepublikového	turnaje	On-
drášovka	 Cup,	 v	 rámci	 něhož	 se	 museli	
probojovat	velkým	počtem	kvalifikačních	
kol.	 Tým	 mladších	 žáků	 vyhrál	 okresní	
kvalifikační	kolo.

Atletický klub AK Tišnov 
Hana  Blažková	 –	 sprinterka,	 která	 vy-
hrála	v	 r.	2019	halové	 i	 venkovní	MČR,	
a	to	hned	třikrát.	V	hale	zvítězila	na	60	m	
(7,78	s).	Na	venkovním	šampionátu	v	Ko-
líně	 dominovala	 výkony:	 60	m	 (7,73	 s)	
a	150	m	(18,54	s).	K	tomu	v	r.	2019	při-
dala	 i	 vítězství	 na	 Olympiádě	 mládeže	
v	 Jablonci	 nad	 Nisou.	 Medaile	 přivezla	
z	 mezinárodních	 utkání	 starších	 žákyň	
v	Itálii,	Rakousku	a	ve	Slovinsku.	

Aneta Seberová	–	věkem	mladší	žákyně	
nakoukla	do	vrcholné	atletiky	překážkář-
skými	výkony.	V	r.	2019	znamenal	její	čas	
na	200	m	př.	36,86	s	16.	nejlepší	repub-
likový.	 Výrazného	 zlepšení	 poté	 dosáhla	
na	 60	m	 př.,	 kde	 je	 aktuálně	 6.	 nejlepší	
sprinterkou	České	 republiky	v	kategorii	
mladších	žákyň.	Studentka	nižšího	gym-
názia	 úspěšně	 kombinuje	 balet	 u	 paní	
učitelky	M.	Chlubné	(ZUŠ),	který	jí	výraz-
nou	 měrou	 napomáhá	 perfektní	 silovou	
průpravou,	vždyť	atletický	sprint	včetně	
překážek	se	běhá	zásadně	po	špičkách.

Kynologický klub Tišnov
Jan  Hanus	 získal	 ocenění	 psovod	 roku	
2019	Kynologického	klubu	Tišnov,	složil	
zkoušky	ZZO	 (zkouška	základní	ovlada-

telnosti	 –	 na	 výbornou),	 ZOP	 (zkouška	
ovladatelnosti	psa	–	na	výbornou),	ZZO1	
(zkouška	základní	ovladatelnosti	1.	stup-
ně),	úspěšně	se	účastnil	na	závodech	dle	
ZVV1	(zkouška	všestranného	výcviku	1.	
stupně)	 a	 získal	 2.	 místo,	 v	 závodu	 dle	
ZZO1	–	5.	místo.

Pavel Babáček	získal	ocenění	vítěz	Klu-
bového	závodu	v	poslušnosti	(pořádají	se	
tři	závody	–	sčítají	se	dva	nejlepší	výsled-
ky	–	 tedy	1.	 a	2.	místo),	 složil	 zkoušky	
FPr3	 (zkouška	 stopařská	 3.	 stupně),	
IFH-V	 (stopařská	 speciální	 zkouška),	
úspěšná	 účast	 na	 závodech	 dle	 ZVV1	 –	
3.	místo.

TJ Sokol Tišnov
Alena  Štveráčková	 je	 členem	 Sokola	
od	 malička,	 vyniká	 v	 gymnastice	 i	 atle-
tice.	 Každoročně	 se	 zúčastňovala	 celo-
státního	 přeboru	 všestrannosti	 žactva,	
od	11	let	také	celostátních	přeborů	zále-
sáckého	 závodu	 zdatnosti,	 kde	 umísťuje	
pravidelně	do	6.	místa.	Je	také	členkou	at-
letického	klubu	a	reprezentuje	svoji	školu	
na	závodech	Českého	rozhlasu.	V	r.	2019	
získala	3.	místo	v	silově	vytrvalostním	ví-
ceboji	Ocelový	muž.	Byla	nejmladší	účast-
nicí	 v	historii	 soutěže,	a	 i	 přesto	splnila	
všechny	limity.	Dosáhla	1.	místa	v	soutěži	
sokolský	 silák,	 reprezentovala	 TJ	 Sokol	
na	 Sokolském	 běhu	 republiky	 v	 Novém	
M.	 n.	 M.	 Je	 cvičitelkou	 oddílu	 předškol-
ních	 dětí,	 s	 nimiž	 vystupovala	 na	 sletu	
v	r.	2018	v	Brně	a	na	Sokolské	akademii	
v	únoru	2019	v	Tišnově.	Zde	také	cvičila	
v	sestavě	silové	gymnastiky	se	svým	ot-
cem.	Je	sokolka	celým	srdcem	se	schop-
ností	obětovat	se	pro	druhé.

