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	 Milé	 čtenářky,	 milí	 čtenáři,	 barvy	
podzimu	 zdůraznily	 opět	 malebnost	 si-
luety	 květnické	 homole	 nad	 centrem	
města,	 a	 tak	 i	 redakce	 Tišnovských	
novin	 sáhla	 ke	 zpracování	 otázky,	 jak	
na	 tom	 momentálně	 „naše“	 hora	 je,	
kdo	se	o	ni	stará,	jak	se	její	neduhy	léčí	
a	kolik	nových	impulsů	dochází	k	reali-
zaci	při	snaze	Květnici chránit.	I	když	
to	zdánlivě	někde	dosud	ovoce	nenese,	
vůle	a	snaha	mění	stav	k	lepšímu.	Téma	
je	 to	 široké	 a	 postihnout	 je	 na	 třech	
stranách	 Tišnovských	 novin	 komplex-
ně	nelze.	Snad	jsme	tedy	aspoň	přispěli	
k	publicitě	tématu	a	povzbuzení	občanů	
k	vlastní	hrdosti,	péči	a	spoluzodpověd-
nosti	za	stav	Květnice,	která	je	pro	Tiš-
nov	tak	cenná	i	důležitá	zároveň.	
	 O	jednom	z	důležitých	fenoménů	spo-
jených	s	Květnicí	a	Tišnovem,	o mine-
rálech,	 jsme	se	rozhovořili	s	Tomášem	
Buzrlou,	sběratelem,	galeristou	 i	orga-
nizátorem	mineralogické	burzy	Minerál 
Tišnov,	na	jejíž	další	ročník	vás	čtenáře	
samozřejmě	neopomeneme	pozvat.	
	 Vedle	 řady	 běžících	 investičních 
akcí,	které	ovlivňují	momentálně	měs-
to	 a	 komfort	 života	 v	 něm,	 se	 radnice	
vrací	v	informacích	i	k	přehlednému	vý-
sledku	 posledních	voleb,	 které	možná	
ovlivní	 život	v	Tišnově	v	 ještě	zcela	 ji-
ném	rázu.	K	důležitým	informacím	patří	
i	vyhodnocování ankety Chceme lepší 

Tišnov!?	 A	 jako	 důležitý	 nový	 podnět	
vyhlášení 2. ročníku participativní-
ho rozpočtu Tvoříme Tišnov,	 do	nějž	
opět	 bude	 možné	 přihlašovat	 projekty	
občanů	a	spolků,	co	mají	zájem	obohatit	
Tišnov	o	to,	co	jim	nebo	našim	návštěv-
níkům	odjinud	zde	aktuálně	chybí	nebo	
může	zpříjemnit	návštěvu	či	život.
	 K	 zajímavé	 retrospektivě	 o	 historic-
kém	významu	slavného	období	tišnovské	
cyklistiky	 nás	 před	 nedávnem	 přivedl	
bývalý	cyklista,	trenér	a	momentální	jubi-
lant	Petr Rampula.	Jeho	životu,	cyklistic-
ké	i	malířské	vášni	i	pozvánce	na	výstavu	
jeho	děl	jsme	věnovali	kus	obsahu.	A	k	té	
slavné	 historii	 cyklistiky	 se	 dostaneme	
taky,	ale	někdy	v	zimních	měsících.
	 Pro	nás	jako	pro	redakci	je	potěšitel-
né,	 že	 se	 nám	 opět	 scházejí	 příspěvky	
z	 různých	 stran.	 Spolková	 i	 sportovní	
činnost	má	znovu	své	pevné	a	rozsáhlé	
místo	v	obsahu.	A	je-li	větší	příjem	pod-
kladů	 z	 externích	 zdrojů,	 spíše	 ustou-
píme	 s	 vlastní	 redakční	 tvorbou,	 než	
abychom	si	obsah	novin	tvořili	jen	sami.	
Budeme	 rádi,	 když	 ve	 své	 publikační	
aktivitě	budete	pokračovat.	A	všem	pře-
jeme,	ať	v	labyrintech	života	zůstaneme	
zdraví,	 neopouští	 nás	 chuť	 po	 společ-
ném	 trávení	 času	při	 zájmové	činnosti,	
sportu	 i	kultuře	a	s	úctou	a	porozumě-
ním	hledáme	vždy	vyvážené kompromi-
sy pro vzájemný sousedský život.	

JAK cHráNIT SpOlečNÉ záJmY
Vladimír Vecheta

Prodej vstupenek on-line a TIC Tišnov
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	 Milé	 Tišnovačky,	 vážení	 Tišnováci,	 nastal	
čas	ranních	mlh,	brzkých	večerů	a	vlády	Duši-
ček.	Čas	na	první	pohled	sychravý,	ponurý,	op-
timismu	a	energii	 vzdálený.	Příroda	 se	ukládá	
k	odpočinku.	Stromy	odhodily	listí	a	prochladlá	
zem	si	co	nevidět	zahalí	svoji	 tvář	do	sněhové	
pleťové	masky.	Pro	jedny	radost,	pro	druhé	sta-
rost.	Ale	tak	už	to	v	životě	chodí.
	 Se	 spěchem	 se	 dokončují	 zahradní	 práce.	
Starost	 o	 zvelebení	 vlastního	 kusu	 přírody	 je	
bezpochyby	 činností	 záslužnou,	 obohacující	
tělo	i	ducha	–	ideální	kalokagathia	v	praxi.	Ale	
nejedná	se	jen	o	zahrady.	Je	spousta	stavebních	
a	 jiných	 prací,	 které	 nelze	 za	 nízkých	 teplot	
a	 častých	 dešťů	 konat.	 Z	 tohoto	 důvodu	 jste	
mohli	být	v	čase	odpočinku	a	relaxace	možná	
občas	rušeni.	Vím,	není	to	příjemné.	Co	jednomu	přijde	pod	ja-
koukoliv	záminkou	normální,	může	být	pro	druhého	neohledu-
plné,	 neobhajitelné.	 Zde	 se	 definice	 normálnosti	 hledá	 těžko.	
Proto	by	měla	platit	společensky	přijatelná,	všeobecně	respek-
tovaná	pravidla.	Ostatně	tyto	situace	jsou	základním	kamenem,	
na	kterém	se	staví	fungování	celé	společnosti.	Těžko	vyřešíme	
velké	problémy,	nezačneme-li	u	těch	drobných.	A	pro	vylepše-
ní	 se	nejvíc	udělá,	když	 začne	každý	sám	u	sebe.	Což	ovšem	
hned	skýtá	zásadní	problém,	neboť	oč	lépe	se	káže	jiným,	o	to	
hůř	se	pracuje	na	sobě.	Přes	zimní	čas	si	od	toho	odpočineme.	
A	můžeme	se	nad	tím	třeba	zamyslet.	Rád	bych	se	k	této	pro-
blematice	vrátil	v	příspěvku	v	jarních	měsících,	kdy	se	společně	
s	přírodou	probudí	i	náležité	pracovní	a	další	různé	společenské	
aktivity.
	 Jste-li	pozornými	čtenáři	našich	Tišnovských	novin,	jistě	jste	
v	předminulém	čísle	zachytili	příspěvek	obhajující	nápis	na	zdi	
tišnovského	kostela	sv.	Václava	„God	 is	trans“.	Bez	obalu	při-
znávám,	že	s	publikovanou	obhajobou	nesouhlasím.	A	dovolím	
si	vás	zavést	do	příběhu,	který	se	díkybohu	nestal.	Ovšem	pokud	
by	se	výše	zmíněný	názor	vzal	jako	precedens,	klidně	by	se	rea-
litou	stát	mohl:	
	 Nedávno	jsem	se	po	ulici	Brněnské	vracel	z	chutného	oběda.	Cesta	
stále	 stejná,	ale	najednou	 jsem	se	překvapeně	zastavil	u	 Jamboro-
va	 domu.	 Jeho	 fasádu	 totiž	 zdobil	 sprejem	 nastříkaný	 nápis	 „Art	
is	dead“.	Chvilku	jsem	se	na	ten	nápis	díval.	O	kousek	dál,	na	zdi	
soukromé	firmy,	byl	tím	samým	sprejem	vzkaz	„Smrt	kapitalismu“.	
Opět	 zastavení	 a	 zamyšlení.	 A	 když	 jsem	 s	 hlavou	 v	 myšlenkách	
přicházel	k	radnici,	nemohl	jsem	si	nevšimnout	třetího	nápisu.	Jiná	
barva	spreje,	lehce	jiný	typ	písma.	Tentokrát	hned	vedle	vchodových	
dveří	–	„Demokracie	neexistuje“.
	 Uvědomil	jsem	si,	jaké	mám	štěstí,	že	žiju	v	zemi,	kde	může	mít	
každý	svůj	vlastní	názor,	za	který	nebude	trestán.	O	co	víc,	ocenil	
jsem	kreativitu	a	nápaditost	takto	sdělit	svůj	pohled	na	svět.	Je	to	
šokující,	neotřelé,	spousta	lidí	si	toho	všimne,	super!	Že	je	poško-
zen	soukromý	či	veřejný	majetek?	Že	vlastník	budovy	nedal	s	vy-
jádřením	takového	názoru	souhlas?	Že	bude	muset	ze	svých	peněz	
(nebo	z	peněz	nás	všech)	zaplatit	odstranění?	To	přece	není	důleži-
té.	Vždyť	jde	o	originální	a	osobité	vyjádření	názoru!	O	uměleckou	

invenci!	 O	 vyvolání	 společenské	 debaty!	 Jedině	
provokativní	prostředky	mohou	vyvolat	názorový	
střet	a	zamyšlení.
	 Takže	až	půjdete	někdy	třeba	do	Jamborova	domu	
zhlédnout	 expozici	 malíře	 Vysočiny,	 nedivte	 se	
originální	 úpravě	 Mistrova	 obrazu	 od	 vyznavače	
přísných	geometrických	 tvarů,	 který	 tam	zanechá	
vzkaz	například	v	podobě	znaku	automobilky	Re-
nault.	A	až	budete	mít	na	svém	domě	či	autě	spre-
jem	 vyvedený	 nápis	 od	 někoho,	 kdo	 má	 potřebu	
vyjádřit	 jakoukoliv	 uměleckou	 invenci	 a	 názor,	
rozhodně	to	nepovažujte	za	vandalismus.	Je	to	jen	
vzkaz	k	zamyšlení	nad	něčím,	co	dotyčný	považuje	
za	důležitější	než	respekt	k	vašemu	majetku.	
	 Nechci	 být	 v	 tomto	 zápisníku	 jen	 moralizu-
jící.	 I	 když	 počasí	 dnešních	 dnů	 může	 svádět	

k	 chmurným	 a	 melancholickým	 myšlenkám,	 není	 tomu	 tak.	
Vedle	kritických	ohlasů	(podnětných,	nabízejících	možná	řeše-
ní,	 ale	 i	 pouze	 negativních,	 racionální	 příčinu	 postrádajících)	
se	 na	 radnici	 donesou	 i	 zprávy	 pozitivní,	 pochvalné,	 radostný	
úsměv	 a	 spokojenost	 vyvolávající.	 Pro	 příklad	 z	 tohoto	 roku	
mohu	 uvést	 třeba	 výsadbu	 krokusů,	 které	 rozzářily	 jarní	 Tiš-
nov.	Výzdoba	kruhového	objezdu	ve	spodní	části	města,	osvět-
lení	parku	na	Honech,	květiny	na	ulici	Brněnské…	a	mohl	bych	
pokračovat	dále	a	dále.	Prosím,	neplést	se	samochválou!	Toto	
jsou	totiž	přesně	ty	drobné	či	větší	všednodenní	radosti,	kterých	
je	zapotřebí	si	všímat.	Mají	za	úkol	zpříjemnit	náš	život	i	naše	
prostředí.	 A	 nejsou	 to	 prvky	 bezcenné.	 Uchovejme	 si	 je	 proto	
v	paměti	i	pro	tyto	šedivé	dny.	Jak	ze	sklizených	zásob	lidé	dříve	
fyzicky	přežili	celou	zimu,	tak	i	my	můžeme	z	příjemných	oka-
mžiků	překonat	pochmurný	zimní	čas	a	těšit	se	ze	vzpomínek	
na	budoucnost.
	 Možná	 jste	 si	 povšimli,	 že	 společným	 jmenovatelem	 mých	
postřehů	 je	 tolerance	 a	 respekt.	 Jsou	 to	 vlastnosti	 v	 dnešní	
době	cenné	a	ceněné,	možná	bohužel	občas	postrádané.	Fungují	
ovšem	a	násobí	se	jen	tehdy,	jsou-li	oboustranné.	Rozhodneme-
-li	se	vyjádřit	svůj	názor,	postoj	či	argument,	respektujme	a	to-
lerujme	odpověď	protistrany.	Plodný	střet	 je	vždy	přínosnější	
než	jednostranné	výkřiky	do	tmy.	
	 Přeji	Vám	krásné	podzimní	dny!

