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	 Milé	čtenářky	a	milí	čtenáři	Tišnov-
ských	novin,	významných	událostí	dva-
cátého	 století,	 jejichž	 letopočet	 končí	
číslicí	devět	a	které	ovlivnily	osud	naší	
země,	je	mnoho.	Namátkou,	letos	uply-
nulo	 padesát	 let	 od	 burcujícího	 činu	
Jana	Palacha,	dvacet	let	od	přijetí	Čes-
ké	republiky	do	Severoatlantické	alian-
ce	a	patnáct	let	od	vstupu	do	Evropské	
unie,	osmdesát	let	od	okupace	českých	
zemí	nacistickým	Německem	a	začátku	
druhé	 světové	 války.	 Masarykova	 uni-
verzita	slaví	sto	let	od	svého	založení…
	 Číslo	Tišnovských	novin,	které	právě	
držíte	 v	 rukou,	 je	 listopadové.	 A	 právě	
v	listopadu	to	bude	třicet	let	od	chvíle,	co	
se	vydal	studentský	pochod	z	pražského	
Albertova	 na	 Národní	 třídu.	 Brutální	
zákrok	 tehdy	 odstartoval	 vlnu	 odporu,	
která	vyústila	v	sametovou	revoluci.	At-
mosférou	nejen	 těchto	dní	 jsou	stránky	
novin	 „nasáklé“.	 Na	 rok	 ’89	 zavzpomí-
nal	například	Miloš	Sysel:	„Hned v pátek 
17. 11. jsme ze Svobodné Evropy věděli, 
že v Praze policajti rozehnali shromáždění, 
ale nevěděli jsme ještě, co se přesně děje. 
Pak volali známí, že v sobotu bude právě 
na Provázku promítání záběrů ze zásahu 
na Národní třídě. A během nich jsme se zase 

dozvěděli, že na pondělí se chystá na ná-
městí Svobody demonstrace. V ten den jsme 
po práci dovedli děti ze školky a požádali 
tchýni o hlídání, že jdeme demonstrovat.“	
	 Nebo	 Jan	 Modrák,	 podle	 kterého	 se	
máme	po	hmotné	stránce	nejlépe	v	ději-
nách	českého	národa,	ale	je	otázka,	zda	
v	 morálních,	 mravních	 a	 duchovních	
sférách	tomu	není	jinak.
	 Pro	současnou	mladou	generaci	 je	 lis-
topad	’89	už	faktickou	historií.	Ovšem	jak	
pravil	 filozof	španělského	původu	George	
Santayana,	„kdo nezná svoji minulost, je od-
souzen ji opakovat“.	Městské	kulturní	stře-
disko	Tišnov	nachystalo	k	výročí	politické-
ho	převratu	bezpočet	akcí,	uvidíme	se?
	 Svoboda	je	velmi	široký	pojem,	a	pro-
tože	 má	 pro	 člověka	 zásadní	 význam,	
její	obsah	se	také	různě	mění.	Americký	
podnikatel	 a	 zakladatel	moderního	au-
tomobilového	 průmyslu	 Henry	 Martin	
Ford	prý	 říkal,	 že	 si	 u	něho	může	 člo-
věk	vybrat	auto	jakékoli	barvy,	pokud	to	
bude	černá.	Kde	jsem	odkázán	na	výběr	
z	 předem	 daných	 možností,	 jsou	 moje	
možnosti	 z	povahy	věci	 omezené	a	ani	
v	tom	největším	obchodě	nenajdu	vždy	
to,	co	bych	chtěl.	Podobně	je	tomu	i	při	
sebedemokratičtějších	volbách…

edITOrIAl
Zlata Ptáčková, editorka Tišnovských novin
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Poslední zářijový víkend patřil v Tišnově Svatováclavským hodům. Již v pátek 27. září 
dopoledne došlo na náměstí Míru ke stavění máje. Hodové veselí bylo slavnostně za-
hájeno starostou Jiřím Dospíšilem v sobotu 28. září, nechyběli zástupci z partnerských 
měst a děkan Josef Rybecký, který chase požehnal. Stárky opletly májku pentlemi. Poté 
již vyrazila krojovaná omladina včetně harmonikáře a rychtáře s rodinou na koňských 
spřeženích na cestu po Tišnově. Parket před radnicí v ten čas patřil dětem z Katolické 
vzdělávací jednoty a pěveckému souboru Pantľika z družebního města Moldava nad 
Bodvou. Hodové hudební vystoupení si připravili i žáci z tišnovské ZUŠky a Národo-
pisný soubor Bítešan. Kolem čtvrté hodiny odpoledne prošel městem průvod stárků. 
Na náměstí se konal soud s kohoutem, došlo i na předání hodového práva. V podvečer 
přilákala lidi do centra města skupina Kamelot. Sobotní program završila v sokolovně 
hodová zábava, k poslechu i tanci zahrála Miločanka.   (zp)  
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radnice informuje

	 Možná	jste	to	už	zažili.	Někoho	z	vašich	blízkých	postihly	
náhlé	zdravotní	problémy.	Přes	číslo	155	jste	zavolali	rych-
lou	záchrannou	službu,	která	dorazila	na	místo.	Záchranáři	
se	po	příjezdu	vrhli	k	nemocnému	a	současně	začali	směrem	
k	vám	klást	otázky,	aby	co	nejrychleji	a	nejúčinněji	pomohli.	
Byla	to	pro	vás	velmi	stresující	situace.	Jen	obtížně	jste	si	
vybavili	správné	odpovědi.	
	 •	Jak	se	Váš	blízký	jmenuje?	
	 •	U	jaké	zdravotní	pojišťovny	je	veden?	
	 •	Pro	jaké	nemoci	se	léčí?	
	 •	Jaké	bere	léky,	kdy,	kolik?	
	 •	Na	co	je	alergický?	
	 •	Kdo	je	ošetřující	lékař?	
	 •	Jaké	je	jméno	a	telefonní	kontakt	blízké	osoby?	

	 Na	pokyn	jste	začali	hledat	občanský	průkaz,	kartu	zdravot-
ní	pojišťovny,	možná	aktuální	zdravotní	zprávu,	která	není	zas	
tak	stará	a	je	to	v	ní	asi	všechno	uvedeno.	Náročná	situace	pro	
všechny	 zúčastněné.	 Pokud	 je	 to	 váš	 nejbližší	 a	 jste	 pečující	
osobou,	máte	štěstí,	že	na	většinu	otázek	dokážete	odpovědět.	
Pokud	tomu	tak	není,	váháte,	vaše	odpovědi	jsou	nejisté.	

Co	je	I.C.E.	KARTA,
označovaná	též	jako	seniorská	obálka?	
	 Právě	na	základě	zkušeností	z	těchto	krizových	situací	vznikl	
nápad	 vytvořit	 tzv.	 seniorskou	 obálku.	 Jde	 o	 formulář	 vzniklý	
ve	spolupráci	se	záchranáři	a	obsahuje	základní	informace	ne-
zbytné	pro	rychlou	a	účinnou	pomoc	v	případě	náhlých	zdravot-
ních	potíží	zejména	u	seniorů	a	osob	se	zdravotním	postižením.	
Název	formuláře	–	I.C.E.	KARTA	–	pochází	z	mezinárodní	zkrat-
ky	 I.C.E.	a	 znamená	„použít	 v	případě	nouze“	 (z	anglických	
slov	In	Case	of	Emergency).	Postup	je	jednoduchý:
	 •		osoba	blízká	se	seniorem	či	osobou	se	zdravotním	postiže-

ním	vyplní	formulář	I.C.E	KARTA	dle	návodu
	 •		formulář	I.C.E.	KARTA	poté	složí	do	průhledné	obálky	
	 •		a	 nalepí	 na	 ledničku	 či	 vnitřní	 stranu	 vstupních	 dveří	

bytu	či	domu.	
	 Záchranáři	seniorskou	obálku	znají	a	vědí,	kde	ji	hledat	
a	jaké	informace	v	ní	naleznou.	Seniorská	karta	tak	dává	jis-
totu,	šetří	čas	a	snižuje	míru	stresu	v	krizové	situaci.
	 Seniorská	 obálka	 je	 projektem	 Implementace	 politiky	 stárnutí	
na	krajskou	úroveň	Ministerstva	práce	a	sociálních	věcí	České	re-
publiky.	Město	Tišnov	se	k	šíření	seniorské	obálky	připojilo	a	na-
vázalo	spolupráci	s	tímto	projektem.	Cílem	je	rozšířit	využívání	se-
niorské	obálky	mezi	občany	města	Tišnova.	Město	Tišnov	připravilo	
formuláře,	návody	a	obálky,	které	bezplatně	šíří	mezi	občany	města.

Kde	mohu	formulář	a	obálku	získat?	
	 V	tomto	vydání	Tišnovských	novin	naleznete	náhled	formu-
láře.	Kompletní	sadu	(formulář,	návod,	obálka)	nebo	samotnou	
plastovou	obálku	můžete	bezplatně	získat	na	následujících	dis-
tribučních	místech:	
	 •		Odbor	sociálních	věcí	Městského	úřadu	Tišnov	(budova	č.p.	

346,	nad	Poliklinikou,	1.	nadzemní	podlaží),	
	 •		Centrum	sociálních	služeb	Tišnov,	příspěvková	organizace	

(ulice	Králova	1742),	
	 •	Poradna	Porta	Oblastní	charity	Tišnov	(ulice	Ráboňova	116),	
	 •	Turistické	informační	centrum	Tišnov	(nám.	Míru	120),	
	 •	Městská	knihovna	Tišnov	(ulice	Brněnská	475).
	 Kromě	 osobního	 vyzvednutí	 na	 výše	 uvedených	 místech	
si	můžete	 formulář	 a	návod	 stáhnout	na	webu	města	Tišnova	
na	adrese	seniori.tisnov.cz.

I.C.e KArTA zACHrAňuje žIVOTY
Michal Kudláček, vedoucí Odboru sociálních věcí

Náhled první strany formuláře I.C.E. KARTY, originál k vyplnění si 
můžete vyzvednout nebo stáhnout na místech uvedených v článku.
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•		O	 posledním	 zářijovém	 víkendu	 proběhly	 za	 vcelku	 přízni-
vého	 počasí	 tradiční	 Svatováclavské	 hody.	 Každoročně	 jsou	
ve	 znamení	 trhů	 na	 náměstí	 a	 bohatého	 (nejen	 kulturního)	
programu	vč.	vystoupení	stárků.	Každý	z	nás	může	z	tohoto	
programu	„ochutnat“	podle	libosti.	Přítomní	zástupci	našich	
partnerských	měst	byli	i	tentokrát	velmi	příjemně	překvape-
ni	 úrovní	 hodů,	 pospolitostí	 a	 pohodovou	 atmosférou.	 Je	 to	
dobrá	vizitka	města	a	děkuji	tedy	všem,	kteří	se	na	letošních	
hodech	podíleli!

•		Dalšími	 jednáními	 pokračuje	 řešení	 problému	 s	 kapacitami	
v	 základních	 školách	 na	 Tišnovsku.	 Pro	 tišnovské	 žáky	 ka-
pacita	v	našem	městě	dostačuje,	pro	přespolní	zájemce	již	ne	
zcela.	Od	r.	2013	město	investovalo	do	ZŠ	kolem	125	milionů	
Kč	 a	 zvýšilo	 kapacitu	 o	 260	 žáků.	Přesto	 to	 nestačí,	 a	 pro-
to	společně	s	okolními	obcemi,	které	se	co	do	počtu	obyvatel	
oproti	Tišnovu	rozvíjí	dvojnásobnou	rychlostí,	hledáme	řešení	
do	budoucna.	O	výsledcích	jednání	budeme	informovat.

•		Začátkem	října	jsem	měl	možnost	za	nás	všechny	pogratulo-
vat	k	100.	narozeninám	občanu	našeho	města	panu	Václavu	
Vítkovi.	 Toto	 úplně	 nejvíc	 nejkulatější	 výročí	 přirozeně	 není	
časté,	o	to	více	je	úctyhodné.	Milá	návštěva	v	jeho	rodinném	
domku	byla	ve	znamení	naprosté	pohody,	nevšední	pohostin-
nosti	a	pozitivní	energie.	

•	 	Jihomoravský	kraj	začíná	v	těchto	dnech	výstavbu	ambulant-
ní	části	tišnovské	nemocnice.	Stavba	za	více	než	60	mil.	Kč	
by	 měla	 přinést	 vybudování	 moderních	 prostor,	 které	 mají	
sloužit	 ke	 každodennímu	 poskytování	 odborné	 ambulantní	
péče	pacientům.	Realizace	má	proběhnout	do	listopadu	2020	
a	přinese	také	určité	dopravní	komplikace	v	okolí	nemocnice.	
O	opatřeních	píše	vedoucí	strážník	městské	policie	podrobně-
ji	v	samostatném	článku.	

•	 	V	 den	 vzniku	 samostatného	 Československa	 budou	 tradičně	
uděleny	 ceny	města	 a	 čestná	 občanství.	 Zastupitelstvo	města	
pro	letošní	rok	rozhodlo	o	udělení	čestného	občanství	bojovnici	
proti	totalitním	režimům	a	signatářce	Charty	77	paní	Boženě	Ko-
márkové.	Cena	města	bude	udělena	fyzioterapeutce	paní	Emilii	
Vallové,	bývalému	starostovi	města	Ing.	Petru	Fruhwirtovi	a	in	
memoriam	akademickému	malíři	Norbertu	Pokornému.	Více	se	
o	těchto	osobnostech	dočtete	v	příštím	vydání	TN.

•	 	Jak	vidno	z	výše	uvedeného,	letošní	podzimní	měsíce	jsou	plné	
různých	gratulací,	ocenění	a	oficiálních	událostí.	Další,	kterou	
jsme	oslavili	hned	v	první	říjnový	den,	je	Mezinárodní	den	se-
niorů.	V	rámci	svého	pozdravu	jsem	při	tradiční	oslavě	na	pen-
zionu	seniorkám	a	seniorům	mimo	jiné	popřál,	ať	je	jejich	pod-
zim	života	pokud	možno	tak	slunečný,	jak	tentokrát	první	říjen	
skutečně	byl.	Ať	hraje	všemi	barvami,	větřík	nechť	příjemně	
pofukuje	a	jsou	ušetřeni	všelijakých	plískanic.	Stejně	barevný	
a	příjemný	letošní	podzim	přeji	také	nám	všem!

CO Se děje NA rAdNICI
ANeB ze STArOSTOVA zápISNíKu

Jiří Dospíšil, starosta města

	 Již	řadu	let	se	na	pneumatiky,	stejně	 jako	na	elektroodpad,	
vztahuje	povinnost	zpětného	odběru.	Při	zakoupení	pneumatik	
automaticky	platíte	za	jejich	recyklaci.	Pro	odevzdání	doslouže-
ných	pneumatik	jsou	zřízena	tzv.	místa	zpětného	odběru.	Jedná	
se	o	vybraná	registrovaná	zařízení,	jako	jsou	pneuservisy,	au-
toservisy,	prodejny	pneumatik	apod.,	která	mají	povinnost	Vaše	
pneumatiky	bez	disků	přijmout	bezplatně	bez	ohledu	na	značku	
či	velikost	pneumatik	a	bez	vazby	na	nákup	zboží	či	služeb.	
	 Vzhledem	k	těmto	skutečnostem	si	dovolujeme	občany	města	
Tišnova	a	místních	částí	Hájek,	Hajánky,	Pejškov	a	 Jamné	 in-
formovat,	aby	k	odevzdání	pneumatik	využili	výhradně	tato	vy-
braná	zařízení	pro	zpětný	odběr.	Bližší	informace	a	seznam	míst	
zpětného	 odběru	 pneumatik	 nacházejících	 se	 ve	 Vašem	 okolí	
naleznete	 na	 www.eltma.cz	 či	 www.mzp.cz/cz/odber_pneu,	
případně	mě	neváhejte	kontaktovat	na	tel.	549	439	862,	e-mail:	
ondrej.vrtel@tisnov.cz.

KAm S pOužITýmI pNeumATIKAmI?
Ondřej Vrtěl, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Ilustrační foto
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	 Třídění	odpadu	má	smysl!	Pro	někoho	fakt,	pro	někoho	známá	
fráze	 a	 pro	někoho	nesmysl,	 kterým	nemá	potřebu	 se	 zabývat.	
Proto	jsme	připravili	tento	článek,	abychom	Vám	lépe	pomohli	na-
hlédnout	do	této	problematiky,	do	které	může	přispět	svým	dílem	
každý	z	nás.	Pro	mnohé	je	třídění	odpadu	samozřejmostí	a	nedíl-
nou	součástí	každodenního	života.	Někteří	 však	 třídění	odpadu	
rádi	bojkotují	a	vesele,	snad	z	pohodlnosti	či	neznalosti,	hází	vše	
do	černé	popelnice.	„Proč	vlastně	třídit?	Co	z	toho	mám?“,	říkají	
si	asi.	Pokusíme	se	Vám	to	vysvětlit	v	několika	řádcích.
	 Směsný	 odpad	 z	 Vaší	 černé	 popelnice	 už	 nikdo	 netřídí.	
Takovýto	odpad	pak	končí	někde	na	skládce,	v	lepším	přípa-
dě	se	energeticky	využije	ve	spalovně	komunálních	odpadů.	
Upřímně,	i	ta	nejmodernější	a	nejzabezpečenější	skládka	odpa-
dů	představuje	riziko	pro	budoucí	generace,	které	budou	muset	
řešit.	Opravdu	 jim	 chceme	odkázat	 takový	problém?	Tříděním	
tedy	šetříme	životní	prostředí	a	podporujeme	kvalitu	našeho	ži-
vota.	 Jen	na	okraj,	díky	tomu,	že	velká	část	z	nás	své	odpady	
zodpovědně	třídí,	se	na	skládky	ročně	uloží	přibližně	o	700	tisíc	
tun	odpadu	méně	a	to	je	opravdu	vysoké	číslo.	Dalším	faktem	je,	
že	vytříděný	odpad	je	možné	dále	využít	a	ušetřit	tak	primár-
ní	zdroje	surovin,	jako	je	uhlí,	ropa	či	například	dřevo.	Pro	
zajímavost,	recyklací	1	tuny	papíru	se	ušetří	1,1	tuny	dřeva!	
Recyklací	 odpadu	 také	 pomůžete	 ušetřit	 značné	 množství	
energie	 a	 přispějete	 ke	 snížení	 produkovaného	 CO2.	 Vždy	
je	snazší	vyrobit	novou	věc	ze	správně	vytříděného	odpadu	než	
vyrábět	 z	 primárních	 surovin	 novou.	 Třeba	 taková	 sportovní	
fleecová	bunda	je	100%	recyklátem.	Věřili	byste,	že	se	oblé-
káte	do	něčeho,	co	bylo	vyrobeno	z	50	PET	láhví?	Neuvěřitelné!	
Je	nezbytné	zmínit,	že	náklady	na	svoz	a	následnou	likvidaci	
směsného	odpadu	jsou	pro	město	daleko	vyšší	než	náklady	
za	tříděný	odpad	(navíc	se,	dle	návrhu	nového	zákona	o	od-
padech,	mají	i	nadále	zvyšovat).	Pokud	se	nám	tedy	společně	
podaří	 více	 třídit,	 ušetřené	 finance	 za	 svoz	 směsného	 odpadu	
může	město	použít	jinde.	Jsou	tu	také	další	bonusy,	které	město	
vytříděním	odpadu	získá.	 Jedná	se	například	o	 finanční	odmě-
ny	od	společnosti	EKO-KOM,	a.	s.,	která	v	ČR	zajišťuje	zpětný	
odběr	vytříděných	složek	odpadu	(papír,	plast,	sklo),	dále	pak	
od	společností	Asekol	a.	s.	a	Elektrowin	a.	s.,	zajišťující	zpět-
ný	odběr	elektroodpadu.	Tyto	odměny	jsou	jakýmsi	příspěvkem	
do	rozpočtu	města,	který	je	použit	na	částečné	pokrytí	nákladů	
za	odpadové	hospodářství	města.	Tedy,	čím	více	odpadu	vytří-
díme,	tím	více	financí	naše	město	ušetří	a	získá.	
	 No	a	jak	si	momentálně	vedeme	v	třídění	odpadu?	I	když	se	kaž-
dým	rokem	množství	vytříděného	odpadu	zvyšuje,	občané	města	
Tišnova	 v	 současnosti	 vytřídí	 pouze	 28,77	%	 svého	 odpadu.	
Pro	rok	2020	byla	pro	obce/města	v	ČR	stanovena	hranice	pro	
vytřídění	 45	%.	 Zákon	 nás	 bude	 takto	 postupně	 připravovat	
na	rok	2027,	kdy	bude	nutné	vytřídit	dokonce	75	%	odpadu!	
	 Jak	tedy	ustát	tyto	zákonem	stanovené	cíle?	Maximálně	tří-
dit.	My,	jako	město,	se	snažíme	a	neustále	se	budeme	snažit	o	to,	
abychom	Vám	v	tom	šli	naproti	a	nabídli	Vám	možnosti,	jak	více,	
lépe	a	komfortněji	třídit.	Již	v	minulých	letech	bylo	městem	po-
skytnuto	přes	200	nádob	na	bioodpad	a	více	jak	600	kusů	kom-
postérů.	Každým	rokem	jsou	postupně	na	vybraných	místech	vy-

měňovány	nádoby	na	tříděný	odpad	(papír,	plast,	sklo)	za	nové,	
a	 v	 případě	 potřeby	 je	 jejich	 množství	 navyšováno.	 Město	 již	
8	 let	 nabízí	možnost	 zapojit	 se	 do	 tzv.	 „Pytlového	 sběru	plas-
tů“.	Plasty	jsou	tak	sváženy	přímo	od	domu.	Pro	některé	z	Vás	
stále	 ještě	novinkou	může	být	možnost	 třídit	 spolu	 s	 plastem	
také	drobný	kovový	odpad	z	domácností.	Nápojové	plechovky,	

konzervy	od	potravin,	hliníkové	obaly	aj.	je	tak	druhým	rokem	
možné	dávat	jak	do	žlutých	nádob	na	plast,	tak	do	pytlů	v	rámci	
„Pytlového	sběru	plastů“.	Město	se	tak	snaží	občany	motivovat,	
aby	kovové	obaly,	namísto	do	směsného	odpadu,	vhodili	do	plas-
tu,	z	něhož	jsou	kovy	následně	vytříděny	a	zpracovány	pro	opě-
tovné	využití.	Město	má	úmysl	 i	nadále	v	následujících	 letech	
v	těchto	krocích,	vedoucích	ke	zvýšení	třídění,	pokračovat	a	již	
v	blízké	době	bude	chtít	využít	některých	vypsaných	dotačních	
titulů	na	podporu	třídění	v	našem	městě.
	 V	této	souvislosti	bychom	Vás	rádi	požádali	o	vyplnění	dotaz-
níku,	zaměřeného	na	třídění	odpadu	ve	Vaší	domácnosti,	který	
je	k	dispozici	v	budově	radnice,	Odbor	správy	majetku	a	komu-
nálních	služeb	a	na	webu	města.	Dotazník,	prosím,	odevzdejte	
na	 MěÚ	 –	 podatelně,	 Odboru	 správy	 majetku	 a	 komunálních	
služeb	či	elektronicky,	a	to	nejpozději	do	30.	listopadu	2019.	
Předem	děkujeme	za	spolupráci.

radnice informuje

prOč BYCHOm mělI TřídIT OdpAd?
Žaneta Krábková, Ondřej Vrtěl, Odbor správy majetku a komunálních služeb

změna otevírací doby hřbitovů

Eva Zavřelová, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Oznamujeme	návštěvníkům	tišnovských	hřbitovů,
že	v	období	svátku	Památky	zesnulých	bude
ve	dnech	29.	10.	–	3.	11.	2019	prodloužena	otevírací	
doba	do	20.00	hodin.
Poté,	 jako	 obvykle	 přes	 zimní	 měsíce,	 budou	 hřbitovy	
uzavírány	v	18.00	hodin,	pouze	na	Štědrý	den,	24.	12.	
2019,	otevírací	dobu	prodlužujeme	do	24.00	hodin.
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	 Město	si	každoročně	u	provozovatele	
vodárenského	zařízení	objednává	kame-
rové	zkoušky	jednotné	kanalizace	ve	vy-
tipovaných	ulicích	ve	městě.	V	letošním	
roce	 se	kamerou	kontrolovaly	 tři	 boční	
ulice	navazující	na	páteřní	řad	kanaliza-
ce	na	výše	zmíněné	ulici.	A	kamera	také	
překontrolovala	zaústění	a	část	páteřní	
kanalizační	 větve.	 Bylo	 nemilým	 pře-
kvapením,	 že	 stávající	 stav	betonového	
potrubí	o	profilu	DN400	 je	v	některých	
místech	 doslova	 v	 havarijním	 stavu.	
Není	 se	 co	 divit.	 Trubní	 vedení	 je	 zde	
od	r.	1950	a	ulice	Dvořákova	 je	 jednou	
z	nejfrekventovanějších	ve	městě.	Zatí-
žení	je	zde	o	to	větší,	že	tudy	pravidelně	
jezdí	těžká	nákladní	vozidla	z	lomu	s	ka-
menivem.	Po	zjištění	 závad	byla	prove-
dena	celková	prohlídka	kanálu.	V	místě	
křížení	 silnice	 s	 ulicí	 Smetanovou	 byla	
zjištěna	 taková	 vada	 na	 trubním	 vede-
ní	 (zborcená	 kanalizační	 šachta	 a	 část	

navazující	 betonové	 roury),	 že	 nesnes-
la	odkladu	a	byla	11.	října	–	ještě	před	
zimním	 provozem	 na	 pozemních	 komu-
nikacích	–	opravena.	A	na	příští	r.	2020	
připraví	vodárenský	svazek	celkovou	re-
konstrukci	kanalizace	v	délce	přibližně	
380	m.	Situace	nesnese	odkladu.	Hrozilo	
by	nám	zborcení	trubního	vedení	a	vážná	
havárie	na	této	ulici.
	 Bohužel	situace	vznikla	hned	vzápětí,	
co	město	dokončilo	opravy	chodníků,	ze-
leně	a	instalovalo	nové	sloupy	veřejného	
osvětlení.	Nepočítali	jsme	s	tím,	že	by	po-
trubí	mohlo	být	na	 této	ulici	 v	 tak	špat-
ném	 stavu.	 Přesto	 musíme	 konstatovat,	
že	je	nezbytné	kanalizaci	opravit.	A	s	tím	
samozřejmě	následně	 i	povrch	celé	kraj-
ské	silnice.	Nejedná	se	o	levnou	záležitost	
a	předpokládáme,	že	celkové	náklady	mo-
hou	dosáhnout	deset	milionů	korun.
	 Máme	zpracovaný	i	generel	kanalizač-
ní	 sítě	 na	 Tišnovsku.	 A	 výstupem	 z	 něj	

je	fakt,	že	téměř	polovina	infrastruktury	
páteřní	 kanalizační	 sítě	 není	 v	 dobrém	
stavebně-technickém	 stavu	 a	 třetina	 by	
potřebovala	 opravu	 či	 rekonstrukci	 co	
nejdříve.	 Je	 třeba	 si	 uvědomit,	 že	drtivá	
většina	 kanalizační	 sítě	 je	 z	 doby	 před	
r.	1989.	 A	 v	 té	 době	 se	 stavělo	 z	 beto-
nových	 trubek	 potřebného	 profilu.	 Naši	
předchůdci	 však	 netušili,	 jakým	 způso-
bem	my	nyní	zatížíme	kanalizační	zaříze-
ní	agresívními	splaškovými	vodami	z	pra-
ček,	 myček	 a	 dalších	 běžných	 vybavení	
domácností.
	 Stavby	tohoto	druhu	patří	k	nejdražším	
položkám,	 které	 rozpočty	 měst	 a	 svaz-
ků	 obcí	 evidují.	 Omlouváme	 se	 Vám	
za	 budoucí	 problémy	 spojené	 s	 opra-
vou.	Nemáme	však	vyhnutí.	Na	druhou	
stranu	 budeme	 moci	 konstatovat,	 že	
další	úsek	páteřní	kanalizace	ve	městě	
máme	opravený	včetně	povrchu	silnice.

radnice informuje

OprAVA KANAlIzACe NA ulICI dVOřáKOVA
Petr Grünwald, předseda svazku VaK

	 Vážení	 občané,	 v	 říjnu	 2019	 dojde	
k	zahájení	plánovaných	stavebních	prací	
v	 areálu	nemocnice	na	ulici	Purkyňova.	
Samotná	rekonstrukce,	která	je	plánová-
na	do	konce	roku	2020,	se	bohužel	dotkne	
i	řidičů	využívajících	parkoviště	pod	dět-
ským	domovem,	vedle	stanice	záchranné	
služby,	které	bude	po	dobu	realizace	stav-
by	uzavřeno.	Alternativní	parkovací	mís-
ta	 budou	vytvořena	 v	 přilehlých	ulicích,	
především	v	ulici	Purkyňova,	která	bude	
za	 tímto	účelem	dočasně	 zjednosměrně-
na	od	ulice	Máchovy	a	osazena	přechod-
ným	 dopravním	 značením	 s	 vyznačením	
možnosti	parkování.
	 Dále	 se	 úprava	 dotkne	 organizace	
parkování	 na	 ulici	 Na	 Rybníčku,	 v	 úse-
ku	od	ulice	Husova,	kde	na	pravé	straně	
komunikace	(ve	směru	k	nemocnici)	zů-
stane	situace	s	parkováním	nezměněna,	
avšak	protilehlá	levá	strana	bude	osaze-
na	dopravním	značením	omezujícím	stání	
(parkování)	na	dobu	90	minut.	Další	 tři	

časově	omezená	parkovací	místa	(na	15	
minut)	budou	na	ulici	Purkyňova	v	blíz-
kosti	záchranné	stanice.
	 Časově	 omezené	 stání	 je	 podmíněno	
umístěním	parkovacího	kotouče	(parko-
vací	hodiny)	s	nastavenou	dobou	zaháje-
ní	parkování.	V	případě,	že	řidič	nebude	
mít	 parkovací	 kotouč,	může	napsat	 čas	
příjezdu	na	papír	a	v	obou	případech	úda-
je	viditelně	umístit	na	přístrojovou	desku	
za	čelní	sklo	vozidla.	Parkovací	kotouče	
jsou	běžně	k	dostání	v	obchodech	s	pa-
pírnickými	 potřebami	 a	 např.	 v	 Tišnově	
jej	 využijete	 i	 při	 návštěvě	 OC	Albert,	
kde	 v	 prostoru	 krytého	 parkoviště	 tato	
povinnost	 platí	 taktéž.	 Časové	 omezení	
parkování	na	90	minut	je	nutné	k	zajiš-
tění	 možnosti	 střídání	 návštěvníků	 ne-
mocnice	na	parkovacích	místech.	Místa	
časově	omezená	na	15	minut	jsou	vytvo-
řena	 především	 pro	 návštěvníky,	 kteří	
do	nemocnice	někoho	přivezou	nebo	če-
kají	na	něčí	odvoz.	

	 K	dlouhodobějšímu	parkování	je	mož-
no	 taktéž	 využít	 ulici	 Riegrova	 a	 ulici	
Na	Rybníčku,	které	jsou	dostatečně	dlou-
hé	a	široké.
	 Městská	 policie	 Tišnov	 a	 Policie	 ČR	
budou	 samozřejmě	 kontrolovat	 dodržo-
vání	časově	omezeného	stání.	V	žádném	
případě	 se	 však	 nebude	 jednat	 o	 akce	
cílené	 na	 vybírání	 pokut	 a	 plnění	 měst-
ské	pokladny	nebo	státního	rozpočtu,	ale	
v	případě	nerespektování	na	připomenu-
tí,	případně	vynucení	ohleduplnosti	vůči	
ostatním	návštěvníkům	nemocnice.	
	 Věříme,	že	i	tato	akce	proběhne	v	du-
chu	 všeobecné	 míry	 ohleduplnosti	 a	 so-
lidarity	 a	 bez	 zbytečných	 sankcí,	 proto-
že	 plánovaná	 rekonstrukce	 proběhnout	
musí	a	nikdo	s	tím	nic	nenaděláme.	V	pří-
padě	nejasností	se	na	nás	můžete	kdyko-
li	s	důvěrou	obrátit	na	tel.	603	577	252	
nebo	e-mail:	policie@tisnov.cz.

dOprAVNí OmezeNí přI reKONSTruKCI NemOCNICe
Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov
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	 Stovka	–	 jednička	a	dvě	nuly	–	asi	se	většině	z	nás	vybaví	
na	první	dojem	bankovka,	ale	když	naopak	vezmeme	číslici	sto	
jako	měřítko	lidského	života,	je	to	neskutečné	číslo…
	 Tahle	životní	trojčíslice	je	nyní	připsána	i	panu	Václavu	Vít-
kovi,	který	žije	v	Tišnově	již	od	roku	1950.	Když	jsme	jako	gra-
tulanti	byli	vřele	uvítáni	paní	Vítkovou	v	jejich	domě,	přijal	nás	
vřele	 i	on,	pečlivě	ustrojen	do	sváteční	košile	a	kalhot	a	 jeho	
podání	ruky	bylo	s	pevným	stiskem	a	také	doprovázeno	milým	
úsměvem.	Je	opravdu	až	neuvěřitelné,	že	tento	pán	prožil	válku,	
a	další	těžká	období,	kdy	se	lidé	báli	o	své	děti,	svůj	život,	svobo-
du	i	další	životní	jistoty…O	to,	co	je	nyní	pro	nás	samozřejmé…
	 Kromě	něj	jsme	se	ocitli	v	příjemné	společnosti	manželky,	přá-
tel,	praneteře	Terezky	a	rodinné	přítelkyně,	paní	Emilie	Martin-
kové,	kterou	mnoho	Tišnováků	zná	jako	úžasnou	učitelku,	která	
se	 dětem	 v	 mateřských	 školkách	 věnovala	 přes	 čtyřicet	 let…	
Museli	 jsme	 jako	návštěva	ale	dodržet	 i	 dvě	 základní	pravidla	
hostitelů,	nejíst,	když	se	jde	na	návštěvu,	a	dokud	se	nedojí,	ne-
jde	se	domů.	Milá	pohostinnost	byla	zde	opravdu	na	prvním	mís-
tě	a	strávené	hodiny	s	takto	milými	lidmi	byly	moc	příjemné.	
	 Jako	vedoucí	silnic	v	Tišnově	pracoval	pan	Vítek	po	celý	život,	
v	mládí	profesionálně	hrál	na	 trubku,	a	 jak	 říká	 jeho	manžel-
ka,	mnoho	let	procestoval	hodně	míst,	aby	si	pak	vzal	ve	svých	
28	 letech	 dívku,	 která	 bydlela	 o	 pouhé	 tři	 domy	 vedle	 něj…		
Je	pravda,	že	loni	manželé	oslavili	platinovou	svatbu,	a	i	na	naší	
návštěvě	bylo	zřejmé,	jak	hezky	se	k	sobě	chovají	a	mají	se	stá-
le	rádi.	Paní	Vítková	 je	výbornou	kuchařkou,	peče	 i	vynikající	
cukroví,	a	protože	je	pan	Vítek	hlavně	na	sladké,	nejraději	má	
její	knedlíky	s	tvarohem.	Od	paní	Vítkové	i	od	paní	Martinkové	
jsme	 se	 dozvěděli	 mnoho	 zajímavého	 o	 dřívějším	 stylu	 života	
a	myslím,	že	by	bylo	hezké,	kdyby	lidé	byli	zase	více	vděčnější	
za	to,	jak	se	jim	žije	dnes…
	 Pan	Vítek	je	stále	členem	zahrádkářského	svazu	a	například	
jeho	meruňka,	kterou	si	sám	očkoval,	prý	stále	rodí	tak	úžasné	
šťavnaté	plody,	že	ani	jeden	nestihl	shnít.	Našlo	se	totiž	mnoho	
trhačů	i	jedlíků...	Dle	slov	Terezky	je	hlavním	znakem	u	Vítků	
klid	 a	 pohoda.	 Vše	 se	 vždy	 dělalo	 tak,	 že	 rodina	 si	 vzájemně	

pomohla,	pracovalo	se,	pak	se	šlo	na	svačinku,	popovídalo,	zase	
se	pracovalo,	zahrály	se	 i	karty,	a	 i	když	se	vlastně	pracovalo	
po	celý	den,	bylo	to	moc	fajn…	
	 Za	nás	všechny	bych	chtěla	moc	a	moc	popřát	manželům	Vít-
kovým,	aby	mohli	po	své	platinové	svatbě	oslavit	ještě	tu,	která	
je	po	75	letech	společného	soužití,	svatbu	nebeskou,	či	svatbu	
korunovačních	klenotů.
	 Děkujeme	za	milé	přijetí	a	přejeme	hodně	zdraví	nejen	jubi-
lantovi,	ale	celé	rodině.

radnice informuje

STÉ juBIleum pANA VáClAVA VíTKA
Pavla Veselá Hanusová

Tišnovák Václav Vítek oslavil stovku. Foto: archiv MěÚ Tišnov

poděkování dětem

Komise	 pro	 občanské	 záležitosti	 děkuje	 dětem,	 které	
vede	 Mgr.	 Alena	 Adamcová,	 za	 profesionální	 přístup	
a	vystupování	na	slavnostním	vítání	našich	nejmenších	
občánků.	Ta	opakovaně	probíhají	na	radnici	města	Tiš-
nova.	Tímto	také	i	nadále	srdečně	zveme	rodiče	nových	
občánků	a	jejich	rodinné	příslušníky	k	účastem	na	tomto	
slavnostním	aktu.	

Na	fotce	zleva	dole:	Klárka	Drlíková,	Tomáš	Pilný,	Barbo-
ra	Veličková,	zleva	nahoře:	Mgr	Alena	Adamcová,	Anna	
Drlíková,	Anička	Křečková.	Foto:	Daniela	Pochopová.
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radnice informuje

	 Paní	 Alena	 Cecavová	
dostala	 nabídku	 stát	 se	
členkou	 tehdejšího	 Sboru	
pro	 občanské	 záležitos-
ti	 (SPOZ)	 již	 v	 roce	 1986,	
ovšem	 ještě	 před	 tím	 se	
zúčastňovala	 slavnostní-
ho	 obřadu	 vítání	 nových	
občánků	 jako	 zdravotní	
sestra	 dětského	 oddělení.	
Město	 tehdy	 vyžadovalo,	
aby	aktu	byla	přítomna	ses-
třička	v	příslušném	obleče-
ní,	 tedy	 v	 modrých	 šatech	
a	bílé	zástěře.
	 „V této funkci jsem ráda zůstala i po ná-
stupu do SPOZ,“ říká paní Cecavová, „pou-
ze již neoblékám sesterský stejnokroj. Moje 
pomoc při obřadu je ale stále stejná: snažím 
se o spokojenost a bezpečí vítaného občán-
ka, pomáhám dávat dítě do kolébky, jsem 
k dispozici maminkám, když je třeba dítě 
uklidnit – někdy i pochovám…“	 Zvláště	

příjemné	 jsou	 situace,	 kdy	
je	vítán	občánek,	 jehož	ro-
diče	paní	Cecavová	dlouho	
zná	 a	 pamatuje	 si	 je	 ještě	
jako	děti	ze	svého	pracovi-
ště	v	ordinaci.
	 „Blízké jsou mi ale i ná-
vštěvy jubilujících seniorů 
v rodinách. Mám radost, 
když vidím, že jsou potěšeni 
z návštěvy i dárku, který jim 
za město přinesu, a nikdy ne-
zapomenu koupit i kytičku. Je 
milé, když jsou ochotni si se 
mnou popovídat a zavzpomí-

nat na mládí, občas se při tom i hodně na-
smějeme.“
	 Kromě	 toho	 paní	 Cecavová	 pomáhá	
i	 při	 svatebních	 obřadech.	 Práce	 ji	 stá-
le	baví	a	naplňuje	už	více	než	 třicet	 let.	
„Jsem přesvědčena, že komise je opravdu zá-
služná pro všechny věkové kategorie: od na-
rození až po stáří…“

O grATulACíCH juBIlANTům
pOŠeSTÉ (A NApOSled)

tentokrát s  alenou cecavovou
Václav Seyfert

Dovolujeme si Vám představit 
občany města Tišnova, kteří oslavili 

svá životní jubilea.

září

80 let 
 

Emilie Krčmová
Jana Denéfová
Věra Hniličková

Ludmila Klusáková

85 let 
 

Bedřich Hoffmann
Zdeňka Horňáčková

90 let 
 

Bohuslava Chromá

Oslavencům přejeme vše nejlepší, 
hodně štěstí, zdraví, dobré 

nálady a optimismu.

Blahopřejeme

Dagmar Dvořáková, tajemnice
Komise pro občanské záležitosti 

Rady města Tišnova

Paní Alena Cecavová 
na fotografii ze svého 
archivu.

Dagmar Dvořáková, 
tajemnice Komise pro občanské 
záležitosti Rady města Tišnova

vítání nových občánků města Tišnova

20. září 2019 byly slavnostně přivítány tyto děti narozené na jaře 2019

Martin Vašek, Dominik Šmíd, Pavel Zedník, Barbora Matoušková, Julie Brychtová, 

Kryštof Regeti, Kateřina Valová, Sebastian Srba, Jan Riedl, Evelína Kutilová, 

Hugo Zábranský, Teodor Palkovič, Ivoš Hochmann, Ondřej Batelka, Emily Lolková, 

Nikola Fabová, Táňa Konečná, Šárka Krcháková, Maxim Trunda

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

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

Vzhledem k velkému počtu příspěvků 
s tématem radnice není tentokrát vý-
jimečně uveřejněno další pokračování 
cyklu, v němž představujeme jednotli-
vé komise Rady města Tišnova. S ma-
teriálem na toto téma se ale setkáte 
opět za měsíc v prosincovém čísle.
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	 Vážené	 čtenářky	 a	 čtenáři,	 sledujete	
dění	v	našem	městě?	Pokud	ano,	mohlo	
by	 vás	 zajímat	 mé	 ohlédnutí	 za	 uplynu-
lým	rokem.	Od	loňských	podzimních	vo-
leb	jsem	členem	zastupitelstva	za	Zelené	
Tišnov,	 mám	 tedy	 čest	 a	 zodpovědnost	
podílet	se	na	správě	města.	Nejsem	čle-
nem	 koalice	 MOST,	 ANO	 a	 ODS,	 která	
má	 v	 zastupitelstvu	 většinu.	 Nebudu	
předstírat,	že	 jsem	s	vývojem	v	zastupi-
telstvu	 spokojen.	 Často	 hlasuji	 odlišně	
od	této	koalice,	která	jednotně	prosazuje	
své	priority,	jež	já	tak	úplně	nesdílím.				
	 Tišnovské	 zastupitelstvo	 se	 od	 voleb	
sešlo	 sedmkrát.	 Zásadní	 byl	 hned	 úvod	
prosincového	jednání	2018.	Předsedající	
v	něm	nesouhlasil	s	občanem	Jiřím	Bla-
hou,	 že	 zastupitelstvo	 kontroluje	 radu.	
Byl	 jsem	 tímto	 názorem	 pana	 starosty	
zaskočen.	Podle	Ústavy	České	republiky	
je	 obec	 samostatně	 spravována	 zastupi-
telstvem	a	podle	zákona	o	obcích	se	rada	
obce	ze	své	činnosti	odpovídá	zastupitel-
stvu	obce…
	 Nepříjemné	 pro	 mě	 bylo	 hlasování	
o	výpovědi	dohod	o	společných	školských	
obvodech	základních	škol	na	březnovém	
jednání	 2019,	 zápisy	 do	 škol	 začínaly	
už	v	dubnu.	Obvody,	zřízené	v	roce	2017	
jako	 „vstřícný	 krok,	 kterým	 bylo	 vede-
ní	 města	 rádo	 nápomocno	 při	 zajištění	
jinak	 ohroženého	 plnění	 povinné	 škol-
ní	 docházky	dětí	 z	 obcí	 v	 našem	okolí“,	
se	 tedy	 jednostranným	 krokem	 Tišnova	
ruší,	 k	 překvapení	 přítomných	 starostů,	
kteří	 nyní	 musí	 řešit,	 kam	 své	 prvňáky	
a	šesťáky	umístit.	Nesouhlasil	jsem	s	vy-
povězením,	 odpovědnost	 jde	 za	 součas-
ným	vedením	vládnoucím	od	roku	2014.	
Vystoupení	starostů	byla	často	emotivní,	
bylo	poučné,	jak	zvenku	nahlíží	na	práci	
vedení	města.
	 Na	 červnovém	 zastupitelstvu	 byla	
vypořádána	 námitka	 k	 doplnění	 zápisu	
z	dubnového	jednání	o	text	mého	dotazu	
na	 možný	 střet	 zájmů	 zastupitele	 pana	
Zdeňka	 Kunického	 na	 zasedání	 Výboru	
pro	 strategické	 plánování	 při	 projedná-
vání	 bodu	 „Strategický	 plán“.	 Zastupi-
telstvo	 také	 schválilo	 mimořádnou	 do-
taci	 ve	 výši	 milion	 korun	 pro	 Sportovní	
klub	 Tenis	 Tišnov.	 Žádost	 o	 dotaci	 byla	
zastupitelstvu	 doporučena	 ke	 schválení	
komisí	sportovní	a	radou	města,	přestože	

se	jednalo	o	černou	stavbu.	Nad	zprávou	
o	 činnosti	 rady	 města	 proběhla	 diskuze	
o	studii	odtokových	poměrů	a	případných	
protipovodňových	 opatření,	 vyjasňova-
lo	 se,	 kdo	 požádal	 odbor	 životního	 pro-
středí	o	povolení	velkého	kácení	stromů	
na	březích	Svratky.	Doplňuji,	 že	projekt	
je	 ve	 stavu	 běžící	 pětileté	 udržitelnosti	
a	 není	 důvod	 k	 jeho	 nezveřejnění.	 Byl	
schválen	Strategický	plán	pro	město	Tiš-
nov	 pro	 období	 2021–2025,	 který	 tvoří	
spolu	 s	 územním	 plánem	 základní	 plá-
novací	 nástroj	 města.	 Byl	 zpracováván	
od	poloviny	dubna	2018,	jednou	z	největ-
ších	změn	je	Ing.	Hanou	Ondruškovou	na-
vržený	 strategický	 cíl	 „Zlepšit	 adaptaci	
města	na	klimatické	změny“.
	 Na	 začátku	 zářijového	 zasedání	 jsem	
navrhl	 vypustit	 z	 programu	bod	 Finanč-
ní	 dar	Amatérskému	 fotbalovému	klubu	
Tišnov,	z.	s.,	pro	posouzení	žádosti	jsem	
neměl	 dostatek	 podkladů.	 Návrh	 nebyl	
přijat	 a	 zastupitelstvo	 poskytnutí	 daru	
ve	 výši	 dvou	 miliónů	 korun	 schválilo.	
Dále	byl	z	jednacího	řádu	zastupitelstva	
na	návrh	rady	města	vypuštěn	bod	odpo-
vědi	 na	 dotazy	 členů	 zastupitelstva.	 To	
nechápu	a	nesouhlasím.	Zastupitelé	mají	
pro	 své	 otázky	 důvody	 a	 občané	 města	
mají	právo	slyšet	odpovědi,	nejlépe	na	za-
čátku	jednání	a	ve	stejném	čase.	Dalším	

důležitým	 bodem	 bylo	 projednání	 a	 vy-
hlášení	 soutěže	o	návrh	 revitalizace	ná-
městí	Míru	v	Tišnově,	aktivity	připravené	
v	pokročilém	stádiu	již	v	roce	2014.	Pro	
mě	osobně	 je	velmi	důležité,	že	zastupi-
telstvo	 odsouhlasilo	 realizaci	 projektu	
Biokoridor	LBK	17.	Děkuji	všem,	kdo	se	
za	biokoridor	mezi	Květnicí	a	Klucaninou	
zasazují,	 byť	 to	 evidentně	 nepatří	 mezi	
priority	města,	 jak	 je	vidět	ze	slabé	me-
diální	podpory.
	 Zasedání	 zastupitelstva	 je	 ze	 zákona	
veřejné,	občan	obce	má	právo	vyjadřovat	
své	stanovisko	k	projednávaným	věcem.	
Z	 jednání	 je	 pořizován	 záznam,	který	 je	
možno	 na	 internetu	 sledovat	 v	 přímém	
přenosu	a	pak	ze	záznamu,	odkazy	 jsou	
zveřejněny	 na	 stránkách	 města.	 Vřele	
tuto	 možnost	 doporučuji,	 mají	 stovky	
zhlédnutí.	
	 Velice	 mi	 záleží	 na	 ochraně	 přírodní	
památky	 Květnice.	 Opakovaně	 volám	
po	její	důsledné	ochraně.	Cílem	musí	být	
změna	 vnímání	 této	 přední	 přírodní	 pa-
mátky	Jihomoravského	kraje.
	 Sleduji	problémy	s	provozem	kluziště	
Smíškova,	rušením	nočního	klidu	na	ulici	
Jungmannově,	 (ne)bezpečnosti	 křižovat-
ky	Brněnská	–	Dvořákova	–	U	Humpolky.	
Není	lehké	na	podobné	věci	upozorňovat	
a	zasazovat	se	o	 jejich	řešení,	proto	ob-
divuji	aktivity	občanů,	kteří	se	svými	ná-
zory	do	zastupitelstva	přijdou,	nebo	jinak	
hájí	 svá	 práva.	 Blíží	 se	 výročí	 17.	listo-
padu,	připomínám	jeden	z	hlavních	výdo-
bytků	těchto	událostí,	Listinu	základních	
práv	 a	 svobod.	 Mimo	 jiné	 nám	 zaručuje	
právo	 na	 svobodu	 projevu,	 právo	 na	 in-
formace	 a	 právo	 vyjadřovat	 své	 názory.	
Orgánům	územní	samosprávy	ukládá	po-
vinnost	 přiměřeným	 způsobem	 poskyto-
vat	informace	o	své	činnosti.