Mgr. Jana Wagnerová
Dlouholetá	 náčelnice	 TJ	 Sokol	 Tišnov.	
Nominací	 jí	 spolek	 vyjadřuje	 poděková-
ní	za	dosavadní	práci.	Jana	byla	sokolka	
již	od	svého	dětství,	i	když	v	té	době	byl	
Sokol	 zakázán.	 Účastnila	 se	 tréninků	
atletiky	 i	 gymnastiky,	 později	 basketba-
lu,	 ve	 kterém	 hrála	 dorosteneckou	 ligu	
za	Tišnov.	Později	 na	VŠ	 trénovala	 bas-
ketbal	 za	 UP	 Olomouc.	 Od	 r.	 1977	 učí	
na	tišnovském	gymnáziu	a	od	r.	1980	je	
cvičitelkou	 gymnastiky	 starších	 žákyň.	
Po	obnovení	Sokola	v	r.	1990	pokračova-
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la	 s	 gymnastikou	 pro	 starší	 žákyně.	 Se	
svými	svěřenci	nacvičila	třikrát	sletovou	
skladbu	a	vystoupila	na	sletech	v	Praze.	
Více	jak	20	let	vykonávala	v	Sokole	Tiš-
nov	funkci	náčelnice.

Spolek Odyssea  a  lukostřelecký oddíl 
TJ Sokol Tišnov
Sourozenci	 Anna  a  Richard  Janíkovi	
jdou	příkladem	aktivním	přístupem	k	tré-
ninku,	účastí	na	závodech	a	dosaženými	
úspěchy.	 Ríša	 již	 nyní	 má	 i	 trenérské	
zkoušky	 a	 pomáhá	 připravovat	 ostatní	
členy	 oddílu.	 Na	 MČR	 v	 3D	 lukostřel-
bě	 se	 umístil	 Richard	 ve	 své	 kategorii	
na	 1.	 místě	 a	 Anna	 na	 2.	 místě.	 Anna	
Janíková	 v	 roce	 2019	 přivezla	 medai-
le	za	dvě	1.	místa,	dále	za	2.	a	3.	místo	
a	Richard	třikrát	za	1.	místo	a	jedenkráte	
za	3.	místo	z	průběžných	soutěží	českého	
a	moravského	poháru.	

SK Tenis Tišnov
Družstvo BABYTENISU,	které	nastupo-
valo	v	sestavě:	Adriana	Bukalová,	Amélie	
Musilová,	Dominika	Filipi,	Mikuláš	Buzr-
la	a	Matěj	Cikánek,	pod	vedením	kapitá-
na	a	trenéra	Zdeňka	Kunického,	nejdříve	
v	krajské	soutěži	I.	obsadilo	první	místo.	
V	podzimním	krajském	finále	na	dvorcích	
ŽLTC	Brno	se	družstvu	podařilo	 vybojo-
vat	výborné	7.	místo.	

Martina Seyfertová	byla	mnoho	let	opo-
rou	 všech	 družstev,	 od	 mladšího	 žactva	
až	 po	 dospělé.	 Je	 právě	 tím	 příkladem,	
který	 by	 měl	 mít	 každý	 sportovní	 klub.	
Perfektní	 reprezentace	klubu,	 příkladná	
tréninková	příprava	a	obětavost	pro	klub.	
Martina	se	tenisu	v	Tišnově	věnuje	přes	
25	 let	 a	 je	 velkou	 osobností	 SK	 Tenis	
Tišnov.	Několik	let	zastává	funkci	místo-
předsedy	klubu	a	 je	 aktivní	 a	oblíbenou	
trenérkou.	Byla	u	všech	prováděných	re-
konstrukcí	 v	 tenisovém	areálu	a	 velkou	
měrou	se	podílela	na	tom,	jak	dnešní	te-
nisový	areál	vypadá	a	také	jaký	se	v	něm	
hraje	tenis.	Za	obětavost	a	lásku	k	bílé-
mu	sportu	jí	patří	poděkování.

Table Tennis Club Koral Tišnov
Družstvo  žáků	 ve	 složení	 Lukáš	 Kriš-
tof,	 Matěj	 Kurdiovský,	 Zdeněk	 Bahen-
ský	 a	 Tomáš	 Bahenský	 si	 vybojovalo	
v	 r.	2019	pozici	na	prvním	postupovém	
místě	a	v	další	sezóně	mělo	hrát	okresní	
přebor	 2.	 třídy.	 L.	 Krištof	 –	 nejúspěš-
nější	 hráč	 OP3	 tř.	 (95	 %	 úspěšnost),	
na	žebříčku	JMK	st.	žáků	je	na	10.	místě	
a	na	žebříčku	JMK	dorostu	na	20.	místě.	