V	úctě	Váš	Karel	Souček

radnice informuje

ze zápISNíKu míSTOSTArOSTY
Karel Souček, místostarosta města

VŠecHNY BArVY pOdzImu  

Zatímco závěr září konečně opět po dvou letech roztančily pod 
májí Svatováclavské hody, přívětivé dny října poskytují dobrou 
atmosféru i zdar řadě akcí, na něž se vrací jejich tradiční i noví 
návštěvníci. Evropský týden mobility, závod Bludný kruh i Tiš-
novská padesátka vyhnaly do ulic a na trasy regionem řady 
pohybu chtivých. Ti se zájmem o vzdělání i kulturu přicházejí 
na představení, do kina i k umění v ulicích. Kéž nám příznivá vlna 
emocí vrátí trvalejší vitalitu. (vv)

Foto: Josef Permedla, Pavel Hanák, Josef Beneš,
Ondřej Kroutil, Ľuboš Beňa 
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Prodej městského bytu 3+I
	 Město	Tišnov	nabízí	 k	 prodeji	 byt	 o	 velikosti	 3+1	 (v	 příze-
mí	 vpravo),	 82,60	 m2,	 do	 osobního	 vlastnictví.	 Byt	 se	 nachá-
zí	na	okraji	města,	v	klidné	zóně	pod	horou	Květnice,	jedná	se	
o	byt	č.	2	na	ulici	Králova	1677	v	Tišnově.	Byt	 je	v	původním	
stavu,	dům	byl	revitalizován	v	roce	2006.	
	 Prodej	bytu	proběhne	obálkovou	metodou,	byt	bude	prodán	
nejvyšší	nabídce,	minimální	nabídková	cena	musí	činit	částku	
3	300	000	Kč.	

	 Více	 informací	 a	 podmínky	 prodeje	 na	 http://www.tisnov.cz/
uredni-deska	 ->	Záměr	prodeje	bytu	č.	2	na	ulici	Králova	1677	
v	 Tišnově,	 vyhlášený	 dne	 29.	 9.	 2021,	 v	 aktualitách	 na	 webu	
města	 Tišnova	 nebo	 na	 e-mailu	 katerina.smetanova@tisnov.cz.	
Předání	bytu	po	podepsání	kupní	smlouvy,	uhrazení	kupní	ceny	
a	nákladů	spojených	s	prodejem,	zápisu	do	katastru	nemovitostí.	

dočasné doPravní značení
	 Vzhledem	 k	 probíhající	 rekonstrukci	 ulic	 Riegrova	 a	 Čer-
nohorská	 jsou	 po	 našem	 městě	 rozmístěny	 dočasné	 dopravní	
značky,	které	mají	řidiče	navést	na	objízdné	trasy	a	pomoct	se	
zorientovat	v	dopravní	situaci	v	Tišnově.	V	poslední	době	jsme	
zaznamenali	 několik	 případů,	 kdy	 bylo	 se	 značkami	 neopráv-
něně	 manipulováno,	 nebo	 byly	 dokonce	 odcizeny.	 Narušením	
dopravního	značení	je	ohrožen	provoz	na	komunikacích	a	může	
dojít	k	dopravní	kolizi.	Zákon	takovéto	jednání	kvalifikuje	jako	
přestupek	nebo	i	trestný	čin.	Prosíme,	respektujte	tato	značení!	

Podrobné	informace	k	rekonstrukci	a	dopravní	situaci	zveřejňu-
jeme	na	webu	města,	Facebooku	či	Mobilním	rozhlasem.
	 V	případě	jakýchkoliv	dotazů	se	neváhejte	obracet	na	vedoucí	
Odboru	správy	majetku	a	komunálních	služeb	Ing.	Věru	Odehna-
lovou:	+420	549	439	830.

změna doby Placeného stání
	 Od	1.	října	2021	došlo	ke	změně	doby	placeného	stání,	a	to	ze	
7–17	hodin	na	8–17	hodin.	Jedná	se	o	reakci	na	podněty	občanů,	
kdy	by	odložení	povinnosti	hradit	parkovné	mohlo	umožnit	rodi-
čům	nižších	školních	ročníků,	aby	své	děti	vyložili	na	náměstí.	
Snížením	provozu	u	školy	by	se	mělo	předejít	nebezpečným	si-
tuacím	a	potenciálním	úrazům.

Nařízení je platné pro tyto lokality: 
•	 	nám.	Míru	v	parkovacích	zálivech	od	křižovatky	ul.	Dvořáč-

kova	a	nám.	Míru	po	budovu	č.	p.	120,
•	 	nám.	Míru	od	budovy	č.	p.	346	po	budovu	č.	p.	111,
•	 	nám.	Komenského	v	parkovacích	zálivech	od	budovy	č.	p.	124	

po	budovu	č.	p.	121,
a	to	v	pondělí	až	pátek	(mimo	dnů	státního	svátku).

letní kIno – Práce Pokračují
	 Prostor,	kde	se	dnes	nachází	letní	kino,	je	velmi	důležitým	mís-
tem,	 které	 slouží	 Tišnovákům	 ke	 kulturním	 akcím	 a	 setkávání	
už	od	poválečných	 let.	Letní	kino	má	své	začátky	v	70.	 letech.	
Od	té	doby	zde	proběhly	spíš	drobnější	rekonstrukce.	Tento	pro-

stor	 městu	 sloužil	 vydatně	
a	 bylo	 to	 na	 jeho	 zařízení	
znát.	 Na	 konci	 roku	 2020	
se	 „letňák“	 dočkal	 projektu	
kompletní	 revitalizace.	 Jako	
většina	 velkých	 projektů	
ani	 tento	 se	 v	 prvním	 půl-
roce	 nevyhnul	 nejrůznějším	
„porodním	 bolestem“.	 Firma	
Tocháček	s.	r.	o.	ale	pracuje	
na	 plný	 výkon	 a	 postupně	
snižuje	 časové	 ztráty,	 které	
naběhly	 nutnou	 změnou	 do-
davatele.	Těšíme	se,	že	letní	
sezonu	snad	přivítáme	v	no-
vém.

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

Prodej městského bytu na ulici Králova 1677.

Oprava letního kina pokračuje.

Páté	 zasedání	 zastupitelstva	 města	
Tišnova	 proběhlo	 v	 pondělí	 20.	 září.	
Čtyřhodinového	zastupitelstva	se	zú-
častnilo	12	z	15	zastupitelů.	Podrob-
ný	 zápis	 z	 jednání	 zastupitelstva	 je	
k	přečtení	na	webu	města,	zde	zmíní-
me	alespoň	několik	výrazných	bodů.	

Čestná občanství a ceny města
V	 roce	 2020	 se	 kvůli	 pandemii	 ko-
ronaviru	 udělování	 cen	 města	 vůbec	
neodehrálo,	a	proto	letos	schválilo	za-
stupitelstvo	města	ceny	za	dva	roky.	
Slavnostní	 předání	 cen	 se	 uskuteční	
pravděpodobně	 v	 jarních	 měsících,	
kdy	 snad	 bude	 možné	 uspořádat	 se-
tkání	 bez	 omezení.	 Oceněni	 budou:	
Antonín	 Franke	 „in	 memoriam“,	 Lu-
bomír	 Kostelecký	 „in	 memoriam“,	
Marie	 Valová	 „in	 memoriam“,	 Boris	
Páč.

Strategický plán města – aktuali-
zace návrhové části Strategického 
plánu pro město Tišnov pro období 
2021–2025
Na	zasedání	zastupitelstva	byla	před-
stavena	 aktualizace	 návrhové	 části	
strategického	plánu	pro	město	Tišnov	
pro	 období	 2021–2025,	 a	 to	 na	 zá-
kladě	 hodnocení	 jednotlivých	 pláno-
vaných	 aktivit	 rozvojových	 oblastí	
a	priorit.	Zastupitelé	vzali	na	vědomí	
také	pracovní	verzi	akčního	plánu	pro	
rok	2022.	

Žádost Dobrovolného svazku obcí 
Tišnovsko o stanovisko k záměru 
výstavby svazkové ZŠ
V	 posledních	 letech	 výrazně	 vzrostl	
počet	 obyvatel	 na	 Tišnovsku.	 Kapa-
city	 škol	 v	 Tišnově	 jsou	 na	 pokraji	
a	bylo	nutné	tuto	situaci	řešit.	Vedení	
města	dlouhodobě	spolupracuje	na	ře-
šení	problému	s	DSO	Tišnovsko,	kte-
ré	vyústilo	k	myšlence	vystavění	nové	
svazkové	školy.	Zastupitelstvo	města	
jako	nejvyšší	orgán	na	svém	zasedání	
schválilo	udělení	 souhlasu	Dobrovol-
nému	svazku	obcí	Tišnovsko	k	zahá-

jení	zpracování	záměru	výstavby	svaz-
kové	školy	v	místě,	kde	město	Tišnov	
bude	schopno	poskytnout	pozemky.

Místní strategie adaptace na změnu 
klimatu a mitigační opatření města 
Tišnova
Vizí	 strategie	 bylo	 navrhnout	 a	 do-
poručit	 taková	adaptační	a	mitigační	
opatření,	 jež	pomohou	zvýšit	dlouho-
dobou	odolnost	města,	která	v	koneč-
ném	důsledku	budou	mít	pozitivní	vliv	
na	 kvalitu	 života	 místních	 obyvatel.	
Zastupitelé	města	 schválili	 tento	do-
kument.	

Zastupitelstvo města schválilo pod-
poru diecézní charitě a Hasičskému 
záchrannému sboru JMK
Domácímu	 hospici	 Porta	 vitae	 Ob-
lastní	 charity	 Tišnov	 zastupitelstvo	
schválilo	dotaci	 ve	výši	100	000	Kč.	
Pro	účely	požární	ochrany,	integrova-
ného	záchranného	systému	a	ochrany	
obyvatel	 ve	 městě	 Tišnově	 schválilo	
zastupitelstvo	 Hasičskému	 záchran-
nému	 sboru	 Jihomoravského	 kraje	
dar	HZS	200	000	Kč.

Mimořádný příspěvek do fondu 
oprav SV pro dům č. p. 910, 911 
na ulici Kostelní v Tišnově
Sdružení	 vlastníků	 domu	 č.	 p.	 910	
a	 911	 na	 ulici	 Kostelní	 byl	 zastupi-
telstvem	 schválen	 mimořádný	 pří-
spěvek	do	fondu	oprav.	Finanční	pod-
pora	 umožní	 zrekonstruovat	 fasádu	
na	tomto	bytovém	domě	z	padesátých	
let	 a	 vylepšit	 tak	 o	 kousek	 centrum	
našeho	města.

Příští termín
zastupitelstva města

13. prosince 2021
v 15.00 hod. 

Dagmar Dvořáková, tajemnice
Komise pro občanské záležitosti 

Rady města Tišnova

září

Dovolujeme si Vám představit obča-
ny města Tišnova, kteří oslavili svá 
životní jubilea: 

80 let 

Ludmila Kučerová

Zdenka Kučerová

Miloslav Šibor

85 let 

Libuše Dřímalová

Lidia Pospíšilová

90 let

Věra Sáblíková

91 let

Zdenka Balášová

92 let

Bohuslava Chromá

Oslavencům přejeme vše nejlepší, 
hodně štěstí, zdraví, dobré nála-
dy a optimismu.

Blahopřejeme

CO JE NOVÉHO
PO PátÉM ZAStUPItELStVU?

Poděkování		–	Ráda	bych	touto	cestou	poděkovala	všem	předsedům,	místopředsedům,	zapisovatelkám	a	členům	okrskových	
volebních	komisí	ve	městě	Tišnově	za	jejich	pečlivou	a	zodpovědnou	práci,	kterou	přispěli	k	hladkému	průběhu	letošních	voleb	
do	Poslanecké	sněmovny	Parlamentu	České	republiky.		Práce	členů	okrskových	volebních	komisí	byla	letos	opět	náročnější	z	důvo-
du	nutného	zajištění	hygienických	a	epidemických	opatření	při	organizaci	voleb.	Děkujeme	Vám	a	těšíme	se	na	další	spolupráci.

Dagmar	Dvořáková,	Odbor	správních	a	vnitřních	věcí	
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	 Vážené	 čtenářky	 a	 čtenáři	 Tišnovských	 novin,	 považuji	
za	správné	vyjádřit	se	k	článku	v	TN	číslo	9/2021	s	názvem	Van-
dalismus	jako	umělecká	intervence.
	 Pojmenovat	slušně	problém	pravým	jménem.	V	první	řadě	mě	
nápis	uráží	jako	věřícího	člověka.	Není	možné	sympatizovat	s	ni-
čením	cizího	majetku	a	věcí	a	schvalovat	případný	trestný	čin	
poškozování	cizí	věci.	
	 Nápis	sprejem	na	tišnovském	kostele	není	umění,	ale	vandalis-
mus.	Přinejmenším	z	důvodu	elementární	slušnosti,	ke	které	nás	
rodiče	vedou	již	od	prvních	krůčků	a	morální	a	etické	standardy	
nám	jsou	dále	vštěpovány	od	mateřské	školy	do	dospělosti.
	 Myslím,	že	si	nikdo	nezíská	respekt	a	sympatie	druhých	tím,	
že	bude	ničit	jejich	majetek.	Ať	je	církevní,	soukromý	či	světský.

	 Umění	je	součástí	lidské	kultury.	Dovednost,	kterou	neovládá	
každý.	Něco,	co	je	náročné	a	dá	to	práci.	Mělo	by	nás	vést	k	za-
myšlení,	zastavení,	přemýšlení	a	mělo	by	se	nám	líbit.
	 Umění	není	jen	Mona	Lisa	od	da	Vinciho	nebo	chrám	sv.	Víta,	
ale	 i	 dokázat	 uplést	 svetr	 nebo	 uvařit	 skvělou	 svíčkovou.	 To	
o	čmáranici	sprejem	já	říct	nemohu.
	 Těší	mě	tedy,	že	byl	tento	nápis	odstraněn.	A	ve	spolupráci		
radnice	s	oficiálními	tvůrci	graffiti,	kteří	tvoří	na	tzv.	legálních	
plochách,	probíhá	odstraňování	podobných	vandalských	nápisů	
v	nejbližším	okolí	kostela	a	v	centru	města.	
	 Kéž	by	tento	stav	vydržel.	
	 Přeji	Vám	všem	pěkné	podzimní	dny.

