
Držitelé Cen města Tišnova i čestného občanství

Jan Lacina o Květnici

Další směřování fotbalu v Tišnově 

Vánoční koncert Evy Urbanové se blíží

zpravodaj města Tišnova a okolí
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2019



Prodej vstupenek TIC Tišnov
sektor A – základní 590 Kč, snížené 540 Kč; sektor B – základní 490 Kč, snížené 450 Kč

*pro držitele abonmá platí vstupenky do sektoru „B“

www.mekstisnov.cz
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Ekumenická bohoslužba

porozumění v kostele sv. Václava
Foto: Michal Beneš

	 Milí	čtenáři	Tišnovských	novin,	uvy-
káme	si	na	zimní	 čas,	který	 je	 jasným	
signálem	 toho,	 že	 přišlo	 období	 dlou-
hých	 večerů.	 Brzké	 stmívání	 moc	 pří-
ležitostí	na	podnikání	výletů	s	rodinou	
či	s	přáteli	nedává,	ale	ještě	stále	nám	
dovoluje	si	všimnout	krásné	přírody.	
	 I	já	se	dívala	a	hýbala,	byť	ne	v	Jiho-
moravském	 kraji,	 ale	 v	 tom	 Pardubic-
kém.	 Zúčastnila	 jsem	 se	 další	 ze	 série	
běžeckých	závodů.	A	musím	přiznat,	že	
jsem	se	tentokráte	těšila	tak	nějak	více.	
Čekala	mě	výzva	nad	výzvy	–	pardubické	
dostihové	 závodiště.	 V	 areálu	 byl	 totiž	
start	i	cíl	mého	pětikilometrového	běhu	
a	mezi	nimi	ještě	malý	a	velký	vodní	pří-
kop,	průběh	stájemi,	Taxisův	příkop,	 ir-
ská	lavice	i	drop.	Když	jsem	se	rozhlížela	
kolem	sebe	krátce	před	startem,	viděla	
jsem	 jen	 tváře	 plné	 očekávání	 a	 těšení	
se.	 Pochopila	 jsem,	 že	 nikomu	 z	 nás,	
nadšených	 amatérských	 běžců,	 nejde	
o	prvenství	nebo	o	překonávání	rekordů.	
Naším	cílem	bylo,	abychom	si	běh	i	celý	
závodní	den	užili.	A	to	jsme	si	na	sto	pro-
cent	 splnili.	 Byť	 v	 cíli	 někteří	 umazaní	
od	bláta	a	s	drobnými	oděrkami	na	těle.	
Na	duši	ovšem	nikoliv.	
	 Běh	je	nedílnou	součástí	mého	života,	
jsem	díky	němu	šťastnější,	spokojenější	
a	zdravější.	 Je	 to	vždycky	 taková	moje	

chvilka	pro	sebe,	kdy	mám	čas	vyčistit	
si	hlavu	a	utřídit	myšlenky.	A	když	už	
někdy	nemůžu,	představím	si	ten	pocit	
po	doběhu:	to	je	pro	mě	ten	hnací	motor.	
Neskutečná	euforie.	
	 Příjemný	 pocit	 tělesné	 i	 psychické	
pohody	vám	přeji	 i	 v	průběhu	blížících	
se	 vánočních	 svátků.	 Všichni	 sníme	
o	tom,	jak	je	strávíme	v	klidu,	jenže	idy-
lická	představa	mnohdy	roztává	rychle-
ji	než	první	sníh.	Nenechte	se	vtáhnout	
do	 zběsilého	 víru	 nakupování,	 pečení,	
úklidu	 a	 maratónu	 návštěv.	 Spousta	
z	nás	tvoří	dárky	pro	své	blízké.	Různé	
domácí	paštiky,	marmelády,	likéry	nebo	
třeba	 domácí	 kosmetiku.	 O	 tom	 přece	
Vánoce	jsou.	Dát	i	něco	ze	sebe,	ne	jen	
utratit	velké	sumy	peněz.	Potěší	 i	ma-
ličkost,	která	je	vyrobená	z	lásky.	Těším	
se	 tedy	na	radost	z	 „domácích“	dárků,	
které	 všichni	 okolo	 ocení	 víc	 než	 dra-
hé	dárky	z	obchodu.	Těším	se	na	to,	až	
se	budeme	společně	koukat	na	pohád-
ky.	Těším	se	na	vánoční	mši.	Těším	se	
na	 procházky,	 bruslení	 na	 zamrzlém	
rybníku,	na	čtení	knížek	anebo	na	hraní	
stolních	 her.	 Těším	 se	 na	 to,	 že	 nebu-
du	mít	vánoční	výzdobu	podle	letošních	
trendů,	 těším	 se	 na	 to,	 že	 nenabídnu	
dvacet	druhů	vánočního	cukroví.
	 Těším	se	na	úsměv	v	nás…
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eKumeNIcKá BOHOSlužBA pOrOzuměNí (titulní strana)
Duchovní čtyř křesťanských církví, které působí v Tišnově, připravili u příležitosti 
30. výročí sametové revoluce Ekumenickou bohoslužbu porozumění. Interiér kos-
tela svatého Václava byl „oděn“ do české trikolory v pátek 15. listopadu. Desítky 
věřících i nevěřících přivítal krátce po 19. hodině farář Římskokatolické církve Jo-
sef Rybecký. V průběhu hodinového setkání se slova postupně ujali farář Česko-
bratrské církve evangelické Martin Horák, farář Církve československé husitské 
Petr Šandera a kazatel Církve adventistů sedmého dne Vladimír Kaleta. Význam-
nou událost završila Mše G-dur Franze Schuberta, kterou provedl Tišnovský ko-
morní orchestr a sbor Gaudeamus Brno.  (zp)



Foto: Michal Beneš
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radnice informuje

Byť	se	to	tak	někomu	nemusí	zdát,	i	na	radnici	platí	slova	klasi-
ka	„Pořád	se	něco	děje“	a	já	bych	chtěl	alespoň	něco	málo	z	toho	
připomenout.

•	 	V	 posledních	 týdnech	 jsme	 se	 všichni	 intenzivně	 zabývali	
návrhem	rozpočtu	na	příští	rok,	podařilo	se	nám	navrhnout	
i	více	peněz	do	rozpočtu	MěKSu,	a	tím	dát	možnost	v	příštím	
roce	 ještě	zvýšit	kvalitu	a	nabídku	akcí	a	pořadů	ze	široké	
škály	žánrů.	Je	naší	snahou,	aby	se	jednotlivé	pořady	nepře-
krývaly.	V	příštím	roce	bude	při	žádosti	pořadatelů	o	dotace	
zohledněno	i	to,	 jak	se	s	tímto	požadavkem	vypořádají,	aby	
nedocházelo	ke	zbytečnému	tříštění	sil.	

	 	Z	plánovaných	akcí	v	příštím	roce	bych	několik	nejzajímavěj-
ších	zmínil:	3.	ledna	„Novoroční	koncert“	skupiny	Progres	2,	
Tišnovskou	 letní	slavnost	spojenou	s	gastrofestem,	Tišnov-
ské	kulturní	léto	–	zatím	máme	Karla	Plíhala	a	Janka	Ledec-
kého	a	pro	mě	zvláště	potěšitelné,	znovu	připravované	silné	
divadelní	abonmá	postavené	na	vysoce	kvalitních	představe-
ních	a	 i	 jiné,	 další	 aktivity	 podle	 letos	 schválené	koncepce	
kultury.	Z	důvodů	uvažované	rekonstrukce	amfiteátru	letního	
kina	jsme	v	pondělí	4.	listopadu	navštívili	město	Boskovice,	
optali	se	na	zkušenosti	z	rekonstrukce	tamějšího	kina,	 jed-
noho	z	nejvíce	navštěvovaných	letních	kin	v	České	republice.	
Jejich	poznatky	byly	pro	nás	velmi	zajímavé	a	poučné.

•		Z	letošních	investičních	akcí	se	nám	blíží	do	finiše	rekonstruk-
ce	bytového	domu	–	ulice	Na	Mlékárně,	tento	projekt	řeší	re-
konstrukci	 10	 bytových	 jednotek.	 Dům	 byl	 postaven	 v	 roce	
1920	a	poslední	rekonstrukce	proběhla	před	75	roky.	Vzhle-
dem	k	jeho	stáří	a	havarijnímu	stavu	byl	už	téměř	neobyvatel-
ný.	Na	tuto	opravu	se	podařilo	získat	dotaci	blížící	se	částce	
deset	milionů	korun	při	celkových	nákladech	necelých	třináct	
milionů	korun.	Původní,	a	i	někteří	noví	nájemníci	se	tam	na-
stěhují	hned	na	začátku	příštího	roku.	Nájemné	bude	pochopi-

telně	z	důvodů	zkvalitnění	bydlení	navýšeno,	ale	v	tomto	pří-
padě	pouze	do	částky,	kterou	umožňují	podmínky	poskytnuté	
dotace.	Příští	rok	začneme	na	novém	hřbitově	stavět	smuteční	
síň.	 V	 současné	 době,	 jak	 je	 na	 webových	 stránkách	 města	
zveřejněno,	probíhá	architektonická	soutěž	na	revitalizaci	ná-
městí	Míru,	a	tak	se	můžeme	začátkem	ledna	těšit	na	návrhy	
architektů,	které	bude	vyhodnocovat	odborná	komise.

•	 	Máme	zažádáno	o	dotaci	na	pasportizaci	bytového	a	domovní-
ho	fondu	města	Tišnova.	Cílem	je	získat	přehled	o	současném	
stavebně-technickém	stavu	objektů	ve	vlastnictví	města,	od-
borná	společnost	provede	zaměření	stávajícího	stavu	staveb	
a	vytvoří	z	něho	3D	objektový	model	a	další	výkresovou	doku-
mentaci.	Důvodem	je	mimo	jiné	to,	že	projektová	dokumen-
tace	je	převážně	z	doby	výstavby,	případně	vytvořena	pro	re-
konstruované	části	a	někdy	ani	to	ne.	Je	to	problém	v	případě	
oprav	a	rekonstrukcí,	neboť	potom	nejsme	schopni	předložit	
projektantům	 požadované	 podklady	 nebo	 jen	 velmi	 nepřes-
né.	 Chtěli	 bychom	 se	 také	 ubírat	 tímto	 směrem	 s	 důrazem	
na	regeneraci,	modernizaci,	a	především	optimalizaci	správy	
a	údržby	budov	s	cílem	maximálního	využití	kapacit.

•	 	Na	začátku	listopadu	se	uskutečnila	tradiční	a	znovu	se	velmi	
rozvíjející	burza	Minerál	Tišnov,	na	kterou	přišlo	kolem	7	000	
návštěvníků,	a	pokud	jsem	dobře	počítal,	tak	vystavovatelé	
z	devíti	zemí	měli	svoje	stánky	v	sedmi	sálech	včetně	budov	
gymnázia	a	školy	na	ulici	Riegrova.	Tato	výstava	 je	 jednou	
z	 největších	 ve	 středoevropském	 regionu	 a	 je	 velmi	 oceňo-
vána	 jak	odborníky,	 tak	 i	námi	ostatními	návštěvníky.	Měs-
to	Tišnov	se	podílí	organizačně	na	zajištění	dopravy,	úklidu	
a	pořádku.	Zvýšený	pohyb	ve	městě	dopadá	na	naše	některé	
spoluobčany,	ale	doufám,	že	pro	návštěvníky	a	vystavovatele	
mají	pochopení.

•	 	Připravujeme	průzkum	názorů	občanů	na	budoucí	využití	bu-
dovy	číslo	popisné	120	na	náměstí	Míru,	kde	bychom	se	mimo	
jiné	chtěli	optat,	jakým	způsobem	tento	objekt	má	město	pro-
vozovat.	Otázky	budou	položeny	formou	ankety	–	byty,	kance-
láře,	ordinace,	rozšíření	CSS,	kavárna,	pivnice,	konferenční	
sál	atd.

•	 	Protože	se	také	blíží	výročí	pětasedmdesáti	let	od	ukončení	
II.	světové	války,	pokusíme	se	je	pojmout	i	trochu	netradičně.	
Připravujeme	na	duben	příštího	roku	ve	spolupráci	se	spol-
kem	 nadšenců	 zajímajících	 se	 o	 historii	 připomenutí	 pádu	
amerického	 zásobovacího	 letadla	 Liberátor	 na	 Kozelkovo	
pole	u	Tišnova.	V	tomto	případě	se	celá	posádka	osmi	mužů	
zachránila	a	za	pomoci	místních	obyvatel	se	dočkala	konce	
války.	Památník	těmto	letcům	je	umístěn	před	budovou	HZS	
a	tam	také	ve	spolupráci	s	hasiči	akce	proběhne.

cO Se děje NA rAdNIcI
aneb z místostarostova zápisníku

Karel Souček, místostarosta města

TIŠNOV SpOlečNě OSlAVIl
TřIceT leT SVOBOdY
Zatímco v pátek 15. listopadu zněla kostelem svatého Václa-
va Ekumenická bohoslužba porozumění, v sobotu 16. listo-
padu měli zájemci možnost zhlédnout v Kině Svratka pořad 
Narozen 28. října, jednalo se o scénické čtení doprovázené 
hudbou a projekcí dobových fotografií a filmových sekvencí. 
Připomínka událostí 17. listopadu vyvrcholila v neděli, kdy se 
u Památníku obětí komunismu uskutečnil pietní akt k výročí let 
1939 a 1989. V Parku pod kostelem byla též odhalena lavička 
Václava Havla, na náměstí Míru se zase konal Happening – 
Okamžiky svobody. Vyvrcholením vzpomínkové akce byl kon-
cert Hradišťanu a Jiřího Pavlici v tišnovské sokolovně.
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	 Stalo	se	 již	pravidlem,	 že	na	začátku	
a	na	konci	školního	roku	přednáší	stráž-
níci	Městské	policie	Tišnov	v	rámci	pre-
vence	 kriminality	 a	 bezpečnosti	 školá-
kům	základních	škol.	Ani	v	letošním	roce	
tomu	nebylo	jinak.	
	 Cílovou	 skupinou	 jsou	 žáci	 prvních	
tříd,	kteří	si	od	strážníků	vyslechli	zása-
dy	 bezpečného	 chování	 doma,	 na	 cestě	
do	školy	a	ze	školy,	ve	volném	čase,	při	
oslovení	cizími	lidmi,	při	setkání	s	agre-
sivními	osobami	nebo	se	psem,	při	nálezu	
injekční	 stříkačky	 a	 v	 neposlední	 řadě	
jak	správně	volat	na	tísňové	linky	včetně	
zopakování	důležitých	telefonních	čísel.
	 Strážníci	se	snaží	přednášky	vést	for-
mou	 komunikace	 a	 vzájemné	 interakce	
a	 děti	 aktivně	 spolupracují.	 V	 letošním	
roce	 již	 proběhl	 pátý	 ročník	 přednášek,	
z	 čehož	 vyplývá,	 že	 více	 než	 polovina	
žáků	základních	škol	již	vnímá	městskou	
policii	 jako	 součást	 života	 a	 subjekt,	
na	 který	 se	 mohou	 vždy	 s	 důvěrou	 ob-
rátit.	 Závěrem	 přednášky	 dostanou	 děti	

od	strážníků	také	dárek	v	podobě	látko-
vé	 klíčenky	 na	 krk	 s	 telefonním	 číslem	
na	Městskou	policii	Tišnov.	Tento	prak-
tický	dárek	se	nám	již	v	mnoha	případech	
osvědčil,	 děti	 samy	 například	 oznamují	
nález	použité	injekční	stříkačky,	volně	se	
pohybující	psy	nebo	jen	potřebují	poradit,	
popř.	pomoci.
	 Opomenuty	nezůstávají	ani	děti	z	ma-
teřských	škol,	kde	mimo	prezentace	prá-
ce	městské	policie,	která	je	opět	úměrně	
uzpůsobena	 věku	 dětí,	 jsou	 preferovány	
především	 praktické	 ukázky	 z	 práce	
a	dovedností	strážníků	včetně	seznámení	
dětí	s	výbavou	služebního	vozidla.	 I	zde	
se	setkáváme	s	velikým	zájmem	ze	stra-
ny	dětí.	Při	těchto	setkáních	na	ně	také	
myslíme	 a	 i	 ony	 dostanou	 od	 strážníků	
malý	dárek.
	 Prevence	kriminality	a	práce	s	dětmi	
jsou	 jednou	 ze	 základních	 a	 zásadních	
činností	 Městské	 policie	 Tišnov	 a	 my	 ji	
děláme	velice	rádi.	

Pochvala žákyním ZŠ 28. října za nale-
zenou peněženku
	 Na	stránkách	Tišnovských	novin	jsem	
již	psal	o	poctivých	nálezcích	z	řad	žáků	
základních	 škol	 v	 Tišnově.	 Tentokrát	
bych	 chtěl	 vyzdvihnout	 počin	 tří	 dívek,	
žákyň	osmých	tříd	ZŠ	na	nám.	28.	října.	
Tyto	dívky	na	cestě	do	školy	nalezly	pe-
něženku	s	nemalým	obnosem	hotovosti.	
Ani	 na	 chvíli	 nezaváhaly	 a	 peněženku	
přinesly	na	Ztráty	a	nálezy,	 tj.	na	Měst-
skou	 policii	 Tišnov.	 Strážníkům	 se	 vzá-
pětí	 podařilo	 zjistit	 majitele	 peněženky	
a	kontaktovat	jej.	Šťastný,	a	hlavně	pře-
kvapený	majitel	se	dostavil	na	služebnu,	
kde	osobně	dívkám	poděkoval	a	odměnil	
je	nálezným.	Není	se	čemu	divit,	protože	
částka	nebyla	opravdu	malá	a	majitel	se	
již	 se	ztrátou	smířil.	Za	 to	patří	dívkám	
dík,	 obdiv	 a	 respekt,	 protože	 mladí	 lidé	
v	 tomto	věku	 již	 jistě	vědí,	 jaká	 je	cena	
peněz	a	jak	s	nimi	naložit…

	 Do	konce	roku	2020	vznikne	v	areálu	Nemocnice	Tišnov	nový	
ambulantní	 trakt,	 lékárna	 i	 nové	 parkoviště	 pro	 pacienty,	 za-
městnance	a	sanitky.	Slavnostní	poklepání	na	základní	kámen	
tohoto	 díla,	 jehož	 realizace	 byla	 zahájena	 už	 v	 září,	 proběhlo	
ve	 čtvrtek	 31.	 října	 v	 10	 hodin	 za	 přítomnosti	 představitelů	
Jihomoravského	kraje	coby	 investora	v	čele	s	hejtmanem	JmK	
Bohumilem	Šimkem,	za	město	Tišnov	poklepal	starosta	Jiří	Do-
spíšil,	dále	ředitel	nemocnice	MUDr.	Bořek	Semrád	a	zástupce	
dodavatelské	firmy	PS	Brno.	

	 Cena	díla	činí	více	než	51	milionů	korun	bez	DPH.	Staveb-
ní	realizaci	ambulantního	traktu	zajišťuje	společnost	PS	Brno,	
s.	 r.	o.,	 a	bude	dokončena	v	 listopadu	2020.	V	 těsné	blízkosti	
nemocnice	vznikne	bezbariérový	dvoupodlažní	pavilon,	v	němž	
bude	umístěna	centrální	nemocniční	evidence,	lékárna,	zázemí	
autodopravy	 a	 nové	 ambulance	 lékařů.	 Součástí	 areálu	 bude	
také	parkoviště	pro	pacienty	a	zaměstnance	nemocnice.

měSTSKá pOlIcIe prAcuje S děTmI
Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov

NemOcNIce TIŠNOV Se rOzŠIřuje
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	 Nový	zákon	o	odpadech	přináší	celou	řadu	změn.	Ukládá	na-
příklad	obcím	povinnost	 splnit	 takzvané	 cíle	 třídění	komunál-
ního	odpadu,	které	nutí	k	výraznému	zvýšení	podílu	tříděného	
odpadu	 na	 úkor	 odpadu	 komunálního.	 Záměrem	 připravované	
legislativy	je	do	roku	2035	ukládat	na	skládky	pouze	deset	pro-
cent	z	celkové	produkce	komunálního	odpadu.	
	 V	souvislosti	s	tím	se	mění	i	poplatek	za	ukládání	využitelného	
odpadu	na	skládky.	Posledních	deset	let	byla	cena	za	ukládání	ko-
munálního	odpadu	na	skládky	téměř	neměnná,	ale	dle	posledních	
návrhů	by	se	měla	během	příštích	deseti	let	výrazně	zvýšit.	I	když	
je	stávající	výše	poplatku	za	svoz	komunálního	odpadu	dlouho-
době	neudržitelná,	pro	občana	to	neznamená,	že	by	se	stávající	
poplatek	za	odpady	měl	razantně	navýšit	v	krátké	době.
	 Cílem	je	podporovat	třídění	odpadu	s	tím,	že	se	na	skládky	
skutečně	 dostane	 pouze	 odpad,	 který	 nelze	 dále	 zpracovávat	
nebo	 jen	velmi	obtížně.	Snahou	je	zaměřit	se	na	odpady	lehce	
zpracovatelné	 v	 kompostérech,	 jako	 jsou	 například	 rostlinné	
zbytky	potravin	nebo	odpad	ze	zahrad,	které	jinak	činí	ve	směs-
ném	 komunálním	 odpadu	 nemalé	 množství.	 Náklady	 na	 svoz	
a	následnou	likvidaci	směsného	komunálního	odpadu	jsou	pro	
město	daleko	vyšší	než	náklady	za	tříděný	odpad.	Pečlivé	třídění	
je	tedy	nejlepší	způsob,	jak	ve	velké	míře	zmírnit	neustálý	růst	

cen	za	naše	odpady.	My,	jako	město,	se	budeme	na	naší	společné	
cestě	maximálně	snažit	o	to,	abychom	Vám	nabídli	takové	mož-
nosti,	které	by	zajistily	vyšší,	lepší	a	komfortnější	třídění	ve	Vaší	
domácnosti.

cHYSTANÉ změNY V OdpAdOVÉm HOSpOdářSTVí
Ondřej Vrtěl, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Pytlový sběr Plastů
důležitá informace 

pro všechny zaregistrované!

Ondřej Vrtěl, Odbor správy majetku a komunálních služeb

	 Vážení	 občané	 zapojení	 do	 systému	 „Pytlový	 sběr	
plastů“,	rádi	bychom	vás	informovali,	že	dne	6.	prosince	
bude	na	webových	stránkách	města	Tišnova	 zveřejněna	
tabulka	s	informací	o	množství	odevzdaných	pytlů	s	plas-
ty	 a	drobnými	kovovými	obaly	 za	 jednotlivé	domácnosti	
v	roce	2019.	
	 Upozorňujeme,	 že	 v	 tabulce	 budou	 uvedeny	 všech-
ny	termíny	svozu	kromě	posledního	ze	dne	31.	prosince	
2019.	Tato	tabulka	bude	k	nahlédnutí	do	neděle	15.	pro-
since	2019.	Zkontrolujte	si,	prosím,	dle	Vašeho	variabil-
ního	čísla,	pod	kterým	jste	vedeni	v	rámci	platby	za	od-
pad,	 množství	 odevzdaných	 pytlů	 za	 Vaši	 domácnost.	
V	případě	Vašich	připomínek	či	dotazů	se,	prosím,	obraťte	
na	mě,	a	to	nejpozději	do	16.	prosince	2019,	vždy	v	úřed-
ní	dny	(pondělí,	středa,	pátek)	telefonicky	(734	238	627)	
či	 e-mailem	 (ondrej.vrtel@tisnov.cz).	 Na	 pozdější	 připo-
mínky	nebude	brán	zřetel.

upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 12. prosince 
2019 bude městský úřad Tišnov z technických 

důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

Poslední letošní zasedání
Zastupitelstva města Tišnova č. 7/2019 se uskuteční

v pondělí 16. prosince 2019 v 17 hod.
v zasedací místnosti radnice (nám. Míru 111),

on-line přenos můžete sledovat
na zive.tisnov.cz.
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	 V	rámci	cyklu,	jehož	prostřednictvím	pravi-
delně	 představujeme	 jednotlivé	 komise	 Rady	
města	Tišnova,	jsme	tentokrát	položili	obvyk-
lou	sérii	otázek	paní	Ing. Zuzaně Brzobohaté,	
předsedkyni	Komise	pro	komunitní	plánování	
sociálních	služeb.	

Jste předsedkyní jedné z komisí, poradní-
ho orgánu městské rady. Jakým způsobem 
vaše komise pracuje, jak často se scházíte 
a na co kladete hlavní důraz?
	 Komise	se	schází	pravidelně,	zhruba	po	šes-
ti	týdnech.	Musím	pochválit	členy,	zatím	jsme	
vždy	byli	usnášeníschopní	a	případná	neúčast	
je	opravdu	z	vážných	důvodů.	Je	to	také	tím,	že	
jednotliví	 členové	 reprezentují	 poskytovatele	
a	 klienty	 sociálních	 služeb	 a	 také	 neziskové	
organizace	z	této	oblasti.	Všichni	tedy	k	práci	
přistupují	velmi	zodpovědně.

Jakým způsobem předáváte svá doporučení městské radě? Je to 
jen formou zápisů z vašich jednání nebo máte s vedením města 
pravidelný a častý osobní kontakt? Funguje tato spolupráce dle 
vašich představ, nebo máte nějaký námět na její zlepšení?
	 Samozřejmě	že	předáváme	zápisy,	ale	našeho	jednání	se	pra-
videlně	účastní	také	pan	místostarosta	Martin	Sebera,	který	má	
tuto	oblast	na	starosti.	Takže	předávání	informací	oběma	směry	
funguje	velmi	dobře.	A	pan	starosta	už	ví,	že	v	příštím	roce,	kdy	
se	 bude	 aktualizovat	 Komunitní	 plán	 sociálních	 služeb,	 budu	
častým	návštěvníkem	v	jeho	kanceláři.

Do jaké míry podle vaší dosavadní zkušenosti respektuje 
městská rada doporučení předložená komisí?
	 Komise	 pro	 plánování	 sociálních	 služeb	 má	 svá	 specifika.	
Na	 rozdíl	 od	 jiných	 komisí	 se	 zabýváme	 také	 financováním	
těchto	služeb,	a	to	nejen	v	městě	Tišnově,	ale	v	celém	regionu	
v	okolí,	jak	se	hovorově	říká,	v	ORP	Tišnov.	Doporučení	v	tomto	
směru	projednává	nejen	rada	města,	ale	musí	 je	schválit	 také	
zastupitelstvo.	 Jde	o	poměrně	složitý	systém	spolufinancování	
služeb	všemi	obcemi	regionu.	Naše	doporučení	rada	i	zastupitel-
stvo	respektují.	Také	konkrétní	návrhy	týkající	se	Centra	sociál-
ních	služeb	rada	postupně	řeší,	jako	příklad	můžu	uvést	Návrh	
pravidel	pro	přidělování	bytů	v	Penzionu.	

Můžete přiblížit čtenářům některé konkrétní zásadní otázky 
či témata, kterými jste se v komisi zabývali v horizontu cca 
posledních dvou až tří let?
	 Jak	už	jsem	uvedla	výše,	pravidelným	bodem	je	otázka	finan-
cování	 a	 spolufinancování	 služeb	 jednotlivými	 obcemi.	Důleži-
tým	bodem	jsou	informace	z	Krajského	úřadu,	neboť	část	finan-
cování	a	také	registrace	služeb	jsou	v	kompetenci	kraje.	Velkým	
tématem	je	Centrum	sociálních	služeb,	kde	jsme	se	zabývali	ná-

měty,	jak	vylepšit	po	stránce	technické	budovu	
Penzionu,	 kde	 by	 celkem	 jednoduché	 úpravy	
mohly	zpříjemnit	obyvatelům	život.	Také	pra-
vidla	pro	přidělování	bytů	v	Penzionu	(právně	
jde	o	byty	zvláštního	určení)	byla	předmětem	
velké	debaty.	Nyní	mapujeme	potřebnost	dal-
ších	služeb,	protože	nás	čeká	aktualizace	Ko-
munitního	 plánu	 sociálních	 služeb	 pro	 roky	
2021–23.

Jaké úrovně podle vašeho názoru oblast, 
kterou máte ve své komisi na starosti, v na-
šem městě dosahuje? Lze s ní obecně vyslo-
vit spokojenost či naopak?
	 Největší	poptávka	je	po	pečovatelské	služ-
bě,	kterou	v	Tišnově	zajišťuje	jednak	Centrum	
sociálních	 služeb	 zřízené	 městem	 a	 jednak	
Charita.	 Obě	 služby	 poskytují	 velmi	 kvalit-

ně,	 ale	 jak	 samy	uvádějí,	 rády	by	 rozšířily	 jejich	kapacitu.	To	
však	není	v	kompetenci	města	Tišnova,	zde	stále	bojujeme	s	Ji-
homoravským	krajem	o	každé	další	pracovní	místo.	Rovněž	je	
poptávka	po	dalších	službách	–	odlehčovací,	stacionář	pro	se-
niory,	stacionář	pro	handicapované,	chráněné	bydlení	pro	obča-
ny	s	psychiatrickými	diagnózami.	Také	chybí	služby	typu	raná	
péče.	 Z	 mého	 pohledu	 shrnu	 –	 stávající	 služby	 jsou	 kvalitní,	
chtěly	by	však	rozšířit	kapacitu	a	některé	nové	služby	zavést,	
ty	specializované	určitě	v	širším	regionu	např.	Tišnovsko,	Ivan-
čicko,	Rosicko,	protože	počet	klientů	je	velmi	malý.	Tyto	úvahy	
budou	řešeny	v	aktualizaci	Komunitního	plánu	sociálních	služeb	
a	tady	budeme	potřebovat	velkou	diskusi	s	občany.	Budu	se	tě-
šit,	že	se	do	ní	zapojí.	

Nachází se v řadách vaší komise i členové, kteří mají s touto 
prací rozsáhlejší zkušenost už z minulých volebních období 
a stálo by za to je za jejich dlouhodobou činnost jmenovat?
	 Složení	komise	je	specifické.	Část	členů	zastupuje	instituce,	
které	poskytují	sociální	služby,	takže	personální	složení	komise	
se	může	měnit	např.	při	změně	vedoucího	pracovníka	dané	insti-
tuce.	Z	členů,	kteří	v	komisi	či	výboru	v	minulosti	působili,	bych	
jmenovala	zástupce	klientů	paní	Cvrkalovou,	Frýbovou,	Ondro-
vou	 a	 pana	 Seidla.	 Přinášejí	 do	 komise	 velmi	 důležitý	 pohled	
z	druhé	strany.	

Spolupracujete při své činnosti i s některou z dalších komisí 
Rady města Tišnova? Jaké konkrétní otázky řešíte společně?
	 S	 komisí	 bytovou	 jsme	 řešili	 Pravidla	 pro	 přidělování	 bytů	
v	Penzionu.	V	příštím	roce,	v	souvislosti	s	aktualizací	Komunit-
ního	plánu	sociálních	služeb,	bude	spolupráce	širší,	od	Výboru	
finančního	přes	Komisi	majetkovou,	bytovou	až	po	Komisi	škol-
skou,	pro	děti,	mládež	a	rodinu.

KOmISe prO KOmuNITNí pláNOVáNí SOcIálNícH SlužeB
průvodce komisemi a výbory města – 8. část

Václav Seyfert

Předsedkyně komise Ing. Zuzana 
Brzobohatá na fotografii z vlastní-
ho archivu.
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Tišnovská televize
vysílá v HD kvalitě

Lokální infokanál, který v Tišnově všichni znají pod názvem Tišnovská tele-
vize, nyní vysílá v Hd rozlišení. Diváci tak pohodlně sledují čistý obraz bez 
chyb v širokoúhlém formátu 16:9 s realističtějšími barvami a jejich přechody 
i na větších úhlopříčkách. 

HD vysílání Tišnovské televize se zákazníkům zobrazí automaticky, není potře-
ba nic ladit ani nastavovat, a to jak u služby Digitální televize (vysílání DVB-T 
i DVB-C), tak i u Selfnet TV (IPTV vysílání přes internet). V případě DVB-C stan-
dardu probíhá vysílání Tišnovské televize kódovaně, sledování je tedy možné 
pouze s použitím dekódovacího zařízení – set-top-boxu nebo CA modulu.  

Kanál Tišnovská televize se nemusí zobrazit na starších typech kabelových 
set-top-boxů, které nepodporují HD rozlišení (např. set-top-boxy Handan 
CV5000 a Kaon KCF-ES270). Tišnovskou televizi můžete naladit také v DVB-T 
standardu, opět však platí, že přijímací zařízení musí podporovat HD rozlišení, 
což dnes umí většina těchto zařízení. 

Máte-li stále potíže s naladěním lokálního info-
kanálu, obraťte se na naši zákaznickou linku 
Selfnet na telefonním čísle 533 383 335, fungu-
je nepřetržitě a kolegové jsou schopni i na dálku 
vám s nastavením vašeho zařízení pomoci. 

Dagmar Dvořáková, 
tajemnice Komise pro občanské 
záležitosti Rady města Tišnova

vítání nových občánků
města Tišnova

8. listopadu 2019 byly slavnostně přivítány tyto děti narozené na jaře a v létě 2019

Kryštof Šrubař, Ema Sedláková, Magdaléna Šnýdrová, Ella Vrbová, 

Zuzana Andrýsková, David Šmíd, Alfréd Juránek, Tomáš Kuldan, 

Emily Koudelková, Petra Hnízdilová, Veronika Dusbabová, Zuzana Spaková, 

Jakub Mašek, Marek Šikula, Karel Perka, Teodor Fendrych, Ema Kašparová, 

Sára Chocholáčová

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

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

Dovolujeme si Vám představit 
občany města Tišnova, kteří oslavili 

svá životní jubilea.

říjen

80 let  
Božena Helísková
Stanislav Kokolia

85 let 
Miroslav Jirkal

95 let 
Hermína Plevačová
Blahoslav Novotný

100 let 
Václav Vítek

Oslavencům přejeme vše nejlepší, 
hodně štěstí, zdraví, dobré 

nálady a optimismu.

Blahopřejeme

Dagmar Dvořáková, tajemnice
Komise pro občanské záležitosti 

Rady města Tišnova

Přečtěte si
Tišnovské noviny 

on-line.

www.tisnovskenoviny.cz
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Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli město Tišnov plá-
nuje vybudovat hřiště pro větší děti. Nějaký lesopark, nebo 
lanové hřiště. Hřišť pro menší děti je spousta a jsou všechny 
moc pěkné, ale děti pomalu rostou. Moc se mi zamlouvá hři-
ště u letního kina. Prosím, neberte to jako útok na Vás, jen 
bych chtěla vědět, zda se můžeme těšit. Děkuji. Veronika 
Janáčová
Pokud	 děti,	 resp.	 jejich	 rodiče	 nevyužijí	 nic	 z	 široké	 nabídky	
sportovních	klubů	 (fotbal,	 tenis,	 atletika,	 basketbal,	 stolní	 te-
nis,	volejbal,	Sokol)	včetně	Inspira,	tak	je	tady	pro	ně	např.	wor-
koutové	hřiště	s	pumptrackovou	cyklodráhou	u	nového	hřbito-
va.	Další	workoutové	hřiště	bychom	chtěli	umístit	ještě	na	jiném	
místě	v	Tišnově,	protože	to	stávající	je	hojně	využíváno.	Pokud	
by	chtěli	běhat	včetně	parkouru,	tak	je	v	okolí	mnoho	kilometrů	
cest	lesních	i	polních.	V	létě	je	možné	jít	na	koupaliště	plavat,	
v	zimě	bruslit.	Hřiště	u	obou	základních	škol	jsou	volně	dostup-
ná	a	přístupná	(fotbal,	basketbal,	házená,	nohejbal).	Dlouhodo-
bě	se	negativně	stavíme	ke	skate	hřišti,	a	to	zejména	z	důvodu	
nákladovosti	kvalitních	betonových	překážek.
Omlouvám	se,	ale	netuším,	co	myslíte	lesoparkem.	Napište	mi	
prosím	 na	 email,	 ať	 se	 můžeme	 domluvit,	 jaké	 parametry	 by	
mohlo	splňovat	např.	lanové	hřiště,	které	zmiňujete.
Mgr. Martin Sebera, Ph.D. / místostarosta Tišnova

Dobrý den, ve volebním programu vítěze voleb spolku MOST 
je vybudování 100 nových parkovacích míst na sídlištích 
a nádraží. Chtěl bych se zeptat, jestli se počítá s novými 
místy také na ulici Hornická a v okolí letního kina a v jakém 
časovém horizontu se s vybudováním těchto míst počítá. Dě-
kuji Vám za odpověď. Dušan Balák
Vážený	pane	Baláku,	děkuji	za	Váš	dotaz.	Pokud	jde	o	parkování	
v	oblasti	sídliště	Klucanina,	pak	v	investičním	výhledu	je	zařa-
zena	rekonstrukce	ulice	Horova	(zpracování	projektu	v	r.	2020,	
realizace	pravděpodobně	v	r.	2022)	a	úprava	provizorního	par-
koviště	 naproti	 letnímu	 kinu	 na	 ul.	 Hornická	 (taktéž	 projekt	
v	r.	2020	a	realizace	pravděpodobně	v	r.	2022).
Jiří Dospíšil / starosta města Tišnova

Dobrý den, zajímalo by mne, co si město slibuje od zpoplat-
nění ulic Janáčkova, Dvořáčkova a naproti KB? Výhodné to 
bude pro koho? Pro bydlící? Asi těžko, když si za parkování 
budou muset zaplatit. Pro nakupující? Kdo potřebuje, vždyc-
ky si místo najde, byť ne přímo před vchodem do obchodu. 
Za jak dlouho se bude platit na Jungmanové, Halouzkové, 
Na Loukách...? Dopadne to jako s náměstím, které je polo-
prázdné, ale v okolních ulicích se skoro nedá projet. Vypadá 
to tak, že se město chystá zpoplatnit celý střed, což je spolu 
se snížením míst na náměstí dobrá cesta k tomu, jak umrtvit 
střed města. Městská policie celý den krouží kolem parko-
višť, ráno vyzobává parkomaty a když potřebujete vyřešit 
problém v obci, se kterou má MP smlouvu, tak se dozvíte, 
že se za to platí! Kolik bude stát retardér na ulici Na Ho-

nech? Kdo si ho vydupal? Vím o pár obyvatelích, kteří by si 
nejradši nechali na ulici dát závoru, aby byla ulice jen jejich. 
Stačí být dostatečně otravný, mít výdrž a město odklepne 
každý nesmysl? Jaký je rozpočet této „stavby“? Zaplatí si ji 
místní? Jeden zpomalovací práh už město muselo z této ulice 
odstranit!! František Koudelka
Od	této	úpravy	si	slibujeme	lepší	využití	centra	města	pro	ob-
čany,	návštěvníky	města	i	obchodníky	zde	nabízející	své	služby.	
Na	ulicích	Halouzkova	a	Na	Loukách	nebude	stání	 zpoplatně-
no.	Zpoplatněním	parkování	na	náměstí	naopak	centrum	ožilo	
a	přestalo	být	jen	parkovištěm,	kterým	občané	projížděli	dokola	
ve	snaze	na	chvíli	zaparkovat	a	navštívit	lékaře,	úřad	nebo	ob-
chod.
Na	ulici	Na	Honech	nebude	retardér,	ale	místo	s	přechodem	pro	
chodce,	kterých	tam	přechází	denně	velké	množství,	včetně	ro-
dičů	s	dětmi	a	cyklistů.	Jde	nám	o	jejich	bezpečnost.
Ing. Václav Šikula / místostarosta Tišnova

Co	se	týká	městské	policie,	tak	v	žádném	případě	není	pravdou,	
že	 „celý	den	krouží	kolem	parkovišť“,	protože	pokud	by	 tomu	
tak	bylo,	nemohla	by	plnit	a	stíhat	jiné	úkoly,	kterých	není	určitě	
málo.	Ráno	se	parkovací	automaty	„nevyzobávají“,	ale	kontro-
luje	se	jejich	stav	a	funkčnost	pro	bezproblémový	chod	pro	dal-
ší	den,	protože	strážníci	nejen	kontrolují	dodržování	placeného	
parkování,	ale	především	zabezpečují	 i	 správu	a	servis	celého	
systému.
Město	Tišnov	má	uzavřeno	11	veřejnoprávních	smluv	s	okolními	
obcemi	na	výkon	oprávnění	městské	policie.	Práce	strážníků	pro	
jinou	obec	v	rámci	kraje	je	zcela	v	souladu	se	zákonem	za	úpla-
tu	a	činnost,	počet	a	nasazení	strážníků	si	řídí	pouze	starosta	
smluvní	 obce,	 který	 je	 v	 době	 nasazení	 městské	 policie	 jejím	
velitelem.	Smlouva	je	dobrovolným	aktem	a	je	jen	na	smluvních	
stranách,	jaké	podmínky	si	stanoví.
Pokud	 byste	 měl	 zájem,	 rád	 Vás	 osobně	 a	 ochotně	 seznámím	
s	prací	a	veškerou	činností	strážníků	Městské	policie	Tišnov.
Jiří Sokol / vedoucí strážník Městské policie Tišnov

Dobrý den, proč je na titulní stránce tišnovska fotografie 
Václava Havla, když nám spisovatel literatury faktu Olin Jur-
man odhalil, že Václav Havel byl zrádce a jeden z českých 
jidášů, kteří zradili národ. Zveřejněno v Parlamentních lis-
tech 26. 10. 2019 16:36. Děkuji za odpověď. Milan Pokorný 
Vážený	pane	Pokorný,	pan	prezident	Václav	Havel	byl,	je	a	ne-
pochybně	 i	 bude	 symbolem	 sametové	 revoluce,	 ale	 především	
symbolem	svobody,	humanismu	a	demokracie	v	naší	zemi,	takže	
jeho	fotografie	na	titulní	straně	Tišnovských	novin	je	příznačná.	
Vůbec	se	nemíním	pouštět	do	rozboru	úrovně	a	obsahu	článku	
uveřejněného	na	www.parlamentnilisty.cz,	na	který	odkazujete.	
Je	smutným	faktem,	že	je	dnes	„trendy“	dehonestovat	a	zpochyb-
ňovat	sametovou	revoluci	a	osobu	Václava	Havla,	ale	osobně	to	
vnímám	tak	(a	jistě	nejsem	jediný),	že	je	to	laciné	a	nedůstojné	
plivnutí	do	 tváře	všem	 lidem,	kteří	 tuto	dobu	zažili	 a	kteří	 se	
na	ní	podíleli.	Sám	fakt,	že	můžete	bez	jakéhokoli	strachu	uve-
řejnit	svůj	názor,	jasně	vypovídá	o	tom,	že	poslání	Václava	Havla	
v	naší	novodobé	historii	bylo	naplněno	měrou	vrchovatou.	
Mgr. Pavel Hanák / dramaturg, produkční, vedoucí TN a TTV 

Texty jsou v původním znění, tak jak byly dodány a uvedeny
na www.tisnov.cz/otazky-odpovedi – bez redakčních úprav.

