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	 Milé	 čtenářky,	 milí	
čtenáři,	 i	 přes	 rychlý	
konec	 teplých	 prázdnin	
a	 léta	 překvapilo	 září 
příjemnými	dny	léta	„ba-
bího“.	Nicméně	k	prvním	
měsícům	 podzimu	 neod-
myslitelně	patří	prolínání	
školního	a	kulturního	ži-
vota.	 Školní rok	 úspěš-
ně	 započal	 na	 všech	
úrovních	vzdělávacího	procesu,	imunitní	
a	pandemický	stav	naší	školní	i	student-
ské	mládeže,	doufám,	obstojí	v	udržení	
vzdělávacího	 procesu.	 Nicméně	 se	 do-
stávají	na	stůl	stále	více	otázky	zajištění	
dostatečného	 objemu	 míst	 ve	 školách	
regionu	a	udržitelné	řešení	vzdělávacího	
systému	 zejména	 pro	 generaci	 dětí	 vy-
růstajících	v	obcích.	Čekání	není	 ideál-
ním	přístupem,	a	tak	je	řešeno	stále	více	
na	svazkové	úrovni	zajištění	nejprve	ma-
teřského	a	posléze	i	základního	školství	
v	mezích	kvality,	dostupnosti	 i	komfor-
tu	pro	všechny	malé	obyvatele	 regionu	
i	jejich	rodiče.	Ještě	abychom	pak	k	bu-
dovám	měli	i	dostatek	adekvátně	schop-
ných	pedagogů.	
	 Kultura,	 namísto	 školství,	 zato	 bi-
lancuje	 nejen	 poslední	 měsíc	 se	 zcela	
opačným	extrémem,	než	 jsou	nedostat-
ky	 kapacit.	 Představení	 zejí	 doslova	
prázdnotou,	koncerty	netáhnou,	vystou-
pení	 ještě	 loni	 vyprodávaná	 budí	 letos	
méně	než	poloviční	zájem.	Jiné	nabídky?	
Pohodlí?	 Opatrnost?	 Nepřijatelné	 pod-
mínky	účasti?	Organizátoři	si	mohou	jen	
klást	otázky	po	důvodech	nezájmu	a	do-
zvídají	se	přitom	informace	jen	z	oné	po-
věstné	„špičky	ledovce“.	Nevyzpytatelná	
většina	 společnosti	 se	 nevyjadřuje.	 Je	
pasivní?	 Nebo	 jen	 rezignovala	 v	 komu-
nikačním	chaosu	na	snahu	něco	pocho-

pit,	a	tak	se	raději	možné	
konfrontaci	 s	 nepřehled-
nou	 situací	 nevystavuje?	
Umělci	 často	 znají,	 co	 je	
to	 kocovina	 po	 akci.	 Ale	
tahle	 (post)pandemická	
je	 sakra	 těžká	 a	 bude	
neodhadnutelně	 dlouhá.	
Na	 stránkách	 Tišnov-
ských	novin	i	tak	najdete	
přehled	 nejdůležitějších	

kulturních	akcí,	které	se	odehrají	od	říj-
na	do	prosince	letošního	roku.	
	 Větší	část	redakční	práce	jsme	v	tom-
to	čísle	věnovali	Porta coeli.	Roky	omše-
lý	areál	kláštera	pomalu	mění	svou	tvář	
do	krásnější	podoby	a	nezůstává	přitom	
jenom	u	oprav	vnějších	fasád.	Do	obno-
vovaných	prostor	se	zároveň	vrací	život,	
muzeum	doplnil	pivovar	a	kavárna,	byty	
i	školní	třídy,	ruch	oživují	dobrovolnické	
kempy	a	stavební	 firmy	pokračují	krok	
za	 krokem	 k	 dalším	 opravám.	 Naší	 re-
dakci	poskytla	 rozhovor	 i	převorka	ko-
munity,	 sestra	 Michaela,	 což	 byl	 i	 dle	
jejího	 úsudku	 dokonce	 první	 rozhovor	
představené	kláštera	pro	Tišnovské	no-
viny	v	jejich	moderní	historii.	
	 Přes	 pozitivní	 i	 negativní	 situace,	
kterým	 čelí	 společnost	 i	 jednotlivec,	
nemohu	 se	 zbavit	 dojmu,	 že	 se	 řada	
lidí	již	otřepala	z	nebezpečí	a	epidemic-
kého	 šoku.	 Návrat	 ke	 „starým“	 způso-
bům	 chování	 představuje	 pak	 rostoucí	
množství	nevybíravě	agresivních	reakcí,	
zdůrazňování	soukromých	zájmů,	slepé	
mlácení	okolo	sebe	ve	 jménu	vlastního	
názoru.	Moc	bych	si	přál,	abychom	neno-
sili	nos	nahoru	na	znamení	přesvědčení	
o	vlastních	právech,	ale	raději	se	lépe	dí-
vali,	co	svými	kroky	při	té	pouti	světem	
zároveň	zničíme.	

NejISTá SezóNA
Vladimír Vecheta



POdzIm NeBO BABí lÉTO? 

Studený závěr prázdnin předznamenal zářijové povinnosti školní 
i pracovní, a tak naopak zase slunné září dodává energii pro 
podzimní rozjezdy. Děti a studenti opět naplnili školy a jako ro-
diče můžeme jen doufat, že zde i zůstanou. Doprava ve městě 
opět zhoustla – konečně došlo k uzavření a zahájení oprav Rie-
grovy a Černohorské. A kulturní scéna dotahuje měsíce odklá-
daná představení, i když při nich sklízí pramalý zájem veřejnosti. 
Letošní sklizeň, věru, bohatá nebude. (vv) 

Foto: Václav Seyfert, Pavel Hanák, Josef Permedla,
archiv MěÚ Tišnov, Vladimír Vecheta 
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Vzdělávání je úplně nejvíc nejdůležitější!
	 1.	září	odstartoval	nový	školní	rok.	První	školní	
den	 jsme	s	kolegy	radními	 tradičně	přivítali	prv-
ňáčky	–	56	jich	bylo	na	ZŠ	Smíškova	a	80	na	ZŠ	
nám.	28.	října.	Nejenom	jim,	ale	všem	žákům	tiš-
novských	 školek	 a	 škol	 i	 jejich	 zaměstnancům	
a	nám	rodičům	moc	přeji,	aby	tento	školní	rok	pro-
běhl	pokud	možno	co	nejvíc	normálně.	Myslím	si,	
že	kvalitní	vzdělání	je	právě	to,	co	naše	společnost	
potřebuje	jako	sůl.	
	 Aktuální	novinkou	z	oblasti	školství	je	též	zá-
měr	vybudování svazkové základní školy,	která	
by	pomohla	vyřešit	problém	s	nedostatečnou	kapacitou	základ-
ních	škol	v	Tišnově	a	okolí.	Na	toto	téma	jednalo	20.	září	zastu-
pitelstvo	a	udělilo	souhlas	Dobrovolnému	svazku	obcí	Tišnov-
sko	se	zpracováním	záměru	výstavby	svazkové	školy	v	lokalitě	
naproti	Vitaru.	Toto	území	je	ještě	součástí	katastrálního	území	
města	a	právě	zde	(na	rozdíl	od	jiných	lokalit)	město	vlastní	do-
statek	pozemků,	které	mohou	být	pro	výstavbu	školy	klíčovým	
faktorem.	Na	webu	a	Facebooku	města	jsme	v	této	souvislosti	
zveřejnili	 odpovědi	 na	 nejčastější	 dotazy.	 O	 dalším	 vývoji	 vás	
budeme	samozřejmě	informovat.

Co připravujeme a jak je na tom město finančně?
	 Zahájili	jsme	přípravu	rozpočtu	na	příští	rok.	Bude	obsahovat	
akce,	které	byly	započaty	již	letos	–	letní	kino,	rekonstrukci	ulic	
Riegrova	a	Černohorská	s	okružní	křižovatkou.	Těšit	se	může-
me	 také	 na	 zrekonstruované	 tělocvičny	 na	 ZŠ	 nám.	 28.	 října	
a	 dokončena	 by	 měla	 být	 též	 stavba	 smuteční	 síně	 na	 novém	
hřbitově	a	re-use	centra	na	sběrném	dvoře.	
	 Pozitivní	 zpráva	 je,	 že	 město	 je	v dobré finanční kondici.	
Přestože	každý	rok	investujeme	do	nových	projektů	a	také	oprav	
majetku,	nezatížili	jsme	město	za	posledních	sedm	let	žádným	
úvěrem.	 Platí,	 že	 informace	 o	 investicích	 a	 velkých	 opravách	
naleznete	na	www.promeny-tisnova.cz.	

Chceme hezčí Tišnov!?
	 Trápí	mě	starost	o	pořádek	a	zeleň	ve	městě.	Oblast	komu-
nálních	 služeb	 jsem	 převzal	 v	 březnu	 a	 padl	 do	 ní	 „rovnýma	
nohama“.	Na	úřadě	došlo	k	obměně	zodpovědných	pracovníků,	
a	přestože	jsme	vytvořili	další	místa	v	naší	úklidové	četě,	ke	spo-
kojenosti	stále	cosi	chybí.	Je	pravda,	že	nepořádek,	který	po	sobě	
někteří	na	veřejných	místech	zanechávají,	je	nebetyčný!	A	letoš-
ní	 sezóna,	pokud	 jde	o	 růst	 trávy,	 je	 též	výjimečná.	Díky moc 
všem, kteří si „zametou před svým prahem“ a vytrháním ple-
vele, posbíráním smetí, zametením či posekáním trávy před 
svým domem pomohou.	Snažíme	se,	ale	nejde	vše	stihnout	úpl-
ně	dokonale.	Dík	patří	také	těm,	kteří	vyplnili	dotazník	s	názvem	
„Chceme	hezčí	Tišnov!?“	na	toto	aktuální	téma.	Popravdě	–	my-
slel	jsem,	že	budete	kritičtější.	Je	ale	jasné,	že	i	přesto	budeme	
muset	a	hlavně	chceme	být	v	tomto	směru	lepší!
	 V třídění odpadu je na tom Tišnov dlouhodobě velmi dob-
ře.	Nechceme	však	usnout	na	vavřínech	a	v	budoucnu	se	zamě-
říme	na	předcházení	vzniku	odpadů	a	možnosti	třídění	budeme	

dále	rozšiřovat.	V	rámci	projektu	svazku	obcí	zís-
káme	další	nádoby	na	tříděný	odpad	(papír,	plast).	
Od	 jara	příštího	 roku	bychom	 jimi	 chtěli	 zdarma	
vybavit	 domácnosti	 ve	 všech	 rodinných	 domech	
a	 zavést	 svoz	 tříděného	 papíru	 a	 plastů	 přímo	
od	 těchto	 domů.	 Bližší	 podrobnosti	 přineseme	
v	příštích	vydáních	TN.

Komunikace a komunikace
	 Do	 konce	 srpna	 byla	 možnost	 projet	 se	 na-
posledy	 po	 „tankodromu“	 na	 ulicích	 Riegrova	
a	Černohorská.	Zahájená	rekonstrukce	je	stavbou	

velkou	a	komplikovanou.	Snažili	 jsme	se	vás	 informovat	o	 je-
jím	zahájení	a	dopadech,	hodláme	v	tomto	informačním	servisu	
pokračovat.	Díky za vaši trpělivost!	Bude	to	stát	za	to.
	 Jsem	rád,	že	jsme	se	jako	město	opět	zapojili	do	Evropského 
týdne mobility.	Připomenutí	toho,	že	je	třeba	vytvářet	podmínky	
pro	všechny	typy	dopravy,	tedy	nejen	té	automobilové,	je	důleži-
té.	Snad	se	to	v	Tišnově	postupně	daří.	Auto	je	fajn,	ale	projít	se	
pěšky	či	projet	na	kole	či	koloběžce	taky	není	k	zahození.	Jsme	
město	krátkých	vzdáleností,	tak	toho	zkusme	více	využívat.	Po-
kud	byste	měli	nápad,	jak	v	tomto	směru	zlepšit	infrastrukturu,	
budeme	za	něj	rádi.

A na závěr – krátké pojednání o dokonalosti
	 Že	nevíte,	proč	zrovna	na	toto	téma?!	Inu,	mám	takový	pocit,	
že	hodně	z	nás	podlehlo	 falešnému	pocitu,	že	svět	má	být	do-
konalý.	Pravda,	média	v	tomto	směru	sehrávají	svoji	roli.	A	je	
těžké	té	masáži	uniknout	a	zachovat	si	zdravý	úsudek.	Sleduji,	
jak	někteří	z	nás	raději	nechodí	k	volbám,	protože	mají	problém	
vybrat	si,	komu	by	dali	svůj	hlas.	Na	každém	jim	totiž	něco	vadí.	
Obávám	se,	že	jsme	se	na	svět	začali	dívat	příliš	kriticky	a	zapo-
mínáme	na	to,	že	nikdo	není	dokonalý.	Když	v	úvodu	píši	o	důle-
žitosti	vzdělávání,	pak	druhý	velký	problém	dnešní	společnosti	
spatřuji	v	morálním	úpadku.	Bohužel	naše	„vzory“	v	horních	pa-
trech	politiky	tomu	také	moc	nepřispívají.	Jeví	se	jako	normál-
ní	to,	co	by	normální	být	nemělo	–	agresivita,	lhaní,	hulvátství,	
kličkování,	 zesměšňování,	 kupování	 si	 přízně…	 Trochu	 smut-
ný	fakt.	Říjnové	volby	jsou	tedy	šance,	jak	vyjádřit	svůj	názor.	
Ne	proto,	aby	svět	byl	dokonalý,	ale	proto,	aby	mohl	být	aspoň	
o	kousek	lepší.	Nikdo	to	za	nás	ale	nezařídí.	Musíme	tomu	také	
něco	obětovat	–	třeba	cestu	k	urnám.	Proč	této	šance	nevyužít?!

 Milé dámy, vážení pánové, pohodové podzimní dny a hod-
ně radosti ze života vám přeji.

radnice informuje

CO Se děje NA rAdNICI – ze STArOSTOVA záPISNíKu
Jiří Dospíšil, starosta města

Ještě nemáte mobilní rozhlas?

on-line registrace na
tisnov.mobilnirozhlas.cz
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radnice informuje

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	kontaktujte:	
A.	Lásková	(tel.	549439838,	alena.laskova@tisnov.cz),	H.	Mar-
vánková	 (tel.	 549	 439	 843,	 helena.marvankova@tisnov.cz),	
I.	Maloňová	(tel.	549439844,	iva.malonova@tisnov.cz).	
Děkujeme	za	včasné	splnění	poplatkové	povinnosti.	

Upozornění pro cykliSty a návštěvníky
rozhledny 
	 Cyklisté,	pozor	–	z	důvodů	opravy	mostních	objektů	na	želez-
niční	trati	Žďár	nad	Sázavou	–	Nové	Město	na	Moravě	–	Tišnov	
se	až	do	30.	9.	2021	budou	na	cyklostezce	Trmačov	pohybovat	
větší	vozy.	
	 V	průběhu	měsíce	září	a	října	2021	proběhnou	na	rozhledně	
na	Klucanině	natěračské	práce.	Natírat	se	bude	venkovní	dře-
věné	 zábradlí,	 horní	 podesta	 a	 lavičky	 okolo	 rozhledny,	 proto	
na	těchto	místech	bude	částečně	omezen	vstup.
	 Dbejte	zvýšené	opatrnosti!

rekonStrUkce Ulic
riegrova a ČernohorSká 
	 Od	pondělí	30.	srpna	byly	kompletně	uzavřeny	ulice	Černohor-
ská,	Riegrova	od	náměstí	po	ulici	Dvořákova	a	částečně	uzavřeny	
ulice	Dvořákova,	Husova,	Svatopluka	Čecha,	Tyršova,	Riegrova	
k	nemocnici,	 Jiráskova	a	Družstevní.	Vzhledem	k	 těmto	uzavír-
kám	není možné projet nákladními auty nad 7,5 t ze spodní 
části Tišnova do horní	 (směr	Lomnička,	Železné)	 a	 obráceně.	
Podrobnou	mapu	s	dopravním	značením	najdete	na	webu	města.

	 Rezidenty i podnikatele	z	těchto	ulic	prosíme,	aby	na	par-
kování	využívali	zejména	vlastní	pozemek.	Rodiče, kteří vozí 
své děti do škol a kroužků	v	přilehlých	ulicích,	chceme	v	rámci	
bezpečnosti	požádat,	ať	využijí	pokud	možno	pěší	dopravu,	aby	
se	 předešlo	 se	 začátkem	školního	 roku	případným	 dopravním	
kolizím.
	 Celá	investiční	akce	má	za	cíl	zejména	spravení	povrchu	ko-
munikace,	kanalizace	a	vody.	Na	ulici	Černohorská	budou	v	blíz-
kosti	 parkoviště	 u	 hřbitova	 umístěny	 nové	 autobusové	 zálivy	
v	obou	směrech,	obnoví	se	stávající	přechody	pro	chodce	a	bu-
dou	řádně	nasvětleny	a	navíc	přibydou	další	místa	pro	přecháze-
ní	chodců.
	 Další	informace	budeme	po	obdržení	od	zhotovitele	průběžně	
zveřejňovat	na	webu,	FB	a	Mobilním	rozhlasem.	Žádáme	občany,	
aby	dodržovali	dopravní	značení,	které	umožní	provést	plánova-
nou	rekonstrukci	bezpečně	a	včas.	
	 Rekonstrukce je plánovaná do 31. října 2022.

nová aUtobUSová zaStávka na trnci
	 Několikaleté	snažení	zástupců	města	Tišnova	vyslyšet	volání	
obyvatelů	na	Trnci	a	v	okolí	se	zadařilo	a	firma	Eurovia	v	půlce	
srpna	započala	práce	na	projektu	Autobusová zastávka na uli-
ci Trnec ve směru na Drásov.	Předmětem	stavebních	prací	je	
také	rozšíření	vozovky,	vybudování	chodníku,	nové	opěrné	zdi,	
odstranění	stávající	obrusné	vrstvy	z	asfaltového	betonu	v	celé	
šířce	a	položení	nové	asfaltové	vrstvy.	Projekt	zajistí	větší	kom-
fort,	 ale	hlavně	bezpečí	 cestujících,	kteří	 budou	po	dokončení	
projektu	moct	bezpečně	dojít	k	zastávce,	vystoupit	a	nastoupit	
do	autobusu.	Projekt	by	měl	být	dokončen 10. prosince 2021.	
Více	 informací	k	 této	 i	dalším	 investičním	akcím	najdete	vždy	
na	webu	www.promeny-tisnova.cz.

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

Rozhledna Klucanina s Tišnovem v pozadí. Foto: archiv města
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radnice informuje

	 Chceme	hezčí	Tišnov!?	–	takový	byl	název	ankety,	která	pro-
běhla	v	letních	měsících	na	internetových	stránkách	města.
	 Cílem	ankety	bylo	dát	občanům	Tišnova	prostor	k	vyjádření,	
co	by	ve	městě	chtěli	změnit,	možnost	zhodnotit	stav	veřejného	
pořádku	a	údržby	nebo	také	sdělit	podněty	a	nápady	ke	zlepšení	
vybavenosti	a	prostředí	ve	městě.
	 Děkujeme všem 325 občanům, kteří nezůstali jen u my-
šlenky, ale zasedli ke klávesnici a o svoje názory se s námi 
podělili.	Výsledky	ankety	budou	sloužit	jako	podpůrný	materiál	
nejen	pro	rozhodování	zastupitelstva	při	tvorbě	rozpočtu	na	dal-
ší	 rok,	 ale	 zejména	pro	Odbor	 správy	majetku	a	komunálních	
služeb,	kde	se	budeme	s	těmito	nápady	a	názory	denně	potýkat	
a	kde	je	budeme	mít	možnost	reálně	přeměnit	v	hezčí	Tišnov.

	 Pro	 zajímavost	 jen	něco	málo	 ze	 statistiky.	V	anketě	obča-
né	hlasovali	většinou	elektronicky,	písemnou	formou	jen	24	re-
spondentů.	 Dámy	 byly	 ve	 vyplňování	 ankety	 mírně	 aktivnější	
(58	 %	 respondentů).	 Věkem	 však	 nejaktivnější	 byli	 občané	
ve	 skupině	 31–45	 let	 (155	 respondentů),	 dále	 pak	 46–60	 let	
(70	respondentů),	ve	věku	18–30	 let	se	zúčastnilo	52	respon-
dentů.	Zvláštní	poděkování	patří	nejvyšší	věkové	kategorii	nad	
61	let,	která	se	skvěle	vypořádala	i	s	online	světem	dotazníku	
a	zvládla	42	názory	obohatit	výsledky	očima	starší	generace	s	ji-
nými	 potřebami.	 Nejstaršímu	 respondentovi	 bylo	 82	 let!	 Zato	
mládí	nám	i	přes	všudypřítomnou	techniku	uniká,	a	ač	veřejná	
prostranství	náctiletí	využívají	často	a	rádi	(někteří	v	dobrém,	
jiní	 trochu	 neukázněně),	 do	 ankety	 se	 nám	 téměř	 nezapojují,	
proto	si	třech	mladých	názorů	ceníme	o	to	víc.	Tři	respondenti	
svůj	věk	neuvedli,	přesto	jsou	jejich	odpovědi	pro	nás	důležité.	
	 Občané	odpovídali	na	třicet	otázek,	u	čtrnácti	měli	možnost	
se	rozepsat	o	dané	tematice	více.	Právě	tyto	podrobnější	infor-
mace	jsou	pro	nás	velmi	cenné,	neboť	nám	dávají	zpětnou	vazbu,	
že	náš	dlouhý	seznam	problémů	k	řešení	(ať	již	jsou	to	opravy	
konkrétní	komunikace,	hřiště	či	nedostatečná	seč	trávy	v	dané	
lokalitě)	je	vnímán	očima	občanů	ve	stejné	prioritě	jako	našich	
referentů,	 kteří	 mají	 danou	 oblast	 na	 starost.	 Výsledky	 anke-
ty	musíme	ještě	utřídit.	Z prvotních informací však vyplývá, 
že občané Tišnova hodnotí stav veřejného pořádku a údržby 
spíše kladně.	Jako	nedostačující	se	jeví	dle	očekávání	stav	ve-

řejných	komunikací,	kapacita	parkovacích	míst	a	navýšení	zpo-
platněných	parkovacích	míst.
	 Zároveň	nás	velice	těší,	že	mnoho dotázaných ochotně po-
máhá s údržbou svého okolí,	i	přesto,	že	je	to	prvořadá	povin-
nost	města.	Děkujeme	za	to,	vážíme	si	toho.
	 Čím	začneme,	aby	byl	Tišnov	hezčí?	V	současné	době	probí-
há	výběrové	řízení	na	rozšíření	 týmu	pracovníků	komunálních	
služeb	z	důvodu,	aby	drobné	opravy	a	údržby,	které	nevyžadují	
dlouhodobější	plánování,	mohly	být	 řešeny	operativně	a	nena-
rušovaly	pravidelnou	celoroční	údržbu.	Rovněž	posílíme	odbor	
o	 nového	 referenta	 přímo	 na	 veřejnou	 zeleň,	 neboť	 vnímáme,	
že	městská	zeleň	kolem	nás	má	působit	nejen	radost	na	pohled,	
ale	 rovněž	 musí	 splňovat	 určité	 známky	 praktičnosti	 (vhodný	
ořez	keřů	a	stromů,	seč	trávy	atd.).	Dále	dokončujeme	pilotní	
projekt	–	participativní	rozpočet.	Jedná	se	o	proces,	ve	kterém	
občané	 rozhodují	 o	 využití	 peněz	 z	 městského	 rozpočtu.	 Pro	
letošní	 rok	 jsou	vybrány	 tři	projekty	–	Lesní	učebna,	3D	ská-
kací	hřiště	a	externí	defibrilátor.	Všímavé	děti	 již	zajisté	zare-
gistrovaly,	 že	 krásné	 skákací	 rybky	 i	 broučci	 na	 ul.	 Hornická	
a	ul.	Osvobození	vyhlížejí	své	první	návštěvníky.	Hřiště	budou	
ještě	doplněna	o	patřičné	cedule	s	provozním	řádem	a	brzy	bu-
dou	dětem	plně	přístupná.	Bližší	informace	o	jednotlivých	pro-
jektech	naleznete	na	www.tvorime-tisnov.cz.

3D skákací hřiště na ulici Hornická a ulici Osvobození.
Foto: archiv města

VYHOdNOCeNí ANKeTY „CHCeme Hezčí TIŠNOV!?“
Věra Odehnalová, Odbor správy majetku a komunálních služeb

PoPelnice DooR to DooR
Ondřej Vrtěl, Odbor správy majetku a komunálních služeb

	 Naše	město	by	se	rádo	během	příštího	roku	zapojilo	
po	 vzoru	 okolních	 měst	 a	 obcí	 do	 systému	 takzvaného	
systému	door to door	v	plném	rozsahu.	Jedná	se	o	kom-
pletní	poskytnutí	třídicího	systému	občanům	v	rodinných	
zástavbách	přímo	 od	 vašeho	domu.	Pro	 naše	město	 se	
naskytla	příležitost	využít	dotačního	programu	a	zažádat	
o	nádoby	pro	třídění	odpadu	do	rodinných	domů.	Dotace	
byla	schválena	a	nyní	už	projednáváme,	jaký	systém	svo-
zu	bude	pro	naše	město	nejlepší.
	 Čerpali	jsme	ze	zkušeností	měst	a	obcí,	kde	tento	sys-
tém	 funguje	úspěšně	 již	několik	 let.	Z	poznatků	plyne,	
že	větší	vytříděnost	odpadu	se	kladně	projeví	na	snížení	
množství	směsného	odpadu	z	domácností.	Některé	obce	
se	dokonce	pyšní	poklesem	přes	50	%.
	 Vzhledem	k	aktuální	odpadové	legislativě	je	likvidace	
tohoto	 odpadu	 rok	 od	 roku	 nákladnější.	 Každé	 snížení	
množství	tohoto	směsného	odpadu	oddálí	případné	zvý-
šení	 nákladů	 města	 do	 budoucna	 a	 s	 tím	 souvisejícího	
poplatku	za	komunální	odpad	pro	občany.
	 Přece	jenom	my	sami	rozhodujeme,	jaký	odpad	vytvo-
říme,	 jak	 s	 ním	 naložíme	 a	 jaký	 tím	 zanecháme	 odkaz	
příštím	generacím.
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	 Starosta	města	Tišnova	podle	ustanovení	§	15	odst.	1	záko-
na	č.	247/1995	Sb.,	o	volbách	do	Parlamentu	České	republiky	
a	o	změně	a	doplnění	některých	dalších	zákonů,	ve	znění	pozděj-
ších	předpisů,	oznamuje:
1.		Volby	 do	 Poslanecké	 sněmovny	 Parlamentu	 České	 repub-

liky	 se	 uskuteční	 v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin	a	v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

2.	Místem	konání	volby:
	 •	 	Volební okrsek č. 1 – volební místnost Mateřská škola 

Na Paloučku, Horova č.p. 960
	 	 	Pro voliče s adresou trvalého pobytu:	 Brněnská	 198,	 276,	

498,	 824,	 800,	 909,	 916,	 1600,	 1890,	 Cihlářská,	 Haná-
kova,	 Hradčanská,	 Jamborova,	 Mahenova,	 Mánesova,	
Mrštíkova,	 Na	 Nové,	 Olbrachtova,	 Těsnohlídkova,	 Trnec,	
U	Lubě,	U	Pily.	Tato	volební	místnost	nemá	bezbariérový	
přístup.	

	 •	  Volební okrsek č. 2 – budova restaurace Na Terase, 
Hornická č.p. 1698 

	 	 	Pro voliče s adresou trvalého pobytu:	 Brněnská	 429,	 500,	
711,	722,	764,	791,	897,	1513,	1533,	1688,	1689,	Erbeno-
va,	Halasova,	Hornická	950–953,	957,	1519–1530,	1698,	
Horova.	Tato	volební	místnost	nemá	bezbariérový	přístup.	

	 •  Volební okrsek č. 3 – budova Základní školy Smíškova, 
Smíškova č.p. 840

	 	 	Pro voliče s adresou trvalého pobytu:	Alšova,	Brněnská	184,	
262,	 264,	 268,	 271,	 280,	 282,	 284,	 291,	 292,	 305,	 320,	
352,	 381,	 406,	 421,	 472,	 488,	 700,	 701,	 727,	 728,	 767,	
841,	 1569,	 Dobrovského,	 Dvořákova,	 Havlíčkova,	 Hor-
nická	 468–471,	 899–901,	 Hřbitovní,	 Husova,	 Hybešova,	
Hynka	 Bíma,	 Chodníček,	 Kvapilova,	 Máchova,	 Majorova,	
Na	 Mlékárně,	 Na	 Rybníčku,	 Purkyňova,	 Revoluční,	 Rie-
grova	212,	285,	302,	313,	331,	335,	340,	348,	389,	390,	
397,	425,	707,	Smetanova,	Smíškova,	U	Humpolky	1862,	
Vrchlického,	Wagnerova.	Tato	volební	místnost	nemá	bez-
bariérový	přístup.	

	 •  Volební okrsek č. 4 – budova Městského kulturního 
střediska Tišnov, Mlýnská č.p. 152

	 	 	Pro voliče s adresou trvalého pobytu:	 Brněnská	 2–4,	 6,	 7,	
9–11,	147–151,	153–159,	178,	185,	196,	231,	232,	234,	
252,	 260,	 286,	 325,	 475,	 792,	 1710–1712,	 1739,	 1887,	
1935,	 Cáhlovská,	 Červený	 Mlýn,	 Dvořáčkova,	 Halouz-
kova,	 Janáčkova,	 Jungmannova,	 Karasova,	 Klášterská,	
Koráb,	 Kostelní,	 Mlýnská,	 Moukova,	 Nádražní,	 Na	 Ko-
pečku,	 Na	 Loukách,	 Na	 Zahrádkách,	 nám.	 Komenského,	
nám.	Míru,	Neumannova,	Ostrovec,	Pejškov,	Pod	Květnicí,	
Procházkova,	 Ráboňova,	 Radniční,	 Trmačov,	 U	 Humpol-
ky	(kromě	p.	č.	1862),	U	Náhonu,	U	Střelnice,	U	Svratky,	
U	Tratě,	Za	Krétou,	Za	Mlýnem	z	k.ú.	Tišnov.

	 	 	Čísla	popisná	větší	než	1000	a	menší	než	1500	jsou	domy	
z	 katastrálního	 území	 Předklášteří.	 Tito	 občané	 hlasují	
v	Předklášteří	(zejména	ul.	Za	Mlýnem).	

	

 •  Volební okrsek č. 5 –	budova	Gymnázia	Tišnov,	Na	Hrád-
ku	č.p.	20	

	 	 	Pro voliče s adresou trvalého pobytu:	Bezručova,	Černohor-
ská,	Drbalova,	Družstevní,	Jiráskova,	Kukýrna,	Květnická	
821,	1610–1620,	1717–1724,	1944,	Lomnická,	Na	Hrád-
ku,	nám.	28.	října,	Nerudova,	Parolkova,	Polní,	Riegrova	
25,	270,	281,	310–312,	318,	321,	323,	324,	332,	431–435,	
676,	677,	686,	Sv.	Čecha,	Tyršova.	Tato	volební	místnost	
nemá	bezbariérový	přístup.	

	 •  Volební okrsek č. 6 –	budova	Základní	školy	Tišnov,	nám.	
28.	října	č.p.	1708

	 	 	Pro voliče s adresou trvalého pobytu:	Dřínová,	Králova	(kro-
mě	č.p.	 1742),	Květnická	1621–1640,	1684,	Osvobození.	
Tato	volební	místnost	nemá	bezbariérový	přístup.	

	 •  Volební okrsek č. 7 – budova bývalé školy, Jamné č.p. 28
	 	 	Pro voliče s adresou trvalého pobytu:	místní	část	Jamné.	Tato	

volební	místnost	nemá	bezbariérový	přístup.	
	 •  Volební okrsek č. 8 – je volební místnost v budově Kul-

turního domu – Hajánky č.p. 42
	 	 	Pro voliče s adresou trvalého pobytu:	 místní	 část	 Hajánky	

a	Hájek.	Tato	volební	místnost	má	bezbariérový	přístup.	
	 •  Volební okrsek č. 9 – budova Podhorácké restaurace, 

Lomnická č.p. 1776
	 	 	Pro voliče s adresou trvalého pobytu:	Dlouhá,	Formánkova,	

K	Čimperku,	Králova	1742,	Kuthanova,	Marie	Pavlíkové,	
Na	Honech,	Ranného,	Sigmundova,	Štěpánova,	Šmardova,	
Václava	Hynka	Macha,	Valova.	Tato	volební	místnost	nemá	
bezbariérový	přístup.

3.		Právo	 volit	 do	 Poslanecké	 sněmovny	 Parlamentu	 České	
republiky	 má	 státní	 občan	 České	 republiky,	 který	 alespoň	
ve	druhý	den	voleb	(tj.	9.	10.	2021)	dosáhl	věku	nejméně	18	
let,	nenastala	u	něho	překážka	výkonu	volebního	práva	a	je	
v	den	voleb	přihlášen	ve	městě	Tišnově	k	 trvalému	pobytu	
nebo	hlasuje	na	voličský	průkaz.

4.		Hlasovací	 lístky	 budou	 doručeny	 voličům	 nejpozději	 3	 dny	
přede	dnem	voleb,	tj.	nejpozději	5.	10.	2021.	Voliči,	kteří	mají	
evidovanou	 úřední	 adresu	 trvalého	 pobytu	 nám.	 Míru	 č.p.	

radnice informuje

VOlBY dO POSlANeCKÉ SNěmOVNY PArlAmeNTu čr
Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí
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111,	si	mohou	sadu	hlasovacích	lístků	vyzvednout	na	poda-
telně	Městského	úřadu	Tišnov,	nám.	Míru	č.p.	346.	

5.		Volič	je	povinen	prokázat	ve	volební	místnosti	svou	totožnost	
a	státní	občanství	České	republiky	platným	občanským	prů-
kazem	nebo	cestovním	pasem.	

	 	Neprokáže-li	volič	svou	totožnost	a	státní	občanství,	nebude	
mu	hlasování	umožněno.	

6.		Průběh	hlasování	–	volič	obdrží	od	okrskové	volební	komise	
prázdnou	úřední	obálku	opatřenou	úředním	razítkem.	Na	po-
žádání	 mu	 komise	 vydá	 i	 sadu	 hlasovacích	 lístků.	 Každý 
volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.	S	úřední	
obálkou	a	hlasovacími	lístky	se	musí	volič	odebrat	do	prosto-
ru	 určeného	 k	 úpravě	 hlasovacích	 lístků,	 jinak	 mu	 nebude	
hlasování	umožněno.	Volič	vloží	do	úřední	obálky	jeden	hlaso-
vací	lístek	pro	politickou	stranu,	politické	hnutí	nebo	koalici,	
pro	 kterou	 se	 rozhodl	 hlasovat.	 Na	 hlasovacím	 lístku,	 kte-
rý	 vkládá	do	prázdné	úřední	 obálky,	může	 zakroužkováním	
pořadového	čísla	nejvýše	u	4	kandidátů	uvedených	na	témže	
hlasovacím	 lístku	 vyznačit,	 kterému	 z	 nich	 dává	 přednost	
(udělení	preferenčního	hlasu).

7.		Ze	závažných,	zejména	zdravotních	důvodů,	může	volič	pře-
dem	požádat	Městský	úřad	Tišnov	(Odbor	správních	a	vnitř-
ních	 věcí,	 tel.	 549	 439	 711),	 nebo	 ve	 dnech	 voleb	 přímo	
okrskovou	volební	komisi,	aby	mohl	hlasovat	mimo volební 
místnost do přenosné schránky,	 avšak	 pouze	 v	 územním	
obvodu	 volebního	 okrsku,	 pro	 který	 byla	 okrsková	 volební	
komise	zřízena.

Kontakty	do	volebních	místností	ve	dnech	voleb:

8.		Pokud	bude	dne	15. září 2021	trvat	stav	pandemické	poho-
tovosti	nebo	nouzový	stav	vyhlášený	alespoň	pro	část	území	
České	 republiky	 z	důvodu	ohrožení	 zdraví	 šířením	onemoc-
nění	COVID-19,	použijí	se	zvláštní	způsoby	hlasování	podle	
zákona	 č.	 269/2021	 Sb.,	 o	 zvláštních	 způsobech	 hlasování	
ve	volbách	do	Poslanecké	sněmovny	Parlamentu	České	 re-
publiky	v	roce	2021	a	o	změně	některých	zákonů.	Jedná	se	
o	následující	zvláštní	způsoby	hlasování:

	 •	 	Hlasování	 ze	 silničního	 motorového	 vozidla	 u	 volebního	
stanoviště	(tzv. drive-in hlasování)	–	tato	volební	stanovi-
ště	budou	zřízena	pro	každý	okres.	Stanoviště	budou	uzpů-
sobena	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, kte-
ré bylo uzavřeno	–	pokud	krajská	hygienická	stanice	na-
hlásí	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	 vyu-
žít	 drive-in	 hlasování,	 může	 do	 čtvrtka	 volebního	 týdne	
(7.	 10.)	 do	 20	 hodin	 oznámit	 krajskému	 úřadu,	 že	 žádá	
příjezd	speciální	komise	pro	hlasování	s	přenosnou	volební	
schránkou.	Toto	hlasování	bude	probíhat	od	pátku	voleb-
ního	týdne	(8.	10.)	od	8	hodin	do	soboty	volebního	týdne	
(9.	10.)	do	14	hodin.

		 	(Více	informací	ke	zvláštním	způsobům	hlasování	naleznete	
na	www.mvcr.cz	a	www.kr-jihomoravsky.cz.)

	 Informace	o	kandidátech	jednotlivých	volebních	stran	kandi-
dujících	do	Poslanecké	sněmovny	Parlamentu	České	republiky	
v	roce	2021	naleznete	na	www.volby.cz.

radnice informuje

1 mateřská	škola,	Horova	960 734	175	030

2 restaurace	Na	Terase,	Hornická	1698 737	885	177

3 základní	škola,	Smíškova	840 777	706	804

4 Městské	kulturní	středisko,	Mlýnská	152 734	175	031

5 gymnázium,	Na	Hrádku	20 734	175	032

6 základní	škola,	nám.	28.	října	1708 736	770	158

7 část	Jamné	–	bývalá	škola,	č.p.	28 734	175	034

8 část	Hajánky	–	kulturní	dům,	č.p.	42 734	175	035

9 Podhorácká	restaurace,	Lomnická	1776 732	271	270

Dagmar Dvořáková, tajemnice
Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova

srpen

Dovolujeme si Vám 
představit občany města 
Tišnova, kteří oslavili svá 
životní jubilea: 

85 let 

Růžena Veselá

Terézia Suchánková

Bohumila Pajkrtová

90 let

Milada Kadlecová

92 let

Ludmila Hradilová

80 let 

František Bednář

Marie Kučerová

Miroslav Vašek

Lidmila Mašková

Dagmar Šmelková

Jana Vlčková

Josef Křenek

Václav Krejčí

Blahopřejeme

Oslavencům přejeme vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, 
dobré nálady a optimismu.
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radnice informuje

Neuvažuje město o zrušení parkovného na náměstí v době 
oprav Riegrovy a Černohorské ulice? Díky opravě se snížila 
parkovací místa. A co dělá město, aby sanitní vozy mohly vy-
užívat bezbariérový přístup na poliklinice? Dnes tam sanitní 
vůz nemohl najet, nebyl vpuštěn. Honza Starý
Dobrý	 den,	 pane	 Starý,	 o	 zrušení	 placeného	 parkování	 město	
Tišnov	neuvažuje.	Jen	bychom	tím	vytvořili	další	problém,	který	
by	mohl	být	mnohem	větší.	Firmám	i	rezidentům	vydává	zhoto-
vitel	prostřednictvím	Městské	policie	Tišnov	výjimky	na	vjezd.	
Dále	mají	všichni,	kteří	dostanou	výjimku,	kontaktní	telefon	pří-
mo	na	stavbyvedoucího,	který	jim	předá	nejčerstvější	informa-
ce	o	aktuální	situaci	na	stavbě.	O	problému	se	sanitním	vozem	
nemám	žádné	informace	ani	já	ani	stavbyvedoucí.	Zřejmě	nešlo	
o	neřešitelný	problém.	
Aleš Navrátil, místostarosta města Tišnova

Dobrý večer, považujete Tišnov za stále ještě bezpečné měs-
to? Jak se snažíte prezentovat, mj. i pan Štěpán Pilný, jako 
šéf MP... Město, kde se nekradou kola, kde se to nehemží 
feťákama, kde se nevaří a neprodávají drogy? Kde policie 
není schopna zasáhnout, i když o tom ví? Díky za férovou 
odpověď. Jiří Pavlíček
Dobrý	den,	 pane	Pavlíčku,	k	 vašemu	dotazu	 si	 dovolíme	kon-
statovat,	že	město	Tišnov	z	hlediska	páchané	trestné	činnosti,	
s	přihlédnutím	k	počtu	obyvatel,	zdaleka	nedosahuje	republiko-
vého	průměru.	Žádné	území	ve	svobodné	zemi	nemůžete	herme-
ticky	uzavřít,	aby	se	podařilo	vymýtit	všechna	negativa	dnešní	
společnosti.	Neexistuje	žádný	nástroj,	pomocí	kterého	by	se	po-
dařilo	zajistit,	že	už	nedojde	k	páchání	protiprávního	jednání.	To	
stejné	jde	říct	i	o	výskytu	nepřizpůsobivých	občanů.	I	když	OOP	
Tišnov	 úzce	 spolupracuje	 s	 MP	 Tišnov	 a	 odborem	 sociálních	
věcí,	tak	není	legální	cesta,	jak	přinutit	tyto	osoby,	aby	se	řádně	
začlenily	do	společnosti	a	přestaly	narušovat	veřejný	pořádek.	
I	z	tohoto	důvodu	apelujeme	na	naše	občany,	aby	byli	všímaví	
a	při	jakémkoli	podezření	z	páchání	trestné	činnosti	ihned	infor-
movali	Policii	ČR	nebo	Městskou	policii	Tišnov.	
npor. Antonín Klika, vedoucí oddělení PČR Tišnov,
a Štěpán Pilný, radní

Dobrý den, prosím, jak je nyní řešena přeprava imobilního 
pacienta na polikliniku, když je ul. Riegrova uzavřena? Dě-
kuji. Anna Kloudová
Dobrý	 den,	 paní	 Kloudová,	 zhotovitel	 vydává	 prostřednictvím	
Městské	policie	Tišnov	výjimky	na	vjezd.	Dále	mají	všichni,	kte-
ří	dostanou	výjimku,	kontaktní	 telefon	přímo	na	stavbyvedou-
cího,	který	jim	předá	nejčerstvější	informace	o	aktuální	situaci	
na	stavbě.
Aleš Navrátil, místostarosta města Tišnova

Dobrý den, již před lety jsem vznesla dotaz na přechod pro 
chodce na ulici Kukýrna (tehdy ještě u večerky U Šťávů a au-
tobusových zastávek). Bylo mi odpovězeno, že přechod se 
plánuje. To, že velmi často zůstává jen u slibů, jsem si za ty 

roky zvykla. Momentálně však probíhá velká rekonstrukce 
hlavních silnic. Objízdná trasa je vedena právě přes Kukýrnu. 
A přejít v této lokalitě je někdy téměř nemožné a hlavně ne-
bezpečné! Nejbližší přechod je u školy nebo u ulice Drbalova. 
Prosím město o zamyšlení a o návrh řešení. Děkuji. Smutná
Vážená	paní	Smutná,	děkujeme	za	podnět.	V	Koncepci	dopravy	
je	s	 tímto	přechodem	počítáno	včetně	ostrůvku.	Zatím	se	tento	
přechod	do	priorit	v	rámci	rozpočtu	města	nedostal.	Letos	jsme	
upřednostnili	realizaci	posunutí	přechodu	na	ulici	Cáhlovské.	Po-
kud	budete	potřebovat	podrobnější	informace,	kontaktujte	mě.
Aleš Navrátil, místostarosta města Tišnova

Dobrý den, v týdnu od 7. do 14. 8. 2021 jsme byli na dovole-
né v rekreačním středisku Prudká. Měli jsme s sebou 5leté 
dítě, a tak jsme museli samozřejmě téměř každý den jezdili 
do Tišnova na koupaliště. Musím říci, že je to tam opravdu 
krásné, prostor krásně upravený, všude čisto, bazény hlavně 
pro děti super a oceňuji, že pán, který mj. kontroloval kva-
litu vody, také důrazně upozorňoval kuřáky a vykazoval je 
do míst k tomu určených – i když jistě nemůže objevit všech-
ny – a že jich tam pár bylo, a to dokonce hlavně i v prostoru, 
kde byly děti. Starší pán, který obsluhoval v občerstvení, byl 
velice příjemný, ochotný, vždy vyhověl a je to moc příjemný 
člověk. Po pár dnech už jsme se zdravili, jako bychom se 
znali dlouhou dobu. Je vidět, že o koupaliště se lidé starají 
a snaží se, aby návštěvníci byli spokojení a rádi se tam vra-
celi. Takže příští rok se budeme opět těšit. Přeji, ať se kou-
pališti daří a ať tam zase najdeme příjemný personál, jako 
tomu bylo letos. Přeji hezký den. Miluše Šíblová
Dobrý	den,	paní	Šíblová,	velmi	děkujeme	za	milou	a	povzbudi-
vou	zprávu.	Budeme	se	i	nadále	snažit	udržet	co	nejlepší	stan-
dard	našeho	koupaliště.	
Klára Šimečková, tisková mluvčí města Tišnova

Dobrý den, dnes jsem se chtěla objednat v Tišnově na oční 
a dozvěděla jsem se, že mám zavolat v září – bude se objed-
návat na leden! Jelikož tak dlouho nemůžu čekat, mám přijít 
ráno a připravit se na dlouhé čekání. Před nějakou dobou 
bylo slibováno, že budou v Tišnově dvě oční ordinace. Mů-
žete mi prosím sdělit, proč se tak nestalo, když je situace 
pořád stejně neúnosná? M. Balabánová
Vážená	paní	Balabánová,	město	se	v	této	věci	angažovalo	zhruba	
před	třemi	lety,	kdy	byla	slibována	jedna	ordinace	v	optice	na	ná-
městí	Komenského	v	Tišnově.	Za	pomoci	města	byly	projednány	
a	schváleny	všechny	potřebné	požadavky,	včetně	dohod	se	zdra-
votními	pojišťovnami.	Ordinaci	se	však	následně	nepodařilo	ote-
vřít,	protože	lékaři,	kteří	zde	měli	nastoupit,	dali	přednost	jinému	
pracovišti	v	Brně	anebo	nastoupili	na	mateřskou	dovolenou.
Obecně	řečeno	–	prostory	by	se	našly,	administrativně	 lze	vše	
také	vyřešit,	avšak	nejsou	k	dispozici	oční	lékaři,	kteří	by	zde	
chtěli	vykonávat	svoji	činnost.	Dále	je	nutné	konstatovat,	že	po-
skytovatelem	lékařské	péče	je	zdravotní	pojišťovna.	Je	povinnos-
tí	 zdravotní	 pojišťovny	 zajistit	 dostatečnou	 kapacitu	 lékařské	
péče.	Je	mi	líto,	ale	nezbývá	než	se	obrátit	na	Vaši	pojišťovnu.	
Pokud	 by	 někdo	 ze	 čtenářů	 měl	 informaci	 o	 možnosti	 oslovit	
očního	lékaře,	prosíme	o	zprostředkování	kontaktu.
Jiří Dospíšil, starosta města Tišnova

Texty jsou v původním znění – bez redakčních úprav

OTázKY
A OdPOVědI
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podnikatelský servis

	 Živnostenský	zákon	 (zákon	č.	455/1991	Sb.)	definuje	v	§	31	
základní	povinnosti	podnikatele.	Jednou	z	nich	je	povinnost pod-
nikatele zajistit účast odpovědného zástupce při provozování 
živnosti v potřebném rozsahu,	což	vyplývá	z	existence	smluvního	
vztahu	mezi	oběma	subjekty	(popsáno	v	minulých	číslech	TN).
	 Dále	je	podnikatel	povinen viditelně označit obchodní fir-
mou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením a identifi-
kačním číslem osoby objekt, v němž má sídlo, liší-li se od by-
dliště	(bydliště	=	trvalý	pobyt	na	území	ČR).	V	tomto	případě	je	
podnikatel	povinen	prokázat na žádost živnostenského úřadu 
právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České 
republiky sídlo	(to	i	v	případě,	že	má	bydliště	na	adrese	sídla	
ohlašovny)	a	zahraniční	osoba	organizační	složku	závodu.	Ne-
splnění	této	povinnosti	je	důvodem	pro	zrušení	živnostenských	
oprávnění	podnikatele.	
	 Další	povinností	podnikatele	je	prokázat kontrolnímu orgá-
nu na jeho žádost a v jím stanovené lhůtě způsob nabytí pro-
dávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování 
služeb.	Tuto	povinnost	musí	podnikatel	prokazovat	v	postavení	
kontrolované	 osoby	 poté,	 jakmile	 byla	 živnostenským	 úřadem	
zahájena	 živnostenská	 kontrola	 podle	 příslušných	 ustanovení	
kontrolního	řádu	(zákon	č.	255/2012	Sb.).	Je	zřejmé,	že	uvede-
ná	povinnost	může	být	splněna	i	dodatečně	ve	lhůtě	stanovené	
kontrolním	orgánem	(živnostenským	úřadem)	–	tzn.	povinnost	
kontrolované	osoby	poskytnout	kontrolnímu	orgánu	součinnost	
podle	kontrolního	řádu.	
	 Podnikatel	má	také	povinnost	identifikovat v případě nákupu 
použitého zboží nebo zboží bez dokladu o nabytí, přijímání 
tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či 
přijetí do zástavy účastníky a předmět smluvního vztahu,	a	to	
ještě	před	uzavřením	takového	vztahu.	Zákon	dále	uvádí,	co	se	
pro	jeho	účely	rozumí	identifikací	účastníků	a	identifikací	před-
mětu	smluvního	vztahu,	a	stanoví	rovněž	povinnost	podnikatele	
evidovat	příslušné	identifikační	údaje	po	dobu	stanovenou	záko-
nem.	Smluvní	vztah	nelze	uzavřít,	nepodrobí-li	se	jeho	účastník	
požadované	identifikaci.	Tato	evidence	musí	být	přístupná	v	pro-
vozovně,	v	níž	dochází	k	identifikaci	účastníků	a	předmětu	smluv-
ního	vztahu	a	v	níž	se	použité	zboží	nebo	zboží	bez	dokladů	nabytí	
nachází.	Jde	o	trvalou	povinnost	podnikatele	pro	účely	živnosten-
ské	kontroly.	Vzhledem	k	tomu,	že	 jde	o	povinnost	podnikatele	
zpřístupnit	předmětnou	evidenci	v	konkrétní	provozovně,	je	zřej-
mé,	že	porušení	dané	povinnosti	 ze	strany	podnikatele	zakládá	
okamžité	důvody	k	jeho	sankčnímu	postihu.	
	 Podnikatel	 je	 také	povinen zajistit, aby v provozovně ur-
čené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebite-
lům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se 
spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalostí čes-
kého nebo slovenského jazyka.	 Za	nesplnění	 této	podmínky	
zodpovídá	před	živnostenským	úřadem	(tj.	i	z	hlediska	možného	
sankčního	postihu)	výlučně	podnikatel,	nikoliv	uvedené	osoby.	
V	případě	pochybností	může	živnostenský	úřad	zkoumat	splnění	
této	podmínky	pohovorem.