	 V	 minulém	 čísle	 Tišnovských	 novin	
jste	 byli	 zváni	 na	 2. ročník Evropské-
ho týdne mobility,	tentokrát	mi	dovolte	
krátké	ohlédnutí	za	touto	akcí.
	 Týden	 byl	 symbolicky	 odstartován	
16.	 září	 pracovní	 poradou	 starostek	
a	 starostů	 městysů	 a	 obcí	 ve	 správním	
obvodu	ORP	Tišnov	na	trase	cyklostezky	
kolem	řeky	Svratky.	Za	účasti	náměstka	
Jihomoravského	 kraje	 Jana	 Zámečníka	
a	krajského	cyklokoordinátora	Jaroslava	
Keprta	byl	zhodnocen	aktuální	stav	cyk-
listické	 infrastruktury	 na	 cyklostezce,	
která	by	měla	spojit	hrady	Veveří	a	Pern-
štejn.	Byla	definována	problémová	místa	
a	zvažovaly	se	možnosti	řešení	a	financo-
vání	těchto	problematických	úseků.
	 V	sobotu	18.	září	proběhl	již	5.	ročník	
orientačního	závodu	na	horských	kolech	
Bludný	kruh.	Na	startu	se	sešlo	19	dvojic	
závodníků,	které	čekalo	cca	75	km	blou-
dění	 v	 náročném	 terénu	 okolí	 Tišnova,	
Lipůvky	a	Černé	Hory.	Vítězný	tým	s	ná-

zvem	„Nebuď	chvilu“	(Filip	Leifer	a	Petr	
Bracek)	zvládl	svoji	 trasu	za	neuvěřitel-
ných	 5	 hodin	 a	 17	 minut.	 V	 rodinném	
závodě,	 kterého	 se	 zúčastnilo	 jedenáct	
rodiných	týmů,	excelovala	skupina	s	ná-
zvem	„Frawa“	(Viktorie	Šťastná	a	Kristi-
án	 Šťastný).	 Upřímný	 obdiv	 patří	 všem,	
kteří	se	do	této	divočiny	vůbec	pustili!	
	 Další	 sobotní	 akce	 –	 pěší	 procházka	
s	 kunsthistoričkou	 Podhoráckého	 mu-
zea	 paní	 Hanou	 Fadingerovou	 –	 přines-
la	 všem	 zúčastněným	 (mimo	 jiné)	 záži-
tek	v	podobě	návštěvy	soukromé	 terasy	
v	 druhém	 patře	 budovy	 městské	 spoři-
telny	od	B.	Fuchse.	Díky	patří	panu	Vo-
dičkovi	 za	 umožnění	 tohoto	 nevšedního	
architektonického	zážitku!	
	 V	neděli	19.	září	proběhl	na	pumptrac-
kové	dráze	pod	hlavičkou	SVČ	Inspiro	cy-
klistický	závod	s	názvem	„Pumpni	čas“.	
I	 přes	 nevyjasněné	 počasí	 se	 nakonec	
pokusilo	o	nejlepší	čas	skoro	padesát	bi-
kerek	a	bikerů	všech	věkových	kategorií.

	 A	 v	 neposlední	 řadě	 patří	 obrovský	
dík	 také	 oběma	 tišnovským	 základním	
školám,	které	 se	 do	 akce	 taktéž	 zapoji-
ly.	Na	ZŠ	nám.	28.	října	to	byly	vycházky	
se	zaměřením	na	dopravní	situaci	kolem	
školy,	 debaty	 o	 tom,	 jak	 zvýšená	 silnič-
ní	 doprava	 škodí	 našemu	 zdraví,	 kurzy	
první	 pomoci,	 procvičování	 pravidel	 sil-
ničního	 provozu,	 aktivity	 ve	 školní	 dru-
žině	 atd.	 Na	 ZŠ	 Smíškova	 to	 zase	 bylo	
statistické	šetření	způsobu	dopravy	žáků	
do	školy,	kdy	tříčlenné	skupinky	složené	
ze	 žáků	 devátého	 ročníku	 zjišťovaly	 bě-
hem	pěti	dnů	ETM	způsob	dopravy	svých	
spolužáků	 celkem	 ve	 24	 třídách.	 Každá	
skupinka	prezentovala	svým	responden-
tům	cíl	kampaně	a	společně	diskutovali	
o	tom,	jak	zlepšit	kvalitu	života	podporou	
tzv.	čisté	mobility.	
	 Za	Mobilitu	Tišnov	bych	rád	poděkoval	
všem,	 kteří	 se	 podíleli	 na	 organizování	
zmíněných	akcí,	kteří	se	akcí	zúčastnili,	
a	samozřejmě	i	těm,	kteří	se	žádné	z	akcí	
nezúčastnili,	přesto	si	svého	města	váží	
a	snaží	se	mu	dennodenně	odlehčit	pěší	
chůzí	nebo	třeba	jízdou	na	kole.

	 Je	 tu	 další	 ročník	 participativního	
rozpočtu	 Tvoříme	 Tišnov	 a	 občané	 mo-
hou	 znovu	 rozhodovat	 o	 využití	 částky	
500	 000	Kč	 z	 rozpočtu	 města	 Tišnova.	
V	roce	2020	odstartoval	první	ročník	par-
ticipativního	rozpočtu	v	Tišnově.	Během	
období,	které	bylo	vyčleněno	pro	přihla-
šování	 projektů,	 jsme	 obdrželi	 třináct	
návrhů,	 jež	 splňovaly	 všechny	 formální	
náležitosti,	které	pravidla	participativní-
ho	 rozpočtu	 stanovují.	 Analýzou	 prove-
ditelnosti	úspěšně	prošlo	sedm	projektů,	
které	navrhovatelé	představili	na	veřejné	
prezentaci	v	polovině	března.
	 Do	 následného	 hlasování	 se	 zapojilo	
celkem	353	osob,	z	nichž	318	hlasovalo	
elektronicky	a	35	využilo	pro	udělení	hla-
su	papírovou	formu.	Vzhledem	k	tomu,	že	
pro	účely	participativního	rozpočtu	vyčle-
nilo	město	celkem	500	000	Kč,	bylo	mož-
né	 realizovat	hned	 tři	návrhy,	které	 zís-
kaly	nejvíce	hlasů.	Jednalo	se	o	projekty	

Lesní	 učebna	 (předpokládané	 náklady	
110	000	Kč),	3D	skákací	hřiště	(předpo-
kládané	 náklady	 249	 530	Kč)	 a	 Externí	
defibrilátor	 pro	 Tišnov	 (předpokládané	
náklady	60	000Kč).	Více	informací	o	rea-
lizaci	 projektů	naleznete	na	www.tvori-
metisnov.cz.
	 Registrace projektů do druhého roč-
níku participativního rozpočtu bude 
zahájena 21. 10. 2021.	Své	nápady	mů-
žete	 přihlašovat	 prostřednictvím	 www.
tvorimetisnov.cz	 až	 do 30. 11. 2021.	
Navrhovaný	projekt	musí	být	veřejně	pro-
spěšný,	předpokládaná	doba	jeho	realiza-
ce	nesmí	přesáhnout	18	měsíců	od	ukon-
čení	hlasování	a	celkové	náklady	mohou	
být	 v	 maximální	 výši	 250	 000	Kč.	 Kom-
pletní	pravidla	participativního	 rozpočtu	
naleznete	na	www.tvorimetisnov.cz.
	 V	 průběhu	 ledna	 nového	 roku	 bude	
probíhat	 analýza	 proveditelnosti,	 během	
které	budou	vybrané	odbory	MěÚ	Tišnov	

posuzovat	 například	 i	 to,	 zdali	 projekt	
není	v	kolizi	s	jinými	připravovanými	in-
vestičními	 záměry	 města.	 Návrhy,	 které	
budou	 uznány	 jako	 proveditelné,	 budou	
představeny	 na	 veřejné	 prezentaci	 dne	
2.	2.	2022.	
	 Hlasovat	 bude	 možné	 do	 konce	 úno-
ra	 a	 budou	 se	 jej	 moci	 zúčastnit	 všech-
ny	osoby	starší	15	let,	které	mají	trvalý	
pobyt	 v	 Tišnově.	 Přidělení	 hlasů	 bude	
možné	provést	elektronicky	(prostřednic-
tvím	webu	Tvoříme	Tišnov)	či	papírovou	
formou	(předáním	vyplněného	formuláře	
na	podatelně	MěÚ	Tišnov).	
	 V	druhém	březnovém	týdnu	Vám	před-
stavíme	 vítězné	 projekty	 druhého	 roč-
níku	 participativního	 rozpočtu	 Tvoříme	
Tišnov	 a	 začneme	podnikat	 první	 kroky	
k	jejich	úspěšné	realizaci.	
 Na Vaše návrhy se těšíme. Neváhej-
te a přihlaste svůj projekt! 

	 Vznik	 současného	 street	 artu	 se	 da-
tuje	 do	60.	 let	 20.	 století	 v	USA.	Podle	
legendy	 začal	 tagy	 (podpisy)	 z	naprosto	
praktických	 důvodů	 dělat	 v	 rozsáhlém	
bludišti	newyorských	ulic	pošťák,	aby	se	
lépe	zorientoval.	Časem	jej	začalo	napo-
dobovat	čím	dál	tím	více	lidí	a	vznikl	fe-
nomén,	který	se	postupně	rozšířil	do	ce-
lého	světa.	Street	art	 je	spojen	zejména	
s	hiphopovou	subkulturou.	
	 U	nás	se	toto	pouliční	umění	u	široké	
veřejnosti	 zapsalo	 spíš	 negativně	 a	 je	
často	spojeno	s	vandalismem.	V	Tišnově	
známe	 obě	 strany	 jedné	 mince.	 Na	 ně-
kterých	 místech	 ve	 městě	 se	 občas	 ob-
jeví	 nelegální	 malba,	 která	 prostor	 hyz-
dí.	 Na	 druhé	 straně	 tu	 máme	 komunitu	
umělců,	kterým	opravdu	záleží	na	místě,	
kde	 žijí,	 a	 snaží	 se	 ho	 zvelebovat.	 Na-
vázali	 s	 městem	 spolupráci	 a	 postupně	

legálně	 zkrášlují	místa,	 která	 byla	 šedá	
a	 nudná.	 Například	 podchod	 na	 cyklo-
stezce	ke	koupališti,	podchod	pod	dráhou	
k	areálu	na	Ostrovci	a	také	garáže	před	
tímto	podchodem.	V	sobotu	2.	10.	se	se-
šlo	na	graffiti	jamu	–	Tigál	art	day	kolem	
padesáti	umělců	z	celé	České	republiky,	
kteří	pomalovali	sprejovou	technikou	be-
tonový	plot	sportovního	areálu	Ostrovec.	
Zpestřením	 bylo	 i	 kolem	 padesáti	 dětí,	
které	 se	 s	 rodiči	 přišly	podívat	 a	mohly	
si	vyzkoušet	malbu	sprejem	na	dřevěnou	
mobilní	stěnu.	Akce	proběhla	po	domluvě	
s	vedením	města	 i	 tenisového	a	 fotbalo-
vého	klubu.	Na	základě	dohody	se	staros-
tou	 města	 odstranila	 v	 týdnu	 před	 akcí	
tišnovská	komunita	umělců	tagy	a	graffi-
ti	 poškozující	 domy	 v	 blízkosti	 náměstí	
a	kostela.	A	starosta	Jiří	Dospíšil	k	celé	
akci	 dodává:	 „Když	 jsme	 byli	 osloveni,	
zda	 poskytneme	 další	 plochy	 pro	 toto	

umění,	bylo	to	zrovna	v	momentě,	kdy	se	
objevil	ošklivý	nápis	na	kostele.	Ačkoliv	
jsem	 byl	 ujišťován,	 že	 autorem	 tohoto	
nápisu	není	nikdo	z	místní	komunity,	ne-
byl	 jsem	 pro	 nápad	 vůbec	 nadšen.	 Vzal	
jsem	proto	hlavního	organizátora	ke	kos-
telu	 a	na	místě	 jsme	diskutovali	 o	 tom,	
jak	to	kolem	kostela	vypadá.	Nevadí	mi,	
když	 se	 skutečně	 umělecky	 vyzdobí	 za-
šedlé	podchody	a	jiná	nevzhledná	místa,	
ale	 jsem	 zásadně	 proti	 vandalismu.	 Ná-
sledně	jsem	tedy	podmínil	souhlas	s	akcí	
odstraněním	 nápisů	 v	 okolí	 kostela.	 Cí-
lem	 bylo,	 aby	 si	 to	 umělecká	 komunita	
„odpracovala“	 a	 navenek	 jsme	 společně	
dali	 jasný	 signál,	 že	 tento	 vandalismus	
se	nám	nelíbí	a	nemá	v	našem	městě	co	
dělat.	A	myslím,	že	se	to	povedlo.	Je	dob-
ře,	že	 tišnovská	street	art	komunita	 jde	
příkladem,	jak	se	toto	umění	dělá	dobře	
a	na	legálních	plochách.“

Foto:	Josef	Beneš
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VANdAlISmuS NeNí uměNí
Veronika Pozděnová, zastupitelka města Tišnova 

eVrOpSKý TýdeN mOBIlITY
Ondřej Kroutil

TVOříme TIŠNOV – druHý rOčNíK 
Kristýna Pekařová, koordinátorka participativního rozpočtu

SpreJerSTVí VerSuS STreeT ArT V TIŠNOVě
Klára Šimečková, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Krokodýl v podchodu k Ostrovci.

