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TIŠNOV
7.30–9.30	 	příjezd a prezentace účastníků	–	náměstí	Míru,Tišnov
9.30–11.30	  představení jednotlivých vozidel s posádkou	za	účasti	

moderátora,	kulturní program	–	postupný	odjezd
	 vozidel	na	náměstí	městyse	Lomnice
14.00	 AuTo	kLub	Tišnov	–	piknik na trávě, kulturní program
16.00	 volná	zábava,	hudba,	občerstvení

LOMNICE
10.30–13.00	 	vystavení a prohlídka vozidel	na	náměstí	v	Lomnici
13.00–14.00	 	volný přejezd všech účastníků	do	areálu	Auto	klubu
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	 Milé	 čtenářky,	 milí	 čtenáři,	 po	 letní	
dvojčíslové	 pauze	 přicházíme	 jako	 ná-
stup	školního	roku	s	prvním	číslem	pod-
zimní	série.	Nakolik	je	září	ještě	měsí-
cem	 „babího	 léta“,	 doznívání	 letních	
aktivit	 či	 vysokoškolských	 prázdnin,	
nějak	podvědomě	jej	řadíme	už	do	pod-
zimu.	Nicméně	Tišnovské kulturní léto	
má	 ještě	 co	 nabídnout,	 a	 než	 ukončí	
letní	 kulturní	 gejzír	 Svatováclavskými	
hody,	 přijměte	 pozvání	 na	 řadu	 akcí,	
které	 mohou	 obohatit	 i	 podovolenko-
vé	a	 školní	dny,	 jak	vám	 je	v	plné	šíři	
na	 mnoha	 stránkách	 nového	 vydání	
Tišnovských	 novin	 09/2021	 předsta-
vujeme.	Nejistota	panující	 trvale	okolo	
podmínek	pořádání	nebo	účasti	na	nich,	
nechť	vás	neodradí	a	přijdete.	Táhneme	
v	tom	za	jeden	provaz,	a	při	trvající	sla-
bé	divácké	odezvě	nemají	kulturní	pro-
gramy	před	sebou	růžovou	ani	pestrou	
budoucnost.	
	 Školské	vzdělávací	instituce	i	zájmo-
vou	činnost	čeká,	doufejme,	na	začátek	
školního	roku	nový	elán,	u	kterého	nic-
méně	můžeme	zatím	jen	doufat	v	mini-
malismus	 tlumících	 opatření,	 která	 by	
měla	komplikovat	vzdělávací	a	zájmový	
život	dětí,	ale	tím	pádem	i	pracovní	ži-
vot	jejich	rodičů.	S	malou	reflexí	zvlád-
nutých	minulých	měsíců,	ale	především	
s	 plány	 nových	 programů	 se	 setkáte	
na	 stránkách	 vzdělávacích	 i	 spolko-

vých	subjektů.	Perličkou	mezi	akcemi,	
na	 kterou	 si	 zvláště	 dovolím	 pozvat,	
bude	Tišnovská knižní Květnice.	Ten-
to	první	knižní	veletrh	a	festival	tvorby	
a	literatury	pro	děti	a	mládež	proběhne	
17.–18.	9.	2021	v	prostorách	tišnovské	
knihovny,	 Městského	 kulturního	 stře-
diska,	Muzea	města	Tišnova	a	v	Galerii	
Josefa	Jambora.
	 Z	dalších	zásadních	událostí	dotýka-
jících	se	našich	životů	najdete	na	strán-
kách	novin	informace	o	začátku	zásadní	
rekonstrukce dvou důležitých ulic	
Tišnova	 –	 Riegrovy	 a	 Černohorské.	
A	také	informace	o	průběhu	parlament-
ních	voleb,	které	voliče	čekají	na	začát-
ku	října.	
	 Děti	 i	 dospělí	 jsou	 zváni	 nezůstat	
s	 koncem	 prázdnin	 sedět	 doma,	 ale	
vyrazit za sportem	 do	 svých	 oddílů,	
kroužků,	 kurzů	 či	 jen	 tak	 zájmově	 se	
skupinou	přátel	vyrážet	do	přírody	pěš-
ky,	během	či	na	kole.	Příroda	a	krajina	
našeho	Tišnovska	jsou	samy	o	sobě	in-
spirativní	 a	 věříme,	 že	 dávají	 dost	 dů-
vodů	 objevovat	 radosti	 a	 krásy	 života	
právě	v	tomto	koutu	naší	vlasti,	ať	nás	
obklopuje	 sebevětší	 skepse,	 strach,	 či	
negativismus.	 Světlo	 má	 v	 sobě	 sedm	
barev	 duhy,	 každý	 den	 každého	 týdne	
tedy	může	vypadat	pokaždé	jinak.	Stačí	
mu	dát	šanci	k	pestrosti.	

ŠANce K peSTrOSTI
Vladimír Vecheta
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TIŠNOVSKÉ KulTurNí lÉTO 

Dva měsíce letních prázdnin připomínaly více než loni letní do-
volenkovou a kulturní pohodu. Kdo chtěl, našel pro sebe svůj 
kousek kultury, hudby i zákoutí. ZUŠ uzavřela podivný školní rok 
koncertem v Parku pod kostelem, léto přivítal odkládaný JazzFest 
i vystoupení Tišnovského komorního orchestru. Letní koncerty 
J.A.R. či u CSS přilákaly snad více návštěvníků. Pravda, orga-
nizační podmínky náročnější, návštěvnost nižší, vrásky na čele 
častější. Ať jsou i další akce vítané. (vv)

Foto: Michal Beneš, Johanna Vecheta 
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	 Vážení	Tišnováci,	 dovolte	mi,	 abych	vám	 touto	
cestou	předal	informace	z	oblastí,	kterých	jsem	se	
stal	na	začátku	tohoto	roku	gestorem.	Když	v	prů-
běhu	 března	 kolega	 z	 rady	 města	 místostarosta	
Ing.	Václav	Šikula	oznámil	panu	starostovi	svoji	re-
zignaci,	bylo	to	pro	nás	překvapení.	V	krátké	době	
bylo	nutné	zajistit	pokud	možno	co	nejhladší	pře-
chod	na	nové	složení	rady	města	a	s	tím	související	
rozdělení	 oblastí.	 Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 mám	 své	
civilní	 zaměstnání,	 nemohl	 jsem	 převzít	 všechny	
oblasti.	Vybral	jsem	si	proto	ty,	u	kterých	jsem	cí-
til,	že	bych	mohl	být	přínosem.	A	to	oblast	dopravy,	
Svazek	vodovodů	a	kanalizací	Tišnovsko,	osadní	výbory	Jamné,	
Hájek/Hajánky,	Pejškov	a	nadále	jsem	si	ponechal	i	oblast	pod-
nikání	a	zaměstnanosti.	Kolega	místostarosta	Sebera	si	převzal	
oblast	 životního	 prostředí	 a	 pan	 starosta	 Dospíšil	 komunální	
služby.	A	co	nového	se	děje	v	jednotlivých	oblastech?	

Doprava
	 Asi	největší	radost	mi	dělá	oprava	krajské	komunikace	Rie-
grova	 a	 Černohorská.	 Po	 nedávné	 opravě	 dožilé	 komunikace	
Brněnská	 se	 podařilo	 i	 zásluhou	 dotačních	 peněz	 připravit	 až	
k	 dnešní	 realizaci	 i	 ulici	 Riegrovu	 a	 Černohorskou.	 Práce	 by	
dle	smlouvy	o	dílo	měly	končit	30.	10.	2022.	Vzhledem	k	tomu,	
že	 jde	 o	 velice	 krátký	 termín	 takto	 velké	 akce,	 je	 nutné	 uza-
vřít	téměř	celý	rekonstruovaný	úsek.	V	průběhu	nás	čeká	ještě	
oprava	křižovatky	náměstí/Dvořáčkova/Riegrova.	Další	změnou	
bude	výjezd	z	nového	hřbitova	včetně	nové	autobusové	zastávky	
v	obou	směrech	na	ulici	Černohorská.	Z		menších	akcí	(z	pohle-
du	financí,	nikoliv	z	pohledu	důležitosti)	plánovaných	pro	letošní	
rok	bych	se	rád	zmínil	o	rekonstrukci	nové	autobusové	zastávky	
na	Trnci	ve	směru	na	Drásov	a	z	důvodu	bezpečnosti	posunutí	
přechodu	pro	chodce	v	zatáčce	ulice	Cáhlovské	u	křižovatky	Ná-
dražní/Cáhlovská	(PENNY	market).

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
	 I	zde	se	věci	posouvají	kupředu.	Svazek	od	příštího	roku	při-
bere	do	svého	týmu	nového	manažera,	který	již	nyní	analyzuje	
a	připravuje	dlouhodobou	strategii	Svazku	v	rámci	Plánu	finan-
cování	obnovy,	zvětšení	kapacity	čistírny	odpadních	vod	v	Bře-
zině	i	vodovodního	řadu	na	Tišnovsku	a	jeho	okolí.	Cílem	je,	aby	
došlo	k	lepšímu	plánování	vzájemných	akcí.	Svazek	musí	umět	
reagovat	 na	 potřeby	 všech	 svých	 členů	 (21	 obcí)	 a	 obce	 zase	
na	současný	stav	vodovodního	a	kanalizačního	potrubí.	Vzhle-
dem	 ke	 stáří	 jednotlivých	 rozvodů	 nás	 v	 Tišnově	 čeká	 velké	
množství	oprav.	Kompletní	výměna	kanalizace	na	ulici	Dvořáko-
va	byla	dokončena	a	ještě	v	letošním	roce	by	měly	být	opraveny	
starší	rozvody	vodovodu	a	kanalizace	na	ulici	Riegrova	a	Černo-
horská.	Letos	bude	také	dokončena	velká	akce	Svazku	–	nový	
vodovod	v	Pejškově.	

Osadní výbory 
Město	Tišnov	má	tři	místní	části	–	Jamné,	Hájek/Hajánky	a	Pejš-
kov.	V	 těchto	 částech	patřících	k	Tišnovu	byly	 zřízeny	osadní	

výbory.	Obešel	jsem	si	všechny	a	seznámil	se	s	tzv.	
největšími	 bolístkami.	 Na	 Pejškově	 se	 dokončuje	
nový	vodovod	a	jsem	rád,	že	zájem	o	něj	je	zatím	
od	všech	obyvatel.	Problém	se	stavem	komunika-
cí	 i	 srážkovou	 vodou,	 která	 se	 v	 posledním	 roce	
opakuje	 v	 podobě	 nárazových	 přívalových	 dešťů,	
se	 prolíná	 přes	 všechny	 místní	 části.	 V	 Jamném	
i	Hájku/Hajánky	nyní	město	připravuje	studii	pro	
případnou	 realizaci	 napojení	 obou	 místních	 částí	
na	centrální	čistírnu	odpadních	vod	nebo	na	lokál-
ní	 domovní	 čistírny	 odpadních	 vod.	 Prověřujeme	
možnost	vytvořit	nad	Jamným	tzv.	průlehy	v	kraji-

ně,	aby	došlo	k	zachycení	dešťové	vody	dříve,	než	nateče	do	Jam-
ného.	V	Hájku/Hajánkách	dojde	k	 oplocení	 prameniště,	 neboť	
dnes	přes	něj	vede	cesta.	

Podnikání a zaměstnanost
V	 Dílech	 pod	 městem	 (mezi	 firmou	Košík	 a	Morfico)	 probíha-
jí	 další	 jednání	 a	 aktivity	 pro	 rozvoj	 této	 zóny	 dle	 schválené-
ho	 územního	 plánu.	Aby	mohla	 být	 tato	 lokalita	 otevřena	pro	
možnou	 výstavbu,	 musí	 být	 naplněna	 podmínka	 ministerstva,	
že	bude	vydáno	platné	územní	rozhodnutí	pro	část	41A.	Pozem-
ky	v	 této	 části	 na	 začátku	 letošního	 roku	 zastupitelstvo	měs-
ta	Tišnova	prodalo	v	e-aukci	 firmě	LUNEK,	s.	r.	o.	Chtěl	bych	
na	tomto	místě	opět	informovat	podnikatele	a	firmy,	že	se	mo-
hou	registrovat	do	Mobilního	rozhlasu	i	do	sekce	pro	podnika-
tele.	 Chceme	 tento	 komunikační	 kanál	 využívat	 pro	 rychlejší	
informovanost	o	důležitých	skutečnostech	v	našem	městě,	které	
mohou	mít	dopad	i	na	vaše	podnikání.	

	 Na	radnici	se	snažím	být	vždy,	když	je	to	potřeba,	primárně	
však	v	pondělí	a	ve	středu,	případně	v	pátek.	V	případě	jakých-
koliv	dotazů	mě	proto	neváhejte	kontaktovat.
	 Závěrem	bych	vám	chtěl	všem	popřát	hodně	zdraví	a	pohodo-
vé	následující	podzimní	dny.

ze zápISNíKu míSTOSTArOSTY
Aleš Navrátil, místostarosta
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Pamětní deska karlu VachkoVi
	 Slavnostně	odhalená	pamětní	deska	na	bývalém	Hotelu	Květ-
nice	od	5.	srpna	připomíná	rodáka	a	čestného	občana	Tišnova	
Karla	Vachka	(*4.	8.	1940,	†	21.	12.	2020)	–	českého	scenáristu,	
režiséra,	pedagoga,	básníka	a	malíře.
	 Hotel	Květnice	byl	jeho	domovem,	kde	se	svojí	rodinou	vyrůs-
tal.	Účastníky	 této	komorní	pietní	akce	na	místě	přivítali	 sta-
rosta	Jiří	Dospíšil	a	místostarosta	Karel	Souček.	Vachkův	život	
i	jeho	postoje	více	přiblížil	Ing.	Václav	Seyfert,	krátkého	slova	
se	ujala	sestra	pana	Vachka	a	v	družném	hovoru	pak	na	svého	
tatínka	 a	 na	 jeho	 historky	 zavzpomínal	 i	 Karel	 Vachek	 mlad-
ší.	Do	budoucna	by	město	chtělo	oživit	prostor	Hotelu	Květnice	
a	více	přiblížit	život	a	dílo	svého	významného	rodáka.

sPlatnost PoPlatků do 30. září
Finanční	 odbor	 města	 Tišnova	 připomíná	 splatnost	 místních	
poplatků ze psů a za komunální odpad.	Obecně	závazné	vy-
hlášky	města	stanoví	u	obou	uvedených	poplatků	shodný	termín	
splatnosti	–	nejpozději do 30. 9. 2021.	Poplatky	lze	uhradit	
v	 hotovosti	 nebo	 platební	 kartou	 přímo	 na	 Odboru	 finančním	
MÚ	Tišnov	nebo	na	účet	města	č.	19-1425641/0100.	Pro	úhradu	
je	nutné	znát	svůj	variabilní	 symbol,	pro	 jeho	sdělení	kontak-
tujte:	A.	Lásková	(tel.	549	439	838,	alena.laskova@tisnov.cz),	
H.	Marvánková	(tel.	549	439	843,	helena.marvankova@tisnov.
cz),	I.	Maloňová	(tel.	549	439	844,	iva.malonova@tisnov.cz).	
Děkujeme	za	včasné	splnění	poplatkové	povinnosti.

Půlmilion Pro mikulčice
	 Na	 mimořádném	 zasedání	 Zastupitelstva	 města	 Tišnova	
v	pondělí	19.	července	byl	schválen	půlmilionový	dar	pro	Mikul-
čice	zasažené	červnovým	tornádem.	
	 Starosta	 Jiří	Dospíšil	 poté	23.	 července	Mikulčice	navštívil	
a	osobně	vyjádřil	sounáležitost	s	obyvateli	postiženými	přírod-
ní	 katastrofou.	 Společně	 se	 starostkou	 Mikulčic	 Marií	 Otáha-
lovou	 podepsal	 darovací	 smlouvu	 na	 půl	 milionu	 korun.	 Paní	
starostka	 vyjádřila	 upřímné poděkování všem Tišnovákům 

za jejich solidaritu	v	této	těžké	chvíli.	A	také	za	to,	že	i	nadále	
Tišnováci	posílají	finanční	dary	na	transparentní	účet	Mikulčic	
299222440/0300,	pod	variabilním	symbolem	66601.

anketa >> chceme hezčí tišnoV!?
	 Cílem	této	ankety	je	dát	Vám,	občanům	Tišnova,	prostor	k	vy-
jádření,	co	byste	v	našem	městě	chtěli	změnit,	možnost	zhodno-
tit	stav	veřejného	pořádku	a	údržby	nebo	také	sdělit	nám	podně-
ty	a	nápady	ke	zlepšení	vybavenosti	a	prostředí	ve	městě.
	 Jsme	 si	 vědomi,	 že	 přes	 veškerou	 snahu	 není	 vše	 dokona-
lé.	Vaše názory nám pomohou v rozhodování, na co se do bu-
doucna více zaměřit.
	 Anketní	dotazník	můžete	vyplnit	on-line	na	internetové	adre-
se	nebo	si	jej	vyzvednout	na	podatelně	Městského	úřadu	Tišnov,	
nám.	Míru	346	–	vyplněný	jej	pak	můžete	odevzdat	tamtéž,	příp.	
vhodit	do	schránky	na	budově	úřadu.
	 Výsledky	ankety	budou	uveřejněny	v	Tišnovských	novinách	
č.	 10	 (vychází	 23.	 9.)	 a	 na	 webových	 stránkách	 a	 FB	 města.	
Děkujeme za Váš čas a zájem o budoucnost našeho města.
Dotazník	je	možné	vyplňovat	a	odevzdávat	do 31. 9. 2021.

Foto: archiv města

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

Pamětní deska Karlu Vachkovi na fasádě bývalého Hotelu Květnice.

Starosta Tišnova Jiří Dospíšil se starostkou Mikulčic Marií Otáhalovou.
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	 Na	setkání	 s	paní	uči-
telkou	 Jarmilou	 Ondro-
vou	 jsem	 se	 moc	 těšila,	
protože	i	když	mě	osobně	
nikdy	neučila,	 byla	 tako-
vou	osobností,	 že	 jsem	 ji	
znala	už	 jen	z	 toho,	 jaká	
ji	 předcházela	 pověst	
přísné,	 ale	 spravedlivé	
učitelky.	 Ona	 sama	 mi	
to	pak	 i	 potvrdila,	 proto-
že	 když	 jsme	 se	 posadili	
na	 dvorku	 pečovatelského	 domu	 v	 Předklášteří	
s	její	jmenovkyní,	paní	Jarmilou	Ondrovou	z	občan-
ské	komise,	vzpomínala	hlavně	na	to,	jak	musela	
učit	tam,	kde	bylo	zrovna	potřeba,	a	mnohdy	právě	
v	těch	třídách,	kde	nikdo	nechtěl	učit.	Když	jsem	
se	jí	poprvé	zeptala,	jak	vzpomíná	na	děti,	tak	se	
jí	rozzářily	oči.	Vystudovala	ve	Znojmě,	jako	všeo-
becná	učitelka	učila	všechny	třídy,	v	Deblíně,	kde	
bydlela	Na	Zámečku	a	říkalo	se	jí	„zámecká	paní“.	
Jak	sama	říká:	„Tam,	kde	jsem	musela	být	za	trest,	
tam	jsem	si	děti	srovnala,	bylo	to	tam	pak	vždycky	
nejlepší,	na	srazech	jsme	společně	nejvíce	vzpomí-
nali	na	všechny	ostudy,	co	jsme	zažili.	Rodiče	byli	
také	rádi,	mnohdy	 jsem	se	dozvěděla,	že	když	se	
ptali,	kdo	vás	bude	mít…Ondrová?	Tak	to	je	dobře,	
ta	si	vás	pěkně	srovná	do	latě.	Ale	poznámky	jsem	
nikdy	nepsala,	vždycky	jsem	si	to	s	dětmi	vyříkala	
osobně	a	hned.“	Dětem	se	věnovala	dlouhých	46	
let.	V	mládí	běhala	a	skákala	do	dálky,	hodně	plet-
la,	své	svetry	prý	nosí	ještě	dnes.	Milovala	i	ces-
tování,	 s	 manželem	 procestovala	 celou	 Evropu.	
Věnovala	se	i	Sboru	občanských	záležitostí,	podíle-
la	se	na	programu	pro	vítání	občánků,	zajišťovala	
recitace	u	svateb,	účastnila	se	aktivně	i	„Klubu	dů-
chodců“.	Celý	náš	rozhovor	byl	pohodový	a	pro	mě	
v	mnohém	velmi	blízký,	protože	jsem	také	strávila	
dost	let	života	jako	pedagog	a	moc	na	ty	„své	děti“	
s	láskou	vzpomínám.	Být	učitelem	je	poslání,	ale	
hlavně	 být	 dobrým	 učitelem,	 to	 je	 velký	 dar	 pro	
každého	žáka.	Jsem	přesvědčená,	že	mnoho	gene-
rací	paní	Ondrová	výrazně	ovlivnila	a	někdo	z	čte-
nářů	tohoto	článku	si	určitě	na	ni	rád	vzpomene.	

radnice informuje

SeTKáNí
S učITelKOu

JArmIlOu
ONdrOVOu

Pavla Veselá Hanusová,
Komise pro občanské záležitosti

červen

80 let 

Marie Miovská

Anna Jelínková

Anna Jandová

Anna Janků

Milan Poláček

Josef Síbek

Danuše Havlíčková

85 let

Marie Draxlerová

Jitka Vitanovská

Zdenka Patloková

Jarmila Ondrová

90 let

Vlasta Čápová

Věra Pokorná

93 let

Eva Bílá

101 let

Marie Drábová

červenec

80 let 

Anna Nečesaná

Jaroslava Čechová

Miroslava Štrupová

Ludmila Cvrkalová 

85 let

Ludmila Humpolíková

90 let

Miroslav Koláček

Helena Sládková

Marie Stárková

91 let

Anna Kurucová

92 let

Blanka Unzeitigová

94 let

Stanislav Roháček

95 let

Marie Jelínková

Dovolujeme si Vám představit občany města Tišnova, kteří oslavili 
svá životní jubilea. Oslavencům přejeme vše nejlepší, hodně štěstí, 
zdraví, dobré nálady a optimismu.

Blahopřejeme
Dagmar Dvořáková, 

tajemnice
Komise pro občanské 

záležitosti 
Rady města Tišnova
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radnice informuje

	 Je	 tu	 dlouho	 očekávaná	 akce	 oprava 
krajských komunikací Riegrova a Čer-
nohorská.	 Celá	 akce	 je	 rozdělena	 mezi	
tři	 investory	 –	 Správu	 a	 údržbu	 silnic	
Jihomoravského	 kraje	 (komunikace),	
město	Tišnov	(chodníky,	zeleň	a	veřejné	
osvětlení)	 a	 Svazek	 vodovodů	 a	 kanali-
zací	 Tišnovsko	 (vodovod	 a	 kanalizace).	
Byla	 podepsána	 smlouva	 o	 spolupráci	
mezi	těmito	investory,	jejímž	předmětem	
je	 stanovení	 postupu	 při	 přípravě	 stav-
by,	 výběru	 zhotovitele	 stavebních	 prací	
a	realizaci	stavby.	Staveniště	si	zhotovi-
tel	OHL	ŽS,	a.	s.,	převzal	2.	srpna	a	práce	
by	dle	smlouvy	o	dílo	měly	končit	30.	10.	
2022.	Vzhledem	k	 tomu,	že	 jde	o	velice	
krátký	termín	takto	velké	akce,	je	nutné	
uzavřít	téměř	celý	rekonstruovaný	úsek.

	 Na	přelomu	srpna a září	by	měla	být	
kompletně uzavřená ulice Černohor-
ská, Riegrova od náměstí po ulici Dvo-
řákova a částečně Dvořákova, Husova, 
Svatopluka Čecha, Tyršova, Riegrova 
k nemocnici, Jiráskova a Družstevní.	
Vzhledem	k	této	uzavírce	nebude	možné	
projet	nákladními	auty	nad	7,5	t	ze	spod-
ní	části	Tišnova	do	horní	(směr	Lomnič-
ka,	Železné)	a	obráceně.	Na	uzavřených	
ulicích	 Riegrova	 a	 Černohorská	 nebude	
možné	 z	 hlediska	 bezpečnosti	 vjíždět	
či	 parkovat.	 Rezidentům	 a	 zásobování	
bude	umožněn	vjezd	na	povolenku,	jejíž	
vyzvednutí	 po	 dohodě	 se	 zhotovitelem	
zajišťuje	MP	Tišnov.	

reKONSTruKce rIegrOVY A čerNOHOrSKÉ
Klára Šimečková, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

uzavírka
Riegrova

uzavírka
Riegrova

uzavírka
Černohorská

uzavírka
Černohorská

uzavírka část Dvořákova

Ulice Riegrova u sokolovny.
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radnice informuje

	 V	 posledním	 čísle	 Tišnovských	 novin	
07/08	2021	je	uvedeno,	že	„město	kvůli	
nespokojenosti	 s	 prováděnými	 prace-
mi	 muselo	 v	 měsíci	 květnu	 odstoupit	
od	smlouvy	se	zhotovitelem	prací“.	S	tím-
to	vyjádřením	nemohu	souhlasit.
	 Letos	 je	 mi	 57	 let.	 Ve	 stavební	 praxi	
jsem	 34	 let.	 Od	 roku	 1992	 podnikám,	
v	roce	2009	jsem	založil	rodinnou	firmu	
Stavitelství	Zemánek	s.	r.	o.	Tišnov.
	 Za	tuto	dobu	jsem	v	našem	městě	vybu-
doval	řadu	rodinných,	bytových	i	průmys-
lových	staveb	bez	 jakýchkoliv	reklamací.	
V	posledních	letech	přímo	pro	město	Tiš-
nov	jsem	realizoval	tyto	zakázky:
•	 	Rekonstrukce	objektu	dobrovolných	

hasičů
•	 Rekonstrukce	Jamborova	domu

•	 Park	pod	kostelem	–	1.	etapa	Na	Hrádku
•	 	Park	pod	kostelem	–	2.	etapa	Farská	

zahrada
•	 Městská	policie	Tišnov
•	 	MŠ	Humpolka	–	výměna	vnitřní	elekt-

roinstalace	včetně	svítidel
•	 	Sociální	bydlení	–	Na	Mlékárně	–	buň-

koviště	včetně	přípojek
•	 	Terasa	a	zastřešení	u	restaurace	letní-

ho	kina
•	 Oprava	kříže	na	Honech
•	 Lapač	tuků	ZŠ	28.	října
•	 	Havarijní	práce	pro	odbor	správy	ma-

jetku	 –	 ZŠ	 28.	 října	 vnitřní	 vodovod,	
MŠ	Studánka

•	 S	anace	vlhkosti,	bytový	dům	Bezručo-
va	oprava	kanalizace,	ZŠ	Smíškova	–	
akustická	izolace

•	 	Geologické	sondy	pro	projekt	náměstí	
v	 Tišnově,	 pro	 projekt	 Rekonstrukce	
letního	kina

•	 	Pro	MěKS	–	plochy	pro	stage,	spoluprá-
ce	při	výstavách	v	Jamborově	galerii

	 Reference	 výše	 uvedených	 zakázek	
jsou	k	dispozici	u	zastupitelů	města	a	ga-
rantů	zakázek.
	 Každá	stavba	je	ve	výsledku	obrazem	
spolupráce	 mezi	 investorem,	 projektan-
tem	a	zhotovitelem.	V	případě	stavby	Re-
konstrukce	letního	kina	se	bohužel	tento	
spolupracující	tým	nepodařilo	vytvořit.
	 Po	dlouhé	době	trvání	špatných	vztahů	
na	stavbě	jsem	se	rozhodl	ukončit	spolu-
práci	s	objednatelem.
	 Toto	rozhodnutí	jsem	učinil	na	radnici	
v	Tišnově	u	vedení	města.

	 V	 místě	 křižovatky ulic Riegrova, 
Černohorská, Dvořákova a Sv. Čecha	
je	stávající	situace	z	pohledu	bezpečnosti	
a	 plynulosti	 dopravního	 provozu	 nevyho-
vující,	 křižovatka	 je	 svou	 neuspořádanou	

velkou	 plochou	 nepřehledná	 a	 nebezpeč-
ná.	Z	tohoto	důvodu	zde	bude	přistoupeno	
ke	 změně	 organizace	 dopravy	 spočívající	
v	nahrazení	hvězdicové	křižovatky	kruho-
vým objezdem.

	 V	průběhu	nás	čeká	ještě oprava kři-
žovatky náměstí 28. října, Dvořáčko-
va a Riegrova.	 Důležitou	 změnou	 bude	
úprava výjezdu z nového hřbitova 
včetně nových autobusových zastávek 
v obou směrech na ulici Černohorská.	
Obnoví	se	stávající	přechody	pro	chodce	
a	 budou	 řádně	 nasvětleny	 a	 také	 přiby-
dou	další	místa	pro	přecházení	chodců.	
	 Prosíme	všechny	obyvatele,	podnika-
tele,	 ale	 i	 návštěvníky	 dotčené	 lokality	
o	 trpělivost.	 Žádáme	 také	 o	 důsledné	
dodržování	 dopravního	 značení,	 které	
umožní	provést	plánované	práce	bezpeč-
ně	 a	 včas.	 Dopravní	 omezení	 jsou	 sou-
částí	každé	takto	rozsáhlé	stavby.	V	tom-
to	případě	se	jedná	o	mimořádně	složitou	
investiční	akci,	na	níž	se	podílí	celá	řada	
investorů	a	kterou	všichni	dlouho	očeká-
váme.	 Věříme,	 že	 nepohodlí	 a	 omezení,	
se	kterými	se	budeme	muset	v	následu-
jících	 měsících	 vyrovnat,	 vykompenzuje	
bezpečný	 a	 plynulý	 provoz	 na	 nové	 ko-
munikaci	 a	 komfortnější	 podmínky	 pro	
pohyb	chodců.
	 Nadále vás budeme informovat 
na webu a Facebooku města, případně 
Mobilním rozhlasem.

Foto: archiv města

VYJádřeNí STAVITelSTVí zemáNeK
k rekonstrukci letního kina
Ing. Jiří Zemánek, jednatel Stavitelství Zemánek s. r. o.

Křižovatka Riegrova, Černohorská, Dvořákova, Sv. Čecha bude po rekonstrukci přehlednější.
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Rozhodnutím	prezidenta	České	republiky	ze	dne	31.12.2020	byly	
vyhlášeny	volby	do	Poslanecké	sněmovny	Parlamentu	České	re-
publiky	a	stanoveny	dny	jejich	konání	na	8. a 9. října 2021.

informace Pro Voliče

První	 den	 voleb	 –	 v	 pátek 8. 10. 2021	 proběhne	 hlasování	
od 14.00 hodin do 22.00 hodin,	druhý	den	voleb	–	v	sobotu 
9. 10. 2021	se	bude	hlasovat	od 8.00 hodin do 14.00 hodin.	
Hlasování	na	území	města	Tišnova	proběhne	na	obvyklých	mís-
tech	v	9 volebních okrscích.
(Podrobnější	 informace	 o	 době	 a	 místu	 konání	 voleb	 najdete	
v	příštím	vydání	TN	č.	10/2021.)

Kdo může volit
Právo	volit	do	Poslanecké	sněmovny	Parlamentu	České	repub-
liky	má	státní	občan	České	republiky,	který	alespoň	druhý	den	
voleb,	tj.	9. 10. 2021,	dosáhl	věku	nejméně	18	let.
Překážkami ve výkonu volebního práva	je	zákonem	stanovené	
omezení	osobní	svobody	z	důvodu	ochrany	zdraví	lidu	a	omezení	
svéprávnosti	k	výkonu	volebního	práva.	
Stálý	seznam	voličů	vede	obecní	úřad	pro	voliče,	kteří	jsou	v	této	
obci	přihlášeni	k	trvalému	pobytu.	Každý	volič	si	může	v	úřed-
ních	hodinách	na	obecním	úřadu	ověřit,	zda	je	zapsán	v	sezna-
mu;	může	požadovat	doplnění	údajů	nebo	provedení	oprav.	Obec-
ní	úřad	je	povinen	do	48	hodin	žadateli	vyhovět	nebo	mu	v	této	
lhůtě	písemně	sdělit	důvody,	proč	žádosti	nelze	vyhovět.

Hlasovací lístky
Hlasovací	lístky	budou	vytištěny	pro	každou	politickou	stranu,	
politické	hnutí	nebo	koalici	 samostatně.	Opatřeny	budou	otis-
kem	razítka	Krajského	úřadu	Jihomoravského	kraje.	Hlasovací 
lístky budou dodány	voličům	nejpozději	3	dny	přede	dnem	voleb	
–	do 5. 10. 2021.	
Prosíme o kontrolu přístupnosti a označení Vašich poštovních 
schránek, aby bylo možné hlasovací lístky řádně doručit. 

Způsoby hlasování
•	 	volič	 vloží	 do	 úřední	 obálky	 1	 hlasovací	 lístek,	 který	 nijak	

neupravuje.	Tím	je	dán	hlas	kandidátům	této	volební	strany	
v	pořadí	dle	hlasovacího	lístku

•	 	volič	vloží	do	úřední	obálky	1	hlasovací	lístek	a	na	hlasova-
cím	 lístku	 může	 zakroužkováním	 pořadového	 čísla	 nejvýše	
u	4	kandidátů	uvedených	na	témže	hlasovacím	lístku	vyzna-
čit,	kterému	z	kandidátů	dává	přednost	

Jiné	úpravy	hlasovacího	lístku	nemají	na	posuzování	hlasovací-
ho	lístku	vliv.	

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič	může	požádat	ze	závažných,	zejména	zdravotních	důvodů	
obecní	 úřad	 a	 ve	 dnech	 voleb	 okrskovou	 volební	 komisi	 o	 to,	

aby	mohl	hlasovat	mimo	volební	místnost,	avšak	pouze	v	územ-
ním	obvodu	stálého	volebního	okrsku,	pro	který	byla	okrsková	
volební	komise	zřízena.	V	takovém	případě	okrsková	volební	ko-
mise	vyšle	k	voliči	dva	své	členy	s	přenosnou	volební	schránkou,	
úřední	obálkou	a	hlasovacími	lístky.

Požádat	o	umožnění	hlasování	mimo	volební	místnost	mů-
žete	předem	na podatelně Městského úřadu Tišnov, bu-
dova úřadu na nám. Míru č.p. 346 (vedle Polikliniky), 
tel. 549 439 711 nebo 549 439 773.
Ve	dnech	voleb	pak	příslušnou	okrskovou	volební	komisi	–	
kontakty	do	volebních	místností	budou	zveřejněny	v	příštím	
vydání	TN	č.	10/2021	a	dále	na	www.tisnov.cz	/	VOLBY	2021

Hlasování na voličský průkaz
Volič,	který	nebude	moci	volit	ve	volebním	okrsku,	v	jehož	stá-
lém	 seznamu	 voličů	 je	 zapsán,	 může	 ode	 dne	 vyhlášení	 voleb	
požádat	obecní úřad	v	místě	svého	 trvalého pobytu	o	vydání	
voličského průkazu.	Volič	zapsaný	v	zahraničí	do	zvláštního	se-
znamu	voličů	může	požádat	pouze	příslušný	zastupitelský	nebo	
konzulární	úřad.	
Voličský	průkaz	opravňuje	volit	do	Poslanecké	sněmovny	v	ja-
kémkoli	 volebním	 okrsku	 na	 území	 České	 republiky,	 popří-
padě	 ve	 zvláštním	 volebním	 okrsku	 v	 zahraničí.	 Voliči	 mohou	
žádat	 o	 vydání	 voličského	 průkazu	 ode	 dne	 vyhlášení	 voleb,	
tj.	od	31. 12. 2020.

Způsoby podání žádosti o vydání voličského průkazu:
1)	 žádost v listinné podobě	opatřenou	úředně	ověřeným	podpi-

sem	voliče

Občané	s	trvalým	pobytem	v	Tišnově	mohou	žádost	v	listin-
né	podobě	zaslat	na	adresu:
Městský	 úřad	 Tišnov,	 Odbor	 správních	 a	 vnitřních	 věcí,	
evidence	obyvatel	–	voličské	průkazy,	nám.	Míru	č.p.	111,	
Tišnov,	666	19

2)		žádost v elektronické podobě	zaslaná	prostřednictvím	dato-
vé	schránky

Občané	s	trvalým	pobytem	v	Tišnově	mohou	žádost	v	elek-
tronické	podobě	zaslat	prostřednictvím	datové	schránky:
ID	datové	schránky	města	Tišnova:	qzjbhat

Ve	 výše	 uvedených	 případech	 musí	 být	 žádost	 příslušnému	
obecnímu	úřadu	doručena	nejpozději	7	dnů	přede	dnem	voleb,	
tj.	do	1. 10. 2021.

3)		osobně	 o	 vydání	 voličského	 průkazu	 lze	 požádat	 do	 oka-
mžiku	uzavření	stálého	seznamu	voličů,	tj.	do 6. 10. 2021 
do 16.00 hodin.

radnice informuje

INfOrmAce K VOlBám dO pOSlANecKÉ SNěmOVNY 
pArlAmeNTu čeSKÉ repuBlIKY V rOce 2021

Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí
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Občané	s	trvalým	pobytem	v	Tišnově	mohou	osobně	požá-
dat	o	vydání	voličského	průkazu	na	Městském	úřadu	Tiš-
nov,	Odbor	správních	a	vnitřních	věcí,	nám.	Míru	č.p.	346,	
Tišnov,	 přízemí	 budovy	 úřadu,	 Mgr.	 Jitka	 Hamerníková,	
kancelář	č.	117,	 tel.	549	439	775,	e-mail:	 jitka.hamerni-
kova@tisnov.cz.

Obecní	úřad	voličský	průkaz	vydá	nejdříve	15	dnů	přede	dnem	
voleb,	tj.	od	23. 9. 2021	osobně	voliči	nebo	osobě,	která	se	pro-
káže	plnou	mocí	s	ověřeným	podpisem	voliče	žádajícího	o	vydání	
voličského	průkazu,	anebo	jej	voliči	zašle.
Vzor	 žádosti	 o	 vydání	 voličského	 průkazu	 a	 vzor	 plné	 moci	
k	převzetí	voličského	průkazu	najdete	na	www.tisnov.cz/VOLBY	
2021.

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz ode-
vzdat okrskové volební komisi.	Komise	mu	poté	vydá	prázd-
nou	úřední	obálku	a	sadu	hlasovacích	lístků.
Pokud	se	volič,	kterému	byl	 vydán	voličský	průkaz,	 rozhodne	
hlasovat	ve	„svém“	volebním	okrsku,	musí	voličský	průkaz	rov-
něž	odevzdat	okrskové	volební	komisi.	Jinak	mu	komise	hlaso-
vání	neumožní.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat du-
plikát.

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič	po	příchodu	do	volební	místnosti	prokáže	okrskové	volební	
komisi	svou	totožnost	a	státní	občanství	České	republiky	platným	
občanským	průkazem	nebo	cestovním	pasem	České	republiky.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České 
republiky výše uvedenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.
Zkontrolujte si prosím včas platnost Vašeho občanského 
průkazu, případně cestovního pasu. 

Od 8/2021 již není možné požádat ve dny voleb o vydání 
dočasného občanského průkazu v souvislosti s výkonem vo-
lebního práva. 

zájemcům o členstVí V okrskoVých
Volebních komisích V tišnoVě

Pokud byste měli zájem stát se členem některé okrskové 
volební komise ve městě Tišnově, můžete již nyní vyplnit 
na webu města Tišnova prostřednictvím elektronického do-
tazníku přihlášku pro zájemce o členství v okrskové volební 
komisi: www.tisnov.cz/VOLBY 2021.
Členem	okrskové	volební	komise	může	být	státní	občan	České	
republiky,	který	v	den	složení	slibu	dosáhl	věku	nejméně	18	let,	
nenastala	u	něho	překážka	výkonu	volebního	práva	a	není	kan-
didátem	pro	volby	do	Poslanecké	sněmovny.
Podání	přihlášky	neznamená	automatické	zařazení	do	okrsko-
vé	volební	komise,	neboť	dle	příslušného	zákona	musí	být	při	
obsazování	míst	v	okrskových	volebních	komisích	v	první	řadě	
zohledněny	delegační	listiny	jednotlivých	volebních	stran.	
V	případě,	že	bude	zájemce	do	některé	okrskové	volební	komise	
zařazen,	 bude	 o	 tom	 ze	 strany	 Městského	 úřadu	 Tišnov	 včas	
informován.

Volby a coVid-19

Pro	volby	do	Poslanecké	sněmovny	Parlamentu	ČR	v	roce	2021	
byl	v	srpnu	schválený	zákon	o	zvláštních způsobech hlasová-
ní pro voliče v karanténě/izolaci z důvodu onemocnění cO-
ViD-19,	 a	 to	na	obdobném	principu	 jako	 v	případě	krajských	
a	 senátních	voleb	v	 roce	2020.	Zvláštní	 způsoby	hlasování	 se	
použijí,	 bude-li	 dne	 15.	 9.	 2021	 trvat	 stav	 pandemické	 poho-
tovosti	 nebo	 nouzový	 stav	 vyhlášený	 alespoň	 pro	 část	 území	
České	republiky	z	důvodu	ohrožení	zdraví	šířením	onemocnění	
COVID-19.
Pro	výše	uvedenou	skupinu	voličů	se	zavádí	tři	možnosti	zvlášt-
ního	způsobu	hlasování:
•	 	hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního 

stanoviště	(tzv.	drive-in	hlasování)	–	tato	volební	stanoviště	
budou	zřízena	pro	každý	okres.	Stanoviště	budou	uzpůsobena	
pro	průjezd	motorového	vozidla.	Takto	může	volič	hlasovat	
ve	středu	ve	volebním	týdnu	(6.	10.)	od	8	do	17	hodin.

•	 	hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb,	 které	
bylo	 uzavřeno	 –	 pokud	 krajská	 hygienická	 stanice	 nahlá-
sí	 uzavřená	 zařízení	 na	 svém	 území	 krajskému	 úřadu,	 ten	
do	nich	vyšle	speciální	komisi	pro	hlasování.	Takto	hlasovat	
bude	možné	od	čtvrtka	 (7.	10.)	volebního	 týdne	od	8	hodin	
do	pátku	volebního	týdne	(8.	10.)	do	18	hodin.

•	  hlasování do zvláštní přenosné volební schránky	–	pokud	
volič	v	nařízené	karanténě	či	 izolaci	nemůže	využít	drive-in	
hlasování,	může	do	čtvrtka	volebního	týdne	(7.	10.)	do	20	ho-
din	oznámit	krajskému	úřadu,	že	žádá	příjezd	speciální	ko-
mise	 pro	 hlasování	 s	 přenosnou	 volební	 schránkou.	 Toto	
hlasování	 bude	 probíhat	 od	 pátku	 volebního	 týdne	 (8.	 10.)	
od	8	hodin	do	soboty	volebního	týdne	(9.	10.)	do	14	hodin.

informace k volbám budou na webových stránkách Minister-
stva vnitra ČR www.mvcr.cz/volby/ průběžně aktualizovány 
a doplňovány. 