OTázKY
A OdpOVědI
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	 V	této	věci	bylo	napsáno	již	mnohé,	ale	jako	Místní	Občanský	
Spolek	Tišnováků	(MOST),	kterému	se	v	minulých	komunálních	
volbách	dostalo	nebývalé	důvěry	tišnovských	občanů,	cítíme	po-
třebu	se	k	této	věci	ještě	jednou	vyjádřit.	Chceme	tak	veřejnosti	
poskytnout	doplňující	 informace	a	prezentovat	 jasné	stanovis-
ko,	které	v	této	věci	náš	spolek	zaujal.	
Byla porušena platná legislativa?
	 Ano,	došlo	k	porušení	stavebního	zákona.	Stavba	byla	zahá-
jena,	ačkoliv	investor	–	SK	Tenis	Tišnov,	jehož	předsedou	a	sta-
tutárním	 zástupcem	 je	 Zdeněk	 Kunický,	 neměl	 včas	 vyřízeno	
stavební	 povolení,	 za	 což	 mu	 bude	 stavebním	 úřadem	 zřejmě	
udělena	pokuta.	Kurty	byly	vystavěny	ve	sportovním	areálu	Os-
trovec,	tedy	na	ploše	k	tomu	určené.	Klub	svoji	chybu	bezpro-
středně	napravil	a	vyřídil	dodatečné	povolení	stavby.	V	součas-
né	době	jsou	kurty	řádně	zkolaudovány.

Byla porušena pravidla města pro přidělování dotací?
	 Ne,	k	porušení	nedošlo.	Dotační	program	města	 již	několik	
let	umožňuje	podat	žádost	o	mimořádnou	dotaci	i	bez	stavebního	
povolení.	A	je	to	takto	správně.	Neziskové	organizace	většinou	
potřebují	jistotu	spolufinancování	ze	strany	města,	aby	zbytečně	

nevkládaly	energii	a	finance	do	projektů,	které	nebudou	schopny	
zrealizovat.	Podstatné	a	rozhodující	je	pak	doložení	příslušných	
povolení	a	rozhodnutí	při	vyúčtování	dotace.	Zastupitelé	spolku	
MOST	jsou	připraveni	iniciovat	kontrolu	tohoto	dotačního	titulu	
v	orgánech	města.

Bylo přidělení dotace v zájmu města a jeho obyvatel?
	 Ano.	Tenis	je	v	Tišnově	oblíbeným	a	(i	díky	podpoře	města)	
dostupným	 sportem	 pro	 všechny	 věkové	 kategorie.	 Rozšíření	
kapacity	bylo	potřeba,	neboť	tenisový	klub	již	nedokázal	uspo-
kojit	narůstající	poptávku.	Dotace	je	především	podporou	mlá-
deže,	která	představuje	cca	90	%	využití	kurtů.	
	 Tenisový	klub	od	roku	2007	investoval	do	areálu	přes	12	mil.	
Kč.	 Z	 toho	 téměř	 7,5	 mil.	 Kč	 se	 klubu	 podařilo	 získat	 na	 do-
tacích	z	kraje	či	Ministerstva	školství,	mládeže	a	tělovýchovy.	
Zdroje	klubu	a	sponzorské	příspěvky	činí	téměř	2	mil.	Kč.	Město	
se	tedy	na	těchto	investicích	doposud	(vč.	1	mil.	Kč	na	nové	kur-
ty)	podílelo	částkou	kolem	2,5	mil.	Kč.	Tento	podíl	města	na	vý-
stavbě	či	rekonstrukci	infrastruktury	je	ve	srovnání	s	podporou	
podobných	 projektů	 sportovních	 klubů	 či	 sdružení	 při	 spodní	
hranici.	

Byla vyvozena nějaká osobní odpovědnost?
	 Zdeněk	Kunický	vysvětlil	kompletní	genezi	případu,	omluvil	
se	veřejnosti,	zastupitelům	i	členům	spolku.	Vyvodil	také	osobní	
zodpovědnost,	když	rezignoval	na	post	předsedy	Komise	spor-
tovní.	 V	 debatě	 uvnitř	 spolku	 MOST	 u	 většiny	 členů	 převážil	
názor,	že	takto	vyvozená	osobní	odpovědnost	ze	strany	Zdeňka	
Kunického	je	dostatečná	a	má	se	i	nadále	věnovat	práci	pro	měs-
to	jako	zastupitel.

	 Z	pohledu	budoucnosti	je	pak	jasným	závěrem	konstatování,	
že	toto	pochybení	se	v	budoucnu	nesmí	opakovat.	Spolek	MOST	
vznikl	a	 funguje	na	bázi	občanů	podobně	smýšlejících,	 tišnov-
ských	osobností	a	přátel,	kteří	mají	chuť	a	vůli	pracovat	ve	pro-
spěch	města.	A	řešení	problémů,	které	čas	přináší,	k	tomu	též	
patří,	včetně	výše	popsaného.	
	 Vedli	jsme	dlouhou	debatu	a	pozorně	jsme	naslouchali	každé-
mu	hlasu	uvnitř	MOSTu.	A	především	jsme	pozorně	naslouchali	
hlasu	našich	blízkých,	sympatizantů	a	voličů	i	našich	oponentů.	
Děkujeme	všem,	kteří	se	nebáli	nás	zkritizovat	a	otevřeně	nám	
říci	svůj	názor.	Děkujeme	také	těm,	kteří	měli	slova	pochopení	
a	 vyjádřili	 nám	 svoji	 podporu.	 Těchto	 názorů	 si	 velmi	 vážíme	
a	uděláme	všechno	pro	to,	abychom	mohli	konstatovat,	že	„ta-
kováto	chyba	se	nám	stává	maximálně	jednou	za	dvacet	let…“
	 Máme	za	sebou	pět	let	ve	vedení	města	a	snad	i	kus	odvedené	
práce.	Zároveň	zde	je	velká	porce	rozpracovaného	a	této	práci	se	
budeme	nadále	naplno	věnovat.

 Práce pro Tišnov nás totiž pořád baví!

VYjádřeNí SpOlKu mOST
ke kauze nepovolené stavby tenisových kurtů

 Jiří Dospíšil a Martin Sebera, spolek MOST
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	 Vážení	 spoluobčané,	po	časově	nároč-
né	rekonstrukci	celé	ulice	Brněnská	byla	
pro	větší	bezpečnost	upravena	i	souvise-
jící	křižovatka	ulic	Brněnská,	Dvořákova	
a	 U	 Humpolky.	 Celá	 rovná	 část	 Brněn-
ské	 byla	 upravena	 v	 souladu	 s	 doprav-
ním	 zákonem	 a	 doprovodnou	 vyhláškou	
o	snížení	možnosti	vzniku	havárií.	To	se	
ovšem	 o	 křižovatce	 před	 centrem	 města	
říci	nedá.	Rekonstrukce	proběhla	v	soula-
du	 s	 podepsanou	 smlouvou	o	 spolupráci	
s	 krajem	 a	 projektantem	 Ing.	 Bajerem.	
Ten	bohužel	pouze	zrychlil	průjezd	z	uli-
ce	Dvořákova	v	přímém	směru	přidáním	
odbočovacího	 pruhu	 pro	 odbočení	 vlevo	
na	Brněnskou	směrem	na	Trnec.	Tím	od-
sunul	osu	silnic	Dvořákova	–	U	Humpolky	
blíže	k	centru	o	více	jak	dva	metry	a	pro-
táhl	 oblouk	 těchto	 silnic	 křižovatkou.	
Na	výkresu	s	popisem	by	to	bylo	krásně	

vidět,	ale	ten	mi	pro	úsporu	místa	asi	ne-
uveřejní.	Samotná	rozhledová	vzdálenost	
křižovatky	z	Brněnské	pro	dání	přednosti	
vozidlům	přijíždějícím	zleva	po	Dvořáko-
vě	 je	 možná	 pouhých	 35	 metrů.	 To	 roz-
hodně	není	v	souladu	s	vyhláškou.	Teď	se	
nám	to	snaží	vedení	města	„vyspravit“	zá-
kazem	odbočení	vlevo	na	Dvořákovu.	Úpl-
ně	 stejný	 problém	 s	 bezpečností	 vzniká	
i	při	projíždění	křižovatkou	rovně	směrem	
na	Trnec.	Základní problém křižovatky 
je v její veliké šířce, která neumožňuje 
bezpečné projetí.	Osobně	jsem	se	sezná-
mil	s	nebezpečností	takto	vyprojektované	
křižovatky	 a	 pouze	 náhodou	 se	 nestal	
účastníkem	dopravní	nehody.	Stačí	si	 je-
nom	trochu	najet	do	křižovatky	pro	lepší	
výhled	a	může	se	stát	tragédie.
	 Na	 posledním	 jednání	 zastupitelstva	
označil	v	diskuzi	opoziční	zastupitel	pan	

Křehlík	tuto	křižovatku	jako	jasný	„nepo-
darok“	a	žádal	nápravu.	Na	plánovaný	zá-
kaz	odbočení	vlevo	si	totiž	přišli	stěžovat	
občané	Tišnova.	Celá	křižovatka	se	musí	
upravit	 podle	 předpisů	 a	 nějaké	 kosme-
tické	úpravy	pouze	zhorší	ovzduší	zbyteč-
ně	 najetými	 kilometry	 celým	 Tišnovem.	
Jestli	 jde	 vedení	města	o	 bezpečnou	do-
pravu	občanů,	musí	zamítnout	polovičatá	
nikam	nevedoucí	řešení	a	přiznat	chybu.	
Snad	 se	 s	 řešením	 tohoto	 problému	 ne-
počká	 až	 do	 nějakého	 vážného	 zranění	
způsobeného	nehodou.	V	zápisech	komisí	
města	o	projednávání	úpravy	této	křižo-
vatky	 je	dost	materiálů	svědčících	v	ne-
prospěch	 vedení	 města	 při	 rozhodování	
o	bezpečnosti	této	křižovatky.	Dle	vyjád-
ření	Ing.	Jelínkové	jsou	pod	křižovatkou	
položeny	husí	krky	pro	kabely	semaforů.	
Na	ulici	Dvořákova	se	dá	umístit	doprav-
ní	značka	omezující	rychlost	na	30	kilo-
metrů	s	doplněním	displeje	pro	kontrolu	
této	rychlosti	a	s	možností	automatické-
ho	zaregistrování	vozidla	pro	pokutování	
při	překročení	této	rychlosti.	

Článek byl redakčně zkrácen.

	 Vážení	 spoluobčané,	 určitě	 by	 nebylo	
od	věci	zmínit	subjekt,	o	kterém	pan	Bla-
ha	 nehovoří	 a	 který	 má	 rozhodující	 vliv	
na	posouzení	 dopadu	na	 bezpečnost	 sil-
ničního	provozu	každého	předkládaného	
projektu.	Jde	o	dopravní	inženýry	Policie	
ČR.	 Jsem	 přesvědčen,	 že	 bychom	 nedo-
stali	 souhlasné	 stanovisko	 s	 tím,	 co	 by	
bylo	v	takovém	stavu,	jaký	popisuje.	Po-
kud	ano,	toto	vyjádření	by	mělo	být	spíše	
směřováno	především	k	nim.
	 I	 když	 město	 Tišnov	 není	 vlastníkem	
komunikace	 ani	 tělesa	 křižovatky,	 přes-
to	se	již	od	začátku	znovuotevření	křižo-
vatky	 zajímá,	 a	 to	 i	 na	 základě	 podnětů	
občanů,	 o	 zvýšení	 bezpečnosti	 při	 jejím	
průjezdu.	Po	konzultaci	s	Policií	České	re-
publiky	bylo	navrženo	omezení	v	podobě	
zákazu	odbočení	vlevo	z	ul.	Brněnská,	ze	
směru	od	centra	města,	na	ul.	Dvořákovu.	
Po	 společném	 projednání	 a	 vyhodnocení	

bylo	od	opatření	upuštěno.	Další	 varian-
tou	 mohlo	 být	 umístění	 velkoplošného	
zrcadla	 v	 rohu	 křižovatky,	 ale	 opatření	
nebylo	 doporučeno.	 Osazení	 křižovatky	
dopravními	značkami	STOP,	které	se	ve-
lice	osvědčily	 v	 rámci	přechodné	úpravy	
při	samotné	výstavbě	křižovatky,	je	další	
zvažovanou	 možností.	 Omezení	 rychlos-
ti	 na	 30	 km/hod.	 bylo	 též	 konzultováno	
s	 dotčenými	 orgány	 a	 neschváleno.	 	 In-
stalace	 stacionárního	 měření	 rychlosti	
má	také	svá	specifika	a	prochází	schvalo-
vacím	procesem	Policie	ČR,	spočívajícím	
ve	vyhodnocení	míst	z	hlediska	nebezpeč-
nosti.	Dle	informace	od	Policie	ČR	došlo	
v	křižovatce	k	poslední	dopravní	nehodě	
vyžadující	 šetření	 policie	 v	 roce	 2015.	
Ze	 zdrojů	 Městské	 policie	 Tišnov	 došlo	
po	 znovuotevření	 křižovatky	 k	 dopravní	
nehodě,	kdy	 tato	byla	 zaviněná	nepozor-
ností	řidiče	a	vyřešená	za	asistence	a	po-

moci	městské	policie.	Jak	je	správně	uve-
deno,	křižovatka	 je	široká	a	široká	vždy	
byla.	 Šířka	 křižovatky	 je	 dána	 chodníky	
a	okolní	zástavbou,	avšak	na	rozdíl	od	pů-
vodní	 křižovatky	 je	 dnes	 podstatně	 bez-
pečnější	 pro	 chodce,	 protože	 byly	 vybu-
dovány	středové	ostrůvky,	které	jsou	též	
bezpečnostním	a	zpomalovacím	prvkem.
	 Uznávám,	že	ukazatel	okamžité	rych-
losti	 má	 určitý	 psychologický	 efekt	
na	řidiče	a	město tuto variantu i další 
opatření zvažuje a společně s majite-
lem komunikace připravuje.	 I	v	těchto	
případech	 se	 bude	 jednat	 o	 schvalovací	
proces	ze	strany	dotčených	orgánů,	včet-
ně	Policie	ČR.
	 Docela	 podstatným	 a	 zásadním	 fakto-
rem	 pro	 bezpečnost	 silničního	 provozu,	
na	který	se	občas	zapomíná,	je	samotný	ři-
dič	a	ostatní	účastníci	silničního	provozu.	
Drtivá	většina	nehod	a	nebezpečných	udá-
lostí	v	silničním	provozu	má	za	sebou	kon-
krétního	člověka,	ať	 řidiče,	nebo	chodce,	
který	 něco	 porušil,	 a	 žádné	 sebedokona-
lejší	řešení	nebo	zařízení	tomu	nezabrání.	
Jsem	rád,	že	se	najdou	lidé,	kterým	záleží	
na	bezpečnosti	občanů,	a	děkuji	za	každý	
uskutečnitelný	podnět,	který	k	této	bez-
pečnosti	přispěje.

prOměNA KřIžOVATKY NA BrNěNSKÉ 
A její mOžNá řeŠeNí

Jiří Blaha

měSTO Se O BezpečNý průjezd 
KřIžOVATKY zAjímá

Václav Šikula, místostarosta města
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Gymnázium v Kronice města tišnova

1956	–	Nemovitosti	spravované	místním	národním	výborem:	radni-
ce	čís.	111,	hasička	č.	25,	osmiletka	č.	840,	jedenáctiletka	č.	20…	
6. 4. 1957	 –	 Krajský	 odborový	 svaz	 zaměstnanců	 školství	
Brno	uspořádal	spolu	s	Jedenáctiletou	střední	školou	v	Tišnově	
v	sokolovně	Krajskou	přehlídku	soutěže	LUT	(lidové	umělecké	
tvořivosti)	učitelů.	Vystoupili	vítězové	krajského	kola,	které	se	
konalo	v	Brně,	M.	Třebové,	Mikulově	a	Svitavách.
21. 8. 1957	–	Pilní	žáci	jedenáctiletky	odjeli	na	chmelovou	brigádu.
28. 4. 1958	–	Na	počest	1.	máje	provedla	jedenáctiletá	střední	
škola	 pestré	 pásmo	 tělovýchovných	 vystoupení,	 tance,	 hudby,	
zpěvu,	recitací	a	divadelních	scének.
9. 9. 1959	–	Dopoledne	se	konalo	slavnostní	setkání	abiturien-
tů	tišnovského	gymnasia	se	společným	obědem	v	sokolovně.
1960	 –	 Jedenáctiletá	 střední	 škola	 (JSŠ)	 končila	 školní	 rok	
1959/60	 s	 889	 žáky,	 z	 nichž	 bylo	 132	 s	 vyznamenáním,	 452	
dělnického	 a	 61	 rolnického	 původu.	 Školní	 rok	 1960/61	 začí-
nal	s	850	žáky	v	25	třídách;	jednu	místnost	musela	poskytnout	
nově	zřízená	krajkářská	škola.	JSŠ	nemá	tělocvičnu.	Polytech-
nická	školní	dílna	byla	umístěna	v	budově	zvláštní	školy	dvorem	
s	JSŠ	související;	dále	má	škola	svou	zahradu	a	skleník.	V	du-
chu	 usnesení	 ÚV	 KSČ	 v	 těsném	 spojení	 školy	 s	 životem	 byla	
na	3.	stupni	zavedena	výrobní	praxe;	žáci	9.	třídy	(40)	pracovali	
v	 ČSSS	 a	 v	 JZD	 9.	 květen,	 žáci	 10.	 třídy	 v	 ZKL	 v	 Tišnově	 II	
a	11.	třídy	v	MEZ	Drásov	 (76)	a	v	Modetě	Tišnov	 (20	dívek),	
od	září	1960	pracuje	jedna	skupina	žáků	JSŠ	také	v	okresním	
stavebním	podniku	v	Tišnově.	 JSŠ	má	dále	školní	družinu	(75	
dětí,	2	vychovatelky),	 školní	kuchyni	s	 jídelnou	stravující	300	
žáků.	… Následuje jmenný přehled vedení školy a učitelů.

Ředitelé

	 Profesor	biologie	a	zeměpisu	Dr. Václav Komárek,	který	na	tiš-
novském	gymnáziu	vyučoval	již	od	roku	1933,	se	stal	poprvé	ře-
ditelem	školy	v	létě	1948	a	působil	na	tomto	postu	do	konce	škol-
ního	roku	1952/53.	Do	funkce	ředitele	se	poté	znovu	vrátil	v	roce	
1957	a	setrval	v	ní	až	do	roku	1963,	kdy	odcházel	do	důchodu.	
U	příležitosti	jeho	75.	narozenin	o	něm	v	září	1978	napsal	Josef	
Ondroušek,	maturant	z	roku	1962,	mimo	jiné	toto:	„… téměř dva 
tisíce studentů na něj s láskou vzpomíná pro jeho lidský přístup, poro-
zumění a pochopení pro drobné studentské starosti a problémy. Všichni 
dnes také oceňují jeho osobitý způsob výuky, v jeho hodinách jsme se 
dozvídali daleko více, než předepisovaly učební osnovy…“
	 Když	se	v	roce	1953	stala	z	gymnázia	Jedenáctiletá	střední	
škola,	vystřídal	na	čtyři	roky	Dr.	Komárka	na	ředitelském	postu	
o	20	let	mladší	Antonín Stejskal,	profesor	dějepisu	a	českého	

jazyka.	Rodák	z	Jamného	byl	nejprve	ředitelem	měšťanské	dív-
čí	školy,	na	gymnázium	nastoupil	rovnou	na	místo	ředitele,	ale	
působil	zde	i	poté	 jako	profesor	až	do	roku	1969.	Po	odchodu	
ze	školy	se	věnoval	mírovému	hnutí,	stal	se	dokonce	předsedou	
České	mírové	rady	a	žil	v	Praze.

tŘi významní ProfesoŘi

Dr. Vlasta Šanderová	–	čeština,	dějepis,	1951–1969
Po	absolvování	filozofické	fakulty	na	Masarykově	univerzitě	pů-
sobila	od	poloviny	30.	let	jako	středoškolská	profesorka.	Do	Tiš-
nova	přišla	z	husovického	gymnázia	a	brzy	začala	úzce	spolu-
pracovat	s	Karasovým	divadlem.	Navázala	kontakty	s	 rodinou	
Josefa	Františka	Karase	a	výsledkem	studia	této	osobnosti	pak	
byla	její	kniha	Návrat	do	města	pod	Květnicí.	Při	výuce	dokázala	
citovat	zpaměti	celé	básně	i	neuvěřitelně	obsáhlé	prozaické	pa-
sáže.	Žila	v	létech	1912–1981.

Jarmila Jurková	–	matematika,	deskriptivní	geometrie,	
1953–1985,	1992–1996
Padesátá	 léta	 byla	 teprve	 obdobím	 nástupu	 mladé	 kantorky,	
která	pak	strávila	v	tišnovském	gymnáziu	prakticky	celou	uči-
telskou	 kariéru.	 Ve	 svých	 hodinách	 nutila	 přemýšlet,	 deduko-
vat,	 logicky	 chápat,	 kladla	 neustálé	 otázky,	 aby	 samotní	 žáci	
byli	schopni	vyřešit	probíraný	problém.	„Dokázala až rentgenově 
přesně analyzovat naše myšlenkové pochody,“	říká	o	ní	jeden	z	je-
jích	 posledních	 žáků,	 dnešní	 soudce	 Krajského	 soudu	 v	 Brně	
JUDr.	Lukáš	Hlouch,	absolvent	z	roku	1999.	Žila	v	nedalekém	
Drásově,	zemřela	v	loňském	roce.

Zora Jakubcová	–	čeština,	ruština,	1956–1980
Pocházela	ze	severočeského	pohraničí,	po	odstoupení	Sudet	se	
uchýlila	do	Předklášteří,	kde	byl	její	strýc	proboštem	v	klášteře.	
Proslula	nevídanou	vlídností	a	laskavostí,	spojenou	s	odborný-
mi	a	pedagogickými	kvalitami.	Jak	vzpomínal	absolvent	z	roku	
1976,	 dnešní	 ředitel	 ústavu	 fyzikálního	 inženýrství	 VUT	 Brno	
profesor	Tomáš	Šikola,	„v našich dobách byla ruština značně neob-
líbená, ona v nás ale přesto ve svých hodinách probudila zájem o rus-
kou  klasickou  literaturu.“	 Při	 oslavách	 90	 let	 gymnázia	 v	 roce	
2010	 se	 dočkala	 v	 sále	 sokolovny	 dlouhotrvajícího	 potlesku.	
Žila	v	létech	1922–2015.

absolvent hodný Pozornosti

Karel Vachek	(*1940)
–	maturita	1957,	třídní	profesor	Jaromír	Hejl
V	létech	1958–63	studoval	režii	hraného	filmu,	školu	absolvo-
val	filmovou	esejí	Moravská	Hellas.	Dostal	za	ni	Čestné	uznání	
na	festivalu	v	Karlových	Varech,	ale	vzápětí	film	osobně	zaká-
zal	prezident	Novotný	kvůli	údajnému	napadání	 folklóru,	 tedy	
umění	vycházejícího	z	lidu.	V	době	normalizace	nesměl	filmovat	
a	v	polovině	70.	let	proto	odešel	do	exilu	(Francie	a	USA),	z	ně-
hož	se	kvůli	nemoci	manželky	vrátil	a	pracoval	jako	řidič	v	míst-
ní	sodovkárně.	Po	roce	1990	natočil	několik	velmi	rozsáhlých	
a	složitých	filozofických	dokumentů,	z	nichž	poslední	Komunis-
mus	a	síť	aneb	Konec	zastupitelské	demokracie	právě	vstupuje	
do	kin.	Od	roku	2002	je	vedoucím	Katedry	dokumentární	tvorby	
na	pražské	FAMU.	

1951–1960
Václav Seyfert

4. díl 

100 let
GYmNázIA TIŠNOV
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	 I	když	je	teprve	listopad	a	přijímací	zkoušky	na	střední	školy	
čekají	deváťáky	až	v	dubnu,	je	toto	období	právě	tím,	ve	kterém	
se	rozhodují	o	svém	dalším	zaměření.	Pro	někoho	to	může	být	
jednoduchá	záležitost	a	třeba	už	nyní	je	rozhodnutý,	co	bude	dě-
lat	dál,	ale	většina	ještě	o	své	budoucí	škole	úplně	jasno	nemá.	
	 Kromě	povinné	výuky	předmětu	volba	povolání	nabízíme	na-
šim	žákům	nejvyšších	ročníků	v	rámci	karierového	poradenství	
spoustu	různých	aktivit,	které	podporují	právě	tu	důležitou	sku-
tečnost,	 aby	se	každý	žák,	který	v	 tomto	školním	 roce	opustí	
základku,	dokázal	dobře	zorientovat	v	množství	nabízených	stu-
dijních	oborů	a	správně	určit	ten,	kterým	bude	dál	pokračovat.	
K	zavedeným	a	osvědčeným	školním	projektům,	mezi	které	pa-
tří	pravidelné	návštěvy	úřadu	práce	nebo	pořádání	Miniveletrhu	
středních	škol	(letos	zaštiťuje	MAP	Tišnov),	přibyla	ještě	jedna	
novinka.	Naše	 škola	 se	 stala	 součástí	 pilotního	projektu	VUT	
FAST	 v	 Brně,	 které	 nás	 oslovilo	 ke	 spolupráci	 při	 propagaci	
technicky	zaměřených	studijních	oborů.	Na	první	pohled	se	mož-
ná	zdá	být	zvláštní	spojení	základní	a	vysoké	školy,	ale	nakonec	
se	ukázalo	být	opodstatněným.	Ostatně	jak	vyplývá	z	krátkého	
rozhovoru	s	Ing. Miloslavem Zimmermanem,	vedoucím	Oddě-
lení	vnitřních	a	vnějších	vztahů,	který	je	také	vedoucím	student-
ského	realizačního	týmu	FASTteam	a	má	v	péči	marketingové	
aktivity	Fakulty	stavební	Vysokého	učení	technického	v	Brně.
Dobrý den, pane inženýre, hned v úvodu bych vám chtěla po-
děkovat za příležitost se do projektu spolupráce obou škol 
zapojit a samozřejmě asi nepřekvapí moje první otázka. Co 
vás přimělo přemýšlet o spolupráci se základními školami?
	 Každoročně	vyjíždíme	s	prezentací	naší	fakulty	na	střední	školy,	
studenti	mají	potom	lepší	představu,	co	je	na	stavárně	čeká.	Letos	
jsme	se	rozhodli	začít	vyjíždět	i	na	základní	školy.	Důvodem	je	to,	
že	pokud	se	žák	základní	školy	 rozhoduje,	 zda	půjde	na	gymná-
zium,	nebo	na	průmyslovku,	tak	je	to	pro	studium	na	naší	fakultě	
docela	zásadní	rozhodnutí.	Pro	studium	některých	oborů	 je	 lepší	
jít	na	gymnázium,	pro	jiné	zase	na	průmyslovku.	Také	by	měli	žáci	
končící	základku	vědět,	k	čemu	jim	titul	bakaláře,	inženýra	nebo	
inženýra	architekta	může	být	v	životě	dobrý.

Jaké aktivity pro žáky byly připraveny?
	 Prezentace	musí	být	zábavná.	Nejen	na	základce.	Proto	jsme	
se	studenty	připravili	kromě	besedy	o	 tom,	 jaké	 to	na	stavár-
ně	je,	i	ukázku	toho,	kudy	se	stavitelství	bude	v	příštích	letech	
ubírat.	Tím	mám	 teď	na	mysli	 virtuální	 realitu.	To	 je	 budouc-
nost.	Čeká	nás	podobný	posun	 jako	kdysi	od	kreslicího	prkna	
k	projektování	na	počítači.	Kromě	toho	i	trošku	zábavy	v	podobě	
oblíbené	stolní	hry	Jenga	v	maxi	verzi	a	laserového	gravírování	
do	dřeva.	Samozřejmě	náš	maskot	Bobr	Stavař	v	životní	velikos-
ti	nesmí	nikde	chybět.

Od konané akce zatím neproběhla dlouhá doba, přesto se 
chci zeptat, zda již nyní dokážete alespoň částečně zhodno-
tit, zda byla z vaší strany prospěšná? 
	 Já	 ji	 hodnotím	 jako	velice	úspěšnou.	Věřím,	 že	někteří	 žáci	
o	studiu	na	naší	 fakultě	budou	uvažovat	už	při	výběru	střední	
školy.	Byl	to	náš	první	výjezd	a	děkuji	za	to,	že	to	mohlo	být	prá-
vě	na	vaši	školu.	Vše	jste	měli	pro	nás	skvěle	připraveno.	Ještě	
jednou	díky.	Příští	rok	zase	rádi	přijedeme.

A jak to vidí někteří z našich žáků?
Jolana:	 Akce	 byla	 rozdělena	 do	 tří	 částí:	 přednášky,	 virtuální	
reality	a	praktické	ukázky	práce	s	laserem.	Nejvíce	mě	zaujala	
přednáška	 zaměřená	 na	 komplexní	 představu	 budoucích	 stu-
dentů	o	této	škole,	která	byla	navíc	prezentována	vtipnou	for-
mou.	Akci	hodnotím	jako	vydařenou,	jistě	byla	pro	mnohé	z	nás	
velkým	přínosem.	
Adam: Z	mého	pohledu	byla	akce	vydařená.	Nejvíce	se	líbila	vir-
tuální	realita,	kde	jsme	si	mohli	zahrát	hru	od	českých	vývojářů	
Beat	 Saber.	 Dále	 jsme	 si	 mohli	 nechat	 vyrobit	 dřevěnou	 jme-
novku	nebo	si	nechat	něco	„vytetovat“.	Poté	 jsme	pokračovali	
vtipnou	přednáškou	na	téma	„Jak	to	chodí	na	Fast“.	Tato	akce	
byla	nad	moje	očekávání	a	doufám,	že	i	příští	deváťáci	ji	budou	
moci	zažít.

už Vím, čím cHcI BýT?
Barbora Kulhánková

Tišnovská základní škola nám. 28. října se stala součástí pilotního 
projektu VUT FAST v Brně, které ji oslovilo ke spolupráci při propa-
gaci technicky zaměřených studijních oborů.

Foto: Barbora Kulhánková

Kromě povinné výuky předmětu volba povolání nabízí škola žákům 
nejvyšších ročníků v rámci karierového poradenství spoustu různých 
aktivit. Foto: Barbora Kulhánková
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	 Podzimní	období	je	již	i	v	našich	kon-
činách	neoddělitelně	spjato	se	svátkem	
Halloween.	Ten	inspiroval	naše	deváťá-
ky	k	přípravě	a	poté	i	samotné	realizaci	

menších	meziročníkových	projektů	v	rámci	výuky	angličtiny.	Vy-
braní	žáci	devátého	ročníku	si	pod	vedením	paní	učitelky	Petry	
Rozsypalové	připravili	aktivity	o	Halloweenu,	které	poté	prezen-
tovali	svým	mladším	spolužákům.
	 Martin,	Olda	a	Martin	se	vydali	do	třetí	třídy,	kde	se	zaměřili	
na	 rozšíření	slovní	zásoby	o	slova	spojená	právě	s	halloween-
skými	 tradicemi.	 Patří	 mezi	 ně	 třeba	 pumpkin,	 castle,	 ghost,	
witch	a	mnoho	dalších.	Pro	děti	měli	připravený	pracovní	 list	
k	procvičení	a	zábavnou	hru,	jejíž	vítěz	byl	odměněn	sladkostí.	
	 Pro	čtvrťáky	si	 jejich	starší	spolužáci	Verča,	Lenka	a	Kuba	
připravili	písničku	Spooky,	Spooky,	díky	níž	se	děti	také	naučily	
hned	několik	slovíček.	Ta	si	následně	pomocí	doplňovačky	pro-
cvičily.	I	zde	čekala	nejrychlejšího	řešitele	sladká	odměna.	
	 Program	pro	páťáky	byl	 již	náročnější.	Přece	 jen	 jsou	to	žáci,	
kteří	se	angličtinu	učí	už	třetím	rokem,	a	tak	se	při	přípravě	progra-

mu	dalo	využít	jejich	rozsáhlejších	dovedností.	Bára	s	Giovannou	
si	připravily	prezentaci,	ze	které	se	děti	dozvěděly,	kde	Halloween	
vznikl	a	jaké	jsou	jeho	symboly	a	tradice	v	anglicky	mluvících	ze-
mích.	Z	pracovního	 listu	pro	páťáky	nejvíce	 zaujala	 osmisměrka	
s	tematickou	slovní	zásobou,	pokud	si	chcete	také	vyzkoušet	svoje	
znalosti,	máte	možnost.	Vzhledem	k	tomu,	že	k	Halloweenu	neod-
myslitelně	patří	sladkosti,	i	páťáci	se	nakonec	dočkali.
	 Skvělé	atmosféře	ve	třídách	pomohlo	i	to,	že	žáci	měli	hallo-
weenské	kostýmy	a	masky,	kterými	se	to	vzhledem	k	souběžně	
probíhající	akci	Žákovské	samosprávy	ve	škole	jen	hemžilo.	
	 Mladším	žákům	se	připravený	projekt	velmi	líbil	a	už	teď	se	
těší	na	vánoční	pokračování.

	 Měsíc	 říjen	 byl	 v	 ZŠ	 a	 MŠ	 Deblín	 vyhlášen	 měsícem	 volby	
povolání.	 Kromě	 toho,	 že	 žáci	 9.	 třídy	 mohli	 nasbírat	 inspira-
ci	o	své	budoucí	 studijní	 cestě	v	 Informačním	a	poradenském	
centru	Úřadu	práce	Brno-venkov	a	na	Veletrhu	středních	škol	
v	Tišnově	i	v	Brně,	čekala	v	rámci	tohoto	tématu	také	na	žáky	
ostatních	ročníků	podnětná	setkání	a	zajímavé	projekty.
	 Žáci	8.	třídy	navštívili	firmu	Kampos,	s.	r.	o.,	v	Kuřimi.	Nešlo	
pouze	o	exkurzi	a	seznámení	se	s	výrobou.	Cílem	bylo	dozvědět	
se,	jak	taková	firma	funguje,	které	pozice	jsou	zde	zastoupeny	
a	jaká	je	jejich	zodpovědnost.	Žáci	ve	skupinkách	vedli	rozhovor	
s	šesti	osobami	různých	profesí.	Na	základě	získaných	informací	
následně	každá	skupina	zpracovala	inzerát	s	jasně	definovaný-
mi	požadavky	na	znalosti	a	dovednosti,	které	musí	taková	pozi-
ce	mít.
	 Druhý	den	pak	ve	škole	proběhla	čtyřhodinová	projektová	vý-
uka	s	Mgr.	Vítem	Heinzem,	zkušeným	personálním	manažerem.	
Prostřednictvím	 business	 hry	 si	 žáci	 vyzkoušeli,	 jak	 fungovat	
v	určité	pracovní	pozici	a	společně	vzkřísit	firmu	Buráky	spol.	
s.	r.	o.	Na	konci	pak	museli	předstoupit	před	bankéře	a	obhájit	
svůj	požadavek	na	získání	úvěru,	aby	firma	mohla	dál	existovat	
a	prosperovat.

	 Několik	postřehů	od	žáků	samotných:	„Zjistili	jsme,	jak	umí-
me	spolupracovat	s	lidmi	a	že	různé	posty	jsou	náročnější,	než	
jsme	mysleli.“	–	„Pomohl	nám	řešit	problémy	hned	a	nenechávat	
to	na	později.“	–	„Zjistili	jsme,	jak	jsou	jednotlivé	pozice	ve	firmě	
hodně	důležité	a	že	bez	žádné	z	nich	firma	nedokáže	pracovat.“
	 Na	žáky	1.	stupně	čekal	workshop	se	zkušenou	kariérní	po-
radkyní	Mgr.	Petrou	Šnepfenbergovou.	V	každé	třídě	prostřed-
nictvím	různě	zvolených	nástrojů	a	her	na	dané	úrovni	byli	žáci	
vtaženi	do	světa	práce.	Cílem	bylo	zmapování	různých	profesí,	
jejich	kompetence	a	řazení	do	příslušných	oblastí.	Nechybělo	ani	
zamyšlení	se	žáky:	„A	 jaké	silné	stránky	a	dovednosti	máš	ty	
sám?“
	 Ve	škole	 jsme	také	přivítali	studenty	a	některé	naše	absol-
venty	 z	 celkem	 šesti	 středních	 škol,	 kteří	 představili	 žákům	
8.	a	9.	třídy	školu	samotnou	i	studium	na	ní.
	 Téma	 volby	 povolání	 se	 promítlo	 také	 do	 blokové	 výuky.	
Na	konci	jednotlivých	předmětových	bloků	si	každý	žák	do	své-
ho	průvodního	 listu	 znamenal,	 v	 jaké	pracovní	 pozici	 by	dané	
znalosti	mohl	využít.	V	následné	reflexi	s	vyučujícím	pak	doplnil	
také	potřebné	kompetence,	které	této	profesi	nesmí	chybět.	Cíl	
byl	jediný:	dokázat	sám	za	sebe	odpovědět	na	obligátní	otázku	
„K	čemu	mi	to	bude?“

ANGlIčTINA TrOcHu jINAK
aneb když děti učí děti

Barbora Kulhánková

J Y N B E R E W I F Owl
O W A K P A S L W O Pumpkin
I T E N I K P U M P Ghost
G U P R W S R F G V Zombie
X O Q N E M O Y H A Bat
Y Q B L M W C G O M Skeleton
S K E L E T O N S P Vampire
Z O M B I E C L T I Werewolf
C N M K G N T T F R Goblin
B M L Q V G J N R E

J Y N B E R E W I F Owl
O W A K P A S L W O Pumpkin
I T E N I K P U M P Ghost
G U P R W S R F G V Zombie
X O Q N E M O Y H A Bat
Y Q B L M W C G O M Skeleton
S K E L E T O N S P Vampire
Z O M B I E C L T I Werewolf
C N M K G N T T F R Goblin
B M L Q V G J N R E

říjeN, měSíc VOlBY pOVOláNí V zŠ A mŠ deBlíN
Hana Šolcová
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podnikání

	 Lektorka	 a	 mentorka	 pro	 rukodělné	
podnikání	Bohdana Goliášová	 z	Tišnov-
ska	 vyhrála	 se	 svým	 podnikatelským	
projektem	 Tvůrci	 v	 praxi	 titul	 Živnost-
ník	roku	2019	Jihomoravského	kraje.	Jde	
o	soutěž	na	podporu	malého	a	středního	
podnikání.	 „České	 rukodělné	 umění	 po-
važuji	za	naše	obrovské	kulturní	dědictví,	
za	bohatství	naší	země,“	říká	podnikatel-
ka	Goliášová.

S jakým podnikatelským projektem 
jste v soutěži bodovala? 
	 Učím	 české	 rukodělné	 tvůrce,	 jak	 se	
svým	 talentem	 uživit.	 Specializuji	 se	
na	to,	aby	uměli	svoje	výrobky	prodat.	

Proč jste se do klání přihlásila?
	 Protože	pro	české	tvůrce	a	 jejich	pro-
jekty	 je	 medializace	 životně	 důležitá.	 Pomáhá	 jim	 obhajovat	
ceny,	za	které	se	uživí.	A	já	jsem	chtěla,	aby	čeští	tvůrci	začali	
být	vidět.	Proto	mě	nesmírně	potěšilo,	že	jsem	postoupila	do	ce-
lorepublikového	kola,	jehož	výsledky	budou	známy	12.	prosince.

Jak jste se ke svému podnikání dostala?
	 Podnikala	jsem	ve	šperkařském	oboru.	A	každou	sezonu	jsem	
viděla,	jak	tvůrci	vedle	mě	jeden	po	druhém	krachují.	Pochopila	
jsem,	že	většině	českých	tvůrců	nechybí	umělecké	střevo,	ale	to	
obchodní,	podnikatelské.	Bylo	mi	to	strašně	líto,	protože	pova-
žuji	české	rukodělné	umění	za	naše	obrovské	kulturní	dědictví,	
za	bohatství	naší	země.	Tak	jsem	se	rozhodla	jim	pomoci.	

Proč vlastně tito lidé potřebují podnikatelskou podporu? 
	 Rukodělné	výrobky	se	u	nás	po	desetiletí	vyměňovaly	za	pře-
bytky	na	zahrádce	nebo	za	nějakou	protislužbu.	Nemáme	v	sobě	
zabudovaný	zvyk	platit	za	ně	penězi.	
	 Schválně	si	představte,	že	jdete	na	kurz	„Jak	pracovat	s	Face-
bookem“.	Zaplatíte	za	odpolední	kurz	3	500	korun	a	cenu	vůbec	
neřešíte,	protože	tolik	to	prostě	stojí.	Kolik	byste	ale	byli	ochot-
ní	zaplatit	za	tříhodinový	kurz	háčkování?	Rukodělní	tvůrci	vám	
řeknou,	že	budou	mít	problém	prodat	takový	kurz	i	za	350	ko-
run.	V	tomhle	je	strašný	nepoměr	a	tvůrci	prostě	mají	problém	
se	uživit.
	 Proto	potřebujeme	spolu	s	tvůrci	vymýšlet	hodně	vynalézavé	
modely,	ve	kterých	může	jejich	podnikání	fungovat.