	 Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 stojím	 o	 to	 se-
znamovat	se	s	názory	občanů	na	správu	
města,	dovoluji	si	vás	pozvat	ve	čtvrtek	
31.	10.	2019	od	17	do	19	hodin	na	se-
tkání	s	vámi	do	salónku	Podhorácká	re-
staurace	 na	 ulici	 Lomnická	 1776.	 Vaše	
názory	 prodiskutujeme,	 podělíme	 se	
o	 zkušenosti	 a	 zvážíme	 možnosti	 jejich	
prosazování	v	zájmu	města	a	jejich	obča-
nů	v	Zastupitelstvu	města	Tišnova.

sdělení zastupitele

prVNí rOK zASTupITelem
Jan Křehlík, zastupitel Strany zelených

Jan Křehlík, zastupitel Strany zelených.
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	 Vážení	 čtenáři,	 pokusím	 se	 reagovat	
stručně,	věcně	a	s	nadhledem	na	článek	
„První	rok	zastupitelem“.	Hraní	si	na	ko-
alice	a	opozice	v	našem	Tišnově	mi	vždy	
připadají	 úsměvná,	 protože	 v	 minulém	
i	 v	 tomto	 volebním	 období	 vidím	 snahu	
a	 ochotu	 všech	 zastupitelů	 podílet	 se	
na	 správě	 města	 Tišnova.	 A	 proto	 jsme	
byli	 zvoleni	 občany.	 I	 zastupitel,	 který	
sám	 sebe	 nazývá	 opoziční,	 byl	 zvolen	
na	základě	svého	programu;	a	na	základě	
výsledků	své	práce	je	a	bude	hodnocen	ob-
čany	města.	V	mých	očích	negativní	a	pe-
simistický	příspěvek	zastupitele	Křehlíka	
se	 pokusím	 obrátit.	 V	 tomto	 funkčním	
období	jsme	jako	zastupitelé	hlasovali	za-
tím	261×,	10×	hlasoval	zastupitel	Křeh-
lík	nesouhlasně	s	navrženým	usnesením	
a	několikrát	se	zdržel	hlasování.	Nechám	
na	čtenáři,	zda	se	jedná	o	výrazně	odliš-
né	hlasování.	Já	v	tom	vidím	výsledek,	že	
251×	jsme	dokázali	najít	shodu	s	předlo-
ženým	materiálem	a	s	následným	usnese-
ním!	Že	 se	 v	 10	 bodech	neshodneme,	 je	
přirozeným	důsledkem	odlišných	názorů,	
které	v	zastupitelstvu	jsou.
	 Správně	 zastupitel	 Křehlík	 uvádí,	 že	
jsme	 (zejména	 odborné	 komise,	 zástupci	
občanů,	 externí	 odborníci,	 naši	 úředníci	
a	mnozí	zastupitelé)	v	tomto	roce	zpraco-

vali	a	v	červnu	schválili	Strategický	plán	
města	Tišnova	na	období	2021–2025,	kde	
jsou	 obsaženy	 všechny	 důležité	 oblasti	
chodu	 města	 –	 technická	 infrastruktura	
(vodovodní	 a	 kanalizační	 síť),	 občanská	
vybavenost	 (školství	 a	 vzdělávání,	 zdra-
votnictví	 a	 sociální	 služby,	 kultura,	 sport	

a	volnočasové	aktivity),	bydlení	ve	městě,	
ekonomika	a	trh	práce,	cestovní	ruch,	do-
prava,	nakládání	s	odpady,	životní	prostře-
dí	a	správa	města	(samospráva	města,	ří-
zení	rozvoje	města,	hospodaření	a	majetek	
města,	bezpečnost	a	vnější	vztahy	a	vazby	
města).	 Tento	 jednoznačně	 vizionářský	
dokument	 zastupitel	 Křehlík	 nepodpořil.	
Jaké	 priority	 tedy	 pan	 Křehlík	 sleduje,	
mi	 od	 červnového	 hlasování	 je	 záhadou.	
Ve	 Strategickém	 plánu	 jsou	 zmíněny	
všechny	uvedené	body,	které	vyjmenovává:	
řešení	kapacit	škol	v	Tišnově	a	okolí,	pod-
pora	 obecně	 prospěšných	 spolků	 (včetně	
sportovních),	podpora	biokoridoru,	i	ochra-
na	 přírodní	 památky	 Květnice.	 I	 posílení	
adaptace	města	na	klimatické	změny.
	 Určitě	patří	zastupiteli	Křehlíkovi	po-
děkování,	že	je	schopen	hledat	a	upozor-
ňovat	 na	 chyby,	 kterých	 se	 dopouštíme	
v	širokém	záběru	při	správě	města.	 I	 to	
je	 přirozené	a	naší	 snahou	 je	 chyby	mi-
nimalizovat.	V	mých	představách	má	za-
stupitel	 především	 analyzovat	 problémy	
a	následně	hledat	a	navrhovat	řešení.	Jde	
totiž	nejen	o	 férovou	debatu,	ale	hlavně	
o	 práci	 vykonanou	 pro	 město.	 A	 v	 tom	
jsme	naštěstí	zajedno	společně	s	drtivou	
většinou	zastupitelů	(vyhnul	jsem	se	zá-
měrně	pojmu	koalice).

odpověď zastupitele

Martin Sebera, zastupitel MOSTu.

Od SlOV K čINům
Martin Sebera, zastupitel MOSTu

Tajemnice Městského úřadu Tišnov

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení pozice

referent/ka 
Odboru správy majetku

a komunálních služeb

Písemné přihlášky s požadovanými
přílohami předejte na podatelnu

MěÚ Tišnov nebo zašlete v termínu 
do 8. 11. 2019, do 12.00 hod.

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

Popis pracovní pozice, požadavky i náležitosti 
přihlášky a další informace naleznete

na www.tisnov.cz
(„aktuality“ nebo „úřad/informace/volná místa“)

M
ĚS

TO
 T

IŠ
NO

V

Starosta města Tišnov
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení pozice

strážník
Městské policie Tišnov

Písemné přihlášky s požadovanými
přílohami předejte na podatelnu

MěÚ Tišnov nebo zašlete v termínu 
do 8. 11. 2019, do 12.00 hod.

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

Popis pracovní pozice, požadavky i náležitosti 
přihlášky a další informace naleznete

na www.tisnov.cz
(„aktuality“ nebo „úřad/informace/volná místa“)
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	 Problematiku	černé	stavby	dvou	nových	
tenisových	kurtů	na	Ostrovci,	o	které	jsem	
psal	v	 zářijovém	čísle	Tišnovských	novin,	
jsem	 považoval	 za	 ukončenou.	 Bez	 úspě-
chu	jsem	se	pokoušel	ve	dvou	e-mailech	vy-
světlit	svůj	postoj	k	věci	starostovi	Jiřímu	
Dospíšilovi.	Z	tohoto	důvodu	mě	překvapila	
starostova	poznámka	v	říjnovém	čísle	Tiš-
novských	novin	o	 jednoduchém	a	laciném	
hledání	chyb	a	označení	tenistů	za	borce.	
	 Na	 starostovu	 poznámku	 si	 dovolím	
reagovat	jen	stručně	a	v	bodech:
	 •		postavit	černou	stavbu	není	chyba,	ale	

porušení	stavebního	zákona	a	průšvih
	 •		požádat	o	milionovou	dotaci	na	čer-

nou	stavbu,	není	chyba,	ale	průšvih	
	 •		uvést	 zastupitele	při	 projednání	 žá-

dosti	 o	 dotaci	 vědomě	v	 omyl,	 není	
chyba,	ale	průšvih

	 •		užívat	nepovolenou	stavbu	není	chy-
ba,	 ale	 porušení	 stavebního	 zákona	
a	průšvih

	 •		požádat	město	o	další	čtyřsettisíco-
vou	dotaci	na	(stále)	černou	stavbu,	
není	chyba,	ale	drzost

	 Za	 realizaci	 černé	 stavby	 a	 za	 podání	
žádosti	 o	 dotaci	 se	 předseda	 tenisové-
ho	 klubu	 omluvil	 na	 zářijovém	 zasedání	
zastupitelstva	 tak,	 že	 šlo	 o	 nedopatření.	
Panu	 Kunickému	 se	 prostě	 černá	 stavba	
přihodila.	A	žádosti	o	dotace	na	město	pak	
zaslal	asi	omylem	a	omylem	pro	jejich	udě-
lení	pravděpodobně	hlasoval	i	ve	sportovní	
komisi.	Nepoukazoval	 jsem	na	chyby,	ale	
na	zásadní	pochybení.	Mrzí	mě,	že	starosta	
města	toto	nevidí,	nebo	vidět	nechce.

	 V	 posledních	 měsících	 jsem	 se	 setkal	
s	celou	řadou	dotazů	a	také	kritických	při-
pomínek	k	projektům	druhého	fotbalového	
hřiště	 a	 později	 i	 dvou	 tenisových	 kurtů.	
Týkaly	se	rozličných	věcí	–	mj.	povrchu	fot-
balového	hřiště,	nedořešeného	parkování,	
plánované	cyklostezky,	výše	podpory	měs-
ta,	absence	dětského	hřiště,	neutěšeného	
stavu	podchodu	apod.	Stejně	 tak	 vím,	 že	
mnoha	připomínkám	čelili	zástupci	klubů.	
Svojí	 poznámkou	 jsem	 chtěl	 obecně	 pod-
pořit	všechny,	za	nimiž	je	vidět	kus	práce	
a	něco	hmatatelného.	Tím	spíš,	pokud	to	
něco	 hmatatelného	 je	 určeno	 především	
pro	naše	děti.	Pokud	si	to	někdo	bere	příliš	
osobně,	nic	s	tím	nenadělám.
	 Stavba	 nových	 kurtů	 bohužel	 neby-
la	 včas	 a	 řádně	 povolena.	 Byla	 to	 chyba	
(namísto	tohoto	slova	lze	samozřejmě	dle	
libosti	dosadit	„průšvih“,	anebo	třeba	„ma-
lér“…).	 To	 je	 neoddiskutovatelné!	 Za	 ni	
také	nese	tenisový	klub	následky	–	pravdě-
podobně	dostane	pokutu.	Závažnost	a	spo-
lečenskou	 nebezpečnost	 tohoto	 jednání	

jistě	posoudí	každý	sám.	Zdeněk	Kunický	
se	mohl	vymlouvat	na	externí	 firmu,	kte-
rou	si	tenisový	klub	na	vyřizování	povolení	
najal.	Neučinil	tak	a	k	problému	se	posta-
vil	 čelem.	 Bezprostředně	 podnikl	 kroky	
potřebné	k	dodatečnému	povolení	stavby,	
k	čemuž	následně	také	došlo.	Za	chybu	se	
omluvil,	a	 to	 jak	v	Tišnovských	novinách	
č.09/2019,	tak	veřejně	16.	září	na	zastupi-
telstvu.	 Pokud	 někdo	 řeší	 formu	 omluvy,	
pak	je	mi	to	líto.	Gentleman	omluvu	přijme	
a	dál	se	v	tom	nepitvá…
	 Poznámka	 pana	 Vávry	 o	 hlasování	
ve	sportovní	komisi	 je	naprosto	zavádě-
jící.	Sportovní	komise	dotace	neuděluje,	
pouze	 vyjadřuje	názor	 a	 dává	doporuče-
ní	Radě	města.	Rada	města	pak	v	tomto	
případě	sdělila	svůj	názor	zastupitelstvu,	
které	jakožto	orgán	ze	zákona	příslušný	
o	 dotaci	 také	 rozhodlo.	 Připomínám,	 že	
pro	 přidělení	 dotace	 hlasovalo	 12	 z	 15	
zastupitelů,	 včetně	 opozičních.	 Zdeněk	
Kunický	 se	 hlasování	 zdržel!	 Proti	 byl	
pouze	Jan	Křehlík	(Strana	zelených).	Ze	

zápisu	 pak	 vyplývá,	 že	 pouze	 z	 důvodu,	
„že	je	spíše	pro	to,	aby	peníze	šly	do	spor-
tů	 dostupnějších	 pro	 všechny	 a	 sportů	
méně	 finančně	 náročných“.	 Chiméra	
o	tzv.	finanční	nedostupnosti	tenisu	byla	
rozptýlena	 v	 článku	 „Co	 všechno	 jsme	
o	tenise	(ne)věděli?“	zveřejněném	v	srp-
nu	na	webu	www.most-tisnov.cz.	
	 Na	závěr	si	dovolím	poněkud	osobní	po-
známku.	Že	 jsem	ve	 funkci	starosty	doce-
la	 zešedivěl,	 je	 všeobecně	 známo.	 Veřejně	
tedy	dodávám,	že	pro	naše	město	„šedivím	
rád“.	Je	pro	mě	ctí	být	ve	vedení	města	a	mít	
možnost	spolupracovat	s	rozumnými	a	kon-
struktivními	partnery.	Že	bych	ztrácel	zrak,	
jak	by	snad	mohl	někdo	z	článku	p.	Vávry	
vyrozumět,	zatím	naštěstí	nepociťuji…	Ne-
myslím	totiž,	že	bych	něco	přehlédl!
	 Přeji	nám	všem	do	budoucna	více	nad-
hledu	a	velkorysosti	k	chybám	druhých.	

Reakce na článek
Spravedlnost má být slepá, občané nikoli

názory občanů

SprAVedlNOST má BýT Slepá, OBčANÉ NIKOlIV
David Vávra, Strana zelených

STručNÉ zAmYŠleNí O CHYBáCH,
OmluVáCH A VelKOrYSOSTI…

Jiří Dospíšil, starosta města
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školství

Gymnázium v Kronice města tišnova

4.	 10.	 1946	 –	 Radnice	 byla	 opravena	 nákladem	 150.000	Kč,	
gymnasium	za	73.300	Kč,	měšťanská	škola	za	92.900	Kč,	Dět-
ský	domov	nákladem	35.000	Kč.

31.	1.	1947	–	Při	požáru	v	gymnasiu	zúčastnili	se	občané	zá-
chranných	prací	a	hasičský	sbor	požár	localisoval.

Ředitelé

Jak	jsme	uvedli	již	před	měsícem,	dnem	1.	4.	1941	byl	dosavadní	ře-
ditel	gymnázia	Rudolf	Bříza	předčasně	přeložen	do	trvalé	výslužby	
a	na	jeho	místo	byl	jmenován	Hubert	Stavěl.	Rodák	z	Drahanovic	

u	 Olomouce	 (*1886),	 autor	 řady	
literárních	statí	i	básní,	stál	para-
doxně	v	čele	tišnovského	gymná-
zia	v	době,	v	níž	byl	český	 jazyk	
na	školách	dramaticky	omezován	
a	naopak	byla	posilována	němči-
na,	kterou	rovněž	vyučoval.	Prak-
ticky	ihned	po	skončení	2.	světo-
vé	 války,	konkrétně	dnem	19.	5.	
1945,	 byl	 ovšem	 „vzhledem k na-
léhavým služebním zájmům podle 
dekretu prezidenta zcela výjimečně 
znovu povolán do činné služby jako 
ředitel střední školy“	 (citace	 z	 do-
pisu	Zemské	školní	rady	v	Brně)	
původně	 penzionovaný	 Rudolf	
Bříza.	Staronový	ředitel	se	naro-
dil	v	roce	1884	v	Líšnici,	absolvo-

val	techniku	i	filozofickou	fakultu	a	od	roku	1920	učil	na	Českém	
státním	reálném	gymnasiu	v	Brně,	odkud	byl	povolán	roku	1934	
na	 ředitelský	 post	 do	 Tišnova.	 Jeho	 druhé,	 poválečné	 působení	
na	zdejším	gymnáziu	trvalo	tři	roky,	na	„trvalý	odpočinek“	odešel	
v	červnu	1948.	Jeho	nástupcem	se	stal	Dr.	Václav	Komárek,	kte-
rému	ale	patřila	především	padesátá	léta,	takže	podrobněji	se	mu	
budeme	věnovat	v	příštím	čísle.

tŘi významní profesoŘi

Josef	Zahořanský-Zeithammel	–	výtvarná	výchova,	1942–1950
Akademický	malíř	a	grafik	se	narodil	v	 roce	1891	v	Roudnici	
nad	Labem,	po	maturitě	vystudoval	Akademii	výtvarných	umě-

ní.	V	první	světové	válce	narukoval	na	ruskou	a	později	italskou	
frontu	a	po	vzniku	republiky	zůstal	ještě	několik	měsíců	v	armá-
dě.	Vyučoval	od	roku	1920	nejprve	v	Klatovech,	později	v	Lito-
měřicích	a	Opavě.	Z	pohraniční	Opavy	byl	po	mnichovském	dik-
tátu	nucen	odejít	do	vnitrozemského	Valašského	Meziříčí,	poté	
do	Brna,	Jevíčka	a	Boskovic,	až	od	září	1942	natrvalo	zakotvil	
v	Tišnově.	Během	války	zastával	i	funkci	zemského	odborného	
inspektora	kreslení	pro	Moravu.	Po	osvobození	si	změnil	původ-
ní	 německé	 příjmení	 na	 české.	 Byl	 členem	 několika	 sdružení	
výtvarných	umělců.	Zemřel	v	Tišnově	v	roce	1952.

Jaromír	Hejl	–	matematika,	tělesná	výchova,	1946–1971
Narodil	se	v	roce	1911	v	rodině	knihaře	Františka		Hejla,	vystu-
doval	tělesnou	výchovu	a	matematiku	na	Masarykově	univerzitě	
v	Brně.	Během	druhé	světové	války	učil	na	Reálném	gymnasiu	
v	Novém	Městě	na	Moravě,	poté	až	do	důchodu	působil	v	Tiš-
nově.	 Jeho	 velkou	 vášní	 byla	 tělovýchova	 –	 zejména	 atletika	
a	lyžování.	Celý	profesní	život	působil	v	různých	tělovýchovných	
organizacích	na	úrovni	Jihomoravského	kraje,	aktivně	se	podílel	
na	organizaci	 a	nácviku	 spartakiád,	 za	 což	 byl	 oceněn	 	 prezi-
dentským	vyznamenáním.	Zemřel	 v	 lednu	1975.	Na	gymnáziu	
učil	po	několik	období	i	jeho	mladší	bratr	Miloš,	profesor	země-
pisu	a	tělesné	výchovy.

Václav	Dětřich	–	hudební	výchova,	1948–1953	a	1968–1970
Narodil	se	v	roce	1902	v	Grygově	na	okrese	Olomouc,	v	Tišnově	
žil	od	roku	1948.	Hudební	vzdělání	získal	na	brněnské	konzer-
vatoři,	 pedagogické	 na	 učitelském	 ústavě.	 Vyučoval	 postupně	
v	Hustopečích,	v	Prešově,	ve	Valašském	Meziříčí	 (zde	obnovil	
jako	sbormistr	činnost	mužského	pěveckého	sboru)	a	v	Bosko-
vicích.	V	našem	městě	nejen	vykonával	povolání	středoškolské-
ho	profesora,	ale	byl	i	primáriem	místního	smyčcového	kvarteta,	
působil	v	orchestru	hudební	školy	a	spolupracoval	jak	s	Karaso-
vým	divadlem,	tak	i	s	ochotníky	v	Ujčově	či	Hradčanech.	Jako	
člen	hudecké	kapely	se	věnoval	rovněž	folklóru,	na	mnoha	ak-
cích	či	oslavách	vystupoval	mimo	jiné	i	s	orchestrem	Učitelské-
ho	hudebního	sdružení	okresu	 tišnovského;	 je	autorem	studie	
Škola	sborového	zpěvu.	Na	gymnázium	se	vrátil	 ještě	koncem	
šedesátých	let	jako	vyučující	důchodce.	Zemřel	v	březnu	1987.	

absolvent hodný pozornosti

Jiří	Krenar	(1925–1986)
–	maturita	1944,	třídní	profesor	Oldřich	Friš
Rodák	z	Krásna	nad	Bečvou	vedle	tišnovského	gymnázia	studo-
val	i	klavír,	skladbu	a	dirigování	na	konzervatoři	v	Brně.	Po	ma-
turitě	 absolvoval	 v	 roce	 1951	 lékařskou	 fakultu	 na	 brněnské	
univerzitě,	prvních	pět	let	praxe	strávil	na	chirurgickém	odděle-
ní	nemocnice	v	Novém	Městě	na	Moravě	a	posléze	se	specializo-
val	na	plastickou	chirurgii,	v	níž	se	stal	špičkovým	odborníkem.	
Působil	až	do	své	smrti	jako	primář	a	zástupce	přednosty	Klini-
ky	plastické	chirurgie	v	Brně.	Zabýval	se	i	výtvarným	uměním,	
v	němž	vedle	krajin	či	portrétů	zobrazoval	i	náměty	z	operačních	
sálů,	případně	ilustroval	odborné	lékařské	publikace,	jichž	ce-
lou	řadu	také	sám	napsal.	Jeho	klíčovou	prací	byla	kniha	Plas-
tická	chirurgie	v	gynekologii,	přeložená	do	několika	světových	
jazyků.	Zemřel	17.	srpna	1986	na	infarkt.	

1941–1950
Václav Seyfert

3. díl 

100 let
gYmNázIA TIŠNOV

„Válečný“ ředitel tišnovského 
gymnázia Hubert Stavěl.

Foto: almanach Gymnázium 
Tišnov 1920–1995
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	 V	 pondělí	 2.	 září	 jsme	 slavnostně	 za-
hájili	 začátek	 školního	 roku.	 O	 to	 slav-
nostnější	 bylo	 toto	 setkání,	 když	 za	 pří-
tomnosti	Tišnovské	televize	převzala	paní	
ředitelka	Mgr.	Iveta	Štamberová	(Kosová)	
z	 rukou	Barbary	Dobešové	certifikát	Fé-
rová	škola.	Naše	škola	opět	prokázala,	že	
si	toto	označení	právem	zaslouží.	Zlatým	
hřebem	pak	bylo	přivítání	nových	prvňáč-
ků	letos	hned	ze	dvou	tříd,	které	doprovo-
dili	cestou	z	jejich	nových	tříd	i	pro	certi-
fikáty	na	pódium	jejich	patroni	z	9.	třídy.	

	 Druhý	den	ve	škole	si	prvňáčci	vytvá-
řeli	 společně	 se	 svými	 patrony	 trička.	
Cílem	byla	adaptace	dětí	na	nové	školní	
prostředí,	 blíže	 poznat	 kamarády	 z	 vyš-
ších	 ročníků	 a	 učit	 se	 společné	 práci	
a	komunikaci	mezi	sebou.	Patroni	malým	
školákům	během	prvního	týdne	pomáhají	
s	adaptací	na	nové	školní	prostředí.	Spo-
lečně	prochází	okolí	školy	a	cestu	na	au-
tobusovou	 zastávku.	 Během	 ní	 žáci	 de-
váté	třídy	poukazují	na	úskalí	silničního	
provozu,	seznamují	děti	se	zásadami	bez-
pečného	pohybu	na	komunikacích	během	
cesty	do	 školy	a	 ze	 školy.	Letos	poprvé	
měli	 nejmladší	 a	 nejstarší	 žáci	 během	
prvního	týdne	společné	obědy.	Také	adap-
taci	 ve	 školní	 družině	 usnadnili	 deváťá-

ci	dětem	z	první	třídy	společnými	hrami	
a	tvořením.	Další	vzájemné	učení	je	čeká	
na	Halloween,	kdy	ve	strašidelných	kos-
týmech	 budou	 řešit	 matematické	 úlohy,	
společně	číst,	psát	a	tvořit.	
	 Začínáme	v	1.	třídě.	Co,	cože,	co	začí-
ná?	No	přece	centra	aktivit!	A	co	 to	 je?	
To	je,	když	jsme	ve	skupinách,	to	je,	že	si	
hrajeme,	to	je,	že	tvoříme,	to	je,	na	co	se	
těšíme.	Říkají	 žáci	 první	 třídy.	V	měsíci	
září	 jsme	si	v	naší	třídě	1.	B	vyzkoušeli	
první	 skupinovou	 práci	 v	 centrech	 akti-
vit.	 Žáci	 skládali	 logické	 řady,	 hledali	
zvířátka	 v	 zoo,	 stříhali	 a	 lepili	 dopravní	
prostředky	 nebo	 třeba	 vytvářeli	 otisky	
listů	do	slaného	těsta.	Výsledkem	práce	

byly	nejen	krásné	výrobky	a	obrázky,	ale	
i	spokojenost	dětí,	které	se	učí	spolu	ko-
munikovat,	 pomáhat	 si	 a	 hodnotit	 práci	
svoji	i	svých	spolužáků.	
	 Děti,	 které	 nastoupily	 do	 páté	 třídy,	
měly	 začátek	 roku	 zpestřený	 třídenním	
adaptačním	 pobytem.	 Konal	 se	 již	 tra-
dičně	 v	 areálu	 letního	 tábora	 v	 Brumo-
vě.	Během	aktivit,	které	připravoval	tým	
paní	učitelky	Kloubové,	měli	žáci,	učitelé	
i	 asistenti	 jedinečnou	příležitost	 se	vzá-
jemně	 poznat	 v	 jiném	 prostředí.	 Hry	 se	
týkaly	 především	 vzájemné	 spolupráce,	
tolerance	 a	 sebepoznání.	 Děti	 se	 učily,	
jak	 pracovat	 v	 kolektivu,	 aby	 společně	
co	 nejefektivněji	 dosáhly	 společného	
cíle.	Občas	nebylo	úplně	jednoduché	do-

sáhnout	 toho,	 aby	 i	 uzavřené	 tiché	 děti	
projevily	 svůj	 názor	 či	 naopak	 aby	 děti,	
které	je	obvykle	slyšet	nejvíce,	přenecha-
ly	nějaký	prostor	také	ostatním	a	hlavně	
aby	se	všichni	dokázali	domluvit,	což	 je	
jeden	z	hlavních	cílů	vzdělávacího	proce-
su	 na	 škole	 v	 Deblíně.	 Adaptační	 pobyt	
si	všichni	užili	a	odnesli	si	z	něj	mnoho	
zajímavých	a	podnětných	zkušeností.
	 My	ze	třetí	třídy	jsme	pořádali	olympi-
ádu	pro	školkáčky,	která	se	konala	v	tě-
locvičně.	Na	 její	 přípravě	 jsme	pracovali	
ve	skupinkách.	Dělali	jsme	medaile	z	per-
níků	 a	 vázali	 na	 ně	 provázky.	 Bylo	 tam	
celkem	 osm	 stanovišť:	 opičí	 dráha,	 hou-
pání	na	kruzích,	běh	na	čas,	střelba	kuší,	
kop	na	bránu,	hod	do	kruhu,	skok	do	dál-
ky	a	slalom.	Přišlo	celkem	36	školkáčků.	
U	 každého	 stanoviště	 byl	 jeden	 třeťák.	
Další	třeťáci	měli	na	starost	čtyři	až	pět	
školkáčků,	které	po	stanovištích	provádě-
li.	Bylo	tam	i	občerstvení.	Když	olympiáda	
skončila,	dostali	jsme	bonbony	a	perníky	
(autorky:	 Monika	 Staňková,	 Lenka	 Kol-
babová,	Katka	Chudanová	ze	3.	třídy).
	 Od	října	už	jsou	v	plném	proudu	také	
zájmové	 kroužky.	 Novinkou,	 za	 kterou	
jsme	moc	rádi,	je	kroužek	PRÍMÁK	zamě-
řující	se	na	nácvik	emočních	dovedností.	
Vedoucí	kroužku	je	zkušená	instruktorka	
Mgr.	Markéta	Dobiášová.
	 Školní	družina	ve	spolupráci	se	školním	
klubem	 pro	 změnu	 vstoupila	 do	 nového	
školního	roku	branným	dnem	na	zdejším	
hřišti.	Děti	měly	možnost	ve	 tříčlenných	
skupinkách	 plnit	 úkoly	 na	 celkem	 čtyř	
stanovištích	 –	 opičí	 dráha,	 zdravověda,	
hod	granátem	a	střelba	laserovou	puškou	
na	cíl.	Účastníci	prokázali	odvahu	i	nasa-
zení,	s	kterým	se	do	plnění	úkolů	pustili.	
Na	konci	pak	každého	čekal	kromě	dobré-
ho	pocitu	 také	diplom	a	čokoládová	me-
daile.	Touto	aktivitou	byla	zahájena	celo-
roční	družinová	Cesta	za	dobrodružstvím	
po	 Ostrovech	 Neostrovech.	 Cílem	 hry	 je	
každý	měsíc	přistát	na	jiném	ostrově,	kde	
je	třeba	splnit	několik	úkolů,	prozkoumat	
ostrov	a	něco	se	o	něm	dozvědět.	V	měsíci	
říjnu	připlouváme	na	první	ostrov,	a	tím	je	
ostrov	Dopravní.
	 Měsíc	říjen	byl	také	vyhlášen	měsícem	
Volby	povolání.	O	plánovaných	 i	 již	pro-
běhlých	aktivitách	na	toto	téma	se	s	Vámi	
rádi	podělíme	v	dalším	čísle.

školství

jAK jSme zAčAlI NOVý ŠKOlNí rOK NA zŠ A mŠ deBlíN
Kolektiv autorů ZŠ a MŠ Deblín (sběr příspěvků Hana Šolcová)

Druhý školní den si prvňáčci vytvářeli společně se svými patrony trička.
Foto: archiv ZŠ a MŠ Deblín
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školství

„Zemi nedědíme po předcích, nýbrž si ji jen 
vypůjčujeme od našich dětí.“

Antoine de Saint-Exupéry

	 Šedesát	 let	od	svého	založení	oslaví	 v	příštím	 roce	Střední	
a	základní	škola	Tišnov,	kterou	stále	vnímáme	jako	naši	„země-
dělku“	na	náměstí.
	 Oslavy	 jsou	naplánovány	na	červen	2020,	kdy	ve	spoluprá-
ci	s	Muzeem	města	Tišnova	naše	škola	připraví	expozici,	v	níž	
chce	návštěvníkům	představit	vývoj	školy	na	pozadí	změn	v	ze-
mědělství	na	Tišnovsku	v	průběhu	posledních	šedesáti	let.	Uči-
telé	i	žáci	se	již	teď	připravují,	aby	obyvatelům	Tišnova	a	okolí	
nabídli	zajímavé	zážitky.
	 „Rádi	uvítáme	materiály,	které	dokumentují	historii	naší	ško-
ly,	dobové	fotografie,	učebnice	nebo	jiné	artefakty.	Vděční	bude-
me	rovněž	za	veškeré	zapůjčené	zemědělské	předměty	–	stroje,	
nástroje,	herbáře,	fotografie,“	říká	pověřená	koordinátorka	vý-
stavy	paní	učitelka	Mgr.	Jitka	Alexová.	Koordinátorku	můžete	

kontaktovat	 e-mailem:	 alexova@skolatisnov.cz	 nebo	 prostřed-
nictvím	 telefonního	 čísla	 725	 557	 792.	 Za	 všechny	 materiály	
předem	děkujeme.
	 Součástí	oslav	bude	také	shromáždění	bývalých	i	současných	
zaměstnanců	 a	 žáků	 školy,	 den	 otevřených	 dveří,	 přehlídka	
zemědělské	techniky	a	další	akce.	Bližší	 informace	přineseme	
na	stránkách	školy	www.skolatisnov.cz.

	 Jak	 zvolit	 tu	 správnou,	 u	 které	 se	
nejen	 zvládne	 přijímací	 řízení,	 ale	 hlav-
ně	–	bude	pro	daného	studenta	přechod	
do	 vyššího	 stupně	 vzdělávání	 celkově	
úspěšný?	Střední	škola	často	představu-
je	přípravu	na	budoucí	povolání,	proto	by	
její	výběr	neměl	nikdo	podcenit.

	 A	tak	letos	poprvé,	společně	pro	žáky	
a	 rodiče	 a	 pro	 všechny	 základní	 školy	
z	ORP	Tišnov,	organizujeme	pod	projek-
tem	MAP	rozvoje	vzdělávání	Tišnovska

Veletrh	středních	škol	a	profesí
aneb	Školy	ve	škole

5.	11.	2019	od	15	do	18.30	hodin
v	prostorách	ZŠ	Tišnov,	nám.	28.	října

	 Prezentovat	 se	 přijede	 více	 než	 30	
středních	 škol	 z	 Jihomoravského	 kraje,	
převážně	z	Brna.	
	 Součástí	 je	 doprovodný	 program	 pro	
rodiče	 a	 žáky	 –	 celkem	 10	 workshopů	
na	5	zajímavých	témat:
•		Jak	využít	sociální	sítě	pro	práci	a	pod-

nikání?	
•	Co	škola	nenaučí	a	práce	vyžaduje?
•		Jak	může	v	rozhodování	pomoci	webová	

aplikace?	
•		Jak	 bude	 vypadat	 budoucí	 trh	 práce	

a	jaké	výzvy	to	přináší	pro	výběr	školy?	
•		Vybírat	 střední	 školu	 nebo	 povolání	

na	celý	život?

	 Workshopy	 povedou	 výborní	 lektoři	
a	kariéroví	poradci,	lidé	s	velkými	zkuše-
nostmi	z	trhu	práce	i	firemního	prostředí,	
kteří	vědí,	co	při	 rozhodování	o	budoucí	
profesi	hraje	roli.	
	 Workshopy	 proběhnou	 ve	 dvou	 ča-
sech	od	15.30	do	16.30	hodin	a	od	17	
do	18	hodin.
	 Na	workshopy	je	nutné	se	předem	při-
hlásit.	 Více	 informací	 a	 přihlašování	
na	http://workshopy.bezkysliku.cz/.	
	 Přijďte	 zMAPovat	 současné	 vzdělá-
vací	možnosti	na	středních	školách.	Jste	
srdečně	zváni.

zemědělKA SlAVí
Hana Strelowová

jAK zVOlIT Tu SpráVNOu
… STředNí ŠKOlu?

Petra Šnepfenbergová

V příštím roce oslaví šedesát let od svého založení Střední a základ-
ní škola Tišnov. Foto: Jitka Alexová



TN 11/201916

	 Čtyři	nové	ulice	v	Tišnově	mají	své	pojmenování.	Obyvatelé	
si	díky	nim	budou	připomínat	slavného	botanika,	sochaře	i	loni	
zesnulého	skladatele.
	 Názvosloví,	 které	 zastupitelé	 Tišnova	 schválili	 na	 svém	
posledním	 zasedání	 v	 pondělí	 16.	 září,	 se	 týká	 vzniklých	 ulic	
v	 lokalitě	Hony	za	Kukýrnou.	Tyto	navazují	na	ulici	Kuthano-
vu	a	budou	se	jmenovat	K	Čimperku,	Václava	Hynka	Macha,	
Šmardova	a	Sigmundova.	„Fakticky máme pouze tři nové názvy, 
protože jedna ulice, ulice K Čimperku, byla prodloužena. Pojmeno-
vání podle pomístního názvu je v této lokalitě jedna z mála výjimek,“ 
vyjádřil	se	tišnovský	místostarosta	Karel	Souček.	
	 Zmiňovaná	ulice	navazuje	svojí	polohou	a	uličním	prostoro-
vým	uspořádáním	zástavby	na	stávající	ulici	K	Čimperku,	navíc	
z	 hlediska	 širších	 územních	 vazeb	 ve	 svém	 prodloužení	 stále	
směřuje	 k	 nedalekému	 vrchu	 Čimperk.	 Dle	 dostupných	 mate-
riálů	ze	zastupitelstva	města	rovněž	jako	jediná,	z	hlediska	kon-
cepce	dopravy,	propojuje	přes	navrhovaný	park	lokalitu	„Hony“	
s	navrhovanou	komunikací	(obchvatem)	mezi	ulicemi	Černohor-
ská	a	Lomnická.

Významné	osobnosti
	 Při	 tvorbě	 uličního	 názvosloví	 se	 podle	 slov	 Karla	 Součka	
vychází	z	koncepce,	která	byla	zavedena	před	deseti	či	patnác-
ti	 lety.	Tedy	 tak,	že	příčné	komunikace	budou	pojmenovávány	
po	významných	občanech	Tišnova	nebo	 lidech,	kteří	 ve	městě	
žili	nebo	ho	nějakým	způsobem	proslavili.	„Ulice Šmardova byla 
pojmenována podle docenta Jana Šmardy, který se mimo jiné věno-
val vědecké činnosti, botanice kolem Tišnova a byl první, který chtěl 
na kopci Květnice, v lese na Květnici, zřídit chráněnou krajinnou 
oblast. Což se mu vzhledem k dnešku povedlo,“ řekl	tišnovský	mís-
tostarosta.	
	 Další	ulice	ponese	 jméno	hudebního	skladatele	a	kytaristy,	
který	v	Tišnově	prožil	část	svého	dětství	a	gymnazijních	studií.	
„Původní varianta byla ta, že půjde o prodloužení stávající Formán-
kovy ulice, takto se to i objevilo v názorech komisí města. Po pro-
jednání na stavebním úřadu však bylo jasnější, že tato ulice není 
stavebně prodloužením Formánkovy ulice, ale že jde o samostatnou 
uzavřenou ulici,“	vysvětlil	Souček	s	tím,	že	její	název	byl	nakonec	
zvolen	podle	významného	hudebního	skladatele	Aleše	Sigmun-
da,	který	tragicky	zahynul.	
	 „Velmi mě potěšila zpráva, že jedna z ulic v našem městě ponese 
jméno mého bratra Aleše Sigmunda. V Tišnově vyrůstal, rád Tišnov 
navštěvoval a chtěl se i na stáří do něj vrátit. Ale bohužel už to nesti-
hl…,“	uvedla	Stanislava	Siglová,	sestra	Aleše	Sigmunda.	
	 „Jsem rád, že můj kamarád Aleš Sigmund bude mít v Tišnově 
po sobě pojmenovanou ulici. Určitě si to zaslouží – vždyť jeho věhlas 
kytaristy a skladatele zábavné hudby je celostátní. Na Tišnov svého 
mládí často vzpomínal a rád se sem alespoň na skok vracel. Ale 
mnohem raději bych byl, kdyby se mu před třemi čtyřmi roky, kdy se 
o to s pomocí přátel a sestry pokoušel, podařilo vybrat na Tišnovsku 
ke koupi vhodný domek. Mohl tu být ještě mezi námi živý,”	míní	Jan	
Lacina.	

	 „Tento hudební skladatel a muzikant byl velkým tišnovským pa-
triotem a neustále toužil se vrátit do Tišnova. To se mu nakonec 
povedlo alespoň po své smrti. Je uložen na novém hřbitově a nyní 
má, nedaleko odsud, i svoji ulici. Myslím si, že by z toho měl velkou 
radost, stejně jako mám dobrý pocit z názvu ulice i já. Určitě si to za-
sloužil. Čest jeho památce,“	napsal	do	redakce	Tišnovských	novin	
Zdeněk	 Jílek.	A	zároveň	zavzpomínal.	„Přesně před rokem jsem 
oslovil Aleše Sigmunda, aby napsal hudební skladbu pro Tišnovský 
betlém, který jsme v tu dobu dokončovali. I když Aleš prožíval těžké 
období s nemocí jeho manželky, tak neodmítnul a v říjnu poslal ho-
tovou ‚Ódu na Tišnovský betlém‘. Textem ji opatřil Jiří Nohel, lesník 
z Velké Bíteše a skladba mohla zaznít při slavnostním křtu betléma 
na výstavě v Předklášteří. Bylo to poslední hudební dílo Aleše Sig-
munda v jeho životě, protože nedlouho poté zemřel.“

Obyvatelé	i	členové	komisí
	 A	zatímco	ulice	Šmardova	a	Sigmundova	jsou	již	zkolaudovány,	
třetí,	nově	pojmenovaná	ulice	je	aktuálně	ve	stavu	rozestavěná.	
Budoucí	obyvatelé	ulice	budou	mít	v	občanských	průkazech	trva-
lý	pobyt	v	ulici	Václava	Hynka	Macha.	Pro	město	vytvořil	v	roce	
1938	Pomník	padlých	v	první	světové	válce	s	pískovcovou	sochou	
legionáře	v	nadživotní	velikosti	a	Pomník	zemědělcům	s	reliéfem	
rozsévače	a	portrétem	Antonína	Švehly	(za	okupace	odstraněno).
	 S	 návrhy	 na	 nové	 pojmenování	 ulic	 „přichází“	 jak	 členové	
Komise	pro	kulturu	a	cestovní	ruch,	Komise	pro	rozvoj	města	
a	Komise	majetkové,	tak	samotní	obyvatelé	města.	Využity	byly	
i	návrhy	z	tzv.	zásobníku	(zbylé	návrhy	z	veřejné	ankety	v	roce	
2015,	pozn.	autora).	„Někteří lidé dokonce napíšou i petici. Obča-
né do budoucna bydlící v nově pojmenované ulici navrhovali název 
Slunečná. Já je chápu, ale alespoň v něčem není špatné dodržovat 
systém pojmenování. Jako vyjádření úcty k lidem, kteří se v Tišnově 
o něco zasloužili, je to adekvátní. Možná se ta Slunečná ujme jindy,“	
tvrdí	místostarosta	Souček.	
	 Navíc,	obyvatelé	v	lokalitě	Hony	za	Kukýrnou	se	dočkají	dal-
šího	výjezdu	ze	zástavby.	„Hlavní třída Kuthanova se napojí na uli-
ci Lomnickou. K zaokruhování mělo dojít asi za deset let, ale podle 
přijatého dodatku dohody s developerem by se tak mělo stát příští 
rok. K dispozici budou dva výjezdy pro případ nějaké havárie. Mys-
lím, že je to krok správným směrem,“	dodal	ještě	místostarosta.	