Byl	 vybrán	 do	 Krajského	 centra	 talen-
tové	mládeže	v	dorostu.	M.	Kurdiovský	
–	 úspěšnost	 v	 soutěži	 OP	 3.	 tř.	 60	 %,	
na	žebříčku	JMK	starších	žáků	se	pohy-
buje	kolem	25.	místa,	účastní	se	repub-
likových	 turnajů	 starších	 žáků.	 Z.	 Ba-
henský	 –	 úspěšnost	 v	 soutěži	 OP3	 tř.	
(60	%	úspěšnost),	na	žebříčku	JMK	star-
ších	 žáků	 se	 pohybuje	 kolem	 25.	 mís-
ta,	 účastní	 se	 republikových	 turnajů	
starších	žáků.	T.	Bahenský	–	úspěšnost	
v	 soutěži	 OP	 3.	 tř.	 60	 %,	 na	 žebříčku	
JMK	 starších	 žáků	 se	 pohybuje	 kolem	
35.	místa,	účastní	se	republikových	bo-
dovacích	turnajů,	vítěz	okresního	přebo-
ru	mladších	žáků	2019.

Jiří Dospíšil	ml.	je	odchovanec	tišnovské-
ho	stolního	 tenisu	a	 léta	patří	k	velkým	
oporám	družstva	A.	Je	bezesporu	nejlep-
ším	 hráčem	 klubu	 všech	 dob.	 V	 sezóně	
2019/2020	 v	 divizní	 soutěži	 byl	 druhým	
nejlepším	hráčem	s	úspěšností	85	%	(z	57	
zápasů	vyhrál	48).	V	r.	2019	se	stal	okres-
ním	přeborníkem	mužů.	Jeho	přístup	jak	
k	tréninkům,	tak	ve	vlastních	zápasech	je	
příkladný.	Do	hry	dává	vše,	co	stolní	 te-
nis	v	dnešní	době	vyžaduje,	odpovědnost,	
dravost,	 sílu,	 sportovní	 úctu	 k	 soupeři	
a	velké	úsilí	dosáhnout	nejlepšího	výsled-
ku	pro	celé	družstvo.	V	klubu	je	výraznou	
osobností	 a	 vzorem	pro	mládež.	Překáž-
kou	v	tom,	aby	byl	ještě	lepším	hráčem,	je	
jeho	funkce	starosty	města,	jež	ho	připra-
vuje	o	vyšší	sportovní	úspěchy.

Volejbalový klub Tišnov
Družstvo  mužů	 v	 r.	 2019	 suverénním	
způsobem	ovládlo	ročník	Krajského	pře-

boru	 2.	 třídy	 JMK.	 Soutěž	 si	 podmanilo	
v	celkovém	skóre	31	výher,	pouze	s	jed-
nou	porážkou,	kterou	team	utržil	až	v	po-
sledním	dvojkole.	Po	více	než	15	 letech	
tak	 mohli	 hráči	 pozvednout	 nad	 hlavu	
pomyslný	pohár	pro	vítěze.

SK Basketbal Tišnov
Ing.  Vlastimil  Havlík	 se	 po	 své	 exce-
lentní	 basketbalové	 kariéře	 věnuje	 tiš-
novské	mládeži	a	snaží	se	jí	předat	svoje	
zkušenosti	 a	 lásku	 ke	 sportu.	 Trénuje	
mladší	dorostenky	U17a	obnovené	druž-
stvo	žáků.

Martina  Dvořáčková	 je	 svědomitá	 a	 ta-
lentovaná	svěřenkyně,	v	družstvu	starších	
minižákyň	 nevynechala	 nikdy	 žádný	 tré-
nink.	Je	duchem	týmu	i	jeho	kapitánkou.

Xbowling Tišnov 
Družstvo dospělých	ve	složení	Pavel	Ho-
mola,	Lukáš	Chytil,	Jakub	Vlachovič,	Lu-
boš	 Navrátil	 reprezentuje	 město	 Tišnov	
na	 prestižních	 bowlingových	 soutěžích	
a	 díky	 jejich	 výkonům	 je	 Tišnov	 znám	
na	nejvyšší	bowlingové	úrovni.