Jak konkrétně domácím kutilům pomáháte, aby se jim koní-
ček stal úspěšnou živností?
	 Většina	tvůrců	potřebuje	nasát	úplné	základy.	Proto	nabízím	
široké	 spektrum	 vzdělávání,	 které	 je	 zdarma,	 aby	 se	 dostalo	
k	co	nejvíce	z	nich.	Založila	jsem	pro	tvůrce	facebookovou	po-
radnu,	 kterou	 najdete	 pod	 názvem	 Tvůrci	 v	 praxi	 –	 Poradna.	
Dnes	 je	v	ní	asi	2	300	 tvůrců.	Kromě	 toho,	 že	v	ní	na	dotazy	
odpovídám	já,	si	radí	tvůrci	i	sami	mezi	sebou.	Skupina	je	velmi	

živá,	 denně	 se	 tam	 odpovídá	 na	 desítky	
dotazů.	Zároveň	jsem	na	svém	webu	www.
tvurcivpraxi.cz	spustila	podcast,	tj.	audio-
povídání,	ve	kterém	se	věnuji	konkrétním	
problémům,	 které	 tvůrci	 řeší,	 například	
Jak	obhájit	cenu	svých	výrobků,	Jak	se	vy-
rovnat	s	konkurencí,	Jak	postavit	funkční	
e-shop	a	spoustu	dalších	věcí.
	 Kromě	 vzdělávání	 zdarma	 nabízím	
i	 placené	 kurzy.	 V	 kurzech	 se	 tvůrci	 na-
učí	rozeznat,	který	z	jejich	koníčků	půjde	
nejlépe	 zpeněžit	 a	 jaký	 model	 podnikání	
jim	 bude	 fungovat.	 Potom	 spolu	 jejich	
výrobky	naceňujeme	a	hledáme	strategii,	
jak	 novou	 cenu	 na	 trhu	 obhájit.	 S	 touto	
výbavou	 je	 pak	 posílám	 do	 světa.	 Podle	
mých	 odhadů	 prošlo	 mými	 kurzy	 kolem	
tisíce	tvůrců	a	stovky	z	nich	zakládají	živ-
nosti,	otvírají	e-shopy	a	začínají	se	stavět	
na	vlastní	nohy.

Nač se rukodělní tvůrci nejčastěji ptají? Je právě naceňování 
výrobků ta největší potíž?
	 Cena	je	určitě	problém,	ale	ještě	větším	problémem	je,	že	si	
tvůrci	myslí,	že	pro	všechny	živnostníky	funguje	jeden	společný	
prodejní	kanál.	Tak	to	není.	Pokud	malujete	kraslice,	budete	mít	
jiný	prodejní	kanál,	než	když	 jste	sochař.	Člověk	si	musí	najít	
svoji	cílovou	skupinu,	která	jeho	výrobek	dokáže	nejlépe	zapla-
tit.	Vlastní	cenotvorba	není	až	tak	těžká,	spočítat	si	nějaké	číslo	
v	tabulce	umí	každý.	To	pravé	umění	je	umět	svoji	cenu	obhájit	
na	trhu	a	v	tomto	se	tvůrcům	snažím	co	nejvíce	pomoct.

FAScINuje mě pOdNIKáNí V ruKOdělNýcH OBOrecH
Zlata Ptáčková

Bohdana Goliášová.  Foto: vlastní archiv

Kurzy Jak se uživit svým rukodělným koníčkem. Foto: vlastní archiv
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	 U	příležitosti	Dne	vzniku	samostatné-
ho	československého	státu	byli	v	obřadní	
síni	tišnovské	radnice	vyznamenáni	čtyři	
lidé.	Starosta	 Jiří	Dospíšil	předal	v	pon-
dělí	28.	října	jedno	čestné	občanství	a	tři	
Ceny	města.	
	 Slavnostní	akt	začal	v	jedenáct	hodin,	
v	úvodu	zazněla	česká	státní	hymna	v	po-
dání	 Marie	 Kučerové,	 učitelky	 Základní	
umělecké	školy	Tišnov.	Starosta	Jiří	Do-
spíšil	pak	ve	svém	projevu	připomněl,	že	
předávaná	ocenění	jsou	výrazem	hluboké	
úcty	 k	 osobnostem,	 které	 se	 zasloužily	
o	 rozvoj	 a	 propagaci	 města.	 „Naše  měs-
to je bohaté na občany, kteří se neptají, co 
může  město  udělat  pro  mě,  ale  kladou  si 
otázku,  co  já  mohu  udělat  pro  své  město. 
Důkazem toho je každoročně množství navr-
žených osobností, ze kterých zastupitelstvo 
vybírá  ty  nejvýznamnější,  kteří  se  zapsali 
do historie  našeho města. Tento úkol plní-
me  rádi,  uvědomujeme  si  jeho  důležitost. 
Všem, kteří letos podali návrhy na ocenění, 
patří poděkování,“	řekl	tišnovský	starosta	
s	 tím,	 že	 přestože	 životní	 příběhy	 letos	
nominovaných	byly	rozličné,	jsou	pro	nás	
příkladem	a	inspirací.	
	 „Je jisté, že ke svému životu a ke své prá-
ci přistupovali  jako k poslání. Nežili a ne-
pracovali  jen pro sebe, ale zasvětili vlastní 
životy  ve  prospěch  společnosti  nás  všech. 
Naší  cenou  jim  chceme  ukázat,  jak  hlubo-
ce si jich za to vážíme. Je to ocenění malé, 
skromné, ale o to s větší úctou udělované,“	
dodal	Jiří	Dospíšil.

Ceny města Tišnova
	 Všechny	vyznamenané	postupně	před-
stavila	přítomným	v	sále	 Irena	Ochrym-
čuková.	 První	 Cena	 města	 Tišnova	 byla	

in	 memoriam	 udělena	 největšímu	 malíři	
Tišnova	 Norbertu Pokornému	 ke	 150.	
výročí	 jeho	 narození.	 Oceněn	 byl	 za	 vy-
nikající	 dlouholetou	 propagaci	 města	
a	za	mimořádný	kulturní	přínos,	zejména	
v	 oblasti	 výtvarné	 a	 v	 oblasti	 fotografie	
regionu.	„Byl to vzácný člověk a zanechal 
po  sobě  úžasné  dílo,  které  můžeme  vidět 
v Lomnici,  jedná  se o velký obraz  svatého 
Jana Nepomuckého, který je umístěn v kap-
li  Božího  hrobu  v  kostele  Navštívení  Pan-
ny Marie na náměstí v Lomnici. V unínské 
farnosti  můžeme  jeho  obrazy  vidět  jednak 

ve farním kostele v Uníně, jedná se o oltářní 
obraz svatého Petra a Pavla, kterým je kos-
tel zasvěcen, a  také v kapli svatého Cyrila 
a Metoděje v Rohozci. Zrovna tak se jedná 
o oltářní obraz těchto slovanských věrozvěs-
tů. Jeho sakrální díla nalezneme ve více než 
padesáti obcích. Jedná se nejen o oltářní ob-
razy,  ale  také  další  díla  například  křížové 
cesty. Protože maloval  obrazy  převážně  se 
sakrální  tematikou,  byl  minulým  režimem 
záměrně opomíjen,“	napsal	ve	svém	návr-
hu	na	udělení	Čestného	občanství	města	
Tišnova	Miroslav	Pavlík.	
	 Pamětní	list	a	skleněnou	plaketu	pře-
vzal	 za	 vyznamenaného	 akademického	
malíře	jeho	vnuk	Norbert	Pokorný.	
	 Další	cena	města	putovala	Emilii Vallo-
vé,	a	to	za	mnohaleté	příkladné	a	obětavé	
působení	v	oblasti	fyzioterapie	a	za	šíření	
dobrého	 jména	Tišnova.	Vyzvednuta	byla	
její	 bezbřehá	 empatie,	 pomoc	 a	 vstřícný	
přístup	 k	 pacientům,	 zejména	 k	 dětem.	
„V okamžiku, kdy jsem pobrala rozum, jsem 
věděla, že chci pracovat ve zdravotnictví. Ni-
kdy jsem nechtěla být ničím jiným než zdra-
votní sestřičkou a to mi vydrželo celý život. 
Nikdy jsem nelitovala,“	vyznala	se	z	lásky	
k	své	profesi	Emilie	Vallová.	

TIŠNOV má NOVÉ držITele ceN měSTA
A čeSTNÉHO OBčANSTVí

Zlata Ptáčková

Vyznamenaní (zleva): Čestné občanství převzal za Boženu Komárkovou prasynovec Michal 
Sladkovský, vedle něho sedí Petr Fruhwirt a Emilie Vallová. Cenu města Tišnova pro Norberta 
Pokorného přebíral jeho vnuk Norbert Pokorný. Foto: Zlata Ptáčková

Norbert Pokorný. Zdroj: MěÚ Tišnov

Cena města Tišnova. Foto: Zlata Ptáčková
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	 Ještě	 za	 hluboké	 totality	 byla	 mezi	
prvními	propagátory	Vojtovy	metody,	tzv.	
reflexní	 lokomoce.	 Ta	 využívá	 podnětů,	
které	 jsou	vysílány	do	mozku	a	tam	ak-
tivují	vrozené	pohybové	vzory.	Aby	se	to	
povedlo,	musí	ale	terapeut	vyvíjet	cílený	
tlak	na	 tělo	dítěte.	A	naučit	 to	 i	 rodiče,	
i	když	to	pro	ně	mnohdy	znamená	velké	
vypětí	při	svírání	plačícího	dítěte.	„Zkraje 
jsem to dělala podle knížek, dnes mohu říct, 
že  každému  dítěti,  každé  mamince  pora-
dím,“	poznamenala	držitelka	Ceny	města	
Tišnova.	 „Práce	 mě	 pohltila	 natolik,	 že	
se	vůbec	nechystám,	že	bych	s	ní	skon-
čila.	Nemám	žádného	koníčka,	nic,	jenom	
své	zaměstnání,	kterému	jsem	dala	celý	
život,“	 svěřila	 se	 fyzioterapeutka,	 jejíž	
vlastní	 rehabilitační	 praxe	 funguje	 už	
pětadvacet	let.	V	neděli	24.	listopadu	sla-
ví	dáma,	která	kolem	sebe	nakažlivě	šíří	
své	nadšení	pro	věc	a	optimismus,	sedm-
desáté	narozeniny.
	 „Nominace na cenu města mě šíleně pře-
kvapila, nejsem rozená Tišnovačka. Pochá-
zím z Brťova u Černé Hory, můj manžel  je 
rozený Tišnovák. Je to úžasný pocit, nabylo 
mě to takovým způsobem, že se to nedá ani 
slovy vyjádřit,“	netajila	se	svými	emocemi	
po	převzetí	ocenění	Emilie	Vallová.	

Celoživotní morální postoj
	 Třetí	cenu	města	si	přebral	z	rukou	tiš-
novského	 starosty	 Jiřího	 Dospíšila	 Petr 
Fruhwirt.	 Oceněn	 byl	 za	 rozvoj	 města	
v	 letech	 1994	 až	 2002,	 kdy	 vykonával	
funkci	starosty,	a	za	jeho	působení	mimo	
jiné	 započal	 růst	 města	 v	 lokalitě	 Hony	
za	Kukýrnou.	Dále	se	zasloužil	o	dostavě-
ní	 Domu	 s	 pečovatelskou	 službou	 anebo	
o	znovuobnovení	tzv.	tišnovského	okresu.
	 Jak	Fruhwirt	připustil,	i	pro	něho	byla	
nominace	na	ocenění	překvapením,	že	si	
po	létech	někdo	vzpomněl.	„Nic takového 
jsem nečekal. Je to určitě taková satisfakce 
za  léta,  která  jsem  tady prožil  a  kdy  jsme 
tvořili  současnou  podobu  radnice  města,“	
pronesl	vyznamenaný,	který	letos	v	květ-
nu	oslavil	své	pětaosmdesátiny.	

	 Po	 volbách	 v	 roce	 1990	 byl	 vyzván,	
aby	se	stal	starostou	Tišnova,	což	odmí-
tl.	 O	 čtyři	 roky	 nato	 už	 nebylo	 vyhnutí.	
„Vůle  občanů  byla  prakticky  tatáž,  tedy, 
abych  usedl  na  starostenský  stolec,  dá  se 
říct. V tom roce 1990 jsem si říkal, že jsem 
zemědělský odborník, zůstanu u kravského 
zadečku. A ono mě to poučilo, že není všech-
no pravda,“	míní	Petr	Fruhwirt	s	tím,	že	
funkce	 starosty	 mu	 dala	 velmi	 mnoho.	
Mimo	 jiné	 poznatek,	 že	 když	 se	 člověk	
do	 něčeho	 opravdu	 zakousne,	 tak	 pro-
blém,	o	jehož	vyřešení	stojí,	se	dá	skuteč-

ně	dotáhnout	do	plusových	hodnot.	„Měl 
jsem ohromné štěstí. Byla tu velká podpora 
ze strany ODS jak pro mě, tak i na radnici. 
Byli  tam  lidé, kteří když  jsme se domluvi-
li  na  věcech  sloužících  rozvoji  města,  tak 
za  nimi  stáli.  Naopak  jsme  měli  problémy 
s dostavbou penzionu,  nebyly peníze. Mís-
to  šedesáti  anebo  sedmdesáti  milionů  bylo 
vyčerpáno sto milionů a penzion nebyl stále 
dobudován,“	 zavzpomínal	Fruhwirt	 a	do-
dal,	že	v	Tišnově	žijí	dobří	a	pracovití	lidé.
Dění	 na	 tišnovské	 radnici	 stále	 sleduje.	
„Mohou  se  například  uskutečňovat  opravy 

komunikací, namísto  toho, aby plány pou-
ze dlouhodobě  ležely v  šuplíku.  Je  spousta 
finančních  prostředků  k  mání,  když  o  ně 
město stojí, tak je má,“	míní	Petr	Fruhwirt.	

Lidskoprávní filozofka
	 V	pondělí	28.	října	bylo	též	propůjčeno	
jedno	 čestné	 občanství	 Tišnova.	 Za	 ce-
loživotní	úsilí	o	zachování	lidských	práv	
a	 demokracie,	 tedy	 přesně	 těch	hodnot,	
na	kterých	stojí	naše	polistopadová	spo-
lečnost,	byla	vyznamenána	in	memoriam	
Božena Komárková.	
	 Maturovala	 na	 Českém	 městském	
dívčím	lyceu	v	Brně	(1921)	a	na	Českém	
státním	reálném	gymnáziu	(1923).	Na	Fi-
losofické	 fakultě	Masarykovy	univerzity	
studovala	 filozofii,	 historii	 a	 zeměpis.	
Za	 hospodářské	 krize	 učila	 na	 měšťan-
ských	školách	v	Cukmantlu	a	Teplicích-
-Šanově,	později	v	Brně,	Velkých	Opatovi-
cích	a	v	Březové	nad	Svitavou.	Až	v	roce	
1935	 byla	 ustanovena	 středoškolskou	
profesorkou	 na	 gymnáziu	 v	 Ivančicích	
a	 1.	 září	 1939	 profesorkou	 na	 reálném	
gymnáziu	v	Moravské	Ostravě.

	 Tišnovačka,	která	bojovala	proti	 dvě-
ma	 totalitním	 režimům;	 jak	 proti	 nacis-
mu	 v	 odbojové	 skupině	 Obrana	 národa,	
tak	 proti	 komunismu	 svojí	 aktivní	 čin-
ností	v	Chartě	77.	(O	Boženě	Komárkové	
psal	v	Tišnovských	novinách	č.	11	David	
Vávra,	 pozn.	 autora.)	 Symbolický	 klíč	
od	města,	který	je	součástí	udělení	čest-
ného	občanství,	si	odnesl	prasynovec	této	
významné	 lidskoprávní	 filozofky	 Michal	
Sladkovský.	
	 Udělením	 čestného	 občanství	 Boženě	
Komárkové	 se	 město	 Tišnov	 přihlásilo	
k	jejímu	odkazu	v	roce	30.	výročí	znovu-
nabyté	svobody.

Emilie Vallová. Zdroj: MěÚ Tišnov

Symbolický klíč od města, který je součástí 
udělení čestného občanství.

Foto: Zlata Ptáčková

Petr Fruhwirt přebírá cenu města od staros-
ty Jiřího Dospíšila.

Foto: Michal Beneš

Božena Komárková. Zdroj: MěÚ Tišnov
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	 Tišnovský	sbor	Církve	adventistů	sedmého	
dne	má	nového	kazatele,	je	jím	Vladimír Kale-
ta.	Stejně	jako	všichni	ostatní	kazatelé	i	on	má	
teologické	vzdělání	a	duši	dobrodruha,	která	si	
musí	umět	zvyknout	na	změny	bydliště.	

Náš rozhovor bychom mohli začít tím, kdo jsou 
adventisté sedmého dne a proč si tak říkáte? 
Naše	 celosvětová	 církev	 patří	 mezi	 protes-
tantské	reformační	církve.	Vznikla	v	polovině	
19.	století	z	hnutí,	které	oživilo	zapomenuté	
poselství	Bible	o	opětném	Kristově	příchodu	
a	které	téměř	vymizelo	z	křesťanské	teologie.	
V	 roce	 1863	 toto	 hnutí	 přijalo	 organizační	
strukturu	 církve	 pod	 názvem	 Církev	 adven-
tistů	sedmého	dne.	A	současně	položilo	důraz	
na	platnost	Desatera,	včetně	biblického	dne	odpočinku	(soboty).	
Oba	body	víry	jsou	tak	součástí	názvu	této	církve.	Tím	jsme	tro-
chu	výjimeční	v	prostředí	ostatních	církví.	Naše	bohoslužby	se	
konají	v	sobotu	a	tento	den	se	u	nás	nepracuje,	ale	odpočívá.

Váš předchůdce měl teologické vzdělání, Vy též…
Nedovedu	si	představit	sloužit	jako	kazatel	bez	vzdělání.	Stěží,	
ne-li	vůbec,	tak	můžete	odpovídat	na	otázky,	předávat	dědictví	
víry	nebo	i	nejednu	praktickou	radu	a	být	přínosem	pro	druhé.	
Naše	církev	dbá	na	vzdělávání	kazatelů,	a	to	na	několikeré	úrov-
ni.	V	druhé	polovině	osmdesátých	let	jsem	absolvoval	Teologic-
ký	seminář	CASD,	dnes	je	to	Adventistický	teologický	institut	
(ATI).	Od	svých	24	let	jsem	přijal	povolání	kazatele	a	zároveň	
ještě	dokončoval	své	teologické	vzdělání.	V	době	komunistické-
ho	režimu	totiž	nebylo	tak	snadné	navyšovat	počty	duchovních.	
Ale	i	tak	na	dobu	mého	studia	teologie	rád	vzpomínám.

K víře vás přivedli rodiče? Proč právě adventisté?
Jsem	 čtvrtou	 generací	 věřících	 této	 církve.	 Ač	 vychováván	
v	křesťanském	prostředí,	musel	jsem	si	svůj	vztah	k	Bohu	a	víře	
vybudovat	sám.	Opravdovou	a	neformální	víru	nelze	zdědit.	Mu-
síte	o	ni	bojovat	a	musíte	si	ji	vybojovat.	Bylo	mi	tehdy	16	let,	
kdy	jsem	právě	tento	vnitřní	zápas	prožil.	Totiž	zda	být,	či	nebýt	
věřícím.	A	mnoho	nescházelo,	abych	se	vydal	opačnou	cestou.	
Ale	nelituji,	že	jsem	zůstal	a	mohu	pokračovat	cestou	víry	svých	
rodičů.	A	dnes	o	to	víc	rozumím	podobně	vnitřním	zápasům	ji-
ných,	zejména	dospívajících.

Jak dalece myslíte, že víru může ovlivnit rodina?
Určitě	a	velmi.	Rodina	ovlivní	mnoho,	ale	ne	všechno.	A	pokud	
vám	nejde	jen	o	formální	víru	anebo	formální	náležitost	k	církvi,	
dá	to	námahu.	Mnozí	tento	boj	vzdají	a	následně	z	křesťanského	
prostředí	víry	odcházejí,	ale	převážná	část,	vychována	v	křes-
ťanském	zázemí,	zůstává.	To	je	statistika	prostředí	naší	církve.	

Máte rodinu? Co pro Vás znamená?
Jsem	38	let	ženatý,	mám	manželku	Soňu	a	máme	dvě	provdané	
dcery	a	už	 jsme	 také	dnes	 trojnásobný	dědeček	a	babička.	Ro-

dinné	 zázemí	 považuji	 za	 nezbytné,	 zvláště	
v	 kazatelském	 povolání.	 Nemůžete-li	 se	 opřít	
o	rodinu,	nelze	také	dobře	sloužit	lidem	anebo	
jen	velmi	stěží.	Když	se	v	prostředí	naší	církve	
kazateli	 manželské	 zázemí	 zhroutí,	 následně	
ze	své	služby	odchází.

Co poslání kazatele, kromě pravidelných 
sobotních bohoslužeb, obnáší? 
Nejen	 jednou	 týdně	 bohoslužby,	 ale	 jsem	 mezi	
lidmi	i	ostatní	dny	v	týdnu.	Jsou	to	zejména	osob-
ní	návštěvy	v	rodinách,	různá	setkání,	ale	i	práce	
s	dětmi	a	mládeží.	A	nejsou	v	tom	jen	spoluvěří-
cí,	ale	i	lidé	„zvenčí“.	Prostě	jsem	zde	pro	každé-
ho,	kdo	si	to	přeje	a	komu	mohu	být	přínosem.

Jaké jsou společné a rozdílné rysy života adventisty a člena 
většinové společnosti? 
S	ostatními	křesťanskými	církvemi	sdílíme	základní	křesťanské	
hodnoty	–	víru	v	Boha	a	Ježíše	Krista,	morální	principy	Desate-
ra,	ale	i	převážnou	část	liturgické	oblasti.	A	ptáte-li	se	na	odliš-
nosti?	Klademe	důraz	nejen	na	pouhou	účast	na	bohoslužbách	
a	obřadech,	ale	i	na	porozumění	a	pochopení	víry	v	praktickém	
každodenním	prožívání.	Tak	abychom	sami	věděli,	proč	vyznává-
me	a	praktikujeme,	co	praktikujeme	a	vyznáváme.	Pak	to	jiným	
představit,	ale	i	zdůvodnit.	Bible	je	pro	nás	jediným	a	základním	
pravidlem	života	víry,	kterým	se	chceme	řídit.	Mezi	jiným	věříme	
a	vyznáváme,	že	život	je	darem	od	Boha,	který	bychom	neměli	
lehkovážně	poškozovat.	Proto	adventisté	nepijí	alkohol,	nekou-
ří,	pochopitelně	neužívají	drogy	a	vůbec	vyhýbají	se	všemu	zdra-
ví	škodlivému.	Život	křesťana	nemá	být	jen	o	duchovní	oblasti,	
ale	také	o	vyvážené	praktické	kvalitě	našeho	života.	

Když jste hovořil o zdravém životním stylu, napadlo mě stra-
vování…
Ano,	i	toto	patří	mezi	životní	praxi	Církve	adventistů.	Tím	nej-
známějším,	co	se	o	nás	ví,	je	vyhýbání	se	„vepřovému“.	A	nejsme	
jediní.	Tuto	praxi	mají	židé	i	muslimové.	Ale	prosím,	adventisté	
nejsou	ani	židé,	ani	muslimové.	Přirozeně	se	asi	zeptáte:	Proč?	
A	moje	odpověď?	Z	učení	Bible	jsme	přijali,	že	Bůh	je	tím,	který	
nejlépe	ví,	co	člověku	prospívá.	A	v	Bibli	na	tuto	radu-zásadu	
několikrát	narazíte.	A	tak	to	adventisté	prostě	přijali	za	součást	
svého	křesťanského	životního	stylu.

Adventističtí kazatelé mají ještě další zvláštnost, pravidelně 
střídají sbory. Proč?
Je	to	oboustranně	prospěšné,	pro	kazatele	i	daný	sbor.	Každý	ka-
zatel	má	jiné	obdarování	a	každý	sbor	své	potřeby.	Střídáním	ka-
zatelů	dochází	k	vyváženému	naplňování	potřeb	sborů	a	na	straně	
druhé	i	k	profesionálnímu	růstu	kazatele.	Začínající	kazatel	zů-
stává	na	prvním	místě	asi	dva	roky	(tzv.	nástupní	praxe).	Po	pře-
stěhování	 na	 jiné	místo	 slouží	 dobu	 tří	 až	 čtyř	 let	 jako	neordi-
novaný	 kazatel.	 Až	 následně,	 u	 ordinovaného	 kazatele	 s	 plnou	
odpovědností,	se	zpravidla	mění	jeho	místa	působnosti	v	intervalu	

TrAdIcI žIVÉHO BeTlÉmu V TIŠNOVě VíTám
Zlata Ptáčková

Vladimír Kaleta. Foto: vlastní archiv
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sedmi	 až	 deseti	 let.	Pro	mne	 je	 nynější	 prostředí	 sborů	Tišnov	
a	Ivančice	asi	 tou	poslední	změnou,	 jelikož	odchod	do	důchodu	
mám	už	na	dohled.	Sbory	Tišnov	a	Ivančice	patří	mezi	ty	menší	
a	jsem	tomu	docela	rád,	že	mohu	sloužit	právě	zde.	Mám	nyní	více	
času	na	jednotlivá	setkání	s	lidmi.	Předtím	jsem	býval	kazatelem	
spíše	větších	a	početnějších	sborů.

Odkud pocházíte? 
Ze	severní	Moravy,	ale	téměř	polovinu	života	jsem	prožil	na	jižní	
Moravě.	

Kde po republice jste sbory vedl?
První	dva	roky	mé	kazatelské	nástupní	praxe	jsem	prožil	v	Brně,	
pak	necelých	šest	let	ve	svém	rodišti	Třinci.	Následovalo	šest	let	
v	Blansku	a	Boskovicích,	osm	let	v	Opavě,	poté	sedm	let	v	Brně	
a	před	osmi	lety	jsem	nastoupil	do	Znojma.	Od	letošního	červen-
ce	říkám,	že	jsem	doma	v	Tišnově	a	Ivančicích.	

Líbí se Vám v Tišnově?
Líbí.	Tišnov	je	krásné	město	s	krásným	okolím	a	i	zdejší	lidé	jsou	
milí	a	laskaví.	Potkávám	je	nejen	v	prostředí	církve,	i	jinde.	Zvláš-
tě	na	mnohých	úřadech,	kde	se	občas	pohybuji,	to	musím	ocenit.

Jak to mají adventisté s Vánocemi a dalšími svátky, které 
slavíme?
V	 našem	 prostředí	 nemívaly	 Vánoce	 podobný	 význam	 jako	
u	ostatních.	Dnes,	kdy	rodiny	postrádají	čas	pro	společné	sdí-
lení	(nás	nevyjímaje),	je	to	období,	kdy	na	tom	můžeme	alespoň	
něco	napravit.	Je	pravda,	že	Vánoce	čas	pro	rodinné	společen-
ství	nedohoní	a	vztahy	nezachrání.	Adventisté	neprožívají	Vá-
noce	jako	nějaké	náboženské	svátky,	ale	pro	nás	je	to	prostor	
k	prožitku	a	 sblížení	 rodiny,	 rodin	a	přátel.	Neignorujeme	 to,	
že	si	lidé	v	tuto	dobu	připomínají	Ježíšovo	narození,	ač	Vánoce	
s	jeho	narozením	nesouvisí.	Na	druhé	straně	je	dobře,	že	toto	
období	není	jen	o	hodování,	ale	i	o	připomenutí	důležitého	po-
selství	Bible	o	Ježíšově	narození	a	jeho	poslání	na	zemi.	Proto	
s	ostatními	také	sdílíme	vánoční	atmosféru	k	využití	pro	dobro	
nás	všech.
Velikonoce	jsou	na	tom	trochu	jinak,	jelikož	vycházejí	právě	z	Bi-
ble,	a	tak	je	i	vnímáme.	Je	tím	ovlivněna	rovněž	tematika	a	praxe	
sváteční	 bohoslužby.	Co	ale	nespojujeme	s	Velikonocemi,	 jsou	
tradiční	lidové	zvyky	o	Velikonočním	pondělí	–	tedy	vajíčka	a	po-
mlázka.	Možná	jen	ojediněle	to	dělají	někteří	jednotlivci.

Na Vánoce jsem se ptala záměrně, a to v souvislosti se živým 
betlémem, který v Tišnově v minulých letech organizovali 
adventisté. Hodláte v tradici pokračovat? 
Určitě.	A	naopak,	jsem	rád	za	tuto	příležitost.	Je	důležité,	aby	
se	lidé	zaměřili	také	na	jiné	hodnoty	než	ty,	které	nás	provázejí	
po	celý	rok.	A	Vánoce	jsou	pro	to	dobrou	příležitostí.

Probíhají už nějaké přípravy? Výběr „herců“…
Začínáme	 se	 tím	 intenzivně	 zabývat.	 Mám	 příslib	 spolupráce	
i	z	 řad	dalších	křesťanských	církví	v	Tišnově.	 Jsem	tomu	rád,	
že	na	to	nezůstaneme	sami.	

Jste v Tišnově krátce. Co byste chtěl, aby se vám tu jako 
kazateli podařilo?
Mám	dvě	přání.	To	první	se	týká	prostředí	církve.	Udělám	vše	
pro	to,	aby	kdokoli	přijde	k	nám	na	bohoslužbu	v	Tišnově	(členo-
vé	církve	anebo	kdokoli	jiný),	aby	neodešel	z	žádné	s	prázdnou,	
ale	vždy	duchovně	naplněn	a	nasycen,	od	těch	nejstarších	po	ty	
nejmenší.	Aby	měl	vždy	důvod,	proč	se	tam	vrátit.	Když	se	s	lid-
mi	po	bohoslužbě	loučím,	není	těžké	poznat,	zdali	lidé	zde	byli	
či	nebyli	zbytečně.
A	přání	druhé?	Nechceme	být	církví,	která	má	jen	své	vlastní	písko-
viště,	prostě	žít	jen	sami	pro	sebe.	Chceme	se	s	ostatními	lidmi	Tiš-
nova	a	okolí	připojit	k	aktivitám,	které	dopomáhají	lidem	ke	kvalitě	
života	v	tomto	krásném	městě	a	jeho	neméně	půvabném	okolí.

Živý Betlém mohou zájemci zhlédnout 27. prosince na náměstí Míru.
Foto: Petr Šnédar
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	 Česká	 hudební	 scéna	 se	 mohla	 vždy	
chlubit	vynikajícími	operními	pěvkyněmi.	
V	 dávnější	 minulosti	 to	 byly	 především	
Ema	Destinnová,	 Jarmila	Novotná,	Soňa	
Červená	 či	 Ludmila	 Dvořáková,	 v	 po-
sledních	létech	pak	Gabriela	Beňačková,	
Dagmar	 Pecková,	 Magdalena	 Kožená	
nebo	Eva	Urbanová.	Posledně	jmenovaná	
umělkyně	 se	 představí	 v	 úterý	 10. 12. 
od 19.30 hodin v sále sokolovny	na	Ad-
ventním	 koncertě,	 který	 je	 nesporným	
vrcholem	současné	sezóny	Kruhu	přátel	
hudby.

	 Rodačka	ze	Slaného	Eva	Urbanová	za-
čínala	svou	pěveckou	dráhu	v	80.	létech	
v	západních	Čechách	s	rockovou	kapelou.	
Tvrdší	 hudbu	 má	 dodnes	 ráda,	 o	 čemž	
svědčí	 i	 jedno	 její	 překvapivé	 přiznání:	
„Slavné španělské kolegyni Montserrat Ca-
balé, kterou miluji, jsem nezáviděla ani tak 
ty Metropolitní opery a La Scaly jako mož-
nost  natočit  cédéčko  se  zpěvákem  skupiny 
Queen Freddiem Mercurym.“
	 Protože	ji	nevzali	na	konzervatoř,	stu-
dovala	 hudbu	 soukromě,	 jednak	 v	 Plzni	
u	profesorky	Ludmily	Kotnauerové,	sou-
časně	ale	 spolupracovala	 i	 s	 uznávanou	
italskou	 sopranistkou	 Renatou	 Scotto.	
Na	 operní	 scéně	 debutovala	 v	 dubnu	

1987	v	Plzni,	v	Národním	divadle	vystou-
pila	poprvé	16.	března	1990	a	na	podzim	
téhož	 roku	 se	 stala	 jeho	 stálou	 člen-
kou.	 Vytvořila	 zde	 velmi	 různorodé	 role	
–	 za	 postavu	 Kostelničky	 v	 Janáčkově	
Její	 pastorkyni	 získala	 v	 roce	 1997	 po-
prvé	Cenu	Thálie,	 stejné	ocenění	si	pak	
za	tutéž	roli	připsala	i	o	osm	let	později.	
(V	roce	2007	svoji	Kostelničku	nakonec	
představila	 i	 americkým	 posluchačům	
v	Los	Angeles.)	K	nezapomenutelným	ale	
patří	ještě	další	postavy	ze	slavných	děl,	
které	 ztvárnila	 na	 první	 domácí	 scéně:	
Alžběta	z	Verdiho	opery	Don	Carlos,	Leo-
nora	ze	Síly	osudu	stejného	autora,	Julie	
v	Dvořákově	Jakobínu,	Milada	ve	Smeta-
nově	 Daliboru,	 Donna	 Anna	 z	 Mozarto-
va	 Dona	 Giovanniho,	 velmi	 ceněna	 byla	
za	výkon	v	titulní	roli	méně	známé	opery	
italského	skladatele	Francesca	Cilei	Ad-
riana	 Lecouvreur.	 Pokud	 jde	 o	 součas-
nost	v	Opeře	Národního	divadla,	byla	tu	
Eva	Urbanová	v	průběhu	 letošního	roku	
hlavní	tváří	protestu	umělců	proti	jmeno-
vání	nového	šéfa,	norského	režiséra	Pera	
Boyea	Hansena	–	původní	rozruch	ovšem	
v	posledních	týdnech	již	výrazně	utichl.
	 Eva	Urbanová	 se	 opakovaně	předsta-
vila	 i	 na	 jevišti	 newyorské	 Metropolitní	
opery.	 Poprvé	 se	 tak	 stalo	 v	 roce	 1997	
v	roli	Santuzzy	při	koncertním	provedení	
opery	 Sedlák	 kavalír	 Pietra	 Masagniho.	
O	rok	později	zde	zpívala	postavu	Ortru-
dy	ve	Wagnerově	Lohengrinovi,	tentokrát	
ale	 již	přímo	na	operní	scéně	–	a	byl	 to	
velmi	kuriózní	debut.	Eva	Urbanová	totiž	
byla	nucena	ve	druhém	a	třetím	jednání	
zaskočit	 za	 americkou	 sopranistku	 De-
borah	 Polaski,	 kterou	 postihla	 v	 úvodu	
představení	 nevolnost.	 V	 témže	 roce	 se	
Eva	Urbanová	v	New	Yorku	objevila	ještě	
jako	 Tosca	 v	 opeře	 Giacoma	 Pucciniho	
a	 v	 sezóně	 2003/04	 se	 na	 nejslavnější	
americkou	 scénu	 vrátila	 nejprve	 v	 roli	
Turandot	od	 téhož	skladatele,	poté	 jako	
Cizí	kněžna	ve	Dvořákově	Rusalce	a	opa-
kovaně	 coby	 již	 vzpomínaná	 Santuzza.	
Hostovala	 ovšem	 i	 v	milánské	La	 Scale	
nebo	v	londýnské	Covent	Garden.
	 Zmiňovaná	 Cena	 Thálie	 není	 zdale-
ka	 jediným	 oceněním,	 kterého	 se	 Evě	
Urbanové	 dostalo.	 Na	 domácím	 poli	 při-
pomeňme	především	medaili	Za	zásluhy	
o	 stát	 v	 oblasti	 umění,	 udělenou	 prezi-

dentem	 republiky	 v	 roce	
2017,	mnohé	trofeje	ale	
posbírala	 i	 v	 zahrani-
čí:	 v	 roce	 2003	 získala	
v	 Torontu	 ve	 spolupráci	
s	Kanadskou	operní	společ-
ností	cenu	Dora	Mavor	Moore	za	vynika-
jící	 operní	představení,	opět	 za	ztvárně-
ní	 Kostelničky.	 Její	 nahrávka	 Fibichovy	
Šárky	 pod	 taktovkou	 sira	 Charlese	 Ma-
ckerrase	 byla	 v	 roce	 2001	 nominována	
na	 prestižní	 americkou	 cenu	 Grammy,	
v	roce	2003	byla	jmenována	rytířem	řádu	
umění	a	literatury	Francie.	
	 Svoje	 operní	 působení	 doplňuje	 Eva	
Urbanová	 dalšími	 aktivitami:	 zpívala	
na	 Pražském	 jaru,	 zúčastnila	 se	 gala-
koncertů	 v	 mnoha	 světových	 městech	
(Toronto,	Valencia,	Sevilla,	Londýn,	Até-
ny,	 Edinburgh).	 Součástí	 jejího	 stálého	
koncertního	 repertoáru	 jsou	 například	
Janáčkova	 Glagolská	 mše,	 Dvořákovy	
skladby	Stabat	Mater,	Svatá	Ludmila	či	
Requiem,	 Gilgameš	 Bohuslava	 Martinů	
a	řada	dalších.
	 Do	Tišnova	přiváží	Eva	Urbanová	svě-
tové	 operní	 árie	 i	 české	 vánoční	 písně,	
doprovázet	ji	bude	Moravské	klavírní	trio	
ve	 složení	 Jana	 Ryšánková	 –	 klavír,	 Jiří	
Jahoda	–	housle	a	Miroslav	Zicha	–	vio-
loncello.

SOKOlOVNu rOzezNí HlAS SlAVNÉ OperNí pěVKYNě
Václav Seyfert

Eva Urbanová v roli kněžny Libuše.
Zdroj:  Eva Urbanová

Eva Urbanová. Foto: Petr Adámek
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	 Kdopak	 z	 Vás	 si	 vzpomene,	 kdy	 popr-
vé	vystoupil	Tišnovský	komorní	orchestr	
v	kostele	sv.	Václava	na	dnes	již	tradičním	
Vánočním	 koncertě?	 Napovím…	 Bylo	 to	
v	roce	2007,	ale	už	od	rok	dříve	se	konalo	
speciální	vánoční	vystoupení	v	sále	pod	ki-
nem.	Od	té	doby	nechyběl	TiKO	na	druhý	
svátek	vánoční	v	kostele	ani	jednou.
	 A	mnohdy	přivedl	 i	 hosty	 či	 připravil	
různá	překvapení.	Hned	na	prvním	kon-
certě	 tu	zpívala	s	orchestrem	sopranist-
ka	 Martina	 Macko	 a	 také	 pěvecký	 sbor	
Svatopluk	ze	Žďáru	nad	Sázavou.	O	dva	
roky	později	přijela	tatáž	zpěvačka	opět,	
tentokrát	 s	 Královopolským	 chrámo-
vým	sborem.	V	 roce	2010	 tu	byl	 sólista	

na	klarinet	Adam	Malík,	na	Vánoce	2012	
orchestr	 připravil	 Pavlicovu	 Missu	 bre-
vis	společně	s	pěveckým	sborem	Kantila	
ze	 Křtin.	 Již	 vzpomínaný	 Královopolský	
chrámový	 sbor	 se	 představil	 i	 v	 roce	
2013	 (a	 znovu	 ještě	 2015),	 tehdy	 navíc	
s	Pěveckým	sborem	K-dur	z	Kuřimi.	Rok	
2014	byl	ve	znamení	třetí	účasti	Martiny	
Macko,	s	níž	vystoupil	i	houslista	Richard	
Kružík;	následující	Vánoce	jsme	přivítali	
harfenistku	Hanu	Hrachovinovou.	
	 Co	zazní	na	Vánočním	koncertě	v	po-
dání	 Tišnovského	 komorního	 orches-
tru	 letos?	 Bude	 to	 Charpentierovo	 Te	
Deum	 se	 sólovou	 trubkou,	 Koncert	 pro	
trubku	 a	 smyčce	 Georga	 Philippa	 Tele-
manna,	 pásmo	koled	 z	 celého	 světa	Le-

roye	Andersona,	třetí	pokračování	koled	
z	Moravy	připravené	Arnoštem	Trkanem	
a	Sinfonia	pastoralis	 in	C,	stará	kantor-
ská	 vánoční	 muzika	 skladatele	 Karla	
Suchánka.	Z	programu	vyplývá,	že	i	letos	
bude	mít	TiKO	hosta,	a	to	hráče	na	trub-
ku.	Který	to	bude?	Nechme	se	překvapit.
	 Orchestr	 působí	 druhou	 sezónu	 pod	
taktovkou	 „nového“	 dirigenta	 Tomáše	
Křemena,	 letos	má	 za	 sebou	 již	několik	
vystoupení	–	vedle	těch	tišnovských	také	
ve	Velké	Bíteši,	v	Horácké	galerii	v	Novém	
Městě	na	Moravě,	v	Brně	v	tak	odlišných	
prostorách,	 jako	 jsou	 hotel	 Voroněž	 re-
spektive	kostel	Nejsvětější	trojice	v	Krá-
lově	Poli,	koncertovalo	se	v	Doubravníku	
při	 Slavnostech	 Pernštejnského	 panství	
a	na	podzim	také	v	Milevsku	a	Táboře.
	 Přijďte	 si	 26. prosince	 užít	 vánoční	
náladu	přímo	do	kostela,	kde	můžete	spo-
lečně	 s	 Tišnovským	 komorním	 orches-
trem	uzavřít	hudební	rok	2019.	Začíná	se	
tradičně	v 17 hodin.