Vysvětlující	tabulky	i	rarita
	 Mnohé	ulice	v	Tišnově	nesou	jména	odbojářů	ze	druhé	světo-
vé	války,	ale	u	některých	vzpomínka	vybledla	natolik,	že	už	si	je-
jich	osud	mnozí	Tišnováci	nevybavují.	Radnice	tak	chce	od	roku	
2020	 přidat	 k	 názvu	 ulice	 tabulku,	 která	 historii	 připomene.	
Lidé	by	si	na	nich	mohli	přečíst,	kdy	se	odbojář	narodil,	kdo	to	
byl,	proč	a	kdy	byl	zavražděn	apod.	Iniciativa	by	pak	měla	pokra-
čovat	i	v	příštích	letech,	v	závislosti	na	finančních	a	časových	
možnostech,	a	už	by	se	dotkla	i	ulic	pojmenovaných	po	osobách,	
které	pocházely	nebo	působily	v	tišnovském	regionu.	
	 Napříč	celou	Českou	republikou	nese	jméno	zakladatele	stá-
tu	 a	 prvního	 československého	 prezidenta	 Tomáše	 Garrigua	

reportáž

NOVÉ ulICe přIpOmeNOu SOCHAře,
BOTANIKA I SKlAdATele

Zlata Ptáčková
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Masaryka	přes	300	ulic	či	náměstí.	V	Tišnově	byste	ale	hledali	
marně.	„Mám pocit, že za první republiky jsme tu Masarykovu měli. 
Teď si to ale přesně nevybavuji. Problém je v tom, že ulici, která již 
má adresu, není jednoduché měnit. Každý, kdo je tam zapsán, by si 
musel zažádat o nový občanský a řidičský průkaz, živnostenský list. 
Proto jsme před deseti lety jako uličku Járy Cimrmana nazvali místo, 
kde mistr procházel a zároveň kde nikdo neměl adresu. Vyřešili jsme 
to přesně cimrmanovsky,“	konstatoval	Karel	Souček.	

medailonky osobností, 
po nichž jsou pojmenovány
nové ulice v tišnově

Václav	Hynek	Mach	 (15.	2.	1882	–	24.	3.	1958),	sochař,	žák	
Stanislava	Suchardy	a	Celdy	Kloučka	na	Uměleckoprůmyslové	
škole	v	Praze	a	ateliéru	Josefa	Václava	Myslbeka	na	Akademii	
výtvarných	umění.	Narodil	se	v	Brně,	 jeho	rodina	však	pochá-
zí	z	Hradčan	u	Tišnova.	On	sám	prožil	závěrečnou	část	života	
ve	Štěpánovicích,	kde	dodnes	bydlí	jeho	potomci.
	 Václav	Hynek	Mach	patří	k	významným	osobnostem	morav-
ského	sochařství	první	poloviny	20.	století.	Jeho	jméno	je	spjato	
zejména	se	sochařskou	výzdobou	brněnské	meziválečné	archi-
tektury,	je	autorem	řady	pomníků	a	pamětních	desek	na	různých	
místech	Čech	a	Moravy.	Nezanedbatelnou	část	jeho	díla	zaujímá	
také	volná	plastika.
	 Pro	město	Tišnov	vytvořil	v	roce	1938	Pomník	padlých	v	prv-
ní	 světové	 válce	 s	 pískovcovou	 sochou	 legionáře	 v	 nadživotní	
velikosti	(pomník	byl	v	době	druhé	světové	války	ukryt	a	odha-
len	až	v	roce	1946)	a	Pomník	zemědělcům	(1938)	s	reliéfem	roz-
sévače	a	portrétem	Antonína	Švehly	(za	okupace	odstraněno).	
Podle	návrhu	Václava	Hynka	Macha	byl	vytvořen	také	pomník	
obětem	první	světové	války	–	Mrtvým	tvůrcům	–	umístěný	v	are-
álu	kláštera	v	Předklášteří	u	Tišnova	(1924).	Je	také	autorem	
výzdoby	 štítu	 mariánské	 kapličky	 původně	 umístěné	 v	 údolí	
řeky	Loučky	(1944),	bronzové	pamětní	desky	ruského	legioná-
ře	Bronislava	Hromka	v	Lomničce	(1932)	a	reliéfního	portrétu	
na	pamětní	desce	spisovatele	Josefa	Uhra	v	Podolí	(odhaleno	až	
1980).	Plastikami	vyzdobil	 také	štít	vlastní	vily	ve	Štěpánovi-
cích,	v	zahradě	domu	se	nacházejí	tři	plastiky	dětských	postav	
a	dvě	ženské	figury	(Démétér	a	Probuzení	jara	–	1933).	Početný	
soubor	sochařských	prací	umělce	a	rozsáhlá	fotodokumentace	

jeho	 díla	 jsou	 umístěny	 v	 depozitářích	 Podhoráckého	 muzea	
v	Předklášteří.

Doc.	 RNDr.	 Jan	 Šmarda	 (27.	 12.	 1904	 –	 7.	 12.	 1968),	 bota-
nik.	Po	absolvování	učitelského	ústavu	nastoupil	v	r.	1928	jako	
učitel	do	Tišnova.	O	Květnici	 vydal	 v	 r.	1930	studii,	 jež	 vyšla	
v	 ostravském	 přírodovědném	 sborníku.	 Po	 vystudování	 Příro-
dovědecké	fakulty	Masarykovy	univerzity	získal	v	r.	1938	dok-
torát	 přírodních	 věd.	 Po	 válce	 se	 stal	 ředitelem	 Moravského	
zemského	muzea	v	Brně	a	o	něco	později	přešel	na	Masarykovu	
univerzitu	jako	vedoucí	katedry	botaniky.	V	r.	1962	se	stal	pra-
covníkem	pozdějšího	Geografického	ústavu	ČSAV,	kde	působil	
až	do	své	smrti.	Jeho	vědecký	zájem	se	upíral	hlavně	na	teplo-
milnou	 flóru.	Své	výzkumy	hojně	publikoval.	Za	svého	 tišnov-
ského	působení	napsal	cennou	brožuru	Tišnovsko	–	vlastivědné	
poměry	okresu,	která	vyšla	v	r.	1936.	Je	jedním	ze	zakladatelů	
Podhoráckého	muzea	a	prvním	kustodem	jeho	přírodovědných	
sbírek.	Ze	Šmardova	podnětu	byla	Květnice	v	r.	1950	prohlášena	
přírodní	rezervací.

Zdroj: MěÚ Tišnov

Aleš	Sigmund	 (23.	4.	1944	–	7.	11.	2018),	hudební	skladatel	
a	kytarista.	V	hudební	branži	se	uplatňoval	v	mnoha	pozicích	–	
jako	skladatel,	textař,	kapelník,	instrumentální	sólista	na	kyta-
ru,	aranžer	a	po	roce	1989	i	jako	vydavatel,	hudební	nakladatel	
a	producent.
	 Rodák	z	Hrotovic	 (1944)	přišel	koncem	války	o	oba	 rodiče	
a	 vyrůstal	 se	 starší	 sestrou	 u	 babičky	 v	 Tišnově.	 Na	 zdejším	
gymnáziu	(tehdy	 jedenáctiletce)	maturoval	roku	1961	ve	třídě	
profesorky	 Jarmily	 Jurkové.	 Již	 od	 dětských	 let	 se	 projevova-
lo	 jeho	 nejen	 hudební,	 ale	 i	 výtvarné	 nadání.	 Krátce	 studoval	
i	na	Střední	sochařsko-kamenické	škole	v	Hořicích,	v	 té	době	
však	už	u	něj	zvítězila	náklonnost	k	hudbě.	Vždyť	již	za	tišnov-
ských	studií	byl	výborným	a	populárním	kytaristou!	Po	návratu	
z	vojenské	služby	se	roku	1965	v	Brně	naplno	zapojil	do	tehdejší	
beatové	horečky,	byl	u	počátků	skupiny	Vulkán	se	sourozenci	
Ulrychovými.	V	 letech	1966–1975	pak	byl	 s	 vlastní	Skupinou	
Aleše	Sigmunda	hlavním	partnerem	Marthy	a	Teny	Elefteriadu,	
pro	něž	složil	a	aranžoval	řadu	populárních	písní.	V	roce	l975	
přesídlil	do	Prahy	jako	hudební	redaktor	vydavatelství	Panton.	
V	hudební	branži	se	uplatňoval	v	mnoha	pozicích	–	jako	sklada-
tel,	textař,	kapelník,	instrumentální	sólista	na	kytaru,	aranžer	
a	po	 roce	1989	 i	 jako	vydavatel,	 hudební	nakladatel	 a	produ-
cent.	Jeho	diskografie	zahrnuje	přes	padesát	položek	–	např.	Dál	
než	 slunce	 vstává	 (1972)	 a	 Modré	 království	 (1973)	 z	 období	
spolupráce	 se	 sestrami	 Elefteriadu,	 Pepřenka	 (1977)	 a	 Zlaté	
kytary	(2003)	ho	prezentují	jako	sólového	kytaristu.
	 Koncem	 90.	 let	 přesídlil	 A.	 Sigmund	 z	 Prahy	 na	 venkov	
do	klidu	předhůří	Českého	lesa.	Tam	se	po	letech	vrátil	k	výtvar-
né	tvorbě.	Svoje	zajímavé	dřevěné	a	papírové	skulptury,	zejména	
hudební	motivy,	představil	i	v	Tišnově	–	roku	2005	v	Jamboro-
vě	domě,	kde	se	na	vernisáži	při	hudebním	programu	po	třiceti	
letech	 opět	 sešel	 s	 Marthou	 a	 Tenou	 Elefteriadu.	 Do	 Tišnova	
svého	dětství	a	jinošství	se	rád	vracel.	Jeho	život,	během	kterého	
rozdával	tolik	potěšení	a	radosti,	bohužel	ukončila	7.	listopadu	
2018	autohavárie.	Je	pochován	na	novém	tišnovském	hřbitově	
pod	Klucaninou,	v	jejíž	blízkosti	kdysi	vyrůstal.

Zdroj: Gymnázium Tišnov

reportáž

1 – ulice K Čimperku, 2 – ulice Václava Hynka Macha,
3 – ulice Šmardova, 4 – ulice Sigmundova
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	 Před	30	lety	hrála	v	lis-
topadových	 dnech	 svoji	

menší	 či	 větší	 roli	 řada	 Tišnováků.	 Patřili	
k	nim	i	bratři	Syslové	–	starší	Josef	se	po-
dílel	na	vzniku	Občanského	fóra	v	Tišnově,	
mladší	Miloš	byl	aktivní	v	Brně.	Josefa	už	se	
bohužel	na	 jeho	vzpomínky	nezeptáme,	ze-
mřel	v	prosinci	2013.	Miloš	se	po	dlouhém	
čase	 stráveném	 v	 Brně	 vrátil	 před	 10	 lety	
zpět	 do	 Tišnova,	 takže	 jsme	 si	 k	 povídání	
nejen	o	listopadu	89	pozvali	právě	jeho.

Tys	koncem	minulého	režimu	pobýval	už	
mimo	Tišnov.	Co	tě	k	tomu	vedlo?
	 Koncem	 70.	 let	 jsem	 se	 po	 vojně	 už	
do	 Tišnova	 nevrátil,	 sehnal	 jsem	 si	 privát	
v	Brně	a	bydlel	tam.	Měl	jsem	plány…	Tře-
ba	že	si	dálkově	dodělám	vysokou	školu.	Ty	
ale	vzaly	rychlý	konec;	poznal	jsem	budoucí	ženu,	čekali	 jsme	
rodinu	a	vše	se	začalo	odvíjet	jinak.	Sehnal	jsem	v	Brně	pavlačo-
vý	byt	a	začal	pracovat	u	družstva	Kovo,	pro	něž	jsem	osazoval	
lidem	do	oken	kovotěs.
	 V	 roce	1988	se	u	nás	 začalo	 jednotlivcům	umožňovat	 cosi,	
čemu	se	říkalo	„služby	vykonávané	na	základě	povolení	národ-
ního	výboru“.	A	já	jsem	si	říkal,	proč	bych	chodil	do	nějakého	
družstva,	když	tu	práci	můžu	dělat	sám	za	sebe.	V	únoru	1989	
jsem	dal	 výpověď	 a	 začal	 působit	 jako	 soukromník.	V	 září	 se	
ale	 Jakeš	nechal	v	nějakém	projevu	slyšet,	že	povolení	 těchto	
činností	bylo	neuvážené	a	že	by	se	to	mělo	vrátit	zpátky,	protože	
družstva	tuto	činnost	bohatě	zajišťují	a	proč	by	si	do	toho	měla	
pouštět	soukromníky.	To	mně	docela	zatrnulo;	měl	jsem	už	dvě	
děti	a	říkal	jsem	si,	že	přece	teď	pokorně	nepůjdu	do	družstva,	
aby	mě	vzali	zpátky.
	 V	té	době	jsme	poslouchali	Svobodnou	Evropu	a	tam	se	čet-
lo,	kdo	všechno	podepsal	Několik	vět.	Říkali	jsme	si	„…	ten	to	
podepsal	a	ten	už	taky…“	A	že	kdybychom	věděli,	kam	ten	svůj	
podpis	„poslat“,	tak	to	určitě	uděláme	i	my.	

To	byl	první	moment,	který	tě	zaktivizoval	ke	sledování	teh-
dejší	situace?
	 To	zase	ne,	my	jsme	po	celou	tu	dobu	žili	s	tím,	že	ten	režim	
je	 k	 ničemu.	 Po	 založení	 rodiny	 jsme	 ale	 měli	 starosti,	 které	
zabíraly	veškerý	čas.	Dělali	jsme	třeba	v	roce	1983	čtyřsměnu	
z	pavlačového	bytu	do	domku.	Než	jsem	to	celé	vyřídil,	trvalo	to	
asi	půl	roku.
	 Žena	 pracovala	 v	 knihkupectví	 Československý	 spisovatel	
a	měla	kontakty	na	lidi	z	oblasti	takové	ne	zcela	běžné	kultury.	
Od	nich	jsme	pak	mívali	různé	dokumenty	Charty.	Také	jsem	začal	
chodit	na	husovickou	evangelickou	faru	na	biblické	hodiny	dokto-
ra	Mrázka.	To	byl	jeden	z	autorů	ekumenického	překladu	Bible,	
byl	specialistou	na	Starý	zákon	a	archaické	jazyky,	prostě	ohrom-
ně	vzdělaný	pán.	A	na	těch	hodinách	jsem	potkával	lidi,	s	nimiž	

jsme	se	později	sešli	v	Občanském	fóru,	byl	
to	 třeba	 Václav	 Umlauf	 –	 katolík,	 který	 ale	
chodil	k	evangelickému	faráři;	byla	to	pestrá	
společnost.	Manželka	pak	byla	na	mateřské,	
já	 jsem	 vedle	 práce	 opravoval	 domek,	 ale	
kromě	nutnosti	zajistit	rodinu	jsme	se	prostě	
snažili	ještě	žít	nějak	jinak,	než	se	tenkrát	ob-
vykle	žilo.	Přes	různé	známé	jsme	pravidelně	
chodívali	na	Provázek	a	znali	jsme	tudíž	jeho	
zázemí	 i	 pár	 lidí	 osobně,	 třeba	 Pitínského,	
který	se	tehdy	 jmenoval	úplně	 jinak	a	dělal	
vychovatele	v	pasťáku	někde	u	Šumperku.

A	Provázek	pak	vlastně	sehrál	svoji	roli	
i	v	listopadu…
	 Hned	 v	 pátek	 17.	 11.	 jsme	 ze	 Svobodné	
Evropy	věděli,	 že	v	Praze	policajti	 rozehnali	
shromáždění,	 ale	 nevěděli	 jsme	 ještě,	 co	 se	

přesně	děje.	Pak	volali	známí,	že	v	sobotu	bude	právě	na	Provázku	
promítání	záběrů	ze	zásahu	na	Národní	třídě.	A	během	nich	jsme	
se	zase	dozvěděli,	že	na	pondělí	se	chystá	na	náměstí	Svobody	de-
monstrace.	V	ten	den	jsme	po	práci	dovedli	děti	ze	školky	a	požáda-
li	tchýni	o	hlídání,	že	jdeme	demonstrovat.	Sedli	jsme	na	tramvaj,	
vystoupili	na	tehdejším	Rudém	náměstí	a	odtud	šli	ke	Svoboďáku.	
Přístupové	ulice	k	náměstí	sice	zatarasili	policajti,	měli	pendreky,	
ale	nedrželi	se	navzájem	za	ruce.	Došli	jsme	až	k	jejich	kordonu,	
ale	ti,	co	byli	už	za	těmi	policajty,	třeba	Břetislav	Rychlík	a	další	
herci	z	HaDivadla,	na	nás	volali:	„Nebojte	se,	pojďte	za	náma.“	Tak	
jsme	mezi	těmi	policisty	prošli.	Dodneška	si	pamatuju	rezignova-
ný	výraz	jednoho	z	nich,	který	pokrčil	rameny	jako	„…	a	co	mám	
teda	dělat…“	Náměstí	bylo	už	plné	a	stálo	se	opravdu	tělo	na	tělo.	
Někdo	tam	měl	projev	–	asi	to	byl	Šabata	–	a		mluvili	i	další	řečníci,	
kteří	odsuzovali	násilí	v	Praze.	Davy	na	vyjádření	souhlasu	tleska-
ly	a	dupaly	a	při	tom	prvním	dupání	mě	polil	děs,	protože	to	znělo,	
jako	když	jedou	tanky.	Člověk	byl	vystrašenej	a	od	těch	tisíců	lidí	
se	to	mezi	baráky	odráželo	tak,	že	to	znělo	tímto	způsobem.

Já	jsem	měl	tehdy	předplacené	Svobodné	slovo	a	to	byl	jedi-
ný	deník,	který	už	v	pondělním	vydání	20.	11.	přinesl	struč-
nou	informaci	o	situaci	a	citoval,	jak	na	jeho	redaktory	lidé	
volali:	„Svobodné	slovo,	pište	pravdu…!“
	 Svobodné	 slovo	 byl	 list	 Československé	 strany	 socialistic-
ké	a	 ta	 již	druhý	den	na	náměstí	 rozdávala	přihlášky,	aby	 lidi	
vstupovali	do	jejich	strany,	protože	oni	přece	mají	to	„svobodné“	
médium.	Já	jsem	si	říkal,	že	s	tím	musím	taky	něco	udělat	a	šel	
jsem	na	jejich	sekretariát.	Tam	seděl	mladý	kluk,	vypadal	jako	
svazák,	před	sebou	měl	mastný	papír	s	vlašákem	a	já	mu	říkám,	
že	si	jdu	pro	přihlášku.	A	on	na	to:	„U	nás	budete	mít	zajištěn	
rychlý	stranický	postup…“	Já	jsem	jen	křikl:	„Co??!“	A	šel	jsem	
raději	okamžitě	pryč.
	 Na	 demonstrace	 jsem	 přestal	 chodit,	 když	 se	 tam	 začínaly	
objevovat	i	takové	zvláštní	typy	lidí.	Ale	chodíval	jsem	do	Ma-

rozhovor s osobností

jAK Se Nám HrOuTIl TeN BOlŠeVICKý režIm…
s milošem syslem nejen o listopadu 1989

Václav Seyfert
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henova	divadla,	kde	se	konaly	diskuzní	večery.	Bylo	to	zajímavé	
–	pamatuju	 si	 advokáta	Kučeru,	který	 třeba	 říkal,	 „víte,	 když	
po	vás	někdo	z	Veřejné	bezpečnosti	chce	z	ničeho	nic	občanský	
průkaz,	tak	tady	už	se	to	považuje	za	úplně	běžné,	ale	v	Evropě	
ne,	to	není	normální	stav.“	Osobně	jsem	se	tu	poznal	například	
s	ústavním	soudcem	Kesslerem,	někdejším	politickým	vězněm,	
a	jeho	dcerou	Dagmar	Lastoveckou,	pozdější	primátorkou	Brna.	
S	tou	jsme	i	později	občas	klábosili,	když	jsme	se	potkali	někde	
v	samoobsluze,	ta	byla	moc	fajn.

Jak	se	vyvíjelo	Tvoje	působení	v	Občanském	fóru?
	 Po	 výzvách	 z	 centra	 oznámila	 v	Husovicích	naše	 sousedka	
ještě	 s	nějakým	chlapíkem:	 „Přijďte,	 zakládá	 se	Občanské	 fó-
rum.“	Dorazil	jsem	na	místo,	kde	se	nacházela	pestrá	směsice	
asi	50	osob	–	některé	ženské	hned	říkaly	třeba:	„…	a	měli	by	vy-
vážet	pravidelně	ty	popelnice“.	Řešily	se	prostě	i	tyhle	věci.	Stal	
jsem	se	členem	Občanského	fóra	Husovice	a	po	nějaké	době	byl	
povolán	na	celobrněnský	sněm,	kde	se	ustavovaly	různé	orgány,	
hlavně	Rada	Občanského	fóra.	Zvolili	mne	do	rady,	v	níž	 jsem	
pak	působil	delší	dobu.	Jednalo	se	tu	o	všem	možném,	chaoticky	
se	probíralo	páté	přes	deváté.
	 Zpočátku	vše	nejvíc	žilo	v	prostorách	na	Mečové	ulici,	kam	
nějací	emigranti	nechali	poslat	auto	plné	rozmnožovací	techni-
ky.	Říkalo	se	tomu,	tuším,	Informační	a	tiskové	centrum	a	mno-
žily	se	tam	různé	letáky.	Jako	čerstvě	propuštěný	politický	vězeň	
se	tam	objevil	Petr	Cibulka,	kterému	na	sněmu	všichni	tleskali,	
a	nabídl	se,	že	se	o	centrum	na	Mečové	bude	starat.	V	průběhu	
dalšího	roku	ale	došlo	ke	sporům	mezi	jeho	křídlem,	sdružujícím	
takové	až	 „ultra	protikomunistické	bijce“,	a	skupinou	 intelek-
tuálů	Jaroslava	Šabaty,	neustále	řešících,	co	je	třeba	dělat,	ov-
šem	bez	nějakého	konkrétního	činu.	Cibulka	byl	v	mnoha	ohle-
dech	 těžko	 snesitelný,	 ale	 v	 řadě	 jiných	měl	 pravdu.	Nicméně	
tu	Mečovou	si	časem	v	podstatě	„znárodnil“,	obsadil	místnosti	
a	 techniku	už	nehodlal	dát	k	dispozici	Šabatovu	křídlu,	které	
pořád	mluvilo	o	udržení	socialismu.	

Ty	 ses	 ale	 v	 těch	 úvodních	 listopadových	 dnech	 přece	 jen	
objevil	i	v	Tišnově…
	 V	 době,	 kdy	 se	 ještě	 chodilo	 na	 diskuzní	 večery	 do	 divadel	
a	vůbec	nebylo	rozhodnuto,	jak	se	vše	vyvine,	se	vymyslely	„spa-
nilé	jízdy“,	kdy	herci	z	center	jezdili	k	lidem	do	menších	měst.	
V	Brně	hledali	někoho,	kdo	má	auto,	tak	jsem	se	nabídl	a	přidělili	
mi	herce	Mahenova	divadla	Vladimíra	Krátkého,	že	ho	mám	do-
pravit	do	Tišnova.	Na	potemnělé	zasklené	verandě	na	Jiráskově	
ulici	na	nás	čekali	Aleš	Vejvoda,	Aleš	Jeřábek,	Petr	Kvíčala	a	pár	
dalších.	Vezli	jsme	sem	z	Brna	nějaké	materiály	a	z	dnešního	po-
hledu	to	celé	asi	bylo	docela	úsměvné.	Obráceně	na	tu	Mečovou	
jezdili	lidé	z	okolí	s	dotazy	„Jak	to	bude?“	My	na	to	většinou:	„Ne-
víme!“	A	oni:	„Jak	to,	že	nevíte,	co	máme	těm	lidem	říct?“	A	tak	
podobně.	Pravidelně	se	tam	objevoval	i	pan	Opatrný	z	Předkláš-
teří,	vždycky	nafasoval	letáky	a	odjel	na	Tišnov.
	 Tehdy	se	na	úrovni	místních	národních	výborů	řešily	i	koop-
tace	 nových	 osob	 do	 stávajících	 zastupitelských	 sborů.	 V	 Hu-
sovicích	 tomu	 předcházely	 diskuze	 mezi	 námi,	 přicházejícími	
z	Občanského	fóra,	a	starými	zastupiteli.	Jeden	z	nich	podotkl,	
že	pracuje	v	uličním	výboru;	hned	jsem	si	vzpomněl,	jaké	problé-
my	mi	tenhle	orgán	dělal	při	projednávání	oné	čtyřsměny	bytů,	
a	říkám	mu:	„To	bych	zrušil	hned.	To,	co	tam	děláte,	je	naprosto	
k	 ničemu.“	 A	 on	 na	 to:	 „A	 víte,	 kolika	 lidem	 jsme	 pomohli?“	
Marně	jsem	mu	vysvětloval,	že	tak	činili	v	rámci	úplně	pokřive-

ného	systému,	který	kdyby	nebyl,	rozhodovali	by	si	lidé	o	sobě	
svobodně	bez	nich.	On	se	na	mne	naštval	a	při	těch	kooptacích	
vytvořil	kliku,	která	hlasovala	proti	mně,	že	 jsem	prý	poplival	
práci	jejich	orgánu,	takže	mě	mezi	husovické	poslance	nezvolili.
	 Taky	dobře,	stejně	bych	na	to	neměl	čas.	Můj	den	tehdy	vy-
padal	tak,	že	jsem	ráno	klepal	kovotěs,	ve	tři	jsem	doma	něco	
snědl	a	hned	vyrážel	na	Radu	Občanského	fóra,	už	ale	ne	na	Me-
čovou,	nýbrž	na	Jakubské	náměstí.	Scházeli	jsme	se	ještě	počát-
kem	roku	90	skoro	každý	den,	a	i	když	nebylo	oficiální	jednání,	
byly	tu	vždy	skupinky,	které	něco	řešily	až	do	pozdního	večera.	
V	radě	jsem	figuroval	až	do	založení	ODS.

Pokud	vím,	stal	ses	jejím	členem,	ale	už	ne	funkcionářem…
	 Když	se	ustavovaly	různé	nové	instituce	(BIS,	pracovní	úřady	
aj.),	dostával	jsem	nabídky	v	nich	pracovat.	Vše	jsem	ale	odmítal	
s	odůvodněním,	že	už	mám	rozjetou	svoji	firmu,	a	dnes	jsem	rád,	
že	to	tak	dopadlo.	V	rámci	ODS	jsem	pak	začal	být	hodně	pasiv-
ní.	Přestal	jsem	tam	chodit,	když	se	toho	chopili	lidé,	které	jsem	

už	vůbec	neznal,	takoví	technokrati,	co	měli	ke	všemu	poznám-
ky,	ale	nikam	to	neposouvali.	Volali	mně,	 že	 jsem	tam	dlouho	
nebyl,	a	 já	říkám:	„…	jak	se	to	dělá,	že	byste	mne	vyloučili?“	
A	když	jsem	se	dozvěděl,	že	stačí	nezaplatit	dva	roky	příspěvky,	
tak	jsem	to	přesně	tímhle	způsobem	zabalil.	Co	se	z	ODS	stalo	
zhruba	po	roce	1995,	byla	pro	mne	tragédie.

Byla	i	v	Brně	cítit	v	ODS	adorace	Klause?
	 Hrozně.	 Klaus	 byl	 svým	 způsobem	 zjevení,	 při	 televizních	
diskuzích	 jsem	 z	 něj	 měl	 pocit,	 že	 ty	 ostatní	 totálně	 válcuje.	
Byli	jsme	oslněni,	že	on	je	ten	pravý,	který	nás	někam	dotáhne.	
Dneska	vím,	že	je	sice	vzdělaný	a	umí	jazyky,	ale	že	to	v	jeho	
případě	nakonec	všechno	bylo	úplně	jinak.

Vzpomínám	si,	jak	jsem	tě	potkal	poté,	cos	začal	podnikat,	
a	protože	jsem	sháněl	sponzory	pro	zdejší	tenis,	žádal	jsem	
o	drobnou	podporu	i	tebe.	A	tys	mi	řekl:	„Dejte	podnikatelům	
rok	či	dva	času	a	místo	tisíců	vám	budou	dávat	milióny…“
	 Tak	to	je	právě	ten	Klaus!	A	já	jsem	ty	věci	tehdy	přejímal,	že	
to	takhle	prostě	bude	fungovat…

rozhovor s osobností

Centrum Brna v listopadu 1989 na ilustrační fotografii Miroslava 
Vymětala.
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divadlo/hudba

	 Někteří	čeští	umělci	z	oblasti	klasické	
hudby	dokázali	svou	popularitou	překro-
čit	 břehy	 žánru	 a	 zakotvili	 v	 povědomí	
daleko	 širšího	 okruhu	 posluchačů.	 Nej-
známějším	příkladem	je	zřejmě	houslista	
Pavel	Šporcl,	nicméně	určitě	do	této	ka-
tegorie	patří	i	excelentní	kytarista,	který	
vystoupí	 v	 úterý	 5.	 listopadu	 od	 19.30	
hodin	 v	 rámci	 cyklu	 koncertů	 KPH	
v	 sále	 Městského	 kulturního	 střediska	
na	Mlýnské	ulici.
	 Lubomír	 Brabec	 (*1953)	 pochází	
z	 Plzně	 a	 v	 dětství	 hrával	 na	 housle.	
Ke	kytaře	přešel	v	13	letech	a	spolu	s	ní	
studoval	ve	svém	rodišti	na	konzervato-
ři	ještě	kompozici	a	lesní	roh.	Školu	do-
končil	 již	v	Praze	a	v	 roce	1974	se	stal	
laureátem	 Mezinárodní	 kytarové	 sou-
těže	 v	 Paříži.	 O	 šest	 let	 později	 získal	
stipendium	 britské	 vlády	 a	 pokračoval	
ve	 studiu	 na	 londýnské	 Royal	 Academy	
Of	Music	a	v	Early	Music	Centre,	kde	se	

věnoval	 interpretaci	 dobové	 hudby	 mi-
nulých	 století	 se	 zaměřením	 především	
na	loutnovou	literaturu.	
	 Brabcův	široký	věhlas	má	kořeny	ne-
jen	ve	virtuózní	technice	kytarové	hry,	ale	
nepochybně	 také	 v	 občasných	 výletech	
do	 „zábavnějších“	 žánrů.	 Již	 v	 časech	
totality	 měly	 úspěch	 jeho	 Transforma-
ce,	v	nichž	společně	s	Karlem	Vágnerem	
prezentoval	známé	klasické	kousky	v	po-
někud	rockovějších	úpravách,	 ještě	dále	
pokročil	 na	 desce	 Tři	 kytary	 (společně	
s	Lubošem	Andrštem	a	Petrem	Jandou),	
koncertoval	se	zpěvačkou	Lucií	Bílou.
	 Těžiště	 jeho	hry	ovšem	spočívá	přece	
jen	 v	klasice.	 Za	 interpretaci	Rodrigova	
Concierta	 de	 Aranjuez	 obdržel	 v	 roce	
1986	 Zlatý	 štít	 pro	 nejlepší	 nahrávku	
roku,	o	tři	roky	později	mu	brazilská	vlá-
da	 udělila	 medaili	 Heitora	 Villa-Lobose,	
zlaté	 desky	 získal	 od	 firem	 Supraphon	
i	 Multisonic,	 dokonce	 platinovou	 pak	

za	 nahrávku	 Vivaldiho	
koncertů	 či	 CD	 Vánoční	
transformace.	 V	 roce	
1997	 uskutečnil	 jako	
vůbec	 první	 hudebník	
na	světě	koncert	v	Antark-
tidě.	Věnuje	 se	 též	 soustavnému	bádání	
v	archivech,	kde	pátrá	po	dosud	neobje-
vené	a	neznámé	tvorbě.
	 V	Tišnově	se	Lubomír	Brabec	předsta-
ví	ve	skladbách	autorů	od	16.	až	po	21.	
století,	 tedy	 doslova	 „napříč	 staletími“.	
Nenechte	si	jeho	koncert	ujít.

	 Představovat	 vám	
herecký	 tandem	 Barbo-

ra	 Munzarová	 a	 Martin	 Trnavský	 je	 asi	
zbytečné,	ale	možná	stojí	za	to,	zmínit	se	
o	tom,	co	oba	spojuje,	tedy	o	divadelním	
spolku	Frída.	
	 Frída	 vznikla	 na	 sklonku	 roku	 1999	
z	iniciativy	Bolka	Polívky,	přičemž	zakla-
datelem	 Divadelního	 spolku	 Frída	 je	 he-
rec	Martin	Trnavský.	Zaměření	činoherní	
divadelní	 společnosti	 vychází	 z	 autorské	
tvorby	 režisérů	 Dodo	 Gombára,	 Jakuba	
Nvoty	a	herců	Martina	Trnavského	a	Ra-
dima	 Nováka.	 Za	 dobu	 šestnácti	 let	 pů-
sobení	 Frídy	 vznikly	 divadelní	 hry:	 Sex,	
Drugs,	Rock	and	Roll;	Variace	na	chlast;	
Hospodská;	 Už	 troubějí;	 Pánská	 jízda;	
Kosa;	 Reality	 show;	 Motýlek;	 Podivná	
štace;	 Roxana;	 Jako	 Thelma	 a	 Louise;	

Frankie	and	 Johnny;	 Interwiev	s	upírem;	
Kolega	 Mela	 Gibsona,	 Rošáda	 a	 Rapper.	
Všechna	divadelní	představení	 jsou	stále	
zařazena	v	repertoáru	Divadelního	spolku	
Frída	a	do	současnosti	je	zhlédlo	více	než	
450	000	diváků.	Domovskou	scénou	Frídy	
bylo	 na	 počátku	 Divadlo	 Bolka	 Polívky,	
od	 roku	2011	se	 jí	 stalo	Divadlo	Reduta	
na	Zelném	trhu...	Bolek	Polívka	si	zahrál	
hlavní	roli	v	představení	Variace	na	chlast.
	 A	co	že	čeká	na	diváky	v	Tišnově?	In-
scenace,	k	níž	napsal	scénář	a	současně	
ji	režíroval	Jakub	Nvota.	Na	jevišti	exce-
lují	 Martin	 Trnavský,	 Bára	 Munzarová,	
Radim	 Novák	 a	 Marika	 Procházková.	
Poodhalme	si	tedy	základní	zápletku	in-
scenace	Rošáda…
	 Laura	 žije	 se	 svým	 manželem	 Vik-
torem	 ve	 šťastném	 vztahu.	 Viktor	 má	

dobrou	 práci,	 vždy	 se	
o	 všechno	 postará…,	
ale	poslední	dny	se	začí-
ná	 chovat	 divně.	V	 noci	
chodí	po	bytě.	Čím	dál	víc	
mluví	sám	se	sebou.	Laura	
tuší,	že	se	něco	děje,	ale	nedokáže	tomu	
přijít	 na	 kloub	 hned.	 Viktorovo	 podivné	
chování	se	začne	stupňovat.	Na	několik	
dní	se	ztratí,	nikdo	neví	kam.	Navíc	man-
želům	 někdo	 v	 bance	 zruší	 jejich	 účet	
a	 za	 podivných	 okolností	 vykrade	 byt.	
Vyvrcholením	podivných	událostí	je	den,	
kdy	na	jejich	adresu	někdo	doručí	exotic-
ké	 zvíře,	 které	Viktor	koupil	 v	městské	
zoo.	Laura	 pochopí,	 že	 její	muž	 prochá-
zí	nejen	těžkou	krizí,	ale	dokonce	přišel	
i	o	svoji	práci.	Jejich	společný	život	potře-
buje	změnu.	Laura	vymyslí	na	první	po-
hled	šílený	záchranný	plán.	To	už	se	jim	
ale	 do	 života	 začne	 vměšovat	 Viktorův	
puntičkářský	starší	bratr	Artur	a	jeho	tři	
sestry,	 ve	 snaze	 pomoct.	 Laura	 si	 však	
není	přesně	jistá	komu.	Musí	vzít	situaci	
pevně	do	svých	rukou,	aby	všechno	bylo	
tak	jako	dřív.

KYTArISTA luBOmír BrABeC
NApříč STAleTímI

Václav Seyfert

rOŠádA,
jAK VYřeŠIT mANželOVu KrIzI

Pavel Hanák

Lubomír Brabec
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oslavy svobody

	 Za	 názvem	 kapely	 Hra-
dišťan	 si	 většina	 posluchačů	
již	dlouhou	dobu	představí	pře-
devším	 Jiřího	 Pavlicu.	 Nebylo	

tomu	tak	ale	vždy,	soubor	s	tímto	
jménem	totiž	vznikl	ještě	předtím,	než	

se	samotný	Pavlica	vůbec	narodil.
	 Hudebně-taneční	ansámbl	Hradišťan	byl	založen	v	Uherském	
Hradišti	 v	 roce	1950.	V	 jeho	počátcích	byli	 významnými	osob-
nostmi	klarinetista	(a	básník)	Otakar	Horký,	první	primáš	(a	vý-
tvarník	 či	 choreograf)	 Jaroslav	 Václav	 Staněk	 a	 od	 roku	 1953	
také	 cimbalista	 Jaroslav	 Čech.	 Skupina	 brzy	 získala	 několik	
dobových	ocenění	–	Cenou	Klementa	Gottwalda	z	roku	1952	se	
dnes	asi	nikdo	chlubit	nebude,	zato	mezinárodní	trofeje,	napří-
klad	Zlatý	náhrdelník	burgundských	vévodů	z	Dijonu	či	Pohár	
zlaté	mirabelky,	udělené	o	10	 let	později,	 za	pochlubení	určitě	
stojí.	Z	prvního	období	existuje	jediná	oficiální	gramofonová	des-
ka	Hraje	a	zpívá	soubor	písní	a	tanců	Hradišťan	z	roku	1972.

	 Jiří	 Pavlica	 spatřil	 světlo	 světa	 tři	 roky	 po	 Hradišťanu,	
1.	prosince	 1953.	 Vystudoval	 hudební	 vědu	 a	 teorii	 kultury	
na	 Filozofické	 fakultě	 Univerzity	 Palackého	 v	 Olomouci,	 obor	
housle	absolvoval	na	brněnské	konzervatoři.	Pokračoval	 ještě	
studiem	skladby	na	Janáčkově	akademii	múzických	umění,	kde	
byl	 jedním	z	 jeho	učitelů	 i	 tišnovský	rodák	Zdeněk	Pololáník.	
Většinu	svého	muzikantského	života	strávil	ve	svobodném	povo-
lání,	výjimku	tvoří	období	1980–94,	kdy	pracoval	jako	redaktor	
hudebního	vysílání	Česk(oslovensk)ého	rozhlasu	v	Brně.	V	le-
tech	1978–80	byl	členem	skupiny	Javory,	v	níž	doprovázel	Hanu	
a	Petra	Ulrychovy,	ale	to	už	byl	současně	i	primášem	Hradišťa-
nu,	jímž	se	stal	po	smrti	J.	V.	Staňka	(28.	2.	1978).	V	té	době	měl	
za	sebou	v	Hradišťanu	osmileté	působení	jako	houslista.
Pod	 Pavlicovým	 vedením	 sice	 Hradišťan	 rozhodně	 neopustil	
folklórní	 tradice,	nicméně	přesto	 se	 jeho	dramaturgie	postup-
ně	začala	rozrůstat	do	větší	šíře.	Dnes	 jsou	v	 jeho	repertoáru	
využity	vlivy	různých	žánrů	včetně	hudebních	kultur	z	poměrně	

vzdáleného	 světa	 a	 soubor	 sám	 naopak	 prezentuje	 svoji	 tvor-
bu	na	koncertech	po	celé	zeměkouli;	vystupoval	už	na	čtyřech	
různých	 kontinentech.	 Důležitou	 roli	 hrají	 vlastní	 kompozice,	
jejichž	 kmenovým	 autorem	 je	 právě	 primáš	 kapely.	 Pavlicův	
skladatelský	rukopis	je	velmi	rozkošatělý	–	od	písniček,	o	nichž	
si	 dodnes	 posluchači	 mohou	 myslet,	 že	 jde	 o	 lidovky	 (kdo	 by	
neznal	Modlitbu	 za	 vodu,	 zhudebněnou	 báseň	 Jana	 Skácela?),	
přes	scénickou	hudbu	pro	rozhlas,	televizi	(hudba	k	seriálu	Cyril	
a	Metoděj	–	Apoštolové	Slovanů),	film	či	divadlo	až	po	vlastní	
mši	(Missa	Brevis).	V	televizi	navíc	Pavlica	působil	 jako	hlav-
ní	protagonista	několika	hudebních	pořadů	–	v	paměti	zůstává	
zejména	někdejší	cyklus	České	televize	Sešli	se,	zdokumento-
vaný	i	na	čtyřech	albech,	v	TV	Noe	je	pro	změnu	moderátorem	
měsíčníku	Jak	potkávat	svět.	Ten	má	za	sebou	již	více	než	70	
pokračování,	do	nichž	si	Pavlica	zval	a	dodnes	zve	různé	zajíma-
vé	hudební	hosty.
	 Skupina	 Hradišťan	 je	 v	 současnosti	 tvořena	 hudebníky,	
z	 nichž	 většina	 je	 podstatně	mladší	 než	 jejich	primáš	a	hous-
lista.	 Jakkoliv	 členové	 souboru	 bývají	 pro	 veřejnost	 mnohdy	
anonymní,	 je	dnes	 již	velmi	známé	především	jméno	zpěvačky	
Alice	Holubové	a	kovaní	fanoušci	či	fajnšmekři	znají	i	další	mu-
zikanty:	David	Burda	hraje	na	klarinet	a	 flétny,	Milan	Malina	
na	 cimbál,	 Roman	 Gill	 na	 pětistrunnou	 violu	 zvanou	 kvinton,	
nejmladší	člen	Milan	Gablas	na	kontrabas	a	Josef	Fojta	na	klá-
vesy	 či	 perkuse.	 Všichni	 samozřejmě	 perfektně	 zpívají,	 takže	
jedním	z	nejcharakterističtějších	poznávacích	znaků	Hradišťanu	
jsou	nádherné	vícehlasé	vokály.
	 Jiří	Pavlica	se	v	Tišnově	objevil	poměrně	nedávno	–	v	zimě	
navštívil	reprízu	divadelního	představení	Karasova	divadla	Eve-
ryman	 aneb	 Země	 peciválů,	 v	 němž	 živě	 zazněla	 jeho	 hudba,	
a	neváhal	si	pak	s	herci	také	z	pódia	zazpívat.	Nyní	tedy	přijíždí	
s	celým	Hradišťanem,	aby	se	v	neděli	17.	listopadu	od	19	hodin	
stal	hlavním	účinkujícím	slavnostního	koncertu	ve	zdejší	soko-
lovně,	jímž	vyvrcholí	týden	oslav	30.	výročí	listopadu	1989.