	 Další	povinností	v	případě,	že	to	živnostenský zákon nebo 
zvláštní právní předpis vyžaduje, je splnění podmínky bez-
úhonnosti zaměstnanců	 (nejčastěji	 v	 případě	 koncesovaných	
živností).	Povinností	podnikatele	je	před	živnostenským	úřadem	
garantovat,	že	uvedená	povinnost	je	příslušným	způsobem	a	do-
statečně	splněna.	
	 Podnikatel a fyzické osoby provozující činnost, která je 
předmětem živnosti	(lze	tedy	vztáhnout	i	na	osoby	neoprávně-
ně	podnikající	 podle	 živnostenského	 zákona),	osoby jednající 
jejich jménem a odpovědný zástupce jsou povinni zaměst-
nancům živnostenského úřadu prokázat totožnost.	Požada-
vek	na	prokázání	totožnosti	může	být	uplatněn	v	zásadě	při	ja-
kémkoli	jednání	těchto	osob	před	živnostenským	úřadem,	nejen	
při	kontrole.	
	 Dojde-li	 k	 přerušení provozování živnosti,	 musí	 podnika-
tel	 tuto	 skutečnost	 uvést v oznámení a určit datum ukon-
čení přerušení	provozování	živnosti.	Oznámení	 je	 třeba	učinit	
předem	písemně.	 I	 po	 dobu	 přerušení	 provozování	 živnosti	 se	
na	 podnikatele	 vztahují	 určité	 povinnosti	 uložené	 živnosten-
ským	zákonem.	Pokračování před uplynutím doby, na kterou 
bylo provozování živnosti přerušeno,	 je	 podnikatel	 povinen	
předem písemně oznámit	živnostenskému	úřadu.
	 Doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby	není	podnika-
tel	povinen	vydávat	vždy,	avšak	jen	na žádost zákazníka	(uvede-
nou	povinnost	podnikatele	nelze	ovšem	zaměňovat	s	povinností	
podnikatele	 evidovat	 veškeré	 doklady	 vyplývající	 ze	 zvláštních	
právních	předpisů).	Na	dokladu	musí	být	uvedeno	označení	podni-
katele	obchodní	firmou,	popřípadě	názvem	nebo	jménem	a	příjme-
ním,	a	identifikačním	číslem	osoby,	bylo-li	přiděleno,	datum	pro-
deje	zboží	nebo	poskytnutí	služby,	druh	zboží	nebo	služby	a	cena,	
pokud	zvláštní	právní	předpis	nestanoví	jinak.
	 Další	povinnost	podnikatele	sdělit,	zda živnost provozuje,	se	
prokazuje	 na	 žádost	 živnostenského	 úřadu	 (tj.	 její	 prokazování	
včetně	povinnosti	podnikatele	předložit potřebné doklady	může	
být	vyžadováno	i	mimo	rámec	výkonu	živnostenské	kontroly).
	 Podnikatel	je	povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti 
v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adre-
se lze vypořádat jeho případné závazky.	Podnikatel	je	povinen	
ohlásit	i	každou	změnu	této	adresy	po	dobu	4	let	ode	dne	ukon-
čení	činnosti	v	provozovně.	
	 Podnikatel	je	dále	povinen dodržovat při provozování živ-
nosti nejen povinnosti vyplývající z živnostenského zákona, 
ale i z dalších zvláštních právních předpisů.

POVINNOSTI POdNIKATele
dle § 31 živnoStenSkého zákona

Martina Tichá, Odbor dopravy a živnostenský úřad

Tišnovské noviny vcelku i po článcích

najdete také na www.tisnovskenoviny.cz



TN 10/202112

	 „Prázdniny	jsou	letos	nějaké	dlouhé.	Už	
aby	ta	škola	začala.“	Tyto	věty	jsem	v	ně-
kolika	obměnách	slyšela	během	léta	něko-
likrát.	 Slova	 často	 neslýchaná.	 Zvláštní.	
Ty	věty	byly	nějak	naruby.	Ale	pravdivé.	
Snad	 nikdy	 jsme	 se	 netěšili	 na	 začátek	
září	 tak	 jako	 toto	 léto.	 Téměř	 nikdo	 již	
neřešil	komplikace	spojené	s	testováním,	
dokládáním	 očkování	 a	 nutností	 nošení	
roušek.	Hlavní	bylo,	že	budeme	zpět.	Bu-
deme	 se	 potkávat	 ve	 třídách	 a	 konečně	
začne	normální	školní	život.	A	on	opravdu	
začal.	Ve	středu	1.	září	 jsme	přivítali	80	
nových	prvňáčků,	kteří	společně	se	svými	
rodiči	zaplnili	slavnostně	vyzdobené	třídy.	
Do	38	 tříd	nastoupilo	 celkem	878	 žáků.	
Bude	je	vyučovat	53	vyučujících	společně	
s	33	asistentkami.	Ve	školní	družině	bude	
o	 děti	 pečovat	 osm	 vychovatelek,	 čty-
ři	učitelé	náboženství,	o	zázemí	a	každo-
denní	provoz	se	postará	23	správních	za-
městnanců.	Na	škole	již	několik	let	velmi	
dobře	pracuje	školní	poradenské	pracovi-
ště,	jehož	součástí	jsou	tři	speciální	peda-
gožky	 a	 školní	 psycholožka.	 Pro	 letošní	
rok	je	novinkou	zřízení	pozice	sociálního	
pedagoga.
	 Letos	také	v	mnohem	větší	míře	zavá-
díme	tandemovou	výuku.	Jde	o	speciální	
druh	výuky,	též	označované	jako	párová,	
kdy	jsou	ve	třídě	dva	učitelé	nebo	učitel	
a	IT	technik	nebo	odborník	z	praxe	apod.	
Může	jít	o	zavádějícího	učitele	(mentora)	
a	začínajícího	učitele	(menteeho).	Výuka	
se	zcela	změní	a	posune	novým	směrem.	

Jde	o	méně	známý,	inovativní	způsob	vy-
učování,	 kdy	 je	 možné	 více	 se	 věnovat	
specifickým	potřebám	 jednotlivých	žáků	
a	zajít	do	větších	podrobností	ve	výuce.	
	 Již	během	léta	probíhaly	přípravné	prá-
ce	 na	 zřízení	 přírodní	 učebny	 pro	 učení	
venku,	která	svoje	místo	našla	pod	Květ-
nicí	za	školním	hřištěm.	V	současné	době	
vyrábíme	nábytek	z	dřevěných	palet,	při-
pravujeme	vyvýšené	záhony,	nakupujeme	
drobné	 zahradnické	 nářadí,	 badatelské	
kufříky	a	v	nejbližších	dnech	se	vydáme	
za	nákupem	rostlin.	Slavnostní	otevření	
této	 učebny	 plánujeme	 na	 letošní	 pod-
zim	–	pár	týdnů	po	brigádě	rodičů	našich	
žáků,	 kteří	 nám	 pomáhají	 při	 drobných	
pracích	 se	 dřevem	 i	 s	 úpravou	 pozem-
ku.	Z grantu Státního fondu životního 
prostředí ČR jsme získali na tuto akci 
částku 220 830 Kč.	Paní	učitelka	Lenka	
Šikulová	(Dufková)	je	duší	celého	projek-
tu.	Její	zápal	pro	broukoviště	a	ježkoviště	
nás	 jistě	 bude	 řadit	 mezi	 ojedinělé	 ško-
ly	 s	 takovou	 ekologickou	učebnou	hned	
za	pozemkem	školy.
	 Pár	 dnů	 po	 zahájení	 školního	 roku	
mi	do	datové	schránky	přišla	velmi	milá	
zpráva.	Naše	škola	se	díky	paní	učitelce	
Petře	Rozsypalové	zapojila	do	programu	
Erasmus+	–	školní	vzdělávání.	Schvalo-
vací	komise	pro	nás	odsouhlasila	celkový	
grant	ve	výši	8	361	eur.	Úžasná	zpráva!	
Třítýdenní	 pobyt	 pro	 dva	 vyučující	 v	 Ir-
sku	je	tedy	potvrzen.	A	ještě	jeden	pobyt	
na	 jazykovém	 kurzu	 na	 středomořské	

Maltě.	Příjemný	začátek	roku,	samé	dob-
ré	zprávy.	A	to	ještě	není	všechno.
	 Po	 několikaměsíčních	 přípravách	
a	skvělé	práci	 Ing.	Vyhňákové	z	odboru	
investic	 MÚ	 Tišnov	 je	 zahájena	 rekon-
strukce	 obou	 tělocvičen	 v	 celkové	 výši	
7	400	640	Kč.	Dotace	z	Ministerstva	pro	
místní	 rozvoj	 činí	 4	 852	 088	Kč.	 Město	
Tišnov	 se	 tedy	 podílí	 opět	 velkou	 část-
kou	na	zlepšení	prostředí	ve	škole.	Naše	
tělocvičny	 generální	 opravu	 již	 velmi	
potřebovaly.	 Čekají	 nás	 určitě	 drobné	
problémy	s	organizací	výuky	tělesné	vý-
chovy.	 Práce	 jsou	 rozfázovány	 do	 dvou	
etap	po	120	dnech.	Překážky	překonáme.	
Děti	budou	mnohem	častěji	pobývat	ven-
ku.	Nejen	na	hřišti,	ale	hlavně	v	přírodě.	
Ono	to	bude	vlastně	dobře.	Pobyt	venku	
za	každého	počasí	 ve	vhodném	oblečení	
podpoří	 zdravý	 životní	 styl.	 To	 je	 dnes	
také	velmi	důležité	a	opomíjené	v	našem	
uspěchaném	 životě.	 Takže	 velké	 díky,	
dámy	a	pánové	z	radnice!	Děkujeme.	Tě-
locvičny	však	nevyužívají	jen	školáci,	ale	
v	odpoledních	a	večerních	hodinách	u	nás	
sportuje	mnoho	dospělých	Tišnováků.	Ti	
všichni	se	těší.
	 Školní	 rok	 2021/2022	 má	 za	 sebou	
úspěšný	start.	Věříme,	že	v	něm	všichni	
šťastně	dojdeme	k	cíli!

vzdělávání

už jSme zPěT Ve ŠKOle… A mOC rádI!
Radmila Zhořová, ředitelka školy

Prvňáčci první den ve škole. Foto: Barbora Kulhánková

První školní den. Foto: Klára Šimečková
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	 Vzdělávání	a	péče	o	děti	předškolního	
věku	 je	základem	dalšího	učení,	získání	
dobré	práce	a	zapojení	do	společnosti.	Je	
to	důležitý	stupeň	vzdělání,	kde	se	vytvá-
ří	přirozený	vztah	k	poznávání.	Vzdělává-
ní	a	péči	o	děti	předškolního	věku	mimo	
mateřské	školy	zajišťují	dětské skupiny.	
	 Dětské	skupiny	fungují	od	roku	2014.	
V	současné	době	je	jich	asi	1	150	a	v	nich	
se	pečuje	a	vzdělává	téměř	16	000	dětí,	
osobně	 je	 vnímám	 jako	 důležitá	 zaříze-
ní.	 Poskytují	 kvalitní	 péči	 o	 nejmenší	
děti,	 jejich	 výhodou	 je	 velká	 flexibilita,	
vstřícná	otevírací	doba	a	další	podmínky	
pro	rodiče	dětí.	Sama	preferuji,	aby	dítě	
do	tří	let	bylo	doma,	ale	pokud	to	sladění	
pracovního	 a	 rodinného	 života	 neumož-
ňuje,	dětské	skupiny	 jsou	plnohodnotná	
zařízení,	 která	 fungují	 a	 rodičům	 nabízí	
přijatelné	podmínky.
	 S	 ohledem	 na	 ukončení	 financová-
ní	 projektu	 dětských	 skupin	 z	 evrop-
ských	 peněz	 programu	 IROP	 probíhalo	

dlouhé	 projednávání	 novely zákona 
č.	247/2014 o poskytování služby péče 
o dítě v dětské skupině	a	o	změně	sou-
visejících	 zákonů,	 které	 ponechávalo	
poskytovatele,	veřejnost	i	rodiče	dlouho-
době	v	nejistotě.	Vládní	návrh	z	20.	čer-
vence	2020	požadoval	 transformaci	dět-
ských	 skupin	 na	 institucionální	 jesle.	
A	navíc	měl	 být	 omezen	věk	dětí	 v	dět-
ských	skupinách	pouze	do	tří	let,	to	bylo	
jedno	z	největších	problematických	usta-
novení,	která	se	diskutovala.	
	 Poslanecká	sněmovna	nakonec	v	rám-
ci	 Sociálního	 výboru	 schválila	 kompro-
misní	 pozměňovací	 návrh,	 který	 řešil	
nejpalčivější	 místa.	 Důležitým	 bylo	 za-
chování horní hranice věku dětí do za-
hájení povinné školní docházky.	 Jsem	
ráda,	 že	 se	 zachoval i název „dětská 
skupina“,	který	se	vžil	již	od	roku	2014.	
Upravila	 se	 odborná způsobilost peču-
jících osob,	kde	se	vyžaduje	kvalifikace	
zdravotnická	a	pro	děti	starší	tří	let	i	pe-

dagogická.	Pozměnil	se	také	strop úhra-
dy za službu	 rodičem	a	bude	zajištěno 
financování ze státního rozpočtu.	
	 Novela	 zákona	 o	 dětských	 skupinách	
bude	 účinná	 od	 1.	 10.	 2021	 a	 zavádí	
dlouhodobou	 stabilní	 finanční	 podporu	
služeb	 péče	 o	 děti.	 Žádost	 o	 příspěvek	
si	 budou	 moci	 provozovatelé	 dětských	
skupin	podávat	vždy	v	lednu	daného	roku	
a	výplata	bude	probíhat	následně	v	pravi-
delných	zálohách.	Vše	bude	řešeno	přes	
elektronickou	aplikaci	MPSV.	Příspěvek	
je	určen	na	mzdové	náklady,	povinné	dal-
ší	 vzdělávání	 pečujících	 osob,	 náklady	
na	stravu	a	další	provozní	náklady.	
	 Senát	 schválil	 novelu	 zákona	 o	 dět-
ských	skupinách	18.	srpna	a	navrhla	jsem	
i	 doprovodné	 usnesení.	Na	 půdě	Senátu	
proběhla	minulý	rok	diskuse,	ze	které	vy-
plynulo,	že	je	třeba	zřídit	Stálou	mezire-
zortní	skupinu	pro	předškolní	vzdělávání.	
Po	roce	neúspěšné	komunikace	s	MŠMT	
ohledně	 jejího	 zřízení	 Senát	 schválil	
usnesení,	v	němž	žádá	vládu,	aby	zajisti-
la	ustanovení	Stálé mezirezortní skupi-
ny pro předškolní vzdělávání za účasti 
MŠMT, MPSV, MZ a MF.	Tak	věřím,	že	
mezirezortní	skupina	bude	ustanovena	co	
nejdříve.

	 Proč	projekt	děláme?	Dnešní	moderní	
doba	 je	 spojená	 se	 stresem	 a	 nedostat-
kem	 pohybu	 v	 rámci	 sedavého	 způsobu	
života	 lidí,	 což	 vede	 k	 nárůstu	 somatic-
kých	i	psychických	onemocnění.	Chceme,	
aby	lidé	pochopili,	že	pohyb	je	základem	
života	a	celkového	zdraví.
	 Moderní	medicína	nabízí	často	náklad-
ná	 řešení	 a	 opomíjí	 se	 funkční	 pohled	
na	člověka.
	 Platí,	že	prevence	je	stále	nejlevnějším	
a	nejjednodušším	řešením.	A	to	je	náš	cíl.
	 Tým	 složený	 z	 neurologa,	 fyziotera-
peutů,	pohybových	terapeutů,	psychiatrů	
a	pedagogů	je	komplexní	a	díky	tomu	se	
v	projektu	Lokomoce	prolínají	všemožná	
témata.	Jsme	přesvědčeni,	že	pohyb	je	ra-
dostnou	a	přirozenou	součástí	života.	Má	
nezastupitelnou	roli	ve	vývoji.	Dětem	při-
náší	poznání	sebe	i	svého	okolí,	ovlivňuje	
psychickou	pohodu,	pomáhá	zvládat	stres	
a	vyjadřovat	zdravou	formou	své	pocity.

	 Proto	prostřednictvím	různých	progra-
mů	pro	dospělé	i	pro	děti	vedeme	ke	zdra-
vému	pohybu.	Jedním	z	nich	je	 i	projekt	
v	 MŠ,	 zaměřený	 na	 každodenní	 pohyb	
dětí,	do	kterého	se	zapojují	školky	napříč	
celou	republikou.
	 A	proč	Lokomoce	v	Tišnově?	Protože	se	
právě	uvolnily	prostory	bývalé	herny	V	pod-
palubí,	rozhodli	jsme	se	tento	pohybový	pro-
gram	do	školek	pojmout	trochu	jinak.	Tak	
vznikla	 první	 dětská	 skupina	 Lokomoce.	
Jedná	se	o	soukromou	„školku“	–	dětskou	

skupinu	pro	dvanáct	dětí.	Mimo	standardní	
předškolní	přípravy	plné	her,	zábavy	a	po-
znání	se	věnujeme	zdravému	pohybu	dětí	se	
zaměřením	na	správné	držení	těla,	otužová-
ní	nebo	rozvoj	motorických	dovedností.
	 Víme,	že	vztah	k	pohybu	je	důležité	vy-
tvářet	už	od	dětství.	A	protože	dětí,	které	
se	s	námi	chtějí	zdravě	hýbat,	je	spousta,	
otevíráme	letos	v	září	 i	pohybové	kurzy.	
Prvním	 je	 taneční	kroužek	pro	děti	 5–9	
let.	Vedle	cvičení	je	zde	hlavním	motoric-
kým	prvkem	lidový	tanec	a	rytmus.	
	 Pro	předškolní	děti	pak	nabízíme	cvi-
čení,	kde	se	hravou	formou	s	prvky	gym-
nastiky	 nebo	 míčových	 her	 zaměřujeme	
na	postupný	rozvoj	všeobecných	motoric-
kých	dovedností,	koordinace	a	správného	
držení	těla.
	 Zakončením	 středečního	 „maratonu“	
kurzů	je	cvičení	seniorů.	Lekce	jsou	určeny	
pro	aktivní	dospělé	55+let.	Cílem	je	aktiva-
ce	hlubokého	stabilizačního	systému,	ak-
tivní	rozsah	pohybu	v	kloubech	a	využívat	
prvky	pilatesu,	jógy,	DNS,	SpiralDynamik	
apod.,	adekvátně	možnostem	účastníků.
	 Naším	přáním	je,	aby	se	s	námi	nejen	
děti,	ale	i	dospělí	dobře	bavili,	užili	si	cvi-
čení	a	těšili	se	na	další	hodinu.

vzdělávání

děTSKÉ SKuPINY zACHráNěNY
Ing. Jaromíra Vítková, senátorka

lOKOmOCe V TIŠNOVě
Martina Haklová

Předškolní příprava je plná her a pohybu.
Foto: archiv Lokomoce
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	 Po	více	než	půl	dni	cestování	z	Tišno-
va	 jsme	 konečně	 dorazili	 na	 tábor	 Hor-
ky	a	ihned	mi	došlo,	že	tohle	bude	tábor,	
na	který	jen	tak	nezapomenu.
	 Jestli	 je	něco,	co	mi	na	 táboře	Horky	
přišlo	 naprosto	 nezapomenutelné,	 tak	
to	byl	náš	oddíl.	V	celém	táboře	byly	jen	
tři	 oddíly:	 Ministerstvo	 Hojnosti,	 Minis-
terstvo	 Pravdy	 a	 Ministerstvo	 Míru.	 Já,	
který	 jsem	 byl	 přidělen	 do	 Ministerstva	
Míru,	můžu	říci,	že	jsme	opravdu	byli	slo-
ženi	tak,	aby	nikdo	nezůstal	pozadu.	Kaž-
dý	z	nás	měl	nějakou	schopnost,	která	se	
dříve	nebo	později	projevila,	a	díky	tomu	
jsme	se	zvládli	navzájem	koordinovat	až	
s	armádní	precizností.
	 Celý	tábor	byl	taky	extrémně	zábavný	
a	kreativně	zaměřený,	díky	čemuž	zde	ne-
byla	ani	jediná	aktivita,	která	by	měla	jen	
jedno	východisko,	a	každý	z	oddílů	mohl	
hry	a	úkoly	řešit	po	svém.	Ač	oddíly	měly	

soutěžit	 mezi	 sebou,	 bylo	 zde	 nesčetně	
případů,	kde	si	oddíly	navzájem	pomohly,	
což	se	na	předchozích	 táborech,	na	kte-
rých	 jsem	 byl,	 nikdy	 nestávalo.	 Moje	
nejlepší	zážitky	z	tábora	přicházejí	právě	
z	 těchto	momentů,	kdy	 jsme	museli	ko-
munikovat	v	oddílu	buď	mezi	sebou,	nebo	
i	s	dalšími	oddíly.
	 Nejlepší	 příklad	 takovéto	 aktivity	 by	
asi	byl	absolutní	závěr	tábora,	kde	se	nám	
podařilo	svrhnout	„opresující“	Stranu,	kte-
rá	nad	námi	vládla	po	celou	dobu,	a	místo	
toho	jsme	ji	nahradili	stranou	vlastní.	Jeli-
kož	ani	jedna	ze	tří	stran	neměla	převahu,	
musely	 oddíly	 navzájem	 spolupracovat,	
komunikovat	mezi	sebou	a	tak	přemýšlet	
nad	 tím,	 jaké	 budou	 nové	 zákony	 a	 jaké	
ony	zákony	budou	mít	následky.
	 Další	dobrý	příklad	aktivity,	která	mě	
opravdu	 bavila,	 bylo	 stavění	 opevnění.	
Každý	z	oddílů	měl	za	úkol	postavit	jeden	

bunkr,	 který	 měl	 sloužit	 jako	 případné	
opevnění,	 pokud	 bychom	 měli	 býti	 na-
padeni.	 V	 této	 aktivitě	 jsme	 se	 nejdříve	
v	 oddíle	 poradili,	 jak	 chceme,	 aby	 náš	
bunkr	vypadal.	Co	chceme,	aby	měl,	a	ná-
sledně	 jsme	 se	 všichni	 zapojili	 do	 jeho	
konstrukce.	 Ke	 konci	 stavby	 byl	 bunkr	
Ministerstva	 Míru	 opravdu	 tak	 skvělou	
stavbou,	že	jsem	v	ní	chtěl	přespat,	abych	
dokázal	ostatním	oddílům	její	funkčnost,	
což	mi	ale	bylo	bohužel	zamítnuto.
	 Celkově	 bych	 tábor	 Horky	 hodnotil	
za	 jedinečný	 tábor,	 jenž	mi	ukázal,	že	 tý-
den	dlouhé	tábory	nejsou	jen	strniště	pro-
cházek	 a	 seznamovacích	 her,	 ale	 mohou	
být	 i	 komplexními	 příběhy,	 které	 dokáží	
děti	 mnohé	 naučit.	 Zábava,	 kterou	 jsem	
na	 tomto	 táboře	 prožil,	 je	 srovnatelná	
s	dalšími	tábory,	a	proto	se	budu	snažit	vší	
silou,	abych	se	mohl	zúčastnit	i	příští	rok.

	 Už	 dlouhé	 roky	 hraji	 na	 kytaru.	 Asi	
před	šesti	lety	jsem	od	kamarádů	dosta-
la	k	narozeninám	ukulele.	Dárkem	jsem	
byla	 překvapená	 a	 vlastně	 zaskočená.	
Vždyť	hraju	na	kytaru,	to	mi	přeci	stačí,	
ne?	 Netrvalo	 dlouho	 a	 ukulele	 jsem	 si	
zamilovala.	Je	to	totiž	jednodušší	nástroj	
než	 kytara.	 Doprovody	 se	 na	 něj	 hrají	
prakticky	 stejným	 způsobem,	 a	 protože	
má	 tento	 nástroj	 jen	 čtyři	 struny	 mís-
to	 šesti,	 navíc	 jsou	 to	 struny	 nylonové,	
akordové	 hmaty	 se	 zvládnou	 snadněji	
a	 rychleji.	Pro	mě	–	kytaristku	 byl	 pře-
chod	 jednoduchý.	 Pravda,	 trochu	 se	 mi	
hmaty	 pletly	 a	 pletou	 stále,	 pokud	 tyto	
nástroje	střídám.	Když	je	ale	pohromadě	
skupinka	kytaristů,	přeci	jen	má	ukulele	
jiný	 zvuk,	 je	 krásně	 slyšet	 a	 společné	
hraní	 je	 hned	 barevnější.	 U	 kytary	 čas-
to	 přemýšlím,	 jestli	 s	 ní	 mám	 cestovat.	
Ukulele	je	malé	a	lehké,	takže	ho	s	sebou	
většinou	všude	mám.

	 Po	nějaké	době	jsem	dostala	chuť	a	od-
vahu	na	ukulele	učit	 začátečníky	–	děti	
i	dospělé.	Mám	velikou	 radost,	 že	 tento	
nástroj	 účastníky	 kurzů	 v	 Inspiru	 baví	
a	někteří	se	se	mnou	budou	letos	scházet	
už	 třetí	 rok!	 Loňský	 rok	 do	 toho	 nepo-
čítám,	protože	 jsme	se	kvůli	koronaviru	
viděli	málo.	Alespoň	jsme	s	Dášou	Laza-
rovou	 natočily	 kurz	 „Ukulele,	 začínáme	
hrát“,	který	je	k	dispozici	na	e-shopu	In-
spira.	Těší	mě	také,	že	už	druhým	rokem	
povede	 děti	 začátečníky	 moje	 „ukulelo-
vá“	kamarádka	Bětka	Dvořáková.	
	 Zvažujete,	 jestli	se	k	nám	přidat?	Tro-
chu	 vám	 s	 rozhodnutím	 pomůžu.	 Kurzy	
ukulele	u	nás	probíhají	v	malých	skupin-
kách.	Přitom	s	Bětkou	přihlížíme	k	tomu,	
že	každá	skupinka	je	jiná	a	potřebuje	tro-
chu	 jiné	vedení.	Společné	hraní	a	zpívání	
přináší	všem	velkou	radost.	Nemusíte	ře-
šit,	jestli	hrajete	dokonale	nebo	děláte	chy-
by,	skupinka	vás	povede	a	motivuje.	Hra-

jeme	písničky,	které	nás	baví,	a	tvoříme	si	
z	nich	postupně	zpěvník,	který	si	můžete	
doplňovat	a	brát	si	ho	kamkoliv	s	sebou.	
Začátečníky,	kteří	ukulele	drží	v	rukou	po-
prvé,	 provedeme	 kurzem	 pomalu,	 pěkně	
krok	za	krokem.	Pokud	už	hrajete	na	ky-
taru,	 přidejte	 se	 rovnou	 do	 pokročilých,	
protože	brzy	přijdete	jak	na	to	a	budete	si	
pravidelné	muzicírování	užívat.

Chcete vědět víc?
	 O	 původu	 ukulele	 a	 další	 informace	
o	 tomto	 nástroji	 se	 dozvíte	 například	
na	wikipedie.cz.	S	nákupem	ukulele	vám	
poradí	 třeba	na	kytary.cz.	O	našich	kur-
zech	se	dozvíte	více	na	webu	Inspira.	Le-
tos	chystáme:	
•	 	Ukulele	pro	děti	začátečníky	–	čtvrtky	

17.00	až	18.00	hod.	
•	 	Ukulele	pro	pokročilé	děti	–	úterky	

16.00	až	17.00	hod.	
•	 	Ukulele	pro	začátečníky	dospělé	–	

úterky	17.45	až	18.45	hod.	
•	 	Ukulele	pro	pokročilé	dospělé	–	

úterky	19.00	až	20.30	hod.	
•	 	Online	kurz	ukulele	pro	začátečníky	

všeho	věku	–	e-shop	Inspira

vzdělávání

SurVIVAl 2021
velký bratr tě SledUje (z pohledU úČaStníka)

Josef Kyselka

NAuč Se HráT NA uKulele!
Lenka Křehlíková, lektorka ukulele
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	 S	narozením	miminka	přichází	do	rodi-
ny	mnoho	změn.	Pro	někoho	jsou	to	změ-
ny	radostné,	pro	někoho	překvapivé	a	vy-

čerpávající.	A	protože	Rodinné	centrum	Studánka	je	tu	od	toho,	
aby	rozšiřovalo	okruh	rodiny	a	pomáhalo	rodičům	zvládat	vše,	
co	život	přináší,	je	tu	i	naše	široká	nabídka	předporodních	a	po-
porodních	aktivit.	
	 První	 z	 aktivit,	 které	 se	 nastávající	 maminky	 ve	 Studán-
ce	účastní,	 je	cvičení pro těhotné.	To	mohou	 začít	 navštěvo-
vat	maminky	už	po	ukončení	prvního	trimestru.	Máme	radost,	
že	s	námi	řada	z	nich	docvičí	až	k	samotnému	porodu.	Cvičební	
lekce	s	prvky	zdravotního	cvičení	a	jógy	jsou	zaměřeny	na	pro-
tažení	a	posílení	důležitých	svalových	skupin,	nácvik	správného	
dýchání,	držení	těla,	zvýšení	fyzické	kondice	a	prevenci	bolestí	
páteře.	Cvičením	provází	fyzioterapeutka	Mgr.	Martina	Šaclová.	
Cvičíme	každý	čtvrtek	od	17.00.	Kdy	začíná	nejbližší	blok	cviče-
ní	se	dočtete	na	www.studanka-tisnov.cz,	na	lekce	je	nutné	se	
nahlásit	předem.
	 Další	aktivitou	z	naší	nabídky,	které	se	mohou	účastnit	i	ta-
tínci,	 je	kurz	Předporodní příprava.	Tento	kurz	se	skládá	ze	
čtyř	lekcí,	na	kterých	se	nastávající	rodiče	dozvědí	vše,	co	bu-
dou	před	porodem	i	po	něm	potřebovat	vědět.	Na	kurzu	získají	
informace	o	tom,	co	si	nachystat	ještě	před	porodem,	jak	si	vy-
brat	porodnici,	napsat	porodní	plán	i	kdy	do	porodnice	vlastně	
vyrazit.	Dále	si	s	lektorkou	podrobně	proberou,	jak	celý	porod	
může	probíhat,	co	může	mamince	při	porodu	pomoci	 i	 to,	 jak	
se	 mohou	 zapojit	 samotní	 tatínci.	 Nejdůležitější	 lekce	 celého	
kurzu	připraví	 rodiče	na	 to,	 jak	 zvládnout	 příchod	 z	 porodni-
ce,	šestinedělí	 i	následující	období.	A	protože	významnou	roli	
na	cestě	k	úspěšnému	a	pohodovému	sžívání	s	novým	členem	
rodiny	 hraje	 také	 kojení,	 je	 velká	 pozornost	 věnována	 právě	
jemu.	Na	poslední	lekci	se	rodiče	seznámí	s	tím,	jaká	specifika	
má	pohybový	a	psychický	vývoj	jejich	děťátka	v	prvních	měsí-
cích	po	narození	a	jak	ho	mohou	svou	péčí	podpořit.	Lektorka	je	
také	upozorní	na	to,	čemu	je	dobré	se	v	péči	o	miminka	vyvaro-
vat.	Kurzem	provází	zkušené	lektorky:	dula	a	laktační	poradky-
ně	Martina	Holíková	Blahová,	porodní	asistentka	Mgr.	Gabriela	
Rachůnková	a	fyzioterapeutka	Mgr.	Martina	Šaclová.	Předpo-
rodní	 kurz	 vypisujeme	 jednou	 za	 dva	 měsíce.	 Lekce	 probíha-
jí	 ve	 čtvrtek	 od	 18.15	 do	 20.00.	 Více	 informací	 najdete	 opět	
na	našem	webu.
	 Pro	rodiče,	kteří	by	rádi	zajistili	svému	miminku	harmonický	
psychický	vývoj	a	sobě	krásné	období	s	klidným	a	pohodovým	
miminkem,	pravidelně	vypisujeme	také	seminář	Alpha nursing	
aneb	 citlivá	 péče	 o	 miminko.	 Seminářem	 provází	 psycholožka	
a	 Alpha	 nursing	 poradkyně	 Mgr.	 Hana	 Pelčáková	 Kubecová.	
Na	 semináři	 získají	 rodiče	 preventivní	 informace	 o	 tom,	 co	 je	
pro	miminka	do	 jednoho	roku	důležité	z	hlediska	psychického	
vývoje	 a	 jak	 postupovat,	 aby	 rozvoj	 jejich	 osobnosti	 probíhal	
harmonicky.	Stejně	 tak	bude	poskytnuta	pomoc	a	poradenství	
rodičům,	kteří	 už	 své	děťátko	doma	mají	 a	 potýkají	 se	 s	 jeho	
nadměrným	neklidem	a	plačtivostí,	nová	rodičovská	role	je	pro	
ně	emočně	náročná	a	vyčerpávající.	Nejbližší	seminář	proběhne	
ve	čtvrtek	21.	10.	2021	v	čase	18.15	do	20.00.

	 A	protože	porodem	 to	nekončí,	 ale	 teprve	 začíná,	nabízíme	
rodičům	i	řadu	aktivit	poporodních.	
	 Díky	 dobročinné	 sbírce	 ke	 Dni	 matek	 se	 nám	 podařilo	 při-
pravit	Půjčovnu oblečení pro nedonošená miminka.	Dvě	sady	
oblečení	 ve	 velikostech	 50–56	 máme	 připravené	 k	 zapůjčení	
pro	maminky,	které	si	domů	z	porodnice	donesou	nedonošené	
či	drobné	miminko	nebo	si	prostě	jen	nachystaly	málo	toho	nej-
menšího	oblečení.	Každá	sada	obsahuje	kompletní	výbavičku	se	
vším,	co	miminko	v	prvních	dnech	potřebuje,	tedy	bodyčka,	ove-
rálky,	dupačky,	tepláčky,	kabátky,	čepičky	a	ponožky.	Výbavičku	
zapůjčíme	po	předchozí	domluvě	za	100	Kč	na	měsíc.	Tímto	také	
ještě	jednou	děkujeme	všem	maminkám,	které	oblečky	do	sbír-
ky	věnovaly.	
	 Pomoc	nabízejí	i	naše	zkušené	lektorky.	Laktační poradkyně 
Martina Holíková Blahová	pomáhá	maminkám	řešit	zejména	
problémy	se	zahájením	kojení	po	porodu,	s	nedostatečným	vá-
hovým	přírůstkem	kojence	i	s	odstavením	dítěte.	
V	 případě	 psychické	 nepohody	 a	 úzkostných	 stavů	 maminky,	
partnerských	či	rodinných	neshod	nabízí	své	poradenské	služ-
by	také	psycholožka	Mgr.	Hana	Pelčáková	Kubecová.	Kontakty	
na	ně	najdete	opět	na	našem	webu	v	sekci	předporodní	aktivity	
a	psycholog.
	 Aby	 to	nebylo	 jen	o	pomoci,	 ale	 i	 o	 společném	sdílení	pěk-
ných	chvil,	máme	tu	pro	rodiče	s	nejmenšími	miminky	kroužek	
Pohlazení – baby masáže.	Na	kroužku	přivítáme	maminky	či	
tatínky	 s	 miminky	 od	 6	 týdnů	 do	 6	 měsíců.	 Společně	 prožije-
te	masáž	jako	prostředek	k	upevnění	vztahu	rodiče	s	dítětem.	
Dopřejete	si	čas	pro	společnou	relaxaci,	vzájemnou	pozornost	
i	prostor	pro	sdílení	pocitů	a	zkušeností,	které	s	novou	rodičov-
skou	rolí	přicházejí.	Tento	program	je	tu	pro	vás	každou	středu	
od	10.30	hod.	
	 Na	všechny	aktivity	Rodinného	centra	Studánka	je	nutné	se	
nahlásit	předem.
	 Více	informací	najdete	na	www.studanka-tisnov.cz.

vzdělávání

PředPOrOdNí AKTIVITY Ve STudáNCe
Martina Šaclová

Baby masáže si užívají miminka i maminky. Foto: Soňa Kappelová 
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	 	 Když	 jsme	před	dvěma	 lety,	přesně	1.	9.	
2019,	poprvé	otevírali	svazkovou	mateřskou	

školu,	která	je	pilotním	projektem	v	Jihomoravském	kraji,	neby-
la	to	jen	úleva,	že	jsme	pomohli	šesti	obcím	splnit	jejich	zákon-
nou	povinnost	v	zajištění	předškolního	vzdělávání.	Byla	to	pře-
devším	radost	z	toho,	že	jsme	dokázali	něco	nového,	i	když	jsme	
se	jako	průkopníci	v	této	oblasti	potýkali	s	nemalými	problémy.	
Zvládli	jsme	táhnout	za	„jeden	provaz“,	využít	lidský	potenciál,	
stabilizovat	budoucí	udržitelnost,	synergii	obcí,	kterou	náš	sva-
zek	obcí	ve	skutečnosti	nabízí.	Ve	středu	1.	9.	2021	jsme	zahájili	
nový	 školní	 rok	2021/22,	 a	 to	 již	 potřetí.	To,	 že	 jsou	 v	 tomto	
roce	kapacity	ve	všech	okolních	MŠ	plné,	nemění	nic	na	tom,	
že	se	MŠ	Venkov	v	krátké	době	stala	vyhledávaným	a	oblíbe-
ným	zařízením.	Každý	rodič	pěje	chválu	na	své	dítě,	i	když	zlobí.	
Naším	 „dítkem“	 je	 tato	 první	 mateřinka,	 která	 měla	 „těžkou“	
konkurenci	v	kvalitních	tišnovských	školkách.	Jako	spravedlivý	
rodič	nicméně	říkáme:	„Přijďte	se	k	nám	podívat	a	přesvědčte	
se,	zda	se	nám	daří.“	Díky	tomuto	startu	našlo	svazkové	škol-

ství	neboli	školství	„spojenými	silami“	další	působnost	v	území.	
Kromě	 zakládajících	 šesti	 obcí	 (Železné,	 Šerkovice,	 Rohozec,	
Unín,	Hluboké	Dvory	a	Bukovice)	se	1.	9.	2021	do	společného	
školského	systému	svazku	Tišnovsko	připojily	obce	Všechovice	
a	Skalička.	
	 Na	rozdíl	od	slučování	školských	zařízení	znamená	svazko-
vé	školství	 trvalou	participaci	všech	zapojených	obcí	na	 jejich	
zřízení,	hospodárně,	profesně	a	ekonomicky	využitou	investicí.	
Obec	Všechovice	je	investorem	v	rámci	rekonstrukce	bývalé	ZŠ	
v	centru	obce	na	novou	mateřskou	školu	pro	34	dětí.	Provozo-
vatelem	MŠ	bude	svazková	MŠ	Venkov.	Předpokládané	zahájení	
a	otevření	odloučeného	pracoviště	neboli	„pobočky“	MŠ	proběh-
ne	1.	9.	2022.	V	dohledné	době	se	k	ní	přidá	 i	 záměr	výstav-
by	třetí	svazkové	mateřské	školy	v	obci	Vohančice	pro	25	dětí.	
Předpokládané	otevření	MŠ	Vohančice	1.	9.	2024.	Náš	cíl	je	jed-
noduchý:	spolupráce	malých	obcí,	propojitelnost	a	flexibilita	při	

zajišťování	školního	vzdělávání	v	reakci	na	demografický	vývoj	
v	regionu	na	Tišnovsku.	Tato	teze	se	v	rámci	budoucího	vývoje	
školství	nutně	dotýká	i	základního	vzdělávání.	
	 Problém,	 který	 jsme	 museli	 začít	 intenzivně	 na	 půdě	 svaz-
ku	řešit,	nastal	vypovězením	školských	obvodů	městem	Tišno-
vem	 okolním	 dvanácti	 obcím.	 Zajištěním	 kapacity	 základního	
vzdělávání,	 jeho	dostupnosti	a	 logické	provázanosti	MŠ	se	ZŠ	
se	náš	svazek	zabývá	přes	dva	roky.	Ministerstvo	školství	vy-
psalo	v	tomto	roce	jedinečnou	příležitost	získat	až	85	%	dotace	
pro	 svazky	 obcí	 na	 podporu	 vybraných	 projektů	 pro	 výstavbu	
plně	organizovaných	škol	s	minimálním	počtem	dvakrát	devět	
kmenových	tříd	pro	540	žáků.	Region	Tišnovsko	získal	v	sedmi-
stupňovém	hodnocení	potřebnosti	takového	zařízení	plný	počet	
bodů,	tedy	sedm.	V	rámci	Jihomoravského	kraje	byly	vytipovány	
pouze	dva	regiony,	tišnovský	a	slavkovský.
	 Svazek	 úzce	 spolupracuje	 s	 městem	 Tišnovem	 při	 hledání	
vhodných	pozemků	na	katastru	města,	případně	jeho	nejbližší-
ho	 okolí.	 Starostové	 členských	 obcí	 projevili	 na	 svém	 jednání	

dne	1.	9.	2021	o	 tento	záměr	velký	zájem	a	vyjádřili	podporu	
pro	realizaci	stavby.	Výstavba	svazkové	základní	školy	ve	vaz-
bě	na	předimenzovanou	kapacitu	obou	ZŠ	v	Tišnově	(Smíškova	
a	28.	 října)	řeší	problematiku	budoucího	vývoje	města	a	okol-
ních	obcí.	Stavba	nové	školy	je	pro	náš	svazek	investicí,	která	
zatím	nemá	obdobu.	Naším	přáním	je	vybudovat	moderní	školu	
21.	 století,	 která	bude	děti	 z	našeho	 regionu	 inspirovat	nejen	
k	dalšímu	studiu,	ale	také	k	řemeslné	dovednosti.	O	dalším	prů-
běhu	vývoje	tohoto	záměru	vás	rádi	opět	informujeme,	příp.	in-
formace	najdete	na	stránkách	svazku	www.dsotisnovsko.cz.

