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	 Když	 se	 v	 roce	 1666	
uchýlil	 Isaac	 Newton	
z	 Londýna,	 zaplaveného	
tehdy	 dýmějovým	 mo-
rem,	 do	 roční	 izolace	
odlehlé	 rodinné	 farmy	
v	 Lincolnshire,	 využil	
svou	 karanténu	 k	 for-
mulaci	 všeobecné	 teorie	
gravitace	 a	 vypracování	
matematických	 nástrojů	
diferenciálního	a	integrálního	počtu.	Jen	
pro	pořádek:	bylo	mu	tehdy	24	let.	Rok	
života	 už	 jsme	 i	 my	 strávili	 v	 „ne-nor-
mální“	 izolaci	 mimo	 dosavadní	 běžný	
styl	života.	Pro	řadu	to	bylo	nekonečno	
frustrující	 nemožnosti	 pracovat,	 bavit	
se	 nebo	 se	 volně	 pohybovat.	 Pro	 jiné	
nekonečno	znásobeného	objemu	práce.	
Zatím	je	brzy,	ale	jednou	přijde	den,	kdy	
nám	generace,	která	současnost	nezaži-
la,	položí	otázku:	A	co	jsi	ten	rok	dělal	
ty?	Snad	nebudeme	muset	s	uzarděním	
přiznat,	 že	 jsme	 rok	 seděli	 se	 „založe-
nýma	rukama“	a	čekali,	až	„to“	za	nás	
vyřeší	jiní…	
	 Milé	 čtenářky	 a	 milí	 čtenáři	 Tiš-
novských	 novin,	 dominantními	 tématy	
dalšího	 nového	 a	 o	 cosi	 tlustšího	 vy-
dání	Tišnovských	novin	 jsou	turistická	
příloha	 Křížem krážem Tišnovskem	
a	pozvánky	ze	světa	obžívající	kultury,	
která	zve	na	první	open	air	vystoupení,	
kulturní	 akce	 a	 znovuotevírané	 dveře	
výstavních	prostor,	muzeí	a	snad	i	brzo	
všech	kulturních	stánků.	
	 V	červnu	se	do	Tišnova	po	dvou	letech	
vrátí	 loni	 nerealizovaná	 mineralogická	
výstava	Minerál Tišnov.	Tentokrát	sice	
ve	venkovních	prostorách,	 je	ale	 téma-
tem	pro	Tišnov	natolik	významným,	že	
jsme	se	mu	věnovali	i	v	redakční	repor-
táži.	K	návštěvě	se	znovu	otevírají	dve-

ře	 výstav	 Podhoráckého	
muzea,	 z	 nichž	 jedna	 se	
rovněž	věnuje	tématu	mi-
nerálů.	 To	 Městské mu-
zeum Tišnov	v	Müllerově	
domě	 se	 vrací	 k	 provozu	
po	delší	době,	s	o	to	zají-
mavější	 expozicí	 inspiro-
vanou	 knihou	 Apolenka	
z	modrotisku	a	modrotis-
kovou	 tradicí.	 Otevírá	 se	

i	Galerie Josefa Jambora.	S	novou	vý-
stavou	Opus	Magni.	
	 Dlouho	 ochromenou	 hudební	 scénu	
vyvede	ze	snění	trojice	různotvarých	hu-
debních	vystoupení.	Od	instrumentálních	
tónů	Concentu Moraviae	přes	odloženou	
realizaci	dvou	koncertů	do	jednoho	dvoj-
koncertu	Jazz festu Brno	až	po	rockové	
pecky	Bigbítové noci	v	Železném.	Diva-
delní	scénu	probudí	první	vystoupení	uvá-
dějící	 letní	 akci	 Zahrada pozemských 
rozkoší Hieronyma Bosche	 ve	 Farské	
zahradě.	 A	 kinoprojekce	 festival	 Jeden 
svět.	Všechny	akce	přibližujeme	v	samo-
statných	článcích	v	obsahu	novin.	
	 Inspirací	 pro	 pestřejší	 léto	 pro	 vás	
může	 představovat	 20stránková	 přílo-
ha turistických a regionálních tipů:	
dvanáct	 výletů	 po	 Tišnovsku,	 na	 sto	
míst	 doporučených	 k	 návštěvě,	 známé	
lokality	i	neobjevené	kuriozity.	Doporu-
čujeme	si	sešit	přílohy	ze	středu	novin	
vyjmout	 a	 hezky	 využít	 na	 všech	 ces-
tách	za	přírodou,	zdravím	i	relaxací.	
	 Epidemie	ustupuje.	Místy	však	v	nás	
převládá	 letargie,	 směsice	 rezignace	
a	nedůvěry.	Práce	nám	moc	od	ruky	ne-
jde.	Zadrháváme	se.	Chybujeme.	Zbyteč-
ně	roste	napětí.	Ani	budoucnost	se	nám	
moc	slavit	nechce,	není	jistá.	Kéž	aspoň	
sílící	 jarní	 slunce	vysává	 z	 těla	 i	mysli	
splín	dosavadních	těžkých	časů.

ROK žIVOTA
Vladimír Vecheta



Z ulITY VeN

Epidemie ustupuje, to přiznávají i slabí optimisté. Opatření pole-
vují, to sdělují i vrcholní představitelé. Ulice zaplňují lidé, parkoviš-
tě auta, obchody promazávají dveřní panty a hospodští leští sklo 
pro venkovní zahrádky. I Galerie J. Jambora otevřela venkovní 
výstavu. Z ulity se vyhrnuje sportovní naděje: Proběhl sokolský 
Podchod a cyklojízda župou Pernštejnskou. Na hřiště vyběhla 
basketbalová mládež a pozadu nezůstanou ani další sportovní 
kluby. Děti skončily distanční výuku a k úlevě řady rodičů se vrací 
k pravidelné docházce. I na náměstí se vrátily trhy. Kéž svým ob-
noveným zápalem nenaděláme moc škod, které pak za nás musí 
jiní hasit, jako tomu bylo nedávno v okolních lesích. (vv) 

Foto: Klára Šimečková, HZS JMK, TTV, Vladimír Vecheta
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	 Na	 tomto	 místě	 obvykle	 seznamuji	 čtenáře	
s	novinkami	ze	svých	oblastí.	Tentokrát	uvedu	jen	
několik	krátkých	poznámek	k	nejzajímavějším	bo-
dům:
•	 	Mateřská školka Hony	 –	 probíhá	 společné	

územní	a	stavební	povolení	na	stavebním	úřadu	
a	pevně	věřím,	že	se	letos	uskuteční	i	zadávací	
řízení	na	zhotovitele	stavby.	

•	 	Všechny	 děti hlásící se do prvních tříd	 tiš-
novských	 základních	 škol	 budou	 přijaty.	 Nyní	
je	 těsně	 po	 zápisu,	 budeme	 se	 snažit	 vyhovět	
rodičům	i	při	výběru	jejich	školy.

•	 	Na	 základě	 výsledků	 prvního	 ročníku	 partici-
pativního rozpočtu	 začínáme	 realizovat	 tři	
projekty,	o	kterých	hlasováním	rozhodli	občané	města:	Lesní	
učebna,	3D	skákací	hřiště	a	Externí	defibrilátor.

•	 	Zpracovatel	„Místní strategie adaptace na změnu klimatu 
a mitigační opatření města Tišnova“	z	Fakulty	regionálního	
rozvoje	a	mezinárodních	studií	Mendelovy	univerzity	dokon-
čil	studii.	Ta	potvrdila,	že	Tišnov	je	zeleným	městem	a	péče	
věnovaná	 zeleni	 je	 vidět	 na	 mnoha	 aktuálně	 realizovaných	
projektech,	kde	jsou	zohledňována	tzv.	modro-zelená	řešení.	
Nemění	to	však	nic	na	snaze	pokračovat	v	dalších	aktivitách.	
Pro	úspěšné	uvedení	celé	studie	do	života	bude	důležitá	též	
osvěta,	přednášky,	edukace	a	vysvětlování,	a	to	všem	obča-
nům	města	Tišnova.	

•	 	S	 jistou	 mírou	 nadsázky	 konstatuji,	 že	 jako	 jediné	 město	
v	 České	 republice	 otevíráme	 s	 periodou	 tří	 let	 nový park.	
Po	Parku	pod	kostelem	je	to	nyní	park	Hony.	V	obou	přípa-
dech	se	jedná	o	noblesní	prostor	uvnitř	stávající	zástavby.

	 Gros	svého	zápisníku	chci	věnovat	zamyšlení nad aktuální 
covidovou situací.	Vnímám	totiž	kolem	sebe	velkou	rozpolce-
nost.	Společensky	prospěšná	předsevzetí	a	projevy	pokory	vůči	
šířící	se	epidemii	z	našich	myslí	postupně	mizí.	Na	jedné	straně	
nezvládnutá	pandemie	šířící	se	celou	populací,	na	druhé	straně	
snahy	pandemii	zastavit.	O	tom,	zda	a	jak	úspěšně,	se	určitě	bu-
deme	přesvědčovat	v	budoucnu	ještě	několik	měsíců.	Většinou	
stavíme	na	svých	zkušenostech,	se	kterými	jsme	se	setkali.	Po-
kud	vám	zemřel	někdo	v	rodině	na	covid,	vnímáte	situaci	jinak,	
než	když	vám	zemřel	někdo	na	infarkt	v	důsledku	dluhů	a	neza-
městnanosti,	které	navodila	současná	situace.	Každý	máme	svůj	
úhel	pohledu	založený	na	vlastních	zkušenostech.	Každý	pohled	
má	svá	rizika.	Pokud	celou	ekonomiku	zavřeme,	přinese	to	něja-
ké	riziko.	Pokud	ji	necháme	úplně	otevřenou,	má	to	také	nějaká	
rizika.	V	tom,	kterému	riziku	dáme	přednost,	se	neshodneme.	
Neshodneme	se	na	tom	proto,	že	náš	hodnotový	žebříček	je	po-
měrně	nejednotný.	Neshodneme	se	ani	v	tom,	zda	upřednostní-
me	krátkodobé	či	dlouhodobé	dopady.	Neshodneme	se	 i	proto,	
že	každý	většinou	vidí	trochu	jinou	výseč	populace,	 jinou	část	
celého	tohoto	jevu	zvaného	epidemie.	Na	jedné	straně	stojí	zdra-
ví	a	život	těch	starších	a	nemocných	či	nemocnějších.	Na	druhé	
straně	se	ale	ocitá	 také	zdraví	a	kvalita	vzdělání	 těch	malých	
a	mladších.	Kdo	má	přednost?	Doufám,	že	v	případném	dalším	

pokračování	pandemie	dojde	k	posunu	v	návrzích,	
jak	dále	provozovat	např.	školky	a	školy,	kulturu,	
sportování,	 služby,	 prodejny…	 A	 snad	 to	 budou	
opatření,	 jak	maximálně	neomezit	 občany,	 s	 vel-
kým	 důrazem	 na	 neomezení	 dětí,	 při	 zachování	
slušné	 epidemiologické	 účinnosti	 zavedených	
opatření.	 Spoustu věcí o covidu stále nevíme, 
otázek je mnoho.	
	 Co	však	zůstává,	je,	že	naše	společnost	je	po-
stavena	 na	 solidaritě	 a	 společné	 odpovědnosti.	
Není	možné,	aby	ji	řešil	každý	z	nás	samostatně.	
Všichni	 jsme	 stejně	 frustrovaní	 a	 je	 jedno,	 jestli	
testy	 /	 roušky	 /	 respirátory	 /	 očkování	 obhajuje-
me	 nebo	 ne.	 A	 také	 si	 všímám,	 že	 odpovědnost	

či	respekt	(nazývejte	to,	 jak	chcete)	vůči	covidu	je	také	přímo	
úměrná	tomu,	zda	člověk	covidem	prošel.	Shodneme	se	určitě	
na	 jediném,	že	chceme,	aby	 to	celé	skončilo.	Lišíme	se	pouze	
v	představě,	jak	toho	dosáhneme.	
	 Ale	 chci,	 aby	 můj	 zápisník	 byl	 optimistický.	 Minulý	 týden	
jsem	obdržel	svou	první	dávku	vakcíny.	A	nebojím	se	říct:	běžte	
se	očkovat.	Třeba	z	toho	důvodu,	ať	jste	svědky,	jak	bezvadně	
očkování	 funguje	v	tišnovské	nemocnici.	Byl	to	hodně	pozitiv-
ní	 zážitek	 –	 lidi,	 organizace	 a	 logisticky	 dokonalý	 proces.	 Už	
na	vrátnici	mají	mé	jméno	a	stávám	se	součástí	celého	procesu.	
Omylem	se	zastavuji	v	prvním	patře,	ale	jsem	hned	sestřičkou	
přeposlán	do	patra	druhého.	Pak	vstupuji	do	místnosti,	hned	se	
mě	ujímá	další	sestřička	a	vyplňuji	základní	informace.	Všech-
ny	údaje	znám,	mám	i	potvrzení	od	zaměstnavatele.	Přesto	mě	
nenápadně	 sestřička	 kontroluje.	 Vedle	 sedí	 osmdesátipětiletá	
paní	a	 je	usměvavá.	Právě	 jí	sestřička	vykomunikovala	e-mail	
na	 vnučku.	 Ob	 jedno	 sedí	 dobrovolní	 hasiči	 a	 jsou	 v	 pohodě.	
Jsem	uklidněn	a	sedám	na	kolečkové	křeslo,	kde	jsem	konečně	
zcela	bezbolestně	očkován.	Panuje	zde	oáza	pohody	a	ta	poho-
da	je	nakažlivá	a	já	se	rád	nechávám	nakazit.	Beru	si	kartičku	
a	vyrážím	domů.	Organizace,	soudržnost,	účinnost	a	kvalitu	pro-
cesů.	Cítím	vděčnost,	že	někde	v	systému	na	mě	ta	první	dávka	
Pfizeru	čekala.	Cítím	radost.	A	děkuji	všem,	kdo	pečlivě	indiku-
jí,	vypisují,	směrují,	očkují	a	koordinují…

radnice informuje

Ze ZápISNíKu míSTOSTAROSTY
Martin Sebera
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RekonstRukce tišnovských ulic
	 Stavební	práce	na	ulici	Dvořákova	se	blíží	do	finále.	Hlavní	
páteřní	 rozvod	 kanalizace	 je	 hotový	 a	 rekonstrukce	 vstupuje	
do	své	poslední	fáze,	ve	které	dojde	na	opravu	jednotlivých	do-
movních	přípojek.	Toto	bude	mít	dopad	na	zvýšený	provoz	vozi-
del	stavby	i	v	okolních	ulicích.	Odměnou	za	naši	trpělivost	nám	
potom	bude	na	konci	prázdnin	opravená	kanalizace	včetně	nové-
ho	asfaltového	povrchu	této	důležité	tišnovské	komunikace.
	 V	průběhu	letních	měsíců	bude	zahájena	jedna	z	velkých	inves-
tičních	akcí	v	našem	městě,	a	to	dlouho	očekávaná	rekonstrukce	
ulic	Černohorská	a	Riegrova.	Dodavatelská	firma	bude	realizovat	
opravy	stávajících	silnic,	rekonstrukce	chodníků	i	celého	uličního	
prostoru	podél	komunikací,	rekonstrukce	kanalizace	a	vodovodu.	
Veškeré	 stávající	 přechody	pro	 chodce	budou	obnoveny	a	 řádně	
nasvětleny	a	navíc	dojde	k	vytvoření	hned	několika	nových	míst	
pro	přecházení	chodců.	Asi	největší	změnou	bude	zcela	nový	kru-
hový	objezd,	do	kterého	budou	zaústěny	ulice	Riegrova,	Tyršova,	
Černohorská,	Riegrova	–	k	nemocnici,	Dvořákova	a	Sv.	Čecha.	Po-
kud	bude	realizace	postupovat	dle	naplánovaného	harmonogramu,	
měla	by	být	završena	na	konci	října	2022.	
	 Více	informací	s	podrobnějším	popisem	objízdných	tras	bude	
k	 dispozici	 nejen	 v	 dalších	 vydáních	 Tišnovských	 novin,	 ale	
i	na	stránkách	města.

Prodej městského bytu 1+1 
	 Město	Tišnov	nabízí	k	prodeji	byt	o	velikosti	1+1	 (III.	pat-
ro),	37,53	m2,	do	osobního	vlastnictví.	Byt	se	nachází	na	okraji	
města,	v	klidné	zóně	pod	horou	Květnice,	jedná	se	o	byt	č.	11	
na	ulici	Králova	1667	v	Tišnově.	Byt	byl	v	roce	2013	kompletně	
zrekonstruován,	dům	byl	revitalizován	v	roce	2008.		Prodej	bytu	
proběhne	obálkovou	metodou,	byt	bude	prodán	nejvyšší	nabídce,	
minimální	nabídková	cena	musí	činit	částku	1	870	000	Kč.	
	 Více	 informací	 a	 podmínky	 prodeje	 na	 http://www.tisnov.cz/
uredni-deska	–	Záměr	prodeje	bytu	č.	11	na	ulici	Králova	1667	
v	Tišnově,	vyhlášený	dne	26.	5.	2021,	v	aktualitách	na	webu	města	
Tišnova	nebo	na	e-mailu	katerina.smetanova@tisnov.cz.	Předání	
bytu	po	podepsání	kupní	smlouvy,	uhrazení	kupní	ceny	a	nákladů	
spojených	s	prodejem,	zápisu	do	katastru	nemovitostí.

obnovení břenkova kříže
	 Římskokatolická	farnost	a	město	Tišnov	srdečně	zvou	obča-
ny	k	slavnostnímu	požehnání	kříže	na	ulici	Lomnická.	
	 Požehnání	se	uskuteční	v	pátek 11. 6. 2021 v 18.00 hod.	
u	kříže,	na	jehož	opravě	se	podílelo	město	Tišnov	a	farníci.	Au-
torem	památky	je	sochař	Josef	Břenek	(1820–1877)	a	byla	poří-
zena	manžely	Františkem	a	Antonií	Zelinkovými	roku	1866.

vakcinace v tišnovské nemocnici
	 Očkování	proti	onemocnění	COVID-19	v	Tišnově	je	v	plném	
proudu.	V	období	od	ledna	do	května	zde	bylo	využito	více než 
10 000 dávek.	Očkování	v	Tišnovské	nemocnici	probíhá	ve	dru-
hém	a	třetím	nadzemním	podlaží	tzv.	přístavby.	Předem	objedna-
ní	pacienti	jsou	zde	očkováni	každý	pracovní	den.	
	 Pokud	 si	 nevíte	 rady	 s	 registrací	 k	 očkování	 přes	 internet	
a	nemáte	se	s	prosbou	o	pomoc	na	koho	obrátit,	můžete	využít	
pomoc,	kterou	nabízí	Městský	úřad	Tišnov.	Pracovníci	Odboru	
sociálních	věcí	 jsou	Vám	k	dispozici	na jednom z telefonních 
čísel 734 175 031 nebo 734 175 032	(pondělí	a	středa	8–17	

AKTuálNě Z měSTA
Jiří Dvořák, Klára Šimečková, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Obnovení Břenkova kříže na Lomnické ulici.

Prodej městského bytu na ulici Králova 1667.
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hod.,	úterý	a	čtvrtek	8–14	hod.,	pátek	8–13	hod.).	Od	začátku	
provozu	 telefonní	 linky,	 která	 byla	 spuštěna	 v	 lednu,	 využilo	
praktické	pomoci	s	vytvořením	registrace	více	než	130	osob.

Zveme vÁs do Parku hony Za kukýrnou 
	 Nový	park	vyrostl	mezi	bytovými	domy	na	ulici	Dlouhá	a	ro-
dinnými	domky	v	ulici	Na	Honech.	Pomyslně	propojuje	Květnici	
a	Klucaninu	 a	 tvoří	 jakousi	 zelenou	páteř	 této	 lokality.	Práce	
na	 dlouho	 očekávaném	 parku	 byly	 zahájeny	 v	 září	 2020.	 Ná-
klady	na	realizaci	činily	6,5	mil.	Kč.	Realizace	díla	 je	spolufi-
nancována	z	prostředků	EU,	z	Evropského	fondu	pro	regionální	

rozvoj,	v	rámci	operačního	programu	Životní	prostředí.	Celková	
výše	dotace	je	1	917	486,81	Kč	a	zbytek	hradí	město	Tišnov	ze	
svého	 rozpočtu.	 Žádost	 o	 dotaci	 byla	 podána	 v	 rámci	 dotační	
výzvy	vypsané	MAS	Brána	Vysočiny.	
	 Slavnostního	přestřižení	pásky	se	ve	středu	5.	května	2021	
ujali	za	zhotovitele	PORR	a.	s.	Dopravní	a	inženýrské	stavby,	Ob-
last	Morava	Ing.	Miroslav	Šebesta,	stavbyvedoucí,	autorka	ná-
vrhu	parku	a	projektantka	Ing.	Eva	Wágnerová	a	místostarosta	
Ing.	Karel	Souček.	Hlavním	stavbyvedoucím	z	firmy	PORR	a.	s.	
byl	 Ing.	 Tomáš	 Nentvich,	 TDS	 (technický	 dozor	 stavebníka)	
Ing.	Ivo	Doležal.	Starosta	Tišnova	Jiří	Dospíšil	poděkoval	také	
pracovníkům	Odboru	investic	a	projektové	podpory	Městského	
úřadu	Tišnov	–	Ing.	Mirce	Vyhňákové	–	vedoucí	odboru,	Sabině	
Dvořákové	a	Ing.	Zbyňku	Košťálovi.	Po	slavnostním	aktu	pro-
běhla	neformální	komentovaná	prohlídka	parku.
	 Více	 informací	k	novému	Parku	Hony	za	Kukýrnou	najdete	
v	Tišnovských	novinách	č.	5.	Fotky	z	oficiálního	otevření	parku	
a	přestřižení	pásky	naleznete	na	Facebooku	města.

vyjÁdření starosty jiřího dosPíšila
k situaci na novém hřbitově
	 „V	poslední	době	se	vyskytlo	více	dotazů	a	připomínek	k	zá-
sahům	do	zeleně	v	prostoru	na	novém	hřbitově.	Jsem	si	vědom	
toho,	že	návštěvníci	hřbitova	a	majitelé	hrobů	mohli	být	překva-
peni	tímto	zásahem,	a	to	ačkoliv	tyto	změny	byly	s	některými	
majiteli	hrobových	míst	komunikovány.	Všem,	kterých	se	zásah	
dotkl,	se	omlouvám.	Brzy	bude	sjednána	náprava	ve	formě	vysá-
zení	nové	zeleně	a	věříme,	že	důstojnost	a	pieta	nového	hřbitova	
budou	zachovány.“

Foto: archiv městaSlavnostní otevření nového Parku Hony za Kukýrnou.

PodPořme místní Podnikatele, 
obchody a služby 

	 Tato	myšlenka	není	nijak	převratná	a	určitě	už	napadla	
spousty	dalších	 lidí.	Někteří	z	nás	už	 tak	činí	a	někteří	
se	třeba	k	tomu	teprve	chystají.	Denně	se	na	nás	z	mé-
dií	řítí	informace,	že	podnikatelskému	sektoru	a	firmám	
se	bude	dařit	výrazně	hůře	a	někteří	dokonce	zaniknou	
v	 důsledku	 dopadu	 pandemie	 COVID-19.	 Pojďme tedy 
my, na které tato situace měla mírnější dopad, pomo-
ci ostatním, kteří s ohledem na naše společné zdra-
ví nemohli provozovat svoje podnikání a služby.	Kdy	
jindy	pomoci	místním	podnikatelům,	 firmám,	obchodům	
a	službám	než	právě	dnes,	kdy	dochází	k	postupnému	roz-
volňování.	Kdy	se	potřebují	místní	firmy	nadechnout,	aby	
věděly,	že	o	ně	a	o	jejich	služby,	které	nabízí	v	našem	měs-
tě	a	 jeho	okolí,	máme	stále	zájem.	Pokud	totiž	chceme,	
aby	ta	daná	služba	tady	byla	i	za	měsíc,	nic	jiného	nám	
nezbývá.	Nikdo	jiný	to	za	nás	neudělá.	Děkuji těm, kteří 
již tak činí, a zároveň těm, kteří se k tomu chystají.	
Přeji	Vám	krásné	a	pohodové	dny.

Aleš Navrátil, místostarosta města Tišnova

poděkování

 Dobrý den, v sobotu 1. 5. 2021 jsme měli s manželem svat-
bu na tišnovské radnici a musím říct, že jsme opravdu velmi 
rádi, že jsme si pro náš velký den vybrali právě toto místo. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali těm, kteří mají zásluhu 
na tom, že na tento den budeme dlouho velmi rádi vzpomínat.
 Už od začátku jsme byli velmi spokojeni s komunikací 
s paní Hamerníkovou a paní Dvořákovou z matriky, kdy vše 
bylo vyřešeno rychle a k naší spokojenosti. Rovněž prosto-
ry radnice jsou moc pěkné, schodiště přímo vybízí k prvním 
fotkám po obřadu. 
 Největší dík ale patří Mgr. Pavle Veselé Hanusové, která 
z obřadu udělala nezapomenutelný zážitek. Opravdu jsme 
si lepší oddávající nemohli přát. Nejenže je paní oddávající 
opravdu velmi sympatická žena, ale její svatební řeč byla ne-
skutečně krásná a dojemná, jedno oko nezůstalo suché. Paní 
oddávající měla pár dní před obřadem tajnou komunikaci s že-
nichem, takže proslov byl přímo na míru a pro nevěstu i hosty 
to bylo krásné překvapení. 
Přejeme paní Veselé Hanusové spoustu dalších spokojených 
novomanželů. 

Novomanželé Macovi
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	 Problematiku	 provozoven	 upravuje	 ustanovení	 §	 17	 živ-
nostenského	zákona.	Provozovnou	se	rozumí	prostor,	v	němž	
je	 živnost	 provozována.	 Za	 provozovnu	 se	 považuje	 i	 automat	
nebo	obdobné	zařízení	sloužící	k	prodeji	zboží	nebo	poskytování	
služeb	 a	 mobilní	 provozovna	 –	 tedy	 provozovna,	 která	 je	 pře-
místitelná	a	není	umístěna	na	jednom	místě	po	dobu	delší	než	
tři	 měsíce.	 Živnost	 může	 být	 provozována	 i	 ve	 více	 provozov-
nách,	pokud	podnikatel	má	právní	důvod	pro	jejich	užívání.	Pod-
nikatelský	subjekt	(dále	jen	podnikatel)	tedy	může	provozovat	
jednu	živnost	i	ve	více	provozovnách	nebo	více	živností	v	jedné	
provozovně.	Nejčastěji	se	jedná	o	obchody	nebo	prostory	určené	
k	poskytování	služeb	–	kadeřnictví,	restaurace,	dílny	apod.	
	 Vedle	toho	pojem	sídlo	je	spojován	s	adresou,	kde	se	podnika-
tel	rozhoduje,	řídí	svoji	činnost	(své	podnikání)	–	tedy	adresou	
pro	fakturaci,	vyřizování	telefonů,	na	které	je	přebíraná	úřední	
a	jiná	korespondence.	S	touto	adresou	fyzická	nebo	právnická	
osoba	uzavírá	smlouvy,	vystavuje	faktury.	Sídlo	podnikatele	 je	
jen	jedno	a	platí	pro	všechny	jeho	živnosti.	Nelze	mít	více	adres	
sídel.	Ovšem	na	rozdíl	od	provozovny	musí	mít	podnikatel	ales-
poň	jedno	sídlo	vždy.
	 Fakticky	 mohou	 být	 provozovna	 i	 sídlo	 umístěny	 v	 jednom	
objektu,	respektive	na	stejné	adrese.	
	 Adresu	sídla	si	volí	podnikatel	podle	vlastní	úvahy.	U	fyzické	
osoby	podnikající	se	nejčastěji	 jedná	o	adresu	trvalého	bydliš-
tě,	ale	sídlo	může	být	i	na	zcela	odlišné	adrese,	v	tom	případě	
musí	podnikatel	prokázat právní důvod pro užívání prostor, 
v nichž má na území České republiky sídlo	(nejčastěji	v	pří-
padě	podnikatelů,	kteří	mají	bydliště	na	adrese	sídla	ohlašovny	
neboli	adrese	obecního	úřadu).	Dokladem	pro	prokázání	užívání	
prostor	může	být	například	nájemní	smlouva,	výpis	z	katastru	
nemovitostí,	písemný	souhlas	vlastníka	nemovitosti	s	užíváním	
prostor	 	 atd.	Sídlo	právnické	osoby	bývá	určeno	v	 zakladatel-
ském	dokumentu	a	jeho	změna	je	možná	po	změně	tohoto	doku-
mentu,	respektive	po	propsání	této	změny	do	obchodního	nebo	
obdobného	rejstříku	na	návrh	podnikatele.
	 Pokud	někdo	podniká	například	v	oboru	zednictví	nebo	tesař-
ství,	 takže	 jeho	 pracovištěm	 jsou	 různé	 stavby,	 není	 v	 takovém	
případě	povinen	provozovnu	živnostenskému	úřadu	oznámit,	ne-
boť	výkon	své	živnosti	provádí	u	klientů.	Nejedná	se	tedy	o	stálou	
provozovnu,	k	níž	by	měl	podnikatel	vlastnické	či	užívací	právo,	
v	 některých	 případech	 nemusí	 jít	 ani	 o	 zkolaudované	 prostory,	
např.	 rozestavěné	 stavby.	 Pokud	 by	 se	 však	 jednalo	 například	
o	dílnu,	kde	by	něco	v	rámci	své	podnikatelské	činnosti	zhotovoval	
či	upravoval,	již	by	se	jednalo	o	provozovnu	a	podnikatel	by	měl	po-
vinnost	oznámit	zahájení	na	této	provozovně	(v	těchto	prostorách).
	 V	případě,	kdy	je	v	sídle,	které	je	i	trvalým	bydlištěm	podni-
katele,	vykonávaná	v	plném	nebo	částečném	rozsahu	činnost,	
která	 je	uvedena	 v	 obsahové	náplni	 některé	 živnosti,	 bude	 se	
pak	 jednat	 zároveň	 o	 provozovnu,	 protože	 je	 to	 prostor,	 kde	
je	živnost	provozována.	Každý	případ	se	musí	řešit	s	ohledem	
na	konkrétní	situaci.	V	případě,	že	budete	váhat,	se	raději	obrať-
te	na	živnostenský	úřad.
	 Sídlem	 je	 tedy	 jakékoliv	 místo,	 odkud	 je	 činnost	 řízena.	
V	okamžiku,	kdy	je	v	tomto	místě	činnost,	která	je	uvedena	v	ob-

sahové	 náplni	 některé	 živnosti,	 byť	 jen	 částečně	 vykonávána,	
jedná	 se	 o	 provozovnu.	 Pokud	 si	 podnikatel	 přesto	 není	 jistý,	
měl	by	se	informovat	na	živnostenském	úřadě.

Oznámení vzniku a zániku provozovny
	 Podnikatel	 musí	 zahájení	 a	 ukončení	 provozování	 živnosti	
v	 provozovně	 (mimo	 automaty	 a	 mobilní	 provozovny)	 předem	
oznámit	živnostenskému	úřadu.	V	oznámení	podnikatel	uvede:
•	 obchodní	firmu	nebo	název	nebo	jméno	a	příjmení
•	 identifikační	číslo	osoby
•	 	adresu	provozovny,	popřípadě	její	umístění	a	předmět	podni-

kání	v	této	provozovně,	u	živnosti	volné	obor	činnosti
•	 	datum	zahájení	(ukončení)	provozování	živnosti	v	provozovně	
	 Oznámení	 lze	provést	u	kteréhokoliv	živnostenského	úřadu	
na	území	ČR.	

Každá provozovna musí být řádně označena
	 Živnostenský	zákon	v	§	17	odst.	7	a	8	taktéž	stanoví	povin-
nost	označení	provozovny.	Ta	musí	být	trvale a zvenčí viditelně 
označena:
•	 	obchodní	firmou	nebo	názvem	nebo	jménem	a	příjmením	pod-

nikatele	
•	 jeho	identifikačním	číslem	
•	 	mobilní	 provozovna	 nebo	 automat	 musí	 být	 označeny	 dále	

i	údajem	o	sídle	podnikatele

	 Provozovna	určená	pro	prodej zboží nebo poskytování slu-
žeb spotřebitelům	musí	být	trvale a zvenčí viditelně označe-
na také:
•	 	jménem	a	příjmením	osoby	odpovědné	za	činnost	provozovny,	

s	výjimkou	automatů
•	 	prodejní	nebo	provozní	dobou	určenou	pro	styk	se	spotřebite-

li,	nejedná-li	se	o	mobilní	provozovnu	nebo	automat
•	 	kategorií	a	 třídou	u	ubytovacího	zařízení	poskytujícího	pře-

chodné	ubytování

	 Stejně	 jako	 označení	 provozovny	 je	 v	 §	 31	 odst.	 2	 živnos-
tenského	 zákona	 ustanovena	 povinnost	 podnikatele	 viditelně 
označit obchodní firmou,	 popřípadě	 názvem,	 nebo	 jménem 
a příjmením a identifikačním číslem osoby	 objekt,	 v	 němž	
má	sídlo,	 liší-li	se	od	bydliště	podnikatele.	Jak	 jsme	uvedli	 již	
výše,	podnikatel	 je	povinen	na žádost živnostenského úřadu 
prokázat právní důvod pro užívání prostor,	v	nichž	má	v	Čes-
ké	republice	umístěno	sídlo.	Toto	neplatí,	pokud	má	podnikatel	
sídlo	totožné	se	svým	bydlištěm	(trvalým	pobytem),	pokud	není	
na	adrese	sídla	ohlašovny	(sídla	obecního	úřadu),	zvláštní	mat-
riky	nebo	na	adrese	sídla	správního	orgánu,	který	úředně	zrušil	
údaj	o	místu	hlášeného	pobytu	na	území	ČR.
	 Nesprávné nebo zcela chybějící označení sídla	 je	
dle	§	62	odst.	1	písm.	k)	živnostenského	zákona	přestupkem,	
za	 který	 živnostenský	 úřad	 může	 uložit	 pokutu až do výše 
100 000 Kč.
	 O	 povinnostech	 souvisejících	 s	 provozovnami	 a	 případných	
sankcích	za	jejich	nedodržování	napíšeme	příště.

pROVOZOVNY A SídlA dle žIVNOSTeNSKÉHO ZáKONA 
Martina Tichá, Odbor dopravy a živnostenského úřadu 
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Dobrý den, slečno Bc. et Bc. Sukeníková, můžete mi prosím 
vysvětlit, z jakého důvodu se likvidují keře mezi řadami hro-
bů na „novém“ hřbitově? Nevím o tom, že by někomu vadily 
nebo někam zasahovaly, navíc téměř nic z těchto stálezele-
ných keřů na hroby nepadalo. Pokud jde o nějakou obnovu 
hřbitova a budou se sázet nové keře, tak je zřejmé, že v této 
nekvalitní půdě mezi hroby velmi těžko něco poroste, navíc 
bude trvat docela dlouho, než nové keře vyrostou a zapojí se. 
Ale to určitě Vám, jako odborníkovi z oboru, nemusím psát. 
Byl nutný takový zásah? Byla jste se tam podívat? Nestačilo 
pouze keře ostříhat, případně některé vyměnit či doplnit? 
Určitě by to vyšlo levněji. K hřbitovu patří zeleň a my na ni 
teď budeme několik let čekat. Myslím, že v Tišnově je velká 
spousta míst, která by potřebovala prioritně obnovit, ale roz-
hodně k nim nepatří prostor mezi těmito hroby.
Vážená	paní	Drhlíková,	v	části	nového	hřbitova	probíhá	obnova	
zeleně.	Jde	o	dvě	řady	mezi	dvojhroby	a	dvě	řady	mezi	jednohro-
by.	Šlo	o	nesourodou	skupinu	dřevin,	kdy	část	vysadilo	město	
a	 část	 sami	 nájemci	 okolních	 hrobových	 míst.	 V	 minulosti	 to	
bylo	řešeno	obdobným	způsobem	jako	nyní	–	dosavadní	dřeviny	
byly	v	části	hřbitova	odstraněny	a	nahrazeny	novými.	Bohužel	
se	nemyslelo	na	odstranění	pařezů	a	kultivaci	hlíny.	Vyřezané	
plochy	 byly	 překryty	 mulčovací	 fólií	 a	 v	 úzkých	 pruzích	 mezi	
hroby	do	nepřipravené	půdy	proběhla	nová	výsadba.	Půda	zde	
není	 natolik	 nekvalitní,	 jen	 jí	 nebyla	 věnována	 péče,	 a	 přesto	
některé	dřeviny	stačily	narůst	do	větších	rozměrů.	Nepovažuji	
za	vhodné	tento	postup	opakovat	a	po	několika	letech	obnovo-
vat	výsadbu,	aby	nepřerostla	možnosti	tohoto	malého	stanoviště	
a	poškozovala	základy	pomníků	či	obrub.	Bude	zde	vysazen	živý	
plot,	stejný	jako	se	již	na	novém	hřbitově	nachází	a	kterému	se	
tu	daří.	Bude	se	dobře	udržovat,	nebude	lidem	zasahovat	do	po-
mníků	a	nebude	nutné	jej	za	pár	let	odstraňovat.	
Na	 vysazenou	 zeleň	 si	 nájemci	 těchto	 hrobových	 míst	 často	
stěžovali,	 například	 na	 zasahování	 větví	 do	 hrobových	 míst,	
do	 chodníků	 a	 na	 padání	 „nepořádku“	 –	 jehliček,	 šupinových	
listů,	šišek	a	jiných	plodů.	S	nájemci,	kteří	v	této	části	hřbitova	
vysadili	mezi	hrobová	místa	zeleň,	jsme	v	průběhu	zimy	komuni-
kovali	a	informovali	je	o	plánované	akci.	Někteří	si	proto	dřeviny	
přesadili	jinam.	
Rozumím,	že	v	kontextu	situace,	kdy	na	hřbitově	probíhá	stavba	
smuteční	síně	a	ještě	dochází	k	obnově	části	zeleně,	nevypadá	
prostor	dobře.	Není	to	ale	na	dlouho.	Výsadba	nových	keřů	za-
nedlouho	začne,	porostou	spolu	se	stavbou,	a	jakmile	bude	do-
končena	i	nová	smuteční	zahrada,	bude	nový	hřbitov	důstojným	
a	upraveným	místem,	na	které	můžeme	být	pyšní.	
Ohledně	Vašeho	návrhu	míst,	která	by	prioritně	potřebovala	ob-
novit,	se	na	mě	můžete	kdykoli	obrátit,	veškeré	kontaktní	údaje	
na	mě	máte.	
Bc. et Bc. Yara Sukeníková / vedoucí Odboru správy majetku a ko-
munálních služeb

Dobrý den, zpravodaj města je kvalitně vytisknut. Ale: – 
proč tolik stránek o vzdělávání? – proč neustále Penzion? 