Diskografie	Hradišťanu	po	roce	2000:
2001	 Zpívání	o	lásce	(+	Bambini	di	Praga)
2005	 Hrajeme	si	u	maminky
2006	 Live	&	Co	se	nevešlo	(2CD)
2007	 Chvění	(+	Filharmonie	Brno)
2009	 Studánko	rubínko
2009	 Z	hvězdy	vyšlo	slunce	(+	Kantiléna	a	Filharmonie	Brno)
2014	 Vteřiny	křehké
2015	 Koleda	koleda	koledy	(+	Bambini	di	Praga	a	Musica	Rustica)
2017	 Pozdraveno	budiž	světlo

30 leT SVOBOdY OSlAVíme S HrAdIŠťANem
Václav Seyfert

tišnov společně
oslavy svobody
1939  1989  2019
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	 Zásadní	politické	a	společenské	změny	
v	našem	státě,	před	30	roky	ještě	společném	
se	 Slovenskem,	 lze	 naznačit	 v	 muzejním	
prostředí,	 ale	dost	komplikovaně.	Dobové	
prostředí	 města,	 zařízení	 bytu,	 oděv,	 tedy	
vytvoření	 jakéhosi	 materiálního	 základu	
pro	 fyzickou	 instalaci	konce	osmdesátých	
let	20.	století,	je	ještě	snadné.	Na	muzejní	
výstavě	nebude	chybět	ani	historické	opod-
statnění	 vyústění	 v	 roce	 1989.	 Sametová	
revoluce,	 jak	 víme,	 nebyla	 samostatným	
výbuchem,	její	kořeny	sahaly	nejen	dvacet	
let	dozadu	k	okupaci	Československa	voj-
sky	Varšavské	smlouvy,	ale	ty	nejhlubší	až	
k	roku	1948,	kdy	došlo	k	nastolení	vlády	
komunistické	 strany.	 Písemné	 materiály	
z	regionu	Tišnovsko,	 jako	prohlášení	oby-
vatel	nebo	obecné	texty	kritiků	režimu,	pro-
jevy	odporu,	které	lemovaly	dobu	normali-
zace	a	postupně	se	zhušťovaly,	se	také	dají	
vyhledat	buď	přímo	v	muzejních	sbírkách,	
u	pamětníků,	nebo	uložené	na	webu,	stejně	
jako	fotografie.	Také	přímé	vzpomínky	lidí	
z	 naší	 oblasti	 zvedajících	 svoje	 hlavy	 na-
vzdory	 hrozícím	 nepříjemnostem	 jsou	 pro	
prezentaci	tohoto	období	zásadní.
	 Ale	 mnohem	 obtížnější	 je	 vystihnout	
atmosféru,	 vysvětlit	 novým	 generacím,	

jaké	 to	 tehdy	 bylo,	 že	 přechod	 do	 zcela	
jiné	 situace	 nebyl	 vůbec	 lehký,	 že	 se	 po-
hár	 nechuti	 k	 režimu	 plnil	 pomalu,	 zato	
soustavně,	až	přetekl	ne	tou	příslovečnou	
poslední	kapkou,	ale	v	 listopadu	1989	se	
brutálním	 úderem	 proti	 studentům	 celý	
převrátil.	Souhrou	příznivých	okolností	se	
národ	 semkl,	 improvizovaný	 výlep	 letáků	
a	plakátů	zaplnil	rozmanité	plochy	ve	měs-
tech	 (i	 v	 Tišnově).	 Zprávy	 ze	 sdělovacích	
prostředků	a	slova	svědků	a	poslů	získaly	
svou	naléhavostí	městečka,	obce	a	závody,	
časový	rozdíl	mezi	manifestacemi	se	gene-
rální	stávkou	v	celé	zemi	srovnal.
	 Školní	děti,	ne	všechny,	jak	se	ukazu-
je	při	návštěvách	muzea,	si	často	kladou	
Václava	Havla	někam	vedle	Tomáše	Ga-
rrigua	Masaryka	nebo	vedle	našich	letců	
za	války	v	Anglii,	dokonce	na	obzoru	dějin	
vedle	Karla	 IV.	nebo	 Jana	Žižky.	Dnešní	
způsob	života	se	zdá	mládeži	a	už	i	jejím	
rodičům	 úplně	 samozřejmý	 a	 nezvratný,	
neznají	mnohdy	slova	klíčová	pro	minulý	
režim:	soudruh,	esenbák,	estébák,	Lido-
vé	milice,	Národní	 fronta,	akce	Z,	 impe-
rialismus,	diktatura	proletariátu,	naruši-
tel,	výjezdní	doložka,	kádrový	profil...	
	 Starší	generace	však	dovedou	velmi	dob-
ře,	 byť	 často	 neochotně,	 odlišit,	 v	 čem	 se	
život	za	posledních	třicet	let	podstatně	liší	

od	 doby	 komunistické	 totality,	 pamětníci	
té	nacistické	valem	ubývají.	Naši	občané	si	
rychle	zvykli	na	to,	že	orgány	státu	už	neo-
vládají	ve	všech	směrech	celý	jejich	život,	že	
oni	sami	mohou	svobodně	volit	své	zástup-
ce,	před	kýmkoli	mluvit	na	politické	téma,	
praktikovat	svobodně	náboženství,	vlastnit	
bez	sankcí	majetek,	cestovat	po	celém	svě-
tě,	číst	jakékoli	tiskoviny,	poslouchat	hudbu	
a	sledovat	filmy	všeho	druhu.	Pronásledo-
vání,	každodenní	obavy,	nejistota,	povinné	
jásání,	 průvody	 a	 vlaječky,	 dvojí	 projev	 –
doma	a	na	veřejnosti,	to	je	pryč.	Kromě	toho	
při	běžném	pohledu	jsou	obchody	plné	zbo-
ží,	značky	aut	se	podstatně	změnily,	celkový	
vzhled	obcí	a	měst	je	jiný,	pořádá	se	velké	
množství	 kulturních,	 sportovních	 a	 spole-
čenských	 akcí,	 a	 to	 vlastní	 iniciativou	 sa-
mospráv,	spolků,	škol	a	řady	organizací.	
	 Vzpomíná	se	na	lidi,	kteří	v	socialismu	
položili	život	za	demokracii	nebo	byli	posti-
hováni.	Na	všechny	 tyto	skutečnosti	chce	
výstava	v	Podhoráckém	muzeu	upozornit.	
Plánovaná	beseda	s	osobnostmi	spojenými	
s	událostmi	v	Tišnově	a	prvními	komunál-
ními	 volbami	 v	 roce	 1990	 se	 bude	 konat	
na	samém	jejím	závěru	v	lednu	2020.

oslavy svobody

I muzeA mAjí NArOzeNINY, STejNě jAKO SVáTKY
Irena Ochrymčuková

Generální stávka v Tišnově – 27. listopad 1989. Foto: archiv Podhoráckého muzea, Pavel Smékal
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	 V	 Muzeu	 města	 Tišnova	 je	
nyní	 k	 vidění	 výstava	 fotografií	
Dany	 Kyndrové,	 která	 ukazuje	

přelomové	 okamžiky	 našich	 novodobých	 dějin,	
kdy	po	40	 letech	skončila	v	zemi	komunistická	
diktatura.	Na	fotografiích	naše	přední	dokumen-
tární	 fotografka	zachytila	demonstrace	proti	 to-
talitnímu	režimu	v	roce	1988	a	17.	listopad	1989	
–	 sametovou	 revoluci,	 jejíž	 30.	 výročí	 si	 letos	
připomínáme.	Součástí	výstavy	 je	 i	soubor	foto-
grafií	z	odchodu	sovětských	vojsk	z	území	Česko-
slovenska	v	letech	1990–1991,	který	sametovou	
revoluci	završil.	

Jak	jste	se	k	fotografování	dostala?	Na	co	se	
zaměřujete?	
	 Fotit	 jsem	 začala	 až	 v	 osmnácti.	 Pod	 vlivem	
mé	matky,	rovněž	fotografky,	která	byla	v	60.	letech	i	redaktor-
kou	časopisu	Čsl.	fotografie,	kde	se	seznámila	s	Miloněm	Novot-
ným,	vynikajícím	českým	fotografem,	který	byl	zaměřen	na	tzv.	
živou	fotografii.	Jeho	tvorba	mě	zásadně	ovlivnila,	je	to	takový	
můj	guru	a	dnes	se	věnuji	i	jeho	odkazu	jako	kurátor.

V	dokumentu	o	demonstraci	z	28.	10.	1988	jste	zachycena,	
jak	fotíte	demonstraci.	Neměla	jste	strach?	Tehdy	brutálně	
zasahovaly	bezpečnostní	jednotky.	Jak	se	Vám	podařilo	fotky	
zachránit?	
	 Jedna	z	těch	velkých	fotek,	která	je	k	vidění	také	v	muzeu,	
je	 ze	 zakázané	 demonstrace	 k	 70.	 výročí	 vzniku	 republiky	
28.	10.	1988.	Tehdy	mě	tam	sebrala	StB	a	vyndala	mi	film.	Nic-
méně,	měla	jsem	dva	foťáky,	a	než	se	toto	stalo,	tak	jsem	vyfoti-
la	právě	tuto	fotku	a	ten	jeden	foťák	jsem	dala	mámě	a	poté	jsme	
se	oddělily.	Tím	se	to	zachránilo.

Jak	jste	prožívala	17.	listopad?	
	 Společně	s	mámou	jsme	se	opět	vypravily	na	Albertov	a	poté	
jsme	absolvovaly	i	legendární	pochod	na	Národní	včetně	posled-
ní	fáze,	kdy	nás	prohnali	podloubím.	Já	dostala	jen	jednu	ránu	
obuškem,	mámu	nechali	na	pokoji.	Bohužel	jsem	měla	jen	dva	
filmy,	 které	 jsem	 vyfotila	 na	 Albertově,	 a	 poté	 na	 Národní	 už	
jsem	neměla	na	co	fotit.	Každopádně	nikdy	nezapomenu	na	oka-
mžik,	když	nás	začali	tlačit	do	toho	podloubí,	stačilo	málo	a	člo-
věk	upadnul	a	vůbec	by	nebylo	divu,	kdyby	byl	 v	 té	 tlačenici,	
zmatku	a	hysterii	ušlapán.	

Dne	26.	února	1990	tehdejší	ministři	zahraničí	Jiří	Dienstbier	
a	Eduard	Ševarnadze	podepsali	v	Moskvě	dohodu	o	odchodu	
sovětských	 vojsk.	 Odsun	 sledovala	 i	 smíšená	 parlamentní	
komise,	jejímž	předsedou	byl	Michael	Kocáb.	V	té	době	jste	
se	několik	měsíců	věnovala	zachycení	této	přelomové	etapy	
českých	 a	 slovenských	 dějin,	 tedy	 ukončení	 tzv.	 dočasného	
pobytu	sovětských	vojsk	na	území	Československa.	 Jaké	 to	

bylo,	nasbírala	jste	i	nějaké	konkrétní	příběhy	
vojáků,	kteří	jsou	na	fotografiích?	
	 Jsem	typ	fotografa,	který	nefotí	skrytou	kame-
rou,	takže	s	lidmi	komunikuji.	S	těmi	vojáky	jsem	
se	hodně	bavila.	Člověk	si	uvědomil,	jak	jsou	ma-
nipulovaní.	Ti	kluci	měli	strach	cokoli	říkat,	jedi-
ně	mezi	čtyřma	očima.	Nakonec	jim	bylo	 jedno,	
jestli	budou	žít	tady	nebo	na	Ukrajině.	Těch	oby-
čejných	vojáčků	mi	vlastně	bylo	líto.	Ale	ti,	co	to	
tady	vedli,	se	hodně	čertili.	Když	jsem	např.	fotila	
v	Milovicích	krátce	po	té	aféře	s	růžově	natřeným	
tankem	na	Smíchově,	tak	byli	nepříčetní,	odvedli	
mě	a	jeden	z	plukovníků	řekl:	„Počkejte,	vy	toho	
budete	jednou	těžce	litovat!“

Jaká	panovala	atmosféra	v	sovětských	kasár-
nách?

	 Ubohost	a	apatie	řadových	sovětských	vojáků	uprostřed	om-
šelých	 komunistických	 kulis	 byla	 předzvěstí	 začínající	 agónie	
sovětského	impéria,	ale	zároveň	vzbuzovala	i	soucit	s	obyčejný-
mi	lidmi,	kteří	často	bývají	jen	loutkami	velkých	politických	her.	

Která	z	fotografií	na	tišnovské	výstavě	je	pro	Vás	nejcennější?	
	 Mám	ráda	 fotku	staršího	pána,	který	„véčkuje“	u	Národního	
muzea	na	projíždějící	auta.	Symbolizuje	 to	pro	mě	generaci	mé	
mámy,	která	 celý	 svůj	 produktivní	 život	 prožila	 v	době	 totality,	
a	když	už	se	to	konečně	sesypalo,	tak	to	pro	ni	bylo	vlastně	pozdě.	
Takže	radost	i	smutek	dohromady.	Mimochodem	tuto	fotku	jsem	
zvolila	jako	svoji	PF	pro	letošní	rok.	Všichni	jsme	tenkrát	jásali	
a	byli	ve	velké	eufórii.	Nicméně	výraz	tohoto	staršího	pána	jako	by	
byl	předzvěstí,	že	to	nebude	v	budoucnu	tak	jednoznačné.

oslavy svobody

SAmeTOVá reVOluCe A OdCHOd SOVěTSKýCH VOjSK
rozhovor s fotografkou danou kyndrovou

Blanka Křížová

Fotografka Dana Kyndrová.
Foto: archiv Dany Kyndrové

DANA	KYNDROVÁ	*4.	4.	1955	v	Praze
	 Vystudovala	francouzštinu	a	ruštinu	na	Filozofické	fakultě	
UK	v	Praze	(1979)	a	deset	let	tyto	jazyky	učila	na	strojní	fa-
kultě	ČVUT	a	od	roku	1990	na	AMU.	Od	roku	1992	je	volnou	
fotografkou.	
	 Fotografovat	začala	v	osmnácti	letech	a	věnovala	se	převáž-
ně	černobílé	humanistické	fotografii.	V	roce	1975	strávila	šest	
měsíců	v	Togu,	kde	její	otec	trénoval	volejbal.	Uspořádala	řadu	
výstav	a	vydala	autorské	publikace:	např.	Žena mezi vdechnutím 
a vydechnutím	 (2002),	Odchod sovětských vojsk z Českosloven-
ska	(2003),	Podkarpatská Rus	(2007)	Algerie-Togo	(2009),	spo-
lečně	se	svojí	matkou	Libuší	a	Rituály normalizace	(2011).
	 Věnuje	se	i	kurátorské	a	organizační	činnosti	v	oblasti	fo-
tografie.	 Je	autorkou	monografie	Miloně	Novotného	(2000),	
publikace	1945 Osvobození… 1968 Okupace / Sovětská vojska 
v Československu	(2008)	a	Jan Palach	16.–25.	1.	1969	(2009).	
Získala	řadu	ocenění:	např.	7	cen	v	soutěži	Czech	Press	Photo	
1995–1999	a	titul	Osobnost české fotografie 2008.
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Přednáška
SEN	O	SVOBODě
–	Marta	Sylvestrová	
14.	11.	2019
v	17.00	hodin

Výstava	a	přednáška	k	30.	výročí	17.	lis-
topadu	1989
Kurátorka:	Marta	Sylvestrová
Výstava	 představí	 výběr	 nejznámějších	
graficky	 silných	 a	 vtipných	 plakátových	
poselství,	 sloganů	 a	 znaků,	 jež	 se	 staly	
vizuálními	 ikonami	 –	 znameními	 doby	
převratných	událostí	roku	1989.		
Pád	komunistických	režimů	v	zemích	tzv.	
Východní	 Evropy	 provázely	 od	 počátku	
roku	 1989	 masové	 demonstrace	 ve	 ve-
řejném	prostoru	na	náměstích	a	v	ulicích	
východoevropských	 metropolí.	 Revoluč-
ní	vlna	dospěla	po	dosažení	občanských	
práv	 v	 Polsku	 a	 Maďarsku	 a	 po	 pádu	
Berlínské	zdi	vedoucí	ke	sjednocení	Ně-
mecka	v	závěru	roku	1989	konečně	také	
do	 dosud	 letargického	 Československa,	
jehož	 občany	 nedokázal	 vyburcovat	 ani	
tzv.	 Palachův	 lednový	 týden	 s	 vodními	
děly,	obrněnými	vozy	a	masovým	zatýká-
ním	 demonstrantů.	 Teprve	 brutální	 zá-
sah	 speciálních	 policejních	 složek	 proti	
pokojné	studentské	manifestaci	 v	pátek	
17.	listopadu	na	Národní	třídě	vyburcoval	
národ	 k	 masovým	 projevům	 celonárod-
ního	 občanského	 aktivismu,	 jehož	 poža-
davky	se	zhmotnily	v	heslech,	sloganech	

a	na	plakátech.	Vizuálně	silné	apelativní	
symboly	 ručně	 psaných	 i	 tištěných	 pla-
kátů	 a	 hesel	 mají	 schopnost	 vrátit	 nás	
i	dnes	po	 třech	desetiletích	do	atmosfé-
ry	dnů	naplněných	vzedmutými	emocemi	
a	 zápasy	 o	 návrat	 občanských	 svobod	
a	demokracie.	V	mrazivých	dnech	na	pře-
lomu	 listopadu	 a	 prosince	 roku	 1989	
vyplněných	 našimi	 nadějemi	 na	 svobod-
nější	 život	 v	 demokratické	 společnosti		
sehrály	 slogany,	 plakáty	 a	 letáky	 vyle-
pované	v	ulicích,	obchodních	výkladech,	
městských	podchodech,	nesené	na	trans-
parentech	demonstrujícími	davy	a	rozši-
řované	po	celé	republice	stávkujícími	stu-
denty	 a	 výraznými	 osobnostmi	 oficiální	
i	neoficiální	kultury,	důležitou	a	nezastu-
pitelnou	roli	s	ohledem	na	počáteční	cen-
zuru	médií,	jež	byla	až	do	zvratu	situace	
po	 odstoupení	 Adamcovy	 komunistické	
vlády	 ovládaná	 lživým	 diktátem	 režimu	
„jedné	 strany“.	 Po	 dosažení	 základních	
požadavků	na	přípravu	svobodných	voleb	
se	pak	plakátová	protestní	vlna	proměni-
la	ve	volební	kampaň	za	zvolení	Václava	
Havla	 prezidentem	 republiky.	Důležitým	
centrem	protestního	letákového	hnutí	se	
stala	budova	výstavní	síně	Mánes	Svazu	
čs.	výtvarných	umělců,	kde	sídlil	tiskový	
štáb	grafických	designérů	v	čele	s	Havlo-
vým	blízkým	přítelem	Joskou	Skalníkem,	
donedávna	 vězněným	 členem	 Jazzové	
sekce	SH	ČR.	Odtud	proudily	letáky,	pla-

káty	a	tiskoviny	s	aktuálními	informace-
mi	k	lidem,	kteří	na	ně	nedočkavě	čekali.

Výstava
SEN	O	SVOBODě
Plakáty	„něžné“	revoluce
1.	11.	–	20.	12.	2019	
Kurátorka:	Marta	Sylvestrová
Doprovodný	program:	Radka	Kaclerová

Poselství	ulice
Program	 určený	 pro	 žáky	 základních,	
středních	 škol	 a	 gymnázií	 je	 zaměřený	
na	výstavu	plakátů	„něžné“	revoluce,	na	le-
táky	a	slogany,	které	doprovázely	sameto-
vou	revoluci.	 Jak	se	proměnily	ulice	měst	
v	posledních	týdnech	roku	1989?	Polepené	
veřejné	prostranství,	výlohy,	ulice,	vozidla	
se	staly	prostředkem	komunikace,	vyzýva-
ly	k	 jednání,	 uváděly	 revoluci	 do	pohybu.	
Ve	výtvarné	dílně	si	studenti	vytvoří	koláž	
z	 plakátů.	 Účelem	 projektu	 je	 motivovat	
mladé	 lidi	 k	 reflexi	 a	 zamyšlení	 se	 nad	
vlastní	historií.

Místo:	přednáškový	sál	městské	knihovny,	
Galerie	Josefa	Jambora	–	výtvarná	dílna
Cena:	 40	Kč	 za	 studenta	 /	 pedagogický	
doprovod	zdarma
Program	pro	školy	je	nabízen	také	v	ang-
lickém	jazyce.
Kontakt:	Radka	Kaclerová,	tel.	730	167	598,
lektor.galerie@kulturatisnov.cz

oslavy svobody

AKCe měSTSKÉ KNIHOVNY TIŠNOV – lISTOpAd 2019
Edita Hečová

V	neděli	17.	listopadu	proběhne	od	17	hodin	
na	náměstí	Míru	již	téměř	tradiční	happening	
Okamžiky	svobody.	Poprvé	se	uskutečnil	v	roce	2017,	zdařilé-
ho	druhého	dílu	 jsme	se	dočkali	vloni,	kdy	bylo	součástí	akce	
v	podstatě	 i	obrovské	havlovské	srdce	zavěšené	na	ochoz	 tiš-
novské	rozhledny.	Koláží	 fotografií	z	obou	 jmenovaných	roční-
ků,	vytvořenou	převážně	ze	záběrů	Tišnovské	televize,	Vás	tímto	
zveme	i	letos,	kdy	si	svobody	užíváme	již	třicátý	rok…

HAppeNINg OKAmžIKY 
SVOBOdY

Václav Seyfert
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	 Zní	 to	 skoro	 neuvěřitelně,	 ale	 ně-
kdejším	 „vůdcům“	 studentské	 revoluce	
z	listopadu	1989	už	pomalu	táhne	na	še-
desát.	Alespoň	 tedy	některým	–	Martin	
Mejstřík	je	totiž	přece	jen	o	něco	starší	
než	například	Marek	Benda,	Monika	Pa-
jerová	 nebo	 Šimon	 Pánek.	 Mejstříkovu	
blížící	se	návštěvu	Tišnova	a	vystoupení	
na	 diskuzním	 večeru	 v	 sále	 Kina	 Svrat-
ka	 v	 úterý	 12.	 listopadu	 můžeme	 tedy	
s	 úsměvnou	 nadsázkou	 charakterizovat	
tak,	že	půjde	o	vzpomínání	 jednoho	sta-
rého	chlápka	na	dávné	časy.
	 Většina	 výše	 jmenovaných	 aktivistů	
byla	v	létech	po	listopadu	’89	vnímána	po-
někud	kontroverzně.	Platí	to	ostatně	do-
dnes	–	a	pro	samotného	Mejstříka	možná	
ještě	o	něco	více	než	pro	ostatní.	Necítím	
se	kompetentní	a	ani	není	mým	cílem	se	
k	jeho	počínání	v	uplynulých	třiceti	letech	
stavět	 jakýmkoliv	hodnotícím	způsobem.	
Zkusil	 jsem	jen	posbírat	na	jedné	straně	
střípky	 z	 jeho	 curricula	 vitae	 (jsou	 psá-
ny	kurzívou)	a	na	druhé	straně	pár	 jeho	
vlastních	výstižných	a	charakteristických	
výroků	 (psaných	 tučně),	 které	 pronesl	
především	 v	 roce	 2017	 v	 rozhovoru	 se	
svým	 někdejším	 „spolubojovníkem“	 Igo-
rem	 Chaunem	 pro	 časopis	 Reflex	 nebo	
které	uvedl	o	pár	let	dříve	ve	svém	životo-
pise	senátora.	Utřiďte	si	to,	vážení	čtená-
ři,	vše	sami,	a	budiž	to	pro	Vás	pozvánkou	
do	tišnovského	kinosálu	na	osobní	setká-
ní	 s	 člověkem,	který	18.	 listopadu	1989	
vyhlásil	na	Václavském	náměstí	zahájení	
společné	stávky	studentů	a	herců.
 Narodil se 30. května 1962 v Kolíně, má 
čtyři sourozence, v létech 1964–68 žila celá 
rodina v Žilině, poté se přestěhovali do Li-
berce. Maturoval v roce 1982 ve Frýdlantě, 
z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 
byl po dvou letech vyloučen, podle vlastních 
slov pro „politickou nezpůsobilost“. Dva 
roky strávil jako kulisák a divadelní elév 
v Ústředním loutkovém divadle v Praze. 
V roce 1986 byl přijat na DAMU, obor lout-
kářství, školu absolvoval státnicemi o pět 
let později. Roku 1987 se podílel na vzniku 
studentského časopisu Kavárna A.F.F.A.

	 Mám	 rád	 klasickou	 literaturu,	 Tol-
stého,	Dostojevského,	vůbec	ruské	kla-
siky.	Z	české	literatury	Čapka,	Březinu,	
něco	 z	 Demla,	 Reynka	 –	 básníka,	 ale	
zejména	grafika!	Výtvarné	umění	mám	
hodně	rád,	ale	jen	to	do	roku	1945.	To	
dál	už	je	jen	zmatek	a	rozmělnění.
 V listopadu 1989 stál společně se Šimo-
nem Pánkem v čele Koordinačního stávko-
vého výboru studentů vysokých škol. V lé-
tech 1990–91 byl vládním zmocněncem pro 
„zestátnění“ majetku ÚV SSM, ale došel 

k závěru, že o vrácení tohoto majetku nikdo 
nemá zájem. Poté byl šéfredaktorem časopi-
su Obecní noviny a také předsedou jeho vy-
davatele, jímž bylo Sdružení občanů a přátel 
Malé Strany a Hradčan. V létech 1993–96 
byl šéfem víkendové přílohy Českého dení-
ku, údajně nejsvobodnější tiskoviny těch 
časů, v níž se psalo kriticky o Klausově 
ODS v době, kdy se to ještě nenosilo.
	 Komunistická	 partaj	 se	měla	 zaká-
zat	 hned	 po	 zvolení	 Havla	 preziden-
tem.	Myslím,	že	oni	s	tím	dokonce	po-
čítali,	že	budou	zakázaní.	Komunismus	
je	 naprosto	 srovnatelný	 s	 nacismem.	
Pakliže	u	nás	existují	partaje,	které	se	
hlásí	ke	komunismu,	jsou	to	zločinec-
ké	 organizace.	 A	 absolutně	 nechápu,	
že	takovou	máme	i	v	parlamentu.

 V letech 1998 a 2002 byl zvolen zastupi-
telem městské části Praha 1 jako nezávislý 
na kandidátce Iniciativy pražských občanů, 
v roce 2006 byl zvolen tamtéž jako nezávis-
lý na kandidátce SNK Evropští demokraté 
(rezignoval ke konci roku 2009). Ačkoliv se 
dle vlastních slov vždy cítil jako pravicový 
politik, celých 11 let stál v zastupitelstvu 
MČ Praha 1 v opozici vůči ODS, které vy-
čítal nedemokratické jednání, neprůhledné 
nakládání s veřejnými prostředky a kliente-
lismus. K desátému výročí sametové revo-
luce, v listopadu 1999, spolusignoval další 
ze „studentských“ manifestů – Děkujeme, 
odejděte!
	 Politik	by	měl	být	připraven	na	kom-
promisy	v	 tom	smyslu,	že	k	 tomu	cíli	
nedojde	 hned.	 Ale	 neměl	 by	 svůj	 cíl	
měnit!	V	českém	parlamentu,	s	výjim-
kou	prvních	dvou	federálních	let,	nejde	
o	ideály,	ale	o	byznys.	O	kšefty.
 Na období 2002–8 byl zvolen do Senátu 
jako nezávislý za stranu Cesta změny a stal 
se členem senátorského Klubu otevřené de-
mokracie. V dubnu 2004 se stal prvním 
senátorem v historii českého parlamentari-
smu, jemuž poslanci zejména zásluhou hla-
sů zástupců KSČM a ODS znemožnili vy-
stoupit. Stalo se tak na schůzi Poslanecké 
sněmovny, kam byl vyslán v roli senátního 
zpravodaje k zákonu o zásluhách Edvarda 
Beneše, jehož návrh Senát – i na základě 
Mejstříkovy argumentace – zamítl. V ná-
sledujících senátních volbách v roce 2008 
již neuspěl, o rok později rovněž neúspěš-
ně kandidoval do Evropského parlamentu 
a poté odešel z politiky.
	 Ve	vysoké	politice	jsem	byl	šest	let	
a	 neměl	 jsem	 tam	 moc	 přátel.	 Tam	
bývá	zvykem	si	tykat.	To	je	běžné	na-
příč	partajema.	Všichni	 si	 tykaj	 s	ko-
moušema,	 já	 ne.	 Já	 tykání	 beru	 jako	
projev	přátelství.
 V roce 2010 se po vleklé rodinné krizi 
rozvedl a odstěhoval se na Vysočinu. Poslé-
ze prošel různými profesemi (taxikář, vycho-
vatel v dětském domově, ředitel outdooro-
vého centra). Nadále žije na statku v obci 
Domamil u Moravských Budějovic.
	 Vrátil	jsem	se	k	tomu,	co	jsem	chtěl	už	
jako	kluk.	Žít	na	venkově	u	lesa	v	kon-
taktu	s	přírodou.	Tak	si	to	teď	plním.

oslavy svobody

pár STřípKů NA TÉmA mArTIN mejSTříK
Václav Seyfert

Martin Mejstřík v hektických časech prvního 
pololetí roku 1990.

Foto: archiv Martina Mejstříka
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	 V	 rámci	 týdne,	 jímž	 si	 v	 listopadu	 řadou	
kulturních	 akcí	 připomeneme	 30	 let	 života	
ve	 svobodě	 a	 demokracii,	 dojde	 i	 na	 počiny	
určené	pro	filmové	plátno	Kina	Svratka.
	 V	pondělí	11.	11.	bude	od	19	hodin	pro-
mítán	český	dokumentární	film	Občan	Havel	
z	roku	2007.	Začal	jej	natáčet	už	v	roce	1992	
režisér	Pavel	Koutecký,	který	byl	s	kamerou	
tehdejšímu	prezidentovi	po	boku	plných	 tři-
náct	let.	Poté,	co	na	jaře	2006	tragicky	zahy-
nul,	se	dokončení	práce	ujal	jeho	kolega	Mi-
roslav	Janek,	jehož	manželka	v	roli	střihačky	
připravila	 několik	 časově	 různě	 rozsáhlých	
verzí.	Ta	nejobvyklejší	filmová	má	necelé	dvě	
hodiny,	ale	existuje	i	sestřih	dvakrát	tak	dlouhý.	Působí	docela	
úsměvně,	když	na	oblíbené	webové	stránce	Česko-Slovenské	fil-
mové	databáze	čtete	u	tohoto	 filmu	v	obvyklé	kolonce	„hrají:“	
vedle	sebe	jména	jako	Bill	Clinton,	Mick	Jagger,	Milan	Hlavsa,	
Václav	Klaus	či	Jiří	Kolář…	V	aktuálním	kontextu	bude	mít	jistě	
velký	úspěch	i	scéna,	v	níž	Václav	Havel	nalévá	svému	dnešnímu	
následovníku	 na	 Pražském	 hradě	 jeho	 oblíbenou	 becherovku.	
Film	obdržel	v	roce	2008	Českého	lva	v	kategorii	Dokument.
	 O	 tři	 dny	 později,	 ve	 čtvrtek	 14.	 11.,	 se	 ve	 stejném	 čase	
na	 plátně	 objeví	 česko-polský	 snímek	 režisérky	 Krystyny	 Krau-

ze	 Bratříček	 Karel,	 věnovaný	 Karlu	 Krylovi.	
Je	 velmi	 zajímavé,	 že	 české	 dějiny	 nejednou	
reflektují	 naši	 severní	 sousedé	 důkladněji,	
a	mnohdy	i	lépe,	než	to	dokážeme	(nebo	jsme	
ochotni)	my	sami.	Stačí	připomenout	vynikající	
třídílné	televizní	drama	stanice	HBO	Hořící	keř	
o	Janu	Palachovi,	který	realizovala	Agnieszka	
Holland,	nebo	řadu	literárních	prací	Mariusze	
Szczygieła,	počínaje	Gottlandem	až	po	poslední	
knihu	Není.	Samotná	režisérka	krylovského	do-
kumentu	se	osobně	zúčastnila	pražské	demon-
strace	17.	listopadu	1989	a	dva	dny	poté	byla	
z	Československa	deportována	jako	nežádoucí	
osoba.	Zjištění,	jak	blízko	měli	Poláci	ke	Krylo-
vi	i	on	k	nim,	jsou	až	překvapivá.	Příteli, človíč-
ku v sousední zemi, taky tě bijí?
	 Film	o	Karlu	Krylovi	bude	mít	přímo	v	ki-
nosále	drobnou	audiovizuální	předehru.	Od	18	

hodin	se	uskuteční	přednáška	nazvaná	Protežovaní	a	zakazo-
vaní,	 shrnující	 naši	 populární	 hudbu	 v	 normalizačním	 období.	
Režim	 v	 těch	 časech	 podporoval	 nicneříkající	 zábavné	 písně	
oslavující	 radostný	 život,	 pořádal	 umělé	 angažované	 festivaly	
a	na	druhé	straně	se	rodila	bytostně	původní	svobodná	tvorba,	
kterou	potlačoval.	Výmluvné	ukázky	z	obou	zcela	protichůdných	
proudů	tehdejších	časů	budou	doprovázeny	dobovou	fotodoku-
mentací	a	připomenou	třeba	soubor	ÚV	SSM	Plameny	či	písnič-
kovou	soutěž	o	Zlatý	palcát	v	kontrastu	s	tvorbou	amatérských	
rockerů	či	folkových	písničkářů.

	 Máte	rádi	příběhy?	Je	pro	vás	historie	naší	země	pouhým	dě-
jepisným	učivem?	Fascinuje	vás	vyprávění	vašich	rodičů	či	pra-
rodičů?	Jaký	máte	vztah	k	osobnostem,	které	formovaly	osudy	
naší	republiky?	Jsme	sami	součástí	naší	historie,	nebo	jen	nezá-
vislí	pozorovatelé?	Toto	vše	jsou	otázky,	které	se	nás	dotýkají,	
ať	již	chceme,	či	nikoli.	A	právě	ze	všech	těchto	otázek	vznikl	
komponovaný	pořad,	který	se	odehraje	v	předvečer	výročí	same-
tové	revoluce.
	 Pořad	je	vytvořen	ze	scénického	čtení	volného	sdružení	diva-
delníků,	doprovázeného	hudbou	kvarteta	Tišnovského	komorní-
ho	orchestru	a	projekcí	dobových	fotografií	a	filmových	sekven-
cí.	Text	ke	komponovanému	pořadu	„Narozen	28.	října“	vznikal	
více	než	pět	měsíců	a	spolupracoval	na	něm	tým	osmi	divadelní-
ků.	Hlavním	inspiračním	zdrojem	se	staly	rodinné	příběhy	a	stu-
dium	 textů,	 které	 vyprávějí	 o	 významných	 osobnostech	 naší	

země.	V	tomto	pořadu	se	setkáte	s	autentickými	osudy	našich	
rodin,	stejně	jako	s	lidmi,	kteří	promlouvali	k	našemu	národu,	
ať	 již	to	byl	Antonín	Dvořák,	T.	G.	Masaryk,	Karel	Čapek,	Jan	
Werich	či	Václav	Havel.	Popisované	lidské	osudy	se	odehrávají	
na	pozadí	zlomových	událostí	naší	samostatné	republiky.
	 Příběh	vypráví	o	neobyčejně	obyčejných	událostech,	které	se	
nás	všech	dotýkaly	a	dotýkají,	o	lidskosti,	sounáležitosti,	rados-
ti	i	smutku,	o	selháních	i	statečnosti.	Samotný	pořad	nehodno-
tí	pohnutky	lidí	a	jejich	činy,	pouze	je	dokumentuje	a	popisuje	
autentické	okamžiky	 lidského	života.	Cílem	této	kompozice	 je	
připomenout	si,	 že	historie	naší	země	není	něco	abstraktního,	
ale	 že	 je	 tvořena	 množstvím	 reálných	 osudů	 obyčejných	 lidí,	
ať	už	se	jedná	o	známé	osobnosti,	nebo	naše	prarodiče,	rodiče	
či	nás	samotné.	A	to	podstatné,	co	nás	všechny	spojuje,	je	úcta	
k	lidským	bytostem	a	lidskému	životu.

oslavy svobody

reflexe lISTOpAdu I NA fIlmOVÉm pláTNě
Václav Seyfert

NArOzeN 28. říjNA
obyčejně neobyčejné příběhy našich rodin

Pavel Hanák
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	 „Jsme	vděčni	za	dar	svobody	i	za	mož-
nost	žít	a	působit	již	třicet	let	ve	svobodné	
společnosti.	 Současně	 si	 uvědomujeme,	
že	 svoboda	 není	 jednou	 provždy	 daná.	
Znepokojují	nás	tendence	ohrožující	svo-
bodu	 a	 demokracii.	 Není	 nám	 lhostejné	
vzdalování	 se	 od	 etických	 a	 duchovních	
hodnot	sametové	revoluce,	kterého	jsme	
v	 posledních	 letech	 svědky.	 Neztrácíme	

však	naději,	že	nakonec	‚pravda	a	láska	
zvítězí	nad	lží	a	nenávistí‘.	Toto	všechno	
chceme	 společně	 vyjádřit	 bohoslužbou	
v	Tišnově,	v	kostele	sv.	Václava	15.	lis-
topadu	v	19	hodin.	Srdečně	zveme	vás	
všechny,	kdo	se	budou	chtít	připojit	k	dí-
kům	i	prosbám	při	příležitosti	významné-
ho	výročí	naší	 země.	Na	setkání	 s	Vámi	
se	těší	farář	Josef	Rybecký	z	Římskoka-

tolické	církve,	farář	Martin	Horák	z	Čes-
kobratrské	církve	evangelické,	farář	Petr	
Šandera	 z	Církve	 československé	husit-
ské	 a	 kazatel	 Vladimír	 Kaleta	 z	 Církve	
adventistů	s.	d.“
	 Tuto	 významnou	 událost	 završí	 Mše	
G-dur	 Franze	 Schuberta,	 kterou	 prove-
dou	 Tišnovský	 komorní	 orchestr	 a	 sbor	
Gaudeamus	Brno.

	 Samotné	 slovo	 „pieta“	 má	 hluboké	 kulturně-historické	 ko-
řeny,	které	vzešly	z	výjevu	Pašijového	cyklu,	a	zobecnělo	 jako	
synonymum	pro	oplakávání	či	vyjádření	úcty	k	zemřelým.	Jed-
ná	se	tedy	o	něco	veskrze	osobního,	něco,	k	čemu	máme	vztah,	
k	čemu	se	odkazujeme.	Dne	17.	listopadu	v	16.00	hodin	si	u	Pa-
mátníku	obětí	komunismu	na	ulici	Bezručova	připomeneme	výročí	
událostí	na	Národní	třídě	z	roku	1989	a	stejně	významnou	událost	
z	roku	1939	–	Mezinárodní	den	studentstva.	Akt	doprovodí	pěvecké	
sbory	Gymnázia	Tišnov	a	Magnificat	Lelekovice.
	 Psal	 se	 3.	 říjen	 roku	 2013	 a	 na	 Georgetownské	 univerzitě	
ve	Washingtonu	D.C.	byla	odhalena	první	lavička	Václava	Havla.	
Autorem	díla	je	Bořek	Šípek,	který	jej	nazval	„Hovoří	demokra-
cie“.	 Lavičku	 okomentoval	 Tomáš	 Halík,	 blízký	 přítel	 Václava	
Havla,	v	rozhovoru	pro	Český	rozhlas	vysílaném	5.	října	2013:	
„Ta lavička s těmi dvěma židlemi symbolizuje vlastně ochotu sednout 
si za jeden stůl a hovořit spolu. A to si myslím, že je také důležitý 
odkaz Václava Havla. I když jsme lidé různých názorů, různého poli-

tického přesvědčení, různého náboženského přesvědčení, přece jenom 
je strašně důležité, abychom si sedli za jeden stůl a hovořili spolu 
a společně hledali pravdu.“
	 17.	 listopadu	2019	bude	v	16.30	odhalena	 lavička	Václava	
Havla	 v	 Parku	 pod	 kostelem	 a	 Tišnov	 se	 zařadí	 mezi	 města,	
která	se	hlásí	k	odkazu	demokracie	a	humanismu,	jemuž	Václav	
Havel	zasvětil	svůj	život.

oslavy svobody

eKumeNICKá BOHOSlužBA pOrOzuměNí
setkání všech lidí dobré vůle

Pavel Hanák

pO pIeTNím AKTu
TIŠNOV OdHAlí lAVIčKu VáClAVA HAVlA

Pavel Hanák

Lavička Václava Havla v Portlandu.
Foto: zdroj Wikipedie, autor: Michal Bryxi

u příležitosti oslav svobody budou k dispozici
vzpomínkové artefakty, a to na akcích a v TIC Tišnov:

•  rozdávání českých trikolorek obyvatelům Tišnova 
v den 17. listopadu

•  prodej buttonků s motivem 
sametové revoluce

•  prodej limitované edice 
triček s motivem 
Václava Havla

oslavy svobody
1939  1989  2019
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informace z tišnovska

	 V	roce	1985	se	v	Tiš-
nově	konal	koncert	 roc-
kové	 skupiny	 Prostor.	
Na	 plakátech	 akce	 byla	

malým	písmem	uvedena	i	slova	Pražský	
host.	Skrýval	se	za	tím	MCH	Band	vede-
ný	Mikolášem	Chadimou,	který	se	potý-
kal	s	nepřízní	všemožných	orgánů,	takže	

uvedení	 skutečného	 jména	 by	 asi	 vedlo	
k	zákazu	akce.
	 Několik	živých	nahrávek	z	tehdejšího	
Chadimova	setu	se	objevilo	na	albu	MCH	
Bandu	 nazvaném	 198Four	 Well?!!.	 To	
mělo	nejprve	podobu	samizdatové	kazety,	
po	roce	1990	se	stalo	součástí	kompilač-
ního	 2CD	 1982–86.	 Vedle	 neústupnosti	
a	úspěšné	snahy	o	svobodnou	tvorbu	va-
dily	režimu	i	texty,	byť	šlo	v	řadě	případů	
o	 zhudebněné	 básně	 Ivana	 Wernische.	
Jako	 ukázku,	 proč	 se	 soudruzi	 čertili,	
uveďme	 úryvek	 z	 písně	 Nejlépe	 poznáš	
přítele: „… dobrého přítele poznáte podle 
toho, že ho jednoho krásného dne popadnete 
za krk a otloukáte mu hlavu o zeď: bim – 
bam…“	
	 Česká	nezávislá	rocková	scéna	se	čas-
to	dělila	na	underground	a	alternativu.	Ti	
první	 fungovali	 vysloveně	 v	 „podzemí“,	
alternativci	ne	tak	úplně.	Jejich	klíčovým	
představitelem	 byl	 Mikoláš	 Chadima.	

Výrazně	 na	 sebe	 upozornil	 v	 70.	 létech	
v	Neduhově	skupině	Extempore,	jejíž	ve-
dení	později	převzal.	Když	se	ocitl	v	neli-
bosti,	vystupovala	pak	jeho	nová	sestava	
pod	 různými	 názvy,	 tvořenými	 z	 titulků	
Rudého	práva.	Skupina	se	jednou	jmeno-
vala	Jsme	zdrávi	a	daří	se	nám	dobře,	po-
druhé	V	dobré	partě	se	nikdo	nevymlouvá	
a	příště	zase	Na	pomoc	lektorům.	
	 Na	Koncertě	pro	Arménii	 v	 lednu	 ’89	
vystoupil	 MCH	 Band	 společně	 s	 dalšími	
českými	kapelami	a	nejen	mně	se	zdálo,	
že	je	oproti	nim	po	tvůrčí	stránce	o	gene-
raci	napřed.	Ve	svobodných	poměrech	pak	
začaly	 konečně	 vycházet	 nejen	 elektro-
nické	reedice	Chadimových	starších	věcí,	
ale	také	nová	alba	jako	Gib	Acht!,	Carni-
val	nebo	Nech	světlo	dohořet,	Kateřino.
	 MCH	Band	se	symbolicky	vrátí	v	sobotu	
16.	11.;	tentokrát	do	Železného,	kde	vystou-
pí	od	17	hodin	v	kulturním	domě	v	 rámci	
týdne	akcí	k	30.	výročí	listopadu	’89.

	 Dobrovolný	 svazek	 obcí	 Tišnovsko	
uskutečnil	 dne	 23.	 září	 ve	 svém	 centru	
v	Předklášteří	 seminář	k	 čištění	 odpad-
ních	vod	na	malých	obcích.	Semináře	se	
účastnilo	15	pozvaných	starostů	Tišnov-
ska	a	další	hosté.	
	 V	 ORP	 Tišnov	 je	 několik	 obcí,	 přede-
vším	 těch	 malých	 do	 cca	 500	 obyvatel,	
které	nemají	vyřešený	problém	s	čištěním	
odpadních	 vod.	 Ten	 největší	 problém	 se	
týká	 nedostatku	 finančních	 prostředků	
na	 vybudování	 infrastruktury	 a	 následný	
provoz.	Podíl	dotace	se	rovněž	rok	od	roku	
snižuje	a	obce	musí	řešit	úvěry	a	zadluže-
ní	na	několik	desítek	let	dopředu.	
	 Svazek	 Tišnovsko	 si	 v	 rámci	 této	 pro-
blematiky	pozval	na	seminář	starostu	obce	

Starkoč	pana	Jana	Jiskru.	Tato	obec	ležící	
ve	Středočeském	kraji	nedávno	realizovala	
úspěšný	projekt	odkanalizování	za	pomoci	
domovních	čistíren	odpadních	vod	(DČOV),	
spolufinancovaný	z	dotace	SFŽP.	Podle	sta-
rosty	jsou	pořizovací	náklady	DČOV	mini-
málně	o	polovinu	nižší	než	u	velké	čistírny.	
Problém,	na	který	však	pan	starosta	upo-
zornil,	je	soulad	záměru	s	Plánem	vodovo-
dů	a	kanalizací	příslušného	Krajského	úřa-
du.	Pokud	by	se	v	budoucnu	změnil	Plán	
vodovodů	a	kanalizací	na	Krajském	úřadě	
JMK,	je	DSO	připraveno	vytvořit	společný	
projekt	na	domovní	čistírny	odpadních	vod	
pro	členské	obce,	které	 tento	 typ	čistíren	
ve	své	obci	preferují.		

mCH BANd: „prAžSKý HOST“ pO TÉměř 35 leTeCH
Václav Seyfert

čIŠTěNí OdpAdNíCH VOd
NA mAlýCH OBCíCH

David Lacina, specialista na veřejné zakázky / pověřenec GDPR DSO Tišnovsko

MCH Band. Foto: Zdeněk Vykydal

Tišnovské noviny
vcelku i po článcích

www.tisnovskenoviny.cz
najdete také na
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	 Součástí	 letošních	 Svatováclavských	
hodů	v	Tišnově	byla	výstava	ovoce	a	zeleni-
ny	tišnovských	zahrádkářů,	kterou	připra-
vili	v	rámci	oslav	85.	výročí	své	činnosti.
	 Výstava	 proběhla	 ve	 dnech	 28.	 a	 29.	
září	 s	 tradiční	 včelařskou	expozicí	pana	
Permedly	a	ukázkou	práce	košíkáře	pana	
Bednáře	z	Litavy.	V	pondělí	30.	září	byla	
výstava	určena	pro	děti	mateřských	a	zá-
kladních	škol.
	 Již	 tradičně	 byla	 vyhlášena	 výtvarná	
soutěž,	letos	na	téma	Podzim	v	zahradě.	
Výtvarné	práce	byly	prezentovány	na	vý-
stavě.	První	místo	obsadila	ZŠ	28.	 října	
společně	se	ZŠ	Předklášteří,	na	druhém	
ZŠ	 Smíškova	 a	 třetí	 místo	 obsadila	 SŠ	
a	ZŠ	 Tišnov.	Všechny	 školy	 byly	 za	 své	
výtvarné	práce	odměněny.
	 Novinkou	 výstavy	 bylo	 vyhlášení	 sou-
těže	v	ovocném	buchtování	o	Řád	buchty	
zlaté.	Veřejnost	hodnotila	18	vzorků.	Zla-
tý	 řád	 získala	 paní	 Mirka	 Novotná	 a	 byl	
jí	 předán	 předsedou	 základní	 organizace	

Josefem	Ondrouškem	i	s	malou	odměnou.	
Nejstarší	 soutěžící	 byla	 paní	 Zdeňka	 Za-
vřelová	a	nejmladší	Adéla	Sáblíková.