Foto: DSO Tišnovsko

vzdělávání

NOVINKY Ve SVAzKOVÉm ŠKOlSTVí NA TIŠNOVSKu
Miriam Jedličková, Radomír Pavlíček

Ve Všechovicích roste nová budova svazkové školky. V Železném již svazková školka Venkov slouží.
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MěKS

KulTurNí AKCe, NA KTerÉ Se můžeTe TěŠIT
do konce rokU 2021

Pavel Hanák

	 Vážení	příznivci	kultury,	byť	letošní	rok	kultuře	příliš	nepřeje,	
jsme	rádi,	že	vám	můžeme	představit	nejdůležitější	akce,	které	
se	 odehrají	 od	 října	 do	 prosince	 letošního	 roku.	 Současně	 vás	
chceme	informovat	o	abonentních	cyklech	pro	letošní	sezónu.

krUh přátel hUdby 2021/2022
	 Po	zkušenosti	s	 letošní	abonentní	sezónou,	v	rámci	níž	 jsme	
se	neustále	vypořádávali	s	přesuny	termínů	či	rušením	koncertů,	
jsme	se	pro	sezónu	2021/22	rozhodli	nespustit	klasické	abonmá	
na	Kruh	přátel	hudby.	To	ale	neznamená,	že	jsme	nenaplánovali	
koncerty	patřící	do	 této	oblasti	hudby.	Současně	našim	věrným	
držitelům	 abonentek	 ze	 sezóny	 2020/21	 poskytneme	 speciální	
slevu	na	koncerty	v	nadcházející	sezóně.	V	tomto	okamžiku	jsou	
zajištěny	čtyři	koncerty	do	konce	 roku	a	o	 těch	dalších	na	 rok	
2022	vás	budeme	včas	informovat.	Věříme,	že	se	máte	na	co	těšit.

divadelní předStavení v nové Sezóně
	 Pro	 sezónu	 2021/2022	 nebudeme	 spouštět	 abonmá	 pro	 di-
vadelní	 představení.	 Diváci	 o	 divadelní	 show	 samozřejmě	 ne-
přijdou,	 ale	 divadelní	 představení	 budeme	 postupně	 nasazovat	
v	návaznosti	na	případná	omezení	či	příznivou	situaci	související	
s	vládními	opatřeními.	V	září	jsme	odehráli	několikrát	odložené	
představení	divadla	RePublika	s	názvem	Boss	Babiš,	a	přestože	
vloni	touto	dobou	bylo	zcela	vyprodáno,	nyní	byla	bohužel	zapl-
něna	pouze	pětina	sálu.	Budeme	doufat,	že	se	diváci	do	hlediště	
vrátí.	Již	nyní	můžeme	prozradit,	že	kromě	připravovaných	kusů	
klasického	divadla	pracujeme	na	novém	projektu,	který	by	měl	
do	Tišnova	přinést	unikátní	Talk	Show,	kterou	by	provázel	tiš-
novský	rodák,	herec	a	moderátor	Filip	Teller,	který	si	bude	zvát	
nejen	zajímavé	osobnosti	z	českého	veřejného	života,	ale	i	výji-
mečné	osobnosti	působící	v	Tišnově.

7. října 2021
sál Kina Svratka
19.30 hod.

Skečmen	 (Komedie	 psaná	 ve	 skečích)	
uvede	 –	 Divadlo Komediograf	 tišnov-
ského	 rodáka	 Luboše Baláka	 v	 hlavní	
roli	 s	 jedním	 z	 nejlepších	 současných	
herců	Romanem Zachem.	Tato	one-man	
show	komedie	vypráví	příběh	o	chlapíko-
vi,	kterému	jednoho	dne	řekli,	že	ztratil	
humor.	Což	je	katastrofa,	protože	tenhle	
člověk	 se	 humorem	 živil.	 Co	 se	 stalo?	

7. listopadu 2021
Bazilika Porta coeli
19.00 hod.

Requiem	Wolfganga	Amadea	Mozarta	pro-
vede	Tišnovský komorní orchestr.	Tento	
až	 mystický	 Mozartův	 opus	 o	 čtrnácti	
skladbách	 vznikl	 v	 roce	 1791	 a	 je	 určen	
pro	orchestr,	sólisty	a	sbor.	Koncert	bude	
zcela	 unikátní	 pro	 náročnost	 provedení	
a	 velikost	 hudebního	 i	 pěveckého	 sboru.	
TiKO	včetně	hostujících	umělců	bude	čítat	
na	třicet	hráčů,	doprovodí	jej	30členný	pě-

Bez	humoru	se	mu	zasekla	nejen	kariéra,	
ale	 čím	 dál	 víc	 se	 ukazuje,	 že	 to	 drhne	
i	v	normálním	životě.	Bere	se	příliš	vážně	
jako	všichni	 ti	 lidé	bez	nadhledu,	 ironie	
a	vtipu,	a	stejně	tak	se	rozleptává	a	roz-
kližuje.	A	čím	víc	nemůže	humor	a	smích	
najít,	tím	je	vtipnější.
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vecký	sbor	Gaudeamus	Brno	a	vše	budou	
korunovat	čtyři	pěvečtí	sólisté.	Díky	tomu	
TiKO	odehraje	Requiem	pouze	třikrát	a	zá-
věrečný	koncert	 bude	patřit	 tišnovskému	
publiku.	Velkou	výzvou	je	i	umístění	kon-
certu	 do	 baziliky	 v	 Porta	 coeli,	 v	 níž	 je	
sice	ještě	zčásti	zakryt	oltář,	nicméně	její	
rekonstrukce	 se	 blíží	 do	 závěrečné	 části.	
Tento	 honosný	 chrám	 nesporně	 zvýrazní	
dojem	z	uváděného	díla.

17. listopadu 2021
sál Kina Svratka
19.30 hod.

Clarinet Factory – Pipers
Vrchol	podzimní	hudební	sezóny	v	Tišno-
vě	 bude	 ve	 znamení	 celosvětově	 ceněné	
hudební	formace	Clarinat	Factory.	Co	vás	
čeká?	Úžasný	zážitek,	který	definují	sami	
protagonisté	 této	 formace:	 „Představte	
si	 hudební	 dílnu	 nebo	 laboratoř,	 do	 níž	
vám	 dodají	 trochu	 klarinetového	 umění,	
klasické	hudební	vzdělání,	trochu	ethna,	
jazzu	 a	 dejme	 tomu	 i	 minimalismu.	 Vy	
dodáte	chuť	improvizovat,	nakoupíte	nej-
modernější	elektroniku	a	technologie,	po-
zvete	zajímavé	hosty	a	začnete	zkoumat,	
tvořit	a	hlavně	komunikovat	s	posluchači.	
Z	prostředí,	jež	vytvoříte,	pak	vzejde	své-
bytný	žánr,	 jenž	může	mít	 leccos	společ-
ného	se	zavedeným	termínem	crossover,	
ale	 ještě	 svobodněji	 se	 dá	 vyjádřit	 jako	
„hudba	bez	hranic“.

26. listopadu 2021
nám. Míru
Adventní trhová slavnost
První	 adventní	 neděle	 je	 již	 tradičně	
ve	 znamení	 Adventní	 trhové	 slavnosti,	
na	 které	 bývá	 zvykem,	 že	 se	 jí	 účastní	
děti	ze	škol	a	školek,	stejně	jako	spolků	
z	 celého	 Tišnova.	 Součástí	 bývá	 i	 slav-
nostní	rozsvícení	vánočního	stromu.

15. prosince 2021
Sokolovna Tišnov
19.30 hod.

Pavel Šporcl – Vánoce na modrých 
houslích
Adventní	koncert	Pavla	Šporcla,	fenome-
nálního	houslového	virtuosa	s	nepřehléd-
nutelnými	modrými	houslemi	a	neotřelým	
zjevem,	přinese	to	nejlepší,	co	se	České	

klasické	 hudbě	 dá	 nabídnout	 divákům	
napříč	 generacemi	 a	 hudebním	 vkusem.	
V	loňském	roce	se	koncert	bohužel	neu-
skutečnil,	tak	budeme	doufat,	že	se	ten-
tokrát	všichni	setkáme	na	této	jedinečné	
hudební	události.	Kromě	barokních	skla-
deb	 pro	 sólové	 housle	 a	 melodie	 z	 alba	
Christmas	on	The	Blue	Violin	se	můžete	
těšit	 na	 skladby	 od	 Vivaldiho,	 Leclaira	
či	 Corelliho.	 Pavla	 doprovodí	 komorní	
smyčcový	orchestr	a	podpoří	jej	Pěvecký	
sbor	Gymnázia	Tišnov	pod	vedením	Kate-
řiny	Pospíšilové.

26. prosince 2021
kostel sv. Václava
16.30 hod.

Štěpánský koncert – Tišnovský komor-
ní orchestr
Štěpánský	 koncert	 je	 již	 tradičním	
a	 krásným	 zakončením	 hudební	 sezóny	
a	současně	podtrhuje	vánoční	atmosféru.	
Ani	letos	tomu	nebude	jinak	a	TiKO	opět	
chystá	program	na	tento	požehnaný	čas.

	 Věříme,	 že	 vás	 připravovaná	 nabídka	
akcí	zaujala	a	že	se	budeme	společně	se-
tkávat	v	místech	živé	kultury.	Byť	je	doba	
nejistá	a	pro	mnoho	z	nás	v	mnoha	věcech	
omezující,	 nenechme	 se	 otrávit	 a	 dejme	
příležitost	umění,	aby	pozvedlo	naši	mysl	
a	vyvedlo	nás	z	pasivity	a	letargie.	A	pro-
tože	 jsme	 si	 již	 všichni	museli	 zvyknout	
na	 měnící	 se	 situaci,	 budeme	 rádi,	 když	
nás	budete	sledovat	on-line,	kde	vám	bu-
deme	přinášet	aktuální	informace.
	 Přejeme	vám	všem	pevné	zdraví	a	ra-
dost	ze	života,	k	němuž	kultura	odjakži-
va	přispívala	a	 i	s	vaší	pomocí	přispívat	
bude.

MěKS

Sledujte	nás	na
www.mekstisnov.cz
a	na	 mekstisnov
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	 Svatováclavské	hody	 jsou	 již	 samozřejmou	 součástí	 tišnov-
ského	podzimního	kulturního	kalendáře.	S	pojmem	hody	máme	
spojeny	výrazy	jako	tradice,	zvyky,	obyčeje.	Podvědomě	tak	vní-
máme,	že	pořádáním	hodů	se	stárky,	krojovanou	chasou,	stavě-
ním	máje,	hodovými	 tanci	a	 zpěvy	vstupujeme	na	most,	který	
nás	spojuje	s	našimi	předky	a	který	pomáháme	stavět	směrem	
k	budoucnosti.	Protože	hody	tu	přece	vždycky	byly…	nebo	ne?
I	pro	odpověď	na	tuhle	otázku	Vás	zveme	do	Muzeu	města	Tiš-
nova	na	výstavu	o tišnovských hodech	s	podtitulem	Tišnovské 
hody, buďte pozdraveny!	Odborně	se	na	této	části	výstavy	podí-
lela	PhDr.	Irena	Ochrymčuková	z	Podhoráckého	muzea.	Najdete	
zde	exkurz	do	historie	hodů	v	Tišnově,	podhorácký	kroj	včetně	
popisu	jeho	rekonstrukce	a	seznámíte	se	se	symboly	hodů	a	je-
jich	 významem.	 Zjistíte,	 proč	 se	 o	 hodech	 popravoval	 kohout	
a	jak	to	s	tišnovským	kohoutem	dopadalo	v	minulých	letech.	
	 Výstavu	 o	 hodech	 doprovodí	 výstava věnovaná pivu a jeho 
stopě v historickém i současném Tišnově.	Seznámí	vás	s	prá-
vovárečnými	domy.	Zjistíte,	že	i	počet	šenků,	hospod	či	restaurací	
býval	úctyhodný.	Uvidíte,	jakou	podobu,	vůni	a	chuť	dnes	mají	in-
gredience	pro	vaření	piva,	tedy	chmel	a	slad.	S	touto	částí	výstavy	
nám	pro	změnu	pomohli	pokračovatelé	tradice	vaření	piva	v	Tišno-

vě,	místní	pivovary	Tišnovské	pivo,	Pivovar	Květnice	a	Grádo.	Vel-
ký	dík	pak	patří	pivovaru	Vorkloster,	který	nám	kromě	exponátů	
pomohl	s	kontakty	na	odborníky	na	historii	pivovarnictví.
	 Vážení	návštěvníci,	otevírat	výstavy	v	době	pandemie	je	po-
dobným	procesem	jako	kdysi	dávno	vaření	piva	s	pomocí	spon-
tánního	kvašení.	Výsledek	je	nejistý	a	hodí	se	pomoc	jiných	sil.	
Proto	si	pro	tuhle	chvíli	vypůjčíme	i	nápis,	který	v	pivovarech	
býval	a	který	se	stal	pivovarnickým	pozdravem:	„Dej Bůh štěs-
tí!“ Budeme	ho	potřebovat.

	 Od	16.	10.	2021	do	6.	2.	2022	uvede	GJJ	
výstavu	Vcházení do obrazů Josefa Jam-
bora,	která	je	výsledkem	výzkumných	ob-
jevů	docenta	Jana	Laciny	(in	memoriam),	
dr.	 Petra	 Halase,	 Tomáše	 Kouteckého	
a	Michala	Friedla	v	rámci	jejich	společné-
ho	projektu	Podpora turistického ruchu 
vcházením do krajinomalby a fotografie.
	 Výzkumný	projekt	 je	založen	na	dohle-
dávání	 míst	 zobrazených	 na	 historických	
krajinomalbách	 a	 fotografiích.	 Používá	
současných	 srovnávacích	 fotografií	 k	 in-
terpretaci	 změn	 krajiny,	 přičemž	 využívá	
též	 mapových	 a	 literárních	 pramenů.	 Ob-
vykle	 jsou	změny	krajiny	studovány	s	po-
mocí	starých	a	novějších	map	či	leteckých	
a	družicových	snímků.	Projekt,	 iniciovaný	
před	 lety	 docentem	 Janem	 Lacinou,	 však	
navíc	 ještě	 využívá	 poznatků	 o	 výskytu	
a	rozšíření	rostlin	prostřednictvím	obrazo-
vých	 dokumentů	 –	 krajinomaleb,	 grafik,	
fotografií	a	literárních	pramenů.	Vzhledem	
k	jejich	divácké	a	čtenářské	atraktivitě	tak	
umožňuje	 zviditelnit	 a	 přiblížit	 výsledky	

vědeckých	 poznatků	 širokému	 publiku.	
Některé	 realistické	malby	a	grafiky,	popř.	
staré	 fotografie,	 nám	 zanechaly	 svědectví	
o	způsobech	využívání	krajiny	v	minulosti,	
o	 typech	 rostlinných	 společenstev,	 někdy	
dokonce	 i	 o	 konkrétních	 druzích	 rostlin,	
které	 je	možné	na	obrazech	 identifikovat.	
Poněvadž	 je	 vegetace	 nejnápadnějším,	
a	navíc	v	závislosti	na	hospodaření	proměn-
livým	prvkem	krajiny,	 byly	 změny	krajiny	
interpretovány	také	z	hlediska	změn	flóry.	
Akademický	 malíř	 Josef	 Jambor	 (1887	
až	1964)	patřil	ve	svém	vrcholném	malíř-
ském	období	k	realistickým	malířům	ztvár-
ňujícím	krajinu	tak	věrně,	že	je	možné	jeho	
obrazy	současně	využívat	i	jako	spolehlivý	
dokument	krajiny	a	jejích	proměn.
	 Prezentace	v	GJJ	rozvíjí	náměty	Vcháze-
ní	do	obrazů	českých	krajinářů,	představe-
né	na	výstavách	pořádaných	v	letech	2014	
a	2015	v	Galerii	Josefa	Jambora	a	v	Horácké	
galerii	 v	Novém	Městě	na	Moravě,	 jejichž	
autorem	 byl	 tišnovský	 znalec	 přírodovědy	
a	umění	 doc.	 Ing.	 Jan	Lacina,	CSc.	 (1944	

až	 2020).	 Návštěvníci	 nyní	 uvidí	 i	 dosud	
neznámé	 obrazy	 zapůjčené	 z	 významných	
státních	 institucí	 i	 ze	 soukromých	 sbírek,	
k	nimž	se	badatelskému	týmu	podařilo	do-
hledat	konkrétní	místa	jejich	vzniku.	Oblas-
tí	zájmu,	jíž	se	výstava	v	Galerii	Josefa	Jam-
bora	 věnuje,	 je	 převážně	 Českomoravská	
vrchovina,	a	to	jak	Jamborovo	rodné	Novo-
městsko,	tak	i	okolí	Tišnova,	s	nímž	spojil	
druhou	 polovinu	 svého	 života.	 Vybraný	
soubor	obrazů	volné	krajiny	doplňuje	i	ně-
kolik	ukázek	jeho	rané	tvorby	z	městského	
prostředí	 Brna	 a	 Prahy.	 Výstavu	 uzavírají	
Jamborovy	drobné	kresby	z	bílovických	lesů	
a	okolí	 řeky	Svitavy,	které	vznikly	v	době	
umělcova	 léčebného	 pobytu	 v	 babickém	
plicním	sanatoriu	na	sklonku	jeho	života.
	 Projekt	je	podporován	Technologickou	
agenturou	 České	 republiky.	 Řešitelský-
mi	 institucemi	 jsou	 Ústav	 geoniky	 AV	
ČR,	 Mendelova	 univerzita	 v	 Brně	 a	 Vý-
zkumný	ústav	Silva	Taroucy	pro	krajinu	
a	okrasné	zahradnictví.	

MěKS

O TIŠNOVSKýCH HOdeCH, O TIŠNOVSKÉm PIVu
Eva Vávrová

VCHázeNí dO OBrAzů jOSefA jAmBOrA
Petr Halas

otevírací doba: po–st 10.00–17.00 hod.

o tišnovských hodech 
o tišnovském pivu
muzeum města tišnova, Jungmannova 80

25. 9. – 31. 12. 

20
21
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 V pondělí 18. 10. od 16.00 hod. 
do středy 20. 10. 2021,	Galerie	Josefa	
Jambora	a	ve	Slunečním	sále	SVČ	Inspiro	
Tišnov.

VEŘEJNÁ PREZENTACE ÚČASTNÍKŮ
středa 20. 10. v 18.00 hodin
místo	bude	určeno

	 Hlasový	a	pěvecký	workshop	pod	ve-
dením	 Ivy	 Bittové	 se	 pro	 velký	 zájem	
uskuteční	 tento	 rok	 v	 Tišnově	 už	 po-
druhé.	 Tato	 osobitá	 a	 energická	 uměl-
kyně	 pracuje	 se	 zájemci	 každého	 věku	
a	všech	úrovní	od	naprostých	začáteční-
ků	po	zkušené	zpěváky	a	hudebníky.	Po-

máhá	svým	studentům	najít	vlastní	ces-
tu	 sebevyjádření	 díky	 citlivému	 vedení,	
bezpečnému	 a	 strhujícímu	 společnému	
zpívání	i	otevírající	improvizaci.	Využijte	
této	příležitosti	a	načerpejte	radost	a	in-
spiraci	z	jedinečných	hudebních	prožitků.	
Účastníci	s	vlastním	hudebním	nástrojem	
jsou	vítáni!

Kapacita	kurzu:	20	osob
Cena:	3	600	Kč
V	ceně	kurzu	je	drobné	občerstvení.
Přihlášky	 zasílejte	 do	 10.	 října:	 Lenka	
Křehlíková,	 lenka.krehlikova@centrum.
cz,	tel.	603	918	524

Další	informace:	
www.zingora-vocal-school.com
www.bittova.com

MěKS

VýTVArNá SOuTěž
vezmi Si paStelkU, tUžkU, štětec...

Michala Hrbotická

IVA BITTOVá: HlASOVý WOrKSHOP
žingora vocal School

Jan Brdíčko

Iva Bittová.

Vítězné výtvory soutěže „Vezmi si pastelku, tužku, štětec...“ na téma Život knihy“. Foto: archiv knihovny

	 V	 loňském	 roce	 se	 již	 po	 páté	 usku-
tečnila	výtvarná	soutěž	s	názvem	„Vezmi	
si	 pastelku,	 tužku,	 štětec…“	 Tentokrát	
byla	na	téma	„Život	knihy“.
	 Velice	nás	těší,	že	i	letos	se	děti	z	okol-
ních	 škol	 a	 školek	 zapojily	 do	 výtvarné	

soutěže.	Knihovna	tak	měla	možnost	mít	
výzdobu	 z	 krásných	 výtvorů.	 Hlasování	
o	nejkrásnější	výtvor	bylo	možné	provést	
během	 prázdnin	 v	 prostorách	 městské	
knihovny.
	 Zaslané	 výtvory	 jsme	 rozdělily	 do	 tří	
kategorií,	a	to:	mateřské	školy,	1.	stupeň	
a	2.	stupeň.

Výsledky:

kategorie MŠ
1.	místo	–	MŠ	Na	Paloučku	(děti	5–6	let)
kategorie 1. stupeň
1.	místo	–	Monika	Pavelková
2.	místo	–	ZŠ	a	MŠ	Dolní	Loučky,	5.	A
3.	místo	–	Magdalena	Skřičková
kategorie 2. stupeň
1.	místo	–	Tereza	Pavelková
2.	místo	–		ZŠ	a	MŠ	Dolní	Loučky	–	dívky	

8.	třída
3.	místo	–		ZŠ	a	MŠ	Dolní	Loučky	–	dívky	

9.	třída

	 Všem	zúčastněným	děkujeme	a	výher-
cům	gratulujeme.
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Večer STudeNTSKýCH fIlmů
Adriana Nečasová 

	 Každý	z	nás	se	někdy	rád	podívá	na	film.	
To,	co	vidíme	na	plátně	dnes	ve	velkých	ki-
nech,	je	výsledkem	dlouhé	cesty	každého	
tvůrce,	který	to	nevzdal.	Možná	máte	rádi	
filmy	 Christophera	 Nolana,	 Quentina	 Ta-
rantina	nebo	Martina	Scorseseho.	Všichni	
tito	režiséři	dnes	patří	ke	světové	špičce.	
Jejich	 první	 díla	 však	 nejsou	 tak	 slavná	
i	přesto,	že	nemusí	být	nutně	horší.	Nazý-
váme	 je	 nezávislými	 filmy,	 amatérskými	
filmy	neboli	prostě	„Béčky“.

	 Mezi	 tyto	 filmy	 patří	 i	 studentská	
tvorba,	kterou	bychom	vám	rádi	přiblížili	
a	ukázali	vám	její	kouzlo.
	 Večer	 studentských	 filmů	 proběhne	
v	 pátek 8. října 2021 od 18.30 hod. 
v tišnovském Kině Svratka.	Uvidíte	zde	
výběr	tří	studentských	filmů,	které	vznik-
ly	během	tohoto	roku,	a	mezi	každou	pro-
jekcí	budete	mít	možnost	se	zeptat	auto-
rů	na	jakékoli	otázky.	V	průběhu	večera	
se	můžete	těšit	na	tyto	filmy:

•  Hubert	od	režisérky	Adély	Honové
	 	Černá	komedie	popisuje	bizarní	situa-

ci,	kdy	se	před	pohřbem	jistého	pana	
Huberta	zjistí,	že	jeho	rakev	je	prázd-
ná.	Pohřebáci	se	tedy	rozhodují	k	zou-
falému	činu	a	do	rakve	strčí	psa.	Jejich	
největší	obavou	proto	je,	aby	to	rodina	
během	pohřbu	nezjistila.

•	 Izolace	od	režiséra	Patrika	Poláka
	 	Sci-fi	film	o	kapitánu	Marvinovi,	který	

se	probudí	uzavřený	v	záchranném	mo-
dulu	na	cizí	planetě	bez	jediné	vzpomín-
ky	na	to,	co	se	stalo.	Jeho	šance	na	zá-
chranu	 jsou	 mizivé	 a	 jeho	 psychický	
stav	se	v	trvající	izolaci	zhoršuje.

•	 Host	od	režisérky	Adriany	Nečasové
	 	Čerstvě	 dostudovaný	 doktor	 se	 roz-

hodne	 navštívit	 jednu	 z	 psychiatric-
kých	léčeben	a	dozvědět	se	víc	o	tak-
zvané	 uklidňující	 metodě,	 která	 je	
hojně	využívána	v	sanatoriích	po	celé	
zemi.	 Během	 jeho	 návštěvy	 se	 však	
ukáže,	 že	 se	 věci	 mají	 jinak,	 než	 se	
může	na	první	pohled	zdát.

	 Během	celého	večera	vám	bude	k	dis-
pozici	kavárna	Coffein.	Vstupné	80	Kč.

Hubert.Host.

	 V	sobotu	18.	září	byl	pokřtěn	kalendář	s	názvem	Tišnov v ob-
razech 2022.	Jedná	se	o	dvacátý	první	kalendář	z	dílny	Zdeňka	
Jílka	ze	spolku	Art	Periscope.	Po	úspěšné	výstavě	obrazů	s	ná-
zvem	„Tišnov	očima	malířů“,	která	se	na	jaře	uskutečnila	v	tiš-
novských	výkladech	obchodů,	vznikl	kalendář	s	výběrem	těchto	
nejlepších	 obrazů.	 Nejsou	 to	 přímo	 jejich	 reprodukce,	 ale	 foto-
grafie	obrazů	od	našeho	skvělého	tišnovského	fotografa	Michala	
Beneše.	Kalendář	obsahuje	celkem	třináct	obrazů	velkých	a	čtyři	
menší.	Čtyři	obrazy	byly	namalovány	speciálně	pro	tento	kalendář	
(Vojtek,	Sedláček,	Plachý,	Vlčková),	další	pochází	ze	soukromých	
sbírek,	které	nikdy	nebyly	publikovány	(Vala,	Formánek,	Mareš,	
Svatoš	nebo	Rampula).	Zbývající	obrazy	tvoří	výběr	již	nežijících	
malířů	(Jůza,	Štěpán,	Zahořanský)	nebo	nejlepší	obrazy	Tišnova	
od	žijících	malířů	(Bělík,	Kollárová,	Kulheim,	Havel	nebo	Zakry-
nyčny).
	 Zajímavý	 obraz	 je	 na	 titulce,	 který	 Antonín	 Vojtek	 nazval	
„Návštěva	v	Tišnově“.	Dívenka	na	něm	zvědavě	nakukuje	na	pa-
norama	Tišnova.	Malíř	Stanislav	Sedláček	zase	namaloval	dva	
obrazy	pro	 tento	kalendář,	 ale	pravidla	 jsou	neúprosná,	 a	 tak	
je	zde	pouze	jeden,	zimní	pohled	z	Klucaniny	pro	měsíc	leden.	
Tradičně	„svůj“	je	Ivan	Svatoš,	který	ztvárnil	kostel	Porta	coeli	
jako	vánoční	atmosféru	pro	prosinec,	a	pozitivní	pohled	na	Tiš-
nov	od	Vladimíra	Jůzy	je	v	měsíci	květnu.

	 Kalendář	vyšel	pouze	v	omezeném	nákladu	a	můžete	jej	za-
koupit	v	knihkupectví	u	Rašků	nebo	v	TIC,	případně	na	výsta-
vách	spolku	Art	Periscope.
	 Věřím,	že	jako	každoročně	neskončí	životnost	tohoto	kalen-
dáře	31.	prosince,	ale	že	bude	uschován	v	rodinných	archivech	
jako	umělecká	vzpomínka	pro	naše	budoucí	generace.	

TIŠNOVSKý KAleNdář 2022
Zdeněk Jílek
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	 Dosud	poslední	sedmý	ročník	tradiční-
ho	festivalu	Bluesová	pomlázka	se	usku-
tečnil	13.	dubna	2019.	Zatímco	obvyklá	
periodicita	 akce	 činí	 plus	 mínus	 jeden	
rok,	 tentokrát	 se	 osmého	 pokračování	
dočkáme	až	téměř	po	dvou	a	půl	létech.	
Vloni	 se	 na	 jaře	 ani	 na	 podzim	 žádná	
kultura	 pořádat	 nesměla,	 letošní	 duben	
byl	také	ještě	passé,	vše	ale	nasvědčuje	
tomu,	že	v	sobotu	9. října 2021	se	pro-
story	kulturního	domu	v	Železném	blue-
sovou	hudbou	konečně	rozeznějí.
	 Program	 odloženého	 8.	 ročníku	 bude	
ze	dvou	třetin	stejný,	jaký	byl	plánován	již	
na	rok	2020.	Start	obstará	slovenská	dvoji-
ce	Ľuboš Beňa & Peter Bonzo Radványi,	
oba	 vyhlášení	 hráči	 na	 rezofonické	 i	 jiné	
kytary,	 k	 nimž	 prvně	 jmenovaný	 přidává	
ještě	skromnou,	leč	výživnou	bicí	soupra-
vu.	Beňu	jsme	v	Tišnově	slyšeli	již	dvakrát	
v	roce	2010,	 tehdy	v	duetu	s	harmoniká-
řem	Matějem	Ptaszkem,	 legendární	vete-
rán	 slovenské	 bigbítové	 scény	 Radványi	

(už	v	roce	1964	byl	členem	skupiny	Black	
White)	se	u	nás	představí	poprvé.	Kromě	
úvodu	festivalu	zůstává	beze	změny	i	jeho	
závěr,	v	němž	bude	publikum	bavit	kape-
la	Charlie Slavík Revue.	Hráč	na	foukací	
harmoniku	dal	dohromady	sestavu,	která	
dokáže	udělat	show,	aniž	by	slevila	na	kva-
litě	a	neopouští	 při	 tom	poctivé	bluesové	
základy.	Ve	složení	kapely	je	atrakcí	kyta-
rista	Steve	Walsh,	Američan	žijící	v	Praze,	
který	u	nás	natočil	i	své	vlastní,	spíše	ja-
zzové	album	Daily	Specials.
	 Mezi	 oběma	 jmenovanými	 skupinami	
se	 v	 sólovém	bloku	 představí	 další	 cizi-
nec	 dlouhodobě	 usazený	 v	 naší	 republi-
ce	 –	 britský	 kytarista James Harries.	
47letý	rodák	z	Manchesteru	má	na	svém	
kontě	 jeden	 zajímavý	 světový	 primát:	
jako	úplně	první	totiž	natočil	své	oficiál-
ní	album	na	mobilní	telefon.	Bylo	vydáno	
1.	 prosince	 2012	 a	 obsahuje	 deset	 pís-
ní	 zaznamenaných	 na	 různých	 místech	
Evropy	 během	 koncertního	 turné.	 Vloni	

vyšlo	 Harriesovi	 nové	 CD	 Superstition	
a	jeho	tvorbu	i	hlasový	projev	lze	přirov-
nat	k	 takovým	 fenoménům,	 jakými	 jsou	
třeba	 zesnulý	 Jeff	 Buckley	 nebo	 Glen	
Hansard.
	 Festival	začíná	v 17 hodin	a	vstupen-
ky	 jsou	v	předprodeji	na	obecním	úřadě	
v	Železném	či	 v	knihkupectví	 paní	Raš-
kové	na	Brněnské	ulici.

kultura

	 Do	 hlasování	 o	 nejlepší	 proměnu	
12.	 ročníku	 výstavy	 Má	 vlast	 cestami	
proměn	 v	 r.	 2020/2021	 se	 zapojilo	 neu-
věřitelných	60	455	hlasujících.	Na	první	
příčce	se	umístil	Památník	Tomáše	Bati	
ve	 Zlíně,	 druhé	 místo	 získalo	 Krajinné	
opatření	 ve	 středočeských	 Choťovicích	
a	 na	 třetím	 místě	 byl	 kostel	 sv.	 Terezie	
v	Lesné	u	Vranova	nad	Dyjí.	Poděkování	
náleží	 za	 propagaci	 majitelům	 minipivo-
varu	 Genius	 Noci	 v	 Lomnici	 u	 Tišnova,	
manželům	Pavlišovým.	Tato	proměna	zís-
kala	za	4	368	hlasů	úžasné	páté místo 
ze 118 proměn	a	dík	patří	všem,	kteří	se	
na	hlasování	podíleli!	
	 Do	 13.	 ročníku	 2021/2022	 Má	 vlast	
cestami	 proměn	 se	 přihlásilo	 106	 pro-
měn.	 Podařilo	 se	 získat	 k	 přihlášení	
minipivovar Vorkloster v Předklášteří	
u	 Tišnova.	 Pokud	 chcete	 tuto	 úžasnou	
proměnu	podpořit,	posílejte	hlasy	–	je	to	
jednoduché.	

	 Na	 www.cestamipromen.cz/hlasovani	
označíte	kolečko	u	proměny	 č.	 9	 a	dále	
na	konci	všech	proměn	potvrdíte	Hlaso-
vat.	Lze	i	z	„chytrých“	mobilů.	Hlasování	
končí	30.	4.	2022.
	 Protože	 máte	 Předklášteří	 „za	 ro-
hem“,	můžete	si	udělat	pěkný	celodenní	
výlet.	 Prohlédnout	 nedávno	 obnovený	

klášterní	 komplex	 Porta	 coeli,	 kde	 pří-
mo	naproti	je	onen	klášterní	minipivovar,	
v	němž	ochutnáte	některé	z	vynikajících	
piv.	 Další	 zastávkou	 může	 být	 pouze	
zastavení	 u	 kostela	 Povýšení svatého 
kříže v Doubravníku,	který	je	právě	re-
konstruován.	 Probíhající	 práce	 můžete	
prohlížet	jen	z	dálky.	Revitalizace	přijde	
na	60	milionů	korun	a	skončí	v	polovině	
roku	2023.	Výlet	můžete	ukončit	prohlíd-
kou	 revitalizovaných	 vrchnostenských 
zahrad pod hradem Pernštejn,	můžete	
se	 také	 stavit	 u	 památného,	 dle	 pověs-
ti	 tisíciletého tisu	 pod	 hradem	 (v	 roce	
2005	získal	v	anketě	Strom	roku	prven-
ství)	a	navštívit	nedávno	otevřenou ex-
pozici na hradě	 „Cesty	do	krajin	 ticha:	
Moravské	 aristokratické	 zahrady	 v	 ča-
sech	osvícenství“.	Na	závěr	mohu	v	Ned-
vědici	doporučit	návštěvu	místní	rodinné	
cukrárny	„Milena“	naproti	obecnímu	úřa-
du	s	vynikajícím	domácím	štrúdlem.

Ing. Dagmar Fetterová, emeritní pracovnice 
Národního památkového ústavu v Brně,
fetterova.dagmar@npu.cz

má VlAST CeSTAmI PrOměN 
Dagmar Fetterová

Budova pivovaru Vorkloster.
Foto: Josef Permedla

POdzImNí BlueSOVá POmlázKA
Václav Seyfert

James Harries žije v Praze už od roku 1990.
Foto: Štěpán Svoboda
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 Sestro Michaelo, opatství Porta coe-
li je klenotem celého regionu Tišnov-
ska, a to nejen pro své architektonické 
dědictví, ale především pro roli kultur-
ního a duchovního centra, jímž po sta-
letí pro tento kraj bylo. Jsme rádi, že 
jste jako představená komunity ses-
ter tohoto kláštera kladně reagovala 
na kontakt ze strany našeho magazí-
nu, a dovolíme si Vám v té souvislosti 
položit pár otázek ohledně Porta coeli 
a života ve zdech klášterní komunity 
a cisterciáckého řádu. 

Řádový život
Pokud můžeme, sestro Michaelo, začít 
na osobní rovině, mohla byste se našim 
čtenářům v krátkosti představit? Jaká je 
vaše osobní životní cesta, odkud pochází-
te? A jak a přes které komunity jste do-
putovala až sem do kláštera Porta coeli? 
Jmenuji	 se	 sestra	 Michaela	 a	 pocházím	
z	Bánova	u	Uherského	Brodu.	To	je	obec	
v	podhůří	Bílých	Karpat,	přibližně	stejně	
velká	 jako	 Předklášteří.	 Vyrůstala	 jsem	
v	katolické	 rodině.	Po	maturitě	na	gym-
náziu	 jsem	pokračovala	 ve	 studiu	na	 lé-
kařské	fakultě	v	Olomouci.	Do	Porta	coeli	
jsem	nastoupila	v	roce	1995.	Nastupovala	
jsem	přímo	sem	s	cílem	zůstat	zde.	V	cis-
terciáckém	řádu,	 jako	 i	v	některých	dal-
ších,	skládáme	slib	stability,	to	znamená	
rozhodnutí	 pro	 jeden	 klášter,	 ve	 kterém	
pak	 člověk	 žije	 po	 celý	 život.	 V	 prvních	
pěti	 letech	jsem	ovšem	kvůli	řeholní	for-
maci	ještě	s	přestávkami	pobývala	v	kláš-
teře	Marienfeld	v	Dolním	Rakousku.

Jaké byly Vaše motivy a cesta do řehol-
ního společenství? A proč jste si zvoli-
la zrovna řeholi sv. Benedikta a cister-
ciácký řád? 
Během	 studia	 jsem	 stále	 více	 vnímala	
touhu	po	životě	s	Bohem,	který	je	zároveň	
i	tou	nejlepší	službou	člověku.	Mnišský	ži-
vot	podle	řehole	svatého	Benedikta	 jsem	
poznávala	 nejprve	 z	 knih.	 Zaujala	 mne	
jeho	obyčejnost,	zároveň	jsem	objevovala,	
že	prostý	způsob	života,	zachovávání	řádu	
otevírá	nové	zdroje	životní	síly	a	je	velmi	
tvůrčí.	Chtěla	 jsem	navštívit	klášter,	kde	
sestry	žijí	podle	této	řehole.	V	té	době	to	

byly	v	ČR	pouze	cisterciačky	v	Porta	coe-
li.	 Několikrát	 jsem	 zde	 sestry	 navštívila	
a	pak	jsem	vstoupila	do	komunity.

A jaký byl Váš první dojem, když jste 
se na tomto starobylém, leč tehdy za-
nedbaném místě ocitla? 
Při	první	návštěvě	jsem	měla	problém	najít	
v	areálu	ty	správné	dveře.	Jinak	jsem	roz-
lehlost	a	stav	kláštera	neřešila.	Pro	mne	
bylo	důležité	najít	místo	na	světě,	kde	mi	
život	dává	smysl.	Postupně	mi	samozřejmě	
došlo,	že	klášter	je	velký	a	jakoby	ponoře-
ný	v	nutnosti	velkých	oprav.	Ale	vnímala	
jsem	to	skrze	postoj	starých	sester,	které	
prožily	totalitu.	Měly	v	sobě	prosté,	nefal-
šované	přesvědčení,	že	Pán	Bůh	se	staral	
celou	dobu	totality	a	postará	se	i	dál.

Jak velká komunita sester zde od ná-
vratu v 90. letech žila a žije dnes? Při-
chází mezi vás nové kandidátky? 
Sestry	 zde	 žily	 celou	 dobu,	 po	 zabrání	
kláštera	 nejprve	 jen	 skupina	 těch	 nej-
zdatnějších,	 které	 mohly	 dělat	 těžkou	
práci	na	bývalém	klášterním	statku.	Poz-
ději	se	vracely	další.	Dodržovaly	v	rámci	
možností	řádová	pravidla	a	komunitu	ří-
dila	celou	dobu	 řádně	zvolená	a	benedi-
kovaná	 abatyše.	 Pádu	 totality	 se	 dožilo	
jedenáct	 sester.	 Dnes	 je	 komunita	 ještě	
menší,	ale	věříme,	že	zase	zesílí.

Ve zdejší komunitě zastáváte funkci 
převorky. Jak se liší tato pozice od po-
stavení abatyše, která dříve v čele 
zdejšího kláštera stávala? 
Rozhodovací	 pravomoci	 a	 zodpovědnost	
převorky	 je	 stejná	 jako	 u	 abatyše.	 Aba-
tyše	 pouze	 navíc	 přijímá	 slavnostní	 po-
žehnání-benedikci	 při	 nástupu	 do	 úřadu	
a	 smí	 používat	 prsten,	 pektorál	 a	 berlu	
jako	znaky	svého	úřadu.

Máte spojení s vyšebrodským mužským 
klášterem. Jste mu v rámci organizace 
cisterciáckého řádu podřízeny a jako 
převorka se zodpovídáte vyšebrodské-
mu opatovi? Nebo je mužská a ženská 
větev řádu autonomní? A existuje spo-
jení s klášterem v Marienthalu, který 
obnovoval po josefínských reformách 
zrušenou komunitu? Příp. udržujete 
spojení s dalšími komunitami? 
Klášter	Porta	coeli	je	členem	Mehreraus-
ké	kongregace	a	naším	nadřízeným	opa-
tem	 je	 opat	 právě	 z	 kláštera	 Mehrerau	
v	 západním	 Rakousku.	 Část	 ženských	
klášterů	 je	 tak	 jako	 Porta	 coeli	 členem	
některé	 smíšené	 cisterciácké	 kongrega-
ce,	některé	kongregace	jsou	složené	čis-
tě	z	ženských	klášterů	a	několik	klášterů	
je	podřízeno	přímo	generálnímu	opatovi.	
Nerozlišujeme	nějaký	1.	a	2.	cisterciácký	
řád.	Duchovní	spojení	s	klášterem	Mari-

náš rozhovor

PřeKážKY PrOměNIT V PříležITOST
život v porta coeli oČima převorky, SeStry m. michaely borákové

Vladimír Vecheta

Dobrovolníci mezinárodního tábora INEX-SDA 2019 spolu s řeholnimi sestrami během závě-
rečné slavnosti Hody kultur. Foto: archiv Dobrovolníků pro Porta coeli
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enthal	 trvá.	 Navštívili	 jsme	 jej	 i	 osobně	
na	 podzim	 2019.	 Sestry	 z	 Marienfeldu	
sem	přijížděly	hodně	let	vypomáhat.

Duchovní službu pro sestry zde dří-
ve vykonával probošt. Nyní Vás má 
„na starosti“ tišnovský děkan P. Ry-
becký? Nebo máte „své“ řádové kněze? 
Tišnovským	 kněžím	 i	 kněžím	 z	 celého	
děkanátu	jsme	velmi	vděčné,	že	do	kláš-
tera	denně	docházejí	sloužit	mši	svatou.	
Otec	převor	Justin	z	opatství	Vyšší	Brod	
k	nám	každý	měsíc	dojíždí	na	rekolekci	–	
duchovní	obnovu.

Pro řadu čtenářů je těžko představitel-
né, jak se žije za zdmi kláštera. Kdy-
byste to měla několika slovy popsat? 
Jak prakticky vypadá den podle řehole 
„Ora et labora“? 
Život	 v	 klášteře	 je	 utvářený	 smýšlením	
sester	 a	 denním	 řádem.	 Jedním	 z	 našich	
slibů,	kromě	už	 zmíněné	stability,	 je	 slib	
obrácení	mravů.	To	 znamená	 růst	 ve	 vě-
domí	 Boží	 přítomnosti,	 opouštět	 zlé	 my-
šlenky	 a	 skutky	 a	 budovat	 dobré.	 Je	 to	
odpověď	na	Boží	pozvání	k	lásce	a	vnitřní	
svobodě.	Všechna	pravidla,	která	dodržu-
jeme	 –	 omezený	 kontakt	 (osobní	 i	 skrze	
komunikační	prostředky)	–	klauzura,	ml-
čení,	pro	všechny	závazný	celodenní	režim	
modlitby	 a	 práce	 od	 ranního	 vstávání	 až	
po	 večerku,	 slouží	 k	 udržení	 správného	
ducha	 a	 zároveň	 se	 bez	 něho	 ani	 nedají	
natrvalo	 dodržovat.	 Den	 začíná	 ve	 4.30	
vstáváním	a	společnou	modlitbou	v	chóru,	
v	7.30	je	mše	svatá,	pak	snídaně,	čas	pro	
rozjímání	 a	 duchovní	 četbu.	V	9.00	 začí-
ná	 práce.	 V	 11.30	 se	 vracíme	 do	 chóru	
k	další	modlitbě,	následuje	oběd,	rekreace	
a	osobní	volno.	Ve	14.30	následuje	práce	
nebo	studium	a	od	17.15	modlitba	růžen-
ce	a	večerní	chvály.	Po	večeři	a	dokončení	
nutných	drobných	prací	se	v	19.40	sejde-
me	v	chóru	k	modlitbě	kompletáře.	Do	ve-
čerky	pak	můžeme	třeba	ještě	číst,	projít	
se	na	zahradě	nebo	i	jít	dřív	spát.	

Řada klášterů je proslulá prací na vý-
robě „klášterních produktů“. Věnuje se 
Vaše komunita také takové činnosti? 
Sestry	 vždycky	 něco	 vyráběly.	 Ať	 už	 to	
byly	bylinkové	čaje,	med,	sušené	ovoce,	
džemy,	 sirupy	 nebo	 i	 drobné	 dárky	 ze	
dřeva.	 Část	 produktů	 prodáváme	 v	 naší	
Klášterní	kavárně.