Další	 informace	 k	 volbám	 naleznete	 také	 na	 webových	 strán-
kách	 města	 Tišnova	 www.tisnov.cz/VOLBY 2021	 nebo	 kon-
taktujte	Městský	úřad	Tišnov,	Odbor	správních	a	vnitřních	věcí:	
Ing.	Dagmar	Dvořáková,	tel.	549	439	774.

radnice informuje
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radnice informuje

Proč prosím na pěkně opravené silnici na Dvořákové zůstaly 
„utopené“ kanálové vpustě např. před pekařstvím Halouzka, 
nebo před tzv. Maternovou vilou? To už nebylo v projektu, 
nebo to prováděcí firmě nestálo za to? Zdeněk Denéf
Vážený	pane	Denéfe,	děkujeme	za	dotaz.	Na	ulici	Dvořákova	byla	
prováděna	celková	rekonstrukce	kanalizace,	nikoliv	celková	re-
konstrukce	silnice	(vč.	obrubníků,	přídlažby	a	kanálových	vpus-
tí).	Město	Tišnov	se	pouze	spolupodílelo	na	financování	finálního	
povrchu.	Dešťová	vpusť	před	obchodem	Trio	pana	Halouzky	se	
v	této	fázi	neopravovala.	Tato	část	příjde	na	řadu	až	s	opravou	
Riegrovy	a	Černohorské.	Na	některé	propadlé	dešťové	vpusti	při	
cestě	po	Dvořákově	ulici	směrem	nahoru	město	Tišnov	upozorni-
lo	technického	dozora	stavby	před	předáním	SÚS	JMK.	
Aleš Navrátil, místostarosta města 

Dobrý den, některá města nabízí pronájem zahrádek. Plánuje 
město Tišnov nabídnout obyvatelům nějaké pozemky k pro-
nájmu za účelem zahradničení? Případně plánuje se nějaká 
komunitní zahrada v blízkosti ulice Dlouhé? Eliška Matulová
Dobrý	 den,	 paní	 Matulová,	 co	 se	 týče	 komunitní	 zahrady,	 tak	
se	 letos	 na	 podzim	 zrealizují	 dvě	 komunitní	 zahrady	 –	 jedna	
na	konci	Tišnova	směrem	na	Lomnici	po	levé	straně	a	druhá	pod	
ulicí	Brněnská	mezi	vlečkou	a	hlavní	železniční	 tratí.	O	místo	
v	první	lokalitě	se	hlásí	dost	zájemců,	ale	místo	ještě	je.	Ve	dru-
hé	je	míst	stále	dost.	Bližší	informace	Vám	rád	podám	na	osobní	
schůzce	nebo	e-mailem	(karel.soucek@tisnov.cz).
Karel Souček, 1. místostarosta města 

Dobrý den! Nebezpečné místo! Křížení cyklostezky a hlav-
ní Klášterské ulice je na rohu ulic… zarostlé dost vysokým 
keřem. cyklisté se rozhlíží pozdě a totéž i řidiči najíždějící 
z jednosměrky. Hrozí vážná nehoda! Prostě je potřeba ostří-
hat keře kolem křížku, popřípadě odstranit roh plechového 
plotu. Děkuji. Martin Kříž
Dobrý	den,	pane	Kříži,	děkujeme	Vám	za	podnět.	Místo	jsme	ob-
hlédli	a	do	konce	týdne	by	naši	zaměstnanci	měli	keř	ořezat.
Odbor správy majetku a komunálních služeb

Dobrý den, jenom dotaz, jak postoupilo město a T-Mobil s op-
tickou sítí v Tišnově. Bude, nebo nebude? Děkuji. Honza Starý
Dobrý	den,	pane	Starý,	město	obdrželo	žádost	o	vydání	závaz-
ných	 stanovisek	 k	 záměru	 společnosti	 T-Mobile.	 Nyní	 má	 T-
-Mobile	 dodat	 detailněji	 rozpracované	 podklady,	 především	 se	
zapracováním	 stávajících	 inženýrských	 sítí.	 Naše	 odpověď	 šla	
v	květnu,	od	té	doby	nemám	žádnou	další	reakci.	Hezký	den.	
Martin Sebera, místostarosta města

Dobrý den, plánuje MěÚ podniknout nějaké konkrétní kroky 
ke zvýšení bezpečnosti ve městě a investovat do technic-
kých prostředků, které by k tomo mohly pomoci? Zajímalo 
by mě, zda uvažujete o rozšíření kamerového systému nebo 
instalaci osvětlení výrazné intenzity v podchodu u nádraží. 
Díky! Milan Dvořák

Dobrý	den,	pane	Dvořáku,	město	Tišnov	plánuje	na	úseku	do-
pravy	 posunutí	 přechodu	 pro	 chodce	 Cáhlovská	 –	 U	 Humpol-
ky	 z	 důvodu	 bezpečného	 přecházení	 chodců.	 Dále	 zvýraznění	
přechodu	pro	chodce	na	ulici	Rybníček	z	důvodu	bezpečnějšího	
přecházení	dětí	na	školu	Smíškova.	Od	září	2021	v	ranních	ho-
dinách	dozor	městské	policie	nad	přechodem	pro	chodce	u	školy	
28.	října	z	důvodu	zvýšené	dopravy	v	souvislosti	s	opravou	ko-
munikace	ulice	Riegrova.
Kamerový	systém	ve	městě	spravuje	městská	policie	a	každý	rok	
společně	 s	Policií	 ČR	vyhodnocuje	 jeho	 funkčnost,	 přínos	pro	
bezpečnost	města	a	jeho	obyvatel	a	případné	rozšíření.	V	sou-
časnosti	 je	 plánován	 nový	 kamerový	 bod	 na	 městském	 domě	
Na	Mlékárně,	rozšíření	kamer	na	škole	28.	října	a	kamerový	bod	
na	budoucí	budově	smuteční	síně.	Ještě	v	letošním	roce	by	měl	
být	spuštěn	kamerový	bod	na	novém	parkovišti	u	nádraží,	který	
umožní	dohled	nad	samotným	parkovištěm	a	dále	by	měl	pokrýt	
prostor	před	OC	Albert,	nádražím	ČD	a	autobusovým	nádražím	
a	tím	zvýšit	bezpečnost	těchto	míst.	V	případě	nějaké	nenadálé	
bezpečnostní	hrozby	 reaguje	městská	policie	velmi	operativně	
a	ve	spolupráci	s	Policií	ČR,	např.	mimořádnými	směnami	pře-
devším	v	nočních	hodinách.
U	 dotazu	 zvýraznění	 osvětlení	 v	 podchodu	 u	 nádraží	 mi	 není	
zřejmé,	 který	 podchod	 myslíte.	 Pokud	 se	 ptáte	 na	 podchod	
do	areálu	Ostrovec,	který	je	ve	správě	města,	tak	v	současnosti	
zvýraznění	osvětlení	není	plánováno.
Štěpán Pilný, radní, a Jiří Sokol, vedoucí strážník městské policie

Dobrý den, chtěla bych se zeptat – máme zájem o popelnici 
na bioodpad. Máme si ji kupovat sami, nebo ji lze získat přes 
město? Děkuji mockrát. Marie Trmačová
Dobrý	den,	paní	Trmačová,	ohledně	nádoby	na	bioodpad	kontak-
tujte,	prosím,	přímo	Ing.	Vrtěla,	který	Vám	sdělí	aktuální	infor-
mace	ohledně	nádoby	na	bioodpad.
Kontakt	ondrej.vrtel@tisnov.cz,	549	439	862.
Odbor správy majetku a komunálních služeb

Dobrý den, ráda bych se zeptala, proč nepokračuje výstavba 
smuteční síně, která má být dokončena v dubnu 2022 (podle 
informace na tabuli u brány hřbitova). Na jaře tam byla polo-
žena základová deska, ale nyní je staveniště zcela prázdné, 
neděje se nic. Helena Pernicová
Vážená	 paní	 Pernicová,	 stavba	 smuteční	 síně	 se	 v	 nejbližších	
dnech	dá	opět	do	pohybu,	bohužel	ke	zpoždění	v	harmonogramu	
výstavby	došlo	v	důsledku	překážky	(problém	s	dodávkou	zdi-
va),	kterou	se	povedlo	úspěšně	vyřešit.
Odbor investic a projektové podpory

Dobrý den, kdy už se začne s výstavbou Lidlu v Tišnově? 
Tereza Pijáková
Dobrý	den,	paní	Pijáková,	dle	ověřených	informací	má	investor	
stavby	objektu	LIDL	v	Tišnově	vydané	platné	územní	 rozhod-
nutí	s	nabytím	právní	moci	z	května	letošního	roku.	Kdy	získá	
stavební	povolení	a	 zahájí	 stavbu,	bohužel	nevíme.	V	případě,	
kdyby	se	blížilo	zahájení	stavby,	budeme	občany	informovat.
Karel Souček, 1. místostarosta města

OTázKY
A OdpOVědI
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Dne	1.	1.	2021	vstoupila	v	platnost	novela	zákona	č.	90/2012	Sb.,	
o	obchodních	společnostech	a	družstvech	(zákon	o	obchodních	
korporacích),	 která	 ukládá	 společnostem	 povinnost	 provést	
změny	v	zakladatelských	dokumentech	a	zapsat	nové	informace	
do	obchodního	rejstříku.

Změny se týkají regulace monistického systému
akciových společností
Vzhledem	k	tomu,	že	novela	ruší	 institut	statutárního	ředitele	
v	akciových	společnostech	a	nově	bude	jediným	možným	statu-
tárním	orgánem	správní	rada,	musí	být	přijata	struktura	správy	
a	řízení	monistických	akciových	společností.	Je	proto	třeba	ak-
tualizovat	a	zveřejnit	stanovy	ve	Sbírce	listin	a	příslušné	změny	
nechat	zapsat	do	obchodního	rejstříku.

Akcionáři a společníci mají nová práva
Novela	nově	výslovně	umožňuje	spojit	s	určitou	akcií	nebo	po-
dílem	právo	jmenovat	jednoho	nebo	více	členů	statutárního	or-
gánu.	Takový	institut,	který	byl	standardně	součástí	akcionář-
ských	dohod	a	dohod	společníků,	lze	nyní	zanést	do	stanov	nebo	
společenské	smlouvy.	Novela	rovněž	umožňuje	omezit	hlasovací	
právo	akcionáře	z	důležitých	důvodů	uvedených	ve	společenské	
smlouvě	nebo	vytvářet	podíly	bez	hlasovacích	práv	(za	podmín-
ky,	že	existuje	alespoň	jeden	podíl	s	hlasovacím	právem).	Aby	
šlo	tyto	nové	možnosti	využívat,	je	potřeba	odpovídajícím	způso-
bem	změnit	zakladatelské	dokumenty	společnosti.

Změna rozsahu zakázaných činností statutárního orgánu
Zakladatelské	dokumenty	mohou	rozšiřovat	nebo	zužovat	 roz-
sah	činností	statutárního	orgánu,	které	 jsou	zakázané.	Je	rov-
něž	možné	vyloučit	 veškerá	omezení	nebo	upřesnit	podmínky,	
za	nichž	je	jejich	výkon	zakázán.	Pokud	si	společnosti	přejí	vy-
užít	 nové	 instituty,	 jako	 je	 modifikace	 konkurenčního	 jednání	
člena	 statutárního	 orgánu,	 jsou	 rovněž	 povinny	 odpovídajícím	
způsobem	upravit	své	společenské	smlouvy	nebo	stanovy	a	zve-
řejnit	je	ve	Sbírce	listin.

Vyloučení dispozitivních ustanovení
Společnosti	 mohou	 také	 vyloučit	 některé	 novinky	 zavedené	
novelou.	 K	 tomu	 je	 třeba	 výslovně	 vyloučit	 příslušná	 dispozi-
tivní	ustanovení	v	jejich	zakladatelských	dokumentech.	Novela	
například	 nově	 umožňuje	 akcionářům	 či	 společníkům	 přivést	
na	valnou	hromadu	další	osobu.	Společnosti	mohou	zvážit	tako-
vé	právo	vyloučit	nebo	jej	omezit	pouze	na	přítomnost	právního	
poradce	nebo	jiného	profesionálního	poradce.

Nutnost zveřejnění v obchodním rejstříku
Od	společností	se	nově	vyžaduje,	aby	zveřejňovaly	některé	 in-
formace	 v	 obchodním	 rejstříku,	 i	 když	 taková	 změna	 neovliv-
ní	 společenskou	 smlouvu	 nebo	 stanovy.	 Zejména	 je-li	 členem	
statutárního	 orgánu	právnická	 osoba,	 je	 nutné	do	 obchodního	
rejstříku	zapsat	osobu	oprávněnou	jednat	jejím	jménem.	Tako-

vou	oprávněnou	osobou	musí	být	osoba	 fyzická,	která	splňuje	
zákonné	 předpoklady	 pro	 výkon	 funkce	 statutárního	 orgánu.	
Pokud	 tato	 informace	 není	 zveřejněna	 v	 obchodním	 rejstříku,	
funkce	zanikají.	Společnosti	s	takovými	volenými	orgány	proto	
musí	zajistit	aktualizaci	svých	záznamů	v	obchodním	rejstříku.

Uzávěrka změn a zveřejnění
Lhůta	 pro	 uvedení	 zakladatelských	 dokumentů	 do	 souladu	
s	novelou	 je	1.	 ledna	2022.	Právnické	osoby,	které	 jsou	členy	
statutárního	orgánu,	byly	však	povinny	tuto	osobu	autorizovat	
a	 zapsat	 do	 obchodního	 rejstříku	 již	 do	 1.	 dubna	 2021.	 Další	
změny,	které	vyžadují	zápis	do	obchodního	rejstříku,	musí	být	
zveřejněny	do	1.	července	2022.
Ustanovení	zakládacích	dokumentů,	která	jsou	v	rozporu	s	ko-
gentními	ustanoveními	novely,	přestala	být	závazná	k	1.	lednu	
2021.	 Dodatek	 rovněž	 obsahuje	 několik	 dalších	 změn,	 které	
přestože	nevyžadují	změnu	přímo	zakládacích	dokumentů,	mo-
hou	být	nezbytné	pro	fungování	společnosti.	Změny		zavedené	
novelou	mohou	vyžadovat	pozornost	nejen	v	souvislosti	s	úpra-
vou	 zakladatelských	 dokumentů	 a	 nových	 podání	 pro	 zápis	
do	obchodního	rejstříku,	pozornost	by	měla	být	věnována	i	změ-
nám	ve	struktuře	a	fungování	společnosti.

podnikatelský servis

NOVelA záKONA O OBcHOdNícH KOrpOrAcícH
(akcioVé sPolečnosti)

Martina Tichá, Odbor dopravy a živnostenský úřad

další uPozornění
Pro Podnikatele V oblasti realit

Jak	 jsme	 již	 v	 Tišnovských	 novinách	 psali,	 dnem	 3.	 3.	
2020	nabyl	účinnosti	zákon	č.	39/2020	Sb.,	o	realitním	
zprostředkování	a	o	změně	souvisejících	předpisů	(zákon	
o	realitním	zprostředkování).	Na	základě	tohoto	zákona	
byl	podnikatel	provozující	činnost	„realitní	zprostředko-
vání“	 povinen	 splnit	 podmínky	 transformace	 z	 živnosti	
volné	 na	 živnost	 vázanou,	 tj.	 ohlásit	 živnostenskému	
úřadu	vázanou	živnost	„Realitní	zprostředkování“	a	do-
ložit	 doklady	 prokazující	 splnění	 podmínky	 odborné	
způsobilosti	 podle	 přílohy	 č.	 2	 živnostenského	 zákona.	
Původní	 lhůta	pro	splnění	těchto	podmínek	byla	stano-
vena	v	termínu	6	měsíců	od	účinnosti	zákona	o	realitním	
zprostředkování,	tj.	do	3.	9.	2020,	ta	byla	novelou	pro-
dloužena	o	dalších	6	měsíců,	tedy	do	3.	3.	2021.	S	ohle-
dem	na	trvání	epidemie	SARS	CoV-2	a	s	tím	související	
omezení	možnosti	podnikatelů	v	dané	oblasti	doplnit	si	
požadovanou	 odbornou	 způsobilost	 prodlužuje	 zákon	
č.	 249/2021	Sb.	 tuto	 lhůtu	do	31. 12. 2021.	Marným	
uplynutím	 lhůty	pro	doložení	 této	 odborné	 způsobilosti	
živnostenskému	úřadu	a	ohlášení	živnosti	vázané	živnos-
tenské	oprávnění	k	provozování	realitního	zprostředko-
vání	podnikateli	zaniká.
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	 Mateřská	 škola	
Na	 Paloučku	 je	 jed-

nou	 z	 nejdéle	 fungujících	 mateřských	
škol	 v	 Tišnově.	 Předškolní	 vzdělávání	
poskytuje	nepřetržitě	od	roku	1965,	kdy	
byla	 nejprve	 kolektivním	 zařízením	 jes-
lí,	 později	 trojtřídní	 mateřskou	 školou.	
Od	 ledna	 2010	 se	 škola	 stala	 samostat-
ným	právním	subjektem	a	po	rekonstruk-
ci	prostor	bývalých	jeslí	se	stává	pětitřídní	
mateřskou	 školou	 s	 kapacitou	 125	 dětí.	
Vstup	 do	 MŠ	 je	 určitě	 důležitým	 mezní-
kem	 v	 životě	 každého	 dítěte.	 Mateřská	
škola	 je	 velmi	 provázaná	 s	 rodinnou	vý-
chovou,	je	tou	první	institucí,	kterou	děti	
navštěvují.	 Měla	 by	 proto	 poskytovat	
vstřícné	 a	 bezpečné	 zázemí,	 kde	 bude	
dobře	nejen	dětem,	ale	i	dospělým.	Pevně	
doufám	a	věřím,	že	takovým	místem	naše	

mateřská	 škola	 je.	 MŠ	 Na	 Paloučku	 je	
situována	ve	starší	sídlištní	zástavbě	pod	
lesem	Klucaninou.	Svým	zaměřením	škola	
naplňuje	požadavky	celostního	osobnost-
ně	orientovaného	přístupu	ve	vzdělávání.	
Pracujeme	s	prvky	programu	Začít	spolu,	
který	umožňuje	dětem	všestranný	rozvoj.	
Třídy	 jsou	 pro	 děti	 přehledně	 členěny	
do	pracovních	koutků,	tzv.	center	aktivit,	
děti	jsou	vedeny	k	samostatnému	přemýš-
lení	 i	 rozhodování.	 Výchovně-vzdělávací	
přístup	je	postaven	na	partnerské	respek-
tující	komunikaci	zohledňující	osobnostní	
charakteristiky	a	potřeby	každého	dítěte.	
Mateřskou	školu	obklopuje	terénně	členi-
tá	prostorná	zahrada,	která	poskytuje	jak	
bohaté	 zázemí	 pro	 relaxaci	 a	 pohybové	
aktivity	dětí,	tak	pro	cílené	venkovní	uče-
ní	s	využitím	přírodních	zahradních	prvků	
i	 pracovních	 koutků.	 Hojně	 využíváme	
časté	 vycházky	do	okolí	 školky	 i	 blízké-
ho	lesa	pod	rozhlednou.	Naši	provázanost	
s	přírodou	a	zaměření	na	environmentální	
vzdělávání	deklarujeme	v	našem	školním	
vzdělávacím	 programu.	 Paní	 učitelky	
s	dětmi	v	rámci	jednotlivých	ročních	cyk-
lů	 objevují	 a	 zkoumají	 rozmanitost	 naší	
přírody	i	světa	techniky,	v	rámci	různých	
témat	 přibližují	 dětem	 tradice	 a	 zvyky,	
přímým	 prožitkem	 a	 zkušeností	 vedou	
děti	především	k	rozvoji	sociálních	a	ko-
munikačních	dovedností.	V	naší	práci	nás	

spojuje	jedna	vize:	„vše,	co	se	děti	učí,	se	
učí	pro	život“.	Snažíme	se,	aby	z	naší	ma-
teřské	 školy	 odcházely	 děti	 sebevědomé	
a	 samostatné.	 Investici	 do	 předškolního	
vzdělávání	vnímáme	jako	investici	do	bu-
doucnosti	 nás	 všech,	 a	 proto	 nám	 jde	
především	 o	 kvalitu	 a	 zvyšování	 úrovně	
vzdělávání	a	poskytované	péče	v	naší	MŠ.	
Chtěla	bych	touto	cestou	poděkovat	býva-
lé	 paní	 ředitelce	 MŠ	 Na	 Paloučku	 Editě	
Brnkové	 za	 její	 dosavadní	 skvělou	 práci	
a	profesionalitu,	za	to,	že	dovedla	školku	
až	k	její	současné	podobě	a	kondici.	A	že	
to	nebyl	vždy	 jednoduchý	úkol!	Vážím	si	
možnosti	navázat	na	její	práci	a	věřím,	že	
se	 nám	 podaří	 zvládnout	 všechny	 výzvy,	
které	 nás	 v	 budoucnu	 v	 dnešní	 nejisté	
a	proměnlivé	době	čekají.	Společně	s	ce-
lým	 kolektivem	 zaměstnanců	 MŠ	 nám	
všem	 přejeme	 klidný,	 úspěšný	 a	 na	 pří-
jemné	zážitky	bohatý	školní	rok!	Těšíme	
se	na	vás,	na	viděnou	u	nás	Na	Paloučku!

Foto: archiv MŠ Na Paloučku

	 Pavel Hanáček, Aleš Benda a Josef 
Šikula, žáci deváté třídy,	 se	 zúčastnili	
online	regionálního	kola	YPEF	Brno	2021	
dne	20.	května,	do	kterého	naši	deváťáci	
postoupili.	 Jedná	 se	 o	 znalostní	 soutěž	
zaměřenou	na	les	a	lesnictví.	Cílem	sou-
těže	je	zlepšit	povědomí	o	významu	lesů	
a	 zdůraznit	 funkci	 lesnictví	 v	 současné	
době	 tentokrát	 ze	 školy.	 Otázek	 v	 testu	
bylo	dvacet,	v	„poznávačce“	rovněž	dva-
cet.	Jednalo	se	o	úlohy	uzavřené	s	nabíd-
kou	 dvou	 až	 pěti	 odpovědí.	 Konkurence	
byla	veliká,	celkem	šestnáct	škol	včetně	

gymnázií	se	zúčastnilo	tohoto	regionální-
ho	kola.	Naši	tři	mušketýři	z	deváté	třídy	
se	 umístili	 na	 krásném	 čtvrtém	 místě.	
Pouhé	tři	body	chyběly	do	stupně	vítězů.	
	 Stela Ševčíková,	 žákyně	 sedmého	
ročníku,	 dosáhla	 výborného	 úspěchu	
v	projektu	Recyklování,	kde	se	zúčastni-
la	 úkolu	 s	 názvem:	 Vymyslete	 reklamní	
kampaň	 zaměřenou	 na	 snižování	 spo-
třeby	vody.	Stela	vypracovala	dokonalou	
práci,	 ve	 které	 propojila	 jak	 teoretické,	
tak	 i	 praktické	 snižování	 spotřeby	 vody	
v	každodenním	životě	občana.	Z	toho	dů-

vodu	 byla	 její	 práce	 vybrána	 jako	 jedna	
z	 dvaceti	 vítězných	 z	 celkového	 počtu	
148	přihlášených	škol.	Jako	vítěz	obdrží	
odměnu	v	podobě	knížek	a	her	od	vodá-
renské	společnosti	Veolia.	Ale	především	
pozvánku	do	Podolské	vodárny	v	Praze,	
kde	 bude	 mít	 možnost	 svoji	 práci	 pre-
zentovat.	 Této	 pozvánky	 Stela	 využije	
a	koncem	června	se	svými	kamarádkami	
navštíví	naše	hlavní	město.	
	 Pavle,	 Aleši,	 Josefe,	 Stelo,	 děkujeme	
za	dokonalou	reprezentaci	naší	nedvědic-
ké	základní	školy.

NA VIděNOu NA pAlOučKu
Renata Hančíková 

SKVělá reprezeNTAce zŠ V NedVědIcI
Ladislava Kobzová

Prostory učeben MŠ Na Paloučku .

Nádvoří areálu MŠ Na Paloučku.

vzdělávání
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	 V	letošním	roce,	konkrétně	29.	března	
2021,	uplynulo	sedmdesát	 let	od	chvíle,	
kdy	 ZŠ	 Smíškova	 poprvé	 otevřela	 své	
dveře	a	přivítala	první	 žáky.	Pro	Tišnov	
to	 byla	 velmi	 významná	 událost.	 „Nová	
škola“,	jak	ji	tehdy	celá	tišnovská	veřej-
nost	nazývala,	vyřešila	kritickou	situaci,	
která	 v	 tišnovském	 školství	 z	 důvodu	
nevyhovujících	 školních	 budov	 panova-
la.	 Začala	 tak	 bohatá	 historie	 instituce,	
která	umožňovala	kvalitnější	vzdělávání	
na	 tehdejší	 dobu	 v	 opravdu	 moderních	
a	 v	 některých	 ohledech	 i	 nadčasových	
podmínkách.	
	 Po	 celou	 dobu	 své	 existence	 se	 však	
škola	potýkala	a	stále	potýká	s	nedostat-
kem	prostoru.	Její	kapacita,	která	dnes	čítá	
600	žáků,	je	již	několik	let	zcela	naplněná.	
Poptávka	 po	 vzdělávání	 v	 ZŠ	 Smíškova	
tak	každoročně	převyšuje	nabídku	volných	
míst.	 Počátek	 těchto	 problémů	 můžeme	
nalézt	již	v	samotných	začátcích	existence	
školy.	Přesněji	v	roce	1946,	kdy	se	tehdejší	
vedení	města	rozhodlo	z	finančních	důvodů	

nerealizovat	stavební	projekt	v	plném	roz-
sahu	(24	kmenových	tříd,	několik	speciali-
zovaných	učeben,	dvě	tělocvičny,	aula),	ale	
pouze	z	necelé	poloviny.	
	 Kritický	nedostatek	prostoru	se	projevil	
naplno	v	60.	a	70.	letech	20.	stol.,	kdy	se	
děti	z	prvního	stupně	učily	na	směny.	V	le-
tech	1977–1983	využívala	škola	pro	výu-
ku	 svých	 žáků	 školní	 budovy	 v	 okolních	
obcích,	do	kterých	děti	společně	se	svými	
učiteli	každodenně	dojížděly	autobusy.
	 Po	 zrušení	 „staré“	 Základní	 ško-
ly	 na	 Riegrově	 ulici	 v	 roce	 1993	 došlo	
ke	sloučení	obou	škol	pod	jednu,	a	to	pod	
ZŠ	 Smíškova.	 Škola	 sice	 touto	 optimali-
zací	získala	nové	prostory,	ale	vznikl	 jiný	
problém	–	přecházení	žáků	i	učitelů	mezi	
oběma	budovami.	Přestože	během	 tohoto	
22	 let	 trvajícího	 stavu	 bylo	 zpracováno	
několik	 studií	 na	 rozšíření	 školy,	 podaři-
la	 se	 vybudovat	 „pouze“	 nová	 tělocvična	
s	parametry	sportovní	haly.	Ta	byla	předá-
na	škole	a	 sportovní	 veřejnosti	k	užívání	
v	 roce	2006.	K	definitivnímu	vyřešení	 si-

tuace	došlo	až	v	roce	2015	po	dokončení	
rozsáhlé	rekonstrukce	školy	a	vybudování	
na	půdorysu	stávající	budovy	3.	nadzemní	
podlaží	pro	dvanáct	nových	učeben	včetně	
odborných.	 Škola	 byla	 rovněž	 kompletně	
zateplena	a	rozšířena	o	přístavek	v	podobě	
nové	školní	jídelny	a	kuchyně.
	 V	 roce	 2018	 k	 tomu	 přibylo	 zrekon-
struované	multifunkční	hřiště	a	příjezdo-
vá	 komunikace.	 Během	 sedmdesáti	 let	
existence	 tak	 škola	 prošla	 poměrně	dra-
matickým	 vývojem.	 A	 to	 nejen	 navenek	
v	oblasti	stavební	a	materiální,	ale	i	uvnitř	
v	její	kultuře,	nenapodobitelné	atmosféře,	
způsobech	a	metodách	vzdělávání	a	v	ne-
poslední	řadě	i	v	mezilidských	vztazích.	
	 Na	 závěr	 nezbývá	 než	 si	 přát,	 aby	
v	 následujícím	 školním	 roce	 2021/2022	
byla	 celospolečenská	 situace	 příznivější	
a	umožnila,	 i	když	o	rok	později,	oslavit	
důstojně	kulaté	výročí	školy.	A	to	nejen	
kvůli	 instituci	 samotné,	 ale	 především	
kvůli	lidem,	kteří	školu	po	celou	dobu	její	
existence	vytvářeli	a	stále	vytvářejí.

	 Tina	 Plchová,	 devítiletá	 žákyně	 hu-
debního	oboru	Základní	 umělecké	 školy	
Tišnov,	měla	svůj	ročníkový	klavírní	reci-
tál	v	úterý	29.	června	2021	v	koncertním	
sále	školy.
	 Recitálový	program	Tinušky,	žákyně	2.	
ročníku	I.	stupně	ze	třídy	učitele	Zdeňka	
Vašíčka,	 obsahoval	 výběr	 dvanácti	 skla-
deb.	Dílem	z	hudebního	klasicismu	(Cle-
menti,	Duncombe,	Hummel	a	Vaňhal),	ro-
mantismu	 (Diabelli,	Dvořák	a	Schubert)	
a	hudby	dvacátého	století	(Eben).	Z	toho	
tři	skladby	byly	pro	klavír	na	čtyři	ruce.	
Tinušce	připadly	party	primo,	jejímu	uči-
teli	 party	 secondo	 a	 současně	 průvodní	
slovo	recitálu.	Proč	šlo	o	recitál	ročníko-
vý?	Protože	k	jeho	přípravě	postačil	škol-
ní	rok	2020/2021.
	 Zde	se	sluší	poděkovat.	Maminka	An-
drea	 svoji	 dceru	 podporovala	 nejen	 slo-
vem,	ale	i	vlastní	hrou	na	klavír.	Pozorně	

sledovala	průběh	každé	vyučovací	hodiny	
hry	na	klavír	a	stala	se	tím,	kým	se	žádá:	
takříkajíc	 „prodlouženou	 rukou	 učitele“	

mimo	budovu	školy.	To	je	snad	pro	každý	
recitál	na	I.	stupni	ZUŠ,	hlavně	v	nižších	
ročnících,	 jeden	 z	 hlavních	 a	 přitom	 ni-
koli	samozřejmých	předpokladů.	Proto	je	
odpověď	na	následující	otázku	krajně	ne-
jistá.	Bude	mít	Tinuška	v	novém	školním	
roce	na	ZUŠ	Tišnov	následovníka/násle-
dovnici?
	 Kvůli	pandemii	COVID-19	musela	řada	
aktivit	 ve	 školním	 roce	 2020/2021	 pro-
běhnout	 jen	 virtuálně	 –	 bez	 přítomnosti	
publika.	 Recitál	 Tinušky	 to	 minulo.	 Po-
dobně	fakt,	že	odpolední	venkovní	teploty	
již	výrazně	překračovaly	tropickou	třicít-
ku,	nezabránil	přítomným	v	sále,	 aby	si	
recitál	užili	naplno.
	 Tinuško,	vítej	v	klubu.	„Klub	recitális-
tů	a	recitálistek	ZUŠ	Tišnov“	je	ode	dne-
ška	i	klubem	Tvým.	Jako	teprve	devítiletá	
patříš	dnes	věkově	k	recitálovým	rekord-
mankám	na	naší	škole.	Gratulujeme!

NeuSKuTečNěNÉ OSlAVY 70. VýrOčí zŠ SmíŠKOVA
Michal Komprs, ředitel školy

rOčNíKOVý KlAVírNí recITál TINY plcHOVÉ
Zdeněk Vašíček

Tina Plchová. Foto: archiv ZUŠ Tišnov
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	 I	v	nelehkém	školním	roce	pokračova-
ly	na	gymnáziu	 aktivity	 a	 projekty,	které	
souvisejí	s	podnikavostí.	Škola	se	zapojila	
do	návazného	projektu	Implementace	KAP	
JMK	II,	kde	vystupuje	v	pozici	lídra	podni-
kavosti	pro	JMK	(spolu	s	dalšími	vybraný-
mi	školami).	Podnikavost	lze	vnímat	jako	
kompetence	k	tvořivosti,	kreativitě,	inven-
ci	a	schopnosti	realizovat	své	nápady.	Vel-
ký	důraz	se	klade	na	odpovědnost	za	zvo-
lenou	a	odvedenou	práci.	Třídy	i	jednotliví	
žáci	 se	 zúčastnili	 zajímavých	 přednášek,	
programů	a	také	Ekonomické	olympiády.	
	 Stěžejní	 byly	 dva	 projekty	 kvarty,	
přestože	 v	 podmínkách	 distanční	 výu-
ky	to	neměli	zrovna	snadné.	Jako	každý	
rok	 kvartáni	 pro	 své	 mladší	 spolužáky	
naplánovali	 projektový	 den.	 Manažerem	
projektu	Kvarta	pro	tercii	se	stal	Vojtěch	
Ondráček.	Pod	jeho	vedením	žáci	praco-
vali	 po	 celý	 školní	 rok,	 vše	 naplánovali	
a	připravili	samostatně,	role	učitelů	byla	
jen	konzultační.	Ve	středu	16.	6.	skupin-
ky	terciánů	plnily	nejrůznější	úkoly	–	na-

příklad	 zneškodnit	 bombu,	 podat	 první	
pomoc	 v	 chemické	 laboratoři	 či	 ustát	
náročný	 výslech.	 Na	 každém	 stanovišti	
se	dozvěděli	část	příběhu	s	detektivní	zá-
pletkou.	Na	závěr	dne	se	sešla	celá	třída	
a	společně	případ	vyřešili.	
	 Část	 kvarty	 se	 navíc	 zapojila	 do	 pro-
jektu	 Extra	 třída,	 který	 je	 podporován	
z	projektu	I	KAP	JMK	II.	Cílem	 je	zlep-
šení	 života	ve	škole	či	 ve	městě.	Vzhle-
dem	k	situaci	si	žáci	zvolili	téma	spojené	
s	 hygienou	 veřejných	 prostor.	 Plán	 pro-
jektu,	 rozdělení	 úkolů,	 finanční	 rozvahu	
i	 jednání	 s	 různými	 institucemi	 zvládli	
kvartáni	 samostatně	 pod	 vedením	 Mar-
ka	Bočka.	Po	celoroční	přípravě	v	červ-
nu	 odebrali	 vzorky	 ve	 škole,	 v	 obchodě	
v	Tišnově	a	v	Brně	a	ve	veřejných	doprav-
ních	 prostředcích.	 Nechali	 je	 kultivovat	
na	 agaru	 (který	 sami	 v	 laboratoři	 při-

pravili)	a	ve	spolupráci	s	pracovníky	LF	
MU	vzorky	vyhodnotili.	Nakonec	natočili	
vzdělávací	 video	 o	 tom,	 co	 si	 doneseme	
domů	na	rukou	a	jak	se	chránit	před	one-
mocněním.	Video	s	názvem	V	okolí	bez-
pečně	 je	 dostupné	 na	 https://youtu.be/
SQ99XBQTSdk.	
	 Podnikaví	jsou	i	studenti,	kteří	se	zú-
častnili	 v	 týdnu	 kurzu	 pro	 nové	 animá-
tory.	 Studenti	 převážně	 prvních	 ročníků	
vyššího	gymnázia	se	zdokonalovali	v	ko-
munikačních	 a	 organizačních	 schopnos-
tech.	Akce	proběhla	v	areálu	LT	Brumov	
a	 na	 poslední	 dva	 dny	 přijeli	 školitelé	
z	 projektu	 Odyssea,	 kteří	 vedli	 odborné	
školení	 z	 oblasti	 metodiky	 animátor-
ských	 kurzů.	 Chtěli	 bychom	 poděkovat	
tišnovskému	MAPu	za	umožnění	 tohoto	
školení	a	organizátorům	za	vřelé	prostře-
dí	a	spoustu	nových	poznatků.	

	 Pro	 školáky	 i	 jejich	 učitele	 byla	 tato	
doba	jiná.	Jiná	byla	škola,	jiné	bylo	všech-
no,	co	jsme	si	kdy	mysleli,	že	je	naprosto	
běžné	a	normální.	Jet	nebo	jít	ráno	do	ško-
ly,	 strávit	 tam	 rozvrhem	 stanovený	 čas	
a	pak	hajdy	domů,	do	kroužků,	na	trénin-
ky	nebo	jen	tak	si	s	kamarády	popovídat.	
Tohle	nešlo.	Museli	jsme	být	online.	
	 Některé	 z	 nás	 začaly	 přemýšlet	 co	
s	tím	a	pak	nás	to	napadlo.	Vypneme	on-
line	 školu,	 budeme	 mít	 aspoň	 na	 týden	
školu	offline.	Začala	vznikat	Škola	offline	
–	projekt	pro	žáky,	který	je	měl	na	chvíli	
odvést	od	počítačů	do	přírody	a	umožnit	
jim	aktivní	odpočinek	s	úkoly,	které	bu-
dou	plnit	celý	týden	hlavně	venku.
	 Nakonec	se	zapojili	všichni	žáci	od	4.	
až	 do	 9.	 třídy	 a	 částečně	 i	 ti	 mladší.	
Všichni	 měli	 stejné	 nebo	 podobné	 úko-
ly,	se	kterými	se	seznámili	v	pátek	nebo	
v	pondělí	na	třídnické	hodině.	

	 A	co	všechno	žáky	čekalo?	Na	příklad	
si	po	celý	týden	psali	deník	o	tom,	co	děla-
li,	zaznamenávali	tam	svoje	měření	i	další	
úkoly.	Vytvářeli	česko-anglické	fotoslovní-
ky.	 Do	 matematiky	 bylo	 úkolů	 více.	 Žáci	
počítali	kroky	ke	škole	nebo	k	autobusové	
zastávce,	 pokud	 k	 nám	 do	 školy	 dojíždí.	
Potom	určovali	počet	kroků	za	týden,	mě-
síc	a	školní	rok.	A	hned	tam	byla	i	fyzika:	
určovali	svou	rychlost	v	krocích	za	minutu.	
Každý	den	byla	rozcvička,	kterou	si	děti	za-
cvičily	a	zaznamenaly	do	deníku,	a	po	celý	
den	pomocí	aplikace	počítaly	kroky,	které	
udělaly.	 A	 možná	 budete	 překvapeni,	 ale	
rekordmani	zvládli	i	20	000	kroků	za	den.
	 Celá	 akce	 se	 zdařila	 a	 její	 výsledky	
předčily	naše	očekávání.	Sice	bylo	náročné	
ji	připravit,	ale	vyplatilo	se	to!	Když	jsme	
v	pátek	viděli	práce	našich	žáků,	nevěřili	
jsme	 svým	 očím.	 Překvapili	 nás	 všichni.	
Krásné	fotky	byly	jen	začátek.	Když	jsme	

si	četli	některé	zápisy	v	denících,	byli	jsme	
mile	překvapeni	tím,	co	všechno	děti	doká-
zaly	popsat	a	vyjádřit.	Obzvlášť	milé	byly	
některé	páteční	zápisy,	které	končily	podě-
kováním	za	bezva	týden	a	prosbou,	aby	se	
to	někdy	opakovalo.	
	 Všichni	 dostali	 k	 vyplnění	 krátkou	
anketu	a	hodnocení	dětí?	Tak	například:	
„Projekt	byl	super,	chtěla	bych	si	 to	vy-
zkoušet	 znovu.“	 Nebo	 „Moc	 se	 mi	 to	 lí-
bilo,	škoda,	že	jsme	nemohli	chodit	s	ka-
marády“	a	„Chci	to	znovu,	prosím“.
	 Podobně	 příznivě	 akci	 hodnotili	 i	 ro-
diče:	 „Líbí	 se	nám,	 že	 škola	 experimen-
tuje.	 A	 myslíme	 si,	 že	 je	 třeba	 zapojit	
více	 offline	 výuku	 do	 standardního	 týd-
ne.“	Nebo	„Děkuji,	osobně	jsme	zcela	vy-
pnuli	PC	i	veškerou	elektroniku	a	na	te-
lefonu,	 přes	 rodičovský	 přístup,	 povolili	
jen	kroky	a	fotky.“	Co	nás	velmi	potěšilo,	
bylo	 i	 to,	 že	 podle	 pozorování	 rodičů	 se	
dětem	 opravdu	 zkrátila	 doba	 strávená	
u	 počítače	 a	 mnohem	 více	 času	 trávily	
venku.	
	 Myšlenky	všech	pak	vyjádřilo	toto	přá-
ní	jedné	maminky:	„Držím	pěsti,	aby	děti	
mohly	brzy	do	školy!“	

vzdělávání

pOdNIKAVOST A pOdNIKAVí STudeNTI
Zuzana Kurdiovská, Jana Rohlínková

JAKÉ TO BYlO A SNAd už NeBude 
Naděžda Kopecká, Jitka Hálová, ZŠ a MŠ Dolní Loučky



TN 09/202118

vzdělávání

	 V	 nabídce	 kroužků	 nového	 školního	
roku	 najdete	 zase	 pěkné	 novinky	 pro	
kluky	 i	 holky!	 Nabídka	 je	 zveřejněna	
na	webu	www.svcinspiro.cz,	kde	se	bude	
možné	od	6.	září	i	přihlašovat.	Pro	úspěš-
né	přihlášení	 je	potřeba	zadat	 již	 vytvo-
řené	přístupové	údaje.	V	případě	nového	
člena	je	nutné	se	nejdříve	do	systému	za-
registrovat.	 Podmínky	 fungování	 krouž-
ků	z	hlediska	protiepidemických	opatření	
se	ze	strany	MŠMT	upřesňují,	pro	případ	
jiného	 režimu	 fungování	 volnočasových	
aktivit	 však	pro	vás	chystáme	venkovní	
kvízy,	 hry	 a	 šifrovačky.	 Věříme,	 že	 vám	
opět	zpříjemní	pobyt	venku.

Den otevřených dveří
	 Dovolujeme	si	Vás	pozvat	na	den	otevře-
ných	dveří,	který	se	uskuteční	v	pátek	3.	

září	od	12.00	do	17.00.	Přijďte	si	obhléd-
nout	nově	zrekonstruované	prostory	Inspi-
ra,	zároveň	se	podívat	na	všechny	učebny	
na	obou	budovách,	kde	bude	probíhat	vý-
uka	kroužků.	Pro	případné	dotazy	ohledně	
kroužků	či	přihlašování	budou	k	dispozici	
pracovníci	Inspira.	Těšíme	se	na	vás!