Oči na garážích.

Graffiti jam – Tigál art day na Ostrovci.
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	 Těsně	před	uzávěrkou	tohoto	čísla	Tišnovských	novin	proběh-
ly	v	naší	republice	volby	do	Poslanecké	sněmovny	Parlamentu	
ČR.	Podívejme	se	na	jejich	výsledky	stejným	způsobem,	jakým	
jsme	v	minulosti	na	stránkách	našeho	zpravodaje	komentovali	
veškeré	předcházející	volby	konané	v	rámci	samostatné	České	
republiky,	tedy	po	1.	lednu	1993.

	 Srovnáme-li	 letošní	 volební	 účast	 s	 parlamentními	 volbami	
v	 roce	 2017,	 byla	 tentokrát	 v	 Tišnově	 hned	 o	 5,19	 procent-
ních	bodů	vyšší	 (tehdy	62,32	%).	Nárůst	 byl	 patrný	 i	 v	 rámci	
celé	 republiky	 (v	 roce	2017	 činila	účast	 60,84	%).	Na	okrese	
Brno-venkov	byla	 jako	vždy	účast	 ještě	vyšší	než	v	Tišnově	–	
71,29	%,	což	bylo	ve	srovnání	s	ostatními	okresy	našeho	kra-
je	opět	s	přehledem	nejvíce.	Celkově	v	 rámci	 JMK	přišlo	volit	
66,39	 %	 oprávněných	 občanů.	 „Uvnitř“	 Tišnova	 byla	 nejvyšší	
účast	v	severní	části	města,	jejíž	obyvatelé	volili	v	Podhorácké	
restauraci,	nejnižší	naopak	v	oblasti	voličů	v	Městském	kultur-
ním	středisku,	přičemž	rozdíl	mezi	nimi	činil	docela	propastných	
21,81	procentních	bodů.
	 Celkový	vítěz	letošních	parlamentních	voleb,	koalice	SPOLU,	
byla	v	Tišnově	nejúspěšnější	v	šesti	okrscích	z	devíti,	ve	třech	
volebních	místnostech	získalo	naopak	nejvíce	hlasů	hnutí	ANO	
(nejvýrazněji	v	Hajánkách,	těsně	u	voličů	v	restauraci	Na	Tera-
se	a	v	ZŠ	28.	října).	Zajímavostí	tišnovských	výsledků	voleb	je	
bezesporu	fakt,	že	naši	občané	by	si	přáli	mít	v	Poslanecké	sně-
movně	i	zástupce	hnutí	Přísaha	Roberta	Šlachty,	které	v	našem	
městě	–	na	rozdíl	od	výsledků	v	rámci	celé	ČR	–	lehce	překročilo	
pětiprocentní	 hranici.	 Pořadí	 volebních	 stran	 podle	 celkového	
výsledku	se	u	deseti	nejúspěšnějších	lišilo	v	Tišnově	od	celore-
publikového	„žebříčku“	jen	„na	chvostu“,	kde	si	Zelení	a	Volný	
blok	vyměnili	9.	a	10.	příčku.
	 Na	kandidátkách	jednotlivých	stran	se	objevilo	celkem	šest	
tišnovských	občanů,	přičemž	dva	z	nich	ve	volbách	uspěli	a	za-

sednou	tedy	ve	sněmovně	jako	noví	poslanci.	Jak	naznačovalo	
už	postavení	na	kandidátce	volební	strany,	dal	se	tento	výsledek	
očekávat	u	Lenky Knechtové	(46	let,	povolání	OSVČ)	v	rámci	
hnutí	ANO,	která	zaujímala	„na	startu“	osmé	pořadí,	stejná	příč-
ka	jí	patřila	i	podle	výsledků,	a	protože	na	jižní	Moravě	získalo	
ANO	právě	osm	mandátů,	stačilo	to	na	obsazení	poslaneckého	

křesla.	Výrazným	překvapením	 je	ovšem	průlom	do	sněmovny	
v	případě	kandidáta	STAN	Mgr. Josefa Fleka	(33	let,	povolání	
zdravotník,	včelař),	který	byl	jedním	z	těch,	co	vydělali	na	„vy-
kroužkování“	 Pirátů	 z	 vyšších	 pozic	 společné	 listiny	 Pirátů	
a	Starostů,	a	z	desáté	pozice	na	kandidátce	postoupil	až	na	čtvr-
té	 místo,	 které	 ještě	 jako	 poslední	 znamenalo	 úspěšné	 zvole-
ní.	 Od	 zániku	 Československa	 se	 až	 do	 letošních	 voleb	 nikdy	
nestalo,	že	by	byl	tišnovský	občan	přímo	zvolen	do	Poslanecké	
sněmovny,	 zatímco	 letos	 naše	 město	 –	 slovy	 sportovního	 žar-
gonu	–	získalo	rovnou	„double“.	Poslankyní	sice	byla	mezi	lis-
topadem	2008	a	červencem	2009	Zuzana	Brzobohatá	za	ČSSD,	
ta	se	ovšem	do	sněmovny	dostala	až	jako	náhradnice	po	rezigna-
ci	Miloslava	Kaly	a	sama	se	pak	po	svém	zvolení	do	Evropského	
parlamentu	poslaneckého	místa	vzdala.
	 Tišnov	měl	svého	zástupce	i	na	listině	vítězné	koalice	SPO-
LU:	na	17.	příčce	zde	kandidoval	člen	ODS	Ing.	Karel	Souček	
ml.	(38	let,	povolání	manažer)	a	je	v	rámci	jižní	Moravy	za	svou	
volební	 stranu	 sedmým	 náhradníkem	 pro	 místo	 ve	 sněmovně.	
Další	 tři	 naši	 spoluobčané	 kandidovali	 za	 subjekty,	 které	 se	
do	 Poslanecké	 sněmovny	 neprobojovaly.	 Hned	 dva	 tišnovské	
rutinéry	 kandidovala	 Strana	 zelených	 –	 na	 19.	 pozici	 to	 byl	
zdejší	zastupitel	Jan	Křehlík	(62	let),	o	tři	místa	níže	figurova-
la	 Mgr.	 Zdeňka	 Dohnálková	 (66	 let,	 důchodkyně).	 Zbývajícím	
kandidátem	z	Tišnova	byl	na	třicáté	příčce	listiny	KSČM	Bc.	Jiří	
Habart	(46	let,	strážník	městské	policie).

	 Tentokrát	přinášíme	podrobnější	vyhodnocení	ankety,	která	
proběhla	v	letních	měsících.	Město	tím	získalo	velké	množství	
podnětů	 od	 občanů	 a	 jejich	 hodnocení	 stavu	 veřejného	 pořád-
ku,	údržby	a	vybavenosti.	Tyto	informace	jsme	pečlivě	roztřídili	
a	začínáme	s	nimi	pracovat.	
	 Přestože	klouzání	v	zimě	po	silnicích	a	chodnících	oceňují	vět-
šinou	 jen	děti,	 jsme	 rádi,	 že	 respondenti	hodnotí	 zimní	údržbu	
(spokojenost	68	%)	i	údržbu	po	zimě	(spokojenost	71	%)	většinou	
kladně.	Pro	tuto	zimu	však	máme	již	zametací	stroj	po	velkém	
servisu	a	k	tomu	se	chystáme	pronajmout	externě	i	velký	zame-
tací	vůz,	abychom	sníh	a	led	dostali	rychleji	pod	kontrolu.	Nově	
zpracováváme	logistiku	pravidelné	údržby	i	během	celého	roku.
	 Velkým	tématem	za	poslední	dva	roky,	kdy	hodně	pršelo,	bylo	
nedostatečné	 sečení trávy	 (42	%	 respondentů	 vnímá	 sečení	
jako	nedostatečné).	Část	města	sečou	pracovníci	našich	komu-
nálních	 služeb,	 část	 města	 řešíme	 dodavatelsky.	 Obě	 lokality	
mají	 nastavený	 systém	 seče	 tak,	 aby	 prioritně	 byly	 posekány	
hlavní	tepny	města,	hřiště,	veřejná	prostranství.	Současně	kaž-
dá	lokalita	vyžaduje	jinou	délku	trávy,	ale	i	intenzitu	seče	(např.	
u	dětských	hřišť	dvojnásobná	seč).	Obecně	se	však	snažíme	mi-
nimálně	jedenkrát	za	tři	týdny	až	měsíc	danou	lokalitu	posekat.	
Tyto	intervaly	nám	však	ovlivňuje	zejména	počasí,	neboť	za	deš-
tě	a	mokra	sekat	nelze.	V	současné	době	řešíme	personální	roz-
šíření	komunálních	 služeb,	 abychom	plánované	 termíny	mohli	
lépe	dodržet.	Respondenty nejvíc trápil stav zeleně v novém 
parku Na Honech.	 Tento	 park	 byl	 financován	 z	 dotace,	 tedy	
následná	údržba	 je	na	 zhotoviteli,	 nikoliv	na	městě.	Přesto	 si	
uvědomujeme	důležitost	a	na	toto	téma	proběhlo	několik	jedná-
ní	se	zhotovitelem	s	cílem	zlepšit	následnou	péči	tak,	aby	park	
byl	skutečně	hezkým	a	příjemným	místem.
	 V seči mulčováním chceme i nadále pokračovat.	 Mulčo-
vání	je	způsob	sečení	trávy,	během	kterého	dochází	k	několika-
násobnému	 přeseknutí	 trávy,	 která	 se	 následně	 jemně	 rozdrtí	
a	zůstane	na	posečeném	trávníku.	Mulčování	nabízí	ekologickou	
péči	o	trávník,	 jak	z	hlediska	hnojení,	tak	především	z	hledis-
ka	zadržení	vody	v	krajině.	
	 Likvidace plevele	na	chodnících	trápí	opět	nás	i	vás	(pouze	
38	%	spokojeno).	Mechanické	čištění	je	samozřejmě	nejúčinněj-
ší,	ale	nelze	jím	pojmout	efektivně	tak	velkou	plochu	jako	parním	
čističem	či	chemicky.	Parní	čistič	využíváme	mimo	jiné	i	na	čiš-
tění	laviček,	betonových	povrchů	a	graffiti,	proto	nově	plánujeme	
harmonogram	pravidelného	řešení	mechanickými	kartáči.	
	 Děkujeme i za ocenění lučních porostů,	 které	 vnímáme	
jako	nedílnou	součást	moderních	měst.	Stav	veřejné	zeleně	 je	
respondenty	 vnímán	 celkovou	 spokojeností	 5,5	 z	 10.	 Nově	 se	
letos	můžete	těšit	na	květinovou	výsadbu	v	okolí	penzionu,	ob-
novou	projdou	uschlé	stromky	na	Růzcké	cestě	i	lípa	u	Havlovy	
lavičky,	která	je	napadena	škůdcem.
	 Se stavem lesů a lesních pěšin je 86 % respondentů spo-
kojeno.	Na	Klucanině	již	probíhá	a	ještě	příští	rok	bude	probíhat	
plánovaná	 těžba	 kůrovcového	 dřeva.	 Tady	 oceňujeme	 podněty	
na	úpravu	laviček,	prvků	a	cest,	budeme	s	nimi	pracovat.