Obnova kláštera
Porta coeli prochází rozsáhlou obno-
vou od neutěšeného stavu, v jakém ho 

zanechali původní správci před rokem 
1989. Kdo velí, rozhoduje a určuje, co 
je potřeba a kdy v klášteře dělat? Vy? 
Nebo necháváte tuto věc na správci 
a společnosti Bernardinum, s. r. o.?
Vyplývá	 to	 do	 značné	 míry	 z	 okolností	
a	potřeb	našeho	života.	Když	pominu	pro-
tékající	 střechy,	 byla	 to	 například	 před	
asi	dvanácti	lety	potřeba	zachovat	mnoho	
pracovních	 míst	 v	 Předklášteří,	 a	 proto	
se	řešila	oprava	bývalého	kravína.	V	mi-
nulých	 asi	 pěti	 letech	 jsme	museli	 najít	
a	 upravit	 zázemí	 pro	 zaměstnance	 naší	
firmy,	 která	 spravuje	 klášterní	 majetek	
včetně	areálu.	Nebo	přišla	nabídka	na	ob-
novu	 klášterního	 pivovaru.	 S	 obnovou	
dobrovolnictví	 v	 Porta	 coeli	 se	 otevírá	
otázka	 rozšíření	 ubytovacích	 možností	
nejen	 pro	 dobrovolníky,	 ale	 i	 pro	 účast-
níky	dalších	aktivit,	jako	jsou	vzdělávací	
semináře,	seznamovací	kurzy	pro	školy…	
Stále	naléhavěji	se	ozývá	nutnost	úpravy	
veřejného	prostranství	v	areálu.	Na	roz-
hodování	 se	 podílí	 hlavně	 pan	 správce	
Ing.	 Jiří	 Chrást,	 paní	 Ing.	 Hana	 Tomko-
vá	 jako	 stavební	 dozor	 a	 poslední	 slovo	
má	 konvent	 prostřednictvím	 převorky.	
Vždycky	musíme	uvážit,	kolik	máme	pe-
něz,	co	je	akutnější	a	jestli	výsledek	bude	
ekonomicky	udržitelný.	Každý	klášter	to-
tiž	musí	být	hospodářsky	samostatný.	

Od počátku obnovy života v 90. letech 
funguje při klášteře dobrovolnické hnu-
tí. Kdo za touto pomocí a její organizací 
stál v minulosti? A dnes? Spolupracují 
dobrovolníci přímo s vámi jako sestra-
mi, nebo spíše se správou areálu? 
Už	 jsem	 zmínila	 pana	 probošta	 Ubalda,	
který	řídil	dobrovolníky	z	organizace	Bau-
orden.	 Tím	 ovšem	 dobrovolnictví	 v	 Porta	
coeli	nezačalo.	Už	v	80.	 letech	do	našeho	
kláštera	jezdili	pomáhat	hlavně	vysokoško-
láci	studující	v	Olomouci	a	v	Brně.	O	dnešní	
dobrovolníky	se	stará	pan	Ing.	Tomáš	Bla-
ha	z	Tišnova.	Práci	organizuje	po	domluvě	
se	správcem,	pokud	jde	o	práci	ve	vnitřních	
prostorách	po	domluvě	se	mnou.

Jaká je budoucí vize opraveného a ob-
noveného areálu? Mít budovy v pořád-
ku a najít pro ně využití? Máte např. 
nějaký vzor v přeměně jiných klášterů 
v duchovní či kongresová centra? 
Snažíme	 se	 vnímat	 znamení	 doby.	 Jaké	
služby	může	klášter	(komunita)	společnos-
ti	 poskytnout.	Využití	 kláštera	 s	 areálem	
má	odrážet	benediktinské	motto	„modli	se	
a	pracuj“.	Takže	očekávám,	že	obojí	v	rov-
nováze	najde	v	Porta	coeli	své	vyjádření.

Klášter má svůj podíl v nedávno zpro-
vozněném pivovaru Vorkloster, což 
byla vlastně na počátku aktivita sou-
kromých investorů. Co vás přesvědčilo, 
že je tento záměr v souladu se zájmy 
kláštera? A proč došlo v tomto přípa-
dě namísto prostého pronájmu budovy 
k přímému zapojení kláštera do podni-
katelského záměru? 
U	 každého	 záměru	 hodnotíme	 slučitel-
nost	 konkrétní	 činnosti	 a	 reálnost	 vy-
hlídky	 na	 dobrou	 spolupráci.	 Pivovar	
je	 tradičně	 součástí	 klášterních	 areálů	
našeho	 typu.	 Mělo	 jít	 o	 obnovu	 něčeho,	
co	bylo	několik	staletí	v	klášteře	přítom-
no.	Vzájemná	spolupráce,	myslím,	fungu-
je	k	oboustranné	spokojenosti.	Vzhledem	
k	tomu,	že	podnik	měl	nést	 jméno	kláš-
tera,	bylo	jasné,	že	pokud	dáme	souhlas,	
chceme	 se	 i	 přímo	 účastnit.	 Pro	 mne	
osobně	je	to	takový	první	stupeň	pohos-
tinnosti,	návštěvník	se	může	v	areálu	za-
stavit	a	více	vnímat	prostředí.

Jak se daří udržet z hlediska řeholní-
ho života soulad mezi hospodářskými 
činnostmi v areálu a vnitřním životem 
komunity? A co turisté, nenarušuje 
vzrůstající aktivita klášterní klid? 
Před	 nástupem	 totality	 v	 klášteře	 fun-
govala	 klášterní	 škola,	 parní	 pila,	 malá	
elektrárna,	 zemědělský	 statek,	 bydlelo	
tady	 víc	 než	 deset	 rodin	 zaměstnanců.	
Takže	tady	klid	ve	smyslu	úplného	ticha	
bez	pohybu	nikdy	nebyl.	Návštěvníci	jsou	
jistě	vítaní,	jen	bychom	prosily	o	omezení	
hlasitých	projevů	v	blízkosti	kostela.	

Má komunita Porta coeli zájem rozví-
jet péči o příchozí i v duchovní rovině, 
např. možností pobytu v klášterních 
prostorách pro lidi hledající zklidnění, 
exercicie, „klášter na čas“…? 
To	je	určitě	aktuální	výzva.	Zatím	máme	
k	 dispozici	 jen	 tři	 místnosti	 pro	 hosty,	
které	používáme	pro	ubytování	mladých	
žen	 se	 zájmem	 o	 řeholní	 život.	 Letos	
jsme	 začali	 opravovat	 bývalou	 hovornu,	
kde	 vzniknou	 dva	 malé	 apartmány	 pro	
duchovní	pobyt.	Další	se	uvidí.

Co byste ráda sdělila a popřála čtená-
řům našich Tišnovských novin? 
Přeji	 všem,	 aby	 měli	 vždy	 někoho,	 kdo	
by	je	podporoval,	aby	se	překážky	mohly	
proměnit	v	příležitost.

Děkuji velice za Vaše odpovědi.

náš rozhovor
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	 Za	 deset	 let	 si	 začneme	 připomínat	
800	 let	 existence	 „našeho“	 tišnovského	
kláštera	Porta	 coeli.	Složitý	a	 starobylý	
stavební	komplex	opatství	není	v	českých	
zemích	ani	nejstarším,	ani	největším,	ani	
nejznámějším.	 Navzdory	 tomu,	 co	 vše	
za	 svůj	 dlouhý	 život	 přečkal,	 patří	 jeho	
jádro	k	nejzachovalejším	a	nejcennějším	
architektonickým	 celkům	 středověkého	
stavitelství	 –	 jak	 se	 s	 oblibou	 uvádí	 –	
„na sever od Alp“.	Hodnotit	jeho	přednosti	
a	detaily	však	přísluší	spíše	architektům	
a	historikům	umění,	kterým	tuto	roli	rádi	
přenecháme.	My	 jsme	se	na	Porta	coeli	
raději	 zadívali	 očima	 našince,	 který	 bě-
hem	 posledního	 desítiletí	 častého	 kon-
taktu	s	areálem	přece	jen	vidí	a	poznává,	
jak	 se	 v	 historii	 již	 mnohokrát	 zničený,	
zpustošený	a	zrušený	klášter	znovu	vra-
cí	ke	svému	poslání.	Obnovován	rukama	
nadšených	dobrovolníků	i	profesních	mi-
strů,	 živený	 z	 darů,	 dotačních	 subvencí	
i	 vlastního	 hospodaření.	 Jak	 „odsouze-
nému“	k	roli	mrtvé	památky	vrací	do	žil	
život	dnešní	generace.	

Jak to vidí turista
	 „Nic historicky cennějšího na Tišnovsku 
nehledejte,“	 glosuje	 někdejší	 výrok	 tiš-
novského	 starosty	 správce klášterní-
ho areálu Ing. Jiří Chrást,	 který	 je	 mi	
hlavním	průvodcem	po	současné	podobě,	
stavu	 a	 probíhajících	 pracích	 na	 obno-
vě	 kláštera.	 Ano,	 přijdu-li	 jako	 turista,	
alespoň	 částečně	 oproštěn	 od	 spěchu	
a	komerce	moderního	cestovního	ruchu,	
atmosféra	Porta	coeli	mne	ovane.	Klidem	
místa,	příjemným	stínem	 lip,	nově	svítí-
cími	 fasádami	 starobylých	 budov.	 A	 co	
teprve	hlavní	klenot	–	portál	baziliky	Na-
nebevzetí	Panny	Marie	–	skutečně	hma-
tatelná	„Brána	nebe“.	Dnes	těžko	posou-
díme,	zda	se	název	budovaného	kláštera	
„Porta	coeli“	stal	ve	13.	století	inspirací	
kamenickým	mistrům	k	vytvoření	tohoto	
skvostu	 burgundské	 gotiky,	 nebo	 tomu	
bylo	 právě	 naopak.	 Každopádně	 však	

nezapřel	 řád	 cisterciáků	 inspiraci	 svou	
francouzskou	 vlastí,	 když	 se	 účastnil	
„královského“	 založení	 nového	 kláštera	
na	pomezí	českomoravského	hvozdu.	

Ještě před nedávnem to ale bylo jiné
	 „Před více než třiceti lety v době skomíra-
jícího socialismu a následné revoluční změ-
ny byl stav klášterního areálu velmi ponurý. 
Řečeno stručně, vše chátralo a mnohé bylo 
i likvidováno,“	 popisuje	 dobovou	 situaci	
historik	 dr.	 Josef	 Zacpal	 z	 pozice	 ředi-
tele	 Podhoráckého	 muzea,	 které	 skoro	
jediné	tehdy	oživovalo	areál.	Jak	klášter	
vypadal,	když	jej	opouštěli	minulí	správ-
ci	 a	 vracel	 se	 do	 něj	 život	 cisterciácké-
ho	řádu,	zmiňoval	článek	v	Tišnovských	
novinách	12/2020	o	připravované	fotový-
stavě	v	Podhoráckém	muzeu	Porta coeli 
na rozhraní 80. a 90. let 20. století.	
	 Když	 v	 roce	 1990	 došlo	 k	 obnovení	
řeholního	 života,	 dosud	 zde	 pobývající	
sestry	 fakticky	 „jen“	 vyšly	 „z	 ilegality“,	
ve	které	 i	přes	oficiální	zákaz	řeholního	
života	žily	svou	spiritualitu.	Návrat	do	ře-
holních	rouch	a	vrácení	kláštera	do	sprá-
vy	cisterciáckému	řádu	však	znamenaly	

především	velkou	existenční	otázku,	od-
rážející	stav	areálu.	
	 „V počátcích obnovy byl ze strany řádu 
nejvíce nápomocen určitě pan probošt Ubald 
Kansy z kláštera Rosenthal v německé Lu-
žici,“	uvádí	představená	sester,	převorka 
Porta coeli, sestra Michaela,	v	rozhovo-
ru,	jehož	podstatnou	část	najdete	rovněž	
na	stránkách	tohoto	vydání	Tišnovských	
novin.	 „Dojížděl inkognito za sestrami už 
od 70. let, po převratu zde pak navíc trávil 
celé prázdniny při organizování dobrovol-
nických kempů. A opat Bertrand Baumann 
z rakouského kláštera Zwettl sháněl peníze 
od dárců mezi svými přáteli a dotace z teh-
dejšího fondu pro země bývalého východ-
ního bloku na rakouském ministerstvu pro 
kulturu,“	připomíná	dnes	už	pozapomenu-
tou	mezinárodní	 solidaritu	 (nejen)	křes-
ťanů	ze	svobodných,	zejména	německých	
zemí,	kteří	se	podíleli	na	prvotní	podpoře	
obnovy	života	církve	i	u	nás.	
	 „Dobrovolníci z Bauordenu dělali pří-
pravné stavební práce, manželé Wrocklage 
jezdili až do roku 2019,“	připomíná	sestra	
Michaela	 i	 počátky	 dobrovolnické	 práce	
v	 klášteře.	 Obnova	 života	 se	 tak	 nes-

POrTA COelI
VSTáVá (zNOVu) z POPelA

jak Se perle moravy
pomalU vrací její leSk 

Vladimír Vecheta

Mapa klášterního areálu s popisem visí vedle baziliky. 
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la	 ve	 znamení	 velké	 solidarity	 a	 široké	
spolupráce.	 „Vyšebrodský převor P.  Ivo 
Kvapil do Porta coeli též dojížděl na pomoc 
s různými pracemi i na přednášky pro se-
stry už během totality. Pokračovala i pod-
pora ze strany příbuzných sester. Hlavně 
při úpravách místností, které sestrám byly 
v klášteře postupně přidělovány. V za-
čátcích, po oficiálním obnovení řeholního 
života, bylo také mnoho úřednické práce, 
sepisování žádostí, dopisů, s těmi vytrvale 
pomáhal tišnovský pan děkan Mons. Josef 
Šindar. Dále tehdejší správce kláštera pan 
Jan Bednář, nezapomenutelná paní Marie 
Zedníčková, která se stala na víc než dvě 
desítky let každodenní oporou při zajišťo-
vání domácích prací i starosti o brigádníky 
a návštěvy, manželé Kotýnkovi ze Znojma 
nebo slečna Hedvička Krokerová. Nesmím 
zapomenout na prvního porevolučního sta-
rostu Předklášteří pana Jindřicha Jakubce, 
který se zasadil o vrácení klášterního areá-
lu zpět do vlastnictví opatství. Také vojáci 
na civilní službě. Je těžké jmenovat všechny. 
Bylo jich mnoho a na všechny s vděčností 
pamatujeme v modlitbě.“

Klášter se staví na vlastní nohy
	 Žít	 jen	 z	 darů	 a	 nezbankrotovat	 při	
nutnosti	 zajistit	 financování	 života	 se-
ster	 i	 nutných	 oprav	 havarijního	 stavu	
kláštera	nešlo	do	nekonečna.	Podstatou	
života	každého	kláštera	byla	v	minulos-
ti	 hospodářská	 soběstačnost.	 Ta	 ovšem	
stála	na	možnostech	hospodaření	zejmé-
na	 zemědělském,	 lesnickém	nebo	 řeme-
slném.	 „V klášteře fungovala klášterní 
škola, parní pila, malá elektrárna, země-

dělský statek…,“	 uvádí	 sestra	 Michaela	
příklady	 životaschopnosti	 klášterního	
společenství	 v	 předválečné	 době.	 Pro-
blémem	v	českých	zemích	po	roce	1989	
bylo	 ale	 dlouho	 protahované	 „vyrovná-
ní	 státu	 s	 církvemi“,	 které	 až	 do	 roku	
2015	neumožňovalo	komunitám	vrátit	se	
k	 vlastní	 hospodářské	 činnosti	 a	 tím	 fi-
nanční	soběstačnosti.	„Duchovní byli stále 
státem placení úředníci, jak to bylo nasta-
veno od 50. let 20. stol., ale osoby nevyko-
návající duchovenskou službu, tedy i sestry 
v klášterech, byly bez příjmu a musely najít 
nějaký způsob obživy,“	osvětluje	někdejší	
předsedkyně	 Konference	 vyšších	 před-
stavených	ženských	řeholí	sestra	Vojtě-
cha Zikešová	krušných	25	let.	
	 „Způsob financování obnovy Porta coeli 
dělí dobu po převratu na dobu před restitu-
cemi a po restitucích. V 90. letech to byly 
především dary a dotace z ČR i ze zahraničí, 
hlavně z Rakouska. Vlastní příjmy z proná-
jmu neopravených budov v areálu byly mini-
mální. Dnes, v době porestituční, je pokrok 
v opravách viditelnější, protože děravé střechy 
a stropy jsou prakticky opravené, a také mů-
žeme investovat i vlastní prostředky,“	popisu-
je	 sestra	Michaela	 řešení,	 které	nakonec	
přišlo.	 Jsou-li	 restituce	 pro	 někoho	 přece	
jen	trnem	v	oku,	na	obnově	Porta	coeli	mů-
žeme	vidět	jejich	rozhodně	pozitivní	ovoce.	

„I tak bez dalších zdrojů – dotačních i formou 
darů – to určitě nepůjde,“	uzavírá.	
	 „Současný stav financování obnovy je kryt 
cca ze 40 % z dotací, 60 % dofinancovává-
me ze svého,“	odhaduje	nynější	hospodář-
skou	bilanci	správce	Jiří	Chrást.	„Dotační 
zdroje jsou přitom v tuto chvíli v podstatě 
dva – 9/10 je z Ministerstva kultury, 1/10 
z Jihomoravského kraje,“	upřesňuje.	„Za po-
sledních pět let, co zde pracuji, představují 
celkové roční investice asi 5–6 mil. Kč.“ To	
se	 týká	 samozřejmě	 samotných	 budov	
areálu	 v	 majetku	 řádu.	 Zvláštní	 položku	
pak	činí	oprava	baziliky	Nanebevzetí	Pan-
ny	Marie,	která	je	sice	uprostřed	kláštera,	
ale	nepatří	cisterciáckému	řádu,	nýbrž	už	
od	dob	 josefínských	reforem	římskokato-
lické	 farnosti.	A	to	 je	 jiný	subjekt,	 takže	
investice	 na	 tuto	 obnovu	 nelze	 do	 oprav	
areálu	započítávat.	Ostatně	o	obnově	ba-
ziliky	poskytl	podrobnou	informaci	tišnov-
ský	děkan	P.	Josef	Rybecký	v	Tišnovských	
novinách	07–08/21.
	 Na	 vlastní	 hospodářskou	 činnost,	
správu	 navrácených	 pozemků	 a	 sprá-
vu	 areálu	 dohlíží	 společnost	 Bernardi-
num	s.	r.	o.	„Je to servisní organizace dvou 
cisterciáckých klášterů Vyšší Brod a Porta 
coeli. Společnost má dva jednatele, jeden, 
kterým je pan Ondřej Schulz je zde v Porta 
coeli, druhý ve Vyšším Brodě. Každý z kláš-
terů si ale hospodaří samostatně na svém 
majetku,“ uvádí	 Jiří	 Chrást.	 „Na správě 
předklášterského Bernardina je nás nyní 
sedm zaměstnanců,“	doplňuje.	

Kdo ještě do obnovy mluví
	 Aby	to	nebylo	jednoduché,	je	areál	Por-
ta	coeli	od	roku	2010	zapsán	jako	Národní	
kulturní	 památka.	 To	 s	 sebou	 nese	 sice	
onu	 státní	 dotační	 podporu,	 zároveň	 je	
však	veškerá	probíhající	stavební	činnost	
pod	drobnohledem	památkové	péče.	Dílem	
Národního	 památkového	 ústavu	 v	 Brně	
a	dílem	úředníků	Odboru	kultury	a	památ-
kové	péče	Krajského	úřadu	JMK.	„Přesto, 
že se někdy stává, že se pohled vlastníka pa-
mátky a zástupců památkové péče trochu liší, 

reportáž

Západní průčelí baziliky Nanebevzetí P. Ma-
rie s portálem. Foto: Josef Permedla

Zahradu za bazilikou využívají dobrovolníci.

Opravený vstupní trakt do areálu.

Žehnání klášterní kavárny.
Foto: Josef Permedla
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v našem případě se vždycky podaří najít ře-
šení přijatelné pro obě strany a vstřícnost pa-
mátkářů si chválíme,“	doplňuje	Ing. Hana 
Tomková,	která	pro	klášter	zajišťuje	sta-
vební	dozor	a	dotační	agendu.

Na čem se pracuje 
	 „Postupné využívání vede k adapta-
cím jednotlivých prostor,“	 vysvětluje	 Jiří	
Chrást	průběh	postupné	obnovy	kláštera.	
Nejnápadnější	 změnou	 je	 oprava	 vstup-
ního	objektu	areálu,	„kde jsou kompletně 
zrekonstruované byty a sídlí zde Základní 
škola CoLibri“.	V	přízemí	hned	za	vstup-
ní	branou	je	nově	vybudovaná	Klášterní 
kavárna,	která	nabízí	příjemné	posezení	
a	 návštěvníci	 zde	 mohou	 ochutnat	 pro-
dukty,	které	vyrábějí	sestry	cisterciačky.	
A	 pak	 samozřejmě	 pivovar Vorkloster,	
který	 vyrostl	 adaptací	 někdejší	 budovy	
konírny	 a	 nabízí	 vynikající	 pivo.	 Tyto	
provozy	 představují	 důležité	 prvky	 pro	
návštěvníky	 možností	 občerstvení	 i	 za-
koupení	klášterních	produktů.	
	 Rozsáhlé	budovy	starého	pivovaru	a	sla-
dovny	čekají	využití	v	návaznosti	na	rozvoj.	
Nyní	 probíhá	 oprava	 někdejších	 bytových 
jednotek.	„Ty byty sloužily zřejmě výše po-
staveným lidem v pivovaru, byly poměrně vel-
ké a ještě k nim bylo malé hospodářství. Zbý-
vající část starého pivovaru může v budoucnu 
sloužit např. pivovaru Vorkloster, protože ten 
už nyní zjišťuje, že se mu do stávajících prostor 
nevejde ani tank navíc, a bude tak potřebovat 
rozšíření,“	 vysvětluje	 správce	 postup	 pra-
cí.	Budova	sýpky	je	zatím	jen	z	malé	části	
v	nájmu	jako	sklad.	Zato	někdejší	ovčín	žije	
čilým	pracovním	ruchem,	kde	probíhá	výro-
ba	palivového	dřeva	z	klášterních	lesů.
	 „Prostory v budově bývalé fortny (Konstan-
cie) vedle zákristie budou adaptovány na uby-
tování pro hosty kláštera,“	doplňuje	nejbližší	
aktivitu.	 „Úpravu dispozic, výměnu inženýr-
ských sítí a obnovu fasád by si zasloužila budo-
va proboštství, kde sídlí Podhorácké muzeum.“
	 „Velkým projektem, na který chceme žá-
dat podporu z programu IROP, je úprava 
vnitřních  prostranství  areálu. Byla již 

vypracována studie a připravuje se soutěž 
na zpracovatele projektu. Naším cílem není 
vytvořit nějaké zámecké nádvoří, pojetí má 
být strozší, jde totiž o cisterciácký klášter. 
Hlavní změnou by mělo být přeložení někte-
rých komunikačních tras a vytvoření vhod-
ných prostranství. Navrženo je nové vedení 
komunikací zvláště před hlavním vstupem 
do baziliky tak, aby návštěvníci mohli por-
tál nerušeně obdivovat. S touto revitalizací 
nádvoří souvisí i opravy infrastruktury sítí.“ 
„Např. na jaře musí správce vodovodu udělat 
opravu vodovodního vedení, které vede z vo-
dojemu přímo klášterním areálem, aby se po-
tom do hotových povrchů už nemuselo znovu 
zasahovat,“ připomíná	 Jiří	 Chrást	 úskalí	
projektu. „Pokud vše dobře dopadne, před-
pokládáme zahájení realizace do dvou let.“

Dobrovolníci a sady 
	 „Dobrovolnická iniciativa na pomoc 
klášteru Porta coeli se zrodila v hlavách 
bývalých členů dětského oddílu 1. BRĎO 
Tišnov Gingo, kteří chtěli pořádat akce pro 
dobrovolníky a přitom trochu zvelebit kláš-
ter Porta coeli a jeho sady a zahrady,“	píše	
na	můj	dotaz	Ing. Tomáš Blaha,	který	je	
současnou	hlavou	dobrovolnických	akti-
vit	v	klášteře.	„Původní cíl směřoval na vy-
čištění starých ovocných sadů od náletových 
dřevin, ošetření stromů a jejich dosazení.“	
	 „Dnešní sady tady byly často vysazeny 
až v době komunismu,“	 doplňuje	 kousek	
historie	této	části	klášterního	hospodář-
ství	Jiří	Chrást.	„Tady na strmých svazích 
nad klášterem, kde sady jsou dnes, původně 
nebyly. Byly to louky. My bychom se ne-
chtěli vracet až k tak velkému rozsahu sadů, 
spíše to vidím na postupnou výsadbu podle 
toho jak to půjde zvládat.“ Část	sadů	je	tak	
místy	vyklučená	a	mění	se	zpět	na	past-
vinu,	místy	se	sady	obnovují.	„V první fázi 
jde o odstranění buřiny, keřů a náletů, aby 

byla možnost pastvy. Nyní je sad pronají-
maný na pastvu místnímu chovateli ovcí.“	
	 Dobrovolníci	ale	nezůstávají	jen	u	péče	
o	stromy.	„Naše působnost se rozšířila, takže 
nyní pomáháme i při přípravách některých ob-
jektů na rekonstrukci a organizování akcí pro 
veřejnost,“	 doplňuje	Tomáš	Blaha.	U	 řady	
objektů	areálu	se	se	správcem	zastavuje-
me	s	 jeho	komentářem,	co	vše	se	zde	 již	
–	za	pomoci	dobrovolníků	–	podařilo	vyčis-
tit,	 srovnat	 a	 zlepšit.	 „Sestrám pomáháme 
při pracích v konventní zahradě, kde se opět 
zaměřujeme především na péči o ovocné stro-
my. Většina současných zaměstnanců kláštera 
sama prošla dobrovolnickými akcemi v České 
republice i v zahraničí, pro naše aktivity a cíle 
tedy mají pochopení,“	oceňuje	Tomáš	Blaha	
fungující	spolupráci	uvnitř	kláštera.
	 Zázemí	poskytuje	dobrovolnickým	ak-
tivitám	 prostor	 tzv.	 východní	 (II.)	 kvad-
ratury	 s	 přilehlými	 zahradami	 a	 dvory.	
„Zázemí bylo už koncem 90. let vytvořeno 
pro dobrovolníky v rámci táborů organizace 
Internationaler Bauorden“	 a	 uchovává	 si	
svůj	„dobrovolnický“	svéráz	dosud.	

Adoptujte strom
	 Stromořadí	 mohutných	 lip	 je	 velkou	
devízou	 vnitřního	 prostranství	 kláštera,	
kde	svou	procházku	se	správcem	po	areá-
lu	končíme.	Je	zde	stín,	klid.	„My nemáme 
v klášteře tak bohatý inventář, ale máme toto 
harmonické prostranství. A mně by se líbila 
nějaká adopce stromů, kdy by mohli soukro-
mí donátoři přispívat na jejich údržbu. Např. 
tak, že by pravidelné práce arboristů mohli 
hradit u jednotlivých stromů přímo jejich pa-
troni,“	vyslovuje	Jiří	Chrást	jednu	ze	svých	
myšlenek.	 „Není to jen otázka prostředků, 
podstatné je zapojení lidí ve vztahu ke klášte-
ru a jeho prostoru.“
	 Máte	zájem?	Zaujal	vás	příběh	obnovy	
Porta	 coeli?	 Chcete	 přiložit	 ruku	 k	 dílu	
nebo	jen	podpořit	rozvoj	útratou	za	kláš-
terní	produkty?	Přicházíte	se	nadechnout	
a	 zklidnit?	 Zastavte	 se.	 Brána	 nebes	 je	
přece	pořád	otevřená…	

Foto: Vladimír Vecheta

Sýpka ještě na opravu čeká. Revitalizované sady a pastviny nad klášterem.

Vyčistěný náhon za III. kvadraturou.
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	 Pojem	Bítešské hory	
na	 žádné	 mapě	 ani	

v	 geografii	 nenajdete.	 Místně	 však	 tak-
to	 bývá	 nazývána	 vrchovina	 zvedající	 se	
nad	mělkými	údolími	horních	toků	Bílého	
potoka	a	Libochůvky.	Zatímco	na	východ	
od	nich	klesá	Vysočina	směrem	k	Tišnovu	
do	rozeklaných	a	hlubokých	údolí	a	kop-
covité	krajiny,	na	západ	se	rozkládají	širé	
náhorní	 pláně,	 nad	 které	 jen	 tu	 tam	 vy-
stupují	výše	položené	vrcholky,	a	krajina	
tu	má	zcela	odlišný	ráz.	Typickým	rysem	
tak	jsou	daleké obzory a široké výhledy.	
Ty	se	nám	samozřejmě	naskytnou	i	na	vý-
chod,	 když	 z	 tohoto	 okraje	 Vysočiny	 po-
hlédneme	směrem	tišnovským.	
	 Krajina	 Bítešských	 hor	 vrcholící	 ma-
sívem	 Svaté	 hory	 (680	m	 n.	 m.)	 byla	
a	dodnes	je	rozhraním.	Mezi	východním	
Tišnovskem	 a	 západním	 Meziříčskem,	
jižním	Bítešskem	a	severním	Bystřickem.	
Dodnes	tu	potkáme	i	vzpomínky	na	dobu	
posledních	 panských	 majitelů,	 kde	 se	
setkávalo	panství	náměšťských	Haugwi-
tzů	a	bystřických	Mitrovských.	I	dnes	se	
tudy	proplétá	krajská	hranice	mezi	 jižní	
Moravou	 a	 Vysočinou	 a	 jednotlivé	 sou-
sední	 obce	 tak	 přísluší	 k	 různým	 ORP	
„okresům“	i	krajům.	I	počasí	se	v	těchto	
„horách“	láme.	Jak	už	jsem	kdysi	vypozo-
roval,	 jižní	teplé	borové	háje	neměly	nic	
společného	se	severními	svahy	hustě	za-
lesněnými	chladnými	smrčinami.	Ty	dnes	
sice	už	vzaly	za	své,	i	tak	je	severní	svah	
hor	o	poznání	odlišnější	než	jižní.	

Proti proudu Haldy
	 Do	 Níhova	 jsme	 vás	 už	 v	 rámci	 tipů	
na	výlety	pozvali	 vícekrát.	Tentokrát	 se	
vydáme	proti	toku	potoka	Haldy.	Ten	tvo-
ří	 pod	Níhovem	hluboké	údolí	 plné	 skal	
a	brodů.	Zato	směrem	ke	svému	prameni	
nás	provádí	malebnou	krajinou	jen	málo	
zvlněné	pahorkatiny.	
	 Od	 nádraží	 a	 přes	 obec	 nám	 bude	
v	 počátku	 průvodcem	 žlutá	 turistická	
značka.	 V	 chatové	 osadě	 Bařiny	 míjíme	
oba	níhovské	rybníky	a	u	zadního	konce	
při	 nově	 zbudované	 boží	 muce	 objevíme	
letošní	počin	místních	lesníků	–	studán-
ku sv. Josefa.	 Jde	 sice	 o	 starou	 chatař-
skou	studánku,	letos	však	byla	obnovena	

a	voda	nově	přivedena	dřevěným	korytem	
k	 turistické	stezce.	Okolo	potoka	Haldy	
pak	 dospějeme	 do	 nejvýchodnější	 obce	
Tišnovska	 (tedy	 tišnovského	 obvodu	
obce	 s	 rozšířenou	 působností	 –	 ORP),	
do	Borovníka.	
	 Obec	 patří	 se	 svými	 asi	 sto	 obyvate-
li	 sice	 k	 nejmenším,	 ale	 zato	 se	 může	
pyšnit	 atraktivním	 oceněním	 2.	 místa	
v	celostátní	soutěži	Oranžová	stuha	ČR,	
kterou	získala	v	roce	2018.	Oceněna	byla	
zejména	péče	o	vzhled	obce	a	spolupráce	
při	pořádání	kulturních	akcí,	což	můžeme	
ocenit	i	dnes.	Mne	zaujalo	zejména	nauč-
né a vzdělávací hřiště,	které	by	Borovní-
ku	mohlo	závidět	leckteré	město.	Hřiště 
je	v	sousedství	průmyslové	haly	firmy	De	
Jong	Liften,	což	je	jeden	z	nejvýznamněj-
ších	světových	výrobců	stavebních	a	prů-
myslových	výtahů.	Pro	řadu	fandů	země-
dělské	techniky	je	kromě	toho	Borovník	
pojmem	pro	 svou	pravidelnou	oblíbenou	
akci	TraktorŠou.	A	nelze	opomenout	ani	
další	 „kuriozitu“,	 jíž	 je	 malé	 sportovní	
letiště.	 Pro	 zdejší	 náhorní	 plochý	 reliéf	
krajiny	 však	 něco	 podobného	 najdeme	
i	v	řadě	dalších	obcí.	
	 Tyto	atraktivity	potkáme	cestou	z	ná-
vsi	severovýchodním	směrem	na	Rojetín.	
My	se	ale	vydáme	dále	proti	toku	Haldy,	
což	 znamená,	 že	 navštívíme	 sousední	
Rozseč.	Ačkoliv	spolu	obě	obce	praktic-
ky	sousedí,	na	hranicích	Rozseče	mineme	
modré	 tabule	 Kraje	 Vysočina	 a	 ocitáme	
se	v	okruhu	Velkomeziříčska.	Žlutá	turis-
tická	značka	nás	vede	po	silnici	směrem	
na	Vidonín,	za	mostkem	přes	potok	Haldu	
se	ale	dáme	polní	cestou	ve	směru	na	Mi-
lešín.	Jako	by	obyvatelé	zdejších	malých	

vesnic	měli	zakódovánu	v	sobě	péči	o	ve-
řejná	prostranství	a	uměli	s	láskou	vytvá-
řet	malebná	zákoutí	pro	duši	pocestného.	
Kousek	za	obcí	 jižním	směrem,	když	při	
silnici	opět	křižujeme	potok	Haldu,	nelze	
pominout	krásný	dřevěný	rozcestník.	Na-
cházíme	 se	 na	 okraji	 lesních	 komplexů	
Svatá	a	 jedna	z	šipek	určitě	zaujme	ka-
ždého	 malého	 návštěvníka:	 „Perníková 
chaloupka“.	A,	světe,	div	se,	o	půl	kilo-
metru	dál	zrovna	stojí!	Malebné	zákoutí	
okolo	obecní	pumpy	vyzdobili	Milešínští	
k	650.	výročí	první	zmínky	své	obce	jako	
odpočinkovou	a	rekreační	zónu.	Vedle	la-
viček	a	plotku	s	hrnečky	tu	nechybí	ona	
perníková	 chaloupka,	 dřevěný	 domeček	
nejen	vyzdobený,	ale	pro	děti	i	vybavený	
maňásky,	 pastelkami,	 papíry,	 křídami…	
i	hadrovou	čarodějnicí.	

Na Svaté hoře
	 Za	 Milešínem	 se	 dostaneme	 na	 tzv.	
Císařskou	 cestu.	 Dnes	 je	 to	 jen	 místní	
asfaltka	k	chatám	a	přes	lesy	Svaté	hory,	
ale	vede	ve	stopě	dřívější	hlavní	„silnice“	
z	Velké	Bíteše	do	Nového	Města.	Pozdější	
moderní	silnice	uhnula	jižnějším	směrem	
na	Křižanov	a	Žďár,	a	klid	Svaté	hory	tak	
zůstal	dnešního	 ruchu	ušetřen.	Na	zdej-
ších	 cestách	 narazíme	 záhy	 na	 okružní	
Naučnou stezku Svatá hora.	 Je	 dost	
dlouhá,	 ale	 aspoň	 v	 části	 nás	 může	 do-
vést	k	zajímavým	místům	této	části	pole-
sí.	Např.	taková	obnovená	Haugwitzova 
studánka	 je	 připomínkou	 doby,	 kdy	 re-
gion	 spravovaný	 ze	 zámku	 Osová	 patřil	
až	do	2.	světové	války	ke	statkům	rodu	
Haugwitzů,	toho	času	se	sídlem	v	Náměš-
ti	nad	Oslavou.	Podstatně	staršího	data	
je	 pak	 tvrziště	 zvané	 Rohy,	 které	 bylo	
osídleno	snad	někdy	před	husitskými	vál-
kami.	Kousek	od	této	lesní	křižovatky	je	
však	i	pramen potoka Halda,	jehož	horní	
tok	jsme	dosud	sledovali.	
	 Sotva	900	m	od	hájovny	Na	Rozích	mů-
žeme	navštívit	ještě	jeden	významný	pra-
men – Bílého potoka.	 Zde	 začíná	 svou	
cestu	končící	až	ve	Veverské	Bítýšce.	Pra-
men	 je	 hezky	 označen,	 bohužel	 nyní	 les	
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HOrNí lIBOCHůVKA
na kole i pěšky bítešSkými horami

Vladimír Vecheta

Borovník – naučné a vzdělávací hřiště.

Perníková chaloupka.
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okolo	něj	zmizel	a	čeká	ho	nová	výsadba.
	 500	m	nad	pramenem	staneme	na	vr-
cholku	Svaté hory.	Toto	místo	bývá	spo-
jeno	 se	 životem	 sv.	 Zdislavy.	 Není	 divu,	
jsme	na	dohled	od	 jejího	rodného	Křiža-
nova.	Snad	je	od	této	souvislosti	odvozen	
název	hory	a	polesí.	I	v	moderní	době	je	
občasným	cílem	poutí	právě	k	této	světi-
ci,	a	tak	temeno	vrcholku	zdobí	dřevěný	
altánek	s	řadou	náboženských	symbolů.	

U Libochůvky
	 Severní	úbočí	Svaté	hory	otáčí	náš	po-
hled	na	zcela	jinou	stranu	–	ke	Žďárským	
vrchům.	A	krajina	se	tu	svažuje	do	údolí	
potoka	Libochůvky.	
	 Sestoupíme	do	vesnice	Heřmanov,	kte-
rá	 je	dalším	klenotem	mezi	udržovanými	
a	 opečovávanými	 obcemi	 regionu.	 I	 ona	
se	právem	pyšní	oceněním,	a	to	dokonce	
nejvyšším	–	v	roce	2017	si	Heřmanov	od-
nesl	1.	místo	v	celostátní	úrovni	soutěže	
Vesnice	roku.	Na	podobě	obce	je	znatelná	
péče	o	veřejné	prostranství.	Širokou	náves	
zdobí	komín	bývalého	lihovaru,	o	čemž	se	
dočteme	na	 informačních	 tabulích	místní	
naučné stezky „Heřmanov“,	 která	 má	
celkem	 šestnáct	 zastávek.	 Byla	 otevře-
na	v	roce	2015	a	mapuje	zajímavá	místa	
v	 obci	 a	 nejbližším	 okolí.	 Na	 návsi	 před	
Jednotou	najdeme	i	sousedskou	knihovnu,	
knihobudku,	kterou	zde	zřídili	dávno	před-
tím,	podobné	se	objevily	i	např.	v	Tišnově.
	 Důležitou	 zastávkou	 v	 Heřmanově	 je	
i	Eko farma Zelené údolí.	Rodinná	ze-
mědělská	farma	hospodařící	v	eko	režimu	
a	zabývá	se	především	chovem	masného	
plemene	ovce	Suffolk,	jelena	evropského,	
daňka	skvrnitého	a	produkcí	ryb	na	pěti	
rybnících.	 Farma	 nabízí	 hostům	 kromě	
zemědělských	produktů	 i	 ubytování,	 od-
počinek	a	relaxaci.	
	 Na	 konci	 Nové	 Vsi	 narazíme	 na	 ces-
tovní	 „kuriozitu“.	Zrezivělé	silniční	uka-
zatele	 určují	 směr	 do	 Dolní	 Libochové	
a	do	Meziboří.	Motorista	opatrný	na	své	
vozidlo	však	záhy	zjistí,	že	tudy	takříka-
jíc	 „cesta	nevede“.	No,	 cesta	 tudy	vede,	
ale	 minulým	 silničním	 správám	 zřejmě	
tyto	spojnice	nestály	za	udržování	asfaltu	
natolik,	že	na	obou	směrech	fakticky	sil-
nice zanikly.	Autem	si	tu	troufnou	projet	
jen	místní.	Pro	nás,	pěší	nebo	cyklisty,	je	
to	dostačující	polní	a	lesní	cesta.	
	 To	 už	 se	 ovšem	 ocitneme	 na	 území	
ORP	 Bystřice,	 kam	 Meziboří	 jako	 část	
městyse	 Strážek	 patří.	 Meziboří	 má	
zvláště	malebnou	polohu	na	obou	březích	
protáhlého	rybníka,	který	zaplnil	většinu	
údolí	 Libochůvky.	 Opět	 zde	 potkáváme	

žlutou	 turistickou	 značku,	 kterou	 jsme	
opustili	 před	 Vidonínem	 a	 která	 vede	
lučinatým	 údolím	 proti	 proudu	 potoka.	
Na	 levém	 břehu	 rybníka	 nelze	 minout	
farmu	 Vařejkův dvůr.	 Hospodařící	 ro-
dina	 navazuje	 na	 tradice	 předků,	 kteří	
se	 zde	 usídlili	 před	 360	 lety.	 Dnes	 své	
hospodaření	 doplněné	 agropenzionem	
a	 restaurací	 posunuli	 na	 úroveň	 moder-
ního	 ekologického	 zemědělství	 včetně	
produkce	 vlastních	 bio	 mléčných	 výrob-
ků,	medu	 i	sběru	 léčivých	rostlin.	Tahle	
oáza	stojí	za	doporučení.	Hlavně	proto,	že	
hned	sousední	osada	s	poutavým	názvem	
Krčma	 už	bohužel	 žádnou	nenabízí.	Ně-
kdejší	 zájezdní	hostinec	na	císařské	sil-
nici	z	Tišnova	do	Nového	Města	sice	stojí,	
hosty	už	dávno	žádné	nevítá.	

Mitrovskými alejemi 
	 Zajímavostí,	 kterou	 je	 ale	 Krčma	
proslulá,	 je	 lipová alej	 lemující	 silnici	
do	 Strážku.	 Kouzlo	 staletých	 veliká-
nů	 svírajících	 cestu	 řadí	 tento	 přírodní	
skvost	k	nejkrásnějším	alejím	Vysočiny.	
Často	 bývá	 vděčným	 motivem	 umělec-
kých	fotografů.	Aleje	lip,	kaštanů,	javorů	
a	 dalších	 jsou	 vůbec	 charakteristickým	
rysem,	který	v	krajině	zanechala	jako	vý-
raznou	stopu	a	prvek	správa	posledních	
majitelů	 bystřického	 a	 pernštejnského	
panství	–	hrabat	Mitrovských.	Mnohé	ze	
silnic	a	cest	spojujících	Bystřici	s	Rožín-
kou,	 Rozsochami,	 Zvolí	 nebo	 Moravcem	
jsou	 nezaměnitelně	 lemovány	 liniemi	
stromových	 pamětníků	 i	 nových	 citli-
vě	 doplňovaných	 stromů.	 Obdobné	 jako	
u	 Krčmy	 najdeme	 stromořadí	 spojující	
někdejší	 dvůr	 Podmitrov	 se	 zámečkem	
Mitrov,	kam	se	za	chvíli	dostaneme.	
	 Krčma	 leží	 na	 úzké	 šíji	 mezi	 dvěma	
údolími	–	Libochůvky	a	Loučky,	které	se	
tu	potkávají	na	vzdálenost	sotva	jednoho	
kilometru	vzdušnou	čarou,	aby	se	znovu	
rozdělily	a	své	vody	spojily	až	v	Dolních	
Loučkách.	 V	 hlubokém	 údolí	 Loučky	
v	sevřených	meandrech	leží	dvůr	Podmi-
trov.	Dnes	je	to	známé	a	využívané	rekre-
ační	 středisko,	 u	 kterého	 provozovatelé	
farmaří,	a	tak	spojují	zájem	hlavně	mlad-
ších	návštěvníků	po	kontaktu	s	chovaný-
mi	zvířátky	v	malé	„minizoo“.	Typickými	
jsou	tu	hlavně	plemena	domácích	prasat,	
ale	uvidíte	tu	i	ovce,	kozy,	ptactvo	a	malé	
stádo	skvrnitých	daňků.
	 Na	 kopečku	 nad	 Podmitrovem	 najde-
me	 Mitrov.	 Tento	 název	 se	 týká	 dvou	
objektů.	Nad	údolím	to	 jsou	 ještě	v	 lese	
schované	 ruiny	někdejšího	hradu	 jedno-
ho	 z	 předků	 rodu	 Tasovců	 –	 Demetera	
z	Bukové.	A	o	kus	dál	u	osady	romanticky	
vyhlížející	zámeček.	Ten	je	ale	v	součas-
né	době	znám	a	využíván	jako	domov	pro	
seniory.	 Mimochodem,	 název	 nemá	 nic	
společného	s	Mitrovskými,	o	kterých	už	
byla	 řeč.	 Moderní	 návštěvník	 sem	 však	
míří	především	na	velkofarmu	Mitrovský 
dvůr.	 Ta	 zde	 vyrostla	 v	 posledních	 dva-
ceti	 letech	a	 zaměřuje	 se	na	 chov	 skot-
ského	 plemene	 skotu	 Aberdeen	 Angus.	
Na	 návštěvníky	 pamatuje	 farma	 restau-
rací,	 prodejnou	 místní	 produkce	 masa	
i	oblíbenými	cowboyskými	show.	
	 Od	Mitrova	to	máme	k	nejbližší	vlako-
vé	stanici	do	Rožné	cca	5	km	přes	Bukov,	
o	 jehož	 zajímavostech	 si	 napíšeme	 zase	
někdy	příště.

Foto: Vladimír Vecheta
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Zřícenina hradu Mitrov.

Heřmanov – Zelené údolí.