Jakub  Vlachovič	 je	 bowlingový	 talent	
a	 rodák	z	Třince.	V	současnosti	studuje	
VŠ	v	Brně.	Do	klubu	v	Tišnově	se	připojil	
v	 r.	2018.	Pravidelně	se	účastní	nejvyš-
ších	 bowlingových	 soutěží,	 díky	 kterým	
reprezentuje	 nejen	 klub,	 ale	 i	 samotné	
město	Tišnov.	Získal	např.	2.	místo	ve	fi-
nále	ČR	ABL	nebo	3.	místo	na	MČR	smí-
šených	dvojic.
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	 Sportovní	klub	Tenis	Tišnov	 je	zamě-
řený	převážně	na	výchovu	dětí	a	mládeže	
k	 výkonnostnímu	 a	 závodnímu	 tenisu.	
Z	mnohaletých	zkušeností	však	víme,	že	
je	 velký	 zájem	o	 odborné	 vedení	 trénin-
ku,	 jak	ze	strany	dospělých	rekreačních	
hráčů,	 tak	 i	 úplných	 začátečníků,	 kteří	
se	chtějí	naučit	alespoň	tenisové	základy.	
Projekt,	 který	 by	 to	 v	 Tišnově	 umožňo-
val,	 jsme	 chtěli	 rozjet	 již	 dříve.	 Nejprve	
jsme	však	byli	omezení	kapacitou	dvorců,	
která	se	ve	spolupráci	s	městem	Tišnov	
podařila	 vyřešit	 rozšířením	 tenisového	
areálu	ze	čtyř	dvorců	na	stávajících	šest	
v	roce	2019.	V	roce	2020	nám	plán	pře-
kazila	 situace,	 která	 nastala	 s	 ohledem	
na	 epidemii	 COVID-19.	 Projekt,	 kdy	 by	
se	 do	 hraní	 tenisu	 mohla	 zapojit	 široká	
veřejnost,	se	tak	nedařilo	uskutečnit.	
	 My	 však	 pevně	 věříme,	 že	 tento	 pro-
jekt	 je	 životaschopný,	 a	 proto	 jsme	
ve	 spolupráci	 s	 MAS	 Bránou	 Vysočiny	
připravili	 projekt	 na	 rok	 2021	 „TENIS	
PRO	VŠECHNY“.	V	něm	chceme	hru	te-
nisu	 přiblížit	 všem	 zájemcům	 a	 pod	 ve-
dením	kvalifikovaných	 trenérů	 je	naučit	
jeho	 základy.	Tenis	 je	hra,	 se	kterou	 se	
dá	začít	v	každém	věku.	V	projektu	nejde	
o	to	vytvořit	profesionální	hráče,	ale	na-
opak	tenis	přiblížit	úplným	začátečníkům	
a	těm,	kteří	se	báli	s	tenisem	vůbec	ně-
kdy	 začít.	 Tréninky	 budou	 pod	 vedením	
kvalifikovaných	 trenérů	 ve	 skupinách	
(3–4	 osoby)	 a	 bude	 také	 samozřejmě	
záležet	 na	 počtu	 přihlášených	 zájemců.	

Zábavnou	formou	se	pokusíme	z	nových	
svěřenců	udělat	hráče,	kteří	se	budou	te-
nisem	bavit	i	v	budoucnu.	Hráče,	kteří	si	
možná	v	našem	projektu	najdou	někoho,	
s	 kým	 si	 budou	 moci	 zahrát	 proti	 sobě.	
Hráče,	kteří	 si	 tenis	 rádi	 zahrají	 s	 rodi-
nou	na	rekreaci	nebo	kdykoliv	budou	mít	
chuť	si	zasportovat	a	bavit	se.	
	 Sport	 a	 sportovní	 vyžití	 jsou	 již	 del-
ší	 dobu	 utlumené	 vlivem	 epidemie	 CO-
VID-19.	I	v	době,	kdy	píšu	tento	článek,	
není	 zatím	 jisté,	 kdy	 se	 budeme	 moci	
ke	sportu	vrátit.	Naším	cílem	však	je	vrá-
tit	 veřejnost	 ke	 sportu	 zpět,	 jakmile	 to	
bude	možné,	a	navíc	v	příjemném	a	čis-
tém	prostředí	tenisového	areálu,	kde	jsou	
dodržována	přísná	hygienická	opatření.
	 Protože	 je	 to	 náš	 pilotní	 projekt	 pro	
širokou	 veřejnost,	 nevíme	 a	 ani	 netuší-
me,	kolik	se	přihlásí	zájemců.	Pokusíme	
se	vyhovět	všem,	ale	kapacita	je	omeze-