	 Největší	kritiku	sklidil	dle	očekávání	stav komunikací	(3,8	spo-
kojenost	 z	 10).	 Děkujeme	 za	 233	 komentářů.	 Konec	 kostkám	
v	Tišnově	jsme	započali	rekonstrukcí	ul.	Riegrova	a	Černohorská.	
Na	 nerovnosti,	 díry	 a	 praskliny	 nás	 upozorňujete	 nejvíce	 na	 ul.	
Hornická,	Halasova,	Husova,	Horova,	dále	pak	na	ul.	Cáhlovská,	
jejíž	oprava	je	však	v	kompetenci	Jihomoravského	kraje	a	podle	na-
šich	informací	je	v	plánu	po	dokončení	rekonstrukce	ulic	Riegrova	
a	 Černohorská.	 Postupně	 je	 budeme	 vhodnými	 technologickými	
postupy	napravovat.	Nově	plánujeme	pravidelný	harmonogram	čiš-
tění	kanálů.	Údržbě	cyklostezek	dáme	i	díky	anketě	vyšší	prioritu.
	 Stav chodníků (spokojenost 5,4 z 10) je dalším strašá-
kem Tišnova.	Nejvíce	připomínek	je	opět	dle	našeho	očekávání	
ke	stavu	chodníků	na	sídlišti	Květnice.	Zde	by	se	měl	stav	zlep-
šit	v	souvislosti	s	plánovanou	revitalizací.	Se	stavem	veřejného	
osvětlení	jsou	respondenti	spíše	spokojeni	(6,8	z	10).	Děkujeme	
však	všímavým	občanům	za	zajímavé	podněty,	budeme	se	 jimi	
postupně	zabývat.	
	 Nedostatečný počet parkovacích míst trápí nadpoloviční 
většinu dotázaných,	a	to	zejména	ve	frekventovaných	částech	
města	(náměstí,	školy,	nádraží).	Objevilo	se	několik	požadavků	
na	parkovací	dům.	Oceňujeme	273	postřehů	míst,	která	pova-
žujete	za	dopravně	nebezpečná	nebo	vhodná	k	doplnění	bezpeč-
nostními	prvky.	Tyto	podněty	budou	postoupeny	Komisi	pro	do-
pravu	a	bezpečnost	k	vyhodnocení.
	 Ve	městě	Tišnově	 je	osazeno	aktuálně cca 185 košů,	 větší	
koncentrace	je	na	nádraží	a	v	místech,	kde	je	zvýšený	pohyb	lidí.	
Do	konce	roku	přidáme	min.	pět	košů,	díky	anketě	máme	další	
tipy	od	občanů	na	vhodnou	lokalitu.	Věčný	nepořádek	kolem	košů	
od	neukázněných	občanů	trápí	nás	i	vás	nejčastěji	v	parcích,	kolem	
kostela	a	u	nádraží.	Zvažujeme	posílení	kapacity	košů	v	daných	
lokalitách	a	i	 intenzivnější	kamerový	dohled.	Jen	pro	informaci,	
denně	vyráží	dva	pracovníci	komunálních	služeb	po	městě	ručně	
sbírat	odpad	mimo	odpadkové	koše	a	nikdy	nepřijdou	s	prázdnou.	
Pejskaři	mohou	využít	50	boxů	na	psí	exkrementy.	Respondenti	
hodnotí	celkovou	čistotu	města	spokojeností	5,4	z	10.
	 Celkem	35 dětských hřišť a sportovišť v Tišnově	se	těší	spíše	
spokojenosti	respondentů	(6,2	z	10).	Nově	k	nim	přibyla	3D	hřiš-
tě	na	ul.	Hornická	a	Osvobození.	Z	ankety	vyplývá	zájem	o	prvky	
stylu	skate	 rampy	pro	kola,	 skateboardy	a	koloběžky.	Tyto	prv-
ky	vyžadují	specifické	parametry	povrchu	a	umístění,	proto	není	
jednoduché	vybrat	vhodnou	lokalitu.	Rozšíření	sportovních	ploch	
v	často	zmiňované	lokalitě	u	nového	hřbitova	není	však	z	pietních	
důvodů	možné.	Další	navrhované	lokality	zvažujeme.	Požadavky	
na	další	lavičky,	vývěsky,	cedule	a	pítka	(pozorný	občan	našel	čtyři	
poblíž	centra)	jsou	spíše	ojedinělé.	Případný	vandalismus	tohoto	
mobiliáře	nám	nebo	městské	policii	můžete	hlásit	kdykoliv.
 Znovu chceme poděkovat všem občanům, kteří pomáhají 
s údržbou svého okolí, i přesto, že je to prvořadá povinnost 
města (59 % respondentů). Děkujeme za to, vážíme si toho.
	 Podrobné	výsledky	ankety	naleznete	na	webu	města	Tišnova	
(www.tisnov.cz/aktuality).	Jinak	jsme	tu	stále	pro	Vás,	nebojte	
se	nás	zahrnout	nápady	na	hezčí	Tišnov.

radnice informujeradnice informuje

VYHOdNOceNí ANKeTY cHceme Hezčí TIŠNOV!?
2. část

Věra Odehnalová, Odbor správy majetku a komunálních služeb

JAK JSme VOlIlI dO pOSlANecKÉ SNěmOVNY 2021
v novém Parlamentu bude mít tIšnov dva Poslance

Václav Seyfert

Jak hlasovali tišnovští voliči v každém z devíti volebních okrsků:
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Vážený pane Navrátile, v pátek jsem si cestou do obchodu 
všiml rychle (asi tak 70 km) jedoucího automobilu po Brněn-
ské, který nijak nezpomaloval. Byl jsem zvědavý na skuteč-
nou rychlost a bohužel překvapen zmizením světelné tabu-
le s ukazatelem rychlosti a následným nápisem ZPOMAL! 
Od rekonstrukce ulice Brněnská dokázal tento světelný 
ukazatel rychlosti mnohem účinněji přinutit řidiče k jízdě 
podle předpisů než všelijaké ostrůvky a nepřirozené kličko-
vání po silnici. Nešetří opět město jeho přesunutím jinam 
na nesprávném místě? S pozdravem Jiří Blaha
Pane	Blaho,	radar	z	ulice	Brněnské	se	dočasně	přesunul	na	ulici	
Chodníček.	Je	zde	úzký	chodník,	děti	zde	chodí	do/ze	školy	Smíš-
kova	a	jezdí	tudy	více	řidičů	během	rekonstrukce	ulic	Riegrovy	
a	Černohorské.	V	současné	chvíli	má	toto	místo	vyšší	prioritu.
V	 rámci	 zlepšení	 bezpečnosti	 města	 navrhujeme	 do	 rozpočtu	
roku	2022	nákup	dalších	radarů.
Pěkné	podzimní	dny	přeje
Aleš	Navrátil,	místostarosta	města	Tišnov		

Dobrý den, ráda bych upozornila na tristní stav výsadby oko-
lo Růzcké cesty (část k Čimperku). Stromky jsou z velké 
části poničené, zarostlé vysokým a hustým plevelem, nezalé-
vané, ponechané svému osudu. Výsadba je součástí projektu 
realizovaného/podpořeného několika subjekty (DSO Tišnov-
ska, městem Tišnovem, obcemi Železné a Lomnička, MAS 
Brány Vysočiny, místními neziskovými organizacemi). Zdá 
se ale, že po mediálně zajímavém otevření cesty nemají stro-
my konkrétního správce, který by o ně dbal a poskytoval jim 
potřebnou péči a ochranu. Projekt na tuto fázi „bytí cesty“ 
nepamatoval? Nese některý ze subjektů následnou odpověd-
nost za vysazenou zeleň (např. obce za ty části, které spadají 
do jejich příslušného katastru)? Děkuji za odpověď. Jolana 
Novotná
Dobrý	 den,	 paní	 Novotná,	 děkujeme	 za	 všímavost.	 O	 stavu	
stromků	v	lokalitě	k	Čimperku	se	ví	a	situace	je	v	řešení.	Nyní	je	
projednáván	nákup	nových	sazenic	za	podpory	města	Tišnova,	
firmy	Nativi	garden	a	dobrovolníků	z	Předklášteří.
Během	podzimu	bude	problém	vyřešen.
Klára	Šimečková,	tisková	mluvčí	města	Tišnov

Zdravím, chtěl bych se zeptat, co za hlavu pomazanou pro-
jektovalo park Na Honech, který se tak strašně slavnostně 
otevíral? Proč je zde jen jeden vstup, respektive dva vstupy 
od sebe vzdálené 15 m z ulice Černohorská? Park vlastně ni-
kam nevede, a aby člověk nemusel trávou a zase překonávat 
obrubníky, tak se musí vrátit tím samým vchodem, co vešel. 
Nebo proč jsou některé lavičky uprostřed trávy? Celkové ře-
šení parku je tragické. Nechápu, proč se na radnici plácáte 
po zádech, jak jste to skvěle zbudovali. Žiju v Tišnově asi 
pět let a vím, že tohle není místo k životu. Bohužel je to tak 
a vy tomu rozhodně nepřispíváte. Rostislav Havlík
Vážený	pane	Havlíku,	plně	respektuji	Vaše	právo	na	kritiku	par-
ku	i	vedení	radnice.

Přirozeně	s	Vámi	nesouhlasím.	Domnívám	se,	že	park,	na	jehož	
realizaci	 se	 podařilo	 získat	 dotaci,	 je	 jistě	 lepší	 než	 předešlý	
stav.	Je	také	lepší,	než	kdyby	se	proluka	ze	strany	nějakého	de-
velopera	zastavěla	bytovými	domy.	Konkrétní	podobu	parku	vy-
projektovali	odborníci,	kteří	mají	za	sebou	spoustu	zajímavých	
a	úspěšných	realizací.
Pokud	jde	o	informace	o	projektech	města,	ty	pravidelně	zveřej-
ňujeme	na	webu	–	www.promenytisnova.cz.
Tišnov	je	momentálně	atraktivním	místem,	které	si	lidé	vybírají	
jako	místo	k	životu.	Ale	chápu,	že	tu	mohou	žít	i	lidé,	kteří	to	
vidí	jinak.	V	každém	případě	je	vedení	radnice	vždy	takové,	jaké	
si	lidé	zvolí.	I	Vy	máte	možnost	příští	rok	v	komunálních	volbách	
kandidovat	a	přesvědčit	občany,	aby	Vám	dali	svůj	hlas	a	důvě-
ru.	Mějte	se	hezky.
Jiří	Dospíšil,	starosta	města	Tišnova

Nebylo by lepší udělat přechod na Kukýrně bez vašeho ost-
růvku, když je tam silnice úzká? Někdy sedněte k hasičům 
nebo do sanitky a uvidíte. Na Cáhlovské jsou tři přechody 
za sebou a bez ostrůvku. Honza Starý
Dobré	odpoledne,	pane	Starý,	je	škoda,	že	se	pouštíme	do	debaty	
stylem	„Váš	ostrůvek“.	Ostrůvek,	pokud	tam	bude,	bude	každo-
pádně	náš,	Tišnováků.	Řešení	navrhli	dopravní	odborníci	a	vlo-
žili	do	Koncepce	dopravy	v	Tišnově.	Obecně	jsou	bezpečným	prv-
kem	na	silnici	pro	přecházející	chodce,	navíc	budí	u	řidičů	větší	
respekt,	 než	 sebelépe	označený	přechod.	Právě	proto	budeme	
ještě	letos	budovat	nový	a	bezpečnější	přechod	na	Vámi	zmiňo-
vané	ulici	Cáhlovské,	kousek	za	odbočením	k	PENNY	marketu.
Každopádně	děkuji	za	podnět.	
Aleš	Navrátil,	místostarosta	města	Tišnova

Dobrý den, dle úřední desky na Vašich stránkách ze dne 
9. 9. 2021 a situačního nákresu by měl být zde umístěn se-
mafor. Opravdu by tam byl potřeba. Někteří řidiči nerespek-
tují dané dopravní značení. Děkuji. Eva Korábečná
Dobrý	den,	paní	Korábečná,	v	týdnu	od	20. 9.	2021	nebyly	pro-
váděny	práce	na	stavbě	města	Tišnov	zastávka	Trnec,	ale	práce	
související	 s	 přeložkou	NN	 investora	EG.D	a. s.,	 který	 si	 řeší	
dočasné	dopravní	značení	samostatně.
Pro	stavbu	zastávky	Trnec	bude	semafor	 instalován	v	pondělí	
27. 9.	2021.
Odbor	investic	a	projektové	podpory

Dobrý den, ráda bych se zeptala na situaci s obchody ve měs-
tě. Proč má např. Kuřim k dispozici Lidl, Albert, Billu a po-
dobné a Tišnov nic? Plánuje se v této oblasti změna? Děkuji 
Vám předem za odpověď. Eva Hradilová
Vážená	 paní	 Hradilová,	 pro	 upřesnění	 v	 Tišnově	 	 je	 z	 větších	
obchodů	Albert,	Tesco	a	Penny.	O	výstavbě	dalšího	obchodu	jed-
nalo	s	investorem	vedení	města	cca	tři	roky	a	snad	se	investor	
rozhoupá	a	na	jaře	příštího	roku	začne	stavět.
Karel	Souček,	místostarosta	města