A	tady	je	vítězný	recept:	

	 ZO	 ČZS	 děkuje	 městu	 Tišnov,	 všem	
sponzorům	a	našim	příznivcům	za	věcné	
dary	do	tomboly	a	pro	vítěze	soutěží.

	 Dne	14.	září	se	za	krásného	počasí	uskutečnil	den	otevřených	
dveří	Kynologického	klubu	Tišnov.	Akce	byla	zahájena	ukázkou	
výcviku	 štěňat,	 která	 se	 teprve	 seznamují	 se	 základy	 posluš-
nosti.	Poté	následovala	ukázka	tance	se	psem	a	dále	vystoupili	
zkušenější	psovodi	se	psy,	kteří	již	mají	za	sebou	nějaké	zkouš-
ky.	Tito	nám	předvedli	chůzi	u	nohy,	odložení	psa	vleže,	vsedě	
a	 vestoje,	 štěkání	 na	povel,	 přivolání	 psa,	 aport,	 sedni,	 lehni,	
vstaň,	 obranu	 a	 jiné.	 Předvádění	 této	 skupiny	 ukončil	 závod	
na	přivolání	ke	mně,	který	vyhrála	šestiletá	fenka	německého	
ovčáka.	U	všech	skupin	se	vždy	představil	psovod,	který	také	
uvedl	rasu,	stáří	a	jméno	svého	psa.	
	 Velice	zajímavá	pak	byla	ukázka	výcviku	služebního	psa	vo-
jenské	policie	ze	Svitav.	Jako	poslední	přišla	na	řadu	ukázka	agi-
lity,	která	byla	opět	zahájena	méně	zkušeným	psem,	a	poslední	
byla	ukázka	psovoda,	který	se	se	svým	psem	na	mistrovství	re-
publiky	umístil	na	velice	pěkném	pátém	místě.
	 Celé	odpoledne	zajímavě	komentovala	paní	Lenka	Švancarová	
za	pomoci	u	agilit	pana	Kubici	a	u	obran	pana	Bracka.
	 Závěrem	bych	chtěla	říci,	že	se	podařilo	zorganizovat	pěkné	
odpoledne	jak	pro	pořadatele,	tak	pro	návštěvníky.	

zAHrádKářI VYSTAVIlI SVÉ VýpěSTKY
Jarmila Ondrová

Novinkou výstavy bylo vyhlášení soutěže 
v ovocném buchtování o Řád buchty zlaté. 
Získala jej paní Mirka Novotná (uprostřed).

Foto: archiv ZO ČSZ Tišnov

deN OTeVřeNýCH dVeří
KYNOlOgICKÉHO KluBu TIŠNOV

Ladislava Zadrobílková

Kynologický klub otevřel svůj areál veřejnosti.
Foto: Pavlína Koudelová

	Buchta	vlhká

6	žloutků	utřít	s	30	dkg	cukru.	Přidá-
me	4	lžičky	kakaa.	Do	druhé	misky	
dáme	30	dkg	nastrouhaných	 jablek,	
přidáme	 5	polévkových	 lžic	 dětské	
krupice	 (asi	 10	dkg)	 a	 10	 dkg	 po-
mletých	ořechů.	Všechno	smícháme	
dohromady	 a	 nakonec	 přidáme	 ze	
6	bílků	sníh.	Pečeme	25	minut.
Nakonec	polijeme	čokoládou	a	může-
me	ozdobit	šlehačkou.	Dobrou	chuť.
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	 Vážení	 a	 milí	 Tišnováci	 i	 přespolní,	
přátelé	divadla	a	vůbec	všichni!
	 Karasovo	 divadlo	 právě	 vstupuje	
do	 své	 páté	 sezóny.	 Ano,	 už	 je	 to	 tak,	
čas	utíká	a	divadlo	se	 za	 tu	dobu	posu-
nulo	zase	o	kousek	dál.	Máme	za	sebou	
už	 čtyři	 roky.	Čtyři	 roky	pilné	 a	poctivé	

práce,	 ve	 kterých	 jsme	 pro	 vás	 nachys-
tali	a	nazkoušeli	pět	představení,	z	toho	
tři	 pohádky.	 V	 průběhu	 těchto	 let	 jste	
se	s	námi	také	mohli	potkat	na	různých	
akcích.	 Spolupracovali	 jsme	 s	 městem	
Tišnov	na	oslavách	100	let	výročí	repub-
liky,	při	otevírání	Cesty	hrdelního	práva,	
byli	jsme	součástí	hodů,	účinkovali	jsme	
na	 festivalu	 Tyjátrfest	 pořádaném	 DSO	
Tišnovsko	 v	 Předklášteří,	 Doubravníku	

a	Šerkovicích,	 zavítali	 jsme	s	pohádkou	
do	Rohozce,	několikrát	jsme	byli	pozváni	
do	 obce	 Březina,	 kde	 jsme	 hráli	 frašku	
na	 hodech	 a	 při	 rozsvěcení	 vánočního	
stromu,	 a	 členové	 našeho	 souboru	 vy-
stoupili	 na	 slavnostním	 otevření	 Vokou-
novy	vyhlídky.	Prostě	se	s	námi	můžete	
potkávat	i	mimo	divadelní	sál.	
	 Po	letošním	úspěšném	uvedení	pohád-
ky	 Princové	 jsou	 na	 draka,	 která	 měla	
premiéru	na	začátku	léta,	jsme	se	v	září	
zúčastnili	 s	 touto	pohádkou	Tyjátrfestu,	
tentokráte	 v	 Borovníku.	 Je	 skvělé,	 že	
jsou	 i	další	možnosti,	 jak	zpřístupnit	di-
vadlo	a	kulturu	vůbec	lidem,	kteří	nejsou	
přímo	z	Tišnova.	
	 V	polovině	září,	nebojácně	v	pátek	13.,	
jsme	si	mohli	poprvé	vyzkoušet	zahranič-
ní	angažmá.	Měli	jsme	tu	čest	reprezento-
vat	město	Tišnov	v	Seredi,	kam	jsme	za-
vítali	jako	hosté	při	setkání	partnerských	
měst	v	projektu	„Umenie	bez	hranic“.	Vy-
stoupili	 jsme	zde	s	naší	poslední	pohád-
kou	Princové	jsou	na	draka.	Představení	
se	odehrálo	v	krásném	prostředí	přírodní-
ho	amfiteátru,	před	zraky	skoro	tisícovky	
nadšených	dětí	z	místních	škol.	Je	to	pro	
nás	velká	 zkušenost.	Pohádka	měla	ob-
rovský	úspěch,	líbila	se	nejen	dětem,	ale	
i	 představitelům	 města	 v	 čele	 s	 panem	
primátorem.	 Bylo	 to	 velice	 příjemné	 se-
tkání	a	musím	říct,	že	se	o	nás	v	Seredi	

starali	opravdu	senzačně.	I	po	těch	letech	
je	vidět,	že	naše	národy	mají	k	sobě	ve-
lice	 blízko.	 Tímto	 bych	 chtěl	 poděkovat	
za	 tuto	 příležitost	 našemu	 panu	 staros-
tovi	a	městu	za	projevenou	důvěru	a	mož-
nost	naše	město	reprezentovat.	
	 Teď	máme	podzim	a	mnohé	z	vás	jistě	
zajímá,	co	chystáme	nového.	Ano,	dáváme	
si	 trochu	na	čas,	ale	připravujeme	novou	
hru,	kterou	začneme	zkoušet	v	nejbližších	
dnech.	 Jediné,	 co	 lze	 snad	 prozradit,	 je,	
že	 se	 bude	 jednat	 o	 divadelní	 hru,	 tento-
kráte	spíše	pro	dospělé,	která	je	sepsaná	
na	motivy	loupežnické	pohádky	Karla	Čap-
ka.	Premiéru	plánujeme	na	jaro	2020.	Ur-
čitě	se	ale	nemusíte	bát,	že	do	té	doby	ne-
budeme	hrát.	Pro	velký	úspěch	a	na	vaše	
mnohá	přání	budeme	opakovat	před	Váno-

KArASOVO dIVAdlO NejeN V SeredI
Marcela Wagnerová, Martina Sikorová, Jiří Veselý

V září reprezentovali herci z Karasova divadla město Tišnov v Seredi, kam zavítali jako hosté při setkání partnerských měst v projektu „Umenie 
bez hranic“. Vystoupili tam s pohádkou Princové jsou na draka. Foto: Rudolf Tóth

Foto: Rudolf Tóth

Foto: Rudolf Tóth
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	 Desetiletou	 intenzivní	 činností	 spo-
lečnosti	 Art	 Periscope,	 s.	 r.	 o.,	 v	 oboru	
kulturním	 (54	 výstav	 a	 ostatních	 umě-
leckých	akcí,	10	výstav	betlémů,	vydání	
10	regionálních	kalendářů	a	4	publikací	
atd.)	 jsme	 se	 dostali	 do	 povědomí	 ná-
vštěvníků	nejenom	tišnovského	regionu.	
V	 srpnu	 2019	 však	 došlo	 k	 organizační	
změně	 našeho	 záměru	 a	 ze	 společnosti	
s	ručením	omezeným	se	stala	nezisková	
organizace	s	názvem	Art	Periscope,	z.	s.	
	 Hlavním	 cílem	 je	 a	 bude	 zachovávat	
a	 připomínat	 umělecké	 tradice	 a	 hod-
noty,	 zejména	 tišnovského	 regionu,	 se	
snahou	zvyšovat	finanční	podporu	a	zisk	
dotací	 a	 grantů	 pro	 tyto	 účely.	 Rovněž	
chceme	i	nadále	vyhledávat,	podporovat	
a	prezentovat	regionální	výtvarníky.	Spo-
lek	Art	Periscope,	z.	s.,	bude	pro	uvede-
ný	záměr	vytvářet	i	vlastní	umělecká	díla	
(dřevěné	plastiky,	obrazy,	betlémy,	 foto-

grafie,	koláže)	a	zajišťovat	svoji	vydava-
telskou	 činnost	 (publikace	 a	 regionální	
kalendáře).
	 Změnou	 formy	 spolku	 dochází	 k	 oče-
kávanému	 rozšíření	 počtu	 členů	 zajíma-
jících	se	o	tuto	oblast	(vstoupit	do	spolku	
může	každý,	kdo	souhlasí	s	jeho	stanova-
mi),	a	navíc	nová	právní	forma	zvýší	šan-
ci	 na	 dosažení	 větší	 grantové	 a	 dotační	
podpory	regionálním	projektům.	
	 První	členská	schůze	spolku	se	kona-
la	 ve	 středu	 25.	 září	 2019	 v	 restauraci	
Na	Skleníku	v	Tišnově.	Celkem	se	zatím	
přihlásilo	a	bylo	přijato	24	členů	a	7	sym-
patizantů.	 Kromě	 stálých	 patriotů	 pů-
vodního	 Art	 Periscope,	 s.	 r.	 o.,	 projevili	
zájem	o	 členství	 např.	 honorární	konzul	
Litevské	republiky	Ing.	Petr	Sláčala,	br-
něnský	 malíř	 JUDr.	 Stanislav	 Sedláček,	
majitel	 firmy	 BAUMAT	 s.	 r.	 o.	 Ing.	 Jo-
sef	 Kavalec,	 vrchní	 sládek	 a	 předseda	
představenstva	a.	s.	pivovaru	Vorkloster	
MUDr.	Jan	Maláska	a	další	skvělí	lidé.

	 V	 průběhu	 schůze	 byli	 také	 odhla-
sováni	 dva	 čestní	 členové	 spolku,	 a	 to	
prof.	MUDr.	Anton	Kollár,	DrSc.,	a	malíř	
jižní	Moravy	Antonín	Vojtek.	Oběma	vý-
znamným	osobnostem	děkujeme,	že	s	no-
minací	souhlasili	a	čestné	členství	přijali.
	 Na	 závěr	 byl	 odsouhlasen	 návrh	 čin-
nosti	 na	 nejbližší	 období,	 a	 tak	 se	 mů-
žete	 těšit	 na	 vydání	 dalšího	 kalendáře	
s	 názvem	 Významné	 stromy	 Tišnovska	
2020	nebo	na	výstavu	k	85.	narozeninám	
malíře	Antonína	Vojtka,	 dále	na	unikát-
ní	 výstavu	v	 zámecké	 jízdárně	v	Třebíči	
s	 názvem	 Betlémy	 z	 Tišnovska,	 na	 tra-
diční	výstavu	v	OÚ	Předklášteří	Betlémy	
a	kostely	nebo	na	výstavu	betlémů	v	době	
vánočních	svátků	v	tišnovském	muzeu.
	 Věříme,	 že	 tato	 transformace	 přispě-
je	 k	 naplnění	 všech	 našich	 uměleckých	
záměrů	 a	 spolek	 Art	 Periscope,	 z.	 s.,	
úspěšně	 naváže	 na	 dosavadní	 desetile-
tou	činnost.	Vše	ostatní	o	nás	se	dočtete	
na	www.artperiscope.cz.	

ci	pohádku	Princové	jsou	na	draka.	A	víme	
už	i	přesné	datum.	Bude	to	neděle	22.	12.	
a	odehrajeme	opět	dvě	představení.	Tátové	
můžou	vzít	své	ratolesti	do	divadla	a	ma-
minky	 mohou	 v	 klidu	 dodělat	 poslední	
předvánoční	přípravy	nebo	můžou	jít	spolu	
s	 nimi	 na	 rodinnou	 podívanou	 plnou	 pís-
niček	a	zábavy	a	užít	si	pěkné	odpoledne.	
Proto	vás	všechny	zveme,	přijďte	nasát	vá-
noční	atmosféru	a	na	chvíli	se	v	tom	shonu	
zastavit	a	pobavit	se.
	 Dále	 chystáme	 ples.	 Chceme	 navázat	
na	loňský	ples	ke	stoletému	výročí	repub-
liky	a	obnovit	tak	tradici	sokolských	ple-
sů,	tentokráte	ovšem	až	v	plesové	sezoně,	
a	to	konkrétně	v	lednu	(25.	1.	2020)	a	pro-
běhne	pod	názvem	Bleděmodrý	ples.	
	 A	mohu	prozradit,	 že	už	hledáme	ná-
mět	na	novou	další	pohádku.	 Jak	vidíte,	
tak	Karasovo	divadlo	nezahálí,	 a	byť	už	
vstupujeme	po	obnovení	divadelního	sou-
boru	do	pátého	roku,	tak	jsme	pořád	živý	
organismus.	Někdo	odejde	a	jiný	zase	při-
jde,	ale	myšlenka	dělat	divadlo	ochotně,	
dobře	a	s	radostí	stále	zůstává.	Tak	po-
kud	by	měl	někdo	chuť	a	zájem	si	s	námi	
zahrát	 anebo	 s	 něčím	 pomáhat,	 rádi	 ho	
mezi	sebou	uvítáme.	Můžete	za	námi	při-

jít	 každý	 čtvrtek	 od	18.00	hodin	 do	 tiš-
novské	sokolovny.	
	 Za	 nás,	 ochotníky	 Karasova	 divadla,	
vám	 všem	 přeji	 krásný	 podzim	 a	 bude-

me	se	o	Vánocích	těšit	na	setkání	s	vámi	
a	vašimi	dětmi	v	sokolovně.	Veškeré	info	
o	nás	naleznete	na	stránce	www.karaso-
vodivadlo.cz	anebo	www.	sokoltisnov.cz.

ArT perISCOpe Se měNí, pOSIluje A pláNuje
Zdeněk Jílek

Dospělí i dětští členové Karasova divadla na prknech, co znamenají svět.
Foto: archiv Karasova divadla
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INZERCE

Koupím
obrazy malířů

Jambor, Emler, Lukášek, 
Zezula a jiné

staré obrazové rámy
hutní sklo Škrdlovice

vázy, skleněné objekty

Luboš Koudelka, Strážek
tel. 605 433 665

koudelka.lubos@centrum.cz



TN 11/2019 35

	 Pátý	 ročník	 celostátní	 akce	 ČOS	 Noc	 sokoloven	 se	 vyda-
řil.	Děti	plnily	úkoly	nejen	v	 tělocvičně,	ale	 i	 venku	na	hřišti.	
V	tělocvičně	skákaly	přes	bednu,	šplhaly	o	tyči	ať	už	klasicky,	
nebo	průsíkováním,	seznamovaly	se	s	bradly	a	některé	zkoušely	
i	 salto.	Venku	na	hřišti	pak	skákaly	do	písku,	házely	míčkem	
na	cíl,	 ale	 také	chodily	na	chůdách,	po	 laně	a	 střílely	 z	 luku.	
S	divadelníky	zpívali	písničky	z	pohádek.	Když	už	se	blížil	večer,	
sešli	se	malí	i	velcí	u	ohně	na	starém	antukovém	hřišti,	opekli	si	
špekáčky,	hráli	vikingskou	hru	kubb	a	povídali	si.	
	 Několik	odvážlivců	se	rozhodlo	dostát	jménu	akce	a	přenocovat	
v	sokolovně.	Odvážlivci	se	setkali	v	šatně,	kde	se	vybavili	baterkou,	
tužkou	a	papírem	a	vyrazili	do	setmělé	sokolovny	hledat	tajemnou	
zprávu.	 Úkolem	 bylo	 najít	 30	 reflexních	 koleček	 rozmístěných	
po	sokolovně	a	zapsat	si	jednotlivé	kousky	zprávy,	které	na	nich	
byly	uvedeny.	Úspěšní	hledači	se	pak	sešli	v	zasedací	místnosti,	
kde	se	vyzbrojili	na	nadcházející	bitvu	s	padouchy	o	poklad.	Bitva	
proběhla	v	tělocvičně,	padouši	se	sice	bránili	zuby	nehty,	ale	na-
konec	podlehli	přesile	a	poklad	byl	získán.	Po	bitvě	se	už	všichni	
uložili	ke	spaní.	Spalo	se	v	tělocvičně	na	dlouhých	kobercích.	Ještě	
se	četly	sokolské	pohádky	a	zazněly	 i	sokolské	písně.	Ale	nako-
nec	všichni	rychle	usnuli.	Ráno	po	probuzení	byla	malá	rozcvička	
na	protažení.	Pak	už	se	děti	pobalily	a	odebraly	se	na	společnou	
snídani	v	zasedací	místnosti.
	 Takováto	akce	by	se	neobešla	bez	dobrovolníků,	kterých	vzhle-
dem	k	rozmanitosti	akce	bylo	potřeba	hodně,	a	bez	sponzorů.	Za	špe-
káčky	děkujeme	firmě	Steinhauser	a	za	pitíčka	firmě	Vitar.	
	 Těšíme	se	na	další	rok.	A	vy?

	 Sokol	Tišnov	se	v	září	zúčastnil	celostátní	akce	ČOS	Sokol	
spolu	v	pohybu,	tentokrát	s	cílem	otestovat	zdatnost	široké	ve-
řejnosti.	 Pro	 každou	 věkovou	 kategorii	 jsme	 vybrali	 tři	 cviky.	
Úkol	společný	pro	všechny	kategorie	byl	test	reakce,	kdy	bylo	
potřeba	co	nejdříve	zachytit	padající	předmět	–	pravítko.	Před-
školáci	ve	věku	tři	až	šest	let	zkoušeli,	 jak	dlouho	vydrží	stát	
na	jedné	noze	a	jak	daleko	doskočí.	Pro	věkově	nejširší	katego-
rii	dětí	a	dospělých	(od	6	do	60	let)	jsme	vybrali	fyzicky	nároč-
ný	test	stoj-dřep-vzpor-dřep-stoj	hodnotící	rychlostní	vytrvalost	
a	skok	z	místa.	U	seniorů	(plus	60	let)	jsme	testovali	flexibilitu	
kyčelního	kloubu	(předklon)	a	sed-vztyk	ze	židle.	
	 Testování	probíhalo	 celý	 týden,	 aby	 se	na	všechny	dostalo.	
Této	akce	využilo	necelých	200	účastníků	z	 řad	sokolů	a	dal-
ších	sportovců,	ale	i	někteří	náhodní	kolemjdoucí.	Všichni	ihned	
mohli	zjistit,	jak	si	stojí	ve	výkonnostních	tabulkách	a	od	ČOS	
dostali	malou	upomínku.	
	 Odkaz	na	tabulku	s	výsledky	tišnovského	testování	je	k	dis-
pozici	na	www.sokoltisnov.cz	u	podrobností	o	akci.	

spolkový život

NOC SOKOlOVeN
Hana Hrabcová

TeSTOVáNí zdATNOSTI
Hana Hrabcová

U příležitosti ČOS Noc sokoloven plnily děti různé úkoly, například 
venku na hřišti chodily po laně. Foto: Kristýna Machová

Sokol Tišnov otestoval fyzickou zdatnost široké veřejnosti.
Foto: Kristýna Machová
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	 Stál	u	zrodu	Občanského	fóra,	byl	za-
stupitelem,	 ujel	 čtvrt	 miliónu	 kilometrů	
na	 kole,	 v	 padesáti	 vylezl	 těsně	 pod	 vr-
chol	 Mont	 Blancu,	 hraje	 v	 Tišnovském	
komorním	 orchestru	 a	 mnozí	 jej	 pama-
tují	 jako	 lékárníka	v	Lomnici.	To	vše	 je	
Mgr.	 Jan	 Modrák,	 donedávna	 více	 než	
50	 let	 občan	 Tišnova.	 Píšu	 o	 něm	 jako	
o	Honzovi;	je	to	totiž	můj	bývalý	soused	
ze	sídliště	pod	Květnicí.

	 Narodil	 se	 roku	1950	v	Ostravě,	 v	ní	
prožil	 rané	dětství;	 7	 let	 poté	 se	přistě-
hoval	 do	 Tišnova,	 tatínek	 tu	 byl	 ředite-
lem	OÚNZ.	V	roce	1969	Honza	maturoval	
na	 zdejším	 gymnáziu,	 poté	 vystudoval	
v	 Bratislavě	 farmacii.	 Prvním	 pracoviš-
těm	byla	lékárna	v	Boskovicích,	kam	jez-
dil	denně	na	kole.	Po	vojně	v	Písku	na-
stoupil	do	lékárny	v	Lomnici,	tu	o	mnoho	
let	 později	 zprivatizoval	 a	 vydržel	 v	 ní	
až	do	důchodu.	Teprve	nedávno	 lékárnu	
prodal,	krátce	před	 tím	za	 to	v	Lomnici	
koupil	domek	a	pobývá	tu	dodnes.
	 Mládí	 strávil	 v	činžáku	pod	nemocni-
cí;	běhal,	 jezdil	na	kole,	po	vojně	se	za-
čal	věnovat	triatlonu,	třikrát	zvládl	 jeho	
nejdelší	variantu,	tzv.	ironmana.	Dodnes	
holduje	 horské	 turistice.	 „S rodiči jsme 
jezdili do hor, já jsem to pak vytáhl o něco 
výš. Rád jsem býval v Julských Alpách, Vy-
sokých Tatrách, na Fagaraši či Piatra Crau-
lui. Hřeben Roháčů a Západních Tater jsem 
prošel snad stokrát – v létě i zimě. Měl jsem 
nabídku na cestu do Himálají, ale k tomu 
už nedošlo.“	Zabýval	se	hudbou,	studoval	

u	učitele	Hortvíka	hru	na	housle	a	hlásil	
se	na	konzervatoř.	„Věnoval jsem se tomu 
méně, než bylo třeba, byl jsem nesoustředě-
ný, rozlítaný a přiznám, že i lenošný.“
	 Na	 podzim	 1975	 se	 oženil	 s	 Alenou	
Všianskou	 z	 Brna,	 která	 chodila	 rovněž	
na	tišnovské	gymnázium,	jen	o	dva	roky	
níž.	Postupně	se	jim	narodily	tři	děti,	dva	
synové	a	dcera.	V	 roce	1994	 rodinu	po-
tkala	životní	tragédie,	když	staršího	syna	

Filipa	srazila	v	Brně	tramvaj	a	on	nehodu	
nepřežil.	Následné	měsíce	plné	žalu	ved-
ly	paradoxně	k	tomu,	že	se	Honza	vrátil	
k	 hudbě.	 „Asi jsem ze zoufalství i trochu 
pil, až mi přítel Zdeněk Dostál řekl ,já už se 
na tebe nemůžu dívat, opraš housle a přijď 
si zahrát.’ Třicet let jsem ten hudební nástroj 
nedržel v ruce, ale znovu mě to chytlo a drží 
dosud.“
	 Po	 listopadu	 89	 vstoupil	 Jan	 Modrák	
do	komunální	politiky,	ale	tento	krok	měl	
své	dávné	hluboké	kořeny.	„Od mládí jsem 
poslouchal západní rozhlas, citlivě jsem 
vnímal hrůzu obou totalit. Nenávist ke ko-
munistům jsem zdědil po rodičích a byla 
nezměrná. Nadějí byla už ,dubčekiáda’, 
ale přinesla tanky, zklamání a slzy. Chys-
tal jsem se na emigraci do Austrálie, jenže 
maminka mi řekla ,počkej, až tu nebudu‘. 
Už jsem byl smířen, že dožiju v totalitě, 
když nastoupil Gorbačov. Nadchl mne a dal 
mi novou naději. Po předchozích bolševic-
kých gerontech tu byl najednou usměvavý 
pán, který chodil mezi normální lidi. Navíc 
v Polsku sílila pozice Solidarity a všemu 

pomáhaly i činy papeže Jana Pavla II. Bylo 
jasné, že sovětský blok se hroutí. Přidal se 
úprk občanů NDR za železnou oponu, uvol-
nění hranic mezi Maďarskem a Rakouskem; 
jevilo se to tak, že vládcové si bez Brežněva 
nevědí rady a bojí se zasáhnout. Čekal jsem, 
až to řachne i u nás, a když došlo ke střetu 
na Národní třídě, bylo jasné, že je to tady.”
	 Těsně	 před	 tím	 Honza	 úspěšně	 ini-
cioval	petici	proti	pořádání	motocyklové	
Šestidenní	 na	 Vysočině,	 pak	 už	 přišlo	
Občanské	 fórum.	 „Poprvé jsme se sešli 
u Aleše Jeřábka a postupně se to rozběhlo až 
k volbám a demokracii. Musím připomenout 
některá jména lidí, kteří u toho od začátku 
či o něco později byli: Ladislav Opatrný, Jiří 
a Petr Kvíčalovi, Josef Sysel, manželé Ma-
tyskovi, Petr Fruhwirt, Karel Švábenský, 
Karel Smolka, Jitka Veselá, JUDr. Schnur, 
inženýři Vašíček a Závišek, pan Zavřel…“
	 Jan	Modrák	byl	kooptován	do	zastupi-
telstva,	po	volbách	1990	se	stal	 radním	
za	Občanské	fórum,	v	dalších	pak	úspěš-
ně	 kandidoval	 za	 Sdružení	 nezávislých	
podnikatelů,	 ale	 v	 roce	1996	abdikoval.	
„Byl jsem v krajně těžkém a složitém ži-
votním období, často jsme těsně prohrá-
vali řadu hlasování a neprojevil jsem dost 
pevnosti, abych pokračoval. Vadilo mi, že 
po původních představách o čestném podni-
kání vlastně umetáme cestičky těm, kterým 
jde jen o majetek, a my jim děláme stafáž. 
Dnes vůbec netvrdím, že jsem měl tehdy 
na vše správný názor. Při jednáních o ob-
nově vodních zdrojů jsem byl třeba proti 
vírskému přivaděči s tím, že lokální zdroje 
budou stačit, ale velmi jsem se mýlil…“
	 Po	krátkém	členství	v	ODS	Honza	ze	
strany	odešel	pro	nesouhlas	s	Václavem	
Klausem.	„Ten pán tehdy zhasl, ale jen ně-
kterým řekl, že zháší,“	komentuje	to	dnes.	
A	jaké	jsou	podle	Jana	Modráka	výsledky	
toho	všeho?	„Máme se po hmotné stránce 
nejlépe v dějinách, ale je otázka, zda v mo-
rálních, mravních a duchovních sférách tomu 
není jinak.“	 Dále	 říká:	 „Bojím se vzniku 
nových, dosud netušených totalit, děsí mne 
celosvětové plýtvání vším i nezvládnutá 
imigrace lidí jiných etnik. Musíme si udržet 
slušnost a zdravý rozum, což znamená třeba 
i přispět k odmítnutí genderového šílenství 
a potvrdit linii člověk–rodina–stát.“

senioři

udržeT SI SluŠNOST A zdrAVý rOzum…
říKá jAN mOdráK

Václav Seyfert

Dvě charakteristické podoby Jana Modráka. S dcerou Terezkou na hřebeni svého nejob-
líbenějšího pohoří – slovenských Roháčů a s houslemi při jednom z koncertů Tišnovského 
komorního orchestru. Foto: archiv Jana Modráka
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	 Máte	ráda	děti	a	chybí	Vám	jejich	společnost?	Staňte	se	„ná-
hradní	babičkou“!	Možná	Vaši	potomci	už	odrostli,	vnoučata	jsou	
zatím	v	nedohlednu	a	chtěla	byste	někdy	trávit	čas	s	mladou	ge-
nerací.	Možná	chcete	dát	svému	volnému	času	nový	rozměr.	

	 Služba	TROJLÍSTEK	sblížení	tří	generací®	Vám	nabízí	zpro-
středkování	kontaktu	s	rodinou	ve	Vašem	okolí,	která	hledá	po-
moc	při	péči	o	své	ratolesti.	Získáte	tak	jedinečnou	příležitost	
stát	se	součástí	života	této	rodiny,	předávat	dál	své	zkušenosti	
a	dělit	se	o	lásku,	radosti	i	starosti.	Přímo	v	Tišnově	se	na	Vás	
těší	mladá	rodinka	se	dvěma	holčičkami.
	 Centrum	pro	 rodinu	a	 sociální	 péči	 v	Brně,	 které	 službu	
Trojlístek	 zajišťuje,	Vám	poskytne	podporu	během	Vaší	 spolu-
práce	s	 rodinou.	Těšit	 se	můžete	 také	na	akce,	které	v	 rámci	
služby	probíhají.	V	září	se	například	babičky	se	svými	„náhrad-
ními	vnoučaty“	mohly	v	Lipce	dozvědět	spoustu	nového	o	pěsto-
vání	bylinek	a	zeleniny	na	zahrádce	a	v	říjnu	se	sešly	na	pravi-
delném	sdílení	při	akci	Kafe	s	Trojlístkem.

Více	informací	naleznete	na:
www.	trojlistek.com	a	přihlásit	se	můžete	
na	tel.	605	234	509
nebo	e-mail:	trojlistek@crsp.cz.

senioři

pOTřeBujeme Se NAVzájem!
Kateřina Brücknerová, vedoucí služby Trojlístek

	 „Dnešní	dobrý	skutek	už	mám	za	se-
bou,“	 říká	 s	 úsměvem	 sympatická	 paní,	
která	 vhodila	 do	 zapečetěné	 pokladnič-
ky	příspěvek	na	domácí	hospicovou	péči	
a	odnesla	si	od	nás	chutný	koláč.	Stejně	
tak	přispívali	během	celého	dne	na	stán-
cích	v	Tišnově	a	Kuřimi	náhodní	kolem-
jdoucí	a	také	ti,	kteří	za	námi	přicházeli	
cíleně	 –	 přispět	 na	 domácí	 hospicovou	
péči	 a	 zároveň	 se	 s	 námi	 podělit	 o	 své	
životní	 zkušenosti	 a	 příběhy,	 poděkovat	
za	 péči	 nebo	 prostě	 jen	 vyjádřit	 vděk	
za	 to,	 že	 služba	pečující	 o	nevyléčitelně	
nemocné	v	našem	regionu	je.
	 Dali	 jste	 nám	 pocítit	 neskutečnou	
podporu	 pro	 realizaci	 služby	 Domácí	
hospicové	péče,	která	je	ze	strany	rodin	
a	 pacientů	 velice	 žádaná,	 ale	 z	 důvodu	
její	 celoroční	 24hodinové	 dostupnosti	
také	velice	personálně	 i	 finančně	nároč-
ná	a	její	provoz	je	do	velké	míry	závislý	
na	dotacích,	grantech	a	sbírkách.
	 Velké	 díky	 patří	 také	 zaměstnancům	
všech	firem	a	organizací,	které	se	s	námi	

do	 sbírky	 zapojily	 a	 ve	 kterých	 jsme	
za	příspěvky	na	hospicovou	péči	 rozdali	
více	než	1	400	koláčů.	V	ulicích	Kuřimi	
jste	 mohli	 s	 koláči	 potkat	 dobrovolníky	
ze	SOŠ	a	SOU	Kuřim	a	v	Tišnově	nám	vy-
pomáhali	žáci	ze	Střední	školy	a	Základ-
ní	školy	Tišnov,	která	s	námi	dlouhodobě	
spolupracuje	 a	 v	 dobrovolnické	 činnosti	
nám	vždy	vychází	vstříc.
	 Zvláštní	poděkování	patří	pekárnám	No-
vojan	Čebín	a	Karlova	pekárna	za	dodávku	
výborných	 koláčů,	 z	 nichž	 část	 věnovala	
Karlova	pekárna	jako	sponzorský	dar.
	 Děkujeme	firmám	a	jejich	zaměstnan-
cům:		ČSAD	Tišnov,	Hasičský	záchranný	
sbor	 Tišnov,	 Koral,	 Mertastav,	 Mouka	
Tišnov,	Podhorácké	muzeum	Předklášte-
ří,	Siemens	Electric	Machines,	Thuasne	
ČR,	 Tyco	 Electronics	 Czech,	 Věznice	
Kuřim,	Vitar,	ZŠ	Dolní	Loučky,	ZŠ	a	MŠ	
Předklášteří	 a	 všem	 ostatním	 jednotliv-
cům,	kteří	přispěli.
	 Celkový	 výtěžek	 sbírky	 bude	 znám	
po	 úředním	 rozpečetění	 pokladniček,	
které	 bohužel	 neproběhlo	 do	 uzávěrky	
Tišnovských	novin.	O	výši	výtěžku	vás	bu-

deme	informovat	na	webových	a	faceboo-
kových	stránkách	Oblastní	charity	Tišnov.
 Do sbírky se zapojili také studentky 
a studenti SŠ a ZŠ Tišnov. Jejich článek si 
přečtěte na webu Tišnovských novin.

SBírKA KOláč prO HOSpIC Se VYVedlA
Marta Rémanová

Sbírka Koláč pro hospic se opravdu vyved-
la, koláče nám mizely doslova pod rukama. 

Foto: archiv Oblastní charity Tišnov
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	 Čas	 teče	 jako	 voda	 a	 nezadržitelně	 se	 blíží	
okamžik,	který	jsem	před	třiceti	lety	prožíval	tak	
silně,	jak	jej	jen	může	prožívat	kluk,	který	osla-
vil	osmnáct	let.	Byl	jsem	čerstvě	plnoletý,	což	je	

věk,	ve	kterém	se	v	každé	bytosti	(u	jedné	dříve,	u	druhé	později)	
utváří	hodnotový	systém,	věk,	ve	kterém	prožívá	první	opravdo-
vé	lásky,	věk,	v	němž	začíná	hledat	své	místo	na	světě.	A	právě	
v	této	době	přišel	onen	zázrak,	kterému	se	říká	sametová	revolu-
ce.	Každou	generaci	lidských	pokolení	něco	zásadně	ovlivní,	mé	
prarodiče	ovlivnila	druhá	světová	válka	a	nástup	komunistické	
diktatury,	mé	rodiče	ovlivnil	rok	68	s	invazí	„přátelských“	vojsk	
a	normalizací,	no	a	moji	generaci	ovlivnil	listopad	1989	a	příchod	
svobody.	Kolikrát	jsem	se	jako	mladý	díval	skrz	prsty	na	některé	
postoje	předků	a	tak	nějak	mi	nedocházelo,	že	ty	postoje	se	vy-
tvářely	v	dobách	ohrožení	a	nesvobody.	Moje	generace	se	narodi-
la	do	nesvobody,	prožila	převratnou	událost,	po	níž	následovalo	
třicet	let	vývoje	a	učení	se,	jak	se	svobodou,	demokracií	a	zcela	
neznámým	tržním	hospodářstvím	nakládat.	Dnes	bych	s	jistou	mí-
rou	nadsázky	řekl,	že	lidé	mé	generace	se	stali	pokusnými	králíky	
cesty	k	normálním	společenským	poměrům.
	 Ale	zpět	k	oné	zázračné	době.	Dodnes	si	vzpomínám	na	za-
plněné	Václavské	náměstí	plné	českých	vlajek,	na	demonstrace	
na	náměstí	Svobody	v	Brně,	na	vtipné	projevy	pánů	z	Prognos-
tického	ústavu.	Tehdy	se	nám	ty	bonmoty	Miloše	Zemana	vůči	
bolševikům	 líbily.	Fascinoval	nás	 i	kultivovaný	a	zjevně	velmi	
chytrý	Václav	Klaus.	Slzeli	 jsme	u	toho,	když	Marta	Kubišová	
zpívala	svoji	modlitbu,	stejně	tak	když	začal	zpívat	Karel	Kryl.	
Vzpomínám	na	manifestaci	na	Letné	i	na	generální	stávku,	kdy	
už	bylo	jasné,	že	se	vše	otočí	správným	směrem.	Nebylo	to	jen	
tak,	objevily	se	obavy,	jestli	do	naší	země	opět	nevtrhnou	rudá	
vojska.	Když	jsem	tehdy	viděl	sešikované	policejní	jednotky	a	li-
dové	milice	pod	 Janáčkovým	divadlem,	které	čekaly	na	povel,	
aby	rozprášily	naši	demonstraci,	bál	jsem	se.	Ale	nakonec	přišel	
okamžik	uvolnění,	lidem	jako	by	spadl	strašně	těžký	kámen	ze	
srdce.	Vzpomínám	si	na	tu	proměnu,	na	 lidi,	kteří	byli	k	sobě	
najednou	ohleduplní	a	laskaví,	na	to,	jak	všichni	táhli	za	jeden	
provaz,	na	ideály	a	víru	v	lidskou	důstojnost.	Obecně	víru	v	to,	
že	 nyní	 už	 bude	 vše	 jen	 lepší.	 Symboly	nové	doby	 se	 pro	nás	
stali	studenti	coby	nastupující	generace,	navrátivší	se	disidenti	
i	duchovní	coby	nositelé	morálních	hodnot	a	nepochybně	Václav	
Havel,	první	svobodně	zvolený	prezident	od	dob	první	republiky.	
Najednou	zmizely	ostnaté	dráty	na	hranicích	naší	země,	zača-
li	jsme	cestovat	po	celém	světě,	přišlo	opravování	našich	měst	
a	vydali	jsme	se	na	dlouhou	cestu	ke	svobodné	společnosti.
	 Dnešní	 životní	 standard	 se	 stal	 pro	 mnohé	 a	 zejména	 pro	
nastupující	 generace	 samozřejmostí.	 Je	 přece	 normální	 jezdit	
po	 světě,	 učit	 se	 cizím	 jazykům,	 nakupovat	 drahé	 zboží,	 svo-
bodně	 se	 projevovat,	 stavět	 domy	 a	 kupovat	 auta.	 Když	 jsem	
se	o	mých	prožitcích	z	dob	něžné	revoluce	bavil	se	svými	dětmi	
nebo	s	přáteli	mladé	generace,	s	překvapením	jsem	zjistil,	že	je	
to	pro	ně	vlastně	už	historie	a	cosi	neživého.	Stejně	 tak	 jsem	
s	 ještě	větším	překvapením	zjistil,	že	se	ve	školách	o	novodo-
bých	dějinách	téměř	neučí	a	že	se	pro	mnoho	lidí	z	výročí	17.	lis-
topadu	stal	jen	další	státní	svátek,	kdy	nemusejí	do	práce.

	 Troufám	si	říci,	že	dnes	žijeme	v	době	blahobytu.	Ale	ten	bla-
hobyt	jako	by	nám	zakryl	oči,	zacpal	uši	a	uzavřel	srdce.	V	tom	
nejsvobodnějším	médiu	dnešní	doby	na	internetu	se	objevují	in-
formace,	 které	 člověku	 občas	 vyrazí	 dech,	 tedy	 alespoň	 mně.	
Ať	už	se	jedná	o	bagatelizaci	sametové	revoluce,	nebo	zlostné	
a	urážlivé	výroky	směrem	k	panu	prezidentu	Havlovi	či	zesměš-
ňování	studentského	hnutí,	v	tom	výčtu	by	se	dalo	pokračovat	
do	nekonečna.	Marně	si	člověk	může	lámat	hlavu	nad	tím,	kdo	
jsou	autoři	 těchto	 textů	a	 jaké	mají	pohnutky.	Kde	se	bere	 ta	
nenávist,	nevraživost	a	zášť?	Horší	je	fakt,	že	si	nastupující	ge-
nerace	často	není	schopna	ověřovat	fakta,	a	pokud	čerpá	z	in-
ternetu,	 často	 je	 to	 téměř	nemožné.	A	 tak	si	polopravdy	a	 lži	
začnou	 žít	 vlastním	 životem.	 Pokud	 k	 tomu	 připočteme	 fakt,	
že	se	někteří	ústavní	činitelé	přímo	podílejí	na	vytváření	těchto	
nepodložených	 tvrzení	 a	 nebojím	 se	 říci	 přímo	 lží,	 není	 se	 co	
divit,	že	se	to,	co	vnímáme	jako	pravdu,	začíná	z	našeho	vědomí	
vytrácet.	A	s	vytrácením	pravdy	se	začíná	vytrácet	i	láska	k	bliž-
nímu	a	morální	hodnoty	jako	takové.

	 Ideály	lidskosti,	které	si	moje	generace	odnesla	z	doby	same-
tové	 revoluce,	 jsou	pod	dennodenním	 tlakem	chování	novodo-
bých	„elit“,	které	se	odvozují	od	konzumu	a	honby	za	úspěchem.	
Stejně	tak	jsou	pod	tlakem	minoritních	zájmových	skupin,	které	
bez	ohledu	na	celek	prosazují	jen	své	vlastní	ideologické	zájmy.	
Zdá	se,	jako	by	normální	prostý	člověk	byl	tvorem	určeným	k	vy-
hynutí,	 a	 to	 přesto,	 že	 normální	 prostí	 lidé	 tvoří	 páteř	 tohoto	
světa.	Zdá	se,	jako	by	projevy	laskavosti,	ohleduplnosti	a	úcty	
k	druhým,	kterými	byla	prodchnuta	doba	před	třiceti	lety,	najed-
nou	z	našich	životů	začaly	mizet.	Země	je	polarizovaná	a	zku-
šení	manipulátoři	v	lidech	vytvářejí	pocit	strachu.	Strachu	o	to,	
že	 lidé	 přijdou	 o	 ten	 blahobyt,	 ke	kterému	 se	 pracně	 dopach-
tili.	Před	rokem	1989	lidé	měli	strach	o	svoji	svobodu	a	často	
o	své	životy.	Ten	rozdíl	v	tom,	o	co	měli	lidé	strach	tehdy	a	nyní,	
je	 zřejmý.	 Strach	 je	 dokonalým	 nástrojem	 ideologií,	 které	 ne-
mají	v	úctě	lidskou	bytost.	Proto	budu	vždy	s	úctou	vzpomínat	
na	 naše	 dva	 prezidenty,	 kteří	 měli	 humanismus	 a	 demokracii	
na	 prvním	 místě	 ve	 svých	 myšlenkách	 a	 postojích	 a	 šli	 tímto	
směrem.	A	vždy,	když	si	na	Masaryka	i	Havla	vzpomenu,	tak	si	
uvědomím,	že	to	byli	stejní	 lidé,	 jako	 jsou	 lidé	okolo	mě,	 jako	
jsem	 já.	 A	 že	 mám	 stejnou	 možnost	 jako	 oni	 tím	 směrem	 jít,	
svobodně	v	úctě	k	jiným.	Cynik	by	prohlásil:	„A	kdo	jsi	ty,	nejsi	
nic	než	kapka	v	oceánu.“	Jenže	z	čeho	se	skládá	oceán,	ne-li	ze	
spousty	kapek.	Proto	chci	oslavit	letošní	výročí	naší	sametové	
revoluce	tím,	že	si	ten	Masarykův	a	Havlův	směr	budu	připomí-
nat	a	budu	se	těšit	z	toho,	že	si	ho	budu	připomínat	s	velkým	
množstvím	lidí,	spoustou	kapek	v	oceánu.

fejeton

můj 17. lISTOpAd
Pavel Hanák

Setkání  na JAMU v roce 1992. Zleva prof. Antonín Přidal, Václav 
Havel a prof. Petr Oslzlý. Foto: Pavel Hanák
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3.	LISTOPADU	–	PŘED	25	LETY
Ve	čtvrtek	3.	listopadu	1994	se	starosta	
města	Ing.	Ilja	Krejčí	zúčastnil	ve	Špa-
nělském	 sále	 Pražského	 hradu	 slav-
nostního	setkání	prezidenta	republiky	
Václava	 Havla	se	 starosty	 a	 primátory	
u	 příležitosti	 konce	 jejich	 prvního	 svo-
bodného	 volebního	 období.	 Z	 celkového	
počtu	 6	 200	 obcí	 bylo	 k	 účasti	 vybráno	
450	starostů	a	primátorů.