ná	 počtem	 trenérů	 i	 kurtů.	 Pokud	 bude	
situace	 příznivá	 a	 bude	 možnost	 využí-
vat	 venkovní	 sportoviště,	 projekt	 začne	
v	květnu	2021.	Tréninky budou probíhat 
vždy  v  pondělí  a  ve  čtvrtek  od 19.00 
do 20.00 hodin.
	 První trénink, kdy se zájemci dostaví 
do tenisového areálu v Tišnově na Os-
trovci, bude 10. května v 19.00	hodin.	
Zde	se	dozvíte	vše	podstatné	a	proběhne	
první	 hodina	 tenisové	 výuky.	 Pokusíme	
se	 Vás	 rozdělit	 do	 skupin	 dle	 součas-
né	 „výkonnosti“,	 nebo	 pokud	 se	 třeba	
domluví	 čtyři	 kamarádky	 či	 kamarádi,	
že	 chtějí	 být	 ve	 skupině	 spolu,	 rádi	 jim	
vyhovíme.	 K	 tréninku	 není	 nic	 potřeba,	
pouze	 sportovní	 oblečení	 a	 sportovní	
obuv	s	podrážkou	na	antukový	povrch	(ne	
hrubá	podrážka).	Vše	ostatní	vám	zapůj-
číme.	Pokud	máte	tenisovou	raketu,	tak	
si	 ji	samozřejmě	můžete	přinést.	Pro	ty,	
kteří	nebudou	moci	přijít	na	první	hodinu,	
bude	však	možnost	se	i	nadále	přihlásit.
	 Tréninky	 budou	 probíhat	 od	 května	
do	 září	 2021,	 včetně	 letních	 prázdnin,	
kdy	se	budou	časy	měnit	dle	pořádaných	
turnajů	v	areálu	nebo	také	dle	možností	
svěřenců	 a	 trenérů.	 Ti,	 kteří	 se	 do	 pro-
jektu	 přihlásí,	 se	 poté	 budou	 registro-
vat	 na	 tréninky	 v	 informačním	 systému	
klubu	a	my	se	dle	toho	pokusíme	zajistit	
požadovaný	 počet	 trenérů	 i	 dvorců.	 Při-
hlásit	na	první	hodinu	se	můžete	mailem	
na	 info@tenis-tisnov.cz	 nebo	 telefonic-
ky	 na	 777	 245	 244	 (Zdeněk	 Kunický).	
Podrobnosti	o	projektu,	informace	o	ceně	
a	 nejčastější	 otázky	 naleznete	 na	 webu	
www.tenis-tisnov.cz.
	 Na	nové	svěřence	se	těší	tým	trenérů	
SK	Tenis	Tišnov.

sport

projeKT TenIs pro VŠecHnY
Zdeněk Kunický

spOrtOvní klub tenis tišnOv
tenisOvá škOlka – ZačátečníCi

Vážení	rodiče,	tenisový	klub	v	Tišnově	pořádá	nábor	do	te-
nisové	školky	pro	děti	ve	věku	5–9	let.	Tréninky	budou	pro-
bíhat	v	měsících	květen	–	září	dvakrát	týdně	ve	dnech	pondělí	
a	čtvrtek	od	16	do	17	hod.	Na	trénink	je	potřeba	tenisová	ra-
keta	(možnost	zapůjčení),	sportovní	oblečení,	tenisová	obuv	(s	hladkou	podráž-
kou!),	pití	a	švihadlo.	Začínáme	3.	května	v	17.00	hodin.	Další	informace	najdete	
na	webu	klubu	www.tenis-tisnov.cz.
Za	SK	Tenis	Tišnov,	z.	s.,	Zdeněk	Kunický	(tel.	777	245	244)