Hledáme nové vedoucí kroužků
	 Rozšiřujeme	 tým	 Inspira	 o	 nové	 tvá-
ře!	 Aktuálně	 hledáme	 vedoucí	 florbalu	
a	 přírodovědných	 kroužků.	 Vítáme	 však	
i	 ostatní	 lektory	 jiného	 zaměření,	 kteří	
chtějí	své	zkušenosti	předávat	dál.	Pod-
mínky	jsou:	věk	minimálně	18	let,	trestní	
bezúhonnost	a	zkušenosti	s	vedením	dětí,	
pedagogické	 vzdělání	 výhodou.	 Práce	
na	DPP	1–2	hodiny	týdně.	Pište	na	redi-
telka@svcinspiro.cz.

	 Inspiro	přeje	všem	školákům	a	 jejich	
rodičům	pohodový	vstup	do	nového	škol-
ního	roku.

	 Před	deseti	lety	začaly	námluvy	mezi	tehdejší	Základní	ško-
lou	 a	 dětským	 domovem	 v	 Předklášteří	 a	 Středním	 odborným	
učilištěm.	Domácí	střední	škola	nám	připravila	prostory	takřka	
na	míru,	proběhla	 i	rekonstrukce	zázemí	pro	novou	část	školy.	
A	tak	jsme	1.	9.	2012	otevřeli	dveře	našim	žákům	na	nové	adre-
se,	v	samotném	centru	Tišnova.	Nově	vzniklo	pět	tříd	ve	vyčleně-
ném	traktu	a	zázemí	pro	výuku	pracovního	vyučování	v	podkroví.	
Od	té	doby	se	toho	změnilo	mnoho.	Jen	jedno	jediné	zůstává	a	to	
je	Ing.	Rudolf	Mašek,	ředitel,	který	školu	provedl	touto	změnou	
a	i	nadále	pracuje	na	tom,	aby	obě	školy	–	základní	i	střední	–	
přežily	všechny	změny	ve	zdraví	a	dobré	kondici.	Se	sloučením	
škol	došlo	i	ke	změně	názvu	školy	na	Střední	školu	a	základní	

školu	Tišnov,	příspěvkovou	organizaci.	Současně	došlo	i	ke	změ-
ně	vyučovaných	oborů	na	střední	škole.	Nyní	škola	nabízí	čtyři	
učební	obory,	které	navštěvují	žáci	z	širokého	okolí,	a	 jako	bo-
nus	pro	absolventy	jiného	oboru	je	možné	vystudovat	naše	obory	
i	ve	zkrácené	jednoleté	variantě:
	 •		opravář	zemědělských	strojů	•	automechanik	
	 •	elektromechanik	pro	zařízení	a	přístroje	•	ošetřovatel/ka
	 Základní	škola	poskytuje	vzdělání	dětem	se	speciálními	vzdělá-
vacími	potřebami.	Momentálně	máme	otevřeny	čtyři	třídy,	v	každé	
z	nich	působí	asistent	pedagoga.
	 Letos	jsme	si	k	desátému	roku	společného	života	nadělili	dá-
rek.	Nejen	nám,	ale	hlavně	rodičům	našich	žáků.	Od	září	bude	do-
plňovat	služby	naší	školy	družina.
	 V	červnovém	čísle	jsme	se	se	čtenáři	Tišnovských	novin	lou-
čili	naplánovanou	školou	v	přírodě.	Ta	proběhla	v	krásném	pro-
středí	areálu	Kamínka	v	blízkosti	obce	Roštín	na	Kroměřížsku.	
Užili	jsme	si	týden	plný	sluníčka,	her,	zábavy	a	výletů.	A	asi	ten	
nej	zážitek?	Pohlazení	rejnoka	v	Zoo	Lešná	u	Zlína.	A	i	čerstvě	
narozené	malé	slůně	jsme	viděli	na	vlastní	oči.	
	 Školní	rok,	který	právě	začíná,	bude	jistě	naplněn	mnoha	zají-
mavými	akcemi	i	zážitky.	Všichni	doufáme,	že	nás	čeká	rok	normál-
ní,	bez	toho,	aby	se	na	něm	podepsala	„covidová	opatření“.	Všem	
žákům,	jejich	rodičům	i	učitelům	přejeme	hladkou	plavbu	školním	
rokem	2021–2022,	na	 jejímž	konci	nás	čeká	naše	 růžové	výročí	
10	let	společného	života	základky	a	střední	školy.	Život	školy	mů-
žete	sledovat	na	našem	webu	www.skolatisnov.cz.

NOVý ŠKOlNí rOK zA dVeřmI
Ivana Kroutilová

deSáTý rOK SpOlečNÉHO žIVOTA
Dana Staňková

Aktivity Inspira vždy zaujmou.
Foto: archiv Inspira

Vzpomínka na školu v přírodě. Foto: Dana Staňková
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	 Nový	 školní	 rok	 už	 tradičně	 zahájíme	
oslavou Studánkových narozenin.	 Zve-
me	vás	v	pátek	3.	září	od	15.30	do	Parku	
pod	kostelem	v	Tišnově,	kde	si	se	svými	
dětmi	 užijete	 příjemné	 odpoledne.	 Tě-
šit	 se	můžete	na	pohádku	z	cirkusového	
prostředí	 s	 názvem	 Dr.	 Kuželka	 a	 Aduši	
v	podání	divadla	Kufr	nebo	na	novou	vár-
ku	pokusů	pro	děti	předváděné	divadlem	
ÚDiF	 (Úžasné	 divadlo	 fyziky).	 Děti	 také	
ocení	Studánkovou	hru,	lanové	překážky,	
výtvarnou	dílnu	a	skákací	hrady.	
	 Pravidelný	 program	 ve	 Studánce	 za-
čne	 v	 týdnu	 od	 13.	 září.	 Těšit	 se	 můžete	
na	 všechny	 studánkové	 kroužky	 v	 obvyk-
lých	časech	–	Broučky	lezoucí	a	nelezoucí,	
Kulíšky	mladší	a	starší,	Zpívánky,	Trsálky	
nebo	Zuzu	mini	–	angličtinu	pro	nejmenší.	
Pro	rodiče	a	jejich	předškolní	děti	opět	ote-
víráme	 edukativně-stimulační	 skupinku	 Předškoláček.	 Rozběh-
nou	se	také	předporodní	aktivity.	Místo	na	kroužcích	a	kurzech	je	
nutné	rezervovat	předem	přes	nový	rezervační	systém	Studánky.	
	 Ano,	od	září	spouštíme	nový	rezervační	systém	od	české	spo-
lečnosti	Reservanto.cz.	 Je	uživatelsky	přívětivý	a	umožní	vám	
provádět	 rezervace	 nejen	 na	 kroužky,	 přednášky	 a	 kurzy,	 ale	
také	na	příměstské	tábory	a	na	studánkové	akce	(bude-li	to	po-
třeba).	Prostě	vše	v	jednom.	Uživatelům	umožní	dobíjení	kreditu	
a	platby	kartou	přes	zabezpečenou	platební	bránu	ČSOB.	Více	
informací	naleznete	na	webu	RC	Studánka.	
	 Pro	rodiče	chystáme	na	podzim	cyklus	přednášek	o	výchově	
s	 názvem	 Na čem ve výchově opravdu záleží.	 Vede	 jej	 zku-
šená	 lektorka	Iva	Řehůřková,	autorka	vzdělávacího	programu	
„Na	čem	záleží“.	Zaměříme	se	na	důležitá	témata,	se	kterými	se	
při	výchově	dětí	rodiče	každodenně	setkávají.	Jsou	to	„Komuni-
kace	jako	nástroj	dobrých	vztahů“,	„Jaký	temperament	má	vaše	
dítě,	jaký	máte	vy	a	co	s	tím“,	„Jak	vést	děti	k	zodpovědnosti“	
a	„Co	umí	omluva	a	ocenění	v	životě	dítěte	i	dospělého“.	Přihlá-
sit	se	můžete	na	celý	cyklus	nebo	na	jednotlivé	přednášky.	
	 Začátkem	října	také	otevíráme	nový	program	Tuleni pro	děti	
od	3	do	6	 let	 a	 jejich	 rodiče,	kteří	 se	 chtějí	 na	 chvíli	 zastavit	
a	užít	si	naplno	přítomný	okamžik	i	sebe	navzájem.	Budeme	pra-
covat	především	s	konceptem	Mindfulness,	který	nás	učí	laska-
vé	pozornosti	ke	všemu,	co	se	právě	teď	děje	okolo	i	uvnitř	nás.	
To	nám	může	pomoci	lépe	zvládat	své	emoce	a	stres,	uklidnit	se,	
soustředit	nebo	snadněji	usnout.	
	 Naučíme	se	jednoduché	relaxace	a	meditace,	které	zvládnou	
i	nejmenší	děti.	Pozornost	zaměříme	i	na	náš	dech,	který	je	při	
péči	 o	 naši	 duši	 velkým	 pomocníkem.	 Naše	 těla	 protáhneme	
a	zklidníme	při	dětské	józe	a	zábavných	pohybových	hrách.	Bu-
deme	si	povídat	o	emocích,	co	nám	říkají	a	jak	s	nimi	můžeme	
pracovat.	Zaměříme	se	 také	na	rozvíjení	vděčnosti,	 laskavosti	
a	soucitu.	Spoustu	prostoru	budeme	věnovat	společnému	hraní,	
blbnutí	a	užívání,	které	 jsou	skvělým	prostředkem	k	uvolnění	
napětí	i	posilování	vzájemného	vztahu	mezi	dětmi	a	rodiči.

	 Celým	programem	nás	 bude	provázet	
povídání	 o	 mořích	 a	 oceánech.	 Budeme	
poznávat	zvířata,	která	v	nich	žijí,	a	zkou-
mat,	co	se	od	nich	můžeme	naučit.	Budeme	
skákat	radostí	jako	delfíni,	plout	hlubinami	
klidně	 jako	 velryby	 a	 tulit	 se	 jako	 tuleni.	
Tvorové	žijící	pod	mořskou	hladinou	se	tak	
pro	nás	stanou	průvodci	na	cestě	za	naším	
hlubším	sebepoznáním.	
	 Program	se	skládá	z	osmi	 lekcí.	Prv-
ní	hodina	programu	je	ukázková	a	je	zdar-
ma.	 Po	 ní	 bude	 následovat	 sedm	 lekcí	
ve	stejném	čase.	Setkávat	se	budeme	vždy	
v	pondělí	v	čase	16.30–18.00	v	prostorách	
tělocvičny	 RC	 Studánka.	 Začínat	 budeme	
4.	října	2021.	Program	vede	Mgr.	Kateřina	
Žalčíková,	 psycholožka	 věnující	 se	 emoč-
ní	 inteligenci	 a	 konceptu	 Mindfulness.	
Na	ukázkovou	hodinu	nebo	na	celý	program	

je	potřeba	se	přihlásit	přes	nový	rezervační	systém	na	webu	www.
studanka-tisnov.cz	nebo	na	telefonním	čísle	777	706	721.
	 Opět	 připravujeme	 podzimní	 burzu	 dětského	 oblečení,	 kde	
můžete	prodat	a	nakoupit	podzimní	a	zimní	oblečení,	obuv,	hrač-
ky	a	další	dětské	potřeby	pro	děti	od	0	do	15	let.	Proběhne	v	so-
kolovně,	Drbalova	274,	Tišnov,	ve	dnech	11.	až	13.	10.	2021.	
Formulář	na	burzu	a	podrobné	informace	si	stáhnete	od	pátku	
17.	9.	2021	na	www.studanka-tisnov.cz.

vzdělávání

zářIJOVÉ NOVINKY Ve STudáNce
Radka Štěpanovská, Kateřina Žalčíková

Na podzim začíná ve Studánce hravý Mind-
fulness program pro rodiče a děti s názvem 
Tuleni.

Studánka na vás čeká na své domácí adrese na Riegrově.
 Foto: Vladimír Vecheta

Tišnovská televize
na YouTube kanálu
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	 	 Již	 dlouho	 připravo-
vaná	 a	 očekávaná	 akce	

je	 konečně	 za	 dveřmi.	 Miniveletrh	 knih	
s	názvem	Tišnovská	knižní	Květnice	s	le-
tošním	podtitulem	–	festival	knih	pro	děti	
a	mládež	se	Vám	představí	ve	svém	zaha-
jovacím	ročníku	od	17.–18.	9.	2021	v	pro-
storách	 tišnovské	 knihovny,	 Městského	
kulturního	 střediska,	 Muzea	 města	 Tiš-
nova	a	v	Galerii	Josefa	Jambora.	Program	
pro	školy	i	pro	veřejnost,	čtení	do	ouška,	
workshopy,	 čtení	 tišnovských	 babiček	
i	 tišnovského	 starosty	 dětem,	 ilustrace,	
představení	 knižních	 novinek,	 zajímavé	
osobnosti	a	mnoho	dalšího	je	pro	Vás	při-
praveno	od	pátku	9	hodin	do	 soboty	16	
hodin.	 Pozvánku	 přijaly	 mnohé	 známé	
osobnosti	z	knižního	světa.	Jsou	to	Adolf	
Dudek,	Jiří	Šandera,	Jan	Opatřil,	Jiří	Tráv-
níček,	Silvie	Šeborová,	Michal	Konečný,	
Michaela	Pexová	a	další	a	další.	

	 Nesmírně	nás	těší,	že	do	Tišnova	zaví-
tala	vernisáž	Apolenka	z	Modrotisku	a	té	
bude	také	věnován	celý	program	v	Muzeu	
města	Tišnova,	a	to	nejen	beseda,	ale	také	
dílna	modrotisku.	V	Galerii	Josefa	Jambo-
ra	bude	velmi	poutavé	literární	odpoledne	
s	knihami	Atlas	ohrožených	živočichů	a	At-
las	vyhubených	živočichů,	jejichž	autorem	
je	Radek	Malý	a	ilustrátory	Pavel	Dvorský	
a	Jiří	Grbavčic.	Ve	velkém	sále	Městského	
kulturního	střediska	bude	v	sobotu	na	pro-

gramu	mimo	jiné	beseda	s	atraktivní	sou-
časnou	 tematikou	 stravování	 –	 Břišani	 –
příběh	o	jídle,	trávení	a	našem	mikrobiomu	
pro	děti	i	jejich	rodiče.
	 Celý	tým	organizátorů	Vás	srdečně	zve	
na	 první	 ročník	 veletrhu	 knih	 v	 Tišnově,	
kde	 vás	 čeká	 také	 mnoho	 knižních	 novi-
nek,	prodejní	výstava,	ale	také	dobročinný	
KnihoTrh,	který	vrací	starší	knihy	do	života	
a	knihy	následně	pomáhají	tam,	kde	je	to	
potřeba.	Na	KnihoTrhu	si	mohou	lidé	koupit	
knihy	z	druhé	ruky	a	minimálně	20	korun	
z	každé	prodané	knihy	pak	putuje	na	dob-
rou	věc.	Zapojit	se	může	kdokoli.	Můžete	
i	 věnovat	 knihy,	 které	 se	 pak	 využijí	 při	
KnihoTrzích	nebo	 jiných	aktivitách	(knihy	
se	rozváží	do	dětských	domovů	a	provozují	
se	Book2Go	knihovničky).	Výtěžek	z	pro-
deje	knih	poputuje	letos	do	Oblastní	charity	
Tišnov	a	Dětského	domova	Tišnov.
	 Celý	program	včetně	přihlášek	na	be-
sedy	 a	 workshopy	 naleznete	 na	 strán-
kách	 MAP	 Tišnov	 (www.
maptisnov.cz),	v	sekci	VE-
LETRHY	v	zeleném	pruhu	
nebo	načtěte	QR	kód.

vzdělávání

V září TIŠNOV rOzKVeTe KNIHAmI
Barbora Gottwaldová

inZerce
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MěKS

Univerzita volného času
	 Městská	knihovna	vyhla-
šuje	pro	blížící	se	zimní	se-
mestr	 2021/2022	 (říjen–le-
den)	nový	cyklus	přednášek.
 Zájemci o přednášky UVČ se mu-
sejí přihlásit osobně do 20. 9. 2021 
v městské knihovně.

Morava v době posledních Přemyslovců
Přednášející:	Mgr.	Aleš	Flídr
Zahájení:	středa	6.	10.	2021	v	16.45	hod.
Cena kurzu:	400	Kč	/	8	přednášek

	 Jestliže	 ve	 století	 jedenáctém	 i	 dva-
náctém	 činila	 architektura	 i	 ostatní	
druhy	 umění	 na	 Moravě	 drobné	 krůčky,	
v	 následujícím	 věku	 se	 rozeběhla	 mílo-
vými	 kroky.	 Románský	 styl	 byl	 velmi	
brzy	vystřídán	gotickým,	30.	až	50.	 léta	
13.	 století	 jsou	 tak	 tradičně	 nazývána	
obdobím	 tzv.	 přechodného	 stylu.	 V	 na-
šich	 zemích	 se	 v	 této	 době	 prohloubila	
a	upevnila	církevní	i	světská	správa.	Za-
hustila	se	síť	kostelů,	velkofarní	systém	
se	proměnil	v	děkanský	a	vlastnické	kos-
tely	 se	 staly	 biskupskými.	 Panovnická	
rodina,	na	Moravě	 to	 byli	 jak	markrabí,	
tak	králové	a	královny	z	rodu	Přemyslov-
ců,	 svou	 moc	 opírala	 o	 nejstarší	 hrady,	
v	tomto	období	založila	první	města	a	po-
kračovala	v	klášterních	donacích.	Právě	

kláštery,	ale	i	olomoučtí	biskupové	se	za-
sloužili	o	velký	rozkvět	gotického	umění.	
Řemeslníci	 i	 stavitelé	 k	 nám	 přicházeli	
nejen	 z	 přilehlých	 německých	 zemí,	 ale	
i	ze	vzdálené	Francie,	výjimečně	 i	z	Itá-
lie.	 S	 nejstarším	 gotickým	 stavitelstvím	
se	 setkáme	 především	 v	 cisterciáckých	
klášterech	na	Velehradě,	v	Oslavanech	či	
v	Porta	coeli,	na	Vysočině	pak	ve	Žďáru	
nad	Sázavou.	Ve	městech	nové	umělecké	
trendy	šířili	jednak	mendikanti,	ale	i	bo-
hatí	měšťané	napojení	na	mezinárodní	ob-
chodní	síť.	Panovníci	tehdy	stavěli	první	
velké	kamenné	hrady,	v	nichž	se	uplatni-
lo	tvarosloví	klasické	gotiky,	šlechta	té-
měř	vzápětí	přebírala	nový	typ	fortifikací,	
na	těžko	přístupných	místech	tak	vyrost-
la	 celá	 řada	 menších	 opevněných	 sídel.	
Po	 velkém	 požáru	 olomoucké	 katedrály	
se	biskup	Bruno	ze	Schaumburku	pustil	
do	 její	 přestavby,	 nová	 stavba	 následně	
ovlivnila	řadu	dalších	kostelů	na	biskup-
ských	 majetcích.	 Ve	 druhé	 polovině	 13.	
století	 se	 raná	 gotika	 rozšířila	 po	 celé	
zemi,	s	 jejím	rostlinným	dekorem	se	tu-
díž	setkáme	jak	v	prostorách	mohutných	
městských	chrámů,	tak	na	drobných	ven-
kovských	stavbách.

Virtuální univerzita 3. věku
 Městská	 knihovna	
vyhlašuje	pro	blížící	se	
zimní	semestr	 (říjen–leden)	nový	cyklus	
přednášek.
 Zájemci o přednášky VU3V se mu-
sejí přihlásit osobně do 20. 9. 2021 
v městské knihovně.

Včelařský rok
Zahájení:	úterý	5.	10.	2021	v	9.30	hodin
Cena kurzu:	300	Kč	/	6	přednášek
	 1.	Med
	 2.	Časné	jaro
	 3.	Jaro
	 4.	Choroby	včel
	 5.		Podletí,	příprava	na	zimu	a	odběr	medu
	 6.	Chov	a	výměna	matek,	těžba	vosku

	 Včela	 medonosná	 je	 fantastický	 ko-
lektivní	hmyz,	s	dokonalou	dělbou	práce	
v	úle,	kterou	by	jí	mohla	závidět	i	lidská	
společnost.	 Nenahraditelnou	 aktivitou	
včel	v	přírodě	je	opylovací	činnost.	Včel-
stvo	však	poskytuje	člověku	nejen	radost	

ze	spojení	s	přírodou,	relaxaci,	ale	i	řadu	
zajímavých	produktů.	Med,	vosk,	propo-
lis,	pyl,	mateří	kašičku	a	jed.	Cílem	kurzu	
je	ukázat,	 že	práce	se	včelami	ve	všech	
ročních	obdobích	je	zajímavá,	velmi	pest-
rá	a	vůbec	ne	nebezpečná.	A	když	se	po-
daří	některé	z	vás	přesvědčit,	že	je	potře-
ba	začít	prakticky	včelařit,	tak	cíl	kurzu	
byl	 víc	 než	 naplněn.	 Vždyť	 včelařství	 je	
poezie	zemědělství.

Trénování paměti
	 Městská	 knihovna	
Tišnov	 pořádá	 kurz	 tré-
nování	 paměti	 pro	 ab-
solventy	minulých	kurzů	
i	 začátečníky:	 „Ach,	 ta	
moje	hlava!!!“	Pomocí	zajímavých	úkolů	
si	 v	 každé	 lekci	 procvičíte	 nejen	 různé	
druhy	paměti,	ale	také	pozornost,	kreati-
vitu,	logiku	či	zrakově	prostorové	doved-
nosti.	Pokud	nemůžete	z	jakéhokoliv	dů-
vodu	docházet	na	jednotlivé	lekce	přímo	
do	 knihovny,	 můžete	 si	 nechat	 soubory	
cvičení	zasílat	na	e-mailovou	adresu	nebo	
si	je	vyzvedávat	vytištěné	v	knihovně!
 Zájemci o kurz trénování paměti se 
musejí přihlásit osobně do 24. 9. 2021 
v městské knihovně.

Zahájení:	 	úterý	12.	10.	2021	v	9.00	
a	10.30	hodin

Cena kurzu:	400	Kč	/	8	lekcí

VzděláVáNí V měSTSKÉ KNIHOVNě TIŠNOV
Petra Bartíková

Jedna z přednášek Univerzity volného času.

Exkurze v brněnských chrámech.
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Rozloučení s Apolenkou
	 V	 létě	 se	 v	 muzeu	 zabydlela	 Apolen-
ka	 z	 modrotisku.	 Výstava	 představující	
ilustrace	 ze	 stejnojmenné	 knihy,	 kterou	
kurátorka	 Galerie	 Josefa	 Jambora	 Radka	
Kaclerová	doplnila	řadou	exponátů	a	infor-
mací	o	technice	modrotisku.	Modrá	a	bílá	
muzeu	slušely.	S	Apolenkou	se	rozloučíme	
v	září	besedami	s	autorkou	příběhu	Roma-
nou	Košutkovou	a	ilustrátorkou	Veronikou	
Vlkovou.	Besedy	proběhnou	v	rámci	festi-
valu	Knižní	Květnice	a	budou	doprovázeny	
dílničkou	pro	děti.	

O tišnovských hodech
a tišnovském pivu
	 Čas	podzimní	je	v	Tišnově	časem	hodů,	
které	 se	 staly	 již	 samozřejmou	 součástí	
městského	 kulturního	 kalendáře.	 Svato-
václavské	 hody,	 slavnost,	 která	 s	 sebou	
přináší	 tradice	 a	 krojované	 –	 malé	 děti,	

mladé,	ale	i	tzv.	ženáče.	Každý	rok	se	město	
oblékne	do	slavnostního	pláště	a	celý	den	
tu	zní	zpěv,	hudba,	smích	a	tančí	se	a	baví	
až	do	rána.	Ale	jaké	hodové	zvyky	a	proč	
se	 drží?	 Proč	 krojované	 doprovází	 kostý-
mované	postavy	a	 jaký	 je	 jejich	význam?	
Až	si	užijete	víru	hodového	veselí,	můžete	
zajít	do	Muzea	města	Tišnova	na	výstavu	
přibližující	 hodové	 zvyky	 a	 obyčeje.	 Vý-
stavu	otevřeme	v	rámci	Svatováclavských	
hodů	25.	září	ve	13.00	hod.	a	za	pomoc	s	ní	
již	 teď	 děkujeme	 Podhoráckému	 muzeu	
a	zejména	PhDr.	Ireně	Ochrymčukové,	kte-
rá	 je	s	 touto	 tematikou	obeznámena	 lépe	
než	kdokoli	jiný.
	 A	ať	už	na	to	žehráme,	či	nikoli,	lidová	
zábava	 je	v	našich	končinách	spojená…	
inu…	s	pitím.	V	Tišnově	pak	především	
s	pivem,	protože	pivo	se	tu	vaří	od	nepa-
měti.	Připravovaná	výstava	vás	provede	
příběhem	 tišnovského	 piva.	 Ukážeme	

vám	vaření	 piva	 zblízka,	 budete	 si	moci	
očichat	 jednotlivé	přísady	a	seznámit	se	
s	technologickým	postupem	jeho	výroby.	
V	komiksu	nakresleném	nadějnou	kres-
lířkou	 Klárou	 Dvořáčkovou	 se	 dozvíte,	
jak	 pivo	 ovlivňovalo	 rozvoj	 města,	 jeho	
ekonomickou	situaci	a	popularitu.	Že	kdo	
vlastnil	právovárečný	dům,	tak	byl	zpra-
vidla	významným	měšťanem.	Uvidíte,	že	
pivo	 se	 vařilo	 doslova	 na	 každém	 rohu	
a	že	bylo	mnohem	lepší	než	v	Brně!	Ne-
zapomeneme	ani	na	současnost	a	místní	
pivovary,	 které	 se	 po	 sto	 letech	 od	 zá-
niku	 měšťanského	 pivovaru	 do	 vaření	
piva	 opět	 pustily	 a	 získávají	 popularitu	
i	 za	 hranicemi	 našeho	 okresu.	 Jedním	
z	vrcholů	této	výstavy	(pokud	epidemio-
logická	situace	dovolí)	by	měl	být	degu-
stační	večer	s	představením	našich	mini-
pivovarů,	ochutnávkou	a	debatou	o	tomto	
zlatavém	moku.

Tvé původní sochařské realizace vznikaly 
ve dřevě, v čem je ti tento materiál blízký a co 

sochaři umožňuje? Zejména cyklus dřevěných krychlí s ná-
zvem Multiplum z roku 1995 je uchvacující, při pohledu 
na nekonečné množství variant těchto objektů mne napa-
dá, že jsi musel mít od dětství kladný vztah k matematice 
a deskriptivní geometrii, což jak se mi zdá, je nezbytným 
předpokladem pro všechna tvá díla.
Dřevo	je	materiál,	který	je	pro	sochaře	asi	obecně	nejlépe	dostup-
ný.	Provázelo	mne	i	mým	dětstvím	a	dospíváním.	Když	jsme	byli	
s	mým	bratrem	–	dvojčetem	–	malí,	pořád	jsme	něco	kutili	a	vy-
ráběli.	Doma	nám	říkali	 „malí	Leonardové“.	Vyučil	 jsem	se	dře-
vomodelářem	 a	 kovomodelářem,	 pak	 následovala	 Střední	 škola	
uměleckých	řemesel	v	Brně	–	obor	hračky	a	poté	ateliér	sochařství	
na	Fakultě	výtvarných	umění	na	VUT	také	v	Brně.	Na	FaVU	jsem	
začal	realizovat	rozměrné	dřevěné	objekty,	většinou	s	principem	
mobilu	či	nějakého	„hejblata“.	Téma	rozličných	struktur	vymeze-
ných	tvarem	krychle	mne	drželo	velmi	dlouho,	hledal	jsem	a	pátral	
po	všech	možných	zákonitostech	a	principech.	Postupně	jsem	tak	
objevil	číslo	fí,	fraktály,	Finbonacciho	posloupnost	atd.

V devadesátých letech jsi absolvoval několik studijních po-
bytů v zahraničí – 1997 v Halifaxu v Kanadě, 1999 v Lublani 
ve Slovinsku, 2002 v Budapešti a 2019 v New Yorku. Který 

z nich považuješ za nejdůležitější a čím tě kontakty se svě-
tovou sochařskou scénou obohatily?
Určitě	mne	nejvíce	ovlivnil	můj	půlroční	pobyt	v	kanadském	Ha-
lifaxu.	Bylo	 to	poprvé,	 co	 jsem	mohl	dlouhodoběji	 po	 revoluci	
zažít	jinou	–	západní	kulturu.	Nic	nebyl	problém,	všechno	bylo	
možné,	dostal	jsem	vlastní	prostor	pro	práci	–	ateliér	a	násled-
ně	prostor	a	pozornost	při	prezentaci	mých	děl.	Pracoval	jsem	
velmi	intenzivně	a	houževnatě,	měl	jsem	pocit	úžasné	tvůrčí	svo-
body	a	chtěl	jsem	této	příležitosti	náležitě	využít.	Žil	jsem	velmi	
skromně,	 stipendium	 jsem	měl	hodně	nízké.	Veškerou	energii	
jsem	 tudíž	 směřoval	 na	 tvorbu	 svých	 soch.	 Díky	 tomu	 jsem	
za	půl	 roku	vytvořil	 tolik	soch,	 co	bych	za	běžných	podmínek	
u	nás	dělal	asi	měsíc	a	půl.	Všechna	díla	jsem	pak	dostal	příle-
žitost	odprezentovat	na	své	první	větší	samostatné	výstavě.	To	
bylo	pro	mne	velkou	odměnou,	takové	možnosti	u	nás	tehdy	stu-
denti	ještě	neměli.	Od	té	doby	jsem	měl	možnost	ještě	pobývat	
zhruba	po	dobu	jednoho	měsíce	ve	slovinské	Lublani,	v	italské	
Carraře	nebo	v	maďarské	Budapešti.	Za	všechny	zážitky	a	zku-
šenosti	jsem	moc	rád.	
Má	poslední	studijní	cesta	mě	před	dvěma	lety	zavála	do	New	
Yorku,	 který	 svou	 nepopsatelnou	 multikulturní	 atmosférou	
a	úžasnou	architekturou	předčil	má	očekávání…

 Rozhovor v plném znění čtěte na tisnovskenoviny.cz

MěKS

pOdzIm V muzeu
Eva Chvalkovská, Eva Vávrová

VNITřNí STruKTurY mě NepřeSTáVAJí fAScINOVAT
Marta Sylvestrová v rozhovoru s Tomášem Medkem
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INZERCE

objevte společnost thuasne
www.thuasne.cz

Úspěšná nadnárodní společnost Thuasne CR, s. r. o.,
jejíž aktivity jsou zaměřeny na výrobu
a prodej zdravotnických výrobků,
hledá pro svou výrobní divizi se sídlem v Předklášteří

vhodné kandidáty pro pracovní pozici

Obsluha sTROje
PRO auTOmaTiCký výřez TexTilníhO maTeRiálu

Požadujeme:   • sŠ vzdělání technického zaměření
 • pečlivost, pracovitost 
  a manuální zručnost
 • znalost práce na pC
 • možnost práce ve dvousměnném provozu
 • dobrý zdravotní stav
  – manipulace s břemeny
 • dobrá pracovní morálka
 • trestní bezúhonnost

nabízíme: •  zajímavé finanční ohodnocení
 •  stabilní zázemí prosperující firmy
 •  práce pro atraktivní odvětví zdravotnictví
 •  příjemné čisté pracovní prostředí
 • nástup možný ihned

benefity: • 13. plat
 • týden dovolené navíc
 • stravenky
 •  příspěvek na penzijní/

životní připojištění
 • příspěvek na dopravu

bližší informace, týkající se této pracovní nabídky, budou předmětem osobních jednání vhodných 
kandidátů s vedením firmy thuasne CR, s. r. o. v předklášteří

pokud vás tato nabídka oslovila a splňujete uvedené požadavky, zašlete svůj životopis 
na e-mailovou adresu prace@thuasne.cz.
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	 Svatováclavské	hody	mají	v	Tišnově	dlouhou	tradici	a	staly	se	
tím	nejkrásnějším	svátkem	našeho	města.	Příprava	hodů	vyža-
duje	spoustu	času	a	úsilí	a	naštěstí	se	najde	obrovské	množství	
lidí,	 kteří	 jsou	 ochotni	 přiložit	 ruku	 k	 dílu.	 Vedle	 organizační	
a	technické	role,	kterou	zabezpečuje	Městské	kulturní	středis-
ko,	hraje	mimořádně	důležitou	roli	Katolická	vzdělávací	jedno-
ta,	která	je	dlouhá	léta	právě	onou	nositelkou	tradičních	hodnot	
hodů	z	Podhoráckého	kraje.	 I	v	 loňském	roce	 jsme	měli	hody	
nachystány	po	mnoha	týdnech	úsilí,	ale	bohužel	do	jejich	konání	
zasáhla	vyšší	moc	a	čtyři	dny	před	termínem	se	musely	zrušit.	
Všichni	 věříme,	 že	 tato	 situace	 letos	 nenastane,	 a	 těšíme	 se,	
že	letošní	hody	proběhnou	k	radosti	všech	Tišnováků.	Příprava	
letošních	hodů	není	nikterak	snadná	jednak	proto,	že	se	budeme	
muset	vypořádat	s	nařízeními,	která	ovlivňují	konání	veřejných	
akcí,	ale	také	proto,	že	v	době	jejich	konání	by	měla	střed	města	
ovlivnit	rekonstrukce	ulic	Riegrova	a	Černohorská.	Protože	se	
v	dnešních	dnech	situace	často	mění,	prosíme	o	to,	abyste	sle-
dovali	webové	stránky	města	Tišnova	a	MěKS,	případně	sociální	
sítě,	kde	se	budeme	snažit	zavčas	dávat	aktuální	informace.	Ale	
věřte,	že	se	máte	na	co	těšit.

Jaký bude hlavní program
	 Slavnostní	zahájení	hodů	proběhne	v	sobotu	25. září 2021 
v 10.00 hod.	 jako	vždy	na	náměstí	Míru.	Přivítá	nás	starosta	
města	Jiří	Dospíšil	a	poté,	co	pan	děkan	Rybecký	požehná	stár-
kům,	potěšíme	se	pohledem	na	oplétání	máje	a	pak	již	nebude	
nic	bránit	 tomu,	aby	se	chasa	vydala	na	koňských	spřeženích	
zvát	Tišnováky	na	hody.
	 Dopolední	program	okoření	brněnská	vokální	skupina	Shot-
-c,	která	má	své	kořeny	v	Tišnově,	pobaví	vás	skvělými	vokál-
ními	 harmoniemi	 i	 beatboxovými	 pasážemi.	 Zazpívají	 jak	 své	
vlastní	skladby,	tak	covery	známých	skladeb.

	 Až	do	oběda	vás	bude	bavit	naše	chasa	v	krojích,	která	s	námi	
bude	zpívat	a	tančit.
	 Odpolední	program	a	dobrou	náladu	přinese	cimbálová mu-
zika Tomáše Zouhara,	která	bude	od	14.00 hod.	hrát	ke	zpěvu	
i	tanci	ty	nejkrásnější	lidové	písně.
	 Osm	 studiových	 alb	 má	 za	 sebou	 ostravská	 skupina	
s	 frontmanem	Radkem	Pastrňákem,	kterou	není	 třeba	 sáhod-
louze	představovat.	Skupina	Buty,	která	svými	vtipnými	texty	
od	roku	1986	baví	lidi	po	celé	republice,	obstará	hlavní	hudební	
vystoupení	dne.
	 Vyvrcholením	programu	na	náměstí	Míru	bude	hodový	program	
s	vystoupením	stárků,	lidovými	pásmy	dětí	z	KVJ,	soudem	nad	ko-
houtem,	to	vše	za	doprovodu	již	tradičního	seskupení	Miločanka.
	 V	neděli	26. 9. 2021 v 8.45 hod.	proběhně	v	kostele	sv.	Vác-
lava	Svatováclavská mše svatá,	která	důstojně	zakončí	hodové	
slavnosti.

Hodová zábava
	 Zakončení	 hodového	 dne,	 tedy	 Hodová zábava,	 proběh-
ne	 v netradičním prostoru	 zahrádky u Palce 25. 9. 2021 
od 20.00 hod.	Hodová	zábava	bude	pod	širým	nebem	a	k	po-
slechu	i	tanci	bude	hrát	opět	Miločanka.	Vstupenky	na	zábavu	
je	možné	si	koupit	na	TIC,	online	nebo	na	místě.	Ale	neváhejte,	
protože	počet	míst	bude	omezen.

Doprovodný program
	 Tradiční Svatováclavské trhy budou	umístěny	opět	na	ná-
městí	 Míru	 a	 odstartují	 v	 sobotu	 25. 9. 2021 od 9.00 hod.	
Stánky	budou	mít	letos	dvoumetrové	rozestupy	a	budou	zabírat	
prostor	od	horní	části	náměstí	až	po	Hotel	Květnice.	V	centru	
dění	proti	radnici	budou	umístěny	stánky	s	občerstvením.
	 Muzum	města	Tišnova	zahájí	výstavu o hodové tradici a vý-
robě piva	na	Tišnovsku	v	sobotu 25. 9. 2021 ve 13.00 hod.
	 Na	 náměstí	 Komenského	 vedle	 kašničky	 u	 radnice	 bude	
umístěn	Jarmark neziskovek.
	 Český svaz chovatelů Tišnov	uspořádá	opět	v	areálu	Inspira	
naproti	sokolovně	výstavu	králíků,	drůbeže,	holubů	a	okrasného	
ptactva.	Výstava	potrvá	od	pátku	až	do	neděle.
	 Lunapark	byl	vždy	vítaným	povyražením	a	zpestřením	hodů.	
Vzhledem	k	rekonstrukce	ulice	Riegrova,	je	možné,	že	se	změní	
jeho	umístění	z	prostoru	před	sokolovnou	do	jiné	lokality,	proto	
prosím	sledujte	online	média	města	Tišnova	a	MěKS.

Dopravní opatření
	 V	době	konání	Svatováclavských	hodů	bude	pro	automobily	
zcela	 uzavřeno	 náměstí	 Míru,	 a	 to	 od	 křižovatky	 Riegrova	 až	
po	křižovatku	Brněnská.	Dále	pak	boční	ulice	Ráboňova,	Kostel-
ní	a	Radniční.	Ulice	Riegrova	by	měla	být	průchozí	jen	v	omeze-
ném	rozsahu,	takže	pokud	půjdete	ze	směru	od	Drbalové,	raději	
zvolte	ulici	Na	Hrádku.
	 Objízdné	trasy	pro	vozidla	nejsou	k	datu	uzávěrky	TN	zcela	
určeny,	nicméně	bude	zvýšený	provoz	na	ulici	Dvořáčkova,	proto	
se	jí	v	případě	chůze	raději	vyhýbejte!
	 Prosíme,	 sledujte	 aktuální	 informace	 ohledně	 dopravních	
opatření	na	webových	stránkách	města	Tišnova	či	MěKS.

	 I	když	se	budeme	všichni	potýkat	s	drobnými	komplikacemi,	
věříme,	že	se	nám	letos	podaří	hody	uskutečnit	a	že	nám	pomo-
hou	k	 lepší	náladě	a	radosti,	protože:	 „Čí	só	hode?“	no	přece:	
„Naše!“

kultura

SVATOVáclAVSKÉ HOdY
čí só hode? naše!

Pavel Hanák

Hodová chasa. Foto: Matouš Vinš
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7krát3 live band
PSH

Vstupné
předprodej TIC Tišnov a on-line, předprodej 320 Kč, na místě 380 Kč

18.00 a 20.00 hod.
areál letního kina / Hornická 1725, tišnov

TIŠNOVSKÉ
KULTURNÍ LÉTO

na vlně raPu a r’n’b

TIŠNOVSKÉ
KULTURNÍ LÉTO
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boSS
babiš
Vstupné
předprodej TIC Tišnov a on-line
390 Kč / 360 Kč, pro držitele abonentek 2019/20 360 Kč / 330 Kč

19.00 hod.
kino Svratka / Mlýnská 152, tišnov
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	 Promenáda	s	kočárky	areálem	kláštera	
na	náměstí	5.	května	se	konala	v	Předkláš-
teří	v	sobotu	7.	srpna.	Nejprve	se	povídalo	
o	peřinkách	a	pak	se	vydal	zástup	na	ces-
tu.	 K	 muzejním	 pracovníkům	 a	 sběratel-
kám	se	přidalo	několik	maminek	a	babi-
ček	s	dětmi,	které	si	vykračovaly	za	svým	
kočárkem.	 Kruh	 na	 náměstí	 se	 výborně	
hodil	na	defilé,	u	něhož	byl	každý	kočárek	
představen.	Muzejníci	děkují	sběratelkám	
a	 obci	 Předklášteří	 za	 přátelskou	 spolu-
práci,	 divákům	 za	 výbornou	 atmosféru.	