	 Jedenáctou	 sezónu	 činnosti	 a	 výstav	
začne	spolek	Art	Periscope	uspořádáním	
přehlídky	 regionálních	 betlémů	 na	 zám-
ku	v	Třebíči	pod	názvem	„Betlémy	nejen	
z	 Tišnovska“.	 Výstava	 bude	 zahájena	
ve	čtvrtek	28. listopadu v 17 hodin	a	po-
trvá	až	do	12.	ledna	2020.	Budou	zde	vy-
staveny	jednak	betlémy	ze	sbírky	manželů	
Jílkových	 a	 jednak	 díla	 z	 tvorby	 výtvar-
níků	našeho	regionu.	Celkem	zde	mohou	
návštěvníci	 spatřit	 na	 90	 betlémů,	 které	
jsou	 doplněny	 o	 dřevěné	 plastiky	 řezbá-
ře	Romana	Galeka	z	Jindřichova	Hradce.	
Scénář	výstavy	sestavil	Zdeněk	Jílek,	na-
aranžovali	 členové	 spolku	 Art	 Periscope	
ve	 spolupráci	 s	 pracovníky	 Muzea	 Vyso-
činy	Třebíč.	Srdečně	zveme	všechny	příz-
nivce	z	celého	tišnovského	regionu,	aby	se	
přijeli	podívat,	jak	se	nám	výstava,	přímo	
v	betlémářské	baště	Vysočiny,	zdařila.
	 Další	výstava	z	dílny	Art	Periscope	bude	
ve	 spolupráci	 s	 obcí	 Předklášteří	 v	 pro-
storách	 obecního	 úřadu	 v	 termínu	 od 7. 
do 15. prosince	s	názvem	„Betlémy	a	kos-
tely“.	Dvanáct	betlémů	z	okolních	kostelů	
bude	 doplněno	 o	 díla	 výtvarníků,	 která	
znázorňují,	mimo	biblický	příběh,	i	symbo-

ly	kostelů.	Poděkování	za	zapůjčení	 těch-
to	 skvostných	 exemplářů	 patří	 farnostem	
Tišnov,	 Předklášteří,	 Deblín,	 Křoví,	 Dolní	
Loučky,	 Čebín,	 Lomnice,	 Unín,	 Kuřimská	
Nová	Ves,	Nebovidy,	dále	Domovu	sv.	Alž-
běty	Žernůvka	a	za	betlém	z	kaple	v	Hor-
ních	 Loučkách.	 Výstavu	 zahájí	 v	 sobotu	
7.	12.	neobvyklá	návštěva	z	nebes	a	v	hu-
debním	 vystoupení	 se	 představí	 skupina	
ORBA	s	pořadem	Vlaštovky	koledují.	Der-
niéru	v	neděli	15.	12.	oživí	vystoupení	Jiří-
ho	Helána	s	jeho	hosty	a	bude	vyhodnocena	
soutěž	dětských	výtvarných	prací.
	 Třetí	výstava	bude	uskutečněna	ve	spo-
lupráci	 s	 tišnovským	 muzeem	 v	 jeho	
prostorách	 v	 době	 od	 18.	 prosince	 2019	
do	 12.	 ledna	 2020.	 Zde	 budou	 hlavními	
vystavujícími	sběratelé	betlémů	Naďa	Par-
mová	z	Blanska,	Stanislav	Dostál	z	Přero-
va	a	Zdeněk	Jílek	z	Tišnova.	Zahájení	bude	
ve	středu	18. 12.	v	18	hodin	hudebním	vy-
stoupením	žáků	ZUŠ	v	Tišnově.	V	přízem-
ních	místnostech	budou	vystaveny	jednak	
klasické	figurkové	papírové	betlémy	nale-
pené	na	překližce	(Kvěchová,	Aleš,	Lada,	
Bělík	 a	 další)	 a	 jednak	 betlémy	 trojroz-
měrné	 z	 různých	 materiálů.	 Sakrálními	
obrazy	doplní	výstavu	malíř	Luboš	Plachý	

z	 Molenburku.	 V	 horním	 patře	 bude	 do-
minantou	 částečně	 pohyblivý	 Tišnovský	
betlém	z	dílny	spolku	Art	Periscope,	kte-
rý	byl	v	letošním	roce	rozšířen	o	tři	další	
osobnosti	města.
	 Na	 výstavě	 nebude	 chybět	 ani	 kolekce	
technických	 zajímavostí	 –	 nejenom	 betlé-
mů	–	pro	děti	 od	autora	Luboše	Poukara	
z	Deblína.	 Je	 to	první	 výstava	 spolku	Art	
Periscope	v	Tišnově,	která	bude	otevřena	
přes	vánoční	 svátky,	a	 tak	si	 budou	moci	
Tišnováci	 prodloužit	 a	 vychutnat	 vánoční	
atmosféru	i	po	Novém	roce.

ŠTěpáNSKý VáNOčNí KONcerT
Václav Seyfert

AdVeNTNí čAS OžIVí BeTlÉmY
Zdeněk Jílek

V tišnovském muzeu budou od 18. prosin-
ce 2019 do 12. ledna 2020 k vidění betlémy 
sběratelů Nadi Parmové, Stanislava Dostála 
a Zdeňka Jílka. Foto: Michal Beneš 
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	 Romanu Krištofovi	 (*1965)	 vyšla	
v	letošním	roce	jeho	první	básnická	sbír-
ka	 Střelné	 básně	 (Druhé	 město).	 Je	 za-
stoupen	v	antologii	brněnské	poezie	z	80.	
let	 Uprostřed	 průmyslové	 noci	 (Větrné	
mlýny,	1996),	v	ročenkách	Nejlepší	české	
básně	2018	a	2019	(Host).

Romane, nebo Krištofe?
	 Nevím,	pro	některé	okruhy	přátel	jsem	
Roman,	 pro	 jiné	 spíš	 Krištof,	 to	 hlavně	
v	Praze.	S	tím	měkkým	i	je	kříž.	Ono	vů-
bec	mít	bohočlověka	ve	jménu	je	troufa-
lé,	a	celé	to	je	Říman	nesoucí	Krista,	tak	
bych	 si	 měl	 najít	 ještě	 asi	 nějaké	 další	
odlehčenější	jméno.	

Po vydání tvé sbírky Střelné básně jed-
no pozvání na tvé autorské čtení střídá 
druhé. Máš nějaký osobní vztah k Tiš-
novu, zdejším lidem, okolí? 
	 Často	jsem	jezdil	jako	kluk	na	Květni-
ci,	hledat	drahokamy,	jak	jinak...	A	zaší-
vat	 se	 do	 Porta	 coeli,	 dalo	 se	 tam	 teh-
dy	koncem	sedmdesátých	vlézt	na	půdu	
kláštera,	 ležel	 jsem	 tam	 na	 střešních	
trámech	širokých	půl	metru,	četl	si	o	hle-
dání	zlata.	Bylo	to	tehdy	osamělé	místo.	
Z	 Tišnova	 samotného	 určitě	 pocházelo	
pár	lidí	v	mém	životě,	nebo	původem	od-
tam,	 třeba	 skvělá	 grafička	 Pavla	 Dvor-
ská-Hochmanová...	 Z	 literatury	 mám	
s	 Tišnovskem	 spojenou	 Annu	 Pammro-
vou,	myslím	na	ňu	často,	když	tudy	pro-
jíždím	dom	na	Vysočinu.

Básnil jsi „v mládí“, a najednou přetrž-
ka? Ten dar slova, který máš, se přece 
nemohl vytratit?! 
	 Ne,	skutečně	jsem	si	těch	skorem	pět	
let	 v	 USA	 psal	 jen	 nějaké	 deníkové	 zá-
znamy.	Ono	to	bylo	tím	náporem	nového	
jazyka,	který	pronikal	vším.	Byl	to	nato-
lik	jiný	svět,	že	jsem	v	něm	na	psaní	krát-
kých	řádků	úplně	zapomenul.	
	 Psaní	 vůbec	 je	 pro	 mě	 takový	 stav,	
do	kterého	se	musím	dostat,	pak	je	to	ži-
vot	sám.	Psával	jsem	tak	v	osmdesátých	
před	 emigrací,	 dělávali	 jsme	 scénická	
čtení	 v	 Kamence,	 z	 Holana	 pásmo	 Jes-
kyně	 slov	 hrávali	 po	 Brně,	 život	 je	 pak	
takový	jakoby	na	scéně,	divadelní.	Mám	
za	 to,	 že	člověk	žije	porůznu	v	sedmile-
tých	obdobích,	a	mně	tehdy	s	odchodem	

ven	skončilo.	Krapet	z	toho	pak	vyšlo	až	
v	 antologii	 Uprostřed	 průmyslové	 noci,	
vydané	Větrnými	mlýny	v	devadesátých.	
Krutě	to	editoval	Zdeněk	Petrželka,	zná-
mý	dnes	jako	J.	A.	Pitínský	(před	tím	to	
mělo	vyjít	v	Bloku,	ale	v	85	to	neprošlo).	
Do	 dalšího	 stavu	 psaní	 krátkých	 řádků	
jsem	se	dostal	až	v	 roce	2013,	 takže	 to	
bude	brzo	zase	končit.

Čemu ses věnoval v emigraci? Co na-
stalo po tvém návratu do Brna?
	 Po	 různých	 peripetiích	 na	 stavbách	
a	 restauracích	 jsem	 nakonec	 zakotvil	
v	 Byzantské	 knihovně	 –	 Dumbarton	
Oaks,	patřící	Harvardově	univerzitě,	kde	
jsem	 pracoval	 jako	 akviziční	 asistent;	
jedním	ze	zakladatelů	byl	moravský	kněz	
František	Dvorník.	Čemu	 jsem	se	 věno-
val	 po	 návratu?	 Něco	 málo	 překladů,	
hodně	tlumočení,	pak	stavebněhistorické	
průzkumy,	práce	na	Památkovém	ústavu	
v	Brně,	studium	práv	na	MU	(jen	pár	let).	
Pak	 jsem	 se	 hrou	 náhod	 dostal	 k	 práci	
na	romských	tématech	a	byl	transporto-
ván	na	Úřad	vlády.	Po	odchodu	odtam	dě-
lám	už	jen	výzkumy	v	sociální	oblasti	(mi-
grace,	menšiny,	teď	nově	ústavní	péči).	

Proč jsi odešel z Brna na Vysočinu?
	 On	ten	odchod	na	Vysočinu	byl	pozvol-
ný.	Studoval	jsem	(estetiku	na	UK)	a	prá-
ci	měl	v	Praze,	a	 tak	 jsem	hodně	pořád	
pendloval	mezi	Prahou	a	Brnem.	A	poří-

dili	jsme	si	s	ženou	chalupu	na	půl	cesty,	
přesně	 100	km	 od	 města	 A	 i	 B.	 Po	 pěti	
letech	se	v	ní	usídlili.	Máme	stejně	práce	
po	celé	republice,	takže	je	centrum	peri-
ferie	vlastně	občas	i	výhodné.	

Píšeš verše na facebookovou stránku 
každý den, často i několikrát. Co ukrý-
vá název Střelné básně? 
	 Název	 vymyslel	 editor	 sbírky,	 básník	
Milan	Ohnisko.	On	totiž	o	mé	poezii	řekl,	
že	 je	 to	 taková	 střelba,	 někdy	 od	 boku,	
někdy	na	slepo,	ale	něco	zasahující,	 jak	
už	to	u	střelby	bývá	(smajlík),	či	tak	ně-
jak	 jsme	 se	 kolem	 toho	 točili.	 Jinak	 je	
střelný	jen	prach	a	taky	básnění	je	často	
střelené,	proto	ten	název.	To	psaní	je	ur-
vaným	časem	pro	 sebe,	 píšu	 rychle,	 ale	
musím	být	sám,	na	chvíli	se	někde	zašít,	
večer	 v	 noci	 v	 kanclu,	 nebo	 doma	 když	
všichni	usnou.	Pro	mě	to	je	zachycení	ně-
jakého	 obrazu,	 uzamčení	 nějaké	 chvíle,	
jak	je	to	zamčené,	už	k	tomu	nic	nepřidá-
vám	a	hážu	to	Facebookem,	kde	mám	své	
čtenáře.	
	 On	je	to	od	prvního	jarního	dne	2013	
takový	 můj	 projekt,	 spojený	 s	 Face-
bookem…	 Píšu	 si	 na	 něm	 Deník	 psaný	
skrz	 roky,	 protože	 samo	 vyskakuje,	 či	
dá	se	snadno	dohledat,	co	jsem	psal	ten	
samý	den	před	rokem,	dvěma,	pěti,	a	po-
kračovat	v	tom.	Samozřejmě	jinak.	Poe-
zie	 je	 vůbec	o	 tom,	 říct	 věci	 jinak	 (a	už	
jsme	zase	v	Holanovi).

Co nazýváš „silniční“ poezií? 
	 No	 je	 to	 spíš	 skládání	 vjemů	 a	 ob-
razů	 při	 cestách,	 tedy	 autem	 po	 sil-
nicích.	 Po	 těch	 jezdím	 poslední	 roky	
hodně,	za	prací	do	Kadaně,	Velkých	Ha-
mrů	a	po	 celém	Olomouckém	kraji,	kde	
do	konce	letoška	páchám	terénní	výzku-
my	 v	 sociální	 oblasti.	 Najezdím	 přitom	
stovky	 kilometrů	 týdně,	 tak	 se	 mi	 při	
dlouhých	 štacích	 ten	 pohyb	 krajiny,	 lidí	
a	 zvířat	 kolem	 a	 auta	 v	 ní	 a	 mě	 v	 něm	
vtiskává	 a	 po	 cestě	 se	 snažím	 zachytit.	
Tak	komponuju	to	zachycování	do	chys-
tané	„silniční“	sbírky.
	
 Autorské čtení Romana Krištofa 
můžete navštívit v Galerii Josefa Jam-
bora o třetí adventní neděli odpoledne, 
15. prosince v 17 hodin.

AdVeNTNí BáSNěNí S KrIŠTOFem V GAlerII
Marta Sylvestrová

Roman Krištof.
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	 Jubilejní	 rok	 Podhoráckého	 muzea	 s	 devadesátým	 výročím	
založení	zvolna,	ale	nemilosrdně	končí.	
	 Muzeum	k	prvnímu	prosinci	tohoto	roku	uspořádalo	šest	vý-
stav,	muzejní	noc,	dny	evropského	dědictví,	patnáct	přednášek,	
doprovodných	programů	a	besed	v	muzeu	i	městě	Tišnově,	v	dal-
ších	obcích	a	městysech.	Do	sbírek	bylo	zapsáno	osmdesát	tři	
předmětů,	obrazů,	fotografií	a	dokumentů.	Muzeum	zajišťovalo	
průvodcovskou	 činnost	 v	 klášteře	 Porta	 coeli,	 spolupracovalo	
na	 projektech	 ve	 třech	 případech,	 zodpovědělo	 dotazy	 třiceti	
sedmi	badatelů.	Proběhlo	nocování	v	muzeu	a	příměstský	tábor,	
v	těchto	dnech	i	adventní	setkání.	
	 Také	na	příští	rok	je	naplánována	veškerá	činnost,	odborná,	
výzkumná,	 sbírkotvorná,	 publikační,	 přednášková	 a	 výstavní,	
zde	bude	pestrá	prezentace	od	obrazů	a	fotografií	přes	výročí,	
staré	 pověsti	 a	 dravce	 po	 dřevěné	 hračky.	 Nicméně	 vždycky	
musí	zbývat	místo	na	okamžitou	reakci	podle	potřeby	pracoviště	
i	veřejnosti,	na	improvizaci,	což	často	naopak	přispěje	k	akčnos-
ti	a	obohatí	záběr	muzejní	práce.
	 Charakter	 vnější	 práce	 muzea	 je	 zásadně	 odlišný	 od	 minu-
losti,	muzeum	se	čím	dál	více	otevírá	veřejnosti,	dětem,	nepro-
niknutelné	vitríny	nemají	dávno	převahu,	byť	jsou	dosud.	Tento	
vývoj	 má	 i	 zcela	 konkrétní	 příčiny:	 například	 stále	 častěji	 se	
v	 rodinách	nemluví	o	historických	událostech,	pak	 tedy	škola	
a	 také	 muzeum	 mnohokrát	 otevřou	 dětem	 prostory	 poznání,	
které	 byly	 pro	 předchozí	 generace	 samozřejmé	 a	 zažité.	 Není	
tomu	tak	ovšem	vždy.	Při	přípravě	a	provozu	výstav	o	obou	svě-
tových	 válkách	a	 o	 sametové	 revoluci	 pro	muzejníky	 vyvstalo	
z	pramenů	a	materiálů	hned	několik	témat.	Souvisela	s	hodnoto-
vým	žebříčkem	lidí	ve	vypjatých	situacích,	a	naopak	v	obdobích	
bez	závažných	událostí.	Blízké	a	dojímavé	byly	dopisnice,	osobní	

vztah	k	předkům,	k	věcem	z	rodiny	a	památkám,	historicky	a	do-
kumentárně	cenné	jsou	fotografie.	
	 Region	 Tišnovsko	 je	 sběrná	 oblast	 muzea,	 po	 posledních	
správních	reformách	je	opět	téměř	v	souladu	s	historickými	ko-
řeny	a	až	na	několik	výjimek	odpovídá	obvodům	spravovaným	
městy	Kuřim	a	Tišnov.	Muzeum	jako	tzv.	paměťová,	výchovně-
-vzdělávací	a	osvětová	instituce	sleduje	také	některé	jevy	v	ob-
lasti	kultury,	které	procházejí	všedním	i	svátečním	životem,	mění	
se	 v	 závislosti	 na	 čase	 a	 ekonomicko-sociálních	 podmínkách.	
Např.	je	to	předávání	tradic,	povolání,	živností,	řemesel,	tradič-
ních	postupů	a	postojů,	jako	je	vlastenectví,	pasivita	nebo	spole-
čenská	a	kulturní	aktivita	v	rodinách	a	spolcích,	vztah	k	politice	
a	další.	Rodinné	slavnosti	jsou	velmi	cenné	pole	výzkumu,	ale	
poměrně	uzavřené.	Tradice	může	být	přerušená	a	znovu	obno-
vená,	naopak	kontinuita	prochází	nepřerušeně.	Asi	nejlépe	jsou	
obecné	 tradice	vidět	 v	Tišnově	a	okolí	na	 společenských	udá-
lostech	kalendářního	roku,	jako	jsou	masopust,	přátelská	pose-
zení,	taneční	zábavy	a	plesy,	Velikonoce,	nově	trhové	slavnosti,	
pálení	 čarodějnic,	 hody,	 trávení	 adventu,	 Vánoce.	 Pracovníci	
Podhoráckého	muzea	evidují	tuto	situaci,	ukládají	materiál	pro	
přiblížení	dalším	generacím,	jejichž	životní	styl	může	být	zcela	
odlišný.	Když	nahlédneme	za	oponu	času	do	života	lidí	před	sto	
lety,	 srovnání	 je	 jednoduché,	 protože	 rozdíl	 je	 jasně	 viditelný.	
A	 zachycení	 odlišností	 věků	 je	 úkol	 muzeí.	 Kdo	 se	 nezajímá	
o	minulost,	toho	budoucnost	je	nejistá,	jak	se	často	cituje.
	 Na	závěr	kalendářního	roku	2019	běží	v	muzeu	další	progra-
my:	od	10.	listopadu	výstava	Sametová	revoluce,	která	je	věno-
vána	30.	výročí	událostí	v	listopadu	1989	s	důrazem	na	situaci	
na	Tišnovsku	(potrvá	do	12.	ledna	2020).	V	neděli	1.	prosince	
v	15.30	hodin	se	koná	adventní	setkání	na	téma	Vánoční	tradice	
a	socialismus.	Od	3.	prosince	2019	do	16.	února	2020	uzavře	ju-
bilejní	rok	výstava	Jídlo	zimního	času	aneb	od	Dušiček	po	Hátu	
(s	dobrotami	našich	pra	a	prababiček).
	 Návštěvníky	přivítají	jako	vždy	stálé	muzejní	expozice.	Volný	
narozeninový	vstup	bude	v	neděli	29.	prosince	2019.

I muzeA mAjí NArOzeNINY
Irena Ochrymčuková

Detail z výstavy – výzdoba výlohy v minulém režimu, archiv Podho-
ráckého muzea.  Foto: Milan Holzapfel

Výstava Sametová revoluce, archiv Podhoráckého muzea.
Foto: Milan Holzapfel
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	 Nevím	jak	vy,	ale	já	se	od	malička	vždy	ukrutně	těším	na	Vá-
noce.	Musím	se	přiznat,	že	když	jsem	byl	docela	malý,	tak	jsem	
byl	nervózní	už	od	Mikuláše	a	vyhlížel,	kdy	že	ten	zvláštní	den	
přijde.	 A	 když	 jsem	 se	 probudil	 do	 štědrodenního	 rána,	 ucítil	
jsem	 čerstvě	 upečenou	 vánočku,	 všude	 kolem	 mne	 to	 vonělo	
a	já	prožíval	onu	zvláštní	atmosféru,	kterou	moje	maminka	do-
kázala	vykouzlit.	U	večeře	jsem	hltal	kapra,	div	mi	nezaskočila	
kost,	a	strašně	mne	rozčiloval	děda,	který	si	nevím	proč	přidá-
val	jeden	kousek	ryby	za	druhým,	jako	by	měsíc	nejedl,	a	to	se	
na	 rozdíl	od	nás	ostatních	celý	den	nepostil.	Upřímně	 řečeno,	
jsem	tohoto	dědu	nijak	zvlášť	nemiloval,	protože	byl	děsný	so-
bec,	ale	přesto	byl	součástí	mých	Vánoc.	Nemohl	mi	zkazit	 to	
těšení	na	dárky.	A	když	už	jsem	u	dárků,	tak	mi	bylo	vždycky	
záhadou,	jak	se	tomu	Ježíškovi	podařilo	sehnat	pod	stromeček	
dárek,	který	jsem	si	přál,	navíc	když	to	bylo	úplně	malé	mimino.	
Vždy	se	mezi	dárky	objevila	nějaká	knížka,	bez	ní	jsem	si	to	ani	
nedokázal	představit.	Když	si	všichni	rozbalili	dárky,	tak	jsme	
se	společně	dívali	na	štědrovečerní	pohádku	a	mlsali	cukroví.	
No	a	rituál	 tohoto	dne	se	odehrával	rok	co	rok	stejně	krásně.	
Byla	to	naše	rodinná	tradice.	A	já	jsem	cítil	klid	a	bezpečí.	Pod	
stromečkem	jsme	mívali	i	takový	docela	malý	betlém	s	pastýři,	
ovečkami,	třemi	králi,	Josefem,	Marií	a	malým	Ježíškem	v	jeslič-
kách	a	nad	tím	vším	letěla	kometa,	na	níž	byl	nápis	„Pokoj	lidem	
dobré	vůle“.
	 Když	jsem	dospěl	a	měl	vlastní	děti,	tak	jsem	se	snažil	vytvo-
řit	podobnou	atmosféru,	jakou	dokázala	vykouzlit	moje	máma.	
Už	jsem	se	netěšil	na	dárečky,	které	dostanu	já,	ale	na	to,	jakou	
radost	udělám	svým	dětem	a	mým	blízkým	dárky,	které	jim	za-
balím	pod	stromeček.	Připadal	jsem	si	jako	jeden	z	těch	tří	krá-
lů,	který	přinesl	dárek	k	jesličkám.	Dodnes	si	pamatuji	na	jeden	
rok,	kdy	se	mi	příliš	nedařilo,	byl	to	takový	chudý	rok	a	ve	mně	
se	 objevil	 jakýsi	 pocit	 provinění,	 že	 mé	 děti	 pod	 stromečkem	
nenajdou	 tolik	dárků,	kolik	bych	 jim	chtěl	naložit.	Ale	 radost	
a	jiskření	v	jejich	očích	bylo	stejně	velké	a	silné	jako	jakýkoli	
rok	před	tím.	Byl	to	takový	zázrak	Vánoc	pramenící	z	tradice,	
pocitu	bezpečí,	setkání	rodiny,	klidu,	pohody,	radosti,	míru	a	pří-
tomnosti	lidí	dobré	vůle.
	 Lidé	 dobré	 vůle…	 Tento	 obrat	 se	 mi	 ale	 nikdy	 moc	 neza-
mlouval.	Když	jsem	nad	tím	přemýšlel,	tak	jsem	si	říkal,	proč	
by	anděl,	který	zvěstuje	radostnou	zprávu	o	narození	spasitele,	
přál	pokoj	jenom	lidem	dobré	vůle?	Copak	se	ten	malý	mesiáš	
nenarodil	k	radosti	a	prospěchu	všech?	V	tu	chvíli	se	mi	vybavila	
scéna	z	knížky	od	Umberta	Ecca	–	Jméno	růže,	v	níž	se	nelítost-
ně	a	zarputile	hádají	františkáni	se	zástupci	papeže	o	to,	zda	má	
být	církev	bohatá	či	nikoli.	Hádali	se	lidé	stejné	víry,	ale	dočista	
jiného	pohledu	na	praktický	svět,	na	svět	peněz	statků	i	na	svět	

ideálů.	Těžko	říci,	kdo	byl	v	právu.	Papežští	vyslanci,	ověnčení	
zlatem,	byli	na	první	pohled	protivní,	ale	stejně	tak	byla	odpudi-
vá	i	část	mnichů	prosazujících	chudobu	církve,	která	byla	schop-
na	pro	svoji	zaslepenost	vraždit	bohaté.	A	podobných	situací	se	
mi	vybavila	celá	řada.	Následovala	ona	základní	otázka,	a	kdo	je	
tedy	ten	člověk	dobré	vůle?	A	kdo	to	určí?	Nějak	jsem	se	nemo-
hl	smířit	s	tím,	že	nějaká	vyšší	instance	někomu	straní	a	dává	
mu	přednost.	No	tak	jsem	se	podíval	do	nového	překladu	Knihy	
knih	a	tam	jsem	našel	prostou	odpověď	na	mou	otázku,	kterou	
si	dovolím	ocitovat:
	 „A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali 
v hlídkách u  svého  stáda. Náhle při  nich  stál  anděl Páně a  sláva 
Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl 
jim řekl: ‚Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude 
pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě 
Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, 
položené do jeslí.‘ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zá-
stupců a takto chválili Boha: ‚Sláva na výsostech Bohu a na zemi 
pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.‘“
	 Vysvětlení	záhady	kolem	lidí	dobré	vůle	tkví	jen	a	pouze	v	ne-
šikovném	překladu,	který	 zlidověl	a	který	 lidé	papouškují	do-
dnes.	To	podstatné	sdělení	je,	že	ona	radost	z	narození	děťátka	
je	určena	pro	všechen	lid.	A	z	této	radosti	pramení	přání	pokoje	
lidem,	ve	kterých	má	Bůh	zalíbení.	Ve	všech	lidech	bez	rozdílu.	
Nelze	tedy	předpokládat,	že	ta	radostná	zvěst	patří	pouze	lidem	
dobré	vůle,	kteří	se	projevují	jako	hodní	či	spravedliví	lidé.	Tím-
to	tématem	se	zabývala	i	nově	jmenovaná	čestná	občanka	města	
Tišnova	Božena	Komárková,	která	poznamenala,	že	lidi	obvykle	
nerozděluje	zlá	a	dobrá	vůle,	ale	právě	ona	dobrá	vůle.	Tu	totiž	
lidé	„přičítají	sobě	a	své	skupině,	a	upírají	ji	lidem	mimo	hranice	
vlastního	společenství…	Tragédie	všeho	světa…	pramení	právě	
z	toho,	že	upíráme	dobrou	vůli	druhé	straně	a	diabolizujeme	své-
ho	protivníka.“
	 Ať	již	jsou	lidé	v	této	zemi	věřící,	či	nikoli,	Vánoce	se	nás	vět-
šinou	silně	dotýkají,	protože	patří	k	naší	tradici	a	k	historickým	
hodnotám,	ze	kterých	jsme	vzešli.	Tímto	odkazem	je	prodchnuta	
každá	 vesnička,	městečko	 i	metropole.	A	 tato	 tradice	má	 své	
hluboké	kořeny	v	křesťanství	a	v	příběhu	o	jednom	malém	chlap-
ci,	jehož	narození	se	stalo	symbolem	radosti	a	pokoje	mezi	lidmi.	
Každý	rok	přicházejí	a	to,	že	je	stále	slavíme,	je	důkazem	toho,	
že	se	chceme	a	musíme	zastavovat	a	dívat	se	na	své	kořeny,	ale-
spoň	skrze	tradici	a	současně	si	uvědomovat,	že	nás	něco	pře-
sahuje.	A	tak	si	alespoň	na	Vánoce	pokusme	tento	pokoj	dopřát,	
protože	z	něj	ono	kouzlo	Vánoc	pochází.	Kdo	ví,	možná	se	stane	
zázrak	a	onen	pokoj	nás	bude	provázet	i	ve	dnech	budoucích…

VáNOce A lIdÉ dOBrÉ Vůle
Pavel Hanák
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	 První	 písemná	 zmínka	 o	 vsi	 jménem	
Tušnovice	(či	Tušenovice	nebo	Tušoňovi-
ce)	 pochází	 z	 roku	 1233,	 kdy	 je	 zmiňo-
vána	 v	 souvislosti	 se	 založením	 nedale-
kého	kláštera	Porta	coeli.	Byla	to	tehdy	
poměrně	malá	a	nevýznamná	osada	leží-
cí	 na	 libické	 obchodní	 stezce	 směřující	
z	Moravy	do	Prahy.	Teprve	založení	kláš-
tera	předznamenalo	 její	 značný	 rozvoj	–	
Tišnov	se	záhy	stal	centrem	klášterního	
panství	a	během	13.	století	se	postupně	
proměnil	v	trhovou	a	později	významnou	
městskou	obec.	
	 Ze	 středověkého	 Tišnova	 se	 do	 sou-
časnosti	 mnoho	 nedochovalo	 –	 výjimku	
představuje	 mimo	 jiné	 síť	 tehdejších	
městských	 ulic,	 která	 si	 v	 nejstarších	
částech	 města	 zachovala	 svoji	 podobu	
dodnes.	Samotné	centrum	původní	 stře-
dověké	 osady	 se	 nacházelo	 v	 prostoru	
mezi	 dnešním	 náměstím	 Komenského	
a	 Mlýnskou	 ulicí.	 Jednalo	 se	 tehdy	 jen	
o	 pár	 dřevěných	 stavení	 vinoucích	 se	
podél	obchodní	stezky.	Tato	původní	dis-
pozice	se	v	1.	polovině	13.	století	rozší-
řila	nejprve	o	tzv.	malý	nebo	obilní	rynk	
(pozdější	Dolní	náměstí,	dnešní	náměstí	
Komenského),	který	rozděloval	dosavad-
ní	cestu	na	ulice	Brněnská	a	Klášterská	
(dnes	 Jungmannova).	Nejpozději	 ve	 dru-

hém	desetiletí	13.	století	byl	u	vsi	vybu-
dován	také	dřevěný	farní	kostel	sv.	Vác-
lava.	Dle	všeho	byl	od	počátku	situován	
na	stejném	místě	jako	kostel	dnešní,	stál	
tedy	 asi	 200	 metrů	 východně	 od	 středu	
tehdejšího	osídlení.
	 Malý	 rynk	se	záhy	ukázal	 jako	nedo-
statečný,	 poněvadž	 Tišnov	 rostl	 na	 vý-
znamu.	Mezi	rynkem	a	kostelem	bylo	pro-
to	vyměřeno	nové	Horní	náměstí	(dnešní	
náměstí	 Míru).	 Toto	 náměstí	 na	 severu	
uzavírala	 Dubova	 ulička,	 později	 na-

zývaná	 Linhartova	 podle	 majitelů	 zde	
stojících	 gruntů	 (dnes	 ulice	 Riegrova).	
Spodní	 stranu	náměstí	 pak	 v	 16.	století	
jasně	 ohraničila	 výstavba	 budovy	 radni-
ce.	 Z	 formujícího	 náměstí	 se	 rozbíhala	
také	 ulička	 vedoucí	 k	 faře	 a	 k	 opevně-
nému	 kostelu	 (již	 v	 polovině	 15.	 století	
přestavěnému	z	kamene).
	 Na	 opačném	 konci	 Tišnova	 se	 začali	
usazovat	 řemeslníci,	 především	 hrnčíři	
a	bečváři,	kteří	svými	příbytky	a	dílnami	
prodloužili	 Klášterskou	 ulici.	 U	 mlýn-
ského	náhonu	se	usadili	 jircháři,	 jejichž	
řemeslo	vyžadovalo	stálý	přístup	k	vodě,	
a	 dali	 tak	 vzniknout	 dnešní	 Jirchařské	
ulici,	jedné	ze	tří	dochovaných	středově-
kých	uliček.	Vodu	potřebovali	také	kože-
luzi,	 usídlili	 se	 proto	 nedaleko	 jirchářů,	
jak	dodnes	dosvědčuje	ulice	Koželužská.	
Poslední	 dochovanou	 středověkou	 ulič-
kou	 je	 ulice	 Ševcovská,	 která	 dnes	 již	
není	značená,	ale	nachází	se	v	těsné	blíz-
kosti	obou	předchozích.	
	 Soukeníci	 a	 kramáři,	 kteří	 se	 tradičně	
mohli	usazovat	přímo	v	centrech	středově-
kých	měst,	protože	na	rozdíl	od	jiných	jejich	
povolání	 neprovázel	 nepříjemný	 zápach	

nebo	nebezpečí	ohně,	začali	své	krámky	bu-
dovat	v	ulici	Nad	Masnými	krámy	(dnešní	
Dvořáčkově	ulici),	která	vznikla	jako	přiro-
zená	spojnice	Dolního	a	Horního	náměstí.	
Tkalci	a	další	drobní	řemeslníci	se	pak	usíd-
lili	také	na	nedaleké	Dolní	Kukýrně	(dnešní	
náměstí	28.	října)	nebo	podél	náhonu	k	pro-
střednímu,	tj.	Korábovu	mlýnu.	
	 Ještě	 před	 koncem	 13.	 století	 byl	 Tiš-
nov	rozšířen	o	dva	důležité	celky	–	Horní	
Kukýrnu	a	dvorec	Věž	(dnešní	restaurace	
na	Humpolce).	Horní	Kukýrna	byla	založe-
na	z	podnětu	klášterní	vrchnosti,	která	zde	
potřebovala	usídlit	některé	své	podsedníky	
–	obyvatelé	Horní	Kukýrny	tak	nebyli	plno-
právnými	tišnovskými	měšťany.	Humpolka	
pak	vznikla	jako	opevněný	dvorec	při	jiho-
východním	okraji	města	na	samém	konci	
Brněnské	 ulice,	 kde	 byla	 důležitá	 křižo-
vatka	cest	na	Brno,	Deblín	a	Lomnici.	Ani	
tento	dvorec	nebyl	přímou	součástí	města,	
ale	 v	 užívání	 jej	 měla	 střídavě	 klášterní	
vrchnost	a	měšťanské	rodiny	z	Tišnova.
	 Středověký	 půdorys	 Tišnova	 nazna-
čuje,	 že	 zástavba	 vznikající	 v	 průběhu	
13.	století	 byla	 účelně	 promyšlená	 a	 or-
ganizovaná	a	významně	podpořila	přemě-
nu	někdejší	vsi	v	městskou	obec.	Původní	
půdorys	 města	 zůstal	 bez	 větších	 změn	
zachován	až	do	nedávna	–	teprve	na	pře-
lomu	19.	a	20.	století	jej	výrazněji	naruši-
la	vilová	a	později	také	sídlištní	výstavba.

Použitá literatura:
Doležel, Jiří – Lacina, Jan – Zacpal, Josef a kol.: 
Tišnov. Příroda, dějiny, památky, lidé. Tišnov 
2013.
Fic, Karel – Lacina, Jan: Tišnov a Tišnovsko. 
Tišnov 2004.
Lacina, Jan – Zacpal, Josef: Předklášteří 
a Tišnov na dobových fotografiích. Tišnov 2008
Oharek, Václav: Tišnovský okres. Brno 2007 
(reprint původního vydání z roku 1923).

Použité fotografie byly převzaty z citovaných 
publikací, archivu Podhoráckého muzea 
a archivu Tišnovských novin.

STředOVěKý TIŠNOV
a podoba městské zástavby ve 13. století

Matěj Ott

Historické jádro Tišnova na mapě Stabilního 
katastru z roku 1826.

Prastaré masné krámy na dnešním náměstí 
Komenského.

Trhovci před původní radnicí z 16. století, 
kolem roku 1900.
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	 Dobrovolný	 svazek	 obcí	 Tišnovsko	
(dále	 jen	 „DSO	 Tišnovsko“)	 byl	 založen	
v	prosinci	 roku	2004	a	v	současnosti	 je	
tvořen	45	obcemi.	Jeho	primární	činnost	
je	 zaměřená	 na	 pomoc	 starostům	 a	 zá-
stupcům	malých	i	velkých	obcí	a	městysů	
při	 výkonu	veřejné	 správy	 a	 dalších	po-
vinností	vyplývajících	z	platné	legislativy	
České	republiky.	Kromě	tohoto	poraden-
ství	zajišťuje	pro	své	obce	odborné	před-
nášky	a	semináře	v	kontextu	aktuálních	
úprav	a	novelizací	zákonů,	revize	vyhlá-
šek,	 jednání	 v	 rámci	problematiky	 škol-
ství	v	regionu,	vodního	i	odpadového	hos-
podářství,	veřejných	zakázek	atd.	
	 Zaměstnanci	svazku	v	kanceláři	DSO,	
která	mimo	 jiné	sídlí	na	místě	bývalého	
obecního	 úřadu	 v	 obci	 Předklášteří,	 se	
věnují	rovněž	dotačnímu	a	projektovému	
řízení.	 Kromě	 tvorby	 a	 administrace	 žá-
dostí	o	dotace	či	už	z	krajských,	národ-
ních	nebo	evropských	zdrojů	se	speciali-
zují	na	realizace	a	konzultace	výběrových	
řízení	různých	veřejných	zakázek.	
	 Svazek	v	roce	2018	rozšířil	svoji	čin-
nost	o	plnění	úkolů	vyplývajících	z	Naří-
zení	Evropského	parlamentu	a	Rady	EU	
a	 zřídil	 funkci	 pověřence	 pro	 ochranu	
osobních	 údajů	 (GDPR).	 Tuto	 činnost	
vykonává	u	120	subjektů	v	regionu	Tiš-
novska	 a	 Blanenska.	 Nemalým	 důka-
zem	kvalitní	spolupráce	obcí	je	výstavba	
a	vznik	Svazkové	mateřské	školy	Venkov	
v	obci	Železné.	Neutichajícím	zájmem	za-
jištění	 předškolního	 vzdělávání	 pro	 děti	

v	 šesti	 obcích	 (Železné,	 Unín,	 Rohozec,	
Šerkovice,	 Hluboké	 Dvory,	 Bukovice)	
vznikl	objekt	úplné	nové	mateřské	školy	
se	dvěma	třídami	pro	padesát	dětí.	DSO	
Tišnovsko	se	stal	zřizovatelem	této	škol-
ské	 právnické	 osoby	 a	 těší	 se	 na	 další	
příležitosti	v	oblasti	svazkového	školství,	
jak	 pomoct	 s	 umísťováním	 dětí	 do	 MŠ	
nebo	ZŠ	jiným	obcím,	které	řeší	kapacitní	
problémy	ve	své	spádovosti	(Všechovice,	
Vohančice).	
	 Populárním	projektem	svazku	je	stále	
živý	putovní	festival	TyJáTr	FEST	na	Tiš-
novsku.	Jeho	realizace	od	roku	2016	po-
tkala	zatím	12	spolupořadatelských	obcí,	
s	počtem	kolem	350	účinkujících,	s	více	
než	 tisícovkou	 návštěvníků.	 V	 průběhu	
posledních	 dvou	 let	 svazek	 pořídil	 pro	
své	obce	nové	zastřešené	mobilní	pódium	
o	 velikosti	 8	 ×	 6	 metrů	 v	 celkové	 hod-
notě	1,2	milionu	korun.	I	 tento	úspěšný	
projekt	 svazku	 je	 důkazem,	 že	 kvalitní	
zázemí	 pro	 zachování	 společenského	
a	 kulturního	 života	 obcí/městysů	 je	 pro	
nás	 důležitým	 cílem	 a	 velkou	 motivací.	
Od	roku	2016	pořídil	svazek	díky	finan-
cování	EU	více	než	120	kontejnerů	na	se-
parované	 druhy	 odpadů	 (velkoobjemové	
i	1	100		l	nádoby)	a	čtyři	štěpkovače.	
	 A	 co	 vše	 nás	 ještě	 čeká?	 Věříme,	 že	
podobně	 úspěšní	 budeme	 i	 v	 hodnocení	
nového	projektu	výzvy	č.	92	z	OPZ,	díky	
kterému	vznikne	98	pasportů	implemen-
tovaných	do	mapových	aplikací	GIS	pro	

28	obcí	Tišnovska	a	studie	proveditelnos-
ti	záměrů	tří	obcí.	Reagujeme	i	na	dotač-
ní	příležitost	OPŽP	výzvy	č.	126,	kterou	
chceme	 pořídit	 a	 rozšířit	 systémy	 oddě-
leného	 sběru	 odpadů	 pro	 město,	 městy-
se	i	obce	v	roce	2020.	Opět	se	pokusíme	
o	získání	 financí	na	pořízení	nových	ná-
dob,	 kontejnerů,	 štěpkovačů	 nebo	 třeba	
domácích	 kompostérů.	 Velkou	 projekto-
vou	výzvou	v	budoucnu	je	pro	nás	svaz-
ková	 kuchyň/vývařovna,	 která	 by	 po-
skytla	stravování	nejen	dětem	svazkové	
školky,	ale	i	dalším	školským	subjektům,	
seniorům	 či	 ostatním	 zájemcům	 o	 kva-
litní	 stravování	 v	 průběhu	 celého	 roku.	
V	příštím	roce	plánujeme	vystavět	dětské	
hřiště	u	svazkové	MŠ	Venkov	nebo	hledat	
prostory	pro	výstavbu	útulku	pro	zatou-
lané	či	odchycené	psy	na	území	regionu	
Tišnovsko.	V	neposlední	 řadě	se	 těšíme	
na	další	pokračování	projektu	s	názvem	
„Zachraňuj	a	buď	připravený	aneb	první	
pomoc	 při	 ohrožení	 života“,	 tentokrát	
snad	na	téma	úrazy.	
	 Těší	nás,	že	svazek	díky	důvěře	a	ocho-
tě	 spolupracovat	 aktivně	 rozvíjí	 svoje	
činnosti,	 které	 je	 vidět.	 Je	 pro	nás	 totiž	
důležité,	 aby	 byl	 tento	 zájem,	 nasazení	
a	radost	z	naší	práce	všude	na	Tišnovsku	
znát.	 Děkujeme	 za	 Vaši	 přízeň	 a	 pevně	
doufáme,	 že	 když	 spatříte	 nálepku,	 pla-
kát	 či	 billboard	 s	 organizátorem	 DSO	
Tišnovsko,	budete	vědět,	že	je	to	svazek,	
který	pracuje	i	pro	Vás.