Z akce Rodinné dvojice 2020. Foto: archiv SK Tenis Tišnov
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	 Když	 jsem	 si	 v	 dubnovém	 čísle	 Tiš-
novských	novin	přečetl	článek	o	historii	
házené	v	Tišnově,	nevěřil	jsem,	že	v	ruce	
držím	obecní	zpravodaj	financovaný	z	ve-
řejného	rozpočtu.	Pominu	rozporuplnost	
zmíněného	výročí,	tišnovští	házenkáři	se	
už	od	svých	počátků	hlásí	k	roku	1939,	
kdy	 v	Tišnově	 oficiálně	 vznikl	 první	 od-
díl	národní	házené,	případně	roku	1954,	
ve	kterém	najdeme	počátky	házené	me-
zinárodní.	 Nebudu	 také	 spekulovat	 nad	
tím,	proč	ze	zamýšleného	článku	o	histo-
rii	 házené	 nakonec	 vznikl	 jednostranný	
dehonestační	 hanopis.	 Nebudu	 čtenáře	
unavovat	 výčtem	 nepodložených	 kon-
strukcí,	 rozborem	 tendenčního	 výběru	
respondentů,	 nebo	 se	 veřejně	 zamýšlet	
nad	 tím,	proč	autor	používá	 lživé	 citace	
lidí,	se	kterými	ani	nemluvil.	S	připomín-
kami	se	obrátím	na	Komisi	pro	komuni-
kaci	a	média	Rady	města	Tišnova,	která	
za	obsah	Tišnovských	novin	odpovídá.	
	 Špatná	 kondice	 tišnovské	 házené	 sa-
mozřejmě	nedělá	radost	mně	osobně,	ani	
dalším	 lidem	 z	 prostředí	 našeho	 klubu.	
Stanovení	příčiny	těchto	problémů	(stejně	
jako	nedobré	situace	v	dalších	tradičních	
tišnovských	 sportech)	 ovšem	 zaslouží	
mnohem	objektivnější	a	podrobnější	roz-
bor	než	jen	zkratkovité	označení	jednoho	
viníka.	 Navíc	 v	 kontextu	 článku,	 který	
měl	 primárně	 pojednávat	 o	 historii	 tiš-
novské	házené.	Osobní	a	nefér	útoky	vždy	
zamrzí.	Dokážu	se	z	nich	otřepat	a	jsem	
smířen	také	s	tím,	že	čas	od	času	přichá-
zí.	Smířím	se	s	tím	i	v	tomto	konkrétním	
případě,	jakkoliv	je	pro	mě	obtížně	pocho-
pitelný.	 Nechci	 se	 však	 smířit	 s	 tím,	 že	
kvůli	podivnému	„vyřizování	účtů“	z	celé-
ho	článku	téměř	zmizelo	to,	co	mělo	být	
jeho	podstatou.	Tedy	připomenutí	událos-
tí,	které	po	desetiletí	formovaly	sportovní	
život	města	a	významným	způsobem	také	
osobní	život	místních	obyvatel.	Zcela	mi	
pak	chybí	poděkování	a	vzpomínka	na	ty,	
kteří	v	historii	 tišnovské	házené	sehráli	
důležitou	roli.	Jak	samotný	autor	článku,	
tak	jeho	dva	hlavní	respondenti	bohužel	
nemají	žádný,	respektive	již	velmi	histo-
rický	vztah	k	tišnovské	házené.	Proto	jen	
stěží	mohou	objektivně	komentovat	dění	
v	klubu	za	poslední	tři	desetiletí.	Škoda		

že	nebylo	při	 tvorbě	článku	více	využito	
vzpomínek	skutečných	aktérů	tišnovské-
ho	házenkářského	dění	let	minulých	i	ne-
dávných.
	 V	článku	tak	bohužel	ani	jednou	neza-
znělo	 jméno	Petra	Augustýna,	 legendár-
ního	trenéra	mnoha	generací	tišnovských	
žáčků,	který	zůstal	 jasně	zapsán	v	mys-
lích	i	srdcích	všech	tehdejších	hráčů	i	je-
jich	 rodičů.	S	 tišnovskými	chlapci	 trávil	
mnoho	 odpolední	 a	 víkendů.	 Trpělivě	 je	
učil	 základy	 házené,	 doslova	 s	 otcov-
ským	 přístupem	 řešil	 jejich	 klukoviny.	
Stál	také	u	největšího	úspěchu	tišnovské	
žákovské	 házené,	 když	 družstvo	 mlad-
ších	 žáků	 v	 roce	 1997	 vybojovalo	 páté	
místo	v	celorepublikovém	finále	a	Martin	
Novotný	se	po	boku	pozdějších	reprezen-
tantů	dostal	do	výběru	nejlepších	hráčů	
finálového	 turnaje.	 V	 pozdějších	 letech	
mu	už	zdravotní	stav	nedovoloval	se	há-
zené	 věnovat	 naplno,	 zůstával	 alespoň	
pravidelným	divákem	zápasů	v	tišnovské	
sportovní	hale,	byl	přítelem	a	ochotným	
rádcem	 svých	 nástupců.	 Petr	 Augustýn	
ale	 nebyl	 sám,	 kdo	 nezištně	 svůj	 čas	
obětoval	výchově	házenkářského	potěru.	
Výčet	jmen	by	byl	dlouhý,	za	poslední	de-
kády	 stojí	 za	 to	 zmínit	 Josefa	 Majzlíka,	
Bohumila	 Kabeše,	 Ivana	 Bártka,	 Mila-
na	Bělušu,	Tomáše	Knechta	ml.,	Miloše	
Novotného,	 Petra	 Sequense,	 Marka	 Ba-
báka,	 Pavla	 Novotného,	 Jana	 Smejkala,	
Libora	Kubíčka,	 Josefa	Navrátila,	Marti-
nu	 Sikorovou,	 Antonína	 Pokorného,	 To-
máše	Augustýna,	Tomáše	Habána,	Mar-
tina	 Novotného,	 Jiřího	 Havláta	 a	 mnohé	
další.	V	dobách	předchozích	patřili	mezi	
významné	 trenérské	 postavy	 zejména	
Alfréd	Mareš,	Miloš	Pokorný	nebo	Milan	
Novotný.	
	 Díky	 obětavosti	 těchto	 lidí	 se	 moh-
la	 tišnovská	 házená	 v	 novém	 tisíciletí	
dotknout	 nejvyšší	 úrovně	 alespoň	 v	 za-
stoupení	šikovných	 jednotlivců.	Do	mlá-
dežnických	 reprezentačních	 výběrů	 se	
dokázali	 prosadit	 levoruká	 spojka	 Jan	
Gruber	a	brankář	Vojtěch	Pokorný.	Ten	si	
později	vyzkoušel	i	nejvyšší	domácí	sou-
těž,	kdy	v	extralize	nastoupil	za	KP	Brno.	
Tradici	 kvalitní	 tišnovské	 brankářské	
školy	potvrdil	 starty	v	extralize	ve	stej-