K	 té	 ostatně	 přispělo	 vzápětí	 vystoupení	
K.	 R.	 Bandy	 s	 příjemným	 hudebním	 re-
pertoárem.	Program	vlastní	muzejní	noci	
bezprostředně	 navázal.	 Po	 22.	 hodině	
Podhorácké	 muzeum	 opouštěli	 poslední	
návštěvníci	z	konečných	šesti	set.	Mnozí	
z	nich	se	ptali,	co	bude	v	muzeu	za	další	
akce.	A	bude	jich	hodně.	
	 Poslední	 dny	 léta	 a	 nástup	 podzimu	
budou	 v	 muzeu	 ve	 znamení	 probíhajících	
výstav	 a	 víkendových	 akcí.	 Hlavní	 výsta-
va	Kočárky	bude	pokračovat	až	do	konce	

roku,	ale	výstavy	Lidé a minerály	a	His-
torie Katolické vzdělávací jednoty	v	Tiš-
nově	bude	možno	si	prohlédnout	v	 tomto	
měsíci	 naposledy,	 potrvají	 pouze	 do ne-
děle 3. října.	 Druhou	 z	 nich	 symbolicky	
zakončí	ještě	ten	den	od	16	hodin	přednáš-
ka ing. Jana Kosa	o	dějinách	tohoto	ka-
tolického	spolku.	Letos	již	počtvrté	v	řadě	
za	 sebou	 se	 muzeum	 zapojí	 do	 projektu	
Dny evropského dědictví,	opět	ve	spolu-
práci	a	s	podporou	cisterciáckého	opatství,	
klášterního	 pivovaru	 a	 dobrovolníků	 pro	
Porta	 coeli.	 Program	 naváže	 na	 předešlé	
ročníky	 a	 zájemcům	zpřístupní	 další	 pro-
story	v	areálu	kláštera.	Konkrétně	se	lidé	
budou	moci	podívat	do	části	pivovarských	
sklepů	 a	 prohlédnout	 si	 místo	 nedávno	
objevených	 a	 mediálně	 prezentovaných	
základů	kaple	za	presbytářem	původního,	
dnes	farního	kostela.	Akce	proběhne	v	so-
botu	11. září od 14 do 17 hodin	a	vstup	
na	ni	bude	zdarma.	V	rámci	Týdne	mobility	
je	18. září možno zúčastnit se Vycházky 
Tišnovem	 po	 moderní	 a	 současné	 archi-
tektuře.	Další	z	víkendových	pozvánek	 je	
připravována	na	neděli	26. září,	ve	Dnech 
otevřených ateliérů v Jihomoravském 
kraji.	Bude	to	formou	jednorázové	ukázky	
tvorby	dvou	místních	výtvarných	umělců,	
která	nabídne	příležitost	osobně	se	setkat	
s	výtvarníky	a	poznat	způsob,	jak	umělec-
ké	dílo	vzniká.	Konkrétně	se	v	odpoledních	
hodinách	 od 14.00 do 17.00	 představí	
Jiří	Ondra	st.,	jehož	oblíbeným	materiálem	
je	dřevo,	a	 jeho	syn	 Jiří	Ondra	ml.,	který	
výtvarně	zpracovává	kámen.	A	na	samém	
konci	 měsíce	 září	 přinese	 plody	 muzejní	
spolupráce:	 vzniká	 totiž	 výstava o ho-
dech,	 bude	 umístěna	 tentokrát	 v	 tišnov-
ském	muzeu	a	zahájena	30. září.
	 Muzejníci	z	Podhoráckého	muzea	se	těší	
se	svými	příznivci	na	častou	shledanou!	

kultura

prOmeNádA pěKNá, A cO dále V září?
Irena Ochrymčuková

Promenáda s kočárky. Foto: archiv muzea
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	 Do	třetice	všeho	dobrého,	praví	známé	české	přísloví.	Na	kon-
cert	skupiny	Ruchadze Band-Amsterdam Beyond	jsme	poslu-
chače	marně	zvali	již	v	listopadu	loňského	roku,	nevyšel	ani	dru-
hý	pokus	plánovaný	na	letošního	6.	března.	Nyní	vše	nasvědčuje	
tomu,	že	v sobotu	11. září v	kulturním	domě	v	Železném	me-
zinárodní	kapelu	v	čele	s	gruzínsko-rusko-česko-nizozemským	
protagonistou	konečně	uvítáme.	A	věřte,	že	setkání	s	její	muzi-
kou	stojí	opravdu	za	to.
	 Zájemce	o	podrobnosti	si	dovoluji	odkázat	na	TN	č.	11/2020,	
kde	jsme	souboru	věnovali	celou	stránku.	Stručně	připomeňme,	
že	 moskevský	 rodák	 Konstantin	 Ruchadze	 strávil	 rozhodující	
období	svého	mládí	v	60.	létech	minulého	století	v	Praze	a	k	teh-
dejšímu	bigbeatovému	kvasu	naší	matičky	měst	přispěl	několika	
vlastními	kapelami.	V	časech	počínající	normalizace	emigroval	
a	usadil	se	v	Nizozemsku,	kde	svoji	nejznámější	sestavu	pojme-
noval	 příznačně	 Hot	 Bolshevik.	 Po	 roce	 1990	 se	 začal	 vracet	
zpět	k	nám;	občas	přivezl	i	muzikanty	ze	západní	Evropy,	jádro	
jeho	staronového	Ruchadze	Bandu	však	tvořili	čeští	instrumen-
talisté.	 Také	 v	 Tišnově	 jsme	 tohle	 seskupení	 na	 podzim	 roku	
2010	přivítali	na	koncertním	vystoupení,	z	něhož	lze	dodnes	na-
lézt	na	stránkách	YouTube	reportáž	pořízenou	místní	televizí.

	 Hudba	Ruchadze	Bandu	vyrůstá	z	bluesových	kořenů,	ale	na-
baluje	na	sebe	mnoho	dalších	vlivů,	zejména	pak	z	oblasti	dnes	
tolik	populární	world	music.	Bonusem	navíc	je	osobnost	leadra,	
z	něhož	při	každém	živém	hraní	 vyzařuje	nakažlivé	 charisma,	
spolehlivě	pohlcující	i	publikum.	V	posledním	období	hraje	ka-
pela	obvykle	ve	složení	Konstantin	Ruchadze	–	zpěv,	akustická	
a	elektrická	kytara,	Daniel	Heřman	–	sólová	kytara,	Jakub	Do-
ležal	–	saxofon,	Marek	Eichler	–	baskytara	a	Petr	Eichler	–	bicí.	
Jako	host	se	občas	zapojuje	i	další	kytarista	Lukáš	Martinek.
	 Koncert	začíná	v	19.30	hodin	a	vstupenky	jsou	v	předprodeji	
na	obecním	úřadě	v	Železném	či	v	knihkupectví	paní	Raškové	
na	Brněnské	ulici.

kultura

rucHAdze BANd
TřeTí pOKuS

Václav Seyfert

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

  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 vymalo-
vat, tapetovat, natřít cokoliv? My to umíme! Kvalitně, 
rychle, čistě a za rozumnou cenu. Vlastimil Štěpánek, 
tel. 608 327 939.

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

  Výroba a opravy kytar, ukulelí, servis houslí a akordeo-
nů, kytarykon.cz. P. Konečný, Brno, Řečkovice, Vráno-
va 173, tel. 733 519 786.

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

  zaměstnání, brigádu najdete na www.PraceTisnov.cz.

  Koupím stříbrný smrk na dušičkovou vazbu, odborně 
pokácíme, prosím nabídněte. Danielovo zahradnictví, 
tel. 605 290 524.

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

 prodám česnek. Informace na tel. 736 459 005.

  Koupím lesní pozemky v okolí Tišnova. I vytěžené, na-
padené kůrovcem, svahy apod. Tel. 603 179213, e-mail: 
zbynek.safranek@seznam.cz.

  Koupím garáž na veterána v Tišnově, nejlépe v blízkosti 
sídliště pod Květnicí. Platím hotově. Tel. 737 830 662. Vo-
lat od 10 do 22 hod., mimo sobotu.

  Sháním spolubydlící/ho a byt 2+1 nebo 2+kk v Tiš-
nově či okolí. Nájem bychom platili napůl, na ostatním 
se domluvíme. Požaduji spolubydlícího na delší dobu. 
Prosím, informujte mě na 605 536 585. V případě nedo-
stupnosti pošlete SMS.

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

inZerce

Dvě podoby Konstantina Ruchadzeho – před 50 lety a dnes.
Foto: archiv umělce a Peter Ganzglück.
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	 Dva	 komponované	 večery	 vzdávající	
hold	fantaskním	dílům	slavného	nizozem-
ského	malíře	H.	Bosche	jsou	již	minulos-
tí.	 Společným	 jmenovatelem	 obou	 akcí	
bylo	 divadlo,	 jež	 až	 na	 dřeň	 odhalovalo	
lidské	hříchy	středověku,	ať	už	v	podání	
Středověkých	 mysterií	 od	 Víti	 Marčíka,	

či	oživlých	obrazů	Boschových	děl	v	režii	
Karasova	divadla.	
	 Nadcházející	 poslední	 večer	 nás	 do-
slova	 vtáhne	 do	 dění	 na	 plátnech.	 Díky	
zajímavému	 pojetí	 promítání	 tzv.	 zadní	
projekcí	 se	 rázem	 octneme	 v	 obrazové	
galerii.	 Vybraná	 promítaná	 díla	 doplní	

svým	 odborným	 výkladem	 Galerie	 Jose-
fa	 Jambora.	Než	však	 tato	přehlídka	za-
čne,	 rozechvějí	 strunu	 mysli	 tanečnice	
z	KVJ	Tišnov	s	choreografií	Tance	smrti.	
V	 ponuré	 náladě	 rozhodně	 nezůstane-
me,	 ztemnělou	 zářijovou	 oblohu	 rozsvítí	
na	konci	programu	ohňové	pojky	v	žong-
lovací	 ohňové	 show.	 Rozhodně	 je	 tedy	
na	co	se	těšit.
	 V	 rámci	 večera	 proběhne	 vyhlášení	
vítězů	 fotosoutěže	na	 téma	Inspirace	H.	
Boschem	v	dnešním	životě.	Pro	děti	bude	
nachystaná	dílnička	s	výrobou	masek.
	 Pojďme	 se	 rozloučit	 s	 létem,	 které	
pomyslnou	 nití	 spojovalo	 velké	 jméno	
malíře	Hieronyma	Bosche.	Objevme	další	
tajemná	 zákoutí	 Zahrady pozemských 
rozkoší Hieronyma Bosche	 a	 nechme	
se	 unášet	 na	 vlně	 umění	 v	 závěrečném	
večeru	 této	 letní	 akce	 z	 dílny	 několika	
tišnovských	 spolků	 a	 organizací.	 Těší-
me	se	na	vás	v		pátek	17. září od 19.00 
ve Farské zahradě.

Foto: Miloš Sysel

záVěrečNý Večer
Ivana Kroutilová 

ZAHRADA
POZEMSKÝCH ROZKOŠÍ

HIERONYMA BOSCHE

17. 9. 2021, 19.00 hod.

Farská zahrada Tišnov

promítání obrazů H. Bosche s odborným výkladem

Smrt, která nás zachránila – taneční vystoupení

vyhlášení fotosoutěže

ohňová show
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	 Výjimečná	 osobnost,	 která	 využívá	
hudbu	v	oblasti	muzikoterapie	a	dokáže	
ukázat	cestu,	jak	hudbou	pomáhat	lidem.
	 Rozezněte	svůj	přirozený	hlas	ve	své	
celistvosti	a	pociťte	novou	sílu,	svobodu	
projevu,	 spojení	 s	 duší,	 tělem,	 dechem,	
srdcem	a	dalšími	lidmi.
	 Dánská	zpěvačka	a	umělkyně	využívá	
své	 bohaté	 zkušenosti	 s	 hudbou	 (jazzo-
vá	a	folková	tvorba,	šamanské	a	rituální	
písně,	zvukové	meditace,	intuitivní	léčivé	
koncerty)	a	propojuje	je	s	terapeutickou	
praxí.	 Vystudovala	 magisterský	 umě-
lecký	 a	 program	 muzikoterapie	 na	 Uni-
verzitě	 v	 Aalborgu	 a	 od	 roku	 2008	 se	
věnuje	 muzikoterapii	 při	 práci	 s	 umíra-
jícími	 v	 Hospici	 Vangen.	 Vede	 kreativní	
workshopy	 zaměřené	 na	 celostní	 pří-
stup	k	hlasu	a	využití	jeho	síly	(technika	
mocného	hlasu	–	„Whole	Voice	Works“).	
Ve	Španělsku	vyučovala	muzikoterapeuty	
se	zaměřením	na	rodinné	vztahy	a	v	Itálii	
onkologickou	 muzikoterapii.	 Je	 členkou	
Dánské	 muzikoterapeutické	 asociace	
a	Dánské	psychoterapeutické	asociace.

	 Její	 celostní	přístup	k	hlasu	zahrnuje	
fyzické,	 psychologické,	 sociální	 a	 spiri-
tuální/existenciální	 prvky.	 Vytváří	 bez-
pečný,	 nehodnotící	 prostor	 a	 hluboké	
porozumění	 plné	 soucitu.	 Ukazuje,	 jak	
propojit	své	nitro	s	okolním	světem.	Sig-

ne	 používá	 tělo,	 dech,	 uvědomění	 a	 pě-
vecké	 techniky	 ke	 zjemnění	 i	 probuzení	
síly	hlasu	a	zapojení	totálního	hlasového	
rejstříku.	Pracuje	s	 improvizací	a	střídá	
relaxační	 a	 aktivizační	 činnosti,	 což	 má	
pozitivní	vliv	na	náš	nervový	systém.
	 Večerní	 koncert proběhne	 v	 pátek	
1.	 10. 2021 ve 20 hodin	 ve	 Velkém 
sále MěKS,	Mlýnská	152,	Tišnov,	a	na-
váže	na	něj	hudební workshop	v	termínu	
2.–3. 10. 2021,	 také	 ve Velkém sále 
MěKS Tišnov.	 Toto	 netradiční	 setkání	
se	uskuteční	v	rámci	projektu	Kokopelli,	
který	 pořádá	 spolek	 The	 MÚZY,	 z.	 s.,	
a	 který	 je	 realizován	 za	 podpory	 města	
Tišnova,	partnerem	je	MěKS	Tišnov.
	 Více	informací	naleznete	na	www.the-
muzy.cz.	Přihlášky	na	workshop	můžete	
již	nyní	zasílat	na	e-mail:	info@themuzy.
cz.	Kapacita	workshopu	je	15	účastníků.
	 Cena	vstupenek	na	koncert	230	Kč	zá-
kladní	vstupné,	180	Kč	snížené	vstupné.	
Cena	workshopu	3	490	Kč.

kultura

SIgNe mArIe lINdSTrøm
Pavlína Mariánková

www.themuzy.cz

01
10 20

21

Signe Marie
lindStrøM

dánská zpěvačka a terapeutka

koncert – 20.00 hod.
velký sál MěkS tišnov 

/ Mlýnská 152

workshop
2.–3. 10. 2021

velký sál MěkS tišnov 
/ Mlýnská 152
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	 Emílie Vallová	 (*1949),	 44	 let	 reha-
bilitační	pracovnice	a	tišnovská	 legenda	
rehabilitační	 péče	 s	 postiženými	 dětmi.	
Šíře	 jejích	 malých	 pacientů	 pokrývá	 ce-
lou	republiku	i	zahraničí.	I	během	našeho	
setkání	odchází	návštěvy	a	zní	telefoná-
ty…	 Paní	 Vallovou	 vyhledávají	 rodiny	
z	 jižních	 Čech,	 stejně	 jako	 ze	 severní	
Moravy,	 z	 Prahy	 i	 ze	 Švýcarska.	 I	 naší	
redakci	 věnovala	 svůj	 čas	a	 citlivou	po-
zornost.	Pravda,	 s	 rázností	 a	 slovníkem	
sobě	vlastním.	Ale	to	si	tato	dáma,	která	
svými	 zkušenostmi	 strčí	 do	 kapsy	 lec-
kterého	profesora,	může	dovolit.	Je	totiž	
svým	přístupem	a	praxí	jedinečná.	A	jedi-
ná.	Doufejme,	že	ne	poslední.	

Paní Vallová, jakpak jste se dostala 
ke své profesi? 
	 Paní	 Vallová	 od	 narození,	 hned	 jak	
pobrala	rozum,	chtěla	být	sestřička.	A	ni-
kdy,	za	celý	životní	vývoj,	mě	tahle	myš-
lenka	nepustila.	Naštěstí	mi	ale	osud	na-
hrál,	že	jsem	dle	požadavků	tehdejší	doby	
nemusela	 jít	 pracovat	 do	 zemědělství,	
střední	zemědělskou	školu	vychodil	můj	
starší	bratr,	a	já	mohla	absolvovat	Střed-
ní	a	Vyšší	zdravotnickou	školu	na	Jasel-
ské	v	Brně.	
	 Moje	 první	 zaměstnání	 bylo	 v	 jeslích	
na	Horové.	Tehdy	 tam	pracovaly	 jen	se-
střičky,	 protože	 zde	 byly	 děti	 už	 od	 půl	
roku	 života.	 Tam	 jsem	 brala	 s	 sebou	
i	 našeho	 nejstaršího	 syna.	 Po	 mateřské	
jsem	prošla	 různá	 oddělení	 v	 nemocnici	
i	na	poliklinice.	Tři	roky	jsem	dělala	zá-
stupy	za	mateřskou.	Ale	měla	jsem	velké	
štěstí,	protože	v	té	době	se	přišlo	s	léče-
ním	sonarem	 (ultrazvukem)	a	 tišnovská	
nemocnice	byla	zkušebním	pracovištěm,	
na	což	musela	být	na	čtyři	hodiny	denně	
vyčleněna	jedna	pracovní	síla.	A	mě	na	to	
místo	přijmuli	natrvalo.	Tak	jsem	se	do-
stala	na	rehabilitaci	a	byla	tam,	kde	jsem	
chtěla	být.	
	 Můj	tehdejší	nadřízený	primář	poznal,	
že	je	to	moje	hobby,	tudíž	mi	doporučil,	ať	
si	udělám	dálkově	roční	kurz	rehabilita-
ce.	Při	práci	jsem	tedy	udělala	nástavbu	
a	stala	se	ze	mě	rehabilitační	sestra.	

Dr. Vojta a jeho metoda 
Tady jste přišla do kontaktu s metodou 
dr. Vojty? Od koho máte tyto znalosti 
a praxi? 
	 Já	jsem	takový	typ,	který	chce	vždycky	
něco	nedosažitelného,	a	protože	druhého	
syna	jsme	měli	až	po	deseti	letech,	zača-
la	jsem	se	v	praxi	seznamovat	s	metodou	
dr.	Vojty.	To	bylo	v	60.	letech	skrze	paní	
Klemovou	 z	 Olomouce,	 která	 spolupra-
covala	 s	 prof.	 MUDr.	 Václavem	 Vojtou	
v	Praze.	Vojtova	metoda	tu	nebyla	povo-
lena,	 protože	 jakožto	 nábožensky	 zalo-
žený	člověk	nedostal	tehdy	státní	grant,	
na	základě	kterého	mohl	prokázat	účin-
nost	 své	 metody	 praxí	 na	 stanoveném	
vzorku	 pacientů.	 Základy	 Vojtovy	 meto-
dy	 vznikly	 v	 50.	 letech	na	neurologické	
klinice	v	Praze	a	v	praxi	byly	osvědčeny	
v	 ústavu	 pro	 postižené	 děti	 v	 Železnici	
u	 Jičína.	 Experimentálně	 přišel	 na	 body	
a	 zóny,	 které	 je	 třeba	 stimulovat,	 aby	
usměrňoval	vývoj	pohybového	ústrojí	na-
rušeného	postižením.
	 Když	 odešel	 dr.	 Vojta	 v	 roce	 1968	
do	Německa,	navštěvovaly	ho	pak	české	
pracovnice	 v	 rámci	 turistických	 výletů	
a	vozily	od	něj	tajně	studijní	a	metodické	
materiály.	Ty	se	dovážely	tak,	že	byly	vle-
peny	na	turistických	leporelech.	A	z	nich	
jsme	se	z	vlastní	vůle	o	víkendech	v	 lé-

čebně	 v	 Teplicích	 vzdělávaly.	 Nás	 bylo	
tehdy	sedm.	
	 Já	sama	jsem	se	pak	vyškolila	přede-
vším	 na	 svém	 vlastním	 dítěti,	 protože	
můj	druhý	syn	 je	díky	špatnému	porodu	
kvadruspastik,	 kterého	 jsem	 tehdy	 ale	
nerozcvičila.	 Školila	 jsem	 se	 u	 dr.	 Vojty	
osobně	a	v	roce	1991	jsem	u	něj	složila	
i	zkoušku.	

Používáte Vojtovu metodu přes čtyři-
cet let. Jsou jiné metody méně účinné? 
	 Já	 už	 jsem	 zažila	 za	 svůj	 život	 straš-
ně	moc	metod.	Čínská	medicína,	 reflex-
ní	 terapie,	 kinezioterapie,	 hipoterapie...	
Problém	 je,	 že	 je	 to	 všechno	 strašlivě	
předražené	 a	 ti	 rodiče	 to	 za	 to	 dají.	 Já	
jsem	si	za	celý	život	nevzala	za	dítě	ani	
korunu,	protože	dělám	na	pojišťovnu.	Ale	
když	mají	rodiče	postižené	dítě,	tak	dají	
cokoliv,	 i	 kdyby	 měli	 jíst	 suchý	 chleba,	
i	kdyby	měli	 jet	do	Ameriky.	A	ti	 rodiče	
jsou	v	tomto	strašně	zneužíváni.	Problém	
je,	 že	 se	 tyto	metody	uplatňují	 na	 zdra-
vých	dětech.	Zdánlivě	to	pak	vypadá,	že	
mají	 úspěch,	 ale	 nezřídka	 jde	 o	 řešení	
na	základě	příliš	předčasných	a	přehna-
ných	očekávání	rodičů,	nebo	nesprávných	
informací	 a	 diagnóz	 lékařů	 vůči	 dětem,	
které	se	pak	rodiče	snaží	aktivizovat	dří-
ve,	než	k	tomu	dítě	přirozeným	vývojem	
samo	 dospěje.	 Celý	 národ	 dělá	 rehabili-
tace,	celý	národ	cvičí	vojtovku,	ale	95	%	
dětí	 to	 vůbec	 nepotřebuje.	 A	 těch	 5	%,	
co	 je	 špatně	 cvičených,	 skončí	 nakonec	
u	mě,	ale	zpravidla	pozdě	–	až	po	prvním	
roce	života.	Skutečně	postižené	dítě	musí	
začít	 cvičit	 do	9	měsíců	 od	narození,	 ji-
nak	 už	 je	 to	 špatně.	 Ale	 taky	 špatným	
a	zbytečným	cvičením	můžete	ze	zdravé-
ho	dítěte	udělat	chudáka.	Rodiče	v	tomto	
ohledu	mnoho	lékařů	nasměruje	nespráv-
ným	 směrem	 a	 pak	 dělají	 rehabilitaci,	
kterou	dítě	vůbec	nepotřebuje.	Bohužel,	
je	to	všechno	jenom	business.

Dá se říct, že co objevil dr. Vojta, je 
unikátní metoda?
	 To	je	a	je	jediná.	Současná	tzv.	třetí	ge-
nerace	ji	ale	modernizuje.	A	její	problém	
tkví	v	tom,	že	ve	snaze	o	zjemnění	nepří-
jemné	 stránky	 cvičení,	 kterou	 je	 bolest,	

náš rozhovor

KAždÉ díTě Je mOJe!
s emílií ValloVou o jedinečné a náročné rehabilitační Praxi

Vladimír Vecheta

Emílie Vallová ve svém království.
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se	 potom	 cvičení	 stává	 neúčinným.	 To	
dítě	 jim	 u	 toho	 nebrečí.	 A	 to	 je	 špatně.	
Já	 poznám,	 že	 když	 to	 dítě	 nebrečí,	 tak	
pořádně	nepracuje.	Protože	dítě	pořádně	
zatne	svaly,	jen	když	řve.	A	teprve	potom	
je	cvičení	účinné.	

Matičko, nebojte se, to dáme! 
Princip metody je dopomoci vývoji dí-
těte, když byl někde narušen. 
	 Zdravý	 vývoj	 dítěte	 ovlivňuje,	 zda	 se	
dítě	 pohybuje	 nebo	 nepohybuje.	 Zdra-
vé	 dítě	 se	 svým	 pohybem	 autostimuluje	
k	 vývoji.	 Pokud	 se	 nepohybuje,	 zakrně-
lo	by.	Proto	to	musíte	dělat	vy.	Cvičením	
nastavujete	 a	 stimulujete	 ta	 místa,	 kde	
zavádíte	dráhu,	kde	 je	porušená.	Zákla-
dem	je	přitom	držet	dítě	ve	výchozí	pozici	
pohybu.	 Když	 neudržíte	 výchozí	 polohu,	
tak	cvičíte	 špatně.	Nelze	 začít	 tam,	kde	
to	nebolí.	Nastavením	do	výchozí	polohy	
vyvoláte	dráhu	do	mozku,	kde	se	to	zřetě-
zí	a	vrátí	se	správný	impuls.	Je	to	strašně	
jednoduché,	ale	je	to	ohromná	věda.	
	 Já	 si	 každé	 dítě	 odcvičím,	 abych	 vidě-
la,	 jak	reaguje,	a	pak	učím	maminku,	jak	
to	má	dělat	ona.	Oni	musí	cvičit	čtyřikrát	
denně.	Hlavní	úspěch	Vojtovy	metody	je	ale	
v	tom,	že	maminka	pochopí,	o	co	jde.	A	to	
se	dělá	vlásek	po	vlásku	a	maminku	musí-
te	držet,	jinak	by	to	psychicky	nevydržela.

Vychováváte tedy rodiče, aby dokázali 
pracovat s dětmi. 
	 Přesně.	Vždycky	učím	matky,	jak	mají	
s	dětmi	cvičit.	Doporučuji	jim,	ať	si	to	na-
hrají,	protože	přijdou	domů	a	nic	nebudou	
vědět.	 A	 budou	 se	 trápit.	 Musím	 dostat	
matky	 ze	 stresu,	 který	 pro	ně	 postižení	
dítěte	představuje.	

Stojíme v místnosti, některými nazývané 
„síň slávy“. Pro paní Vallovou je to sál pří-
běhů, kde s pacienty a jejich rodiče shlíží 

desítky očí dětí, jejich bývalé a současné 
fotky, desítky poděkování. A paní Vallo-
vá sype z rukávu jeden příběh za druhým, 
často až neuvěřitelných změn, které daly 
kvalitní život dětem medicínsky odsou-
zeným k nepohyblivosti. Fyzioterapeutů 
vašeho stylu a úrovně…
	 ...	fyzioterapeutů	je	hodně,	ale	já	jsem	
poslední.	

Vaše kolegyně? 
	 Měla	jsem	deset	kolegyň	z	nemocnice,	
nevydržela	žádná.	Už	jsou	všechny	v	dů-
chodu.

co je kamenem úrazu, že toho nechají? 
	 Nedávají	 to	 psychicky.	 Z	 nás	 počáteč-
ních	sedmi	jsem	u	toho	taky	vydržela	jen	já.	

A co nástupkyně? 
	 No,	 tuhle	otázku	nemám	ráda.	Snažila	
jsem	se	řadu	let,	ale	už	jsem	to	vzdala.	Pro-
tože	to	musí	člověk	chtít	dělat.	Ale	jednu	
naději	mám:	před	 třemi	 roky	 se	mi	 ohlá-
sila	studentka	z	Velkého	Meziříčí	a	zača-
la	ke	mně	docházet.	A	musím	říct,	ta	má	
k	tomu	vztah	a	srdíčko.	Ona	je	pro	to	roze-
ná.	Když	to	bude	chtít	dělat,	půjde	ke	mně.	

Ocenění i zklamání
Od roku 1994 podnikáte, po dvaceti le-
tech, v roce 2014 jste získala ocenění 
Živnostník roku. Za co to bylo? 
	 Za	ty	děti.	To	byla	tehdy	prča.	Já	jsem	
vůbec	 nevěděla,	 že	 nějaký	 Živnostník	

roku	 existuje.	 Jednou	 jsem	 dostala	 ně-
jaký	 dotazník,	 že	 jsem	 byla	 navržena	
do	 soutěže,	 ať	 to	 vyplním.	 Tak	 jsem	 to	
vyplnila	a	zapomněla	na	to.	Najednou	mi	
přijde	papír,	 že	 jsem	se	dostala	do	 JMK	
výběru,	to	bylo	v	Continentalu,	takže	tam	
mám	 přijet.	 A	 když	 se	 vypravuju,	 volají	
mi,	 jestli	 přijedu,	 že	 pro	 mě	 něco	 mají.	
Zápisník	a	propiska	se	hodí	vždycky,	řek-
la	jsem	si.	Na	místě	jsme	měli	20	minut	
na	to	prezentovat	svou	firmu.	Já	šla	první	
a	 mluvila	 jsem	 tři	 čtvrtě	 hodiny.	 Nic	 se	
mnou	nesvedl	ani	Marek	Eben.	A	to	jsem	
neměla	nic	připraveného.	Jak	začnu	o	dě-
tech,	 je	 to	 nekonečný	 příběh.	 Nakonec	
jsem	 obdržela	 ocenění	 za	 1.	 místo.	 Pak	
se	 to	 samé	 opakovalo	 na	 celostátním	
kole	v	Praze.	To	bylo	v	přímém	přenosu	
a	všechny	moje	děti	se	na	to	dívaly.	

V jednom rozhovoru jste zmiňovala, že 
jste měla sen, že byste ještě chtěla sta-
cionář pro děti…. 
	 Už	je	to	nesplnitelný	sen.	Původně	jsem	
sháněla	 prostor	 v	 Tišnově,	 ale	 na	 městě	
nikdy	 nebyla	 vůle.	 Podívejte	 se,	 pokud	
bude	mít	někdo	z	těch	potentátů	postižené	
dítě,	tak	by	se	o	to	zasadil.	Mojí	nadějí	byl	
Tomáš	Komprs	a	ten	by	to	dotáhl,	protože	
moji	práci	zná	dobře	celé	roky.
	 Poslední	kapka	bylo,	když	se	na	Květ-
nické	uvolnilo	místo	(dřívější	kotelna,	poté	
klub	Podpalubí).	Tak	jsem	s	připraveným	
projektem	šla	na	město,	že	by	se	mi	to	líbi-
lo	jako	stacionářek	pro	šest	dětí	–	školku	
pro	postižené	děti	s	rehabilitací.	Na	sprá-
vě	majetku	mi	sdělili,	 že	 to	bude	školka.	
Ale	podvedli	mě	–	je	z	toho	centrum,	které	
na	tom	vydělává.	A	to	mě	znechutilo.	
	 Dobrým	 příkladem	 je	 ale	 krásný	 sta-
cionář,	 který	 mají	 ve	 Velké	 Bíteši.	 Tam	
mám	hodně	dětí,	které	 jsem	rozcvičova-
la.	 Vedle	 mají	 i	 speciální	 školu.	 A	 tam	
je	 schopná	 ředitelka,	 která	 už	 vyřídila	
spoustu	věcí.	A	ona	má	velkou	podporu	
města.	To	byl	můj	sen…	

Vzácných lidí je málo. Je škoda, aby-
chom je ztráceli.

Foto: Vladimír Vecheta

náš rozhovor

VOJTOVA meTOdA 

Světoznámý dětský neurolog prof. MUDr. Václav Vojta (1917 
až 2000) objevil reflexní metodu diagnostiky a léčby dětské 
mozkové obrny. Vojtova metoda čili metoda reflexní lokomo-
ce je soubor cvičení používaných k léčbě psychických a tě-
lesných poruch u dětí i dospělých. 

Stěna slávy – fotografie a poděkování rodičů malých pacientů.
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	 Voda	 je	 častým	 tématem	 lecjakých	
diskusí.	I	pokud	odhlédneme	od	politické	
roviny	 tohoto	 tématu,	 na	 problematiku	
vody	má	svůj	názor	každý.	Téma	vody	je	
hluboce	propojeno	s	naším	životem	i	his-
torií.	 Z	 biologického	 hlediska	 bez	 jejího	
dostatečného	přísunu,	zásob	a	distribuce	
nemůžeme	 žít	 a	 přežít.	 Z	 civilizačního	
hlediska	 se	 téměř	 veškerá	 historie	 lid-
stva	 odehrávala	 rovněž	 ve	 spojení	 s	 vo-
dou.	„Voda je vlastně nejhorší živel,“	oteví-
rá	debatu	v	kanceláři	brněnské	pobočky	
Českého	 hydrometeorologického	 ústavu	
(ČHMÚ)	hydroložka	Hana	Hornová	z	od-
dělení	 podzemních	 vod,	 „nejde před ní 
utéct, a přesto bez ní nemůžeme žít.“	Pro-
to	se	podíváme	na	téma	vody	z	hlediska	
našeho	 regionu	v	klíčové	otázce	–	hrozí	
nám	v	možné	brzké	době	potenciální ne-
dostatek zásob vody?	
	 Hlavní	 databanku	 informací ze sle-
dování povrchových i podzemních vod	
spravují,	 plní	 a	 vyhodnocují	 pobočky 
ČHMÚ.	Pro	Tišnovsko	je	to	samozřejmě	
ta	v	Brně-Žabovřeskách.	Celé	roky	jsem	
žil	 v	 sousední	 ulici,	 a	 tak	 jsem	 rád,	 že	
jsem	se	konečně	 jednou	podíval	 i	do	 je-
jích	útrob	za	skutečnými	odborníky	nejen	
na	sledování	počasí,	ale	i	na	vodu.	

co víme o vodě na Tišnovsku
	 „Informace o stavu podzemních vod 
a průtocích povrchových vod se systema-
ticky shromažďují od 70. let 20. stol., tedy 
cca 40 let,“	uvádí	Jana	Boráková	z	oddě-
lení	 povrchových	 vod.	 „Starší informace 
se týkají spíše jednorázových extrémních 

jevů, jako byly povodně nebo sucha,“	 ale	
ty	máme	zaznamenány	 jen	v	kronikách.	
„Exaktní data jsou doložitelná až poslední 
desítiletí.“	 To	 je	 oproti	 statistikám	 sle-
dování	vývoje	počasí	o	dost	kratší	doba.	
V	hodnocení,	zda	současný	stav	vod	od-
povídá	 nějakým	 starším	 cyklům,	 zda	
jsme	tu	v	minulosti	měli	horší	sucha	nebo	
naopak	vlhčí	prostředí,	se	tedy	pohybuje-
me	pouze	na	rovině	odhadů	a	spekulací,	
a	ty	nemají	statistici	příliš	v	lásce.	
	 „U podzemních vod můžeme desetiletý cy-
klus jednoznačně doložit,“	potvrzuje	přesto	
Hana	 Hornová	 jeden	 populární	 a	 i	 mezi	
laiky	 rozšířený	 názor	 o	 cyklickém stří-
dání dekád suchých a deštivých let.	
„Nejde sice přesně o desítiletí, ale za historii 
našeho sledování se v podzemních vodách 
takový cyklus opakuje,“ konstatuje	i	přes	
nesouhlasné	vrtění	hlavou	svého	kolegy	
Pavla	Coufala,	který	má	na	starosti	mo-
nitoring	 povrchových	 vod.	 „U povrcho-
vých vod takový cyklus doložený nemáme,“	
oponuje.	 „Proudění a rychlost reakce po-
vrchových vod na atmosférické změny jsou 
ovšem okamžité, zatímco u podzemních vod 
se změny v množství srážek projevují se 
značným zpožděním a dlouhodoběji.“
	 „Měli jsme tu velká sucha na přelomu 40. 
a 50. let, např. rok 1947,“	doplňuje	Hana	
Hornová.	„Další suchou dekádou byla léta 
sedmdesátá.“	 To	 mohu	 osobně	 potvrdit	
vzpomínkami	 na	 suchem	 rozpraskaná	
letní	pole,	kde	jsem	do	puklin	mohl	vložit	
ruku.	V	té	době	došlo	v	reakci	na	potřebu	
zajištění	zásobování	pitnou	vodou	brněn-
ské	aglomerace	k	projektu	výstavby	Vír-
ského	 oblastního	 vodovodu	 (VOV).	 Ten	
měl	 posílit	 dosavadní	 zásobování	 vodou	
ze	slábnoucích	zdrojů	v	Březové	nad	Svi-
tavou.	Než	však	k	dostavbě	a	zprovoznění	
došlo,	80.	léta	podzemní	zásoby	doplnila	
a	VOV	se	najednou	jevil	nadbytečným.	
	 „Suché ‚desítiletí‘ 90. let bylo uťato ka-
tastrofálními povodněmi na přelomu století 
(1996 na Moravě, 2002 v Čechách) a ty zas 
vystřídal extrémně suchý rok 2003,“	doplňuje	
„houpačku“	vodních	cyklů	Hana	Hornová.	
„Poslední desítiletí dosáhlo sucho extrémních 

a nikdy předtím nenaměřených maxim v roce 
2018.“	 „Toho roku v srpnu byly průtoky 
ve stanicích na Bobrůvce (Loučce) na historic-
kých minimech, která se nevyskytla více než 
čtyřicet let,“	 doplňuje	Pavel	Coufal	pohled	
i	ze	strany	povrchových	vod.	„V létě 2018 
vyschla Libochůvka a o prázdném korytu Bí-
lého potoka ve Veverské Bítýšce i starousedlíci 
konstatovali, že to nikdy nikdo neviděl za celý 
život,“	doplňuje	pochmurnou	informaci	i	fo-
tografiemi.	„Nicméně rok 2020 stačil k tomu, 
aby se zdroje podzemních vod vrátily v námi 
sledovaných místech na svou normální hladi-
nu, či místy spíše vykazují nadnormální stav, 
tedy vyšší hladiny, než je za dobu sledování 
doložen,“	 obrací	 kartu	na	 pozitivní	 stranu	
zpět	Hana	Hornová.	Cyklické	střídání	su-
cha	a	vlhka	v	naší	přírodě	je	tedy	více	než	
patrné.	 „V dlouhodobém horizontu čtyřiceti 
sledovaných let ale křivka objemu průtoku 
na námi sledovaných tocích přece jen klesá,“	
uzavírá	debatu	Jana	Boráková.	

Zdroje vody tedy máme či nemáme?
	 Analýza	statistických	dat	z	monitoringu	
povrchových	a	podzemních	vod	dává	jeden	
pohled	na	situaci	 aktuálního	stavu	hladi-
ny	vod,	jak	ale	konstatuje	Hana	Hornová,	
„nemáme prozkoumáno, jaký objem vody se 
skutečně v podzemí nachází“,	abychom	moh-
li	jednoznačně	konstatovat,	na	jak	dlouho	
a	při	jaké	spotřebě	její	zásoby	vydrží.	
	 S	touto	odpovědí	se	ale	nespokojí	plá-
novači	v	oblasti	vod.	A	tak	s	naší	otázkou	
postoupíme	 do	 komnaty	 hydrogeologů,	

reportáž

Voda
OhrOžuje TišnOvskO suchO?

Vladimír Vecheta

Vyschlá Libochůvka a Bílý potok.

Vodní zdroj.
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kteří	se	v	rámci	aktivního	výzkumu	musí	
dostat	kapacitě	zdrojů	vody	„na	zoubek“.	
Projekty	řešené	v	této	problematice	zpra-
vidla	 Českou	 geologickou	 službou	 (ČGS)	
pro	resorty	ministerstev	životního	prostře-
dí	a	zemědělství	se	nazývají	bilance	nebo	
rebilance zásob podzemních vod.	Jejich	
cílem	 je	 na	 základě	 exaktního	 výzkumu	
v	průzkumných	vrtech	kvantifikovat	vyu-
žitelné	množství	podzemní	vody	v	jednot-
livých	hydrogeologických	rajonech.
	 „Tišnovsko je z geologického hlediska 
velmi složitý region,“	 uvádí	hydrogeoložka	
Ludmila	Hartlová.	„I když Tišnov sám leží 
v údolní nivě řeky v neogenních usazeninách, 
většinu regionu zahrnuje geologicky zcela od-
lišné Svratecké krystalinikum,“	popisuje	ob-
tížnost	hodnocení	politického	regionu	jed-
notným	mustrem.	Tišnovsko	 je	rozděleno	
do	čtyř	hydrogeologických	rajonů,	přičemž	
klíčovým	 je	 tzv.	 Kuřimská	 kotlina.	 „Ta je 
velmi dobře prozkoumaná a zmapovaná, za-
tímco o situaci obcí na kopcích tedy v rámci 
krystalinika máme informací velmi poskrov-
nu.“	Kuřimská kotlina	zahrnuje	paleogen-
ní	a	neogenní	údolí	Svratky	a	jejích	přítoků	
od	Lomnice	přes	Tišnov	a	Kuřim	s	přesa-
hem	do	Jinačovic,	Řečkovic	a	Bystrce.	Jde	
více	méně	o	úpatí	okolních	vrchovin	zane-
sené	štěrky	a	písky	v	mocnosti	mnoha	de-
sítek	metrů.	Tato	geologická	skladba	dává	
regionu	 velký	 význam	 z	 hlediska	 poten-
ciálu	 zásob	 pitné	 vody.	 Závěrečné	 zprávy	
ČGS	z	opakovaných	rebilancí	proto	přináší	
pro	region	velmi	pozitivní	zprávu:	„hodno-
ta využitelného množství podzemních vod 
je 90	 l/s“	 (2010)	nebo	dokonce	 i	110	 l/s	
(2015).	„Skutečné odběry za rok 2014 do 32 
l/s tak nepřekračují, ale ani zdaleka nedosa-
hují limitů přírodních zdrojů.“

Kde voda přesto není
	 „V krystaliniku se ovšem nachází téměř 
výlučně voda puklinová. Nevytváří stabilní 
hladinu podzemní vody, ale protéká horni-
novým masívem a vyvěrá v povrchových 
zdrojích a pramenech,“	 mírní	 optimismus	
Ludmila	 Hartlová.	 „Takové zdroje vody 
jsou velmi citlivé na srážkové poměry a ex-
trémní výkyvy v suchých obdobích se pak 
projeví nedostatkem vody, který každoročně 
pociťují obce dosud zcela výlučně závislé 
na takovýchto mělkých a povrchových zdro-
jích, jako se tomu v posledních letech dělo 
v Bělči, Veselí nebo Vohančicích.“	Zejmé-
na	v	suchém	roce	2018	se	se	zpřísněným	
režimem	šetření	vodou	v	limitu	100	l/os./
den	 museli	 vyrovnat	 kromě	 zmíněných	
obcí	i	v	Maršově, Lažánkách, Braníško-
vě	nebo	Hvozdci.
	 „Nedostatek spodní vody se objevil až 
v posledních letech,“	 komentuje	 situaci	
v	obci	Zdeněk	Synek,	 starosta	Maršova.	
„Příčinou byla kombinace několika skuteč-
ností: období s výrazně nízkým úhrnem srá-
žek, vysoké teploty, což znamenalo i vyšší 
spotřebu především ve špičkách, a lokální 
zdroje se kapacitou ocitly na hraně potřeby,“	
popisuje	 Hana	 Librová,	 mluvčí	 Vodáren-
ské	akciové	společnosti	a.	s.	(VAS),	situa-
ci,	při	níž	Odbor	životního	prostředí	ORP	
jakožto	 vodoprávní	 úřad	 vydává	 opatře-
ní	 o	omezení	 spotřeby.	 „Situace v obci se 
zhoršuje i díky zvyšující se nebo vyšší život-
ní úrovni zejména nově příchozích obyvatel, 
což je typické v satelitních obcích kolem 
Brna,“	míní	Michaela	Košvicová,	starost-
ka	Hvozdce.	„Spotřeba a přístup ke spotře-
bě vody jsou u nich zcela odlišné. Bohužel 
se lidé často chovají velmi sobecky a nemají 
tendenci ani při vydání úředních nařízení 
nebo opatření něco měnit,“	 doplňuje	 i	 so-
ciální	 aspekt	 důvodů	problému	 se	 zdroji	
vody.	„Dá se říct, že 80 % lidí bere opatření 
vážně, 10 % se k tomu staví vlažně a zbytek 
na to kašle za každých okolností…“ 

Problémy nelze paušalizovat
	 Hořekovat	 nad	 neochotou	 jednotliv-
ců	 omezit	 se	 při	 nedostatku	 ohrožujícím	
ostatní	 nebo	 nadávat	 nad	 neschopností	
státu	či	úřadů	globálně	 řešit	můj	 lokální	
nekomfort	 není	 naštěstí	 vlastnost	 řady	
starostů	 i	 vodohospodářů.	 „Region Tiš-
novska, resp. členské obce Svazku vodovo-
dů a kanalizací Tišnovsko a městys Lom-
nice, jsou zásobovány převážně z vlastních 
podzemních zdrojů,“	 uvádí	 Hana	 Librová.	
„Mezi významnější zdroje regionu patří jí-
mací území Předklášteří, Lomnička, Čebín, 
Heroltice, Železné, Lažánky a Jinačovice. 