Samozřejmě školky různého druhu jsou samozřejmostí i jin-
de nejenom v Tišnově. Penziony jakbysmet. Jsem ve střed-
ním věku a článek o staré Tišnovce byl bomba. Doufám v po-
kračování. Též by neuškodilo více článků o přírodě. Martina
Dobrý	den,	Tišnovské	noviny	jsou	ve	standardních	časech	mno-
hem	proporčnější	co	do	skladby	jejich	obsahu.	Bohužel	se	dnes	
nacházíme	v	době,	která	standardní	není,	což	je	vidět	například	
z	 minimálního	 počtu	 informací	 například	 z	 kultury	 či	 sportu.	
A	tak	jako	se	postupně	probouzejí	různá	odvětví	našeho	života,	
tak	v	tomto	čísle	bylo	dobré	dopřát	opět	hlasu	z	oblasti	vzdělá-
vání,	když	jiná	témata	neměla	svoji	tradiční	náplň.
Článek	o	sociálních	službách	nebyl	jen	o	penzionu,	ale	o	bohaté	
nabídce	 služeb	 z	 této	 oblasti,	 abychom	 čtenářům	 poskytli	 as-
poň	základní	orientaci,	podobně,	jako	tomu	bylo	při	představení	
zdravotních	služeb.
Moc	nás	těší,	že	oceňujete	články	o	přírodě,	a	tak	jako	Vy	pre-
ferujete	tento	okruh	zájmu,	tak	se	snažíme	o	to,	abychom	potě-
šili	co	nejširší	škálu	zájmů	čtenářů.	Věříme,	že	se	opět	vrátíme	
do	normálu	a	tematický	záběr	bude	opět	co	nejširší.
Přejeme	pohodové	dny	a	brzký	návrat	k	běžnému	životu.
Mgr. Pavel Hanák / dramaturg, produkční, vedoucí TN a TTV

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zdali má město nějaký 
záměr postavit vyžití pro teenagery v podobě skateparku. 
Myslím si, že by tento park byl velmi využitý. V Tišnově je 
spousta vyžití pro školkové děti i děti prvního stupně. Jenže 
děti rostou a pro teenagery je zde sportovního vyžití, které 
by je nejvíce bavilo (skate, brusle, bmx, koloběžky), napros-
to zoufalý nedostatek. Děkuji za odpověď. Jindřiška Halvová
Dobrý	den,	zbudování	skateparku	je	v	současnosti	závislé	hlavně	
na	rozpočtu,	v	plánu	pro	letošní	rok	není,	situace	v	příštím	roce	
může	být	ale	jiná,	příznivější.	Co	se	týká	jiného	Vámi	zmíněného	
vyžití	–	pro	brusle,	bmx	i	koloběžky	hojně	slouží	i	cyklostezky,	
navíc	pro	bmx	lze	využít	pumptrack	dráhu	u	nového	hřbitova.
Ing. Karel Souček, 1. místostarosta města

Dobrý den, chci se zeptat, pokud bude na hřišti na Hornic-
ké opravdu realizované skákací hřiště, znamená to, že bude 
odstraněn stávající pingpongový stůl, případně i koš na bas-
ketbal? Byla by to škoda... Veronika Slámová
Dobrý	den,	definitivní	podoba	a	rozměry	skákacího	hřiště	se	bu-
dou	ještě	projednávat.	Koš	na	basketbal	zůstane	na	svém	místě.
Odbor správy majetku a komunálních služeb

Dobrý den, jenom dotaz. Máte zprávy, že pro T-mobile se 
bude dělat optická síť v Tišnově? Honza Starý
Dobrý	den,	pane	Starý,	T-Mobile	oslovilo	město	Tišnov	s	poža-
davkem	o	optické	zasíťování,	takže	jednání	ohledně	této	skuteč-
nosti	jsou	teprve	v	počátcích.
Radim Král / Odbor správy majetku a komunálních služeb

OTáZKY
A OdpOVědI

Ještě nemáte mobilní rozhlas?

on-line registrace na
tisnov.mobilnirozhlas.cz
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sdělení zastupitele

	 Začalo	nám	 jaro	a	 to	 je	období	spojené	s	pro-
bouzením	přírody	 a	 se	 zelenou	barvou	 trávy,	 lis-
tů	stromů	a	dominantní	zelená	barva	se	objevuje	
také	na	polích	a	loukách.	
	 V	 symbolice	 barev	 je	 zelená	 barvou	 přírody,	
rovnováhy,	 klidu	 a	 naděje	 a	 působí	 uklidňujícím	
dojmem.
	 Stejným	dojmem	na	mne	působí	člověk,	které-
ho	osobně	znám	mnoho	roků	a	který	reprezentuje	
na	Tišnovsku	zelenou	barvu	také	jako	člen	Zastu-
pitelstva	města	Tišnova	za	Zelené	Tišnov,	pan	Jan 
Křehlík,	 věčný	 optimista,	 zaměstnanec	 společ-
nosti	kabelové	televize,	a	jak	o	něm	říkávaly	naše	
děti,	když	byly	malé,	„ten	pán	s	tím	internetem“.
	 Jsem	velmi	rád,	že	nám	oficiální	zpravodaj	vydávaný	pro	obča-
ny	města	Tišnova	umožnil	zveřejnit	náš	rozhovor	a	že	Vám	mohu	
položit	několik	otázek,	které	obsáhnou	alespoň	část	nevyřčených	
dotazů,	na	které	obvykle	není	dostatek	prostoru.

Pane Křehlíku, titulek našeho rozhovoru je „Zelená barva 
– barva jara a naděje“. Můžete čtenářům prozradit, která je 
Vaše nejoblíbenější barva a proč?
Vážený	pane	doktore,	předně	Vám	děkuji	 za	zájem	a	zajímavý	
úvod.	Asi	čekáte,	že	řeknu	zelená,	ale	je	to	především	její	odstín	
khaki.	 Neumím	 si	 představit	 jít	 do	 přírody	 v	 modré	 větrovce.	
V	khaki	se	cítím	nejlépe.

Zastáváte veřejnou funkci, která je velmi zavazující. 
Na druhé straně jste také řadovým tišnovským občanem, 
který zde žije, vychovává svoje děti, pracuje zde a zapojuje 
se do každodenního dění tohoto města. Co se Vám na životě 
v Tišnově líbí?
Tišnov	 je	bezpochyby	úžasné	a	bezpečné	město	s	překrásným	
okolím.	Proto	jsem	si	ho	před	sedmatřiceti	 lety	vybral	za	svůj	
nový	domov.	Tišnov	je	město	plné	kultury,	spolků	a	příležitostí	
pro	děti.	Z	osobní	zkušenosti	mohu	vyzdvihnout	kvalitní	škol-
ky,	školy,	Sokol,	ZUŠ,	Gymnázium,	RC	Studánka,	SVČ	Inspiro	
a	v	neposlední	řadě	dětský	oddíl	Brďo.

Co se Vám naopak nelíbí a chtěl byste za spoluúčasti občanů 
změnit?
To,	co	se	nelíbí	jednomu,	může	být	pro	toho	druhého	dobré	a	na-
opak.	 Myslím,	 že	 nejsem	 v	 tak	 silné	 pozici,	 abych	 sám	 mohl	
měnit	to,	co	se	nelíbí	mně,	navíc	některé	věci	už	ani	změnit	ne-
lze.	Přesto	považuji	za	důležité	se	o	tu	změnu	alespoň	pokusit.	
Výstižnější	mi	ale	přijdou	slova	pečovat,	starat	se,	zajímat	se,	
spravovat.	Důležité	je	to	všechno	dělat	se	spoluobčany,	sousedy.	
Proto	mě	například	mrzí	zrušení	komise	pro	rozvoj	města,	kam	
jsem	 rád	 chodil	 na	 jednání	 a	kde	 se	 dalo	 ledacos	 prodiskuto-
vat	a	navrhnout.	Víte,	co	mě	před	čtrnácti	lety	přivedlo	ke	ko-
munální	politice?	Kniha	Citadela	od	Exupéryho,	 zejména	 rada	
panovníka	svému	nástupci:	„Ocitla	se	tvá	země	v	úpadku?	Suď	
sama	sebe:	jsi	z	ní.“	A	tohle	je	podle	mého	názoru	dobrá	cesta	
ke	změně	všeho,	co	se	nám	nelíbí.

Nemohu opomenout Vaše aktivní působení 
v oblasti životního prostředí. Donedávna jste 
byl dokonce předsedou komise životního pro-
středí města Tišnova. V reportáži TTV ze dne 
17. 8. 2017 jste se společně s panem doc. La-
cinou vyjadřoval k problematice biokoridorů 
v Tišnově. 
Můžete teď, s odstupem času, tišnovským ob-
čanům popsat, jak se podařilo tuto koncepci 
realizovat a jaká je současná situace?
Tak	to	je	milé,	že	se	na	biokoridor	ptáte	a	že	připo-
mínáte	pana	doc.	Lacinu.	Jednání	komise	životní-
ho	prostředí	za	jeho	účasti	jsou	nezapomenutelná.	
První	etapa	biokoridoru	už	je	díky	úsilí	MAS	Brá-

na	Vysočiny	založena.	Prostředky	se	jim	podařilo	zajistit	z	ope-
račního	programu	životního	prostředí	EU.

Jak spolupracujete s ostatními členy zastupitelstva na pro-
sazování zájmů tišnovských občanů?
Jak	asi	víte,	v	zastupitelstvu	jsem	v	opozici.	Koalice	nebyla	nabíd-
nuta	STAN	a	ČSSD,	Zelení	Tišnov	nabídku	na	účast	v	koalici	nepři-
jali.	Komunikace	se	mnou	se	omezuje	v	podstatě	jen	na	polemiku	
při	jednáních	zastupitelstva.	Demokracii	vnímám	jako	diskusi,	jako	
hovor	mezi	rovnými.	Spolupráce	je	založena	na	komunikaci.	Té	se	
ve	vztahu	koalice	a	opozice	podle	mého	vůbec	nedaří.	Zajímavá	je	
spolupráce	s	kolegou	zastupitelem	Ing.	Komprsem.	Často	dospěje-
me	ke	stejnému	názoru	na	projednávané	materiály,	každý	ale	z	vel-
mi	rozdílného	úhlu	pohledu.	To	mě	velmi	obohacuje.

Pan místostarosta doktor Sebera Vás na jednání zastupitel-
stva dne 14. 12. 2020 vyzval svým příspěvkem v části „Růz-
né“ k tomu, abyste se veřejně zpovídal nebo snad obhajoval 
z Vašeho svobodného práva volit pro nebo proti, případně se 
zdržet hlasování. Aby čtenářům bylo zřejmé, na co se ptám, 
připomenu doslovnou citaci pana místostarosty doktora Se-
bery: „Já teďka sám nevím, koho zastupujete, pane Křehlí-
ku. Myslel jsem si, že jsou to tišnovští občané.“
Jak na Vás zapůsobila, dle mého názoru, velmi eticky ne-
vhodná část z tohoto jednání zastupitelstva?
Prosincové	jednání	zaujalo	hodně	lidí.	Myslím,	že	je	dobře,	když	
mají	občané	zájem	o	dění	v	zastupitelstvu.	Mně	osobně	byl	způsob,	
jakým	byla	vedena	tato	disputace,	velmi	nepříjemný.	S	odstupem	
musím	konstatovat,	 že	 je	 bezesporu	potřebné	 sledovat,	 jak	kdo	
v	zastupitelstvu	pracuje	a	hlasuje.	Ovšem	není	správné	z	prostého	
součtu	hlasování	vyvozovat	závěry	bez	důkazů.	Forma	mého	hla-
sování	neznamená,	že	nepřeji	oblasti	školství.	Takový	závěr	může	
být	logickým	klamem,	faulem.	Předkládané	materiály	mě	prostě	
nepřesvědčily	tak,	abych	je	podpořil.

Článek redakci zaslal pan zastupitel Jan Křehlík a je otištěn na zá-
kladě § 4a zákona  č. 46/2000 Sb. Příspěvek není redakčním člán-
kem. Autor příspěvku není redaktorem Tišnovských novin.

 Celý text rozhovoru je uveřejněn na www.tisnovskenoviny.cz

ZeleNá BARVA – BARVA JARA A NAděJe
Dušan Kalášek
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názory a polemiky

	 Dobrý	den,	obracím	se	na	vás	s	dota-
zem	na	vhodnost	úvahy	o	 budování	 sin-
gletrailové	tratě	na	Klucanině.
	 Opravdu	si	myslíte,	že	v	dnešní	době,	
kdy	snad	už	každý	chápe,	jak	moc	je	pří-
roda	 poškozená	 jednak	 vlivem	 sucha,	
kůrovcem	a	nečistého	ovzduší,	ale	i	vel-
mi	 neukázněným	 chováním	 návštěvníků	
lesa,	je	rozumné	ještě	budovat	tyto	tratě	
jako	další	rušivý	element	do	přírody?
	 Jako	 myslivec	 v	 Klucanině	 trávím	
mnoho	času	a	vím,	co	se	kolem	této	tratě	
dělo	před	vydáním	jejího	zákazu.
	 Na	jedné	straně	se	za	nemalé	náklady	
vysazují	biopásy	a	biokoridory	a	na	stra-
ně	druhé	si	nevážíme	zbytků	té	pravé	pří-
rody,	 která	 tu	 byla	 a	 patří	 k	 nám.	 Jsme	
odjakživa	její	součástí.	Ona	nás	nepotře-
buje,	ale	my	ji	ano!

	 Vážený	 pane	 Mynáři,	 je	 pravda,	 že	
jedním	 z	 bodů,	 které	 si	 vedení	 města	
vytklo	pro	toto	volební	období,	je	zpra-
cování	 studie	 singletrailů.	 Na	 ní	 také	
aktuálně	pracujeme.
	 Pokud	 jde	 o	 Klucaninu,	 mohu	 Vás	
však	ujistit	a	uklidnit,	že	vedení	měs-
ta	 o	 vybudování	 singletrailů	 na	 tomto	
kopci	neuvažuje.
	 Uvědomujeme	si,	 že	se	 jedná	o	pří-
městský	 les,	 který	 je	 hojně	 navštěvo-
ván	místními	obyvateli.	A	 to	 je	dobře.	
Díky	 rozhledně	 a	 naučné	 stezce	 sem	
přijíždí	 i	 mimotišnovští	 návštěvníci.	
Jsme	 toho	 názoru,	 že	 Klucanina	 by	
tedy	měla	být	„vyhrazena“	pouze	pěším	
a	případně	běžcům.

	 Aktuálně	 zpracovávaná	 studie	 sin-
gletrailů	 prověřuje	 možnosti	 jejich	
vybudování	 v	 kopcích	 mezi	 Březinou	
a	Předklášteřím.
	 Neukázněné	 chování	 a	 nepořádek,	
který	po	sobě	 lidé	na	Klucanině	zane-
chávají,	mě	rovněž	iritují.	Kéž	bychom	
se	někdy	v	tomto	směru	přiblížili	třeba	
našim	rakouským	sousedům!
	 S	díky	za	Váš	dotaz	a	zájem	o	okolní	
přírodu.

SINgleTRAIlY NA KlucANINě?

Jiří Dospíšil, starosta městaJosef Mynář
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vzdělávání

	 Během	 mnoha	 po-
sledních	 měsíců	 se	
žáci	ve	svých	školních	

lavicích	moc	nezdržovali.	Celosvětová	co-
vidová	 pandemie	 zabránila	 prezenčnímu	
vzdělávání	a	výuka	se	přenesla	do	domá-
cího	prostředí.	Před	vedení	všech	škol	se	
postavilo	 několik	 zásadních	 otázek.	 Jak	
dlouho	 budou	 školy	 pro	 děti	 uzavřené?	
Jaká	bude	po	znovuotevření	ekonomická	
situace?	Můžeme	si	dovolit	větší	a	finan-
čně	 náročnější	 opravy?	 Zvládneme	 sou-
boj	 s	časem?	A	se	školním	a	městským	
rozpočtem?	 Nebyla	 to	 nijak	 lehká	 doba	
pro	 nikoho	 z	 nás.	 Často	 jsem	 se	 svým	
rozhodnutím	váhala,	někdy	jsem	již	pře-
dem	 počítala	 s	 komplikacemi.	 Několik	
méně	 či	 více	 finančně	 náročných	 oprav	
se	nám	podařilo	uskutečnit.	Loni	o	hlav-
ních	 prázdninách	 byla	 městem	 Tišnov	
provedena	 oprava	 lapolu	 (lapače	 tuků)	
ve	školní	kuchyni.	Díky	velkému	pocho-
pení	 městské	 rady	 a	 jejímu	 rozhodnutí	
se	 podařilo	 úspěšně	 dokončit	 rozsáhlou	
rekonstrukci	 školní	 jídelny	 v	 konečné	

výši	940	000	Kč.	Byl	srpen	2020	a	nikdo	
netušil,	že	doba	ještě	důkladnějšího	zva-
žování	každé	 investice	nás	 teprve	 čeká.	
Čas	 běžel,	 děti	 se	 na	 pár	 dnů	 dostaly	
k	 prezenční	 výuce	 a	 my	 jsme	 opět	 řeši-
li,	kdy	se	do	dalších	oprav	pustíme.	Bylo	
třeba	 začít	 vyměňovat	 podlahy	 v	 míst-
nostech,	kde	se	pod	téměř	čtyřicetiletým	
linoleem	 tvořily	 díry	 v	 drolícím	 se	 beto-
nu.	Také	bylo	nutno	vymalovat	šatny	2.	
stupně,	kam	bylo	zatečeno.	Stihneme	vše	
v	 termínu?	Neutratíme	zbytečně	peníze?	
Nebudou	 nám	 chybět?	 Začínaly	 se	 totiž	
šířit	 zaručené	 informace	o	placení	 testů	
pro	žáky	školami…	Situace	se	postupně	
zklidňovala,	 asi	 jsme	 si	 začínali	 zvykat.	
Bylo	zřejmé,	že	se	škola	dětmi	hned	tak	
nenaplní.	Rozhodování	se	stávala	jedno-
duššími.	Šatny	se	vystěhovaly	a	pan	malíř	
Crha	 je	 během	 týdne	 vymaloval.	 Přidali	
jsme	ještě	pár	místností,	kde	bylo	vyma-
lování	také	již	nějaký	čas	potřeba.	Po	pár	
dnech	 do	 školy	 nastoupila	 firma	 pana	
Nixe	a	byly	vyměněny	podlahy	v	pěti	ka-
binetech.	Oprava	prostor	pro	žáky	je	vždy	

prioritou,	ale	i	dobré	pracovní	podmínky	
pro	zaměstnance	jsou	též	velmi	důležité.	
Škola	 tedy	 žije	 i	 v	 době	 svého	 uzavření	
a	je	to	život	na	opravy	bohatý.	Ve	spolu-
práci	se	zřizovatelem	a	z	jeho	financí	byla	
ještě	provedena	oprava	plotu	a	vydláždě-
ní	vstupu	u	dolního	hřiště	a	výmalba	třídy	
po	 zatečení	 z	 bytu	 nad	 školou.	 V	 minu-
lých	dnech	jsme	dále	upravili	vhodné	pro-
story	pro	umístění	koloběžek.	Ty	pořídil	
MAP	Tišnov	a	budou	sloužit	tišnovským	
dětem	při	pobytu	na	dopravním	hřišti.	
	 Také	jste	si	mysleli,	že	jsou	školy	uza-
vřeny	a	všichni	správní	zaměstnanci	mají	
nečekané	prázdniny?	Ne.	Škola	ani	v	této	
zlé	 době	 nezahálí,	 páni	 školníci	 a	 paní	
uklízečky	měli	stále	co	dělat.	A	nyní	se	
na	pár	dnů	do	prázdnin	škola	otevírá.	Tak	
jí	 popřejme,	 ať	 je	 plná	 dětí	 i	 dospělých,	
kteří	se	 již	tentokrát	bez	 ironie	opravdu	
nemohli	dočkat.

ŠKOlA BYlA TÉměř BeZ děTí, Ale pRáZdNá NeZůSTAlA
Radmila Zhořová

Milé sestřičky, 
 všichni víme, jak máte těžkou práci. 
Může ji dělat jen ten, kdo umí pomáhat, a to 
vy umíte skvěle!
 Moc Vám děkujeme!

Žáci 5. D, ZŠ Tišnov, nám. 28. října.

	 Již	od	roku	1965	připadá	na	12.	květen	
Mezinárodní den zdravotních sester 
a ošetřovatelek.	 Ten	 den	 se	 připomíná	
narození	 zakladatelky	 ošetřovatelství	
Florence Nightingalové	(1820).	
	 „Dáma	 s	 lucernou“,	 jak	 se	 jí	 přezdí-
valo,	se	ve	své	době	věnovala	péči	o	ne-
mocné	a	zraněné	anglické	vojáky	a	v	roce	
1860	založila	první	zdravotnickou	školu	
pro	 ženy	 v	 Anglii.	 Jako	 první	 vytvořila	
základy	ošetřovatelského	modelu	a	prin-

cipy	péče	o	pacienty,	které	platí	dodnes.	
Od	 její	 doby	 se	 jedno	 nezměnilo:	 bez	
pomoci	 sestry	 nemůže	 probíhat	 žádný	
léčebný	proces,	 její	 role	 je	nezastupitel-

ná.	Svou	potřebnost	ukázaly	i	v	náročné	
době	pandemie.	Mezinárodní	den	ošetřo-
vatelek	 je	 poděkováním	 za	 práci	 sester	
a	vyjádřením	respektu	k	jejich	profesi.
	 K	 letošnímu	svátku	se	připojili	 i	 žáci	
5.	D ze ZŠ Tišnov, nám. 28. října,	a	svá	
přání,	ocenění	i	podporu	sestrám	v	jejich	
poslání	vtělili	do	obrázků, která je nyní 
součástí výzdoby na oddělení LDN tiš-
novské nemocnice.

 „Za obrázky a vlídná slova ze srdce děku-
jeme paní učitelce Ivaně Musilové a její třídě 
5.	 D ze ZŠ Tišnov, nám. 28. října,“ stojí	
na	nástěnkách	poděkování	za	povzbuzení	
ze	strany	nemocničních	sester.

meZINáROdNí deN ZdRAVOTNícH SeSTeR
oslavili i žÁci 5. d

Vladimír Vecheta
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	 Dne	23.	 března	proběhl	na	naší	 škole	
projektový	den	v	návaznosti	na	Den	Země,	
který	 je	 stanoven	 na	 22.	 března.	 Téma-
tem	tohoto	projektového	dne	byla	VODA.	
Žáci	 obdrželi	 v	 jednotlivých	 předmětech	
pracovní	listy	na	toto	téma.	Všechny	byly	
koncipovány	tak,	aby	je	žáci	mohli	vypra-
covat	„offline“	a	strávit	den	jinak	než	před	
monitory	počítačů.	Nezapomněli	jsme	ani	
na	dobrovolné	úkoly,	které	měly	za	cíl	vy-
táhnout	děti	do	přírody.
	 V	hodinách	přírodopisu	 jsem	v	násle-
dujícím	týdnu	žáky	vyzvala	k	 tomu,	aby	
mi	upřímně	sdělili	klady	i	zápory	tohoto	
projektu.	Byla	 jsem	velmi	ráda	za	 jejich	
otevřenost.	Můžeme	se	tak	posouvat	dál.	
Ráda	bych	organizovala	 i	 další	 podobné	
dny	a	reflektovala	při	tom	právě	i	pochva-
ly	a	připomínky	žáků.	Zpětná	vazba	je	pro	
nás	velmi	důležitá.
	 Velmi	děkuji	všem,	kteří	mi	poslali	fot-
ky.	Mohla	tak	vzniknout	nádherná	koláž,	
na	kterou	se	můžete	podívat	v	příloze.

pROJeKTOVý deN – deN Země 2021
Ladislava Kobzová

Koláž z projektového dne Den Země 2021. Foto: archiv školy

	 V	 rámci	 projektu	 Implementace	 KAP	
JMK	 II,	 klíčové	 aktivity	 KA02	 Podpora	
podnikavosti	 a	 kreativity	 je	 naše	 škola	
zapojena	do	programu	Ekoškola.	Do	 to-
hoto	 programu	 je	 škola	 zainteresovaná	
již	 několik	 let.	 Záštitu	 nad	 Ekoškolou	
má	nově	Žákovský	parlament.	V	součas-
né	 covidové	 situaci	 bohužel	 nelze	 tento	
program	rozvíjet	na	maximum.	Nicméně	
hledáme	v	programu	cesty,	 jak	fungovat	
a	být	součástí	dění	i	v	době	distanční	výu-
ky.	Zpracováváme	projekty,	které	by	spo-
jovaly	práci	dětí	na	naší	škole,	rodiny,	ko-
munity	a	okolních	obcí	či	měst.	Záměrem	
je	společné	úsilí	o	zvelebení	okolí	školy,	
využití	přilehlých	prostor	k	pěstování,	re-
laxování	a	časem	i	společným	akcím.
	 Jedna	 z	 aktivit	 programu	 Ekoškoly	
byla	 zaměřena	 na	 úklid	 přírody	 kolem	
nás.	 Děti	 z	 prvního	 stupně	 se	 účastni-
ly	 výzvy	 „Ukliď	 své	 okolí“.	 Žáci	 druhé-
ho	 ročníku	 vzali	 úklid	 velice	 svědomitě	

a	tuto	výzvu	plnili	tři	týdny	společně	se	
svými	 rodiči.	 Své	 úsilí	 dokumentovali	
fotografiemi	 „úlovků“,	 které	 ve	 svém	
okolí	našli,	roztřídili	a	odnesli	do	kontej-
nerů.	Řada	z	nich	neváhala	projít	dese-
tikilometrový	lesní	úsek	a	odnést	z	lesa	
vše,	co	tam	nepatří.	Některé	děti,	které	
do	 školy	 dojíždí	 z	 Tišnova,	 se	 připojily	
k	 akci	 Ukliďme	 Tišnov,	 která	 proběhla	
na	konci	března.	
	 Aktuálně	 v	 rámci	 projektu	 Ekoškola	
žáci	z	druhého	ročníku	vyhledávají	v	pří-
rodě	 kvetoucí	 stromy.	 Vytváří	 fotodoku-
mentaci,	 která	 bude	 po	 zpracování	 dále	
sloužit	jako	edukativní	materiál	pro	výu-
ku	předmětu	Náš	svět.	
	 Věříme,	 že	 drobné	 počiny,	 které	 jsme	
na	ZŠ	a	MŠ	Deblín	s	mladšími	žáky	zvlád-
li,	budou	doplněny	o	další	zajímavé	akti-
vity	i	žáků	starších.	

dROBNÉ pOčINY eKOŠKOlY
Eva Bartesová

Z akce „Ukliď své okolí!“
Foto: archiv ZŠ
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	 Na	konci	dubna	nám	do	školy	přišel	e-
-mail	s	následujícím	zněním:	„Milí	přátelé	
ze	 Základní	 školy	 Tišnov,	 spolu	 s	 celým	
týmem	 Recyklohraní	 vám	 srdečně	 gratu-
luji	k	úspěchu	v	Jarní	sběrové	kampani	se	
soutěží,	která	byla	zaměřena	na	sběr	drob-
ného	elektra.	Ve	škole	se	vám	podařilo	vy-
brat		13,889	kg	elektra	v	přepočtu	na	žáka.	
To	 je	 nejlepší	 výsledek	 v	 Jihomoravském	
kraji.	Spolu	 s	diplomem	za	1.	místo	vám	
patří	naše	velké	uznání	a	také	odměna.“
	 Obstáli	jsme	v	tvrdé	konkurenci	ostat-
ních	škol,	ale	hlavně	nás	může	těšit,	že	
jsme	 udělali	 něco	 dobrého	 pro	 životní	
prostředí.	 Sběr	 vysloužilých	 elektrospo-
třebičů	patří	ke	smysluplným	činnostem.	
Díky	recyklaci	bude	staré	elektro	přemě-
něno	na	druhotné	suroviny.	Chráníme	tím	
přírodu	 před	 zbytečnou	 těžbou	 nerost-

ných	 surovin.	 Posuďte	 sami!	 Z	 každých	
100	kilogramů	elektra,	které	naše	škola	
odevzdala,	 v	 recyklačních	 závodech	 zís-
kají	 mimo	 jiné	 přibližně	 57,5	 kilogramu	
železa,	2	kilogramy	mědi	a	2,5	kilogramu	
hliníku.	 Zároveň	 jsme	 snížili	 produkci	
skleníkových	 plynů,	 ušetřili	 elektrickou	
energii,	ropu	a	také	vodu.
	 Odměny	 mají	 všichni	 rádi	 a	 my	 si	 ji	
užili	 v	 pátek	 30.	 dubna,	 kdy	 nám	 paní	
učitelky	a	páni	učitelé	připravili	putování	
za	čarodějným	pokladem.	Čarodějnice	Ur-
šula	nám	po	úspěšném	absolvování	všech	
hravých	i	vědomostních	úkolů	připravila	
odměnu	v	podobě	kouzelných	špekáčků.
	 Na	 závěr	 zábavného	 odpoledne	 jsme	
sladce	odměnili	všechny	čaroděje	i	čaro-
dějky	a	společně	Uršulu	upálili	na	hrani-
ci.	Jaro	je	„snad“	tu.

NAŠe úSpěcHY
Dana Staňková

Úspěšné putování za čarodějným pokladem.
Foto: Petra Kvasnicová

	 V	dnešní	složité	době	není	nikdo,	komu	
by	tento	čas	nějakým	způsobem	nezměnil	
život.	Tyto	okolnosti	mnohé	změnily,	ale	
zároveň	daly	šanci	i	jiným	cestám,	které	
jsme	 doposud	 neznali.	 Vývoj	 posledních	
událostí	ukázal,	jak	moc	je	důležité	pruž-
ně	reagovat	na	vzniklou	situaci	ve	všech	
oblastech	 života	 i	 v	 resortu	 školství.	
Na	Střední	škole	Tišnov	v	oboru	ošetřo-

vatel/ka	jsme	také	řešili	aktuální	situaci	
a	snažili	se	ji	sladit	s	pomocí	nemocným.	
A	 zde	 se	 ukázalo,	 že	 to,	 co	 se	 na	 první	
pohled	 jevilo	 jako	 těžké,	nás	může	obo-
hatit,	přijmeme-li	tuto	situaci	jako	výzvu	
s	ochotou	pomoci	potřebným.
	 Praktická	 výuka	 pokračovala,	 ale	 tro-
chu	 jiným	 způsobem.	 Vzhledem	 k	 tomu,	
že	 mnohé	 z	 našich	 studentek	 pochází	
z	různých	částí	jižní	Moravy,	tak	z	rozhod-
nutí	 p.	 ředitele	Mgr.	Rudolfa	Maška	pra-
covaly	v	blízkosti	svého	bydliště.	Působily	
na	různých	odděleních	nejen	v	rámci	pra-
covní	 povinnosti,	 ale	 i	 jako	 dobrovolníci.	
Zapojily	se	do	pomoci	v	očkovacích	cent-
rech	a	také	v	přímé	obslužné	péči	u	pacien-
tů	na	covidových	odděleních.	Každý,	kdo	se	
s	péčí	u	těchto	nemocných	setkal,	ví,	 jak	
velmi	je	práce	v	nemocnici	a	v	ochranných	
oblecích	náročná.	Všem	velmi	chybí	blízký	
kontakt.	Nemocní	nevidí	váš	úsměv,	skrytý	
za	 respirátorem	a	 štítem.	Ale	 i	 přes	 tuto	
náročnost	 se	 studentky	 zhostily	 pomoci	
v	nemocnicích	se	ctí.	

	 Za	 vše	 hovoří	 děkovný	 dopis,	 který	
nám	 zaslal	 ředitel	 nemocnice	 Ivančice	
Ing.	Jaromír	Hrubeš:	„Moc	si	vážíme	po-
dané	 ruky	 a	 nasazení,	 s	 jakým	 se	 vaše	
studentky	 zapojily	 do	 vyčerpávajícího	
boje	 s	 pandemií	 COVID-19.	 Studentky	
se	 i	přes	vysoké	pracovní	nároky	a	psy-
chické	vypětí	staly	plnohodnotnými	členy	
našich	týmů	a	díky	nim	se	daří	zajistit	pa-
cientům	zdravotní	péči,	chod	odběrového	
a	očkovacího	centra.“	
	 Nejen	tyto	díky,	ale	také	radost	z	po-
moci	 druhým	 a	 pocit	 z	 dobře	 vykonané	
práce,	nové	pracovní	zkušenosti	a	dobré	
přijetí	 v	 pracovním	 kolektivu	 je	 našim	
studentkám	odměnou.	
	 Současná	 situace	 ukazuje,	 že	 obor	
ošetřovatel	 má	 nezastupitelnou	 úlohu	
v	 naší	 společnosti.	 Klade	 však	 nemalé	
nároky	na	osobnost	ošetřovatele,	a	to	jak	
po	stránce	fyzické,	tak	i	psychické.	Stát	
se	ošetřovatelkou	není	jen	otázkou	volby	
povolání.	 Tato	 profese	 se	 stává	 pro	 její	
nositelky	posláním.	