Texty	jsou	v	původním	znění	–	bez	redakčních	úprav

Předprodej vstupenek TIC Tišnov nebo on-line
do 8. 12. 2021: sektor A – 530 Kč, sektor B – 430 Kč
od 9. 12. 2021: sektor A – 590 Kč, sektor B – 490 Kč

www.mekstisnov.cz
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Tišnovské noviny vcelku i po článcích

najdete také na www.tisnovskenoviny.cz
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	 Do	 „Podnikatelského	 servisu“,	 ať	 již	 pro	 potenciální	 nebo	
stávající	podnikatele,	jsme	na	základě	našich	poznatků	z	praxe	
vybrali	informace týkající se obsahových náplní živností.	Po-
zitivní	a	často	i	negativní	vymezení	činností	jednotlivých	živnos-
tí	obsahuje	nařízení	vlády	č.	278/2008	Sb.	
	 Živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Sb.) rozděluje 
živnosti na ohlašovací a koncesované.	 Do	 skupiny	 živností	
ohlašovacích	spadá	živnost	volná	s	předmětem	podnikání	„Výro-
ba,	obchod	a	služby	neuvedené	v	přílohách	1	až	3	živnostenské-
ho	zákona“	s	81	obory	činnosti,	živnosti	řemeslné	(např.	Řeznic-
tví	a	uzenářství,	Zednictví,	Opravy	silničních	vozidel,	Holičství	
kadeřnictví,	 Kominictví,	 Hostinská	 činnost	 atd.)	 a	 živnosti	
vázané	(např.	Oční	optika,	Provádění	staveb,	jejich	změn	a	od-
straňování,	 Realitní	 zprostředkování,	 Poskytování	 tělovýchov-
ných	 a	 sportovních	 služeb	 v	 oblasti	 vymezené	 ohlašovatelem,	
Masérské,	 rekondiční	a	 regenerační	služby	atd.).	Tyto	ohlašo-
vací	živnosti	po	splnění	podmínek	vyžadovaných	živnostenským	
zákonem	vznikají	dnem	ohlášení.	Oproti	tomu	živnosti	konceso-
vané	vznikají	až	dnem	nabytí	právní	moci	rozhodnutí	o	udělení	
koncese	–	zde	bývá	tedy	proces	zakládání	živnosti	trošku	zdlou-
havější	 a	 obvykle	 nelze	 v	 těchto	 živnostech	 začít	 podnikat	 ze	
dne	na	den	(např.	Silniční	motorová	doprava,	Prodej	kvasného	
lihu,	konzumního	lihu	a	lihovin,	Provozování	cestovní	kancelá-
ře,	Ostraha	majetku	a	osob,	Provozování	pohřební	služby	atd.).
 Seznamy všech živností lze najít v přílohách k živnosten-
skému zákonu.
	 K	získání	oprávnění	pro	živnost	volnou	stačí	ohlašovateli	pou-
ze	splnění	všeobecných	podmínek	provozování	živnosti	(splnění	
plné	svéprávnosti	a	podmínky	bezúhonnosti),	případně	doložení	
souhlasu	k	sídlu,	pokud	se	liší	od	bydliště.	Není	třeba	dokládat	
odbornou	způsobilost.
	 Ohlašovatel	je	povinen	vymezit	předmět	podnikání	uvedený	
v	ohlášení	s	dostatečnou	určitostí	a	jednoznačností.	U	ohláše-
ní	živnosti	volné	tedy	ohlašovatel	uvede	obory	činností,	které	
bude	v	rámci	svého	podnikání	vykonávat.	Oznámení	změny	obo-
rů	činnosti	u	živnosti	volné	není	zpoplatněno,	a	 to	za	účelem	
udržování	aktuálnosti	dat.	V	případě,	že	by	podnikatel	vykoná-
val	 činnosti,	které	spadají	do	obsahové	náplně	 i	 jiných	oborů	
činností,	 než	 které	 živnostenskému	 úřadu	 uvedl,	 nejedná	 se	
o	případné	neoprávněné	podnikání.	Pokud	by	však	vykonával	
činnosti,	které	spadají	do	obsahové	náplně	jiných	živností	(ře-
meslných,	vázaných	nebo	koncesovaných),	dopouští	se	již	pře-
stupku	dle	§	61	nebo	62	živnostenského	zákona	–	tzv.	neopráv-
něného	podnikání.
	 Tato	nejčastěji	ohlašovaná	živnost	obsahuje	81	oborů	činnos-
ti,	 proto	 se	 budeme	 zaobírat	 jen	 těmi	 nejčastěji	 používanými.	
Ostatní	obory	činnosti	lze	dohledat	ve	výše	zmíněném	nařízení	
vlády	o	obsahových	náplních.

Obsahové náplně oborů činnosti živnosti volné „Výroba, ob-
chod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona“ – 1. část
1)  Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybní-

kářství, lesnictví a myslivost

	 	Pod	 tímto	 oborem	 se	 skrývá	 poskytování služeb nezemě-
dělskými subjekty pro zemědělce zemědělskou techni-
kou,	zejména	při	sezonních	pracích	a	provádění	posklizňové	
úpravy	rostlinných	komodit.	Provozování	závlahových	systé-
mů	a	melioračních	zařízení.	Provádění zahradních a parko-
vých úprav	(zejména	úpravy	korun	stromů	a	jiných	porostů,	
vysazování	květin,	úpravy	trávníků,	kácení	stromů	v	parcích	
a	sadech),	s	výjimkou	architektonických	úprav.	Vazba věn-
ců a kytic.	Sběr	hub,	sběr	rostlin.	Stříhání ovcí,	ošetřování	
paznehtů	skotu	a	malých	přežvýkavců.	Poskytování	služeb 
při chovu a lovu ryb.	Služby spojené s pěstební činností 
v lese, těžbou dřeva a lesní dopravou,	zejména	přibližová-
ní	dřeva,	uskladnění	dřeva	a	 jeho	odvoz	po	 lesních	cestách	
a	ostatních	komunikacích	na	sklady	nebo	místa	spotřeby,	po-
kud	 je	 tento	 spojen	 s	 těžbou,	 přibližováním	 a	 uskladněním	
dřeva	 v	 lese.	 Poskytování	 služeb	 v	 souvislosti	 s	 ochranou	
lesa.	Poskytování služeb v myslivosti,	čímž	se	rozumí	ze-
jména	poskytování	odchytových	zařízení	pro	přemísťování	od-
chycené	nebo	usmrcené	zvěře,	služby	při	produkci	(stažení,	
očištění,	vypnutí	a	podobně)	kůží	a	kožešin	z	usmrcené	zvěře	
a	úpravy	loveckých	trofejí,	umělé	chovy	drobné	zvěře,	pokud	
nejsou	realizovány	v	rámci	výkonu	práva	myslivosti	a	nejsou	
farmovým	chovem	zvěře.	Další	 obdobné	 činnosti.	Obsahem 
činnosti nejsou	 činnosti	 odborného	 lesního	 hospodáře,	 vy-
hotovování	lesních	hospodářských	plánů	a	osnov	a	nakládání	
s	reprodukčním	materiálem	lesních	dřevin.

2)  Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování les-
ních hospodářských plánů a osnov

3)  Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně 
rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů 
a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu 
rostlin nebo biocidními přípravky

4) Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

5) Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
	 	Chov	psů,	koček	a	jiných	drobných zvířat či živočichů v zá-

jmových chovech,	 zoologických	 a	 laboratorních	 zvířat	 či	
živočichů	a	prodej zvířat či živočichů z tohoto vlastního 
chovu.	Výcvik psů	a	případně	jiných	drobných	domácích	zví-
řat	pro	jiné	účely,	než	jsou	artistická	vystoupení.	Výcvik jez-
deckých koní,	případně	výcvik	koní	pro	jiné	účely,	než	jsou	
artistická	vystoupení.	Provozování hotelů, útulků a jiných 
obdobných zařízení pečujících o zvířata. Provádění kadeř-
nických a jiných kosmetických úprav drobných domácích 
a jiných zvířat. Další	činnosti	související	s	chovem	domácích	
a	zoologických	zvířat.	Obsahem činnosti není	obchod	se	zví-
řaty	určenými	pro	zájmové	chovy,	drezúra	zvířat,	veterinární	
činnost	a	provozování	zoologických	zahrad.

Pokračování	v	příštím	čísle

zNáTe OBSAHOVOu Náplň žIVNOSTí?
Martina Tichá, Odbor dopravy a živnostenský úřad
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	 Evropský	 týden	mobility	 je	největší	kam-
paň	na	podporu	udržitelné	mobility,	jejíž	hlav-

ní	část	probíhá	16.–22.	září,	pak	následuje	Den	bez	aut.	V	tom-
to	období	se	již	tradičně	zamýšlíme	nad	ekologickou	dopravou	
a	nad	způsoby	pohybu	po	městě.	Všichni	si	určitě	uvědomujeme	
potřebu	pohybu	nejen	pro	zdraví	a	naši	dobrou	náladu,	ale	ze-
jména	pro	odlehčení	silničního	provozu	a	zajištění	zdravějšího	
ovzduší	v	okolí	školy.	Téma	letošního	roku	je	„Bezpečně	a	zdra-
vě	udržitelnou	dopravou“.	Cestovat	zdravě	=	cestovat	udržitel-
ně,	což	je	slogan,	kterým	pořadatelé	vyzývají	k	akci	a	k	zapojení	
se	do	každoroční	 iniciativy	Evropské	komise,	která	upozorňu-
je	 na	 neudržitelný	 nárůst	 individuální	 automobilové	 dopravy	
ve	 městech	 a	 inspiruje	 k	 možným	 řešením.	 Letos	 navíc	 ETM	
slaví	dvacet	let.
	 Proto	jsme	i	my	ve	školních	družinách	pořádali	s	dětmi	be-
sedy	na	toto	téma.	Povídali	jsme	si,	jakým	způsobem	se	dopra-
vujeme	do	školy,	udělali	jsme	si	malý	průzkum,	kolik	žáků	jezdí	
do	školy	autem,	na	kole	či	koloběžce.	Zjistili	 jsme,	kdo	z	nás	
chodí	pěšky.	Malovali	jsme	auta,	křižovatky,	dopravní	značky.
	 Při	procházkách	jsme	se	zaměřili	na	bezpečnost	žáků	při	po-
hybu	ve	městě.	Prošli	jsme	různé	křižovatky	a	ukázali	jsme	si,	
na	co	si	dávat	pozor,	např.	při	přecházení	nyní	tolik	vytížených	
silnic	v	okolí	školy.

	 Pro	 žáky	 jsme	 si	 připravili	 program	 na	 dopravním	 hřišti	
v	blízkosti	školy.	Žáci	měli	možnost	projít	si	s	vychovatelkami	
dopravní	hřiště	a	seznámit	se	s	dopravními	značkami.	Vyzkou-
šeli	 si	 jízdu	 na	 odrážedlech	 jako	 v	 běžném	 provozu,	 řídili	 se	
dopravním	 značením.	Poté	 žáci	 utvořili	 skupinky,	 společně	 se	
zamýšleli	 a	 řešili	 dopravní	 situace	na	 připraveném	 pracovním	
listu.	Nejvíce	žáky	bavila	jízda	na	odrážedlech.

Sportovní den
při otevření školního hřiště
	 Školní	rok	2021/22	má	za	sebou	úspěš-
ný	start.	Při	příležitosti	slavnostního	ote-
vření	 nového	 hřiště	 se	 v	 pátek	 17.	 září	
konal	 pro	 všechny	 žáky	 školy	 sportovní	
den.	Pro	žáky	byla	připravená	stanoviště,	
na	 kterých	 pomáhali	 mladším	 spolužá-
kům	žáci	9.	třídy.	První,	druhé	a	třetí	třídy	
si	mohly	vyzkoušet	a	porovnat	navzájem	
síly	 ve	 střelbě	 z	 luku,	 člunkovém	 běhu,	
běhu	 trojnohém,	 skoku	 v	 pytli,	 hodu	 te-
nisákem	na	cíl	a	na	šlapadlech.	Žáci	4.–8.	
třídy	i	třída	speciální	si	pro	změnu	mohli	
porovnat	síly	v	běhu	na	60	metrů,	ve	sko-
ku	do	písku	z	místa,	v	chůzi	na	chůdách,	
v	počtu	dřepů	na	čas,	v	hodu	medicinba-
lem,	 dívky	 ve	 visu	 na	 hrazdě	 a	 chlapci	
v	přítazích	na	hrazdě.	Ve	volné	chvilce	si	
žáci	 mohli	 odběhnout	 na	 skákací	 hrad.	

Mateřská	 školka	 se	 také	 zapojila	 a	 vy-
zkoušela	 si	 mnohé	 disciplíny.	 Na	 závěr	
sportovního	 dopoledne	 se	 třídy	 vyzvaly	
v	přetahování	 lanem,	což	bylo	velice	po-
pulární	a	někdy	se	zapojili	i	třídní	učitelé.	
Tímto	 bychom	 chtěli	 poděkovat	 městysi	
Lomnice	 za	 rekonstrukci	 hřiště	 a	 Orlu	
jednotě	Lomnice	za	půjčení	pomůcek.

Den jazyků – Řecko
	 V	 pátek	 24.	 9.	 2021	 jsme	 mohli	 pro-
žít	 netradiční	 řecký	 den	 v	 rámci	 oslav	
Evropského	dne	jazyků	a	stálo	to	za	to!	
Přivítali	 jsme	hosty,	kteří	v	Řecku	strá-
vili	část	života	a	předali	nám	své	zkuše-
nosti,	dojmy,	kousek	historie	i	zeměpisu.	
Paní	Edita	Pařízková	a	Jolana	Dintsi	nás	
zkoušely	 naučit	 alfabetu	 nebo	 počítat	
do	 deseti.	 Snažili	 jsme	 si	 zapamatovat	
pozdrav	a	kývat	na	ANO	a	NE.	ANO	a	NE	
říkají	Řekové	úplně	opačně.	Mohli	 jsme	
si	 prohlédnout	 školní	 učebnice	 a	 zjistit,	
jak	 je	 to	 v	 Řecku	 s	 prázdninami.	 Děti	
jich	mají	více,	ale	na	druhou	stranu	mají	
v	 létě	 také	větší	 teplo,	 což	nevím,	 jestli	
my	 bychom	 tady	 ve	 škole	 vůbec	 přežili.	
Nějaký	 čas	 děti	 trávily	 se	 svými	 učiteli	
a	 poznávaly	 konkrétní	 informace	 o	 této	
zemi	plné	bájí	a	tajuplné	historie.	Na	zá-
věr	si	žáci	druhého	stupně	mohli	vyzkou-
šet	základní	krok	tradičního	řeckého	tan-
ce	a	pro	legraci	jsme	trénovali	na	hudbu	
tance	Zorba	–	sirtaki.	Paní	kuchařky	nám	
k	obědu	připravily	tradiční	jídlo	souvlaki,	
které	skvěle	chutnalo	a	bylo	slanou	teč-
kou	dne.