Do regionu je ve významně menším množství 
dodávána i voda z  VOV, což je voda povrcho-
vá. Podzemní voda z Březovského vodovodu 
je přivedena pouze do Skupinového vodovo-
du Drásov–Malhostovice. Voda z dálkových 
přivaděčů tvoří přitom pouze cca 20 %.“	Re-
gion Tišnovska je tedy ve vodních zdro-
jích výrazně soběstačný.	
	 „U nedostatků se tady jedná spíše o lo-
kální problémy jednotlivých zdrojů,“	uvádí	
Hana	Librová,	proč	je	zavádějící	hodnotit	
území	 podle	 příslušnosti	 k	 okresu	 nebo	
kraji.	Je	chybné	zveličovat	problémy,	kte-
ré	 se	 regionu	 nedotýkají,	 jen	 proto,	 že	
je	Tišnovsko	„házeno	do	stejného	pytle“	
s	vyschlým	Pohořelickem	nebo	jihem	Mo-
ravy,	jak	se	to	často	děje	v	médiích.	

A řešení… 
	 Každá	z	obcí	se	se	svou	lokální	situa-
cí	musí	dnes	i	do	budoucna	vyrovnat	dle	
vlastních	podmínek.	„Důležitým aspektem 
je stáří a dostatečnost vrtů a pokles jejich 
vydatnosti,“	 uvádí	 Michaela	 Košvicová	
technický	 důvod	 pro	 nový hluboký vrt,	
což	je	řešení,	ke	kterému	sáhli	v	Maršově	
i	 Veselí.	 Pro	 některé	 obce	 se	 však	 jako	
perspektivnější	 jeví	 před	 spoléháním	 se	
na	vlastní	zdroj	napojení na	 rozsáhlejší	
skupinový	nebo	oblastní vodovod.	K	to-
muto	kroku	se	nakonec	i	přes	vlastní	nový	
vrt	rozhodli	ve	Hvozdci	nebo	se	připravu-
je	ve	Vohančicích.	Napojit	se	na	dálkový	
VOV	by	pak	mělo	smysl	u	obcí,	které	leží	
na	jeho	trase,	jako	např.	Běleč.	„Vždy zde 
ale hraje roli ekonomická nákladnost provo-
zu spojená s vytláčením vody do vodojemů,“	
uvádí	Marie	Brázdová,	starostka	Lomni-
ce,	proč	není	zdánlivě	jednoduché	řešení	
s	napojením	na	velké	vodovody	vždy	tím	
nejvhodnějším,	např.	pro	lokalitu	Veselí.	
	 Zásoby	 a	 zdroje	 vody	 náš	 region	 dle	
exaktních	zjištění	dosud	v	míře	dostateč-
né	má.	Jde	o	to	rozumně	s	nimi	hospoda-
řit	a	přitom	nezlehčovat	ani	nezveličovat	
lokální	potíže.	Chraňme	si	zdroje	i	zemi,	
z	níž	je	získáváme.

Foto: Vladimír Vecheta
a archiv ČHMÚ Brno
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Kuřimská kotlina.

Odbočka Vírského vodovodu nad Lomnicí.
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	 Vranov	má	většina	z	nás	spojen	spíše	
s	 okolím	Brna	než	 s	Tišnovskem.	Přesto	
za	dobu,	co	je	tato	obec	od	roku	2020	čle-
nem	Dobrovolného	svazku	obcí	Tišnovsko,	
jsou	 její	 osudy	 spjaty	 s	Tišnovem	o	něco	
úžeji.	 A	 protože	 Vranov	 není	 jen	 tak	 ně-
jaká	dědina	„za	Kuřimí	a	Babím	 lomem“,	
ale	velmi	atraktivní	cíl,	stojí	za	to	se	tam	
vydat.	Tím	spíše,	že	hlavní	vranovská	pouť	
připadá	 na	 8. září,	 a	 tak	 je	 tento	 měsíc	
na	Vranově	nejnavštěvovanějším	ze	všech.	

Magický bod
	 Vranov	 je	 především	 poutním mís-
tem.	 Tato	 spojitost	 obce	 s	 nábožensky	
laděnými	akcemi	a	poutěmi	byla	zejména	
pro	starší	generaci	Brňáků	takřka	syno-
nymem.	Legenda	o	zdejším	kostele Na-
rození Panny Marie říká,	že	na	počátku	
příběhu	vranovského	kostela	bylo	zázrač-
né	zjevení	Panny	Marie	šlechtici	Vilémo-
vi,	 který	 (stižen	 oční	 vadou)	 zabloudil	
v	hlubokém	lese.	Když	se	v	úzkosti	modlil	
k	Matce	Boží	a	prosil	o	záchranu,	zjevila	
se	mezi	dvěma	duby	Svatá	Panna,	a	ne-
jenže	 mu	 ukázala	 cestu,	 ale	 i	 uzdravila	
jeho	 oči.	 Soška	 Panny	 Marie	 v	 podobě,	
v	jaké	se	zjevila,	měla	zůstat	po	zázraku	
mezi	duby;	Příběh	 je	vztažen	 již	k roku 
1240	a	Vilém	pak	nechal	na	místě	posta-
vit	dřevěný	kostelík,	v	němž	sošku	umís-
til.	 Místo	 rychle	 dosáhlo	 věhlasu,	 proto	
zde	 byl	 postaven	 zděný	 gotický	 kostel.	
Ani	 ten	 však	 poutníkům	 nedostačoval,	
proto	roku	1630	majitelé	panství,	kníža-
ta	z	Lichtenštejnu,	nechali	vystavět	nový	
raně	 barokní	 kostel	 včetně	 klášterního	
komplexu	 paulánů	 a	 lichtenštejnské	 ro-
dové	krypty.
	 Gotická	plastika	Panny	Marie	umístě-
ná	 v	 chrámu	 je	 jednou	 z	 nejvzácnějších	
památek	 tohoto	 druhu	 na	 Moravě	 a	 mi-
mořádná	je	i	svým	provedením	–	Maria	je	
vyobrazena	bez	dítěte	jako	dívka	líbezné	
tváře	 v	 modrém	 šatě,	 v	 postoji	 pokorné	
modlitby,	s	ne	zcela	sepjatýma	rukama.
I	 pro	 generace	 nadcházející	 a	 současné	
je	Vranov	velmi	malebným	výletním	mís-
tem.	 Jak	 pro	 svoji	 polohu	 blízko	 Brnu,	
a	přesto	v	lesnaté	krajině,	tak	jako	snazší	
východisko	k	oblíbené	a	známé	rozhled-
ně	na hřbetu Babí lom	(562	m	n.	m.).	

	 A	tak	dnes	oba	tyto	pohledy	–	duchov-
ní	i	turistický	–	na	Vranov	jako	na	cíl	se	
prolínají	v	projektech	přibližujících	krásu	
i	hloubku	tohoto	místa	každému	součas-
nému	návštěvníkovi,	který	chce	jedineč-
nost	genia	loci	Vranova	vnímat.	

Sedmiradostná poutní cesta
	 S	rozvojem	obliby	nových	forem	turisti-
ky,	zejména	putování	krajinou	po	obnovo-
vaných	nebo	starých	cestách	a	stezkách,	
které	 v	 minulosti	 spojovaly	 místa	 jak	
z	 obchodních,	 tak	 duchovních	 důvodů,	
přispěl	 k	 obohacení	 vranovského	 okolí	
projekt	manželů	Jordanových	z	České.	Je	
jím	Poutní cesta Sedmi radostí Panny 
Marie.	 Vznikla	 v	 roce	 2018	 za	 podpory	
obcí	mikroregionu Ponávka	 jako	obno-
vená	historická	poutní	cesta	procházející	
obcemi	 Českou	 a	 Lelekovicemi	 na	 ma-
riánské	poutní	místo	Vranov.	
	 Počátečními	 body	 poutní	 cesty	 je	 ně-
kolik	informačních	panelů,	které	najdeme	
v	 okolí	 železniční	 zastávky	 Česká.	 Jeden	
je	u	kaple	Panny	Marie	růžencové	v	Čes-
ké.	Druhý	nalezneme	u	vlakového	nádraží	
na	lelekovické	straně	trati	a	třetí	je	na	sa-
motné	lelekovické	návsi	pod	hradním	návr-
ším	s	kostelem	sv.	Filipa	a	Jakuba.	To	aby	
bylo	 možno	 k	 dopravě	 na	 počátek	 trasy	
zvolit	vlak,	autobus	nebo	auto.	
	 Na	lelekovické návsi	si	neopomeneme	
povšimnout	i	bronzové	makety	někdejšího	
hradu,	což	pro	nás	může	být	motivací	vy-
stoupat	ještě	i	na	výšinu	s	kostelem.	Ro-
mánský kostel	 z	pol.	13.	století	 je	 ještě	
starší	 než	 sousední	 hrad	 ze	 14.	 století.	
Na	 rozdíl	od	něj	však	dodnes	stojí.	Hrad	

zanikl	 brzy	 po	 postavení	 a	 teprve	 v	 80.	
letech	20.	století	byl	vykopán	při	archeo-
logickém	průzkumu.	Dnes	hrad	připomíná	
nadzemní	půdorys	některých	staveb.	
	 Lelekovický	kostel	je	koneckonců	dob-
rým	 východiskem	 pro	 další	 pokračování	
poutní	cestou	„Sedm	radostí	Panny	Marie“,	
protože	 první	 zastavení	 cesty	 se	 nachází	
v	ulici	Za	Kostelem.	Tam	už	nás	dovedou	
hnědé směrovky s logem.	 Zastavení	 je	
na	 trase	na	Vranov	 celkem	sedm,	 jak	už	
sám	 název	 napovídá,	 a	 mají	 podobu	 tři	
metry	vysokých	kamenných	stél	–	božích	
muk.	Drobné	kapličky	z	umělého	kamene,	
jejichž	autorem	je	kameník	Jiří	Zimovčák,	
jsou	zdobeny	obrazy	lelekovického	malíře	
a	výtvarníka	Milivoje	Husáka	a	každé	za-
stavení	je	doplněno	dřevěnou	lavičkou.	
	 Sedm	 zastavení	 „sedmi	 radostí“	 je	
inspirováno	 tzv.	 radostnými	 tajemstvími	
modlitby	 růžence,	 což	 byl	 po	 staletí	 ob-
líbený	doprovod	modlitby	na	duchovních	
poutích,	 a	dalšími	 biblickými	a	křesťan-
skou	tradicí	doloženými	událostmi	ze	ži-
vota	Ježíšovy	matky	Marie:	

pOuTNí ceSTOu NA VrANOV u BrNA
a mariánská triáda moraVského krasu

Vladimír Vecheta

Samovýčep pro dobré lidi.

Vranov z vyhlídky Nekonečno.
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1.  Zvěstování Panně Marii – lokalita 
Nad Lelekovicemi

2. Ježíšovo narození – lokalita Paseky
3.  Klanění svatých Tří králů – lokalita 

U Studánky
4.  Nalezení dvanáctiletého Ježíše 

v chrámu – lokalita U Obrázku
5.  Zmrtvýchvstání Páně – lokalita 

K Františkovi
6.  Seslání Ducha svatého – lokalita 

U Buku
7.  Nanebevzetí a korunování Panny 

Marie – lokalita U Nekonečna

	 Tato	tradice	je	v	lidové	zbožnosti	méně	
obvyklá	 než	 daleko	 rozšířenější	 křížové	
cesty	a	 s	nimi	 i	 v	křesťanství	nadměrně	
zdůrazňovaný	akcent	na	utrpení	a	bolest.	
Křesťanství	má	však	nést	poselství	rados-
ti	 a	 to	 tato	 cesta	 vedená	 navíc	 krásnou	
krajinou	evokuje	sama	od	sebe.	Obdobnou	
sérii	kaplí	„Radostí	Panny	Marie“	najde-
me	např.	v	bývalém	poutním	areálu	v	ro-
dišti	bratří	Čapků	v	Malých	Svatoňovicích	
ve	 východních	 Čechách.	 Obnovena	 byla	
i	Mariánská	Radostná	cesta	ve	Křtinách.	
	 Celá	trasa	cesty	je	od	prvního	po	sed-
mé	 zastavení	 dlouhá	 2,8 km,	 od	 leleko-
vického	po	vranovský	kostel	4,5 km.	Pro-
tože	ani	aplikace	Mapy.cz	dosud	nevzala	
existenci	této	trasy	na	vědomí	a	na	mobi-
lu	najdete	v	mapě	uvedená	jen	jednotlivá	
zastavení	jako	solitérní	kříže	bez	souvis-
lostí,	musíme	se	při	putování	na	správné	
cestě	 držet	 pomocí	 směrovek.	 S	 poutní	
cestou	 se	 prolíná	 v	 některých	 úsecích	
i	 místní	 stezka	 Krajem říčky Ponávky	
značená	dvojitou	modrou	vlnovkou.	
	 Vedle	krásné	přírody	a	duchovního	roz-
měru	jsou	na	trase	i	další	zajímavé	prvky.	
U	třetího	zastavení	je	to	obnovený	pramen	
nazvaný	Studánka	smíření.	Sedmé	zasta-
vení	je	situováno	na	lokalitu	Nekonečno.	
Toto	místo	je	vedle	krásného	výhledu	ozdo-
beno	z	již	dřívějších	aktivit	svazku	Ponáv-
ka	dřevěnou	plastikou	konstrukcí	„Pohled 
za nekonečno“.	Mnohovýznamová	symbo-
lika	této	struktury	je	vyložena	na	tabulce	
umístěné	na	plastice.	A	je	odtud	především	
krásný	výhled	na	cíl	 trasy	–	poutní	areál	
a	kostel	na	Vranově.	
	 Žízní	 znavenému	poutníkovi	pak	přijde	
vhod	ještě	jedna	ryze	„neduchovní“	lokali-
ta,	kterou	se	před	nedávnem	stal	Samový-
čep pro dobré lidi	hned	na	okraji	Vranova	
ve	 směru	 našeho	 příchodu	 od	 Lelekovic.	
Areál	 se	 samoobslužným	 výčepem	 a	 far-
mářskou	 prodejnou,	 herními	 prvky,	 par-
kovištěm	a	dalšími	 stánky	obhospodařuje	
sousední	farma Na Gruntě.	K	dispozici	je	

i	sousední	restaurace,	penzion	a	pivo	z	do-
mácího	farmářského	pivovaru!	
	 Historickou	poutní	cestu	doplňují	po-
znávací stezka v Lelekovicích	s	vyhlíd-
kou	na	obec	a	kostel	sv.	Filipa	a	Jakuba.	
Druhá	poznávací	stezka	je	vedena	kolem 
Vranova,	kde	nabízí	vyhlídku	na	panora-
ma	kostela	s	klášterem	a	u	lichtenštejn-
ského	památníku	napojení	na	historickou	
poutní	cestu	z	Brna,	Králova	Pole.
	 Informace	k	Sedmiradostné	cestě	najde-
te	na	webu	www.sedmiradostnacesta.com.	

Mariánská triáda
	 Vranov	leží	na	západním	okraji	zajíma-
vé	série	významných	mariánských	pout-
ních	míst	Blanenska.	Vedle	chrámu	Naro-
zení	Panny	Marie	na	Vranově	je	to	chrám	
Jména	Panny	Marie	ve	Křtinách	a	kostel	
Panny	 Marie	 Bolestné	 ve	 Sloupu.	 Této	
trojici	se	říká	Mariánská triáda	a	vedle	
významných	duchovních	míst	křesťanské	
tradice	 představuje	 sérii	 velevýznam-
ných	 architektonických skvostů,	 které	
ozdobily	a	leckdy	proměnily	malé	vesnice	
uprostřed	Moravského	krasu	ve	vyhledá-
vaná	a	navštěvovaná	centra.	
	 Vedle	 již	 zmíněného	 Vranova	 jsou	 to	
především	 Křtiny.	 Jedno	 z	 nejnavště-
vovanějších	 poutních	 míst	 na	 Moravě		
a	od	roku	2008	národní	kulturní	památka	
ČR.	 I	když	 získaly	dnešní	podobu	podle	
návrhu	 architekta	 Jana	 Blažeje	 Santi-
niho-Aichela	 v	 letech	 1728–1750,	 jsou	
Křtiny	známé	právě	mariánskými	poutě-
mi	ke	kamenné	gotické	skulptuře	mado-
ny	už	od	roku	1340.	
	 Křtinský	kostel	je	pozoruhodným	kom-
plexem.	 Nejde	 vlastně	 o	 jeden,	 ale	 dva	
do	sebe	vrostlé	kostely.	Původně	zde	totiž	
stály	 dvě	 stavby	 –	 farního	 a	 klášterního	
kostela,	 a	 při	 pozdějších	 barokních	 pře-
stavbách	byla	snaha	neustále	pozici	chrá-
mů	na	těchto	místech	zachovat.	I	posvátná	
socha	madony	se	stěhovala	z	jednoho	chrá-
mu	do	druhého,	podle	toho,	který	z	nich	byl	
v	lepším	stavu.	Při	samotné	přestavbě	ros-

tl	nový	chrám	okolo	ještě	nezbořených	tro-
sek	staršího.	 Jako	by	stavitelé	úzkostlivě	
bděli	 nad	 neporušeností	 místa	 původních	
staveb,	byť	to	z	hlediska	výstavby	zname-
nalo	velmi	náročné	stavební	práce	na	složi-
tém	podloží	a	členitém	reliéfu	místa.	Nejen	
v	tomto	ohledu	se	křtinskému	chrámu	při-
suzují	dosud	neobjasněná	tajemství.	
	 Poutní	 areál	 sestává	 z	 centrálního 
kostela Jména Panny Marie	na	půdory-
su	řeckého	kříže,	orientovaného	na	sever,	
na	východní	straně	na	něj	navazuje	ambi-
tové	 nádvoří	 s	 věžovou	kaplí sv. Anny,	
která	 měla	 mít	 protějšek	 v	 nikdy	 nepo-
stavené	 západní	 kapli	 sv.	 Josefa	 rovněž	
s	ambitem.	Severně	od	kostela	se	nachá-
zí	proboštství,	přestavěné	zčásti	na	no-
vorenesanční	 zámek.	 Dnes	 je	 součástí	
Školního	lesního	podniku	Masarykův	les	
Křtiny	Mendelovy	univerzity	v	Brně.
	 Nejmladším	a	možná	nejméně	známým	
je	 mariánské	 poutní	 místo	 ve	 Sloupě 
v Moravském krasu.	 Zdejší	 chrám	 Pan-
ny	Marie	Bolestné	byl	vystavěn	až	v	letech	
1751–1754.	 Motivem	 se	 stalo	 zázračné	
uzdravení	dcery	místního	mlynáře,	u	nějž	
měl	rájecký	hrabě	Karel	Ludvík	z	Rogen-
dorfu	uloženu	gotickou	sochu	Panny	Marie	
Bolestné,	kterou	získal	od	brněnských	mi-
noritů.	Jak	už	to	chodí,	zvěst	o	zázraku	za-
čala	lákat	množství	poutníků.	Na	náklady	
hraběnky	 Karoliny	 z	 Rogendorfu	 tak	 pro	
ně	 vyrostl	 současný	 kostel.	 Má	 půdorys	
tvaru	želvy	a	nejnápadnější	je	jeho	západní	
průčelí	se	dvěma	čtyřicetimetrovými	(!)	vě-
žemi.	I	provedení	fasády	je	typické	–	kostel	
je	modrobílý.	Hlavním	poutním	dnem	je	zde	
pátek	před	Květnou	nedělí,	hovorově	nazý-
vaný	„Květný	pátek“.
	 Propagaci	 poutních	 kostelů	 se	 v	 po-
sledních	letech	věnuje	senátorka	a	býva-
lá	 boskovická	 místostarostka	 Jaromíra	
Vítková,	která	vlastním	nákladem	připra-
vila	i	propagační	materiály.

Foto: Vladimír Vecheta

tic

Křtiny.

Sedmé zastavení poutní cesty.
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INZERCE

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

chcete pexeso Tišnova?	Vyzvedněte	si	hrací	
kartu	v	TIC	a	udělejte 3 jednoduché věci:
•		navštivte	aktuální	výstavu	v	Muzeu	města	

Tišnova	
•		vypůjčte	si	knihu	v	Městské	knihovně	Tišnov
•		prohlédněte	si	výstavu	v	Galerii	Josefa	

Jambora

Za	každou	návštěvu/zápůjčku	dostanete	razítko	
do	hrací	karty	a	tu	pak	v	TIC	vyměníte	za	pexeso	
s	 fotkami	 Tišnovska.	 Razítka	 můžete	 sbírat	 až	
do 30. 11. 2021.

Podařilo se vám vyfotit krásnou nebo něčím zajímavou fotku 
z Tišnova a okolí?	Zapojte	ji	do	soutěže:

1.	místo:	 2 vstupenky do Sono centra Brno
	 	 	(Adventní	Gospely	2021/	Stella	Jones	a	The	Christmas	

Gospel	Singer,	23.	12.	2021)
2.	místo:	 	Tišnov a okolí z nebe
	 	 (kniha	plná	zajímavých	leteckých	fotografií)
3.	místo:	 111 výletů pro Český rozhlas Brno
	 	 (Petr	Vejrosta)

Fotografie	zasílejte	e-mailem	na	tic@
kulturatisnov.cz	nebo	předávejte	
osobně	v	TIC	Tišnov	do 30. 11. 2021	
v	nezmenšené	velikosti.
Při	dodání	více	fotografií	soutěží	každá	
samostatně.	Zasláním	fotografie	
do	soutěže	autor	souhlasí	s	jejím	
použitím	pro	účel	prezentace	ORP	
Tišnov	na	webu,	sociálních	sítích,	
pro	přípravu	informačních	a	pro-
pagačních	materiálů	TIC	Tišnov.

Více	o	soutěži	na	www.tictisnov.cz.
fOTOsOuTěž O CENy

fotosoutěž o ceny ZÍsKeJ PeXeso!
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tišnovsko

Základní fakta
	 Obec	 Bukovice	 se	 nachází	 v	 oblasti	
Hornosvratecké	vrchoviny,	v	nadmořské	
výšce	450–480	m	n.	m.	Leží	na	 severo-
východní	 straně	 mírného	 návrší,	 zhruba	
9	km	 od	 města	 Tišnova.	 Její	 katastrální	
území	je	zároveň	hranicí	oblasti	ORP	Tiš-
nov,	 sousedící	 obec	 Brťov–Jeneč	 spadá	
již	pod	okres	Blansko.	Katastrální	území	
Bukovice	u	Rohozce	má	rozlohu	356	ha.
	 V	 obci	 trvale	 žije	 84	 obyvatel.	 V	 po-
sledních	pěti	letech	jejich	počet	podstatně	
stoupá	hlavně	kvůli	nové	výstavbě.	Díky	
tomu	obec	i	výrazně	omládla	–	vždyť	jen	
v	 loňském	roce	se	 zde	narodily	 tři	 děti!	
Obec	se	naštěstí	včas	podílela	na	projek-
tu	 Dobrovolného	 svazku	 obcí	 Tišnovsko	
–	děti	tak	navštěvují	svazkovou	MŠ	Ven-
kov,	která	sídlí	v	Železném	u	Tišnova.

Historie obce
	 Podle	Bukovice	se	nazývala	vladycká	
rodina	 Bukovců	 z	 Bukovice.	 Nejstarší	
písemná	 zmínka	 o	 obci	 pochází	 z	 roku	
1255,	kdy	se	vladyka	Vojtěch	z	Bukovice	
uvádí	jako	svědek	na	listině	pro	žďárský	
klášter.	Dle	místní	pověsti	byli	původní-
mi	obyvateli	držitelé	čtyř	dvorců,	jejichž	
rozdělením	údajně	 vznikla	nynější	 obec.	
Část	Bukovice	patřila	od	roku	1459	kláš-
teru	tišnovskému,	který	ji	roku	1749	vý-
měnou	pustil	panství	lomnickému.	Druhá	
část	náležela	roku	1549	k	panství	černo-
horskému.
	 Na	území	obce	se	nachází	kaplička	za-
svěcená	sv.	Anně,	která	v	roce	2005	pro-
šla	 rekonstrukcí	 včetně	 šindelové	 stře-
chy	a	automatického	zvonicího	zařízení.	
Od	roku	1938	je	v	obci	umístěn	mramo-

rový	 kříž	 na	 památku	 padlých	 občanů	
za	1.	světové	války.
	 Z	historických	památek	můžeme	ještě	
zmínit	tři	křížové	kameny.	Jeden	z	nich	se	
nachází	 přímo	 ve	 středu	 obce	 nedaleko	
kapličky,	 ještě	 je	 na	 něm	 rozeznatelný	
reliéf	golgotského	kříže.	

Kultura v obci
	 I	 nás	 samozřejmě	 poslední	 rok	 „co-
vidu“	 zastavil	 a	nyní	 se	 teprve	vše	opět	
probouzí	a	snad	už	vrací	do	normálu...	
	 Tradičně	 jsou	 v	 Bukovici	 pořádány	
následující	 kulturní	 akce	 –	 Košt	 nejlep-
ší	slivovice	z	Bukovice,	Dětské	rybářské	
závody,	Pouťová	mše	a	Pouťová	zábava,	
Drakiáda	a	Zakončení	roku.	
	 V	 posledních	 letech	 výrazně	 přibylo	
dětských	 akcí	 –	 pořádali	 jsme	 výtvarná	
odpoledne,	tvůrčí	dílničky.	Povedlo	se	za-
ložit	nové	tradice	–	například	Dětský	den	
či	 Rozsvícení	 vánočního	 stromku,	 Jarní	
úklid	okolí	obce	i	krajské	silnice.
	 Díky	 chalupářům	 obec	 nejvíce	 ožívá	
v	období	letních	prázdnin	–	proto	ve	spo-
lupráci	s	místním	pohostinstvím	chystá-
me	nejrůznější	oživení	víkendových	veče-

rů	–	grilování,	menší	hudební	vystoupení,	
přednášky	a	další.	
	 Jsme	velmi	vděční,	že	se	u	nás	povedlo	
propojit	 rodáky	 i	 nové	 obyvatele,	 chalu-
páře	 i	 trvale	 žijící	 a	 za	 podílu	 každého	
z	nich	Bukovice	žije	společensky	a	vzkvé-
tá.	 Nejhezčím	 příkladem	 je	 Velikonoční	
mrskut	–	kdy	různorodá	skupinka	kluků	
a	mužů	z	domů	i	chat,	někdy	dokonce	i	je-
jich	návštěvy	–	vždy	však	všichni	dohro-
mady	 –	 obchází	 vesnici	 dům	 za	 domem	
a	s	každou	paní	domu	si	najdou	chvilku	
posedět	a	povykládat.	

Okolí obce
	 Velkou	devízou	obce	je	její	blízké	okolí.	
Z	obce	je	výhled	do	údolí	města	Tišnova,	
v	blízkosti	 jsou	tři	rybníky,	pastviny	pro	
koně,	louky,	sady	i	lesy.	Ty	jsou	momen-
tálně	bohužel	zasažené	kůrovcovou	kala-
mitou	a	krajina	se	 tak	po	mnoha	 letech	
výrazně	proměňuje.	Tam,	kde	jsme	ještě	
nedávno	míjeli	hluboký	les	s	temnými	la-
gunami,	je	otevřené	údolí	plné	světla.
	 Oblíbeným	 vycházkovým	 cílem	 míst-
ních	 je	 rybník	 pod	 Myšníkem,	 který	
v	roce	1998	založil	Ing.	Haška.	Na	druhé	
straně	obce,	na	okraji	 luk,	 láká	k	odpo-
činku	Památník	lesa	s	odpočívadlem	vě-
novaný	místním	lesům.	

Budoucnost
	 Rádi	bychom	pokračovali	ve	zvelebová-
ní	obce	i	jejího	okolí.	Chceme	být	dobrými	
hospodáři	a	udržet	obec	funkční	a	uprave-
nou.	Vzhledem	k	věkovému	složení	obyva-
telstva	 se	 stále	 naléhavěji	 ozývá	 potřeba	
sportovního	hřiště.	Přemýšlíme	nad	záze-
mím	 pro	 kulturní	 aktivity.	 Rádi	 bychom	
knihovnu	 více	 otevřeli	 občanům,	 její	 pro-
story	upravili	jako	zázemí	pro	volnočasové	
aktivity	nejen	dětí,	ale	třeba	také	seniorů.
	 S	novou	zástavbou	rodinných	domů	řeší-
me	rozšíření	místních	komunikací,	otevírá	
se	velmi	palčivá	otázka	ČOV	a	kanalizace.
	 Krajině	v	okolí	obce	plánujeme	vrátit	
její	 rozmanitost.	 Aleje	 a	 cesty	 v	 polích	
poslouží	hmyzu	a	drobné	zvěři,	ale	 také	
zpřístupní	 okolí	 obce	 výletníkům.	 Pře-
mýšlíme,	 co	 s	 potokem	 Lubě	 v	 betono-
vém	korytu,	co	s	podmáčenými	loukami.	
	 Je	to	spousta	úkolů	a	výzev	a	ještě	víc	
se	jich	objeví.

	 Jsme	malá	obec,	a	i	když	máme	směr,	
kterým	se	chceme	vydat,	někdy	je	těžké	
najít	správnou	cestu.	Víme	však	jistě,	že	
i	malá	obec	může	mít	spokojené	a	aktivní	
obyvatele.

Foto: archiv obce

BuKOVIce
Simona Vaněčková

Bukovický rybník. 

Kaplička. 
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	 Vážení	příznivci	spolku	Art	Periscope,	
po	 několika	 neuskutečněných	 připrave-
ných	 akcích	 si	 vás	 dovolujeme	 pozvat	
do	 obecního	 úřadu	 v	 Předklášteří	 na	 vý-
stavu	 brněnského	 fotografa	 Miloše	 Bu-
díka.	 Doufejme,	 že	 tentokrát	 již	 žádná	
covidová	 opatření	 nezasáhnou	 a	 akce	 se	
uskuteční.	Výstava	bude	zahájena	v	sobo-
tu	18. září 2021 v 15.00 hodin	vernisáží	
za	osobní	účasti	autora.	Kurátorkou	výsta-
vy	je	paní	Anna	Kamenská.	Zahraje	zde	di-
xieland	Mojmíra	Bártka	–	bývalého	člena	
orchestru	Gustava	Broma.	Součástí	verni-
sáže	bude	křest	kalendáře	spolku	Art	Pe-
riscope	s	názvem	Tišnov	v	obrazech	2022.	
Výstava	potrvá	do	úterý	28.	září	2021,	kdy	
bude	od	15.00	hodin	ukončena	derniérou,	
na	které	zahrají	a	zazpívají	Vlaštovky	pás-
mo	lidových	písní.
	 Fotograf	Miloš	Budík	se	narodil	v	Brně	
v	roce	1935.	Studoval	Střední	průmyslovou	
školu	 chemickou,	 kde	 maturoval	 v	 roce	
1955.	 Po	 ukončení	 studií	 byl	 zaměstnán	

jako	 fotograf	 ve	 Státním	 archivu	 v	 Brně,	
později	 jako	 obrazový	 redaktor	 brněnské-
ho	měsíčníku	Věda	a	život.	Od	 roku	1971	
pracoval	jako	průmyslový	a	reklamní	foto-
graf.	Byl	zakládajícím	členem	fotografické	
skupiny	VOX	a	je	členem	volného	sdružení	
výtvarníků	KONFESE.	V	roce	1969	mu	byl	

udělen	čestný	titul	AFIAP,	což	je	prestižní	
ocenění	 Mezinárodní	 federace	 umělecké	
fotografie.	 Tvorba	 Miloše	 Budíka,	 prezen-
tovaná	 na	 řadě	 výstav	 a	 soutěží,	 získala	
mnohá	ocenění	doma	i	v	zahraničí,	svými	fo-
tografiemi	doprovodil	několik	knih	o	Brně.	
Společným	znakem	většiny	jeho	snímků	je	
suverénní	zvládnutí	prostoru,	působivá	at-
mosféra	a	neuchopitelné	kouzlo.
	 Miloš	Budík	je	československým	foto-
grafem	a	získal	za	svoji	tvorbu	řadu	pres-
tižních	ocenění.	 Jako	např.:	v	 roce	1958	
Bordeaux	bronzová	medaile,	 1960	Mon-
chengladbach	Velká	cena,	1962	Zell	 am	
See	 zlatá	 medaile,	 1984	 Berlín	 stříbrná	
medaile,	 1987	 Budapešť	 Zlatá	 medaile,	
2007	 Cena	 města	 Brna	 atd.	 Uspořádal	
několik	 desítek	 samostatných	 výstav	
v	ČR	i	v	zahraničí	a	vydal	více	jak	deset	
publikací.
	 Jeho	jedním	mottem	je:	„Není-li	nic	k	vi-
dění	a	ty	to	vidíš,	je	to	poezie.	Dokážeš-li,	
aby	to	viděli	i	jiní,	je	to	fotografie.“

	 Dobrovolnický	projekt	Hojnosti	v	kláš-
teře	Porta	coeli	se	od	svého	počátku	točí	
především	kolem	starých	sadů	a	zahrad.	
Naším	cílem	je	vracet	do	krajiny	staré	od-
růdy	ovocných	stromů	a	pomáhat	jim	růst	
pro	budoucí	generace.	Abychom	to	mohli	
dělat,	 potřebujeme	 vědět,	 které	 odrůdy	
typické,	ale	i	vzácné	v	okolí	rostou.	Loni	
na	podzim	jsme	mapovali	stromy	v	kata-
strech	osm	obcí	na	Tišnovsku,	 letos	by-
chom	v	tom	rádi	pokračovali.	
	 Pokud	 také	 máte	 zájem	 o	 pomologii	
starých	a	krajových	odrůd,	tak	se	k	nám	
můžete	připojit	během	prodlouženého	ví-
kendu	24.–28.	září,	kdy	se	opět	s	trháč-
ky	 a	 mapou	 vydáme	 do	 krajiny.	 V	 čem	
takové	 mapování	 spočívá?	 Na	 základě	
leteckých	 snímků	 procházíme	 krajinu	
a	hledáme	ovocné	stromy,	které	by	mohly	
být	pomologicky	zajímavé.	Každý	takový	
strom	je	potřeba	vyfotit,	zanést	do	mapy	
včetně	 souřadnice	 GPS	 a	 samozřejmě	

také	odebrat	vzorky	ovoce,	které	násled-
ně	 určí	 odborný	 pomolog.	 Je	 to	 vlastně	
takové	 potulování	 se	 krajinou	 s	 trháč-
kem	v	ruce	a	batohem	plným	papírových	
pytlíků	s	ovocem	na	zádech.	Není	nutné	
k	tomu	mít	žádné	speciální	vzdělání	ani	
zkušenosti,	 součástí	 akce	 bude	 i	 zaško-
lení	 mapovacího	 týmu,	 oproti	 loňskému	
ročníku	 bude	 akce	 v	 češtině.	 Po	 mapo-
vání	 bude	 následovat	 v	 úterý	 28.	 září	
od	 10	 hodin	 Slavnost	 ovoce,	 na	 které	
bude	moci	široká	veřejnost	ochutnat,	co	
jsme	 vymapovali,	 a	 zkonzultovat	 vlast-
ní	vzorky	ovoce	s	odborným	pomologem	
a	 školkařem,	 který	může	 poradit	 ohled-
ně	 výsadby	 ovocných	 stromů.	 Mapovači	
budou	ubytováni	v	Dobrovolnickém	cen-
tru	v	klášteře	Porta	coeli,	účast	na	akci	
je	zdarma,	 jídlo	a	materiál	 jsou	hrazeny	
z	programu	Evropské	sbory	solidarity.
	 Pro	 více	 informací	 o	 mapování	 a	 při-
hlášení	 na	 akci	 se	 podívejte	 na	 https://

bit.ly/3fQczvq,	 případně	 pište	 na	 e-mail	
tolman@seznam.cz.	

SpolKový život

VýSTAVA BrNěNSKÉHO fOTOgrAfA mIlOŠe BudíKA
Zdeněk Jílek

řeKNI, Kde TY STrOmY JSOu?
Markéta Horáková Lazarová a Tomáš Blaha
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SpolKový život

	 Město	Tišnov	má	za	sebou	akci,	kterou	
zde	ještě	nikdo	neviděl.	Na	to,	že	dvakrát	
za	 rok	 (vždy	 na	 jaře	 a	 na	 podzim)	 dorazí	
do	Tišnova	celá	mineralogická	obec	a	mi-
lovníci	 kamenů	 nejen	 z	 České	 republiky,	
ale	také	ze	Slovenska	a	dalšího	zahraničí,	
si	už	obyvatelé	města	zvykli.	Avšak	vidět	
tuto	mineralogickou	burzu	přímo	v	ulicích,	
na	 náměstí	 a	 na	 hřišti	 za	 sokolovnou,	 to	
bylo	 něco	 úžasného.	 Může	 za	 to	 hlavně	
počasí,	kdy	do	odpoledních	hodin	vydrželo	
sluníčko	a	tím	přilákalo	spousty	návštěvní-
ků	na	tuto	kamenářskou	slávu.	A	byli	jsme	
první,	 kdo	 udělal	 mineralogické	 setkání	
po	téměř	roční	odmlce	způsobené	vládními	
restrikcemi.	Tím	jsme	ukojili	hlad	 jak	ná-
vštěvníků,	 tak	 i	 vystavovatelů	 se	 setkat,	
vidět,	popovídat	v	reálném	místě	i	čase,	mít	
možnost	pořídit	nové	přírůstky	do	sbírek,	
nové	šperky	a	ozdoby	sobě	i	blízkým	a	pro-
stě	jen	tak	vyrazit	do	ulic	a	do	společnosti.	
Bylo	to	poprvé	v	dlouhé	historii	burzy	(88.	
setkání	–	to	znamená	44	let	od	první	akce),	
kdy	 se	 uskutečnila	 jako	 jednodenní	 ven-
kovní	akce,	a	to	v	sobotu	5.	června.	

	 Město	 Tišnov	 vyšlo	 vstříc	 pořadate-
lům	a	umožnilo	konání	nejen	na	pozem-
cích	Sokola	Tišnov,	což	 je	krásné	hřiště	
za	sokolovnou,	ale	také	v	přilehlých	uli-
cích	Tyršova,	Drbalova,	Riegrova	a	hlav-
ně	na	náměstí	nad	radnicí.	Zde	všude	byly	
stoly	 a	 stánky	 vystavovatelů,	 kterých	
bylo	oproti	klasické	vnitřní	variantě	pou-
ze	 devadesát	 (především	 díky	 dodržení	
minimální	dvoumetrové	vzdálenosti	mezi	
vystavovateli),	 avšak	 jejich	 plochy	 byly	
větší	a	tím	i	nabízený	sortiment	a	kame-
ny.	Celá	akce	se	nesla	v	naprosto	přátel-
ském	duchu,	velmi	byl	znát	roční	deficit	
podobné	 akce	 a	 možnost	 pořídit	 nějaké	
pěkné	 kameny.	 Galerie	 PATRIOT	 –	 ex-
pozice	minerálů	v	Tišnově	byla	po	celou	
sobotu	 všem	 otevřena	 zdarma	 v	 rámci	
jednotného	 vstupného	 a	 navštívilo	 nás	
odhadem	 400	 milovníků	 neživé	 přírody.	
Návštěvníci	burzy	nakupovali	ve	velkém,	
všichni	vystavovatelé	tak	byli	spokojeni,	
ba	přímo	nadšeni	a	ze	všech	stran	slyším	
jen	slova	chvály.	Tím	se	šíří	dobré	jméno	
nejen	naší	akce	Minerál	Tišnov,	ale	celé-

ho	města	a	pevně	věřím,	 že	 jsme	si	 tím	
do	budoucna	opět	upevnili	místo	na	špici	
podobných	 mineralogických	 akcí	 mini-
málně	v	regionu	Česka	a	Slovenska.	
	 Za	to,	že	nás	navštívilo	nějakých	2	400	
platících	 návštěvníků	 (děti	 měly	 vstup	
zdarma),	 patří	 velké	poděkování	Sokolu	
Tišnov	 jakožto	 pořadateli	 a	 všem,	 kteří	
se	na	přípravě	a	realizaci	fyzicky	podíleli.	
Chci	poděkovat	i	městu	Tišnov	za	vstříc-
ný	 přístup	 k	 této	 akci	 a	 panu	 Sokolovi	
–	 vedoucímu	 strážníku	 městské	 policie	
za	záštitu	bezpečnosti	celé	akce.	Poděko-
vání	patří	 také	partnerům	akce	 jako	Pi-
vovar	Tišnov	za	zajištění	pitného	režimu	
pro	pořadatele	a	firmě	SUBTERRA	a.	s.	
Na	 závěr	 poděkování	 všem	 návštěvní-
kům,	kteří	přišli	a	svou	účastí	tak	podpo-
řili	 nejen	Minerál	Tišnov,	 ale	především	
Sokol	Tišnov.	Je	nám	ctí	a	zároveň	závaz-
kem	pro	Vás	tuto	akci	v	podobné	kvalitě	
pořádat	 nadále	 do	 budoucna	 a	 pokračo-
vat	tak	v	této	naší	tišnovské	tradici.

	 V	týdnu	od	6.	9.	2021	bude	zahájeno	pravidelné	cvičení	v	naší	
tělocvičné	 jednotě.	 Opět	 bude	 možné	 navštěvovat	 hodiny	 pro	
rodiče	a	děti,	předškoláky,	mladší	žákyně,	žáky,	starší	žákyně	
a	všechna	cvičení	pro	dospělé.	Rozvrh	hodin	najdete	na	strán-
kách	www.sokoltisnov.cz	a	také	v	našich	vývěskách.	Průběžně	
budeme	na	našich	stránkách	informace	doplňovat.	
	 V	roce	2022	nás	v	Sokole	čeká	mnoho	akcí.	Chtěli	bychom	
uspořádat	tělocvičnou	akademii	na	oslavu	130.	výročí	založení	
sokola	v	Tišnově	a	také	bychom	se	chtěli	zúčastnit	akce	Sokol-
ské	Brno,	Plzeň	a	Pardubice,	která	měla	proběhnout	již	v	letoš-
ním	 roce,	 avšak	 kvůli	 omezením	 se	 přesunula	 do	 roku	 2022.	
Těšíme	se,	že	začneme	opět	cvičit	naplno	a	na	akademii	a	Sokol-
ském	Brně	se	předvedeme	v	plné	parádě.
	 Zveme	také	širokou	veřejnost,	aby	se	zapojila	do	cvičení	v	na-
šich	hodinách.	První	hodina	je	k	vyzkoušení	zdarma	a	až	další	
hodinu,	pokud	se	rozhodnete	pravidelně	cvičit,	hradíte	členskou	
známku	do	Sokola	a	oddílový	příspěvek.	Zveme	i	zájemce,	kteří	
by	se	chtěli	sami	stát	cvičiteli.	V	současné	době	hledáme	cviči-
tele	pro	rodiče	a	děti	a	předškolní	děti.	Cvičitelem	se	může	stát	
každý,	kdo	má	zájem	předávat	svou	energii	a	zkušenosti	dalším.	