ném	týmu	 také	Karel	Schwarzer.	Nejvý-
raznějších	 úspěchů	 dosáhl	 v	 posledních	
letech	Jiří	Havlát.	Už	jako	dorostenec	se	
prosazoval	v	družstvu	mužů	a	velmi	brzy	
jeho	 kariéra	 nabrala	 extraligový	 směr.	
V	 dresu	 severočeských	 Lovosic	 se	 stal	
vicemistrem	 republiky	 a	 dvojnásobným	
vítězem	Českého	poháru.	Po	letech	strá-
vených	v	soutěžích	v	Německu	se	v	roce	
2015	 vrátil	 do	 Tišnova,	 aby	 pomohl	 na-
šim	mužům	válčit	 o	 body	 ve	 druhé	 lize.	
Svými	 výkony	 si	 i	 po	 třicítce	 vysloužil	
další	 extraligové	 angažmá,	 a	 postupně	
nastupoval	 za	 Královo	 Pole,	 Hranice	
a	Maloměřice,	kde	nejvyšší	soutěž	v	pět-
atřiceti	letech	stále	hraje.
	 Sport	 bohužel	 vždy	 nepřináší	 jen	 ra-
dost.	V	životě	nastávají	také	situace,	kdy	
boje	na	hřišti	musí	ustoupit	 bojům	sku-
tečným.	 Tak	 tomu	 bylo	 i	 za	 II.	 světové	
války,	kdy	se	do	protifašistického	odboje	
zapojilo	 mnoho	 tišnovských	 házenkářů	
a	házenkářek,	kteří	se	stali	se	svou	mlá-
dežnickou	odbojovou	skupinou	pomocní-
ky	 Třetí	 československé	 úderné	 roty	 se	
sídlem	ve	Skaličce.	Tito	mladí	sportovci	
projevili	 neskutečnou	 odvahu	 a	 stateč-
nost.	Zaznít	tak	v	článku	jistě	měla	jména	
Miroš	Habrovec,	Stanislav	Hulák,	Miloš	
Kučera,	Jaroslav	Fiala,	Zora	Hejlová,	Bo-
ženka	Škrabálková,	Miroslav	Ráboň,	Jiří	
Dvořák,	Jaroslav	Krčál	a	mnohá	další.	Tři	
z	nich	stála	jejich	statečnost	život	–	ka-
pitán	družstva	mužů	Miroš	Habrovec	byl	
zastřelen	v	roce	1944	při	útěku	před	ge-
stapem,	 Boženka	 Škrabálková	 zahynula	
krátce	před	koncem	války	v	plynové	ko-
moře	v	Mauthausenu	a	Jaroslav	Fiala	byl	
popraven	v	Norimberku.
	 Nejen	 těmto	 hrdinům,	 ale	 všem,	 co	
svůj	 život	 zasvětili	 tišnovské	 házené,	
trenérům,	funkcionářům,	hráčům	a	také	
věrným	fanouškům,	tak	patří	velké	podě-
kování.

sport

co KVůlI pomluVám nezaznělo
a zazníT přITom mělo?

Jan Schneider
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Kam v Tišnově květen 2021

Rande naslepo s knihou
3.–31. 5. 2021
Městská knihovna Tišnov

A je  to  tu! Vámi oblíbené Rande naslepo s kni-
hou  se  opět  vrací!  Přijďte  si  půjčit  svého  kniž-
-ního  partnera.  Připravili  jsme  pro  vás  desítky 
přitažlivých  titulů – pro muže  i  ženy, detektivky 
i zamilované romány. A co když se něco nevyve-
de a schůzka nedopadne podle vašich představ? 
Pak  nám  svého  knižního  partnera  jednoduše 
a bez výčitek vrátíte. Na některé z vás čeká pře-
kvapení: Knížku od nás obdržíte jako dárek a bu-
dete si ji moci nechat doma!

knižní klubík
5. 5. 2021, 10.00 hod.
Městská knihovna Tišnov

V květnu se budeme zabývat světem zvířat. Pro 
děti připravujeme tematické knihy a hry, pro ro-
diče povídání a vyrábění knižní záložky. Setkání 
dětí a rodičů se uskuteční buď přímo v knihovně, 
nebo on-line – konání akce přizpůsobíme aktuál-
nímu vývoji  epidemiologické  situace. Přihlášku 
k osobnímu setkání najdete na webu knihovny: 
www.mktisnov.cz/s-knizkou-do-zivota. Registra-
ce je nutná předem! 