7.	LISTOPADU	–	PŘED	20	LETY
V	neděli	7.	listopadu	1999	navštívil	Tiš-
nov	 a	 Předklášteří	 papežský	 nuncius	
v	 České	 republice	 arcibiskup	 Giovanni	
Coppa,	 který	 přijal	 pozvání	 tišnovské-
ho	děkana	P.	Josefa	Šindara,	aby	sloužil	
slavnostní	mši	 v	 bazilice	kláštera	Porta	
coeli	k	desátému	výročí	kanonizace	svaté	
Anežky	Přemyslovny.	Zúčastnilo	se	jí	asi	
800	návštěvníků,	součástí	bylo	i	vystou-
pení	pěveckého	sdružení	Moravan.

8.	LISTOPADU	–	PŘED	125	LETY
Ve	čtvrtek	8.	listopadu	1894	došlo	k	lou-
peži	 na	 tišnovské	 radnici.	 Z	 obecní	 po-
kladny	bylo	odcizeno	2	386	zlatých	a	73	
krejcarů;	 šlo	převážně	o	obecní,	kostelní	
a	pivovarní	peníze,	školní	platy	a	hotovost	
nemocenské	 pokladny.	 Zmizela	 ale	 také	
dvě	 stříbrná	městská	pečetidla	 se	 stříbr-
nými	řetízky	z	16.	století.	Sedm	pachatelů	
z	 Tišnova	 a	 Oslavan	 bylo	 brzy	 dopadeno	
a	v	únoru	1895	odsouzeno	k	žaláři	v	roz-
mezí	od	čtyř	měsíců	až	po	sedm	let.	
Téhož	dne	se	v	Brodku	nedaleko	Miletí-
na	 narodil	 Václav	 Machek.	 Po	 matu-
ritě	 ve	 Dvoře	 Králové	 vystudoval	 latinu	
a	češtinu	na	Karlově	univerzitě,	vzdělání	
si	 prohloubil	 ještě	 dvouletým	 studiem	
v	Paříži.	Zabýval	se	etymologií,	baltický-
mi	jazyky	či	indoevropskou	jazykovědou.	
V	roce	1945	se	stal	profesorem	brněnské	
univerzity,	 o	 11	 let	 později	 obdržel	 titul	
doktor	věd.	Během	své	pedagogické	drá-
hy	 vyučoval	 i	 na	 několika	 gymnáziích	
včetně	 Tišnova,	 kde	 působil	 v	 létech	
1928–31.	Zemřel	26.	května	1965.

14.	LISTOPADU	–	PŘED	160	LETY
V	pondělí	14.	listopadu	1859	se	v	Proti-
vanově	 narodil	 Leopold	 Kolísek,	 kněz	
a	spisovatel	působící	v	Kuřimi,	Olší,	Před-
klášteří,	 Křižanovicích	 u	 Slavkova	 nebo	

v	Blansku.	V	létech	1889–92	byl	jednate-
lem	Farní	cyrilské	jednoty	Tišnov,	v	roce	
1897	vlastním	nákladem	vydal	svůj	drob-
ný	spisek	Klášter	tišnovský,	druhý	–	ješ-
tě	tenčí	–	vyšel	stejným	způsobem	o	čty-
ři	 roky	 později.	 Napsal	 rovněž	 několik	
knih	o	poutích	Čechů	do	Lurd,	 jichž	byl	
i	 organizátorem,	 byl	 také	 zakladatelem	
periodika	Růže	Lurdská.	Zemřel	25.	srp-
na	 1922.	 V	 Křižanovicích	 má	 náhrobek	
ve	tvaru	skály	s	lurdskou	sochou	Panny	
Marie	a	pamětními	deskami	od	poutníků.

14.	LISTOPADU	–	PŘED	20	LETY
V	neděli	14.	listopadu	1999	zazněla	v	tiš-
novském	kostele	Jazzová	mše	Jaromíra	
Hniličky	v	podání	Big	Bandu	Lanškroun,	
dirigovaného	 Josefem	 Pilným,	 a	 Brněn-
ského	 filharmonického	 sboru	 Beseda	
brněnská,	 vedeného	 sbormistrem	 Stani-
slavem	Kummerem.	Spoluúčinkoval	také	
chrámový	 sbor	 mladých	 Tišnov	 a	 žáci	
zdejší	 základní	 umělecké	 školy	 (ZUŠ)	
pod	vedením	Silvie	Jebáčkové.	Z	vystou-
pení	 existuje	 nahrávka	 pořízená	 Jiřím	
Klementem.	Akce	proběhla	v	rámci	oslav	
50.	výročí	založení	ZUŠ	Tišnov.

15.	LISTOPADU	–	PŘED	125	LETY
Ve	čtvrtek	15.	listopadu	1894	byla	zahá-
jena	výuka	v	nově	zřízené	zimní	hospo-
dářské	škole.	Jejím	prvním	ředitelem	byl	
Josef	Mimra.	Po	dvou	 letech	strávených	
v	 provizorních	 prostorách	 byla	 v	 roce	
1896	ze	státní	a	zemské	subvence	posta-
vena	 vlastní	 školní	 budova	 na	 Riegrově	
ulici	(v	současnosti	v	ní	sídlí	gymnázium).	
Do	roku	1910	byla	škola	soukromá,	poté	
byla	 spravována	 zemským	úřadem,	poz-
ději	 státem.	 Po	 reorganizaci	 školství	
se	 v	 roce	1953	 stala	 školou	 účetnickou	
a	v	období	1961–1977	poskytovala	vzdě-
lání	v	oboru	ekonomiky	zemědělství.

20.	LISTOPADU	–	PŘED	20	LETY
V	sobotu	20.	listopadu	1999	byl	vyhlášen	
první	 vítěz	 obnovené	 ankety	 o	 nejlep-
šího	sportovce	města.	Stal	se	jím	stolní	
tenista	Rudolf	Cvrkal,	druhý	skončil	bas-
ketbalista	Zdeněk	Tomšík	a	třetí	házenkář	
Martin	Novotný.	Nejlepším	kolektivem	se	
stalo	družstvo	mužů	stolního	tenisu	TTC	
Bika	A,	do	síně	slávy	byl	uveden	cyklista	
Michal	 Vodička.	 Čestnými	 hosty	 večera	

byli	vítěz	jedné	z	etap	Tour	de	France	Ján	
Svorada	a	 lékař	vítězného	 týmu	českých	
hokejistů	z	naganské	olympiády,	Tišnovák	
MUDr.	Zdeněk	Ziegelbauer.

23.	LISTOPADU	–	PŘED	110	LETY
V	 úterý	 23.	 listopadu	 1909	 se	 narodil	
Jaroslav	 Hudec.	 Legendární	 učitel	 zá-
kladní	 školy	 na	 Smíškově	 ulici,	 o	 němž	
se	 mnohé	 humorné	 historky	 vyprávějí	
dodnes,	byl	zároveň	náruživým	včelařem,	
zahrádkářem	a	pěstitelem	ovoce,	cvičíval	
v	 řadách	 Sokola.	 Ve	 všech	 zmíněných	
oborech	vychoval	celou	řadu	svých	násle-
dovníků.	Zemřel	12.	července	2006.

23.	LISTOPADU	–	PŘED	40	LETY
V	 pátek	 23.	 listopadu	 1979	byla	 v	 Tiš-
nově	za	přítomnosti	zástupců	městských	
orgánů	 a	 představitelů	 Uranových	 dolů	
uvedena	 do	 provozu	 sauna,	 umístěná	
na	Hornické	ulici	v	blízkosti	letního	kina.	
Vedoucím	provozu	byla	Eva	Lipovská,	její	
spolupracovnicí	Zdeňka	Trhalová.	Vstup-
né	 činilo	 10	 Kčs,	 návštěvníci	 si	 museli	
přinést	vlastní	prostěradlo,	trepky	a	ruč-
ník.	V	rámci	občerstvení	se	podával	džus,	
tonik	a	bílé	víno.	V	místě	někdejší	sauny	
dnes	sídlí	pivovar	Květnice.

27.	LISTOPADU	–	PŘED	75	LETY
V	 pondělí	 27.	 listopadu	 1944	 zemřel	
v	 koncentračním	 táboře	 v	 Buchenwaldu	
Josef	 Lieberzeit.	 Narodil	 se	 9.	 února	
1902;	pocházel	z	Předklášteří,	vyučil	se	
zedníkem	 a	 po	 roce	 1930	 se	 stal	 novi-
nářem	 brněnské	 Rovnosti.	 S	 podporou	
komunistů	absolvoval	 v	 létech	1930–31	
Leninskou	 stranickou	 školu	 v	 Moskvě,	
působil	ve	Výboru	na	pomoc	demokratic-
kému	 Španělsku.	 Jako	 účastník	 odboje	
byl	již	v	roce	1939	v	den	vypuknutí	války	
zatčen	v	rámci	akce	gestapa	Albrecht	der	
Erste	 (v	 tentýž	 den	 byli	 zadrženi	 napří-
klad	 také	 Ferdinand	 Peroutka	 či	 Josef	
Čapek)	a	vězněn	na	Špilberku,	v	Dachau	
a	 Buchenwaldu.	 Tam	 zvolil	 dobrovolný	
odchod	ze	 života	 z	obavy,	 aby	při	 výsle-
chu	 neprozradil	 spoluvězně	 z	 podzemní	
táborové	 bojové	 organizace.	 In	 memo-
riam	 obdržel	 řád	 Za	 svobodu	 a	 medaili	
Za	statečnost	1939–1945.	Na	budově	zá-
kladní	 školy	 v	 Předklášteří	 je	 umístěna	
jeho	busta	od	sochaře	Petra	Bortlíka.

lISTOpAdOVÉ KAleNdárIum TIŠNOVSKA
Václav Seyfert
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	 V	 letošním	 roce	 si	 připomínáme	 třicetileté	
výročí	 sametové	 revoluce,	 znovunabytí	 svobo-
dy.	Jsem	nesmírně	rád,	že	si	město	Tišnov	tento	
okamžik	mimo	jiné	připomnělo	udělením	čest-
ného	 občanství	 své	 rodačce,	 paní	 Boženě	 Ko-
márkové.	Hned	na	začátku	proto	chci	poděko-
vat	 tišnovským	 zastupitelkám	 a	 zastupitelům	
za	jejich	rozhodnutí.	Jmenovitě	děkuji	panu	sta-
rostovi	 Dospíšilovi,	 který	 v	 minulém	 roce	 slí-
bil	 návrh	 udělení	 čestného	 občanství	 podpořit	
a	svůj	slib	dodržel.	
	 Ve	svém	článku	Vás	nechci	zatěžovat	sucho-
párnými	daty	ze	života	Boženy	Komárkové.	Chci	
se	spíše	věnovat	tomu,	proč	jsem	ji	na	udělení	
čestného	občanství	navrhl	a	čeho	si	na	ní	vážím.	
	 Na	prvním	místě	stojí	odvaha.	Božena	Komárková	se	posta-
vila	dvěma	 totalitním	režimům.	 Jako	členku	odbojové	skupiny	
Obrana	národa	ji	10.	ledna	1940	zatklo	gestapo.	V	den	pohřbu	
zastupujícího	říšského	protektora	Reinharda	Heydricha	ji	nacis-
té	v	Berlíně	odsoudili	za	velezradu	a	sabotáže	ke	dvanácti	letům	
vězení	a	deseti	letům	ztráty	občanských	práv.	Nutno	dodat,	že	
Božena	Komárková	neházela	bomby,	podílela	se	na	intelektuální	
složce	odboje.	Její	odbojová	činnost	proto	možná	působí	nevinně;	
spočívala	v	pořádání	přednášek	a	seminářů.	
	 Obdobně	 nevinně	 vystupovala	 i	 vůči	 komunistickému	 reži-
mu.	V	prosinci	1976	jako	jedna	z	prvních	podepsala	Chartu	77.	
I	v	tomto	případě	přišla	razantní	odpověď.	Státní	orgány	zahájily	
trestní	stíhání	pro	podezření	ze	spáchání	trestného	činu	podvra-
cení	republiky	a	provedly	u	ní	domovní	prohlídku.	K	odsouzení	
nakonec	nedošlo.	V	roce	1982	paní	Komárková	na	sebe	znovu	
krátce	upozornila	Státní	bezpečnost,	když	od	Basilejské	univer-
zity	obdržela	čestný	doktorát	teologie	za	prosazování	lidských	
práv	v	teorii	i	v	životě.	Do	roku	1983	poskytovala	svůj	byt	pro	
schůzky	diskusního	spolku	brněnských	disidentů,	tzv.	M-klubu.	
Jenom	pro	připomenutí,	tehdy	jí	bylo	již	osmdesát	let.
	 Na	 Boženě	 Komárkové	 si	 dále	 cením	 jejího	 hlubokého	 filo-
zofického	zájmu	o	problematiku	lidských	práv.	Schválně.	Kolik	
znáte	(českých)	filozofek?	Impulsem	pro	její	zájem	o	lidská	prá-
va	se	stala	rychlá	porážka	Francie	v	roce	1940,	která	ji	zasáhla	
o	to	více,	že	tou	dobou	již	byla	v	nacistickém	vězení.	Výsledky	
svého	zájmu	o	lidská	práva	promítla	do	habilitační	práce	publi-
kované	pod	názvem	Původ	a	význam	lidských	práv.
	 V	neposlední	řadě	si	paní	Komárkové	vážím	pro	její	činnost	
v	Českobratrské	církvi	evangelické.	Božena	Komárková	nebyla	
rozená	protestantka,	narodila	se	do	katolické	rodiny.	Z	katolic-
ké	církve	po	pádu	monarchie	ve	věku	15	let	(!)	demonstrativně	
vystoupila.	Po	účasti	na	letní	konferenci	YMCA	pořádané	v	Tiš-
nově	v	roce	1928	vstoupila	do	Českobratrské	církve	evangelické.	
V	padesátých	letech	působila	v	rámci	tzv.	Nové	orientace,	nefor-
málního	 teologického	proudu,	 jehož	 stoupenci	 se	 snažili	mimo	
jiné	aktivně	zaujímat	kritické	postoje	vůči	společenským	pomě-
rům	v	tehdejším	Československu.	V	rámci	Českobratrské	církve	

evangelické	 rozvíjela	 i	 svou	 opoziční	 činnost,	
což	mimo	jiné	dokládá,	že	jí	Chartu	77	k	podpisu	
přinesl	evangelický	farář	Miloš	Rejchrt.
	 A	 jaké	 byly	 vzpomínky	 Boženy	 Komárkové	
na	rodné	město?	Na	tuto	otázku	v	jednom	kniž-
ním	rozhovoru	odpověděla:	„Mé	rodné	město	mi	
zůstává	v	paměti	především	jako	místo	bezpro-
středního	styku	s	přírodou.	Bydleli	jsme	na	kra-
ji	města,	slunce	obcházelo	dům	i	zahradu	od	vý-
chodu	až	do	západu.	Lesy	byly	blízko,	řeka	také	
a	v	zimě	i	v	létě	měla	příroda	svoji	krásu.	Mám	
dojem,	že	jsem	ve	svém	dětství	prožila	více	času	
venku	než	 doma,	 protože	 příroda	 byla	 vlastně	
všude.	 Zvláštní	místo	 v	 ní	 zaujímalo	 sokolské	
cvičiště.	 Bylo	 pro	 mne	 druhým	 domovem	 už	

od	 předškolních	 let.	 Tělocvik	 mi	 dělal	 potěšení,	 sklízela	 jsem	
při	něm	první	pochvaly,	bylo	tam	široké	kamarádské	společen-
ství,	 takže	se	návrat	domu	vždycky	oddaloval.	Ale	 tím	nebyla	
přitažlivost	Sokola	vyčerpána.	Od	obecné	školy	jsem	považovala	
svou	příslušnost	k	němu	jako	nějakou	službu	„vyššímu	zájmu“.	
Chápala	 jsem	tedy	život	celého	města	vztažný	nebo	nevztažný	
k	Sokolu	a	splývalo	mi	to	s	rozlišením	na	to,	co	je	správné	a	co	
takové	není.“
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NOVá čeSTNá OBčANKA měSTA TIŠNOVA
božena komárková (1903–1997)

David Vávra

Božena Komárková.
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	 Každé	město	či	městečko	je	určitě	prá-
vem	pyšné	na	rodáky,	kteří	svým	počíná-
ním	proslavili	sebe	i	svoje	rodiště	po	celé	
vlasti	nebo	i	za	jejími	hranicemi.	Existuje	
ovšem	 ještě	 druhá	 kategorie	 osobností,	
které	naopak	v	příslušném	místě	strávi-
ly	poslední	chvíle	svých	plodných	životů.	
Tentokrát	si	tedy	v	malém	seriálu	přibliž-
me	 ty,	 kteří	 v	 průběhu	 minulých	 let	 ze-
mřeli	právě	v	Tišnově.
	 Druhé	pokračování	našeho	cyklu	je	vě-
nováno	meziválečnému	senátoru	Tomáši	
Dytrychovi.	Narodil	se	20.	prosince	1884	
v	 Brodku	 u	 Přerova,	 velkou	 část	 života	
prožil	 v	 obci	 Vícemilice	 u	 Bučovic.	 Byl	
nejprve	 hospodářským	 správcem	 cukro-
varu	 ve	 Vyškově,	 poté	 spravoval	 panství	
Račice,	jehož	majitelem	byli	postupně	ry-
tíř	Pavel	Eduard	Schöller	a	jeho	synovec	
Philipp	 Adolf	 a	 na	 němž	 skolil	 statného	
jelena	mimo	jiné	i	císař	František	Josef	I.	
Následně	 se	 Tomáš	 Dytrych	 stal	 správ-
cem	velkostatku	Mannerů	v	Bohdalicích.	
V	roce	1926	koupil	statek	ve	Vícemilicích	
a	hospodařil	zde	jako	rolník	12	let,	než	jej	
roku	1938	pronajal.	
	 Zajímala	jej	agrární	politika,	psal	o	ní	
do	tisku,	byl	dokonce	šéfredaktorem	Ze-
mědělského	 zpravodaje	 v	 Brně.	 Výraz-
ně	 se	 zasloužil	 o	 rozvoj	Bučovicka	a	 již	
v	 roce	 1931	 obdržel	 čestné	 občanství	
města	 Bučovice.	 Byl	 členem	 Českoslo-
venské	strany	 lidové	a	působil	 i	v	 jejích	
ústředních	 orgánech.	 V	 parlamentních	
volbách	 1935	 získal	 senátorské	 křes-
lo	a	 setrval	 v	něm	až	do	 zrušení	 tohoto	
orgánu	v	roce	1939,	přičemž	o	rok	dříve	
ještě	přestoupil	od	lidovců	do	nově	vznik-
lé	 Strany	 národní	 jednoty.	 Na	 webu	 je	
volně	k	dispozici	jeho	diskuzní	příspěvek	
při	 jednání	 Senátu	 v	 roce	 1935	 a	 téma	
tohoto	projevu	působí	překvapivě	aktuál-
ně:	 „… Daňové předpisy jsou tak kompli-
kované, že skutečně žádná finanční správa 
se v tom sama nevyzná, a je potřebí proto 
všelijakých poradců, a když porada špatně 
dopadne, poplatník na to doplatí. A teď si 
račte představiti, jak to vypadá, když tako-
vý chudák, který od rána do večera se lopo-
tí, má se starati, jestli taková nebo onaká 
dávka, daň a poplatek a nevím co je zase 
znovu zavedeno. On to neudělá nebo podá 

pozdě přihlášku a už to jde: úrok z prodlení 
anebo pokuta a na konec exekuce…“ 
	 Z	Dytrychových	příbuzných	byl	veřejně	
známý	rovněž	jeho	švagr,	římskokatolic-
ký	kněz	Antonín	Ludvík	Stříž,	kanovník	
Královské	 kolegiátní	 kapituly	 sv.	 Petra	

a	 Pavla	 na	 Vyšehradě,	 vydavatel	 a	 pře-
kladatel	z	pěti	jazyků,	bratr	jeho	manžel-
ky	Marie.	Vypráví	se	úsměvná	historka,	
že	 senátor	 Dytrych	 si	 v	 Praze	 nechával	
u	 švagra	 Stříže	 ve	 skříni	 oblek,	 aby	 jej	
nemusel	na	schůze	vozit	s	sebou.	Kanov-
ník	 si	 to	 jednou	 neuvědomil,	 a	 když	 ho	
nějaký	člověk	zažádal	o	pomoc,	oblek	mu	
daroval;	pan	senátor	pak	musel	jít	do	Se-
nátu	 v	 náhradním	 oblečení.	 Bratranec	
senátora	 Josef	Dytrych	vešel	pro	změnu	
do	historie	jako	zakladatel	dodnes	velmi	
známé	zvonařské	dílny	v	Brodku	u	Přero-
va.	Společně	s	manželkou	ji	uvedl	v	život	
v	roce	1950,	firma	stále	existuje	pod	ná-
zvem	Tomášková–Dytrychová	s.	r.	o.
	 Tomáš	 Dytrych	 zemřel	 v	 tišnovském	
sanatoriu	12.	května	1951	a	byl	podle	mís-
ta	svého	bydliště	pochován	v	Bučovicích.

Zdroje:
–  cs.wikipedia.org, hesla Tomáš Dytrych, Anto-

nín Ludvík Stříž, Račické panství
– www.senat.cz/informace
– www.zvony-tomaskova.cz
– www.mestys-racice.cz
– Katolický týdeník, č. 31/2010
– Vyškovský deník, 18. 5. 2008

TOmáŠ dYTrYCH 
příběhy osobností, jejichž životní pouť se uzavřela v tišnově – díl 2.

Václav Seyfert

Senátor Tomáš Dytrych.
Foto: archiv pana Miroslava Michalčíka

Rodina Tomáše Dytrycha. Senátor je zcela vpravo, po pravici má svého švagra Antonína 
Stříže, vedle něj stojí Dytrychova manželka Marie. V dolní části fotografie jsou tři Dytrychovy 
dcery a tchýně Střížová. Foto: archiv pana Miroslava Michalčíka
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	 Zajímavé	 je	 sledovat,	
jak	se	události	listopadu	
1989	 odrazily	 v	 před-
chůdci	 Tišnovských	 no-

vin,	 v	 Tišnovsku.	 Ještě	 prosincové	 číslo	
zpravodaje	občanů	města	bylo	politický-
mi	změnami	v	Československu	neposkvr-
něno,	 vstřícnější	 k	 informacím	 bylo	 až	
jeho	lednové	číslo	roku	1990.	
	 Hned	k	titulní	fotografii	Pavla	Smékala	
nebylo	 třeba	komentáře.	Po	úvodním	slo-
vu	Uljany	Bráchové,	která	se	v	něm	mimo	
jiné	omlouvá	čtenářům	za	neaktuálnost	–	
„Skutečnost je taková, že právě čas hraje proti 
nám, konkrétně zpravodaji, jehož výrobní lhů-
ta je dva měsíce. Proto také jste v posledním 
Tišnovsku nedostali aktuální zpravodajství. 
I toto číslo již v tuto chvíli, kdy je budete 
pročítat, možná nebude vždy odpovídat sku-
tečnosti.“	–	bylo	možné	se	dočíst	o	činnosti	
Národní	 fronty	 v	Tišnově,	 jejíž	 jednání	 se	
uskutečnilo	 14.	 prosince	 1989.	 Účastní-
ci	jednání	(zástupci	KSČ,	ČSL,	ČSS	a	OF)	
došli	společně	k	závěru,	aby	NF	fungovala	
do	demokratických	voleb	v	r.	1990.	Bezpro-
středně	 poté	 se	 konalo	 plenární	 zasedání	
MěstV	NF.	To	 „zrušilo funkci předsednictva 
MěstV NF, z čehož vyplývá, že se v dalším ob-
dobí budou konat jedenkrát měsíčně zasedání 
celého pléna NF. Program jednání bude určo-
ván na základě aktuálních úkolů a potřeb vždy 
pouze na jeden měsíc dopředu,“	napsal	tehdy	
Jaroslav	Komprs.	

Výzva	z	muzea
	 V	souvislosti	s	probíhajícími	událost-
mi	po	17.	listopadu	se	ve	zpravodaji	dále	
objevila	výzva	pracovníků	Podhoráckého	

muzea	 směřovaná	 všem	 občanům	 Tiš-
nova	 a	 jeho	 okolí,	 k	 Občanskému	 fóru,	
podnikům,	 školám	 a	 všem	 ostatním	 or-
ganizacím,	 a	 to	 o	 pomoc	 při	 sběru	 do-
kumentárního	materiálu,	protože	 „doba, 
kterou prožíváme se mění v dějiny našeho 
národa, a tedy i celého našeho regionu.“ 
„… Muzeum má zájem o všechny písemné, 
ručně psané, tištěné dokumenty – letáky, 
plakáty, nápisy, prohlášení, hesla, transpa-
renty apod., vydané v souvislosti s probíha-
jícími událostmi, dále o fotografie, negativy 
a všechny ostatní písemné a hmotné dokla-
dy těchto dnů.“
	 Zhruba	 polovinu	 strany	 tři	 pak	 zabírá	
fotografie,	 na	 níž	 lidé	 v	 Tišnově	 vyjádři-
li	 svoji	 podporu	 stávkujícím	 studentům	
a	 umělcům.	 V	 celém	 Československu	 se	
27.	 listopadu	konala	dvouhodinová	gene-
rální	manifestační	stávka.	U	snímku	je	ná-
sledující	popiska.	„Úderem dvanácté hodiny 
směřovali do centra Tišnova zástupci většiny 
organizací, aby se na prostranství před rad-
nicí plně postavili za prohlášení celostátního 
koordinačního stávkového výboru, i za pro-
hlášení Občanského fóra a ztotožnili se se 
všemi body, uvedenými v jejich prohlášení. 
Z tribuny radnice pak promluvilo několik 
řečníků z tišnovských podniků a škol, mezi 

nimi i přímí účastníci mohutných pražských 
manifestací na Letenské pláni. Shromáždění 
bylo zakončeno státní hymnou.“

První	vlaštovka
	 Na	stránkách	lednového	vydání	Tišnov-
ska	se	dále	rovněž	objevila	zmínka	o	nově	
otevřeném	 obchůdku	 Lignum	 v	 prosto-
rách	bývalé	Drimlovy	pekárny.	Otevřeno?	
Vždy	 ve	 středu.	 V	 socialistickém	 Česko-
slovensku	 bylo	 téměř	 nemožné	 oficiálně	
podnikat.	Uljana	Bráchová	napsala:	„Jeho 
otevření bylo pro mnohé před vánočními dny 
překvapením. A dodejme, že příjemným. Ko-
nečně se i v našem městě rozšíří nabídka. 
Na druhé straně také konkurence. Nezbývá 
než si přát, aby tato první vlaštovka nebyla 
tou poslední. Je však vidět i druhou stránku 
soukromého podnikání, a to například desít-
ky hodin při adaptaci dlouho nevyužívaných 
místností, kde bylo nutné vše opravit pěkně 
od podlahy až po elektriku.“
	 Tzv.	 obdobím	 „přestavby“	 a	 sameto-
vou	 revolucí	 byly	 ovlivněny	 i	 přípravy	
na	 VII.	československou	 spartakiádu	
v	 roce	 1990.	 Poté,	 co	 MěstKS	 nedodal	
recenzi	na	fotovýstavu,	umístila	redakce	
do	volného	místa	fotografii,	„která i přes-
to, že třeba tyto děti si spartakiádu nezacvi-
čí, bude pro ně alespoň vzpomínkou.“

Digitalizovaný archiv Tišnovských novin (Naše 
Tišnovsko, Tišnovský kulturní zpravodaj, Tiš-
novsko) z let 1970 až 2006 je k dispozici 
na webových stránkách města Tišnova.

CO Se pSAlO V TIŠNOVSKu O lISTOpAdu 1989
Zlata Ptáčková

Symbolika dvou zdvižených prstů na titulní 
straně Tišnovska z ledna 1990.

Foto: Pavel Smékal

Vzpomínka na spartakiádu.
 Foto: Pavel Smékal

Shromáždění pracujících z tišnovských pod-
niků a občanů města před radnicí. Svojí pří-
tomností podpořili dvouhodinovou generální 
manifestační stávku, která se po celé repub-
lice konala 27. listopadu 1989.

Foto: Pavel Smékal
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Dne 2. listopadu uplynul první nejsmutnější 
rok, kdy nás navždy opustila naše 
nejmilovanější manželka, maminka a babička 
paní mArIe zAVřelOVá. S úctou 
a láskou vzpomínají manžel Bohumil, dcery 
Hana a Světlana s rodinami. 

Dne 5. listopadu uplyne sedm 
smutných roků, kdy nás opustil 
manžel, tatínek a dědeček pan 
jINdřICH HumpOlíK. V lednu by 
se dožil 84 roků. S láskou vzpomíná, 
a za vzpomínku děkuje manželka s rodinou. 

Dne 10. října uplynulo dvanáct smutných 
roků, kdy nás navždy opustil pan 
frANTIŠeK urBáNeK. Za tichou 
vzpomínku děkuje manželka, syn a dcera 
s rodinou.

Dne 26. října uplynou čtyři smutné roky 
od chvíle, kdy nás navždy opustila naše 
milovaná manželka, maminka, babička 
a teta paní BOHdANKA ONdráčKOVá. 
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují manžel a dcery s rodinami.

Dne 6. listopadu vzpomeneme 
dvacáté výročí odchodu naší drahé 
maminky, babičky, prababičky paní 
mIluŠKY SeNdlerOVÉ. 
Stále vzpomínají dcery Jarka a Lenka 
s rodinami.

Dne 9. listopadu uplyne třetí smutný rok, 
co nás navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička paní jArOSlAVA 
pACKOVá. S láskou vzpomíná celá rodina. 
Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku.

Dne 13. listopadu uplynou čtyři smutné roky, kdy nás navždy 
opustila moje maminka, sestra paní mArKÉTA ŠudáKOVá. 
Stále vzpomíná syn s rodinou.

Dne 16. listopadu uplynou čtyři smutné roky, kdy nás navždy 
opustila naše maminka paní mArTA NečASOVá. Stále 
vzpomínají syn a dcera s rodinami.

Dne 13. listopadu vzpomínáme dvacetileté 
úmrtí naší milované maminky, babičky, 
a prababičky paní lIBuŠe HAVlIŠOVÉ. 
Za tichou vzpomínku děkuje syn s celou 
rodinou. 

Dne 14. listopadu uplyne deset let, co nás opustila naše maminka, paní mArIe 
VeSelá, a 24. listopadu uplyne čtyřicet let, co nás opustil náš tatínek, pan 
dOBrOSlAV VeSelý. Stále vzpomíná syn Dobroslav, dcery Marie a Dana 
s rodinami. Kdo jste je znali, vzpomeňte, prosím, s námi. Děkujeme.

Dne 5. října uplynuly dva roky od smrti 
našeho tatínka a manžela OldřICHA 
KNeBlA. Vzpomeňte s námi, kdo jste ho 
znali. Děkujeme.

Dne 5. září 1916 se narodila v Křenovicích 
u Brna paní ludmIlA řeHůřKOVá. 
Děkuji všem za vzpomínku. Syn Jirka

Dne 30. listopadu vzpomeneme druhé 
výročí úmrtí pana STANISlAVA mArKA 
z Heroltic. Za tichou vzpomínku děkují 
a stále vzpomínají syn a dcera s rodinami.

Dne 2. prosince vzpomeneme osmé 
výročí úmrtí naší maminky a babičky 
paní mArIe BurIANOVÉ a dne 
27. listopadu druhé výročí úmrtí 
jejího manžela pana STANISlAVA 
BurIANA. Vzpomínají děti s rodinami.
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	 Nádech	vzrušujícího	dobrodružství	mívá	někdy	hledání	míst,	
odkud	krajináři	malovali	před	dávnými	lety	své	obrazy.	Následné	
vstoupení	do	 jejich	záběrů,	srovnání	malby	se	současným	sta-
vem	krajiny,	pak	však	bývá	–	alespoň	pro	krajinného	ekologa	–	
vesměs	neveselé.	Ubylo	jak	na	bývalé	malebnosti,	tak	i	na	boha-
tosti	druhů.	Estetické	a	ekologické	hodnoty	spolu	totiž	v	přírodě	
často	úzce	souvisejí.
	 Nejinak	tomu	bývá	při	„vcházení	do	obrazů“	nám	Tišnovákům	
obzvláště	blízkého	Josefa	Jambora,	jednoho	z	posledních	klasic-
kých	 krajinářů.	 Maloval	 nejen	 nahoře	 na	 rodné	 Vysočině,	 ale	
i	 v	 okolí	Tišnova,	který	 roku	1931	přijal	 za	 svůj	nový	domov.	
Opakovaně	zobrazoval	převážně	zalučněnou	říční	nivu	Svratky	
pod	 Tišnovem.	 Více	 variant	 mají	 jeho	 pohledy	 na	 jihovýchod	
k	Hradčanům	ze	začátku	čtyřicátých	let,	známé	pod	názvy	Past-
viny pod Tišnovem	či	Hradčany u Tišnova	apod.	Známější	je	však	
obraz	z	roku	1950,	zdobící	obřadní	síň	tišnovské	radnice.	Zachy-
cuje	pohled	k	severozápadu	na	Tišnov	pod	Květnicí	s	diagonálou	
cesty,	protínající	květnaté	nivní	louky	v	popředí.		A	já	se	neubrá-
ním	tomu,	abych	na	tu	měkkou	cestu	v	lukách,	která	už	dávno	
neexistuje,	občas	alespoň	v	duchu	znovu	nevstoupil.
	 Bylo	to	v	červnu	roku	1951,	kdy	nás	na	sto	tišnovských	hol-
čiček	a	kluků	ze	všech	tehdejších	tří	prvních	tříd	po	ní	kráčelo	
na	společný	školní	výlet	k	březinskému	splavu.	A	třebaže	nás	
paní	učitelky	(Borkovcová,	Pospíšilová	a	Cejnková)	zajisté	okři-
kovaly,	mnozí	jsme	se	neubránili	pokušení	natrhat	svým	mamin-
kám	pestrou	luční	kytici.	Bílé	kopretiny,	modré	zvonky	rozkla-
dité,	modrofialovou	šalvěj	 luční,	krémové	 i	 růžové	chrastavce,	
žluté	pryskyřníky	a	hrachory,	červené	kohoutky…	Kytičky	sa-
mozřejmě	zvadly	dřív,	než	 jsme	došli	ke	splavu,	 zahodili	 jsme	
je.	Ale	 louky	v	širokém	pruhu	kolem	Svratky	kvetly	navzdory	
našemu	devastačnímu	činu	dál	až	do	senoseče.	V	pozdním	létě	
jsme	pak	v	otavách	obdivovali	černočervená	květenství	totenu	

krvavce	a	vzápětí	i	tisíce	ocúnů	–	bezlistých	fialových	naháčků.	
Bez	nich	jsme	si	nedovedli	podzim	vůbec	představit.
	 Když	jsem	se	pak	začal	věnovat	botanice	odborně	a	zhltl	neje-
den	regionální	floristický	spis,	zjistil	jsem,	že	docent	Jan	Šmar-
da	 (tehdy	 odborný	 učitel	 na	 tišnovské	 měšťance)	 zaznamenal	
o	dvacet	let	dříve	v	těch	našich	tišnovských	lukách	třeba	i	ko-
satec	sibiřský,	žluťuchu	lesklou	či	vstavač	osmahlý.	Sám	jsem	
sice	 tyhle	 „špeky“,	 jak	 botanici	 říkají,	 zde	 již	 nikdy	 nenašel,	
do	luk	pod	městem	jsem	však	chodil	od	jara	do	podzimu	stejně	
rád	jako	do	lesa.	I	kvůli	ptákům.	Ozývali	se	odtud	chřástalové	
polní,	které	bylo	možno	 lokalizovat	 jen	podle	vlnící	se	vysoké	
trávy,	kterou	prchali.	Na	plotě	vodárenského	objektu	posedávali	
vzácní	strnadi	luční	a	z	dutiny	staré	vrby	nad	loukou	bylo	možno	
vytáhnout	sýčka.	A	hlavně	–	už	brzy	zjara	zde	kolem	zbahně-
lých	míst	s	kalužemi	zahnízdily	čejky.	Svým	naříkavým	hlasem	
(„kníháním“)	mě	přitahovaly	stejně	neodolatelně	 jako	bájného	
Odyssea	sirény.
	 Po	polovině	padesátých	 let	 začaly	být	 louky	 rozorávány,	až	
z	 nich	 zbyl	 jen	 úzký	 proužek	 podél	 Svratky.	 A	 někdy	 ani	 ten	
ne.	Trávy	a	květiny	nahradil	polelán	–	v	současnosti	především	
všudypřítomné	řepky.	Svoji	louku	zde	mají	kynologové.	A	i	když	
je	nelze	nepochválit	 za	 vzorný	pořádek,	který	 ve	 svém	areálu	
udržují,	 jejich	 cvičná	 louka	 má	 k	 té	 dávné	 květnaté	 daleko.	
Rozlehlejší	 louka	 zůstala	 zachována	pod	 železniční	 zastávkou	
Hradčany.	To	díky	tomu,	že	Zemědělské	družstvo	Březina,	kte-
ré	zde	hospodaří,	má	 i	ustájený	chov	hovězího	dobytka,	 takže	
potřebuje	 zásobu	sena.	 Jedná	se	ovšem	rovněž	o	 trvalé	 travní	
porosty	druhově	velmi	ochuzené.	V	letošním	dalším	suchém	létě	
se	v	nich	však	nečekaně	(a	přiznávám,	že	pro	mě	poněkud	zá-
hadně)	místy	objevila	růžová	záplava	dvou	vlhkomilných	bylin	
–	pcháče	šedého	a	kypreje	vrbice.	Poslední	druhově	bohaté	niv-
ní	louky	najdeme	na	tišnovském	katastru	(a	vlastně	i	v	širším	
okolí)	pouze	v	areálu	vodárny.	Není	zde	totiž	prováděna	rychlo-
obnova	přeoráním	a	znovuosetím,	 jsou	pouze	pravidelně	kose-
ny.	Proto	zde	poměrně	hojně	dodnes	v	otavách	vyroste	nápadný	
toten	krvavec	a	vzápětí	i	ocúny.	Místo	někdejších	stovek	už	jen	
desítky…
	 A	ptáci?	Chřástaly	jsem	zde	naposledy	slyšel	před	půlstole-
tím,	stejně	tak	i	luční	strnady.	Dutiny	ve	starých	vrbách	zůstáva-
jí	prázdné,	jen	někdy	se	v	nich	místo	sýčka	zabydlí	sršni.	I	hníz-
dících	 čejek	 postupně	 ubývalo	 souběžně	 s	 tím,	 jak	 přestávaly	
vznikat	z	tání	a	časných	jarních	dešťů	v	mělkých	depresích	luk	
i	polí	kaluže.	V	letošním	roce	poprvé	za	těch	šedesát	let,	co	je	
sleduji,	jsem	čejky	v	nivě	pod	Tišnovem	nezastihl	ani	na	tahu.	
Co	naplat,	že	mnohem	častěji	než	v	klukovských	letech,	zde	po-
tkávám	volavky	popelavé,	že	na	hladinu	blízké	Svratky	přistáva-
jí	severští	morčáci,	když	mi	zde	chybí	sestřičky	čejky!	„Vy	čejky	
v	lukách,	zakníhejte	ještě	/	ať	vím,	že	doma	jsem“	–	říkávám	si	
s	jihočeským	básníkem	Ladislavem	Stehlíkem,	kdykoliv	jdu	poli	
a	loukami	pod	Tišnovem.	Věřím,	že	se	zde	příští	jaro	kaluže	pře-
ce	jen	zase	zatřpytí	a	z	nebes	přivábí	mezi	tažnými	ptáky	i	čejky.

příroda

O NIVNíCH lOuKáCH,
pOSledNíCH OCúNeCH A žádNÉ čejCe

Jan Lacina

Ocúny jesenní. Foto: pixabay.com
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	 Kdo	by	si	nevšimnul	vážných	problémů,	které	v	současné	době	
postihují	 naše	 krajiny.	 Média	 plní	 odhady	 dopadů	 nastupujících	
klimatických	změn	a	poslední	suché	roky	mají	značný	negativní	
vliv	jak	na	polní	a	lesní	hospodářství,	tak	na	veškeré	volně	žijící	
organismy.	Stav,	který	vyžaduje	nejen	velmi	obtížné	řešení	příčin,	
ale	také	aktivní	obnovu	přírodních	prvků	v	poškozované	krajině.
	 Naše	krajiny	jsou	úbytkem	druhové	pestrosti	postiženy	dlou-
hodobě,	nejvýrazněji	pak	dopadem	intenzivní	zemědělské	a	les-
nické	produkce.	V	zemědělských	plochách	čelíme	dlouhodobé-
mu	vlivu	odpřírodnění	území,	kdy	v	poválečném	úsilí	byly	z	polí	
systematicky	odstraňovány	dříve	obvyklé	meze	a	drobné	remízy.	
Zelené	ostrovy	 lesů,	nejdůležitější	pokladny	druhového	bohat-
ství	 v	 našich	 krajinách,	 dnes	 zápasí	 s	 kůrovcovou	 kalamitou	
a	prosycháním.	Lesní	hospodářství	 je	pak	dlouhodobě	oriento-
váno	 na	 hospodářské	 druhy	 dřevin,	 zvláště	 jehličnanů,	 pěsto-
vaných	často	 jako	druhově	chudé	plantáže,	nadto	v	polohách,	
kde	jsou	tyto	dřeviny	náchylnější	na	poškození	pestrou	škálou	
kalamit	od	těch	kůrovcových	až	po	větrné.
	 Jako	reakce	na	zmíněné	dlouhodobě	působící	a	značně	negativ-
ní	trendy	vznikla	koncepce	územních	systémů	ekologické	stability,	
jejímž	cílem	je	zmírnit	výše	nastíněné	negativní	dopady	a	v	sou-
časném	stavu	krajiny	zajistit	minimální	prostor	pro	přírodu.
	 Územní	systém	ekologické	stability	je	přístup	k	obnově	a	utvá-
ření	 krajiny	 založený	 na	 racionálním	 vytváření	 sítě	 přírodních	
ploch.	 Síť	 je	 tvořena	 dvěma	 základními	 druhy	 prvků,	 kterými	
jsou	biocentra	a	biokoridory.	Biocentra	představují	větší	plošné	
prvky,	 obvykle	 přirozených	 lesnatých	 ploch	 vzájemně	 propoje-
ných	pásy	biokoridorů.	Ty	podporují	rozšiřování	organismů	mezi	
biocentry	 a	 pozitivně	 ovlivňují	 okolní	 území	 zvýšením	 retence	
srážek	i	svým	protierozním	působením.	Vzniká	tak	propojená	síť	
přírodních	ploch,	mezi	kterými	 je	podpořeno	rozšiřování	a	udr-
žování	 přirozených	 druhů.	 Příroda	 dostává	 nezbytné	 minimum	
území,	ve	kterém	je	obvykle	uměle	založen	přírodě	blízký	ekosys-
tém,	který	se	po	čase	stává	nezávislým	na	lidské	péči.
	 Vytváření	 územního	 systému	 ekologické	 stability	 je	 dnes	
ukotveno	v	zákoně	na	ochranu	přírody	a	krajiny	a	 je	nedílnou	
součástí	plánování	rozvoje	území	a	ochrany	jeho	hodnot.	Systém	
je	navržen	na	celém	území	České	republiky,	kde	má	již	téměř	tři-
cetiletou	tradici	a	řadu	pozitivních	výsledků.	Vzniklé	sítě	prvků	
jsou	podle	významnosti	a	jí	odpovídající	prostorové	náročnosti	
biocenter	a	biokoridorů	členěny	na	prvky	lokálního,	regionální-
ho	a	nadregionálního	významu.	
	 Na	území	Tišnova	jsou	pak	zastoupené	prvky	všech	tří	katego-
rií.	Nadregionální	biokoridor	zde	prochází	severojižním	směrem	
přes	 zalesněné	vrchy	Dřínová,	Květnice	a	Bačkovec.	 Jde	o	 bio-
koridor	propojující	údolí	Hodonínky	situované	v	hloubi	horácké	
Vysočiny	pod	městečkem	Olešnice	s	rozsáhlým	biocentrem	Pod-
komorské	 lesy,	 které	 bylo	 vymezeno	 ve	 stejnojmenném	 lesním	
celku	 při	 severozápadním	 okraji	 Brna.	 Významným	 biocentrem	
tohoto	souboru	nadregionálních	prvků	je	lesnatý	vrch	Květnice	se	
svými	 stepními	 stráněmi.	Regionálně	 významný	biokoridor	 pak	
prochází	Tišnovem	podél	řeky	Svratky,	kterou	sleduje	od	okraje	
moravské	části	Vysočiny	až	k	vzdutí	Brněnské	přehrady.	Jak	 je	
obvyklé	i	na	řadě	dalších	území,	nejhustější	síť	tvoří	na	Tišnovsku	

prvky	lokální	úrovně.	Obvyklá	jsou	zde	biocentra	situovaná	v	nej-
přirozenějších	porostech	větších	lesních	celků,	odkud	jsou	vedeny	
biokoridory	nezřídka	propojující	tyto	lesní	ostrovy	přes	okolní	ze-
mědělsky	intenzivně	využívané	plochy	orné	půdy.	Jde	o	významné	
biokoridory,	neboť	po	své	realizaci	mohou	zprostředkovávat	jedi-
né	propojení	pro	řadu	druhů	organismů,	které	se	nejsou	schopny	
přes	rozsáhlé	polní	plochy	v	území	rozšiřovat.
Tišnov	si	je	významnosti	takových	biokoridorů	vědom	a	již	delší	
dobu	 se	o	možnost	 jejich	 realizace	 zajímá.	V	 letošním	 roce	 je	
zpracován	projekt	na	 realizaci	 části	prvního	z	nich.	 Jde	o	bio-
koridor	 označený	 číslem	 17	 propojující	 biocentrum	 Květnice	
s	biocentry	na	vrchu	Klucanina.	Propojení	jistě	významné,	kte-
ré	také	pozitivně	ovlivní	okraj	tišnovské	zástavby	s	přiléhající	
polní	krajinou.	V	těchto	místech	pak	bude	biokoridor	vedle	své	
hlavní	 funkce	naplňovat	 řadu	dalších	benefitů.	Především	zde	
bude	spolu	s	parkovou	úpravou	budoucího	okraje	obytné	zástav-
by	Tišnova	dotvářet	přechod	zastavěného	území	do	okolní	země-
dělské	krajiny.	Půjde	o	významný	prvek	podporující	biodiverzitu	
i	rekreačně	estetické	vlastnosti	území.
	 Biokoridor	bude	realizován	jako	plošná	výsadba	přirozených	
druhů	 dřevin	 s	 keřovými	 okraji.	 Vzniklé	 porosty	 budou	 místy	
rozvolněné	a	doplněné	květnatými	 lučními	plochami.	Vegetace	
tak	vytvoří	přirozené	útočiště	pro	polní	druhy	živočichů	i	druhy	
běžně	 se	 vyskytující	 v	 okolí,	 případně	 migrující	 biokoridorem	
nebo	podél	jeho	stopy	mezi	zmíněnými	lesnatými	vrchy.
	 V	úvodní	fázi	realizace	biokoridoru	budou	výsevem	založeny	
travinobylinné	a	luční	porosty.	Následně	dojde	k	zaplocení	ploch	
řídkým	lesnickým	pletivem,	které	zajistí	ochranu	výsadeb	proti	
poškození	polní	zvěří.
	 Do	oplocenek	bude	realizována	výsadba	vzrostlých	sazenic.	
Složení	výsadeb	odpovídá	potenciálu	lokality	a	je	tvořeno	soubo-
rem	druhů	přirozeného	genofondu	krajiny.	Obvod	výsadeb	tvoří	
keřové	pásy	a	centrální	část	je	souvisle	osázena	směsí	sazenic	
stromových	dřevin.
	 Snad	již	v	prvních	letech	po	výsadbě	se	s	jarem	rozsvítí	keřo-
vé	okraje	koridoru	květy	trnek	a	kalin,	které	spolu	s	květnatými	
lučními	porosty	poskytnou	první	včelí	pastvu.	V	babím	létě	se	
pak	odrůstající	výsadby	rozloučí	krvavou	záplavou	jeřabin,	hlo-
žin	i	hravými	tobolkami	brslenů.

příroda

prVNí TIŠNOVSKý BIOKOrIdOr
Michal Kovář

Příklad realizovaného biokoridoru v Miroslavských Knínicích. 
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	 Středisko	 volného	 času	 Inspiro	 letos	
vkročilo	do	své	další	etapy,	má	za	sebou	
20	 let	 svého	 skvělého	 fungování	 a	 jistě	
dalších	-cet	let	před	sebou.	K	tomuto	vý-
ročí	 jsme	si	nadělili	krásný	sváteční	den	
20.	září	 plný	 pohody,	 radosti	 a	 smíchu.	
Svými	vystoupeními	nás	na	slavnostní	at-
mosféru	naladily	tanečnice	z	kroužků	pod	
vedením	 P.	 Bučkové,	 I.	 Wagnerové	 a	 M.	
Caudrové.	 S	 originálním	 pojetím	 pohád-
ky	„Sněhurka	a	sedm	trpaslíků“	přijel	až	
z	dalekých	Českých	Budějovic	herec	Víťa	
Marčík	 se	 synem.	 Jejich	 vystoupení	 bylo	
protkáno	písněmi	s	doprovody	na	kytaru	
a	 kontrabas,	 a	 kdo	 poslouchal	 pozorně,	
ten	jistě	zaznamenal	mnoho	vtipných	dvoj-
smyslů	a	přesahů	do	každodenního	života.	
Interakce	 s	 publikem	 pomáhala	 hercům	
k	výtečné	improvizaci.	Večer	na	zahrádce	
U	Palce	zněly	nápadité	písně	kapely	Bom-
barďák,	která	dokázala	svou	lehkostí,	dů-
vtipem	a	energií	roztančit	celé	publikum.		
A	jako	na	správné	oslavě	ani	zde	nechyběl	
krásný	dort	a	gratulanti,	kterými	byli	zá-
stupci	města	Tišnova	starosta	Jiří	Dospí-
šil,	radní	Aleš	Navrátil	a	bývalá	ředitelka	
organizace	Lucie	Borková.	Byl	to	den	plný	
milých	setkání,	 vzpomínek,	ale	 také	 lou-
čení.	Loučení	s	náctiletým	obdobím.	Jaká	
vlastně	byla	cesta	k	tomuto	číslu?	Pojďme	
se	podívat	alespoň	 trochu	blíže	do	histo-
rie,	zejména	do	jejích	počátků.