Pomůžeme	Vám	k	dalšímu	vzdělávání	v	různých	kurzech	a	se-
minářích	pořádaných	ústřední	školou	ČOS	nebo	i	jinými	organi-
zacemi.	Pro	trenéry	a	cvičitele	dětí	pravidelně	žádáme	o	dotaci	
na	příspěvek	od	města	Tišnova.

BurzA mINerálů, JAKá dOSud NeBYlA
Tomáš Buzrla

zAHáJeNí cVIčeBNíHO rOKu 2021
Silvie Pavlíčková

Sokolská akademie 2020. Foto: archiv T. J. Sokol Tišnov
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	 Každý	se	na	svět	díváme	skrze	nějaké	
vlastní	 brýle.	Přijde	nám	důležité	něco	 ji-
ného	 než	 ostatním.	 Nám	 není	 lhostejné,	
jak	 se	 žije	 dětem	 a	 mladým	 lidem.	 Proto	
otevřeme	 v	 rámci	 Týdne	 nízkoprahových	
klubů	20.–24.	září	2021	Nízkoprahové	zaří-
zení	pro	děti	a	mládež	–	Klub	Čas	v	Tišnově	
i	v	Lomnici	na	akci	„Otevřeno	pro	každého“	
veřejnost	–	děti,	mladé	lidi,	rodiče,	učitele,	
firemní	 dárce,	 zástupce	 samospráv	 –	 aby	
se	 mohl	 kdokoliv	 blíže	 seznámit	 s	 naší	
činností.	 Připraven	 bude	 pestrý	 program	
zaměřený	 na	 všechny	 účastníky,	 zejména	
na	 případné	 budoucí	 návštěvníky	 klubu.	
Věříme,	že	si	každý	příchozí	přijde	na	své	
a	odejde	obohacen	o	něco	nového	–	ať	už	je	
mu,	kolik	chce	let,	a	chce	si	prostory	klubu	
jen	tak	prohlédnout	nebo	se	zapojit	do	dis-
kuse	a	něco	se	o	naší	službě	dozvědět.
	 V	blízkosti	klubu	bude	také	k	prohléd-
nutí	fotografická	výstava	„Příběhy	ulice“,	

kterou	terénní	pracovníci	vytvářeli	v	prů-
běhu	roku.	Atraktivním	prvkem	pro	děti	
a	 mládež	 budou	 sportovní	 aktivity,	 na-
příklad	 slacklining,	 kulečník	 a	 diabollo.	
Otevřena	bude	hudební	místnost,	kde	si	
naši	stálí	návštěvníci	klubu	během	roku	
zkouší	mixovat,	nahrávat	a	tvořit	hudbu.	
Všem	příchozím	se	budou	věnovat	sociál-
ní	pracovníci.	
	 Oba	 naše	 kluby	 –	 v	 Tišnově	 na	 ul.	
Ráboňova	116	 i	 v	Lomnici	na	nám.	Pa-
lackého	 16	 –	 můžete	 navštívit	 v	 týdnu	
od	20.	do	24.	září,	kdykoliv	během	řádné	
otvírací	doby.	Přesnou	otvírací	dobu	na-
jdete	na	www.tisnov.charita.cz	v	záložce	
„Naše	služby“.
	 Kromě	 této	 akce	 budeme	 školám	
od	 září	 nabízet	 preventivní	 programy	
zaměřené	na	 témata,	se	kterými	se	děti	
a	mladiství	během	svého	dospívání	velmi	
často	setkávají.	Pro	mnohé	bude	návrat	

do	škol	obzvlášť	náročný	a	nízkoprahová	
služba	 pro	 děti	 a	 mládež	 tak	 může	 být	
účinnou	spojkou.	
	 Těšíme	se	na	nové	výzvy	i	na	vás	ná-
vštěvníky.	

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež – Klub Čas Tišnov je spolufi-
nancováno Jihomoravským krajem.

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež – Klub Čas Tišnov je realizováno za fi-
nanční podpory města Tišnova.

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež – Klub Čas Tišnov je 
spolufinancováno prostřednictvím 

výzvy MAS Brána Vysočiny z prostředků EU.

Dětská skupina
	 Od	září	2021	otevíráme	novou dětskou 
skupinu Lokomoce Tišnov.	Děti	v	ní	bu-
dou	vedeny	dle	unikátní	koncepce	týmem	
odborníků,	kteří	vnímají	pohyb	jako	základ	
života	a	fyzického	zdraví	a	řeší	dopad	se-
davého	způsobu	života	na	motorický,	psy-
chický	i	sociální	vývoj	dítěte.
	 Dětská	skupina	bude	fungovat	v	budo-
vě	dětské	herny	V	Podpalubí	(Květnická	
1979,	Tišnov)	v	pracovní	dny	od	7	do	17	
hodin,	 ale	 nyní	 ještě	 stále	 nabízí	 volná 
místa!	 Kontakt:	 Bc.	 Martina	 Kulašová,	
tel.	 608	 293	 891,	 skolka@lokomoce.eu,	
www.lokomoce.eu/v-podpalubi.html.	

Pohybové kurzy pro děti a seniory
	 Lokomoce	Tišnov	nabízí	od	září	2021	
pohybové	kurzy.	V	případě	zájmu	kontakt	
na	cviceni@lokomoce.eu.
cvičení dětí	 –	 zaměřujeme	 se	 především	
na	 rozvoj	 pohybové	 všestrannosti	 a	 obrat-

nost	 dětí	 a	 na	 správné	 držení	 těla.	 Využí-
váme	 prvky	 atletiky,	 sportovní	 a	 základní	
gymnastiky	 i	 míčových	 her.	 Děti	 cvičí	 pod	
vedením	zkušených	a	proškolených	trenérů.
1.	kategorie:	3–4	roky,	středa	16.00–16.50	
2.	kategorie:	4–6	let,	středa	17.00–17.50
začátek kurzů:	středa	8.	9.	2021	
počet dětí:	18
cena za dítě:	1	900	Kč	/	pololetí
místo:	tělocvična	ZŠ	Smíškova
kontakt:	Monika	Hudečková,
	 	 tel.	603	739	829
Lidové tance	–	taneční	kroužek	zaměře-
ný	 na	 nácvik	 tradičních	 lidových	 tanců,	
rozvoj	pohybu,	koordinace	a	rytmu.
Děti	5–9	let:	středa	17.00–18.00
začátek kurzů:	středa	8.	9.	2021	
počet dětí:	10	
cena za dítě:	1	900	Kč	/	pololetí
místo:	V	podpalubí,	Květnická	1979,	Tišnov
kontakt:	Kamila	Marek	Ševčíková
	 	 tel.	604	589	449

cvičení seniorů	 –	probíhá	pod	vedením	
fyzioterapeutky	 Mgr.	 Martiny	 Haklové.	
Prevence	 civilizačních	 onemocnění,	 prá-
ce	s	aktivním	rozsahem	pohybu,	stabilita	
a	koordinace.	Využití	prvků	jogy,	pilates,	
DNS	a	konceptu	Spiraldynamik.
Aktivní	senioři	(60+):	středa	18.00–19.00	
začátek kurzu:	středa	8.	9.	2021	
počet osob:	20	
cena za osobu:	1900		Kč	/	pololetí
místo:	tělocvična	ZŠ	Smíškova
kontakt:	Martina	Haklová,	tel.	602	559	308

Pronájem herny V PODPALUBÍ
Od	1.	9.	2021	nabízíme	k	pronájmu	her-
nu	V	Podpalubí,	Květnická	1979,	Tišnov.	
Ideální	 prostor	 k	 oslavě	 narozenin	 či	
strávení	příjemného	odpoledne	s	přáteli.	
Prostředí	zařízené	k	posezení	 i	prostory	
vybavené	pro	děti.	Cena	pronájmu	s	ob-
sluhou:	1	000	Kč/hodina	 (minimální	dél-
ka	pronájmu	3	hodiny).	Možnost	přinese-
ní	si	vlastního	občerstvení.
Termíny:	pá:	17.30–20.30,
	 	 so:	10.00–20.00,	ne:	10.00–17.00
www.vpodpalubi.com

SpolKový život

OTeVřeNO prO KAždÉHO
klub čas chce naVázat kontakt s Veřejností

Hynek Šimon

Buď V pOHYBu S lOKOmOcí
Vladimíra Knoflíčková
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	 V	 září	 uplyne	 deset	 let	 od	 doby,	 kdy	
Charita	 Tišnov	 ve	 Skryjích	 společně	
s	obcí	a	s	podporou	mnoha	dalších	dob-
rých	lidí	vytvořila	zázemí	pro	pobyt	a	péči	
o	lidi	s	lehkým	a	středně	těžkým	mentál-
ním	postižením.	V	budově	bývalé	mateř-
ské	 školy	 vznikla	 vedle	 služby	 Chráně-
ného	 bydlení	 zároveň	 i	 služba	 Sociální	
rehabilitace.	V	 rámci	 tišnovského	 regio-
nu	jsou	obě	tyto	služby	ojedinělé.	
	 V	Chráněném	bydlení	vedle	ubytování	
nabízíme	našim	klientům	i	pomoc	s	běž-
nými	denními	činnostmi	(osobní	hygiena,	
uklízení,	 vaření	 aj.),	 tak	 aby	 mohli	 vést	
co	 nejvíce	 samostatný	 život.	 A	 jednou	
třeba	i	zcela	samostatně	žít,	pouze	za	do-
hledu	ambulantní	služby.	
	 Veřejnosti	méně	známá	služba	Sociální	
rehabilitace	 pomáhá	 lidem	 s	 mentálním	
postižením	 s	 nácvikem	 běžných	 denních	
činností.	 Pro	 zdravého	 člověka	 napros-
to	 rutinní	 záležitost	 je	 pro	 našeho	 klien-
ta	 obtížný	 úkol,	 kterým	 se	 musí	 krůček	

po	 krůčku	 prokousávat.	 Zcela	 prozaické	
přání	jednoho	z	nich	–	naučit	se	péct	buch-
tu	–	pro	něj	v	sobě	skrývá	mnoho	kroků,	
které	musí	zvládnout:	vyhledávat	recepty	
na	 internetu,	vypsat	si	suroviny	potřebné	
k	 pečení,	 cestování	 za	 nákupy	 (doprava	
MHD),	orientace	v	obchodě	a	manipulace	
s	penězi	a	samotné	pečení.	Zvládnutí	kaž-
dé	z	těchto	činností	je	pro	klienty	velkým	
krokem	 na	 cestě	 k	 samostatnosti,	 mnozí	
z	nich	je	potřebují	často	opakovat	a	procvi-
čovat	a	jsou	za	nimi	hodiny	a	hodiny	práce.	
Ta	má	ale	své	výsledky.	
	 Naše	pracovníky	při	nedávné	návštěvě	
hospůdky	 potěšilo	 sdělení	 obsluhy,	 jak	
viditelné	pokroky	naši	klienti	dělají.	Dří-
ve	 chodili	 na	 zmrzlinu	nebo	 pivko	pouze	
s	pracovníky,	kteří	jim	objednávali	a	platili	
za	ně.	Dnes	už	většina	z	nich	chodí	sama.	
To,	 že	mnohé	činnosti	klienti	 zvládají	už	
zcela	sami,	je	pro	naše	služby	velkou	mo-
tivací	k	další	práci,	která	má	přivést	naše	
klienty	k	samostatnému	životu.

	 Službu	 poskytujeme	 klientům	 uby-
tovaným	 ve	 Skryjích,	 ale	 i	 dojíždějícím	
z	okolí	Tišnova.

Služby Chráněné by-
dlení Skryje a Sociální rehabilitace Skryje jsou 
spolufinancovány Jihomoravským krajem. 

Služby Chráněné bydlení Skryje 
a Sociální rehabilitace Skryje jsou realizovány 
za finanční podpory města Tišnova.

	 S	 ustupující	 pandemií	 jsme	 mohli	
od	května	opět	obnovit	pravidelné	aktivi-
ty	pro	seniory.	Jde	o	kondiční	cvičení,	tré-
nování	 paměti	 a	 zpívánky.	 Tyto	 aktivity	
jsou	určeny	pro	všechny	seniory	z	Tišno-
va,	nejen	pro	obyvatele	Penzionu,	 proto	
vám	je	chceme	více	přiblížit	a	pozvat	vás,	
abyste	se	k	nám	připojili.	Věříme,	že	co-
vid	je	již	na	ústupu	a	budeme	moci	i	nadá-
le	pracovat	tak,	jak	jsme	byli	zvyklí.
	 Kondiční cvičení	probíhá	v	naší	tělo-
cvičně	 na	Penzionu	 třikrát	 týdně	 a	 trvá	
jednu	 hodinu.	 Dvakrát	 týdně	 se	 vedení	
hodiny	 již	 dlouhé	 roky	 ujímá	 naše	 oby-
vatelka	paní	Milada	Špačková,	ve	středu	
předcvičuje	kulturně-aktivační	pracovni-
ce.	Díky	kvalitně	vybavené	tělocvičně	je	
cvičení	 pestré	 a	 různorodé.	 Využíváme	
činky,	 gumy,	 malé	 balony,	 masážní	 ba-
lonky.	 Cvičíme	 zpravidla	 vsedě	 na	 židli	
nebo	 na	 velkém	 míči.	 Jednoduché	 cviky	
jsou	 zaměřeny	 na	 protažení	 celého	 těla	

a	uvolnění	kloubů	a	páteře.	Nezapomíná-
me	 také	 na	 procvičování	 očí,	 pánevního	
dna	 či	 karpálů.	 Cvičení	 probíhá	 v	 pří-
jemné	a	uvolněné	atmosféře,	každý	cvičí	
ve	svém	rytmu	a	dle	svých	možností.
	 Trénování paměti	se	koná	každé	úterý	
po	dobu	jedné	hodiny	v	knihovně	Penzionu.	
Naše	kulturně-aktivační	pracovnice	se	se-
niory	procvičuje	krátkodobou	a	dlouhodo-
bou	paměť,	slovní	zásobu,	logické	myšlení.	
Formou	hádanek,	testů	a	her	si	oživují	zna-
losti	 z	 oblasti	 literatury,	 kultury,	 historie,	
zeměpisu	 či	 přírodopisu.	 Udržujeme	 naše	
smysly,	koncentraci,	schopnost	vyjadřová-
ní	se	před	ostatními.	Není	špatné	ověřit	si,	
jak	na	tom	kdo	jsme!	„Žáci“	také	dostávají	
domácí	 úkoly,	 aby	 se	mohli	 bavit	 i	 doma.	
V	hodinách	panuje	pohoda	a	dobrá	nálada,	
vše	probíhá	zábavnou	a	hravou	formou.
	 Zpívánky	 míváme	 jednou	 za	 týden	
v	 knihovně	 Penzionu.	 Trvají	 zhruba	 30	
až	 45	 minut,	 většinou	 se	 nám	 nechce	

skončit.	 Nejde	 o	 žádný	 profesionální	
sbor,	 scházíme	 se	 pro	 radost	 ze	 zpěvu	
lidových	písniček.	Máme	vytvořený	vlast-
ní	 zpěvník,	 aby	 každý	 znal	 texty	 písní.	
Někdy	 nás	 doprovází	 jeden	 náš	 senior	
na	akordeon.	To,	jak	nám	to	ladí,	si	mů-
žete	poslechnout	na	našem	Dni	seniorů,	
kde	pokaždé	vystupujeme	s	krátkým	pro-
gramem.	Prostě	když	 si	 člověk	 zazpívá,	
je	mu	hned	veseleji...
	 Milí	senioři	Tišnova	a	okolí,	přijďte	se	
podívat,	jak	to	u	nás	chodí,	rádi	vás	přiví-
táme	mezi	sebou.	Protože:	„Bude	nás	víc,	
nebudeme	se	bát	vlk	nic!“	A	natož	stáří!

Rozpis aktivit září–červen
kondiční cvičení: 
po,	st,	pá		8.30–9.30	tělocvična
trénování paměti:	út		8.30–9.30	knihovna
zpívánky:	út		9.30–10.00	knihovna

Sociální péče

cHArITNí SlužBY Ve SKrYJícH OSlAVí deSeT leT
Hana Svobodová

prAVIdelNÉ AKTIVITY NA peNzIONu
Kateřina Malášková

Klientka, věšící prádlo s pracovnicí Chráně-
ného bydlení. Foto: Veronika Banaśová
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Dne 11. srpna uplynulo deset roků, co 
nás opustila paní JOSefA HeJmAlOVá 
z Heroltic. Za vzpomínku děkují dcera 
a vnučky s rodinami.

„Kdo v srdcích žije, neumírá.“
Dne 14. září vzpomeneme čtrnáctý rok, 
co nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček pan frANTIŠeK 
pOKOrNý. S láskou vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují manželka a děti 
s rodinami.

Dne 17. července uplynulo jedenáct let 
od úmrtí pana KArlA mAŠKA. Za tichou 
vzpomínku děkují synové s rodinami.

Dne 1. srpna uplynulo šest let, co nás 
opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan mIrOSlAV BAKSA. Stále 
vzpomínají manželka a dcery s rodinami. 

Dne 14. srpna by se dožil sedmdesátí tří let 
pan pAVel ŠeNKýř z Heroltic.
Vzpomeňte, prosím, kdo jste ho měli rádi. 
S láskou vzpomínají manželka a dcery 
s rodinami.

Dne 29. září uplyne dvacet dva roků, co nás 
navždy opustil náš drahý Ing. frANTIŠeK 
merTA. S láskou vzpomínají manželka, děti 
a sestra s rodinami.

10. července by se dožila sto let paní ANNA KlOuBOVá. A 26. června by se dožil sto jedna let 
pan frANTIŠeK KlOuBA. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Děkuje rodina.

Dne 2. září by se dožila devadesáti sedmi let naše drahá maminka, babička a prababička 
paní lIBuŠe HAVlIŠOVá a 8. září uplyne dvacet devět let od úmrtí našeho tatínka, dědečka 
a pradědečka pana JOSefA HAVlIŠe. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 
Děkuje syn s rodinou.

Dne 7. září tomu bude třináct roků, co odešel drahý tatínek pan mIlAN geržA, 
a 19. září to budou tři roky, co odešla naše drahá milá maminka paní VěrA geržOVá.
Za tichou vzpomínku děkují dcery Věra a Lída.

31. srpna uplyne dvacet pět let, co nás opustil 
pan VOJTěcH KONečNíK z Tišnova. Je to sice 
dlouhá doba, ale na milovaného člověka se ne-
zapomíná. Kdo jste ho znali a věnujete mu tichou 
vzpomínku, díky Vám. Dcera Libuše Hýblerová 
s manželem Františkem, vnučky Lenka a Kristýna, 
pravnoučata František, Tomáš a Martinka

Dne 24. srpna uplynulo dvacet let, co nás 
opustil náš milující a obětavý dědeček 
JArOSlAV ruBeŠ. S velkou láskou stále 
vzpomíná a za tichou vzpomínku děkuje 
vnučka Monika s rodinou.
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Poděkování
Upřímně děkujeme všem příbuzným, 
přátelům a známým, kteří se přišli 
rozloučit ve čtvrtek 22. července s panem 
TOmáŠem KNecHTem a doprovodili 
ho na poslední cestě. Děkujeme mnohokrát 
i za projevenou soustrast a květinové dary.
Rodina Knechtova

Dne 17. července nás náhle opustil námi 
milovaný pan JArOSlAV BerAN ve věku 
osmdesáti osmi let. Rozloučení proběhlo 
v úzkém rodinném kruhu. Chtěli bychom 
touto cestou poděkovat všem, kteří si na něj 
vzpomněli. Děti A. Bendáková, J. Beran,
J. Suchá a partnerka H. Vavrouchová

Děkujeme za účast, květinové dary a projevy soustrasti všem 
přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s paní gABrIelOu 
zAHrAdNíKOVOu. Děkuje dcera Alice.

mOŠTOVáNí OVOce 2021

Jako každý rok se opět blíží začátek sezony moštování ovo-
ce v moštárně tišnovských zahrádkářů – Wagnerova 540.

Začínáme v sobotu 4. 9. 2021. Budeme moštovat vždy ve středu 
(pouze na objednání) a v sobotu (6.30 až 9 hod. – podle potřeby 
i déle). Množství nad 300 kg ovoce je nutno objednat předem. Aby-
chom zamezili frontám, je lépe se objednat předem. 

Objednávky přijímá paní Zahradníčková – tel. 775 170 404, která do-
hodne se zájemci termín podle odhadu váhy ovoce. Cena za mošto-
vání je 5 Kč za 1 kg ovoce včetně mytí. Všechny důležité informace 
pro provoz v moštárně jsou vyvěšeny u vchodu. Prosíme o jejich do-
držování včetně platných vládních nařízení (roušky, respirátory).

Novinkou pro rok 2021 je možnost lisování červené řepy. Z technologických důvodů se koná v jiný den než moštování jab-
lek. Proto je nutné se objednat předem. Minimální množství je 10 kg. Při objednání budou zájemci seznámeni s přípravou 
řepy na lisování.

Pro členy ZO ČZS Tišnov připomínáme již dříve zavedený bonus při moštování ovoce, který bude proplacen na nejbližší 
členské schůzi.
Od 4. 9. 2021 se těšíme na vaši návštěvu v tišnovské moštárně. www.zahradkari.cz/zo/tisnov

SpOleK dIABeTIKů V TIŠNOVě
oznamuje, že po dlouhé přestávce, zaviněné coronavirem, zahajuje 
znovu svoji činnost. Od září 2021, pokud se situace s pandemií ne-
změní, budou se výborové i členské schůze pravidelně po dohodě 
s MěÚ Tišnov konat v prostorách radnice. První členská schůze se 
uskuteční dne 29. 9. 2021 ve 14.00 hodin.
Na druhé pololetí roku 2021 plánujeme:
•  cvičení taj-či, vždy ve čtvrtek od 9.00 hodin v sále MěKS 

Mlýnská ulice. První hodina cvičení je 2. 9. 2021.
• rep v Bystrém u Poličky v termínu 18.–22. 9. 2021
• zájezd do termálních lázní (dle domluvy a možnosti provedení)

Na setkání se těší výbor DIA Tišnov.

mO STp Tišnov
pořádá pro své členy v měsíci 
září zájezdy:

• čtvrtek 2. 9. 2021
 Žďár nad Sázavou – zámek, Zelená hora
• čtvrtek 16. 9. 2021
 Čechy pod Kosířem – muzeum kočárů
Odjezd v 9 hod. od Podhorácké restaurace, 
zastávka na Kukýrně a u Penny.
přihlášky na tel. 721 413 130, 549 449 573 
p. Milada Špačková.
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22. 9. 1892
ROZHODUJÍcÍ ZASEDÁNÍ

PŘED DRUHY�M ZALOŽENÍM SOKOLA
	 Vznik	 tělocvičné	 jednoty	 Sokol	 byl	
v	 Tišnově	 spjat	 s	 mnohými	 peripetiemi	
a	 nepodařilo	 se	 jej	 úspěšně	 zrealizovat	
hned	na	první	pokus.	Už	v	roce	1870	byla	
sice	 v	 předklášterském	 hostinci	 na	 Špi-
tálku	 ustavena	 sokolská	 jednota	 v	 čele	
se	starostou	Karlem	Buchalem	a	náčelní-
kem	Janem	Macků,	ale	její	činnost	neměla	
dlouhého	trvání.	Místním	zástupcům	stát-
ní	správy	se	nelíbily	národně	motivované	
aktivity	 sokolů,	 výroky	 jejich	 představi-
telů	 hodnotili	 dokonce	 jako	 velezrádné	
a	 kladli	 spolku	 tak	 výrazné	 překážky,	
že	jednota	se	raději	na	podzim	1875	pře-
měnila	v	tělocvično-hasičský	sbor.
	 V	roce	1890	se	o	oživení	Sokola	poku-
sili	členové	feriálního	spolku	Barák,	jimi	
navržené	 stanovy	 ale	 odmítlo	 moravské	
místodržitelství.	 A	 protože	 advokátní	
koncipient	Josef	Drbal,	který	byl	hlavním	
hnacím	 motorem	 těchto	 aktivit,	 musel	
záhy	absolvovat	vojenskou	službu,	pokra-
čování	přišlo	na	řadu	až	po	jeho	návratu	
do	 Tišnova.	 22.	 září	 1892	 se	 v	 kavárně	
U	 Pokorů	 na	 Dvořáčkově	 ulici	 odehrála	
schůze,	která	měla	pro	založení	sokolské	
jednoty	klíčový	význam.	Na	10.	listopadu	
téhož	 roku	 byla	 tamtéž	 svolána	 ustavu-
jící	 valná	hromada,	po	níž	se	Drbal	ujal	

funkce	náčelníka,	 zatímco	starostou	byl	
zvolen	účetní	spořitelny	a	hostinský	Josef	
Sedlář.
	 V	dubnu	1893	měla	jednota	již	103	čle-
nů.	Cvičení	probíhala	zpočátku	v	ohradě	
na	Humpolce,	později	ve	školní	tělocvič-
ně,	 společenské	 a	 kulturní	 akce	 se	 ko-
naly	 v	 různých	místních	 pohostinstvích.	
V	 roce	 1895	 byl	 založen	 také	 ženský	
odbor,	 který	 vedla	 Drbalova	 manželka	
Anna,	rozená	Schillerová.	15.	srpna	1897	
byl	položen	základní	kámen	ke	stavbě	so-
kolovny,	která	byla	o	necelý	rok	později	
otevřena	 provedením	 Smetanovy	 Proda-
né	nevěsty.	
	 Josef	Drbal	 se	 postupně	 stal	 náčelní-
kem	sokolské	župy	Rastislavovy	v	Brně	
i	 nově	 ustavené	 župy	 Pernštejnské.	
Po	1.	světové	válce	byl	v	tišnovském	So-
kole	starostou	a	s	jeho	osobou	je	spojena	
i	 přístavba	 sokolovny	 realizovaná	 v	 lé-
tech	1925–26.	Zemřel	13.	listopadu	1945	
v	brněnské	nemocnici	na	následky	těžké	
dopravní	nehody.	

18. 9. 2006
ANTONÍN PEŠEK

POPRVÉ MiSTREM SVĚTA
VE SPORTOVNÍM RYBOLOVU

	 Antonín	 Pešek	 (*1967)	 je	 jedním	
z	nejúspěšnějších	českých	reprezentantů	
v	 lovu	 ryb	 udicí	 na	 umělou	 mušku.	 Žije	
sice	v	Brně,	kde	se	také	narodil,	nicméně	
s	naším	městem	má	ledacos	společného.	
V	 rámci	 Moravského	 rybářského	 svazu	
totiž	 přijal	 členství	 v	 tišnovské	 místní	
organizaci	 a	 právě	 v	 roce	 2006,	 jemuž	
je	především	tato	stať	věnována,	byl	do-
konce	 jejím	místopředsedou.	V	září	ono-
ho	 roku	slavila	česká	výprava	vynikající	
úspěch	na	mistrovství	 světa,	 jehož	cent-
rem	byla	portugalská	Penacova	v	okrese	
Coimbra.	 Závody	 se	 konaly	 na	 řekách	
Mondego,	 Alva	 a	 Ceira,	 kde	 se	 chytal	
pstruh	potoční,	a	také	na	dvou	horských	
jezerech	Logachao	a	Vale,	kde	byly	mušky	
závodníků	určeny	pro	pstruha	duhového.	
	 Po	osmi	letech	zde	Česko	získalo	opět	
zlaté	medaile	jak	v	soutěžích	jednotlivců,	
tak	 i	 družstev.	 Individuálním	 mistrem	
světa	se	stal	právě	Antonín	Pešek,	vítěz-
ný	tým	kromě	něj	tvořili	dále	Martin	Drož	
(v	 jednotlivcích	 třetí),	 Pavel	 Macháň,	

Ivan	Vančura	a	Tomáš	Starýchfojtů	z	Dol-
ní	Rožínky,	šampión	z	roku	1998.	Pikant-
ní	na	tomto	úspěchu	je	i	fakt,	že	o	tři	roky	
dříve	byl	Pešek	na	základě	určitých	ne-
dorozumění	 vyřazen	 z	 reprezentace.	 „To 
mne nakoplo tak, že jsem se do Portugalska 
chystal obzvlášť pečlivě a dobře tři čtvrtě 
roku dopředu jsem si zjišťoval, jak to tam 
bude vypadat, co se tam bude chytat a v ja-
kých podmínkách. Kontaktoval jsem místní 
rybáře, zjišťoval jsem informace, kde se dá,“	
řekl	k	tomu	později	samotný	závodník.
	 Antonín	Pešek	dokázal	na	svůj	úspěch	
v	dalších	létech	ještě	několikrát	navázat.	
Hned	v	roce	2007	obsadil	na	mistrovství	
světa	 ve	 Finsku	 třetí	 místo	 a	 o	 dalších	
10	let	později	se	stal	na	Slovensku	světo-
vým	šampiónem	v	kategorii	jednotlivců	po-
druhé.	Vedle	toho	byl	ještě	několikrát	čle-
nem	úspěšného	českého	družstva,	s	nímž	
vybojoval	 světový	 titul	 celkem	 šestkrát	
(po	 premiérovém	 triumfu	 v	 Portugalsku	
to	bylo	v	létech	2008	na	Novém	Zélandu,	
2010	v	Polsku,	2012	ve	Slovinsku,	2013	
v	Norsku	a	2014	na	domácích	jihočeských	
vodách)	a	přidal	k	tomu	dalších	pět	stříbr-
ných	týmových	medailí.	V	současné	době	
působí	jako	reprezentační	trenér.
	 S	muškařením	Pešek	začal	ve	čtrnácti	
letech	na	Svratce	nedaleko	Tišnova.	Jez-
dívá	k	moři	do	Dánska	lovit	pstruhy,	ale	
sám	říká,	že	Svratku	má	stále	nejraději,	
protože	na	ní	zná	každý	kámen.	Jeho	ob-
líbenou	rybou	je	lipan	a	motto	pro	každý	
závod	zní:	„Chytit	v	soutěži	o	jednu	rybu	
více	než	druhý	závodník	v	pořadí.“

KAleNdárIum zářIJOVýcH událOSTí
Václav Seyfert

Josef Drbal, historicky nejvýznamnější osob-
nost tišnovského Sokola, na fotografii z knihy 
Tišnov – příroda, dějiny, památky, lidé (2013).

Mistr světa Antonín Pešek ve svém oblíbe-
ném pstruhovém revíru na Svratce.

Foto: Otto Ballon Mierny
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tišnoVská Věž
	 Jan	 Hájek	 využil	 probíhající	 opravy	
tišnovské	kostelní	věže	a	fotografii	na	ti-
tulní	 stránce	 doplnil	 historicko-technic-
kými	informacemi	o	její	podobě.	Z	minu-
losti	této	dominanty	středu	města	uvádí:	
„Pozdně gotická kostelní věž, původně o sa-
motě stojící 51 metrů vysoká hláska, býva-
la majetkem kláštera Porta coeli. Tišnovští 
poddaní platili z ní tzv. ,hlásečné‘, které te-
prve roku 1801 bylo měšťany i s ostatními 
dávkami vykoupeno od klášterní vrchnosti 
za 13.125 zlatých na věčné časy. R. 1839 
byla hláska prodloužením kostelní lodě 
o 10 metrů spojena s kostelem.“	Charakter	
stavby	popsal	ve	svém	článku	mimo	jiné	
takto:	„Čtyřhranný masív věže je rozdělen 
římsami na tři patra. Nad třetím patrem je 
věž zúžena o šířku ochozu, který z části spo-
čívá na jednoduchých krakorcích. Věž je za-
končena zděným osmibokým jehlanem, kte-
rý je pokryt měděným plechem. Ztvárnění 
věže je v nárožích doplněno čtyřmi šestibo-
kými věžičkami. Zdivo stavby je z lámaného 
kamene, v nároží nese stopy umělé bosáže.“	

Pohlednice z deblína
	 Nedaleký	 městys	 popsal	 v	 krátkém	
materiálu	 odpovědný	 redaktor	 Ladislav	
Štejgerle,	na	sousední	stránce	bylo	k	jeho	
článku	připojeno	ještě	pojednání	Bořivoje	
Pešky	na	téma	Deblín	v	místopisné	litera-
tuře	moravské.	V	úvodní	stati	se	například	
píše:	„Deblín patřil odedávna k předním ob-
cím Tišnovska. Návrší na levém břehu potoka 
Závistky, který u Tišnova odevzdává své vody 
Svratce, místu, kde kdysi stával deblínský 
hrad, a celé obci vévodí starobylý kostel sv. 
Mikuláše, protější návrší je korunováno im-
posantní budovou nové třináctitřídní základní 
školy, vybudované nákladem přes 5 mil. Kč 
v roce 1967.“	Druhý	z	autorů	cituje	z	knihy	
Topographie	vom	Markgrafthum	Mähren,	
v	 níž	 Franz	 Joseph	 Schwoy	 o	 Deblíně	
v	roce	1793	uvádí:	„Již v 10. stol. zde byl 
pevný zámek, který český vévoda Boleslav 
v r. 957 odňal vedle jiných pevných míst nási-
lím Uhrům. … Na počátku 14. stol. byl mís-

tem pobytu mocných loupežníků, kteří z něho 
zneklidňovali celou krajinu okolo ležící, až 
jim jej násilím odňal král Jan v r. 1312. Nato 
přešel Deblín na pány z Lomnice…“

o tišnoVce
	 V	Malých	kapitolách	z	historie	Tišnov-
ska	vyšla	první	část	pojednání	Josefa	On-
drouška	o	vývoji	železnice.	Úplné	počátky	
popisuje	slovy:	„První úvahy o trati železné 
dráhy přes Tišnov vznikly kolem roku 1830, 
kdy se začala plánovat vůbec první želez-
nice v zemích koruny české – trať z Vídně 
do Prahy. Jedna z uvažovaných cest vedla 
totiž přes Brno, Tišnov a Chotěboř. Tato al-
ternativa však byla zavržena pro velké stou-
pání, které by musela trať při přechodu přes 
Českomoravskou vysočinu překonávat.“	Že-
leznice	se	stala	skutečností	teprve	o	více	
než	půl	století	později,	ale	neobešlo	se	to	
bez	potíží:	 „Původní trať nekončila v Tiš-
nově, ale až v cukrovaru v Předklášteří. … 
Když si abatyše kláštera, ke kterému cuk-

rovar patřil, vymohla prodloužení trati, od-
mítlo město vyplatit slíbený příspěvěk. Byl 
z toho soudní spor, který Tišnováci vyhráli.“	
Na	téma	rychlosti	prvních	vlaků	jezdících	
po	zdejších	kolejích	 je	přidána	humorná	
historka:	„Až do dnešních dnů se zachova-
la kreslená pohlednice ze staré Tišnovky, 
na které je nakreslen strojvedoucí volající 
na babičku, která jde kolem trati: ,Pojďte se 
s námi svézt, babičko!‘ a babička odpovídá: 
,Dneska nemohu, panáčku, dneska pospí-
chám.‘“

družstVo odbíjené,
	 jak	 se	 tehdy	 „správně	 česky“	 říka-
lo	 volejbalu,	 zvalo	 čtenáře	 na	 podzimní	
utkání	druhé	ligy	na	nově	upraveném	hři-
šti	u	tišnovské	sokolovny.	Družstvo	mužů	
oddílu,	 vedeného	 dlouholetým	 obětavým	
funkcionářem	 Ing.	 Emilem	 Zvěřinou,	 se	
připravovalo	především	na	soupeře	ze	se-
verní	Moravy,	jimiž	byly	v	září	1971	týmy	
Tatry	Studénka,	Sokola	Kateřinky,	NHKG	
a	 VŠ	 Ostrava,	 Kotouče	 Štramberk	 nebo	
Tatry	Kopřivnice.	O	víkendech	se	hrávala	
vždy	dvě	utkání,	jedno	v	sobotu	odpoledne	
a	druhé	v	neděli	dopoledne.

o dalším Ve stručnosti
	 V	malém	medailónku	se	psalo	o	Anně	
Pammrové,	 pošesté	 se	 Marie	 Mráz-
ková	 věnovala	 obsáhlému	 vyprávění	
o	 Květnici.	 Nechyběly	 výsledky	 8.	 roč-
níku	 memoriálu	 Karla	 Špačka	 ve	 střel-
bě	na	 loveckém	kole,	 zajíce	na	průseku	
a	baterie,	který	proběhl	koncem	července	
v	Lomničce.	Na	dva	mládežnické	turnaje	
pozval	fanoušky	tenisový	oddíl.	V	progra-
mu	 letního	 kina	 nechyběly	 filmy,	 které	
by	 bezesporu	 zaujaly	 i	 dnes	 (Rebel	 bez	
příčiny,	Bandité	v	Miláně,	Fort	Apache),	
což	 nejspíš	 nelze	 říci	 o	 rovněž	 uváděné	
gruzínské	detektivce	Smrt	filatelisty.

NApSAlI JSme před 50 leTY

V září 1971 byla na titulní stránku umístěna 
fotografie Antonína Dostála zachycující opra-
vu tišnovské kostelní věže.

ZářÍ 1971
Václav Seyfert

18. díl 

Dvanáctistránkové Naše Tišnovsko vydané v září 1971 se charakterem svého ob-
sahu nijak zásadně nelišilo od předcházejících čísel. Výjimkou byl snad jen program 
oslav Hornického dne, který se pod hlavičkou závodního výboru ROH dolu Rudý 
říjen Olší v těch dobách slavil v Tišnově opravdu vydatně.

hiStorie

Článek o volejbale byl doplněn snímkem 
Milana Loskota, na němž bylo představeno 
„družstvo odbíjené Baníku Tišnov“. Stojící 
zleva V. Páč, Knoflíček, Halouzka, Polášek, 
Kopáček, Matulka, Mrkos. Klečící J. Hanák, 
Jaskulka, V. Hanák.
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 „Smrtí Václava Šíleného ztratil všechen 
veřejný život moravský mnoho, víc než ko-
lik lze v první chvíli určit. Bude to zřejmo, 
až se budou vyplňovat mezery, vzniklé 
jeho odchodem, a až se budou hledat lidé, 
kteří by ho nahradili.“
	 Sedlák	František	Šílený	z	obce	Kolen-
ce	u	Třeboně	(dnes	jde	o	část	Novosedel	
nad	 Nežárkou)	 měl	 osm	 dětí	 –	 tři	 syny	
a	pět	dcer.	Dva	z	jeho	potomků	se	výraz-
ně	zapsali	do	historie	Tišnova:	mladší	To-
máš	 (1856–1945)	 byl	 prvním	 ředitelem	
zdejšího	 reformního	 reálného	 gymnázia,	
starší	Václav	(*	15.	9.	1849)	se	zde	v	ob-
dobí	 1881–1901	 prezentoval	 advokátní	
praxí,	ovšem	zdaleka	nejen	tou.	Rozsáh-
lou	 společenskou	 a	 osvětovou	 činností	
patřil	 k	 nejvýznamnějším	 tišnovským	
osobnostem	 konce	 19.	 století,	 podobně	
aktivní	byl	i	mimo	hranice	města	a	zcela	
zákonitě	se	uplatnil	i	v	národohospodář-
ství	a	vysoké	politice	tehdejšího	Rakous-
ko-Uherska.
	 Po	 studiu	 na	 gymnáziích	 v	 Českých	
Budějovicích	a	 Jindřichově	Hradci	absol-
voval	 Václav	 Šílený	 v	 roce	 1874	 práva	
na	 Vídeňské	 univerzitě,	 titul	 JUDr.	 pak	
získal	 o	 tři	 roky	 později	 na	 Karlo-Ferdi-
nandově	univerzitě	v	Praze.	Po	krátkém	
působení	v	Olomouci	a	Uherském	Hradi-
šti	 vykonával	 praxi	 u	 Zemského	 soudu	
v	Brně,	později	byl	 tamtéž	koncipientem	
v	 advokátní	 kanceláři	 Wolfganga	 Kusé-
ho,	velkého	propagátora	českojazyčného	
školství.	 Šílený	 ovšem	 současně	 působil	
i	jako	publicista	a	spolupracoval	s	mnoha	
národně	orientovanými	 tiskovinami.	Nej-
prve	to	byl	list	Stimmen	aus	Mähren,	poz-
ději	Našinec,	v	 roce	1880	založil	 v	Brně	
časopis	Národní	hospodář	a	inicioval	rov-
něž	vznik	České	národohospodářské	spo-
lečnosti,	která	byla	ustavena	v	roce	1896.	
 „Účastnil se vynikajícím způsobem 
svépomocného hnutí hospodářského, pra-
coval pilně v českém bankovnictví, přede-
vším však věnoval se politice živnostenské 
a otázkám vodním. Postřehoval dříve než 
ostatní, kde jsou nejpalčivější bolesti hos-
podářského života moravského a věnoval 
se jejich léčení s horlivostí, která uváděla 
v úžas všecky, kdož ji mohli pozorovat 
z blízka.“

	 Po	přestěhování	do	Tišnova	okamžitě	
zaktivizoval	 zdejší	 veřejný	 život.	 Založil	
Okrašlovací	a	zalesňovací	spolek,	budu-
jící	 ve	městě	nová	 stromořadí	 a	 chodní-
ky,	 Český	 čtenářský	 spolek,	 významně	
se	 zasloužil	 o	 vznik	 městské	 knihovny,	
důležitou	 roli	 hrál	 při	 vzniku	 Sokola	
a	 zejména	 se	 zapsal	 do	 historie	 regio-
nálního	 hasičstva.	 Patnáct	 let	 zastával	
funkci	 náčelníka	 Tišnovsko–bystřické	
hasičské	 župy,	 prvního	 sdružení	 tohoto	
typu	 na	 celé	 Moravě.	 Záhy	 byl	 zvolen	
i	do	obecního	zastupitelstva	a	především	
jeho	zásluhou	se	na	radnici	(stejně	 jako	
v	městské	spořitelně)	začala	místo	něm-
činy	 oficiálně	 užívat	 čeština.	 Osobně	 se	
podílel	 na	 vyjednáváních	 o	 vybudování	
železničního	 spojení	 s	 Brnem,	 společně	
s	 Matějem	 Hlávkou	 například	 interve-
novali	 až	 ve	 Vídni	 za	 umístění	 nádraží	
u	 Humpolky.	 Pro	 okresní	 národopisnou	
výstavu	 v	 srpnu	 1893	 uspořádal	 cca	
200stránkovou	 brožuru,	 která	 je	 dnes	
kompletně	dostupná	v	digitálním	archivu	
Moravské	zemské	knihovny.	
 „Střízlivá práce bez velkých slov a bez 
rozčilování, s takovou direktivou šel Šíle-
ný veřejným životem. Byl to typický člověk 
praktické politiky. Nedovolával se nikdy 
srdce, apeloval vždy na rozum a všecko 
bylo mu bez ceny, co nesměřovalo ke zcela 
konkrétnímu výsledku.“

	 Když	 se	 v	 roce	 1901	 Václav	 Šílený	
přestěhoval	 do	 Brna,	 byl	 již	 poslancem	
Moravského	 zemského	 sněmu.	 Poprvé	
uspěl	ve	volbách	v	roce	1896	a	svůj	post	
ještě	dvakrát	obhájil	v	létech	1902	a	1906.	
V	posledním	období	byl	i	přísedícím	morav-
ského	zemského	výboru,	kde	měl	na	sta-
rosti	ekonomické	záležitosti.	Původně	byl	
sice	členem	Moravské	národní	strany,	ale	
roku	 1893	 přešel	 „od	 staročechů	 k	 mla-
dočechům“	a	 jmenované	volby	absolvoval	
již	 jako	 přední	 funkcionář	 Lidové	 strany	
na	 Moravě	 (předseda	 1900–1906,	 místo-
předseda	1906–1911).	Nezastavil	se	ovšem	
u	moravské	politiky,	v	roce	1897	se	ještě	
jako	 tišnovský	 advokát	 stal	 také	 poslan-
cem	Říšské	rady,	a	to	dokonce	na	plných	
10	let,	neboť	svůj	mandát	obhájil	i	o	čtyři	
roky	později.	Po	čtyřleté	přestávce	pak	byl	
v	 roce	 1911	 zvolen	 do	 sněmovny	 znovu,	
ovšem	 kvůli	 těžké	 nemoci	 již	 nevedl	 ani	
kampaň	a	veřejně	nevystupoval.	Zemřel	9.	
9.	téhož	roku	po	operaci	rakoviny	žaludku	
v	 brněnské	 zemské	 nemocnici	 na	 Pekař-
ské	 ulici;	 pohřeb	 se	 konal	 o	 tři	 dny	 poz-
ději	 a	 vedl	 z	 chrámu	 sv.	 Tomáše	 v	 Brně	
na	 ústřední	 hřbitov,	 kde	 je	 Václav	 Šílený	
pochován	v	jednom	z	hrobů,	prohlášených	
v	listopadu	2016	za	čestné.