SVAzeK OBcí TIŠNOVSKO
aneb co o nás možná nevíte 

Miriam Jedličková, manažerka DSO Tišnovsko

Nemalým důkazem kvalitní spolupráce obcí 
je výstavba a vznik Svazkové mateřské školy 
Venkov v obci Železné.

Foto: archiv DSO Tišnovsko

Od roku 2016 pořídil svazek díky financo-
vání EU více než 120 kontejnerů na separo-
vané druhy odpadů (velkoobjemové i 1 100 l 
nádoby). Foto: DSO Tišnovsko

V průběhu posledních dvou let svazek po-
řídil pro své obce nové zastřešené mobilní 
pódium o velikosti 8 × 6 metrů v celkové 
hodnotě 1,2 milionu korun.

Foto: archiv DSO Tišnovsko
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	 Kuřimské	 Jestřabí	 je	 malá	 podhorská	 obec,	 kterou	 najdeme	
pod	východními	vrcholky	Českomoravské	vrchoviny,	západním	smě-
rem	od	města	Tišnov	a	severovýchodním	od	Velké	Bíteše.
	 Je	 jednou	 z	 našich	45	 členských	 obcí	 dobrovolného	 svazku	
Tišnovsko.	 Rádi	 bychom	 v	 každém	 čísle	 Tišnovských	 novin	
jednu	z	našich	obcí	představili.	Právě	proto	jsme	oslovili	Petra 
Tomka,	starostu	Kuřimského	Jestřabí.

Pane starosto, nejstarší listinný zápis o obci Kuřimské 
Jestřabí je již z roku 1390, seznámil byste čtenáře na úvod 
s historií této malebné obce?
Velmi	rád.	O	vzniku	obce	vypovídá	její	erb,	na	kterém	jsou	zo-
brazeny	zkřížené	sekery	na	zeleném	pozadí	a	znázorňují,	že	obec	
vznikla	vymýcením	lesa.	Nad	nimi	se	vznáší	jestřáb	pro	jeho	hoj-
ný	výskyt	v	území,	od	kterého	byl	odvozen	i	samotný	název	obce.	
Dále	ve	spodní	třetině	nalezneme	černé	křídlo	ve	stříbrném	poli.	
Je	to	znak	starého	moravského	rodu	pánů	z	Lomnice,	který	vze-
šel	z	rodu	Tasovců	a	územně	jim	obec	patřila.	Z	té	novodobé	his-
torie	stojí	za	zmínku,	že	v	roce	2005	přešla	s	dalšími	24	obcemi	
z	okresu	Žďár	nad	Sázavou	zpět	pod	okres	Brno-venkov,	OPR	
Tišnov.	V	 současné	době	 žije	 v	 obci	180	obyvatel	 a	patří	k	ní	
místní	část	Blahoňov	a	část	katastru	osady	Chytalky.	

Proč jste šel do funkce starosty a s jakými cíli?
Když	má	člověk	zájem	podílet	se	na	chodu	vesnice	a	rozhodne	se	
kandidovat	do	zastupitelstva,	musí	počítat	i	s	tím,	že	může	vykoná-
vat	funkci	starosty.	Tak	se	stalo	i	v	mém	případě	a	přebral	jsem	tuto	
pomyslnou	štafetu.	Můj	předchůdce	tento	závod	„rozběhl“	dobře,	
a	tak	jsem	již	navázal	na	jeho	práci	a	pokračoval	dál.	

Co je pro práci starosty podle Vás nejdůležitější?
Zůstat	nohama	na	zemi,	a	především	v	obci	či	městě,	kde	tuto	
funkci	starosty	vykonává.	Jsou	to	právě	občané,	kteří	si	ho	zvo-
lili,	a	tak	musí	sloužit	především	jim.	Také	je	důležitou	součástí	
této	funkce	dobrá	spolupráce	se	zastupitelstvem,	což	v	naší	obci	
funguje	a	za	to	jsem	velmi	rád.

Jak dlouho se aktivně podílíte na veřejném životě ve Vaší obci?
Dá	se	říct	že	od	mládí.	Měl	jsem	vždy	zájem	na	chodu	obce	a	o	to,	
co	se	v	ní	dělo.	V	zastupitelstvu	jsem	od	roku	2002.

Jak na Vaši časovou vytíženost reaguje rodina?
Je	to	o	toleranci	a	tímto	rodině	a	manželce	děkuji	za	podporu.

Jste neuvolněným starostou, dá se zvládat úřad a Vaše za-
městnání?
Musím	přiznat,	že	to	není	jednoduché,	a	když	skončí	jedna	smě-
na	v	zaměstnání,	nastává	ta	druhá	na	obci.	Ale	nejsem	v	 tom	
sám,	podobné	to	má	i	místostarosta	a	paní	účetní.	Prostě	je	to	
naše	poslání.

Také jste členem místního sboru dobrovolných hasičů, zapo-
juje se sbor aktivně do kulturního života obce?
Sbor	dobrovolných	hasičů	na	takto	malých	obcích	jako	ta	naše	

je	často	 jediným	nositelem	kultury.	 Je	pravda,	že	většina	akcí	
je	proto	pořádána	pod	jejich	hlavičkou,	ale	zapojují	se	i	ostatní	
a	táhneme	za	jeden	provaz.	Za	to	jsem	velmi	rád.

Jste spokojen s občanskou vybaveností v obci? Je něco, co Vám 
tu chybí a můžete to změnit?
V	současné	době	dokončujeme	projekt	víceúčelové	budovy	obce,	
která	začne	sloužit	všem	občanům,	ať	už	na	různé	oslavy,	či	kul-
turní	akce.	Co	mi	chybí,	tak	v	současné	době	prodejna	potravin.	
Naštěstí	do	obce	třikrát	týdně	zajíždí	pojízdná	prodejna	pečiva.

Pokud byste měl dostatečné finanční prostředky k dispozici 
pro Vaši obec na investice, na co byste je použil?
Úpravu	veřejných	prostranství,	výstavbu	a	opravu	místních	ko-
munikací.

Co se podařilo dokončit z akcí, na kterých se zastupitelstvo 
v obci dohodlo?
Největší	projekt,	který	obec	v	současné	době	realizuje,	je	stavba	
kanalizace	a	ČOV,	který	bude	dokončen	v	příštím	roce.	Dokončili	
jsme	též	nástavbu	vodojemu	s	úpravnou	pitné	vody	a	v	dohledné	
době	obdrží	občané	kompostéry	doplněné	o	štěpkovač	v	rámci	
projektu	„podpora	domácího	kompostování“.	Do	finále	jde	i	 již	
zmíněný	projekt	 víceúčelové	budovy	obce,	která	 začne	 sloužit	
svému	účelu.	

Jak byste, pane starosto, na závěr popsal pro lidi život v Ku-
řimském Jestřabí?
Ač	jsme	obec	malá,	tak	i	v	ní	se	dá	žít	dobře.	Svědčí	o	tom	zájem	
mladých	rodin	se	zde	usadit	a	žít	poklidný	život.

	 Dobrovolný	 svazek	 obcí	 Tišnovsko	 velmi	 děkuje	 starostovi	
obce	 Kuřimské	 Jestřabí	 Petru	 Tomkovi	 za	 příjemný	 rozhovor	
a	představení	malebné	vesničky	rozkládající	se	v	Křižanovské	
vrchovině.	Obci	přejeme,	aby	 jen	vzkvétala	a	podařilo	 se	Vám	
úspěšně	 realizovat	 všechny	 vize	 pro	 poklidný	 život	 v	 Kuřim-
ském	Jestřabí.

OBec KuřImSKÉ jeSTřABí
Magda Bednářová, specialistka na rozvoj mikroregionu DSO Tišnovsko

Kuřimské Jestřabí. Foto: archiv obce
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	 Ve	dnech	1.	až	3.	listopadu	se	v	tišnovské	so-
kolovně	 uskutečnila	 tradiční	 výstava	 minerálů	

Minerál	Tišnov.	Od	roku	2017	ji	pořádá	T.	J.	Sokol	Tišnov	ve	spo-
lupráci	s	Galerií	Patriot	a	kromě	prostor	sokolovny	a	gymnázia	
je	využívána	i	hala	SSK.	
	 Pro	sokoly	to	znamená	během	týdne	připravit	v	těchto	prosto-
rách	výstavní	plochy	pro	vystavovatele,	osvětlení	ploch	a	zajistit	
pořadatele	pro	hladký	průběh	výstavy.	Od	roku	2017	věnujeme	
větší	péči	vybavení	pro	stavbu	výstavních	ploch,	nakoupili	jsme	
koberce	do	haly,	nové	stojany	(kozy)	a	desky,	které	zjednodušují	
a	urychlují	přípravu.	Díky	brigádníkům	z	řad	sokolů	i	studentů	
gymnázia	 se	 nám	podařilo	 připravit	 sokolovnu,	 halu	 i	 gymná-
zium	velmi	rychle	tak,	že	vystavovatelé	mohli	již	ve	čtvrtek	od-
poledne	chystat	své	plochy	na	výstavu.	Úklid	v	neděli	po	ukon-
čení	výstavy	proběhl	hladce	i	díky	členům	oddílu	karate	a	jejich	
rodičům,	kteří	také	přiložili	ruku	k	dílu.
	 Jsme	rádi,	že	se	nám	podařilo	udržet	vysoký	zájem	vystavo-
vatelů	i	návštěvníků	o	naši	výstavu	navzdory	velké	konkurenci	
ostatních	mineralogických	burz	a	e-shopů	s	minerály.	

	 Jarní	 výstavy	 v	 roce	 2019	 se	 zúčastnilo	 207	 vystavovatelů	
a	6	025	návštěvníků,	podzimní	206	vystavovatelů	a	6	344	ná-
vštěvníků.	

	 V	 letošním	 ročníku	 vyhlásila	 Ekopo-
radna	 v	 Soutěži	 o	 nejkrásnější	 stromy	
a	 květinové	 výzdoby	 čtyři	 vítěze	 ve	 čty-
řech	kategoriích.
	 Slavnostní	vyhlášení	vítězů	proběhlo	22.	
října	v	17	hodin	v	sálu	Městské	knihovny	
Tišnov,	součástí	byla	přednáška	Ing.	Han-

ky	Ondruškové	o	starých	i	současných	od-
růdách	ovocných	stromů	našich	zahrad.
	 V	 soutěži	 „O	 nejkrásnější	 stromy“	
v	kategorii	„Strom	na	soukromé	zahradě/
pozemku	 v	 katastru	 města	 Tišnova“	 zví-
tězila	katalpa pana Zdeňka Jílka,	kterou	
do	 soutěže	 přihlásila	 paní	 Lucie	 Jůzová.	
Vítězem	v	kategorii	„Strom	ve	veřejné	ze-
leni	města	Tišnova“	se	stal	platan v par-
ku na nám. 28. října,	 který	do	 soutěže	
navrhla	 Ekoporadna	 Tišnovska.	 V	 další	
soutěži	 „O	 nejkrásnější	 květinové	 výzdo-
by“	v	kategorii	„Okna	a	balkony“	zvítězil	
balkon paní Libuše Černé,	která	příspě-
vek	do	soutěže	sama	přihlásila.	Kategorii	
„Předzahrádky“	 vyhrála	 předzahrádka 
rodiny Kvasnicovy,	kterou	do	soutěže	vy-
fotila	Ekoporadna	Tišnovsko.	Srdečně	dě-
kujeme	všem,	kteří	se	do	soutěže	zapojili.	
Děkujeme	také	paní	Kopřivové	z	Městské	
knihovny	 Tišnov	 za	 pomoc	 při	 instalaci	
výstavy	i	na	slavnostním	vyhlášení,	panu	
Brzobohatému	za	možnost	uspořádat	 vý-
stavu	v	průjezdu	 lékárny	Arnika,	Komisi	
životního	 prostředí	 za	 iniciaci	 soutěže	
a	také	městu	Tišnov	za	finanční	podporu	

v	rámci	dotačního	programu	pro	oblast	ži-
votního	prostředí	pro	rok	2019.
	 Galerie	 fotek	 letošních	 kandidátů	 je	
k	 vidění	 na	 webových	 stránkách	 http://
ekoporadna.tisnovsko.eu/	nebo	na	Face-
booku	Ekoporadny.
	 Doufáme,	že	soutěž	zviditelnila	mnoho	
krásných	výzdob	i	opomíjené	stromy	a	že	
si	jich	lidé	budou	více	všímat	při	procház-
kách	Tišnovem.	Příští	rok	se	budeme	tě-
šit	na	další	příspěvky!

VýSledKY SOuTěží eKOpOrAdNY
Tereza Karasová

VýSTAVA mINerálů z pOHledu T. j. SOKOl TIŠNOV
Helena Žižlavská

Vítězná předzahrádka rodiny Kvasnicovy.
Foto: Ekoporadna Tišnovsko

Vítězný balkon se surfiniemi paní Černé. 
Foto: Libuše Černá
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Procedury hrazené Pojišťovnou:

rehabilitace – Měkké techniky a mobilizace, reflexní masáže | Terapie 
aktivací hlubokého stabilizačního systému | Reflexní masáže | PNF | 
Motodlaha na kolenní kloub | Rotoped, běžecký trenažer
Fyzikální terapie – Elektroléčebné procedury | 
Magnetoterapie | Ultrazvuk | VAS – distanční 
elektroterapie | Krátkovlnná diatermie
vodoléčba – Podvodní masáž | Celotělová 
relaxační koupel | Vířivá koupel končeti-
nová | Parafín | Bahenní zábaly

Procedury za Přímou úhradu:

Kineziotaping (tejpování)  |  Laser | 
Masáže | Baňkování |  Relaxační 
a vířivé koupele

Purkyňova 279, 666 13 Tišnov

ambulance
MUDr. Ludmila Neumayerová
tel. 549 439 018

Tělocvična
tel. 549 436 037
martina.vesela@nemtisnov.cz

vodoléčba – masáže
tel. 549 436 004

rehabilitace
v NemocNici tišNov

pondělí–pátek  6.30–15.00 hod.

www.nemtisnov.cz
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	 V	 prvním	 zářijovém	
týdnu	 za	 finanční	 pod-

pory	 města	 Tišnova	 uskutečnil	 spolek	
Hojnost	 akci	 Týden	 bez	 odpadu.	 Dob-
rovolnice	 ušily	 přes	 šedesát	 látkových	
a	záclonových	pytlíků.	Během	sobotních	
trhů	 na	 náměstí	 jsme	 všechny	 rozdali	
a	celá	událost	tím	byla	zahájena.	Někteří	
návštěvníci	je	hned	začali	plnit	zeleninou	
a	rovnou	tak	započali	svoji	cestu	za	mini-
malizací	igelitových	sáčků.
	 Kreativní	 duše	 si	 přišly	 na	 své	 v	 In-
spiru,	kde	mohly	na	jednom	z	workshopů	
ušít	látkovou	tašku	nebo	vlastní	látkový	
pytlík.	 Širší	 veřejnost	 si	 na	 přednášce	
o	minimalismu	vyslechla	 tipy,	 jak	naku-
povat,	 jak	 vyhazovat	 a	 kde	 hledat	 pocit	
štěstí.	Pro	studenty	a	studentky	gymná-
zia	byla	připravena	mezigenerační	debata	
o	 bezodpadovosti.	 První	 ročník	 akce	 se	
tak	z	našeho	pohledu	velmi	vydařil.

	 Tím	 ale	 vše	 nekončí,	 právě	 naopak!	
Celý	 Týden	 bez	 odpadu	 byl	 především	
ochutnávkou	 a	 inspirací	 pro	 všechny,	
koho	 téma	 zero-waste	 zajímá.	 Teď	 je	
na	nás	 ta	 těžší	práce.	Vzít	 svoje	odhod-
lání	a	přetavit	ho	v	činy.	Nosit	si	vlastní	
krabičku,	 sáček	 nebo	 tašku	 na	 nákupy	
a	 co	 nejvíce	 se	 vyhýbat	 těm	 jednorázo-
vým.	Naštěstí	nám	v	tom	některé	obchody	
pomůžou.	Z	iniciativy	Ekoporadny	vznikl	
seznam	obchodů	v	Tišnově,	kde	vám	rádi	
naváží	 jídlo	 do	 vlastní	 krabičky.	A	když	
u	pokladny	zjistíte,	 že	 jste	si	 zapomněli	
svoji	 látkovou	 tašku,	 nevadí!	 Můžete	 si	
ji	 ze	speciálního	stojanu	půjčit	 (a	příště	
zase	 vrátit).	 Seznam	 obchodů	 budeme	
udržovat	 aktualizovaný	 na	 webu	 www.
hojnost.org.
	 Pokud	 vás	 také	 baví	 pomáhat	 ostat-
ním	dělat	první	krůčky	v	bezodpadovém	
nakupování,	 připojte	 se	 k	 naší	 výzvě	

a	šijte	přes	zimu	látkové	pytlíky	a	tašky.	
Na	jarních	trzích	je	budeme	opět	rozdávat	
všem,	kdo	o	ně	budou	mít	zájem.

TýdeN, NeBO rOVNOu rOK Bez OdpAdu?
Markéta Horáková Lazarová, členka spolku Hojnost

Dobrovolnice ušily přes šedesát látkových 
a záclonových pytlíků. Během sobotních 
trhů na náměstí jsme všechny rozdali.

Foto: Libor Šuhajda  

	 Druhý	 podzimní	 zájezd	 pořádaný	 naší	 organizací	 nás	 zave-
dl	na	Slovensko.	Konkrétně	na	výstaviště	Expo	Center	Trenčín	
na	10.	ročník	výstavy	ovoce	a	potřeb	pro	zahrádkáře	a	včelaře	
–	JAHRADA	2019.	
	 Vystavovatelé	 představili	 své	 výpěstky	 –	 ovoce,	 zeleninu,	
květiny,	okrasné	dřeviny	–	a	floristické	práce	dospělých	i	mlá-
deže.	S	velkým	zájmem	jsme	si	vyslechli	zajímavou	instruktáž	
řezu	ovocných	dřevin.	V	rámci	doprovodného	programu	probíha-
la	výstava	Senior	Expo	2019	pod	názvem	„Zlaté	ruky“	s	ukáz-
kou	ručních	prací	seniorů	z	celého	Slovenska.
	 V	odpoledních	hodinách	jsme	navštívili	národní	kulturní	pa-
mátku	Slovenska	–	trenčínský	hrad,	který	je	charakteristickou	
dominantou	nejen	samotného	města,	ale	také	středního	Pováží.
	 Dnešní	hrad	vznikl	pravděpodobně	na	místě	hradiště	a	sloužil	
jako	královský	strážní	hrad.	První	prokazatelnou	stavbou	na	ná-
vrší	byla	kamenná	obytná	věž	a	rotunda	z	11.	století.	Pověstná	
je	Studna	lásky,	známá	legendou	o	tragické	lásce	Turka	Omara	
ke	krásné	Fatimě.	Latinský	nápis	vrytý	do	hradní	skály,	který	
pochází	z	roku	179	n.	l.,	je	důkazem	pobytu	Římanů	ve	střední	
Evropě.	Vznikl	na	počest	vítězství	Marka	Aurelia	nad	Kvády.	
	 Poslední	akcí	v	tomto	roce	bude	adventní	zájezd	„Zahrádkáři	
dětem“	do	skanzenu	Betlém	Hlinsko,	Peklo	Čertovina	u	Hlinska	

s	návštěvou	Luciferova	doupěte.	Vstupné	dětem	hradí	ZO	ČZS.
	 Informace	naleznete	na	www.zahradkari.cz/zo/tisnov.	
	 Alenka	Vykypělová,	která	připravuje	naše	zahrádkářské	zá-
jezdy,	 plánuje	 na	 jaro	 2020	 Floru	 Bratislava,	 návštěvu	 Grobu	
s	ochutnávkou	husích	specialit	nebo	bratislavský	hrad.	
	 Těšíme	se	na	setkání	na	zájezdech.

cO je NOVÉHO
u TIŠNOVSKýcH zAHrádKářů

Jarmila Ondrová

JAHRADA 2019 v Trenčíně. Foto: Karel Strommer
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	 Bylo	mu	58	let,	když	poprvé	v	životě	usedl	do	letadla.	Stalo	
se	 to	v	 létě	 roku	2010	a	 jeho	cesta	vedla	na	americký	západ,	
který	od	mládí	toužil	vidět	na	vlastní	oči.	Nejenže	si	tím	splnil	
svůj	sen,	ale	cestování	jej	tak	nadchlo,	že	od	té	doby	absolvoval	
dalších	třináct	atraktivních	výletů	po	celém	světě.
	 Řeč	je	o	panu	Lubomíru	Opltovi	ze	Štěpánovic	–	z	této	obce	
pocházeli	už	jeho	rodiče,	brzy	se	ale	rodina	přestěhovala	do	Tiš-
nova	na	Jiráskovu	ulici.	Luboš	se	pak	vyučil	pro	Uranové	doly,	
od	18	let	fáral	a	počátkem	80.	let	přečkal	vážný	úraz,	když	na	něj	
při	vrtání	spadl	kámen	a	málem	jej	připravil	o	nohu.	Přesunul	se	
tedy	z	podzemí	k	práci	na	povrchu,	na	závěr	pracovní	kariéry	jej	
pak	zaměstnávala	dnešní	Subterra	a	z	Tišnova	se	vrátil	bydlet	
do	Štěpánovic,	kde	koupil	polovinu	domu	své	tety.
	 Pan	 Oplt	 ovšem	 po	 světě	 necestuje	 sám,	 na	 všech	 výpra-
vách	jej	doprovází	manželka	Ludmila,	rodačka	z	Nového	Města	
na	Moravě,	bývalá	výborná	lyžařka,	která	pod	dívčím	příjmením	
Harvánková	strávila	dvě	sezóny	po	boku	Květy	Jeriové	či	Blan-
ky	Paulů	dokonce	i	v	běžecké	reprezentaci,	se	kterou	jezdívala	
na	soustředění	a	závody	třeba	do	německého	Klingenthalu	nebo	
severských	zemí.	Od	školního	roku	1981/82	působila	v	Tišno-
vě	na	základní	škole,	nejprve	krátce	na	Smíškově	ulici,	pak	až	
do	důchodu	na	náměstí	28.	října.	První	léta	pracovala	ve	školní	
družině,	po	revoluci	pak	jako	učitelka	na	prvním	stupni.	Ve	Ště-
pánovicích	koupila	se	svým	tehdejším	manželem	parcelu	se	zbo-
rem	a	postavili	si	zde	domek.
	 A	právě	 tady	v	 obci	 se	 vzájemně	potkali.	Měli	 již	 zajištěné	
dospělé	děti	z	prvních	vztahů,	které	se	oběma	příliš	nevydařily,	
a	oboustranná	náklonnost	skončila	v	roce	2005	sňatkem.	Svat-
ba	se	konala	přímo	ve	stodole	štěpánovického	domu,	za	účasti	
55	osob	a	pod	americkou	vlajkou.	A	jak	jejich	cestování	vlastně	
začalo?

První výlet – západ Spojených států

	 „Synovec tehdy působil v New Yorku jako právník na našem vel-
vyslanectví, a tak jsme si říkali, že bychom se za ním mohli podívat,“	
vzpomíná	paní	Lída.	„Tento nápad se sice nakonec neuskutečnil, ale 
protože už jsme byli připravení a natěšení, vydali jsme se místo toho 
do USA s místní cestovní kanceláří Banana Travel, které jsme věrní 
dodnes.“
	 Luboš	má	dlouhá	léta	přezdívku	„kovboj“	a	potkat	jej	můžete	
prakticky	 výhradně	 v	 širokém	stylovém	klobouku.	A	 tak	 bylo	
jasné,	 kam	 přesně	 bude	 první	 americká	 cesta	 manželů	 Oplto-
vých	směřovat.	Na	západě	USA	jim	tehdy	po	celou	dobu	přálo	po-
časí	a	k	vidění	toho	bylo	opravdu	hodně	–	namátkou:	San	Diego,	
park	 Joshua	Tree,	 legendární	Route	66,	500	km	dlouhý	Grand	
Canyon	 (nad	nímž	se	paní	Lída	nejprve	proletěla	vrtulníkem),	
Monument	Valley,	Zion,	Las	Vegas,	Palm	Springs,	Sacramento,	
Monterrey,	 Los	 Angeles	 se	 slavným	 Hollywoodem.	 Navštívili	

místa,	kde	se	točily	filmy	Tenkrát	na	Západě,	Mackennovo	zla-
to	či	Butch	Cassidy	a	Sundance	Kid,	zastavili	se	před	domem,	
v	němž	bydlel	Clint	Eastwood.	Filmové	inspirace	byly	opravdu	
silné.	 „Jeden  Slovák  s  námi  jel  jen  kvůli  tomu,  aby  viděl  silnici, 
po které běžel Forrest Gump,“	vzpomíná	Lubomír	Oplt.
	 Málem	došlo	i	k	jednomu	osobnímu	setkání	s	velkou	filmovou	
hvězdou.	V	hlavním	městě	Kalifornie	Sacramentu	působil	totiž	
v	té	době	jako	guvernér	slavný	Arnold	Schwarzenegger	a	jeho	
úřad	 byl	 turistům	 zcela	 běžně	 dostupný.	 Opltovi	 jej	 bohužel	
na	pracovišti	 nezastihli,	 ale	 zato	 se	 zde	odehrál	 jeden	krásný	
rozhovor.	Když	místní	ranger,	zřízenec	držící	službu	u	vchodu,	
uviděl	Luboše	v	obvyklém	klobouku,	zeptal	se:	„Vy jste z Texa-
su?“ – „Ne, on je ze Štěpánovic,“	reagoval	na	jeho	dotaz	průvodce	
naší	výpravy	a	ranger	mu	na	to	odpověděl:	„Tam asi musí být taky 

hezky!“	Návštěvník	z	Česka	prostě	vypadal	američtěji	než	místní	
obyvatelé,	což	se	potvrdilo	i	při	návštěvě	rodea:	„Já jsem tam byl 
jedinej oblečenej jako kovboj,“	říká	Luboš.
	 Celou	 cestu	 absolvovala	 česko-slovenská	 výprava	 vozem	
typu	minivan,	i	s	řidičem	se	jím	přepravovalo	devět	osob.	Oplto-
vi	si	dodnes	pochvalují	jak	tehdejší	partu,	tak	služby	průvodce	
Petra	Bočka	z	Plzně,	 jemuž	skládají	poklonu,	neboť	na	žádné	
z	pozdějších	cest	se	jim	už	nikdo	tak	pozorně	nevěnoval.	A	sa-
motný	průvodce	si	pro	změnu	chválil	své	pasažéry;	v	minulos-
ti	se	mu	totiž	dokonce	stalo,	že	s	jednou	nespokojenou	a	příliš	
upovídanou	cestující	to	už	nedokázal	zvládat,	tak	ji	prostě	za-
vezl	na	letiště,	tam	ji	vysadil	a	dále	se	cestovalo	bez	ní.	(A	její	
manžel	ho	pak	kupodivu	ještě	pochválil	za	to,	že	to	s	ní	tak	dlou-
ho	vydržel.)	Opltovy	&	spol.	zmiňovaný	průvodce	Boček	zavedl	
i	nad	rámec	plánovaného	programu	vždy	jak	na	místa	nádherné	
přírody	(„třeba v Nevadské poušti  jsme navštívili nejteplejší místo 
celých USA, tam má každá skála jinou barvu a působí to úchvatně“),	

V důcHOdu dO celÉHO SVěTA
manželé opltovi procestovali během pár let všechny kontinenty

Václav Seyfert

Lubomír Oplt v Hollywoodu ve společnosti Marilyn Monroe.
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tak	i	centra	konzumu	–	v	městě	Carmel	to	byl	například	obchod	
založený	kdysi	dávno	Čechem	Jedličkou,	v	němž	je	k	mání	tisíc	
druhů	různých	kovbojských	bot.	„Jenže já už jsem měl v tu dobu 
boty nakoupené, tak jsem se tady jen obdivně díval.“	Zato	klobouků	
se	dalo	během	 jedné	cesty	koupit	 vždy	 i	 vícero,	 a	 to	nejenom	
v	Americe	–	Luboš	jich	dnes	má	doma	ze	všech	svých	putování	
doslova	plnou	skříň.

Malý katalog dalších cest

	 Během	této	první	vydařené	výpravy	manžele	Opltovy	cestová-
ní	definitivně	uchvátilo	a	brzy	následovaly	další	výlety,	které	se	
rok	co	rok	opakovaly.	V	některém	se	cestovalo	i	dvakrát,	jednou	
dokonce	třikrát	za	jediný	rok.	Vezměme	to	alespoň	telegraficky	
a	seznam	jednotlivých	cest	oživme	několika	cestovatelskými	po-
střehy	pána	nebo	paní	Opltových:
2011	–		týden	Florida	a	týden	lodí	po	Karibiku	(Belize,	Roatan,	

Kajmanské	ostrovy)
2012	–	Dubaj	–	„úžasné civilizační výdobytky“
jaro	2013	–		Mauricius	–	„velmi chudá, ale mírumilovná země, dom-

ky tam většinou nemají dostavěné horní patro, protože 
v tom případě vlastník nemusí platit daň“

léto	2013	–		východ	 USA	 (New	 York,	 Niagara,	 Gettysburg)	 –	
„tady je úplně jiná krajina než na západě,“	říká	Luboš,	
„je to podobné jako u nás:  lesy, pole, stohy slámy…“ 
„A  v  New  Yorku  jsme  v  Central  Parku  vzpomínali 
na  Johna Lennona přesně v místě, kde byl zastřelen,“	
doplňuje	ho	manželka.

jaro	2014	–	Thajsko
léto	2014	–	Čína	(Peking,	Čínská	zeď)
jaro	2015	–	Egypt	(lodí	po	Nilu)
léto	2015	–		Madeira	–	„to byla zatím naše jediná evropská cesta, 

vzali jsme ji místo zájezdu do Jihoafrické republiky, kte-
rý se v létě pro malý zájem zákazníků neuskutečnil, ale 
nabídli nám jej znovu hned na podzim, tak jsme v tom 
roce vycestovali dokonce třikrát…“

podzim	2015	–	Jihoafrická	republika
2016	–		Austrálie	a	 týden	v	Thajsku	–	„část výpravy  tehdy mís-

to cesty do Thajska zvolila druhý týden na Novém Zélandě 

a měli tam celou dobu jen mlhu a zimu, zatímco my jsme si 
užívali…“

2017	–	Singapur	a	Malajsie
2018	–		Havaj	–	„tady jsme potkali Čechy, kteří svému synovi za vy-

svědčení splnili přání zasurfovat si na Havajských ostrovech…“

	 A	23.	listopadu	2019	Opltovi	vyrážejí	na	svoji	letošní,	celkově	
již	čtrnáctou	cestu,	sice	opět	do	Karibiku,	ale	jinou	trasou	než	před	
osmi	lety	–	Jamajka,	Kostarika,	Panama,	Mexiko,	Bahamy…
	 Na	mnoha	místech	se	odehrály	zážitky,	na	které	se	nezapo-
míná.	„Už nám to z paměti nikdo nevezme,“	komentuje	 to	obec-
ně	Luboš.	V	Austrálii	například	viděli	kvést	poušť,	což	i	tamní	
65letý	domorodec	podle	svých	vlastních	slov	zažil	vůbec	poprvé	
v	životě.	Podobná	rarita	jim	pro	změnu	na	Havaji	utekla	o	pouhý	
měsíc	–	krátce	po	jejich	návratu	z	cesty	tam	totiž	napadl	sníh	
a	 něco	 takového	 snad	 nepamatoval	 vůbec	 nikdo.	 Za	 všechny	
další	 zážitky	 jmenujme	 ještě	 dvě	 „obchodní“	 perličky	 z	 druhé	
návštěvy	Thajska:	paní	Opltová	se	tu	jednak	projížděla	po	ka-
nálech	na	 loďkách	s	 „babkami“–	obchodnicemi,	které	nabízejí	
zájemcům	na	břehu	své	zboží	přímo	z	vody,	a	pak	tu	byl	naprosto	
neobvyklý	„trh“	na	železniční	trati.	V	městečku	asi	dvě	hodiny	
cesty	 od	 Bangkoku	 vedly	 prostředkem	 živé	 ulice	 koleje,	 byly	
ale	kompletně	zaskládané	vším	možným	a	vydatně	se	na	nich	
obchodovalo.	 „Říkali  jsme  si,  že  je  to  asi  nějaká  zrušená  trať,“	
vzpomínají,	„jenže najednou se s velkým povykem začalo všechno 
bleskově sklízet a projel tudy vlak… Ale během chvíle bylo veškeré 
zboží na kolejích zase zpátky.“

Epilog

	 Dohromady	 strávili	 manželé	 Opltovi	 na	 cestách	 téměř	 půl	
roku,	a	jak	se	zdá,	další	dny	budou	stále	přibývat.	„U nás to teď 
už vypadá tak,“	říká	k	tomu	paní	Ludmila,	„že přijde nový katalog, 
Luboš jím listuje a pak řekne: ,Liduš, tady bychom se mohli podívat, 
co říkáš…?’ A já na to: ,Ale jo…’“	Příští	rok	by	mohlo	dojít	opět	
na	cestu	evropskou,	snad	aby	byl	náš	kontinent	v	plejádě	navští-
vených	světadílů	u	Opltů	více	zastoupen	–	lákavé	je	tentokrát	
Švýcarsko.	Ale	Antarktida	do	seznamu	určitě	nepřibude,	Luboš	
totiž	nemá	rád	zimu…

Manželé Opltovi před australskou posvátnou horou Uluru, na kterou 
dnes již turisté nesmějí.

Paní Lída na Čínské zdi.
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2. PROSINCE – PŘED 110 LETY
Ve	čtvrtek	2.	prosince	1909	byla	v	Tišnově	
odevzdána veřejnosti	 jubilejní	 městská 
elektrárna	 postavená	 nákladem	 města	
k	účelu	veřejného	osvětlení.	Pohon	zajiš-
ťovala	 nová	 Francisova	 turbína,	 výrobu	
elektřiny	dynamo	o	výkonu	25	koňských	
sil.	V	ulicích	bylo	celkem	140	žárovek,	což	
byl	téměř	dvojnásobek	počtu	předchozích	
petrolejových	 svítilen.	 Osvětlení	 bylo	 po-
prvé	zprovozněno	v	lednu	1910.

9. PROSINCE – PŘED 200 LETY
Ve	čtvrtek	9.	prosince	1819	se	v	Dolních	
Kounicích	 narodil Jan Evangelista Bílý.	
Od	roku	1831	studoval	v	Brně	na	gymná-
ziu	 a	 filozofickém	 ústavu,	 poté	 vstoupil	
do	 biskupského	 alumnátu	 a	 v	 roce	 1843	
byl	vysvěcen	na	kněze.	O	deset	let	pozdě-
ji	 dosáhl	 na	 pražské	 univerzitě	 hodnosti	
doktora	teologie.	Stal	se	nejprve	kaplanem	
v	Židlochovicích,	potom	v	Brně	u	sv.	Jakuba	
a	nakonec	v	Tišnově,	kde	působil	v	období	
1851–53	 po	 boku	 faráře	 Josefa	 Fettera.	
V	roce	1859	byl	jmenován	farářem	v	Před-
klášteří	a	roku	1872	v	Dolních	Loučkách.	
V	roce	1861	byl	zvolen	poslancem	morav-
ského	 zemského	 sněmu	 a	 byl	 rovněž	 vy-
slán	do	říšské	rady.	Dva	roky	poté	se	stal	
duší	velehradských	slavností	u	příležitosti	
tisíciletého	jubilea	pokřesťanštění	Evropy.	
Své	vlastenecké	názory	publikoval	 v	 růz-
ných	bohosloveckých	časopisech	a	zůstala	
po	něm	řada	knih	(Dějiny	katolické	církve,	
Církev	a	společnost,	Legendy	neboli	čtení	
o	 milých	 a	 svatých	 božích	 a	 mnoho	 dal-
ších).	Zemřel	29.	března	1888.

9. PROSINCE – PŘED 45 LETY
V	pondělí	9.	prosince	1974	byl odstřelen 
komín staré čebínské vápenky.	Do	so-
klu	komína	vysokého	41,2	m	bylo	uloženo	
18	náloží,	vlastní	odstřel	byl	pod	vedením	
Ing.	Vladimíra	Tichého	realizován	ve	13	
hodin.	 Proběhl	 bez	 závad	 do	 přesně	 vy-
tčeného	směru	a	nebyly	při	něm	způsobe-
ny	žádné	škody.	Demolici	přihlíželi	 i	bý-
valí	zaměstnanci	vápenky,	kteří	se	přišli	
rozloučit	a	zavzpomínat	na	staré	časy.

10. PROSINCE – PŘED 45 LETY
V	úterý	10.	prosince	1974	náhle	zemřel	
přímo	 na	 svém	 pracovišti	 ve	 věku	 pou-
hých	50	 let	prof. MUDr. Jaromír Uhlíř, 

DrSc.,	šéf	I.	chirurgické	kliniky	v	Brně.	
Narodil	 se	 24.	 března	 1924	 ve	 Starovi-
cích	na	Břeclavsku,	gymnázium	vystudo-
val	v	Hustopečích	a	v	Telči,	v	roce	1950	
ukončil	 studium	 na	 brněnské	 lékařské	
fakultě.	Působil	nejprve	na	chirurgických	
odděleních	 v	 Třebíči,	 Dačicích	 a	 Havlíč-
kově	Brodě,	poté	v	brněnské	Fakultní	ne-
mocnici	u	sv.	Anny,	kde	byl	od	roku	1964	
vedoucím	kliniky.	V	roce	1972	zde	prove-
dl	první	transplantaci	ledviny,	byl	rovněž	
průkopníkem	 kardiochirurgie.	 Jeho	 záli-
bou	bylo	malířství.	Po	určitou	část	svého	
života	bydlel	v	Tišnově	na	Jiráskově	ulici.

12. PROSINCE – PŘED 115 LETY
V	 pondělí	 12.	 prosince	 1904	 byla ote-
vřena nová školní budova na Riegrově 
ulici	č.	312.	Realizovalo	ji	město	Tišnov	
nákladem	cca	90	tisíc	zl.	podle	plánu	br-
něnského	 architekta	 Vladimíra	 Fische-
ra.	 Stavbu	 provedli	 architekt	 František	
Valenta	a	 zednický	mistr	 Josef	Vykouřil.	
Budova	 byla	 určena	 především	 k	 výu-
ce	 v	 nedávno	 zřízené	 veřejné	 dívčí	 ško-
le	 měšťanské,	 která	 prozatím	 působila	
v	 provizorních	 prostorách.	 Správou	 byl	
nejprve	 pověřen	 ředitel	 chlapecké	 měš-
ťanky	 Karel	 Mašek,	 zvláštní	 ředitelské	
místo	bylo	zřízeno	až	v	roce	1909	a	obsa-
dil	je	Josef	Teplý.	Do	roku	1953	v	budově	
kromě	dívčí	měšťanské	školy	sídlila	škola	
obecná,	 v	 období	 1953–63	 byla	 součástí	
jedenáctileté	střední	školy	a	od	1.	 ledna	
1964	do	30.	června	1993	tu	měla	své	pů-
sobiště	 samostatná	 devítiletka.	 Ta	 byla	
k	uvedenému	datu	zrušena	a	budova	na-
dále	 poskytovala	 pouze	 učebny	 soused-
ním	školám.	Děje	se	tak	dodnes,	sídlí	tu	
například	některé	třídy	nižšího	gymnázia,	
část	oborů	základní	umělecké	školy	nebo	
komunitní	základní	škola	ZaHRAda.

12. PROSINCE – PŘED 45 LETY
Ve	čtvrtek	12.	prosince	1974	se paní Eva 
Růžičková	 jako	 první	 občan	 v	 dějinách	
města	dožila 100 let.	Na	oslavu	 tohoto	
jubilea	 vyhrávala	 v	 Hybešově	 ulici,	 kde	
jubilantka	bydlela,	již	od	rána	Topinkova	
dechovka,	v	průběhu	dopoledne	pak	přišli	
s	blahopřáním	tehdejší	představitelé	měs-
ta	 v	 čele	 s	předsedou	městského	národ-
ního	 výboru	 Josefem	 Pochopem.	 Za	 celý	
svůj	 život	 nebyla	 paní	 Růžičková	 nikdy	

vážněji	 nemocná,	 pracovala	 až	 do	 svých	
82	let,	naposledy	v	trafice	na	místě,	kde	
se	setkávají	ulice	Dvořákova	a	Svatoplu-
ka	Čecha.	Zemřela	9.	května	1978,	 tedy	
ve	věku	téměř	103	a	půl	roku.

14. PROSINCE – PŘED 510 LETY
V	 úterý	 14.	 prosince	 1509	 (podle	 julián-
ského	 kalendáře)	 udělil král Vladislav 
Vilémovi z Pernštejna do dědičného dr-
žení klášter Porta coeli	i	s	markraběcím	
platem	 64	 hřiven	 grošů.	 Správu	 tohoto	
majetku	vykonával	v	souladu	s	Vilémový-
mi	závěťmi	v	plném	rozsahu	jeho	prvoroze-
ný	syn	Jan	z	Pernštejna	a	na	Helfenštejně,	
přezdívaný	 Bohatý,	 zastávající	 významné	
posty	na	vysokých	zemských	úřadech.