Jak	to	celé	začalo?
	 Dům	dětí	a	mládeže	Tišnov	byl	po	dlou-
hých	byrokratických	peripetiích	a	dvojná-
sobném	 zamítnutí	 žádosti	 založen	 1.	 9.	
1999.	U	jeho	zrodu	stálo	nespočet	odhod-
laných	lidí	z	Tišnova,	jimž	za	to	patří	obdiv	
a	velké	díky.	Za	účelem	provozu	organiza-
ce	nechalo	město	Tišnov	zrekonstruovat	
prostory	 bývalého	 školního	 bytu	na	Rie-
grově	 ulici.	 Byly	 vytvořeny	 dvě	 učebny,	
kancelář	a	malá	tělocvična,	ve	které	byla	
díky	sponzorům	vybudována	horolezecká	
stěna.	 Zájem	 o	 mimoškolní	 vzdělávání	
se	 díky	 nadšení	 a	 kreativitě	 zaměstnan-
ců	rozrostl	v	průběhu	pěti	let	natolik,	že	
bylo	nutné	rozšířit	prostory	o	další	učeb-
ny.	Nabízely	se	místnosti	v	budově	těsně	
sousedící.	Tato	budova	byla	původně	vy-
užívaná	jako	základna	Hasičského	sboru	
města	a	později	byla	její	část	poskytnuta	
Tišnovské	televizi	a	obchodu	s	potravina-

mi.	Tehdejší	DDM	nabízel	mnoho	aktivit	
ve	formě	kroužků,	akcí	a	táborů,	fungova-
lo	zde	 také	mateřské	centrum	Klubíčko,	
které	se	v	roce	2004	osamostatnilo	a	dalo	
vzniknout	 Rodinnému	 centru	 Studánka,	
které	 je	 letos	 rovněž	 oslavencem,	 byť	
o	pár	let	mladším.
	 Základna	zaměstnanců	se	za	toto	dva-
cetileté	období	rozrostla	na	třináct,	nutno	
ovšem	dodat,	že	čtyři	místa	jsou	hrazena	
z	projektů	EU.	Na	čem	stavíme	a	 roste-
me,	 je	nespočet	 externích	 lektorů,	kteří	
předávání	 zkušeností	 dětem	 berou	 jako	
srdcovou	záležitost.	Za	to	jim	patří	veliký	
obdiv	a	uznání.

Milníky	ze	současnosti
	 Z	„novějších	dějin“	stojí	za	zmínku	dvě	
velké	 rekonstrukce	 budovy	 „Hasička“	
a	vznik	dalších	dvou	učeben	nabízejících	
zázemí	pro	výukové	programy.	Rok	2015	
se	nesl	 v	duchu	přejmenování	 organiza-
ce.	Byl	to	krok	do	neznáma	hlavně	z	dů-
vodu	odpoutání	se	od	ustáleného	a	všemi	
používaného	 výrazu	 „Domeček“.	 Strach	
a	 obavy	 však	 šly	 stranou	 a	 opět	 se	 po-
tvrdil	 spolupracující	 kreativní	 duch	 lidí	
uvnitř	organizace.	Na	svět	se	po	několika	
měsících	vyklubal	nápaditý	název	Inspiro	
s	rozzářeným	logem,	jež	v	každém	může	
vyvolat	různé	asociace,	což	je	vlastně	cí-
lem.	Rozmanitost,	originalita	a	inspirace	
jsou	nám	vlastní.
	 V	roce	2016	jsme	vytvořili	v	nevzhled-
ném	 zákoutí	 školních	 budov	 bylinkovo-
-okrasnou	zahrádku,	vybízející	k	relaxo-
vání	všech	kolemjdoucích.	Díky	šetrnému	
obhospodařování	a	ekologickému	přístu-
pu	 byla	 oceněna	 v	 roce	 2018	 plaketou	

Přírodní	 zahrada.	 Téhož	 roku	 byl	 díky	
projektu	 EU	 otevřen	 Dětský	 klub.	 Tato	
každodenní	služba	hlídání	dětí	s	pedago-
gickým	vedením	nabízí	spoustu	lákavých	
aktivit	a	ve	dnech	školního	volna	připra-
vuje	 Klub	 tematické	 příměstské	 tábory.	
Další	projekt	Šablony	II	nejen	umožňuje	
zaměstnávat	 školního	 asistenta,	 karié-
rovou	 poradkyni,	 ale	 zejména	 umožňuje	
účastnit	se	kvalitních	vzdělávacích	kurzů	
a	seminářů.	
	 Vyvrcholením	letošního	roku	byla	do-
stavba	 a	 zprovoznění	 venkovní	 učebny.	
Venkovní	 vzdělávání	 je	 moderním	 téma-
tem,	věřím,	že	tímto	krokem	se	i	ostatním	
školským	subjektům	výuka	v	příjemném	
prostředí	zahrady	zalíbí	a	učebnu	budou	
využívat.	A	další	plány?	V	hlavách	jsou,	
pokud	 nevyprchá	 nadšení,	 určitě	 spatří	
světlo	světa.	Těšte	se.
	 Děkuji	 všem	 zaměstnancům	 tehdejší-
ho	 DDM	 i	 nynějšího	 Inspira,	 především	
první	 ředitelce	 Janě	 Helánové	 za	 rozjezd	
organizace	 v	 doslova	 polních	 podmín-
kách	 a	 následné	 ustálení	 provozu,	 dále	
další	ředitelce	Lucii	Borkové	za	rozšíření	
volnočasových	 aktivit	 a	 smělé	 vkročení	
do	doby	projektové,	zřizovateli	městu	Tiš-
nov	za	velkou	podporu	a	v	neposlední	řadě	
všem	našim	účastníkům	a	příznivcům.
	 Přeji	 naší	 organizaci	 do	 dalších	 let	
mnoho	inspirativních	chvil,	elánu	a	opti-
mismu.

inspiro/studánka

dVACíTKA INSpIrA
Ivana Kroutilová, ředitelka

A jako na správné oslavě ani zde nechyběl 
krásný dort. Foto: Libor Šuhajda
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	 Příchod	dítěte	 je	 důležitým	mezníkem	
v	 partnerském	 vztahu.	 V	 dnešní	 době	 je	
většina	 těhotenství	 plánovaných	 a	 oba	
rodiče	se	chtějí	na	příchod	nového	člena	
rodiny	co	nejlépe	připravit	a	vytvořit	pro	
něj	 bezpečný	 a	 láskyplný	 domov.	 Je	 ale	
těžké	se	zorientovat	ve	spoustě	často	pro-
tichůdných	postupů	a	 rad	 od	našich	ma-
minek,	babiček	a	kamarádek.	Ve	Studánce	
nabízíme	aktivity	pro	těhotné	ženy	a	jejich	
partnery	vedené	zkušenými	odbornicemi,	
které	jsou	zároveň	samy	maminkami.	Po-
skytnou	 rodičům	 nejen	 důležité	 informa-
ce,	ale	zároveň	jim	dají	možnost	nalézt	si	
jejich	vlastní	styl	rodičovství.
	 Na	 příchod	 dítěte	 se	 nelze	 nikdy	
na	100	%	připravit	dopředu.	Ve	Studánce	
naleznete	místo,	kam	se	i	po	porodu	mů-
žete	vrátit,	najít	známé	tváře,	pochopení	
a	sounáležitost	žen,	které	si	kladou	stej-
né	otázky	jako	vy.	
Aktivity	pro	nastávající	rodiče:	
Předporodní	 příprava	 –	 čtyřdílný	 kurz,	
v	 němž	 jsou	 těhotné	 ženy	 připravovány	

na	porod,	šestinedělí,	kojení	a	péči	o	no-
vorozence,	bezpečné	polohování	a	správ-
nou	 manipulaci	 s	 novorozenci.	 Účast	
tatínků	 na	 lekcích	 zaměřených	 na	 péči	
o	novorozence	vítána!	Kurz	probíhá	čtyři-
krát	ročně,	lektorkami	jsou	Martina	Holí-
ková	Blahová,	členka	České	asociace	dul	
a	laktační	poradkyně,	a	dětská	fyziotera-
peutka	Mgr.	Martina	Šaclová.
Cvičení	 pro	 těhotné	 –	 skupinové	 cvi-
čení	 vhodné	 pro	 ženy	 od	 ukončeného	
1.	 trimestru	fyziologického	těhotenství.	
Lekce	jsou	zaměřeny	na	protažení	a	po-
sílení	 důležitých	 svalových	 skupin,	 ná-
cvik	správného	dýchání,	držení	těla,	zvý-
šení	 fyzické	 kondice	 a	 prevenci	 bolestí	
páteře.	 Cílem	 je	 podpořit	 fyziologický	
průběh	 těhotenství	 a	 snížit	 riziko	 zdra-
votních	komplikací	a	předčasného	poro-
du.	Důraz	je	kladen	také	na	dobrou	psy-
chickou	 pohodu	 a	 schopnost	 relaxace.	
Cvičení	 probíhá	 v	 osmidílných	 cyklech,	
lektorkou	 je	 fyzioterapeutka	 Mgr.	 Mar-
tina	Šaclová.

Alpha	nursing	–	citlivá	péče	o	mimin-
ko	(novinka!)	–	Alpha	nursing	vyvinula	
na	základě	svých	pozorování	a	také	zku-
šeností	z	klinické	praxe	norská	psychote-
rapeutka	Mona	Lisa	Boyesen.	Na	kurzu	
získáte	informace	o	tom,	co	je	pro	mimin-
ka	 do	 jednoho	 roku	 důležité	 z	 hlediska	
psychického	 vývoje	 a	 jak	 postupovat,	
aby	rozvoj	 jejich	osobnosti	probíhal	har-
monicky.	Stejně	tak	bude	poskytnuta	po-
moc	a	poradenství	rodičům,	kteří	už	své	
děťátko	 doma	 mají	 a	 potýkají	 se	 s	 jeho	
nadměrným	neklidem	a	plačtivostí,	nová	
rodičovská	role	je	pro	ně	emočně	náročná	
a	vyčerpávající.	Lektorkou	je	Mgr.	Hana	
Pelčáková	 Kubecová,	 psycholožka	 a	 Al-
pha	nursing	poradkyně.
	 Bližší	 informace	 a	 termíny	 naleznete	
na	 našich	 webových	 stránkách,	 na	 ak-
tivity	 je	 potřeba	 se	 nahlásit	 předem.	
Kontaktovat	 můžete	 přímo	 Martinu	
Šaclovou	 (studanka.tisnov@gmail.com,	
777	706	724).

	 V	rámci	Svatováclavských	hodů	mohli	
lidé	navštívit	Jarmark	tišnovských	nezis-
kovek.	K	 zastavení	nalákal	kolemjdoucí	
výrazný	 stánek	 ozdobený	 přírodninami,	
vůně	 kávy	 a	 skupinka	 usměvavých	 lidí.	
Tři	projekty	představené	v	popředí	stán-
ku	vtáhly	návštěvníky	do	děje	a	umožnily	
jim	 zprostředkovaně	 si	 vyzkoušet	 reali-
zaci	 jednoho	z	nich.	Za	nákup	nápoje	či	
zapojení	 se	 do	 aktivity	 pro	 děti	 dostal	
každý	návštěvník	žeton,	který	vhodil	nej-
sympatičtějšímu	projektu.	Do	samotného	
hlasování	se	zapojilo	bezmála	200	lidí.		
	 Zvítězil	 projekt	 nákupu	 vratných	 ke-
límků	se	74	hlasy,	za	ním	se	umístilo	oži-
vení	betonových	ploch	s	59	hlasy	a	zvu-
kový	prvek	s	57	hlasy.	Organizace	budou	
během	 zimy	 společně	 realizaci	 projektu	
připravovat	a	od	příští	sezóny	se	budete	

moci	 s	 kelímky	 na	 komunitních	 akcích	
potkávat.	 Z	 dobrovolných	 příspěvků	 se	
vybralo	7	060	Kč,	za	které	budou	kelím-
ky	nakoupeny.	Děkujeme	za	vaši	podpo-
ru	 a	 za	 úžasnou	 atmosféru,	 kterou	 jste	
s	námi	na	Jarmarku	neziskovek	vytvořili.		

Zakoupení	 vratných	 kelímků	 a	 jejich	
využívání	na	komunitní	akce
	 Vratné	 plastové	 kelímky	 jsou	 ekolo-
gickou	 alternativou	 jednorázových	 plas-
tových	 a	 papírových	 kelímků	 na	 nápoje.	
Záloha	v	určené	výši	 a	 atraktivní	 design	
zajistí,	že	tento	plastový	kelímek	na	pivo	
nebo	kofolu	neskončí	v	koši	nebo	na	zemi.	
Lze	ho	po	vypití	vrátit	či	vyměnit	za	 jiný	
čistý	anebo	si	jej	vzít	domů	na	památku.
	 Pokud	se	model	osvědčí,	kelímky	včet-
ně	 speciální	myčky	si	 budou	moci	místní	
organizace	 zapůjčovat	 na	 své	 akce.	 Díky	
tomu	 minimalizují	 odpad,	 který	 akce	 vy-

tvoří,	a	přitom	nebudou	muset	dělat	velkou	
investici	 do	 nákupu	 vlastních	 kelímků,	
které	by	do	další	akce	čekaly	nevyužity.
	 Díky	 vratným	 kelímkům	 budou	 akce	
nebo	trhy	bez	přeplněných	odpadkových	
košů	 jednorázovými	 obaly	 a	 země	 plné	
odpadků.	 Ve	 srovnání	 s	 cenou	 jednorá-
zových	obalů	bychom	ušetřili,	a	ještě	by-
chom	si	mohli	nechat	kelímek	potisknout	
pěkným	designem!

AKTIVITY prO NASTáVAjíCí rOdIče
Kateřina Hromčíková, statutární zástupkyně, a Zuzana Kurdiovská, členka spolku

jArmArK NezISKOVeK: zVíTězIlY VrATNÉ KelímKY
Markéta Horáková Lazarová  
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	 K	noční	obloze	patří	Měsíc.	I	obyčejným	dalekohledem	na	něm	
můžeme	pozorovat	ledaco.	Říká	se,	že	Měsíc	svítí,	zvlášť	když	
je	v	úplňku,	ale	není	 to	pravda.	Měsíc	sám	nesvítí,	 jen	odráží	
světlo	a	o	odrazech	světla	si	něco	povíme.	Začneme	ale	jinde,	
v	galerii	Louvre	v	Paříži.
	 Tam	byste	totiž	našli	obraz	známý	jako	Mona	Lisa.	Tvrdí	se	
o	něm,	že	ať	si	stoupnete	kamkoliv,	ta	paní	se	na	vás	pořád	dívá.	
Neví	se,	jak	to	Leonardo	da	Vinci	udělal,	ale	prý	to	funguje.	Něco	
podobného	však	umíme	a	stačí	k	tomu	tři	zrcátka.	Když	je	totiž	
dáte	kolmo	na	sebe,	jako	by	byly	v	rohu	místnosti,	získáte	něco,	
co	 se	 jmenuje	koutový	odražeč.	Koutový	odražeč	 zní	 zvláštně	
a	složitě,	ale	odráží	to	světlo	a	jsou	to	zrcátka	v	koutu	místnosti.	
Takže	si	sežeňte	tři	zrcátka	a	izolepu	a	pusťte	se	do	práce.
	 Když	si	takový	koutový	odražeč	vyrobíte,	máte	najednou	zr-
cadlo,	ve	kterém	se	uvidíte	vždycky	uprostřed,	ať	budete	stát	
kdekoliv.	 Musí	 to	 tak	 dopadnout,	 tahle	 věc	 totiž	 vrací	 světlo	
přesně	tam,	odkud	přišlo.	Říká	se	 tomu	zákon	odrazu,	 jen	ho	
tady	musíte	 říct	 třikrát.	Může	 se	 stát,	 že	 ten	 paprsek	 světla,	
který	se	vám	vrací,	je	maličko	posunutý.	To	záleží	na	tom,	jak	
velký	je	váš,	teď	napíšu	odborný	termín,	„kouťák.”	Maličké	svět-
lo	skoro	neposunou,	ty	veliké	ano.	
	 Taková	 věc,	 která	 odráží	 světlo	 přesně	 tam,	 odkud	 přišlo,	
je	 užitečná	 hlavně	 na	 silnicích.	 Když	 se	 podíváte	 na	 odrazky	
na	 svém	 kole,	 uvidíte	 tam	 takové	 malé	 hvězdičky.	 Máte	
na	kole	odrazky,	že	jo?	Jestli	ne,	tak	to	rychle	na-
pravte.	 Ty	 hvězdičky	 jsou	 vrcholky	 malých	
koutových	odražečů.	Ty	pak	na	silnici	od-

ráží	světla	přijíždějících	aut	zpět	
k	jejich	řidičům	a	ti	vás	pak	dobře	
vidí.	A	ještě	menší	kouťáčky	bys-
te	našli	v	těch	stříbrných	prouž-
cích	na	výstražných	vestách.
	 A	 co	 to	má	 společného	 s	Mě-
sícem?	Už	když	na	něm	 lidé	při-
stáli	 poprvé,	 stálo	 jim	 za	 to	 vzít	
s	sebou	koutový	odražeč.	Teď	se	
do	něj	trefujeme	laserem	a	měří-
me,	za	jak	dlouho	se	světlo	vrátí	
zpátky.	 Z	 toho	 můžeme	 říct,	 jak	
je	Měsíc	 daleko	a	 jestli	 nám	ne-
utíká.	 A	 on	 nám	 opravdu	 utíká.	
O	necelé	4	centimetry	za	rok.	Celkem	
je	 na	 Měsíci	 takových	 odražečů	 pět	
a	díky	nim	umíme	změřit	 vzdálenost	
měsíce	na	5	mm	přesně	a	nejen	vzdá-
lenost.	Abychom	to	dokázali,	musíme	
se	 laserem	 do	 těch	 detektorů	 trefit,	
jenže	Měsíc	je	docela	daleko.	Člověka	
napadne,	jak	je	to	vlastně	velké,	takže	
pro	představu	ten	odražeč,	který	vezl	na	měsíc	Neil	Armstrong,	je	
čtvereček	asi	7	×	7	centimetrů.	Někdy	je	úžasné,	co	vědci	doká-

žou.	Hezké	pohledy	na	noční	oblohu.
	 Tady	ty	kouťáky	jsou,	kdybyste	je	někdo	hledal...

děti a mládež

prOč má měSíC OdrAzKY
Vojtěch Hanák

Takto vypadá nejstarší kouto-
vý odražeč na Měsíci.

Odrazka na kolo.
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Odrazka na kolo.

HřeBeNOVKA
V tajence čeká na Vaše vyluštění opět krásná květinka.

LEGENDA:
  1 – malá část celku
  2 – město nedaleko Zbýšova
  3 – titul vysokoškolského pedagoga
  4 – roční období
  5 – severský evropský stát
  6 – pichlavá rostlina
  7 – horní část paže
  8 – naše operní pěvkyně
  9 – zvuky sloužící k ohlášení požáru
10 – dělník pracující v dolech
11 – zařízení pro příjem vysílání

KONíčeK
Když už  jsme u květin, zařadili  jsme mezi úkoly  i část  jedné z básní Erbenovy 
Kytice. Najdete  ji  tak, že obrazcem budete postupovat způsobem pohybu ša-
chového koně, tedy tzv. do písmene „L“. Žlutá pole nejsou součástí textu.

mAlÉ luŠTěNKY
Václav Seyfert

Dnešní	 hádanky	 jsou	 vesměs	
věnovány	 květinám.	 Najdete	
je	v	tajenkách	skrývaček	i	hře-
benovky	a	svým	způsobem	jsou	
i	součástí	koníčka.	Tyto	luštěn-
ky	nejsou	soutěžní,	proto	nám	
svá	 řešení	 neposílejte;	 správ-
nost	si	budete	moci	zkontrolo-
vat	v	příštím	čísle.

Před	 měsícem	 jsme	 ve	 skrý-
vačkách	hledali	zvířata,	pravdu	
měli	ti	luštitelé,	kteří	v	jednot-
livých	větách	nalezli	postupně	
tyto	 živočichy:	 opice,	 medvěd,	
kočka,	 velbloud,	 klokan,	 pej-
sek,	jelen,	prase,	zebra,	slon.

SKrýVAčKY (v každé větě je ukryta jedna květina)

NEŠŤASTNÁ BABIČKA SEDĚLA SMUTNĚ PŘI KAFI A LKALA NA CELOU SVĚTNICI.

NÁDHERNĚ ZAZPÍVANÉ PÍSNĚ ŽEN KAŽDÉMU Z PŘÍTOMNÝCH SPRAVILY NÁLADU.

JEDEN Z BRATRŮ ŽEBRAL NA MOSTĚ, DRUHÝ PROSIL O ALMUŽNU U KOSTELA.

PŘI TÉ NEHODĚ SI PROKOUSL PROKOP RET I NATRHL LEVÉ UCHO.

OPRAVDU NEVÍME, ČÍ KABELKA TO ZŮSTALA NEVYZVEDNUTÁ V ŠATNĚ.

POMYSLNÝ HROB LEDU LEŽEL NEDALEKO ROZPOUŠTĚJÍCÍCH SE KER NA ŘECE.

SLUHA PŘINESL ŠKATULI PÁNOVI A OČEKÁVAL ZA TO SPROPITNÉ.

NA CESTĚ TURECKEM JSME HLEDALI POUTAČE K ANKAŘE A NE K ISTANBULU.

KDYŽ ŘÁDIL OBZVLÁŠTĚ SILNÝ VICHR, PAHÝLY STROMŮ SE OHÝBALY AŽ K ZEMI.

JEJICH ZLODĚJSKÁ PARTA, TO BYLA JEN FORMACE ŠKAREDÝCH A OTRHANÝCH CHLAPŮ.
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malá sportovní Kuriozita
Václav Seyfert

	 V	loňském	prázdninovém	čísle	Tišnovských	novin	jsme	otisk-
li	celostránkový	materiál	o	bývalém	trombonistovi	orchestru	Ka-
rasova	divadla	a	absolventu	zdejšího	gymnázia	Janu	Maláskovi.	
Z	jeho	vyprávění	bylo	možné	se	dozvědět	mimo	jiné	i	to,	že	část	
jeho	rodiny	dnes	žije	ve	Spojených	státech.
	 Jak	jsem	se	nedávno	dozvěděl	od	Maláskova	dávného	spolužáka	
Stanislava	Kokolii,	který	je	s	ním	ve	stálém	kontaktu,	prezentoval	
se	letos	na	rozhraní	června	a	července	velmi	zajímavým	způsobem	
vnuk	 někdejšího	 Tišnováka	 Jacob,	 žijící	 v	 americkém	 Charlotte-
sville,	a	to	na	sportovním	poli.	Jako	brankářská	jednička	české	re-
prezentace	se	na	hřišti	SK	Aritmy	Vokovice	v	Praze	zúčastnil	pre-
miérového	mistrovství	Evropy	hráčů	do	20	let	v	lakrosu	a	se	svými	
spoluhráči	získal	bronzovou	medaili	za	třetí	místo.	Jacob	(dědeček	
Malásek	mu	říká	česky	Jakub)	má	totiž	vedle	amerického	také	čes-
ké	občanství	a	s	našimi	sportovci	se	seznámil	vloni	v	Izraeli.	Během	
šampionátu	krátce	vystoupil	i	ve	sportovním	zpravodajství	naší	te-
levize	a	jeho	slova	museli	dabovat,	protože	neumí	česky.
	 Český	tým	obsadil	nejprve	2.	místo	ve	skupině,	když	v	úvodu	
podlehl	Irsku	5:9	a	poté	porazil	Izrael	8:5	a	Polsko	9:1.	Ve	čtvrt-
finále	 naši	 zvítězili	 nad	 Walesem	 12:3,	 v	 semifinále	 prohráli	
s	Německem	4:10	a	v	duelu	o	třetí	příčku	oplatili	Irsku	pomě-
rem	4:2	porážku	z	prvního	zápasu.	Na	webových	stránkách	Čes-
ké	lakrosové	unie	je	zápas	o	bronz	popisován	mimo	jiné	slovy	
„…na české straně úřadoval v brance pro Iry nepřekonatelný J. Ma-
lasek…“	nebo	„… pracovitá obrana a skvělý Malasek drželi po celé 
utkání dvoubrankový náskok…“	Případně	též	„… český tým měl 
velkou oporu i v brankáři Jacobu Malaskovi, který za svůj výkon 
dostal cenu nejlepšího hráče zápasu.“
	 Lakros	 (psáno	 též	 lacrosse)	 je	 kolektivní	 sport	 pocházející	
od	severoamerických	indiánů.	Dva	týmy	hrají	na	hřišti	se	spe-
ciálními	holemi	se	síťkou,	ve	kterých	hráči	nosí	míček,	přihrá-
vají	si	a	snaží	se	jím	trefit	do	branky	druhého	týmu.	V	dávných	
dobách	byl	dokonce	na	programu	olympijských	her,	konkrétně	
v	 létech	1904	v	Saint	Louis	a	1908	v	Londýně,	v	současnosti	
jeho	představitelé	usilují	o	zařazení	sportu	do	programu	olym-
piády	2028	v	Los	Angeles.

nová socha svatého václava
Pavel Hanák

	 V	neděli	29.	září	byla	odhalena	socha	svatého	Václava	na	ob-
jektu	Klášterního	pivovaru	v	Porta	coeli.	Autorem	sochy	je	Jiří	
Ondra,	o	němž	jsme	psali	v	zářijovém	čísle	Tišnovských	novin.	
	 Volnou	 inspirací	 pro	 toto	 dílo	 byl	 obraz	 od	 Josefa	 Mánesa.	
Zajímavostí	je,	že	tato	devadesát	centimetrů	vysoká	skulptura	
vznikala	déle	než	tři	měsíce	a	je	vyřezána	z	lipového	dřeva	a	do-
plněna	o	nerezové	kopí.	Protože	je	socha	ze	dřeva,	bylo	potřeba	
ji	ošetřit	třemi	nátěry	proti	houbám,	plísním	a	hmyzím	škůdcům.	
Pomyslným	oříškem	bylo	zvolení	správné	barvy.	
	 Snahou	tvůrce	bylo,	co	nejvíce	se	přiblížit	barvě	pískovcové-
ho	novogotického	reliéfu,	který	ztvárňuje	královnu	Konstancii	
Uherskou,	druhou	manželku	Přemysla	Otakara	I.,	který	je	nám	
dobře	znám	z	Nebeské	brány	v	ženském	cisterciáckém	klášteře	
Porta	coeli.	
	 Odladění	přesného	odstínu	barvy	trvalo	dlouho,	ale	celkový	
výsledek	stojí	za	to.	Přesvědčte	se	sami.

Brankář Jacob Malasek (v dresu s číslem 1) přivádí reprezentační tým 
do 20 let na hřiště při jednom z utkání mistrovství Evropy v Praze.

Foto: www.lacrosse.cz

Socha sv. Václava 
v objektu Klášterní-
ho pivovaru v Porta 
coeli. Autorem sochy 
je Jiří Ondra.
Foto: Pavel Hanák

CO SE DĚJE 
NA TIŠNOVSKU?

www.kulturatisnov.cz
Vše na jednom místě.
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Z	novinek:
Česko	na	křižovatce
Nakladatelství	Zeď	přichází	s	publikací,	kde	se	17	osob-
ností	zamýšlí	nad	současným	stavem	České	republiky	
–	jak	bylo,	je	a	kam	směřujeme.	Jan	Moláček	–	novinář,	
Petr	Pavel	–	bývalý	náčelník	generálního	štábu	Armá-
dy	ČR,	Radkin	Honzák	–	psychiatr,	Martin	Fendrych	
–	novinář,	Petr	Kolář	–	bývalý	diplomat,	Marek	Wolner	
–	novinář,	Sabina	Slonková	–	novinářka,	Marek	„Orko“	
Vácha	 –	 římskokatolický	 kněz,	 Stanislav	 Komárek	 –	
biolog,	Pavel	Kysilka	–	ekonom,	Ondřej	Kundra	–	no-

vinář,	Jakub	Szántó	–	novinář,	Pavel	Šafr	–	novinář,	Marek	Švehla	–	novinář,	
Jan	Dobrovský	–	fotograf,	Jiří	Peňáz	–	novinář,	Václav	Cílek	–	geolog.

Ukázka z knihy:
„Manipulace	strachem	vždycky	vedla	–	a	povede	–	ke	kýženým	výsled-
kům.	Je	to	emoce,	která	tu	je	250	milionů	let,	a	tak	je	docela	dobře	zaby-
dlená.“	(Radkin	Honzák)	
„Nepotýkáme	se	s	politickými	stranami,	ale	se	stavem	světa.	Obávám	se,	
že	politici	jsou	zrcadlem	našich	povah	–	což	nás	–	ani	je	–	pochopitelně	
neomlouvá.“	(Václav	Cílek)	

Patrik	Ness:	A	oceán	byl	naší	oblohou
Americký	autor	napsal	pro	odrostlejší	dětské	čtená-
ře	knihu,	která	 je	variací	na	námořnický	epos	Bílá	
velryba.	Hlavní	hrdinkou	 je	velryba	Batšeba,	spolu	
s	celým	velrybím	hejnem	se	snaží	v	moři	vypořádat	
nejen	s	útoky	žraloků,	ale	pokouší	se	bojovat	i	s	lid-
skými	harpunáři.	Čtenáři	přináší	pohled	z	moře,	jak	
jsou	 mořští	 živočichové	 bezmocní	 proti	 lidskému	
protivníkovi.

Stojí	za	přečtení:
Michael	Žantovský:	Havel
Blízký	přítel,	spolupracovník	a	současný	ředitel	Knihov-
ny	Václava	Havla	v	roce	2014	vydal	obsáhlou	biografii	
o	největší	osobnosti	našich	novodobých	dějin.	„Tato	kni-
ha	se	zrodila	ze	zármutku	a	z	vděčnosti.	Několik	týdnů	
jsem	se	 s	Havlovým	skonem	v	prosinci	 2011	neuměl	
vyrovnat.	O	měsíc	později	jsem	dospěl	k	názoru,	že	mu	
dlužím	alespoň	knihu.“	Žantovskému	se	podařilo	půso-
bivě	poskládat	Havlův	životní	příběh,	který	je	inspirací	
pro	celé	generace.

Wechterowicz	Przemyław:	Nerozluční	přátelé
Nejmenší	čtenáři	se	přenesou	do	lesa	a	dozvědí	se	o	ne-
obyčejném	přátelství	Sovy	a	Králíčka.	Žijí	blízko	sebe,	
ale	Králíček	za	dne	hopsá	po	 louce,	 zatímco	Sovička	
za	dne	tvrdě	spí,	ale	i	tak	se	jim	podaří	potkat	při	spo-
lečném	pozorování	měsíce	a	od	té	doby	touží	jen,	aby	
mohli	být	co	nejvíce	spolu.	Knížku	doplnila	překrásnými	
ilustracemi	mladá	polská	autorka	Emilia	Dziubaková.

Zdroj obálek: http://obalkyknih.cz

KŘest Knihy
o norbertu poKorném 
František Vejpustek

	 Klub	přátel	výtvarného	umění	v	Tišnově	pod	zášti-
tou	Radomíra	Pavlíčka,	starosty	obce	Železné,	si	Vás	
dovoluje	pozvat	na	křest	další	knihy	z	pera	Mgr.	Mi-
roslava	Pavlíka.	Tentokrát	jde	o	knihu	s	názvem	Aka-
demický	 malíř	 Norbert	 Pokorný	 a	 jeho	 rod,	 která	
vychází	u	příležitosti	150.	 výročí	narození	 tohoto	 tiš-
novského	rodáka	a	malíře	(1869–1954).	
	 Slavnostní	křest	se	uskuteční	v	Muzeu	města	Tiš-
nova	 v	 Jungmannově	 ulici	 v	 sobotu	 23.	 listopadu	
v	17	hodin.	Knihu	uvede	dr.	Josef	Zacpal.
	 Součástí	 prezentace	 knihy	 bude	 beseda	 s	 vnukem	
malíře	 Ing.	 arch.	 Norbertem	 Pokorným.	 V	 kulturním	
programu	 vystoupí	 koncertní	 pěvkyně	 Věra	 Bakalová	
a	Marie	Sedláčková	za	klavírního	doprovodu	Františka	
Kratochvíla.
	 U	příležitosti	této	akce	bude	také	otevřena	komorní	
výstava	z	tvorby	akademického	malíře	Norberta	Pokor-
ného	a	 jeho	vnuka	Ing.	Norberta	Pokorného.	Výstava	
potrvá	do	8.	prosince	2019.
	 Knihu	si	budete	mít	možnost	zakoupit	v	recepci	mu-
zea	a	v	Turistickém	informačním	centru	Tišnov.

Z díla Norberta Pokorného. Foto: archiv KPVU Tišnov

městsKá Knihovna tišnov
doporučuje
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Soutěžní	křížovkářský	cyklus	Tišnovští	spisovatelé	se	pomalu	blíží	ke	svému	závěru.	Za	měsíc	se	s	ním	setkáme	již	naposled.	I	dnes	najde-
te	v	tajenkách	názvy	dvou	knih	od	téhož	autora;	Vaším	úkolem	je	nejen	tyto	tajenky	úspěšně	vyluštit,	ale	také	nám	napsat,	kdo	je	autorem	
příslušných	literárních	děl	(křestní	jméno	i	příjmení).

KřížOVKA
cyklus křížovek tišnovští spisovatelé – 9. díl

Martin Sebera, text Václav Seyfert

Znění	tajenek	plus	jméno	a	příjmení	autora	obou	knih	nám	zašlete	na	adresu	noviny@kulturatisnov.cz	nejpozději	do	8.	listopadu	
2019.	Správné	řešení	z	minulého	čísla:	Tišnov	a	Předklášteří,	Jeden	ze	tří.	Autorem	je	Alois	Václav	Kožíšek.



TN 11/2019 53

sport

	 Na	 letošním	Mistrovství	 světa	v	plavání	
masters	měl	Tišnov	své	zastoupení.	Do	jed-
noho	ze	států	východní	Asie	zamířila	Kata-
rína	Hanušová.	A	vedla	si	výborně	–	přivez-
la	si	domů	dvě	zlaté	a	dvě	stříbrné	medaile.

V	srpnu	se	v	Jižní	Koreji	uskutečnilo	Mis-
trovství	světa	v	plavání	masters,	kterého	
se	zúčastnilo	více	než	5	000	plavců.	Vy	
jste	získala	zlato	na	stovce	volným	způ-
sobem	již	v	první	den.	Jak	závod	probíhal?	
Dá	se	vůbec	taktizovat,	šetřit	síly?	
	 Jak	říkáte,	šampionát	byl	obrovský.	Bylo	
tam	 více	 než	 5	 000	 plavců,	 a	 i	 podle	 toho	
závod	probíhal.	Jednalo	se	o	to,	že	tam	bylo	
mnoho	rozplaveb	a	závod	trval	i	několik	ho-
din.	 Bylo	 hodně	 důležité	 nasměrovat	 svůj	
start	 a	 přípravu	 před	 ním	 na	 tu	 správnou	
hodinu	a	minutu.	Takže	se	nějak	rozplavat	
a	pak	čekat	na	start.	Stometrová	trať	je	hod-
ně	krátká,	takže	na	taktiku	čas	není.	Člověk	
musí	skočit	do	vody	a	plavat,	co	to	jde,	a	do-
stat	se	do	cíle	co	nejrychleji	může.	

Čekala	jste,	že	z	toho	bude	zlato?
	 Tato	disciplína…	mám	ji	ráda,	ale	není	to	moje	nejlepší	disci-
plína,	takže	jsem	byla	velmi	mile	překvapena.

A	překvapena	jste	byla	asi	i	druhý	den,	kdy	vás	čekala	dvou-
stovka,	také	volným	způsobem.	Skončila	jste	druhá,	za	vítěz-
nou	Britkou	jste	zaostala	o	pouhou	vteřinu.	Nemrzí	Vás	to?	
Jste	se	svým	časem	2:16,34	spokojena,	nebo	dokážete	lépe?
	 Tato	disciplína	je	moje	oblíbená,	a	jak	jsem	říkala,	že	u	stovky	
není	prostor	pro	taktiku,	tak	naopak	u	dvoustovky	je	taktika	velmi	
důležitá.	A	Britka	Ceri	Edwards	mě	dostala	na	 tom,	že	dokázala	
v	závěru	vyrazit,	a	já	jsem	už	její	nástup	nedovedla	zachytit.	Trošič-
ku	mě	to	mrzí,	ale	čas	odpovídal	tomu,	co	jsem	asi	očekávala.

Plavete	 za	 Vysokoškolský	 sportovní	 klub	 Univerzity	 Brno	
a	s	kolegy	Kateřinou	Vránovou,	Vojtěchem	Pátkem	a	Jensem	
Braunem	jste	absolvovala	i	smíšené	štafety…
	 Byly	mojí	poslední	disciplínou	na	mistrovství	světa,	bylo	to	
volným	způsobem	a	4× 50	metrů	polohovým	způsobem,	vyhráli	
jsme	první	a	druhé	místo.	Tyto	závody	jsou	zase	trošku	jiné,	je	
to	týmová	práce.	Člověk	se	dokáže	více	vyhecovat	a	přistupuje	
k	tomu	závodu	jinak	než	k	závodu	individuálnímu.	S	naším	tý-
mem	jsme	uspěli	velmi	dobře.	

Byl	 to	Váš	první	start	na	MS	v	plavání	masters?	 Jaká	tam	
panuje	 atmosféra?	 Je	 mezi	 plavci	 velká	 rivalita,	 nebo	 jste	
jedna	velká	parta	kamarádů?	
	 Nebylo	 to	 moje	 první	 mistrovství	 světa,	 v	 roce	 2017	 jsem	
se	zúčastnila	šampionátu	v	Budapešti.	Atmosféra	je	přátelská,	
byť	rivalita	tam	určitě	také	nějaká	je,	ale	vesměs	jsou	to	lidé,	

kteří	si	už	něčím	prošli,	mají	své	hodnoty	
nastavené,	 takže	 i	 když	 někdo	 prohraje	
nebo	 čas	 neodpovídá	 jeho	 očekávání,	 tak	
už	to	nebereme	tak,	jako	bychom	to	vnímali	
v	raném	věku.

Plavete	v	kategorii	masters,	můžete,	pro-
sím,	čtenářům	kategorii	přiblížit?
	 Plavání	 masters	 je	 pro	 lidi	 nad	 25	 let.	
Sport	 již	 nemají	 jako	 svoji	 hlavní	 životní	
náplň,	 jsou	 to	 lidé,	 kteří	 mají	 zaměstnání,	
rodiny	 a	 kteří	 se	 sportu	 věnují	 pouze	 jako	
svému	 koníčku.	 Sport	 provozují	 na	 ama-
térské	 úrovni.	 Do	 kategorie	 jsou	 rozděleni	
po	pěti	letech,	takže	od	25	do	30	a	pak	další	
pětileté	intervaly.	Soutěží	se	právě	v	těchto	
kategoriích.	

Jak	 jste	 se	 na	 šampionát	 připravovala?	
Lišila	 se	příprava	od	normálního	 trénin-
ku,	 který	 absolvujete?	 Byť	 to	 nevypadá,	
plavání	je	velká	dřina.	Ode	zdi	ke	zdi.	Jak	
to	vydržíte?	V	čem	vidíte	krásu	plavání?