Tučnou kurzívou jsou vloženy části nekro-
logu JUDr. Václava Šíleného, tak jak jej 
v neděli 10. září 1911 zveřejnily brněnské 
Lidové noviny.

	 Čestné	občanství	bylo	JUDr.	Václavu	Ší-
lenému	uděleno	v	 těchto	městech,	 obcích	
či	městských	částech:	Bystřice	nad	Pern-
štejnem,	Černotín,	Hranice,	Hulín,	Jemnice,	
Jevíčko,	Jundrov,	Kojetín,	Konice,	Kopřivni-
ce,	 Královo	 Pole,	 Kyjov,	 Mariánské	 Hory,	
Slavkov,	Starý	Jičín,	Tovačov,	Třebíč,	Velké	
Meziříčí,	Vyškov	a	Zábřeh	nad	Odrou.

Zdroje:
–  kniha Tišnov – příroda, dějiny, památky, lidé 

(2013), str. 600–601, autor Pavel Cibulka
– wikipedie, heslo Václav Šílený
–  Internetová encyklopedie dějin Brna, heslo 

JUDr. Václav Šílený
–  Tišnovský kulturní zpravodaj č. 10 / 1976, 

autor Dr. Karel Fic
– Lidové noviny ze dne 10. září 1911

hiStorie

prAKTIcKý pOlITIK Bez VelKýcH SlOV
V září uPlyne 110 let od úmrtí judr. VáclaVa šíleného

Václav Seyfert

JUDr. Václav Šílený na fotografii z wikipedie.



TN 09/2021 47

	 Žluna zelená	–	Picus viridis,	jde	o	středně	velkého	šplhavce	
z	čeledi	datlovitých.	Žluna	je	krásný	pták	se	zajímavým	způso-
bem	života	a	v	lecčem	se	podobá	ostatním,	jako	je	datel	a	stra-
kapoud.	Je	to	tedy	velmi	krásně	a	pestře	zbarvený	pták.	Při	troše	
štěstí	ho	můžeme	spatřit	na	vlastní	oči	na	stromech	či	na	zemi	
na	Tišnovsku.	Jeho	specialitou	a	vášní	je	lov	mravenců.	

	 Délka	zobáku	se	pohybuje	kolem	čtyř	centimetrů.	Když	k	tomu	
přičteme	deseticentimetrový	jazyk,	není	pro	žlunu	problém	pro-
niknout	 zobákem	 do	 mraveniště,	 vysunout	 lepkavý	 jazyk	 a	 po-
čkat,	 až	 se	 na	 něj	 mravenci	 nalepí.	 Tito	 ptáci	 nepohrdnou	 ani	
hmyzem,	semeny	či	lesními	plody.	Potravu	si	častokrát	obstará-
vají	i	na	loukách	s	nízkými	travinami.	V	zimě	se	ale	musí	nejprve	
prohrabat	sněhem.	Za	den	spořádají	až	dva	tisíce	mravenců.	
	 Žluna	nejčastěji	obývá	listnaté	i	smíšené	lesy	se	starými	stromy,	
případně	i	větší	parky	a	zahrady	s	dostatečným	porostem	starých	
a	mohutných	stromů,	ve	kterých	nachází	prostor	pro	rozšiřování	
dutiny,	 jež	 jí	 slouží	 převážnou	 část	 roku	 jako	hnízdo.	Vydlabání	
nové	 dutiny	 zabere	 několik	 dní.	 V	 ní	 oba	 rodiče	 budou	 pečovat	
o	svá	mláďata	a	naleznou	útočiště	před	nepřízní	počasí	a	nebezpe-
čím.	Upřednostňují	lesní	porosty	na	okrajích	luk	a	remízků.
	 Samička	snáší	asi	pět	až	sedm	čistě	bílých	vajíček	na	dno	du-
tiny.	Při	dělení	rodičovských	povinností	u	žluny	existuje	rovno-
právnost.	Oba	postupně	sedí	na	vejcích	a	starají	se	o	potomstvo.	
Rodiče	se	musí	hodně	ohánět,	aby	potomstvo	nakrmili.	
	 Na	 rozdíl	 od	 většiny	 datlovitých	 můžeme	 slyšet	 žluní	 bub-
nování	jen	málokdy.	Mnohem	častější	jsou	její	hlasové	projevy.	
Ochrana	není,	ale	počet	žlun	zelených	se	snižuje	v	důsledku	ká-
cení	lesů	a	používání	chemických	prostředků	na	hubení	hmyzu.

	 S	 příchodem	 podzimu	 se	množí	 obavy	
zejména	o	jedince	menšího	vzrůstu	a	váhy.	
Kdy	opravdu	potřebují	 lidskou	péči	a	 jak	
jim	 správně	 pomoci?	 Během	 podzimu	
jsou	 oba	 naše	 druhy	 ježků,	 ježek	 západ-
ní	(Erinaceus europaeus)	a	 ježek	východní	
(Erinaceus roumanicus),	 zaneprázdněny	
sháněním	 potravy	 a	 nabíráním	 tukových	
zásob	 na	 zimu,	 kterou	 přečkávají	 v	 hi-
bernaci.	Zdravý	dospělý	ježek	přikrmovat	
nepotřebuje,	ale	přilepšíte-li	mu,	pomůže	
mu	 to	 k	 přečkání	 zimy.	 Pokud	 má	 ježek	
na	 začátku	 listopadu	 alespoň	 500g,	 má	
velkou	šanci	zimu	přežít.	Nemá-li	zdravot-
ní	problém	a	chová	se	přirozeně,	stačí	ta-
kovým	jedincům	přikrmování	na	zahradě.	
Podáváme	 vařené	 maso	 (kuřecí,	 hovězí,	
ryby)	nebo	kočičí	a	psí	kapsičky	či	konzer-
vy,	vařené	vejce,	případně	i	granule.	Ježek	
je	hmyzožravec	a	podávání	jablíček	či	jiné-
ho	ovoce	nebo	zeleniny	neocení.	Do	jejich	
jídelníčku	také	nepatří	piškoty,	sladkosti,	

tvaroh,	mléko	a	mléčné	výrobky,	po	kte-
rých	mohou	mít	velmi	vážné	trávicí	potíže.	
Samozřejmostí	 je	 i	 mělká	 miska	 s	 čers-
tvou	 vodou.	 Krmení	 by	 mělo	 být	 umístě-
no	pod	stříškou	a	chráněno	před	deštěm.	
S	přikrmováním	skončíme	s	úderem	prv-
ních	mrazů,	aby	jim	zmrzlá	potrava	nezpů-
sobila	zdravotní	obtíže,	odvykli	si	stále	na-
bízené	potravy	a	včas	se	uložili	k	zimnímu	
spánku.	Ježci	velmi	ocení	i	možnost	vhod-
ného	 úkrytu,	 jako	 jsou	 hromady	 starého	
dřeva	či	kamení,	naskládaná	prkna,	 živé	
ploty,	prostor	pod	kurníky	či	králíkárnami	
nebo	postavení	ježčího	příbytku.	Podzimní	
hmotnost	 ježka	 nemusí	 být	 vždy	 směro-
datná,	ale	nezvyklé	chování	ježka	napoví,	
zda	se	nachází	v	nesnázích.	Ježek	je	sou-
mračný	a	noční	tvor	a	jeho	nález	za	bílého	
dne	 až	 na	 výjimečné	 případy	 značí	 pro-
blém.	 Buď	 jde	 o	 zesláblé	 nebo	 nemocné	
jedince,	 nesamostatná	 vysílená	 mláďata	
nebo	zraněné	ježky.	V	takových	případech	

je	lepší	vzít	ježka	do	tepla	a	kontaktovat	
nejbližší	záchrannou	stanici	pro	volně	ži-
jící	 živočichy	 (pro	 Tišnovsko	 ZS	 Zelené	
Vendolí,	 případně	 ZS	 Jinačovice	 při	 Zoo	
Brno).	Poradenství	při	nálezu	zvířete	vám	
poskytneme	 i	 v	 Ekoporadně	 Tišnovsko	
v	otevírací	době	(čt	14–18	hodin),	na	tele-
fonním	čísle	732	464	238	nebo	na	našich	
facebookových	stránkách.	

příroda

Kde Se zABYdlím, TAm zůSTANu
Josef Permedla

JežcI V NAŠIcH pOdzImNícH zAHrAdácH
Tereza Karasová

Žluva zelená. Foto: Josef Permedla

Nesamostatné mládě ježka západního.
Foto: Pavel Karas
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příroda

	 Milá	čtenářko,	milý	čtenáři,	blíží	se	nám	září,	měsíc	sklizně.
	 Aby	bylo	vůbec	co	sklízet,	minule	jsem	se	zaměřil	na	preven-
tivní	 opatření	 a	 biologickou	 ochranu	 rostlin.	 A	 taky	 slíbil,	 že	
když	selže,	 bude	potřeba	přejít	na	chemii.	Často	 se	 setkávám	
s	názorem,	že	chemie	do	zahrádkaření	nepatří,	ale	jsou	situace,	
ve	kterých	to	bez	ní	prostě	nejde.
	 Než	 budu	 konkrétní,	 rozdělíme	 si	 tyto	 chemické	 přípravky	
(pesticidy)	do	jednotlivých	skupin	podle	použití.	Vím,	dají	se	dělit	
podle	složení,	účinku,	leč	použití	se	mi	jeví	v	tomto	případě	nej-
přehlednější.
	 Základem	je,	s	jakým	cílem	je	používám,	preventivně	či	léčeb-
ně	(kurativně).	Zvažuji,	 jaký	druh	vyberu	i	podle	škůdce,	abych	
dosáhl	 co	nejvyššího	efektu	v	porovnání	 s	prahem	ekonomické	
škodlivosti.
	 Vím,	že	pesticidy	odborníci	dělí	na	rostlinné	regulátory,	her-
bicidy,	 fungicidy,	 zoocidy.	 Ty	 potom	 na	 insekticidy	 (na	 hmyz),	
moluskocidy	 (na	 slimáky),	 nematocidy	 (na	 hlístice,	 háďátka),	
rhodenticidy	(na	hlodavci).	Prakticky	to	vnímám	pro	laika	jako	
složité	a	nepřehledné.	Místní	zahrádkář	chce	rychlý	a	spolehli-
vý	výsledek.	Proto	často	používám	osvědčené	přípravky,	které	
v	sobě	kombinují	požerové,	dýchací,	systémové	a	hloubkově	pů-
sobící	vlastnosti.	Stále	složité?	Chápu.
	 Mám	jednoduché	řešení.	Trh	a	novinky	na	něm	se	vyvíjejí	tak	
rychle,	že	i	já	občas	zajdu	do	obchodu	pro	radu	odborníka,	který	
s	těmito	přípravky	denně	pracuje.

 Dva příklady z praxe, kde bez chemie nejde získat kvalit-
ní úrodu:
•	 	Švestka	zasažená	pilatkou	švestkovou	(blanokřídlý	hmyz)	si	

sama	nepomůže.	Tento	nenápadný	hmyz	dokáže	s	přehledem	
zničit	 100	%	úrody.	Na	 jaře	 švestka	nádherně	kvete,	 objeví	
se	plody,	začnou	postupně	opadávat.	V	době	sklizně	na	stro-
mě	není	žádné	ovoce.	Nepřímá	ochrana	(celoroční	sběr	plodů,	
jarní	porytí	okolo	stromu,	pohnojení	dusíkatým	vápnem...)	je	
tak	trochu	sisyfovská	práce.	Tento	4–5	mm	velký	hmyz	klade	
vajíčka	pouze	na	oplozené	plody	slivoní.	Ideální	doba	na	ošet-

ření	 insekticidem	 je	 po	 opadu	 4/5	 okvětních	 lístků.	 Včely	
ztrácí	zájem	o	květy,	a	tak	je	postřik	nepoškodí.	Jedna	larva	
za	svůj	život	zkonzumuje	tři	až	čtyři	plody.	Vidím,	jak	padají	
švestky,	na	každé	 jedna	dvě	dírky.	Pilatka	vyjí	plod	zevnitř	
a	jde	na	další.	Dorostlé	larvy	se	zavrtají	do	půdy,	kde	si	spře-
dou	zámotek	a	přezimují.	Ošetření	insekticidním	přípravkem	
je	jedinou	cestou,	jak	získat	na	Tišnovsku	pravidelnou	úrodu.	
Při	 použití	 dbám	návodu,	 vyberu	postřik	neškodný	 včelám.	
Musím	chránit	nejenom	úrodu,	ale	 i	 včely!	Z	praxe	vím,	 že	
u	sklizně	přesně	poznám	místo	na	stromě,	které	jsem	neoše-
třil.	Zachránil	jsem	spoustu	švestek	před	skácením	jen	tím,	
že	jsem	majitelům	vysvětlil,	že	to,	proč	stromy	neplodí,	není	
v	jiných	chorobách	nebo	škůdcích,	ale	v	pilatce.	Nejčastějším	
nešvarem	je	postřik	před	opadem	lístků.

•	 	Broskvoň,	 zasažená	 puchýřnatkou	 broskvoňovou	 (houba)	
způsobující	kadeřavost,	se	také	sama	neumí	ubránit.	K	vyhu-
bení	nepomůže	dokonalé	shrabání	veškerého	listí,	odstranění	
plodů.	Puchýřnatka	přezimuje	na	pupenech	na	horní	straně	
stromu.	Aktivní	je	již	od	sedmi	stupňů	Celsia.	Vyšší	teplota,	
rychlejší	šíření.	Ideální	je	pro	ni	vlhko,	stačí	mlha.	Kapičky	
vody	na	pupenech.	Infekce	je	na	jaře	„neviditelná“.	Poznáme	
ji,	až	na	listech	vzniknou	nepravidelné	načervenalé,	nažloutlé	
puchýře.	Po	opadu	listů,	preventivně	pro	další	úrodu,	ošetřím	
strom	fungicidem.	Nezbytné	je	pokrýt	celý	strom	od	větviček	
až	po	kmen,	za	sucha	a	bez	mrazu.

	 	Na	jaře	opakuji	dvakrát	po	čtrnácti	dnech,	při	teplotě	7–10	°C.	
Čtvrtý	 termín	 aplikace	 je	 těsně	 po	 21.	 březnu.	 Nejpozději	
však	než	začnou	rašit	terminální	pupeny.	A	potom	mohu	říct,	
že	se	bude	broskvoni	dařit.	Nejčastějším	nešvarem	je	postřik	
do	vzrostlých	listů.

	 V	každém	případě	je	důležité	si	před	použitím	pesticidu	pře-
číst	etiketu,	dodržovat	návod,	použít	ochranné	pomůcky	a	dáv-
kování.

Váš	Pařez

zAHrAdNíKůV rOK – září
měsíc sklizně

Stanislav Pařízek
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	 Na	třetí	díl	procházky	po	souhvězdích	
noční	 oblohy	 jsme	 si	 museli	 počkat	 pro	
nedostatek	 místa	 v	 Tišnovských	 novi-
nách	až	nyní,	na	čas	pozdního	léta.	Z	as-
tronomického	 léta	 ještě	 ale	 stále	 zbývá	
téměř	měsíc,	a	tak	letní	hvězdná	obloha	
nad	 našimi	 hlavami	 stále	 předvádí	 své	
divadlo.	Srpen	a	 září	 jsou	navíc	 pro	po-
zorování	 noční	 oblohy	 lepší,	 v	 červnu	
a	 červenci	 je	 totiž	 slunce	 díky	 letnímu	
slunovratu	v	noci	tak	nízko	pod	obzorem,	
že	 astronomové	 tvrdí,	 že	 noc	 vůbec	 ne-
nastává.	Nemají	totiž	pro	své	pozorování	
dostatečnou	 tmu.	 My,	 vyzbrojeni	 svým	
zrakem,	se	ale	kochat	můžeme,	kdykoliv	
to	přírodní	podmínky	dovolí.	

Projdi se po Mléčné dráze
	 Letní	 hvězdná	 obloha	 je	 vůbec	 nejví-
ce	 pozorovanou.	 Teplo,	 čas	 dovolených	
a	prázdnin,	pobyt	v	přírodě	mimo	oblohu	
oslněnou	umělými	světly	vždycky	vybíd-
nou	 k	 pohledu	 na	 ztemnělé	 noční	 nebe	
a	jeho	světla.	Hlavním	magnetem	nebe	je	
v	létě	stříbřitý pás Mléčné dráhy,	která	
se	klene	vysoko	nad	obzorem.	Je	to	vlast-
ně	 pohled	 do	 ulic	 našeho	 „hvězdného	
města“.	Jak	už	víme,	lidově	se	říká	„Mléč-
ná	 dráha”	 galaxii,	 ve	 které	 se	 náš	 svět	
nachází.	My	ze	Země	vidíme	jen	kousek,	
jedno	tzv.	spirální	rameno,	a	to	je	ten	stří-
brný	pás,	který	tak	září,	protože	předsta-
vuje	hustou	koncentraci	hvězd.	Ramena	
jsou	 napojena	 na	 centrum	 galaktického	
disku	a	to	se	nachází	na	naší	obloze	při	
obzoru,	 tam,	kde	 leží	souhvězdí	Střelce.	
Tam	je	také	hustota	hvězd	nejvyšší.	

Letní trojúhelník
	 Na	 letní	 obloze	 je	 nejdůležitější	 orien-
tační	vodítko	tzv.	 letní trojúhelník,	 jehož	
vrcholy	tvoří	hvězdy	Vega,	Deneb	a	Altair.
	 Vega	 v	 souhvězdí	 Lyry	 je	 nejjasněj-
ší	 hvězda	 léta	 a	 snadno	 ji	 poznáme	 pro	
její	 polohu	 téměř	 ve	 středu	 oblohy	 nad	
naší	hlavou.	Souhvězdí	představuje	 lyru	
největšího	 zpěváka	 a	 antického	 hrdiny	
Orfea,	 který	 byl	 synem	 boha	 Apollóna	
a	 nymfy	 Kalliopé.	 Deneb	 leží	 na	 ocase	
Labutě,	která	letí	Mléčnou	dráhou	k	jihu.	
Na	 jih	 od	 Labutě	 se	 nachází	 souhvěz-
dí	Orla	 s	 jasnou	hvězdou	Altair	–	okem	
orla.	Altair	doprovázejí	po	obou	stranách	
slabší	hvězdy.	Jejich	sestava	svým	uspo-
řádáním	trochu	připomíná	Orionův	pás.

Malé, ale krásné
	 Zbytek	 letní	 oblohy	 nepokrývají	 tak	
jasné	hvězdy,	ale	o	to	zajímavější	útvary	
a	souhvězdí.	Mým	nejoblíbenějším	a	dle	

mne	 i	 nejsnáze	 nalezitelným	 je	Severní 
koruna.	Má	tvar	oblouku	hvězd,	z	nichž	
jedna	 je	 jasnější	–	Gemma,	 známá	 také	
pod	 arabským	 názvem	 Alphekka,	 což	
znamená	„jasná	na	míse“.	V	latině	značí	
její	jméno	„drahokam“.	
	 Na	 hvězdy	 méně	 výrazným	 souhvěz-
dím	je	Herkules,	antický	hrdina	s	tělem	
ve	 tvaru	 lichoběžníku,	 z	 něhož	 vychází	
ruce	a	nohy.	Hlavu	tento	silák	jaksi	nemá.	
Zřejmě	ji	nepotřebuje.	V	„těle“	lze	i	pou-
hým	okem	spatřit	mlhavý	obláček	kulové 
hvězdokupy	označené	M13.	Skupina	ob-
sahuje	až	milion	hvězd	a	údajně	se	jedná	
o	 jedny	 z	 nejstarších,	 které	 ve	 vesmíru	
pozorujeme.
	 Mezi	 Orlem	 a	 Labutí	 najdeme	 dvě	
menší,	 ale	 velmi	 roztomilá	 souhvězdí:	
Šíp	a	Delfín	mají	velmi	jednoznačný	tvar	
a	poznají	je	na	obloze	i	děti.	Ještě	sever-
něji	pak	leží	Koník	a	Lištička.	
	 Nízko	 nad	 obzorem	 vystupuje	 nako-
nec	zajímavý	vějíř	hvězd,	souhvězdí	Ští-
ra,	 s	 jasnou	 červenou	 hvězdou.	 Pro	 její	
barvu	si	ji	pozorovatelé	pletou	s	planetou	
Mars.	Tato	hvězda	je	pověstný	Antares,	
srdce	štíra,	jedna	z	největších	pozorova-
ných	hvězd,	 tzv.	 veleobr	755×	 větší	 než	
Slunce.	Je	velmi	mladá,	lehká	a	svítí	asi	
10	000×	jasněji	než	Slunce.

děti a Mládež

HVězdNÉ NeBe pOzdNíHO lÉTA
tišnoVská noční obloha, Vii. díl

Vladimír Vecheta

prOpleTeNá SOuHVězdí 

Jen jedno souhvězdí na obloze je půlené, resp. propletené se svým sousedním. Je to Had  
a byl dříve součástí souhvězdí Hadonoše. Souhvězdí představuje slavného lékaře Asklé-
pia držícího v rukou hada. Lékaře natolik dobrého, že dokázal léčit nejen všechny choroby, 
ale dokázal křísit i mrtvé. To se však nelíbilo bohu smrti Thanatovi, na jehož naléhání zabil 
Zeus Asklépia bleskem. I přes zásah bohů se Asklépios stal nesmrtelným, neboť se dostal 
na oblohu spolu s hadem, který mu pomáhal hledat léčivé rostliny. 
Když bylo astronomy souhvězdí Hada odděleno od Hadonoše, Had se stal dvoudílným. Dvě 
jeho části dnes nazýváme jako Hlavu hada a Ocas hada. Jde ale o jediné souhvězdí. 
V souhvězdí Hadonoše se nachází známá Barnardova šipka. Jde o hvězdu, která vykazuje 
největší vlastní pohyb po obloze. Proto to označení. Je od nás vzdálená necelých šest svě-
telných let, ale je málo jasná, a tudíž ji spatříme pouze v dalekohledech.
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ANNA PAMMROVÁ
*	29.	6.	1860,	Kralice	nad	Oslavou
†	19.	9.	1945,	Žďárec

 Moravská spisovatelka, překlada-
telka a svérázná filozofka, jejíž po-
hled na svět je dnes považován za po-
čátky feminismu a ekologie u nás. 
Od roku 1899 až do své smrti žila 
na samotě nad řekou Bobrůvkou ne-
daleko Žďárce, původně v dřevěném 
stavení, na jehož místě teprve v roce 
1922 nechala postavit zděný domek. 

	 Narodila	 se	 v	 rodině	 lesníka	 v	 my-
slivně	 Bažantnice	 nedaleko	 Kralic.	
V	šesti	letech	ji	rodiče	dali	na	výchovu	
do	Jasenice	k	bezdětné	kmotře	Antonii	
Novákové.	V	patnácti	strávila	rok	zdo-
konalováním	 němčiny	 a	 praktických	
dovedností	 ve	 Znojmě,	 od	 roku	 1880	
působila	 ve	 Vídni	 jako	 vychovatelka	
ve	 šlechtických	 rodinách.	 Začátkem	
roku	 1884	 se	 jí	 narodila	 dcera	 Alma,	
jejího	otce	Leopolda	Stögera	si	ovšem	
odmítla	 vzít	 a	 vrátila	 se	 na	 Moravu.	
Na	 nátlak	 rodičů	 navázala	 známost	
s	 lesníkem	Františkem	Krohem	–	pro-
vdala	 se	 za	 něj	 1.	 6.	 1893,	 když	 už	
jejich	 synu	 Františkovi	 byly	 dva	 roky.	
Manželství	 nefungovalo,	 a	 i	 když	 byli	
rozvedeni	 teprve	16.	1.	 1904,	 osm	 let	
nesdíleli	společnou	domácnost.	V	roce	
1899	se	Anna	přestěhovala	do	chalupy	
na	vlastním	pozemku	nedaleko	víckov-
ské	myslivny	a	na	tomto	osamoceném	
místě	žila	až	do	smrti.
	 Anna	Pammrová	se	vzdělávala	pře-
devším	 sama,	 se	 svými	 pěstouny	 si	
nerozuměla,	 což	 se	 promítlo	 do	 jejího	
smýšlení	i	tvorby.	Po	celý	život	bojova-

la	s	tradičním	pojetím	ženy	jako	matky	
a	 manželky,	 usilovala	 o	 život	 v	 pro-
středí	 ekologického	 a	 pacifistického	
feminismu,	který	by	nahradil	výhradně	
mužskou	 násilnickou	 civilizaci.	 Zfor-
mulovala	 si	 vlastní	 nábožensko-meta-
fyzickou	 soustavu,	 vycházela	 z	 tradic	
indického	jogínství	 i	esoteriky	a	velký	
důraz	kladla	na	zdravou	výživu,	zvláště	
vegetariánství.	S	lidmi	se	téměř	nestý-
kala,	výjimkou	byli	sousedé	z	Havlova	
či	 dlouholetý	 písemný	 kontakt	 se	 spi-
sovatelem	Otokarem	Březinou.
	 Některé	její	práce	(překlady	Lessin-
ga,	 stati	 o	 stravování	 či	 o	 mateřství)	
vyšly	 již	 za	 jejího	 života.	V	 roce	1933	
sama	vydala	dopisy,	které	jí	byly	adre-
sovány	Otokarem	Březinou	–	tato	kore-
spondence	je	nyní	i	námětem	divadelní	
hry.	Z	Anniných	děl	vydaných	posmrtně	
jmenujme	 faksimile	 rukopisu	 Antieva	
nebo	básnický	výbor	Divočinu	slov	mi	
nech.	 V	 roce	 1996	 vznikla	 v	 Tišnově	
Společnost	Anny	Pammrové,	 zabývají-
cí	se	jejím	odkazem	a	úspěšně	usilující	
o	zpřístupnění	dalších	neznámých	prací	
z	autorčiny	pozůstalosti.	

SVÍDOVEc

Přírodní památka 
	 V	těsném	sousedství	Jamného	u	Tiš-
nova,	 ale	 již	 na	 katastrálním	 území	
Rohozce	 se	 rozkládá	mozaika	bývalých	
pastvin,	ovocného	sadu	a	přírodě	blízké	
bučiny.	 Význam	 lokality	 Svídovec	 jako	
stanoviště	xerotermní	flóry	a	fauny	zdů-
razňoval	 již	 Jan	 Šmarda	 ve	 30.	 letech	
20.	 století.	 Statut	 zvláště	 chráněného	
území	 v	 kategorii	 přírodní	 památka	
na	ploše	26,66	ha	získala	2.	dubna	1997.	
Její	údržba	je	ve	správě	AOPK	KS	Brno.	
	 Geomorfologická	poloha	vrchu	Svído-
vec	(441	m	n.	m.)	na	pomezí	Hornosvra-
tecké	 vrchoviny	 a	 Boskovické	 brázdy	
v	oblasti	tzv.	Žernovnické	hrástě	ukazuje	
na	 složitou	 geologickou	 stavbu.	 Hřbet	
představuje	ostrůvek krystalických vá-
penců	devonského	stáří	obdobných	okol-
ním	 vápencovým	 lokalitám.	 Na	 jihu	 se	
nacházejí	svory	a	migmatity,	zatímco	ze	
severu	se	dotýká	rulového masívu.	Již-
ní	svahy	ve	spodní	části	pokrývá	spraš,	

v	 níž	 jsou	 vyerodovány	 až	 8	m	 hluboké	
strže.	 Ve	 vrcholové	 části	 se	 nacházejí	
pozůstatky	po	lámání	kamene	v	podobě	
malých,	již	zarostlých	kamenolomů.	
	 Hlavním	 zdrojem	 druhé	 pestrosti	 lo-
kality	 je	 teplý	vápencový	podklad,	díky	
kterému	se	i	v	jinak	chladnějším	klima-
tu	 vyskytují	 teplomilné druhy rostlin 
a živočichů.	A	 samozřejmě	 rovněž	 tzv.	
kalcifilní,	tedy	druhy	vázané	na	vápník.	
Ojedinělá	je	zvláště	chráněná	vrabečnice	
roční	(Thymelaea passerina)	a	kapradina	
vratička	 měsíční	 (Botrychium lunaria).	
K	 vzácným	 a	 ohroženým	 druhům	 patří	
černýš	 rolní	 (Melampyrum arvense),	 či-
limník	 řezenský	 (Chamaecytisus ratisbo-
nensis),	 modřenec	 chocholatý	 (Muscari 
comosum),	 růže	 keltská	 (Rosa gallica),	

koniklec	 velkokvětý	 (Pulsatilla grandis) 
či	 vstavač	 vojenský	 (Orchis militaris).	
Svou	 nejpočetnější	 populaci	 na	 Tišnov-
sku	tu	má	jalovec obecný	(Juniperus co-
mmunis).	Silná	je	tu	i	populace	ještěrky 
obecné	(Lacerta agilis).	
	 Do	území	je	vedle	pastvinné	lady	po-
stupně	 zarůstající	 náletem	 dřevin	 zahr-
nut	i	bývalý	ovocný	sad	a	rozsáhlé	zales-
něné stráně	svažující	se	do	údolí	potoka	
Lomnička.	Jde	o	zbytek	přírodě	blízkých	
listnatých	bukových	a	habrových	porostů	
s	druhově	bohatým	bylinným	podrostem.
	 V	 sousedství	 lokality	 prochází	 zele-
ně značená turistická trasa	 z	 Tišno-
va	 do	 Rašova	 a	 místní	 naučná	 stezka	
Po starých názvech Jamného.

mAlá eNcYKlOpedIe TIŠNOVSKA

P

S

OSOBNOSTI

PŘíRODA

UMĚNí	/	FILOZOFIE

CHRáNĚNé	ÚZEMí	/	TURISTIKA	
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životní Styl

Po	prázdninovém	oddechu	na	Vás	čeká	sedmé	pokračování	soutěžního	seriálu	křížovek,	který	je	letos	věnován	podnikatelům	působícím	
v	Tišnově	mezi	světovými	válkami.	Obsahem	1.	tajenky	je	jako	vždy	jméno	a	příjmení	majitele	firmy,	charakterizované	těmito	větami:
Po vyučení pracoval majitel v dané profesi u firem ve Velkém Meziříčí, Olomouci, Brně a ve Vídni. V roce 1933 založil vlastní 
podnik v Tišnově. Pochází ze živnostenské rodiny, otec a jeho (viz	2.	tajenka). Začal z malých úspor, tvrdou prací a nezlomnou 
vůlí přivedl podnik mezi přední svého oboru.

fIrmY A žIVNOSTNícI prVNí repuBlIKY (7)
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@kulturatis-
nov.cz	nejpozději	do 8. září 2021.	Jména	výherců	budou	oznámena	na	závěr	celého	seriálu	v	lednovém	čísle	ročníku	2022.	Správná	
řešení	z	prázdninového	dvojčísla	–	1.	tajenka: Josef Pivoňka,	2.	tajenka:	předsednictví místního gremia.
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životní Styl

Z novinek:
Špitálková, Nina:
Svědectví o životě v KLDR
Dění	v	Severní	Koreji	bedlivě	sledují	média	
a	politici	po	celém	světě,	přesto	se	k	nám	
z	 této	 země	 dostává	 jen	 velmi	 omezené	
a	 cenzurované	 množství	 informací.	 Kniha	
koreanistky	 Niny	 Špitálníkové	 proto	 před-
stavuje	 cenný	 a	 unikátní	 příspěvek	 k	 po-
znání	 jednoho	 z	 nejtužších	 autokratických	

režimů	na	světě.	 Jak	 funguje	severokorejská	 indoktrinace?	Co	
pro	 tamní	obyvatele	znamená	 trojice	zbožštěných	vůdců?	 Jaký	
je	rozdíl	mezi	životem	na	vesnici	a	ve	městě?	Odpovědi	najdeme	
ve	strhujících	výpovědích	sedmi	uprchlíků.

Schwabová, Victoria: Město duchů
Victoria	Elizabeth	Schwab	se	narodila	v	roce	
1987	 matce	 Angličance	 a	 otci	 z	 Beverly	
Hills.	 Žije	 v	 Nashville,	 ráda	 cestuje,	 pije	
dobrý	čaj	a	 je	autorkou	 literatury	pro	děti	
a	mládež	s	prvky	sci-fi	a	fantasy.		Jako	krá-
lovna	hrůzostrašných	příběhů	přináší	další	
napínavou	zápletku.	 I	v	druhém	dílu	série	
lovkyni	duchů	Cassidy	Blakeovou	pronásle-
dují	problémy...	a	 to	 ještě	víc	než	obvykle.	

Cass	se	svými	rodiči	 tentokrát	zamíří	do	Paříže,	kde	Blakeovi	
natáčí	další	díly	pořadu	o	nejstrašidelnějších	místech	světa.	Když	
Cass	omylem	probudí	mocného	poltergeista,	zjistí,	že	to	není	žád-
ný	obyčejný	duch	a	zbavit	se	ho	bude	možná	nad	její	síly...	

Stojí za přečtení:
Wechterowicz, Przemysław:
Obejmi mě, prosím
Táta	Medvěd	s	malým	Medvídkem	vyrá-
žejí	 na	 pouť	 lesem,	 aby	 objali	 všechny	
jeho	 obyvatele.	 Medvídek	 dobře	 ví,	 že	
je	to	recept	na	krásný	a	povedený	život,	
a	 ani	 ostatní	 –	 od	malinké	housenky	až	

po	překvapeného	myslivce	–	po	jejich	setkání	nedají	na	ob-
jímání	dopustit.	U	této	knížky	od	polského	autora	se	určitě	
nebude	chtít	přestat	objímat.

Němec, Jan:
Možnosti milostného románu
Je	pravda	života	a	pravda	literatury.	Jedi-
nečná	zkušenost	a	touha	najít	její	smysl.	
A	 přestože	 o	 lásce	 bylo	 řečeno	 nejspíš	
vše,	 každá	 generace	 ji	 prožívá	 trochu	
jinak.	 Román	 Jana	 Němce	 je	 románem	
o	 lásce.	Na	první	 pohled	příběh	velkého	
milostného	 vzplanutí	 a	 peripetií	 šestile-
tého	 partnerského	 vztahu.	 To	 skutečné	

drama	se	však	odehrává	jinde.	V	umanuté	a	trýznivé	potřebě	
pochopit,	 proč	 to	 skončilo.	 A	 protože	 spisovatel	 má	 jediný	
nástroj,	 jsme	 svědky	 toho,	 jak	 na	 rozvalinách	 milostného	
vztahu	vzniká	milostný	román.	

MěstsKá Knihovna tišnov
doPoručuJe

vandaLisMus
JaKo uMěLecKá intervence
Marta Sylvestrová a Michal Konečný, 
Spolek přátel Josefa Jambora

	 Současné	umění	je	mnohdy	šokující,	často	zdánlivě	nepřimě-
řené,	budící	vášně	a	 rozdělující	 veřejnost.	Vyznat	se	v	 tom,	co	
je	umění	a	co	 je	 jen	provokace,	není	snadné	a	svým	způsobem	
záleží	na	každém	divákovi.	 Intervence	Banksyho	nebo	Aj	Wej-
-weje,	a	to	hovoříme	o	takzvaných	žijících	klasicích,	se	jistě	také	
nelíbí	všem.	V	Pekingu	nebo	na	diskuzních	fórech	odpůrců	mi-
grantů	 o	 tom	 vědí	 své.	 Soudíme,	 že	 dobré	 současné	 umění	 se	
pozná	tak,	že	hovoří	k	dnešku,	vystihuje	společenské	problémy,	
které	nás	obklopují	a	často	kontroverzním	a	za	často	normálních	
okolností	zavrženíhodným	způsobem	vyjadřují	názor	či	myšlen-
ku.	Je	angažované	a	nesmlouvavé.	Vzniká	živelně	a	rychle	zani-
ká.	Z	 těchto	důvodů	považujeme	za	nutné	vyjádřit	se	k	nápisu	
GOD	IS	TRANS,	napsaného	sprejem	na	fasádu	farního	kostela	
svatého	Václava	v	Tišnově.	

	 V	médiích	se	o	něm	ho-
voří	 jako	 o	 díle	 vandala,	
soudíme	 však,	 že	 jde	 jed-
noznačně	o	umění.	V	době,	
kdy	 hlava	 státu	 otevřeně	
hovoří	 o	 transsexuálech	
jako	o	„odporných	 lidech“	
a	 řada	 takzvaných	 moc-
ných	tyto	žvásty	podporu-
je	 nebo	 jen	 zbaběle	 mlčí,	
v	 časech,	 kdy	 je	 odlišná	
sexualita	 či	 jen	 názory	
na	ni	předmětem	absurdní	

kulturní	války	a	kdy	se	politická	 reprezentace	nedokáže	 třicet	
let	shodnout	na	rovných	právech	pro	všechny,	jsou	podobné	ná-
pisy,	v	souladu	s	tím,	o	co	v	moderním	umění	jde,	zcela	namístě.	
S	hlubokým	respektem	ke	katolické	církvi	je	nutno	připomenout,	
že	mnozí	(však	rozhodně	ne	všichni)	její	představitelé	se	negativ-
ními	názory	na	sexuální	menšiny	netají	dlouhodobě	a	přinejmen-
ším	se	tak	připojují	k	arogantnímu	postoji	–	„osobně	mi	nevadí,	
ale	ať	si	své	životy	žijí	v	skrytu	a	neobtěžují	naši	majoritní	spo-
lečnost“.	Nemůže	být	snad	většího	pokrytectví.	
	 Měla	 by	 to	 být	 přitom	 právě	 církev,	 která	 by	 ponižovaným	
a	opomíjeným	lidem,	jejichž	životy	jsou	mnohdy	těžší,	než	doká-
že	kdo	dohlédnout,	měla	otevírat	svoji	náruč	(to	je	však	také	jen	
názor,	s	nímž	není	nutné	souhlasit).	Není	proto	divu,	že	jediným	
logickým	místem	pro	umístění	tohoto	nápisu	je	právě	farní	kos-
tel.	 V	 této	 souvislosti	 si	 dovolujeme	 připomenout,	 že	 se	 nápis	
nachází	na	fasádě	věže,	či	přesněji	řečeno	hlásky,	která	tradičně	
už	od	středověku	patřila	městu,	nikoliv	církvi.	A	je	tak	do	značné	
míry	na	sekulárním	prostoru.	
	 Nápis	GOD	IS	TRANS	nepovažujeme	z	výše	uvedených	důvo-
dů	za	vandalismus,	ale	za	uměleckou	intervenci.	Jako	lidé,	kte-
rým	dělá	umění	radost,	proto	vyzýváme	všechny,	aby	se	na	tento	
nápis	 šli	 podívat	 a	 zamysleli	 se	 u	 něj	 nad	 současným	 stavem	
věcí.	Radíme,	aby	tak	učinili	co	nejdříve,	než	nápis	z	pochopitel-
ných	a	zcela	správných	důvodů,	souvisejících	s	památkovou	péčí,	
zanikne.

Vandalismus, nebo výkřik ducha?
Foto: selfie Michal Konečný 
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	 Krásu	bílých	prašných	cest	Strade	Bianche	asi	člověk	neo-
cení	po	první	jízdě.	Popravdě,	kdybychom	po	nich	jeli	kdykoliv	
jindy	 než	 právě	 v	 den,	 kdy	 se	 jel	 závod	 L’Eroicy,	 asi	 bych	 si	
i	dovolila	říct,	že	mě	zklamaly.	Nemyslím	tím	teď	toskánskou	
krajinu,	 ta	 mě	 pokaždé	 nepřestane	 udivovat	 a	 bavit.	 Jestli	 je	
ale	hlavní	motivací	závodu	L’Eroica	zachování	těchto	prašných	
a	 děravých	 cest,	 tak	 si	 myslím,	 že	 k	 tomu,	 aby	 je	 mohl	 člo-
věk	dostatečně	ocenit,	se	musí	nějakou	dobu	dopracovávat.	Je	
ale	pravda,	že	závod,	který	má	tak	striktní	pravidla,	co	se	týče	
specifického	vybavení	kola	a	celého	závodníkova	outfitu,	by	se	
nemohl	jet	jinde	než	na	těchto	tradičních	a	autenticky	prašných	
cestách.
	 Chce	to	ohromné	odhodlání	navlíknout	si	na	sebe	tlustý	meri-
no	dres	a	vydat	se	do	zvlněné	toskánské	krajiny	na	tento	nesta-
bilní	povrch.	Popravdě	jsem	byla	hodně	vděčná	za	své	naprosto	
tuctové	moderní	kolo	a	oblečení	z	umělých	materiálů,	protože	
rozpálené	slunce	nás	doprovázelo	po	celou	dobu	tohoto	výletu.	
Ale	i	přes	všechny	výzvy	byla	společnost	závodníků	hodně	milá	
a	jsem	ráda	za	možnost	se	na	chvíli	stát	součástí	této	jedineč-
né	události.	Velice	povrchně	mě	nejvíc	zaujaly	outfity	závodníků	
a	na	 celou	dobu	mě	 zabavilo	 jen	pozorovat,	 jak	 si	 kdo	 vyhrál	
s	tím,	aby	byl	dokonale	dobově	sladěný.