OŠeTřOVATelKY Ze STředNí ŠKOlY TIŠNOV
v První linii v boji s covidem

Pavla Caudrová, Kateřina Kouřilová

Ošetřovatelky SŠ Tišnov v praxi.
Foto: archiv ZŠ a SŠ Tišnov
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	 Vážení	 rodiče,	 v	 září	 2021	 pro	 vaše	
děti	 otevíráme	 novou	 mateřskou	 ško-
lu,	která	bude	plná	pohybu,	her,	 pobytu	
na	čerstvém	vzduchu	a	sluníčku,	zdravé	
stravy,	kreativity	a	samostatnosti.
	 Zdravá	 pohybová	 aktivita	 dává	 dítěti	
příležitost	poznávat	samo	sebe,	své	tělo,	
své	limity,	ovlivňuje	jeho	emoce,	snižuje	
psychické	napětí	a	zvyšuje	jeho	imunitu.	
Dítěti	je	pohyb	vlastní,	každé	dítě	se	rádo	
hýbe,	 ale	 musí	 mu	 být	 dána	 příležitost	
tuto	potřebu	poznat,	rozvíjet	a	hlavně	mít	
z	ní	radost.
	 Vaše	děti	budou	ve	školce	vedeny	uni-
kátní	koncepcí	projektu	LOKOMOCE	tý-
mem	odborníků,	kteří	vnímají	pohyb	jako	
základ	života	a	fyzického	zdraví.	Vytvořili	
unikátní	koncept,	který	propojuje	odbor-
nost	 neurologie,	 fyzioterapie,	 pohybové	
terapie	 a	psychologie.	Řeší	 dopad	 seda-

vého	způsobu	života	(zejména	dětské	po-
pulace)	na	motorický,	psychický	i	sociál-
ní	vývoj	dítěte.
	 Přijímáme	 děti	 ve	 věku	 3–6	 let,	 ka-
pacita	 je	 omezena	na	18	dětí,	minimum	
je	třídenní	docházka.	Přednost	mají	děti	
s	celotýdenní	docházkou.	
	 Mateřská	škola	bude	otevřena	v	budo-
vě	 dětské	 herny	 V	 Podpalubí	 (Květnická	
1979,	Tišnov)	v	pracovní	dny	v	7–17	hod.	
	 Program	MŠ	bude	zaměřen	na	kreati-
vitu,	samostatnost,	kolektivní	spolupráci	
a	rozvoj	dalších	dovedností	dětí.	

Jak se přihlásit?
	 Podrobné	informace	najdete	na	webo-
vých	stránkách	LOKOMOCE	www. loko-
moce.eu.
 Zápis do MŠ bude probíhat společně 
s informacemi pro rodiče a seznámením 

s pedagogy ve čtvrtek 10. 6. od 8 do 17 
hodin v dětské herně V Podpalubí.
	 Potřebné	dokumenty	k	přihlášení	a	in-
formace	si	můžete	stáhnout	na	www. lo-
komoce.eu.
 Kontakt: Ing. Vladimíra Knoflíčko-
vá, tel. 734 456 515, vladimira.knof-
lickova@fincentrum.com

	 Od	 desátého	 května	 se	 k	 nám	 do	 In-
spira	po	delším	čase	pomalu	vracejí	děti.	
Zahájili	jsme	prezenční	výuku	některých	
kroužků	a	jsme	rádi,	že	s	dětmi	můžeme	
zase	 společně	 vytvářet,	 pečovat	 o	 zví-
řecí	 obyvatelstvo	 z	 učebny	 Borky,	 hrát	
na	 ukulele,	 sportovat	 a	 tančit.	 Většina	
kroužků	 probíhá	 ve	 venkovní	 učebně	
ve	 dvoře	 za	 Inspirem.	 Podle	 pečlivě	 se-
staveného	harmonogramu	jeden	kroužek	
střídá	 druhý	 a	 vypadá	 to,	 že	 venkovní	
učebna	bude	letos	využita	víc	než	dost.
	 A	protože	nám	děti	v	Inspiru	opravdu	
dlouho	chyběly,	máme	pro	ně	pozvání:

Slavíme rádi, slavte s námi!
	 Tento	 školní	 rok	 je	 pro	 většinu	 dětí	
i	 dospělých	 přinejmenším	 zvláštní,	 až	
prapodivný.	Všechno	se	děje	úplně	jinak,	
než	 tomu	 bylo	 v	 letech	 minulých.	 O	 to	
více	 jsme	přesvědčeni	o	 tom,	že	když	 je	
důvod	slavit,	je	potřeba	slavit.
	 Proto	 zveme	 všechny	 děti	 i	 dospělé,	
rodiče,	 prarodiče,	 bráchy	 a	 sestry,	 tety	
a	 strejdy,	 prostě	 všechny	 lidi	 z	 Tišnova	

a	 okolí,	 kteří	 by	 chtěli	 popřát	 všem	 dě-
tem	 k	 jejich	 svátku.	 V	 úterý 1. června 
od 10 do 18 hodin	pro	vás	bude	na  dvo-
ře Inspira na zahradní zdi pod ořechy	
připravena	 velká	 bílá	 plocha	 a	 spousta	
barev	a	štětců	pro	vaše	vzkazy,	obrázky	
a	přání	dětem.
	 Přijďte	je	spolu	s	námi	potěšit	a	povzbu-
dit.	Přečíst	si	vzkazy,	které	dětem	věnovali	
ostatní	 nebo	 děti	 sobě	 navzájem.	 Vánoce	
byly,	 Velikonoce	 taky,	 není	 důvod,	 aby-
chom	si	nechali	ujít	Mezinárodní	den	dětí.

	

Letní	prázdniny	 jsou	za	dveřmi	a	my	se	
těšíme,	 že	 nás	 děti	 obklopí	 i	 na	 našich	
příměstských táborech a pobytových 
táborech.	Přípravy	na	ně	jsou	již	v	plném	
proudu,	 pokud	 ještě	 přemýšlíte,	 kde	 by	
si	vaše	dítě	léto	pěkně	užilo,	máme	stále	
pár	volných	míst	na	táboře	Děti	z	domu,	
Survival,	Cesta	kolem	světa,	na	příměst-
ském	táboře	Textilním,	Literárně-výtvar-
ném,	 Kutilsko-modelářském	 a	 táboře	
Hýbej	 se	 s	 angličtinou.	 Přihlašování	 na	
www.svcinspiro.cz/nabizime/tabory/.
	 V	létě	očekáváme	na	táborech	velký	po-
čet	dětí,	a	proto	potřebujeme	další	lektory!

 Hledáme lektory na letní příměst-
ské tábory!	Je	Ti	minimálně	18	let,	máš	
zkušenosti	s	pořádáním	táborů	a	baví	Tě	
práce	 s	 dětmi	 školního	 věku?	 Nabízíme	
kreativní	a	smysluplnou	brigádu	v	poho-
dovém	kolektivu.	Požadujeme	čistý	trest-
ní	 rejstřík,	 dobrý	 zdravotní	 stav,	 zodpo-
vědnost	a	týmového	ducha.	Pedagogické	
vzdělání	výhodou.	Práce	na	DPP.	Zájem-
ci,	pište	na	reditelka@svcinspiro.cz.

ZápIS dO NOVÉ mATeřSKÉ ŠKOlY lOKOmOce
Vladimíra Knoflíčková

děTI ZpáTKY V INSpIRu
Marie Dvořáková, Ivana Kroutilová, Barbora Straková

Interiér herny Podpalubí.
Foto: archiv V Podpalubí

Mezinárodní den dětí slavíme kresbou.
Foto: archiv Inspira
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vzdělávání

	 Hledáte	 zařízení,	 které	 s	 láskou	 a	 individuální	 péčí	 přijme	
Vaše	dítě,	kterému	v	září	nebudou	tři	roky?	Tak	ve	Studánce	jste	
ho	našli!	Jezírko	je	zařízení	školkového	typu	pro	děti	od	dvou	let,	
které	RC	Studánka	provozuje	již	od	roku	2012.	Přijímáme	děti	
bez	ohledu	na	trvalé	bydliště	a	zaměstnanost	rodičů	až	do	napl-
nění	naší	kapacity,	rozhoduje	pořadí	podaných	přihlášek.	Po	do-
mluvě	je	možné	přijmout	 i	děti	mladší	dvou	let.	Podmínkou	je	
individuální	péče	(viz	níže).	
	 Principy péče:	 Nabízíme	 péči	 s	 pravidelným	 denním	 pro-
gramem	a	aktivitami	vedoucími	k	 rozvoji	dětí	po	všech	strán-
kách.	Důraz	klademe	na	 individuální	přístup	k	dětem,	známé,	
bezpečné	 a	 laskavé	 prostředí.	 O	 děti	 pečuje	 stálý	 tým	 zkuše-
ných	certifikovaných	pečovatelek.	Jezírkovou	„normou“	je	jedna	
pečovatelka	na	pět	dětí.	Naším	cílem	 je	co	nejvíce	vyjít	vstříc	
poptávce	rodičů	a	zajistit	flexibilní	péči	o	jejich	děti.	Můžete	pro-
to	přihlásit	děti	na	každodenní,	pravidelnou	(např.	dva	nebo	tři	
dny	v	týdnu),	nepravidelnou	nebo	též	polodenní	docházku.	Péče	
o	děti	je	plně	hrazena	rodiči	(Jezírko	je	provozováno	na	základě	
vázané	živnosti	„Péče	o	děti	do	tří	let	věku	v	denním	režimu“).
	 Otevírací doba:	7.00–16.00	(každý	všední	den	kromě	vánoč-
ních	prázdnin)
	 Strava:	 celodenní	 včetně	 pitného	 režimu	 (obědy	 dovážíme	
od	externího	dodavatele,	svačinky	připravují	pečovatelky	přímo	
v	Jezírku).
	 Cena: skládá	se	ze	stravného	a	„školkovného“.	Školkovné	lze	
uplatnit	 jako	slevu	na	dani	až	do	výše	minimální	mzdy	na	pří-
slušný	kalendářní	rok.
	 Strava	celodenní	55	Kč/den,	polodenní	45	Kč/den.

Individuální péče – dítě má pro sebe ve třídě jednu pečovatelku, která 
se stará pouze o něj. Pro děti mladší dvou let je povinná, pro děti 
okolo dvou let dle individuální potřeby každého dítěte.

 Jak se přihlásit:	 do	 Jezírka	 je	 možno	 přihlásit	 se	 již	 nyní,	
o	přijetí	rozhoduje	pořadí	při	podání	přihlášky.	Ta	je	ke	stažení	
na	našich	webových	stránkách.
 Kontakt:	 Blanka	 Mahelová	 (studanka.jezirko@gmail.com,	
775	050	558),	www.studanka-tisnov.cz	(záložka	Péče	o	děti)

Studánka děkuje za poskytnuté dotace pro rok 2021
	 Jelikož	je	Studánka	neziskovou	organizací	a	své	kmenové	aktivi-
ty	nabízí	za	symbolickou	cenu,	nebo	úplně	zdarma,	je	její	fungování	
z	velké	části	závislé	na	penězích	z	dotací.	Jsme	velice	rádi,	že	i	přes	
ekonomické	dopady	boje	s	epidemií	COBID-19	byly	na	úrovni	státu,	
krajů	i	obcí	vypsány	dotační	výzvy	pro	práci	s	rodinami.	Díky	tomu	
jsme	 mohli	 nabídnout	 online	 i	 offline	 aktivity	 pro	 rodiny	 a	 nyní	
od	května	otevřít	znovu	brány	Studánky	skoro	všem	aktivitám.
Studánka	děkuje	Ministerstvu práce a sociálních věcí	za	pod-
poru	 projektu	 „Rozvoj partnerských a rodičovských kompetencí 
ve Studánce.“ Díky	němu	nabídneme	aktivity	zaměřené	na	posí-
lení	rodičovských	kompetencí,	podporu	funkční	rodiny,	zkvalit-
ňování	rodinných	a	partnerských	vztahů	a	předcházení	nestabi-
litě	a	dysfunkčnosti	rodin.	
Studánka	děkuje	Jihomoravskému kraji	za	podporu	projektů:
„Projekt na podporu funkční a stabilní rodiny.“	Projekt	se	zaměřuje	
na	primární	prevenci	negativních	jevů	v	rodině.	Dobře	fungující	ro-
dina	je	nezbytným	předpokladem	pro	rozvoj	občanské	společnosti.
„Údržba prostor Rodinného centra Studánka“.	 Cílem	 projektu	 je	
zajištění	oprav,	renovací	a	údržby	budov,	nábytku	a	zařízení	ro-
dinného	centra.
	 Studánka	děkuje	městu Tišnovu	za	podporu	projektů:
„Projekt na podporu aktivit pro rodiče s dětmi od 4 měsíců.“ Cílem	
projektu	je	nabídnout	nejmladším	dětem	s	rodiči	odborné	a	věku	
přiměřené	aktivity,	které	jsou	pro	jejich	zdravý,	všestranný	a	při-
rozený	vývoj	přínosné.	Díky	podpoře	města	můžeme	nabídnout	
aktivity	pro	nejmenší	děti	na	vysoké	úrovni	ve	vybaveném	a	pod-
nětném	prostředí	za	symbolickou	cenu.
„Projekt psychologické podpory pro rodiny.“ Díky	projektu	nabízí	
RC	Studánka	finančně	i	časově	dostupné	odborné	psychologické	
poradenství.	
 „Kulturní akce pro rodiny s dětmi.“ Cílem	projektu	je	nabídnout	
v	Tišnově	kulturní	program	pro	rodiny	s	malými	dětmi.	Součás-
tí	projektu	jsou	tradiční	akce:	Den	dětí	ve	Studánce,	Martinská	
slavnost,	dva	semináře	s	regionálně	významnou	osobností	a	osla-
va	Studánkových	narozenin.

pÉče O děTI mlAdŠí Tří leT V JeZíRKu
Kateřina Hromčíková

DOCHÁZKA polodenní
(7–12	nebo	11–16)

celodenní
(7–16)

děti starší 2 let

pravidelně	5	dní	v	týdnu 4	400	Kč/měsíc 6	400	Kč/měsíc

pravidelně	4	dny	v	týdnu 3	900	Kč/měsíc 5	500	Kč/měsíc

pravidelně	3	dny	v	týdnu 3	200	Kč/měsíc 4	500	Kč/měsíc

pravidelně	2	dny	v	týdnu 2	100	Kč/měsíc 3	300	Kč/měsíc

pravidelně	1	den	v	týdnu 1	200	Kč/měsíc 1	900	Kč/měsíc

nepravidelná	docházka 400	Kč/den 600	Kč/den

individuální péče v Jezírku

dítě	starší	18	měsíců 600	Kč/den 900	Kč/den

dítě	mladší	18	měsíců 750	Kč/den 1	100	Kč/den

Děti v Jezírku. Foto: Blanka Mahelová
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	 Na	počátku	byla	kniha.	Ta	kniha	měla	pro	mě	neuvěřitelnou	
přitažlivou	sílu	a	může	za	to,	že	již	několik	měsíců	pro	vás	připra-
vuji	výstavu	o	modrotisku,	o	fascinující	technice	textilního	rezer-
vážního	ručního	tisku.	Zatímco	jsem	bádala	a	hledala	podklady	
k	výstavě,	začala	jsem	modrotisk	a	rozmanitost	vzorů	vidět	všude	
okolo	sebe.	Kniha	mezitím	v	tichosti	lockdownu	získala	prestiž-
ní	cenu.	Ne	 ledajakou,	vyhrála	v	kategorii	 Ilustrátor	roku	cenu	
Czech	Grand	Design	2020.
	 Výstava	představí	ilustrace	z	knihy	Apolenka z modrotisku	
úspěšné	ilustrátorské	dvojice	Veroniky Vlkové	a	Jana Šrámka.	
Kniha	 přibližuje	 formou	 pohádkového	 příběhu	 dětem	 techniku	
modrotisku.	Instalaci	nám	laskavě	zapůjčila	Galerie	výtvarného	
umění	v	Hodoníně	a	její	kurátorka,	lektorka	a	autorka	knihy	Ro-
mana Košutková.	Vizuál	výstavy	pro	nás	připravil	grafik	knihy	
Jaromír Hárovník.	Výstava	však	nebude	jen	pro	děti.
	 Doprovodí	ji	laboratoř,	přímo	Modrá laboratoř,	vzorů	modro-
tiskových	forem,	textilií	a	vzorníků,	jež	přiblíží	tradiční	řemeslo	
barvířů	a	tiskařů	zejména	z	horáckého,	valašského,	strážnické-
ho	 a	 hanáckého	 regionu.	 Najdete	 zde	 zápůjčky	 forem,	 textilií	
a	vzorníků	z	Vlastivědného	muzea	v	Olomouci,	Valašského	mu-
zea	 v	 přírodě	 v	 Rožnově	 pod	 Radhoštěm,	 Muzea	 ve	 Velké	 Bí-
teši,	zápůjčky	z	dílny	Danzinger	v	Olešnici	a	dílny	modrotisku	
ve	Strážnici.
	 Výstavu	můžete	navštívit	od	pátku 28. 5.	do	neděle 19. 9. 
2021.	 Srdečně	 vás	 zveme	 na	 vernisáž	 za	 přítomnosti	 autorů	
knihy	v	pátek 28. 5. 2021 v 16.30 h.
	 V	rozhovoru	s	autorkami	knihy	 jsme	si	povídaly	o	 tom,	 jak	
v	pohádkovém	příběhu	holčička	Apolenka	zachránila	modrotisk.	
Jak	přišla	k	babičce	a	dědečkovi	a	modrotisk	začal	kvést.	Roz-
kvétal	a	svými	rostlinnými	i	geometrickými	vzory	naplňoval	ne-
jen	modrotiskové	formy	či	látky,	sukně,	košile,	šátky,	ale	i	pol-
štáře,	peřiny,	misky,	kaluže,	až	vyskočil	na	oblohu	a	obsadil	 ji	
bohatou	mapou	vzorů	a	motivů	z	celého	světa.	 Jak	 je	postava	
dědečka	 syntézou	 opravdových	 hrdinů	 modrotisku,	 Františka	
Jocha	ze	Strážnice	a	Jiřího	Danzingera	z	Olešnice	na	Moravě,	již	
jsou	držiteli	titulu	Nositel	tradice	lidových	řemesel.
	 Vyznaly	jsme	se	k	lásce	a	obdivu	ke	knihám	Daisy	Mrázkové,	
kvůli	níž	Veronika	Vlková	dělá	výtvarné	umění,	a	zjistily	jsme,	

že	 kniha	 Neplač,	 muchomůrko	 byla	 jednou	 z	 nejoblíbenějších	
knih	v	dětství	jak	u	Veroniky,	tak	i	u	Romany.	Zvláštní	náhoda?	

Jak vznikl nápad na knihu o modrotisku?
Romana:	 V	 galerii	 jsme	 pořádali	 prázdninové	 modrotiskové	
workshopy	pro	děti	a	na	jeden	z	nich	jsem	pozvala	Veroniku.	To	
bylo	před	čtyřmi	lety.	O	modrotisk	jsem	se	zajímala	dlouho	a	chtěla	
jsem	této	technice	nějak	pomoct,	měla	jsem	nápad,	že	ve	spoluprá-
ci	s	ilustrátory	mohou	vznikat	nové	vzory.	Oslovila	jsem	Veroniku,	
která	mě	v	myšlenkách	na	knihu	velmi	podpořila	s	tím,	že	je	po-
třeba	modrotisk	zachránit.	Bylo	to	ještě	před	zápisem	modrotisku	
na	seznam	UNESCO.	V	hlavě	jsem	již	měla	vizualizaci	knihy	a	hlav-
ní	postavy,	především	dědečka	a	holčičku.	Konkrétní	pohádkový	
příběh	vznikal	postupně	a	v	podstatě	až	když	byly	ilustrace	hotové.

Zeptám se přímo na místo činu vaší pohádky o modrotisku. 
Ilustrace v knize vychází z reálného prostředí jediných dvou 
modrotiskových dílen v České republice, které se zachovaly 
do současnosti. Co pro vás znamená strážnická modrotis-
ková dílna a dílna rodiny Danzingerů v Olešnici na Moravě?
Romana:	Se	strážnickou	dílnou	jsme	pravidelně	spolupracovali	
a	vždy	byli	velmi	ochotní,	pomáhali	nám	s	dílničkami	pro	děti,	
máme	velmi	přátelský	vztah.	Na	olešnické	dílně	obdivuji	úsilí	
řemeslo	zachovat	co	nejpůvodnější.	Používají	dodnes	například	
přírodní	indigo	k	barvení	látek	a	látky	perou	ručně.	To	je	oprav-
du	hodně	i	fyzicky	náročné.
Veronika:	Obě	dílny	jsme	navštěvovali	a	ilustrace	pak	vznikaly	
podle	fotografií	z	obou	dílen.	Do	knihy	jsem	vybírala	prvky,	které	
se	mi	 líbily.	Dědeček	 je	 inspirován	postavou	pana	Jocha,	kypa	
je	 přímo	 olešnická.	 Olešnická	 dílna	 je	 nádherná,	 ale	 také	 mě	
vizuálně	lákala	socialistická	budova	strážnické	dílny.	Záměrem	
bylo	zachovat	v	 ilustracích	určité	bezčasí.	Aby	ilustrace	úplně	
neodkazovaly	 k	 nějaké	 konkrétní	 době	 nebo	 času.	 Ilustrace	
na	poslední	straně	ukazují	jakýsi	mix	světovou	a	pestrou	pale-
tou	tradice	modrotisku	a	zároveň	představuje	nový	vzor.	

V ilustracích Apolenky mě překvapila převaha dvojstránko-
vých ilustrací a jejich až scénografické kompozice, celek 

měks

ApOleNKA Z mOdROTISKu, mOdRá lABORATOř
Radka Kaclerová

Ilustrace z knihy Apolenka z modrotisku. 
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působí jako filmové scény a detaily rozvíjí další možné linky 
vyprávění. Čím to bude? 
Veronika:	To	bude	tím,	že	dělám	animace.	Ilustrace	vytvářím	tak,	
aby	se	s	tím	dalo	hýbat,	nedokážu	přemýšlet	v	obraze,	ale	spí-
še	v	plánech.	Nejsem	ilustrátor,	má	tvorba	se	točí	kolem	filmu	
a	animovaného	filmu.	Každá	věc	je	ořezaná	a	nachystaná	na	to,	
aby	se	rovnou	dala	animovat.	S	Honzou	(Janem	Šrámkem)	jsme	
na	 tom	spolupracovali	 tak,	že	 to	bude	v	mé	režii	a	měla	 jsem	
zodpovědnost	 za	 finální	 podobu	 obrazu.	 Já	 namalovala	 akva-
rely,	 on	 tomu	 dodal	 poctivé	 řemeslo	 vektorové	 grafiky,	 přidal	
onu	mravenčí	práci,	na	které	je	založeno	i	řemeslo	modrotisku.	
Na	jednotlivých	kompozicích	jsme	se	domlouvali	společně.	Hon-
za	ztvárnil	interiéry,	budovy,	uzemnil	mé	éterické,	vodní	akvare-
ly	a	usadil	je	do	reality.

Proč je v knize pro text použito velké a plovoucí písmo? 
Verzálky jsou opravdu netradiční.
Vymyslet	 písmo	 k	 ilustracím	 byl	 oříšek,	 řešili	 jsme	 to	 dlouho	
a	bylo	na	to	málo	času.	Oslovili	jsme	našeho	kamaráda	grafika	
Jaromíra	Hárovníka,	zpočátku	jsme	byli	z	 jeho	návrhu	překva-
pení,	že	je	písmo	hodně	neobvyklé,	ale	pak	jsme	si	říkali,	vždyť	

je	to	úplně	geniální!	Vycházel	z	toho,	aby	písmo	bylo	rozvlněné	
jako	ty	látky.	Písmo	upravoval	a	barvil	ručně.

Jak jste přišli na jméno Apolenka?
Romana:	Kniha	se	nejdřív	jmenovala	Apolena	z	modrotisku,	až	
Jaromír	přišel	s	otázkou,	proč	se	nejmenuje	Apolenka?	To	byl	
zlom.	Má	babička	se	 jmenovala	Apolena,	byla	 lidová	maléreč-
ka	a	malovala	ornamenty	na	kapličky.	Chodila	v	krojích,	i	v	tom	
všedním,	v	těch	„sukňách“	celý	život.	V	knize	je	ilustrace,	jak	
maluje	kapličku,	 je	 to	 reálné	prostředí,	 předlohou	 je	kaplička	
z	Hovoran	u	Hodonína,	z	vesnice,	kde	jsem	se	narodila,	a	jsem	
moc	ráda,	že	ta	ilustrace	tam	je.

V Galerii Josefa Jambora jsi 
vystavovala v roce 2016. Při-
bliž nám, prosím, co nového 
jsi přichystala pro Tišnov?

Pro	svůj	návrat	do	tišnovského	kulturního	pro-
středí	jsem	se	rozhodla	vystavit	figurální	reliéf	
a	 sochy	 zvířat.	 Jejich	 kombinací	 tak	 vytvořit	
trojrozměrnou	 alegorii	 přírody,	 která	 jinak	
strohý	prostor	dvorku	Jamborova	domu	zaplní.	
Název	Příroda	a	její	ještě	podivnější	děti	divá-
kovi	nepodsouvá,	co	na	výstavě	uvidí,	ale	ne-
násilně	ho	připravuje	na	to,	co	by	vidět	mohl.	
Já	pevně	věřím,	že	nebude	zklamán.	

Jaký materiál je pro tebe jako sochařku dů-
ležitý?
Nejzásadnější	 je	 pro	 mě	 klasická	 sochařská	
hlína,	případně	její	polymerové	varianty.	Velmi	zásadní	je	pro	mě	
realistická	modelace	a	práce	s	detailem,	což	mi	hlína	umožňuje.	
Navíc	je	zde	vždy	prostor	pro	opravy	a	hlína,	díky	bohu,	nemá	
tvarovou	paměť,	takže	se	dá	vždy	začít	znovu.

Jak tě napadlo vytvářet sochy zvířat? 
Fascinuje	mě	jejich	anatomie	a	jsou	téměř	neomezeným	inspi-
račním	 zdrojem.	 Mohou	 být	 symboly	 i	 personifikací	 lidských	
stereotypů	a	mě	v	této	rovině	baví	přemýšlet	a	s	tematikou	zví-
řat	pracovat.	Realistické	zpracování	zvířecí	anatomie	je	pro	mě	
vždy	výzva	a	radost	z	práce.

Sochařský ateliér ve Veverských Knínicích 
sdílíš společně se svým otcem, rovněž so-
chařem, maminka je fotografka. Jaké bylo 
tvé dětství v umělecké rodině?
Moje	dětství	bylo	idylické	a	nikdy	jsem	si	úpl-
ně	neuvědomovala,	 že	by	 to	bylo	u	nás	nějak	
umělečtější	než	jinde.	Možná	s	tím	rozdílem,	že	
jsem	začala	na	vernisáže	chodit	podstatně	dří-
ve	než	mí	vrstevníci.	Rodiče	mě	nikdy	k	ničemu	
nenutili	a	má	studia	a	zaměření	vždy	tak	nějak	
přirozeně	vyplynula.	Samozřejmě	stále	slýchá-
vám	 oblíbenou	 mantru:	 „Ty	 jsi	 sochařka	 jako	
tatínek,	že?“,	která	mě	vždy	zaručeně	pobaví.	

Jakou roli mají podle tebe sochy v součas-
ném veřejném prostoru?
Zásadní!	Plastika	není	jen	připomínkou	či	pa-

mátníkem	pro	dané	téma,	ale	také	výpovědí	o	stavu	společnosti	
a	jejím	vztahu	k	umění	a	kultuře.	Socha	ve	veřejném	prostoru	
je	podle	mě	osvěžení	veřejného	prostranství,	 ideální	místo	pro	
schůzky	a	kultura	pro	všechny.

Irena Armutidisová, *1988
Vystudovala obor figurální sochařství na AVU v Praze. Navazuje 
na tradici klasického sochařství a vytváří především portrétní reliéfy 
a zvířecí figury s výraznou charakteristikou a mimikou zobrazených 
postav, jež osobitě doplňuje v instalace vyznačující se bystrými po-
střehy, humorem a ironií. V Tišnově vystavuje Na dvorku Jamborova 
domu a v kavárně Coffein.

měks

AlegORIe pOdIVNÉ příROdY IReNY ARmuTIdISOVÉ
Radka Kaclerová

Změna termínu sochařské intervence Tomáše Medka!	
Práce	brněnského	autora	a	pedagoga	FaVU	Tomáše Med-
ka	Cloud	(2020)	a	Paprika	II.	 (2018)	budete	moci	obdi-
vovat	od 7. 8. 2021.	Naleznete	 je	 v	 parku	pod	 radnicí	
a	ve	Farské	zahradě.
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	 Těsně	před	vypuknutím	prázdnin	snad	
konečně	proběhne	dvojice	jazzových	kon-
certů,	na	které	jsme	se	Vás	již	v	loňském	
roce	marně	pokoušeli	pozvat,	a	to	dokon-
ce	ne	jen	jednou.	Říká	se,	že	opakování	je	
matka	moudrosti,	takže	do	třetice	všeho	
dobrého:	 Na	 neděli	 27. června 2021	 je	
do	Parku	pod	kostelem	naplánován	z	říj-
na	 odložený	 JazzFest	 On	 The	 Road,	 při	
němž	oba	avizované	koncerty	proběhnou	
během	jediného	večera:	od 18 hodin	vy-
stoupí	duo	Turumtay–Zarić,	poté	zhruba	
od 19.30 hodin	Vilém Spilka Quartet.	
	 Zopakujme	 si,	 že	 první	 kapelu	 tvoří	
ve	 Vídni	 usídlená	 mezinárodní	 dvojice:	
houslista	 tureckého	 původu	 Efe	 Turum-
tay	 a	 akordeonista	 se	 srbskými	 kořeny	
Nikola	Zarić.	Jejich	program	nazvaný	Via	
je	 avizován	 jako	 směsice	 rytmů	 i	 zvuků	
orientu	 a	 Balkánu,	 přenesených	 oběma	
protagonisty	 do	 oblasti	 tanga,	 jazzu	 či	
klasické	hudby.	O	obou	umělcích	jsme	po-
drobně	psali	v	loňském	březnovém	čísle,	
kde	jsme	jim	věnovali	celou	stránku.

	 Po	 krátké	 přestávce	 vystřídá	 zahra-
niční	muzikanty	kapela	moravská.	Kvar-
teto	kytaristy	Viléma	Spilky,	které	 tvoří	
dále	Radek	Zapadlo	(saxofon),	Vlastimil	
Trllo	 (kontrabas)	 a	 Martin	 Kleibl	 (bicí),	
vydalo	v	roce	2019	CD	Čekání	na	Toma,	
vyhlášené	 v	 anketě	 odborníků	 Českého	
rozhlasu	 nejlepší	 domácí	 jazzovou	 des-
kou	 roku.	Lze	předpokládat,	 že	koncert	
bude	v	první	řadě	zahrnovat	skladby	z	to-

hoto	alba,	které	podle	recenze	redaktora	
Rádia	 Proglas	 Milana	 Tesaře:	 „vznikly 
jako úpravy známých dětských písní nebo 
jako Spilkovy autorské reakce na ně (Muš-
ka, Halí belí, Ach, dcerko, dcerko), jindy 
jde o náročnější skladby, které však pracují 
s prvkem hravosti (Devět koťat)“.	Určitě	se	
ale	 dostane	 i	 na	ukázky	 z	 předcházející	
desky	 Podvod,	 na	 němž	 soubor	 kreativ-
ně	přepracoval	do	jazzových	verzí	známé	
písničky	Jana	Nedvěda.

kultura

JAZZFeST: TřeTí pOKuS
Václav Seyfert

Akordeonista Nikola Zarić a houslista Efe 
Turumtay na Jihočeském jazzovém festivalu 
v roce 2018. Foto: Patrick Marek

Vilém Spilka Quartet při loňském koncertě 
v Letovicích. Foto: Petr Švancara

slavnostní PasovÁní
PrvňÁčků
	 Podobně	 jako	 loni	 i	 letos	 se	 u	 nás	
v	 knihovně	 uskuteční	 Slavnostní paso-
vání prvňáčků na čtenáře.	 Do	 podivu-
hodného	 a	 dobrodružného	 světa	 knihy	
uvedou	 děti	 pohádkové	 bytosti.	 Čerství	
čtenáři	si	pak	z	knihovny	odnesou	pamět-
ní	list,	knížku	Už	jsem	čtenář,	kterou	ilu-

strovala	oblíbená	česká	výtvarnice	Aneta	
Žabková,	a	také	svou	úplně	první	průkaz-
ku	 do	 knihovny.	 Nebude	 chybět	 dopro-
vodný	program,	ve	kterém	si	popovídáme	
o	těch	nejkrásnějších	dětských	knihách.	
Slavnostní	pasování	se	uskuteční	v	týdnu	
od 7. do 11. června	a	zúčastní	se	ho	děti	
ze	tří	základních	škol:	Smíškova,	náměs-
tí	 28.	 října	 a	 Předklášteří.	 Za	 hezkého	
počasí	 zůstaneme	 venku	 –	 na	 zahradě	
knihovny!

PrÁZdninové hrÁtky
s Pamětí
	 Trénujte	 si	 paměť	 v	 pohodlí	 domova!	
Nechte	 si	každý	 týden	posílat	na	e-mail	
soubor	různých	cvičení	nebo	si	je	můžete	
vyzvedávat	vytištěné	v	knihovně.	Pomocí	
zajímavých	úkolů	si	v	každé	lekci	procvi-
číte	 nejen	 různé	druhy	paměti,	 ale	 také	

pozornost,	 kreativitu,	 logiku	 či	 zrakově	
prostorové	dovednosti.	Vybírejte	ze	dvou	
variant	–	při	přihlašování	uveďte,	o	kte-
rou	máte	zájem:
•		 zasílání	po	dobu	4	týdnů	za	200	Kč
•	 zasílání	po	dobu	8	týdnů	za	400	Kč
	 K	 zasílání	 se	 hlaste	 do 30. 6. 2021	
na	dagmar.koprivova@kulturatisnov.cz.