15. PROSINCE – PŘED 115 LETY
Ve	čtvrtek	15.	prosince	1904	se narodil 
Karel Pospíšil.	 Významný	 kulturní	 či-
novník,	přezdívaný	Laso,	nechyběl	svého	
času	 při	 žádné	 společenské	 akci	 v	 Tiš-
nově.	Zejména	hrál	–	a	 také	 režíroval	–	
v	Karasově	divadle,	a	to	zejména	v	ope-
retách,	neboť	dobře	zpíval.	Nebyl	s	tímto	
talentem	v	rodině	jediný,	jeho	sestra	byla	
dokonce	 herečkou	 Národního	 divadla.	
V	 roce	 1959	 byl	 jako	 druhý	 po	 Josefu	
Dvořáčkovi	 pověřen	 vedením	 městské	
kroniky.	Zemřel	3.	září	1975.

27. PROSINCE – PŘED 115 LETY
V	 úterý	 27.	 prosince	 1904	 se	 v	 Třebíči	
narodil Jan Šmarda.	Po	 tomto	známém	
botanikovi	 byla	 nedávno	 pojmenována	
jedna	z	nových	tišnovských	ulic	a	při	té	
příležitosti	 jsme	 o	 něm	 podrobně	 psali	
v	minulém	čísle.	Zemřel	7.	prosince	1968.

28. PROSINCE – PŘED 25 LETY
Ve	středu	28.	prosince	1994	byl	v	Před-
klášteří	 založen	 Parostrojní	 spolek	
Květnice	 Tišnov,	 později	 přejmenovaný	
na Tišnovský železniční spolek,	 za-
psaný	23.	listopadu	1995	do	spolkového	
rejstříku.	Hlavními	zakladateli	byli	Milan	
Vašíček	a	Ing.	Jiří	Kostelecký,	cílem	spol-
ku	 byla	 dokumentace	 historie	 železnic	
a	následná	publikační	činnost.	Avizována	
byla	i	první	zamýšlená	kniha	Parní	loko-
motivy	 na	 Tišnovce,	 ale	 realizace	 nako-
nec	 nebyla	 dotažena	 do	 konce	 a	 spolek	
brzy	přestal	vyvíjet	činnost.	

prOSINcOVÉ KAleNdárIum TIŠNOVSKA
Václav Seyfert
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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	přibli-
žujeme	 ty,	 kteří	 v	 průběhu	minulých	 let	
zemřeli	právě	v	Tišnově.
	 Ve	třetí	a	závěrečné	části	našeho	cyk-
lu	 se	 posuneme	 v	 čase	 poněkud	 nazpět	
a	připomeneme	si	poslance	Moravského	
zemského	sněmu	z	let	1870	až	78,	novi-
náře	 Jindřicha Dvořáka.	Narodil	 se	21.	
dubna	1840	v	Jiříkovicích,	obci	nedaleko	
Šlapanic,	 v	 domě	 č.	 p.	 53.	 Již	 na	 gym-
náziu	 zkoušel	 psát	 básně,	 po	 maturitě	
studoval	 práva	 na	 Vídeňské	 univerzitě	
a	Karlo-Ferdinandově	univerzitě	v	Praze.	
Na	 obou	 místech	 byl	 aktivní	 v	 různých	
vlasteneckých	skupinách	a	svoje	příspěv-
ky	 publikoval	 v	 tisku	 či	 na	 stránkách	
almanachů	 (Dunaj,	 Nezabudky).	 V	 roce	
1862	vydal	v	Brně	vlastní	básnickou	sbír-
ku	Poetické	lístky.
	 Od	 roku	 1866	 byl	 po	 dobu	 šesti	 let	
redaktorem,	 podle	 některých	 zdrojů	 do-
konce	 šéfredaktorem,	 brněnského	 lis-
tu	Moravská	orlice.	V	 onom	čase	 se	pro	
svoje	 politické	 aktivity	 dostal	 i	 do	 věze-
ní,	 za	pobuřování	 zde	strávil	 více	než	 tři	
měsíce	 od	 31.	 července	 do	 5.	 listopadu	
1869.	Od	roku	1872	byl	ředitelem	brněn-
ské	 filiálky	 banky	 a	 v	 roce	 1877	 se	 stal	
poručíkem	zeměbrany	v	Opavě,	kde	také	
učil,	stejně	jako	v	Českém	Těšíně,	na	as-
pirantské	důstojnické	škole.	Po	roce	1880	
působil	znovu	ve	Vídni,	kde	se	stal	nejprve	
členem	redakce	 listu	Die	Reform,	pozdě-
ji	psal	do	tiskoviny	nazvané	Tribüne,	což	
byly	sice	německy	psané	noviny,	ale	s	pro-
českým	zaměřením.	Po	smrti	jejich	původ-
ního	vydavatele	Jana	Stanislava	Skrejšov-
ského	Dvořák	tento	list	sám	redigoval.
	 V	 roce	 1884	 se	 přestěhoval	 zpět	
do	Brna,	kde	začal	vydávat	Národní	no-
viny	a	pak	se	na	deset	 let	stal	hlavním	
redaktorem	deníku	Hlas,	odkud	se	vrátil	
zpět	do	Moravské	orlice.	Po	jejím	zániku	
byl	publicistou	na	volné	noze.	Vydal	ně-
kolik	politických	spisů,	mimo	 jiné	sbor-

ník	Moravské	sněmování	roku	1848–49	
(s	 dlouhým	 podtitulem	 „Na	 padesátile-
tou	 památku	 novodobého	 sněmu	 a	 zru-
šení	 roboty	 na	 Moravě,	 jakož	 i	 nastou-
pení	 císaře	 a	 krále	 Františka	 Josefa	 I.	
na	trůn“),	ve	kterém	zdokumentoval	fun-
gování	zemské	samosprávy	v	revolučním	
roce	1848.	V	antikvariátech	se	dnes	tato	
publikace	 jako	 velmi	 cenný	 tisk	 prodá-
vá	za	více	než	 tisíc	korun.	 Jeho	dalšími	
pracemi	jsou	například	spisky	Vojenství	
a	 dobrovolnické	 sbory	 na	 Moravě,	 Mo-
ravská	 zřízení	 zemská	 nebo	 Moravské	
vojsko	zemské	roku	1744.
	 Jindřich	Dvořák	byl	současně	i	majite-
lem	cihelny	v	brněnských	Žabovřeskách.	
Ta	 byla	 zapsána	 v	 roce	 1904	 zemským	
soudem	do	obchodního	rejstříku	pod	ná-
zvem	Jindřich	Dvořák	a	spol.	Záměrem	je-
jích	majitelů	bylo	vyrábět	cihly	továrním	
způsobem.	Tichým	společníkem	firmy	byl	
brněnský	advokát	JUDr.	Jan	Švec,	který	ji	
po	Dvořákově	smrti	převzal.	Nový	majitel	
sice	v	roce	1915	spáchal	sebevraždu	obě-
šením,	ale	z	rejstříku	byla	firma	vymazá-
na	teprve	v	roce	1923.
	 Do	 vysoké	 politiky	 se	 Dvořák	 zapojil	
již	 roku	 1870.	 V	 onom	 roce	 byl	 v	 zem-

ských	volbách	zvolen	na	Moravský	zem-
ský	sněm,	a	to	za	kurii	venkovských	obcí,	
obvod	 Brno,	 Tišnov,	 Ivančice.	 Mandát	
obhájil	 i	 v	 dalších	 volbách	 v	 září	 1871	
a	do	třetice	v	prosinci	1871.	Roku	1872	
byl	sice	mandátu	zbaven,	ale	posléze	byl	
znovuzvolen	22.	listopadu	1873.	Zatímco	
v	prvních	volbách	byl	uváděn	jako	kandi-
dát	 Moravské	 národní	 strany	 (staročes-
ké),	 v	 těch	 posledních	 už	 naopak	 coby	
mladočech.	V	 roce	1871	se	Dvořák	stal	
i	 členem	 zemského	 výboru,	 což	 byl	 vý-
konný	orgán	příslušné	země	rakouského	
císařství,	 tedy	 něco	 jako	 vláda	 Moravy,	
která	měla	celkem	sedm	členů.
	 Poslanec	 Dvořák	 byl	 dvakrát	 žena-
tý.	Poprvé	se	oženil	v	roce	1866	s	Marií	
Annou	 Rosálií	 Hlávkovou,	 pozdější	 prv-
ní	starostkou	brněnského	spolku	Vesna,	
což	 byl	 původně	 pěvecký	 sbor,	 který	 se	
ale	brzy	proměnil	v	organizaci	šířící	vzdě-
lanost	 mezi	 brněnskými	 ženami.	 Jako	
obecně	 prospěšná	 společnost	 existuje	
Vesna	 dodnes.	 S	 první	 ženou	 měli	 dva	
syny	a	dceru;	manželka	v	roce	1880	ze-
mřela,	druhá	Dvořákova	žena	se	 jmeno-
vala	Juliána.
	 Jindřich	 Dvořák	 zemřel	 po	 dlouhé	
a	bolestné	chorobě	15.	srpna	1904	v	tiš-
novském	sanatoriu	a	byl	převezen	k	po-
hřbení	na	Ústřední	hřbitov	v	Brně.

Zdroje:
–  cs.wikipedia.org, hesla Jindřich Dvořák, 

zemský výbor
– Internetová encyklopedie dějin Brna
– www.knihovny.cz
– www.vesnaspolek.cz
–  informace Odboru správních a vnitřních věcí 

MÚ Tišnov

jINdřIcH dVOřáK 
příběhy osobností, jejichž životní pouť se uzavřela v tišnově – díl 3.

Václav Seyfert

Jindřich Dvořák na obraze podepsaném malí-
řem Janem Hrdinkou s letopočtem 1873.

Foto: archiv Rudolfa Březiny
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	 Před	155	 lety,	2.	 října	1864,	posvětil	
tišnovský	farář	P.	Josef	Fetter	nově	posta-
vený	 mariánský	 sloup	 na	 Dolním	 rynku	
(dnes	Komenského	náměstí).	Slavnostní	
promluvu	měl	tehdejší	duchovní	správce	
v	Předklášteří,	 spisovatel,	 politik	 a	mo-
ravský	patriot	dr.	Jan	Evangelista	Bílý.
	 Původní	mariánský	sloup	byl	na	tom-
to	místě	vztyčen	již	v	roce	1721.	Nahoře	
na	sloupu	byla	umístěna	socha,	jak	praví	
pramen,	 „naší	 milé	 Paní	 Panny	 Marie“,	
obklopená	 sochami	 svatých	 Josefa,	 Še-
bestiána,	Rocha,	Floriána	a	Václava.	Sva-
tí	Rochus	z	Montpellier	a	Šebestián.	 Již	
od	15.	století	se	těšili	velké	oblibě	a	byly	
jim	adresovány	přímluvy	za	uzdravení	ne-

mocných	 při	 morových	 epidemiích.	 Oba	
světci	se	tak	často	objevují	na	barokních	
sloupech,	nazývaných	také	morové.	Sva-
tý	Josef	byl	v	roce	1654	ustanoven	spolu-
patronem	Čech	a	Moravy	a	je	považován	
rovněž	za	patrona	„šťastné	hodinky	smr-
ti“,	sv.	Florián	je	patronem	všech	profesí,	
které	souvisejí	s	ohněm	–	hasičů,	kominí-
ků,	hrnčířů	a	pekařů.
	 O	postavení	prvního	sloupu	se	zaslou-
žila	tišnovská	městská	rada,	a	především	
její	člen	a	pozdější	starosta	 Jan	Kniška.	

Sloup	slavnostně	posvětil	ve	výše	uvede-
ném	 roce	 lomnický	 děkan	 Jiří	 Vacůrek.	
V	sobotu	4.	února	1736	se	u	sousoší	po-
prvé	sešli	tišnovští	farníci,	aby	zde	zpívali	
mariánské	litanie.	Sloup	stál	na	náměstí	
až	do	roku	1864,	kdy	byl,	v	té	době	již	sil-
ně	poškozený,	nahrazen	sloupem	novým,	
vytvořeným	 jedním	 z	 nejvýznamnějších	
moravských	sochařů	19.	století	 Josefem	
Břenkem	 při	 příležitosti	 tisícího	 výročí	
příchodu	 slovanských	 věrozvěstů	 Cyrila	
a	Metoděje	na	Moravu.	Toto	výročí	správ-
ně	připadalo	na	 rok	1863,	sloup	byl	ale	
dokončen	 až	 o	 rok	 později.	 Celkový	 ná-
klad	na	jeho	vybudování	činil	2	500	zla-
tých	a	byl	uhrazen	především	přispěním	
patronky	 tišnovského	 chrámu,	 abatyše	
cisterciáckého	 kláštera	 v	 Marienthalu	
Gabriely	Marschnerové,	i	sbírkami	farní-
ků.	Městská	obec	věnovala	na	tento	účel	
800	zlatých.	Břenek	se	při	návrhu	sloupu	
inspiroval	renesancí	i	barokem	a	vytvořil	
skutečně	monumentální	dílo,	které	patří	
na	přední	místo	mezi	sakrálními	sochař-
skými	díly	na	Moravě	v	19.	století.	Hra-
nolový	 sokl	 je	 osazen	 sochami	 svatých	
Cyrila,	Metoděje,	Floriána	a	Václava	a	je	
v	 něm	 vyhloubena	 jeskyňka	 se	 sochou	
spící	svaté	Rozálie,	uctívané	jako	ochrán-
kyně	proti	moru.	Na	soklu	 je	pak	umís-
těn	sloup,	na	jehož	podstavci	se	nachází	
mj.	městský	znak	a	kde	na	jižní	straně	je	
možno	číst	majuskulní	nápis	„Tisíctý	rok	
úvodu	zákona	křesťanského	na	celé	kra-
jině	moravské	a	české“.	Sloup	je	zakon-
čen	hlavicí,	na	níž	stojí	socha	Neposkvr-
něné	s	typickými	atributy,	tz.	zeměkoulí,	
hadem,	 srpkem	 měsíce,	 korunou	 z	 dva-
nácti	 hvězd	kolem	hlavy	 a	 lilií.	 Za	 zády	
má	socha	plaménkovou	svatozář.
	 Významný	moravský	sochař	Josef	Bře-
nek	 (1820–1878)	 byl	 rodákem	 z	 Hranic	
na	 Moravě,	 působil	 především	 v	 Brně,	
značnou	 část	 svého	 života	 spojil	 ale	
s	Tišnovem	a	okolím.	V	 letech	1844–47	
se	 s	 spolupodílel	 se	 svým	 učitelem	 Be-
nediktem	 Edelem	 na	 realizaci	 unikátní-
ho	 Božího	 hrobu	 v	 lomnickém	 kostele	
Navštívení	Panny	Marie,	později	vytvořil	
sochu	 ukřižovaného	 Krista	 na	 hlavním	
oltáři	 doubravnického	 kostela	 Povýšení	
svatého	Kříže,	sochu	sv.	 Jana	Nepomuc-
kého,	patrona	lomnického	hraběcího	rodu	
Serenyiů,	při	cestě	z	Lomnice	na	Řepku	

i	některá	další	díla,	jako	je	např.	signova-
ný	tišnovský	kříž	při	cestě	do	Lomničky	
nebo	král	Gambrinus	na	 lomnickém	 ná-
městí.	Jeho	díla	můžeme	najít	i	v	Šerkovi-
cích,	Uníně,	Deblíně	či	Ochozi	u	Tišnova.	
Od	 roku	 1872	 prováděl	 restaurátorské	
zásahy	na	budovách	i	na	portálu	kláštera	
Porta	coeli.	Zemřel	v	roce	1878	a	je	po-
hřben	v	Předklášteří.	
	 Na	přelomu	19.	a	20.	století	byly	ma-
riánský	 sloup	 i	 socha	 na	 jeho	 vrcholu	
poničeny	vichřicí,	následnou	opravu	pro-
vedl	 tišnovský	 sochař	 Antonín	 Novotný.	
Koncem	 minulého	 století	 akademický	
sochař	 Petr	 Bortlík	 sloup	 celkově	 opra-
vil,	 v	 roce	 2000	 však	 došlo	 k	 dalšímu	
poškození	sochy	Panny	Marie,	která	pak	
byla	 snesena	 a	 restaurována	 akademic-
kým	sochařem	Janem	Trtílkem	a	kamení-
kem	Janem	Leitgebem.	Na	sloup	ale	byla	
umístěna	 její	 kopie,	 posvěcená	 29.	září	
2001.	 Originál	 sochy	 se	 dnes	 nachází	
na	pravé	straně	lodi	farního	kostela,	při	
vstupu	do	Růžencové	kaple.
	 Z	 prvního	 mariánského	 sloupu	 se	
do	dnešních	dnů	dochovala	pouze	kopie	
sochy	 sv.	 Rocha.	 Původní	 socha	 tohoto	
světce	 stávala	 po	 snesení	 ze	 sloupu	 až	
do	roku	1898	při	cestě	do	Hradčan,	byla	
však	 již	 po	 mnoho	 let	 značně	 poničena,	
a	tak	byla	v	uvedeném	roce	pořízena	ná-
kladem	140	zl.	socha	nová,	kterou	z	ho-
řického	pískovce	vytesal	akademický	so-
chař	Novotný.	Nová	socha	byla	postavena	
u	Humpolky,	dnes	je	uložena	v	depozitáři	
Podhoráckého	muzea.

K VýrOčí mArIáNSKÉHO SlOupu
Jan Kos, kronikář farnosti

Mariánský sloup v 50. letech.
Foto: archiv farnosti

Mariánský sloup v současné době.
Foto: archiv TIC Tišnov
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	 Na	zahradě	domu	č.	190	v	Bezručově,	
dříve	 Školní	 ulici	 v	 Tišnově	 rostou	 dva	
staré	stromy	–	smuteční	buk	a	grávštýn-
ská	jabloň.	Buk	od	roku	1937,	 jabloň	je	
o	něco	mladší.

	 Od	března	do	24.	srpna	1939	oba	stro-
my	 pozorovaly,	 jak	 můj	 tatínek	 Oldřich	
Kothbauer,	člen	Obrany	národa,	skupina	
Zbrojovka-Brno,	a	jeho	žena	Josefa,	roze-
ná	Neumannová,	moje	maminka,	zakopá-
vají	 nedaleko	 od	 nich	 kulomety	 a	 další	
zbraně	a	náboje	vyvezené	z	Němci	obsa-
zené	 Zbrojovky	 pro	 odbojáře	 na	 Tišnov-
sku.	 Oldřich	 Kothbauer	 ale	 odbojářům	
nestihl	 všechny	 zbraně	 předat,	 protože	
byl	24.	srpna	1939	zatčen	pro	rozšiřování	
letáků,	kterého	se	vůbec	nedopustil;	bylo	
to	na	něj	prostě	nastraženo.	Zbraně	tedy	
zůstaly	uloženy	v	zemi	až	do	8.	prosince	
1944.	V	 ten	den,	dva	 roky	po	 tatínkově	
smrti	(†	28.	srpna	1942	v	káznici	Wald-
heim	in/Sa),	přijelo	auto	s	šesti	esesáky	
a	 s	 ním	 druhý	 vůz	 se	 čtyřiceti	 dvěma	
německými	 vojáky.	 Někdejší	 odbojová	
činnost	Oldřicha	Kothbauera	 vyšla	 tepr-
ve	nyní	zradou	najevo.	Jeden	člen	místní	
Legionářsko-zbrojovácké	 odbojové	 sku-
piny,	v	níž	oba	mí	rodiče	rovněž	působili,	
nevydržel	 týrání	 při	 výsleších	 a	 navedl	

gestapo	na	stopu	ve	Školní	ulici.	Ukázal	
Němcům,	kde	jsou	zbraně	ukryty,	a	ti	ho	
přinutili	vykopat	první	kulomet.	Poté	bylo	
mé	mamince	sděleno,	že	„pokud	nebudou	
ostatní	zbraně	do	tří	dnů	odevzdány,	bude	
polovina	mužů	z	Tišnova	postřílena“.
	 Po	odjezdu	nevítaných	hostů	oba	stro-
my	viděly,	 jak	Karel	Neumann,	bratr	 Jo-
sefy	 Kothbauerové,	 převlečený	 za	 ženu,	
pomáhá	 své	 sestře	 Vilmě	 Neumannové	
zbraně	 vykopat.	 Gestapo	 nevědělo,	 že	
patří	do	rodiny	ani	že	je	také	členem	Le-
gionářsko-zbrojovácké	odbojové	skupiny.	
Byl	 ženatý	 a	 bydlel	 jinde.	 Protože	 byl	
dům	hlídán	Němci,	zvolil	převlek	za	ženu,	
neboť	mu	hrozilo	velké	nebezpečí.	Z	ku-
lometů	 pak	 odstranil	 malé	 součástky,	
takže	zbraně	nebyly	funkční.	Stromy	byly	
nakonec	 svědkem	 i	 toho,	 jak	 moje	 ba-
bička	Bohumila	Neumannová	a	já,	tehdy	
šestiletá,	odvážíme	na	žebřiňáčku	zbraně	
na	četnickou	stanici	v	Tišnově.	Po	třech	
dnech	se	tam	gestapo	přijelo	ujistit,	zda	
zbraně	byly	odevzdány.
	 Na	 jaře	 roku	 1945	 při	 náletu	 na	 Tiš-
nov	 spadly	 za	 zahradou	 dvě	 bomby,	 ale	
oba	 stromy	 přežily	 vše	 bez	 úhony.	 Dne	
15.	prosince	 téhož	 roku	 pak	 prezident	
Československé	 republiky	 udělil	 Oldři-
chu	 Kothbauerovi	 in	 memoriam	 Česko-
slovenský	válečný	kříž	1939.
	 Dne	24.	srpna	2016,	tedy	po	77	letech	
ode	dne,	kdy	byl	tatínek	zatčen,	se	na	za-
hradě	objevil	pan	Miloš	Sysel	ze	spolku	
Continuum	 vitae	 v	 doprovodu	 Ing.	 Ra-
dima	 Tichého	 s	 detektorem	 kovů	 a	 oba	
stromy	 sledovaly,	 jak	 hledají,	 zda	 přece	
jenom	 něco	 nezůstalo	 zakopané	 v	 zemi.	
Pamatovala	 jsem	 si,	 kde	 byly	 zbraně	
zakopány,	 a	 ukázala	 jsem	 jim	 to	 místo.	
Nic	se	tu	však	nenašlo,	až	asi	pět	metrů	
odtud,	 právě	 blízko	 kmene	 grávštýnské	
jabloně,	 oznámil	 detektor	 výskyt	 kovu.	
Ing.	 Tichý	 počal	 na	 tom	 místě	 kopat	
a	jeho	snaha	byla	korunována	úspěchem.	
Našli	 zkorodovanou	 kovovou	 nádobu	
a	 v	 ní	 asi	 300	 kusů	 nábojů,	 rok	 výroby	
1939.	 Náboje	 byly	 dosud	 funkční,	 takže	
přivolaná	policie	a	pyrotechnici	je	odvezli	
zneškodnit.
	 To	je	tedy	příběh	němých	svědků	těch-
to	 událostí.	 Oba	 stromy	 rostou	 v	 zahra-

dě	 sousedící	 s	 tišnovským	 gymnáziem,	
v	jeho	těsné	blízkosti.	Smuteční	buk	vy-
rostl	do	úctyhodné	výše	i	šíře.	Grávštýn-
ská	jabloň	ještě	stále	plodí.
	 Část	 smutečního	 buku	 je	 zachycena	
na	obálce	knihy	o	Oldřichu	Kothbauero-
vi	 a	 Legionářsko-zbrojovácké	 odbojové	
skupině	Tišnov.	Jejím	autorem	je	Ludvík	
Horčica,	 buk	 vyfotografovala	 moje	 dce-
ra	 MgA.	 Pavla	 Dvorská,	 která	 navrhla	
obálku	 této	 knihy.	 Publikaci	 připravila	
naše	 rodina	 společně	 s	 okresním	 výbo-
rem	Českého	svazu	bojovníků	za	svobo-

du	Brno-venkov,	který	knihu	vydal	v	roce	
2015	ve	spolupráci	s	Městským	úřadem	
Tišnov	u	příležitosti	70.	výročí	ukončení	
druhé	světové	války.
	 Město	 Tišnov	 udělilo	 28.	 října	 2018	
mým	 rodičům	 Oldřichu	 a	 Josefě	 Koth-
bauerovým	 in	 memoriam	 čestné	 občan-
ství.	Oba	stromy	se	z	toho	určitě	radují.	
	 Uvedené	 příběhy	 budiž	 připomín-
kou	80	let	od	tatínkova	zatčení	a	75	let	
od	událostí	v	domku	v	dnešní	Bezručově	
ulici	v	prosinci	1944.

Němí SVědKOVÉ událOSTí
co viděly dva stromy v letech 1939, 1944, 2016

Jitka Hochmanová

Grávštýnská jabloň.
Foto: MgA. Pavla Dvorská

Smuteční buk na obálce knihy Ludvíka 
Horčici. Foto: MgA. Pavla Dvorská
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„Jsou lidé, kteří pro nás znamenají celý svět…
O to těžší je ztratit je a uchovávat jen ve vzpomínkách...“
Dne 7. listopadu uplynulo sedmnáct smutných roků, kdy nás opustil náš milovaný tatínek 
a dědeček pan jArOSlAV zAVřel. Dne 10. ledna uplyne devět smutných roků, kdy nás 
opustila naše milovaná maminka a babička paní jANA zAVřelOVá. S láskou stále vzpomíná 
a nikdy nezapomene dcera Jana s rodinou. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 11. prosince uplyne pět let, kdy odešel 
pan IVOŠ VrABec. Stále vzpomíná 
manželka, dcery a syn s rodinami.

Dne 13. prosince uplyne sedmnáct roků ode 
dne, kdy nás opustil náš milovaný manžel 
a tatínek pan FrANTIŠeK HYTYcH.
Stále vzpomínají manželka a dcera 
s rodinami.

Dne 20. listopadu uplynulo dvacet tři let,
co nás opustila paní mArIe KuKlOVá.
Za tichou vzpomínku děkuje vnučka 
Simonka, dcery Marie, Ludmila a Zdeňka 
s rodinami.

Dne 26. listopadu uplynulo dvacet dva 
smutných let, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček pan ANTONíN luňáčeK. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Děkuje manželka a dcery s rodinami.

Dne 28. listopadu uplyne již deset let, 
co nás navždy opustil pan BOřIVOj 
KluSáK. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka a dcery s rodinami.

Dne 29. listopadu uplyne sedmnáct 
let od úmrtí našeho drahého tatínka 
a dědečka pana jIříHO mIcHálKA. 
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kteří 
vzpomenou s námi. Syn a dcera s rodinou

Dne 30. listopadu uplyne osmnáct let, co nás opustila paní 
růžeNA KOSOVá a 29. prosince uplyne třicet devět let, 
co nás navždy opustil milovaný bratr pan pAVel KOS. 
Stále vzpomíná dcera a sestra s rodinou. Kdo jste je znali, 
vzpomeňte s námi.

Dne 6. prosince uplyne čtyřicet dva let, co nás navždy opustil náš tatínek pan jOSeF 
KurečKA. Dne 22. prosince uplyne dvacet smutných roků, kdy nás navždy opustila naše 
milovaná maminka paní mArIe KurečKOVá. S láskou vzpomínají synové Karel, Josef 
a dcera Alena s rodinami.

Dne 7. prosince uplyne dvacet smutných 
roků, kdy nás opustil manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček pan VáclAV 
urBáNeK. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka, syn a dcery s rodinami.

Dne 11. prosince uplyne osm let od úmrtí 
pana mIlANA SucHNY. Stále vzpomíná 
družka Ilona s rodinou a kamarádi. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 3. prosince uplyne třicet smutných 
roků, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek a dědeček pan 
FrANTIŠeK ScHOTTeNBerGer. 
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kteří 
vzpomenou s námi. Manželka, dcera a syn 
s rodinami
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Patnáctý prosinec je dnem, kdy nás před 
jedenácti lety opustila naše drahá manželka, 
maminka, babička a prababička paní 
VěrA rOHáčKOVá. Všem, kdo jí věnují 
vzpomínku, děkují manžel, dcera a syn 
s rodinami.

Dne 20. prosince uplyne osm roků, kdy nás 
opustil pan pAVel ŠeNKýř z Heroltic. 
Vzpomeňte, prosím, kdo jste ho znali a měli 
rádi. S úctou a láskou vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami.

Dne 21. prosince uplyne třetí smutný rok, 
co nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček pan AdOlF 
zwIeNer. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. S láskou vzpomíná manželka a děti 
s rodinami.

Dne 25. prosince by se dožil šedesáti pěti 
let pan jOžKA HrBOTIcKý ze Železného. 
Vzpomeňte si, prosím, s námi. 
Marie, Martina, Tomáš

Dne 1. ledna uplyne devět roků, kdy nás 
opustil pan jAN HejmAlA z Heroltic. 
Za tichou vzpomínku děkují dcera a vnučky 
s rodinami.

Dne 31. prosince uplynou dva roky, co nás 
navždy opustil pan jIří jANOuŠ. S láskou 
vzpomíná manželka a děti s rodinami. 
Za tichou vzpomínku děkujeme.

	 Nezadržitelně	se	blíží	další	ročník	tříkrálové	sbírky	–	tentokrát	
ročník	jubilejní!	Sbírka	oslaví	20.	výročí	své	existence.	Toto	krásné	
výročí	 je	oslavou	nejen	sbírky	samotné,	ale	především	vás	všech,	
kteří	sbírku	tvoříte	–	vás	koledníků,	kteří	v	mrazivém	počasí	obchá-
zíte	dům	po	domu,	vašich	doprovodů	a	také	vás	dárců,	kteří	nám	
každoročně	svými	příspěvky	do	charitních	pokladniček	vyjadřujete	
důvěru	a	podporu	v	tom,	co	děláme.	
• Slavit chceme společně s vámi •
	 Výročí	sbírky	s	vámi	všemi	oslavíme	6.	ledna	2020	slavnost-
ním	požehnáním	v	kostele	sv.	Václava	a	společně	rozzáříme	tiš-
novské	náměstí	světýlky	z	tříkrálového	průvodu.	Každý	z	účast-
níků	požehnání	v	 tříkrálové	koruně	bude	zařazen	do	slosování	
a	 zajímavé	 ceny.	 Podrobnosti	 zveřejníme	 v	 prosinci	 na	 našich	
webových	a	facebookových	stránkách.
• Hledáme koledníky i doprovody skupinek •
	 Pro	nadcházející	ročník	zároveň	hledáme	koledníky	 i	dopro-
vody	skupinek.	Staň	se	třetím	králem	a	obejdi	s	dalšími	dvěma	
králi	svou	ulici	nebo	čtvrť.	Zájemci	se	mohou	hlásit	u	koordiná-
torky	sbírky	Ing.	Petry	Kratochvílové	na	tel.	čísle	730	571	331	
nebo	na	e-adrese	tks.tisnov@seznam.cz.
•  Drobné projekty nám pomáhají udělat pro naše klienty něco 

navíc – děkujeme za vaši podporu •

	 Drobné	 projekty,	 které	 jsou	 v	 průběhu	 roku	 vypisovány	 na-
dacemi	 či	 firmami,	 nám	 pomáhají	 dělat	 pro	 naše	 klienty	 něco	
nad	 rámec	našich	všedních	možností.	Úspěch	projektu	 je	 vždy	
závislý	na	podpoře	veřejnosti	a	právě	za	tu	chceme	s	pokorou	po-
děkovat.	Díky	mnohým	z	vás	se	nám	podařilo	získat	prostředky	
na	 chodítko	 a	 invalidní	 vozík	 pro	hospicové	 pacienty	nebo	na-
koupit	dárkové	poukazy	pro	pečující	rodiny.	Děkujeme,	že	pod-
porujete	naše	projekty	a	my	tak	vaši	podporu	můžeme	přeměnit	
v	pomoc	konkrétním	lidem.

dVAcáTÉ VýrOčí TříKrálOVÉ SBírKY
je oslavou všech, kteří ji tvoří

Marta Rémanová
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	 „Může	 být	 něco	 krásnějšího,	 pohodovějšího	 než	 posezení	
uprostřed	lesa	daleko	od	cest?“	Poznačil	jsem	si	koncem	letoš-
ního	října	do	terénního	zápisníku	mezi	zápisy	odborné.	„Je	ko-
nečně	jasný den říjnový, v němž září azur čistý	–	jak	básní	ve	své	
Apostrofě podzimní	klasik	Otokar	Březina.	Nad	listnatou	mlazinu	
vyplula	káně	směrem	nad	údolí	Besénku	a	svobodně	zavřískala	
svoje	vijé...“	
	 Seděl	 jsem	 na	 Květnici	 pod	 Malou	 skálou	 a	 opájel	 se	 me-
dovými	barvami	staré	bučiny	na	protější	stráni.	Byl	jsem	letos	
na	Květnici	po	pětadvacáté	a	nezbývalo	mi	než	už	uzavřít	terénní	
šetření,	to	příjemné	„bádáníčko“,	abych	stačil	v	termínu	písem-
ně	a	mapově	zpracovat	„Plán	péče	o	přírodní	památku	Květni-
ce“.	Na	zpracování	tohoto	poměrně	obsáhlého	elaborátu,	který	
diferencovaně	podle	porostních	prvků	nastiňuje,	co	by	se	mělo	
příštích	 deset	 let	 z	 hlediska	 ochrany	 přírody	 ve	 zvláště	 chrá-
něném	území	dělat	či	nedělat,	 se	podílím	 již	potřetí.	Co	by	se	
tedy	mělo	pro	zachování	a	zlepšení	přírodních	hodnot,	zejména	

vegetačního	krytu,	Květnice	dělat	a	co	se	tam	již	v	minulém	ob-
dobí	vykonalo?	A	jaký	je	vlastně	současný	stav	lesních	a	leso-
stepních	společenstev	naší	populární	hory	v	extrémně	suchých	
letech?	 Je	možno	 se	na	procházce	Květnicí	 vůbec	 ještě	něčím	
potěšit,	a	nejen	vyděsit	hojně	schnoucími	borovicemi?
	 Rostlinný	kryt	Květnice	je	velmi	rozmanitý	a	složitý.	Plně	se	
v	 něm	 odrážejí	 nejen	 přírodní	 danosti	 (rozmanité	 podloží,	 ex-
pozice,	 reliéf),	 ale	 i	 staleté	 vlivy	 lidské	 činnosti.	 Z	 přírodních	
společenstev	jsou	druhově	nejzajímavější	a	nejcennější	ta	na	vá-
penci	–	dřínové	doubravy	na	svazích	slunných	a	bučiny	na	sva-
zích	stinných.	Kvarcitové	skály	a	sutě	jsou	spíše	než	z	hlediska	
živé	 přírody	 cenné	 mineralogicky.	 Všichni	 si	 jistě	 vzpomenete	
na	známou	vedutu	Tišnova	z	roku	1728.	Městský	syndikus	J.	K.	
Vokoun	 v	 ní	 zachytil	 k	 městu	 přiléhající	 svahy	 Květnice	 jako	
bezlesé,	 s	 nápadnými	 šmouhami	 erodovaných	 hlín.	 Byl	 to	 dů-
sledek	dlouhodobé	pastvy	i	kutacích	prací.	V	poslední	čtvrtině	

19.	století	se	završily	snahy	tuto	část	Květnice	lépe	hospodářsky	
využít	 znovuzalesněním.	 Lesmistr	 klášterního	 panství	 Tomáš	
Weinzetel	zvolil	–	z	hlediska	lesnického	určitě	moudře	–	na	měl-
ké	vysýchavé	půdy	jihoevropskou	borovici	černou	i	naši	domácí	
borovici	lesní.	Vlhkostně	příznivější	úval	sbíhající	od	sedla	pod	
Malou	 skálou	 k	 Besénku	 pak	 byl	 zalesněn	 smrkem.	 Značná	
část	květnických	porostů	tím	získala	charakter	hospodářského,	
svým	druhovým	složením	nepůvodního	lesa.	Neboť	borovice	čer-
ná	je	druh	geograficky	cizí	–	její	přirozený	areál	končí	směrem	
od	jihu	ve	vápencovém	předhůří	Alp	poblíž	Vídně.	Borovice	lesní	
a	smrk	jsou	sice	našimi	dřevinami	domácími,	ale	smrk	by	zde	
přirozeně	nerostl	–	snad	kromě	údolí	Besénku	–	vůbec	(je	dru-
hem	vyšších	poloh)	a	borovice	lesní	by	v	konkurenci	s	listnatými	
stromy	obstála	pouze	na	nehostinném	stanovišti	 kvarcitových	
skal	a	jejich	blízkého	okolí.	Přirozený	lesní	kryt	Květnice	by	tvo-
řily	různé	směsi	listnatých	dřevin	–	zejména	dubů,	buku	a	habru	
s	příměsí	mnoha	dalších	druhů	 (jmenujme	alespoň	 teplomilný	
jeřáb	břek).	Takové	druhové	složení,	které	plně	nebo	téměř	od-
povídá	přírodním	podmínkám	(stanovišti),	má	v	současnosti	jen	
38	%	Květnice,	před	20	lety	to	bylo	téměř	o	10	%	méně.
	 Cílem	péče	o	 lesní	 zvláště	chráněná	území	by	mělo	být	do-
sažení	porostů	přirozené	dřevinné	skladby	na	celé	jejich	ploše.	
K	tomu	významně	přispěly	již	minulé	dva	plány	péče	o	přírodní	
památku	Květnice	a	na	ně	navazující	lesní	hospodářské	plány.	
Podle	jejich	návrhů	byla	již	v	předminulém	deceniu	vytěžena	vět-
šina	nepůvodních	akátů.	Již	před	20	lety	začala	hojně	schnout	
borovice	černá	a	–	navíc	částečně	rozvrácená	vichřicí	2.	srpna	
2009	–	musela	být	ve	věku	110–120	let	vytěžena.	Na	její	místo	
(například	pod	planinou	U	Kříže)	se	začaly	přirozenou	sukcesí	
vracet	teplomilné	dřínové	doubravy.	Také	již	před	20	a	více	lety	
začaly	schnout	v	důsledku	napadení	kůrovcem	zdejší	smrkové	
monokultury.	 Paseky	 po	 nich	 byly	 správně	 zalesněny	 bukem	
a	dubem,	místy	nalétl	habr.	Ochranářsky	zaměřené	zásahy	byly	
prováděny	na	lesostepních	vápencových	svazích.	Je	velkou	zá-
sluhou	členů	Základní	organizace	Českého	svazu	ochránců	pří-
rody	Brněnsko	(rodina	Martiškova),	že	zde	neúnavně	bojovala	
s	 plevelnými	 a	 geograficky	 cizími	 dřevinami	 a	 tím	 významně	
přispěla	k	 rozvoji	 vzácných	 teplomilných	druhů,	nesnášejících	
trvalý	zástin.	Na	 tomto	místě	se	mohu	podělit	o	 jednu	velkou	
radost.	
	 Na	 exkurzi	 se	 studenty	 27.	 května	 2019	 jsme	 v	 dřínových	
doubravách	 jižního	 svahu	 na	 ploše	 20	 ×	 20	m	 ve	 fytocenolo-
gickém	snímku	zaznamenali	17	druhů	dřevin	a	53	druhů	bylin	
a	trav.	Stříbřitě	se	vlnil	dominantní	kavyl	sličný,	v	jehož	porostu	
nechyběly	další	rostlinné	klenoty	–	například	oman	oko	Kristo-
vo,	ožanka	hroznatá	a	zvonek	boloňský.	V	jiných	částech	dříno-
vých	doubrav,	zejména	na	strmých	svazích	nad	Svratkou,	kam	
nikdo	nechodí,	 jsem	naopak	hořekoval	nad	zkázou	flóry,	které	
svým	rytím	působí	přemnožená	černá	zvěř.
	 Tristní	 je	pohled	na	rezivé	koruny	schnoucích	borovic.	Zají-
mavé	přitom	je,	že	napřed	začala	–	už	v	loňském	roce	–	schnout	
domácí	borovice	lesní,	kdežto	zbylá	borovice	černá	až	v	letošním	
roce.	Ale	snad	nebudu	ukamenován,	když	řeknu,	že	to	schnutí	
obou	 borovic	 má	 i	 pozitivní	 důsledek.	 Urychluje	 totiž	 žádoucí	

O SmuTKu I rAdOSTI NA KVěTNIcI
Jan Lacina

Rostlinný kryt Květnice je velmi rozmanitý a složitý.
Foto: archiv Jana Laciny
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přeměnu	na	přirozené	porosty	 listnaté.	Snad	 jste	si	všimli,	 že	
mnohé	z	borových	porostů	mají	příměs,	a	některé	dokonce	sou-
vislou	spodní	etáž,	listnatých	stromů	a	keřů,	které	by	se	mohly	
stát	 základem	 budoucích	 porostů.	 Určitým	 problémem	 ovšem	

bude	vyklizení	suchých	borovic.	Je	zřejmé,	že	na	těžko	přístup-
ných	 místech	 bude	 vhodnější	 je	 ponechat	 nastojato	 rozpadu	
v	porostu.	V	každém	případě	by	měly	být	z	hlediska	bezpečnosti	
skáceny	suché	stromy	u	turistických	cest.
	 To	platí	i	pro	stromy	listnaté.	Neboť	na	Květnici	bohužel	ne-
schnou	jen	zde	nepůvodní	jehličnany,	ale	roztroušeně	i	duby,	ha-
bry,	babyky	a	buky.	Zvláště	ve	stopadesátiletých	bučinách	na	se-
verozápadních	svazích	však	může	být	prosýchání	(nikoliv	plošné	
schnutí!)	rovněž	přínosné.	Porosty	se	konečně	samovolně	pro-
světlí,	což	by	mělo	přispět	k	odrostu	bukových	semenáčků.	Ze	
stádia	zralosti	by	tak	měly	tyto	staré	bučiny	přejít	do	stádia	roz-
padu	s	fází	přirozené	obnovy.	S	ponecháním	padlé	dřevní	hmoty	
k	rozpadu	v	porostu	by	se	tak	přiblížily	charakteru	pralesa.
	 Je	nesporné,	že	obdobně	jako	lesy	v	okolí	i	Květnice	prodělá-
vá	suchem	vyvolané	změny,	které	však	mohou	být	–	z	hlediska	
jejích	přírodních	hodnot	–	 i	přínosné.	A	 tak	na	závěr	vejděme	
ještě	na	jedno	radostné	místo.	Stejně	rád	jako	v	osluněné	kavy-
lové	lesostepi	s	kudlankami	nábožnými	–	a	možná	ještě	raději	
–	spočívám	na	stinném	severním	svahu	v	bučině	s	datly	černými.	
Bukový	porost	zde	není	stejnověký	jako	na	blízkém	svahu	seve-
rozápadním,	je	výrazně	věkově	i	výškově	rozrůzněn.	Pod	stale-
tými	 bukovými	 velikány	 jsou	 houštiny	 buků	 mladých,	 vzniklé	
přirozeným	 náletem	 ve	 světlinách	 po	 vytěžení	 chřadnoucích	
smrků.	Nádherný	porost,	který	se	blíží	vzhledu	„Dauerwaldu“,	
jak	němečtí	lesníci	označují	les	trvale	tvořivý,	tedy	nepasečný,	
výběrný.	Nedivte	se,	že	tady	moje	srdce	ekologicky	a	ochranář-
sky	zaměřeného	lesníka	plesá.