	 Co	 mě	 bavilo	 trochu	 míň,	 byla	 ta	 vrstva	 prachu	 přilepená	
na	 opalováku,	 kole,	 brašnách	 a	 všem	oblečení,	 kterou	 jsme	 si	
celé	dva	dny	nabalovali	na	sebe.	Jelikož	jsme	totiž	byli	na	dovo-
lené	a	ne	na	závodě,	tak	jsme	si	209	km	dlouhou	trasu	rozděli-
li	a	zhruba	v	polovině	cesty	jsme	zastavili	a	přespali	u	hřbitova	
na	toskánském	venkově,	což	se	zdálo	po	celém	dni	na	kole	jako	
vlastně	 docela	 hezké	 a	 klidné	 místo.	 A	 i	 přesto,	 že	 jsme	 měli	
v	 tomhle	 „kempu“	 i	 tekoucí	 vodu,	 nějak	 nám	 nepřišlo	 vhodné	
tento	benefit	příliš	využívat,	tak	jsme	další	den	na	sebe	statečně	
přidali	další	vrstvu	Strade	Bianche	a	tentokrát	už	sami	jsme	po-
kračovali	po	trati	dál.
	 Kus	 Strade	 Bianche	 zůstane	 už	 napořád	 s	 námi,	 prolezlý	
v	brašnách	a	kole.	Stejně	tak	jak	jsme	si	před	třemi	lety	nachytali	
do	kapes	černý	písek	z	pláží	na	Islandu	a	pořád	ho	tu	a	tam	na-
jdeme	za	nehtem,	když	vyndáme	ruce	z	kapes.	Sbíráme	postupně	
další	a	další	sedimenty	z	cest	podobně	jako	vzpomínky	na	ně.	Je	
ale	super	si	posouvat	své	limity,	lépe	se	pak	zvládají	výzvy	na	příš-
tích	cestách.	(To	si	vždy	říkám	ve	chvílích,	kdy	zážitky	balancují	
na	mých	hranicích	komfortu.)	Ono	stejně	když	už	se	to	tak	vše	
pomalu	usazuje,	tak	zůstává	jen	krásná	vzpomínka	na	Toskánsko	
a	tenhle	jedinečný	závod.

Foto: Veronika Banaśová

TOSKáNSKÉ STrAde BIANcHe A l’erOIcA mONTAlcINO
Veronika Banaśová

Účastníci závodu L’Eroica.

Na bílých cestách Toskánska.
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	 Po	loňském	úspěšném	prvním	ročníku	
Evropského	 týdne	 mobility	 naváže	 měs-
to	 Tišnov	 jeho	 druhým	 pokračováním.	
Evropský	 týden	 mobility	 (ETM)	 je	 celo-
evropská	 akce	 konající	 se	 vždy	 od	 16.	
do	22.	září	(nejen)	po	celé	Evropě	a	jejím	
cílem	je	podpora	udržitelné	městské	mo-
bility.	Ta	zahrnuje	především	pěší	chůzi,	
jízdu	na	kole,	bruslích,	koloběžkách,	pře-
pravu	 hromadnou	 dopravou,	 elektromo-
bilitu	a	další.	Zároveň	se	tato	akce	snaží	
poukázat	 na	 neudržitelný	 nárůst	 indivi-
duální	automobilové	dopravy	ve	městech	
a	 inspirovat	k	možným	 řešením.	Slogan	
letošního	 ETM	 „Cestovat	 zdravě	 =	 ces-
tovat	udržitelně“	by	měl	připomenout,	že	
udržitelné	způsoby	pohybu	po	městě	jsou	
zároveň	i	zdravé	a	přináší	mnohé	výhody	
pro	naše	tělesné	a	duševní	zdraví.
	 I	letos	se	tak	můžete	s	celou	rodinou	
především	 během	 víkendu	18.–19. září	
připojit	 k	 několika	 zajímavým	 akcím.	

V	sobotu	proběhne	již	5.	ročník	orientač-
ního	 závodu	 na	 horských	 kolech	 Blud-
ný	 kruh.	 Vedle	 „velkého“	 závodu	 dvojic	
na	více	jak	60	km	bude	(jako	obvykle)	při-
praven	i	menší	rodinný	okruh.	Komu	ne-
sedí	jízda	na	kole	a	po	městě	a	jeho	okolí	
se	rád	pohybuje	pěšky,	tomu	jistě	příjde	
vhod	sobotní	procházka	s	kunsthistorič-
kou	 Podhoráckého	 muzea	 paní	 Hanou	
Fadingerovou.	Ta	nám	v	programu	nazva-
ném	„Tišnovem	za	moderní	a	současnou	
architekturou	aneb	od	Fuchse	po	Rusína	
a	 Wahlu“	 představí	 především	 budovu	
městské	 spořitelny	 a	 dále	 také	 kvalitní	
současnou	 architekturu.	 Nedělním	 lá-
kadlem	 pak	 bude	 odpolední	 cyklistický	
závod	 „Pumpni	 čas“,	 který	 proběhne	
pod	 hlavičkou	 Inspira	 na	 pumptrackové	
dráze.	 Přichystán	 bude	 štafetový	 závod	
pro	 rodinné	 dvojice	 či	 nerodinné	 trojice	
závodníků.	 V	 rámci	 této	 akce	 proběhne	
vyhlášení	vítězů	Tišnovské	cyklovýzvy.

	 Podrobnější	 informace	 o	 jednotlivých	
akcích	najdete	na	stránkách	https://www.
facebook.com/mobilitatisnov	 nebo	 vám	
budou	doručeny	mobilním	rozhlasem.

	 Možná	už	jste	narazili	na	růžové	plaká-
ty	lákající	na	společné	vyjížďky	a	výběhy	
nebo	 vám	 náhodou	 přistály	 ve	 schránce	
růžové	 noviny	 snažící	 se	 přiblížit	 nový	
cyklistický	 klub	 v	 Tišnově.	 Růžovou	 má	
klub	i	v	názvu:	Maglia	Rosa	čili	v	překla-
du	růžový	dres	je	barva,	kterou	se	pyšní	
průběžný	 vítěz	 závodu	 Giro	 d'Italia.	 Ale	
ač	klubu	nejsou	cizí	ani	 rychlé	vyjížďky,	
jeho	cílem	je	spíše	přilákat	ke	sportu	skr-
ze	společné	vyjížďky	a	výběhy	více	lidí.
	 Úterní	 ranní	 vyjížďka	 vede	 z	 Tišnova	
přes	Šerkovice	a	Lomnici	do	Žlebů,	kde	
zrovna	 v	 tomto	 období	 zažíváme	 to	 nej-
krásnější	 počasí:	 mlhu,	 která	 se	 zvedá	
v	údolí	Besénku,	kombinovanou	s	vychá-
zejícím	sluncem	prosvítajícím	přes	koru-
ny	stromů.	Tento	dvouhodinový	vizuální	
zážitek	 dokáže	 krásně	 naplnit	 pozitivní	
energií	na	celý	den.	
	 Středeční	 ranní	běh	 je	 jen	na	půl	ho-
diny,	 a	 tak	 je	 vhodný	 i	 pro	 ty,	kteří	 tře-
ba	 z	 časových	 důvodů	 úterní	 vyjížďku	

nestihnou.	 Vyjížďky	 i	 výběhy	 pořádáme	
společně	 s	 kondičním	 trenérem	 Jirkou	
Vemolou,	a	tak	je	to	pro	nejen	začínající	
běžce	skvělá	příležitost	načerpat	i	nějaké	
informace,	jak	správně	běhat,	aby	to	člo-
věka	stále	bavilo.	

	 Kdo	 má	 po	 cestě	 rád	 nějaký	 gastro	
zážitek,	může	se	přidat	na	odpolední	vy-
jížďky	 spojené	 se	 zmrzlinou,	 koupáním	
a	 kafem	 nebo	 celodenní	 švihy	 směrem	
na	 Pálavu	 s	 návštěvou	 těch	 nejlepších	
místních	 podniků.	 V	 budoucnu	 bude	
i	 opakování	 vícedenních	 výletů,	 napří-
klad	třídenní	vyjížďky	na	Dlouhé	Stráně,	
o	které	si	můžete	přečíst	na	webu	klubu.

	 Pro	aktuální	informace	je	potřeba	sle-
dovat	 Facebook	 @magliarosacafe	 nebo	
web	www.magliarosa.cz,	orientační	časy	
jsou	pak	následující:

úterý 6.30–8.30:	vyjížďka	do	Žlebů
středa 6.30–7.10:
	 výběh	pod	Klucaninou
čtvrtek 16.30–20.15:
	 vyjížďka	s	koupáním	v	Blansku

	 Sraz	 je	 vždy	 na	 workoutovém	 hřišti	
u	cyklostezky	na	Železné.

sport

eVrOpSKý TýdeN mOBIlITY, 2. rOčNíK
Ondřej Kroutil

cYKlISTIKA A BěH V TIŠNOVě
Martin Banaś

Evropský týden mobility 2020.
Foto: archiv MěÚ Tišnov

Na vyjížďce okolím Tišnova.
Foto: Martin Banaś
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	 Zdravíme	všechny	sportovně	založené	
čtenáře,	zvláště	příznivce	basketbalu!
	 Po	letošní	„nebasketbalové	sezóně“	jsme	
se	celý	květen	a	červen	s	našimi	basketba-
lovými	svěřenci	scházeli	jak	venku	na	hřišti,	
tak	později	v	tělocvičně	na	pravidelném	tré-
nování.	Skvělou	 zprávou	 je,	 že	basketbalu	
zůstali	všichni	věrni.	Ba	naopak.	Mladší	klu-
ci	a	děvčata	přivítali	 své	nové	spoluhráče.	
Z	toho	máme	opravdu	dobrý	pocit	a	radost,	
že	je	pohyb	a	sport	baví.
	 Naše	basketbalová	 sezona	 začíná	16.	
srpna	 na	 týdenním	 soustředění	 celého	
klubu	 v	 Bystřici	 nad	 Pernštejnem,	 kam	
odjíždí	 v	 letošním	 roce	 rekordní	 počet	
dětí	a	trenérů	–	přes	sto	členů.
	 Klub	pokračuje	v	náborech	do	družstev	
přípravek,	 dívek	 i	 chlapců	 a	 k	 doplnění	
dalších	mládežnických	družstev.	Rádi	při-
vítáme	nové	kluky	u	starších	hráčů	do	15	
let.	 Chceme	 vytvořit	 v	 týmech	 zdravou	
konkurenci	 vedoucí	 k	 lepším	 výkonům	
i	 výsledkům,	 ale	 hlavně	 u	 dětí	 vzbudit	

znovu	lásku	ke	sportu,	pohybu,	týmovos-
ti,	kamarádství.	Děti,	které	již	vyzkouše-
ly	 jiné	 sporty	 a	 chtějí	 se	 dále	 pohybově	
rozvíjet,	 jsou	 vítány.	 S	 našimi	 družstvy	
budeme	 cestovat	 do	 různých	 koutů	 naší	
vlasti	na	utkání	a	děti	neuvidí	jen	sportov-
ní	halu,	ale	poznají	i	krásy	naší	republiky	
a	budou	mít	spoustu	zážitků.
	 Veškeré	informace	o	dění	v	našem	klu-
bu	SKB	Tišnov	 se	dozvíte	na	www.bas-
ket-tisnov.cz.

	 Která	 ze	 sportovních	 zábav	 umožňuje	 na	 jednom	 místě,	
na	jednom	sportovišti	současně	start	pětiletých	dětí	a	až	sedm-
desátiletých	seniorů?	Odpověď	zní	pétanque…	A	tak	příznivci	
této	hry	společně	s	Obecním	úřadem	Šerkovice	opět	zvou	mladé	

i	 starší	 hráče	 na	 15. ročník otevřeného turnaje dvojic dětí 
a dvojic dospělých	v	populární	hře	pétanque.	Kam	 jinam	než	
do	Šerkovického	sportovně-kulturního	areálu.	
	 Turnaj	se	koná	v	neděli	12. září 2021 od 13.30 hodin.	Pre-
zentace	 hráčů	 bude	 probíhat	 na	 místě	 na	 hřišti	 v	 Šerkovicích	
od	13.00	do	13.30	hodin.	Není	stanovena	žádná	věková	hranice,	
hrát	mohou	i	úplní	začátečníci.	Limit účastníků bude nastaven 
dle aktuálních pandemických opatření a situace.	
	 Turnaj	probíhá	na	čtyři	kola,	systémem	„švýcar“	(švýcarský	
systém	je	typ	rozpisu	utkání	turnajů,	spočívající	v	rozdělení	hrá-
čů	tak,	aby	proti	sobě	v	každém	kole	hráli	stejně	nebo	alespoň	
co	nejpodobněji	kvalitní	hráči	z	předchozích	kol.	Poprvé	byl	ten-
to	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	drobné	ceny	(věcné	i	sladké).	
	 informace poskytuje a případné přihlášky přijímá	telefon	
777	765	882.
	 O	veškerém	pétanquovém	dění	v	Tišnově	a	Šerkovicích	se	do-
čtete	na	webu	www.repete-tisnov.webnode.cz.
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NOVá BASKeTBAlOVá SezóNA
 Zdeněk Havelek, Marek Knoflíček

TurNAJ děTí A dOSpělýcH V pÉTANque 
šerkoVické koulení 2021

Miroslav Randuch

Z klubového soustředění v Bystřici.Momentka ze zápasu. Foto: archiv SKB
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	 První	akcí	v	tradičním	
okruhu,	 který	 pořádá	

Jihomoravský	 tenisový	 svaz	 pod	 zášti-
tou	hejtmana	JMK,	byl	turnaj	v	Tišnově.	
SK	 Tenis	 Tišnov	 je	 pravidelným	 pořa-
datelem	 této	 akce	 a	 snaží	 se	 pro	 hráče	
i	 doprovod	 zařídit	 vždy	komfort	 a	 poho-
dovou	 atmosféru.	 Letošní	 ročník	 pojali	
v	 Tišnově	 charitativně.	 Startovné	 bylo	
200	Kč,	 ale	 každý	 mohl	 přispět	 i	 vyšší	
částkou.	 Pořadatel	 se	 rozhodl	 připojit	
k	 výzvě	 města	 Tišnova	 „MILION	 PRO	
MIKULČICE“.	 Veškeré	 vybrané	 finance	
tak	putovaly	na	transparentní účet Mi-
kulčic 299 222 440/0300,	pod	variabil-
ním	 symbolem	 66601,	 což	 je	 směrovací	
číslo	 Tišnova.	 Vybralo se úctyhodných 
13 500 Kč a SK Tenis Tišnov věří, že 
budou finance vhodně využity na po-
moc zasažené obci. Děkujeme všem, 
kteří přispěli vyšší částkou!	

	 JmTS	 dodal	 na	 turnaj	 krásné	 poháry	
a	míče.	SK	Tenis	Tišnov	pak	věcné	ceny	
od	 Chupa	 Chups	 a	 společnosti	 Vitar.	
Po	 turnaji	 chlapců	 i	dívek	si	hráči	 i	 do-
provod	mohli	opéct	špekáčky,	které	věno-
vala	firma	Maso	Klouda.
	 Sobota	patřila	chlapcům	a	čekalo	na	ně	
šest	 až	 sedm	 zápasů.	 Nejprve	 ve	 skupi-
nách	 a	 poté	 o	 konečné	 umístění.	 Všech	
devatenáct	chlapců	předvádělo	skvělé	vý-
kony	a	nebyla	nouze	o	dramatické	zápasy.	
V	 semifinále	 těsně	 porazil	 Jakub	 Tomek	
(BLTC	 Brno)	 Adama	 Bulejku	 (TK	 Uh.	
Hradiště)	4/3	a	ve	druhém	semifinále	zví-
tězil	Jan	Kolář	(TC-ŽLTC	Brno)	nad	Olive-
rem	Šimkem.	Ve	 finále	pak	 jednoznačně	
zvítězil	Kolář	a	v	souboji	o	třetí	místo	byl	
lepší	 Bulejka.	 I	 domácí	 hráči,	 pro	 které	
to	byla	první	akce	jednotlivců	v	kategorii	
babytenis,	hráli	výborně.	Dan	Sláma	(11.	
místo)	a	Vojtěch	Tobiasz	(14.	místo).

	 V	neděli	přijelo	o	poháry	bojovat	sedm-
náct	dívek.	Turnaj	na	šesti	dvorcích	opět	
výborně	 ubíhal	 a	 počasí	 po	 celý	 víkend	
tenisu	přálo.	Dívky	hrály	stejným	systé-
mem	 jako	chlapci	a	o	konečné	umístění	
si	 nejvíce	 zahrály	 ve	 skupině	 o	 13.–17.
místo.	Skupina	o	1.–8.	místo	byla	vyrov-
naná,	jen	jedna	hráčka,	Sophia	Arpa,	do-
kázala	vítězit	s	přehledem	a	zaslouženě	
si	 z	Tišnova	 odvezla	 ten	největší	 pohár.	
Na	 druhém	 místě	 skončila	 Lena	 Šveco-
vá	(TK	Zlín).	V	souboji	o	třetí	místo	byla	
lepší	 Veronika	 Adamcová	 (TK	 Agrofert	
Prostějov),	která	porazila	domácí	hráčku	
Emily	Bukalovou	(SK	Tenis	Tišnov).
	 Všem	 zúčastněným	 hráčům	 i	 dopro-
vodu	 děkujeme	 za	 výbornou	 atmosféru	
a	také,	že	jste	přispěli	na	dobrou	věc.

	 S	jógou	většinou	všichni	začínáme	z	podobných	důvodů.	Bývá	
to	motivace	přidat	si	do	života	trochu	pohybu,	vykompenzovat	
sedavé	zaměstnání	anebo	se	protáhnout	po	sportu.	Práce	s	fy-
zickým	tělem	byla	i	moje	hlavní	motivace,	proč	jsem	s	cvičením	
jógy	sama	začala,	a	pořád	je	to	 jeden	z	hlavních	důvodů,	proč	
se	každé	 ráno	vracím	na	podložku.	Přiznám	se	ale,	 že	možná	
Vám	tento	důvod	časem	přestane	stačit	a	možná	 i	na	nějakou	
dobu	 cvičit	 přestanete.	To,	 co	Vás	ale	 pravděpodobně	na	pod-
ložku	vrátí	podruhé,	už	nemusí	být	nutně	důvod	 rozhýbat	 své	
tělo,	ale	spíš	ten	příjemný	pocit,	který	zažíváme	na	lekci	a	ještě	

intenzivněji	po	ní.	Nemyslím	si,	že	je	potřeba	se	o	tom	tady	více	
rozepisovat,	jen	vám	prozradím,	že	to	má	co	do	činění	s	dechem,	
myslí	 a	 přítomným	 okamžikem.	 A	 proto	 se	 i	 můj	 důvod,	 proč	
cvičím	jógu	a	předávám	ji	dál,	časem	mění	a	pomalu	převládá	
jednoduchý	cíl	být	v	životě	spokojenější.
	 Už	 třetí	 rok	 se	 s	 jogíny	 z	Tišnova	 a	 okolí	 scházíme	 v	 tělo-
cvičně	u	Inspira	a	na	tišnovských	paloucích	za	procvičením	těla	
i	mysli.	Kromě	pravidelných	lekcí	v	SVČ	Inspiro	plánujeme	i	růz-
né	víkendy	s	 jógou	a	dobrým	jídlem	anebo	třeba	dopolední	ví-
kendové	lekce	s	brunchem	(breakfast	+	lunch).	Přijďte	si	s	námi	
zacvičit	třeba	na	příští	Jóga	Brunch	v	neděli	19.	září	a	vyzkou-
šet,	jestli	je	pro	vás	jóga	to	pravé	rozhýbání.	Pokud	nemáte	s	jó-
gou	zkušenost,	není	třeba	se	obávat,	lekce	bude	jemná	a	vhodná	
i	pro	začátečníky.	Bude	to	jedinečná	příležitost	vyrazit	v	Tišnově	
za	jógou,	zdravou	snídaní	a	dobrou	výběrovou	kávou	od	Gardelli	
coffee	roasters.

Pravidelné lekce v inspiru:
pondělí	19.00–20.00;	středa	8.30–10.00,	17.40–19.00
pátek	7.45–8.45
Jóga a Brunch	19.	9.	2021,	9.00–12.00
Na	 lekce	 a	 brunch	 se	 můžete	 přihlásit	 přes	 jogazlesa@gmail.
com	nebo	na	FB	stránce	@jogazlesa.

www.jogazlesa.cz

sport

BABYTeNIS – O pOHár HeJTmANA JmK 2021
Zdeněk Kunický

leKce JógY V TIŠNOVě S VerONIKOu
Veronika Banaśová

Jóga z lesa. Foto: Veronika Banaśová
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Datum Čas Akce Místo Organizuje

27. 8. 18.00–09.00 noc	s	Andersenem Městská	knihovna	Tišnov Městská	knihovna

27. 8. 19.00–22.00 Padlý	los,	Jan	Spálený	trio	–	dvojkoncert zahrádka	Hostince	u	vlachů,	Jamné	30 MěkS	Tišnov

4. 9. 18.00–22.00 7krát3,	PSH	–	dvojkoncert areál	Letního	kina	Tišnov,	Hornická	1725 MěkS	Tišnov

8. 9. 19.00–21.00 boss	babiš	–	divadlo	RePublika kino	Svratka,	Mlýnská	152,	Tišnov MěkS	Tišnov

11. 9. 19.30–21.30 Ruchadze	band-Amsterdam	beyond kulturní	dům,	Železné deToX

11. 9. 14.00–17.00 Dny	evropského	dědictví	v	Porta	coeli Podhorácké	muzeum Podhorácké	muzeum

12. 9. 09.30–17.00 Dny	evropského	dědictví	v	Lomnici Lomnice	 Městys	Lomnice

17.–18. 9. Tišnovská	knižní	květnice	–	festival	knih v	prostorách	MěkS	Tišnov MAP	Tišnov

22. 9. 15.00–16.20 Písničky	ze	starých	časů	–	Mezi	Aší	a	Čiernou knihovna	CSS	Tišnov deToX

26. 9. 14.00–17.00
Dny	otevřených	ateliérů
–	výtvarníci	otec	a	syn	ondrovi

Podhorácké	muzeum Podhorácké	muzeum

13.	6.	2021	–	6.	1.	2022 kočárky Podhorácké	muzeum

11.	5.	2021	–	3.	10.	2021 Lidé	a	minerály Podhorácké	muzeum

6.	6.	2021	–	3.	10.	2021 Historie	katolické	vzdělávací	jednoty	v	Tišnově Podhorácké	muzeum

KAm V TIŠNOVě
přehled akcí v Tišnově a okolí září

 číslo 09

2021

výstava

hudba

přednáška

divadlo

promítání

akce pro děti

tanec

sport

ostatní

Druh akce: muzeum města

městská knihovna

měKS

Galerie J. Jambora

Podhorácké muzeum

maS brána Vysočiny

RC Studánka

Inspiro

Základní umělecká škola

Centrum sociálních služeb

t. J. Sokol tišnov

ostatní

Organizuje:

KAM v Tišnově zobrazuje pouze akce zadané a uveřejněné organizátory do data uzávěrky na portálu Kultura v Tišnově a okolí – www.kulturatisnov.cz.

Město Tišnov
přijme 

pracovníka/pracovnici
se zaměřením na veřejnou zeleň

Pracovní náplň:
zodpovědnost za výsadbu a údržbu veřejné zeleně,

administrativa dotací města na veřejnou zeleň

Požadavky:
SŠ s maturitou, zahradnické zaměření výhodou,

uživatelská znalost práce s PC, řidičský průkaz sk. b

Zájemci mohou podat přihlášku písemně do 31. 8. 2021
na adresu: měÚ tišnov, nám. míru 111, 666 19 tišnov

nebo na podatelnu: měÚ tišnov
do 31. 8. 2021 do 12.00 hod.,
a to v zalepené obálce s textem:

„VŘ – pracovník na veřejnou zeleň – NEOTVÍRAT“

K přihlášce připojte strukturovaný životopis, 
motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, 

kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzděláníM
ěs

TO
 T

IŠ
NO

V

Městské kulturní středisko Tišnov
přijme pracovníka/pracovnici na pozici 

údržbář, správce

Pracovní náplň:
pravidelná kontrola a údržba všech objektů měKS 

osvětlení a ozvučení akcí, chystání pódia,
aparatury a dekorací (divadla, koncerty)

Požadavky:
SŠ vzdělání, čistý trestní rejstřík

samostatnost, šikovnost, manuální zručnost,
fyzická zdatnost, časová flexibilita, ŘP sk. b podmínkou 

Náležitosti přihlášky:
strukturovaný životopis,

písemný souhlas se zpracováním osobních údajů 

Informace o uvedené pozici poskytuje:
 tomáš Denéf, tel. 530 334 020, posta@kulturatisnov.cz. 

Přihlášky podávejte nejpozději do 15. 11. 2021,
poštou na adresu měKS, mlýnská 152, 666 01 tišnov

nebo e-mailem na posta@kulturatisnov.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhuM

ěk
s 

Ti
šn

ov
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afTEr: TajEMsTVí

třetí díl filmového a knižního fenoménu after při-
nese pro osudovou lásku tessy a Hardina zatím 
největší zkoušku.

CEsTa dOMů

Útěk lidí z města na venkov ve filmu Cesta z měs-
ta s tomášem Hanákem v hlavní roli pokračo-
val filmem Cesta do lesa a teď se příběh uzavře 
novým filmem – Cesta domů. Ukončí se příběhy 
všech postav a jejich osudy dvacet let po premié-
ře první „Cesty“, s nimi se vrátí i všichni herci.

ZbOžňOVaNý

Komedie o tom, že vaše tajemství vás nakonec 
vždycky dostihnou a ten, kdo žije s nevěrou, musí 
počítat s následky. V titulní roli Jiří bartoška.

ZhOubNé ZLO

madison je paralyzována šokujícími vizemi hrůz-
ných vražd a její utrpení se zhoršuje, když zjistí, 
že tyto bdělé sny jsou ve skutečnosti děsivou 
realitou. americký hororový thriller režírovaný 
Jamesem Wanem.

NENí čas ZEMříT
James bond, agent 007, skončil aktivní službu 
a užívá si zasloužený odpočinek na Jamajce. Klid 

však nemá dlouhého trvání... Dvacátá pátá bon-
dovka. Daniel Craig popáté a naposledy.

ZELENý ryTíř

Historické drama z artušovské anglie i fantasy 
horor o dospívání – to vše nabízí Zelený rytíř, 
očekávaná filmová novinka.

jEdINě TErEZa

Původní česká komedie vypráví příběh vztahu dvou 
lidí, který se ocitl v tom nejkritičtějším bodě – těsně 
před rozpadem. Co udělá zamilovaný člověk, aby ta-
kový rozpadající se vztah zachránil? Úplně všechno.

MIMI Šéf: rOdINNý pOdNIk
Přemoudřelé batole, které před rodiči roztomile 
vrní, ale v zákulisí se chová jako tvrdý obchodník 

na ředitelském postu, se ve druhém dílu pustí se 
starším bratrem do akce, v níž se musí postavit 
zlosynovi, který učí potomky zlobit.

sChOpNOsTI – VŠE O žIVOTě pO žIVOTě
Kino Svratka tišnov uvede 29. 9. 2021 
v 18.00 hodin dokumentární film s lidmi, kteří 
přežili svou smrt. 
Schopnosti – Vše o životě po životě 2 je vyprávě-
ním lidí, kteří překročili hranici smrti a bylo jim 
umožněno vrátit se zpět. obsahuje nejen průběh 
prožitku, ale celkovou změnu, kterou těmto lidem 
klinická smrt do života přinesla. Změnu vnímání 
svého okolí a světa. Pochopení, že nic se neděje 
náhodou. Fakt, že člověk je neustále v možnosti 
a jediné, co nás brzdí, jsme my sami.

Po projekci filmu bude následovat přednáška 
Dalibora Stacha, který je režisérem filmu, spi-
sovatelem, scenáristou, výtvarníkem a fotogra-
fem v jedné osobě. Sám klinickou smrt dvakrát 
prožil. Proložena je vyprávěním o setkání s milo-
šem Formanem a dalšími zajímavými lidmi, be-
sedou s dotazy návštěvníků a po skončení bude 
možné zakoupit režisérovy knihy. 
na základě osobních zkušeností s klinickou smrtí 
jich napsal několik, jedna z nich se stala kniž-
ní předlohou pro film DImenZe, který Dalibor 
Stach natočil s plejádou českých herců a dvou 
hollywoodských hvězd.

Režie: Dalibor Stach, kamera: Stanislav Skřička.

Web:	www.kinosvratka.cz
Facebook:	KinoSvratka
Pokladna	telefon:	530	334	021

Změna	programu	vyhrazena,	program	
kina	a	aktuality	k	nalezení	na	webu,	
facebookových	stránkách	kina	a	v	TiC.
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LOVCI pErEL
září 2021 – červen 2022
Městská knihovna Tišnov, 
Oddělení pro děti a mládež

Čti knížky a sbírej perličky! nový ročník Lovců 
perel je tady. Začínáme na přelomu září a října. 
První tři nejúspěšnější lovci od nás získají: di-
plom, knihu a roční předplatné do knihovny 
zdarma! Soutěž potrvá až do konce školního 
roku. Chceš to zkusit? tak hurá na lov! akce je 
vhodná i pro „nečtenáře“, kterým předčítá ro-
dič nebo jiný dospělý. Více se dozvíte na webu 
knihovny: www.mktisnov.cz. 

kNIžNí kLubík prO baTOLáTka:
autobusy a tramvaje
v knihách pro děti
1. 9. 2021 v 10.00 hod.
Městská knihovna Tišnov,
Oddělení pro děti a mládež

tentokrát si vezmeme na paškál jedno z nejob-
líbenějších dětských témat: dopravu a dopravní 
prostředky. Přijďte se svými ratolestmi prozkou-
mávat svět skrze knihy! Přihlášku k osobnímu 
setkání najdete na webu knihovny: www.mktis-
nov.cz/s-knizkou-do-zivota. Registrace je nutná 
předem! Vstupné: zdarma

bLEŠí Trhy
2. 9. 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 funkční věci, 
které už pro vás doma nemají využití či jsou 
nevhodnými dary, můžete darovat spolku Za se-
bevědomé tišnovsko a přinést je 23. 9. nebo 
30. 9. od 14 do 18 hodin do ekoporadny tiš-
novsko na nám. 28. října č.p. 28. na trzích mů-
žete také sami prodávat – nutná domluva na tel. 
549 439 851.

sTudáNkOVé NarOZENINy
3. 9. 2021, 15.30–18.30 hod.
park pod kostelem v Tišnově

Přijďte s dětmi na oslavu Studánkových naro-
zenin a užijte si báječné odpoledne. Pobaví vás 
cirkusová pohádka Dr. Kuželka a aduši v podání 
divadla Kufr a divadlo ÚDiF (Úžasné divadlo fyzi-
ky) s novými pokusy. Děti ocení také lanové pře-
kážky, tvořivou dílnu, Studánkovou hru a skákací 
hrady. Rezervace není nutná. Vstupné dobrovol-
né. Jste srdečně zváni!

LOMNICká kLaVírNí NOkTurNa
3. 9. 2021 ve 20.00 hod.
kostel Navštívení panny Marie
v Lomnici
4. 9. 2021 ve 20.00 hod.
nádvoří zámku v Lomnici,

v případě nepříznivého počasí v kostele
LSDa ve spolupráci s městysem Lomnice zvou 
na dva večerní koncerty sólisty Jiřího Hrubého – 
Česká noc patriotů (3. 9.) a Světová noc velikánů 
(4. 9.). Vstupné 200/150 Kč, předprodej cukrárna 
Lomnice a Knihkupectví Rašková v tišnově. 

kVěTINOVý swap
a sNídaNě bEZ ObaLu
4. 9. 2021, 8.00–11.00 hod.
park na nám. 28. října, Tišnov

Kupujete řezané květiny? Víte, jak moc je jejich 
pěstování neekologické? Přijďte se dozvědět 
více o květinovém průmyslu a o tom, jak to dělat 
jinak, a vyzkoušet si to přímo v praxi na květi-
novém swapu – přineste rostlinu, kterou už ne-
potřebujete, a odneste si jinou. a pokud nemáte 
květiny žádné, doneste třeba něco na zub. těšte 
se na snídani z lokálních potravin a fairtrade kávu 
ve společnosti ekoporadny a našich květin.

kNIžNí kLubík prO MIMINka:
Znáte knihy o emocích?
8. 9. 2021 v 10.00 hod.
Městská knihovna Tišnov,
Oddělení pro děti a mládež

Hněv, strach, stydlivost – to všechno jsou emoce, 
které dají člověku zabrat, malým dětem obzvlášť. 
Jak jim je můžeme pomoci překonávat? Jde to 
i skrze dětské knížky? Dozvíte se v knihovně. Při-
hlášku k osobnímu setkání naleznete na našem 
webu: www.mktisnov.cz/s-knizkou-do-zivota. 
Registrace je nutná předem! Vstupné: zdarma

dNy EVrOpskéhO dědICTVí 2021 
V čr, „památky pro všechny“
12. 9. 2021 od 9.30 hod.
Lomnice, všechny památky

V Lomnici budou zpřístupněné všechny památ-
kové objekty, především zámek, oranžerie, kostel 
navštívení Panny marie, radnice a objekty na ži-
dovském městě. Doprovodný program. některé 
objekty přístupné s komentovaným výkladem. 

krEaTIVNí LabOraTOř
– základy robotiky 2
15. 9. 2021 ve 14.30 hod.
Městská knihovna Tišnov,
Oddělení pro děti a mládež

máte za sebou úvodní lekci s ozoboty? Pojďte 
si s námi dále hrát a programovat nejmenšího 
robota svého druhu! Více informací a přihláš-
ku k účasti naleznete na webu knihovny: www.
mktisnov.cz/kreativni-laborator.
Registrace je nutná předem! Vstupné: zdarma

CVIčENí prO TěhOTNé
začínáme 16. 9. 2021,
17.00–17.45 hod.
rC studánka, Tišnov

Skupinové cvičení je vhodné pro ženy od ukon-
čeného 1. trimestru fyziologického těhotenství. 
Cvičební lekce jsou zaměřeny na protažení a po-
sílení důležitých svalových skupin, nácvik správ-
ného dýchání, držení těla a na zvýšení kondice 
důležité k samotnému porodu. Cvičení vede fy-
zioterapeutka mgr. martina Šaclová.
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rELaxaCE a IMagINaCE
16. 9. 2021, 18.30–20.00 hod.
rC studánka, Tišnov

Přijďte si odpočinout po náročném pracov-
ním vytížení! 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. Více na www.studanka-tisnov.cz.

Zahrada pOZEMskýCh rOZkOŠí
hIErONyMa bOsChE
17. 9. 2021, od 19.00 hod.
park pod kostelem
– farská zahrada Tišnov

Poslední komponovaný večer s promítáním, 
taneční choreografií tance smrti tanečnic z KVJ 
tišnov a žonglovací ohňovou show. Vybraná 
promítaná díla doplní svým odborným výkladem 
dr. Zuzana macurová, znalkyně vizuálního umění 
16. a 17. stol., odborná kurátorka moravského 
zemského muzea. 

přEdŠkOLáčEk
začínáme 22. 9. 2021,15.00 nebo 
16.00 hod.
rC studánka, Tišnov

V 1. pololetí školního roku 2021/2022 otevíráme 
opět edukativně-stimulační skupinky pro před-
školní děti a jejich rodiče (10 setkání). V Před-
školáčku pracuje s dětmi a jejich rodiči psy-
choložka mgr. Hana Pelčáková Kubecová. Více 
na www.studanka-tisnov.cz.

krEaTIVNí LabOraTOř
– základy robotiky
22. 9. 2021 ve 14.30 hod.
Městská knihovna Tišnov,
Oddělení pro děti a mládež

Přijďte si pohrát s roboty a naučte se programo-
vat! V knihovně na vás čekají ozoboti a bee-bot. 
a s těmi si dokážou poradit i předškolní děti! naučte 

se, jak to udělat, aby vás roboti poslouchali – kdy-
koli jim nařídíte, zatancují, zablikají. V dalších hodi-
nách jim můžete z papíru vyrobit oblečky a nechat 
je, ať se spolu scházejí na předem dané trase. Více 
informací a přihlášku k účasti naleznete na webu 
knihovny: www.mktisnov.cz/kreativni-laborator.
Registrace je nutná předem! Vstupné: zdarma

přEdpOrOdNí přípraVa
začínáme 23. 9. 2021,
18.15–20.00 hod.
rC studánka, Tišnov

na kurzu se budeme věnovat těhotenství, pří-
pravě na porod, výběru porodnice, porodnímu 
plánu, průběhu porodu, bondingu, šestinedělí, 
kojení a péči o novorozence. Závěrečné setká-
ní s fyzioterapeutkou je zaměřeno na bezpečné 
polohování a manipulaci s novorozencem. Více 
na www.studanka-tisnov.cz. 

hOdOVá VýsTaVa kráLíků,
drůbEžE, hOLubů
a OkrasNéhO pTaCTVa
24.–26. 9. 2021
areál Inspira, riegrova, Tišnov

Český svaz chovatelů tišnov pořádá místní hodo-
vou výstavu králíků, drůbeže, holubů a okrasného 
ptactva. občerstvení a tombola, ukázk akrálíčího 
hopu. otevřeno: pátek 14.00–18.00 hod.; sobota 
8.00–18.00 hod.; neděle 8.00–15.00 hod.

jiří halda:
díTě NENí MaLý dOspěLák
a dOspěLák NEMá býT VELké díTě
27. 9. 2021 v 16 hod.

Městská knihovna Tišnov,
Oddělení pro děti a mládež
Zveme vás na seminář dětského a rodinného 
psychologa, autora knih a uznávaného odborníka 
Jiřího Haldy. témata, kterými se budeme zabý-
vat: Základy emočního a sociálního vývoje dětí, 
význam klíčových rituálů pro život a důležité role 
v rodině a jejich synchronní vazby. Více informa-
cí a přihlášku k účasti naleznete na webu knihov-
ny. Registrace je nutná předem! Vstupné: 150 Kč

sNídaNě V kNIhOVNě
Ondřej Vlček: Od brigádníka k CEO 
avastu
30. 9. 2021 v 8.30 hod.

Městská knihovna Tišnov,
Oddělení pro dospělé
Zveme vás do knihovny 
ke sledování on-line před-
nášky generálního ředitele 
společnosti avast ondřeje Vlčka. Připravované 
téma: od brigádníka k Ceo avastu. Sledujte on-
-line přednášku uznávaného odborníka přímo 
v knihovně! bude pro vás připravena lehká sní-
daně. Vstupné: zdarma

klub stolního tenisu
TTC koral Tišnov
pořádá

Nábor žáků 1.–4. tříd
(ročníky 2011 a mladší)

září–říjen 2021 každé úterý a čtvrtek
od 16.00 do 16.30 hod.

hala ZŠ Smíškova (vchod z parku)

•  družstva našeho klubu hrají v soutěžích 
3. ligy, krajského a okresního přeboru

•  naši žáci jezdí (podle výkonnosti) 
na okresní, krajské, popř. republikové 
turnaje

•  tréninky mládeže řídí trenéři s licencí b a C
•  používáme moderní technologie 

tréninku: robot, zásobník, multiball
•  klubový informační systém (eoS): 

přehledné informace o dění v klubu, 
elektronická evidence docházky, tréninků 
a turnajů, platby pomocí QR kódu, 
elektronická komunikace s hráči i rodiči 
(včetně mobilní aplikace)

tréninky začátečníků budou probíhat
úterý a čtvrtek od 16.00 do 17.00 hod.

v případě dotazů volejte 603 459 122
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hody
24.–26. 9. 2021  Tišnov

svaTováclavské

HLAVNÍ PROGRAM  sobota 25. 9. 2021
 10.00–10.15 Slavnostní zahájení hodů s požehnáním stárků • náměstí Míru
  starostou Jiřím Dospíšilem a děkanem Josefem Rybeckým 

 10.15–10.20 Oplétání máje • náměstí Míru

 10.20–10.25 Odjezd stárků na koňském spřežení na cestu po Tišnově • náměstí Míru

 10.30–11.30 Shot-c – koncert • náměstí Míru

 11.30–13.00 dopolední program stárků – zvaní na hody se zpěvem a tancem • náměstí Míru

 13.00–14.00 O tišnovských hodech a tišnovském pivu – zahájení výstavy • Muzeum města Tišnova

 14.00–15.30 cimbálová muzika Tomáše zouhara • náměstí Míru

 16.00–17.30 BuTY – koncert • náměstí Míru

 17.30–19.00 Odpolední hodový program • náměstí Míru
   vystoupení stárků, soud nad kohoutem, předání hodového práva,
  pásmo lidových tanců dětí z KVJ k poslechu i tanci hraje Miločanka 

 20.00–1.00 Hodová zábava – k poslechu a tanci hraje Miločanka • zahrádka U Palce

DOPROVODNY�  PROGRAM  pátek 24. 9. 2021
 10.00 Stavění máje • náměstí Míru

 14.00–18.00 Výstava českého svazu chovatelů Tišnov • areál Inspiro

 20.00 Setkání stárků pod májou • náměstí Míru

 9.00–20.00 lunapark 

DOPROVODNY�  PROGRAM  sobota 25. 9. 2021
 9.00–17.00 Svatováclavské trhy • náměstí Míru

 8.00–18.00 Výstava českého svazu chovatelů Tišnov • areál Inspiro

 9.00–12.00 Jarmark neziskovek • náměstí Komenského

 13.00–18.00 Jarmark neziskovek – Oblastní charita Tišnov • náměstí Komenského

 9.00–20.00 lunapark 

DOPROVODNY�  PROGRAM  neděle 26. 9. 2021
 8.45–10.00 Slavnostní Svatováclavská mše svatá • Kostel sv. Václava

 8.00–15.00 Výstava českého svazu chovatelů Tišnov • areál Inspiro

 9.00–20.00 lunapark 

Vstupenky na hodovou zábavu v TIC, on-line a na místě 30 min před začátkem, cena vstupenky 150 Kč

Programová změna vyhrazena, sledujte aktuální informace na webu a Facebooku pořadatelů

tišnovské
neziskovky