KNIHOVNA VíTá SVÉ čTeNáře 
Michala Hrbotická, Dagmar Kopřivová

 otevírací doba

1. 7. – 30. 8. 2021
V	období	letních	prázdnin	bude	mít	
Městská	knihovna	Tišnov	omezený	
provoz.	Prázdninová	otevírací	doba	
platí	pro	obě	oddělení:

Pondělí	 8.00–11.00	 12.00–18.00
Středa	 8.00–11.00	 12.00–18.00
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	 Již	 XIV.	 ročník	Bigbítové noci	 se	 uskuteční	 ve	 sportovním	
areálu	Horka	v	Železném,	i	když	pravděpodobně	za	zpřísněných	
shromažďovacích	podmínek.	
	 Dramaturgie	přizvala	k	vystoupení	známá	jména,	ale	laureá-
ty	bigbítového	hřmění,	se	kterými	se	mohli	diváci	a	posluchači	
seznámit	na	předešlých	Nocích.
Jako	první	vystoupí	rocková	skupina	Třetí zuby,	která	v	areálu	
Horka	zahrála	už	poněkolikáté.	Kapela	pochází	z	Boskovic	a	zís-
kala	si	nejenom	na	Blanensku,	ale	i	v	širokém	okolí	slušné	re-
nomé.	Bigbítová	orientace	s	hardrockovými	injekcemi	je	zřejmá	
od	první	skladby.	Skupina	zařazuje	nejenom	převzaté	skladby,	
ale	má	i	vlastní	repertoárový	playlist.	Větší	část	vystoupení	se	
bude	etablovat	sama	a	jako	host	zazpívá	Bohouš Josef,	rockový	
zpěvák	známý	nejen	z	koncertních	pódií	naší	republiky.
	 Dalším	na	scéně	bude	pražský	rockový	zpěvák	Michal Pro-
kop	 za	 doprovodu	 skupiny	 Framus Five,	 který	 nabídne	 star-

ší	 i	 současný	 repertoárový	 playlist	 skladeb	 známých	 nejenom	
z	koncertů,	ale	i	z	hudebních	nosičů.	Je	třeba	upozornit,	že	v	se-
stavě	 bude	 bohužel	 chybět	 vynikající	 kytarista	 Luboš	 Andršt,	
který	byl	vážně	zdravotně	postižen	a	zcela	určitě	se	na	hudeb-
ních	pódiích	už	neobjeví.	
	 Vyvrcholením	noci	bude	vystoupení	legendárních	brněnských	
Progres 2.	Kapela	vznikla	na	podzim	1968,	a	třebaže	prošla	řa-
dou	personálních	proměn,	 jsou	hudebníci	 stále	aktivní	 a	nabízí	
k	poslechu	progresivní	hudební	trendy	70.	a	80.	let,	jako	progre-
ssive	 rock,	 art	 rock,	 acid	 rock	 a	 další	 deriváty	 rockové	 hudby.	
Před	nedávnem	kapela	vydala	nové	album.
	 Moderátorem	 koncertů	 bude	 tradičně	 hudební	 publicista	
a	rockový	historik	Petr	Gratias	a	ozvučení	Bigbítové	noci	bude	
mít	na	starost	zkušená	firma	Max	Sound.	Začátek	je	v	18.00.	
A	protože	bez	hudby	je	život	prázdný	a	pustý,	a	působí	devastu-
jícím	způsobem	na	lidskou	duši,	jste	srdečně	zváni.

kultura

BIgBíTOVá NOc V želeZNÉm Jde dO XIV. ROčNíKu
Petr Gratias

Progres 2 – zleva Pavel Váně, Pavel Pelc. Foto: Radmila Pavlíčková

Z minulých ročníků Bigbítové noci. Foto: Radmila Pavlíčková

	 Také	 mezinárodní	 hudební	 festival	
Concentus	 Moraviae	 již	 druhým	 rokem	
bojuje	 s	 nepřízní	 způsobenou	 koronavi-
rovou	 pandemií.	 Zasáhla	 i	 do	 programu	
letošního	 26.	 ročníku,	 dramaturgicky	
charakterizovaného	názvem	„Hudba	jako	
na	dlani“.	Omezení	se	bohužel	dotkla	plá-
novaného	koncertu	v	Lomnici.	Těsně	před	
vydáním	těchto	TN	jsme	přijali	zprávu,	že	
ansámbl	 Ratas	 del	 viejo	 Mundo	 nebude	
moci	 díky	 epidemiologickým	 opatřením	
přijet	do	České	republiky.
	 V	 Tišnově	 vystoupí	 duo,	 které	 tvo-
ří	 loutnista	 Thomas Dunford	 (*1988)	

a	 cembalista	 Jean Rondeau	 (*1991),	
známí	 pod	 přezdívkou	 „výrostci	 staré	
hudby“.	 Pořadatel	 je	 představuje	 slovy:	
„neotřele si pohrávají s hudbou Marina Ma-
raise, Jeana–Philippa Rameaua, otce a syna 
Forquerayů a mnoha dalších barokních mis-
trů; posluchači díky tomu velmi vzrušujícím 
způsobem znovuobjevují zdánlivě známou 
hudbu. Tito mládenci ale s múzami nikdy 
neklábosí samoúčelně, vždy usilují o do-
konalost výrazu. Ještě nikdy nezněla stará 
hudba tak moderně!“	Zahrají	v	prostorách	
zdejšího	kostela	svatého	Václava	v	úterý	
15. 6. od 19.30 hodin.	Koncert	finančně	
podporuje	pražský	Institut	français.

FeSTIVAl cONceNTuS mORAVIAe V TIŠNOVě
Václav Seyfert

Jean Rondeau (vlevo) a Thomas Dunford na 
snímku z www.washingtonian.com.
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	 Pojďme	 do	 Farské	 zahrady.	 Pojďme	
do	 Farské	 zahrady	 za	 uměním!	 Pojďme	
do	Farské	zahrady	za	díly	velkého	uměl-
ce	a	žasněme	nad	jeho	originálním	poje-
tím	lidských	chyb,	hříchů	a	slabostí!
	 Se	zvyšujícími	se	venkovními	teplotami	
a	s	postupným	uvolňováním	protiepidemic-
kých	 opatření	 se	 konečně	 můžeme	 těšit	
na	 první	 z	 komponovaných	 večerů	 letní	
akce	Zahrada pozemských rozkoší Hiero-
nyma Bosche	s	názvem	Divadelní večer.	
O	čem	bude?	O	umělcích	a	o	zážitku.	Úvodní	
slovo	k	vystaveným	Boschovým	dílům	jakož	

i	představení	celé	letní	akce	pronese	Miloš	
Sysel	z	pořádajícího	spolku	Continuum	vi-
tae.	Na	atmosféru	večera	vás	naladí	taneční	
vystoupení	s	poutavou	choreografií	pod	ve-
dením	Petry	Bučkové.	Po	zahájení	výstavy	
necháme	promluvit	divadlo.	V	představení	
Středověká mysteria	 se	blýskne	Divadlo 
Víti Marčíka,	 které	 v	 sobě	 nezapře	 dar	
pobavit	druhé	 lidi.	Mystéria	 jsou	pro	Mar-
číka	 příležitostí	 spojit	 důležité	 myšlenky	
s	humorem	jeho	vlastním.	Lidovou,	humor-
nou	 formou	 nesou	 jeho	 povídky	 poselství	
a	 výzvu	 k	 zamyšlení.	 Pro	 nerušený	 záži-
tek	 z	 představení,	 které	 není	 vhodné	 pro	
malé	diváky,	nabízíme	službu	hlídání dětí	
ve	věku	od	3	do	9	let	v	prostorách	učebny	
Inspira	na	Radniční.	Služba	je	zpoplatněna	
50	Kč	 za	 dítě.	 K	 opojení	 chuťových	 buněk	
poslouží	po	celou	dobu	akce	občerstvení	tiš-
novské	kavárny	Chutě	zvu	tě.
	 Ovšem	 než	 se	 s	 večerem	 ponoříme	
do	 středověku,	 jsou	 do	 Farské	 zahrady	
od	16.30	zvány	děti	i	celé	rodiny	ke	hrám	
a	tvoření.	Mohou	strávit	čas	v	 jednodu-
ché kreativní dílničce	 či	 na	 aktivitách	
připravených	 místními	 tišnovskými ne-
ziskovkami.	V	jejich	stánku	bude	možné	

seznámit	 se	 s	 úspěšnými	 projekty	 uply-
nulých	měsíců	i	aktivitami	budoucími.
	 Boschovy	obrazy	jsou	fascinující,	fan-
taskní	 až	 mnohdy	 děsivé.	 Většina	 jeho	
prací	 znázorňuje	 hříchy	 a	 morální	 úpa-
dek	 lidstva,	 přesto	 se	 s	 nimi	 dá	 v	 urči-
tém	 pojetí	 hrát.	 Šifrovačka Tajemství 
triptychu	pro	starší	děti	a	rodiny	prověří	
bystrost,	trpělivost	a	odvahu	při	hledání	
ztraceného	obrazu.	Najdete	ho?	Čas	je	va-
ším	přítelem,	luštit	můžete	až	do	31.	8.
	 Vážení	příznivci	H.	Bosche,	divadla	či	
po	kultuře	lační	návštěvníci,	jste	srdečně	
zváni	11. 6.	do	Farské	zahrady.	Těšíme	
se	na	Vás.

ZAŠITÉ TAJEMSTVÍ
V KRAJINĚ SYMBOLŮ
19.–23. 7. 2021
Galerie Josefa Jambora
Rádi	 šijete	 a	 tvoříte	 vlastní	 designové	
kousky	 oblečení?	 Prázdninový	 příměst-
ský	 tábor	 se	bude	věnovat	 tvorbě	vlast-
ního	 oděvu,	 kterému	 vtiskneme	 tvář	
a	 paměť	 krajiny,	 která	 nás	 obklopuje.	

Ateliérem	 nám	 bude	 úbočí	 magického	
kopce	 Květnice	 i	 tiché	 klášterní	 zahra-
dy	 Porta	 coeli.	 Budeme	 prozkoumávat	
skryté	 symboly	 a	 zdobné	prvky	 v	 archi-
tektuře,	 stejně	 tak	 jako	 tajemnou	 rost-
linnou	říši.	Pojď	si	s	námi	zašít	tajemství	
do	podšívky!	Pro	děti:	9	až	15	let.	

SNÍM ČI BDÍM?
16.–20. 8. 2021
Galerie Josefa Jambora
Jaké	 by	 to	 bylo	 žít	 ve	 světě,	 kde	 ožívají	
naše	sny	a	nejtajnější	představy?	Nic	není	
nemožné!	 Na	 letním	 příměstském	 táboře	
si	takový	svět	doslova	vytvoříme	a	přene-
seme	 ho	 do	 zahrady	 galerie.	 Inspirací	 se	
nám	 stanou	 deskové	 malby	 Hieronyma	
Bosche,	které	znázorňují	jak	nadpozemské	

fantaskní	bytosti,	tak	i	ty	pekelné.	Během	
týdne	vyprávění	magických	příběhů,	malo-
vání,	vyrábění	a	zábavných	experimentů	si	
tak	vytvoříme	uměleckou	instalaci	vlastní	
Zahrady	snů.	Pro	děti:	7	až	13	let.

Kontakt:	Radka	Kaclerová,	radka.kacle-
rova@kulturatisnov.cz,	730	167	598.

kultura

ZAHRAdA pOZemSKýcH ROZKOŠí H. BOScHe ZAčíNá
Ivana Kroutilová

ART cAmpY pRO děTI – lÉTO 2021
Radka Kaclerová

Divadlo Víti Marčíka. Foto: Libor Šuhajda

Divadlo Víti Marčíka. Foto: Libor Šuhajda



STŘEDOVĚKÁ
MYSTERIA

11. 6. 2021
16.30 a 19.00 hod.
Farská zahrada Tišnov

Akce se uskuteční 
v souladu s aktuálními 
nařízeními vlády.

V případě nepříznivého 
počasí se program 
přesouvá do prostor
MěKS Tišnov.

vstup
zdarma

Program:

•  16.30 hod.
  akce pro rodiny s dětmi
  �malovaná�hřiště�v�režii�

tišnovských�neziskových�
organizací,�Inspiro�dílnička�
pro�děti,�šifrovačka�a�kvíz

� pro�dospělé

• 19.00 hod.
 zahájení výstavy, 
  taneční vystoupení  
 Latina Dance Inspiro,
 divadlo Víti Marčíka:   
 Středověká mysteria 
� �vhodné�pro�dospělé,�hlídání�

dětí�od�3�let�v�době�divadla

• občerstvení Chutě�zvu�tě�

pořádá: ve�spolupráci: partneři:

ZAHRADA
POZEMSKÝCH
ROZKOŠÍ
HIERONYMA BOSCHE
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INZERCE

Najdete nás na ulici Mlýnská 152, u Kina Svratka 
 Coffein – kavárna u kina

∙ výběrová káva
∙ low carb’s zákusky

∙ tradiční dortíky cukrárny
Sorry, pečeme jinak

∙ míchané nápoje

Jsme tu pro Vás každý den

dárky pro kávomilY

Coffein je místo, 

kam chodí chuťové 

pohárky tancovat

Lety baLonem
letenky v prodeji v TIC Tišnov

regionální
nápoje

nově v prodeji
v Tic Tišnov

nově v prodeji v Turistickém informačním centru, nám. Míru 120, Tišnov

tel. 530 334 011
tic@kulturatisnov.cz

www.tictisnov.cz

červen–září (sezona)
 po, pá 8–12.30 13–18
 út, st, čt 8–12.30 13–15.30
 so, ne 9–12.30 13–15.30

regionální publikace
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	 Podhorácké	muzeum	otevře	další	dvě	
výstavy.	Jednak	to	je	z	loňského	roku	pře-
sunutá	 Historie Katolické vzdělávací 
jednoty v Tišnově,	jejímž	textem	(autor	
Ing.	Jan	Kos)	se	vrátíme	v	čase	o	120	let	
vzad.	Na	výstavě	se	od	6.	6.	do	3.	10.	2021	
objeví	 autentické	 předměty,	 fotografie	
a	množství	plakátů,	 letáků	a	upoutávek	
na	 akce.	 Osudy	 tohoto	 dnešního	 spolku	
rezonují		s	dějinami	města,	regionu	a	stá-
tu.	Před	očima	máme	nadšené	osobnosti,	
muže	 i	 ženy,	mládež	 i	 děti,	kteří	připra-

vovali	zábavy,	bály,	cvičení,	divadla,	pro-
mítání	filmů,	besídky,	přednášky	i	poutní	
cesty.	 Každá	 z	 čtyř	 časových	 etap	 byla	
něčím	výjimečná.	Útisk	a	nesvoboda	běh	
života	upřesňovaly,	dobré	podmínky	činí	
úspěchy	 samozřejmé.	 Těžko	 je	 srovnat	
sbírání	korunky	ke	korunce	na	nový	ka-
tolický	dům	s	dnešním	získáváním	dotací	
na	činnost,	ale	rozjásané	hodové	průvody	
porovnat	 lze,	stejně	 jako	závazek	soula-
du	duchovního	a	zodpovědného	života.	

	 Druhá	 výstava	 Kočárky	 prezentu-
je	 dětská	 vozidla	 z	 let	 1890–1980,	 a	 to	
z	muzejních	i	soukromých	sbírek.	Barev-
nost,	 technologie	 výroby,	 materiál	 –	 to	
všechno	 podléhalo	 změnám	 a	 odráželo	
mnoho	 vnějších	 vlivů.	 Když	 prohlížíme	
fotografie	 s	 kočárky,	 přirozeně	 hledáme	
malé	 i	 velké,	 místo	 snímku,	 atmosféru.	
Předmět,	jakým	je	kočárek,	nás	zakotvu-
je	v	bezpečí	dětství	nebo	raného	rodičov-
ství.	 Výstavu	 budou	 postupně	 od	 13.	 6.	
až	do	16.	1.	2022	obohacovat	různé	typy	
peřinek,	 prádélka,	 vybavení,	 hraček	pro	
malé	 holčičky	 i	 kloučky.	 Muzeum	 má	
v	plánu	několik	doprovodných	akcí,	např.	
v	srpnu	přehlídkovou	projížďku	s	kočár-
ky	v	areálu.	
	 Rádi	se	loučíme	s	uzavřeným	režimem	
a	elektronickou	komunikací,	i	když	jsme	
zapsali	stovky	předmětů	a	několik	zásad-
ních	článků	do	odborných	sborníků.	Těší-
me	se	na	obvyklý	muzejní	provoz,	na	pro-
hlídky	 opraveného	 chrámu	 Nanebevzetí	
Panny	Marie,	na	badatele.	

11. 5. 2021 – 3. 10. 2021

	 Podhorácké	 muzeum	 nově	 nabízí	 ná-
vštěvníkům	 výstavu	 Lidé a minerály,	
která	 představuje	 vybranou	 část	 neživé	
přírody	v	kontextu	archeologie,	historie	či	
užitého	umění.	Výstava	je	doplněna	malým	
interaktivním	ateliérem,	takže	se	nebudou	
nudit	ani	děti.
	 Minerály	a	nerosty	jsou	v	muzeu	pre-
zentovány	se	zvláštním	důrazem	na	jejich	
vztah	k	člověku,	což	se	odráží	i	ve	struk-
tuře	 výstavy.	 Ta	 je	 rozdělena	 do	 tří	 te-
matických	celků:	Lidské	tělo	a	duše,	Ře-
meslo	a	umění,	Krajina	a	region.
	 Žádnému	z	návštěvníků	výstavy	jistě	ne-
unikne	prezentovaná	lidská	lebka	pokrytá	
brushitem.	Tento	poměrně	vzácný	minerál	
se	vyskytuje	na	delší	dobu	pohřbených	kos-
tech	a	 tvoří	 na	nich	drobné	bílé	krystaly.	
V	lidském	těle	se	brushit	objevuje	i	v	ledvi-

nových	kamenech	nebo	v	zubním	kameni.	
Na	výstavě	dále	naleznete	díla	Emanuela	
Ranného	či	Jakuba	Svobody,	důlní	 lampu,	
kterou	při	svých	průzkumech	používal	spe-
leolog	Alois	Král,	nebo	kamennou	dělovou	
kouli	z	počátku	15.	století.
	 Za	zmínku	jistě	stojí,	že	koncepčně	na-
vazuje	na	minulý	výstavní	projekt	 jedné	
z	poboček	Muzea	Brněnska,	a	to	konkrét-

ně	na	výstavu	„Rostliny	a	lidé.	Od	koření	
po	 pneumatiku“,	 která	 byla	 prezentová-
na	v	Muzeu	ve	Šlapanicích.	Inspiraci	pro	
koncept	 výstavy	 hledali	 autoři	 v	 České	
republice	 (například	 výstava	 Není	 šutr	
jako	 šutr	 v	 Městském	 muzeu	 a	 galerii	
ve	Svitavách	nebo	stálá	expozice	Příběh	
kamene	 ve	 Vlastivědném	 muzeu	 v	 Olo-
mouci)	i	v	zahraničí	(stálé	mineralogické	
expozice	 v	 Maďarském	 přírodovědném	
muzeu	v	Budapešti	a	v	Lotyšském	národ-
ním	přírodovědném	muzeu	v	Rize).
	 Návštěvu	výstavy	je	ideální	zkombinovat	
s	 prohlídkou	 stálé	 expozice	 Mineralogie	
Tišnovska	v	prvním	patře	muzejní	budovy.	
Jakmile	to	epidemiologická	opatření	povolí,	
bude	možné	navštívit	také	edukační	progra-
my	s	tematikou	mineralogie	pro	1.	a	2.	stu-
peň	ZŠ	a	gymnázia	či	střední	školy.	K	výsta-
vě	jsou	v	plánu	také	doprovodné	akce	pro	
rodiny	s	dětmi	i	dospělé	návštěvníky.

kultura

lIdÉ A mINeRálY
Monika Mikulášková, Richard Knecht

Neživá příroda v kontextu historie.
Foto: archiv Podhoráckého muzea

Fototgrafie z výstavy Kočárky. Foto: archiv Podhoráckého muzea

pOdHORácKÉ muZeum V čeRVNu
Irena Ochrymčuková
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	 Proč	 se	 Elišce	 věnujeme	 právě	 v	 Tiš-
novských	 novinách?	 Inu,	 pochází	 z	 rodi-
ny	Aloise	Řezáče,	muže,	který	byl	zhruba	
před	100	lety	plná	dvě	desetiletí	starostou	
našeho	města.	Její	babička	Marie	Mihulo-
vá,	dodnes	v	Tišnově	žijící,	 je	Řezáčovou	
vnučkou,	maminka	Martina	Kyselková	tu	
pokračuje	v	rodinné	tradici	jako	majitelka	
a	ředitelka	firmy	Kv.	Řezáč,	vyrábějící	sítě	
všeho	druhu.	A	protože	babička	Mihulová	
je	moje	 sestřenice,	 dovolil	 jsem	si	Elišce	
v	následujícím	rozhovoru	tykat…

Eliško, co ti přijde na mysl, když se 
řekne „Tišnov“?
Tišnov	 mám	 spojený	 s	 krásnou	 přírodou	
okolo,	výstavou	kamenů,	návštěvou	babičky	
a	také	s	rodinnou	firmou	na	sítě	Kv.	Řezáč.

Mluvilo se u vás v rodině i o tom, že 
tvůj prapradědeček Alois Řezáč byl 
u nás starostou města, dokonce nejdé-
le úřadujícím v celé historii Tišnova?
Ano,	 mluvilo	 a	 vím,	 že	 dostal	 i	 ocenění	
jako	čestný	občan	města.

V posledních létech jsi měla několikrát 
s Tišnovem co do činění i pracovně při 
tvorbě kalendářů pro firmu Kv. Řezáč, 
jíž je tvoje maminka majitelkou. Mů-
žeš nám o tom říci něco bližšího?

To	je	už	taková	každoroční	tradice.	Popr-
vé	 to	bylo	zřejmě	na	rok	2009,	kdy	 jsem	
se	 inspirovala	 kalendářem	 firmy	 Pirelli.	
Vzešlo	to	z	mé	 iniciativy,	napadlo	mě	na-
hradit	generické	kalendáře	vlastní	tvorbou	
a	 zachytit	 síťařské	 a	 švihadlové	 výrobky	
ve	spojení	s	uměleckou	a	módní	fotografií.

Když jsem se poprvé dozvěděl, že si 
ke svému jménu a příjmení přidáváš 
slovo „SKY“, myslel jsem si, že ses 
provdala za někoho s takto „nebes-
kým“ příjmením, ale už vím, že jsem 
se mýlil. Vysvětli nám, prosím, jak to 
vzniklo a je-li to pouze tvoje „obchodní 
a umělecká značka“, nebo tohle jméno 
používáš i v běžném občanském živo-
tě…
To	nejste	sám,	hodně	lidí	z	Česka	se	mě	
ptá	na	svatbu.	Ale	jedná	se	pouze	o	umě-
lecké	 jméno.	 Jméno	 používám	 prozatím	
jako	 obchodní	 a	 uměleckou	 značku,	 ale	
uvažuji	 nad	 změnou	 v	 oficiálních	 do-
kumentech.	 „SKY“	 vzniklo	 přeměnou	
a	 zkrácením	 mého	 příjmení	 Kyselková.	
Jelikož	žiji	v	Anglii,	tak	jsem	začala	toto	
nové	 jméno	 používat	 jak	 z	 uměleckých,	
tak	i	praktických	důvodů.	V	zahraničí	je	
moje	 rodné	 příjmení	 dost	 složité	 na	 vý-
slovnost	a	zapamatování.

V oblasti tvé profese jsem vyslovený 
laik a mohu tedy hovořit pouze o tom, 
jaký mám z tvých prací pocit. Řekl 
bych, že jde o abnormálně výtvarně sty-
lizované fotografie s více či méně skry-
tým příběhem, případně i poselstvím, 
působící vždy mimo vlastní obsah také 
využitím jasných a vyzývavých barev. 
Odpovídá to alespoň částečně tomu, 

náš rozhovor

elIŠKA KYSelKOVá dOBýVá SVěT módNí FOTOgRAFIe
roZhovor s PraPravnučkou legendÁrního starosty aloise řeZÁče

Václav Seyfert

elIŠKA SKY KYSelKOVá (*1990 v Brně) svoji profesní 
kariéru de facto odstartovala už během gymnaziálních let 
nenápadnou přihláškou do jedné školní fotosoutěže. Ná-
sledovalo bakalářské studium Ateliéru reklamní fotogra-
fie na zlínské Univerzitě Tomáše Bati a poté magisterské 
studium módní fotografie na London College Of Fashion, 
která je součástí tamní University Of Arts. V hlavním měs-
tě Velké Británie se usadila i po studiu a začala se svými 
pracemi postupně prosazovat do té míry, že ji časopis 
Forbes nedávno zařadil – společně s Bárou Prášilovou, 
Hanou Knížovou a Radkou Leitmeritz – mezi čtveřici čes-
kých fotografek, které dobývají módní svět, a organizace 
CzechDesign pro změnu mezi vycházející hvězdy naší 
módní fotografie a videa. V roce 2018 se stala vítězkou 
soutěže Portrait Of Britain pořádané nejstarším vydáva-
ným fotografickým časopisem British Journal Of Photo-
graphy (jeho první číslo vyšlo už v roce 1854) a finalistkou 

prestižní akce Hasselblad Masters Awards. Spolupracuje s renomovanými módními časo-
pisy, návrháři, designéry a firmami, jako jsou například Vogue, Hunger, Vision China, Pylot, 
ale také Puma, Estelle London, Räthelwolf či řada dalších. V branži působí pod uměleckým 
jménem SKY, kterým si zkrátila svoje reálné příjmení. Vyučuje na London Institute Of Photo-
graphy, je obdivovatelkou Josefa Sudka a nizozemské fotografky Viviane Sassen.

Prelude.Feeling blue.
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jak by podle přání autorky měly její 
výtvory na konzumenty působit? A jak 
bys je slovně popsala ty sama?
To	 je	 dost	 výstižné!	Ano,	 výrazné	 barvy	
jsou	pro	mne	důležité,	jelikož	mi	evoku-
jí	pozitivní	emoce.	Co	se	týče	témat,	tak	
reflektuji,	 co	 je	 pro	 mě	 důležité,	 na	 co	
chci	 upozornit	 a	 předat	 divákovi.	Téma-
ta,	 o	 která	 se	 zajímám,	 jsou	 především	
ekologie,	diverzita	krásy	a	současné	udá-
losti.	Stylizace	je	forma,	která	mi	dovolí	
připravit	scénu	podle	myšlenky	a	příprav.	
Co	se	týče	výsledku,	tak	bych	chtěla,	aby	
fotografie	 na	 diváky	 zapůsobily	 nadsáz-
kou,	humorem,	stylizací	a	nápadem.

Máš pocit, že u tvých fotografií hraje 
roli i moment provokace?
Určitě	do	jisté	míry	ano.	Provokace	vybí-
zí	k	diskuzi,	a	proto	je	zajímavé	nezůstat	
v	šedé	zóně.

V komerční oblasti působíš přede-
vším ve světě módy. Zajímalo by mne, 
do jaké míry tento fakt ovlivňuje tvoji 
volnou tvorbu a na druhé straně také 
to, zda je móda jen vhodným prostřed-
kem pro tvé umělecké vidění nebo je-li 
pro tebe důležitá i v normálním životě. 
Jinými slovy: jak moc bys módu sledo-
vala, kdybys nebyla fotografkou?
Móda	se	stala	mým	výrazovým	prostřed-
kem	 i	 díky	 pocitu,	 že	 nemá	 žádné	 limi-
ty	a	jako	umělce	mě	nechá	upustit	uzdu	
fantazie.	Je	pro	mě	vždy	těžké	definovat,	
co	je	módní	a	co	je	již	umělecká	fotogra-
fie,	protože	se	skoro	vždy	prolínají.	Bez	
ohledu	na	to	mě	móda,	kombinace	vzorů	

a	střihů	vždy	bavila.	 Je	 to	asi	 i	díky	mé	
mamince,	 která	 má	 skvělý	 módní	 styl	
a	nadání	pro	styling.

V životě i práci prosazuješ ekologický 
pohled na svět. Možná nejsem sám, 
kdo má dojem, že móda a ekologie tvo-
ří každá svůj „vesmír“ a že spolu mno-
ho společného už z podstaty nemohou 
mít. Jak bys mi vysvětlila, že se mýlím?
Ekologie	je	hodně	spojená	právě	s	módou,	
která	je	jedním	z	„nejšpinavějších“	průmy-
slů.	Jak	kvůli	používání	umělých	materiálů,	
barvení,	 množství	 vody,	 tak	 i	 zneužívání	
levné	pracovní	síly.	Nejhorší	dopad	na	pro-
středí	má	fast	fashion	neboli	rychlá	móda,	
kdy	 módní	 značky	 vyprodukují	 obrovské	
množství	„levného“	oblečení,	které	je	z	ne-
kvalitních	materiálů	a	ve	výsledku	za	níz-
kou	cenu	zaplatí	švadleny	v	zemích	třetího	
světa.	Proto	věřím,	 že	 je	 lepší	podporovat	
lokální	značky	a	designéry	nebo	nakupovat	
v	second	handech.	A	fotografie	má	v	tomto	
velký	dosah	a	možnost	ovlivnit	konzumenty.

V poslední době se na Západě hodně 
vyostřil pohled na problematiku ja-
kýchkoliv menšin, ať už mám na mysli 
barvu pleti či sexuální zaměření, a také 
na genderovou oblast. Hodně lidí tady 
u nás má pocit, že to už přerostlo do ne-
žádoucího extrému. Tvým fotkám dodá-
vají mnohdy speciální ráz i model(k)y, 
které jsou na první pohled téměř neu-
rčitého pohlaví, takže mne zajímá tvůj 
názor na celé toto široké téma…
Já	 jsem	byla	vždy	pro	to,	oslavovat	krá-
su	ve	všech	 formách	a	hodnotit	člověka	

podle	 lidskosti	 a	 nadání,	 ne	 barvy	 pleti	
nebo	 orientace.	 Proto	 i	 ve	 fotografiích	
zobrazuji	 modely	 a	 modelky	 z	 různých	
kultur,	 odlišných	 tělesných	 proporcí	
a	věků.	Myslím,	že	bychom	se	měli	zbavit	
předsudků,	že	někdo	 je	 lepší	nebo	horší	
podle	 vzhledu	 nebo	 sexuální	 orientace.	
A	 i	 když	 nemusíme	 souhlasit	 s	 názory	
někoho	 jiného,	 tak	 je	respekt	pro	druhé	
zásadní.	

Zkomplikoval ti nějak situaci nedávný 
brexit, ať už pracovně nebo soukromě?
Prozatím	 mě	 ještě	 osobně	 brexit	 tolik	
neovlivnil,	ale	hodně	lidí	se	z	Anglie	od-
stěhovalo	 do	 zahraničí.	Také	by	nastaly	
komplikace,	 pokud	 bych	 se	 například	
chtěla	 přestěhovat	 zpět	 a	 byt	 v	 Anglii	
pronajímat.

Tišnovští fotografové by jistě uvítali i in-
formaci, s jakými fotoaparáty, filmy či 
další související technikou pracuješ…
Jsem	ambasadorem	značky	Canon	a	mo-
mentálně	 používám	 Canon	 5D	 Mark	 IV	
s	 objektivy	 24–105mm/4,	 11–24mm/4,	
100mm/2.8	 a	 50mm/1/8.	 Také	 fotogra-
fuji	na	film	na	středoformát	Bronica	645	
a	velkoformát	Sinar.

A na závěr: myslíš, že by bylo reálné 
za přijatelný peníz uspořádat v Tišno-
vě nějakou tvoji výstavu?
Pokud	covid	dovolí,	tak	určitě	ano!

 Tak věřme, že to opravdu vyjde, 
a i jménem čtenářů děkuji za rozhovor.

Foto: Eliška Sky Kyselková

náš rozhovor

Fleur du mal.

Kingdom of Sport.



Feeeling blue.



Foto: Eliška Sky Kyselková
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	 Když	 nemůže	 hora	 k	 Mohamedovi,	
musí	 Mohamed	 k	 hoře.	 Tělocvičná	 jed-
nota	 Sokol	 Tišnov	 se	 tímto	 úslovím	 ne-
chala	inspirovat	a	chystá	se	ho	v	sobotu	
5. června	uvést	v	praxi.	Jen	místo	Moha-
meda	 dosadila	 vystavovatele	 a	 prodejce	
minerálů,	horu	nahradila	sběrateli	a	mi-
lovníky	kamenů.	„S myšlenkou, že uspořá-
dáme mineralogickou burzu venku, jsme si 
pohrávali od podzimu 2020. Jde nám o to, 
abychom zachovali kontinuitu. Nepočítáme 
s tím, že by burza byla zisková. A budeme 
se modlit za dobré počasí, protože na něm 
je všechno závislé,“	 uvedla	 za	pořadatele	
starostka	Sokola	Helena	Žižlavská.	
	 V	 loňském	 roce	 se	 Minerál	 Tišnov,	
jedna	 z	 největších	 výstav	 svého	 druhu	
v	České	republice,	ani	na	jaře,	ani	na	pod-
zim	 kvůli	 protiepidemickým	 opatřením	
neuskutečnila,	 a	 přitom	 je	 s	 městem	
naprosto	 spjata	 a	 je	 již	 zvyklostí.	 „Mezi 
veřejností i vystavovateli je doslova ‚hlad‘ 
po kamenech, mineralogickém setkání a po-
povídání a mineralogické akci jako takové,“	
dodal	 ještě	 za	 spoluorganizátora	 burzy	
Galerii	Patriot	Tomáš	Burzla.	
	 Burza	pod	širým	nebem,	byť	tentokráte	
v	novém	a	pouze	jednodenním	kabátu	na- místo	tří	dnů,	je	organizačně	jiná	a	nároč-

nější.	 Je	potřeba	vyřešit	provozní	a	 tech-
nické	 záležitosti,	 jako	 kde	 vystavovat,	
na	 čem,	 parkování	 anebo	 zázemí.	 „Část 
stolů bude potřeba navézt na místo už v před-
večer akce, zbytek pak brzy ráno dalšího dne 
tak, aby vše bylo hotovo kolem sedmé, kdy 
si vystavovatelé začnou rozkládat své zbo-
ží. Na rozvoz máme domluveny čtyři party 
po třech lidech,“	 nastínila	 ve	 stručnosti	
program	přípravných	prací	Žižlavská.	

Na sedmdesát vystavovatelů
	 Ovšem	 v	 potaz	 musí	 pořadatel	 brát	
také	 aktuálně	 platná	 vládní	 nařízení	
v	 souvislosti	 s	 koronavirem.	 Vystavova-
telé	a	návštěvníci	mineralogické	burzy	by	
tak	 měli	 počítat,	 stejně	 jako	 při	 konání	
farmářských	 trhů,	 s	 povinností	 mít	 na-
sazenou	 ochrannou	 pomůcku	 dýchacích	
cest,	 s	 přítomností	 dezinfekčních	 pro-
středků	či	většími	rozestupy	mezi	jednot-
livými	stoly	prodejců.	„S městem se bavíme 
o využití celého náměstí nad radnicí a ulicí 
kolem polikliniky směrem k Riegrově ulici. 
Poté dále směrem k sokolovně a nahoru Dr-
balovou ulicí a pak doprava za sokolovnu 

a halou SSK až na venkovní sokolské hřiště, 
kde chceme mít hlavně vystavovatele suro-
vých kamenů a minerálů,“	 upřesnil	 plány	
Buzrla	s	tím,	že	náměstí	a	zmiňované	uli-
ce	 budou	 mixem	 vystavovatelů	 šperků,	
kamenů	a	dalších	výrobků	z	nich.	
	 Do	 města	 by	 se	 mělo	 sjet	 kolem	 se-
dmdesáti	 vystavovatelů	 z	 celé	 České	
republiky.	Výjimku	mají	účastníci	ze	Slo-
venska.	S	jinými	zahraničními	účastníky	
se	pro	 letošní	 rok	nepočítá	a	 jsou	kvůli	
různým	restrikcím	odmítáni.	
	 Co	 se	 týká	 vstupného,	 částka	 bude	
nižší	než	při	standardní	akci.	„Spíše chce-
me, aby ji návštěvníci chápali jako podporu-

reportáž

ZA mINeRálY leTOS dO ulIc TIŠNOVA
Zlata Ptáčková

Minerál Tišnov je jedna z největších burz 
v České republice, kde si přijdou na své ne-
jenom zkušení sběratelé, ale i fanoušci vý-
robků z krásných kamenů.