Lipová alej u osady Krčma.
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	 Zdá	se,	že	léto	je	definitivně	za	námi.	Stejně	jako	minulý	rok	
i	 letos	se	neslo	ve	znamení	rozvolnění	pandemických	opatření.	
V	Jamném	se	tak	ještě	před	prázdninami	dne	26.	6.	2021	mohla	
uskutečnit	tradiční	Jamenská pouť,	tentokrát	pod	záštitou	Spol-
ku K.R.A.J.	Již	druhým	rokem	se	pouť	konala	u	požární	nádrže,	
letos	však	bylo	možné	zachovat	také	dobrý	zvyk	a	zahájit	ji	mší	
svatou,	 respektující	 svátek	 patronů	 unínské	 farnosti	 sv.	 Petra	
a	Pavla.	Poněkud	netradičně	se	mše	nekonala	u	kapličky	na	ná-
vsi,	ale	také	probíhala	v	příjemném	prostředí	u	„Jamenského	ryb-
níka“,	kde	bylo	nachystáno	důstojné	zázemí.	V	době	konání	celé	
akce	se	do	srdcí	mnohých	zaryla	nečekaná	přírodní	katastrofa,	
a	proto	 také	výtěžek	sbírky	konané	při	mši	 svaté	byl	 věnován	
na	pomoc	obcím	na	jihu	Moravy,	postiženým	tornádem.
	 Po	skončení	mše	pokračoval	program,	v	němž	nemohl	chybět	
Jamenský ortel.	Na	 rozdíl	 od	 roku	minulého	 jej	nad	beranem	
vynášel	s	komtesou	také	kníže,	kterému	však	očividně	nepro-
spěla	doba	plná	karantén	a	homeoffice	a	trochu	nám	„přibral“.	
Obecní	 beran	 byl	 potrestán	 za	nepravosti,	 které	 se	 v	 Jamném	
za	poslední	rok	udály,	a	komtesa	s	knížetem	se	vyfotili	se	zájem-
ci.	Následovaly	hry	pro	děti,	které	si	za	účast	vysloužily	pěkné	
odměny,	mezi	jinými	i	krásné	malované	kamínky.	Dospělí	zase	
změřili	své	síly	v	Jamenském trojboji.
	 Kdo	se	her	a	soubojů	nezúčastnil,	mohl	se	v	 teplém	počasí	
zchladit	v	požární	nádrži,	která	byla	s	pomocí	obyvatel	Jamného	
vyčištěná	a	přímo	zvala	ke	koupání.	Pro	osvěžení	bylo	přichys-
táno	také	občerstvení,	nesměly	chybět	chlazené	nápoje	a	zmrz-
lina.	Děti	jistě	nepohrdly	ani	možností	ochutnat	cukrovou	vatu	
či	sladký	popcorn	a	přebytečnou	energii	zase	rychle	spotřebo-
valy	ve	skákacím	hradě.	Obyvatelé	Jamného	se	po	dlouhé	době	
zase	rádi	sešli,	poseděli,	popovídali	a	zatancovali	si.	
	 Jamenský	rybník	lákal	ke	koupání	a	pořádání	akcí	i	po	zby-
tek	léta,	rodáci	z	Jamného	zaznamenali	zájem	o	koupaliště	také	
od	širší	veřejnosti.	Letošní	chladné	počasí	však	častým	vodním	
radovánkám	moc	nepřálo.	Zato	byla	k	několika	menším	akcím	
využita	 budova	 bývalé	 školy,	 kterou	 členové	 Spolku	 K.R.A.J.	
v	průběhu	letních	prázdnin	uklidili.	

	 Nepříznivé	počasí	místní	neodradilo	od	organizace	přátelské-
ho	fotbalového	zápasu	dne	28.	8.	2021	v	rámci	akce	„Jamenský 
táborák“	 k	 příležitosti	 ukončení	 prázdnin.	 Pozvaným	 hostům	
z	Hajánek	a	Železného	se	letos	nepodařilo	své	zástupce	na	hři-
ště	k	Jamenskému	rybníku	vyslat,	netradičně	se	tak	utkaly	dva	
týmy	složené	převážně	z	Jameňáků,	které	však	převálcoval	tým	
složený	z	mladé	generace	z	Tišnova.	Ten	pro	sebe	ukořistil	zlato,	
obvyklá	sestava	z	Jamného	získala	stříbro	a	smíšený	tým	Žízniví	
Spartani	si	odnášel	bronz.	Nesměl	chybět	samozřejmě	přátelský	
fotbalový	zápas	dětí	a	závod	v	koulení	balíků	sena.	V	oblíbeném	
přetahování	lanem	sílu	dětí	podcenili	i	dospělí,	když	je	všechny	
vyzvali	k	zápasu	pouze	ve	dvou.	Děti	slavily	vítězství.	Odpoči-
nout	si	pak	mohly	při	malování	na	trička.	Koho	zápasy	přestaly	
bavit,	mohl	si	vyzkoušet	střelbu	z	luku	či	pistolí,	občerstvit	se	
nebo	jen	tak	posedět	s	přáteli.	I	v	zamračeném	počasí	se	také	
našel	dostatek	odvážlivců,	kteří	změřili	svoji	rychlost	v	překo-
návání	klády.	Nejeden	přitom	skončil	ve	studené	vodě	rybníka.	
Děti	 si	 za	účast	 v	 soutěžích	vysloužily	medaile	 a	pro	 sladkou	
odměnu	si	došly	po	setmění	v	rámci	stezky	odvahy.
	 Uvidíme,	co	přinese	další	vývoj	pandemické	situace.	Věříme,	
že	bude	možné	pořádat	také	Starojamenský den 23. 10. 2021, 
lampionový průvod a zdobení stromečku na sv. Barboru.	Při	
ohlédnutí	za	létem	však	můžeme	říci,	že	jsme	měli	příležitost	si	
v	obtížné	době	alespoň	trochu	oddechnout,	nikoliv	přes	respirá-
tor.	Lze	jen	doufat,	že	pro	pořádání	společenských	a	kulturních	
událostí	brzy	nastanou	lepší	podmínky,	a	to	především	s	ohle-
dem	na	plánované	akce	pro	děti,	jelikož	populace	v	Jamném	se	
již	několikátým	rokem	omlazuje	a	vítání	nových	občánků	je	mož-
né	očekávat	i	v	nejbližší	době.	
	 Za	podporu	Jamenské	pouti	a	Táboráku	patří	dík	všem	spon-
zorům,	ochotným	podpořit	komunitní	 život	 v	naší	malé	dědin-
ce,	tedy	městu	Tišnov,	Bednář	Interier,	Koral,	s.	r.	o.,	Truhlář-
ství	Jiří	Procházka,	E.ON	Česká	republika,	s.	r.	o.,	Občerstvení	
Na	Hrádku,	Allianz	pojišťovna,	a.	s.	–	Richard	Samson	s.	r.	o.,	
Tyco	 Electronics	 Czech	 s.r.o.	 a	 VITAR,	 s.	 r.	 o.,	 a	 samozřejmě	
všem	obyvatelům,	kteří	se	podíleli	na	časově	náročné	organizaci	
těchto	akcí.

OHlÉdNuTí zA lÉTem V jAmNÉm
Alena Kožíková

Jamenský táborák. Foto: Jana Němcová

Pohodové letní setkání. Foto: Jana Němcová
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	 Na	 východním	 okraji	 Českomoravské	
vrchoviny,	 v	 celku	 Křižanovská	 vrchovi-
na,	 podcelku	 Bítešská	 vrchovina,	 10	km	
severně	 od	 Velké	 Bíteše	 a	 15	km	 západ-
ně	 od	 Tišnova	 se	 v	 nadmořské	 výšce	
470	m	 n.	 m,	 rozkládá	 obec	 Níhov.	 Obec	
s	katastrální	rozlohou	5km2	leží	na	samot-
né	západní	hranici	Jihomoravského	kraje.

Střípky z historie obce
	 První	 písemná	 zmínka	 o	 Níhově	 po-
chází	 z	 roku	1349.	 Současný	 znak	 obce	
(dva	rohy	nad	korunou)	vychází	z	pečetě,	
kterou	v	15.	století	využíval	rod	místních	
vladyků.	 Koruna	 ve	 znaku	 představuje	
atribut	sv.	Václava,	patrona	místní	kaple.	
Za	zmínku	stojí	historie	zdejší	školy,	která	
byla	založena	už	v	roce	1822	a	nepřetrži-
tě	 fungovala	 až	 do	 roku	1978.	V	přesta-
věné	budově	školy	funguje	od	roku	1997	
mateřská	škola.	Mezi	historické	události,	
které	 se	 nesmazatelně	 vryly	 do	 historie,	
patří	využití	Níhovského	tunelu	za	2	svě-
tové	války	jako	jedné	z	částí	továrny Dia-
na	na	výrobu	trupů	a	křídel	stíhaček	Me-
sserschmitt	Bf	109.	Stopy	po	továrně	jsou	
v	 okolní	 krajině	 patrné	 dodnes.	 Od	 roku	
1992	je	Níhov	samostatnou	obcí	a	od	roku	
2005	náleží	k	Jihomoravskému	kraji.

V srdci přírody 
	 Obcí	Níhov	protéká	říčka	Halda,	která	
se	klikatí	krásným	údolím	a	na	jeho	kon-
ci	se	vlévá	do	říčky	Libochůvka.	Na	toku	
říčky	Halda	se	nacházejí	čtyři	větší	rybní-
ky,	Litorál,	Níhovský,	Porupkův,	Halda.	
	 V	 okolí	 obce	 je	 i	 několik	 nebeských	
rybníčků	 a	 nádrží.	 Níhovský	 rybník	 pa-
tří	 mezi	 největší	 rybníky	 na	 Tišnovsku	
a	 je	 v	 létě	 hojně	 využíván	 ke	 koupání	
a	rekreaci,	 jak	místními	obyvateli,	 lidmi	
z	okolních	vesnic,	tak	turisty	a	rekreanty,	

kteří	 zde	vlastní	nebo	pronajímají	 chaty	
v	místní	velké	chatové	oblasti.	U	rybníka	
je	přes	letní	sezónu	provozován	„kiosek“,	
který	 návštěvníkům	 nabízí	 možnost	 po-
sezení	 s	 přáteli	 u	 základního	 rychlého	
občerstvení.	Na	své	si	přijdou	i	děti,	pro	
které	jsou	zde	houpačky	a	prolézačky.
	 Příznivci	 biologie	 mohou	 v	 okolí	 ob-
divovat	 přírodní	 památku	 Pláně	 v	 obci	
Kuřimská	 Nová	 Ves	 nebo	 tzv.	 Rojetín-
ský hadec,	východně	od	obce	Rojetín	se	
vyskytuje	 populace	 kriticky	 ohroženého	
sleziníku	 nepravého	 (Asplenium	 adulte-
rinum).	 Pro	 mineralogy	 může	 být	 okolí	
Níhova	 lákavým	 nalezištěm minerálů	
zvětralin,	 zejména	 opálů.	 Pro	 turisty	 je	
bezesporu	 lákavé	 nádherné	 údolí	 tří	 ří-
ček,	Haldy,	Libochůvky	a	Loučky.	
	 V	 okolí	 Níhova	 lze	 nalézt	 desítky 
uměleckých děl	 –	 kříže,	 křížovou	 ces-
tu,	sochy,	boží	muky,	kované	občerstvení	
a	další.	Většina	z	nich	je	dílem	místního	
velmi	 významného	 uměleckého	 sochaře	
pana	Lubomíra Laciny,	který	již	desítky	
let	vytváří	umělecky	hodnotná	a	do	příro-
dy	velmi	citlivě	zasazená	díla.	
	 Za	 zmínku	 stojí	 i	 arboretum	 u	 sochy	
sv.	Zdislavy	s	různými	druhy	dřevin,	kte-
ré	bylo	vysazeno	v	roce	2019	za	účelem	
budoucího	 vzdělávání	 dětí	 a	 mládeže	
a	 bude	 postupně	 doplňováno	 naučně-
-vzdělávacími	prvky.	Okolí	obce	Níhov	je	
dlouhodobě	oblíbené	mezi	 turisty	a	cyk-
listy	 vyhledávajícími	 klid	 a	 odpočinek	
v	krásné	přírodě.

Život v obci
	 Dnešní	 Níhov	 představuje	 104	 domů,	
s	 téměř	 250	 trvale	 žijícími	 obyvateli	
a	v	chatové	oblasti	čítá	dalších	70	objek-
tů.	Většina	stálých	obyvatel	obce	dojíždí	

do	 zaměstnání	 do	 měst,	 Tišnova,	 Velké	
Bíteše,	 Kuřimi	 a	 Brna.	 V	 naší	 obci	 žije	
mnoho	mladých rodin s dětmi,	které	zde	
nalezly	 klidné	 a	 bezpečné	 útočiště	 pro	
výchovu	dětí.	Zdejší	krásná	krajina	není	
narušována	vlivem	velkoměsta	a	vlivem	
komunikací	s	přebujelou	dopravou,	ale	je	
stále	 relativně	 snadno	 dostupná	 z	 měs-
ta	Brna	a	dalších	měst	v	okolí.	V	obci	je	
základní	 občanská	 vybavenost,	 dětská	
hřiště,	víceúčelové	hřiště,	mateřská	ško-
la,	 kulturní	 dům,	 výletiště,	 sportoviště,	
hospoda	a	občerstvení	Kiosek	u	rybníka.	
Dále	je	v	obci	základní	obslužná	vybave-
nost,	jako	maloobchod	smíšeným	zbožím	
a	vybrané	řemeslné	služby	(zámečnictví,	
pila).	Místní	vodovod	a	kanalizace	s	ČOV	
je	provozovaná	obcí	Níhov.
	 Pro	naši	obec	je	také	charakteristický	
čilý kulturní a spolkový život.	Za	pořá-
dání	akcí	pro	děti	i	dospělé	patří	díky	spol-
kům	 v	 obci	 (Sbor	 dobrovolných	 hasičů,	
Spolek	níhovských	žen,	spolek	Níhovský	
triatlon	 z.	 s.	 a	 obec	Níhov).	Mezi	nejvý-
znamnější	 pořádané	 akce	 patří	ostatky, 
tříkrálová sbírka, dětský karneval, den 
matek, dětský den, letní folkový festi-
val, posezení s cimbálovou muzikou, 
dětský rybářský den, Svatováclavská 
pouť	 se	 zvěřinovými	hody,	dílničky pro 

děti	s	lampionovým	průvodem, mikuláš-
ská nadílka, Svatoštěpánské koledo-
vání	a	další	zajímavé	akce.	K	pořádaným	
sportovním	akcím	patří	 fotbalové	 turna-
je,	hasičské	soutěže,	turistické	pochody,	
tenisové	turnaje	a	od	roku	2014	i	Níhov-
ský triatlon.	Letos	proběhl	již	osmý	roč-
ník	 této	 soutěže	 (www.nihovskytriatlon.
cz).	 V	 blízkém,	 ale	 i	 vzdálenějším	 okolí	
je	 známou	 sportovní	 soutěží.	 Hrdí	 jsme	
i	na	náš	místní pěvecký sbor.
	 Na	 závěr	 si	 dovoluji	 pozvat	 čtenáře,	
aby	 se	 vypravili	 objevit	 krásu	 západní-
ho	 Tišnovska	 a	 přijali	 srdečné	 pozvání	
na	 některou	 z	 pořádaných	 kulturních	
či	 sportovních	akcí	 v	Níhově	a	 okolních	
krásných	obcích.	

Foto: archiv obce

NíHOV
Jan Dvořáček, starosta obce

Pouťová mše.

Ostatky.

Níhovský triatlon.
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	 DSO	Tišnovsko	bylo	v	rámci	žádosti	o	dotaci	operačního	pro-
gramu	Životní	prostředí,	prioritní	osa	3,	specifický	cíl	3.2.	Zvý-
šit	podíl	materiálového	a	energetického	využití	odpadů,	výzva	č.	
126,	opět	pro	své	obce	úspěšné.	Na	projekt	s	názvem:	„Rozšíře-
ní systému pro oddělený sběr odpadů na Tišnovsku“	získalo	
v	roce	2020	dotaci	ve	výši	7	482	522,63	Kč.	Projekt	řeší	poří-
zení	nádob	a	velkoobjemových	kontejnerů	určených	ke	třídění	
odpadů.	Některé	obce	se	rozhodly	zavést	svoz	tříděných	odpadů	
(papír,	plast,	bioodpad)	formou	door-to-door.	Některé	chtějí	pou-
ze	rozšířit	systém	separace	odpadů	pomocí	sběrných	hnízd	tak,	
aby	se	zkrátila	docházková	vzdálenost	i	počet	obyvatel	na	jed-
no	 separační	 hnízdo.	 Realizace	 tohoto	 projektu,	 kterého	 cel-
ková	částka	po	ukončení	výběrového	řízení	činí	9	065	241	Kč,	
se	týká	území	obcí	Borač,	Březina,	Dolní	Loučky,	Doubravník,	
Horní	Loučky,	Hradčany,	Kaly,	Katov,	Kuřimská	Nová	Ves,	Lom-
nice,	Lomnička,	Maršov,	Nedvědice,	Olší,	Předklášteří,	Rašov,	
Skalička,	 Synalov,	 Štěpánovice,	 Tišnov,	 Vohančice	 a	 Vranov.	
V	rámci	projektu	bude	pořízeno	2	614	ks	nádob	o	objemu	120	l	
(papír,	plast,	bioodpad,	oleje	a	tuky),	3	762	ks	nádob	o	objemu	
240	l	(papír,	plast,	bioodpad,	oleje	a	tuky),	5	ks	nádob	o	objemu	
770	l	s	horním	výsypem,	264	ks	nádob	o	objemu	1	100	l	s	hor-
ním	výsypem	a	jedna	nádoba	se	spodním	výsypem,	jedna	nádoba	
o	objemu	2	150	l	se	spodním	výsypem.	Rozhodnutím	hodnoticí	
komise	o	výběru	dodavatele	pro	I.	část	veřejné	zakázky	na	do-
dávku	nádob	byla	vybrána	firma	MEVA-TEC,	s.	r.	o.,	se	sídlem	

v	Roudnici	nad	Labem,	IČ	62742051.	Dodavatelem	druhé	části	
veřejné	zakázky,	rovněž	vyhlášené	na	jaře	tohoto	roku,	kterou	
je	dodávka	velkoobjemových	kontejnerů,	je	firma	KOVOK	kon-
tejnery	s.	r.	o.,	IČ	04639642	se	sídlem	v	Jeseníku.	
	 Realizace	veřejné	zakázky	v	rámci	výběrového	řízení	na	do-
davatele	projektu	byla	sice	započata	v	únoru	2021,	díky	admi-
nistrativním	procesům	SFŽP	ČR	a	nutnosti	dodržení	podmínek	
a	správnosti	postupů	zadavatele	ve	výběrovém	řízení	dle	záko-
na	č.	134/2016	Sb.,	o	zadávání	veřejných	zakázek,	byly	kupní	
smlouvy	s	vybranými	dodavateli	podepsané	teprve	v	srpnu	toho-
to	roku.	Doba	realizace	projektu,	resp.	lhůta	pro	dodání	všech	
dodávek,	představuje	120	dní	od	účinnosti	kupních	smluv.	Cel-
kové	 způsobilé	 výdaje	 na	 realizaci	 projektu	 byly	 po	 ukončení	
veřejné	 zakázky	 ve	 výši	 8	 802	 967,80	Kč,	 nezpůsobilé	 výdaje	
262	 273,55	Kč.	 Vlastní	 zdroje	 spolufinancování	 při	 15	%	 tedy	
činí	1	320	445,17	Kč.	Těšíme	se,	že	slib	dodat	občanům	v	našem	
regionu	i	ve	městě	Tišnov	možnost	rozšířeného	třídění	odpadů	
do	konce	roku	2021	bude	dodržen.	

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci 
operačního programu Životní prostředí.

tišnovSKo

rOzŠířeNí SYSTÉmu PrO OdděleNý SBěr OdPAdů
Miriam Jedličková

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

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

  Koupím lesní pozemky v okolí Tišnova. I vytěžené, 
napadené kůrovcem, svahy apod. Tel. 603 179213, zby-
nek.safranek@seznam.cz.

  Prodám jablka z malého rodinného sadu. Odrůdy Ru-
bín, Šampion a Idared. Pavel Pololáník, Horní Loučky. 
Tel. 776 116 612.

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

  Koupíme 2+1 nebo 3+1 v Tišnově. Tel. 604 508 585.

  Hledáme dům na Tišnovsku. Tel. 603 889 769.

  Koupím byt v Tišnově a okolí velikosti 1+1 nebo 2+1. 
Telefon: 604 917 068.

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

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

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

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

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

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

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

  Výroba a opravy kytar, ukulelí, servis houslí a akor-
deonů, kytaron.cz. P. Konečný, Brno, Řečkovice, Vráno-
va 173, tel. 733 519 786.

inZerce
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INZERCE

  Koupím chalupu do 30 km od Tišnova.
 Tel. 725 002 155.

  zkušená VŠ (pedagogická fakulta) doučí vaše dítě 
učivo základní školy, připraví na přijímací zkoušky na SŠ 
(ČJ, M), připraví studenty na maturitu z ČJ, popř. AJ. Na-
bízím kvalitní výuku v Tišnově a blízkém okolí. Kontakt: 
Mgr. Světlana Macháčková, tel. 720 025 371, popř. mail: 
svetlana.machackova@seznam.cz

  PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o., středisko Tiš-
nov – hledáme kolegu na pozici projektant. Budete se 
podílet na přípravě vodohospodářských projektů (vodo-
vody, kanalizace, čistírny odpadních vod, hospodaření 
s dešťovými vodami).

  Požadujeme středoškolské nebo vysokoškolské vzdě-
lání (výhodou je stavební, příp. vodohospodářské za-
měření), znalost práce na PC, AutoCAD, samostatnost, 
zodpovědnost. ŘP sk. B je výhodou.

  Dále hledáme spolupracovníka se znalostí polského 
jazyka pro zakázky v Polsku.

  V případě zájmu nás kontaktujte a zašlete svůj životopis 
na petra.bockova@provod.cz, tel. 549 259 540.
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	 „V září vyvolávám filmy z prázdnin“,	 tak	 zní	 popěvek	 Mistra	
K.	Gotta.	Dnes	však	digitální	současnost,	až	na	výjimky,	svěřila	
část	fotografického	procesu	specializovaným	fotolabům.	Pro	jed-
nu	z	nejmasovějších	zálib	současnosti	je	charakteristické,	že	má	
potřebu	okamžiky	života	kolem	sdílet	s	širším	kruhem	zájemců.
	 Je	však	aktuální	pravda,	že	všechny	veřejné	kulturní,	spor-
tovní	 i	 fotografické	prezentace	dostaly	nedávno	povinný	 roční	
oddechový	čas.	S	nadějí,	že	nastupující	letošní	podzim	nenarazí	
na	 dveře	 pro	 kulturu	 zavřené,	 připravuje	 Klub	 přátel	 fotogra-
fie	dílčí	výstavní	akce.	Jelikož	tuto	malou	Galerii na schodech	
na	Bezručově	ulici	chystá	do	budoucna	využívat	ve	větším	roz-
sahu,	došlo	v	ní	nově	k	 rozšíření	 výstavní	kapacity	 i	k	dílčím	
úpravám	 interiéru.	 Sloužit	 bude	 jak	 ukázkám	 amatérské,	 tak	
profesionální	fotografie.	Volně	přístupná	je	pět	dní	v	týdnu	s	vý-
jimkou	sobot	a	nedělí.
	 Od 15. září	 nabídne	 k	 zhlédnutí	 soutěžní	výběr fotografií 
členů fotoklubu,	s	 jehož	výsledky	budou	 jeho	zástupci	sezná-
meni	4.	září	v	Hronově.
	 Od 27. října	do	konce	roku	vystřídá	klubovou	výstavu	autor-
ská výstava člena klubu Miloše Bučka.

SpolKový život

fOTOgrAfICKý POdzIm
Miloš Buček

Galerie na schodech. Foto: M. Buček 

	 Stále	 se	můžete	 zapojit	 do	 letošních	 soutěží	 o	nejkrásnější	
stromy	a	květinové	výzdoby,	které	zdobí	Vaši	předzahrádku,	za-
hradu	či	balkon.	Své	příspěvky	můžete	zasílat	Ekoporadně	Tiš-
novsko	do 10. října,	a	to	do	následujících	soutěžních	kategorií:
1. O nejkrásnější strom ve městě
	 a)		strom	 na	 soukromé	 zahradě/pozemku	 v	 katastru	 města	

Tišnova
	 b)		strom	ve	veřejné	zeleni	města	Tišnova

2. O nejkrásnější venkovní květinovou výzdobu v kategoriích
	 a)	okna	a	balkony
	 b)	předzahrádky	

	 Přihlášky	do	soutěže	zasílejte	na	e-mailovou	adresu	ekoporad-
na@tisnovsko.eu	 nebo	 do	 zprávy	 na	 facebookové	 stránky	 Eko-
poradny.	V	přihlášce	uveďte	jméno	osoby,	která	květiny	pěstuje,	
i	jméno	navrhovatele	do	soutěže	a	také	adresu,	na	níž	se	soutěžní	
prvek	nachází.	Kvalitní	fotografie	dodávejte	v	digitální	podobě.
	 Soutěžní	příspěvky	budou	vystaveny	od 18. října do 5. lis-
topadu	na	náměstí	28.	října,	č.p.	28,	v	průjezdu	u	lékárny	Ar-
nika.	Na	 tomto	místě	můžete hlasovat vhozením	hlasovacího	
lístku	do	poštovní	schránky	Ekoporadny.	Hlasovat	bude	možné	
i	na	naší	facebookové	stránce.
	 Slavnostní vyhlášení	 proběhne	 8. listopadu od 17 hodin 
v sálu Městské knihovny Tišnov	spolu	s	předáním	cen	a	krát-
kou	přednáškou.
	 Máte-li	 jakékoliv	dotazy	k	soutěži,	obraťte	se	na	Ekoporad-
nu	Tišnovsko,	rádi	Vám	pomůžeme.	Otevírací	doba	Ekoporadny	
je	každý	čtvrtek	od	14	do	18	hodin,	tel.	723	543	910,	webová	
adresa	 http://ekoporadna.tisnovsko.eu,	 Facebook	 Ekoporadna	
Tišnovsko.
	 Soutěž	 probíhá	 ve	 spolupráci	 s	 Komisí	 životního	 prostředí	
města	Tišnova	a	s	finanční	podporou	města	Tišnova	v	rámci	do-
tační	podpory	v	oblasti	životního	prostředí	pro	rok	2021.

SOuTěže eKOPOrAdNY jeŠTě NeKONčí
Tereza Karasová

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu.
Foto: archiv Ekoporadny
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	 V	měsíci	srpnu	jsem	navštívil	včelaře	
Oldřicha	 Procházku	 v	 Šerkovicích,	 kte-
rý	 je	 členem	 ZO	 ČSV	 Tišnov.	 Rád	 pře-
dává	 zkušenosti	 začínajícím	 včelařům.	
O	 včelstva	 pečuje	 plných	 šedesát	 dva	
let	a	v	současné	době	jeho	hospodářství	
tvoří	 třicet	 včelstev.	 Patří	 mezi	 největší	
chovatele	včel	na	Tišnovsku.	Byl	prvním	
v	 organizaci,	 který	 začal	 včely	 chovat	
v	 nástavkových	 úlech.	 V	 letošním	 roce	
oslavil	 v	 červenci	 osmdesátku.	 Je	 dlou-
holetým	 včelařským	 důvěrníkem	 v	 obci	
Šerkovice.	Do	dalších	let	přejeme	pevné	
zdraví	a	radost	ze	svých	včeliček.
	 Byl	jsem	překvapen,	co	před	jeho	včel-
nicí	kvete	a	v	korunách	stromů	bzučí.	Do-
zvěděl	jsem	se,	že	je	to	evodie	–	Tetradium	
–	včelařský	strom.	Semínka	vysel	v	roce	
1991.	 Dnes	 jsou	 to	 stromy	 pěkného	
vzrůstu	a	plné	květů.	Co	jsem	se	o	tom-
to	stromě	dozvěděl?	Evodie	je	atraktivní	
opadavý	strom,	který	pochází	z	východní	
Asie.	 Dorůstá	 do	 výšky	 několika	 met-

rů.	 Rostlina	 je	 mrazuvzdorná.	 Rozkvétá	
na	přelomu	července	a	srpna.	Je	vynikají-
cí	tím,	že	kvete	v	podletí,	kdy	včely	mají	
nedostatek	pastvy.	V	jejich	květenstvích	
jsou	 poupata	 různého	 stáří,	 rozkvétají	
postupně	po	dlouhou	dobu.	Rozmnožuje	
se	semeny,	ale	klíčivost	bývá	problémová	
a	také	řízkováním.	Na	Tišnovsku	snad	ta-
kové	stromy	nemáme.

Foto: Josef Permedla

Co je to mužský kruh?
	 Mužský	 kruh	 je	 místo,	 ve	 kterém	 se	
schází	 muži,	 aby	 společně	 vytvořili	 bez-
pečný	prostor	pro	sdílení	svých	příběhů,	
pocitů	i	emocí.	Bezpečí	je	zde	velmi	důle-
žité,	jenom	díky	němu	se	můžeme	uvolnit	
a	dát	průběh	svým	radostem	i	starostem	
s	vědomím,	že	nebudeme	nikým	souzeni.
	 Dnešní	 společnosti	 mužů	 chybí	 mož-
nost	vzájemné	podpory	na	hlubší,	 léčivé	
úrovni.	Poplácání	po	zádech	či	přitakání	
starostem	 sděleným	 u	 piva	 má	 samo-
zřejmě	 svůj	 velký	 význam,	 nedává	 však	
muži	 takový	 pocit	 sounáležitosti	 jako	
sdílený	 prožitek.	 Život	 muže	 se	 skládá	
ze	 situací,	 které	 ho	 posílily,	 nebo	 zrani-
ly.	To,	 co	 jeden	muž	prošel	 s	posíleným	
sebevědomím,	 například	 ztráta	 zaměst-
nání,	 partnerky,	 smrti	 blízkého,	 může	
u	druhého	znamenat	vytlačení	situace	ze	
své	paměti,	nepřiznané	trauma,	točení	se	
v	kruhu.	A	vůbec	nemusí	platit,	že	muž,	

jehož	 firma	 si	 úspěšně	 vede	 na	 trhu,	 je	
stejně	tak	úspěšný	ve	vztahu	ke	své	rodi-
ně.	Každý	muž	je	něčím	jedinečný	a	může	
se	o	to	podělit.	A	ostatní	účastníci	kruhu	
z	tohoto	sdílení	čerpají.
	 Mužský	kruh	je	místem	pravdy.	Je	pro	
ty,	kteří	 chtějí	 rozvíjet	 své	mužské	kva-
lity,	 ke	 kterým	 patří	 síla,	 rozhodnost,	
autorita,	ale	 také	soucit,	pokora	a	ohle-
duplnost.	 Právě	 celistvost	 dělá	 muže	
ryzím	 mužem	 bez	 naučených	 programů	
a	 masek	 (macho,	 mudrc,	 svatý,	 hodný	
kluk…).
	 Sdílení	 v	 kruhu	 pochází	 z	 indiánské-
ho	 councilu,	 takzvaného	 poradního	 kru-
hu.	Moudrost	 starších	kultur	přenesená	
do	dneška	umožňuje	rozpomenout	si,	kdo	
vlastně	jsme.	Umožňuje	nám	uvědomit	si	
hodnoty,	které	život	muže	naplňují.	Muž-
ský	kruh	je	prostorem,	ve	kterém	je	mu	
umožněno	 vypnout	 z	 absurdních	 tlaků	
a	 marketingového	 našeptávání	 moder-

ního	světa.	Vždyť	co	 je	krásnějšího,	než	
když	muž	dostane	vizi.	Jeho	loď	se	nepo-
hupuje	bezcílně	v	bezvětří,	jeho	loď	pluje	
s	plnými	plachtami	jasným	směrem.
	 Mužské	kruhy	se	pořádají	po	celé	Čes-
ké	i	Slovenské	republice.	Od	měsíce	září	
se	každý	sudý	týden	konají	pravidelná	se-
tkání	mužů	v	kruhu	i	v	Tišnově.	Přijďte.

Místo:	šatna	herců	v	Kině	Svratka
Datum	a	čas:	úterý	od	19.00	hod.
Na	setkání	se	 těší	 Jan	Vymětal	a	Lukáš	
Matěna,	průvodci	s	výcvikem	i	s	několi-
kaletou	praxí	v	MK	v	Brně.

Kontakty:
jan@janvymetal.cz,
lukas.matena@gmail.com
tel.	777	422	456,	733	431	968

SpolKový život

ŠerKOVICKý VčelAř A eVOdIe
Josef Permedla

mužSKÉ KruHY V TIŠNOVě
Jan Vymětal 

Oldřich Procházka z Šerkovic pod evodií.Evodie neboli včelařský strom.
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	 Kdykoliv	 narazím	 na	 informace	 o	 vý-
znamných	 osobnostech	 minulosti,	 vždy	
žasnu,	jaký	rozsah	činnosti	tito	lidé	měli.	
Říká	se	o	nich	„to	byl	renesanční	člověk“	
čili	 osoba	 mnoha	 zájmů	 a	 dovedností.	
Takto	mám	v	paměti	zapsánu	i	generaci	
mého	otce:	každý	z	jeho	vrstevníků	se	za-
býval	mnoha	druhy	sportu	a	k	tomu	při-
dávali	 ještě	 hudbu,	 divadlo	 či	 skauting,	
o	vlastních	profesích	nemluvě.	Dnes,	kdy	
vše	 skomírá	 na	 úbytě,	 by	 podobní	 nad-
šenci	 byli	 potřební	 jako	 sůl,	 ale	 je	 jich	
spíš	 jen	 jako	 šafránu.	 Jedním	 z	 posled-
ních	takových	mohykánů	je	Jan Vaščák.
	 Vypravil	 jsem	 se	 za	 ním	 do	 Lomnice,	
kde	 celý	 život	 pracoval	 a	 kde	 již	 dlouho	
také	 bydlí.	 Známe	 se	 ze	 sportu	 od	 dět-
ských	 let,	 a	 přestože	 v	 poslední	 době	 se	
vnímáme	už	jen	zpovzdálí,	domníval	jsem	
se,	že	mám	základní	povědomí	o	veškerém	
jeho	počínání	a	že	si	k	tomu	jen	doplním	
pár	drobností.	Spletl	jsem	se.	Jeho	aktivit	
bylo	mnohem	více	a	s	rostoucím	časem	na-
šeho	povídání	úměrně	narůstal	i	můj	obdiv.	

Sport
	 Jan	Vaščák	se	narodil	v	roce	1954	a	vy-
růstal	v	Doubravníku.	„Táta byl fotbalový 
trenér a brával mne od malička na hřiště, 
kde jsem se proháněl s míčem mezi dospělý-
mi chlapy,“	vrací	se	Honza	do	dětství.	Žá-
kovská	 družstva	 ale	 Doubravník	 neměl,	
takže	 skutečných	 zápasů	 se	 dočkal	 až	
po	přestěhování	do	Tišnova	v	roce	1966.	
Dorostenecký	 věk	 strávil	 v	 barvách	
Zbrojovky	 Brno,	 při	 čekání	 na	 studium	
působil	 i	 v	 týmu	 Lokomotivy	 Olomouc.	
Po	 vojně	 zakotvil	 v	 Kuřimi,	 která	 hrála	
vyšší	soutěž	než	zdejší	Baník,	ale	kariéru	
uzavřel	až	po	třicítce	přece	 jen	v	Tišno-
vě.	K	fotbalu	si	přidával	i	tenis,	a	dokud	
tu	 existoval	 závodní	 hokej,	 trávil	 zimu	
v	dresu	a	na	bruslích.	

Studium
	 Maturoval	 na	 tišnovském	 gymnáziu	
v	roce	1974	a	měl	zájem	o	studium	uči-
telství	 tělesné	 výchovy.	 V	 Olomouci	 se	
otevíral	nový	směr	pro	učitele	od	druhé-
ho	stupně	základních	až	po	střední	školy,	
který	v	Brně	ještě	nebyl.	Na	studia	se	ale	
Honza	 nedostal	 a	 po	 práci	 ve	 slévárně	

olomoucké	 Sigmy	 přišly	 dva	 roky	 vojny	
na	 Slovensku.	 Při	 návratu	 do	 civilu	 už	
výše	 zmíněný	 typ	 studia	 nenabízela	 jen	
Olomouc,	takže	obor	tělesná	a	branná	vý-
chova	vystudoval	v	Brně.	Již	jako	student	
trávil	praxi	na	 lomnickém	učilišti,	vypo-
máhal	 tu	coby	 instruktor	při	 lyžařských	
kurzech.	Navázaná	spolupráce	pak	před-
určila	celý	jeho	profesní	život.	

Učitel a ředitel
	 Začínal	na	lomnickém	zámku	na	učilišti	
patřícímu	 Jednotě.	 Časem	 se	 tu	 vytvořila	
samostatná	čtyřletá	rodinná	škola	zaměře-
ná	na	gastronomii	 a	ukončená	maturitou	
(dnešní	hotelová	škola	Fortika)	a	část	kan-
torů	včetně	Jana	Vaščáka	přešla	postupně	
ze	zámku	právě	sem.	V	době,	kdy	rozjížděl	
podnikání,	omezil	práci	ve	škole	jen	na	dva	
dny	v	týdnu,	nicméně	učil	nepřetržitě	a	po-
stupně	 se	 vrátil	 zpět	 k	 plnému	 úvazku.	
V	obou	školách	odsloužil	–	půl	na	půl	–	pl-
ných	třicet	let.	Když	se	v	roce	2011	uvolni-
lo	v	Lomnici	místo	ředitele	základní	školy,	
nabídli	mu,	aby	se	přihlásil	do	konkurzu.	
Uspěl	a	kariéru	uzavřel	deseti	lety	v	ředi-
telské	 funkci.	Letos	 si	 poprvé	plně	užívá	
role	důchodce.	

Dětské tábory
	 Od	 patnácti	 let	 působil	 jako	 instruk-
tor	na	letních	táborech,	až	se	dopracoval	

k	pozici	hlavního	vedoucího	tábora	u	zří-
ceniny	hradu	Víckov.	„Žili jsme v přírodě 
bez elektřiny i vodovodu, vařili v peci zhoto-
vené v zemi, vše bylo zaměřeno na sounále-
žitost s přírodou a neustálé motivační hry,“	
vzpomíná	na	ony	časy.	Po	absolvovaných	
alternativních	pobytových	kurzech	(např.	
Lipnice)	 aplikoval	 Honza	 adekvátně	
upravené	metody	aktivního	pobytu	urče-
né	středoškolákům	na	žáky	základní	ško-
ly.	Velký	zájem	dětí	a	vynikající	kolektiv	
byly	zárukou	úspěchu.	90.	léta	a	vrácení	
pozemků	 v	 restituci	 předznamenaly	 po-
stupný	konec	táborové	činnosti.

Diskžokej
	 V	časech	našeho	mládí	se	o	hudbu	za-
jímal	 každý.	 Honza	 cítil,	 že	 k	 aktivnímu	
provozování	není	disponován,	ovšem	hud-
bu	měl	rád	a	rozhodl	se	uplatnit	jinak.	Ab-
solvoval	 školu	pro	diskžokeje,	kde	se	vy-
učovala	práce	s	technikou,	ale	také	dějiny	
hudby.	 S	 vlastní	 aparaturou	 začal	 uvádět	
diskotéky	–	v	Tišnově	pod	kinem	i	na	Br-
něnské,	v	Čebíně,	v	Kuřimi	u	Mertů…	Zpo-
čátku	nebyly	zájmy	posluchačů	vyhraněné	
a	hrálo	se	všechno.	Po	vzniku	discosoun-
du	byla	situace	jiná,	ale	„já jsem hrál pořád 
vše,“	říká	Honza.	„Ohlásil jsem třeba, že ,tra-
volťáci si dají chvíli pauzu a tvrďáci můžou 
nastoupit na plac’ a po disku jsem pustil hard-
rock.“	V	MěKS	pořádal	i	akce	pro	tišnovské	
seniory	 při	 svíčkách.	 „Největší boom jsem 
měl v 90. létech, kdy se objevila vlna ,retro’ či 
,oldies‘. Jezdil jsem do Velkého Meziříčí nebo 
Nového Města, kde byly akce pro stovky lidí 
vyprodány měsíc dopředu!“	Aparatura	i	des-
ky	dnes	odpočívají	někde	v	domě,	ale	ještě	
těsně	před	kovidem	si	stihl	jednu	diskoté-
ku	střihnout	jako	za	mlada.	

Koncerty a festivaly 
	 Od	 pořádání	 diskoték	 byl	 jen	 krůček	
k	 organizování	 koncertů	 a	 festivalů.	 „Šlo 
hlavně o folkové přehlídky, ten žánr byl v dru-
hé půli 80. let na vzestupu.“	Vrcholem	byly	
vícedenní	 festivaly	v	 letním	kině;	v	srpnu	
1993	zde	účinkoval	i	Karel	Kryl,	„ale tehdy 
jsem byl zklamán, protože jindy nabitý letňák 
byl zaplněn jen z jedné třetiny.“	Konec	nastal	
tím,	že	se	organizačně	osamostatnil	Luboš	
Veselý	a	důsledkem	bylo	konání	dvou	dvou-

Senioři

Od fOTBAlOVÉHO míče Ke KumŠTu (A jeŠTě jINAm)
bezmála reneSanČní výČet aktivit jana vašČáka

Václav Seyfert

Jan Vaščák v loňském školním roce ještě 
jako ředitel lomnické základní školy.

Foto: archiv jmenovaného
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denních	festivalů	v	tišnovském	letním	kině	
během	 čtrnácti	 dnů.	 Akce	 se	 sice	 svými	
účinkujícími	nepřekrývaly	(s	tou	výjimkou,	
že	Luboš	měl	na	akci	z	bratrů	Nedvědů	jen	
Jana,	zatímco	„u	Vaščáka“	hráli	oba),	nic-
méně	Honza	se	rozhodl	uvolnit	místo	lépe	
sponzorovanému	mladšímu	kolegovi,	který	
to	ovšem	vzápětí	zabalil	taky.

Tance a móda
	 Když	skončil	s	festivaly,	přešel	Honza	
na	odlišné	pole:	s	taneční	mistrovou	Sláv-
kou	 Tesařovou	 se	 angažoval	 v	 pořádání	
kurzů.	Měli	i	svou	taneční	skupinu	dívek,	
které	v	latinskoamerické	kategorii	uspě-
ly	až	na	mistrovství	republiky.	Z	tanečnic	
se	 pak	 staly	 manekýnky	 –	 na	 zkoušku	
uspořádaná	módní	přehlídka	měla	obrov-
ský	úspěch	a	bylo	jasné,	že	je	třeba	v	tom	
pokračovat.	Tišnovská	sokolovna	bývala	
vyprodaná	a	oděvní	 firmy	se	samy	nabí-
zely,	takže	přehlídky	se	konaly	ve	velkém	
i	 ve	 žďárském	 Domě	 kultury	 nebo	 v	 br-
něnském	Interhotelu.	„Já jsem zkrátka po-
řád měl potřebu se nějak realizovat. Chystal 
jsem k tomu hudbu, stříhal nahrávky…“	

Zájezdy
	 V	90.	létech	došlo	i	na	pořádání	pozná-
vacích	zájezdů	se	zaměřením	na	Francii.	

Stovky	lidí	z	Tišnova	začaly	jezdit	hlavně	
do	 Paříže,	 ale	 také	 na	 Azurové	 pobřeží	
nebo	 do	 Normandie	 a	 Bretaně.	 „Zkoušel 
jsem pořádat i výjezdy na hudební akce – 
o cestu na vystoupení Pink Floyd v Praze 
byl obrovský zájem, ale následující koncert 
Roxette už naznačil, že tudy to asi nepůjde.“	
S	 pořádáním	 zájezdů	 skončil,	 když	 byla	
cestovním	kancelářím	uložena	povinnost	
složit	milión	Kč	–	to	už	bylo	nad	jeho	síly.

Galerie a výstavy
	 Ve	výtvarné	oblasti	se	Jan	Vaščák	za-
psal	do	povědomí	veřejnosti	nejvíce.	„Já 
jsem už od malička rád maloval a modeloval 
– v doubravnické školce jsem kdysi z hlíny 
udělal traktor, na jeho valníku jednotlivé 
brambory a pak celé JZD, což bylo dlouho 
vystaveno na okresním úřadě ve Žďáře,“	
říká	se	smíchem.	„Můj vlastní ,umělecký‘ 
projev ale skončil v době vojny, kde jsem 
maloval cedule, zatímco ostatní pochodova-
li na cvičáku. Lampasákům se taky líbilo, 
když jsem pro ně z fotek překresloval jejich 
ženy a dívky.“	S	tátou	 jezdíval	Honza	už	
jako	 kluk	 za	 malíři	 na	 Vysočinu	 a	 se-
znamoval	 se	 s	 umělci,	 na	 něž	 získával	
kontakty.	Podobně	jako	v	případě	hudby	
bylo	jasné,	že	vlastní	tvorbou	to	nepůjde	
a	 že	 se	 i	 zde	 musí	 uplatnit	 jinak.	 Začal	

pořádat	 výstavy	 v	 Šerkovicích	 a	 v	 roce	
1991	založil	 pod	názvem	V-Ateliér	gale-
rii	 na	 Jungmannově	ulici,	 která	 existuje	
dodnes.	 V	 pronajatých	 prostorách,	 dnes	
už	 i	 na	 webu,	 nabízí	 díla	 umělců	 z	 celé	
republiky	 i	 zahraničí.	 V-Ateliér	 měl	 své	
pobočky	i	ve	Žďáře	nebo	v	Brně,	ale	jejich	
provoz	stál	spoustu	času	a	ukázal	se	jako	
slepá	cesta.	„Lidé mě stejně znali z Tišnova 
a byli ochotni si sem kdykoliv osobně přijet.“	
K	 pořádání	 výstav	 se	 vrátil	 poté,	 co	 se	
v	 Lomnici	 opravila	 synagoga	 a	 stala	 se	
k	 těmto	 účelům	 optimálním	 prostorem.	
Jeho	 aktivity	 nejsou	 zaměřeny	 jediným	
výtvarným	směrem,	vystavené	artefakty	
mají	 vždy	 širší	 rozměr,	 prezentuje	 celé	
spektrum	od	reality	po	abstrakci	s	důra-
zem	na	osobní	vazby.	