	 Vytvořili	 jsme	si	 skupinku	plavců,	kteří	 svoji	přípravu	sou-
středili	přímo	na	MS	v	srpnu.	Ladění	formy	a	všechno	se	smě-
řovalo	pouze	na	tyto	závody.	Plavání	jako	každý	sport	je	dřina,	
ale	moc	záleží	na	trenérovi,	jak	trénink	postaví.	I	ta	dřina	může	
být	nakonec	zábavná,	navíc	se	sešla	dobrá	parta	lidí.	Nejde	říct,	
že	je	člověk	sám,	ačkoliv	i	když	je	sám,	tak	je	to	někdy	dobře.	
U	plavání	si	hodně	odpočinu,	je	to	pro	mě	relax	po	práci.	Můžu	
vypustit	úplně	všechno	a	být	jen	sama	se	sebou.

Vím,	že	v	rámci	tréninku	často	běháte	s	tišnovskými	atlety.	
Je	běh	pro	plavce	důležitý?
	 Běh	je	určitě	velmi	důležitý.	My	tomu	říkáme	suchá	přípra-
va.	Člověk	získá	vytrvalost	a	může	nějakým	způsobem	nabrat	
i	rychlost.	Příprava	s	tišnovskými	běžci	pro	mě	znamená	straš-
ně	moc.	Navíc	jsem	tam	potkala	spoustu	lidí,	kterých	si	vážím	
a	kteří	jsou	pro	mě	důležití.	

Základ	každého	plavce	je,	že	zvládá	všechny	techniky.	Máte	
nějakou	neoblíbenou,	která	Vám	moc	nejde?	
	 Tak	samozřejmě	mám,	jsou	to	prsa.	To	je	moje	nejpomalejší	
disciplína,	tak	se	jí	vyhýbám,	co	to	jde.	(smích)

Existuje	něco	jako	rychlý	bazén?	Například	v	rychlobruslení	
či	v	atletice	jsou	rychlejší	dráhy…	
	 Ano,	určitě.	Tento	termín	využíváme	a	skutečně	rychlé	bazé-
ny	jsou.	Vše	závisí	na	teplotě	vody,	na	stavbě	bazénu.	I	o	korej-
ském	bazénu	se	to	říkalo.

Á	propos,	jak	dlouho	vlastně	plavete?	Zvolila	jste	si	plavání	
sama,	nebo	jak	se	říká,	Vás	rodiče	jako	malou	holku	„hodili“	
do	bazénu?	

zlATem NA STOVCe jSem BYlA VelmI mIle přeKVApeNA
Zlata Ptáčková

Katarína Hanušová.
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	 Přesně	tak.	Já	jsem	odmalička	byla	vodním	tvorem,	takže	pla-
vání	jsem	se	věnovala	už	od	tří	let.	Každodenní	tréninky	pro	mě	
byly	zábavou	a	moc	ráda	jsem	plavala.	Ovšem	v	18	letech	došlo	
k	syndromu	vyhoření,	kdy	člověk	najednou	cítil,	že	musí	odejít	
a	na	chvíli	si	dát	pauzu.	Vystudovala	jsem	vysokou	školu	a	poté	
se	věnovala	rodině.	Bazén	jsem	na	dvacet	let	zcela	opustila.	Vrá-
tila	jsem	se	v	roce	2016.	Děti	už	vyrostly,	mohla	jsem	se	začít	
věnovat	trošku	sama	sobě	a	bazénu.	Svému	sportu.	

Kterých	svých	dosavadních	výsledků	si	nejvíc	ceníte?	Na	jaký	
závod	ve	své	kariéře	vzpomínáte	nejraději?	Na	jaký	naopak	
opravdu	nerada	a	proč?	
	 Samozřejmě	toho	posledního,	úspěch	na	mistrovství	světa	je	
můj	největší.	Pokud	jde	o	neúspěchy,	závod	beru	jako	sport	a	ne-
mohu	říct,	že	bych	na	některý	nerada	vzpomínala.	Všechny	mi	
něco	daly.	Je	to	prostě	sport.

Na	plavecké	závody	jezdíte	i	do	vzdálenějších	zemí,	příkla-
dem	byla	teď	Jižní	Korea.	Jak	se	Vám	tam	líbilo	a	měla	jste	
v	rámci	závodů	čas	prohlédnout	si	město,	ve	kterém	se	MS	
konalo?	Poznat	trochu	místní	lidi?
	 Mistrovství	světa	se	konalo	v	Gwangju.	Doletěli	jsme	do	Sou-
lu,	kde	jsme	měli	určitý	prostor	pro	kulturu	a	poznávání	místních	
lidí.	Poté	jsme	ale	už	jeli	na	jih	a	věnovali	se	pouze	šampionátu.	
Nebylo	moc	času,	protože	závody	byly	celodenní	záležitostí.	Na-
víc	 i	klimatické	podmínky	byly	velmi	těžké,	co	se	týče	teploty	
a	 vlhkosti	 vzduchu.	 Což	 mi	 je	 trochu	 líto,	 ale	 museli	 jsme	 se	
vrátit	domů,	povinnosti	čekaly.	

Máte	před	sebou	do	konce	roku	ještě	nějaké	závody,	nebo	bu-
dete	vychutnávat	zaslouženého	odpočinku?	Co	v	příštím	roce?
	 Nějaké	závody	mě	ještě	čekají,	ale	rozhodně	nebudou	takové	
úrovně	jako	mistrovství	světa.	Na	příští	rok	plánujeme	mistrov-
ství	Evropy	v	Budapešti.	Pokud	bude	všechno	tak,	jak	má	být,	
chtěla	bych	se	tohoto	závodu	zúčastnit.

Pokud	máte	volný	čas,	jakému	dalšímu	sportu	se	věnujete,	
popř.	máte	nějaké	jiné	koníčky?		
	 Sport	je	můj	život,	takže	další	sporty,	jako	je	například	cyklis-
tika	nebo	hory,	to	jsou	věci,	kterým	se	ráda	věnuji.	A	pak	četba.	
To	jsou	takové	moje	koníčky.	A	rodina	samozřejmě.	

Myslíte,	že	v	Tišnově	je	dostatek	možností	sportu	pro	veřej-
nost?	Nebo	by	bylo	potřeba	něco	zlepšit?		
	 V	Tišnově	se	sportovat	dá,	pokud	člověk	chce,	sportovní	vyži-
tí	si	najde.	Vznikají	nové	cyklostezky.	Můj	tajný	sen	je,	kdyby	se	
tu	postavil	bazén,	ale	chápu,	že	je	to	nákladově	velice	náročná	
záležitost,	takže	v	tomto	ohledu	bych	měla	takovou	připomínku.	
Ale	jinak	si	opravdu	myslím,	že	Tišnov	se	vyvíjí	a	že	se	zde	dá	
najít	prostor	pro	sport	pro	každého,	kdo	chce.

sport

Katarína Hanušová na Mistrovství světa v plavání masters.

	 Letní	tenisová	sezóna,	která	trvá	od	za-
čátku	 května	 do	 konce	 září,	 je	 za	 námi	
a	 nastal	 čas	 na	 zhodnocení.	 Nejprve	 se	
vrátíme	 k	 soutěžím	 družstev,	 ve	 kterých	
jich	měl	Sportovní	klub	Tenis	Tišnov	v	le-
tošním	roce	zapojených	hned	třináct.	
	 Dospělí	 „A“	 nastupovali	 ve	 2.	 lize,	
ale	proti	silným	týmům	z	 jižní	a	severní	
Moravy	 se	 jim	 nedařilo	 a	 bez	 jediného	
vítězství	 skončili	 na	 posledním	 místě	
a	v	příští	sezóně	budou	opět	hrát	nejvyšší	
jihomoravskou	 soutěž	 DIVIZI.	 Družstvo	
dospělých	„B“	se	ve	II.	třídě	JmTS	v	zá-
věrečných	kolech	udrželo	a	doufejme,	že	
v	příštím	roce	budou	oba	týmy	úspěšnější	
a	že	se	hráčům	vyhnou	zdravotní	problé-
my,	které	je	v	letošní	sezóně	provázely.

	 Družstvo	 dorostu	 „A“	 skončilo	 v	 lize	
na	 7.	 místě,	 i	 když	 před	 sezónou	 mělo	
ambice	 o	 nejvyšší	 příčky.	 Bohužel	 zdra-
votní	komplikace	prvního	hráče	a	opory	

týmu	Kryštofa	Vítka	se	na	umístění	druž-
stva	významně	podepsaly.	„B“	tým	doros-
tu	ve	II.	třídě	obsadil	také	7.	místo,	což	
ovšem	znamenalo,	že	se	v	soutěži	pro	rok	
2020	neudržel.
	 Starší	 žactvo	 mělo	 za	 úkol	 udržet	
I.	třídu,	ale	jak	se	během	sezóny	ukázalo,	
tak	 to	byl	úkol	velice	 těžký.	Bohužel	 se	
týmu	 nepodařilo	 soutěž	 udržet	 a	 s	 jed-
nou	výhrou	na	kontě	skončil	na	7.	místě.	
„Béčko“	 naopak	 většinu	 soutěže	 drželo	
neporazitelnost,	 ale	 na	 důležitá	 dvě	 po-
slední	utkání	neodcestovalo	v	plné	sesta-
vě	a	skončilo	o	skóre	na	čtvrtém	místě.

 Celý článek na www.tisnovskenoviny.cz

zHOdNOCeNí leTNí TeNISOVÉ SezóNY
Zdeněk Kunický

Družstvo babytenistů vybojovalo na krajském 
finále krásné 7. místo Foto: Zdeněk Kunický
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Datum Čas Utkání nebo název akce Místo Organizuje

basketbal 2. 11. 2019 16.00 SKB Tišnov – BK Valašské Meziříčí, ženy hala SSK Tišnov SKB Tišnov

stol. tenis 3. 11. 2019 9.00 TTC Koral Tišnov C – Sokol Březina těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

stol. tenis 9. 11. 2019 9.00 TTC Koral Tišnov C – SK Řeznovice H těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

futsal 9. 11. 2019 9.00 1. FC Květnice Tišnov – FFK Kobra Blansko hala SSK Tišnov 1. FC Květnice Tišnov

futsal 9. 11. 2019 10.00 ASMP Dolní Loučky C – FFK Kobra Blansko hala SSK Tišnov ASMP Dolní Loučky

futsal 9. 11. 2019 11.00 1. FC Květnice Tišnov – Orel Řečkovice hala SSK Tišnov 1. FC Květnice Tišnov

futsal 9. 11. 2019 12.00 ASMP Dolní Loučky C – Orel Řečkovice hala SSK Tišnov ASMP Dolní Loučky

basketbal 9. 11. 2019 14.00 SKB Tišnov – Žabiny Brno, dívky U15, zápas 1 hala SSK Tišnov SKB Tišnov

basketbal 9. 11. 2019 16.00 SKB Tišnov – Žabiny Brno, dívky U15, zápas 2 hala SSK Tišnov SKB Tišnov

futsal 9. 11. 2019 20.00 ASMP Dolní Loučky – Ocel Třinec (2. liga) hala SSK Tišnov ASMP Dolní Loučky

futsal 16. 11. 2019 9.00 ASMP Dolní Loučky C – Kalábek Brno B hala SSK Tišnov ASMP Dolní Loučky

futsal 16. 11. 2019 10.00 1. FC Květnice Tišnov – Kalábek Brno B hala SSK Tišnov 1. FC Květnice Tišnov

futsal 16. 11. 2019 11.00 ASMP Dolní Loučky C – Gladiators Brno hala SSK Tišnov ASMP Dolní Loučky

futsal 16. 11. 2019 12.00 1. FC Květnice Tišnov – Gladiators Brno hala SSK Tišnov 1. FC Květnice Tišnov

basketbal 16. 11. 2019 16.00 SKB Tišnov – SKB Zlín, ženy hala SSK Tišnov SKB Tišnov

futsal 16. 11. 2019 20.00 ASMP Dolní Loučky – Žabinští vlci Brno (2. liga) hala SSK Tišnov ASMP Dolní Loučky

basketbal 17. 11. 2019 9.00 SKB Tišnov – VSK Uni Brno, ženy hala SSK Tišnov SKB Tišnov

basketbal 23. 11. 2019 9.00 SKB Tišnov – BBK Brno, dívky U19, zápas 1 hala SSK Tišnov SKB Tišnov

basketbal 23. 11. 2019 9.30 SKB Tišnov – Prostějov, dívky U13, zápas 1 těl. ZŠ Smíškova SKB Tišnov

basketbal 23. 11. 2019 11.00 SKB Tišnov – BBK Brno, dívky U19, zápas 2 hala SSK Tišnov SKB Tišnov

basketbal 23. 11. 2019 11.00 SKB Tišnov – Prostějov, dívky U13, zápas 2 těl. ZŠ Smíškova SKB Tišnov

futsal 23. 11. 2019 20.00 ASMP Dolní Loučky B – Kalábek Brno hala SSK Tišnov ASMP Dolní Loučky

stol. tenis 30. 11. 2019 8.00 Okresní přebor mužů a žáků hala SSK Tišnov TTC Koral Tišnov

futsal 30. 11. 2019 20.00 ASMP Dolní Loučky – VŠB-TU Ostrava (2.  liga) hala SSK Tišnov ASMP Dolní Loučky

KAm zA SpOrTem
přehled sportovních akcí v Tišnově

listopad
 číslo 11

2019

	 Hanka	vyhrála	na	Mistrovství	České	re-
publiky	žactva	v	Kolíně	(20.–22.	9.	2019)	
úplně	 vše,	 co	mohla.	Dominovala	 v	 roz-
bězích,	semifinále	 i	 finále	na	nejkratším	
sprintu	60	metrů.	Druhý	den	svoji	suve-
rénní	jízdu	završila	vítězstvím	v	rozběhu,	
semifinále	 i	 finále	 150	 metrů	 sprintu.	
Cenný	sprinterský	double	stál	na	kvalit-
ních	časech.	Ve	všech	fázích	mistrovství	
si	 držela	 vysokou	 a	 vyrovnanou	 výkon-
nost,	 což	 vzhledem	 ke	 dlouhé	 sezóně	
a	nastupující	únavě	je	obdivuhodné.	Časy	
Hanky	60	metrů	(rozběh	7,74	–	semifiná-

le	7,75	–	finále	7,73)	a	150	metrů	(rozběh	
18,88	–	semifinále	18,54	–	finále	18,75).	
Gratulujeme!

Vítězství	na	mezistátním	utkání
	 Výborné	výkony	vynesly	Hance	repre-
zentační	 dres.	 Konec	 sezóny	 ji	 zastihl	
v	 mimořádné	 pohodě,	 kdy	 si	 vylepšila	
osobáky	na	všech	sprinterských	tratích.	
Na	mezistátním	utkání	ve	slovinské	Ptuji	
(28.	 9.	 2019)	 mezi	 reprezentacemi	 Čes-
ka,	 Slovenska,	 Maďarska,	 Chorvatska	
a	Slovinska	přispěla	i	k	celkovému	vítěz-

ství	 reprezentace	 prvním	 místem	 v	 nej-
kratším	sprintu	na	100	metrů	 (12,18	s)	
a	ve	štafetě	4× 100	metrů	časem	48,13	
s	v	sestavě	Barbora	Křížová,	Tereza	La-
mačová,	Lucie	Kozlová	Hana	Blažková.

SuVerÉNNí BlAžKOVá
dvakrát zlato z mčr

Martina Sebera

Hana Blažková uprostřed (trenér Martin 
Sebera) vítězí ve finále 60 metrů sprintu 
na MČR žactva v Kolíně. Foto: Jiří Kottas
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KAm V TIŠNOVě
přehled akcí v Tišnově a okolí

listopad
 číslo 11

2019

Datum Čas Akce Místo Organizuje

1. 10. – 30. 11. 
2019

KNIHY MÉHO SRDCE
Rok Ondřeje Sekory

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna Tišnov

6. 10. – 31. 12. 
2019

8. běh akce „Běžecká školka aneb Běhej 
pro zdraví“

hřiště u ZŠ Tišnov, Smíškova Atletický klub AK Tišnov

31. 10. 2019 14.00–15.00
Divadlo bez pravidel
– aktivizace pomocí loutek

knihovna CSS Tišnov CSS Tišnov

1. 11. – 3. 11.
2019

Minerál Tišnov 
– mineralogická prodejní výstava

Sokolovna Tišnov, Gymnázium Tišnov, 
sportovní hala

T. J. Sokol Tišnov

1. 11. 2019 18.00–20.00
Vladimír Kiseljov
Mystéria vepsaná ve tvářích

Galerie Josefa Jambora, Brněnská 
475, Tišnov

Galerie Josefa Jambora

3. 11. 2019 17.00–18.00 COW HILL Orator, Lažánky 41 Kafé–Restaurant–Galerie

5. 11. 2019 16.30–19.30
Emoce a konflikty z cyklu Spokojené 
rodičovství

Rodinné centrum Studánka, 
Riegrova 318, Tišnov

Rodinné centrum Studánka

5. 11. 2019 17.00–18.30 Záhadný tympanon z Tišnova Městská knihovna Tišnov Městská knihovna Tišnov

5. 11. 2019 19.30–21.15 Lubomír Brabec Velký sál MěKS MěKS Tišnov

6. 11. 2019 11.45–15.00 Plavání pro seniory Wellnes Kuřim CSS Tišnov

7. 11. 2019 8.00–12.00
KNIHY MÉHO SRDCE
setkání se spisovatelkou Zuzanou 
Pospíšilovou

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna Tišnov

7. 11. 2019 9.00–11.00 Vyrábění z keramické hlíny Tvořivé dílny – vedle jídelny CSS Tišnov

9. 11. 2019 15.00–18.00 Beseda s malířem Stanislavem Bělíkem Městys Doubravník

10. 11. 2019 9.00–11.00 5. ročník Běhu tišnovskými uličkami hřiště u ZŠ Tišnov, Smíškova Atletický klub AK Tišnov

10. 11. 2019 17.00–18.00 SEXTET PICNIC Orator, Lažánky 41 Kafé–Restaurant–Galerie

11. 11. 2019 16.30–18.00 Martinský světýlkový průvod
sraz v parku u kostela sv. Václava 
v Tišnově

Rodinné centrum Studánka

11. 11. 2019 19.00–21.30 Občan Havel – Oslavy svobody Kino Svratka MěKS Tišnov

12. 11. 2019 17.00–18.30 Nové archeologické nálezy na Tišnovsku Městská knihovna Tišnov Městská knihovna Tišnov

12. 11. 2019 17.00–18.30
PSYCHOHYGIENA
pro maminky malých dětí

Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro 
BALANCE INSTITUT

BALANCE INSTITUT, z. s.

12. 11. 2019 19.00–21.00 Martin Mejstřík – Oslavy svobody Kino Svratka MěKS Tišnov

13.– 29. 11. 
2019

Adventní sbírka pro potřebné
Rodinné centrum Studánka, 

Riegrova 318, Tišnov
Rodinné centrum Studánka

14. 11. 2019 17.00–18.30 Přednáška – Sen o svobodě Městská knihovna Tišnov Městská knihovna Tišnov

14. 11. 2019 18.00–19.00
Protežovaní a zakazovaní 
– Oslavy svobody

Kino Svratka Tišnov deTOX

14. 11. 2019 18.00–19.30 Relaxace a imaginace
Rodinné centrum Studánka, 
Riegrova 318, Tišnov

Rodinné centrum Studánka

14. 11. 2019 19.00–20.30 Bratříček Karel – Oslavy svobody Kino Svrata MěKS Tišnov

15. 11. 2019 10.00–14.00 Prohlídka vily Tugendhat Vila Tugendhat Brno CSS Tišnov

15. 11. 2019 19.00–20.30
Ekumenická bohoslužba porozumění – 
Oslavy svobody

kostel sv. Václava MěKS Tišnov

16. 11. 2019 17.00–18.45 MCH Band Kulturní dům Železné u Tišnova deTOX

16. 11. 2019 20.00–21.30 Narozen 28. října – Oslavy svobody Kino Svratka MěKS Tišnov

17. 11. 2019 16.00–17.00
Pietní akt a odhalení lavičky Václava 
Havla – Oslavy svobody

Město Tišnov
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listopad 2019 Kam v Tišnově

Datum Čas Akce Místo Organizuje

výstava

hudba

přednáška

divadlo

promítání

akce pro děti

tanec

sport

ostatní

Druh akce:

Muzeum města

Městská knihovna

MěKS

Galerie J. Jambora

Podhorácké muzeum

MAS Brána Vysočiny

RC Studánka

Inspiro

Základní umělecká škola

Centrum sociálních služeb

T. J. Sokol Tišnov

Ostatní

Organizuje:

9. 4. – 10. 11. 2019 Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana Podhorácké muzeum v Předklášteří

24. 9. – 30. 10. 2019 Výstava fotografií „Svět očima fotografů“ CSS Tišnov (místnost vedle jídelny CSS)

2. 9. – 31. 10. 2019 Zastaveníčka na cestě přírodou – Václav Trmač – fotografie Domov sv. Alžběty

24. 10. – 15. 12. 2019 Sametová revoluce. Dana Kyndrová – fotografie z let 1988–1991 Muzeum města Tišnova

1. 11. – 31. 12. 2019 Sen o svobodě – Plakáty „něžné“ revoluce Městská knihovna Tišnov

1. 11. – 3. 11. 2019 Výstava minerálů v Galerii PATRIOT – otevřeno bez objednání Galerie PATRIOT, Štěpánova 1964, Tišnov

1. 11. – 31. 12. 2019 Kristýna Nedorostová: Vnitřní světy – výstava obrazů Domov sv. Alžběty

10. 11. 2019 – 12. 1. 2020 Sametová revoluce. Události v listopadu 1989 s důrazem na Tišnovsko Podhorácké muzeum v Předklášteří

26. 11. – 20. 12. 2019 KNIHY MÉHO SRDCE – Knihy očima dětí Městská knihovna Tišnov

17. 11. 2019 17.00–18.00 TRNŮVKA JEDE Orator, Lažánky 41 Kafé–Restaurant–Galerie

17. 11. 2019 18.00–19.00 Nové scénky Felixe Holzmanna Městys Doubravník

17. 11. 2019 19.00–21.00
HRADIŠŤAN a Jiří Pavlica
– Oslavy svobody

Sokolovna Tišnov MěKS Tišnov

18. 11. 2019 18.00–21.00
Moderní PSYCHOHYGIENA
Práce na zlepšení zdraví a psychické 
odolnosti, EFT, koučovací techniky

Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro 

BALANCE INSTITUT
BALANCE INSTITUT, z. s.

20. 11. 2019 11.45–15.00 Plavání pro seniory Wellnes Kuřim CSS Tišnov

21. 11. 2019 8.00–11.00
KNIHY MÉHO SRDCE – setkání 
s ilustrátorkou Markétou Vydrovou

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna Tišnov

21. 11. 2019 9.00–11.00 Glazování výrobků z keramické hlíny Tvořivé dílny – vedle jídelny CSS CSS Tišnov

21. 11. 2019 17.00–18.00 Putování v Pieninách Městská knihovna Tišnov Městská knihovna Tišnov

22. 11. 2019 16.00–17.00
Setkání a aktivity s canisterapeutickými 
pejsky 

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna Tišnov

22. 11. 2019 18.00–20.00 Večer s vínem Kavárna muzea Muzeum města Tišnova

23. 11. 2019 9.00–17.00 5. adventní dílny pro děti a dospělé MěKS, Mlýnská ulice Tvoření LuKa

23. 11. 2019 10.00–18.00 Co pro mne znamená být ženou
Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro 

BALANCE INSTITUT
BALANCE INSTITUT, z. s.

24. 11. 2019 15.00–17.00 Zdobení perníčků Kavárna muzea Muzeum města Tišnova

24. 11.2019 17.00–18.00 KUPODIVU Orator, Lažánky 41 Kafé–Restaurant–Galerie

26. 11.2019 13.30–16.00 KNIHY MÉHO SRDCE – společné čtení Městská knihovna Tišnov Městská knihovna Tišnov

26. 11.2019 16.30–19.30
Komunikace z cyklu Spokojené 
rodičovství

Rodinné centrum Studánka, 

Riegrova 318, Tišnov
Rodinné centrum Studánka

26. 11.2019 19.00–21.30 Rošáda Kino Svratka MěKS Tišnov

27. 11.2019 15.00–16.15
Poslechový pořad „Dnes je poněkud 
větrno“

knihovna CSS Tišnov CSS Tišnov

28. 11.2019 7.30–13.00
Prohlídka kasematů a muzejních výstav 
včetně té Vánoční...

Špilberk Brno CSS Tišnov
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PeTr DaNIel
HODINa MezI PSeM a VlkeM
16. 10. – 8. 12. 2019
Galerie Josefa Jambora

Výstava fotografií Petra Daniela, v nichž mizí 
reálné obrysy skutečnosti, kdy noční tmou pro-
nikají první paprsky ranního světla a otevírají se 
brány magickým viděním. Záměrným pohybem 
fotoaparátu vznikají posuny, vykreslené barev-
ným světlem, jimiž lze jako hvězdnou bránou 
vstupovat do jiných světů a dimenzí. 

STezka Járy CIMrMaNa
zNOVuODHaleNí
26. 10. 2019, 13.00 hod.
Palackého náměstí, lomnice

Oslavy 30. výročí znovuodhalení Mistrovy plas-
tiky a další neopomenutelná výročí. Sejdeme 
se ve 13.00 při oslavných proslovech u nohou 
Mistra na náměstí Palackého v Lomnici, poté se 
budeme pozvolna plahočit k vrcholu obohaceni 
uměleckými vložkami u jednotlivých plahočin 
a v neznámý čas na vrcholu za doprovodu hudeb-
ního nástroje hardart a dalších významných kul-
turních výstřelků občerstvíme duši i tělo. Nebude 
chybět pivo a párek i nějaká ta boží milost. Pořádá 
LSDa z. s. za pomoci: Svaz žen Synalov, hasiči 
Synalov, Genius noci, s. r. o. Obnova stezky pro-
běhla za finanční podpory městyse Lomnice.

SwaP – PřINeS, VyMĚň, ODNeS
2. 11. 2019, 9–14 hod.
Velký sál MěkS, Tišnov

Prober doma skříně, a co jsi celý rok neoblékla 
ty nebo tvůj partner a je ti to líto vyhodit (oděvy, 
boty, doplňky, drobné potřeby do domácnosti, 
prostě vše, co může posloužit někomu další-
mu), dones na Swap. Jiné úžasné věci si zase 
zdarma můžeš odnést domů ty. Počet kusů není 
omezen. Vše, co si neodnesete, převezme chari-
ta. A nezapomeň, že nenakupováním, tříděním, 
recyklací a posílám věcí dál šetříme naši planetu 

a prodlužujeme život výrobkům. Pozor novinka: 
na podzimním Swapu můžete prodávat výrobky 
ze své domácí kuchyně (buchty, cukroví, per-
níčky, placky, domácí marmelády, čalamády). 
Vstupné 10 Kč. Pro bližší informace a přihlášení 
se k prodeji volejte 739 603 519. 

COw HIll
3. 11. 2019, 17.00 hod.
Orator, lažánky

Instrumentální jazz z Brna. V Oratoru se poprvé 
představí tato kapela z Kraví hory v plné sestavě 
se dvěma dechy. Zahraje moderní jazzové pecky. 

eMOCe a kONflIkTy
z Cyklu SPOkOJeNé rODIčOVSTVí
5. 11. 2019, 16.30–19.30 hod.
rodinné centrum Studánka

Druhá přednáška z cyklu Spokojené rodičovství 
je zaměřena na práci s emocemi, které s námi 
i s dětmi cloumají a často vedou ke konfliktu. 
Pomůže nám to pochopit, proč se dítě nechová 
správně. Naučíme se, jak konfliktům předcházet, 
a v případě jejich vzniku, jak je řešit, aby nikdo 
nebyl zraněn. Je nutné se přihlásit předem.

záHaDNý TyMPaNON z TIŠNOVa
PHDr. JIří DOležel
5. 11. 2019, 17.00 hod.
Městská knihovna Tišnov

V roce 1928 byl objeven při rekonstrukci domu 
č. 72 v Tišnově velký pískovcový blok s reliéfem 
ženské postavy. Kdo je ona záhadná žena? Odkud 
pochází tympanon? O této záhadné ženě bude před-
nášet PhDr. Jiří Doležel z Archeologického ústa-
vu ČSAV. Pořádá SPOLeK CONTINuuM VITAe. 
Vstupné 50 Kč, vstupenky v prodeji na místě 
v den konání akce.

SaMeTOVá reVOluCe
vernisáž v neděli 10. 11. 2019,
14.30 hod.
Podhorácké muzeum

Výstava k 30. výročí událostí v listopadu 1989 
s důrazem na situaci na Tišnovsku. Výstava potr-
vá do 12. 1. 2020.

SexTeT PICNIC
10. 11. 2019, 17.00 hod.
Orator, lažánky

umělci z Brna, rockpunková partička vám roz-
proudí krev v žilách, že nezůstanete chladní! 
Vlastik Kuthan – zpěv, Richard Juřena – kytara, 
Aleš Jedounek – kytara, Radim Kopecký – basa, 
Marek Bartečko – basa, klávesy, Lubomír Mi-
chalčík – bicí. 

MarTINSký PrůVOD
11. 11. 2019, od 16.30 hod.
sraz v parku u kostela sv. Václava 
v Tišnově

Přijďte s dětmi na tradiční světýlkový průvod, 
který vede od kostela sv. Václava na náměs-
tí Míru, kde si připomeneme legendu o sv. Mar-
tinovi a zazpíváme si. Vezměte si s sebou lam-
pióny, nejlépe vlastní výroby. Pro zahřátí bude 
připraveno svařené víno a pro děti teplý mošt. 
Přijede i svatý Martin na bílém koni a rozdělí se 
s námi o sladké rohlíčky.

VlaDIMír kISelJOV
MySTérIa VePSaNá Ve TVáříCH
1. 11. 2019, 18.00 hod.
Galerie Josefa Jambora

Diskuse s autorem nové knihy a autogramiáda. 
Vladimír Kiseljov se věnuje malbě, ale také dlou-
hodobému studiu životů a děl některých slavných 
hudebních skladatelů, básníků a filosofů. V nové 
knize představuje mnohovrstevnaté portréty 22 
osobností, např. Mozarta, Beethovena, Wagnera, 
Janáčka ad. Autor využívá své znalosti symboliky 
a mytologie k vyprávění osudů lidí prostřednic-
tvím nezaměnitelných barev, tvarů a kompozic. 

NOVé arCHeOlOGICké Nálezy
Na TIŠNOVSku
MICHal PřICHySTal
12. 11. 2019, 17.00 hod.
Městská knihovna Tišnov

Zajímá Vás historie Tišnova? Přijďte si poslech-
nout přednášku o nejnovějších archeologických 
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nálezech právě z Tišnova. Pořádá SPOLeK CON-
TINuuM VITAe. Vstupné 50 Kč, vstupenky v pro-
deji na místě v den konání akce. 

aDVeNTNí Sbírka PrO POTřebNé
13.–29. 11. 2019
rodinné centrum Studánka

Rodinné centrum Studánka ve spolupráci s Od-
borem sociálních věcí města Tišnova pořádá ad-
ventní sbírku pro potřebné lidi z Tišnovska. Nosit 
můžete následující věci: starší povlečení, prostě-
radla, spacáky, ručníky, utěrky, z hygienických 
potřeb prací prášek, jar, cif, jednorázové pleny 
(i načatá balení), toaletní papír, houbičky na ná-
dobí, pastu na zuby pro děti i dospělé, dámské 
vložky, z potravin těstoviny, rýži a masové kon-
zervy. Tyto věci, prosím, noste do kanceláře RC 
Studánka, Riegrova 318, Tišnov. Děkujeme všem 
dárcům za jejich pomoc.

relaxaCe a IMaGINaCe
14. 11. 2019, 18.00–19.30 hod.
rodinné centrum Studánka

Přijďte si odpočinout po náročném pracovním 
vytížení! Relaxační metody přinášejí osvě-
žení, uklidnění a štěstí. Tyto pozitivní pocity 
neprožívá jenom mysl, ale celé tělo. Relaxace 
a imaginace probíhá pod vedením psycholožky 
Mgr. Hany Pelčákové Kubecové. Je nutné při-
hlásit se předem.

TrNůVka JeDe
17. 11. 2019, 17.00 hodin
Orator, lažánky

Pěvecký folklórní soubor z nedalekých Jinačovic. 
Zpívá moravské a slovenské regionální písně, ze-
mitě a divoce a rozproudí i vás. Přijďte si zazpívat 
spolu s nimi. 

PuTOVáNí V PIeNINáCH
JIří čefelIN 
21. 11. 2019, 17.00 hod.
Městská knihovna Tišnov

Navštívíme průlom Dunajce, projedeme se 
na Pltích po řece a prozkoumáme zříceninu hra-
du Czorstyn s pověstí o ztraceném pokladu Inků. 
Vstupné: 20 Kč, vstupenky zakoupíte v Městské 
knihovně Tišnov vždy v půjčovní době. 

SeTkáNí a akTIVITy
S CaNISTeraPeuTICkýMI PeJSky
lada kománková a Monika Hečová
22. 11. 2019, od 16.00 hod.
Městská knihovna Tišnov
oddělení pro děti a mládež 

Má Vaše dítko strach z pejsků? Chcete si zkusit 
povodit pejska a vyzkoušet si pár povelů nebo 
her? Chcete se dozvědět více o canisterapii? Za-
stavte se za námi v oddělení pro děti a mládež 
tišnovské knihovny. Těší se na Vás Salsa, Toffi-
fe, Trixie, Peggy a štěňátko Coco.  Akce je určena 
pro malé i velké.  

kuPODIVu
24. 11. 2019, 17.00 hod.
Orator, lažánky

Brněnská funkfolková kapela Kupodivu vystupu-
je v neobvyklém složení. Zpěv, saxofon, klávesy, 

baskytara, bicí a žádná kytara… A kupodivu jim 
to funguje i přesto (anebo právě proto), že každý 
člen je z jiné hudební oblasti. Autorská tvorba 
ovlivněná jazzem, popem, folkem i alternativou. 
V letošním roce vyšlo její debutové album Živo-
čišné pudy. 

kOMuNIkaCe
z Cyklu SPOkOJeNé rODIčOVSTVí
26. 11. 2019, 16.30–19.30 hod.
rodinné centrum Studánka

Vztahy v rodině z velké části utváří vzájemná ko-
munikace. Ve třetí přednášce z cyklu Spokojené 
rodičovství se zaměříme na to, jak dítěti naslou-
chat, abychom mu skutečně rozuměli. ukážeme 
si také, jak s dětmi hovořit, aby nám naslouchaly, 
a jak je motivovat ke spolupráci. Je nutné se při-
hlásit předem.

POTřeby PečuJíCíCH 
5. 12. 2019, 15.00 hodin
zasedací místnost č. 407
MěÚ Tišnov, 
budova vedle polikliniky

Dovoluji si Vás co nejsrdečněji pozvat na před-
nášku „Potřeby pečujících“. unie pečujících pro-
pojuje lidí bez rozdílu péče o jejich nejbližší a hájí 
jejich práva! Prosazuje a obhajuje zájmy pečují-
cích osob. Tvoří koncepce a projekty na podporu 
pečujících osob. Cílem přednášek je vytvoření 
svépomocného setkání pečujících. Témata: krizo-
vé situace v rodinách, propojení a využití sociál-
ních služeb, sdílení, svépomocné setkání. 

zaHráDkářI DĚTeM
14. 12. 2019

Tišnovští zahrádkáři pořádají v sobotu 14. prosin-
ce 2019 adventní zájezd do areálu Peklo Čertovi-
na u Hlinska i s návštěvou do Luciferova doupěte. 
Vstupné pro děti hradí ZO ČZS. Informace o zá-
jezdu na www.zahradkari.cz/zo/tisnov nebo v kvě-
tinářství Diantus paní Hany Andrýskové.
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  Hledáme pracovníka do Turistického informačního 
centra, bližší informace pronajmy@kulturatisnov.cz, 

 tel. 549 410 211.

  Firma Dalaker se sídlem v Tišnově přijme strojního me-
chanika (zámečníka). Bližší informace podá paní Miriam 
Bělušová, tel. 549 412 398.

  Nabízíme práci u koní v dopoledních hodinách (pondělí 
až pátek), TJJ LUCKY Drásov, Drásov 47, tel. 602 849 321.

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

  Nově otevřené Studio Terapie. Pomocí reiki, automa-
tické kresby, kvantové terapie Vám pomůžu řešit problé-
my, které vás trápí a nemůžete s nimi hnout. Můžete zde 
také koupit bylinky, bylinkové čaje, tinktury bylinkové, 
kapky, vonné svíčky, tyčinky. Křišťály (feng šui), zvonko-
hry koši a spoustu dalších zajímavých věcí. Vše, co zde 
mám, je přírodní a bez chemie. Pracuji s lidmi i se zvířát-
ky. Studio Terapie, Brněnská 792, Tišnov.

 Tel. 608411353, e-mail studioterapie@seznam.cz.

  Odkoupíme obrazy J. Jambora, B. Matala i kvalitní ob-
razy jiných autorů. Také další zajímavé umění a staro-
žitnosti, vojenské věci z II. sv. války. Tel. 604 347 541, 
e-mail: art15@email.cz.

  Koupím vojenské věci z 1. a 2. sv. války, dalekohle-
dy, přilby. Dále šicí stroje, telefony. Vše do roku výroby 
1945. Tel. 723 539 270.

  Koupím lesní pozemky v okolí Tišnova. I vytěžené nebo 
napadené kůrovcem. Tel. 603 179 213, e-mail: Zbynek.
safranek@seznam.cz.

  HOdINOVý mANžel je nejen dobrý řemeslník... Chce-
te něco opravit, zařídit, převézt, přimontovat, ořezat či 
uklidit? Jdeme na to! Nabízím občanům různé práce při 
údržbě bytu, domu a zahrady v Tišnově a blízkém oko-
lí: drobné stavební, domácí, zámečnické, instalatérské 
práce, úklid a údržba zahrady atd. dle dohody. Tom Va-
cek mob. 602 754 930/ t-yacht@t-yacht.cz.
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1.
pá

19:30 abSTINeNT PReMIÉRA
ČR | 78' | drama | 12+ | 130 Kč 

2.
so

19:00 HallOweeNSký klySTýr VOl. 7 
„DO YOu WANNA PLAY A GAMe?“
horory | 15+ | 190 Kč | tit. 

3.
ne

17:00 aDDaMSOVa rODINa PReMIÉRA
uSA, VB, CAN | 90' | animovaný | přístupné | 
130/110 Kč | dab. 

19:30 TerMINáTOr: TeMNý OSuD
uSA | 128' | akční, sci-fi | 12+ | 130 Kč | tit. 

4.
po

19:30 POSleDNí arISTOkraTka
ČR | 110' | komedie | přístupné | 130 Kč 

5.
út

15:00 JIří SuCHý – leHCe Se S žIVOTeM PráT
 BIO SeNIOR
ČR, SR | 102' | dokument | přístupné | 70 Kč 

6.
st

19:30 aNTOlOGIe MĚSTa DuCHů FILMOVÝ KLuB
CAN | 97' | drama, mysteriózní | 12+ | 100/80 Kč | tit. 

7.
čt

19:30 žeNSká Na VrCHOlu PReMIÉRA
ČR | 105' | komedie | přístupné | 130 Kč 

8.
pá

17:00 aDDaMSOVa rODINa
uSA, VB, CAN | 90' | animovaný | přístupné | 
130/110 Kč | dab. 

19:30 bITVa u MIDway PReMIÉRA
uSA, CN | 138' | akční, drama, historický | 12+ | 
130 Kč | tit. 

10.
ne

17:00 faNy a PeS PReMIÉRA
D, ČR, Be | 90' | animovaný | přístupné | 130/110 Kč | dab. 

19:30 žeNSká Na VrCHOlu
ČR | 105' | komedie | přístupné | 130 Kč 

11.
po

19:00 ObčaN HaVel
ČR | 119' | životopisný | přístupné | 89 Kč 

13.
st

19:30 DálaVa FILMOVÝ KLuB
ČR | 76' | dokument  | přístupné | 100/80 Kč 

14.
čt

19:00 braTříček karel
ČR, PL | 79' | dokument | přístupné | 89 Kč | dab. 

15.
pá

19:30 aMNeSTIe PReMIÉRA
ČR, SR | 127' | drama, thriller | 15+ | 130 Kč 

19.
út

19:30 ParDON, NezaSTIHlI JSMe VáS PReMIÉRA
VB, Be, F | 100' | drama | 12+ | 130 Kč | tit. 

20.
st

19:30 žeNSká Na VrCHOlu
ČR | 105' | komedie | přístupné | 130 Kč 

21.
čt

19:30 VlaSTNíCI PReMIÉRA
ČR | 96' | komedie, drama | 12+ | 130 Kč 

22.
pá

17:00 leDOVé králOVSTVí II 3D, PReMIÉRA
uSA | animovaný | přístupné | 150/130 Kč | dab. 

19:30 DOkTOr SPáNek OD STePHeNa kINGa
 PReMIÉRA
uSA | 152' | horor, thriller | 15+ | 130 Kč | tit. 

23.
so

17:00 SNOw fIlM feST FILMOVÁ PŘeHLÍDKA
SR, ČR | 182' | dokumentární | přístupné | 110/90 Kč 

24.
ne

17:00 leDOVé králOVSTVí II
uSA | animovaný | přístupné | 130/110 Kč | dab. 

19:30 aMNeSTIe
ČR, SR | 127' | drama, thriller | 15+ | 130 Kč 

26.
út

19:30 VlaSTNíCI
ČR | 96' | komedie, drama | 12+ | 130 Kč 

28.
čt

19:30 Na NOže PReMIÉRA
uSA | kriminální, mysteriózní, drama | 12+ | 130 Kč | tit. 

29.
pá

19:30 ValHalla: říŠe bOHů PReMIÉRA
DK, NO | 105' | fantasy, dobrodružný | 12+ | 130 Kč | dab. 

30.
so

17:00 leDOVé králOVSTVí II 3D
uSA | animovaný | přístupné | 150/130 Kč | dab. 

19:30 laST CHrISTMaS PReMIÉRA
uSA, VB | 103' | romantický, komedie | 12+ | 130 Kč | tit. 

program Kina Svratka
listopad

 číslo 11

2019

VSTuPeNky lze zakoupit:
•  na pokladně kina hodinu před začátkem představení
•  v TIC na nám. Míru 120 (pondělí až pátek 8.00–12.00 

a 13.00–17.00)
• online na webu kina

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

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





tišnov společně
oslavy svobody
1939  1989  2019

PROGRAM

11. listopadu 2019
  Kino Svratka v 19.00 hod.
Občan Havel
projekce dokumentárního filmu o prezidentu Václavu Havlovi

12. listopadu 2019
  Kino Svratka v 19.00 hod.
Martin Mejstřík
setkání s významnou osobností studentského hnutí sametové revoluce

14. listopadu 2019
  Městská knihovna Tišnov – velky� sál v 17.00 hod.
Sen o svobodě
přednáška PhDr. Marty Sylvestrové k výstavě Plakáty „něžné“ revoluce
            
  Kino Svratka v 18.00 hod.
Protežovaní a zakazovaní
hudební přednáška Václava Seyferta, na kterou naváže projekce 
dokumentárního filmu o Karlu Krylovi
  Kino Svratka v 19.00 hod.

Bratříček Karel

15. listopadu 2019
  kostel sv. Václava v 19.00 hod.
Ekumenická bohoslužba porozumění
připravená duchovními čtyř křesťanských církví, kterou zakončí koncert

Mše G-dur Franze Schuberta 
provedou Tišnovský komorní orchestr a sbor Gaudeamus Brno

16. listopadu 2019
  Kulturní dům Železné v 17.00 hod.
Koncert skupiny MCH Band
koncert rockové skupiny Mikoláše Chadimy
 
  Kino Svratka ve 20.00 hod.
Narozen 28. října
komponovaný pořad scénického čtení, hudby a projekce o osudech 
naší země z pohledu tří generací neobyčejně obyčejných lidí, 
nastudovalo volné divadelní sdružení a komorní obsazení Tišnovského 
komorního orchestru

17. listopadu 2019
  ovčín v Porta coeli v 10.15 hod.
Mše svatá
ke 30. výročí svatořečení Anežky České 
a sametové revoluce

  Památník obětí komunismu Bezručova 
v 16.00 hod.
Pietní akt k vy�ročí událostí let 1939 a 1989
doprovázený pěveckým sborem Gymnázia Tišnov a Magnificat 
Lelekovice
 
  Park pod kostelem v 16.30 hod.
Odhalení lavičky Václava Havla
 
  náměstí Míru Tišnov v 17.00
Happening – Okamžiky svobody
se scénkami a hudbou
 
  Sokolovna Tišnov v 19.00 hod.

HradišťaN & Jiří Pavlica
slavnostní koncert

VÝSTAVY

24. října – 15. prosince 2019
  Muzeum města Tišnova, vernisáž 24. 10. v 18.00 hod.
Vy�stava fotografií Sametová revoluce
Dana Kyndrová – fotografie z let 1988–1991

1. listopadu – 31. prosince 2019
  Městská knihovna Tišnov
Vy�stava Sen o svobodě – Plakáty „něžné“ revoluce
společný projekt Galerie Josefa Jambora a Městské knihovny Tišnov

10. listopadu – 12. ledna 2020
  Podhorácké muzeum, vernisáž 10. 11. ve 14.30 hod.
Sametová revoluce
výstava k 30. výročí událostí v listopadu 1989 s důrazem na situaci 
na Tišnovsku

pěvecký sbor Magnificat Lelekovice, sbor Gaudeamus Brno, Římskokatolická církev, Českobratrská církev evangelická, Církev adventistů s. d.,  
Církev československá husitská, obec Železné, obec Předklášteří

Programová změna vyhrazena