Foto: Michal Beneš

Na výstavě jsou prezentovány minerály jak 
v jejich surové podobě, tak v podobě krás-
ných šperků a různých výrobků.

Foto: Michal Beneš

Galerie Patriot na Štěpánově ulici. Jedineč-
ná sbírka minerálů přístupná veřejnosti. Ob-
sahuje více než 1 000 kusů unikátních mi-
nerálů muzejní kvality z České a Slovenské 
republiky a celého světa. 120 špičkových 
vltavínů z Moravy a jižních Čech.

Foto: archiv Galerie Patriot
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Sokola a sportovců. Navíc v ceně vstupného 
bude rovněž možnost bezplatně navštívit 
expozici minerálů v Galerii Patriot naproti 
parkovišti pod Klucaninou,“	 poznamenal	
Tomáš	 Burzla	 a	 zároveň	 prozradil,	 že	
v	galerii,	jejímž	je	zřizovatelem,	nachys-
tali	pro	příchozí	spoustu	novinek.	V	no-
vém	 Sále	 pokladů	 Vysočiny	 je	 k	 vidění	
mnoho	 lokalitních	 unikátů,	 nové	 vitríny	
místo	původního	akvária,	dále	vitríny	vě-
nované	sběratelům	a	hlavně	nové	špičko-
vé	kameny,	jak	kvalitou,	tak	estetikou.	
	 Samotná	 burza	 v	 ulicích	 Tišnova	 se	
uskuteční	v	čase	od 9 do 17 hodin.	Po-
kud	 však	 bude	 pršet	 nebo	 bude	 špatná	
předpověď	 počasí,	 akce	 se	 neuskuteč-
ní.	 Konečné	 rozhodnutí	 padne	 nejspíše	
ve	 čtvrtek	 3.	 června.	 Organizátoři	 tedy	
na	všechny	apelují,	aby	pozorně	sledovali	
webové	 stránky	 www.mineraltisnov.cz,	
kde	naleznou	aktuální	informace.	 Proč jste se rozhodl pomoci s organi-

zací burzy v Tišnově?
Sám	jsem	sběratel	a	nadšenec	do	kame-
nů.	Mám	nějaké	manažerské	zkušenosti,	
jsem	hrdým	občanem	města	Tišnova,	tak	
chci,	 aby	 tato	 tradice	 zde	 pokračovala	
i	do	budoucna.	Budu	moc	rád,	když	budu	
moci	 svou	 prací	 přispět	 k	 její	 kvalitě	
a	 rozvoji,	 aby	 byla	 respektovanou	 akcí	
s	přesahem	do	zahraničí.	

Jak jste řekl, jste sběratelem kamenů. 
Kdy jste se k tomuto koníčku dostal 
a co Vás na něm láká/baví?
Sbírám	kameny	od	konce	základní	školy	
a	přitahovala	mě	na	nich	vždy	ta	krása,	
pestrost,	 barevnost.	 Nyní	 i	 ty	 příběhy,	
osudy	a	přátelství	kolem	kamenů	a	s	lid-
mi	s	nimi	spjatými.	

Burza = symbol Tišnova
	 Původně	 si	 sběratelé	na	mineralogic-
ké	burze	v	Tišnově	své	vzorky	jen	vymě-
ňovali,	následně	docházelo	také	k	jejich	
prodeji	 a	 výrazně	 přibylo	 návštěvníků	
z	řad	laické	veřejnosti.	Výstava	se	stala	
určitým	symbolem	města	Tišnova.	 I	pro	
Tišnováka	Tomáše	Buzrlu.	

Proč je podle Vás právě tato burza pro 
vystavovatele i návštěvníky tak důleži-
tá. Čím Tišnov tak láká?
Především	je	to	tradice;	byla	to	před	více	
než	 40	 lety	 první	 podobná	 akce	 v	 teh-
dejším	 Československu.	 Vždy	 zde	 byla	
dobrá	 atmosféra,	 kvalitní	 nabídka	 ka-
menů,	 přijatelné	 ceny	 a	 velká	 spousta	
odborníků	a	sběratelů.	Významná	je	také	
geografická	poloha	města,	kdy	to	k	nám	
mají	všichni	zhruba	stejně	daleko.	Jak	ze	
Slovenska,	tak	i	z	Krušných	hor.

reportáž

Barit, Příbram.
Foto: archiv Galerie Patriot

Křemen, Příbram.
Foto: archiv Galerie Patriot

(Ve zkratce) Jak šel čas s…
	 Mineralogická	 výstava	 patří	 mezi	 největší	 akce	 ve	 městě,	 podle	 slov	 Heleny	
Žižlavské	se	za	víkend	díky	ní	v	Tišnově	„protočí“	přes	šest	tisíc	lidí.	Burza	nejenže	
má	dlouhou	tradici,	ba	dokonce	patří	k	jedné	z	nejstarších	v	rámci	celé	Evropy.	
První	ročník	burzy	se	konal	10.	dubna	1976	pod	názvem	1. zasedání moravsko-
slezských sběratelů nerostů	v	sále	pod	kinem.	Mezi	tři	spoluzakladatele	patřili	
Andrej	Sučko,	 Jan	Běluša	a	Blahomír	Šenk.	Prvního	zasedání	se	zúčastnilo	150	
návštěvníků,	60	z	nich	i	vystavovalo.	V	budově	tišnovské	sokolovny	se	poprvé	ko-
nala	jarní	burza	v	roce	1978.	Jarní	i	podzimní	termín	burzy	se	tam	začal	pořádat	
teprve	až	od	roku	1982,	a	to	již	pod	novým	názvem	Mezinárodní expozice mine-
rálů.	Kvůli	stále	většímu	zájmu	se	výstava	rozšířila	do	prostor	přilehlého	gymnázia	
a	základní	školy.	Až	do	roku	1990	se	konala	v	rámci	burzy	výměna	minerálů	bez	
peněžního	vyrovnání.	Vše	se	změnilo	roku	následujícího,	a	navíc	se	rozšířil	také	
počet	dní	trvání	akce	z	jednoho	na	dva	až	na	současné	tři	dny.	

	 Výroční	osmdesátá	burza	se	konala	na	jaře	2016.	Od	roku	2017	ji	pořádá	Tělo-
cvičná	jednota	Sokol	Tišnov	ve	spolupráci	s	Galerií	Patriot	a	kromě	prostor	soko-
lovny	a	gymnázia	je	využívána	také	hala	SSK.	Došlo	ke	zkrácení	názvu	mezinárod-
ní	akce	na	Minerál Tišnov.	
	 „Jsme rádi, že se nám daří udržet vysoký zájem vystavovatelů i návštěvníků o naši výsta-
vu navzdory velké konkurenci ostatních mineralogických burz a e-shopů s minerály,“	řekla	
starostka	Sokola.	Jarní	výstavy	se	v	roce	2019	zúčastnilo	207	vystavovatelů	a	6	025	
návštěvníků,	tu	podzimní	si	nenechalo	ujít	206	vystavovatelů	a	6	344	návštěvníků.	

Zdroj: www.mineraltisnov.cz

Účastníci X. zasedání sběratelů minerálů v sokolovně v roce 1985.
Jeden ze zakladatelů burzy v Tišnově, sokol a mineralog Andrej Sučko.

Foto: archiv T. J. Sokol Tišnov
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tišnovsko

	 Název	 Hluboké Dvory	 dostala	 obec,	
původně	 nazývaná	 pouze	 Hluboké,	 až	
po	správní	reformě	v	roce	1960,	kdy	byla	
přeřazena	z	tehdy	zrušeného	okresu	Tiš-
nov	do	okresu	Blansko,	kde	se	nacházelo	
několik	obcí	s	tímto	názvem	a	bylo	třeba	
je	rozlišit.
	 Od	roku	2004	se	obec	prezentuje	svým	
znakem	a	vlajkou.	Znak	 je	ve	 tvaru	štítu	
s	cimbuřovou	hlavou,	pod	níž	jsou	v	zele-
né	ploše	dva	volské	 rohy	a	pluh	ve	zlaté	
barvě.	Vlajka	je	tvořena	třemi	vodorovný-
mi	pruhy,	 žlutý,	 zelený	se	žlutým	pluhem	
a	 žlutý.	 Symboly	 vychází	 z	 pečetního	 ty-
páře	z	roku	1788,	na	kterém	je	vyryt	pluh	
a	opis	OBEC	HLUBOKY.	Volské	rohy	byly	
ve	znaku	trmačovského	rodu	ve	14.	století.

Místopis a demografie
	 Obec	Hluboké Dvory	je	nejvýchodnější	
obcí	na	Tišnovsku.	Od	Tišnova	je	vzdálena	
11	km	po	silnici	přes	obce	Unín	a	Rohozec.	
Její	katastr	tvoří	plochá	vrchovina	Žernov-
nické hrásti	s	hlubokými	údolními záře-
zy potoka Lubě	a	jeho	přítoků.	Podhorská	
zemědělská	 obec	 se	 rozkládá	 v	 nadmoř-
ských	výškách	od	300	do	492	m	n.	m.	
	 Historicky	 byl	 počet	 obyvatel	 v	 obci	
v	19.	století	kolem	220 osob.	Od	20.	let	
20.	 stol.	 se	 snižoval	 pod	 200	 obyvatel	
a	 od	 70.	 let	 pod	 140	 obyvatel.	 Největ-

ší	úbytek	obyvatel	nastal	po	 roce	1989,	
kdy	v	roce	1991	bylo	sečteno	85	obyvatel	
a	v	 roce	2001	dokonce	 jen	69	obyvatel.	
Od	 přelomu	 století	 dochází	 k	 mírnému	
nárůstu	 počtu.	 Nyní	 v	 obci	 žije	 cca	 92 
obyvatel v průměrném věku 45,7 let.

Z historie obce
	 Krajina,	ve	které	vznikla	ve	středově-
ku	ves	Hluboké,	nepatří	do	jádra	nejstar-
šího	 sídelního	 území	 na	 Tišnovsku,	 ale	
bezprostředně	 s	 ním	 sousedí.	 Pobyt	 člo-
věka	je	zde	bezpečně	doložen	již	ve	star-
ší	době	kamenné.	První	písemná	zmínka	
o	obci	Hluboké	v	podobě	–	in villa Hluboke	
–	je	z roku 1349	a	je	spojena	s	listinnou	
produkcí	vladyckého	rodu	pánů z Trma-
čova.	Tvrz Trmačov,	někdy	také	nazýva-
nou	 hradem,	 postavili	 příslušníci	 tohoto	
vladyckého	 rodu	 necelý	 jeden	 kilometr	
jižně	od	dnešní	obce.	Tvrz	pravděpodobně	
následkem	husitských	válek	a	po	nich	vá-
lek	Jiřího	z	Poděbrad	s	Matyášem	Korví-
nem	je	k	roku	1466	uváděna	již	jako	pus-
tá.	Do	dnešních	dnů	se	dochoval	hluboký	
příkop	 vymezující	 prostor	 tvrze	 a	 torzo	
kruhové	věže,	chránící	malý	jednopatrový	
palác	v	nároží.	Zřícenina	 je	dnes	státem	
chráněnou	kulturní	památkou.
	 Z	pohledu	hospodářského	stojí	 za	při-
pomenutí	pokusy	o	dolování	hnědého uhlí 

ve	 třech	 lokalitách	 katastru	 kolem	 pol.	
19.	stol.	a	postupné	vysazování	ovocných 
stromů a celých sadů,	 které	 až	 do	 pol.	
20.	stol.	dotvářely	charakteristické	zelené	
panoráma	 obce.	 Dodnes	 starší	 obyvatelé	
s	 lítostí	 vzpomínají,	 jak	 byl	 ovocný	 sad	
v	plném	rozkvětu	zničen	buldozery	v	roce	
1975,	aby	vzniklo	pole	s	ornou	půdou.
	 Jako	 všechny	 obce	 zasáhla	 i	 naši	
2. světová	 válka.	 Dodnes	 jsou	 patrná	
torza	připravované	stavby	dálnice	Vídeň–
Vratislav,	 jako	jsou	betonové	bloky	v	 le-
sích	a	dálniční	 těleso	ve	směru	na	Ska-
ličku.	Pravděpodobně	 ve	 stejném	 úseku	
povede	novodobá	rychlostní	silnice.

Současnost
	 V	obci	se	nachází	obecní úřad z roku 
1892	 (bývalá	 škola)	 s	 rekonstruovanou	
víceúčelovou	 místností	 v	 bývalé	 třídě	
školy,	víceúčelové	a	dětské hřiště	a	hos-
půdka se zakrytým pódiem a tanečním 
parketem.	Obec	má	vlastní	vrt,	vodojem	
a	 vodovod.	 V	 nedávné	 době	 došlo	 k	 vý-
znamné	 rekonstrukci	 návsi	 s	 autobuso-
vou	 točnou,	 přilehlých	 chodníků.	 Rov-
něž	bylo	 rozšířeno	veřejné	osvětlení.	Co	
chybí	obci,	 je	např.	restaurační	zařízení,	
obchod	a	školské	zařízení.	Obec	má	zajiš-
těno	předškolní	vzdělávání	v	rámci	DSO	
Tišnovsko	v	MŠ	Venkov	v	Železném.	Zá-
kladní	školství	zajišťuje	většinou	spádo-
vé	město	Tišnov.	
	 K	místním	pamětihodnostem	patří	dva 
pískovcové kříže,	kaplička Nanebevze-
tí Panny Marie	z	roku	1838	a	zřícenina 
hradu Trmačov.	Na	východní	hranici	ka-
tastru	obce	se	nachází	přírodní	kamenný	
útvar	Krkatá bába	 jako	další	významný	
turistický	bod.
	 K	 společenskému	 a	 kulturnímu	 dění	
přispívá	Spolek hlubockých hasičů	na-
vazující	 na	 SDH	 založený	 v	 roce	 1912.	
V	příštím	roce	bude	velká	oslava	110.	vý-
ročí	založení.	Členové	spolku	zajišťují	ta-
neční pouťovou zábavu	a	turnaj	v	nohej-
balu	a	od	roku	2016	již	tradiční	divadelní 
představení	 ochotnických	 divadelníků	
(2×	ročně).	Jejich	činnost	obec	podporu-
je	poskytováním	infrastruktury	výletiště	
a	v	poslední	době	výstavbou	nového	ko-
munitního	skladu,	který	mohou	využívat	
pro	svou	činnost.
	 Dalšími	akcemi	pořádanými	obcí	 jsou	
např.	setkání žen	při	MDŽ,	pálení čaro-
dějnic,	poutní mše	 a	 rozsvěcení	 vánoč-
ního	 stromu	 spojené	 s	 vánočními trhy 
a adventním setkáním občanů.
	 Na	návštěvu	obce	a	na	naše	akce	zveme	
srdečně	všechny	občany	obcí	Tišnovska.

HluBOKÉ dVORY
Tomáš Urban

Hluboké Dvory. Foto: archiv obce
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tišnovsko

	 Není	snad	Tišnováka,	který	by	neznal	
jeden	 z	 nejmalebnějších	 koutů	 na	 řece	
Svratce	mezi	Sokolí	skálou	pod	Doubrav-
níkem	a	Boračí.	Romantika	tohoto	místa	
začínající	 peřejemi	 u	 Matalova	 mlýna,	
říčními	 ostrovy,	 houkáním	 „motoráčku“	
a	končící	volně	přístupným	piánem	v	mi-
ničekárně	 nádraží	 v	 Borači.	 K	 tomuto	
místu	však	neodmyslitelně	patří	bohužel	
i	chátrající	areál	papírny	a	do	roku	2019	
také	neutěšený	stav	dřevěné	kryté	lávky.
	 Tato	33	m	dlouhá	a	2,4	m	široká	dře-
věná	 stavba	 byla	 zhotovena	 roku	 1899	
tesařským	 mistrem	 Janem	 Nejezem	 ze	
Železného.	 I	 přes	 havarijní	 stav	 byla	
od	roku	1994	vedena	jako	chráněná	kul-
turní	památka.
	 Z	iniciativy	úřadu	městyse	Doubravník	
se	 v	 roce	 2016	 podařilo	 ukončit	 kompli-
kované	 restituční	 řízení	 a	 následně	 láv-
ku	za	38	000	Kč	odkoupit.	Rekonstrukce	
proběhla	v	 letech	2019	a	2020.	Na	17	m	
dlouhé	trámy	byly	v	regionu	vybrány	jedlo-

vé,	dubové	a	smrkové	kmeny	s	potřebným	
průměrem	60	cm,	které	 ve	 spolupráci	 se	
slovenskými	tesaři	byly	ručně	opracovány.	
Na	sedlovou	střechu	byl	použit	modřínový	
šindel.	Na	celkové	hodnotě	díla	5,1	mil.	Kč	
se	městys	Doubravník	a	Jihomoravský	kraj	
shodně	podílely	částkou	2	mil.	Kč	a	minis-
terstvo	kultury	1,1	mil.	Kč.
	 Po	 lockdownové	 zimě	 je	 nyní	 ten	
správný	 čas	 přijít	 se	 do	 údolí	 Svratky	
zhluboka	nadechnout.

Foto: Miloš Buček

	 Během	 posledních	 patnácti	 let	 se	
stal	 oblíbeným	 poutním	 místem	 kostel 
sv. Stanislava	 u	 Osik.	 Odlehlá	 svatyně	
na	místě	někdejší	kaple	zpustlého	hradu	
stráží	poslední	odpočinek	obyvatel	pět	vsí	
–	vedle	Osik	i	Brumova,	Synalova,	Strhař	
a	Žlebů.	Jinak	klidné	místo	v	malebné	kra-
jině	se	na	prahu	května	v	neděli	po	svátku	
sv.	Stanislava	(7.	5.)	stává	cílem	poutníků	
z	 blízkého	 i	 širého	 okolí.	 Pouť na Sta-
nislávka,	 jak	 místní	 jinak	 svému	 oblí-
benému	 kostelu	 neřeknou,	 totiž	 otevírá	
poutní	sezónu	všech	okolních	obcí.	
	 Zdejší	 pouť	 je	 prostá	 a	 ryzí.	 Vrací	 se	
ke	kořenům	tradice putování a duchov-
ního setkání	 na	 místě,	 které	 stojí	 tak	
trochu	mimo	náš	hektický	prostor	a	čas.	
Tady	není	místo	pro	kolotoče	a	občerst-
vení	 slouží	 jen	k	 zahnání	nejnutnějšího.	
Zato	 je	chvílí	prožitku	a	místem	unikát-
ního	setkání	bezmála	tisícovky	poutníků.	
Přichází	 pod	 širým	 nebem	 prožít	 poutní	

bohoslužbu,	setkat	se	a	pobýt.	I	na	děti	je	
po	mši	pamatováno	sportovní	soutěží.	
	 Krásným	 rysem	 pouti	 je	 pěší puto-
vání.	 Komu	 zdraví	 dovolí,	 přidává	 se	

k	pěšímu	procesí	z Lomnice	přes	Syna-
lov.	Před	pár	lety	se	zrodil	druhý	poutní	
proud	z Černovic,	ke	kterému	se	přidají	
v	 Brumově	 a	 Osikách.	 Obě	 skupiny	 se	
setkávají	 na	 rozcestí	 nad	Stanislávkem.	
Od	 loňského	 roku	 toto	místo	 zdobí	kříž 
poutníků.	
	 Letošní	 neděle	 9. května	 slibovala	
krásný	den.	A	tak	po	řadě	ověření	a	tele-
fonátů,	že	slábnoucí	epidemie	a	rozvolňo-
vání	umožňují	„pokojná	setkání“,	se	u	sv.	
Stanislava	 po	 dvou	 letech	 opět	 slavila	
poutní	 mše	 svatá.	 Bez	 příkras	 a	 občer-
stvení,	 jako	 ryze	 duchovní	 setkání.	 Byl	
překvapen	každý,	kdo	čekal	slabý	zájem.	
Zaplněné	prostranství	u	kostela,	a	přesto	
disciplinovaný	 řád	 dle	 opatření	 ukázaly,	
že	jsme	si	vědomi	omezení,	a	přesto	chce-
me	žít	a	prožívat.	A	tak	sv.	Stanislav	opět	
otevřel	poutní	sezónu.	Stal	se	znamením	
naděje.	Stačí	trocha	zodpovědnosti.	
www.farnostlomnice.cz 

ZNOVuZROZeNí KRYTÉ láVKY NA pRudKÉ
Miloš Buček

pOuť u SV. STANISlAVA
Vladimír Vecheta

Pěší část pouti na Stanislávka.
Foto: Vladimír Vecheta
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	 Důvěrné	 zdroje	 z	 ministerstva	 vnitra	
říkají,	že	 léto	asi	bude	anebo	možná	ne.	
My	v	Porta	coeli	počítáme	s	první	varian-
tou	a	už	teď	se	těšíme	na	letní	dobrovol-
ničení.	 Přestože	 je	 stále	 trochu	 složité	
cokoliv	plánovat,	už	teď	chystáme	celou	

řadu	akcí,	do	kterých	se	můžete	zapojit	
i	 vy.	 V	 srpnu	 nás	 čeká	 mezinárodní	 tá-
bor	 INEX-SDA,	 který	 je	 otevřen	 všem	
dobrovolníkům,	 kteří	 mají	 chuť	 přiložit	
ruku	k	dílu	a	chtějí	si	trochu	pocvičit	an-
gličtinu,	která	je	komunikačním	jazykem	
workcampu.	 Náš	 tábor	 bude	 probíhat	
od	2.	do	15.	8.,	přihlásit	se	můžete	přes	
on-line	 přihlášku	 na	 stránkách	 INEXu:	
www.inexsda.cz/aktivity/workcampy/
kratkodobe-workcampy/databaze,	kde	si	
můžete	vybrat	i	z	jiných	táborů,	které	se	
budou	konat	v	ČR	i	v	zahraničí	(to	kdyby	
vám	 Předklášteří	 neznělo	 tak	 exoticky	
anebo	vám	nevyhovoval	termín).
	 Vedle	toho	se	k	nám	chystají	i	belgič-
tí	skauti,	kteří	chtějí	přiložit	ruku	k	dílu	
v	 termínu	 od	 7.	 do	 14.	 7.	 Pokud	 máte	
zájem	 procvičit	 si	 trochu	 francouzštinu	
a	získat	nové	přátele	v	Belgii,	tak	se	při-

hlaste	 přes	 e-mail	 exchangeportacoeli@
gmail.com.	Uvítáme	pomocníky,	kteří	by	
nám	 pomáhali	 s	 koordinací	 belgických	
dobrovolníků,	 ale	 i	 s	 průvodcováním	
a	ukazováním	našeho	malebného	okolí.
	 Zatím	poslední	 z	 akcí,	která	 se	 v	 létě	
rýsuje	na	obzoru,	je	tábor	Historky	z	New	
Hameln,	 LARPový	 tábor,	 který	 chystají	
organizátoři	 z	 Hnutí	 Brontosaurus	 Fénix	
v	 termínu	27.	6.	–	4.	7.	Tábor	bude	sice	
v	 češtině,	 ale	 umožní	 svým	 účastníkům	
prožívat	naplno	rolovou	hru	(LARP)	z	pro-
středí	Ameriky	30.	let.	Více	informací	o	tá-
boře	a	přihlášku	najdete	na	stránce	fenix.
brontosaurus.cz/historky-z-new-hameln/
	 Naše	 dobrovolnické	 tábory	 se	 konají	
díky	 štědré	 podpoře	 místních	 sponzorů	
a	 dobrovolnického	 programu	 Evropské	
komise	Solidární	projekty.	Všem	za	to	dě-
kujeme.

	 Bleší	 trh,	 tedy	 prodej	 či	 jiná	 směna	
věcí,	které	 jejich	majitel	 již	nevyužije,	 je	
činnost	stará	jako	lidstvo	samo.	V	Evropě	
patří	 pořádání	 bleších	 trhů	 k	 tradičním	
a	 oblíbeným	 aktivitám,	 které	 jsou	 vy-
hledávané	 domácími	 obyvateli	 i	 turisty.	
V	 České	 republice	 se	 fenomén	 bleších	
trhů	 rozšířil	 zejména	 za	 totality,	 kdy	při	
špatně	 zásobovaném	 trhu	 často	 neby-
la	 jiná	 možnost,	 jak	 potřebné	 či	 žádané	
zboží	získat.	Nejznámější	tehdejší	burzou	
byla	ostravská	Černá	louka,	která	tomu-
to	účelu	částečně	slouží	dodnes.	V	době	
porevoluční	 činnost	 bleších	 trhů	 pře-
válcovalo	 množství	 levného	 stánkového	
zboží	 nižší	 kvality	 a	 trend	 „použij	 a	 vy-
hoď”	 typický	 pro	 konzumní	 společnosti.	
Naštěstí	 v	 současné	 společnosti	 vzrůstá	
zájem	 o	 udržitelné	 hospodaření	 a	 snižo-
vání	produkce	odpadu	(zero	waste)	a	tím	
i	 poptávka	po	 zboží	 z	 druhé	 ruky.	Takto	
lze	věci	sehnat	na	různých	burzách,	v	ba-
zarech	či	přes	internetové	bazarové	portá-

ly.	Opravdový	zážitek	ale	poskytují	právě	
bleší	trhy,	kdy	se	lze	doslova	přebírat	po-
klady	z	truhlic	a	půd,	osobně	si	povyklá-
dat	s	prodejci	a	zjistit	tak	příběhy	prodá-
vaných	 věcí	 a	 udělat	 si	 z	 návštěvy	 trhu	
hezkou	procházku.	V	Tišnově	budete	mít	
tuto	příležitost	v	sobotu	12. června 2021 
v	rámci	tišnovských	trhů.	Chcete-li	sami	
nabídnout	 k	 prodeji	 věci	 ze	 své	 domác-
nosti	na	bleších	 trzích,	kontaktujte	paní	
Evu	Zavřelovou	z	MěÚ,	tel.	549	439	851,	
e-mail:	 eva.zavrelova@tisnov.cz,	 která	
rezervuje	 prodejní	 místo.	 Nepotřebné	
předměty	 můžete	 také	 darovat	 spolku	
Za	sebevědomé	Tišnovsko,	který	výtěžek	
z	 prodeje	 použije	 na	 podporu	 Ekoporad-
ny	Tišnovsko	a	Lesního	rodinného	klubu	
na	Tišnovsku	Kalužníček.	Tyto	předměty	
je	 možné	 odevzdat	 v	 Ekoporadně,	 nám.	
28.	října,	č.p.	28,	(ve	dvoře)	ve	čtvrtky	3.	
a	10.	června	od	14.00	do	18.00.	Bleší	trhy	
pořádá	spolek	Za	sebevědomé	Tišnovsko,	
z.	s.,	a	město	Tišnov.

spolkový život

leTNí dOBROVOlNIcTVí
meZinÁrodně, ale Přitom na tišnovsku

Tomáš Blaha, Markéta Horákova Lazarová

BleŠí TRHY V TIŠNOVě BudOu!
Linda Marková, Adéla Nešporová

I ty můžeš zanechat svoji dobrovolnickou 
stopu v klášteře Porta coeli.

Foto: Archiv INEX
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	 Nestihli	jste	minulý	rok	nafotit	a	poslat	
nám	 svůj	 rozkvetlý	 záhon?	 Nebo	 se	 Vaší	
sousedce	 každým	 rokem	 daří	 vypěstovat	
krásné	 muškáty	 v	 oknech	 a	 chtěli	 byste	
jí	 potěšit	nominací?	 I	 letos	nabízíme	pří-
ležitost	zaslat	do	soutěží	Ekoporadny	své	
příspěvky	 s	 fotografiemi	 nejkrásnějších	
stromů,	květinových	předzahrádek,	balko-
nů	či	oken.	Začátek	soutěže	je	1.	června.

	 Soutěž	vyhlašujeme	opět	v	těchto	ka-
tegoriích:
1. O nejkrásnější strom ve městě
	 a)		strom	na	soukromé	zahradě/pozem-

ku	v	katastru	města	Tišnova
	 b)		strom	ve	veřejné	zeleni	města	Tiš-

nova

2.  O nejkrásnější venkovní květinovou 
výzdobu v kategoriích

	 a)	okna	a	balkony
	 b)	předzahrádky
	 Příspěvky	 do	 soutěže	 podávejte	 elek-
tronicky	 na	 ekoporadna@tisnovsko.eu	
nebo	 na	 Facebook	 Ekoporadny.	 Měly	 by	
obsahovat	 jméno	a	příjmení	osoby,	která	
návrh	podává,	a	adresu,	na	níž	se	soutěžní	
prvek	nachází.	Pokud	je	známo,	tak	i	jmé-
no	osoby,	která	květiny	pěstuje	 či	 vlast-
ní	nominovaný	strom	na	svém	pozemku.	
Uzávěrka	soutěží	 je	10.	 října.	Fotografie	
dodávejte	kvalitní	v	digitální	podobě.
	 Pro	 jakékoliv	 informace	o	soutěži	nás	
neváhejte	navštívit	v	otevírací	době	Eko-
poradny	 (každý	 čtvrtek	 od	 14	 do	 18	 ho-

din),	volejte	na	tel.	732	464	238	nebo	pište	
na	ekoporadna@tisnovsko.eu	a	Facebook	
Ekoporadny.	Soutěž	probíhá	ve	spolupráci	
s	Komisí	životního	prostředí	města	Tišno-
va	 a	 s	 finanční	 podporou	 města	 Tišnova	
v	 rámci	 dotační	 podpory	 v	 oblasti	 život-
ního	 prostředí	 pro	 rok	 2021.	 Těšíme	 se	
na	Vaše	letošní	pěstitelské	úspěchy!

	 Poprvé v roce 2012	se	v	Tišnově	konal	 festival	dokumen-
tárních	filmů	s	lidskoprávní	tematikou	Jeden	svět	Tišnov.	U	jeho	
vzniku	stáli	Anička	Sítorová,	Dan	Petrucha	a	další.	Kromě	něko-
lika	filmů	si	diváci	užili	také	jedinečný	koncert	skupiny	Traband	
tlumočený	do	znakového	jazyka.	
	 Historicky	nejúspěšnější projekcí	se	stal	„Cukr	blog“	v	roce	
2015,	který	 jako	host	doplnila	Margit	Slimáková.	Dokumentu	
o	 problematice	 nadužívání	 cukru	 v	 dnešním	 světě	 se	 podařilo	
jako	jedinému	zaplnit	tišnovské	kino	tak	říkajíc	po	střechu.
	 Pravidelnou	součástí	festivalu	byly	také	školní projekce,	tedy	
nabídka	krátkých	dokumentů	doplněných	o	diskuze	s	odborníky,	
kteří	tak	mohli	žáky	a	studenty	vtáhnout	do	problematiky	a	zod-
povědět	jejich	otázky.	Už	v	prvním	roce	se	těchto	projekcí	zúčast-
nilo	890	mladých	lidí	z	Tišnova	i	okolí.	Největší	návštěvnost	pak	
měly	v	roce	2015,	kdy	školní	projekce	navštívilo	1	729	diváků.	
Tím	se	rok	2015	stal	divácky	nejúspěšnějším	ročníkem.
	 V	posledních	dvou	 letech	se	při	pořádání	potýkáme	s	dopady	
pandemie.	Loni	to	znamenalo	přesun	z	březnového	termínu	na	pod-
zim,	letos	„jenom“	do	června.	Největší	ztrátou	je	úplné	zrušení	škol-
ních	projekcí,	které	vždy	měly	veliký	smysl	i	proto,	že	od	ročníku	
2017	je	pořadatelem	festivalu	Základní	škola	ZaHRAda.
	 Letos	 se	 celorepublikový	 festival	 Jeden	 svět	 přesunul	 celý	
do	on-line	prostředí.	V	Tišnově	jsme	ale	chtěli	promítat	„živým“	
divákům.	Teprve	nynější	zveřejnění	podmínek	pro	pořádání	kul-
turních	akcí	stanovilo	–	bez	testů	to	nepůjde,	ale	můžeme	pro-
mítat	i	v	kině.	S	radostí	tedy	oznamuje,	že	jubilejní	10. ročník 

festivalu Jeden svět v Tišnově bude!	Téma	ročníku	je	„Vypa-
dáváš!“,	což	reflektuje	dnešní	život	plný	„callů“	a	„onlajnů“,	kdy	
stačí	málo	a	začnete	vypadávat.
	 Formát	festivalu	bude	netradiční	a	kromě	jedné	dvojprojekce	
v	kině	nabídne	také	dvě	projekce	pod	širým	nebem.	Konkrétně	
se	můžete	těšit	do	kina	ve	středu	2.	6.	na	 filmy	„I	am	gen	Z“	
o	generaci	sociálních	sítí	a	na	„Tajný	agent“,	pohodový	a	zábav-
ný	dokument	o	důchodci,	který	 se	 skrytou	kamerou	 „pronikl“	
do	domova	pro	 seniory.	Ve	 čtvrtek	3.	6.	 večer	proběhne	první	
promítání	pod	širým	nebem	na	splavu	u	Březiny.	Půjde	o	 film	
„Ponor“,	který	se	zaměřuje	na	aktuální	téma	otužování	a	potá-
pění	v	ledové	vodě.	Pro	zájemce	dojde	i	na	koupání	v	nedaleké	
Svratce.	Poslední	projekce,	která	proběhne	také	pod	širým	ne-
bem	v	neděli	6.	6.	na	nově	rekonstruovaném	dvorku	Základní	
školy	 ZaHRAda,	 bude	 poetický	 snímek	 „Chaddr	 –	 řeka	 mezi	
námi“,	který	nás	zavede	do	Himalájí	a	k	cestě	nejen	do	školy	
po	 zamrzlé	 řece.	 Ve	 srovnání	 s	 minulostí	 tedy	 projekcí	 bude	
méně,	ale	užít	si	je	můžeme	více!
	 Na	závěr	bychom	chtěli	poděkovat	hlavnímu	partnerovi	fes-
tivalu	Jeden	svět	v	Tišnově,	společnosti	Subterra,	městu	Tišno-
vu,	společnostem	Tepos	–	HJ,	E-pohony	Šikula,	Lékárna	Arnica		
a	také	všem	dobrovolníkům,	kteří	se	na	pořádání	podíleli,	ať	už	
nyní	nebo	v	minulosti.	Bez	vás	by	to	nešlo!
www.jedensvet.cz/tisnov 
www.facebook.com/jeden.svet.tisnov 

Redakčně kráceno

SOuTěž 2021
o nejkrÁsnější stromy a květinové výsadby

Tereza Karasová

10 leT JedNOHO SVěTA V TIŠNOVě
Jan Pernica, Milan Růžička



TN 06/202138

spolkový život

	 Také	 vás	 šokovala	 likvidace	 zeleně	
mezi	 řadami	 dvojhrobů	 a	 hrobů	 v	 levé	
části	 nového	 hřbitova?	 Po	 2–3	m	 vyso-
kých	tisech,	zeravech	a	mahoniích,	často	
zasazených	již	při	vzniku	hřbitova,	zbyly	
jen	 kořeny	 a	 pařezy,	 po	 vyfrézování	 pro	
novou	výsadbu,	už	ani	to	ne.	Prý	zde	bu-
dou	 vysazeny	 keříky	 okrasného	 rybízu	
(Ribes	alpinum)	40–60	cm.
	 Odstraněná	zeleň	byla	vzrostlá,	dotvá-
řela	charakter	místa,	nebyla	v	havarijním	
stavu,	nezpůsobovala	škody	na	hrobech.	
Zachycovala	 prach,	 zvlhčovala	 vzduch,	
poskytovala	 stín	 a	 dotvářela	 charakter	
místa.	Bude	trvat	dlouho,	než	se	tyto	plo-
chy	opět	zazelenají.
	 Veřejná	 zeleň	 mezi	 hroby	 je	 majetkem	
města	 Tišnova,	 správcem	 je	 odbor	 správy	
majetku	 a	 komunálních	 služeb.	 Ten	 zajiš-
ťuje	údržbu	veřejné	zeleně,	navrhuje	a	 re-
alizuje	 sadové	 úpravy.	 Zabezpečuje	 také	
úkoly	obce	podle	zákona	č.	114/1992	Sb.,	
o	ochraně	přírody	a	krajiny,	vše	s	péčí	řád-

ného	hospodáře.	Koncepční	přístup	a	dlou-
hodobé	plánování	v	rozvoji	zeleně	by	měly	
být	samozřejmostí,	stejně	jako	projednává-
ní	s	veřejností,	minimálně	s	tou,	kterou	si	
pro	tyto	účely	město	vytvořilo,	s	komisí	ži-
votního	prostředí.	Ta	kácení	předem	nepro-
jednala,	v	zápisech	o	tom	není	ani	slůvko.	
Pro	takto	rozsáhlý	zásah	měl	být	žádán	sou-
hlas	odboru	ŽP	podle	zákona	č.	114/1992	
Sb.,	nemám	aktuálně	informace,	zdali	toto	
proběhlo.	Rozpočet?	Na	r.	2021	plán	v	po-
ložce	5169	Nákup	ostatních	služeb	(údržba	
hřbitovů,	zeleň)	činí	156,6	tis.	Kč.	To	podle	
expertů	na	provedené	práce	nestačí.
	 To	 už	 vypadá,	 že	 je	 opravdu	 někde	
něco	špatně,	když	se	kácí	vzrostlá	zeleň	
bez	zdůvodnění.	
	 U	 hřbitovů	 je	 nutná	 provozní	 bezpeč-
nost,	 průběžná	 údržba	 a	 obnova	 hava-
rijních	stromů.	Zde	 je	otázkou,	proč	byl	
nyní	plošně	proveden	tak	masívní	zásah,	
když	nebyla	zeleň	havarijní?	Bylo	potřeba	
utratit	peníze?	Osobně	bych	věděla	o	po-

třebnějších	věcech	pro	veřejnost	v	komu-
nálních	službách.
	 O	zásazích	nebyli	řádně	informováni	ani	
všichni	 nájemci,	 natož	 veřejnost,	 přesto-
že	město	má	 širokou	 škálu	nástrojů,	 tím	
nejmenším	byla	vývěska	na	hřbitově.	Jiná	
města	 o	 kácení	 nejen	 předem	 informují	
občany,	ale	 i	 zveřejňují	 své	plány	a	s	ob-
čany	komunikují!	Kde	je	ta	proklamovaná	
komunikace	s	veřejností?	Evidentně	spolu	
nekomunikují	ani	městské	komise	a	odbo-
ry,	anebo	nějak	tajně,	bez	evidence?	
	 Hřbitovy	 jsou	 významnou	 součástí	
městské	zeleně,	plní	 i	důležitou	sociální	
funkci	při	přechodových	rituálech	pohřbí-
vání,	 jsou	místem	setkávání	 dvou	 světů	
–	 světa	 živých	 a	 světa	 mrtvých.	 Proto	
by	 měly	 být	 místní	 správou	 spravovány	
s	úctou	k	mrtvým	a	s	respektem	a	ve	spo-
lupráci	se	živými.