Epilog
	 „Školství nejsou jen pozitiva, ale i ne-
ustálé názorové střety, které vás udržují 
v napětí,“	říká	Jan	Vaščák	trefně	závěrem.	
„Jsou tu rodiče, zřizovatel, inspekce, minis-
terstvo a občas je hodně těžké tento nápor 
ustát. Oproti tomu je prostředí galerie ne-
smírně pocitově pozitivní – každý člověk, 
který Vás navštíví, si vlastně přijde v poho-
dě popovídat a nasát uklidňující energii.“

	 Během	prázdnin	nás	opustila	 jedna	z	 legend	
tišnovského	 sportu.	 Tomáše	 Knechta	 jsem	
ve	svém	životě	vnímal	od	dětství.	Nejstarší	vzpo-
mínka	 je	 určitě	 hokejová,	 protože	 na	 Ostrovci	
jsem	jako	kluk	trávil	spoustu	času	nejen	brusle-
ním,	ale	i	sledováním	hokejových	zápasů.	Tomáš	
Knecht	byl	trenérem	mužů	a	dodnes	mi	v	hlavě	
zní	 jeho	 vysoký	 hlas	 křičící	 „obrana!“,	 když	 se	
svěřenci	 vraceli	 z	útočného	pásma	příliš	poma-
lu.	Později	jsem	se	dozvěděl,	že	právě	on	je	jedi-
ným	 tišnovským	hráčem,	který	dokázal	vstřelit	
gól	slavné	Kometě.	Stalo	se	tak	18.	1.	1960,	kdy	
k	nám	přijela	k	přátelskému	utkání	mistrovská	
Rudá	hvězda	Brno.	Konečný	výsledek	raději	uvá-
dět	nebudu,	ale	gól	jsme	zásluhou	střely	Knech-
ta,	levého	křídla	třetího	útoku,	přece	jen	vsítili.
	 Moje	manželka	se	s	ním	potkávala	od	mládí	
pro	změnu	na	zimních	kurzech,	při	nichž	byl	ve-
směs	obdivován	 jako	výborný	 lyžař.	Když	před	
časem	natáčel	Radim	Tichý	o	zdejším	lyžování	
film,	měl	 v	 něm	Tomáš	Knecht	 de	 facto	 jednu	

z	hlavních	rolí	a	na	přání	tvůrce	nejen	předváděl	
dávná	lyžařská	vybavení,	ale	také	–	už	s	osm-
desátkou	na	krku	–	s	přehledem	sjížděl	svahy	
v	tišnovském	okolí.
	 V	poslední	době	jsme	se	potkávali	hlavně	v	so-
kolovně,	která	byla	jeho	druhým	domovem	a	kam	
„na	 stará	 kolena“	 chodil	 s	 veteránskou	 partou	
hrát	 rekreační	 florbal.	 V	 urputných	 bojích	 byl	
brankářem,	protože	už	mu	špatně	sloužily	nohy	
–	právě	z	toho	důvodu	si	také	pořídil	elektrokolo	
a	na	něm	denně	brázdil	Tišnovem.	Vždy	jsme	se	
zastavili	na	kus	řeči,	často	i	o	Tišnovských	novi-
nách.	Zlobil	se,	že	příliš	píšeme	o	tom,	jak	„šly	
nějaké	děti	ze	školky	do	lesa	na	procházku“	a	že	
jeho	generaci	to	přece	vůbec	nezajímá…
	 Prozradil	mi,	že	píše	vzpomínky	na	své	vrstev-
níky	z	„Fifajd“	(Družstevní	ulice,	kde	vyrůstal):	
kam	až	to	který	z	nich	v	životě	dotáhl	a	že	to	bude	
zajímavé	povídání.	Snad	se	alespoň	část	jeho	tex-
tu	dostane	i	k	Vám	čtenářům	a	jeho	prostřednic-
tvím	tu	s	námi	Tomáš	Knecht	zůstane	i	nadále.	

Senioři

HrST úSměVNýCH VzPOmíNeK NA TOmáŠe KNeCHTA
Václav Seyfert



TN 10/202140

DEN SENIORŮ NA PENZIONU
7. 10. 2021 od 14.00 hodin
jídelna CSS Tišnov
Centrum	sociálních	služeb	Tišnov	vás	sr-
dečně	zve	na	oslavu	Mezinárodního	dne	
seniorů.	 Opět	 máme	 připravený	 bohatý	
program: * ZUŠ Tišnov * Vystoupení 
seniorů * Divadlo Kufr * Lažánecké 
mažoretky * Hudební skupina Kladivo.	
Přijďte	s	námi	oslavit	podzim	života	pěk-
ně	zvesela!	Občerstvení	zajištěno.	Vstup-
né	dobrovolné.

DEN OTEVŘENY�CH DVEŘÍ
8. 10. 2021 8.00–14.00 hodin
Centrum	 sociálních	 služeb	 Tišnov	 vás	
zve	 na	 den	 otevřených	 dveří.	 Naši	 za-
městnanci	 budou	 připraveni	 poskytnout	
vám	veškeré	informace	ohledně	bydlení,	
poskytované	 péče	 a	 kulturní	 činnosti.	

K	dispozici	budou	 formuláře	k	vyplnění.	
Rádi	vás	provedeme	naším	areálem.

JEDEME PLAVAT do Wellness Kuřim
Říjen	–	6.	10.	2021,	20.	10.	2021
Listopad	–	3.	11.	2021,	24.	11.	2021	
Prosinec	–		1.	12.	2021,	15.	12.	2021
	 	 +	vánoční	posezení
Odjezd	od	Podhorácké	restaurace	v	11.45	
hodin.	Návrat	v	14.30	hodin.
Doprava	a	vstupné:	130	Kč.	Přihlašování	
a	 další	 informace:	 Kateřina	 Malášková,	
mob.	730	193	325.

FLORA OLOMOUC 2021, podzimní 
etapa aneb „V říši ovoce a zeleniny“
Centrum	 sociálních	 služeb	 Tišnov	 vás	
zve	na	zájezd	proslulé	výstavy	Flora	Olo-
mouc,	a	to	ve	čtvrtek	14. 10. 2021.	Od-
jezd	autobusu	od	Podhorácké	restaurace	

je	v	8.00	hodin.	Cena:	280	Kč	(doprava),	
vstup	si	hradí	každý	sám	na	místě	(senio-
ři	110	Kč).
Tradiční	 podzimní	 přehlídka	 nejlepších	
českých	výpěstků	producentů	ovoce	a	ze-
leniny.	 Součástí	 podzimní	 Flory	 Olomouc	
jsou	i	Zahradnické	trhy	a	festival	gastrono-
mie	a	nápojů	Olima	2021.	Při	zpáteční	ces-
tě	 je	 plánována	 zastávka	na	pozdní	 oběd	
(večeři).	 Předpokládaný	 návrat	 do	 18.00	
hodin.	Přihlašování	a	bližší	informace:	Ka-
teřina	Malášková,	mob.	730	193	325.	Dal-
ší	info	na	www.flora-ol.cz.

HUDEBNÍ POSLECHOVY� POŘAD
„A TO SE OPRAVDU (NE)STALO“
27. 10. 2021, 15.00 hod.
knihovna CSS Tišnov
Centrum	sociálních	služeb	Tišnov	vás	zve	
na	další	díl	 již	 tradičního	hudebního	po-
slechového	pořadu	 „Písničky	 ze	 starých	
časů“,	který	připravuje	a	komentuje	pan	
Ing.	Václav	Seyfert.	Přijďte	se	zaposlou-
chat.	Vstupné	dobrovolné.
Všechny akce proběhnou v souladu s platný-
mi hygienickými předpisy.

	 Měsíc	říjen	je	tradičně	spjatý	s	téma-
tem	hospicové	péče	–	v	souvislosti	s	pro-
bíhajícím	 Týdnem	 pro	 mobilní	 hospice	
proběhnou	 začátkem	 měsíce	 dvě	 akce	
na	podporu	charitního	Domácího	hospice	
Porta	Vitae	a	koncem	října	jsme	pro	širo-
kou	veřejnost	jako	poděkování	připravili	
přednášku	 Marka	 Orko	 Váchy	 s	 násled-
nou	besedou.
 Veřejné prostředky na provoz domá-
cího hospice zdaleka nestačí. Pomáhá-
te nám při veřejných sbírkách i chari-
tativních akcích.
	 Úhrady	 zdravotních	 pojišťoven	
za	zdravotnické	úkony	či	diagnózy	provoz	
domácího	hospice	nepokryjí.	Tato	služba	
totiž	 není	 jen	 o	 výkonech	 zdravotníků,	
zahrnuje	 i	 sociální	 a	 psychologicko-du-
chovní	pomoc.	Je	jedinečná	svou	lidskou	
nadstavbou.	 Tím,	 že	 hospicový	 tým	 má	
prostor	 s	 pacientem	 v	 klidu	 pohovořit,	
vyslechnout	 jeho	 problémy,	 ale	 i	 prosby	
a	přání.	Celý	proces	krásně	vystihuje	slo-

vo	pro	hospic	tak	typické	–	doprovázení.	
Doprovázení	 je	prosté	bytí	s	nemocným,	
empatické	a	trpělivé	naslouchání,	prostor	
pro	smíření	s	nemocí,	rodinou,	uspořádá-
ní	 svých	 záležitostí.	A	 jen	díky	podpoře	
veřejnosti,	 obcí	 a	 firemních	 dárců	 může	
domácí	hospicová	péče	právě	taková	být.	
Již	 tradiční	 formou	 podpory	 hospicové	
péče	 jsou	 Charitní bleší trhy	 (2.	 října)	
a	 veřejná	 charitativní	 sbírka	 Koláč pro 
hospic.	Ta	proběhne	6.	října,	naše	stán-
ky	najdete	v	Tišnově	 i	Kuřimi	před	pro-
dejnami	 Albert,	 v	 prostorách	 Domácího	
hospice	na	nám.	Komenského	i	v	mnoha	
firmách	 našeho	 regionu.	 Na	 naše	 dob-
rovolníky	 můžete	 narazit	 v	 ulicích	 obou	
měst	a	sbírka	probíhá	také	v	on-line	pro-
storu.	Za	příspěvky	na	domácí	hospic	vás	
odměníme	sladkým	koláčem.	
Koncem	října	pak	pro	vás	máme	další	od-
měnu	v	podobě	zajímavé	besedy.

Beseda s Markem Orko Váchou – smrt 
je součástí života
	 Poutník	jde	po	velké	pláni	a	nese	lam-
pu,	 která	 v	 jednu	 chvíli	 zhasne,	 protože	
svítá,	 vychází	 slunce	 a	 člověk	 uvidí	 věci	
tak,	 jak	 skutečně	 jsou!	 Nebo	 betonová	
zeď	 na	 konci	 cesty,	 proti	 které	 nás	 tlačí	
čas	a	naše	existence	se	o	ni	roztříští.	Smrt	
vnímá	každý	z	nás	jinak.	Názory	a	postoje	
se	v	čase	mění	a	náš	pohled	na	umírání	se	
vyvíjí.	Široké	téma	s	množstvím	nezodpo-
vězených	otázek,	o	kterém	přemýšlel	v	ži-
votě	každý	z	nás,	otevřeme	na	přednášce	
Marka	 Orko	 Váchy.	 Zvláštní	 uvědomění	
si	naší	pomíjivosti	projde	společností	 ze-
jména	v	období	začátku	listopadu,	kdy	si	
připomínáme	Památku	zesnulých.	Možná	
tento	rok	budeme	ve	světle	zajímavé	před-
nášky	 vnímat	 skutečnosti	 kolem	 tohoto	
svátku	trochu	jinak.
	 Přednáška	 proběhne	 ve	 spolupráci	
s	Katolickou	vzdělávací	jednotou	22.	10.	
od	17	hod.	v	Tišnově	v	sále	MěKS,	Mlýn-
ská	152.	Vstupné	dobrovolné.
Marek Orko Vácha je přednosta Ústavu eti-
ky a humanitních studií 3. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy, specializuje se na otáz-
ky evoluční biologie, lékařské a environmen-
tální etiky; římskokatolický kněz, teolog, 
přírodovědec, pedagog, spisovatel a skaut.

Sociální péče

AKCe PrO SeNIOrY
Kateřina Malášková

říjeN PrO dOmáCí HOSPIC
Sbírka i beSeda

Marta Rémanová
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	 Výstavy	 obrazů	 nebo	 fotografií	 v	 Domově	 sv.	 Alžběty	 mají	
dlouholetou	 tradici.	 Jejich	 začátky	 sahají	 do	 roku	 2005	 a	 bě-
hem	let	se	ustálila	jejich	frekvence	na	dva	měsíce.	Za	dlouhou	
dobu	se	tak	u	nás	vystřídala	řada	známých	i	začínajících	umělců	
z	řad	malířů	i	fotografů.	Vystavovali	jsme	i	tapiserie,	historické	
kostýmy,	 dřevěné	 plastiky	 atd.	 Výstavy	 jsou	 přínosem	 přede-
vším	pro	naše	klienty,	kteří	se	jejich	prostřednictvím	přenesou	
na	mnohdy	známá	místa,	která	by	rádi	navštívili,	ale	už	jim	to	
jejich	zdravotní	stav	neumožňuje.	Postupem	času	si	k	nám	našli	
cestu	i	ostatní	návštěvníci,	nejen	z	Tišnova	a	okolí,	ale	také	z	ji-
ných	okresů.
	 Od	 října	 2020	 jsme	 se	 mohli	 těšit	 z	 krásy	 přírody,	 kterou	
nám	přiblížily	hledáčky	objektivů	členů	Klubu přátel fotogra-
fie z Tišnova – Michala Beneše, Pavla Bortlíka, Bohumila 
Kabeše a Miroslava Zavadila.	 Jejich	fotografie	nás	provázely	
těžkou	dobou	pandemie	až	do	května	tohoto	roku.	Nyní	 je	vy-
střídaly	fotografie	Václava Trmače,	který	je	naším	pravidelným	
vystavovatelem.	Výstava	Užovka na zrcátku	zachycuje	jeho	zá-
žitky	z	cesty	po	naší	republice.	I	tato	výstava	bude	prodloužena	
a	potrvá	až	do	konce	roku	2021.
	 K	 dalším	 akcím	 pro	 širší	 veřejnost	 patří	 již	 tradiční	 Pouť 
k Panně Marii Bolestné,	patronce	místní	kaple	a	Den otevře-
ných dveří,	vždy	2. neděli v září.	Prezentujeme	při	ní	Domov	

sv.	Alžběty	po	stránce	duchovní,	 i	 jeho	prostředí	a	způsob	po-
skytované	sociální	služby	domova	pro	seniory.	Velký	zájem	bývá	
o	komentované	prohlídky	venkovních	i	vnitřních	prostor	a	pre-
zentace	výrobků	našich	klientů.	Nechybí	občerstvení	a	hudební	
doprovod	v	prostorách	zahrady.	
	 I	 letos	 kvůli	 protiepidemickým	 opatřením,	 vztahujícím	 se	
na	domovy	pro	seniory,	není možné do prostor Domova pozvat 
širokou veřejnost.	Věříme,	že	příští	rok	se	situace	změní,	a	my	
se	na	vás	budeme	těšit.

	 Milí	čtenáři,	začíná	podzim	a	my	si	uží-
váme	slunečné	dny	babího	léta.	Na	počát-
ku	srpna	proběhla	každoroční	letní zába-
va.	I	když	nám	počasí	v	daný	den	nepřálo	
a	 místo	 zahrady	 jsme	 se	 museli	 uchýlit	
do	vnitřních	prostor	domova,	ani	 trochu	
nás	to	neodradilo	a	zaplnili	jsme	jídelnu	
do	posledního	místa.	Zde	jsme	si	zvesela	
společně	 zazpívali,	 zatancovali	 nebo	 jen	
tak	 chvíli	 „poklábosili“	 u	 dobrého	 jídla	
a	pití.	A	bylo	nám	spolu	dobře.	
	 V	druhé	polovině	srpna	jsme	úspěšně	
obhájili certifikát Vážka.	 Tento	 certifi-
kát	kvality	péče	o	osoby	s	demencí	udě-
luje	 Česká	 alzheimerovská	 společnost	
(ČALS),	a	to	pouze	na	dva	roky.	Platnost	
je	možné	dále	prodloužit	na	základě	vý-
sledků	 dalšího	 řádného	 auditu.	 To	 zna-
mená,	že	nesmíme	usnout	na	vavřínech.	
Certifikace	 se	 provádí	 tak,	 že	 auditorky	
tráví	od	ranních	hodin	celý	den	na	odděle-
ní	s	našimi	klienty	a	pracovníky	a	sledují,	

jak	den	probíhá.	Dohlíží	nejen	nad	úkony	
péče	 samotné,	 ale	 také	 zda	 pracovníci	
zachovávají	 ve	 všech	 situacích	 důstoj-

nost	 klientů,	 kontrolují	 dokumentaci.	
Naše	zařízení	obhájilo	tento	certifikát	již	
po	páté	v	řadě,	a	to	dokonce	s	ještě	lep-
ším	výsledkem	než	minule.	Ze	závěrečné	
zprávy	 vyplynulo	 vysoké	 bodové	 hodno-
cení,	 které	 řadí	 naše	 zařízení	 kvalitou,	
odborností	 a	 profesionalitou	 naší	 práce	
mezi	nejlepší a nejkvalitnější zařízení 
v tomto oboru	v	České	republice.
	 Léto	 proběhlo	 naštěstí	 v	 uvolněnější	
náladě,	 ale	 přesto	 stále	 musíme	 myslet	
na	 bezpečnost	 a	 ochranu	 zdraví	 našich	
klientů,	 rodinných	příslušníků	 i	 zaměst-
nanců.	 Proto	 dodržujeme	 opatření	 proti	
koronaviru.	 I	 když	 si	 všichni	 přejeme	
život	 v	 „normálu“,	 stále	 musíme	 podle	
situace	regulovat	podmínky	návštěv,	aby-
chom	umožnili	kontakt	našich	klientů	se	
svými	rodinami.	I	nadále	pečlivě	sledujte	
naše	 webové	 stránky	 www.domovpred-
klasteri.cz,	 kde	 se	 nacházejí	 nejaktuál-
nější	informace.	

Sociální péče

PrAVIdelNÉ AKCe dOmOVA SV. AlžBěTY
Věra Dvořáková

PřáNí KráSNÉHO POdzImu
Alexandra Foukalová a tým sociálních pracovnic

Letní zábava v DpS Předklášteří.
Foto: archiv Domova

Cimbálovka v zahradě při Dni otevřených dveří. Foto: archiv domova
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31. 10. 1831
V TIŠNOVĚ ZAČALA ŘÁDIT

ASIJSKÁ CHOLERA
	 Cholerová	 pandemie	 začala	 v	 létech	
1817–1824	v	Číně	a	Indii,	od	roku	1829	
se	 šířila	 rovněž	 z	 asijské	 části	 Ruska	
a	postupovala	směrem	do	západní	Evro-
py.	Císař	František	 I.	 již	22.	 října	1830	
rozhodl	 o	 vytvoření	 komise	 pro	 choleru	
pod	 vedením	 nejvyššího	 kancléře	 hra-
běte	 Antonína	 Bedřicha	 Mitrovského.	
Na	hranicích	byly	vytvořeny	sanitní	kor-
dony,	kde	byly	přicházející	osoby	podro-
beny	 dvacetidenní	 karanténě,	 zřídily	 se	
dezinfekční	brody	pro	dobytek	a	očistná	
zařízení	 pro	 přepravované	 zboží.	 Přes	
veškerou	 snahu	 se	 ale	 rakouská	 mo-
narchie	epidemii	nevyhnula.	Už	v	 lednu	
1831	 se	 objevily	 první	 případy	 ve	 vý-
chodních	krajích	Haliče,	na	Moravě	pak	
v	 srpnu	 v	 Hradišťském	 kraji,	 začátkem	
září	v	Brněnském	kraji	a	21.	září	přímo	
v	 samotném	 Brně.	 Po	 rozšíření	 nemoci	
na	 Moravu	 převzala	 řízení	 všech	 proti-
opatření	komise	při	moravsko-slezském	
guberniu	 vedená	 nejvyšším	 zemským	
lékařem	Josephem	Steinerem	von	Pfun-
gen.	 Navzdory	 značnému	 úsilí	 však	 na-
příklad	v	Brně	z	tehdejších	37	350	oby-
vatel	 onemocnělo	 cholerou	 1	 604	 osob,	
z	nichž	614	chorobu	nepřežilo.	Na	Mora-
vě	a	ve	Slezsku	zemřelo	během	této	vlny	
pandemie	více	než	32	tisíc	lidí.
	 Od	 31.	 října	 do	 konce	 roku	 zuřila	
asijská	cholera	 také	v	Tišnově.	Padlo	 jí	
za	oběť	36	obyvatel	města,	ztráty	na	ži-
votech	 hlásily	 i	 okolní	 obce	 Lomnička	
(pět	zemřelých	osob)	a	Hradčany	(deset	
obětí).	Důležitým	faktorem,	jak	se	epide-
mii	co	nejvíce	vyhnout,	byl	dostatek	pit-
né	vody,	ovšem	v	Tišnově	neměly	zdaleka	
všechny	 domy	 vlastní	 studny,	 a	 pokud	

existovaly,	byly	mnohé	z	nich	silně	zne-
čištěny	v	důsledku	chovu	hospodářských	
zvířat	 i	 kvůli	 neexistenci	 kanalizace.	
Těm,	 kteří	 si	 to	 mohli	 finančně	 dovolit,	
byl	 v	 případě	 onemocnění	 k	 dispozici	
místní	 lékárník,	 jímž	byl	v	oněch	 letech	
Georg	Grau.	Nemoc	se	do	Tišnova	znovu	
vrátila	ještě	v	létech	1832,	1836	a	1849,	
ale	již	s	podstatně	menší	intenzitou.
	 Velkým	problémem	bylo	v	časech	pan-
demie	šíření	paniky	mezi	obyvatelstvem.	
Z	 toho	důvodu	 ještě	dlouho	po	opadnutí	
hlavní	cholerové	vlny	platil	přímý	příkaz	
císaře,	podle	něhož	měli	lékaři	a	ranhoji-
či	zakázáno	udávat	při	onemocnění	cho-
lerou	 správnou	diagnózu;	 skutečný	 stav	
věci	byli	povinni	hlásit	pouze	úřadům.	

28. 10. 1936
ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY

PADLY�CH V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE
Jedním	 z	 nejvýznamnějších	 meziváleč-
ných	spolků	byla	v	Tišnově	Jednota	čes-
koslovenských	 legionářů,	 založená	 již	
v	 roce	 1920	 (tedy	 ještě	 o	 rok	 dříve	 než	
celostátní	 Československá	 obec	 legio-
nářská).	Sdružovala	občany,	kteří	během	
první	 světové	 války	 prošli	 zahraničními	
jednotkami	 a	 měla	 hned	 v	 prvním	 roce	
své	existence	68	členů.	Jejím	předsedou	
byl	Josef	Halásek,	dalšími	čelnými	funk-
cionáři	 například	 František	 Jeřábek	 či	
Karel	Müller.	Pobočky	 jednoty	existova-
ly	 i	 v	Kuřimi	 či	Nedvědici.	Mezi	klíčové	
organizační	počiny	tišnovských	legionářů	
patřilo	zhotovení	a	instalace	bronzové	pa-
mětní	desky	občanů	padlých	v	1.	světové	
válce,	umístěné	na	Dolní	Kukýrně,	která	
byla	 slavnostně	 odhalena	 přesně	 v	 den	
18.	 výročí	 ustavení	 Československé	 re-
publiky.	
	 Deska	byla	později	 doplněna	velkole-
pým	 Pomníkem	 padlým;	 soutěž	 na	 jeho	
vytvoření	byla	vypsána	v	roce	1937	a	zú-
častnili	se	jí	téměř	všichni	činní	brněnští	
sochaři:	Josef	Axmann,	František	Fabiá-
nek,	 Rudolf	 Hlavica	 či	 Julius	 Pelikán.	
V	silné	konkurenci	zvítězil	návrh	štěpá-
novického	rodáka	Václava	Hynka	Macha	
–	 postava	 legionáře,	 kterou	 předseda	
poroty	 Bohuslav	 Fuchs	 komentoval	 slo-
vy:	„Význačné je, že mistr Mach dovedl té 
kamenné hmotě dáti patřičnou lehkost tam, 

kde bylo třeba. Kupříkladu praporem, který 
má socha legionáře při své levé straně. Po-
stava sama má něco ze sokolského postoje, 
jeví se v tom dobrovolnost i kázeň. Výraz 
tváře je přirozený a lidský, dá se z ní vyčíst 
odhodlanost i odvaha. Ruce, které prapor 
drží, jsou prosté vší křečovitosti.“	 Jedním	
z	 hlavních	 iniciátorů	 nejen	 vzniku	 po-
mníku	byl	Bohumil	Mareš,	který	se	pak	
zasloužil	i	o	podobu	legionářské	expozice	
v	Podhoráckém	muzeu.
	 Machova	 pískovcová	 socha	 legionáře	
musela	být	po	vzniku	Protektorátu	Čechy	
a	Morava	ukryta	před	nacisty.	Byla	ulože-
na	ve	starém	tišnovském	pivovaru	a	slav-
nostně	 odhalena	 teprve	 v	 roce	 1946.	
Roku	1965	pak	byla	vedle	původní	desky	
umístěna	další,	shrnující	oběti	druhé	svě-
tové	války.	Dnes	tvoří	tento	celek	v	cen-
tru	 města	 dominantu	 náměstí	 28.	 října	
a	při	důležitých	výročích	jsou	zde	každo-
ročně	pokládány	slavnostní	věnce.

Ilustrační fotografie z www.tyden.cz doku-
mentující léčbu pacientů zasažených pan-
demií.

Odhalení pamětní desky občanů padlých 
v 1. světové válce 28. 10. 1936. První zleva 
stojí předseda tišnovských legionářů Josef 
Halásek, posledními dvěma napravo jsou 
ředitel gymnázia Rudolf Bříza a starosta An-
tonín Mouka. Foto: Tišnov Fotorevue č. 5

KAleNdárIum říjNOVýCH událOSTí
Václav Seyfert
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tišnovSké peklo
	 Článek	o	někdejší	krčmě	nevalné	po-
věsti,	 jinak	 měšťanském	 domě	 č.	 82,	
napsala	 Dr.	 Anna	 Christová.	 „Dům byl 
pojmenován podle někdejšího majitele Ši-
mona Pekelníka, který byl v roce 1616 tiš-
novským rychtářem. Dům byl právováreč-
ný, tj. jeho majitelé mohli vařit a šenkovat 
pivo a pálit kořalku.“ Autorka	se	 zabývá	
i	 jedním	z	případů,	jimiž	na	počátku	18.	
století	děsila	město	tlupa	tamějších	mor-
dýřů.	„Obávaným vůdcem této tlupy byl ne-
vydařený potomek počestného rychtáře. … 
Trojice vrahů během noci přepadla v Rohoz-
ci chalupu krejčího Krabky, o němž Pekel-
ník věděl, že má v truhlici hezkou hromadu 
stříbrňáků. … Byly v ,bečici’ v uzamčené 
komůrce. Když se však lupiči pokoušeli 
komůrku otevřít, ,cosi černého ze světnice 
na ně vyšlo‘, takže se polekali a utekli. Je-
dinou jejich kořistí byl kus sukna a prsten. 
… Právě tento prsten, který kdosi poznal 
jako majetek krejčího Krabky, vydal zločin-
ce spravedlnosti. Byvše dotazováni právem 
útrpným, přiznali se i k dalším zločinům, 
jako přepadům a vraždám na Kukýrně, plá-
nu na zavraždění a vypálení tišnovského 
žida i k řadě jiných přečinů.“

aloiS lUkášek šedeSátiletý
	 Dvě	 strany	 byly	 věnovány	 jubilujícímu	
malíři	 Českomoravské	 vysočiny,	 o	 němž	
se	 podrobně	 rozepsal	 Miroslav	 Pavlík.	
„Ateliér, posazený uprostřed kouzelných ne-
dvědických zahrad, s romantickým výhledem 
na majestátný Pernštejn, je plný Mistrových 
obrazů, cítíš tu onu podmanivou vůni malíř-
ských barev a štětců. Obrazy na stěnách se 
stávají okny, kterými tu člověk přehlédne ce-
lou tu krásu Vysočiny.“	Po	poetickém	úvodu	
následuje	 výtvarníkovo	 curriculum	 vitae	
s	 výčtem	 jeho	 úspěchů	 a	 na	 závěr	 opět	
sugestivní	popis	pocitu,	který	Lukáškova	
tvorba	v	návštěvníkovi	zanechává.	„Člověk 
si prohlíží obrazy v posvátném tichu pito-
reskně zbarveného podzimu, za oknem se již 
ukrajuje den, je čas jít domů. … A člověk má 
najednou v srdci žádostivě bláznivou touhu 

spatřit tento kraj zblízka. Projít pěšky, tak 
jako malíř, dívat se, dívat se kolem sebe, ob-
jevovat krásu a litovat toho, že je bezmocný, 
protože se o ni nemůže podělit s druhými tak, 
jako to umí jenom Mistr Lukášek.“	

65 roků trvání organizace 
chovatelů

	 Z	pera	Josefa	Ondrouška	vzešel	podrob-
ný	 materiál	 o	 organizaci	 Českého	 svazu	
chovatelů	 drobného	 zvířectva	 v	 Tišnově.	
„Byla založena v roce 1906 jako spolek cho-
vatelů králíků a u jeho zrodu stáli tišnovští 
občané Josef Chronc, Antonín Dusík a další. 
Postupně přibrala do svých řad i chovatele 
drůbeže, holubů, koz, kožešinových zvířat, 
kanárů a exotického ptactva a v poslední době 
i chovatele psů pastevních a služebních ple-
men. Největší počet členů, přes 1 000, měla 
organizace v období fašistické okupace, … 
protože spolek zajišťoval pro zvířectvo svých 
členů krmivo.“	 Větší	 část	 článku	 je	 samo-
zřejmě	 věnována	 současnosti:	 „Nyní mají 

tišnovští chovatelé v plánu zakoupit bývalou 
Kazdovu zahradu, kde si chtějí svépomocí vy-
budovat skladiště pro inventář a pro krmivo, 
klubovnu a také prostory pro pořádání výstav 
a cvičiště pro výcvik psů. Uvažuje se také 
o zřízení karantenní stanice pro exotické ptac-
tvo před exportem a po importu.“

na krétě
	 Krátkým,	 ale	 čtivým	 materiálem	 při-
spěl	 do	 čísla	 Dr.	 Karel	 Fic:	 „Dodnes si 
uchovala starobylá, rozložitá chalupa, pů-
vodně myslivna, ležící při cestě do Deblína, 
exotické jméno Na Krétě. Možná, že se tu 
hosté kdysi doopravdy cítívali jako na krás-
ném středomořském ostrově, ale skutečný 
původ tohoto pojmenování je již méně pro-
zaický, ale přesto zajímavý. Jméno této hos-
podě dal dávno její tehdejší majitel na po-
čest své choti Grety. Lidé si však toto jméno 
přetvořili na Krétu, která, ač vzdálenější, 
byla přece jen bližší.“

o dalším ve StrUČnoSti
	 Druhou	částí	se	uzavřelo	vyprávění	Jose-
fa	Ondrouška	o	Tišnovce.	Václav	Borek	pu-
blikoval	rozhovor	s	restaurátorkou	kostelní	
fasády	 Oldřiškou	 Keithovou.	 Seriál	 Marie	
Mrázkové	o	Květnici	dospěl	k	předposled-
ní	 části.	 Až	 do	 poloviny	 října	 hrálo	 letní	
kino,	v	jehož	programu	zaujalo	především	
populární	 japonské	 sci-fi	 Gamera	 kontra	
Gaos.	Ve	stálém	kině	pak	už	měly	většinu	
sovětské	snímky	všech	žánrů	–	životopisný	
film	Velvyslankyně	o	bolševické	diplomat-
ce	 Alexandře	 Kollontajové	 (která	 kromě	
komunismu	propagovala	v	Sovětském	sva-
zu	také	volnou	lásku)	je	dodnes	hodnocen	
jako	významné	filmové	dílo;	Bílý	výbuch	byl	
pro	změnu	válečný	příběh	z	Kavkazských	
hor,	Král	manéže	a	zejména	Cibuláček	měly	
zase	velký	úspěch	u	dětí.

NAPSAlI jSme Před 50 leTY

Tišnovská radnice na titulní stránce říjnového 
čísla kulturního zpravodaje Naše Tišnovsko 
z roku 1971.

říjen 1971
Václav Seyfert

19. díl 

V říjnu 1971 zdravil čtenáře měsíčníku Naše Tišnovsko z titulní stránky pohled na zdejší 
radnici, nikde však nebylo možné se dočíst, kdo byl jeho autorem. Další výraznou foto-
grafií v čísle byla momentka Milana Loskota ze zcela zaplněného letního kina při srpno-
vých okresních dožínkách. A o čem se v čísle psalo?

hiStorie

Tradiční kreslený vtip Miroslava Pavlíka.
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	 Tento	rod	je	v	podstatě	spíše	skupinou	
rodů,	které	svůj	původ	odvozovaly	od	své-
ho	nejstaršího	předka	jménem	Tas,	a	pro-
to	 jsou	 často	 zahrnovány	 pod	 souhrnné	
označení	 Tasovci.	 Ti	 jsou	 v	 literatuře	
obvykle	 nazýváni	 podle	 nejvýznamnější	
větve	 či	 rozrodu,	 který	 přežil	 až	 do	 16.	
století,	což	byli	páni	z	Lomnice.	Predikát	
„z	Lomnice“	pak	byl	používán	pro	celou	
skupinu	rodů,	přestože	se	mnohdy	jedna-
lo	o	několik	víceméně	samostatných	roz-
rodů	spojených	společnými	předky	z	dáv-
né	minulosti,	které	s	Lomnicí	jako	sídlem	
neměly	 nic	 společného.	 K	 těmto	 rodům	
či	rozrodům	patřili	např.	páni	z	Bukova,	
z	Deblína,	z	Křižanova,	z	Lomnice,	z	Ná-
měště,	z	Meziříčí,	z	Mostiště	i	další.	
	 Rodové	poměry	Tasovců	ve	13.	a	14.
století,	 kdy	 prošli	 dějinným	 vrcholem,	
jsou	 často	 nepřehledné,	 genealogie	 je	
nejistá	 a	 názory	 badatelů	 na	 různé	 vaz-
by	a	vztahy	mezi	rozrody	i	uvnitř	jednot-
livých	 rodů	 jsou	 mnohdy	 protichůdné.	
Kritická	historická	studie	o	pánech	erbu	
křídla	od	jejích	počátků	až	do	vymření	do-
posud	neexistuje.
	 Předák	 Tas	 je	 zmíněn	 již	 v	 Kosmově	
kronice	 v	několika	 souvislostech	 s	udá-
lostmi	 11.	 století,	 zda	 se	 ale	 skutečně	
jedná	 o	 zakladatele	 Tasovců,	 je	 spor-
né.	 Prokazatelně	 lze	 Tasovce	 doložit	 až	
na	počátku	13.	 století,	kdy	byli	usazeni	
na	západní	Moravě.	V	této	době	se	obje-
vují	první	predikáty	tohoto	rodu	a	o	něco	
později	i	první	pečetě.
	 Následující	 přelom	 14.	 a	 15.	 stole-
tí	 znamenal	 pro	 pány	 erbu	 křídla	 velký	
zlom.	Dva	rozrody	vymřely	(páni	z	Mezi-
říčí,	 z	 Mostiště),	 páni	 z	 Tasova	 postup-
ně	vymizeli	z	pramenů,	a	tak	pouze	část	
těchto	rozrodů,	kam	patřili	páni	z	Lomni-
ce	a	páni	z	Křižanova,	pokud	pomineme	
nepříliš	 významný	 rozrod	 pánů	 z	 Vanče	
a	Popovic,	přežila	dále	do	15.	století,	byť	
páni	z	Lomnice,	ještě	na	konci	14.	století	
velmi	 rozšířený	 rod,	 již	 jenom	o	 jednom	
mužském	příslušníkovi.
	 Obecně	 lze	 říci,	 že	 Tasovci	 byli	 jed-
ním	 z	 nejvýznamnějších	 panských	 rodů	
na	Moravě,	kteří	svůj	vrchol	zažili	ve	13.	
a	14.	století.
	 I	 když	 nejstarší	 lokalitou	 je	 Tasov,	
je	 třeba	 se	 zmínit	 nejdříve	 o	 pánech 
z Bukova,	 kdy	 jistý	 Demeter	 z	 Bukova	

spřízněný	 s	 pány	 z	Deblína,	 se	 objevuje	
na	 dvou	 listinách	 ze	 závěru	 13.	 století,	
a	 na	 jehož	 pečeti	 je	 uveden	 znak	 orlího	
křídla.	 Tento	 Demeter	 si	 vzal	 za	 man-
želku	 Gertrudu,	 dceru	 svého	 souseda	
Jence	 z	 Deblína,	 po	 jehož	 smrti	 vlastnil	
i	deblínské	panství.	Zemřel	někdy	ve	dru-
hé	polovině	devadesátých	 let	13.	 století	
a	 lze	 předpokládat,	 že	 jeho	 manželství	
s	Gertrudou	bylo	bezdětné.	Nelze	ale	vy-
loučit,	 že	 z	 předchozího	 manželství	 měl	
syna	Bohuše,	který	později	sídlil	na	Mi-
trově.	 Centrem	 bukovského	 panství	 byl	
hrad	 Bukov	 (dnes	 Lísek),	 jehož	 vznik	
je	 dle	 archeologických	 nálezů	 datován	
do	třicátých	let	13.	století.	K	zániku	hra-
du	došlo	 již	na	přelomu	13.	a	14.	stole-
tí.	Demeter	z	Bukova	byl	nějakým,	dnes	
neznámým	 způsobem	 spřízněn	 s	 pány	
z	nedalekého	Tasova,	kteří	jsou	společně	
s	rodem	z	Bukova	jediným	známým	roz-
rodem	pánů	erbu	křídla	ve	13.	století.	
	 Prvním	známým	členem	pánů z Taso-
va	je	Záviš,	dozvídáme	se	o	něm	z	listiny	
vydané	v	roce	1233,	krátce	poté	se	v	pra-
menech	objevuje	ještě	Mladota	z	Tasova	
a	v	roce	1240	opět	Záviš	se	svým	bratrem	
Budišem.
	 Z	 další	 generace	 jsou	 známi	 bratři	
Bohuš	 a	 Vznata,	 z	 nichž	 ten	 druhý	 byl	
významnou	 postavou	 moravského	 mar-
krabství.	 Kromě	 Tasova	 vlastnil	 od	 80.	
let	 13.	 století	 také	 Lomnici	 a	 Meziříčí	
a	 vykonával	 úřad	 moravského	 stolní-
ka,	 což	 znamená,	 že	 měl	 blízko	 ke	 krá-

lovskému	 dvoru	 i	 ke	 králi	 samotnému.	
Snad	díky	prestižnímu	úřadu	a	službám	
prokázaným	českému	králi	mohl	Vznata	
obdržet	Lomnici	a	její	zboží.	Po	Vznatově	
smrti	měl	rod	Tasovců	již	pevně	vybudo-
vané	 pozice	 v	 rámci	 moravského	 mar-
krabství,	 a	 především	 jeho	 potomstvo,	
píšící	 se	 dále	 po	Lomnici	 a	 po	Meziříčí,	
stálo	 na	 počátku	 velkého	 majetkového	
rozmachu.	 Lomnici	 zdědil	 Vznatův	 syn	
Tas,	 další	 dva	 synové	 se	 stali	 majiteli	
Meziříčí.	 Co	 se	 týká	 Tasova	 samotného			
ve	14.	století	se	objevuje	celá	řada	pánů,	
používajících	 přídomek	 „z	 Tasova“,	 kte-
ří	se	stali	zakladateli	vlastních	rozrodů.	
Byli	to	především	Tobiáš	či	Dobeš	z	Taso-
va,	jeho	syn	Jan,	dále	Tas	II.	a	také	jistý	
Půta	z	Újezda	a	Tasova.	Mezi	všemi	těmi-
to	pány	vynikl	především	Jan	II.,	dvořan	
a	kaplan	císaře	Karla	IV.	a	vyšehradský	
kanovník,	 který	 se	 po	 roce	 1349	 stal	
i	 proboštem	olomoucké	kapituly.	Od	po-
loviny	14.	století,	a	především	ve	století	
následujícím,	se	tasovské	panství	začalo	
rozpadat	 a	 drolit	 na	 menší	 celky	 a	 rod	
postupně	začal	ztrácet	na	významu.	Po-
slední	generací	pánů	z	Tasova	byli	bratři	
Jan	Tas	a	Sezema	a	jejich	příbuzný	Smil,	
kteří	vlastnili	tasovský	hrad	a	různé	další	
drobné	majetky	v	blízkém	i	vzdálenějším	
okolí.	Hrad	zanikl	někdy	na	přelomu	14.	
a	15.	století,	v	následujících	desetiletích	
pak	výše	uvedená	poslední	generace,	re-
prezentující	 tasovské	 rozrody,	 pozvolna	
mizí	z	historických	pramenů.	
	 Co	 se	 týká	 rodového	majetku,	 tak	pí-
semné	 prameny	 z	 koncem	 13.	 století	
potvrzují	existenci	kamenného	hradu	Ta-
sova,	i	když	archeologické	nálezy	ukazu-
jí	na	století	čtrnácté.	Páni	z	Tasova	byli	
snad	 ve	 stejné	 době	 konce	 13.	 století	
i	 zakladateli	 hradu	v	Lomnici,	 vzhledem	
k	 absenci	 archeologického	 průzkumu	
to	 doposud	 není	 spolehlivě	 potvrzeno.	
Hrad	v	Meziříčí	vznikl	 již	v	první	polovi-
ně	13.	století,	možná	ve	30.	či	40.	letech	
jako	zeměpanské	založení	a	do	vlastnic-
tví	 pánů	 z	 Tasova	 se	 dostal	 kolem	 roku	
1280.	Tasovské	panství	bylo	ve	14.	století	
rozděleno	mezi	dva	rozrody,	z	prodeje	čás-
ti	panství	v	roce	1366	je	známo,	že	k	pan-
ství	kromě	hradu	a	městečka	Tasov	patři-
ly	vesnice	Radostín,	Jabloňov,	Ostrov	nad	
Oslavou,	Martinice,	Heřmanice	a	Oslava.
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PáNI erBu KřídlA – 1. čáST
Jan Kos

Znaky rodů českých, úprava Jan Kos.
Zdroj: Kumpfer V.
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	 Jak	je	uvedeno	výše,	v	80.	letech	vlastnil	
již	jmenovaný	Vznata	z	Tasova	také	Meziří-
čí.	Po	něm	se	psali	po	Meziříčí	Jan,	Tobiáš	
a	Budislav	(Buzek,	Vrš),	jeho	pravděpodob-
ní	potomci	a	první	páni z Meziříčí.	Kromě	
nich	 se	 v	 pramenech	 objevuje	 ještě	 jistý	
Jindřich	z	Meziříčí,	který	je	však	některými	
historiky	spojován	s	Meziříčím	Valašským.	
Každopádně	Jan	z	Meziříčí	se	v	roce	1300	
objevuje	 v	 pramenech	 jako	 moravský	 ko-
morník	a	později	i	jako	brněnský	purkrabí.	
Společenské	 a	 politické	 otřesy	 počátku	
14.	století	s	jeho	postavením	nijak	neotřás-
ly,	naopak	získal	i	další	úřady	a	majetky,	mj.	
i	Náměšť	nad	Oslavou.	Jan	z	Meziříčí	měl	
se	dvěma	manželkami	celou	řadu	potomků,	
jeden	syn	a	dvě	dcery	se	rozhodli	pro	řehol-
ní	život,	další	syn	Jindřich	byl	kanovníkem	
v	Olomouci	i	u	Všech	svatých	na	Pražském	
hradě.	Hlavním	dědicem	Janových	majetků	
v	Meziříčí	se	stal	syn	Beneš,	jeho	nevlast-
ní	bratr	Jan	II.	získal	Náměšť	nad	Oslavou,	
další	dva	bratři	Vznata	a	Tas	používali	pří-
domek	„ze	Skuhrova“	po	majetku,	který	rod	
získal	v	severních	Čechách.	Páni	z	Meziříčí	
měli	 po	 celé	 14.	 století	 velmi	 vřelý	 vztah	
ke	žďárským	cisterciákům,	o	čemž	svědčí	
časté	donace	ve	prospěch	tohoto	kláštera.	
Obě	rodové	větve	v	Meziříčí	i	Náměšti	vy-
mřely	po	meči	ještě	před	rokem	1400	a	je-
jich	majetek	připadl	rodu	z	Kravař.	Rozsah	
meziříčského	panství	je	možno	rekonstruo-
vat	k	roku	1377,	kdy	k	němu	kromě	města	
a	hradu	Meziříčí	náležely	vsi	Čikov,	Břez-
ka	nebo	Březské	či	Březí,	Rohy,	Olší	nad	
Oslavou,	Lhotka,	také	pravděpodobně	Ho-
lubí	nebo	Stránecká	Zhoř,	Lavičky,	Hrbov,	
Radslavice,	Budeč,	Nové	Veselí,	Jestřabí	aj.	

Rozsah	náměšťského	panství	v	1.	polovině	
14.	 století,	 kdy	 se	 dostalo	 do	 vlastnictví	
pánů	z	Meziříčí,	 je	neznámý.	V	roce	1376	
získal	Jan	II.	z	Náměště	a	Meziříčí	od	mar-
kraběte	 Jošta	 jako	 léno	 také	 hrad	 Osová	
s	vesnicemi,	Osová,	Níhov,	Osová	Bítýška,	
Vlkov,	Heřmanov,	Skřinářov	a	další	–	cel-
kem	dvanáct	vesnic.
	 Další	 větví	 Tasovců	 byli	 páni z Kři-
žanova.	 Tato	 větev	 je	 vlastně	 rozrodem	
předchozí	větve	pánů	z	Meziříčí,	přesněji	
větve	„ze	Skuhrova“,	uvedené	výše.	Na	je-
jím	počátku	stojí	 Jan	 z	Křižanova,	 vnuk	
Jana	z	Meziříčí	a	syn	Vznaty	ze	Skuhrova.	
Jak	se	Křižanov	dostal	do	majetku	těchto	
pánů,	zůstává	otázkou,	předchozími	ma-
jiteli	křižanovského	hradu	a	panství	 byl	
rod	ze	Švábenic.	Jan	z	Křižanova	měl	tři	
bratry,	kteří	si	rozdělili	křižanovské	zboží	
na	čtvrtiny	a	poté,	co	zemřel	jejich	strýc	
Tas	ze	Skuhrova,	jim	připadl	i	Skuhrov.
	 Dva	 bratři	 Jana	 z	 Křižanova	 zemřeli	
bezdětní	 ještě	 před	 rokem	 1360,	 polovi-
nu	 křižanovského	 hradu	 tak	 získal	 jako	
odúmrť	 moravský	 markrabě	 Jošt,	 který	
ji	v	roce	1368	udělil	 jako	léno	zbývajícím	
dvěma	bratrům	Janovi	a	Vznatovi.	Kromě	
poloviny	hradu	se	jednalo	o	části	městeček	
Křižanov	a	Horní	Bobrová	a	části	několika	
vsí,	 mj.	 Sklené	 nad	 Oslavou,	 Dolní	 nebo	
Horní	Libochová,	Sviny	a	Radkov.	Potom-
ci	 Jana	 a	 Vznaty	 z	 Křižanova	 se	 aktivně	
účastnili	 markraběcích	 a	 pravděpodobně	
i	husitských	válek,	mj.	také	jako	loupeživí	
rytíři.	Rozrod	pánů	z	Křižanova	vymřel	ně-
kdy	kolem	poloviny	15.	století.	S	panstvím	
pak	disponoval	český	král	Jiří	z	Poděbrad,	
později	přešlo	do	vlastnictví	Pernštejnů.