	 Hrdlička divoká	(Streptopelia turtur)	je	menší	druh	hrdličky,	
pták	z	řádu	měkkozobých.	Česká	společnost	ornitologická	ji	vy-
hlásila	ptákem	roku	2019.	
	 Počty	hrdliček	divokých	ve	volné	přírodě	klesají.	Může	za	to	
především	 přeměna	 pestré	 krajiny	 a	 životní	 prostředí.	 Ani	
na	 tahu	 není	 hrdlička	 v	 bezpečí.	 Každoročně	 se	 stávají	 obětí	
lovců	především	v	oblasti	Středomoří.	Přezimují	při	okrajích	af-
rických	a	asijských	pouští,	kde	žije	řada	jim	blízce	příbuzných	
druhů.	Vrací	se	k	nám	v	průběhu	dubna	a	v	květnu	jsou	hlasově	
nejaktivnější	a	odlétají	v	září.
	 Hrdlička	divoká	patří	mezi	rychle	ubývající	ptačí	druhy	naší	
krajiny.	Setkat	se	s	tímto	plachým	opeřencem	je	čím	dál	větší	
vzácností.	Ještě	v	minulém	století	se	něžný	hrdliččin	hlas	na	jaře	
ozýval	z	mnoha	našich	polí	a	remízů,	dnes	je	opravdu	vzácností.
Hrdlička	divoká	 je	malý	 skořicově	 zbarvený	 opeřenec	 s	 bílým	
páskem	 na	 konci	 ocasu.	 Jinak	 je	 nenápadný	 a	 tichý,	 většinou	
ukrytý	v	listoví	a	velice	plachý	pták.	Tokající	sameček	vrká	neú-
navně	i	v	nejteplejších	poledních	hodinách.	Když	tok	vrcholí,	do-
provází	vrkání	svatebním	letem,	při	němž	prudce	vylétá	do	výše	
a	plácá	křídly.	Hrdlička	klade	dvě	vejce	na	chatrnou	podložku	
z	 klestí	 ve	 druhé	 polovině	 května.	 Na	 vejcích	 sedí	 oba	 rodiče	
13	až	14	dní.	Mláďata	setrvávají	na	hnízdě	asi	18	dní.	Zpočátku	
jsou	matně	hnědá	a	teprve	během	podzimního	pelichání	se	jim	
objevuje	hezká	kresba	na	krku.	

	 Převládající	potravou	jsou	semena	kulturních	rostlin,	ale	také	
drobní	měkkýši	v	ulitách,	zřejmě	pro	obsah	vápníku.	Hrdlička	di-
voká	se	stává	ohroženým	druhem	a	příroda	již	dnes	ztrácí	na	pes-
trosti.	V	České	republice	je	celoročně	hájená.	Stala	se	symbolem	
lásky,	který	zvěčnil	Karel	Hynek	Mácha	ve	své	básni	Máj.

Přirozený lesní kryt Květnice by tvořily různé směsi listnatých dře-
vin – zejména dubů, buku a habru s příměsí mnoha dalších druhů 
(jmenujme alespoň teplomilný jeřáb břek). Takové druhové složení, 
které plně nebo téměř odpovídá přírodním podmínkám (stanovišti), 
má v současnosti jen 38  %  Květnice, před 20 lety to bylo téměř 
o 10 % méně.  Foto: archiv Jana Laciny

V NAŠí KrAjINě Se STáVá VzácNOSTí
Josef Permedla

Hrdlička divoká patří mezi rychle ubývající ptačí druhy v  naší krajině. 
Foto: Josef Permedla
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studánka/zuš

	 Adventní	čas	ve	Studánce	prožíváme	naplno.	Začíná	pro	nás	
už	několik	týdnů	před	první	adventní	nedělí.	Se	studánkovými	
maminkami	vyrábíme	hračky	a	drobné	dárky,	které	budeme	na-
bízet	na	adventních trzích v Tišnově	v	neděli	1.	12.	při	příleži-
tosti	rozsvícení	vánočního	stromu.	Přijďte	si	k	našemu	stánku	
pro	nějakou	maličkost	vyrobenou	s	láskou.	
	 Do	29.	11.	ve	Studánce	probíhá	Adventní sbírka pro potřeb-
né	 z	 Tišnovska.	 Můžete	 přinést	 starší	 ložní	 prádlo,	 spacáky,	
vybrané	hygienické	potřeby	a	 trvanlivé	potraviny.	Podrobnější	
informace	naleznete	v	rubrice	Kam	v	Tišnově	i	na	našem	webu.	
Děkujeme	za	vaši	materiální	pomoc.	Prostřednictvím	Odboru	so-
ciálních	věcí	města	Tišnova	se	dostane	k	lidem	v	tíživé	životní	
situaci	v	našem	regionu.
	 V	 adventním	 čase	 navštíví	 Studánku	 také	 Mikuláš	 s	 andě-
lem.	 Čerti	 k	 nám	 nechodí.	 Společně	 si	 zazpíváme,	 zahrajeme	
a	užijeme	si	mikulášskou	atmosféru.	Mikulášská besídka	pro-
běhne	ve	čtvrtek	5.	12.	od	10.00.	Je	nutná	rezervace	předem.
	 Rodiče	s	dětmi	si	předvánoční	atmosféru	užijí	i	na	studánkových	
kroužcích.	Pravidelný program i herna	končí	v	pátek	13.	12.	V	no-
vém	roce	se	na	vás	budeme	těšit	opět	od	pondělí	6.	1.	2020.
	 Předvánoční	čas	je	také	vhodnou	dobou	k	poděkování	našim	
dobrovolníkům	 –	 studánkovým	 maminkám	 a	 jejich	 rodinám	
za	pomoc	a	podporu,	bez	níž	by	Studánka	nebyla	tak	příjemným	

a	inspirativním	místem.	Pokud	se	chcete	také	zapojit,	rádi	vás	
ve	Studánce	přivítáme.
	 Pokud	uvažujete	o originálním dárku	pro	své	nejbližší,	mů-
žete	jim	ve	Studánce	koupit	dárkový	poukaz	na	lednový	zážit-
kový	workshop	s	MUDr.	Taťjanou	Horkou,	který	bude	zaměřený	
na	manipulaci	v	našem	každodenním	životě.
	 Bližší	 informace	 a	 rezervace	 získáte	 na	 www.studanka-tis-
nov.cz	nebo	na	studanka.tisnov@gmail.com.

	 Vojtěch	 Soudek,	 desetiletý	 žák	 hu-
debního	oboru	Základní	 umělecké	 školy	
Tišnov,	měl	 svůj	 klavírní	 recitál	 v	 úterý	
15.	října	v	koncertním	sále	školy.
	 Recitálový	 program	 Vojtíška,	 žáka	
3.	ročníku	I.	stupně	ze	třídy	učitele	Zdeň-
ka	 Vašíčka,	 obsahoval	 výběr	 čtrnácti	
skladeb.	 Dílem	 z	 hudebního	 klasicismu	
(Clementi,	Duncombe,	Hummel,	Mozart,	
Vaňhal),	 raného	 romantismu	 (Schubert)	
a	hudby	dvacátého	století	(Blatný,	Eben,	
Hurník).	Z	toho	pět	skladeb	bylo	pro	kla-
vír	na	čtyři	ruce.	Vojtíškovi	připadly	party	
primo,	jeho	učiteli	party	secondo.
	 Průvodního	 slova	 recitálu	 se	 ujal	 de-
setiletý	Bartoloměj	Buzrla,	žák	literárně-

-dramatického	oboru	ZUŠ	Tišnov	ze	třídy	
paní	 učitelky	 BcA.	 Kláry	 Jírovské.	 Me-
zioborová	 spolupráce	 na	 škole	 se	 tímto	
dále	úspěšně	rozvíjí.
	 Vojtěch	 Soudek	 patří	 ve	 věku	 deset	
let	k	 recitálovým	 rekordmanům	na	ZUŠ	
Tišnov.	 Najde	 v	 recitálové	 aktivitě	 ještě	
v	tomto	školním	roce	následovníka	či	ná-
sledovnici?
	 Vojtíšku,	vítej	v	„Klubu	recitálistů“!	
	 Gratulujeme!

AdVeNTNí čAS Ve STudáNce
Radka Štěpanovská, koordinátorka centra, a Zuzana Kurdiovská, členka spolku

Ve Studánce maminky připravují drobné dárky na adventní trhy.
Foto: Kateřina Hromčíková

KlAVírNí recITál VOjTěcHA SOudKA
Zdeněk Vašíček, učitel hudebního oboru ZUŠ Tišnov

Vojtěch Soudek patří k recitálovým rekord-
manům na ZUŠ Tišnov. 

Foto: archiv ZUŠ Tišnov
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inspiro

 Provedu Vás časem adventu v Inspi-
ru. Co chystáme a připravujeme v před-
vánočním čase? Jestlipak děláme něco 
i dopoledne, o víkendech či prázdni-
nách? To zůstává mnohým z Vás skry-
to. Vězte, že naše práce skýtá mnoho 
činností a nesestává pouze z kroužků 
odpoledne, ale i z dopoledního vzdělá-
vání, podvečerních i víkendových akcí 
pro veřejnost a táborů o prázdninách.
 Tak tedy, téměř každé dopoledne 
během školního roku nás navštěvu-
jí mateřské, základní i střední školy, 
pro které máme přichystány vzděláva-
cí programy. V době předvánoční je to 
např. Věnec adventního času, ve kte-
rém žákům přibližujeme historii Vá-
noc. Obklopí je sváteční atmosféra. 
Seznámí se s tradicemi, které dnes 
v mnohých rodinách chybí. Mnozí pak 
odcházejí plni očekávání, radosti i ta-
jemství v srdcích. 
 Pro Vás, kteří si chcete osvěžit zna-
losti o původu Vánoc, jež se děti dozví-
dají na programu, prosím, začtěte se 
do pár řádků.
	 Zimní	 slunovrat?	 Před	 2	 500	 lety	 se	
konaly	 ve	 starověkém	 Římě	 tzv.	 „Satur-
nálie“.	 Lidé	 uctívali	 vracející	 se	 Slunce,	
které	dávalo	naději	nového	probuzení	spící	
přírody.	Slavnosti	 dodržovali	Řekové,	Ří-
mané,	Keltové,	Galové	 i	Slované.	K	svát-
kům	 se	 vázalo	 mnoho	 obřadů	 a	 obyčejů.	
Křesťanská	 církev	 pak	 na	 dobu	 zimního	
slunovratu	 roku	 354	 přesunula	 křesťan-
ské	 slavnosti	 Kristova	 narození	 (do	 té	
doby	slavené	v	jarních	měsících).	Od	roku	
567	byl	stanoven	od	25.	prosince	do	6.	led-
na	 tzv.	 svatý	dvanáctidenní	čas.	Způsoby	
slavení	 slunovratu	 předkřesťanského	
Řecka	 a	 Říma,	 staré	 pohanské	 tradice	
a	 křesťanské	 svátky	 se	 během	 tisíciletí	
prolnuly.	Vznikly	tak	lidové	a	křesťanské	
zvyky	 či	 slavnosti,	 jež	 se	 váží	 k	 předvá-
nočnímu	období	 zvanému	advent	a	Váno-
cům,	jak	je	známe	dnes.	Advent	je	období	
pokání,	rozjímání	a	duchovního	zklidnění,	
pro	křesťany	začíná	církevní	rok.	Do	třetí	
adventní	 neděle	 je	 postní	 barvou	 temně	
fialová,	 po	 třetí	 neděli	 se	 objevuje	 barva	
symbolizující	radost	–	růžová.	Každá	z	ne-
dělí	má	také	své	lidové	označení	–	železná,	
bronzová,	stříbrná	a	zlatá.	Ke	znakům	ad-
ventu	patří	věnec	se	čtyřmi	svíčkami.	Zvyk	

pochází	 z	 Německa,	 kdy	 základem	 bylo	
kolo	od	vozu	darované	dětem	v	sirotčinci	
nazdobené	 svíčkami.	 Historicky	 je	 dato-
ván	k	roku	1839.	Zdobení	menšího	věnce	
s	chvojím	a	čtyřmi	svícemi	známe	od	roku	
1860.	 Křesťané	 slaví	 svátek	 sv.	 Ondřeje,	
sv.	 Barbory,	 sv.	 Mikuláše,	 sv.	 Ambrože	
a	sv.	Lucie.	Ke	svátkům	se	v	lidovém	pro-
středí	 váží	 obchůzky	 tajemných	 bytostí,	
které	procházely	tmavými	ulicemi,	navště-
vovaly	rodiny	a	sdělovaly	různá	poselství.
	 Inspiro v podvečerní dobu vysílá 
k dětem svoji „Nebeskou návštěvu“ 
pod taktovkou Daši Lazarové, kdy se 
do tišnovských domácností chystají 
5. 12. výpravy Mikulášů, andělů a čertů.	
Po	domluvě	s	rodiči	navštíví	dítě	Mikuláš,	
který	s	ním	laskavě	a	trpělivě	rozmlouvá.	
Děti	prožívají	velkou	věc,	mohou	se	setkat	
s	 Mikulášem.	 Přišel	 právě	 za	 nimi.	 Je	 to	
tajemné,	 ale	 ne	 strašidelné.	 Očekávání	
a	strach	se	mění	v	pocit	naplnění	ze	zvlád-
nuté	 zkoušky.	 Pokud	 dětem	 umožníme,	
aby	prožily	Mikuláše	v	bezpečném	prostře-
dí	a	s	podporou	rodičů,	může	být	setkání	
velmi	posilujícím	zážitkem,	kdy	nejde	 jen	
o	prázdné	strašení	a	sladkou	nadílku.
	 V	tradičním	adventu	se	nepořádají	zá-
bavy	nebo	svatby,	ale	uklízí	se	celý	dům.	Je	
to	doba	zabíjaček,	pečení	a	příprav.	Přijďte	
si	mezi	nás	odpočinout,	zrelaxovat	a	pros-
tě	užít	 pohodovou	předvánoční	 dobu.	 In-
spiro nabízí ve spolupráci s Tvořením 
LuKa letos již 5. vánoční tvoření neboli 
Adventní dílny v sobotu 23. 11. od 9.00 
do 17.00 v MěKS Tišnov. Dospěláky	
i	děti	čekají	dílny,	kde	si	opět	mohou	vy-
robit	 něco	 pro	 zkrášlení	 svých	 domovů,	
drobné	dárky	či	výzdobu	vstupních	dveří.	
Na	místě	bude	i	drobné	občerstvení.
	 Další	 adventní	 aktivitou,	která	 je	 opět	
jindy,	než	v	běžnou	pracovní	dobu,	je	v ne-
děli 1. 12. Adventní jarmark.	 Původ	
vánočního	 stromu	 nalézáme	 v	 Německu.	
V	roce	1419	ozdobili	členové	pekařského	
cechu	na	náměstí	strom.	V	19.	století	 se	
zvyk	rozšířil	po	celé	Evropě.	V	roce	1812	
v	 Praze	 dal	 ředitel	 Stavovského	 divadla	
J.	K.	 Leiblich	 pro	 své	 přátele	 na	 Štědrý	
večer	ozdobit	první	vánoční	jedli.	Z	Prahy	
se	 zvyk	 zdobení	 rozšířil	 do	 měst	 po	 celé	
naší	Zemi.	Na	venkově	se	pro	nedostatek	
místa	v	chalupách	stromek	zavěšoval	pod	
stropní	trám.	Vrátíme-li	se	k	Adventnímu	

jarmarku	a	Inspiru,	které	kromě	různých	
drobných	 rukodělných	 výrobků	 a	 výbor-
ného	 občerstvení	 nabízí	 také	 ve	 spolu-
práci	 s	 městem	 Adventní cestu radnicí 
od 14.30 do 17.00,	 kdy	 se	 stejně	 jako	
minulý	rok	během	jarmarku	otevřou	„brá-
ny“	 tišnovské	 radnice	 a	 umožní	 návštěv-
níkům	 průchod	 prostorami,	 které	 nejsou	
veřejnosti	 běžně	 přístupné.	 	 Po	 stopách	
světýlek	 mohou	 prozkoumávat	 radnici	
v	netradiční	atmosféře.	Místo	úředníků	po-
tkají	bytosti,	které	připomenou	kouzlo	vá-
nočního	příběhu	o	Josefovi	a	Marii,	již	pod	
ochranou	andělů	a	dobrých	lidí	po	dlouhé	
cestě	do	Betléma	našli	útočiště	ve	chlévě	
za	 městem	 a	 očekávají	 příchod	 děťátka.	
Tradice	stavění	betlémů	–	někde	zvaných	
jesličky	 –	 přichází	 z	 Itálie	 z	 období	 před	
800	 lety.	 Je	 spojena	 se	 jménem	sv.	Fran-
tiška	 z	 Assisi,	 který	 na	 Vánoce	 vytvořil	
na	hoře	symbolické	jesle	vystlané	senem.	
Naši	 adventní	 cestu	 připravuje	 pro	 děti	
a	jejich	dospěláky	Maruška	Dvořáková.
	 Vlastní	Vánoce	začínají	Štědrým	veče-
rem	24.	12.,	který	byl	od	zmíněného	roku	
567	 pro	 křesťany	 první	 z	 dvanácti	 sva-
tých	nocí.	Protože	se	nový	den	v	raných	
dobách	středověku	začínal	ne	o	půlnoci,	
ale	večer	východem	první	hvězdy,	je	Štěd-
rý	večer	považován	za	součást	svátku	Na-
rození	Páně	25.	12.	
	 Ke	 Štědrému	 dnu,	 večeru	 i	 k	 dalším	
svátečním	 dnům	 až	 do	 svátku	 Tří	 králů	
se	váže	řada	křesťanských	i	lidových	zvy-
ků,	ale	o	těch	třeba	někdy	příště.
 Inspiro děkuje svým návštěvníkům 
za přízeň a Vám všem přeje klidné pro-
žití adventní doby.

AdVeNT V INSpIru
Monika Chlupová Fruhwirtová, pedagožka, koordinátorka vzdělávacích programů 
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děti a mládež

	 Když	 nás	 do	 nového	 dne	 uvítá	 zvonění	 budíku,	 máme	 před	
sebou	jen	málo	jistého.	Můžeme	doufat,	že	brzy	někdo	napustí	
vodu	do	konvice,	uvaří	nám	čajík	a	zavolá	nás	k	němu	tichým	za-
cinkáním	lžičky	míchající	cukřík	v	hrnečku.	Tento	rituál,	který	
nás	doprovází	skoro	každé	ráno,	ukrývá	pár	zajímavých	detailů.
Začneme	u	toho	napouštění	vody.	Už	jste	se	někdy	zaposlouchali	
do	 zvuku,	 který	 voda	 dělá,	 když	 teče	 z	 kohoutku?	 Zkuste	 to.	
Schválně	si	pusťte	 studenou	vodu	z	kohoutku	a	poslouchejte,	
jak	 šumí.	 Někoho	 to	 může	 uklidňovat,	 někoho	 naopak	 vyděsí	
plýtvání	vodou	a	účet	za	vodné	a	stočné.	Teď	ale	posuňte	ko-
houtek	na	horkou	a	poslouchejte,	jak	se	voda	ohřívá.	Vím,	zní	
to	divně.	Zjišťovat	teplotu	vody	ušima	vypadá	na	první	pohled	
neprakticky	a	nezkušený	člověk	by	se	snadno	opařil.	Ale	oprav-
du	teplá	voda	zní	v	kohoutku	jinak	než	studená,	a	je	to	slyšet.	
	 Může	za	to	sama	voda.	To,	jak	se	voda	chová,	závisí	na	teplotě.	
Celkem	se	ví,	že	třeba	její	hustota	(to,	jak	těžký	je	jeden	litr)	je	nej-
větší	při	4	°C,	a	ne	na	nule.	Díky	tomu	se	v	zimě	z	ryb	v	rybníce	ne-
stanou	nanuky,	protože	u	dna	voda	nezamrzne.	A	na	teplotě	taky	
závisí,	jak	rychle	se	ve	vodě	šíří	zvuk	a	tím	i	to,	jak	šumí	v	potrubí.
	 Voda	je	v	konvici,	konvice	je	zapnutá	a	voda	se	pomalu	ohří-
vá.	Rychlovarná	konvice	má	také	dost	zvláštní	zvuk.	Jak	se	voda	
ohřívá,	 konvice	 začne	 hučet	 a	 hučí	 stále	 hlasitěji.	 Najednou,	
chvilku	předtím,	než	voda	začne	vřít,	konvice	ztichne.	Takže	ne-
jenže	ušima	poznáte	teplotu	vody,	ale	také	za	jak	dlouho	bude	
voda	vroucí.	Za	tohle	může	voda	v	konvici.	Když	se	pomalu	ohří-
vá,	v	konvici	u	topného	tělesa	začnou	vznikat	malinké	bublinky	
páry.	Ty	ale	ve	studené	vodě	hned	praskají.	Když	se	to	děje	dost	

často,	slyšíme	to	jako	ono	hučení.	Čím	je	voda	teplejší,	tím	víc	
těchhle	malých	bublinek	vzniká.	A	když	je	voda	dost	horká,	bub-
linky	páry	už	se	v	ní	udrží	a	neprasknou.	Konvice	pak	ztichne	
a	my	si	můžeme	zalít	čaj	v	hrnečku.
	 Také	se	vám	tak	často	horká	voda	z	konvice	rozlije?	Hlavně	
když	se	ji	snažíte	vylít	moc	rychle,	třeba	do	větší	konvičky.	Zase	
za	to	může	horká	voda,	studená	by	to	nedělala.	Teplá	voda	teče	
rychleji	než	 studená.	Říká	se	 tomu	viskozita.	Třeba	med	 teče	
pomalu,	tak	má	viskozitu	velkou.	Horká	voda	má	tuhle	viskozitu	
menší	než	studená	voda.	A	nejen	to.	Také	má	menší	povrchové	
napětí.	To	je	další	zaklínadlo,	které	říká,	jak	malé	kapičky	voda	
umí	 udělat	 a	 také	 jak	 moc	 se	 lepí	 na	 stěny	 konvice.	 Sečteno	
a	podtrženo:	horká	voda	je	řidší,	teče	rychleji	a	víc	se	drží	zvenčí	
stěny	konvice.	Takže	já	za	tu	louži	horké	vody	na	lince	vůbec	
nemůžu.	Ani	trochu.
	 Čaj	je	v	hrnečku,	zbývá	zamíchat.	Poslouchejte,	jak	hrneček	
zní,	když	mícháte	lžičkou.	Půjde	to	tedy	jen	s	keramickým,	skle-
něný	nebo	plechový	nefunguje.	Zkuste	cinknout	lžičkou	zevnitř	
o	stěny	hrnečku	s	čajem.	Nezní	všude	stejně,	že	ne?	U	ouška,	
naproti	 (pokud	 teda	 nemáte	 cucáček)	 a	 ve	 čtvrtinách	 hrneč-
ku	 zní	hlubším	 tónem.	Ale	kousek	vedle	ouška	–	 v	 osminách	
hrnečku	 –	 to	 zní	 vyšším	 tónem.	 Když	 cinknete	 u	 ouška	 nebo	
naproti,	kmitá	hrneček	 tak,	 že	 s	 sebou	 tahá	 i	 to	ouško.	Když	
cinknete	vedle,	 ouško	 tahat	nemusí.	
Co	 je	 těžší,	 to	 kmitá	 pomaleji	
a	tlustší	struna	zní	hlubším	
tónem.	 Pokud	 byste	 teď	
začali	trpět,	protože	vám	
neladí	hrneček	s	ranním	
čajem,	nabízí	se	řešení.	
Může	 za	 to	 to	 ouško,	
ale	já	vás	k	ničemu	ne-
navádím.

VAříme z VOdY
Vojtěch Hanák



děti a mládež

rOHáčeK (vodorovně i svisle se vpisuje tentýž výraz)

pYrAmIdKA (každý následující výraz obsahuje tatáž písmena 
jako předchozí plus jedno navíc)

dOplňOVAčKA (luští se jen vodorovně, žlutě vyznačená tajenka opět skrývá druh pokrmu)

přeSmYčKA (z uvedených výrazů se v pravé části 
vytvoří nové slovo pouze přesmyknutím písmen)

Tajenky: roháček – palačinka, pyramidka – paštika, 
přesmyčka – špenát, doplňovačka – karbenátek

mAlÉ luŠTěNKY
Václav Seyfert

V	minulém	čísle	byly	ve	všech	luštěnkách	tajenkami	květiny.	V	hřebenovce	to	byla	sedmikráska,	ve	skrývačkách	postupně	fialka,	
sněženka,	růže,	kopretina,	mečík,	bledule,	tulipán,	čekanka,	chrpa	a	maceška,	tajenkou	koníčka	byl	úryvek	z	básně	Karla	Jaromíra	
Erbena	Vrba,	která	je	součástí	sbírky	Kytice.	Jeho	znění	bylo:	Dvě	léta	jsme	spolu	nyní,	jedno	nepokoj	mi	činí,	paní	moje.
Tentokrát	budeme	v	jednotlivých	hádankách	hledat	názvy různých pokrmů,	tedy	druhy	jídla.	Jako	vždy	nejsou	luštěnky	soutěž-
ní,	správné	odpovědi	naleznete	na	této	stránce	dole.	Ve	složitějších	případech	Vám	jistě	rádi	pomohou	Vaši	rodiče.
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P E K A Ř A

V E L A S A

B A H N O A

L Á S K A A

S A M E T A

tajenka (druh pokrmu)

dívčí jméno

tramvaj (ve slezském nářečí)

nejsevernější stát USA (anglicky)

pták velikosti holuba

dávný obyvatel jihoamerického Peru

Národní kontrolní autorita (zkratka)

pojem duše ve starém Egyptě

spojka

značka fosforu

dětský pozdrav

potom

porucha příjmu potravy

značka ukazjící směr

slovensky „špetka“

tajenka (druh pokrmu)

malý kotel

hokejová či fotbalová šatna

učitel

forma na odlévání bronzu či mědi

typ kolektivního orgánu

australský živočich s kapsou

zaoblená

zpracovávat pomocí zubů

druh oblečení v horní polovině těla

hlodavec

ve žlutě vyznačené tajence je druh pokrmu
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Z novinek:
Backman Fredrik: Životní terno
Autor	pochází	ze	Stockholmu,	pravidelně	píše	sloup-
ky	do	novin	a	na	svůj	blog.	Příběh	Životní	terno	byl	
prvně	zveřejněn	v	helsingborském	deníku	na	Štědrý	
den	roku	2016.	Napsal	jsem	ho	jedné	prosincové	noci,	
kdy	moje	žena	a	děti	spaly	jen	kousek	ode	mě.	Cítil	
jsem	se	hrozně	unavený	–	měl	jsem	za	sebou	dlouhý	
a	zvláštní	rok,	během	něhož	jsem	trpěl	neúměrným	
stresem.	 A	 tak	 jsem	 ve	 tmě	 přemýšlel	 o	 životních	
volbách,	o	tom,	jak	každý	den,	na	každém	kroku,	dá-

váme	přednost	jedné	cestě	před	druhou.	Autor	napsal	příběh	plný	silných	
emocí	vyprávěný	smrtelně	nemocným	mužem,	který	rekapituluje	formou	
dopisu	svůj	život.	V	nemocnici	potkává	stejně	těžce	nemocnou	pětiletou	
holčičku,	která	nahlíží	na	nevyléčitelnou	nemoc	dětskýma	očima.

Krolupperová Daniela: Vánoční pohádka
Vánoční	pohádkou	dětské	čtenáře	provedou	sourozen-
ci	Maruška	a	 Josífek.	 Jejich	 rodiče	se	starají	o	hos-
podářství	a	samo	sebou,	že	podle	svých	sil	pomáhají	
i	děti.	Podzim	vystřídala	zima,	jejich	vesnice	zasypal	
sníh	a	děti	se	nejvíc	těší,	až	tatínek	zapřáhne	koníka	
a	pojedou	prodat	mouku	do	města	a	poklonit	se	Jezu-
látku.	Ale	co	se	nestane,	Jezulátko	zmizí.	A	dětem	ne-
zbývá	nic	jiného	než	vymyslet	lest,	jak	přemoci	pekel-
né	mocnosti	a	vrátit	Jezulátko	na	své	místo	a	můžou	
konečně	nastat	Vánoce	a	po	zimě	přijít	jaro.

Stojí za přečtení:
Šťastné a veselé: Michal Viewegh, Petr Šabach, 
Martin Šmaus, Irena Obermannová, Iva Pekárko-
vá, Jan Balabán, Eva Hauserová, Jaroslav Rudiš, 
Daniela Fischerová 
Sbírka	povídek	českých	autorů	nepřináší	čtenáři	po-
hled	na	Vánoce	plné	pohody,	ale	podává	Vánoce	ne-
tradičně	s	melancholií,	skepsí,	s	nezájmem.	Nahléd-
neme,	jak	Vánoce	tráví	servírka	zklamaná	ze	svého	
ženatého	přítele,	 osamělý	 stárnoucí	učitel	 v	penzi,	

dívka,	která	utekla	z	domova,	žena	s	diabetem,	dospělý	syn,	co	si	vymyslí	
kvůli	mamince	imaginární	přítelkyni,	bezdomovkyně	Magda.	Ne	všem	se	
podaří	strávit	Vánoce	v	tradičním	duchu	a	v	rodinném	kruhu.

Jo Nesbo: Zachrání doktor Proktor Vánoce? 
Současný	 norský	 spisovatel	 je	 původním	 vzdělá-
ním	 ekonom	 a	 finanční	 analytik.	 V	 naší	 knihovně	
patří	 k	 nejčtenějším	 a	 nejžádanějším	 autorům	 se-
verských	kriminálek.	Svoje	spisovatelské	portfolio	
rozšířil	 i	 o	 knížky	 pro	 odrostlejší	 dětské	 čtenáře.	
Zatím	v	posledním	díle	humoristické	série	o	dokto-
ru	 Proktorovi,	 se	 doktor	 společně	 s	 Lízou	 a	 Bulí-
kem	musí	postavit	chamtivému	obchodníkovi,	který	
skoupí	veškerá	práva	na	Vánoce.	Aby	mohly	Vánoce	

zachránit,	musí	se	vypořádat	 i	s	vánočním	skřítkem,	který	nadělování	
dárků	dávno	pověsil	na	hřebík.

Zdroj obálek: http://obalkyknih.cz

městsKá Knihovna tišnov
doPoručuje

městská knihovna tišnov
otevírací doba vánoce 2019

Upozorňujeme čtenáře, že od 23. 12.
do 1. 1. 2020 bude knihovna UZAVŘENA.	

Opět	tu	pro	Vás	budeme	od	2.	1.	2020.
Přejeme	Vám	příjemné	prožití	vánočních	

svátků	a	těšíme	se	na	viděnou	v	roce	2020.

tradiční PoKrmy
na večeŘi štědrého dne 
Irena Ochrymčuková

	 Štědrý	den	souvisí	těsně	
s	 následujícím	 svátkem	
–	 Božím	 hodem	 vá-
nočním,	 dnem	 naro-
zení	Ježíška	a	označu-
je	se	jako	vigilie,	tedy	předvečer	slavnosti.	Byl	dnem	
půstu	 a	 přípravy,	 rodiče	 slibovali	 dětem,	 že	uvidí	 ve-
čer	 zlaté	 prasátko,	 pokud	 půst	 dodrží.	 Půst	 skončil	
na	Štědrý	večer	s	východem	první	hvězdy.	Před	veče-
ří	 se	 rodina	 společně	pomodlila,	 lidé	děkovali	 za	 vše	
dobré	 předchozího	 roku	 a	 prosili	 za	 boží	 požehnání	
do	roku	příštího.	Časté	bylo	přání,	aby	se	všichni	sto-
lovníci	 opět	 spolu	sešli	u	příští	 štědrovečerní	 tabule.	
Rozdělili	si	oplatek	pomazaný	medem.	
	 Večeře	měla	obvykle	několik	chodů,	tradiční	venkov-
ská	vánoční	jídla	byla	jiná,	než	jaká	známe	dnes.	Obje-
vovala	se	směs	sušeného	povařeného	ovoce	–	muzika,	
buchtové	pečivo	–	pukance	s	mákem	a	medem,	hracho-
vá	nebo	 čočková	polévka,	hubník	 (nákyp	s	houbami)	
a	řada	kaší	–	krupicová,	pohanková,	ovesná,	prosná...	
Někdy	se	také	jedla	ryba,	ale	ne	obecně,	protože	platila	
za	postní	jídlo.	Teprve	koncem	19.	století	se	kapr	stal	
pokrmem	vánočních	tabulí.
	 Jídla	na	štědrovečerní	 tabuli	muselo	být	 tolik,	aby	
se	všichni	nasytili	a	ještě	zbylo,	neboť	podle	lidové	víry	
to	bylo	zárukou	hojnosti	v	příštím	roce.	Lidé	se	také	
snažili,	aby	byly	na	stole	co	nejrozmanitější	pokrmy	–	
od	masa,	nejčastěji	vařeného,	s	omáčkami	přes	pečivo,	
ovoce,	sladkosti,	nápoje	až	po	nepostradatelný	chléb.	
Část	jídel	ze	štědrovečerního	stolu	se	dávala	dobytku,	
kladla	se	ke	kořenům	stromů	do	zahrady,	ba	drobečky	
se	sypaly	do	studně.	Ohlas	prastaré	oběti	měl	vyjadřo-
vat	vzájemnost	osudů	celého	hospodářství	a	současně	
byl	přáním	zdaru	v	příštím	roce.

Jak na pukance:	
Kynuté	buchtové	těsto	se	v	malých	buchtičkách	dopře-
du	upeče.	V	podvečer	se	spaří	vřelým	mlékem	a	posy-
pe	cukrem,	mákem	nebo	perníkem	nebo	skořicí,	poleje	
medem	 a	 máslem	 nebo	 sirupem	 či	 sladkou	 omáčkou	
z	rozvařeného	ovoce.	
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Soutěžní	cyklus	Tišnovští	spisovatelé	dnešním	dílem	končí.	Pod	obrazcem	poslední	křížovky	najdete	instrukce,	jak	postupovat	při	
odevzdání	vyluštěných	tajenek.

KřížOVKA
cyklus křížovek tišnovští spisovatelé – 10. díl

Martin Sebera, text Václav Seyfert

�

I	v	dnešních	tajenkách	jsou	ukryty	názvy	dvou	knih	od	téhož	autora;	Vaším	úkolem	je	nejen	úspěšně	vyluštit,	o	které	knihy	se	jedná,	
ale	také	nám	napsat,	kdo	je	autorem	příslušných	literárních	děl	(křestní	jméno	i	příjmení).
Jak	jsme	uvedli	v	prvním	dílu	soutěže	–	a	později	již	záměrně	neopakovali	–	bylo	u	každé	křížovky	důležité	také	políčko	v	pravém	
horním	rohu	obrazce.	Pokud	sepíšete	písmena	vyluštěná	na	tomto	místě	v	každé	z	deseti	soutěžních	křížovek,	dostanete	jméno	a	pří-
jmení	dalšího	tišnovského	spisovatele.	Dnes	tedy	po	Vás	chceme	řešení	nejen	10.	kola,	ale	také	onoho	speciálního	úkolu	popsaného	
v	předcházejícím	odstavci.	Vše	nám	zašlete	na	adresu	noviny@kulturatisnov.cz	nejpozději	do 6. prosince 2019.
Správné	odpovědi	úkolů	z	minulého	čísla	znějí	takto:	Medvědí údolí, Portášské historie. Autorem obou děl je Josef František Karas.
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	 Fotbalová	 sezóna	 již	 má	 zimní	 pře-
stávku,	ale	na	Ostrovci	bude	ještě	nějaký	
čas	pořádně	živo.	V	současnosti	má	totiž	
v	 klubu	 prioritu	 výstavba	 nové	 budovy,	
v	 níž	 budou	mít	 již	 brzy	 fotbalisté	kom-
pletní	zázemí,	tedy	to,	co	ve	starých	kabi-
nách	dlouhý	čas	zoufale	chybělo.	Po	ote-
vření	druhého	hřiště	s	umělým	povrchem	
je	to	další	nadějný	krok	do	budoucích	let.
	 „Umělka  je nejen kompletně hotová, ale 
také zaplacená a hlavně používaná,“	podo-
týká	předseda	AFK	Tišnov	Štěpán	Pilný.	
„Další  výstavba  začala  zkraje  října  a  zá-
kladní úkony  týkající  se vybudování kabin 
s  příslušenstvím  –  včetně  osazení  oken  či 
instalace  elektřiny  a  vody  –  by  měly  být 
do  konce  roku  hotové.  Jde  o  montovanou 
stavbu,  jejímž  dodavatelem  je  otrokovická 
firma Unihal,  investorem je náš klub a vše 
úspěšně běží  i  díky  skvělé práci  architekta 
Borise Hladkého, který tu působí jako sta-
vební dozor.“	Dotace	z	prostředků	minis-
terstva	byla	zdárně	schválena,	ale	proza-
tím	 nelze	 říci,	 kdy	 bude	 dokončeno	 vše	
včetně	 vnitřního	 vybavení	 či	 terénních	
úprav.	Že	se	ale	blíží	velký	posun	k	lepší-
mu,	je	zcela	zřejmé.
	 Druhou	 radostí	 tišnovských	 funkcio-
nářů	je	mládežnické	dění.	„Za celou dobu, 
co v klubu působím jako funkcionář, máme 
teď nejvíce dětí  a dobrých kvalifikovaných 
trenérů,“	 říká	 Štěpán	 Pilný.	 „Mládežnic-
kých členů je momentálně kolem dvou set.“	
Dorost	vedený	Martinem	Pilným	a	Fran-
tiškem	Vejpustkem	se	v	polovině	soutěže	
drží	na	5.	místě	své	skupiny	I.	třídy,	přes-
tože	všechna	utkání	odehrál	na	hřištích	
soupeřů.	 Obě	 žákovská	 družstva	 hrají	
krajský	přebor	–	starší	žáci	jsou	po	pod-
zimu	čtvrtí	s	9	výhrami	z	13	utkání,	mlad-
ší	 zaujímají	 11.	 příčku.	 Zvláště	 starší	
hoši,	které	si	trenér	Petr	Pavlas	(pomáhá	
mu	 František	 Navrátil)	 vypiplal	 od	 úpl-
ných	 začátků,	 vypadají	 velmi	 nadějně	
–	 předseda	klubu	má	dokonce	 za	 to,	 že	
tak	šikovná	parta	tu	nebyla	více	než	30	
let.	Mladší	žáky,	kteří	stejně	 jako	 jejich	
starší	kamarádi	absolvovali	své	podzimní	
domácí	duely	v	Dolních	Loučkách,	vedou	
Jiří	Štěpaník	a	Ivan	Bártek.	No	a	pak	jsou	
tu	ti	úplně	nejmenší	–	jejich	přípravky	se	
rovněž	dělí	na	starší,	mladší	a	tzv.	před-
přípravku.	Zápasy	hrají	na	ploše	velikosti	
zhruba	čtvrtiny	obvyklého	hřiště	a	jejich	

zápolení	má	své	specifikum:	„V okresních 
soutěžích  těch  nejmenších  se  vůbec  nepo-
čítá  tabulka,“  vysvětluje	 Štěpán	 Pilný, 
„protože  tady  by  ještě  nemělo  jít  o  honbu 
za výsledky.“	S	nejmenšími	pracují	trenéři	
Buček,	Tichý,	Habart,	Vejrosta	či	Bauer.
	 Vrátíme-li	 se	 k	 titulku,	 zatím	 jsme	
se	 zabývali	 „nadějemi“	 a	 teď	 přicházejí	
na	řadu	„strasti“.	Patří	sem	to,	co	fanouš-
ci	vnímají	nejsilněji,	tedy	výsledky	druž-
stva	 mužů.	 O	 situaci	 poté,	 co	 od	 týmu	
odešel	 Oldřich	 Merta,	 bylo	 popsáno	 již	
dost	papíru.	Po	odstoupení	z	divize	zahá-
jili	Tišnovští	sezónu	2018/19	v	krajském	
přeboru.	 Štěpán	 Pilný	 to	 vysvětluje:	
„Rozhodli  jsme  se,  že  to  zkusíme,  bylo  tu 
pár  šikovných  dorostenců,  přišli  zajímaví 
hráči  jako Jícha, Pohl nebo Chlup… Jenže 
na  poslední  chvíli  odešlo  několik  mladých 
do Velké Bíteše. Navíc nám před začátkem 
ročníku na svazu tvrdili, že sestoupí jen po-
slední tým, tak jsme si říkali, ,to přece do-
kážeme zachránit a budeme mít  rok na  to, 
abychom  s  týmem dělali  něco  dál’.  Začalo 
se slušně, ale pak přišly porážky a jaro už 
tým  vůbec  nezvládl  –  svou  roli  hrál  i  pře-
chod na umělý povrch, ale hráči to neustáli 
zejména v hlavách. A sestupovaly nakonec 
dva týmy, takže jsme se neudrželi.“
	 Běžící	sezónu	tedy	tišnovský	tým	tráví	
v	I.	A	třídě,	jejíž	podzimní	úvod	byl	stras-
tiplný.	 „Vzhledem  k  výstavbě  jsme  se  roz-
hodli hrát všechno na hřištích soupeřů s tím, 
že na jaře to bude naopak. Zatímco dorost 

situaci  zvládl,  áčko  nikoliv.  Čekali  jsme 
zhruba 15 bodů, máme jich ale jen 9 a jsme 
druzí  od  konce,”	 konstatuje	 předseda.	
„Ve hře byla i varianta hrát v Dolních Louč-
kách,  ale  tehdy  nebylo  jasné,  zda  bychom 
tam  nemuseli  hradit  pronájem.  A  zajistit 
provizorní  zázemí  k  umělému  hřišti  bylo 
nereálné. Řada porážek byla velmi těsných, 
ale na  jaře bychom soutěž měli zachránit.“	
Existují	 snahy	 přivést	 zpět	 odchovance,	
kteří	 zejména	 v	 „mertovském“	 období	
odešli,	 ale	 to	 bude	 asi	 běh	 na	 dlouhou	
trať;	ne	všichni	hráči	totiž	mají	důvod	ze	
svých	současných	klubů	odcházet.
	 AFK	 v	 loňské	 sezóně	 držel	 i	 „béčko”	
v	okresním	přeboru,	kde	chtěl	personálně	
využít	 spojení	 s	 Dolními	 Loučkami,	 kte-
ré	 vlastní	 družstvo	 nedokázaly	 sestavit.	
Kádr	byl	ale	tak	úzký,	že	byl	problém	se	
vůbec	sejít	na	utkání	a	po	sezóně	byl	tým	
zrušen.	K	tomu	opět	Štěpán	Pilný:	„Spo-
lupráce s Loučkami je součást něčeho, čemu 
říkám  ,Projekt  Tišnovsko’.  Chtěli  bychom, 
aby výhledově bylo centrum okolního fotba-
lu v Tišnově (inovovaný areál, dobří trenéři, 
výchova dětí), ale aby v sousedních obcích, 
mám na mysli ještě hlavně Deblín či Drásov, 
fotbal  nezanikl,  existovaly  zde  přípravky 
a nejšikovnější žáčci se posouvali k nám.“
	 Vedení	 klubu	 věří,	 že	 dnešní	 situace	
má	své	„světlo	na	konci	tunelu“,	a	děkuje	
všem,	divákům,	městu	i	sponzorům	s	ví-
rou,	že	jejich	přízeň	přetrvá	i	do	následu-
jících	časů.