MeMoRiál adolfa MisTRa
8. 5. 2021
7.00–10.00 hod. start Sokolovna Tišnov
8.00–10.15 hod. start zastávka ČD 
Doubravník, cíl: nádvoří hradu Pernštejn

Zveme  všechny  příznivce  pěší  i  cyklo  turistiky 
na již tradiční 29. ročník dálkového pochodu a 24. 
ročník cyklistické jízdy Pochod župou Pernštejn-
skou  Memoriál  Adolfa  Mistra.  Letošní  ročník  je 
uspořádán ve spolupráci s Oblastní charitou Tiš-
nov. Více na stránkách www.sokoltisnov.cz.

VýchoVa díTěTe
V předpubeRTálníM období
11. 5. 2021, 16.30–19.30 hod.
Rodinné centrum studánka

Zhruba od sedmi let se dítě orientuje podle svých 
vrstevníků a srovnává se s nimi. Líbí se mu, když 
zpochybňuje  hodnoty,  které  zná  z  domova.  Za-
číná si uvědomovat svou sílu a chce samo  for-
movat okolí. Pouští se do nekonečných diskusí 
a snaží se vás vyprovokovat. Co s tím? Jak zvlád-
nout  předpubertální  období  a  nepřijít  o  nervy, 
poradí Mgr. Jiří Halda. 

Manipulace V koMunikaci
15. 5. 2021, 9.00 – 13.00 hod.
Rodinné centrum studánka

S  manipulací  se  setkáváme  denně,  ať  už  s  vě-
domou,  nebo  nevědomou.  Proč  má  na  nás 
takový  vliv?  Kde  na  ni  nejčastěji  narazíme? 
A  jak  se  stane,  že  jí  opakovaně  podlehneme? 
Odpovědi  na  tyto  i  další  otázky  budeme  hledat 
s MUDr. Taťjanou Horkou na jejím semináři, kte-
rý je vedený prožitkovou formou.

snídaně V knihoVně – on-line
20. 5. 2021, 8.30 hod.
Městská knihovna Tišnov

Nahlédněte do oborů, s nimiž se jen tak nesetká-
te. Sledujte on-line přednášku inspirativní osob-
nosti se silným životním příběhem. Upozornění: 
Vzhledem  k  vývoji  epidemiologické  situace  je 
možné, že se přednáška nebude v knihovně pro-
mítat. Budete ji však moci sledovat on-line. Téma 
a jméno přednášejícího zveřejníme včas na webu 
knihovny.

žiVly V nás a V našich děTech
25. 5. 2021, 17.00–19.00 hod.
Rodinné centrum studánka

Živly jsou s námi od nepaměti a stejně jako naši 
předkové  s  nimi  žijeme  a  setkáváme  se.  Jejich 
otisk  nalézáme  i  ve  svém  nitru,  kdy  se  různou 
měrou  podílejí  na  formování  našich  vlastností 
v průběhu života. Cílem semináře je seznámit se 
s  charakteristikami  živlů  a  pochopit  odlišnosti 
dalších členů rodiny. Na setkání se těší Pavel Jan 
Sobek, lektor a terapeut metody HAP.

od 1. 4. 2021

Tišnovská televize
pouze na

YouTube kanálu

1 100 pořadů
 reportáže, rozhovory, přímé přenosy, diskuse

na jednom místě, aktuálně a přehledně





11. 6. 2021  DivaDelní večer

7. 8. 2021  oživlé obrazy

17. 9. 2021  Svět huDby
inSpirovaný

obrazy
hieronyma

boSche

tři komponované večery
ve Farské zahradě tišnov
začátky představení od 19.00 hod.

akce se uskuteční 
v souladu s aktuálními 
nařízeními vlády.

v případě nepříznivého 
počasí se program 
přesouvá do prostor
měKS tišnov.

Doprovodný 
program:

•  kvíz pro dospělé 
formou stanovišť 
ve městě

•  šifrovačka pro děti
•  fotosoutěž 

na téma inspirace 
h. bosche 
v každodenním 
životě

•  program 
tišnovských 
neziskových 
organizací

pořádá: ve spolupráci: partneři:

zahraDa
pozemSKých
rozKoŠí
hieronyma boSche