	 Významnější	větví	Tasovců	byli	rovněž	
páni z Mostiště.	Toto	městečko	bylo	ještě	
v	roce	1240	majetkem	tišnovského	kláš-
tera	a	někdy	mezi	 tímto	rokem	a	rokem	
1317	jej	získali	někteří	páni	erbu	křídla,	
patrně	z	meziříčské	linie.	Prvním	pánem	
z	 Mostiště,	 který	 se	 objevuje	 v	 prame-
nech,	je	Jindřich	z	Mostiště,	poprvé	a	na-
posledy	 zmíněný	na	 listině	 v	 roce	1317.	
Jeho	 příslušnost	 k	 pánům	 erbu	 křídla	
vyplývá	ze	skutečnosti,	že	se	znak	křídla	
objevuje	na	pečetích	jeho	potomků.	Mos-
tiště	sousedilo	s	nedalekým	sídlem	pánů	
z	Meziříčí,	oba	hrady	byly	od	sebe	vzdále-
né	pouze	asi	3	km,	navíc	páni	z	Mostiště	
po	celou	druhou	polovinu	14.	století	vlast-
nili	 i	 část	 městečka	 Meziříčí.	 Z	 těchto	
důvodů	se	 jeví	 jako	nejpravděpodobnější	
vazba	právě	na	pány	z	Meziříčí.
	 Jindřich	 z	 Mostiště	 měl	 syny	 Vznatu,	
Buška	a	Bunka.	Do	roku	1370	soustředil	
většinu	majetků	mostišťského	panství	Bu-
nek	z	Mostiště,	který	se	podle	všeho	dostal	
do	finanční	tísně,	a	tak	své	panství	prodal	
moravskému	markraběti	Janu	Jindřichovi,	
který	mu	je	zpětně	udělil	jako	léno.
	 Bunkův	 syn	Bušek	 z	Mostiště	 se	na-
posledy	objevuje	na	 listině	v	roce	1401.	
Nejspíše	zemřel	bez	mužských	potomků,	
čímž	rod	pánů	z	Mostiště	vymřel	po	meči.
Mostišťské	panství	 bylo	 poměrně	 velké,	
kromě	centrálního	hradu	 jej	 tvořilo	dva-
náct	 vesnic,	mj.	Pavlov,	 Starý	Telečkov,	
Znětínek,	 Kněževes,	 Martinice	 a	 část	
Ostrova	nad	Oslavou.	Páni	z	Mostiště	jej	
snad	vlastnili	až	do	vymření	rodu.

 Ve druhém dílu historie pánů erbu křídla 
se budeme věnovat historii nejvýznamnější 
větve Tasovců – pánům z Lomnice.

hiStorie

Pečeť Demetera z Bukova z roku 1285.
Foto: Archiv města Brna

Zřícenina hradu Bukov (Lísek).  Foto: Jaroslav Kadlec



TN 10/202146

	 Milá	čtenářko,	milý	čtenáři,	blíží	se	říjen,	měsíc	sázení	ovoc-
ných	 dřevin.	 I	 tato	 činnost	 v	 domácích	 podmínkách	 má	 svoje	
specifika	a	jasná	pravidla,	proto	se	na	ně	dnes	zaměřím.	V	mi-
nulých	dílech	jsme	si	definovali	pravidla	nákupu	sazenic.	Proto	
jenom	malé	opakování:	zdravé	sazenice,	odolné	odrůdy,	vhodný	
kultivar,	to	vše	odpovídající	stanovišti.	Všechno	začíná	výběrem	
druhu	podle	lokality,	velikosti	místa,	polohy	stanoviště,	toho,	co	
mi	chutná.	Potom	se	rozmyslím,	zda	prostokořenné,	kontejne-
rované	nebo	sazenice	v	balu.	O	jednotlivých	specifikacích	jsme	
mluvili	již	v	únoru.	Jak	už	víte,	preferuji	prostokořenné	sazenice,	
většinu	 sázím	po	přirozeném	odlistění	 až	do	 zámrzu.	Výjimku	
tvoří	prostokořenný	ořešák,	mandloň,	broskvoň.	Ty	sázím	vždy	
raději	na	jaře.

„Osm plus jedna“ spokojené dřeviny:
1.	 	Prostorná	jáma,	ideálně	jedenapůlkrát	větší,	než	je	obvod	ko-

řenů	sazenice.
2.	 	Původní	zemina	vylepšená	kompostem.
3.	 	Vhodně	usazený	opěrný	kůl	 odpovídající	 průměru	 stromku,	

nejlépe	z	jižní	strany,	zajistí	zastínění	kmene,	aby	na	jaře	ne-
vznikaly	mrazové	desky	nebo	pukliny,	zároveň	brání	mikro-
chvění,	které	ulamuje	malé	kořínky.

4.	 	Precizní	ošetření	kořenů,	především	odstranění	roztřepených	
konců	kvalitními	nůžkami	(kvalitní	nářadí	=	menší	pracnost,	
delší	životnost).

5.	 	Prevence	houbových	chorob	kořenů:	jednak	dbám	na	„sterili-
tu“	nářadí,	a	pokud	to	jde,	vysazuji	při	venkovní	teplotě	pod	
osm	stupňů	Celsia.	Plísně	při	této	teplotě	nejsou	aktivní.

6.	 	Dostatečná	 závlaha,	 podpořená	 hydroabsorbentem	 v	 půdě	
(zadržuje	v	sobě	vodu	a	tu	předá	pouze	kořenům).	V	domá-
cích	podmínkách	někdo	rád	dřevinu	před	zasazením	namáčí	
třeba	na	celý	den.	Preferuji	bohatou	zálivku	a	kolem	stromku	
vždy	nechávám	závlahovou	misku.

7.	 	Správný	úvazek,	vždy	natolik	pevný,	aby	fixoval	strom	a	sou-
časně	nepoškodil	kmen.	Pravidelně	popruh	kontroluji	do	té	
doby,	 než	 odstraním	 opěrný	 kůl.	 V	 praxi	 to	 bývá	 zpravidla	
třetím		čtvrtým	rokem.

8.	 	Spolehlivá	ochrana	proti	okusu	zvěře,	plot	na	pozemku	může	
nahradit	pletivo	okolo	rostliny.

Plus jeden častý nešvar:
	 Kořenový	 krček	 vždy	 nad	 úrovní	 terénu,	 nešvarem	 je	 jeho	
zasypání,	 a	 proto	 se	 podnož	 udusí.	 Na	 obrázku	 vlevo	 vidíme	
správně	vysazenou	jabloň,	kdy	spojení	podnože	s	roubem	je	nad	
úrovní	 zeminy.	 Na	 obrázku	 vpravo	 došlo	 při	 ponoření	 kořeno-
vého	krčku	k	zakořenění	roubu.	Tím	ztrácím	výhodu	podnože,	
a	pokud	včas	tento	nešvar	neodhalím,	podnož	odumře.
Osvědčený postup výsadby:
	 Možná	si	tu	teď	někdo	z	vás	může	říct,	že	z	předešlého	textu	
je	zjevné	jak	na	to,	ale	opak	je	pravdou.	Vycházím	opět	ze	svých	
letitých	 zkušeností.	 Nejprve	 vyhloubím	 jámu,	 usadím	 na	 dno	
pevně	 kůl,	 vložím	 stromek,	 kořeny	 prosypu	 směsí	 kompostu	
a	 zeminy,	 vytvořím	 závlahovou	 mísu,	 upevním	 kmen	 ke	 kůlu,	
pravidelně	kontroluji	jeho	funkčnost.
Tip pro začátečníky i pokročilé ovocnáře:
	 Švestka	 Tophit,	 prověřená	 odrůda	 na	 Tišnovsku.	 Vhodná	
do	všech	poloh.	Tolerantní	vůči	šarce!	Samosprašná.	Velké	vej-
čité	plody	s	vysokou	cukernatostí.	Dobře	 jdou	od	pecky.	Oblí-
bená	 na	 přímý	 konzum,	 zavařování,	 povidla,	 knedlíky,	 pálení.	
Sklizeň	koncem	září.	Mimochodem,	tuto	odrůdu	si	pěstuje	pro	
svoje	palírny	jeden	z	nejznámějších	výrobců	slivovice	v	ČR.	

	 Podrobný	rozbor	odrůd	vhodných	pro	tuto	lokalitu	si	nechá-
me	na	příště.

Váš	Pařez

příroda

zAHrAdNíKůV rOK – říjeN
Sázení ovocných dřevin

Stanislav Pařízek

Podařilo se vám vyfotit krásnou nebo něčím 
zajímavou fotku z Tišnova a okolí?	Zapojte 
ji do soutěže	a	svoje	fotky	zasílejte	e-mailem	
v	nezmenšené	velikosti	na	tic@kulturatisnov.cz
nebo	předejte	osobně	do 30. listopadu 2021
v	TIC	Tišnov.	Při	dodání	více	fotografií	soutěží	
každá	samostatně.
Více	o	soutěži	na	www.tictisnov.cz.

Zasláním fotografie do soutěže autor souhlasí s jejím
použitím pro účel prezentace ORP Tišnov 
na webu, sociálních sítích, pro přípravu infor-
mačních a propagačních materiálů TIC Tišnov.

fotosoutěž o ceny
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. listopadu 2021.

ZísKej peXeso!

fotosoutěž o ceny
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	 Louky	pod	Tišnovem	byly	podmáčené,	
dá	se	 říci	po	celý	 letošní	 rok.	To	 lákalo	
nejen	hmyz,	zejména	komáry,	kterým	se	
tam	dařilo.	Voda,	která	na	loukách	stojí,	
ale	také	přitahovala	vodní	ptáky.	Ve	vyso-
kém	porostu	trav	podél	plotu	objektu	vo-
dárny	zahnízdily	kačeny	březňačky	a	vy-
vedly	 tam	 desítky	 kačenek,	 kterým	 se	
tam	 dařilo	 a	 poskytovalo	 mladým	 vhod-
nou	potravu.	Jak	povyrostly,	odstěhovaly	
se	na	řeku	Svratku.	Stojatá	voda	na	lou-
kách	 lákala	 také	 volavku,	 racka,	 čápa	
bílého	a	čejku.	Přilétl	 i	 ledňáček	a	 lovil	
hmyz	 na	 hladině.	 Z	 těch	 málo	 známých	
plachých	 tvorů	 to	 byl	 vodouš	 bahenní	
a	vodouš	kropenatý.
	 Jen	pár	řádků	o	vodouši bahenním	–	
Tringa glareola.	 Je	to	středně	velký	druh	
bahňáka	z	čeledi	slukovitých.	Pták	dlou-
hý	dvacet	centimetrů.	Hřbet	je	šedohně-
dý	a	bíle	skvrnitý.

	 Vodouš kropenatý	–	Tringa ochropus.	
Také	 druh	 bahňáka	 o	 velikosti	 špačka	
a	zobák	černý.	Vodouš	kropenatý	je	mno-
hem	méně	kropenatý	než	bahenní.	Kon-
trast	mezi	křídly	a	bílou	spodinou	je	dale-
ko	výraznější.
	 Takovým	pro	někoho	i	neznámým	tvo-
rem	je	bekasina otavní	–	Gallinago galli-
nago.	A	tak	si	něco	málo	o	tomto	zvláště	
chráněném	druhu	v	kategorii	silně	ohro-
žených	něco	více	povíme.
	 Charakteristickým	 znakem	 bekasiny	
je	 dlouhý	 rovný	 zobák,	 zavalité	 tělo	 ve-
likosti	kosa,	krátké	nohy.	Peří	je	celkově	
hnědé.	Na	vrcholu	hlavy	se	táhne	světle	
hnědý	 pruh	 a	 po	 stranách	 pruhy	 černo-
hnědé.	 Od	 zobáku	 přes	 oči	 do	 jeho	 týlu	

černohnědý	proužek.	Boky	tmavé	prouž-
kové,	břicho	má	světlé.
	 Potravu	tvoří	převážně	živočišná	slož-
ka.	Oblíbenou	pochoutkou	jsou	žížaly,	pi-
javky,	 larvy	chroustů,	housenky	a	různé	
larvy	hmyzu.	Důležitou	součástí	potravy	
jsou	i	drobní	vodní	i	suchozemští	měkký-
ši.	Také	semena	pryskyřníkovitých	a	bo-
bovitých	 rostlin,	 šťovíku,	ostřic	a	 jiných	
vlhkomilných.	 Hnízdí	 na	 zemi	 v	 travna-
tém	porostu.
	 Patří	mezi	 tažné	druhy.	Odlétá	v	 září	
a	říjnu	do	Středozemí	a	jihozápadní	Evro-
py.	V	průběhu	března	se	vrací	opět	na	svá	
hnízdiště.	Pokud	bude	mít	příznivé	klima	
na	 Tišnovsku,	 tak	 se	 k	 nám	 snad	 opět	
vrátí.
	 Hostem	 bažin	 byl	 také	chřástal vod-
ní	–	Rallus aquaticus.	Větší	druh	chřásta-
la	 z	 řádu	krátkokřídlých.	Obývá	většinu	
Evropy,	severní	Afriku	a	jeho	výskyt	za-
sahuje	 částečně	 i	 do	Asie.	U	nás	hnízdí	
poměrně	vzácně.	Zvláště	v	poslední	době	

se	jeho	početnost	výrazně	snížila.	Celko-
vě	 je	zbarven	poměrně	nenápadně.	Vrch	
těla	je	hnědý,	černě	skvrnitý,	spodní	stra-
na	těla	včetně	stran	hlavy	a	čela	jsou	na-
modrale	šedé,	boky	černé	s	bílými	pruhy.	
Hnízdí	 v	 mělčinách	 zarostlých	 rákosím	
a	v	ostřicových	bažinách.	Žije	velmi	skry-
tě.	Živí	se	převážně	různými	bezobratlými	
živočichy,	obojživelníky	a	malými	rybami.	
Ptáci	 sedí	 na	 šesti	 až	 jedenácti	 vejcích	
dvacet	 dnů.	 O	 potomstvo	 se	 starají	 oba	
rodiče.	 Po	 dvou	 týdnech	 si	 už	 mláďata	

vyhledávají	potravu	sama,	za	osm	týdnů	
začínají	létat.	Spatřit	tohoto	ptáka	v	pří-
rodě	je	velice	obtížné.	Celý	svůj	život	trá-
ví	 v	hustém	porostu	mokřadních	 rostlin	
a	 od	 vody	 se	 prakticky	 nevzdaluje.	 Je	
to	 velmi	 elegantní	 a	 obdivuhodný	 ptačí	
druh,	který	se	dokonale	přizpůsobil	živo-
tu	v	hustých	bažinných	porostech.	
	 Málokdo	 měl	 možnost	 pozorovat	
chřástala	vodního	ve	volné	přírodě.	A	po-
kud	někdo	měl	to	štěstí,	bylo	to	na	krátký	
okamžik,	kdy	vyplašeného	ptáka	zahlédl	
mizet	v	hustém	porostu.	Dodnes	je	to	po-
měrně	záhadný	pták,	o	jehož	životě	mno-
ho	nevíme.	Takový	tajný	agent	ptačí	říše.	
Jsem	rád,	že	 jsem	alespoň	na	pár	minut	
mohl	 spatřit	 a	 vyfotografovat	 chřástala	
vodního	 a	 bekasinu	 otavní,	 jsou	 to	 veli-
ce	plaší	tvorové.	V	hustých	porostech	žijí	
skrytě.	 Tato	 ptačí	 říše	 na	 loukách	 pod	
Tišnovem	byla	pro	mne	zpestření.	Hejna	
komárů	 znepříjemňovala	 dlouhé	 čekání	
v	úkrytu,	ale	stálo	to	za	to.

Foto: Josef Permedla

příroda

žIVOT NA lOuKáCH POd TIŠNOVem
Josef Permedla

Vodouš bahenní.

Vodouš kropenatý.

Chřástal vodní.

Bekasina otavní.
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Vzpomínáme
Dne 21. srpna uplynulo devět smutných 
let, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek pan lAdISlAV HAVlíK. 
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují synové s rodinami.

Dne 19. září uplynul smutný rok, 
kdy nás navždy opustila manželka, 
maminka a babička paní VOjTěŠKA 
zIegelBAuerOVá. Stále vzpomíná 
manžel a rodina Ziegelbauerova 
a Skřivánkova.

„Sancta Maria ora pro nobis.“
Dne 24. září uplynul první rok, co odešel náš 
drahý tatínek, pan Ing. PeTr fruHWIrT. 
S úctou i láskou vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují manželka Anna a dcery 
s rodinami.

Před třiceti lety dne 22. září navždy odešel 
pan mIrOSlAV KAdleC. S láskou stále 
vzpomínají a za vzpomínku děkují maminka 
a sourozenci s rodinami.

Dne 1. října by se dožil osmdesátých pátých 
narozenin náš tatínek a dědeček pan 
BřeTISlAV zAVřel a 25. října uplyne 
dvacet šest let od chvíle, kdy nás opustil. 
Za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami.

Dne 17. září by se dožila sedmdesáti pěti let 
paní AleNA mArKOVá z Heroltic. Za tichou 
vzpomínku děkují a stále vzpomínají děti 
s rodinami.

Dne 25. října uplyne smutný rok, 
kdy nás navždy opustila maminka, 
babička a prababička paní růžeNA 
zIegelBAuerOVá. Za tichou vzpomínku 
děkují synové s rodinami.

Dne 14. září uplynulo již třicet dva roků, kdy 
nás navždy opustil náš tatínek, dědeček 
a pradědeček pan jArOSlAV TeSáreK. 
S láskou na oba vzpomínají syn Jaroslav 
s manželkou, vnučky Margita a Jaroslava 
s rodinami.

Dne 1. října uplynou dva smutné roky, kdy 
nás navždy opustila naše milovaná mamin-
ka, babička a prababička paní mArgITA 
TeSárKOVá. 

Se vzpomínkou v srdci tomu bude 4. října 
osm let, co nás navždy opustil náš drahý 
a milovaný manžel, tatínek, dědeček a strýc 
pan HYNeK ONdráčeK. 
S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn 
s rodinami a jeho sestra.

inZerce

MAKLÉŘINA
NENÍ DŘINA!

NEBOJ SE
VYNIKNOUT! tisnov@mmreality.cz

732 140 667

Hledáte práci? Jste z okolí Tišnova?
Do rozrůstající se pobočky v Tišnově  
hledáme lidi s energií a obchodním
duchem, které baví práce s lidmi, na pozici

realitní makléř/asistent prodeje

Nabízíme – neomezené finanční ohodnocení,
flexibilní dobu, pracovní zázemí, kariérní růst, 
firemní benefity. Požadujeme – komunikativnost, 
chuť se učit novým věcem, spolehlivost.
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JUDR. JAN DVOŘÁČEK
*	17.	2.	1808,	Tišnov
†	31.	3.	1865,	Vídeň

 Účastník Slovanského sjezdu v re-
volučním roce 1848, později posla-
nec Moravského zemského sněmu 
v období 1848–49 a 1861–65. Držitel 
ruského řádu sv. Anny III. třídy. Pro-
pagátor myšlenky slovanské vzájem-
nosti a svébytnosti Moravy. Majitel 
velkostatku v Maříži u hranic s Dolní-
mi Rakousy, vídeňský advokát.
	 Narodil	se	ve	zdejším	barokním	domě	
č.p.	67	v	rodině	řezníka	Benedikta	Dvo-

řáčka.	 Jeho	 druhé	 křestní	 jméno	 bylo	
Konrád,	 býval	 uváděn	 též	 jako	 Johann	
Dwořzačzek.	Po	absolvování	brněnského	
gymnázia	 studoval	 práva	 na	 Karlo-Fer-
dinandově	univerzitě	v	Praze	a	poté	též	
ve	Lvově	a	ve	Vídni.	Tam	byl	promován	
doktorem	 práv.	 Působil	 nejprve	 jako	
suplent	 soudního	 řádu	 na	 Tereziánské	
akademii,	 stal	 se	 prokurátorem	 slovan-
ského	 národa	 na	 Vídeňské	 univerzitě.	
Od	roku	1843	až	do	konce	života	působil	
ve	Vídni	jako	soudní	a	dvorní	advokát.
	 V	 roce	 1842	 se	 jako	 člen	 zvlášt-
ního	 poselstva	 podílel	 v	 Petrohradě	
na	 dojednání	 poštovní	 smlouvy	 mezi	
Ruskem	 a	 Rakouskem,	 za	 úspěšná	
jednání	obdržel	 tamní	řád	svaté	Anny.	
Do	vysoké	politiky	se	zapojil	během	re-
volučního	roku	1848	–	své	stanovisko	
vyjádřil	v	tzv.	Památném	psaní	z	Vídně	
do	 Tišnova,	 poté	 se	 stal	 místopředse-
dou	 českoslovanského	 sboru	 na	 Slo-
vanském	sjezdu	v	Praze.	V	témže	roce	
byl	zvolen	poslancem	Českého	zemské-
ho	sněmu,	ten	se	ale	pro	revoluční	ne-
klid	nikdy	nesešel.	Uspěl	i	v	zemských	
volbách	 na	 Moravský	 zemský	 sněm,	

kde	 jako	 majitel	 velkostatku	 v	 Maříži	
zastupoval	 kurii	 virilistů	 a	 velkostat-
kářů.	 S	 odvoláním	 na	 listinu	 Jiřího	
z	Poděbrad	–	a	na	pragmatickou	sankci	
z	roku	1713	–	bojoval	za	trvalé	spoje-
ní	Moravy	a	Čech.	Do	politiky	se	vrátil	
v	roce	1861,	kdy	se	stal	poslancem	Mo-
ravského	zemského	sněmu	pro	změnu	
za	kurii	venkovských	obcí.
	 Dvořáček	byl	činný	i	v	kultuře	a	spol-
kovém	 dění.	 Ve	 Vídni	 pomáhal	 založit	
Slovanskou	 besedu,	 záložnu,	 pěvecký	
spolek	či	Česko-moravsko-slezskou	jed-
notu.	 Spoluorganizoval	 plesy,	 ve	 svém	
bytě	 zřídil	 Slovanskou	 čítárnu	 a	 při	 ní	
redakci	časopisu	Vídeňský	posel.	Během	
cest	do	Ruska,	Polska	či	Srbska	se	se-
znamoval	 s	místními	obyčeji	 i	 nářečími	
a	stal	se	v	této	oblasti	uznávanou	auto-
ritou.	Tišnovskému	kostelu	věnoval	dva	
obrazy	(mj.	Cyrila	a	Metoděje)	rakouské-
ho	malíře	Dollingera.
	 Po	náhlé	smrti	byl	pochován	na	vídeň-
ském	hřbitově	v	Matzleinsdorfu.	V	roce	
1892	mu	byla	v	Tišnově	odhalena	na	rod-
ném	domě	pamětní	deska	a	přilehlá	ulice	
byla	nazvána	Dvořáčkovým	jménem.

RADNICE

náměstí Míru 111, Tišnov 
	 Dominantní	budova	v	dolní	části	ná-
městí	Míru	zaujímá	místo	odedávna	vy-
hrazené	sídlu	městské	správy	–	radnici.	
	 První	nepřímá	písemná	zmínka	o	rad-
nici	na	někdejším	Horním	rynku	se	obje-
vuje	v	knize	kupů	a	prodejů	roku	1558.	
Má	se	za	to,	že	budova	byla	dřevěná,	ale	
jiní	historici	soudí,	že	mohlo	jít	o	kamen-
nou	 patrovou	 stavbu	 na	 starších,	 pozd-
něgotických	 základech,	 s	 tím,	 že	 svou	
konečnou	renesanční	podobu	získala	pa-
trně	až	později.	Na	přelomu	70.	a	80.	let	
16.	století	byla	k	radnici	přistavěna	hra-
nolová vstupní věž,	 čímž	 získala	 svou	
charakteristickou	 podobu,	 která	 svůj	
odraz	našla	až	do	dnešních	dní.	Ve	věži	
radnice	byl	zavěšen	zvon,	jímž	se	ohlašo-
valo	nebezpečí	ohně	nebo	velké	vody.	Obě	
pohromy	starý	Tišnov	postihovaly	často.
	 Ve	staré	budově	radnice	bývalo	i	vě-
zení	 –	 šatlavy,	 umístěné	 v	 klenutých	
sklepeních	 budovy.	 A	 tyto	 prostory	

také	sloužívaly,	 jak	bylo	obvyklé	u	vý-
slechů,	k	výkonu	práva	útrpného,	tedy	
jako	mučírny.	
	 Renesanční	 podoba	 staré	 radnice	 je	
náznakově	zaznamenána	 i	na	Vokouno-
vě	barokní	vedutě	městečka	z	roku	1728.	
Ačkoli	byla	radnice	ještě	několikrát	pře-
stavována,	svůj	renesanční	charakter	si	
udržela	až	do	své	asanace	v	roce	1905.	
	 Dnešní	 podoba	 radnice	 je	 z	 počát-
ku	20.	století.	Stará	budova	byla	roku 
1905 zcela zbořena	a	na	jejím	původ-
ním	 sklepení	 postavena	 nová	 podle	
projektu	brněnského	architekta	Vladi-
míra	Fischera	ve	stylu	pozdního	histo-
rismu,	 tedy	 v	novogotickém	a	novore-

nesančním	slohu.	V	letech	2002–2003	
byla	 budova	 ještě	 rozšířena	 o	 západní	
křídlo	 při	 zachování	 původního	 stylu	
historizující	fasády.
	 Vnější	 fasáda	 radnice	 je	 vyzdobena	
sgrafity	slováckého	malíře	Janko	Köhle-
ra.	 Na	 průčelí	 jsou	 zobrazeny	 události	
z	historie	města:	darování	privilegií	aba-
tyší	kláštera	Porta	coeli	Barbory	Konic-
ké	ze	Švábenic	městu	Tišnov,	ke	kterému	
došlo	roku	1554.	A	krvavý	Štědrý	večer	
v	Tišnově	roku	1620,	kdy	žoldáci	vracejí-
cí	se	z	bitvy	na	Bílé	hoře	pobili	Tišnovské	
v	 čele	 s	 primátorem	 Jiříkem	Mydlářem.	
Náhrobní	deska	jednoho	z	nich	je	zazdě-
na	do	nosného	sloupu	v	zasedacím	sále	
radnice.	Další	sgrafito	připomíná	Šimona	
z	 Tišnova,	 rektora	 Karlovy	 univerzity.	
Nápis	„Květnice hora, Besének voda, dražší 
než celá Morava“	je	u	krumpáče	horníka	
v	dolní	části	jednoho	z	vyobrazení	tradič-
ních	zaměstnání	obyvatel	Tišnova.	Na	vý-
chodní	straně	budovy	je	nápis	„Tento dům 
ať potrvá až do konce světa, Tišnováci zů-
stanou po něm čtyři léta.“
	 V	 radnici	 dnes	 sídlí	 Městský	 úřad	
Tišnov,	 proto	 je	 přístupná	 veřejnosti	
jen	v	úřední	hodiny.

mAlá eNCYKlOPedIe TIŠNOVSKA
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OSOBNOSTI

ARCHITEKTURA

POLITIKA	/	ADVOKACIE	/	KULTURA

NOVOGOTIKA	/	NOVORENESANCE
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	 Když	 v	 červnu	 roku	 1783	 vypustili	
bratři	 Joseph-Michel	 a	 Jacques-Étienne	
Montgolfiérové	 vzhůru	 k	 oblakům	 svůj	
horkovzdušný	balón,	nemohli	vůbec	tušit,	
co	všechno	tím	způsobí.	Ještě	dnes,	po	více	
než	dvou	 stech	 letech,	kdykoliv	 lidé	 vidí	
nebem	plout	balón,	musí	vyřknout	ta	slo-
va:	„Jé,	balón!“	Pravda,	objev	balonového	
létání	propůjčil	křídla	dříve	ovcím	než	li-
dem.	 První	 posádku	 totiž	 tvořili	 kachna,	
kohout	 a	 beran.	 Těžko	 dnes	 soudit,	 kdo	
z	nich	byl	kapitán	a	kdo	se	staral	o	navi-
gaci.	 O	 pouhý	 rok	 později	 se	 však	 první	
balón	vznesl	i	v	Čechách	a	za	ovcemi	tedy	
v	letectví	nijak	významně	nezaostáváme.	
	 Celá	ta	věc	s	létáním	začala	velmi	ne-
nápadně.	 Joseph	 Montgolfier	 si	 jednoho	
dne	všiml,	že	se	nad	ohněm	vzdouvá	prá-
dlo,	které	se	tam	sušilo.	Myslel	si,	že	se	
do	něj	zachytává	teplo,	které	z	ohně	stou-
pá.	Chtěl	si	proto	teplo	nachytat,	aby	ho	
mohl	 zkoumat.	 Postavil	 velkou	 kostku	
z	hedvábných	košil	a	za	chvíli	pozoroval,	
jak	stoupá	k	nebi.	Hned	o	tom	napsal	své-
mu	bratru	Étiennovi.	Ten	usoudil,	že	tím,	
co	žene	hedvábí	vzhůru,	je	horký	vzduch.	
Rozhodli	se	proto	spolu	vyrobit	první	vel-
ký	 horkovzdušný	 balón.	 Z	 dnešního	 po-
hledu	se	zdá	trochu	zvláštní,	že	ho	stavěli	
z	hedvábného	papíru.	Pokud	se	chystáte	
odletět	v	něčem,	pod	čím	hodláte	zapálit	
oheň,	 tenký	 papír	 nejspíš	 nebude	 vaše	
první	volba.	Tuto	podivnou	volbu	mate-
riálu	ale	vysvětluje	skutečnost,	že	Éti-
enne	zdědil	po	otci	papírnu.	Pracovali	
zkrátka	s	tím,	co	bylo	po	ruce.	

	 Když	 se	 zeptáte	 náhodného	 člově-
ka,	proč	se	vlastně	horkovzdušný	balón	
vznáší,	 řekne	 vám,	 že	 je	 to	 díky	 tomu,	
že	horký	vzduch	stoupá	vzhůru.	Ale	proč	
vlastně?	 Je	 to	celkem	 jednoduché.	Když	
máte	 na	 sobě	 bundu	 a	 je	 vám	 horko,	
rozepnete	 si	 ji.	 Když	 zahřejete	 vzduch,	
taky	 se	 rozepne.	 Ovšem	 ne	 v	 textilním	
slova	 smyslu.	 Prostě	 se	 zvětší.	 Když	 si	
přivstanete	a	půjdete	se	podívat	na	start	
nějakého	balónu,	neuvidíte	tam	chlapíky	
s	 pumpičkami,	 kteří	 by	 se	 snažili	 balón	
nafouknout.	Balón	je	dokonce	celou	dobu	
zespoda	otevřený.	Balón	se	nafukuje	tak,	
že	 se	 v	 něm	 vzduch	 pořád	 ohřívá	 těmi	
velkými	hořáky.	To	je	taky	jediný	způsob,	
jakým	se	dá	váš	let	řídit.	Balón	umí	jen	
stoupat,	 když	 topíte,	 nebo	 klesat,	 když	
netopíte.	 Když	 chcete	 odletět	 z	 Tišnova	
nad	Lomnici,	musíte	prostě	stoupat,	nebo	
klesat,	dokud	nenajdete	vítr,	který	fouká	
správným	směrem.	Tady	je	krásně	vidět,	
že	pro	pilota	takového	balónu	je	zcela	zá-
sadní	vědět,	odkud	vítr	vane.
	 Teplý	 vzduch	 se	 zvětšuje,	 a	 když	 se	
ochladí,	 zase	 se	 zmenší.	 Tuhle	 jednodu-
chou	 skutečnost	 potkáte	 i	 na	 dvou	 mís-
tech,	která	mají	k	létání	daleko.	Tou	běž-

nější	 jsou	nafukovací	 lehátka,	míče	nebo	
kruhy	u	bazénu.	V	létě	není	dobrý	nápad	
je	 nechávat	 ležet	 na	 sluníčku.	 Pokud	 je	
totiž	moc	nafouknete	a	ještě	je	pak	nechá-
te	 vyhřát	 na	 slunci,	 mohou	 i	 prasknout.	
Pneumatiky	to	mají	stejně.	Když	se	zahře-
jí,	v	létě	nebo	i	při	jízdě,	tlak	v	nich	stoup-
ne.	Když	ale	v	zimě	prudce	klesne	teplota,	
mohou	 být	 vaše	 pneumatiky	 prázdnější,	
i	když	jsou	všechny	ventilky	v	pořádku.
	 Osobně	 mě	 ale	 překvapilo,	 jak	 moc	
s	tímto	jevem	bojují	potápěči.	Potápěč	si	
pod	 vodou	 potřebuje	 být	 naprosto	 jistý	
v	tom,	kolik	vzduchu	mu	v	lahvích	na	zá-
dech	 zbývá.	 To	 si	 může	 změřit	 tlakomě-
rem.	To,	jaký	má	tlak	v	lahvích,	mu	říká,	
kolikrát	se	pod	vodou	může	nadechnout.	
Je	to	celé	složitější,	protože	ve	větší	hloub-
ce	spotřebovává	vzduch	rychleji,	ale	to	teď	
nechme	být.	Představte	si,	že	jste	potápěč,	
který	se	chystá	na	výlet	pod	hladinu.	Jde-
te	si	nechat	napustit	své	lahve	vzduchem	
a	natlakujete	je	třeba	na	30	barů.	Jenom-
že	 to	 uděláte	 v	 létě	 někde	 v	 garáži,	 kde	
je	třicet	stupňů.	Pak	ale	přijdete	k	jezeru	
a	voda	v	něm	má	teplotu	už	jen	osmnáct	
stupňů.	Jakmile	se	ponoříte	pod	vodu,	tlak	
ve	vašich	lahvích	klesne,	a	to	jste	se	ješ-
tě	ani	nenadechli.	Stejně	 jako	se	ohřátý	

vzduch	 zvětšuje,	 když	 balón	 stou-
pá	 k	 nebi,	 ochlazený	 vzduch	 se	

zkrátka	zmenšuje,	když	klesá	
potápěč	ke	dnu.

děti a Mládež

O BAlóNeCH A POTáPěčíCH
Vojtěch Hanák
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životní Styl

Letos	poosmé	nabízíme	čtenářům	soutěžní	křížovku	v	rámci	cyklu,	který	je	věnován	tišnovským	podnikatelům	z	období	mezi	světovými	
válkami.	Obsahem	1.	tajenky	je	již	tradičně	jméno	a	příjmení	majitele	firmy,	o	níž	se	v	dobovém	katalogu	psalo	mimo	jiné	toto:
Začátky majitele byly hodně těžké. Vyučil se v Lysicích, načež pracoval v Brně, Přerově a Myjavě. Tišnovský podnik založil 
v roce 1931. Začínal pouze s malým podílem po rodičích, který použil na nákup zboží. (Viz	2.	 tajenka), kde své výrobky 
prodával, teprve v pozdější době zákazníků přibývalo a dnes u nich požívá nejlepší pověsti.

fIrmY A žIVNOSTNíCI PrVNí rePuBlIKY (8)
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 6. října 2021.	Jména	výherců	budou	oznámena	na	závěr	celého	seriálu	v	lednovém	čísle	ročníku	2022.	Správná	
řešení	z	minulého	čísla	–	1.	tajenka:	Cyril Chutný,	2.	tajenka:	předchůdci byli obchodníky.
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	Nejdříve	se	vám	pokusím	popsat,	 co	si	před-
stavit	 pod	 pojmem	 „IT	 specialista“.	 Může	 to	

být	 opravář	 vašeho	 počítače	 nebo	 mobilu,	 programátor	 vaší	
aplikace,	webmaster	spravující	vaše	weby,	člověk,	který	udržu-
je	v	chodu	vaši	firemní	síť,	správce	vašeho	serveru	a	tak	dále.	
Všichni	tito	lidé	mají	dostatečné	znalosti,	aby	vám	pomohli	v	ob-
lasti,	které	rozumí.	Ale	určitě	se	nevyznají	ve	všem	a	nebudou	
rozumět	úplně	všemu,	na	co	mohou	narazit.	Proto	potřebuji	vaši	
pomoc	a	pravdivé	informace,	co	se	opravdu	stalo,	když	dané	za-
řízení,	služba,	software	přestane	fungovat.
	 Pro	jednoduchost	shrnu	všechny,	kteří	mají	nějaký	technický	
problém,	pod	název	klienti	a	všechny,	kteří	se	snaží	technický	
problém	řešit,	pod	název	technici.	

Přehrajeme si takový typický rozhovor:
Klient:	Dobrý	den,	ztratila	se	mi	všechna	pošta!
Technik:	Kde	se	Vám	ztratila?
Klient:	Já	nevím,	včera	to	tam	bylo,	a	dnes	je	všechno	pryč.
Technik:	Jaký	máte	e-mailový	účet?
Klient:	Myslíte	mail?
Technik:	Ano.
Klient:	Mail	mám	zmatkar@firma.cz.
Technik:	Kde	se	Vám	to	ztratilo,	program,	počítač,	mobil?
Klient:		No	přece	na	počítači,	musím	něco	do	12	udělat	a	podkla-

dy	mám	v	mailu.	
Technik:		Zkuste	mi	popsat,	co	se	dělo	před	tím,	než	Vám	to	zmi-

zelo.
Klient:	Nic,	to	samo,	najednou	to	bylo	pryč.

	 Pokud	jste	již	něco	podobného	zažili,	ať	z	jedné	či	druhé	stra-
ny,	víte,	že	věci	se	budou	mít	určitě	jinak,	než	jak	jsme	je	mohli	
slyšet	v	rozhovoru.	A	nebude	to	tak,	jak	jsme	slyšeli.
	 Již	úvodní	výkřik	„Ztratila	se	mi	všechna	pošta!“	je	naprosto	
nicneříkající	blábol,	z	kterého	si	technik	opravdu	nic	nevezme.	
Je	to	stejné,	jako	když	vlk	sežral	babičku.	O	problému	jsme	se	
nic	nedozvěděli,	jenom	to,	že	40kilový	vlk	snědl	60kilovou	bábu.	
Už	z	principu	je	to	pitomost.

Chyba první	–	IT	specialista,	kterému	voláte,	není	bůh	ani	ně-
kdo	jemu	podobný,	který	neustále	sedí	za	vámi	a	ví,	co	jste	udě-
lali	špatně,	jako	ve	škole.	Pozor,	netvrdím,	že	chyba	je	na	straně	
klienta.	 Proto	 se	 musíte	 snažit	 sdělit	 co	 nejvíce	 konkrétních	
informací.	V	našem	případě	to	je:	kdy	se	to	stalo,	na	jakém	za-

řízení,	v	jakém	konkrétním	programu,	co	jsem	udělal	předtím,	
než	tento	problém	vznikl.	Vše	v	klidu	bez	zmatků.	Můžete	požá-
dat	zkušenějšího	kolegu	o	radu.	Čím	více	informací	získáte,	tím	
spíše	technik	odhalí	závadu	a	tím	dříve	budete	moci	pracovat.	
Sice	v	tomto	případě	to	nejspíše	nebude	vypadlá	napájecí	šňůra,	
nicméně	vždy	je	dobré	se	podívat,	jestli	uklízečka	něco	nevytrh-
la	nebo	někde	něco	neleží	či	netrčí	kabel.	

Chyba druhá	 –	 prosím,	nikdy	nelžete	o	průběhu	 závady.	V	mé	
letité	praxi	mám	bohužel	smutnou	zkušenost,	že	až	70	%	klientů	
zatajuje	skutečnosti,	které	vedly	k	závadě.	Buď	nechtějí	přiznat,	
co	 skutečně	dělali,	 nebo	se	 třeba	nechtějí	 ztrapnit	před	kolegy	
v	práci.	Prostě	z	nějakého	důvodu	vám	lžou	nepokrytě	do	očí.	Po-
kud	si	myslíte,	že	to	technik	nepozná	při	odhalování	závady,	jste	
na	velkém	omylu.	Uděláte	ze	sebe	akorát	lháře	a	věřte	mi,	že	si	
vás	technik	zapamatuje.	Lepší	být	občas	za	pitomce	než	za	pato-
logického	lháře.	
	 Tím	 končím	 s	 naším	 příkladem	 a	 pokusím	 se	 popsat	 další	
situace,	které	mohou	nastat.	Je	to	spíš	takový	hrubý	kompas	pro	
orientaci.	

	 Počítače	 jsou	velmi	komplexní	a	složitá	zařízení,	která	mo-
hou	obsahovat	jakýkoliv	hardware	(takové	to	železo,	jako	myš,	
elektronické	obvody)	a	software	 (operační	 systémy,	aplikace),	
jejichž	vzájemné	sladění	může	vést	k	třem typům chyb.
	 Počítač,	mobil,	tablet	se rozbije fyzicky	a	přestane	fungovat	
buď	celý	nebo	nějaká	jeho	část	(prasklý	displej,	klávesnice,	doty-
ková	vrstva	atp.).	Tento	problém	je	velmi	snadné	popsat,	popřípa-
dě	vyměnit	či	nahradit	vadnou	komponentu,	uznat	záruku	a	po-
dobně.	Zde	zpravidla	nebudete	mít	problém	popsat,	co	se	stalo.
	 Nerozbije se fyzicky,	ale	některá komponenta nebo funkce 
chvíli funguje, chvíli nefunguje.	Například	připojení	k	Wi-Fi	vypa-
dává.	Toto	může	způsobovat	jednak	router,	ke	kterému	se	připoju-
jete,	jednak	software,	který	používá	vaší	Wi-Fi	kartu,	nebo	má	pro-
blém	vaše	Wi-Fi	karta.	Tyto	chyby	se	velmi	těžko	hledají	a	je	velmi	
obtížné	je	odhalit	právě	z	důvodu	jejich	náhodnosti.	Zde	se	musíte	
opravdu	obrnit	velkou	trpělivostí	a	snažit	se	tyto	závady	nějakým	
způsobem	 dokumentovat.	 Například	 nafotit	 mobilem	 obrazovky	
a	popřípadě	stavy,	které	nastaly,	a	snažit	se	je	předat	technikovi.
	 Třetí	typ,	který	považuji	za	nejnáročnější	 jak	časově,	tak	od-
borně,	jsou	problémy softwarové.	Česky	řečeno	chyby	v	progra-
mech.	Programy	bez	chyb	ve	své	podstatě	téměř	neexistují.	Nej-
častější	příčinou	bývají	nekompatibilní	programy/aplikace	s	vaší	
verzí	 operačního	 systému.	 Můžou	 to	 být	 samozřejmě	 i	 chyby	
ve	vlastních	programech,	které	nebyly	odladěny	a	které	zde	pro-
stě	jsou.	Zde	bych	doporučil,	pokud	k	takovým	chybám	dochází,	
kontaktovat	přímo	výrobce	aplikace,	softwaru,	programu	a	snažit	
se	získat	odbornou	pomoc.	Zde	se	 trošku	přimluvím	za	provoz-
ní	ajťáky,	kteří	udržují	vaši	společnost	v	chodu.	Opravdu	nejsou	
schopni	řešit	problémy	softwaru	–	nejsou	to	softwaroví	vývojáři.	
	 Závěrem	 bych	 chtěl	 apelovat	 na	 obě	 strany,	 aby	 se	 držely	
konstruktivní	debaty	a	nesklouzávaly	k	panickým	výpadům,	či	
povýšenému	chování.	Každý	umíme	něco	jiného	a	v	jiném	oboru	
jsme	prakticky	slepí.	Mějme	to	na	paměti.	

PrAKTICKÉ rAdY PřI KOmuNIKACI S IT SPeCIAlISTY
Petr Plíšek
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Z novinek:
Kolář, Pavel:
Posilování stresem – Cesta k odolnosti
O	stresu	se	hovoří	zejména	 jako	o	umělé,	 lidstvem	vyrobené	
zátěži.	Člověk	se	musel	naučit	porozumět	a	vzdorovat	rozma-
nitým	 stresovým	 vlivům	 od	 počátku	 své	 existence.	 Tělesná	
zátěž,	zima	střídaná	horkem,	nedostatek	jídla	a	tekutin,	bak-
terie,	viry,	nedostatek	spánku	či	bolest	zasahovaly	do	našich	
životů	od	nepaměti.	V	dnešní	době	vnímáme	stres	především	
jako	 významnou	 příčinu	 vzniku	 řady	 tělesných	 a	 duševních	

onemocnění,	a	chápeme	jej	 jako	nebezpečný.	Pavel	Kolář,	celosvětově	uznávaný	
fyzioterapeut	a	odborník	na	celostní	medicínu,	ve	své	knize	Posilování	stresem	–	
Cesta	k	odolnosti,	mimo	jiné	rozebírá	opačnou	úlohu	stresových	vlivů,	a	to	zejmé-
na	z	hlediska	zvýšení	odolnosti	našeho	organismu.	Naše	tělo	a	duše	v	sobě	skrývá	
obrovský	potenciál	udělat	nás	nejen	silně	odolnými,	ale	také	šťastnými.	Využijme	
ho	a	vezměme	odpovědnost	za	své	zdraví	a	kvalitu	svého	života	do	vlastních	rukou!

Hurdová, Veronika: Agnes a Zakázaná hora
Agnes	žije	v	pralesním	kmeni	Magrejů.	Lidé	z	její	vesnice	se	
rodí	 s	 nějakým	 neobyčejným	 darem.	 Jakmile	 svůj	 dar	 objeví	
a	ovládnou,	musí	 jej	na	Úplňkové	slavnosti	předvést	a	složit	
přísahu,	 ve	 které	 přislíbí	 dar	 používat	 ku	 prospěchu	 celého	
kmene.	 Jediná	potíž	spočívá	v	 tom,	že	 tento	slib	musí	každý	
Magrej	 složit	 do	 svých	 dvanácti	 let,	 jinak	 se	 stane	 Stínem.	
Agnes	 právě	 oslavila	 své	 jedenácté	 narozeniny.	 A	 na	 rozdíl	
od	 ostatních	 stále	 netuší,	 v	 čem	 její	 dar	 spočívá.	 Vydává	 se	

proto	na	nebezpečnou	cestu	k	Zakázané	hoře.	K	té	stejné	hoře,	ze	které	se	před	
pěti	lety	nevrátil	její	tatínek.	Knížka	je	určena	pro	čtenáře	od	osmi	do	sta	let.