K problematice se vyjádřil starosta města 
Jiří Dospíšil v rubrice Aktuálně z města.

HřBITOVe, HřBITOVe
Zahrado ZelenÁ, do tebe Padají nejdražší semena

Zdeňka Dohnálková

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Koupím staré pohlednice do r. 1945 i jiné sběratelské 
věci. Tel. 608 420 808.

inzerCe

pořady
Tišnovské televize

najdete na
YouTube kanálu
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soCiální péče

 Pečuj doma Diakonie ČCE nabí-
zí ve spolupráci s Oblastní charitou 
Tišnov služby poradny pro pečující 
na Tišnovsku, která bude otevřena 
v prostorách půjčovny kompenzač-
ních pomůcek Oblastní charity Tišnov 
na Jungmannově 83 v Tišnově, a to 
vždy v pátek od 10 do 13 hodin. 
	 Poradna	je	určena	všem,	kteří	se	doma	
starají	o	své	blízké.	Na	pečující	zde	čeká	
poradkyně	týmu	Pečuj	doma	Klára	Hedvi-
ka	Mühlová,	od	které	se	můžete	dozvědět	
například	 to,	 na	 jaké	 příspěvky	 a	 dávky	
máte	nárok,	jak	o	ně	požádat,	jak	si	uzpů-
sobit	 domácnost,	 jaké	 kompenzační	 po-
můcky	používat	nebo	jaké	podpůrné	služby	
můžete	využít	ve	své	životní	situaci.
	 Pečuj	doma	Diakonie	ČCE	také	pořádá	
zdarma	 cykly	 akreditovaných	 kurzů	 pro	
pečující	 jako	 například	 Ošetřovatelský	

kurz,	Péče	o	člověka	s	demencí	a	další,	
kde	 můžete	 prohloubit	 své	 dovednosti	
v	domácí	péči.	Další	aktivitou	 jsou	pod-
půrné	 skupiny	 pro	 pečující,	 které	 po-
skytují	 prostor	 pro	 sdílení	 zkušeností	
a	psychickou	podporu	pečujícím.	Veškeré	
služby	poradny	Pečuj	doma	jsou	poskyto-
vány	bezplatně.	

	 Více	 informací	 a	 podrobné	 programy	
najdete	 na	 www.pecujdoma.cz,	 na	 těch-
to	stránkách	také	naleznete	interaktivní	
mapu	pomoci,	která	vám	pomůže	najít	pe-
čovatelské,	ošetřovatelské	a	další	služby	
ve	vašem	okolí.	
	 Mimo	 uvedené	 hodiny	 můžete	 Klá-
ru	 Hedviku	 Mühlovou	 kontaktovat	 také	
na	e-mailu:	jihomoravsky@pecujdoma.cz	
a	mobilním	telefonu:	730	195	077.

	 S	radostí	musíme	říct,	že	nás	aktuál-
ně	zaměstnává	dokončení	úprav	nových	
prostor	pro	domácí	hospic.	Služba	roste	
a	 stávající	 prostory	 už	 jen	 stěží	 umož-
ňují	 setkání	 celého	 hospicového	 týmu.	
Ještě	 před	 sebou	 máme	 spoustu	 práce,	
ale	doufáme,	že	se	nám	v	červnu	podaří	
prostory	 na	 náměstí	 Komenského	 slav-
nostně	otevřít.	Pro	veřejnost	plánujeme	
den	 otevřených	 dveří,	 tak	 pokud	 máte	
zájem	 se	 podívat,	 kde	 služba	 sídlí,	 jak	
funguje	a	poznat	některé	její	pracovníky,	
jste	srdečně	zváni.	Konečný	termín	ještě	
upřesníme.
	 Situace	 s	 epidemií	 se	 lepší	 a	 na	 jaro	
už	tak	máme	své	plány.	Za	sebou	máme	
pochod	 se	 sokoly,	 kteří	 nám	 umožni-
li	 stát	 se	 součástí	 jejich	 tradiční	 akce.	
Potkat	 jste	 nás	 mohli	 na	 občerstvova-
cích	stanicích	ve	Skryjích	a	v	Nedvědici.	
Myšlenkou	 bylo	 znásobit	 své	 ušlé/ujeté	
kilometry	 libovolnou	částkou	a	my	jsme	
tak	mohli	7	458	korunami	podpořit	naši	

„pandí“	kampaň	na	pořízení	nového	auto-
mobilu	pro	hospicovou	péči.	Na	tento	zá-
měr	chceme	věnovat	 i	prostředky,	které	
se	nám	podaří	získat	12.	června	na	Tiš-
novských	bleších	trzích,	kde	najdete	opět	
náš	 stánek.	 Budeme	 tak	 rádi,	 pokud	 si	
přijdete	 něco	 zajímavého	 za	 dobrovolný	
příspěvek	vybrat,	nebo	nám	naopak	něco	
pěkného	darujete.
	 Spolupráce	 s	 farnostmi	 tišnovského	
děkanství	přinesla	hned	dvě	milé	událos-
ti.	V	rámci	sbírky	Postní	almužna	se	po-
dařilo	 získat	 40	 386	Kč,	 které	 dle	 přání	
dárců	rozdělíme	na	jednotlivé	záměry.	Mů-
žeme	tak	pořídit	speciální	tablet	pro	dítě	
s	poruchou	autistického	spektra,	pomoci	
lidem	v	nouzi	nebo	podpořit	domácí	hos-
pic.	A	druhou	milou	událostí	je	naše	účast	
na	Noci	kostelů,	kterou	připravila	farnost	
Tišnov	a	Předklášteří	tentokrát	v	kostele	
Nejsvětější	Trojice	v	Předklášteří.
	 Do	 prázdnin	 nás	 ještě	 čeká	 společná	
akce	s	neziskovkami	a	rádi	bychom	zre-

alizovali	i	setkání	našich	dobrovolníků	–	
tříkrálových	 asistentů,	 kteří	 v	 letošním	
roce	plném	náhlých	změn	odvedli	na	tří-
králové	sbírce	kus	práce.
	 Plánů	 máme	 moc,	 snad	 se	 vše	 poda-
ří	 zrealizovat	 a	 budeme	 se	 moci	 s	 vámi	
na	některé	z	chystaných	akcí	opět	setkat.

pečuJeTe dOmA O SVÉ BlíZKÉ?
můžete se obrÁtit na Poradnu Pečuj doma

Michal Kudláček, Odbor sociálních věcí

NA JARO máme SVÉ pláNY
Marta Rémanová

Poradna Pečuj doma. 
Foto: archiv Diakonie ČBCE

Pochod se sokoly – stanoviště Skryje.
Foto: archiv OCH Tišnov
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	 14.	října	roku	1900	se	v	Tišnově	sešla	valná	hromada	tehdej-
šího	Katolického	spolku	tovaryšů,	která	se	rozhodla	spolek	pře-
jmenovat	na	Katolickou	vzdělávací	jednotu	pod	ochranou	sv.	Jo-
sefa	 pro	 Tišnov	 a	 okolí.	 Tím	 byla	 založena	 kulturní	 instituce,	
která	se	stala	důležitou	a	zajímavou	součástí	tišnovské	historie	
20.	století	a	která	existuje	až	do	současné	doby.
	 Počátky	 katolického	 hnutí	 v	 Tišnově	 sahají	 ale	 hluboko	
do	 století	 devatenáctého.	 Prvním	 spolkem	 byla	 Jednota	 kato-
lická	založená	v	roce	1853,	zaměřená	především	na	vzdělávání	
mládeže,	která	ale	po	několika	letech	ukončila	činnost.	Násle-
dovala	Katolická	politická	beseda	v	roce	1870,	o	jejíž	činnosti	
v	Tišnově	nic	bližšího	není	známo.	Přímým	předchůdcem	Kato-
lické	 vzdělávací	 jednoty	 se	 stal	 výše	 zmíněný	 Spolek	 katolic-
kých	tovaryšů,	založený	v	Tišnově	v	roce	1893.	Na	třetí	hodinu	
odpoledne	dne	22.	ledna	uvedeného	roku	svolal	do	domu	pana	
Tomáše	Zichy	ustavující	schůzi	 farář	P.	Jan	Buchal.	Zakládají-
cích	členů	bylo	více	než	šedesát,	byli	mezi	nimi	 i	 známí	před-
stavitelé	 tehdejšího	 společenského	 života	 dr.	 Karel	 Seyfert	
a	dr.	Václav	Šílený	a	najdeme	zde	 i	další	příslušníky	známých	
tišnovských	rodů	(např.	Major,	Svitavský,	Jabůrek,	Komprs,	Je-
řábek,	Parolek,	Šudák,	Paleček,	Peňáz,	Rubák,	Slezák,	Válka,	
Procházka,	Babák,	Bílý,	Darmopil,	Oharek,	Moravec,	Vágner	či	
Herzlík).	Prvním	předsedou	byl	zvolen	tehdejší	tišnovský	kap-
lan	P.	František	Koudelka.	3.	září	uvedeného	roku	získal	Spo-
lek	pro	svoji	pravidelnou	činnost	spolkové	místnosti	v	prvním	
poschodí	 hospody	 Humpolka.	 Zde	 byly	 pořádány	 každý	 měsíc	
spolkové	schůze	s	přednáškami,	četbou	novin	a	časopisů	a	půj-
čováním	knih	ze	spolkové	knihovny.	Přednášky	se	týkaly	nábo-
ženství,	sociálních	záležitostí,	historie	 i	dalších	 témat.	Spolek	
také	pořádal	zábavy,	výlety	a	plesy.	Zásadní	význam	pro	další	
činnost	Spolku	mělo	rozhodnutí	jeho	valné	hromady	ze	14.	ledna	
1898	o	zakoupení	domu	na	Brněnské	ulici.	V	neděli	12.	června	
1898	se	konal	průvod	od	kostela,	tišnovský	farář	P.	Ludvík	Čer-
mák	nový	spolkový	dům	posvětil	a	pak	následovala	slavnostní	
bohoslužba.	Členové	spolku	v	domě	postupně	vybudovali	velký	
a	malý	sál,	jeviště,	výčep,	byt	pro	domovníka	a	v	zahradě	také	
kuželnu.	Po	založení	Katolické	vzdělávací	jednoty	se	Katolický	

dům	postupně	stal	centrem	společenského	života	nejen	Jedno-
ty,	ale	i	celého	města.	Hrálo	se	zde	divadlo,	byly	organizovány	
spolkové	 zábavy,	 společný	 zpěv	 a	 četba	 a	 od	 roku	 1908,	 kdy	
byl	 založen	 tělocvičný	odbor	křesťansko-sociální	 jednoty	Orel,	
také	sportovní	cvičení.	Vznik	Československé	republiky	byl	no-
vým	impulsem	k	dynamickému	rozvoji	spolkového	života,	a	to	
především	 zásluhou	 tehdejšího	 tišnovského	 kaplana	 a	 pozděj-
šího	faráře	v	Předklášteří	P.	Antonína	Šalomouna	a	katechety	
P.	 Františka	 Bednáře,	 tišnovského	 rodáka	 a	 předsedy	 spolku	
od	roku	1918.	V	roce	1927	se	stal	novým	předsedou	profesor	
tišnovského	gymnázia	a	katecheta	ThDr.	Josef	Handlíř	–	Mouři-
novský,	který	vedl	Jednotu	až	do	zákazu	její	činnosti	na	počátku	
padesátých	let.	Protože	si	byl	vědom,	že	stávající	spolkový	dům	
je	zcela	nevyhovující,	již	v	uvedeném	roce	1927	založil	stavební	
fond	na	vybudování	domu	nového.	V	roce	1930	získala	 Jedno-
ta	kinolicenci	a	v	Katolickém	domě	tak	zahájilo	činnost	Lidové	
kino,	dále	zde	působil	Svaz	katolických	žen	a	dívek	a	od	konce	
třicátých	let	také	katolický	skaut.	V	roce	1937	omezila	komise	
Zemského	 úřadu	 v	 Brně	 provoz	 z	 důvodu	 nevyhovujícího	 sta-
vu	 budovy	 pouze	 do	 července	 roku	 následujícího.	 Jednota	 tak	
v	podstatě	byla	přinucena	zahájit	stavbu	domu	nového,	 i	když	
naspořená	 částka	 zdaleka	 neodpovídala	 rozpočtu	 stavby,	 kte-
rý	 tehdy	činil	 zhruba	půl	milionu	korun.	Přesto	výbor	a	valná	
hromada	odsouhlasila	téměř	jednomyslně	její	zahájení.	Všichni	
členové	byli	povinni	přispět	prací	nebo	penězi.	V	průběhu	roku	
1938	 tak	 byla	 postavena	 stavitelem	 Františkem	 Pisingerem	
podle	 návrhu	 architekta	 Vladimíra	 Richtra	 na	 místě	 starého	
katolického	domu	nová	 jednoposchoďová	budova	s	prostornou	
vstupní	halou,	balkonem,	dvěma	sály,	z	nichž	 jeden	byl	použí-
ván	jako	samostatná	tělocvična,	a	několika	klubovnami.	Provoz	
nové	budovy,	která	si	nakonec	vyžádala	náklady	700	tisíc	korun,	
byl	zahájen	bez	jakékoliv	okázalosti	o	Vánocích	1938.	V	letech	
2.	světové	války,	zejména	když	se	sokolovna	dostala	pod	zvlášt-
ní	 německou	 správu,	 se	 stal	 nový	 Katolický	 dům	 (v	 Tišnově	
po	celou	dobu	 familiárně	nazývaný	 „Kaťák“)	 centrem	českého	
Tišnova.	Pod	jeho	střechou	a	pod	hlavičkou	Jednoty	zde	působily	

historie

VýROčí JedNÉ Z NeJSTARŠícH INSTITucí
Jan Kos

Katolický dům – oficiální zahájení stavby v červnu 1938.
 Foto: archiv farnosti

Starý katolický dům – 30. léta 20. století. Foto: archiv farnosti
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nejrůznější	spolky	a	organizace.	Místní	ochotníci	hráli	doslova	
jednu	hru	za	druhou,	hostovalo	zde	Horácké	divadlo,	pořádaly	
se	přednášky,	debatní	večery	a	místní	kino	dostalo	v	roce	1943	
druhý	 promítací	 stroj.	 Na	 konci	 roku	 1944	 přišel	 první	 zákaz	
činnosti.
	 Po	ukončení	 války	 se	 spolková	 činnost	 znovu	 rychle	 rozví-
jela,	pod	společným	štítem	KVJ	působilo	asi	šest	spolků,	které	
měly	celkem	na	650	členů.	Do	ukončení	obnovy	poničeného	jevi-
ště	v	sokolovně	se	hrálo	v	Katolickém	domě,	pak	střídavě.	V	KD	
převážně	hry	pro	děti	a	s	dětmi,	např.	nezapomenutelní	Broučci.	
Poslední	divadelní	hrou	byli	„Hoši,	dívky	a	psi“	francouzského	
spisovatele	 a	 dramatika	 Paula	 R.	 Vandenberghe.	 A	 vůbec	 po-
sledním	 představením	 pak	 neobyčejná	 revuální	 večerní	 akce	
místního	„kouzelníka“	nazvaná	„Démant	–	kouzelná	revue“.	To	
již	bylo	v	provozu	rozestavěné	a	tolik	toužebně	očekávané	otá-
čecí	jeviště.
	 Celou	dobu	ležela	velká	tíha	a	odpovědnost	na	P.	ThDr.	Mou-
řinovském,	zvláště	za	války.
	 Činnost	KVJ	se	podařilo	udržet	jen	do	roku	1951,	kdy	byla,	
stejně	 jako	 činnost	 ostatních	 samostatných	 spolků,	 komuni-
stickým	 režimem	 zakázána.	 Katolický	 dům	 byl	 nějakou	 dobu	
ve	 vlastnictví	 Katolické	 charity,	 v	 roce	 1959	 na	 základě	 tzv.	
„bezplatného	odevzdání	majetku“	si	jej	přivlastnil	stát	a	předal	
jej	MěNV	Tišnov.	V	průběhu	dalších	desetiletí	byl	dům	částečně	
přebudován,	využíván	jako	stálé	kino	a	závodní	klub.	
	 Katolická	vzdělávací	jednota	pod	ochranou	svatého	Josefa	pro	
Tišnov	a	okolí	byla	obnovena	21.	prosince	1990.	Na	první	valné	

hromadě	17.	března	1991	za	účasti	109	členů	byl	předsedou	zvo-
len	tehdejší	farář	a	děkan	P.	Josef	Šindar.	V	následujících	letech	
byla	 spolková	 činnost	 zaměřena	 nejen	 na	 nejrůznější	 besedy	
a	 přednášky,	 ale	 i	 na	 kulturní	 aktivity,	 např.	 taneční	 soubory.	
Od	odchodu	P.	Šindara	z	Tišnova	v	roce	2010	vede	KVJ	Ing.	Pet-
ra	Kratochvílová.	Katolický	dům	je	v	současné	době	majetkem	
města	Tišnova	a	je	spravován	Městským	kulturním	střediskem.
Opožděná	výstava	ke	120.	výročí	založení	Katolické	vzdělávací	
jednoty	v	Tišnově	proběhne	v	Podhoráckém	muzeu	v	Předkláš-
teří	od	6.	června	do	3.	října	letošního	roku.

historie

Nový Katolický dům na rohu Brněnské a Mlýnské ulice.
 Foto: archiv farnosti

inzerCe
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23. 6. 1905
PRVNÍ VLAK NA TRATI

TIŠNOV – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
	 Dne	13.	ledna	1895	dalo	ministerstvo	
obchodu	povolení	k	předběžným	technic-
kým	pracím	pro	stavbu	železniční	dráhy	
z	 Tišnova	 přes	 Bystřici	 a	 Nové	 Město	
do	 Žďáru.	 Měla	 být	 vybudována	 podle	
projektu	autora	trati	ze	Žďáru	do	Němec-
kého	 (Havlíčkova)	 Brodu	 barona	 Oska-
ra	 Lazaniniho	 z	 Grazu,	 ale	 jeho	 práce	
měla	řadu	závad.	Proto	byl	v	 roce	1899	
předložen	 nový	 návrh,	 který	 pro	 úsek	
Tišnov–Rožná	zpracoval	Ing.	Max	Pícha	
a	 pro	 úsek	 Rožná–Žďár	 inženýři	 Kodl	
a	Hammer	z	Prahy.	Schválen	byl	v	 roce	
1901.	 Zájemci	 o	 vybudování	 železnice	
se	 sdružili	 v	 akciové	 společnosti,	 která	
se	ve	finální	podobě	nazývala	Lokalbahn	
Deutschbrod–Tischnowitz	 (se	 správou	
ve	Vídni);	7.	června	1902	jí	byla	ke	stav-
bě	trati	udělena	koncese.	Rozpočet	činil	
7,65	mil.	K,	z	čehož	1,24	mil.	K	uvolnil	
Moravský	 zemský	 sněm	 ze	 zemských	
zdrojů,	 zbylé	 prostředky	 byly	 zajištěny	
garantovanou	 státní	 půjčkou	 s	 úrokem	
4	 %.	 Stavba	 byla	 zahájena	 30.	 června	
1903	a	prováděla	 ji	 firma	doubravnické-
ho	rodáka	Osvalda	Životského.
	 Již	 po	 necelých	 dvou	 letech	 byla	 trať	
v	pátek	23.	června	1905	předána	do	uží-
vání	a	projel	po	ní	první,	byť	pouze	„ko-
misionelní“	 vlak.	 Dobové	 Lidové	 noviny	
popsaly	 událost	 takto:	 „Byl to vzrušující 
moment, když z prvního patra nádražního 
hotelu v Tišnově pan vrchní komisař Resch 
v zahradě shromážděným účastníkům komi-
sionelního vlaku zvěstoval, že komise udělu-
je povolení k započetí jízdy. Voláním ,Sláva!‘ 
a ,Výborně!‘ přijali přítomní tuto zvěst, ne-
boť tím korunována je mnoholetá a obtížná 
práce a jest nyní naděje, že naše horské kraje 
se světu otevrou a nová dráha blahodárně 
k jich povznesení přispívati bude. … Slav-
nostní otevření ukončeno bylo nádhernou 
hostinou v nádražním hotelu v Tišnově, 
která jistě veškerým účastníkům milou vzpo-
mínkou zůstane. – Jaký to ohromný rozdíl! 
Dřív po celodenním úmorném lopocení stěží 
jednotlivec z Tišnova do Žďáru se dostal, 
nyní vlak kraj ten třikrát za den projede…“
	 Provoz	 na	 jednokolejné	 trati	 zajišťo-
valy	na	účet	vlastníka	nejprve	 rakouské	
státní	 dráhy	 kkStB	 (kaiserlich-königli-

che	 Staatsbahnen),	 na	 podzim	 1918	 jej	
převzaly	 Československé	 státní	 dráhy.	
Na	rozdíl	od	původní	Tišnovky,	tedy	želez-
niční	trati	Tišnov–Brno,	se	na	116	let	sta-
ré	vlakové	trase	do	Žďáru	jezdí	dodnes.

17. 6. 1996
PRVNÍ TIŠNOVSKY� KONCERT

FESTIVALU
CONCENTUS MORAVIAE

	 V	roce	1996	se	poprvé	uskutečnil	dnes	
již	proslulý	mezinárodní	hudební	festival	
Concentus	Moraviae,	jehož	úvodní	ročník	
pojal	tehdejší	dramaturg	Jiří	Beneš	jako	
„Rozhovor	 staletí“.	 Autor	 a	 zakladatel	
celého	projektu	David	Dittrich,	působící	
od	počátku	až	do	 současnosti	 i	 jako	 ře-
ditel	festivalu,	k	jeho	organizaci	nejprve	
založil	stejnojmenné	občanské	sdružení,	
počínaje	 6.	 ročníkem	 pak	 pořádání	 pře-
vzala	 nově	 ustavená	 obecně	 prospěšná	
společnost	Mezinárodní	centrum	slovan-
ské	hudby	Brno.
	 Při	 myšlence	 vytvořit	 hudební	 akci,	
která	 by	 se	 nekonala	 pouze	 na	 jednom	
místě,	se	její	tvůrce	inspiroval	festivalem	
staré	hudby	v	Savojských	Alpách,	který	
organizovala	 francouzská	 cembalistka	
Brigitte	Haudebourg	 v	 horských	 vesnič-
kách.	S	podobným	záměrem	objel	David	
Dittrich	 před	 úvodním	 ročníkem	 vý-
znamná	 města	 jihomoravského	 regionu,	
jejichž	 starostům	vysvětlil	 princip	 akce,	
a	jeho	mise	skončila	úspěšně.	Concentus	
Moraviae	je	dodnes	pořádán	s	podtitulem	
„Mezinárodní	hudební	festival	13	měst“,	
přestože	pořádajících	míst	od	té	doby	při-
bylo.	Tišnovu	slouží	ke	cti,	že	se	stal	fes-
tivalovým	 městem	 od	 samého	 počátku,	

podobně	 jako	 například	 Ivančice,	 Miku-
lov,	 Moravský	 Krumlov,	 Třebíč,	 Valtice,	
Velké	Meziříčí	a	některá	další.
	 První	 tišnovský	 koncert	 se	 konal	
v	 pondělí	 17.	 června	 1996	 v	 sokolovně	
a	 představili	 se	 na	 něm	 Čeští	 komorní	
sólisté	 s	 uměleckým	 vedoucím	 Ivanem	
Matyášem,	 sólistou	 byl	 kanadský	 hous-
lista	Kai	Gleusteen.	Rodák	z	Calgary	stu-
doval	na	Banff	School	Of	Fine	Arts,	Uni-
versity	Of	Michigan	nebo	Rice	University	
v	Houstonu,	později	trvale	pobýval	v	Ev-
ropě,	zejména	v	Paříži	a	Praze.	Tišnovské	
vystoupení	neslo	název	„Kouzlo	smyčců“	
a	na	jeho	programu	bylo	Haydnovo	Diver-
timento	Es	dur,	Houslový	koncert	E	dur	
Johanna	 Sebastiana	 Bacha,	 Sinfonia	
a	quattro	c	moll	Františka	Xavera	Richte-
ra	a	na	závěr	Smyčcová	serenáda	Es	dur	
Josefa	Suka.	
	 Vzpomínaný	 koncert	 v	 sokolovně	 ale	
nebyl	v	onom	úvodním	roce	1996	jediným	
tišnovským	příspěvkem	k	programu	fes-
tivalu.	 Zhruba	 o	 14	 dnů	 později,	 2.	 čer-
vence,	se	v	bazilice	kláštera	Porta	coeli	
představila	 pozdější	 světová	 pěvecká	
hvězda,	23letá	mezzosopranistka	Magda-
lena	Kožená	za	doprovodu	souboru	Musi-
ca	Florea,	vedeného	Markem	Štrynclem.

KAleNdáRIum čeRVNOVýcH událOSTí
Václav Seyfert

Kanadský houslista Kai Gleusteen byl só-
listou prvního tišnovského koncertu v rámci 
festivalu Concentus Moravie v úvodním roč-
níku 1996. Foto: Twitter

Staré žďárské nádraží, jak vypadalo v roce 
1926, tedy zhruba dvě desetiletí po otevření 
trati mezi Žďárem a Tišnovem.

Foto: Facebook
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Píší o nÁs
	 Karel	Fic	se	s	potěšením	podělil	s	čte-
náři	 o	 obsah	 recenze	 nově	 vzniklého	
zpravodaje	Naše	Tišnovsko,	která	se	ob-
jevila	v	1.	čísle	XXII.	ročníku	Vlastivěd-
ného	věstníku	moravského.	Autor	J.	M.	
Weimann	v	ní	mimo	jiné	uvedl,	že	„vedle 
pravidelných medailónků a Malých kapitol 
z historie Tišnovska najdeme ve zpravo-
daji např. i odborné články botanické, pro 
každý měsíc zajímavě vybranou vycházku 
do tišnovského okolí; redakci v tomto pří-
padě je nutno pochválit, že k ,Tišnovsku’ 
čítá i ony části krásného okolí města, jež 
v současném administrativním rozdělení 
patří jednak okresu Žďár n. Sáz. (Posvratčí 
proti proudu řeky či údolí říčky Loučky), 
nebo okolí Lomnice u Tišnova, jež dnes 
okresem patří do Blanska…“	 V	 závěru	
bylo	kvitováno,	že	o	zpravodaj	projevily	
v	poslední	době	zájem	i	některé	vědecké	
instituce.

PožÁrní řÁd
Pro město tišnov

	 Záslužný	 počin	 abatyše	 tišnovské-
ho	 kláštera	 Benigny	 z	 Deblína,	 která	
se	 v	 roce	 1725	 zasadila	 o	 vydání	 pro-
tipožárního	 řádu,	 popsal	 v	 rozsáhlém	
materiálu	 historik	 Jan	 Hájek.	 Věnoval	
se	 i	 konkrétním	 požárům,	 které	 nejvíce	
poškodily	město,	 a	 to	 jak	před	vydáním	
zmiňovaného	 řádu,	 tak	 i	 později.	 „27. 
února 1668 vypukl veliký požár, při němž 
na 70 domů v prach a popel padlo, kostel 
s věží a hodinami, fara s archivem a veš-
kerým zařízením, škola, rathaus, Panský 
dům a dvůr Humpolecký. Roku 1704, dne 
12. října, z neopatrnosti souseda Marečka 
poblíž rathausu vypukl oheň a shořelo 43 
domů a rathaus s archivem. Také roku 1707 
dne 8. června opět shořelo město Tišnov. 
Oheň vyšel z verštatu mydláře Martina Ry-
tíře, z jehož neopatrnosti 41 domů popelem 
lehlo, rathaus, šerhovina (drábovna), škola, 
fara a kostel. … Roku 1822, dne 8. června 
kolem 10. hodiny dopolední, vypukl pod fa-
rou z neopatrnosti Andrease Vašince strašný 

požár, který šířený prudkou vichřicí se tak 
rozšířil, že kloboučník Vašinec, fara s veš-
kerým nábytkem, hospodářskými staveními, 
vozy a kočáry, kostel a kostnice úplně vy-
hořely. Umíráček s věže spadl a tak zvaný 
,wandrungsglocke’ úplně se roztavil. Všech-
ny domy, které vedle kostela stály, změnily 
se v popel.“	

stavební družstvo občanů 
v tišnově

	 Václav	Borek	v	úvodu	svého	příspěvku	
konstatoval,	 že	 družstvo	 bylo	 založeno	
před	dvanácti	lety	a	zpočátku	se	potýka-
lo	 jak	 s	 nepříznivými	 podmínkami,	 tak	
i	s	nedostatkem	pochopení.	„Družstvo se 
však během času dokázalo s těžkostmi vy-
rovnat a postupně se rozrůstalo. Dnes je 
tu 18 obytných družstevních domů, ve kte-
rých bydlí 256 členů, SBD v Tišnově má 
celkem 579 členů.“	Nedávno	bylo	členům	
odevzdáno	120	nových	bytovek	na	sídliš-

ti	pod	Humpolkou	a	„letos bude postaveno 
pod Klucaninou 96 bytů, z toho polovina 
je již obydlena, v červenci začne tamtéž vý-
stavba dalších 36 bytových jednotek. V roce 
1972 se má zahájit výstavba bytů v prosto-
ru pod Květnicí.“

oddíl stolního tenisu
	 představil	na	sportovní	stránce	nejen	
svoji	současnost,	ale	také	nedávnou	his-
torii.	 Článek	 Pavla	 Součka	 připomněl,	
že	činnost	byla	obnovena	po	několikale-
té	přestávce	v	listopadu	1965	a	„začátky 
nebyly lehké. Vždyť ani TJ Baník Tišnov 
neměla zájem o oddíl, především z důvodů 
finančních. Aby mohla být vůbec zahájena 
činnost stolních tenistů, rozhodl se od-
díl odstěhovat do SZK ROH a pod tímto 
jménem se přihlásil do okresní soutěže. 
Radost nadšenců netrvala dlouho. Po ně-
kolika týdnech, na zásah některých členů 
výboru SZK ROH, byl oddíl vyhoštěn. Bylo 
obnoveno jednání s Baníkem a dohodnuto, 
že oddíl se přestěhuje nazpět do sokolovny 
s podmínkou, že finanční nároky budou mi-
nimální…“

o dalším ve stručnosti
V	 rubrice	 Náš	 medailónek	 psal	 dr.	 Štej-
gerle	o	bojovnici	za	dělnická	práva	Gustě	
Zdražilové-Blažkové.	Třetí	částí	pokračo-
val	seriál	Marie	Mrázkové	o	Květnici,	ten-
tokrát	byl	pojat	převážně	mineralogicky.	
V	sále	kina	znovu	koncertovala	brněnská	
skupina	Synkopy	61.	Filmová	představe-
ní	pro	dospělé	nabídla	tři	české	filmy	(Va-
lerie	a	týden	divů,	Svatá	hříšnice	a	Hogo	
fogo	 Homolka),	 po	 dvou	 dílech	 dodala	
do	místního	kina	Francie	(Žít	a	užít,	Vel-
ké	prádlo)	a	Sovětský	svaz	 (Bílé	slunce	
pouště,	U	jezera).	Provozovna	Okresního	
průmyslového	 podniku	 Tišnov	 nabízela	
instalaci	 antén	 nejen	 pro	 příjem	 I.	 a	 II.	
programu	 Československé	 televize,	 ale	
stále	ještě	i	ke	sledování	pořadů	„Vídně“!

NApSAlI JSme před 50 leTY

O svatém Floriánovi, jehož plastika zdravila 
čtenáře z titulní stránky, se tradovalo, že „skr-
ze svoji sochu chrání domy před ohněm“. 
Autor snímku nebyl jmenovitě uveden.