	 Odpočatí	 a	 plní	 nového	 elánu	 jsme	 se	
po	prázdninách	a	komplikovaném	školním	
roce	vrátili	zpět	do	svých	školních	tříd	a	la-
vic.	Moc	jsme	se	na	sebe	těšili	a	pevně	vě-
říme,	že	se	tento	rok	bude	co	nejvíce	podo-
bat	rokům	„před	covidem“.	Možná	náročný	
na	učivo,	ale	nepřerušovaný	a	pohodový.
	 První	 školní	 akcí	 byl	 celodenní	 výlet	
do	Březiny.	Doprovázeli	nás	canisterapeu-
tičtí	pejsci,	kteří	do	naší	školy	docházejí	již	
několik	let.	Počasí	nám	přálo,	takže	cesta	
podél	Svratky	až	do	Březiny	ke	splavu	ubí-
hala	velmi	příjemně.	Na	zdejším	hřišti	jsme	
se	věnovali	pohybovým	aktivitám.	Některé	
byly	se	psy,	jiné	bez	nich,	protože	i	pejsci	
si	musí	chvíli	odpočinout.	Když	jsme	se	vy-
řádili	a	sportem	potrápili	svá	těla,	posilnili	
jsme	se	na	zpáteční	cestu	vydatnou	svači-
nou	a	vyrazili	zpět	do	školy.
	 Následující	 akcí	 byl	 výlet	 do	 Brna	
na	 Národní	 výstavu	 hospodářských	 zví-
řat.	 Sraz	 jsme	 měli	 na	 tišnovském	 ná-
draží	 a	 odjeli	 směr	 Brno,	 kde	 jsme	 se	

pak	 tramvají	 dopravili	 až	 na	 brněnské	
výstaviště.	 Akce	 byla	 kvůli	 epidemiolo-
gickým	 opatřením	 v	 menším	 rozsahu,	
ale	vše	bylo	výborně	zorganizováno.	Nej-
prve	 jsme	 se	 zastavili	 u	 koní,	 kteří	 zde	
měli	 závody	 ve	 zručnosti.	 Museli	 projít	
vyznačenou	cestu	s	překážkami	a	úkoly	
bez	chyb	a	na	čas.	Bylo	to	velmi	zajímavé	
a	vůbec	se	nám	nechtělo	odcházet.	Čeka-
la	nás	však	ještě	spousta	zajímavostí.	Se	
slečnou	Kamilou	jsme	po	výstavišti	prošli	
naučnou	stezkou.	Na	ní	 jsme	odpovídali	
na	otázky	o	přírodě,	krajině	a	domácích	
zvířatech.	Vše	bylo	velmi	zajímavé	a	pou-
tavé.	Do	Tišnova	jsme	se	vrátili	plni	zážit-
ků.	Pořídili	jsme	i	spoustu	fotek	do	škol-
ní	soutěže	o	nejzajímavější	momentku.
	 V	 tišnovském	 Inspiru	 jsme	 se	 zú-
častnili	 programu	 „Stmelovačky“,	 který	
formou	pohybových	her	pomáhá	upevnit	
školní	kolektiv,	naučí	nás	lépe	se	poznat,	
vzájemně	 si	 naslouchat	 a	 pomáhat.	 Při	
jednotlivých	hrách	 jsme	se	starali	nejen	

sami	o	sebe,	ale	také	o	své	spolužáky.	Po-
chopili	 jsme,	že	 jako	kolektiv	dokážeme	
víc	než	jako	jednotlivec.
	 Září	jsme	zakončili	výletem	do	centra	
Eden	 v	 Bystřici	 nad	 Pernštejnem.	 Zde	
jsme	měli	možnost	osahat	si	a	vyzkoušet	
různá	řemesla	ve	starobylých	chalupách,	
podívat	 se	 na	 život	 vesnice	 v	 19.	 stole-
tí,	 pohladit	 a	 nakrmit	 domácí	 zvířátka	
a	projít	si	příběh	půdy.	Dozvěděli	jsme	se,	
jak	se	správně	chovat	k	naší	planetě,	aby	
nám	příroda	vydržela	co	nejdéle.
	 Jak	vidíte,	 září	v	naší	škole	bylo	velmi	
poučné	a	zábavné.	Rychle	nám	uběhlo	a	už	
teď	se	těšíme	na	další	školní	měsíce.

	 Zástupci	 SŠ	 a	 ZŠ	 Tišnov	 přijali	 spo-
lečně	s	dalšími	oceněnými	školami	zdra-
votnického	 zaměření	 z	 rukou	 hejtmana	
Jihomoravského	kraje	Mgr.	Jana	Grolicha	
bronzovou	 pamětní	 medaili	 za	 obětavé	
nasazení	žáků	při	zvládání	krizového	sta-
vu	spojeného	s	pandemií	covid-19.
	 Ošetřovatelky	SŠ	a	ZŠ	Tišnov	se	podí-
lely	při	pandemii	covid-19	na	pomoci		v	ne-
mocnicích	 i	 v	 očkovacích	 centrech.	 Žáci	
pracovali	na	pracovištích	v	blízkosti	svého	
bydliště.	 Snažili	 jsme	 se	 tak	 předcházet	
dalšímu	rozšiřování	nemoci	u	našich	žáků,	
které	by	cestování	hromadnou	dopravou	ze	
vzdálenějších	míst	mohlo	způsobit.
	 I	když	situace	nebyla	pro	studenty	leh-
ká,	zhostili	se	jí	velmi	statečně.	Někteří	
absolvovali	 i	 dvanáctihodinové	 směny,	
ale	také	přitom	museli	plnit	své	studijní	
povinnosti.	V	červnu	je	čekaly	závěrečné	
zkoušky,	 které	 ukončili	 někteří	 z	 nich	
i	vyznamenáním.

	 Pomoc	 našich	 žáků	 nemocnice	 uvíta-
ly,	protože	v	nich	došlo	k	poklesu	počtu	
ošetřovatelů.	Někteří	pracovníci	onemoc-
něli	 a	 jiní	 museli	 s	 dětmi	 zůstat	 doma	
vzhledem	k	uzavření	škol.	Stav	v	nemoc-
nicích	byl	složitý,	ale	jsme	rádi,	že	i	naši	
žáci	přispěli	ke	zvládnutí	obtížné	situace.	
Za	vše	hovoří	děkovný	článek	zaslaný	ře-
ditelem	jedné	z	nemocnic:

	

	 „Moc	si	vážíme	podané	ruky	a	nasazení,	
s	 jakým	se	 vaše	 studentky	 zapojily	 do	 vy-
čerpávajícího	 boje	 s	 pandemií	 covid-19.	
Studentky	se	i	přes	vysoké	pracovní	nároky	
a	 psychické	 vypětí	 staly	 plnohodnotnými	
členy	našich	týmů	a	díky	nim	se	daří	zajistit	
pacientům	zdravotní	péči,	chod	odběrového	
a	očkovacího	centra.“	
	 A	ukazuje	se,	že	možná	právě	pande-
mie	 způsobila	 zvýšení	 zájmu	 o	 zdravot-
nické	 obory.	 Tím	 pádem	 došlo	 k	 růstu	
prestiže	 těchto	 oborů.	 V	 minulém	 roce	
se	zdravotníci	dostali	výrazně	do	popře-
dí	zájmu	veřejnosti	a	médií.	Také	jistota	
zaměstnání	 zde	 jistě	 sehrává	 svoji	 roli.	
Jedním	z	důvodů	zvýšeného	zájmu	o	zdra-
votnické	obory	může	také	být	i	nástup	po-
pulačně	silnějších	ročníků.
	 Znatelný	nárůst	zájmu	v	oboru	ošetřo-
vatel/ka	na	SŠ	a	ZŠ	Tišnov	 je	ale	 zcela	
jistě	 potěšující	 i	 pro	 zdravotnické	 a	 so-
ciální	zařízení	v	blízkém	okolí.

vzdělávánívzdělávání

Hurá dO ŠKOlY
Petra Makešová

OŠeTřOVATelKY OceNěNY HeJTmANem
Pavla Caudrová, Kateřina Kouřilová

eVrOpSKý TýdeN mOBIlITY Ve ŠKOlNí družINě
Blanka Jebáčková, Jana Vejpustková

září V lOmNIcKÉ ŠKOle
Petra Novotná, Anežka Bednaříková

Dopravní výchova na dopravním hřišti.
 Foto: Blanka Jebáčková, Jana Vejpustková

Diplom a pamětní medaile hejtmana.
Foto: archiv školy

V Pohádkové aleji v Bystřici.
Foto: Iveta Pojerová

Sportovní den na školním hřišti.
Foto: archiv školy
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	 Rok	s	rokem	se	sešel	a	do	Inspira	opět	
od	 prvních	 říjnových	 dní	 docházejí	 děti	
na	 zájmové	 kroužky.	 Po	 „provozní“	 pauze	

minulého	školního	roku	jsme	se	na	děti	velmi	těšili	a	připravili	
pro	 ně	 otevření	 kroužků	 z	 širokého	 spektra	 zájmových	 oblas-
tí.	Tradičně	máme	velký	zájem	o	kroužky	sportovní,	především	
plavecké,	taneční,	výtvarné,	keramiku,	letos	jsme	zaznamenali	
rychlé	obsazení	kroužků,	jako	je	Šicí	dílna	nebo	Ukulele	pro	za-
čátečníky.	Novinkou	letošního	roku	jsou	Deskové	hry,	Šicí	dílna,	
Králíci	bez	klobouku	a	Dramka.	Pro	velký	zájem	jsme	otevřeli	
druhou	skupinu	kroužku	Kytaránky	pro	začátečníky	a	chystáme	
„comeback“	kroužku	Modelář	–	tvorba	papírových	modelů.	Ote-
vřen	bude	v	listopadu	2021.	
	 Kapacita	některých	kroužků	je	již	naplněna,	máme	však	ještě	
pár	volných	míst	v	těchto	kroužcích:

Badatelé	(bádání,	zkoumání,	pozorování	přírodních	jevů,	expe-
rimenty)	–	čtvrtek	14.00–15.30

Raketový modelář	–	začátečníci	(výroba	létajících	modelů	ra-
ket)	–	čtvrtek	14.00–15.30	

Kutil	(kutilská	práce	s	různými	materiály)	–	úterý	15.45–17.15
Ježura	(poznávání	a	zkoumání	přírody,	chovatelství,	hry)	–	úterý	

13.00–14.00
Letem světem	 (seznamování	se	s	kulturou	 jednotlivých	států	

prostřednictvím	aktivit,	her)	–	pátek	16.00–17.00
Irské tance	(základní	kroky	a	jednoduché	tance	z	Irska)	–	úterý	

15.00–16.00
Ropeskipping	 (trikové	 skákání	 přes	 švihadlo)	 –	 úterý	 13.30	

až	14.30
LA-TINO	(latinskoamerické	rytmy)	–	pondělí	17.00–18.00
Jóga pro děti	(základy	jógy	hravou	formou)	–	úterý	14.00–15.00
Keramika pro prvňáčky	–	úterý	12.50–13.50
Keramika pro pokročilé	–	středa	15.30–17.00
Keramika pro dospělé	–	pondělí	17.30–19.00
Kytaránky pro začátečníky	–	úterý	15.00–16.00
Kytaránky pro pokročilé	–	pondělí	15.45–16.45
Fotodílny	–	úterý	nebo	čtvrtek	18.00–20.00

	 Více	pro	přihlašování	do	kroužků	naleznete	na	https://www.
svcinspiro.cz/nabizime/krouzky-kurzy/.
	 Děkujeme	za	hojnou	účast	všem	luštitelům	křížovky	z	letní-
ho	 čísla	Tišnovských	 novin,	 kteří	 nám	poslali	 výsledky	 svého	
snažení.	 Tajenka	 skrývala	 záludnou	 otázku:	 Znáš	 Tišnovsko?	
Věříme,	že	pěti	vylosovaným	výhercům	udělaly	ceny	radost.