STrASTI I NAděje TIŠNOVSKýcH FOTBAlISTů
Václav Seyfert

Takto by po dohotovení měly vyhlížet právě budované nové kabiny u fotbalového hřiště 
na Ostrovci. Foto a vizualizace: Ing. arch. Boris Hladký
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	 V	sobotním	náročném	tříhodinovém	závodě	seriálu	Mistrov-
ství	České	republiky	Offroad	maratonu	v	Janovicích	nad	Úhlavou	
si	Radomír	Beneš	z	týmu	Čtyřkolky	Tišnov	pojistil	prvním	mís-
tem	s	předstihem	letošní	titul	a	potvrdil	svou	dominanci	v	kate-
gorii	Pohár	čtyřkolky	4	×	4	nad	500	ccm	dalším	prvenstvím.	
	 Dosud	se	svým	strojem	Can-am	Renegade	1000R	XXC	vyhrál	
všechny	letošní	závody	a	s	náskokem	50	bodů	před	posledním	
podnikem	v	Ředhošti	 už	 nemůže	 být	 nikým	 ze	 svých	 soupeřů	
překonán!
	 Za	 tým	 Čtyřkolky	 Tišnov	 v	 letošní	 sezóně	 startuje	 celkem	
sedm	 jezdců	ve	 čtyřech	 třídách	a	 o	 titul	 ve	 svých	kategoriích	
budou	 v	 posledním	 závodu	 usilovat	 ještě	 dva	 závodníci.	 Další	
jezdec	bude	bojovat	o	druhé	místo	a	jeden	závodník	o	místo	třetí.	
	 Držíme	našim	závodníkům	palce	před	závěrem	sezony,	proto-
že	mají	šanci	udělat	z	tišnovského	týmu	nejúspěšnější	sportovní	
klub	seriálu.

		 V	sobotu	12.	října	se	uskutečnil	49.	ročník	pochodu	Tišnov-
ská	padesátka.	Akci	připravil	KČT	Tišnov,	který	si	v	tomto	roce	
připomněl	90	 let	organizované	 turistiky	ve	městě.	Pochod	byl	
zařazen	do	seriálu	pochodů	„Dvoustovka“.	Společnost	VITAR,	
s.	r.	o.,	uvádí	akci	v	Poháru	zdraví	–	seriálu	turistických	pocho-
dů	pro	zdravou	rodinu.	

	 Pořadatelé	naplánovali	celkem	sedm	tras.	Nejdelší	směřovaly	
k	Lysicím,	kratší	na	Stanovisko	či	Lomnici	a	8km	okruh	Toulavý	
kočárek	 pro	 nejmenší	 vedl	 přes	 Lomničku	 a	 kolem	 Květnice.	
Po	loňském	počtu	817	účastníků	organizátoři	s	napětím	očeká-
vali	příchozí.	Těch	bylo	nakonec	rekordních	854!
	 Na	trasu	50	km	se	vydalo	57	účastníků	včetně	paní	E.	Kabe-
lové	(Česká	Lípa,	nejvzdálenější	účastník).	Trasu	24	km	absol-
vovalo	119	pochodníků,	16	km	si	vybralo	174	turistů,	mezi	nimi	
nejstarší	 účastník	 pan	 M.	 Málek	 (1933);	 vycházku	 na	 13	km	
zvolilo	195	turistů.	Nejpočetnější	skupina	45	turistů	přijela	ze	
Šumperska.	Toulavý	kočárek	měl	212	účastníků,	dětí	šlo	či	se	
vezlo	 v	kočárku	101	 (celkem	dětí	 230)	 a	kočárků	napočítáno	
52.	Na	cyklotrasách	37	a	50	km	bylo	76	jezdců.	Na	všech	tra-
sách	bylo	Tišnováků	283,	z	Brna	přijelo	189	a	z	jiných	míst	382.	
V	cíli	turisté	obdrželi	účastnické	listy	a	doplnili	si	je	o	razítko	
k	90	letům	odboru.	V	přísálí	sokolovny	byla	výstavka	fotografií	
zachycující	akce	odboru	od	roku	1929	po	současnost.	Zájem	byl	
o	dřevěné	turistické	známky	i	nálepky	do	deníků.	
	 Děkuji	městu	Tišnovu	za	podporu	a	svým	40	spoluorganizátorům	
za	obětavou	práci.	Dík	patří	společnosti	VITAR,	s.	r.	o.,	Rodinnému	
centru	Studánka,	Kavárně	Pohoda,	Sokolu	Tišnov	a	Reklamnímu	
a	kopírovacímu	centru.	Díky	všem	byla	letošní	Tišnovská	padesát-
ka	nejúspěšnější	v	dosavadní	historii	pochodu.	Zveme	vás	na	jeho	
jubilejní	50.	ročník,	který	bude	10.	října	2020.	

rAdOmír BeNeŠ Se STAl V předSTIHu
mISTrem repuBlIKY V záVOdecH čTYřKOleK

Karel Volavý, Čtyřkolky Tišnov z. s.

Jezdci týmu před startem závod Vřesová. Zprava: Radomír Beneš 
(Pohár nad 500 ccm), Tomáš Valenta (Pohár do 500 ccm), Radek 
Šikula (pohár nad 500ccm), Jan Suchomel (Pohár do 500 ccm).

Foto: Karel Volavý

TIŠNOVSKá pAdeSáTKA A 90 leT SpOlKu KčT V TIŠNOVě
František Mach, předseda Klubu českých turistů Tišnov

Po loňském počtu 817 účastníků organizátoři při registraci s napě-
tím očekávali příchozí. Těch bylo nakonec 854, a je to další rekordní 
účast na pochodu. Foto: František Mach
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	 Lukáš	Nekvapil	jezdí	rally	od	roku	2013.	Pro	letošní	sezónu	avi-
zoval	útok	na	nejvyšší	příčky	v	jednodenních	soutěžích.
	 Kolotoč	závodů	odstartovala	v	polovině	dubna	slušovická	Ra-
llysprint	Kopná,	kde	společně	s	Petrou	Němcovou	obsadil	krás-
né	druhé	místo	v	klasifikaci	dvoukolek.	Na	začátku	června	se	jel	
sprint	ve	Vyškově.	Před	soutěží	došlo	k	výměně	spolujezdkyně,	
kdy	Petru	Němcovou	vystřídala	Petra	Řiháková.	Nově	složená	
posádka	 zajela	 skvěle	 a	 odvezla	 si	 body	 do	 průběžné	 tabulky	
za	druhou	příčku.	Potřetí	se	soutěžáci	sešli	v	Pačejově,	kde	Ne-
kvapil	opět	vybojoval	stříbro.	Před	závěrečným	podnikem,	který	
se	jel	ve	Vsetíně,	nebyl	znám	absolutní	vítěz	a	ve	hře	byl	i	Lukáš	
Nekvapil,	kterému	se	však	nepodařilo	navázat	na	předchozí	vý-
sledky.	„Po	úvodní	rychlé	pasáži	na	1.	rychlostní	zkoušce	jsem	
v	levé	zatáčce	urazil	o	protikat	zrcátko,	na	chvíli	ztratil	koncen-
traci	a	v	navazující	pravé	jsem	šel	pozdě	na	brzdy.	Následoval	
výlet	mimo	trať	a	s	ním	přibližně	půlminutová	ztráta.	V	tu	chvíli	
jsem	věděl,	že	je	po	závodě,“	přiblížil	jezdec	chvíle,	které	zhati-
ly	možnost	na	celkové	prvenství.	Ve	zbytku	závodu	se	posádka	
kvalitními	 časy	prokousala	 z	19.	příčky	až	na	5.	místo.	Tento	
výsledek	už	ale	nijak	neovlivnil	konečné	druhé	místo	v	absolut-
ním	pořadí	v	rallysprintové	sérii	a	stejné	umístění	patří	posádce	
i	ve	třídě	6.	

	 „Ze	Vsetína	jsme	odjížděli	pochopitelně	zklamaní,	neboť	mis-
trovský	 titul	 byl	 na	 dosah.	 Uvědomujeme	 si	 ale,	 že	 v	každém	
sprintovém	 závodě	 letošní	 sezóny	 startuje	 okolo	 sta	 posádek	
a	 konkurence	 ve	 dvoukolkách	 je	 nabitá.	 O	 výsledku	 rozhodu-
jí	drobné	chybičky,	navíc	se	jede	opravdu	vysoké	tempo,	takže	
o	ně	není	nouze.	Nemáme	se	tedy	za	co	stydět,	být	druzí	nejrych-
lejší	v	RSS	je	pěkné,“	ohlédl	se	za	sezónou	Lukáš	Nekvapil.

sport

	 Rudolf	 Valla	 se	 spolujezdcem	 Tomášem	 Vallou	 se	 v	 letošní	
sezóně	stali	vítězi	ve	své	třídě	7	v	rámci	Mistrovství	ČR	Rally-
sprint	série	2019.	
	 Tento	výsledek	potvrdili	na	poslední	soutěži	sezóny	ve	Vsetíně.	
Kluci	bojovali	do	poslední	rychlostní	zkoušky	o	titul.	Na	Vsetíně	
posádka	startovala,	jak	už	je	zvykem,	se	Škodou	Fabií.	„V	pátek	
jsme	absolvovali	seznamovací	jízdy.	Už	tehdy	se	nám	zamlouva-

la	RZ	Semetín.	Jen	nás	trochu	děsilo,	kolik	nečistot	je	na	trati.	
Z	Hošťálkové	jsme	měli	jako	každý	rok	velký	respekt,	protože	je	
velmi	rychlá	a	zrádná.	Erzetu	Jabloňovou	jsme	znali	z	předešlých	
ročníků,“	řekla	po	seznamovacích	jízdách	posádka.
	 Ráno	před	devátou	vyrazila	na	první	ostré	kilometry.	Vše	pro-
bíhalo	bez	problémů,	podle	plánu.	„Úvodní	zkoušku	jsme	pojali	
s	 respektem,	 abychom	věděli,	 v	 jakém	 tempu	 se	 pojede.	Bylo	
vysoké,	takže	jsme	věděli,	že	pokud	chceme	titul,	musíme	zrych-
lit,“	řekla	posádka	po	úvodní	rychlostní	zkoušce.	
	 Na	druhé	rychlostní	zkoušce	si	posádka	spravila	chuť	a	vráti-
la	se	zpět	do	souboje	o	titul	s	Honzou	Dostálem.	Poté	následoval	
přesun	do	přeskupení.	Pro	posádku	T&V	Rally	Team	však	byly	
hlavní	a	důležité	časy	Honzy	a	souboj	 s	ním.	Kdy	se	posádky	
tahaly	o	vteřiny	až	do	posledního	kilometru.	Před	poslední	RZ	
Hošťálková	měla	posádka	na	Honzu	Dostála	pouhé	2	sekundy	
náskok.	Takže	poslední	rychlostní	zkouška	rozhodovala	o	vítězi	
Rallysprint	 série	2019.	 „Ve	 stopce	RZ	 jsme	 ještě	nevěděli,	 že	
jsme	Honzu	porazili.	Když	za	námi	Honza	přišel	za	časovou	kon-
trolou	a	říká	nám,	že	jsme	vyhráli	o	0,8	sekundy.	Tím	bychom	
chtěli	posádce	Dostál–Dostál	poděkovat	za	informaci	a	krásný	
souboj	do	posledního	kilometru	RZ,“	shodla	se	tišnovská	posád-
ka	po	soutěži.	Závěr	sezóny	vyšel	opravdu	na	jedničku.	

rudOlF VAllA V leTOŠNí SezóNě VíTězem Ve Třídě 7
Tomáš Valla

Lukáš Nekvapil a Petra Řiháková jsou vicemistry v absolutním pořadí 
dvoukolek a zároveň ve třídě šest. Foto: Michal Beneš 

Rudolf Valla se spolujezdcem Tomášem Vallou se stali vítězi Mistrov-
ství ČR Rallysprint série 2019 ve třídě sedm.

Foto: Michal Beneš 

luKáŠ NeKVApIl STříBrNý V rAllYSprINTOVÉ SÉrII
Miroslav Vebr 
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KAm V TIŠNOVě
přehled akcí v Tišnově a okolí

prosinec
 číslo 12

2019

Datum Čas Akce Místo Organizuje

6. 10. – 31. 12. 
2019

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

hřiště u ZŠ Tišnov, Smíškova Atletický klub AK Tišnov

1.10. – 30. 11. 
2019

KNIHY MÉHO SRDCE
Rok Ondřeje Sekory

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

13. 11. – 29. 11. 
2019

Adventní sbírka pro potřebné
Rodinné centrum Studánka, 
Riegrova 318, Tišnov

Rodinné centrum Studánka

22. 11. 2019 16.00–17.00
Setkání a aktivity 
s canisterapeutickými pejsky – Lada 
Kománková a Monika Hečová 

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

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

23. 11. 2019 09.00–17.00 Adventní dílny
sál pod kinem MěKS Tišnov,
Mlýnská ulice

Inspiro Tišnov, 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

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, deTOX, z. s.

28. 11. 2019 07.30–13.00
Špilberk – prohlídka kasematů 
a muzejních výstav včetně Vánoční...

hrad Špilberk Brno CSS Tišnov

1. 12. 2019 14.00–17.00 Adventní cesta radnicí radnice Tišnov Inspiro Tišnov

1. 12. 2019 15.30–16.30
Adventní setkání – vánoční tradice 
a socialismus

Podhorácké muzeum 
v Předklášteří

Podhorácké muzeum

1. 12. 2019 17.00–18.00 P & Kustik Orator, Lažánky 41 Kafé–Restaurant–Galerie

3. 12. 2019 14.00–18.00 Mikulášská zábava jídelna CSS Tišnov CSS Tišnov

4. 12. 2019 11.45–15.00
Plavání pro seniory – Wellness 
Kuřim

Wellness Kuřim CSS Tišnov

5. 12. 2019 16.00–19.00 Nebe a peklo Muzeum města Tišnova Muzeum města Tišnova

8. 12. 2019 17.00–18.00
INDIGO QUARTET a Andrea 
Buršová

Orator, Lažánky 41 Kafé–Restaurant–Galerie

10. 12. 2019 19.30–21.30 Eva Urbanová Sokolovna Tišnov MěKS Tišnov

11. 12. 2019 15.00–16.15
Poslechový pořad
„Každý se rád vrací“

knihovna CSS Tišnov CSS Tišnov, deTOX, z. s.

12. 12. 2019 13.30–15.30 Předvánoční hudební vystoupení jídelna CSS Tišnov CSS Tišnov

15. 12. 2019 17.00–18.00
Adventní koncert – Komorní 
orchestr Arthura Nickische

Orator, Lažánky 41 Kafé–Restaurant–Galerie

18. 12. 2019 11.45–16.30
Plavání pro seniory – Wellness 
Kuřim

Wellness Kuřim CSS Tišnov

19. 12. 2019 15.00–17.00
Tradiční předvánoční vystoupení 
Jiřího Helána a Rosti Komosného

jídelna CSS Tišnov CSS Tišnov

22. 12. 2019 17.00–18.00 NA CESTĚ Orator, Lažánky 41 Kafé–Restaurant–Galerie
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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:

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

1. 11. – 31. 12. 2019 SEN O SVOBODĚ – Plakáty „něžné“ revoluce Městská knihovna Tišnov

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

1. 11. – 31. 12. 2019 Kristýna Nedorostová – Vnitřní světy (obrazy) Domov sv. Alžběty

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

1. 12. 2019 – 16. 2. 2020 Jídlo zimního času aneb od Dušiček po Hátu Podhorácké muzeum v Předklášteří

18. 12. 2019 – 12. 1. 2020 Betlémy Muzeum města Tišnova – Müllerův dům

26. 12. 2019 17.00–19.00 Štěpánský vánoční koncert TIKO kostel sv. Václava MěKS Tišnov

27. 12. 2019 17.00–19.00 Živý betlém náměstí Míru, Tišnov CASD a spřátelené církve

29. 12. 2019 17.00–18.00 Jiří Helán Orator, Lažánky 41 Kafé–Restaurant–Galerie

Datum Čas Utkání nebo název akce Místo Organizuje

tenis 23. 11. 2019 08.00 Wilson Cup, turnaj mužů hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

tenis 24. 11. 2019 08.00 Wilson Cup, turnaj mužů hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

futsal 6. 12. 2019 20.00 ASMP Dolní Loučky B – Agrotec Hustopeče hala SSK Tišnov ASMP Dolní Loučky

tenis 7. 12. 2019 08.00 Wilson Cup, turnaj v babytenisu hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

basketbal 7. 12. 2019 10.00 SKB Tišnov – Uherský Brod, dívky U15, zápas 1 hala SSK Tišnov SKB Tišnov

basketbal 7. 12. 2019 12.00 SKB Tišnov – Uherský Brod, dívky U15, zápas 2 hala SSK Tišnov SKB Tišnov

stol. tenis 7. 12. 2019 09.00 TTC Koral Tišnov C – KST Prace B těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

stol. tenis 7. 12. 2019 16.00 TTC Koral Tišnov – Sokol Brno I B těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

stol. tenis 7. 12. 2019 16.00 TTC Koral Tišnov B – Triangl o.s. Rájec těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

tenis 8. 12. 2019 08.00 Wilson Cup, turnaj v babytenisu hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

stol. tenis 8. 12. 2019 10.00 TTC Koral Tišnov – Jiskra Strážnice těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

stol. tenis 8. 12. 2019 10.00 TTC Koral Tišnov B – TJ Brno-Bystrc B těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

futsal 13. 12. 2019 20.00 ASMP Dolní Loučky B – FFT Vinohrady hala SSK Tišnov ASMP Dolní Loučky

futsal 20. 12. 2019 20.00 ASMP Dolní Loučky – Tango Hodonín B, 2. liga hala SSK Tišnov ASMP Dolní Loučky

futsal 21. 12. 2019 08.00 PT Cup, turnaj hala SSK Tišnov Plniči trubiček

basketbal 21. 12. 2019 09.00 SKB Tišnov – KP Brno, dívky U13, zápas 1 těl. ZŠ Smíškova SKB Tišnov

basketbal 21. 12. 2019 10.30 SKB Tišnov – KP Brno, dívky U13, zápas 2 těl. ZŠ Smíškova SKB Tišnov

tenis 21. 12. 2019 14.00 Vánoční Wilson Cup, turnaj v minitenisu hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

nohejbal 28. 12. 2019 07.00 Vánoční turnaj hala SSK Tišnov Miloš Juránek
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Krajina Vysočiny
16. 11. – 8. 12. 2019
so + ne 13.00–17.00 hodin
Galerie Diana

Klub přátel výtvarného umění Tišnov obohatil 
podzimní kulturní sezonu výstavou obrazů malíře 
Jana Odvárky. Výstava „Krajina Vysočiny“ potrvá 
do 8. prosince a můžete ji zhlédnout každou so-
botu a neděli v době od 13.00 do 17.00 hodin. 
Těšíme se na Vaši návštěvu v Galerii Diana. 

LauDato si’
anebo Péče o sPoLečný DomoV?
27. 11. 2019, 17.00 hodin
Fara v tišnově (Kostelní 16)

Co křesťan, to ekolog? Radostná zvěst v době 
klimatické krize? Hřích ekologické lhostejnosti? 
Budou krátce představeny hlavní myšlenky en-
cykliky papeže Františka a obsah všech šesti ka-
pitol. Následuje beseda. Přednáší biolog a farář 
R. D. Mgr. dr. Jiří Bůžek. Hlídání a program pro 
děti zajištěn. 

aDVentní DíLničKy
28. 11. 2018, 14.30 hodin
velká tělocvična ZŠ smíškova

V Základní škole Tišnov, Smíškova, se stala tra-
dicí akce s názvem Adventní dílničky. Letos se 
koná již 12. ročník tohoto vánočního tvoření. Vše 
vypukne ve čtvrtek 28. listopadu ve 14.30 ve vel-
ké tělocvičně školy, kde vystoupí dva pěvecké 
školní sbory Sýkorky a Smile Singers, představí 
se děti z tanečního kroužku a svíčky na advent-
ním věnci zapálí naši hosté. V době od 15.15 
do 17.00 si může každý návštěvník vyrobit malé 
vánoční ozdoby a dárečky v jednotlivých díl-
ničkách umístěných v prostorách školy. Těší se 
na Vás žáci i učitelé!

aDVentní sbírKa
Pro Potřebné Z tiŠnoVsKa
probíhá do 29. 11. 2019
rodinné centrum studánka tišnov

Do 29. listopadu můžete do kanceláře Rodinné-
ho centra Studánka, Riegrova 318, Tišnov, nosit 

věci určené lidem v tíživé životní situaci v našem 
regionu. Jedná se o starší povlečení, prostěradla, 
spacáky, ručníky, utěrky, z hygienických potřeb 
prací prášek, jar, cif, jednorázové pleny (i načatá 
balení), toaletní papír, houbičky na nádobí, pastu 
na zuby pro děti i dospělé, dámské vložky, z po-
travin těstoviny, rýži a masové konzervy. Adventní 
sbírka probíhá ve spolupráci s Odborem sociál-
ních věcí města Tišnova, který zajistí její předání. 
Děkujeme všem dárcům za jejich pomoc.

PříroDní bohatstVí KVětnice
2. 12. 2019, od 17 hodin
sál městské knihovny tišnov

Diskusní přednáška s hosty. Nepřehlédnutelná 
hora tyčící se nad Tišnovem je jedinečná svojí 
flórou a faunou a také významnou geologickou 
a speleologickou lokalitou. Co pro vás tato pří-
rodní památka znamená? Jak se za poslední 
léta změnila? Přijďte si poslechnout přednášky 
a popovídat si o tom, co bychom měli udělat 
pro zachování jejího bohatství. Více informací 
na http://ekoporadna.tisnovsko.eu nebo na face-
bookových stránkách Ekoporadny Tišnovsko.

miKuLáŠsKá naDíLKa V soKoLe
od 2. do 6. 12. 2019
sokolovna tišnov

V týdnu od 2. do 6. prosince bude v Sokole ve cvi-
čení dětí probíhat mikulášská nadílka. Mikuláš se 
svou skupinou slíbil loni návštěvu mladším žáky-
ním ve středu 4. prosince a bude se těšit i na děv-
čata, která cvičí v pondělí. Za předškoláky a rodiči 

s dětmi se přijde podívat ve čtvrtek mezi 16.00 
a 17.30 hodinou. Proto určitě přijďte! Čerti vzka-
zují předškolákům, že letos mají pytlů dost pro 
všechny. Andělé už mají připravené košíky plné 
dobrot a za pěknou básničku vás určitě odmění.

miKuLáŠsKá besíDKa
5. 12. 2019, 10.00–11.00 hodin
rodinné centrum studánka tišnov

I letos do Studánky zavítá Mikuláš s andílkem 
(čerti k nám nechodí). Přijďte s dětmi k nám, 
společně si zazpíváme a užijeme si mikulášskou 
atmosféru. Dětem donese nebeská návštěva 
sladkou odměnu. Je nutné přihlásit se předem.

betLémy a KosteLy
7.–15. 12. 2019, 14 hodin
obecní úřad Předklášteří

Spolek Art Periscope, z. s., a obec Předklášteří 
pořádají 11. ročník předvánoční výstavy s názvem 
Betlémy a kostely. Zahájení výstavy je v sobotu 
7. prosince ve 14 hodin kulturním programem: 
neobvyklá návštěva z nebes, hudební vystoupení 
skupiny ORBA, s pořadem Vlaštovky koledují, 
kniha 800 let tišnovské farnosti, předvánoční 
tombola. Občerstvení: mikulášská medovina, an-
dělský punč, čertovský svařák. Zakončení výstavy 
je v neděli 15. prosince ve 14 hodin. Vystoupí zpě-
vák Jiří Helán a jeho hosté. Vyhodnocení soutěže 
dětských výtvarných prací. Vstupné dobrovolné, 
otevřeno denně od 9 do 17 hodin.
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PoDPora Dítěte
Z cyKLu sPoKojené roDičoVstVí
10. 12. 2019, 16.30–19.30 hodin
rodinné centrum studánka tišnov

Rodiče si přejí podpořit své dítě na jeho vlastní 
cestě. Chtějí mu pomoci budovat jeho sebevědomí 
a sebejistotu. Chtějí z něj vychovat zodpovědnou 
a samostatnou osobnost. Někdy to ale není vůbec 
snadné. Jak na to poradí psycholožka Mgr. Soňa 
Kappelová v poslední přednášce z cyklu Spokoje-
né rodičovství. Je nutné přihlásit se předem.

maraton Psaní DoPisů
14.–16. 12. 2019
Procházkova 427, tišnov

Napište dopis, změňte život. Každý příchozí bude 
moci napsat jeden či více dopisů na podporu vy-
braných lidí. Ty pak budou zaslány vládě přísluš-
né země. Více o tom, jak takové dopisy pomáhaly 
v minulosti, na www.amnesty.cz/search/succen-
sses. Na místě bude možnost zakoupit známku 
i dopisní obálku. Místo a čas dopisové akce: 
sbor Církve adventistů sedmého dne, Procház-
kova 427, Tišnov, tel. 603 732 158, so: 14. 12. 
od 14–20 h., ne 15. 12. a po 16. 12. od 16–18 
hodin. 

 aDVentní VýtVarná DíLna
– sPoKojená PříroDa
15. 12. 2019, 15.00–17.00 hodin
Galerie josefa jambora

Netradiční vánoční ozdoby z recyklovaného ma-
teriálu. Během výtvarné dílny se naučíme využít 
nepotřebný materiál (staré knihy, papíry, zbytky 

látek, ...) který nám poslouží k výrobě věnce, oz-
dob na vánoční stromeček nebo vánočních přání. 
Seznámíme se s projektem Trash Made a inspi-
rujeme se různorodostí a potenciálem materiálů, 
které již byly použity a měly být vyhozeny či tr-
vale zničeny. Dílna je pro každého, doporučuje-
me objednání předem, ale můžete nás navštívit 
i bez objednání. Vstupné dobrovolné. Kontakt: 
Radka Kaclerová, lektor.galerie@kulturatisnov.cz, 
730 167 598.

Petr DanieL:
hoDina meZi Psem a VLKem
výstava je prodloužena do neděle 
15. 12. 2019
derniéra 16.00–18.00 hodin
Galerie josefa jambora

Výstava fotografií Petra Daniela potrvá v galerii 
do 15. prosince. Autor záměrnými posuny fotoa-
parátu vytváří fotografické obrazy rozostřené rea-
lity, kterou vykresluje barevným světlem. V neděli 
15. 12. v 16 hodin se v rámci derniéry uskuteční 
komentovaná prohlídka výstavy s Petrem Danie-
lem. V 17.00 hod. se koná u příležitosti derniéry 
Danielovy poetické výstavy autorské čtení bás-
níka Romana Krištofa, který své verše publikuje 
od roku 2013 každodenně na Facebooku jako 
Deník psaný skrz roky a výběr z nich tvoří jeho 
prvotní básnickou sbírku Střelné básně, vydané 
v letošním roce nakladatelstvím Druhé město.

ŠPinDL ii
18. 12. 2019, 20.00 hodin
Kino svratka

Silvie je úspěšná lékařka a věří, že konečně na-
šla recept i na šťastný vztah. Renata je manželka 
známého spisovatele, ve svých kurzech dodává 
dalším ženám odvahu a sílu k lepšímu životu, 
ale v jejím vlastním životě jeden osudový prvek 
schází. Herečka a tanečnice Eliška stojí na za-
čátku slibně rozjeté kariéry, ale komplikuje se 
jí vztah s přítelem – muzikantem… A chlapi 
z horské služby jsou vždy připraveni pomoci. 
Kde jinde by se všechny příběhy mohly protnout 
a vyřešit, než v zasněženém Špindlu?

star Wars:
VZestuP sKyWaLKera
19. 12. 2019, 00.01 hodin
Kino svratka

Lucasfilm a režisér J. J. Abrams znovu spo-
jují síly, aby diváky vzali na epickou výpravu 
do předaleké galaxie ve filmu Star Wars: Vzestup 
Skywalkera. Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy 
Skywalkerů se zrodí nové legendy a odehraje se 
konečný boj za svobodu galaxie.

troLLoVé a KouZeLný Les
21. 12. 2019, 17.00 hodin
Kino svratka

Odpradávna leží kdesi v hlubokých lesích králov-
ství trollů. Mimo dosah a zájem lidí si v přítmí 
a stínu užívají spokojeného života a veselí pod 
vládou krále Gromma. Jednoho dne ovšem oblí-
bený král díky zradě a nastražené pasti zkamení 
a na jeho syna Tryma čeká velké dobrodružství. 

maLá čaroDějnice
24. 12. 2019, 14.00 hodin
Kino svratka

Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce 
podívat na slavný sabat, který se každoročně 
koná na vzdálené hoře. Její společník, starý 
moudrý havran Abraxas, jí to sice vymlouvá, ale 
malá čarodějnice ho neposlouchá...

amunDsen
27. 12. 2019, 20.00 hodin
Kino svratka

Celovečerní snímek Amundsen ukazuje nejen 
výpravy do neprozkoumaných ledových pustin 
a oceánů a polární lety vzducholodí, ale odhaluje 
i život a osobnost legendárního objevitele, včet-
ně řady méně známých skutečností, jako byl jeho 
vztah s bratrem nebo milostné aféry.
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  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

  HOdINOVý mANžel je nejen dobrý řemeslník... Chce-
te něco opravit, zařídit, převézt, přimontovat, ořezat, na-
třít či uklidit? Jdeme na to! Nabízím občanům různé prá-
ce při údržbě bytu, domu a zahrady v Tišnově a blízkém 
okolí: drobné stavební, domácí, montážní, zámečnické, 
natěračské, instalatérské práce, úklid a údržba zahrady 
atd. dle dohody.Tom Vacek, mob. 602 754 930,

 hodinovymanzeltom@email.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.

 doučování němčiny. Cena výuky: 300 Kč/h.
 Tel. 604 224 690.

Základní škola Tišnov, nám. 28. října,
příspěvková organizace

přijme

učitelku/učitele
s kvalifikací pro výuku anglického jazyka

na dlouhodobý zástup s výhledem trvalého
pracovního poměru s nástupem od 1. 3. 2020.

V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy
na telefonním čísle 731 732 863.

CV zasílejte na e-mail: zhorova@tisnov-zs28.cz



TN 12/2019 61

INZERCE

Tajemnice Městského úřadu Tišnov
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení pozice

referent/ka
Odboru správních a vnitřních věcí

(právník, přestupky)

Písemné přihlášky s požadovanými
přílohami předejte na podatelnu

MěÚ Tišnov nebo zašlete v termínu 
do 29. 11. 2019, do 12.00 hod.

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

Popis pracovní pozice, požadavky i nále-
žitosti přihlášky a další informace nalez-

nete na www.tisnov.cz
(„aktuality“ nebo

„úřad/informace/volná místa“)

m
ěs

to
 t

iŠ
no

V
MěsKS, Tišnov, Mlýnská 152

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

ÚDržbář, sPráVce

Náplň práce: pravidelná kontrola a údržba všech objektů 
MěKS, osvětlení a ozvučení akcí, chystání pódia,

aparatury a dekorací (divadla, koncerty)
Požadavky: SŠ vzdělání, samostatnost, šikovnost,

manuální zručnost, fyzická zdatnost, časová flexibilita,
ŘP – skup. B podmínkou

Nabízíme: práci na plný úvazek, platové podmínky
dle nařízení vlády č. 263/2018 Sb.

v platném znění 7. platová třída , nástup 1. 1. 2020  
Náležitosti přihlášky: strukturovaný životopis,

písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely 
tohoto výběrového řízení ve smyslu GDPR,

podrobnosti na https://www.mekstisnov.cz/meks/o-nas.

Plné znění inzerátu najdete na https://www.mekstisnov.cz. 
Podrobné informace o uvedené pozici poskytuje Martina 
Pavlíčková, tel. 549 410 082, ekonom@kulturatisnov.cz. 

Přihlášky podávejte nejpozději do 9. 12. 2019,
poštou na adresu MěKS, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov, 

nebo e-mailem na ekonom@kulturatisnov.cz.  
Výběrové řízení proběhne ve dnech 10.–20. 12. 2019.

Městské kulturní středisko si vyhrazuje právo
toto výběrové řízení kdykoliv v průběhu zrušit.m

ěK
s 

ti
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1.
ne

17:00 LeDoVé KráLoVstVí ii
USA | 103' | animovaný | přístupné | 130/110 Kč | dab. 

20:00 žensKá na VrchoLu
ČR | 109' | komedie | přístupné | 130 Kč 

3.
út

19:00 Le mans '66
USA | 153' | akční, drama, životopisný | 12+ | 130 Kč | tit. 

4.
st

19:30 antroPocén: ePocha čLoVěKa
FILMOVÝ KLUB

CAN | 87' | dokument | přístupné | 100/80 Kč | tit. 

5.
čt

19:30 jumanji: DaLŠí LeVeL PREMIÉRA
USA | 114' | dobrodružný, akční, komedie | přístupné 
| 130 Kč | tit. 

6.
pá

19:30 ŠPinDL 2 PREMIÉRA
ČR | 107' | komedie  | 12+ | 130 Kč 

7.
so

17:00 Pat a mat: KutiLsKé tramPoty PREMIÉRA
ČR | 63' | animovaný | přístupné | 130 Kč / 110 Kč 

19:30 Last christmas
USA, VB | 103' | romantický, komedie | 12+ | 130 Kč | tit. 

8.
ne

17:00 LeDoVé KráLoVstVí ii 3D
USA | 103' | animovaný | přístupné | 150/130 Kč | dab. 

20:00 ŠPinDL 2
ČR | 107' | komedie | 12+ | 130 Kč 

10.
út

17:00 PosLeDní aristoKratKa BIO SENIOR
ČR | 110' | komedie | přístupné | 70 Kč 

11.
st

19:30 boží LásKa FILMOVÝ KLUB
BR, UY, DK, NO, CL | 101' | drama | 18+ | 100/80 Kč | tit. 

12.
čt

19:30 rebeLKy PREMIÉRA
F | 87' | komedie | 12+ | 130 Kč | tit. 

13.
pá

19:30 černé Vánoce PREMIÉRA
USA | 98' | thriller, horor | 15+ | 130 Kč | tit. 

14.
so

17:00 sněžná meLa PREMIÉRA
CAN, VB, USA | 95' | animovaný | přístupné |
130/110 Kč | dab. 

19:30 ŠPinDL 2
ČR | 107' | komedie | 12+ | 130 Kč 

15.
ne

17:00 Pat a mat: KutiLsKé tramPoty
ČR | 63' | animovaný  | přístupné | 130 Kč / 110 Kč 

19:30 jumanji: DaLŠí LeVeL 3D
USA | 114' | dobrodružný, akční, komedie | přístupné |
150 Kč | dab. 

19.
čt

00:01 star Wars: VZestuP sKyWaLKera
PŮLNOČNÍ PREMIÉRA

USA | 155' | sci-fi, dobrodružný, akční | přístupné |
130/110 Kč | tit. 

20.
pá

19:30 star Wars: VZestuP sKyWaLKera 3D
USA | 155' | sci-fi, dobrodružný, akční | přístupné |
150/130 Kč | dab. 

21.
so

17:00 troLLoVé a KouZeLný Les PREMIÉRA
N, CAN | 90' | animovaný | přístupné | 130/110 Kč | dab. 

19:30 ŠPinDL 2 PREMIÉRA
ČR | 107' | komedie  | 12+ | 130 Kč 

22.
ne

17:00 sněžná meLa
CAN, VB, USA | 95' | animovaný | přístupné |
130/110 Kč | dab. 

19:30 star Wars: VZestuP sKyWaLKera 3D
USA | 155' | sci-fi, dobrodružný, akční | přístupné |
150/130 Kč | dab. 

23.
po

17:00 troLLoVé a KouZeLný Les
N, CAN | 90' | animovaný | přístupné | 130/110 Kč | dab. 

24.
út

14:00 maLá čaroDějnice POHÁDKA NA ŠTĚDRÝ DEN 
CH, D | 103' | pohádka | přístupné | 130/110 Kč | dab. 

27.
pá

17:00 ŠPiÓni V PřeVLeKu 3D, PREMIÉRA
USA | 100' | animovaný | přístupné | 150/130 Kč | dab. 

20:00 amunDsen PREMIÉRA
N, SWE, ČR | 125' | drama, dobrodružný, životopisný |
12+ | 130 Kč | tit. 

28.
so

17:00 LeDoVé KráLoVstVí ii
USA | 103' | animovaný | přístupné | 130/110 Kč | dab.

19:30 star Wars: VZestuP sKyWaLKera
USA | 155' | sci-fi, dobrodružný, akční | přístupné |
130/110 Kč | tit. 

29.
ne

17:00 ŠPiÓni V PřeVLeKu
USA | 100' | animovaný | přístupné | 130/110 Kč | dab. 

20:00 ŠŤastný noVý roK PREMIÉRA
ČR, SR | 90' | komedie, romantický | 12+ | 130 Kč 

30.
po

19:30 DoKonaLá Lež PREMIÉRA
USA | 109' | drama | 12+ | 130 Kč | tit. 

31.
út

16:00 siLVestroVsKý ŠPeKáčeK
PÁSMO VEČERNÍČKŮ

ČR | 60' | večerníčky | přístupné 

program Kina Svratka
prosinec

 číslo 12

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





1. 12. 2019 nám. Míru, Tišnov

Adventní
trhová slavnost

 14:00	 zahájení slavnosti	děkanem	Josefem	Rybeckým

 14:05	 zuš Tišnov	–	Faltaband,	hudební	vystoupení

 14:30	 Pěvecky� sbor Gymnázia Tišnov	–	Adventní	zklidnění,	pěvecké	vystoupení

 14:55	 zuš Tišnov	–	Tomband,	hudební	vystoupení

 15:15	 mš Sluníčko	–	Andělské	cinkání,	dětské	vystoupení

 15:30	 mš na Paloučku	–	Adventní	čas,	dětské	vystoupení

 15:50	 mš u humpolky	–	Vánoční	stromeček,	dětské	vystoupení

 16:05	 zuš Tišnov	–	Balada	o	bramborovém	salátu,	vystoupení	dramatického	oboru

 16:20	 zš nám. 28. října	–	Koledy	a	vánoční	zpívání,	dětské	pěvecké	vystoupení

 16:40	 zš zahrada	–	Vánoční	zahrada,	dětské	vystoupení

 16:55	 vánoční slovo	starosty	Jiřího	Dospíšila

 17:00	 rozsvícení vánočního stromu

 17:10	 zš Smíškova	–	Jedličky,	vystoupení	pěveckého	sboru

 17:30	 zš Smíškova	–	Vánoční	Smile	Singers,	vystoupení	pěveckého	sboru

 18:00	 ukončení slavnosti

programem provází	 Klára jírovská a žáci zuš Tišnov

slavnost doprovází	 Žesťovy� kvartet zuš
    pod vedením jaroslava halouzky

doprovodny� program:

 14:30–17:00	 adventní cesta radnicí pro děti

 14:00–18:00	 adventní dobročinny� jarmark
	 	 	SŠ	a	ZŠ	Tišnov,	Domov	svaté	Alžběty,	Rodinné	centrum	Studánka,	

Lesní	rodinný	klub	na	Tišnovsku	Kalužníček,	Inspiro,
	 	 ZŠ	Smíškova,	ZŠ	nám.	28.	října,	ZŠ	ZaHRAda	Tišnov,	
	 	 Oči	dokořán,	Církev	adventistů	s.	d.,	
	 	 Centrum	sociálních	služeb	Tišnov,
	 	 Oblastní	charita	Tišnov

na prodejní stánky

klasicky�ch řemesel a dobrot
Tĕs̆it se můz̆ete