červen 1971
Václav Seyfert

16. díl 

Červnové Naše Tišnovsko z roku 1971 vyšlo v rozsahu 12 stránek. Na titulní straně byla 
zachycena francouzská účastnice návštěvy pražského diplomatického sboru v Porta 
coeli před barokní dřevěnou plastikou svatého Floriána z 18. století, umístěnou v Pod-
horáckém muzeu. V dalších materiálech se vedle aktualit psalo o historii, přírodě i sportu.

historie

Článek o rybářských závodech konaných 
15. 5. 1971 mezi splavem a soutokem 
s Loučkou doprovodila fotografie Vladimíra 
Bílého nazvaná Muškaření na Svratce.
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INZERCE

GDP KORAL, s. r. o.
společnost s mezinárodním působením zabývající se vlastním 
vývojem, výrobou a prodejem vyztužených plastů (kompozitů), 
zejména pro dopravní prostředky a stavebnictví, se sídlem 
a výrobním závodem v Tišnově
hledá vhodné kandidáty na pozice

Činnosti

•   vytváření konceptů, návrh designu výrobních přípravků pro nové 
výrobky (kontinuálně tažené kompozitní profily zejména pro 
automotive a stavebnictví) 

•  praktické ověření funkčnosti návrhů
•  návrhy úprav stávajícího strojního vybavení
•  konstrukce vlastních nových výrobních strojů a přípravků

Operátor výrobní linky je pracovník schopný řádně vykonávat 
příslušné aktivity při výrobě na linkách, přípravě linek, kontrole 
průběhu výroby, kontrole kvality a měření vyrobených profilů, 
případně jejich ukládání, balení nebo přepravě k dalšímu opraco-
vání v rámci společnosti. Práce je v nepřetržitém provozu.

Navrhuje koncepty pro kontinuální 24/7 výrobu vlákny vyztu-
žených kompozitních profilů a prakticky ověřuje jejich funkč-
nost. Spolupracuje s kolegy odpovědnými za návrh a konstrukci 
forem, techniky a vývojáři. Studuje nové materiály, má zájem 
o technologie z příbuzných oborů a navrhuje nové technologické 
postupy výroby těchto speciálních plastů. VŠ vzdělání technického 
směru. Praxe výhodou, nikoliv podmínkou. Flexibilní pracovní doba. 

Operátor výrobní linky

Přípravář výroby kompozitů (Design engineer)

Nabízíme

•  měsíční mzda od 32 000 Kč
•  roční odměny 
•  příspěvek na stravování
•  příspěvek na zdravotní prevenci
•  5 týdnů dovolené
•   stabilní zaměstnání v zajímavém 

a rozvíjejícím se oboru
•  bezúročné půjčky

Nabízíme

•  základní měsíční mzda až 45 000 Kč
•  odměny za splnění cílů
•  příspěvek na stravování
•  příspěvek na zdravotní prevenci
•  bezúročné půjčky
•   možnost stáží, účast na zahraničních 

veletrzích a konferencích
•  perspektivní obor
•  významný vliv na chod firmy

Požadujeme

•  střední vzdělání s výučním listem, praxe není požadována
•   zdravotní způsobilost pro nepřetržitý provoz a 12hodinnové směny
•  manuální zručnost
•   schopnost pochopit zadaný úkol a řešit jednodušší technické problémy
•  rychlost, preciznost, dodržování kvality a pořádku

Požadujeme

•  VŠ vzdělání technické směru (strojní inženýrství), i pro absolventy
•  nezbytná pokročilá znalost 2D&3D CAD
•  ochota se neustále učit 
•  angličtina, řidičský průkaz, MS Office

Pokud vás tato nabídka oslovila, doneste/zašlete svůj životopis na adresu společnosti 
Za mlýnem 5, Tišnov, k rukám paní Cibulkové případně e-mailem: cibulkova@gdpkoral.com
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Dne 25. dubna uplynulo třicet čtyři roků, 
kdy nás opustil tatínek, dědeček pan 
mIlOŠ ŠTěRBA.

Dne 1. června uplyne první rok, co nás 
opustila maminka, babička a prababička 
paní FRANTIŠKA ŠTěRBOVá. S láskou 
vzpomíná a za tichou vzpomínku děkuje 
dcera s rodinou.

Dne 26. května uplynulo sedm roků 
od úmrtí našeho manžela, tatínka, dědečka 
pana ROSTISlAVA ŠpAčKA. S láskou 
vzpomíná manželka, syn, dcera s rodinou.

Dne 29. května uplyne dvacet let, kdy 
nás opustil pan peTR KučeRA. Nikdy 
nezapomeneme.

Uplynulo již sedm let od chvíle, kdy 
4. června 2014 navždy odešel pan 
ANTONíN pAROleK. S láskou v srdci 
stále vzpomíná manželka Zdeňka a děti 
s rodinami.

Dne 21. března by se dožil sedmdesáti let náš 
milovaný a milující bratr, manžel, tatínek a dě-
deček pan ROBeRT lAmAč. Dne 11. května 
uplynul třetí smutný rok od jeho úmrtí. S láskou 
vzpomínají sestry Jana, Liba, Lida s rodinami, 
manželka Alena, děti Robin s Ivou a Tereza 
s Jarkem, vnoučata Kubík a Karolínka, Tomík 
a Ráďa. Za tichou vzpomínku děkujeme.

V květnu jsme vzpomněli dvacáté výročí odchodu na věčnost 
našeho milého strýce, pana JOSeFA FIAlY.
Marie Hofírková s rodinou.

Dne 1. června uplyne dvacet pět roků, co 
nás navždy opustila naše milovaná maminka 
paní ludmIlA řeHůřKOVá. A 5. září 
tomu bude sto pět let, co přišla na tento 
svět. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Děkují děti se svými rodinami.

Dne 2. června uplyne sedm smutných 
roků, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček pan mIROSlAV 
BeNeŠ. S úctou a láskou vzpomíná dcera 
s rodinou.

Dne 6. června uplyne patnáct let, kdy nás 
navždy opustila naše milovaná manželka, 
maminka a babička paní KVěTOSlAVA 
BARTOŇKOVá. S láskou vzpomíná manžel 
a děti s rodinami. 

Dne 22. června uplyne první smutný rok, 
kdy nás opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan JOSeF KAŠpARec. 
Za tichou vzpomínku děkují manželka, syn 
a dcera s rodinami. 

Dne 20. července uplynou dva roky, kdy nás 
navždy opustila naše milovaná maminka 
a babička paní emílIe BeNeŠOVá. 
S úctou a láskou vzpomíná dcera s rodinou.
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	 Milá	čtenářko,	milý	čtenáři,	je	květen,	
příroda	mne	inspiruje	k	osazování	mobi-
liářů	do	oken,	na	balkón	i	chodbu.	Jejich	
výběr	jsme	spolu	probírali	minulý	měsíc,	
a	tak	věřím,	že	nejsem	sama,	kdo	je	má	
již	připravené.
	 Pro	úspěšné	pěstování	v	mobiliářích	je	
nejprve	potřeba	připravit	příjemné	místo	
pro	rostliny.	Ideální	je	vytvořit	dvě	vrstvy	
uvnitř	nádoby.	Dole,	u	dna,	drenáž,	naho-
ře	substrát.	
	 Pro	drenáž,	vrstvu	tři	až	deset	cm	vyso-
kou	podle	výšky	mobiliáře,	se	nejlépe	hodí	
keramzit,	kamínky,	štěrk,	cokoliv,	 co	má	
hrubší	 strukturu	 než	 substrát.	 Zajišťuje	
zvýšenou	propustnost	pro	vzduch	a	vodu.	
Tím	 reguluje	vlhkost.	Substrát	volím	po-
dle	toho,	čím	budu	vybraný	mobiliář	osa-
zovat.	První	dám	zevnitř	do	kuchyňského	
okna	s	bylinkami.	Další	mi	budou	zdobit	
balkón	a	jeden	bude	rozsvěcet	chodbu.
	 Pro	 zelené	 koření	 se	 mi	 výborně	 hodí	
keramický,	obdélníkový	mobiliář	se	dvěma	
odtokovými	 otvory,	 podmiskou,	 vysoký	
asi	patnáct	centimetrů.	Na	tři	centimetry	
drenáže	si	nasypu	bylinkový	substrát	tak,	
abych	do	něj	mohla	pevně	vysadit	bazalku,	
koriandr,	 tymián.	 Zaleju,	 nejlépe	 dešťov-
kou.	 Vrchní	 vrstvu	 substrátu	 nechávám	
vzdušnou.	 Volím	 záměrně	 bylinkový	 sub-

strát	Natura,	který	je	namíchán	z	rašeliny,	
kokosového	vlákna	a	jílu.	Neobsahuje	prů-
myslová	hnojiva	a	tím	mi	zajistí	ekologic-
ké	pěstování	bylinek	v	něm.	Hnojit	začnu	
za	čtyři	 týdny	biologickým	hnojivem.	Má	
pomalejší	nástup	a	nulovou	toleranci.	To	
v	praxi	znamená,	že	mohu	obsah	jíst	klid-
ně	hned	po	přihnojení.
	 Letos	 jsem	pro	náš	balkón	orientova-
ný	na	jih	vybrala	červené	verbeny.	Milují	
přímé	slunce,	dostatek	živin	i	vláhy.	Pro-
to	jsem	zvolila	samozavlažovací	truhlíky	
s	 kovovými	 držáky.	 Drenážní	 vrstva	 je	
tam	vytvořena	přepážkou	od	výrobce.	Ta	
odděluje	vodu	od	substrátu.	Jeho	zvlhčo-
vání	zajišťují	nasákavé	knoty,	po	kterých	
vzlíná	 voda	 tak,	 aby	 udržovala	 ideální	
vlhkost	substrátu.
	 Zde	volím	k	výsadbě	profesionální	sub-
strát	 na	 balkónové	 květiny.	 Složení	 není	
nahodilé.	Je	vyroben	z	rašeliny	a	vyzrálého	
kompostu.	Má	upravenou	reakci	a	je	obo-
hacený	živinami.	Svými	vlastnostmi	zaru-
čuje	 optimální	 provzdušnění	 kořenového	
balu	a	tím	urychluje	růst	kořenů.	Zásobuje	
rostliny	všemi	živinami	včetně	mikroprv-
ků.	Zhruba	po	měsíci	 se	 živiny	 vyčerpají	
a	 je	potřeba	přihnojovat.	Tady	volím	nej-
raději	organická	chemická	hnojiva	tekutá	
či	krystalická.	Nejznámější	na	našem	trhu	

je	Kristalon.	Pro	první	hnojení	u	mladých	
rostlin	 je	 nejvhodnější	 Start	 Kristalon	
na	vytvoření	zelené	hmoty	a	potom	Krista-
lon	květ	na	podporu	bohatého	kvetení.
	 Moje	doporučení:	tyto	truhlíky	budu	jis-
tě	používat	k	výzdobě	balkónu	i	příští	rok.	
Po	ukončení	 sezóny	 i	 před	novou	výsad-
bou	je	pečlivě	ošetřím	dezinfekcí,	co	mám	
po	ruce,	abych	zamezila	šíření	chorob.
	 Ke	 vchodovým	 dveřím	 do	 bytu	 jsem	
vybrala	 terakotovou	 nádobu	 o	 výšce	 45	
centimetrů,	 průměr	 35	cm	 s	 podmiskou.	
Do	 ní	 na	 dno	 zase	 použiji	 drenáž	 z	 ke-
ramzitu	 ve	 výšce	 10	cm.	 Na	 ni	 substrát	
speciálně	připravený	pro	okrasné	listnaté	
i	 jehličnaté	 stromy,	 obohacený	 základní-
mi	 živinami	 a	 stopovými	 prvky.	 Zdravý	
vzhled	rostlinám	zaručuje	i	nízká	hodnota	
pH.	 Surovinové	 složení	 substrátu	 zajiš-
ťuje	 optimální	 provzdušnění	 kořenového	
balu.	 Ozdobou	 tohoto	 mobiliáře	 bude	 je-
dle	korejská,	pro	mne	 je	 to	 tančící	 jedle	
(Abies	koreana	 „silberlocke“).	Nejprve	 ji	
lehce	podsypu	substrátem,	vyjmu	z	kon-
tejneru,	lehce	poruším	zespodu	její	koře-
ny,	aby	lépe	zakořenily,	vložím	do	nádoby,	
obsypu	 substrátem	 a	 dosypu	 asi	 centi-
metr	od	okraje	nádoby.	Povrch	zamulčuji	
dekorační	kůrou.	Nechám	dokonale	zako-
řenit	 asi	 tři	 týdny	 a	 následně	 přihnojuji	
organominerálním	hnojivem	pro	konifery,	
nejraději	používám	hořkou	sůl.	O	tom,	jak	
chránit	rostliny,	si	povíme	příště.
	 Moje doporučení	–	na	novém	stanovi-
šti	je	nutné	mít	stromek	ponořený	v	sub-
strátu	ve	stejné	hloubce	jako	v	původním	
stanovišti.	Krček	rostliny	nesmí	být	níž,	
než	byl	původně.	Krček	 je	místo,	pomy-
slný	 předěl,	 mezi	 podzemní	 a	 nadzemní	
částí	rostliny.
 Podnět k zamyšlení	–	při	péči	o	mo-
biliáře	 vidím	 občas	 jeden	 nešvar	 a	 tím	
je	 přelévání.	Rostliny	 žloutnoucími	 listy	
oznamují	zpravidla,	že	se	topí	a	dusí	z	ne-
dostatku	 kyslíku,	 ne	 že	 usychají.	 Proto	
doporučuji	 nechat	 rostlinu	 nejprve	 vy-
schnout	a	teprve	potom	s	mírou	zalévat.	
I	tady	platí,	že	méně	znamená	více.
	 Tip na procházku	 –	 za	 kvetoucími	
mobiliáři	se	mohu	vydat	skoro	kamkoliv	
v	 našem	 městě.	 Mohu	 i	 do	 rozkvetlého	
parku.	Přesto	se	nejvíc	těším	na	procház-
ku	 zámeckou	 zahradou	 v	 Lysicích,	 kde	
uvidím	kvetoucí	skupinové	záhony	a	his-
torické	mobiliáře.

	 Ať	jsou	vaše	lopaty,	rýče,	sázecí	lopat-
ky,	mobilní	nádoby	a	konvičky	v	pohoto-
vosti!

Váše	Domácí	Víla

příroda

ZAHRAdNíKůV ROK – KVěTeN
okna, balkóny a chodby

Dominika Pařízková Marková

Co vše je potřeba k přípravě květin v mobiliáři.  Foto: archiv autorky



TN 06/2021 47

příroda

	 Vrána černá	–	Corvus corone	a	vrána šedá	–	Corvus cornix	
obývají	otevřenou	krajinu,	pronikají	ale	i	do	lidských	sídel.	Ode-
dávna	jsou	pokládány	za	„škůdce“	a	pronásledovány	pro	plenění	
ptačích	hnízd.	Byla	doba,	kdy	ptáci	na	podzim	při	orbě	na	polích	
sbírali	potravu	spolu	s	kavkou.	Dnes	je	to	už	minulostí.	
	 Fotografie	 byla	 pořízena	 na	 povodí	 Svratky	 na	 Tišnovsku,	
kam	se	vrány	přilétaly	napít	a	na	polích	a	loukách	hledaly	po-
travu.	Pár	tvořil	černý	sameček	a	šedá	samička.	Vyskytuje	se	
tedy	u	nás	ve	dvou	poddruzích,	které	se	navzájem	i	kříží.	Je	to	
poměrně	velký	pták	a	velmi	dobrý	letec.	Na	Tišnovsku	bylo	ob-
tížné	fotografii	pořídit.
	 Potravu	si	sbírá	většinou	na	zemi	a	 je	to	všežravec.	V	 jeho	
jídelníčku	lze	najít	hmyz,	hlemýždě,	myši,	žáby,	ještěrky	a	vejce	
ptáků.	Často	se	 jeho	kořistí	stávají	 i	mladí	ptáci.	V	oblibě	má	
i	zabitá	zvířata	u	silnic.	Z	rostlinné	potravy	jsou	to	pak	semena	
a	měkké	plody.	Vránu	dnes	častěji	potkáme	u	velkých	měst,	kde	
hledá	potravu	na	skládkách	odpadu.	Dobře	tedy	přivykla	na	člo-
věka	a	civilizaci.	
	 Vrány	 si	 dělají	 hnízdo	 na	 vysokých	 stromech,	 kde	 sami-
ce	na	jaře	snáší	čtyři	až	šest	vajec	a	sedí	na	nich	asi	osmnáct	
dní.	Mláďata	se	líhnou	neopeřená,	rychle	rostou	a	po	pětatřice-

ti	dnech	opouštějí	hnízdo.	Po	vyhnízdění	vrány	tvoří	větší	hej-
na.	Zůstávají	věrné	svému	teritoriu	dlouhá	léta	a	žijí	ve	stálém	
partnerském	svazku.	Obě	pohlaví	jsou	zbarvena	stejně.	Dožívají	
se	vysokého	věku.	
	 Vrány	nejsou	nadarmo	vyhlášené	svou	mazaností	a	chytrostí.	
Jinak	bývá	také	známo,	že	celá	čeleď	patří	k	ptákům	inteligent-
ním,	někteří	z	nich	se	naučí	i	několik	slov.	Říká	se	o	nich,	že	jsou	
to	ptáci	černí,	zlověstní,	průvodci	čarodějnic	a	vystupují	v	po-
hádkách.	Vrány	lid	nemiluje	a	považuje	je	za	proroky	neštěstí.

	 Obyvatelům	 jednoho	 z	 domů	 na	 Trn-
ci	 vykvetl	 po	 dvaceti	 letech	 pěstování	
zmijovec,	a	tak	jsme	je	na	jejich	pozvání	
s	 naší	 redakcí	 navštívili.	 Rostlina	 je	 to	
opravdu	podivuhodná	a	krásná.	Zaslouží	
si	proto	naši	oprávněnou	pozornost.	
	 Domovinou	zmijovce	(Amorphophallus)	
je	 tropická	 džungle	 jihovýchodní	 Asie.	
U	 botaniků	 a	 pěstitelů	 je	 známá	 také	
pod	 jménem	Áronova hůl.	Ač	 jde	o	 tro-
pickou	rostlinu,	v	našich	podmínkách	se	
zpravidla	pěstuje	jako	„pokojovka“	nebo	
skleníková	rostlina.	Vyhovuje	jí	rozptýle-
né	světlo,	snese	 i	stín	a	běžné	pokojové	
podmínky.	V	létě	ho	můžete	dát	i	do	polo-
stínu	na	terasu.	
	 Rostlina	 vyrůstá	 z	 velké	 podzemní	
hlízy.	 Ta	 slouží	 jako	 zásobárna	 látek	
nutných	 pro	 růst	 květenství.	 Každý	 rok	
na	jaře	z	hlízy	vyrazí	buď	velký	trojčetný	
list,	který	připomíná	malý	stromek	nebo	
palmu,	nebo	obří	květenství.	Na	podzim	
rostlina	opět	zasychá	a	ukládá	se	do	ob-
dobí	vegetačního	klidu	na	3	až	7	měsíců.	

Není-li	 v	 hlíze	 nashromážděno	 dostatek	
živin,	 květenství	 nevyroste,	 vyroste	 jen	
list.	 V	 našich	 podmínkách	 tak	 vykvete	
zmijovec	jen	jednou	za	několik	let.
	 Květenství	je	velmi	netradiční.	V	roce	
květu	 vyžene	 podivně	 tvarovaný	 tmavě 
fialový květ.	 Tvoří	 ho	 velký	 červeno-
hnědý	či	 fialový	 listen,	 takzvaný	 toulec,	
a	palice.	Je	to	však	květ	nepravý.	Samot-
né	 stovky	 drobných	 květů	 jsou	 přisedlé	
na	hlavní	palici.	Květ,	tedy	květenství,	je	
nádherný,	ale	k	dekoraci	bytu	ho	zaruče-
ně	 nepoužijete	 –	 silně	 zapáchá	 po	 shni-
lém	 mase.	 Láká	 tak	 mouchy,	 které	 ho	
opylují.	Zápach	naštěstí	trvá	jen	pět	dní.	
	 Ve	svém	domácím	prostředí	se	zmijo-
vec	pěstuje	 jako	užitková	polní	plodina,	
jeho	hlízy	obsahují	škrob	a	jsou	po	uvaře-
ní	jedlé,	používají	se	jako	naše	brambory.	
V	Indii	se	plátky	hlíz	suší	a	nahrazují	náš	
chléb,	 v	 Japonsku	 se	 hlízy	 zmijovce	 in-
dického	suší	a	melou	na	mouku,	ze	které	
vyrábějí	nudle	a	speciální	pečivo.

žIJí TAdY S NámI
Josef Permedla

I NA TRNcI VYKVeTl ZmIJOVec
Vladimír Vecheta

Paní Klusáková s kvetoucím zmijovcem.
Foto: Vladimír Vecheta

Vrána šedá – samička. Foto: Josef Permedla
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cO Se může STáT, KdYž…
Marie Dvořáková

Milé	děti,	prázdniny	jsou	za	dveřmi	a	s	nimi	tábory	a	výlety.	Ale	než	začnete	balit	batoh	nebo	kufr,	podívejte	se		na	několik	ná-
sledujících	obrázků,	které	vám	ukáží,	co	se	může	stát.	Užijte	si	prázdniny	plné	výletů,	her,	slunce	a	dovádění	u	vody!

co se může stÁt, když…

1. Mám na táboře mobil.

2. Sbalím si do kufru na tábor nové, nevhodné nebo značkové oblečení.

3. Vezmu si na tábor cenné věci.
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JeŠTě JedNOu FIlmOVÉ luŠTěNKY
Václav Seyfert

HeRecKO-mATemATIcKý RÉBuS 
Název filmového dokumentu nedávno zesnulého Karla Vachka zjistíte takto: Do každého z řádků vepíšete zleva příjmení české 
herečky, jejíž křestní jméno a datum narození, případně i úmrtí, najdete v dalším sloupci. Poté vypočtete připojený matematický 
příklad; výsledek si můžete poznačit do posledního sloupce. Jednotlivé číslice tříciferného výsledku odkazují (v daném pořadí) 
na čísla sloupců v levé části obrazce, z nichž se písmena postupně vpisují do tajenky.

dOplŇOVAčKA
V populárních Pelíšcích Jana Hřebejka se v hlavní chlapecké roli objevil mladík, jehož otec pochází z Tišnova a působil jako ky-
tarista v řadách Tanečního orchestru Karla Seyferta. Jméno a příjmení jeho syna, v časech Pelíšků mladého brněnského herce, 
najdete v tajence doplňovačky.

SKRýVAčKY
V následujících větách je skryto pět příjmení českých režisérů, kteří alespoň jeden ze svých filmů natáčeli i na nedalekém hradě 
Pernštejně.

V	luštěnkách	se	dnes	ještě	jednou	vracíme	k	tematice	filmu.	Tradičně	předpokládáme,	že	Vám	s	řešením	pomohou	rodiče	či	starší	
kamarádi	a	připomínáme,	že	správné	odpovědi	jsou	uvedeny	v	dolní	části	stránky,	takže	řešení	se	do	redakce	neposílají.

POZORNĚ SE ROZHLÍŽEL ZPOD SKAL, S KÝM BY SE MOHL DÁT DOHROMADY.

OD RYBNÍČKA NA NÁS KOUKALA NIKOLIV ZELENÁ, NÝBRŽ MODRÁ ŽABIČKA.

TVRDIL O SOBĚ, ŽE JE MISTR A CHLUBIL SE I TÍM, CO ZA NĚJ UDĚLALI JINÍ.

DRUHÁ ČÁST PROGRAMU ZAČÍNALA PO LÁKAVÉM PŘESTÁVKOVÉM OBČERSTVENÍ.

POSTÁVALA PŘED VCHODEM CELÁ USMĚVAVÁ V RAKOUSKÉ LYŽAŘSKÉ BUNDĚ.

1 horský sudokopytník, 2 český vynálezce obloukové lampy (Franti-
šek), 3 učeň kuchařského řemesla, 4 tanec rychlého tempa, 5 hloda-
vec z čeledě křečkovitých, 6 bývalý slovenský hokejový reprezentant 
(Ľubomír), 7 malé vědro (hovorově), 8 chemický prvek značky Si, 
9 stavba pro přebývání slepic, 10 trvanlivé mléko či dětský mléčný 
nápoj vyráběné v Hlinsku, 11 lidový výraz pro nádobu na ukládání 
odpadu (zdrobněle).

SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ: Herecko-matematický rébus: Spřízněni volbou. Skrývačky: Podskalský, Ráža, Strach, Polák, Vávra. doplňovačka: Michael Beran.

LUBA (1923–2016) 5 × (71 - 33) – 234 : 9

LUCIE (1968)

Tajenka:

26 + 47 + 441 : 49 + 48 × 9

JIŘINA (1912-1985) (4321 – 1234) : (6 × 18 – 99) + 13

ANNA (1976)

písmena z ř. A písmena z ř. B písmena z ř. c písmena z ř. d písmena z ř. e

29 × 19 + 324 : 18 + 32 × 13

EVA (1959) (222 + 333 + 555) : 3 + (22 × 22 + 594) : 7
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KAREL MUDROCH
*	5.	10.	1872,	Skuteč
†	6.	12.	1941,	Brno

 Zakladatel továrny na výrobu bez-
pečnostních zámků, která vznikla 
v roce 1900 ve Vídni a od roku 1904 
má své sídlo v Tišnově na Korábě. 
V roce 1932 uvedl na trh vlastní pa-
tent zámku s cylindrickou vložkou 
pod chráněnou značkou GUARD. 
Firma „Karel Mudroch“ byla prvním 
a dlouho i jediným výrobcem tohoto 
typu zámků v celém Československu.

	 Rodák	z	východočeské	Skutče	přišel	
již	 ve	 12	 letech	 o	 oba	 rodiče	 a	 vycho-
vával	 jej	 bezdětný	 strýc,	 který	 vlastnil	
v	 Dobrušce	 ševcovskou	 dílnu.	 Strýcovo	
řemeslo	 ovšem	 Karla	 nebavilo,	 takže	
před	 složením	 tovaryšských	 zkoušek	
opustil	 domov	 a	 po	 několikaměsíčním	
vandrování	 se	 mu	 podařilo	 najít	 v	 Tře-
bechovicích	 místo	 zámečnického	 učně,	
po	 kterém	 toužil.	 Po	 vyučení	 pracoval	
nejprve	v	Praze,	později	ve	Vídni	jako	dí-
lovedoucí	v	továrně	na	pancéřové	poklad-
ny.	 V	 roce	 1896	 vypsala	 c.	 k.	 uherská	
pošta	soutěž	na	zámek,	kterým	by	bylo	
možno	současně	uzamykat	a	plombovat	
poštovní	 pytle.	 Karel	 Mudroch	 vyhrál	
první	cenu	a	 finanční	prémie	mu	umož-
nila	 1.	 10.	 1900	 založit	 vlastní	 podnik.	
Vedle	kompletních	úspor	využil	i	financí	
své	 manželky	 Františky.	 Firma	 vznikla	
ve	 Vídni,	 ovšem	 v	 roce	 1904	 se	 včetně	
majitele	přestěhovala	do	Tišnova.
	 Až	do	let	první	světové	války	se	tu	vy-
ráběly	především	dozické	závorové	zám-
ky	a	visací	zámky	dle	vlastních	patentů;	
zboží	bylo	dodáváno	především	do	Vídně.	
Přestože	závod	začínal	s	jediným	učněm,	

postupně	 se	 rozrostl	 až	 na	 24	 dělníků.	
Po	válce	bylo	nejen	nutno	hledat	nová	od-
bytiště,	ale	také	sortiment,	neboť	ve	svě-
tě	 rostla	 poptávka	 po	 bezpečnostním	
zámku	s	cylindrickou	vložkou	na	„plochý	
klíč“.	Jeho	zdejší	výrobu	sice	blokoval	pa-
tent	německé	firmy	Zeiss–Ikon,	ale	Ka-
rel	Mudroch	se	svým	synem	téhož	jména	
vyvinul	vlastní	typ	s	chráněným	názvem	
GUARD,	splňující	vysoké	nároky	na	bez-
pečnost	i	pevnost	a	používaný	prakticky	
dodnes.	Zámky	z	Tišnova	byly	od	samého	
počátku	tak	uznávány,	že	téměř	všechna	
československá	ministerstva,	přední	ho-
tely,	vládní	a	správní	budovy,	pohraniční	
pevnosti	či	trafostanice	a	rozvodny	elek-
tráren	byly	zabezpečeny	zámky	od	firmy	
Mudroch.
	 Po	 smrti	 zakladatele	 převzal	 firmu	
již	vzpomínaný	syn	Karel.	Po	roce	1948	
združstevněná	 výroba	 skomírala,	 až	
roku	 1991	 navázali	 na	 úspěšnou	 éru	
Mudrochovi	potomci	založením	společ-
nosti	GUARD–Mudroch.	Od	roku	2009	
je	 stoprocentním	 majitelem	 této	 firmy	
rakouská	 EVVA-WERK	 Gesellschaft	
m.b.H.	&	Co.	KG.

DŮM U JANA

Dvořáčkova 67, Tišnov 
	 Nejmalebnější	měšťanský	dům	z	šes-
tice	barokních	v	historickém	jádru	měs-
ta	je	Dům U Jana,	který	výrazně	vyniká	
z	ostatní	zástavby.	Budova,	v	minulosti	
známá	 i	 jako	 dům	 primátora	 Ondřeje	
Růžičky,	je	vyobrazená	už	na	Vokouno-
vě	vedutě.	Na	rozdíl	od	ulicově	pojedna-
ných	 fasád	 se	 do	 prostoru	 někdejšího	
Dolního	rynku,	dnes	křižovatky	ulic	Ja-
náčkova,	 Dvořáčkova	 a	 Jungmannova,	
obrací	štítem.	Dům	v	takto	exponované	
poloze	 patřil	 od	 předbělohorského	 ob-
dobí	 k	 nejlepším	 parcelám	 ve	 městě,	
a	proto	sloužil	jako	zázemí	pro	vysoké	
vrchnostenské	úředníky,	jako	byl	napří-
klad	 klášterní	 důchodní	 Rudolf	 Majet	
Černický.
	 Z	 původní	 pozdně	 renesanční	 dispo-
zice	získal	svou	dnešní	podobu	barokní 
přestavbou v 18. století,	 kterou	 mu	
vtisknul	 stavitel	 a	 úředník	 klášterního	
panství	 Jiří Vojtěch Šimon z Hořic.	

Přestavba	započatá	po	roce	1721	Ond-
řejem	 Růžičkou	 spočívala	 v	 přístavbě	
příčného	křídla	k	ulicové	dispozici	stá-
vajícího	 domu.	 Nově	 vzniklý	 volutový	
štít,	 otočený	 do	 náměstí,	 byl	 prolomen	
dveřmi	do	klenutého	řeznického	krámu	
a	 v	 prvním	 patře	 pravidelnými	 okny.	
Štít	s	fasádou	je	doplněn	dvěma freska-
mi světců sv. Martina a sv. Jiří	v	ovál-
ných	 rokokových	 štukových	 rámech.		
Jejich	autorem	je	zřejmě	jeden	ze	dvou	
tišnovských	 malířů	 té	 doby,	 snad	 Petr	
Jarovský	nebo	jeho	syn	Martin,	„soused	
a	malíř	z	městečka	Tišnova“.	
	 Zajímavým	prvkem	je	i	barokní	brá-
na	 do	 dvora	 (začátek	 Dvořáčkovy	 uli-
ce).	Je	téměř	totožná	s	bránou	do	zahra-
dy	před	rezidencí	představené	kláštera	
v	 klášteře	 Porta	 coeli.	 Za	 autora	 lze	

považovat	„mistra	zednického	při	kláš-
teře“	Mikuláše	Kommermayera.
	 V	 Domě	 U	 Jana	 se	 měl	 dle	 legendy	
narodit	ve	14.	století	přítel	mistra	Jana	
Husa,	 mistr	 Karlovy	 univerzity	 Šimon 
z Tišnova.	 Jistým	 rodákem	 z	 tohoto	
domu	je	ovšem	dr. Jan Dvořáček	(1808	
až	 1865).	 Pocházel	 z	 řeznického	 rodu,	
prosadil	 se	 ovšem	 jako	 vídeňský	 advo-
kát,	český	vlastenec	a	účastník	Slovan-
ského	 sjezdu	 v	 Praze.	 Pamětní	 deska	
na	domě	tohoto	rodáka	připomíná.
	 Dům	 prošel	 ještě	 dalšími	 úpravami	
v	19.	století,	při	nichž	vznikly	postranní	
balkony	 a	 rokem	 1854	 datovaná	 kap-
le,	kam	byla	přenesena	socha svatého 
Jana,	stojící	do	té	doby	na	mostku	před	
masnými	krámy.	Od	r.	1964	je	dům	pa-
mátkově	chráněn.
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Cyklus	křížovek	věnovaný	podnikatelům	působícím	v	Tišnově	ve	20.	až	40.	létech	minulého	století	pokročil	ke	svému	pátému	dílu.	
Obsahem	1.	tajenky	je	jako	vždy	jméno	a	příjmení	majitele	firmy,	která	se	představuje	úvodní	anotací:
Jmenovaný (viz	 2.	 tajenka) v roce 1913 v Dolních Loučkách. Po vychození školy se vyučil v Tišnově, pracoval rovněž 
v Drásově. V roce 1935 vstoupil jako tichý společník do závodu pana Josefa Koláře. Po jeho smrti v roce 1940 podnik převzal 
do vlastního vedení a ještě lépe jej vybavil, takže může vykonávat všechny práce spadající do oboru.

FIRmY A žIVNOSTNícI pRVNí RepuBlIKY (5)
soutěžní seriÁl křížovek

Martin Sebera, Václav Seyfert

Znění	obou	tajenek	plus	název	oboru	podnikání	příslušné	firmy	(viz	informace	v	čísle	2/2021)	zašlete	na	adresu	noviny@kultura-
tisnov.cz	nejpozději	do 9. června 2021.	Jména	výherců	budou	oznámena	na	závěr	celého	seriálu	v	lednovém	čísle	ročníku	2022.	
Správná	řešení	z	minulého	čísla	–	1.	tajenka:	František Musil,	2.	tajenka:	otevřel vlastní živnost.
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	 Jak	 jsem	zmínil	 v	minulém	článku	Tišnov-
ských	 novin,	 chci	 se	 ve	 více	 dílech	 rozepsat	

o	elektronických,	a	hlavně	digitálních	podpisech	a	jejich	použití	
v	praxi.	Jelikož	je	téma	velmi	široké,	rozložím	jej	na	více	dílů.	
Vždy	se	spíše	zaměřím	na	použití	pro	obyčejného	občana	než	pro	
firmu.	Pokud	byste	chtěli	méně	jezdit	na	úřady	a	být	déle	u	vody,	
pak	následující	řádky	budou	tím	správným	čtením.