Stojí za přečtení:
Cílek, Václav: Stromy mě znají jménem:
Kniha o přírodních a léčivých zahradách
Přírodní	zahrada	využívá	hlavně	místní	rostliny	a	vytváří	pro-
středí,	 které	 svědčí	 lidem	 i	 přírodě.	 Kniha	 popisuje	 příběhy	
sedmi	 domácích	 přírodních	 zahrad	 a	 zaměřuje	 se	 i	 na	 prak-
tické	stránky	–	jak	zahradu	vytvořit	a	 jak	z	ní	udělat	domov	
i	pro	motýly	a	ptáky.	Zvláštní	kapitola	je	věnovaná	zahradám	
pro	mateřské	školy	a	otázce,	proč	děti	potřebují	bláto.	Přírodní	
zahrady	jsou	současně	východiskem	pro	terapeutické	zahrady,	
které	prokazatelně	snižují	například	spotřebu	léků	a	hojí	tělo	

i	duši.	Kniha	proto	pokračuje	zásadami	tvorby	léčivých	zahrad,	jejich	psychologií	
a	filozofií.	V	roli	zahrady	jako	prostředí	mezi	člověkem	a	divočinou	se	totiž	ocitá	té-
měř	celý	svět.	„Neexistovala	civilizace,	která	by	neměla	potřebu	mít	své	zahrady.“

Krolupperová, Daniela: Tady straší naši
Anetka	bydlí	v	Novém	Strašecí,	chodí	do	první	třídy	a	moc	se	
jí	 stýská	po	 její	babičce,	která	odjela	na	dlouhou	dovolenou.	
Každý	den	babičku	vyhlíží,	a	tak	když	se	jednoho	dne	babička	
objeví	u	jejich	vrátek,	je	Anetka	nejšťastnější	holčičkou	na	ce-
lém	světě.	A	to	ještě	netuší,	že	její	babička	není	jen	tak	obyčej-
ná	babička.	Je	totiž	kouzelná!	Anetka	postupně	zjišťuje,	že	má	

velkou	 rodinu	plnou	strašidel!	A	čeká	 ji	 úžasná	cesta	do	kouzelného	městečka	
Staré	Strašecí,	které	je	plné	pohádkových	bytostí.	Knížka	vyšla	v	edici	Začínáme	
se	čtením,	je	speciálně	vytvořena	pro	úplné	čtenářské	začátečníky,	je	vhodná	i	pro	
genetickou,	tedy	hláskovou	metodu	čtení.

MěstsKá Knihovna tišnov
doporučuje

Milada Kollárová:
staré hračKy
a jejich příběhy
Miroslav Pavlík

	 V	poslední	době	vychází	celá	řada	knih,	
z	nichž	většina	mnoho	čtenářů	neosloví.	Ale	
vyšla	také	jedna	mimořádná	publikace,	kte-
rá	stojí	za	pozornost.	
	 Milada	Kollárová	napsala	a	vydala	zají-
mavou	knihu	Staré hračky a jejich příbě-
hy.	Autorka	je	nejen	významná	výtvarnice,	
ale	 také	 nadšená	 sběratelka	 starých	 hra-
ček.	Její	malířská	tvorba	je	spjata	s	naším	
regionem,	protože	často	pobývá	ve	své	cha-
lupě	v	Železném,	kde	čerpá	náměty	z	příro-
dy.	Každoročně	prezentuje	své	práce	na	let-
ních	výstavách	v	Železném.	

	 Kniha	 je	 nejen	 zajímavě	 napsaná,	 ale	
i	poutavě	čtivá.	Uveďme	alespoň	názvy	ně-
kterých	kapitol.	Např.	Příběhy hraček z mé 
sbírky, Pejsci, Medvídci, Koníci, Kočárky, 
Loutková divadla, Pohyblivé hračky	 aj.	
Určitě	všechny	zaujme	kapitola	nazvaná	Ze 
Šerkovic do Pardubic, a nakonec do Brna.	
Kniha	o	256	stranách	je	doplněna	desítkami	
barevných	 fotografií	 starých	 hraček	 z	 její	
sbírky.	Nejen	textová	část,	ale	také	fotogra-
fie	 potěší	 pamětníky,	 kterým	 staré	 hračky	
připomenou	jejich	mládí.	
	 Knihu,	 která	 vznikla	 mimo	 jiné	 také	
v	Železném,	vydala	Milada	Kollárová	vlast-
ním	 nákladem.	 I	 když	 vyšla	 nákladem	
malým	 a	 neměla	 žádnou	 publicitu,	 je	 o	 ni	
mimořádný	 zájem.	 A	 pro	 čtenáře	 dobrá	
zpráva.	Knihu	lze	zakoupit	nejen	v	Tišnově	
v	 knihkupectví	 paní	 Raškové,	 ale	 přede-
vším	na	letních	výstavách	v	Železném.	Tak	
si	 určitě	 udělejte	 výlet	 do	 bezstarostného	
dětství,	 obklopeného	 těmi	 nejkrásnějšími	
a	nejmilejšími	hračkami,	které	nás	prováze-
ly	od	prvních	krůčků.	
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	 16.	 ročník	 největšího	 mezinárodního	
žákovského	 závodu	 v	 Evropě	 European	
Kids	Athletics	Games	 se	 odehrál	 v	Brně	
na	Palačáku	v	neděli	a	pondělí	5.–6.	září	
2021.	 I	 v	 stále	 náročné	 době	 ovlivněné	
epidemiologií	a	restrikcemi	v	celé	Evropě	
se	vyšplhaly	přihlášky	na	neuvěřitelných	
1	 800	 účastníků	 z	 rekordních	 osmnác-
ti!	států	Evropy	a	více	jak	stovky	oddílů.	
Během	 závodů	 padly	 hned	 čtyři	 národní	
rekordy	ČR,	Malty	a	Polska.	Závodily	zde	
ročníky	 narození	 2010–2006,	 a	 to	 vždy	
chlapci	a	dívky	v	rámci	svého	roku	naro-
zení.	A	výprava	z	Tišnova	nemohla	chybět.
	 Anežka	 Kocůrová	 si	 odbyla	 premié-
ru	 na	 velkých	 závodech	 a	 zaběhla	 60	m	
za	10,19	s	a	v	dálce	skočila	321	cm.	Káťa	
Mašínská	byla	z	holek	nejlepší	dálkařkou	
(499	cm),	60	m	běžela	za	9,80	s.	Nejlepší	
sprinterkou	 byla	 Káťa	 Kocůrová	 –	 60	m	
za	9,10	s,	v	dálce	se	jí	nedařilo	(321	cm).	
Kája	 Lamačová	 perfektně	 zvládla	 kvalifi-
kaci	míčku	39,22	m	a	postoupila	do	finále.	
V	 dálce	 skočila	 jen	 průměrných	 383	cm.	

Druhý	 den	 ve	 finále	 svůj	 výkon	 z	 kvali-
fikace	 nepřekonala,	 ale	 hodem	 38,58	m	
obsadila	 konečné	 šesté	 místo!	 Bojovný	
výkon	ukázala	na	800	m	Ellen	Ondruško-
vá	–	ve	třetím	rozběhu	se	ničeho	nezalekla	
a	sveřepým	výkonem	v	čase	2:41,22	obsa-
dila	 celkové	 15.	 místo.	 Na	 hladkou	 60	m	

zaběhla	 9,17	 s.	 Holky,	 ročník	 narození	
2009,	pak	postavily	štafetu	4×60	m,	která	
doběhla	ve	složení	Lamačová	–	Mašínská	
–	Ondrušková	–	K.	Kocůrová	v	čase	36,01	
s	na	26.	místě	z	41	štafet	bez	rozdílu	věku.	
Nejlepších	 výsledků	 dosáhla	 Aneta Se-
berová.	Nejprve	v	hladké	60	m	postoupila	
z	rozběhů	(8,38	s)	do	finále	B	(8,35	s),	kde	
skončila	pátá,	tedy	celkově	třináctá.	Ve	své	
parádní	 disciplíně	 100	m	 př.	 s	 přehledem	
postoupila	do	finále	časem	15,08	s	a	druhý	
den	ve	finále	A	dokázala	stlačit	osobák	už	
pod	15	s,	čas	14,93	s	znamenal	třetí místo	
a	bronz.	A	to	i	s	kolizí	na	sedmé	překážce,	
kterou	bravurně	ustála.	Tento	 čas	 jí	 opět	
přiblížil	 k	 MČR	 v	 Mladé	 Boleslavi.	 Je	 to	
třetí	medaile	v	historii	AK	Tišnov	na	těchto	
mezinárodních	závodech.	Ta	první	je	z	roku	
2006,	kdy	Klára	Kubíčková	hodila	míčkem	
48,07	m	 a	 získala	 bronz.	 Zlato	 si	 odvezla	
v	roce	2018	Hana	Blažková	z	60	m	sprintu	
–	8,03	s.	Na	trati	300	m	Anetka	opět	proká-
zala	svou	sprinterskou	náturu	a	čas	42,73	
s	znamenal	celkové	sedmé	místo.

	 	 Zdravíme	 všechny	
sportovce	a	lidičky,	kte-

ří	 se	 rádi	 proběhnou,	 projedou	 na	 kole,	
zahrají	si	různé	amatérské	míčové	sporty	
či	mají	jiné	pohybové	aktivity.
	 Toto	všechno	prospívá	Vašemu	zdraví	
a	nám,	doufejme,	umožní	sehrát	komplet-
ní	sezónu	2021/2022.
	 Na	 soustředění	 v	 Bystřici	 nad	 Pern-
štejnem,	 kde	 máme	 ideální	 podmínky	
na	 začátek	 přípravy,	 nás	 tentokrát	 bylo	
85	dětí	(děvčata	i	chlapci)	a	12	trenérů.
V	termínu	od	15.	8.	do	20.	8.	jsme	využí-
vali	venkovní	 i	vnitřní	prostory	Základní	
školy	T.	G.	Masaryka,	koupaliště	s	novou	
skluzavkou,	dětský	sport-park	a	bowling.
	 Nescházelo	 ani	 kulturní	 představení	
všech	 družstev,	 které	 se	 velmi	 podařilo	
a	všichni	je	potleskem	ocenili.
	 V	sezóně	2021/2022	máme	nahlášeny	
tyto	soutěže:	Přípravka	žákyně	–	formou	

turnajů,	 OP	 U11,	 OP	 U12	 žákyně,	 OP	
U12	žáci,	nadregionální	liga	žákyně	U15,	
nadregionální	liga	žáci	U15,	nadregionál-
ní	liga	dorostenky	U17	a	OP	ženy.
	 Pro	 fanoušky	 máme	 příjemné	 pře-
kvapení.	 Po	 ukončení	 své	 profesionální	
kariéry	 se	 k	 nám	 vrací	 naše	 odchovan-
kyně	Beáta	Gazda	(Adamcová).	Jedenáct	
ligových	sezón	odehrála	za	dvě	brněnská	
družstva	 KP	 Brno	 a	 Žabiny	 Brno.	 Také	
úspěšně	 reprezentovala	 naši	 republiku,	
a	to	od	kategorie	U16	až	po	ženskou	re-
prezentaci.
	 Samozřejmě	nezapomínáme	na	nábory	
či	 doplnění,	 jak	 do	 družstev	 dívek,	 tak	
i	kluků.	
	 Veškeré	 informace	 najdete	 na	 našich	
webových	stránkách	www.basket-tisnov.cz.
	 Těšíme	 se	 na	 naše	 rodiče,	 fanoušky	
a	sponzory.	Tímto	jim	za	podporu	našeho	
klubu	děkujeme.

sport

eurOPeAN KIdS ATHleTICS gAmeS
Martin Sebera

KluB SKB TIŠNOV je PřIPrAVeN NA NOVOu SezóNu
Marek Knoflíček

Zleva: Anežka a Kateřina Kocůrovy, Karolína 
Lamačová, Martin Sebera, Kateřina Mašín-
ská, Aneta Seberová.

Foto: Martin Sebera
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babyteniSté tišnova
na 7. míStě v kraji

	 Tišnovské	družstvo	babytenisu	(8–9	let)	
hrálo	 v	 letošní	 sezóně	 nejvyšší	 soutěž	
JmTS.	V	lize	si	tým	vedl	výborně	a	umístil	
se	na	perfektním	4.	místě	za	kluby	TK	Ag-
rofert	 Prostějov	 a	 týmy	 TC-ŽLTC	 BRNO	
A	 a	 B.	 Toto	 umístění	 zaručovalo	 nejen	
postup	na	krajské	finále	mezi	nejlepších	
dvanáct	družstev	v	kraji,	ale	i	určitou	vý-
hodu	v	nasazení.	Dlouhodobé	soutěže	se	
účastnilo	 celkem	 49	 družstev,	 takže	 po-
stup	 mezi	 dvanáctku	 nejlepších	 byl	 pro	
tým	z	Tišnova	velkým	úspěchem.

	 Krajské	 finále	 se	 odehrálo	 o	 víkendu	
4.–5.	9.	2021	na	dvorcích	tenisového	areá-
lu	 ŽLTC	 BRNO.	 Předkolo,	 které	 tvořilo	
osm	 týmů,	 se	 odehrálo	 v	 sobotu.	 Tišnov,	
jako	nasazený	 tým,	nastoupil	 až	v	neděli	
proti	týmu	TC-ŽLTC	Brno	D.	Ve	velice	vy-
rovnaných	zápasech	se	štěstí	bohužel	při-
klonilo	na	stranu	soupeře	a	po	dvouhrách	
byl	 stav	 2/2.	 Tišnovu	 se	 však	 nepodařilo	
zvítězit	ani	v	jedné	čtyřhře	a	po	prohře	2/4	
tedy	nepostoupil	do	hry	o	1.–4.	místo.	
	 Dalším	 soupeřem	 byl	 tým	 z	 Břeclavi.	
Ani	v	tomto	zápase	tišnovské	čtyřhry	ne-
vyšly	a	po	porážce	2/4	šlo	družstvo	do	bojů	
o	7.–8.	místo.	
	 Tišnovský	 tým	 babytenistů	 celou	 se-
zónu	 nastupoval	 v	 sestavě	 Charlotte	
Musilová,	Emily	Bukalová,	Daniel	Sláma	
a	Vojtěch	Tobiasz	pod	vedením	kapitánky	
a	 trenérky	 Kamily	 Prudké.	 Všichni	 tito	

hráči	nastupovali	v	loňském	roce	v	týmu	
minitenisu,	 který	 skončil	 druhý	 v	 kra-
ji.	 Babytenis	 tedy	 budou	 hrát	 všichni	
i	v	příštím	roce.	Všichni	hráči	jsou	velcí	
bojovníci,	což	ukázali	i	v	posledním	zápa-
se	proti	týmu	ze	Slovácka,	kde	po	dvou-
hrách	 Tišnov	 prohrával	 1/3.	 Konečně	
se	 ale	 zadařilo	 ve	 čtyřhrách	 a	 na	 skóre	
gemů	Tišnov	 zvítězil.	Tým	si	 tak	odvezl	
pohár	za	7.	místo.
	 Pro	Tišnov	 a	 tenisový	klub	 je	 to	 dal-
ší	 velký	úspěch	a	další	 výsledek	každo-
denní	práce	s	mládeží.	Poděkování	patří	
všem	 trenérům,	 kteří	 se	 dětem	 věnují,	
a	také	rodičům	za	jejich	obětavost.

teniSový WilSon cUp
třídy „a“

	 I	 v	 letošním	 roce	 byl	 poslední	 prázd-
ninovou	akcí	v	areálu	na	Ostrovci	turnaj	
mladších	žákyň	kategorie	„A“.	Po	úspěš-
ném	 pořadatelství	 v	 roce	 2020	 dostal	
tenisový	 klub	 opět	 šanci	 hostit	 takto	
významnou	akci,	kterých	 je	během	letní	
sezóny	 pouze	 pět	 v	 celé	 ČR.	 Turnaj	 za-
čal	v	pátek	27.	8.	kvalifikací	pro	32	hrá-
ček,	ze	které	osm	postupovalo	do	hlavní	
soutěže.	První	den	vůbec	nepřálo	počasí	
a	 čtyřikrát	 se	 musel	 program	 přerušit	
a	upravovaly	se	kurty.	Přesto	se	kvalifi-
kaci	podařilo	odehrát	a	ve	večerních	ho-
dinách	proběhlo	losování	hlavní	soutěže.	
	 V	 sobotu	 ráno	 začal	 plně	 obsazený	
turnaj,	na	který	se	sjela	špička	mladších	
žákyň	z	celé	republiky.	V	9.00	odstarto-
valo	předkolo	dvouhry	16	zápasy	a	násle-
dovalo	 dalších	 16	 zápasů	 prvního	 kola.	
Poté	došlo	na	předkolo	čtyřhry,	které	se	
ve	dvou	případech	nestihlo	dohrát	z	dů-
vodu	 tmy,	 protože	 díky	 27	 nahlášeným	
párům	jsme	museli	soutěž	rozšířit.	
	 Druhý	 hrací	 den	 bylo	 na	 programu	
jedno	 kolo	 dvouhry	 a	 dvě	 kola	 čtyřhry.	
Tentokrát	zbyl	tedy	čas	i	na	doplňkovou	
soutěž	 „ČÁRA“,	 kdy	 se	 od	 sítě	 snažíte	
tenisákem	 trefit	 co	 nejblíže	 k	 základní	
čáře.	 Zapojily	 se	 nejen	 hráčky,	 ale	 také	
rodiče	a	byla	výborná	atmosféra.
	 Osmifinále	 dvouhry	 už	 nabídlo	 velice	
pěkné	 zápasy,	 přičemž	 v	 jednom	 z	 nich	
měl	 tišnovský	 klub	 zastoupení.	 Terezka	
Hrdličková	 však	 nestačila	 na	 trpělivě	

hrající	 Kateřinu	 Zajíčkovou	 (TK	 Sparta	
Praha)	a	podlehla	jí	6/4,	6/2.
	 V	 pondělí	 se	 hrálo	 nejprve	 čtvrtfiná-
le	 dvouhry.	Mezi	 nejlepší	 zápasy	 patřilo	
utkání	Christiny	Dostálové	(TK	Agrofert	
Prostějov)	 a	Kristýny	Ďulíkové	 (Severo-
česká	Tenisová).	Kristýna	vybojovala	ví-
tězství	výsledkem	6/4,	6/3.	V	semifinále	
opět	 odehrála	 nejdelší	 zápas	 Kristýna	
Ďulíková,	která	ve	třech	setech	6/3,	3/6	
a	6/2	porazila	druhou	nasazenou	hráčku	
Karolínu	 Ječmínkovou	 (TK	 Sparta	 Pra-
ha).	Výborné	výkony	na	turnaji	předved-
la	 Jana	 Kovačková	 (TK	 Sparta	 Praha),	
která	bude	mladší	žačkou	ještě	v	příštím	
roce	a	bude	jí	pravděpodobně	patřit	první	
místo	na	žebříčku	ČR.	V	semifinále	však	
nestačila	na	pozdější	vítězku	turnaje.
	 Zvláštní	pozornost	si	v	turnaji	zaslouží	
Sofie	Hettlerová	(TK	Sparta	Praha),	kte-
rá	při	cestě	do	finále	ztratila	pouhých		de-
set	gemů.	Její	stoprocentní	nasazení	 jen	
potvrdilo,	 že	 se	právem	stala	přebornicí	
ČR	v	Mostě.	Sofie	nezaváhala	ani	v	úter-
ním	finále	a	porazila	Kristýnu	Ďulíkovou	
6/2,	6/1.
	 V	soutěži	čtyřhry	zvítězila	dvojice	Ko-
vačková,	 Ječmínková	 nad	 Hettlerovou	
a	Glorií	Levinsky	(TK	Agrofert	Prostějov)	
6/3,	6/2.
	 Pořadatelé	 v	 letošním	 roce	 opět	 svo-
ji	 úlohu	 zvládli	 na	 výbornou	 a	 budou	 se	
snažit	o	pořádání	turnaje	i	v	příštím	roce.	
Turnaj	 třídy	 „A“	 je	 pro	 náš	 klub	 svátek	
a	 za	 podporu	 významné	 akce	 děkujeme	
městu	 Tišnov,	 Jihomoravskému	 tenisové-
mu	svazu,	ČTS	a	společnostem	Vitar,	Chu-
pa	Chups,	Tišnovská	rychta,	Bylobylibo.

sport

TeNISOVÉ SOuTěže A úSPěCHY
Zdeněk Kunický

Babytenisté. Foto: SK Tenis Tišnov

Finalistky turnaje A. Foto: SK Tenis Tišnov
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KAM v Tišnově zobrazuje pouze akce zadané a uveřejněné organizátory do data uzávěrky na portálu Kultura v Tišnově a okolí – www.kulturatisnov.cz.

Datum Čas Akce Místo Organizuje

30. 9. 08.30–10.00 Posnídejte v knihovně s… Ondřejem Vlčkem! Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

30. 9. 17.00–19.00 Oslava podzimu – dlabání dýní nám. Míru, Tišnov Karel Souček

6. 10. 07.00–16.00 Koláč pro hospic Tišnov, Kuřim Oblastní charita Tišnov

7. 10. 19.30–21.00 Skečman – Divadlo Komediograf Luboše Baláka Kino Svratka, Tišnov MěKS Tišnov

8. 10. 17.00–19.00 Večer sokolských světel Sokolovna + soutok Předklášteří Sokol Tišnov

9. 10. 17.00–21.55 Bluesová pomlázka Kulturní dům, Železné deTOX

10. 10. 17.00–19.00 Drakiáda ulice k Čimperku, Rúzcká cesta 1. BRĎO Tišnov – Gingo

16. 10. 14.00–16.00 Den stromů nám. 28. října, Tišnov Ekoporadna Tišnov

22. 10. 17.00–19.00
Marek Orko Vácha – přednáška s besedou
– Smrt je součástí života, etické otázky umírání

velký sál MěKS Tišnov Oblastní charita Tišnov

27. 10. 15.00–16.20
Písničky ze starých časů
– A to se opravdu (ne)stalo!

Penzion, knihovna, Králova 1742, Tišnov deTOX

7. 8. – 10. 10. 2021 Tomáš Medek: Struktury / Vetřelci 3D Galerie Josefa Jambora

10. 10. 2021 Tomáš Medek: autorská komentovaná prohlídka Galerie Josefa Jambora

	 Klub	českých	turistů	Tišnov	ve	spolupráci	s	městem	Tišnov	
Vás	 zve	 v sobotu 9. října 2021	 na	 51. ročník turistického 
pochodu Tišnovská padesátka.	Partnery	akce	jsou	společnost	
VITAR,	s.	r.	o.,	Kavárna	Pohoda,	Sokol	Tišnov	a	Studánka.	Po-
chod	je	realizován	za	finanční	podpory	města	Tišnova	a	je	sou-
částí	projektu	ČESKY	PĚŠKY.	Registrovat	do	soutěže	o	ceny	se	
můžete	už	nyní	na	www.ceskypesky.cz.
	 Pro	tento	rok	bude	připraveno	pět pěších tras	(T)	a	dvě cy-
klotrasy	 (TC).	 Všechny	 pěší	 trasy	 mají	 společný	 úvodní	 úsek	
z	Tišnova	okolo	Čimperku	do	Lomničky.	T	7	pěší	i	pro	kočárek	se	
vrátí	do	Tišnova	okolo	Besénku.	T	11	si	trasu	protáhne	přes	Ště-
pánovice	a	T	15	po	vlastním	značení	úbočím	Jahodné.	Delší	trasy	
vedou	společně	až	do	Lomnice,	odkud	se	T	19	vrací	přes	Veselí,	
Jahodnou	a	Štěpánovice.	T	28	vede	až	k	hájovně	na	Sýkoři	a	T	50	
přes	Stříbrný	díl	na	Kozárovský	Babylon,	Černovice	a	Křížovice.	
	 Cyklotrasy	 mají	 společný	 úsek	 údolím	 Svratky	 z	 Tišnova	
přes	Prudkou	až	na	rozc.	Sýkořský	les.	TC	35	se	vrací	přes	Osi-
ky	a	Lomnici,	zatímco	po	TC	zavítáte	až	do	Černovic	a	vrátíte	
se	 přes	 Kozárov	 a	 Strhaře.	 Informace	 o	 trasách	 najdete	 také	
na	www.kcttisnov.webnode.cz.
	 Prezence	bude	 tradičně	v	sokolovně	Sokola	Tišnov,	ul.	Dr-
balova	274.	Doporučujeme	zahájit	výšlap	v	časech:	T	50	od	6	

do	7	hodin;	T	28,	T	19,	T	15,	T	11	a	T	7	od	8	do	12	hodin.	Pro	
cyklisty	 je	start	průběžný	od	9	do	12	hodin.	Ukončení	akce	je	
v	18	hodin	v	sokolovně.	
	 Zápisné	na	trase	T50	–	50	Kč,	T28,	T19	a	cyklotrasy	–	30	Kč,	
trasa	T15,	T11	a	T7	–	20	Kč.	Členové	KČT	mohou	požadovat	sle-
vu	50	%	zápisného	při	předložení	platného	členského	průkazu.	
V	cíli	obdržíte	účastnický	list.	
 Občerstvení:	 na	 startu	 zdravé	 produkty	 od	 firmy	 VITAR,	
na	kontrolách	delších	pěších	tras:	čaj,	chléb	se	sádlem,	sůl,	cibule.
 Ubytování	v	místě	startu	je	možné	v	pátek	po	19.	hod.	v	tě-
locvičně	Sokola	Tišnov,	ve	vlastním	spacím	pytli,	cena	60	Kč/
noc,	nutná	osobní	rezervace	na	tel.	č.	605	447	077.	Další	uby-
tování	např.	v	penzionu	Kavárna	Pohoda	–	rezervace	na	tel.	č.	
777	868	538.	
	 Každý	účastník	si	musí	být	vědom	svého	zdravotního	stavu	
a	svých	schopností.	Trasa	T50	je	určena	pro	turisty	starší	18	let.	
Rodiče	plně	zodpovídají	za	děti.	Pochod	se	koná	za	každého	po-
časí.	 Cyklotrasy	 jsou	 vhodné	 pro	 horská	 kola.	 Trasy	 najdete	
na	mapě	KČT	Okolí	Brna	–	Svratecko.	
	 Vloni	se	pochodu	zúčastnilo	916	turistů	a	cykloturistů.	Ter-
mín	pro	52.	ročník	pochodu	je	8.	října	2022.

TIŠNOVSKá PAdeSáTKA 2021
František Mach

říjen 2021KAm V TIŠNOVě přehled akcí v Tišnově a okolí
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akce pro děti
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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:

říjen 2021

Datum Čas Utkání nebo název akce Místo Organizuje

basketbal So 2.10. 9.00, 11.00 SKB Tišnov – Žabiny B, dívky U15 sport. hala SSK SK Basket Tišnov

fotbal So 2.10. 9.00, 10.45 AFK Tišnov – MSK Břeclav, st. a ml. žáci hřiště Ostrovec AFK Tišnov

basketbal So 2.10. 13.30, 15.30 SKB Tišnov – Kaplice, hoši U15 sport. hala SSK SK Basket Tišnov

stol.tenis So 2.10. 16.00 TTC Koral Tišnov – Sokol Borová těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

stol.tenis So 2.10. 16.00 TTC Koral Tišnov B – Rájec těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

fotbal Ne 3.10. 9.00, 10.30 AFK Tišnov – AFK Tišnov B, st. a ml. přípravka hřiště Ostrovec AFK Tišnov

stol.tenis Ne 3.10. 10.00 TTC Koral Tišnov C – Ostopovice B těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

futsal So 9.10. 9.00 1.FC Květnice – turnaj sport. hala SSK 1.FC Květnice

fotbal So 9.10. 13.15, 15.30 AFK Tišnov – Veselí/Strážnice, st. a ml. dorost hřiště Ostrovec AFK Tišnov

basketbal So 9.10. 18.00 SKB Tišnov – Velké Meziříčí, ženy sport. hala SSK SK Basket Tišnov

fotbal Ne 10.10. 9.00 AFK Tišnov – Lažánky, st. přípravka hřiště Ostrovec AFK Tišnov

fotbal Ne 10.10. 10.30 AFK Tišnov – Dolní Loučky, ml. přípravka hřiště Ostrovec AFK Tišnov

fotbal Ne 10.10. 15.30 AFK Tišnov – Vojkovice hřiště Ostrovec AFK Tišnov

basketbal So 16.10. 9.00, 11.00 SKB Tišnov – Blansko, hoši U15 sport. hala SSK SK Basket Tišnov

fotbal So 16.10. 12.45, 15.00 AFK Tišnov – Lískovec/Bohunice, st. a ml. dorost hřiště Ostrovec AFK Tišnov

stol.tenis So 16.10. 17.00 TTC Koral Tišnov C – Ostrovačice těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

futsal So 16.10. 20.00  ASM Dolní Loučky – Napoleon Prace sport. hala SSK ASM Dolní Loučky

fotbal Ne 17.10. 9.00, 10.30 AFK Tišnov – Vev. Bítýška, st. a ml. přípravka hřiště Ostrovec AFK Tišnov

fotbal Ne 17.10. 9.00, 10.30 AFK Tišnov B – Kuřim B, st. a  ml. přípravka hřiště Ostrovec AFK Tišnov

fotbal Ne 17.10. 15.00 AFK Tišnov – Želešice hřiště Ostrovec AFK Tišnov

futsal So 23.10. 8.00 1.FC Květnice – turnaj sport. hala SSK 1.FC Květnice

fotbal So 23.10. 9.00, 10.45 AFK Tišnov – ČAFC Židenice, st. a ml. žáci hřiště Ostrovec AFK Tišnov

basketbal So 23.10. 12.30, 14.30 SKB Tišnov – Lanžhot, dívky U17 sport. hala SSK SK Basket Tišnov

basketbal So 23.10. 18.00 SKB Tišnov – KP Brno C, ženy sport. hala SSK SK Basket Tišnov

stol.tenis Ne 24.10. 9.00 TTC Koral Tišnov C – Lažánky B těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

basketbal Ne 24.10. 10.00 SKB Tišnov – Univerzita, ženy sport. hala SSK SK Basket Tišnov

fotbal So 30.10. 11.45, 14.00 AFK Tišnov – Novosedly, st. a ml. dorost hřiště Ostrovec AFK Tišnov

stol.tenis So 30.10. 16.00 TTC Koral Tišnov – Moravská Slavia C těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

stol.tenis So 30.10. 16.00 TTC Koral Tišnov B – Mokrá-Horákov těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

stol.tenis Ne 31.10. 10.00 TTC Koral Tišnov – SK Slatina těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

stol.tenis Ne 31.10. 10.00 TTC Koral Tišnov B – TJ Lažánky těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

fotbal Ne 31.10. 14.00 AFK Tišnov – Slovan Brno hřiště Ostrovec AFK Tišnov

Změna programu vyhrazena. Aktuálně sledujte webové stránky klubů a vývěsku u sportovní haly.

KAm V TIŠNOVě za sportem
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soutěžní fotografie
KPft 2019–2020
15. 9. – 24. 10. 2021
po–pá 8.00–17.00 hod.
galerie na schodech
Bezručova 21, tišnov

Fotografie členů Klubu přátel fotografie Tišnov, 
se kterými klub získal v soutěži dvaceti klubů 
2. místo v roce 2019 a 3. místo v roce 2020.

Den charity
25. 9. 2021, 13.00–18.00 hod.
nám. Míru, tišnov

V rámci odpoledního programu Svatováclav-
ských hodů oslavíme také Den Charity. Připra-
veno bude několik rukodělných stánků, kde si 
můžete vyrobit dárek pro své blízké, na které jste 
poslední dobou třeba neměli tolik času, kolik jste 
si přáli a kolik by si zasloužili. Pokud svůj výro-
bek necháte u nás na stánku, rádi ho předáme 
klientům našich charitních služeb.

oslava PoDziMu – DlaBání Dýní 
30. 9. 2021 od 17.00 hod.
nám. Míru, tišnov
Již osmý podzim v řadě zve Karel Souček na tra-
diční oslavu podzimu v Tišnově, spojenou 
s dlabáním dýní! Dýně se pro Vás již připravují, 
společně je vydlabeme a rozsvítíme náměstí co 
největším množstvím těchto netypických lampi-
ček. Nebude chybět ani opékání špekáčků a děti 
se mohou těšit na tombolu a sladkou odměnu. 
Nezapomeňte si s sebou vzít nástroje na dlabání. 
Všem předem děkuji za dodržování aktuálně plat-
ných vládních opatření souvisejících s covid-19. 

Bleší trhy
2. 10. 2021, 8.00–11.00 hod.
nám. Míru, tišnov

Podpořte udržitelné hospodaření a snížení 
množství odpadu nákupem „z druhé ruky“ na tra-
dičních bleších trzích. Nepotřebné věci, které 
jsou funkční, ale už pro vás doma nemají využití 
či jsou nevhodnými dary, mohou jiného potěšit 
a být znovu využity. Věci můžete darovat spolku 
Za sebevědomé Tišnovsko (doneste ve čt 30. 9., 
14–18 hod. do Ekoporadny) nebo je sami na tr-
zích prodávat (domluva na tel. 549 439 851).

sochy zDeňKa MacháčKa Ml.
do 3. 10. 2021
so–ne 11.00–17.00 hod.
galerie skleněnka, Březina

Výstava soch Zdeňka Macháčka ml. trvá v Galerii 
Skleněnka do 3. října 2021. 

týDen Knihoven 2021
4.–8. 10. 2021
Městská knihovna tišnov

Celostátní akce na podporu knih, knihoven a čte-
nářství je opět tady! Po celý týden platí registrace 
nových čtenářů zdarma! V úterý 5. října začíná 
Virtuální univerzita 3. věku, tentokrát na téma 
Včelařský rok. Naučte se pracovat se včelami. 
Prozradíme vám, jak na to. Ve středu 6. října 
knihovna zahajuje zimní semestr Univerzity vol-
ného času, o Moravě v době posledních Přemy-
slovců bude přednášet Mgr. Aleš Flídr z Masary-
kovy univerzity v Brně.

tuleni – hravý Mindfulness
program pro rodiče s dětmi
4. 10. 2021, 16.30–18.00 hod.
rc studánka, tišnov

Program je určen pro rodiče s dětmi ve věku od 3 
do 6 let, kteří se chtějí na chvíli zastavit a užít si 
naplno přítomný okamžik i sebe navzájem. Tento 
program (celkem osm setkání) učí laskavé po-
zornosti 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 usínat. 

na čeM ve výchově záleží…
5. 10. 2021, 17.00–19.00 hod.
rc studánka, tišnov

Zveme Vás na cyklus přednášek zaměřených 
na důležitá témata, se kterými se při výchově dětí 
rodiče každodenně setkávají. Cyklem Vás prove-
de zkušená lektorka Iva Řehůřková, autorka vzdě-
lávacího programu „Na čem záleží…“. Začínáme 
přednáškou Komunikace jako nástroj dobrých 
vztahů. Přihlásit se můžete na celý cyklus (čtyři 
přednášky) nebo na každou přednášku zvlášť. 

Knižní KluBíK Pro BatolátKa
6. 10. 2021 v 10.00 hodin
Městská knihovna tišnov
oddělení pro děti a mládež

Tématem pro říjnové setkání je hudba. Pro děti 
jsou opakování, rytmus a melodie snadno rozpo-
znatelné a rýmované texty písní dobře zapama-
tovatelné. Chystáme i malé překvapení v podobě 
krátkého živého koncertu jen pro vaše ratolesti! 
Následně si společně zahrajeme na boomwha-
ckers, dešťovou hůl a jiné nástroje. Těšte se 
na zajímavé knižní tipy, včetně zpěvníků. Regist-
race je nutná předem! Vstupné: zdarma

večer soKolsKých světel
8. 10. 2021 v 17.00 hod.
sokolovna, Drbalova 274, tišnov
soutok svratky, loučky a Besénku

U sokolovny proběhne pietní akt k uctění Pa-
mátného dne sokolstva. Připomeneme si osudy 
všech, kteří společně nebo každý sám bojovali 
za ideu našeho státu. Po aktu se odebereme 
k soutoku, kde se sejdeme u vody a symbolicky 
po ní pošleme hořící lodičky za sokolské oběti. 
Jedna lodička za každou sokolskou duši, která 
neváhala obětovat svůj život za svobodu repub-
liky. Večer sokolských světel je určen pro širo-
kou sokolskou i nesokolskou veřejnost. Lodičky 
si můžete donést svoje nebo na soutoku bude 
k dispozici kůra, svíčky a sirky.

DraKiáDa
10. 10. 2021, od 15.00 hod.
konec ulice K čimperku a začátek 
rúzcké cesty, tišnov 

Dětský oddíl 1. BRĎO Tišnov – Gingo zve na tra-
diční Drakiádu. Sejdeme se v Tišnově na po-
lích směrem k Lomničce. Registrace proběhne 
v 15.00 hod a vyhlášení vítězů v 16.00 hod. Sou-
těží se v několika kategoriích, jako třeba nejkrás-
nější vyrobený drak, originalita, nejvyšší let... 
Jsme zvědaví zejména na ručně vyrobené draky. 
Na setkání se těší tišnovská Brďata.
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struKtury / vetřelci 3D
komentovaná prohlídka výstavy
s tomášem Medkem
10. 10. 2021, 15.00 hod.
galerie Josefa Jambora, tišnov

Zajímají vás 3D technologie? Zaujaly vás mo-
numentální sochy plodů ve veřejném prostoru 
Tišnova, jež vznikaly pomocí 3D technologií? 
Setkejte se osobně s jejich autorem Tomášem 
Medkem na prohlídce výstavy a při procházce 
farskou zahradou. V rámci akce bude pokřtěn 
katalog k výstavě Struktury/ Vetřelci 3D.

tišnovsKé BaBičKy čtou DěteM
11. 10. 2021, 14.00–17.00 hod.
Městská knihovna tišnov
oddělení pro děti a mládež

Pro naše dětské čtenáře, kteří rádi tvoří, chystáme 
podzimní dílničku. Vytvoříme si záložky do knih 
v podobě zvířátek či draka. Pro libost oušek va-
šich dětí bude číst tišnovská babička pohádky. 
Čtení začíná v 16 hodin, ale půjčit si knihy nebo 
tvořit mohou děti už dříve! Vstupné: zdarma

PoDziMní DětsKá Burza
prodejní den
12. 10. 2021
sokolovna, tišnov

Přijďte si nakoupit podzimní a zimní oblečení, 
obuv, sportovní potřeby, hračky, knížky a další 
potřebné věci pro děti od 0 do 15 let. Za pár kaček 
nakoupíte prima věci od tišnovských maminek. 
Burzu organizuje Rodinné centrum Studánka. 

Knižní KluBíK Pro MiMinKa
13. 10. 2021 v 10.00 hodin
Městská knihovna tišnov
oddělení pro děti a mládež

Tématem pro říjnové setkání je hudba. V čem 
může pomoci hudba při výchově dětí? Pojďme 
objevovat poetiku lidových písní nebo milou hru 
se slovy a s českým jazykem Zdeňka Svěráka. 
Chystáme i malé překvapení v podobě krátkého 
živého koncertu jen pro vaše ratolesti. Těšte se 
na zajímavé knižní tipy, včetně zpěvníků. Regist-
race je nutná předem! Vstupné: zdarma

otevřená Kreativní laBoratoř
13. 10. 2021, 13.00–17.00 hod.
20. 10. 2021, 13.00–17.00 hod.
Městská knihovna tišnov
oddělení pro děti a mládež

Chcete se dozvědět, co si u nás v Kreativní dílně 
můžete vyzkoušet, co se naučit, s čím si hrát? 
Zaregistrujte se a přijďte! Primárním konceptem 
projektu je rozvoj základních dovedností nut-
ných pro život ve společnosti 21. století. Více 
informací a přihlášku k účasti naleznete na webu 
knihovny www.mktisnov.cz/kreativni-laborator/. 
Registrace je nutná předem! Vstupné: zdarma

Den stroMů
16. 10. 2021, 14.00 hod.
náměstí 28. října, tišnov

Podzimní procházka za novými stromy v krajině. 
Navštívíme park Hony za Kukýrnou a biokoridor, 
poté se Růzckou cestou vydáme do Jamného. 
Po stopách nových výsadeb na severním konci 
Tišnova nás provede krajinář Ing. Michal Kovář. 
Sraz je ve 14 hodin na náměstí 28. října č. p. 28 
před Ekoporadnou Tišnovsko.

vcházení Do oBrazů
Josefa JaMBora
vernisáž 16. 10. 2021, 15.00 hod.
galerie Josefa Jambora, tišnov

Výstava se věnuje podobám krajiny Tišnovska, 
Vysočiny, ale i jiných oblastí ČR v minulosti 
a současnosti. Představí krajinomalbu Josefa 
Jambora a část výsledků projektu Technologické 

agentury ČR. Projekt docenta Jana Laciny a Petra 
Halase je založen na dohledávání míst pořízení 
krajinomaleb a fotografií, zhotovení srovnávacích 
fotografií a interpretaci změn krajiny s použitím 
mapových a literárních pramenů.

PosníDeJte v Knihovně s…
Jitkou Dvořákovou
21. 10. 2021 v 8.30 hod.
Městská knihovna tišnov
oddělení pro dospělé

Zveme vás do knihovny ke sle-
dování on-line přednášky gene-
rální ředitelky společnosti CZC.cz Jitky Dvořá-
kové. Jaké to je změnit ve svých 50 letech práci 
a nastartovat novou kariéru? Sledujte on-line 
přednášku jedné z nejvlivnějších žen Česka pří-
mo v knihovně! Bude pro vás připravena lehká 
snídaně. Vstupné: zdarma

alPha nursing
citlivá péče o miminko
21. 10. 2021, 18.15–20.00 hod.
rc studánka, tišnov

Cílem semináře je ukázat rodičům, co je pro mi-
minka do 1 roku důležité z hlediska psychického 
vývoje a jak postupovat, aby rozvoj osobnosti 
probíhal harmonicky. Rodiče, kteří se potýkají 
s nadměrným neklidem a plačtivostí miminka 
nebo je pro ně nová rodičovská role emočně 
náročná a vyčerpávající, na semináři naleznou 
podporu. Více na www.studanka-tisnov.cz. 

BeseDa s MarKeM orKo váchou
smrt je součástí života
22. 10. 2021, 17.00 hod.
velký sál MěKs, tišnov

Přijďte si poslechnout zajímavou přednášku 
o etických otázkách umírání, o různých pohle-
dech a způsobech vnímání smrti. Neskutečně 
široké téma, s množstvím nezodpovězených 
otázek, o kterém přemýšlel v životě každý z nás, 
otevře Marek Orko Vácha, přednosta Ústavu eti-
ky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK, 
římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pe-
dagog, spisovatel a skaut. Vstupné dobrovolné.
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Myši Patří Do neBe

Film vypráví o dvou úhlavních nepřátelích, malé 
myšce Šupito a lišáku Bělobřichovi, kteří po ne-
šťastné události, při níž přijdou o život, společně 
přicházejí do zvířátkovského nebe. Zde se jim 
podaří překonat přirozené nepřátelství a postup-
ně se stanou nejlepšími kamarády. Touha zvíře-
cích hrdinů být navždy spolu se vyplní i po zno-
vunavrácení na svět.

Karel

Celovečerní dokumentární film Karel přináší 
ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla 
Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová 
Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celé-
ho jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti 
vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život 
slavného zpěváka.

venoM 2: carnage Přichází

Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Ve-
nom, jedna z nejlepších a nejkomplexnějších 
komiksových postav společnosti Marvel.

lásKa na šPičKách

Co mají společného hasiči s baletkami? V běž-
ném životě asi vůbec nic, v nové české filmové 
komedii se však tyto dva odlišné světy protnou 

zásadním způsobem. Příběh taneční pedagožky 
Terezy, která bude muset projít životním restar-
tem, aby znovu našla pevnou půdu pod noha-
ma...

Duna

Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích 
uvnitř galaktického Impéria, v nichž jde o ovlád-
nutí planety Arrakis: zdroje vzácného koření – 
melanže, jež poskytuje zvláštní psychické schop-
nosti, které umožňují cestování vesmírem.

Pár sPrávných tuleňů

Jak se zbavit žraločích nájezdů na tulení vesni-
ci? Sestavit speciální tulení jednotku. Nadupaný 
animovaný akčňák, kde zvítězí důvtip, inteligence 
a dobré srdce.

aDDaMsova roDina 2

Vyrazte na letní dovolenou s Addamsovou rodi-
nou, kteří svým nevšedním a podivným chová-
ním terorizují nové kraje.

Kurz ManželsKé touhy

Komedie s detektivní zápletkou rozvíjející teorii 
o vztazích mužů a žen. Kde končí objetí a začí-
ná škrcení? Hlavní otázka pro lidi, kteří chtějí 
ve zdraví a lásce přežít vlastní manželství.

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.

zátoPeK

Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věno-
vaný nejen sportovnímu, ale i životnímu příbě-
hu jednoho z největších světových atletů všech 
dob, čtyřnásobného olympijského vítěze, Emila 
Zátopka. Příběh o vítězstvích v lásce i ve sportu, 
k nimž je třeba především velké srdce...

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. 

večer stuDentsKých filMů
9. 10. 2021 v 18.30 hod., Kino svratka
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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
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Město Tišnov přijme pracovníka/pracovnici na 

Úklid a údržbu veřejného prostranství – řidiče

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

elektromobil Alké a další)
• opravárenské a údržbářské práce

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

Požadavky:
• řidičský průkaz sk. B podmínkou, sk. T výhodou 

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

Stručný životopis předejte na podatelnu MěÚ Tišnov, 
nám. Míru 346 (lze i vhodit do schránky na této budově) 

nebo zašlete v termínu do 30. 9. 2021 na adresu:
Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, případně 

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

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

praxi a telefonní spojení.

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

na penzijní připojištění, 4 dny placeného indispozičního 
volna a program Benefit plusM
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GDP KORAL, s. r. o.
společnost s mezinárodním působením zabývající se vlastním 
vývojem, výrobou a prodejem vyztužených plastů (kompozitů), 
zejména pro dopravní prostředky a stavebnictví, se sídlem 
a výrobním závodem v Tišnově
hledá vhodné kandidáty na pozici

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

Operátor výrobní linky

Nabízíme

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

a rozvíjejícím se oboru
•  bezúročné půjčky

Požadujeme

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

Pokud vás tato nabídka oslovila, doneste/zašlete svůj životopis na adresu společnosti 
Za mlýnem 5, Tišnov, k rukám paní Cibulkové případně e-mailem: cibulkova@gdpkoral.com





divadelní spolek Kašpar

19.30 hod.
Kino Svratka

Tišnov
Prodej vstupenek
web Kina Svratka

nebo TIC Tišnov

Ceny vstupného:
předprodej 290 Kč, na místě 350 Kčskečmen
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Divadlo Komediograf
Luboše Baláka

Komedie 
o chlapíkovi, kterému 
jednoho dne řekli, že ztratil 
humor. Což je katastrofa, protože 
tenhle člověk se humorem živil. Co se 
stalo? Bez humoru se mu zasekla nejen kariéra, 
ale čím dál víc se ukazuje, že to drhne i v normálním 
životě.  A čím víc nemůže humor a smích najít, tím je vtipnější.

Roman Zach
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