Jaký je rozdíl mezi elektronickým a digitálním podpisem?
	 Začneme	tím,	že	si	řekneme,	co	se	rozumí	pod	názvem	„elek-
tronický	podpis“	a	„digitální	podpis“.	
	 Elektronický podpis	 se	 definuje	 jako	 „elektronický	 zvuk,	
symbol	nebo	proces	připojený	ke	smlouvě	nebo	 jinému	zázna-
mu,	který	je	logicky	spojen	se	smlouvou	nebo	jiným	záznamem	
generovaným,	 zaslaným,	 sděleným,	 přijatým	 nebo	 uloženým	
elektronickými	prostředky“.
	 V	praxi	je	elektronický	podpis	často	jednoduše	nějakým	ob-
razem	 Vašeho	 vlastnoručního	 podpisu	 načmáraného	 na	 tablet	
nebo	naskenovaného	obrázku.	Tento	obrázek	je	připojen	v	pod-
pisovém	místě	ke	smlouvě	či	 jinému	dokumentu.	Zpravidla	se	
tak	 děje	 buď	 v	 Microsoft	 Wordu	 nebo	 v	 Adobe	 PDF	 souboru.	
Takový	podpis	je	většinou	zdarma.	Stačí	si	naskenovat	vlastno-
ruční	podpis	a	můžete	takto	podepisovat	svoje	dokumenty.
	 Tento	typ	podpisu	neposkytuje	žádnou	právní	záruku,	že	do-
kument	opravdu	podepsala	zmíněná	osoba.	Neposkytuje	ani	zá-
ruku,	že	dokument	nebyl	někým	jiným	změněn	–	tomu	říkáme	
integrita.	Dokumenty	opatřené	tímto	typem	podpisu	nemá	smy-
sl	posílat	na	úřady	či	jiné	instituce.	Je	pro	to	nevhodný	a	bude	
institucí	odmítnut.
	 Digitální podpis	na	rozdíl	od	elektronického	podpisu	je	vy-
dáván	tak	zvanou	„Certifikační	autoritou“.	Pod	Certifikační	au-
toritou	 si	 představte	 společnost	 nebo	 instituci	 (Česká	 pošta),	
která	ověří	vaši	totožnost.	Pro	komunikaci	s	úřady	v	ČR	musíte	
použít	některou	z	těchto	tří:	Česká	pošta,	eIdentity	a.	s.,	První	
certifikační	autorita,	a.	s.
	 Tato	autorita	vám	pomůže	s	vygenerováním	vaší	sady	dvou	
šifrovacích	klíčů,	které	jsou	svázány	s	údaji	o	vaší	osobě	či	fir-
mě.	První	klíč	se	nazývá	soukromý	(private)	a	druhý	se	nazývá	

veřejný	 (public).	Veřejný	klíč	 i	s	vašimi	údaji	o	osobě	či	 firmě	
jsou	uloženy	u	Certifikační	autority	a	 jsou	přístupné	ostatním	
z	důvodu	provedení	ověření	vašeho	podpisu.	Pro	zvídavé	přidá-
vám	schéma,	jak	to	funguje.
	 V principu to funguje tak, že data zašifrovaná privátním 
klíčem lze dešifrovat pouze veřejným klíčem.	Proto	musíte	
dbát	na	zabezpečení	svého	privátního	klíče	před	krádeží	a	po-
škozením.	Kdyby	se	tak	stalo,	mohl	by	se	někdo	vydávat	za	vás	
a	mohlo	by	to	mít	stejné	důsledky,	jako	kdyby	zfalšoval	váš	ru-
kou	psaný	podpis.
	 Díky	šifrování	nám	digitální	podpis	jakéhokoliv	námi	vytvoře-
ného	dokumentu	zaručuje:
•	 	Ověření identity podpisujícího	–	identita	toho,	kdo	podepsal	

dokument	 byla	 ověřena	 veřejně	 důvěryhodnou	 Certifikační	
autoritou

•	 	Datum podepsání	–	součástí	podpisu	je	i	datum	podpisu	do-
kumentu

•	 Integritu	–	obsah	dokumentu	se	od	podpisu	nezměnil
•	  Popření podpisu	–	podpisující	nemůže	věrohodně	popřít,	že	

podepsal	dokument
	 V	dalším	textu	si	budeme	povídat	pouze	o	digitálních	podpisech,	
jelikož	tento	druh	podpisu	nám	rozhodně	ulehčí	komunikaci	s	úřa-
dy	či	obchodními	partnery	a	zbaví	nás	docházky	na	podatelnu.

Kde mohu použít digitální podpis?
•  Státní správa, krajské a městské úřady, zdravotní pojiš-

ťovny, soudy
	 	Dnes	můžete	většinu	úkonů	se	státní	správou	vyřídit	z	domo-

va	elektronicky.	Různé	přehledy,	korespondenci,	žádosti	atd.	
Uvedu	 příklad.	 Potřebujete	 poslat	 žádost	 na	 město	 Tišnov,	
který	 vyžaduje	 digitální	 podpis,	 můžete	 využít	 e-podatelnu.	
Prostě	 vytvoříte	 dokument	 ve	 Wordu.	 Uložíte	 si	 jej	 do	 for-
mátu	.pdf.	Následně	jej	podepíšete	pomocí	programu	Adobe	
Reader,	 který	 je	 zdarma	 a	 umožňuje	 digitálně	 podepisovat	
dokumenty.	Podepsaný	dokument	odešlete	na	epodatelna@
tisnov.cz.	Obdobně	to	má	každý	úřad.

•	 	Občanskoprávní spory, reklamace zboží, výpověď služeb 
operátorů, dodavatelů energií

	 	Typické	použití	je	při	reklamaci	zboží	s	obchodníkem,	který	
nepůsobí	zrovna	seriózně	(dodavatelé	energií	jsou	typickým	
příkladem)	a	chcete	mít	jistotu,	že	se	nebude	vymlouvat,	že	
ten	dopis	nebyl	od	Vás.	Pokud	zprávu	pošlete	e-mailem	na	e-
-mail	obchodníka	a	požádáte	o	potvrzení	přijetí	dokumentu,	
jedná	se	o	 levnější	 řešení	než	zaslání	doporučeného	dopisu	
poštou	(v	dnešní	době	nepochopitelných	59	Kč).

	 	Nebo	výpověď	smlouvy	mobilního	operátora.	Pokud	navíc	za-
šlete	dokument	datovou	schránkou,	nemůže	se	z	přijmutí	pí-
semnosti	nijak	vyzout	a	Vás	to	bude	stát	jen	18	Kč	místo	59		Kč	
klasickou	poštou.	Před	10	lety	mi	přišly	datové	schránky	drahé,	
ale	nyní	jsou	naopak	levné.	Jak	to	ta	Česká	pošta	dělá?

	 Příště	si	povíme,	jak	podpis	získat	a	kde	si	jej	bezpečně	uložit.

Autor je webmaster, konzultant informační bezpečnosti

eleKTRONIcKý pOdpIS, cO, JAK, Kde?
Petr Plíšek
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Z novinek:
Schlink, Bernhard: Barvy loučení
Bernhard	 Schlink	 je	 významný	 německý	 právník	
a	slavný	prozaik,	jeho	román	Předčítač	z	roku	1995	se	
stal	literárním	fenoménem.	Barvy	loučení	tvoří	devět	
povídek,	 jejichž	 tématem	 jsou	závažné	události	nebo	
momenty	 ve	 vztazích,	 které	 mají	 původ	 v	 minulosti,	
ale	vyjdou	na	povrch	až	po	letech.	Teprve	tehdy	nastá-
vá	rozloučení	buď	přímo	s	dotyčným	člověkem,	nebo	
s	vlastní	mylnou	představou	o	něm…	Někdy	nás	lou-
čení	hluboce	zasáhne.	A	někdy	nás	osvobodí.	Loučíme	

se	s	mrtvými	–	s	rodiči,	s	milovanou	ženou,	s	přáteli,	známými,	kolegy.	
Pomůže,	je-li	člověk	přítomen	umírání?	Víme,	že	se	s	blízkým	člověkem	
máme	 rozloučit.	Ale	 tohle	 vědomí	 ještě	 samo	o	 sobě	není	 rozloučením.	
Rozloučení	zařídí	jen	čas.	

Knopfová, Hana: Hilda a Sofie
Sofie	sní	o	jediném:	stát	se	primabalerínou.	Kvůli	své-
mu	snu	se	odstěhuje	od	milující	rodiny	do	neznámého	
města,	kde	nastoupí	na	výběrovou	baletní	školu.	Daří	
se	jí,	radost	z	úspěchu	jí	ale	kazí	schválnosti	a	závist	
spolužaček.	 Hildu	 spolužačky	 většinu	 času	 ignorují	
a	ona	ignoruje	je.	Má	pár	kilo	navíc	a	je	prostě	třídní	
outsider.	Myslí	si,	že	tak	to	taky	zůstane.	Dokud	nepo-
tká	Sofii	a	nezačnou	se	dít	věci…

Stojí za přečtení:
Meijer, Eva: Ptačí domek
Žena	žijící	sama	v	malém	domku	na	anglickém	ven-
kově	se	může	zdát	osamělá,	ve	skutečnosti	se	však	
nachází	 v	 té	 nejlepší	 společnosti.	 Len	 Howardová	
strávila	polovinu	života	v	domku	na	anglickém	venko-
vě.	Napsala	tam	dva	bestsellery	o	červenkách,	vrab-
cích	a	dalších	ptácích	z	okolí.	Dnes	tam	její	podivu-
hodný	životní	příběh	připomíná	už	jen	cedulka	„Bird	
Cottage“.	 Okno	 ptačího	 domku	 bylo	 vždy	 otevřené,	
aby	 mohli	 vrabci	 a	 sýkorky	 přilétat,	 kdy	 se	 jim	 za-

chce,	 a	přistávat	na	psacím	stroji,	 jakmile	k	němu	Len	usedla.	Ačkoli	
nebyla	 původní	 profesí	 bioložka,	 v	 padesátých	 letech	 minulého	 století	
se	stala	průkopnicí	ve	zkoumání	ptáků:	studovala	je	na	základě	důvěry	
a	svobody,	pozorovala	jejich	povahu	a	zvyky.	Co	přimělo	Len	k	tomu,	že	
radikálně	změnila	svůj	život	a	vykročila	mimo	vyšlapané	cesty?	Co	vypo-
vídají	příběhy	sýkorek	o	světě	lidí?	A	je	vůbec	možné	vymanit	se	z	očeká-
vání	druhých?	Ptačí	domek	vypráví	o	hudbě	a	ptačím	zpěvu,	ale	i	o	tom,	
co	to	znamená	někam	patřit.

Zommer, Yuval: Velká kniha o opeřené havěti
Proč	jsou	plameňáci	růžoví?	Umějí	papoušci	opravdu	
mluvit?	Co	znamená,	když	papuchalk	podupává	noha-
ma?	V	knize	malý	čtenář	najde	nejen	odpovědi	na	tyto	
otázky,	ale	i	spoustu	další	zábavy.	Dozví	se	třeba,	čím	
se	 různí	 ptáci	 živí	 nebo	 jak	 vypadají	 jejich	 námluvy.	
Pozná	 množství	 barevných,	 podivných,	 obrovských	
i	drobných	ptáků	z	celého	světa.	A	hned	na	začátku	
knížky	 čtenář	 dostává	 úkol,	 jestli	 dokáže	 najít	 pat-
náctkrát	vyobrazené	ptačí	vejce.

městská knihovna tišnov
doPoručuje

kamarádi cyklisté
in memoriam dalibor ProchÁZka

Anna Procházková

	 Každou	neděli	a	téměř	za	každého	počasí	se	sjíž-
dějí	 kolem	 deváté	 dopoledne	 u	 čekárny	 autobusu	
naproti	restauraci	Červený	mlýn.	Laďa	Cvrkal,	Karel	
Souček,	Luboš	Drábek,	Petr	Kučera	 s	manželkou,	
Ota	Zálesák,	Petr	Konečný,	Karel	Kubernát,	Radek	
Jůza	a	celá	řada	dalších	cyklistických	nadšenců,	pro	
které	je	kolo	radost	i	životní	styl.	
	 Nesmím	 zapomenout	 i	 na	 dámy	 sportovkyně,	
cyklistky,	 které	 se	 také	 zúčastňují	 společných	 ne-
dělních	 jízd.	 Minulý	 rok	 ještě	 v	 srpnu	 nevynechal	
každou	neděli	Dalibor Procházka	a	před	třemi	roky	
Bořík	 Chromý	 zvaný	 „Bedford“,	 velký	 sportovec	
a	kamarád,	nejen	cyklista	tělem	i	duší,	ale	i	běžec	
dlouhých	tratí	svého	času	na	celostátní	úrovni,	kde	
se	mu	dařilo.	A	nejen	to.	Uměl	rozdávat	dobrou	ná-
ladu	svými	vtipnými	poznámkami.	
	 A	 tak	 se	 ještě	 vrátím	 k	 nedělnímu	 dopoledni	
na	 kolech.	 Někdo	 z	 nich	 dává	 návrh,	 kudy	 a	 kam	
povede	trasa	nedělní	 jízdy.	Dříve	 to	byl	Pavel	Kle-
párník,	který	určil	každý	týden	jinou	trasu	a	stejně	
jako	Bořivoj	Chromý	závodil	na	nejvyšší	republiko-
vé	úrovni,	oba	byli	trénováni	a	mnoho	dalších	kluků	
pod	vedením	trenéra	pana	Petra	Rampuly	z	Malho-
stovic.	 A	 tak	 už	 kamarádi	 jedou	 pohodově,	 šlápli	
do	 pedálů,	 starosti	 všedního	 dne	 zůstávají	 někde	
v	nedohlednu	a	oni	s	 lehkostí	 jedou	spanilou	jízdu	
jako	na	Tour	de	France.	Pohoda.	A	že	budou	kopce	
a	sjezdy?	V	rámci	fyzičky	se	to	zvládne.	
	 A	tak	jim	budiž	přáno	hodně	šťastných	kilometrů	
na	silnicích,	hodně	zdraví	a	radosti	z	toho,	co	je	baví	
jistě	–	cyklistika!

Společná fotka je ze Stuttgartu, zprava doleva Dušan 
Jedon, Pavel Bortlík, Dalibor Procházka, vedle něho 
Luboš Drábek, nad ním jeho syn Drábek mladší, stojící 
Pavel Klepárník, malý Martin, syn Oty Klepárníka úplně 
vlevo a Karel Souček.  
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Tišnovské noviny

	 Vážené	čtenářky,	vážení	čtenáři	Tišnovských	novin,	ve	vydání	
TN	04/21	byl	uveřejněn	na	stranách	18–21	v	rubrice	Reportáž	
obsáhlý	článek	„Kam	se	poděla	Tišnovská	házená“.
	 Nosným	 tématem	 článku	 bylo	 hledání	 odpovědi	 na	 otázku,	
proč	házená,	která	má	v	Tišnově	tak	dlouhou	tradici,	v	současné	
době	v	tomto	městě	chybí.
	 Článek	 nevznikl	 na	 objednávku	 či	 na	 základě	 jakéhokoliv	
nátlaku	 na	 redakci.	 Při	 vzniku	 článku	 formou	 reportáže	 jsme	
na	 jeho	začátku	nepredikovali	 žádný	závěr	ani	vyznění.	Autor	
článku	 pro	 svůj	 text	 čerpal	 z	 množství	 informačních	 zdrojů	
i	 z	 výpovědí	 respondentů	 ze	 sportovního	 prostředí	 v	 Tišnově,	
i	na	úrovni	Jihomoravského	svazu	házené,	stejně	jako	z	prostře-
dí	klubu.	Autor	oslovil	více	jak	13	osob,	které	zastupovaly	dosta-
tečně	reprezentativní	názorový	vzorek.	Ne	každý	z	oslovených	
respondentů	ovšem	zareagoval.	Někteří	z	respondentů	naopak	
svou	reakci	podmínili	tím,	že	nebudou	jmenováni.
	 Uznáváme,	že	se	ve	článku	objevily	chyby,	kterých	litujeme.	
Jedná	se	o:
1.	 	Uvedení	nesprávného	autora	citace,	kdy	místo	Filipa	Jíchy	byl	

autorem	Jan	Štoll.	Mohlo	tak	dojít	k	tomu,	že	vyznění	textu	
mohlo	získat	větší	váhu,	než	mělo.

2.	 	Neuvedení	poznámky,	že	se	redaktor	odkazuje	na	zdroj	zná-
mý	redakci,	který	si	nepřál	býti	jmenován.

3.	 	Nevhodné	formulace	některých	vět	či	slovních	spojení,	která	
mohla	působit	sugestivně	a	vyvolat	u	čtenáře	nevhodné	po-
chopení	textu.

	 Omlouváme	se	čtenářům	za	chyby,	které	se	ve	článku	vyskyt-
ly,	 a	 omlouváme	 se	 těm,	 které	 článek	 v	 důsledku	 uvedených	
chyb	mohl	popudit.

STANOVISKO A OmluVA RedAKce
Pavel Hanák, Vladimír Vecheta

Detoxikace organismu
metoda MUDr. Jonáše

Měření zátěží organismu
přírodní prostředky k detoxikaci

Fyzikální cévní terapie BEMER

poradna – Lomnička 163
tel. 603 155 798, www.detoxikace-brno.cz

inzerCe

Tišnovské noviny on-line
vcelku i po článcích

najdete také na

www.tisnovskenoviny.cz
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sport

	 Která	ze	sportovních	zábav	umožňuje	
na	 jednom	 místě,	 na	 jednom	 sportovišti	
současně	 start	 pětiletých	 dětí	 a	 až	 se-
dmdesátiletých	 seniorů?	 Odpověď	 zní	
pétanque…	A	tak	příznivci	této	hry	spo-
lečně	s	Obecním	úřadem	Šerkovice	opět	
zvou	mladé	i	starší	hráče	na	15. ročník 
otevřeného turnaje dvojic dětí a dvo-
jic dospělých	v	populární	hře	pétanque.	
Kam	jinam	než	do	Šerkovického	sportov-
ně-kulturního	areálu.	
	 Turnaj	 se	 koná	 v	 sobotu	 19. června 
2021 od 13.30 hodin.	Prezentace	hráčů	

bude	 probíhat	 na	 místě	 na	 hřišti	 v	 Šer-
kovicích	 od	 13.00	 do	 13.30	 hodin.	 Není	
stanovena	 žádná	 věková	 hranice,	 hrát	
mohou	 i	 úplní	 začátečníci.	Limit účast-
níků bude nastaven dle aktuálních pan-
demických opatření a situace.	
	 Turnaj	probíhá	na	čtyři	kola,	systémem	
„švýcar“	(Švýcarský	systém	je	typ	rozpi-
su	utkání	turnajů,	spočívající	v	rozdělení	
hráčů	tak,	aby	proti	sobě	v	každém	kole	
hráli	stejně	nebo	alespoň	co	nejpodobněji	
kvalitní	hráči	z	předchozích	kol.	Poprvé	
byl	 tento	 systém	 použit	 na	 curyšském	

šachovém	 turnaji	 v	 roce	1895.	Proto	 se	
nazývá	švýcarským	–	pozn.	red.).
	 Pro	 vítěze	 jsou	 připraveny	 medaile	
a	věcné	ceny,	pro	ostatní	účastníky	drob-
né	ceny	(věcné	i	sladké).	
	 Informace	poskytuje a případné při-
hlášky přijímá	telefon	777	765	882.
	 O	veškerém	pétanquovém	dění	v	Tišno-
vě	a	Šerkovicích	se	dočtete	na	webu	www.
repete-tisnov.webnode.cz.

	 Po	 několikaměsíční	
pauze,	kdy	se	holky	a	kluci	

nemohli	potkávat	na	trénincích	a	zápasech	
a	všem	to	velmi	chybělo,	jsme	se	znovu	se-
šli	na	venkovních	sportovištích.
	 Dvanáct	 trenérů	 mládeže	 si	 rozděli-
lo	 svá	 družstva	 do	 tréninkových	 skupin	
a	všichni	společně	začali	s	všestrannými	
pohybovými	aktivitami,	které	dětem	schá-
zely.	Velkým	potěšením	pro	trenéry	bylo,	
že	počet	dětí	neklesl,	ale	kupodivu	naros-
tl	o	nové	členy,	což	je	pro	klub	velice	po-
zitivní	zpráva	a	příslib	pro	novou	sezonu.	
Všichni	věříme,	že	příští	sezona	proběhne	
již	 znovu	 v	 halách	 a	 děti	 se	 opět	 utkají	
v	zápasech	se	soupeři	z	dalších	klubů.
	 Cílem	basketbalového	klubu	je	i	nadále	
všestranný	rozvoj	dětí	a	mládeže,	soutěži-
vost,	radost	z	pohybu	a	sportu,	týmovost,	
vytrvalost,	kamarádství	a	to	vše	je	výborná	
příprava	do	jejich	budoucího	života.
	 Klub	 má	 více	 než	 140	 členů,	 dvanáct	
kvalifikovaných	trenérů,	kteří	se	svým	tý-
mům	věnují	po	práci	třikrát	týdně	ve	svém	
volném	čase	a	baví	 je	 to.	Těší	nás	velký	
zájem	rodičů	o	basketbal	v	Tišnově	a	nově	
příchozí	děti	do	přípravek	dívek	i	hochů.
	 Basketbalový	 klub	 má	 nyní	 družstva	
všech	 kategorií	 od	 přípravky	 děvčat	
po	družstvo	žen.	V	chlapeckých	katego-

riích,	 které	 jsme	 znovu	 obnovili,	 máme	
nyní	již	tři	družstva	mládeže.
	 Jako	 každý	 rok	 i	 letos	 pořádá	 klub	
letní	 týdenní	 soustředění	 v	Bystřici	 nad	
Pernštejnem.	V	loňském	roce	se	zúčast-
nilo	70	dětí	a	nyní	 již	máme	100	přihlá-
šek.	Zájem	je	velký	a	děti	čeká	perfektní	
týden	plný	zážitků	jako	každý	rok.

Kluci
Tréninky	venku	na	ZŠ	Smíškova
U11:	út,	čt	14.30–16.00
U14:	út,	čt	17.00–18.30	
Nábor nových hráčů	ročníky	2007–2014
Kontakt	mladší	kluci:
Robert	Bílý,	tel.	606	715	100
Kontakt	starší	kluci:
Zdeněk	Havelek,	tel.	605	481	251,
Vlastimil	Havlík,	tel.	603	585	341
skbtisnovkluci@gmail.com,
www.facebook.com/skb.kluci	

Holky
U11	+	přípravka	–	nábor:	ročníky	2010–14
Nyní	 možnost	 přijít	 út,	 čt	 15.00–18.15,	
hřiště	ZŠ	nám.	28.	října

Tréninky od září 2021:
út	15.00–16.30	Sportovní	hala	
čt	15.00–16.30	ZŠ	Smíškova
Kontakt:	
Edita	Štěpánková,	tel.	773	533	217,
edit.ke@volny.cz	
Jaroslav	Pařízek,	tel.	737	556	423,
parizek90@seznam.cz	

www.basket.tisnov.cz 

ŠeRKOVIcKÉ KOuleNí 2021
turnaj dětí a dosPělých v Pétanque

Miroslav Randuch

BASKeTBAlOVá mládež ZNOVu pOHROmAdě
Vladimíra Knoflíčková

Obnovený basketbalový trénink na hřišti 
u ZŠ nám. 28. října. 

Foto: Vladimíra Knoflíčková
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orchideje a MoTýli v knihovně
1. 5. – 30. 6. 2021
Městská knihovna, Tišnov

V knihovně rozkvetly orchideje a přiletěli motýli. 
až si přijdete pro knížky, rozhlédněte se. Fotogra-
fie knihovně zapůjčili Jaroslav buček a Chrudoš 
tvrdý. Přijďte se podívat!

opuS Magni
22. 5. – 1. 8. 2021
vernisáž 22. 5. v 15.00 hod.
galerie josefa jambora

Výstava představí tvorbu malíře, grafika a výtvar-
ného pedagoga milana magniho. V novém, uce-
leném souboru maleb a grafik z období posled-
ních tří let zkoumá magni především tvar kruhu 
a zabývá se jeho možnostmi. autor s kruhem 
přímo rozmlouvá a vybízí jej k odpovědi: „Speak 
to me!“ Přijďte se podívat, jak se mu to poda-
řilo. milan magni žije a tvoří nedaleko tišnova 
ve Svatoslavi.

apolenka z ModroTiSku
Modrá laboraToř
28. 5. 2021 v 16.30 hod.
Muzeum města Tišnova

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy za účasti 
autorek knihy pro děti apolenka z modrotisku Ve-
roniky Vlkové a Romany Košutkové. Kniha získala 
cenu Czech Grand Design 2020 v kategorii Ilust-
rátor roku. Výstava představí v ilustracích z knihy 

krásu a kouzlo evropské textilní techniky tisku 
modrotiskem. Doprovodí ji interaktivní laboratoř 
vzorů modrotiskových forem a textilií, jež přiblíží 
tradiční řemeslo barvířů a tiskařů zejména z horác-
kého, valašského a strážnického regionu.

pohádková ceSTa
S poSlecheM audioknihy
1.–30. 6. 2021
po–pá: 8.00–17.00 hod.
So–ne: 10.00–17.00 hod
Městská knihovna Tišnov

Začněte na zahradě knihovny a pokračujte podle 
mapy k dalším QR kódům. na jednotlivých sta-
novištích si poslechnete kouzelnou audiopohád-
ku Vnučka čaroděje modromíra. tištěná kniha 
se teprve chystá, na Hithitu můžete podpořit její 
vydání. Více informací na www.mktisnov.cz nebo 
přímo v knihovně. V telefonu je potřeba mít čteč-
ku QR kódů. Startujeme na mezinárodní den dětí!

knižní klubík pro baToláTka
S knížkou do života
2. 6. 2021, 10.00 hod.
Městská knihovna Tišnov 

První letní měsíc už přináší své plody, a děti tak 
mohou ochutnávat ovoce ze zahrádky. Ukážeme 
vám board booky, v nichž si můžete s dětmi pro-
hlížet ovoce i zeleninu, a také vám dáme tipy, jak 
dětem nabídnout nové jídlo. Setkání dětí a rodičů 
se uskuteční buď přímo v knihovně, nebo on-line 
– konání akce přizpůsobíme aktuálnímu vývoji epi-
demiologické situace. odkaz na přihlašovací formu-
lář k osobnímu setkání najdete na webu knihovny: 
www.mktisnov.cz/s-knizkou-do-zivota. Registrace 
je nutná předem! V případě on-line setkání vám po-
šleme e-mail s odkazem a instrukcemi.

jeden SvěT
naše generace z / i aM gen z 
2. 6. 2021 v 17.30 hod. 
kino Svratka, Tišnov

Úzkosti a deprese. Ztráta soukromí. Poruchy 
spánku či příjmu potravy. to jsou jen některé 
z problémů spojovaných se závislostí na mobil-
ních telefonech. a snad nejvíce jimi trpí zástupci 
generace Z.

jeden SvěT
Tajný agenT / The Mole agenT 
2. 6. 2021 v 20.00 hod. 
kino Svratka, Tišnov

Podivný novinový inzerát nabízí práci zájemcům 
ve věku 80–90 let. anonce je lakonická, ale zdá 
se, že půjde o špionážní misi. místo určení: do-
mov důchodců. Diskrétnost podmínkou!

relaxace a iMaginace
3. 6. 2021, 18.30–20.00 hod.
rc Studánka, Tišnov

Přijďte si odpočinout po náročném pracovním vy-
tížení! Relaxační metody přinášejí pocity osvěžení, 
uklidnění a štěstí. tyto pozitivní pocity neprožívá 
jenom mysl, ale celé tělo. Relaxace a imaginace 
probíhá v malém počtu účastníků pod vedením 
psycholožky mgr. Hany Pelčákové Kubecové. 

jeden SvěT: ponor / deScenT 
3. 6. 2021 v 20.30 hod. 
splav březina

otužování působí blahodárně nejen na tělo, ale 
i na duši. Své o tom ví nizozemská potápěčka 
Kiki, které ponor do studených vod přinesl vy-
svobození z traumat minulosti a ukázal cestu 
k vědomějšímu prožívání.

první poMoc u kojenců,
baTolaT a předškolních děTí
5. 6. 2021, 9.00–13.00 hod.
rc Studánka, Tišnov

V kurzu se naučíte postupy první pomoci za-
měřené na řešení akutních stavů miminek a dětí 
v domácím i venkovním prostředí. naučíte se, 
jak zvládnout dítě v bezvědomí, dušení cizím tě-
lesem, resuscitaci a zastavení krvácení. Kurz je 
veden prakticky s možností si vše vyzkoušet. Je 
nutné přihlásit se předem.

boTanická exkurze brno
6. 6. 2021, 9.30–11.30 hod. 
botanická zahrada přF Mu brno

Zveme Vás na exkurzi do brněnské botanické 
zahrady, kde vás Ing. Hana ondrušková prove-
de venkovní expozicí zajímavých rostlinných 
společenstev a stovkami druhů dřevin a mechů 
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rostoucích v zahradě uprostřed města. Pokud 
epidemická situace dovolí, bude možný i vstup 
do tropických skleníků. Sraz v 9.30 u vstupní 
branky z ulice Veveří, cena 60 Kč. Více na http://
ekoporadna.tisnovsko.eu nebo na Fb ekoporadny. 

jeden SvěT
Čhadar, ceSTa po řece /
chaddr – a river beTween uS 
6. 6. 2021 v 20.30 hod. 
dvorek zš zahrada
bezručova 21, Tišnov
vstup z ulice Riegrova

na naší planetě stále existují místa, která jsou té-
měř úplně odříznutá od civilizace. a s příchodem 
globálních změn klimatu je pro jejich obyvatele 
stále těžší žít zde normální život.

knižní klubík pro MiMinka
S knížkou do života
rosteme hravě a zdravě
– Martina šaclová
9. 6. 2021, 10.00 hod.
Městská knihovna Tišnov 

Zveme vás na první setkání rodičů a jejich letos 
narozených miminek v knihovně! Hostem bude 
fyzioterapeutka martina Šaclová, která vám uká-
že, jak můžete s miminkem trávit čas aktivně. Ro-
diče seznámí se specifiky vývoje dítěte v prvním 
roce života a ukáže, jaké hry a činnosti děťátko 
rozvíjejí a podporují ve zdárném vývoji. Vhodně 
zvolenou činností totiž můžeme miminko nejen 
zabavit, ale i zklidnit a mnohému naučit.

divadelní veČer
zahrada pozemských rozkoší
hieronyma bosche 
11. 6. 2021 v 16.30 hod.
Farská zahrada

První z komponovaných večerů letní akce. Zahájí 
pro děti i celé rodiny jednoduché kreativní díl-
ničky. Představení celé letní akce provede miloš 
Sysel. na atmosféru večera vás naladí taneční 

vystoupení s poutavou choreografií pod vedením 
Petry bučkové. Po zahájení výstavy necháme 
promluvit divadlo. V představení Středověká my-
steria se blýskne Divadlo Víti marčíka.

bleší Trhy
12. 6. 2021, 8.00–11.00 hod.
nám. Míru, Tišnov

Podpořte udržitelné hospodaření a snížení 
množství odpadu nákupem „z druhé ruky“ na tra-
dičních bleších trzích. nepotřebné věci, které 
jsou funkční, ale už pro vás doma nemají využití 
či jsou nevhodnými dary, mohou jiného potěšit 
a být znovu využity. Věci můžete darovat spolku 
Za sebevědomé tišnovsko nebo je sami na trzích 
prodávat. Více informací na http://ekoporadna.
tisnovsko.eu nebo facebooku ekoporadny.

anTikvární prodej knih
14.–18. 6. 2021
Městská knihovna Tišnov 

Knihovna prodává vyřazené knihy! Přijďte si vy-
brat tu svou – radost za pár korun. K dispozici 
budou knihy pro děti i dospělé, beletrie i popu-
lárně-naučná literatura.

concenTuS Moraviae Tišnov
15. 6. 2021 od 19.30 hod.
kostela svatého václava, Tišnov

V tišnově se představí duo, které tvoří loutnis-
ta thomas Dunford (*1988) a cembalista Jean 
Rondeau (*1991), známí pod přezdívkou „vý-
rostci staré hudby“.

Snídaně v knihovně
on-line, dana drábová
17. 6. 2021 v 8.30 hod.
Městská knihovna Tišnov 

nahlédněte do rozmanitých světů lidí, s nimiž 
se jen tak nesetkáte. Sledujte on-line přednášku 
inspirativní osobnosti se silným životním příbě-
hem. tentokrát na téma: (ne)spoutaná energie. 
Přednáší: jaderná fyzička Dana Drábová. Upozor-
nění: Vzhledem k vývoji epidemiologické situace 
je možné, že se přednáška nebude v knihovně 

promítat. budete ji však moci sledovat on-line. 
odkaz zveřejníme včas na webu knihovny.

předporodní příprava
dvoudenní kurz 17. a 19. 6. 2021
rc Studánka, Tišnov

Základ kurzu tvoří setkání s certifikovanou dulou 
a laktační poradkyní martinou Holíkovou bla-
hovou, v nichž se budeme věnovat těhotenství, 
přípravě na porod, výběru porodnice, porodnímu 
plánu, průběhu porodu, bondingu, šestinedělí, 
kojení a péči o novorozence. Setkání s fyziote-
rapeutkou mgr. martinou Šaclovou je zaměřeno 
na bezpečné polohování a manipulaci s novoro-
zencem. 

šerkovické koulení 2021
19. 6. 2021 od 13.30 hod.
sportovně-kulturní areál,
šerkovice

XV. ročník otevřeného turnaje dvojic dětí a dvojic 
dospělých v populární hře pétanque. Prezentace 
hráčů bude probíhat na místě na hřišti v Šerkovi-
cích od 13.00 do 13.30 hodin. není stanovena žád-
ná věková hranice, hrát mohou i úplní začátečníci.

xvi. bigbíTová noc v železnéM
19. 6. 2021 od 18.00 hod.
areál horka, železné

Dramaturgie přizvala k vystoupení známá jména, 
ale laureáty bigbítového hřmění, se kterými se 
mohli diváci a posluchači seznámit na přede-
šlých nocích. Vystoupí rocková skupina třetí 
zuby, zpěvák michal Prokop za doprovodu skupi-
ny Framus Five i legendární brněnští Progres 2.

jazzFeST on The road
27. 6. 2021 od 18.00 hod. 
park pod kostelem

Z října odložený JazzFest on the Road, při němž 
oba avizované koncerty proběhnou během jediné-
ho večera: od 18 hodin vystoupí duo turumtay–
Zarić, poté zhruba od 19.30 Vilém Spilka Quartet.
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Město Tišnov přijme pracovníka/pracovnici na 

Úklid a údržbu veřejného prostranství – řidiče

Stručný popis pracovní pozice:
• řidič motorových vozidel (vozidlo Piaggio,

elektromobil alké a další)
• opravárenské a údržbářské práce

• úklid a údržba veřejných prostranství (udržování pořádku, 
sečení, zahradnické práce)

Požadavky:
• řidičský průkaz sk. b podmínkou, sk. t výhodou 

• praxe s křovinořezem • dobrý zdravotní stav
• manuální zručnost, samostatnost, svědomitost 

Stručný životopis předejte na podatelnu měÚ tišnov, 
nám. míru 346 (lze i vhodit do schránky na této budově) 

nebo zašlete v termínu do 31. 5. 2021 na adresu:
město tišnov, nám. míru 111, 666 19 tišnov, případně 

zašlete e-mailem na: libuse.suchankova@tisnov.cz

V životopise uveďte zejména: jméno, příjmení, datum naro-
zení, místo trvalého pobytu, dosažené vzdělání, předchozí 

praxi a telefonní spojení.

Nabízíme zaměstnanecké benefity:
5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na 

penzijní připojištění, 4 dny placeného indispozičního volna 
a program benefit plus

Tajemnice MěÚ Tišnov vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:

vedoucí odboru správy majetku
a komunálních služeb

Stručný popis pracovní pozice:
• řízení a koordinace činností odboru

• pozemková agenda, odpadové hospodářství 
• bytové a nebytové hospodářství, správa sportovišť města 

• odpovědnost za komunální oblast 
Požadavky:

• VŠ vzdělání, technického nebo právního zaměření výhodou 
• znalost zákonů ve veřejné správě

• organizační a řídící schopnosti podmínkou

Strukturovaný profesní životopis s motivačním 
dopisem vč. data možného nástupu, stručným popisem 

koncepce řízení a rozvoje odboru a dalšími 
náležitostmi zašlete na adresu: město tišnov, nám. 

míru 111, 666 19 tišnov nebo předejte písemně 
v zalepené obálce s textem: „VŘ – vedoucí OSMKS 

– NEOTVÍRAT“ na podatelnu měÚ tišnov, nám. míru 346 
nebo v termínu do 9. 6. 2021 do 17.00 

nástup dle dohody. Zaměstnanecké benefity: 5 týdnů 
dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní 

připojištění, 4 dny placeného indispozičního volna 
a program benefit plus.

Další informace na www.tisnov.czM
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