vzdělávání

	 Na	podzim	se	dny	krátí,	světla	je	čím	
dál	méně	a	chlad	se	vkrádá	odevšad.	Člo-

věk	potřebuje	rozehřát	nejen	své	tělo,	ale	 i	duši.	Možná	proto	
jsou	podzimní	svátky	spojeny	s	dobrými	skutky	více	než	po	zby-
tek	roku.	I	ve	Studánce	se	téma	dobrých	skutků	do	podzimních	
aktivit	prolíná.
	 V	listopadu	se	těšíme	na	setkání	se	svatým	Martinem.	Podle	
pranostik	 je	 sice	 spojován	 s	 první	 sněhovou	 nadílkou,	 důleži-
tější	je	ovšem	poselství,	které	svým	životem	zanechal.	Svatého	
Martina,	původně	římského	vojáka,	síla	dobrých	skutků	pohltila	
natolik,	že	se	vzdal	vojenského	řemesla	a	po	zbytek	života	se	
věnoval	pomoci	druhým	lidem.	Jeho	odkaz	si	každoročně	připo-
mínáme	Martinskou slavností se světýlkovým průvodem.	I	le-
tos	se	koná	11.	listopadu	na	svátek	Martina.	Světýlkový	průvod	

začíná	u	kostela	sv.	Václava	v	Tišnově.	Odsud	vyrazíme	v	16.30	
s	rozsvícenými	lucerničkami,	nejlépe	vlastní	výroby.	Rozsvícená	
světýlka	symbolizují	světlo	a	lásku	v	srdcích	dobrých	lidí.	Svatý	
Martin	nám	každoročně	přiváží	martinské	rohlíčky,	o	které	se	
dělíme	se	svými	bližními.	Připomínáme	si	tak	chvíli,	kdy	se	sva-
tý	Martin	rozdělil	s	žebrákem	o	svůj	plášť.	Martinská	slavnost	
má	krásnou	atmosféru.	Budeme	rádi,	když	si	ji	se	svými	dětmi	
přijdete	užít.
	 Příležitostí	 ke	 konání	 dobrých	 skutků	 je Adventní sbírka 
pro potřebné lidi z Tišnovska.	Bude	probíhat	od	15.	do	30.	lis-
topadu.	Letos	už	popáté.	Adventní	sbírka	se	koná	ve	spolupráci	
s	Odborem	sociálních	věcí	města	Tišnova,	který	zajistí	její	pře-
dání	potřebným	lidem.	Vedoucí	odboru,	Mgr.	Michal	Kudláček,	
tuto	pomoc	velmi	vítá:	„Velice	si	vážím	této	spolupráce	založené	
na	solidaritě	místních	lidí,	bez	složité	projektové	dokumentace.	
Je	to	trvale	udržitelné	a	hodnotné.“	Pokud	se	i	vy	chcete	připojit,	
můžete	do	kanceláře	RC	Studánka	donést	následující	věci:	star-
ší	povlečení,	prostěradla,	ručníky,	z	hygienických	potřeb	savo,	
jar,	cif,	WC	čistič,	tekuté	nebo	tuhé	mýdlo,	sprchový	gel,	prací	
prášek,	kartáček	a	pastu	na	zuby	pro	děti	i	dospělé,	z	potravin	

těstoviny,	rýži,	čočku,	masové	konzervy,	paštiku,	 instantní	po-
lévky,	marmeládu	a	piškoty.	Aktuální	seznam	a	podrobné	infor-
mace	naleznete	na	www.studanka-tisnov.cz.	Všem	dárcům	pře-
dem	děkujeme.	Věříme,	že	společně	dokážeme	vnést	více	radosti	
do	duší	lidí	v	těžké	životní	situaci.
	 Adventní	období	nabízí	 i	další	příležitosti	k	pomoci.	Oblíbe-
nou	akcí	je	Adventní dobročinný jarmark	(dříve	Adventní	jar-
mark	škol)	na	náměstí	Míru	v	Tišnově.	Letos	proběhne	v	neděli	
28.	listopadu	za	účasti	vzdělávacích	a	neziskových	organizací,	
které	na	Tišnovsku	působí.	Rodinné	 centrum	Studánka	 se	ho	
každoročně	účastní.	Naši	činnost	tak	můžete	podpořit	nákupem	
drobností,	které	studánkové	maminky	s	láskou	vyrobily	pro	ra-
dost	dětem	i	dospělým.	Připravujeme	také	studánkovou	dílnič-
ku,	ze	které	si	letos	děti	odnesou	kouzelný	vánoční	lektvar.	Zá-
zraky	sice	nejsou	naší	hlavní	činností,	ale	drobná	splněná	přání	
by	způsobit	mohl.	Těšíme	se	na	setkání.
	 K	adventnímu	období	patří	neodmyslitelně	postava	svatého	
Mikuláše.	V	očích	dětí	dokáže	vykouzlit	radost	i	očekávání.	Uka-
zuje	 nám,	 že	 je	 krásné	 dárky	 nejen	 dostávat,	 ale	 také	 dávat.	
A	protože	do	Studánky	chodí	samé	hodné	děti,	tak	k	nám	svatý	
Mikuláš	chodí	pouze	v	doprovodu	anděla.	Setkat	se	s	ním	může-
te	na	Mikulášské besídce	už	2.	prosince.	
	 Podzimní	čas	se	nese	ve	znamení	dobrých	skutků	a	také	ma-
lých	zázraků.	I	my	v	ně	doufáme.	Věříme	totiž,	že	dokážeme	pro	
maminky	s	dětmi	z	Tišnova	a	okolí	modernizovat studánkovou 
hernu	a	nově	ji	vybavit	velkým	herním	prvkem	se	skluzavkou.	
Je	to	pro	Studánku	velká	investice.	Částečně	ji	uhradíme	z	do-
tací	a	darů	a	částečně	věříme	v	podporu	veřejnosti.	Informace	
o	tom,	jak	můžete	pomoci,	naleznete	na	www.studanka-tisnov.
cz.	I	malá	finanční	částka	nám	pomůže	udělat	velké	věci.	A	dob-
rý	skutek	vás	zahřeje	lépe	než	teplý	svetr.

vzdělávání

zAHřeJTe Se NA pOdzIm dOBrým SKuTKem
Radka Štěpanovská, Zuzana Kurdiovská

Svatý Martin se letos opět chystá do Tišnova.
Foto: Soňa Kappelová

Děti studánkovou hernu milují. Pomozte nám ji, prosím, proměnit 
v pohádkové místo. Foto: Martina Šaclová

KrOužKY V INSpIru
Marie Dvořáková

inZerce
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	 Tišnovská	 televize	 potěší	 i	 milovníky	
dokumentární	 tvorby.	 Představíme	 vám	
krajináře,	grafika,	kreslíře	a	ilustrátora,	je-
hož	jméno	je	nerozlučně	spjato	s	Doubrav-
níkem,	jeho	krajinou	dětství	a	mnoha	dal-
ších	desetiletí	plodného	života	a	výtvarné	
činnosti.	 Mistr	 Stanislav	 Bělík	 nás	 přijal	
ve	své	venkovské	světnici	s	krásným	dře-
věným	stropem	hned	několikrát.	Malířský	
stojan	 poblíž	 mohutného	 selského	 stolu	
a	 na	 stěnách	 obrazy	 maminky,	 tatínka	
a	rodného	městyse.
	 S	 vitálním	 stoletníkem,	 který	 se	 na-
rodil	den	a	rok	po	vzniku	samostatného	
československého	státu,	 jsme	si	povída-
li	nejen	o	malování.	Byť	od	školních	 let	
toužil	 stát	 se	 malířem,	 jak	 šel	 čas,	 vše	
se	vyvíjelo	jinak.	Proti	jeho	představám.	
„Naši	 neměli	 peníze	 na	 to,	 abych	 studoval	
malířství	 dál.	 Tak	 co,	 tak	 jsem	 musel	 vzít	
to,	co	mi	nabízeli.	Jít	do	učení	na	strojního	
zámečníka.	Po	vyučení	jsem	pracoval	v	jed-
né	brněnské	firmě	u	soustruhu.	Začalo	mě	to	
trochu	bavit.“	A	protože	pracoval	v	Brně,	

využil	toho	a	přihlásil	se	na	Večerní	školu	
uměleckých	řemesel.	Bohužel	přišla	vál-
ka	a	Mistr	byl	totálně	nasazen	v	Říši...
	 Malování,	 zvláště	 pak	 krajinomalbě,	
se	 začal	 Bělík	 naplno	 věnovat	 až	 s	 od-
chodem	 do	 důchodu	 v	 roce	 1980.	 Zcela	
jedinečný	je	jeho	cyklus	59	obrazů	s	ná-
zvem	Krajinou	řeky	Svratky.	„Občas	bylo	
nepříjemné,	když	mi	někdo	stál	při	malování	
za	zády.	Kór,	když	mi	ten	někdo	do	toho,	jak	
se	říká,	začal	kecat.“	

	 Zázemí	k	umělecké	tvorbě	mu	vytvoři-
la	manželka	Vlasta,	v	roce	2020	společně	
oslavili	platinovou	svatbu	–	70	let	v	man-
želství.	 Zároveň	 jsou	 od	 letošního	 února	
v	České	databance	rekordů	zaregistrováni	
jako	nejstarší	manželský	pár	žijící	v	České	
republice.	Věkový	součet	manželů	již	pře-
sahuje	200	let.	„Vlasta	chodívala	s	kravkou	
na	pastvu.	 Já	bych	si	 tě	 tak	namluvil,	 ti	 to	
sluší.	Tak	 jak	chceš,	máš	možnost.	 Jsem	 to	
zkusil	a	začali	jsme	spolu	chodit.“	
	 Setkat	 se	 a	 natáčet	 se	 Stanislavem	
Bělíkem	nám	bylo	ctí.

	 Je	to	půl	roku	od	okamžiku,	co	se	Tiš-
novská	televize	(dále	jen	TTV)	komplet-
ně	přesunula	na	YouTube	kanál.	Je	jasné,	
že	nás	coby	tvůrce	obsahu	vždy	zajímaly	
odpovědi	na	otázky,	zda	nás	vůbec	někdo	
sleduje,	 či	 co	mají	 naši	 diváci	nejraději,	
kdy	 se	 na	 televizi	 dívají	 a	 jaké	 jsou	 je-
jich	 preference.	 K	 takovým	 informacím	
jsme	se	v	době	kabelového	šíření	signálu	
TTV	nemohli	nikdy	ani	přiblížit.	Proto	je	
velkou	 výhodou,	 že	 si	 díky	 analytickým	
nástrojům,	 kterými	 disponuje	 platforma	
YouTube	 (provozovatel	 společnost	 Goo-
gle)	dokážeme	vytvořit	obrázek	o	sledo-
vanosti	naší	tvorby	mnohem	přesněji,	byť	
je	nutné	počítat	s	jistou	mírou	nepřesnos-
ti.	Rádi	bychom	se	s	vámi	podělili	o	ně-
které	údaje,	které	nás	mnohokrát	překva-
pily,	ale	současně	také	inspirovaly.

Několik faktických údajů na úvod
	 YouTube	kanál	TTV	spatřil	světlo	světa	
27.	října	2009	a	do	konce	července	roku	
2021	obsahoval	1	046	videí,	která	zhléd-
lo	 na	 1	566	553	diváků.	Bohužel	 nemá-
me	 všechna	 statistická	 čísla	 od	 samého	
prvopočátku,	 protože	 některé	 analytiky	
YouTube	nasazoval	až	od	1.	9.	2009	a	po-
stupně	k	nim	přidával	další	a	další	met-
riky.	Nás	v	našem	dobrodružném	pátrání	
zajímala	porovnání	nejen	čísel	od	samého	
začátku	k	dnešnímu	dni,	ale	i	to,	co	zají-
malo	naše	diváky	v	prvním	půlroce	2021.	
Velmi	 důležitým	 faktorem	 bylo	 i	 to,	 že	
jsme	od	ledna	do	března	kompletně	dopl-
nili	a	zpřehlednili	všech	1	046	videí,	která	
byla	 historicky	 uložena	 na	 různých	 mís-
tech,	takže	se	některá	dostala	do	povědo-
mí	diváků	až	nyní.	TTV	za	první	půl	rok	
vyrobila	a	zveřejnila	75	videí.	V	porovnání	
celkových	čísel	je	také	nutné	si	uvědomit,	
že	 některá	 starší	 videa,	 která	 výrazně	
bodovala,	 jsou	na	 světě	 i	 deset	 let.	Dal-
ším	důležitým	faktorem	je	skutečnost,	že	
i	přes	svoji	dominanci	je	struktura	diváků	
kanálu	YouTube	trochu	jiná	dnes	než	před	
deseti	 lety,	 kdy	 se	 zejména	 mladí	 diváci	
dívají	i	na	jiné	platformy.

Statistika rozhodně není nuda
	 Čísla,	která	vám	nyní	ukážeme,	porov-
návají	výsledky	za	celé	období	existence	

sledování	 statistik	 na	 YouTube	 kanálu		
s	 čísly	 za	 období	 posledního	 půl	 roku.	
V	roce	2021	jsme	se	zaměřili	na	výrobu	
reportáží,	které	jsou	pokud	možno	svižné	
a	 vejdou	 se	 do	 tří	 minut.	 Z	 tohoto	 úhlu	
pohledu	je	pozitivní,	že	průměrná	sledo-
vanost	 pořadů	 je	 2:51	 minuty,	 což	 zna-
mená,	že	nám	diváci	od	pořadů	neutíkají	
a	zhlédnou	je	až	do	konce.	Poměr	mužů	
a	žen	se	příliš	nezměnil	a	dominují	muži	
v	poměru	70	%	ku	30	%	nad	ženami.
	 Při	pohledu	na	věkovou	strukturu	di-
váků	 je	 zřejmé,	 že	 se	 YouTube	 vyvinul	
a	 že	 mu	 v	 době	 jeho	 počátků	 domino-
vali	mladí	 lidé	18	 až	24	 let,	 které	 silně	
doplňovali	 lidé	 do	 34	 let.	 Opakem	 byla	
skupina	lidí	45	let	a	výše,	která	byla	na-
prosto	 zanedbatelná.	 V	 současnosti	 je	
divácká	 struktura	 mnohem	 vyváženější	
v	rozmezí	18–54	let.	To,	co	nás	nesmírně	
těší,	je	enormní	posun	ve	věkové	katego-
rii	 65+	 která	 se	 z	 2,5	%	 vyšplhala	 přes	
11	%,	a	pak	že	senioři	nesledují	YouTube.	
Na	 opačném	 spektru	 diváckého	 zájmu	
v	 kategorii	 13–17	 let	 však	 došlo	 k	 pra-
vému	opaku,	z	necelých	5	%	spadl	zájem	
téměř	na	0	%,	což	lze	přičíst	dvěma	fakto-
rům.	Za	prvé	se	může	jednat	o	to,	že	pro	
kategorii	teenagerů	není	produkce	příliš	
„cool“,	ale	za	druhé,	což	je	mnohem	prav-
děpodobnější,	 je	 pro	 tuto	 diváckou	 sku-
pinu	 YouTube	 prostě	 zastaralý	 a	 dávají	
přednost	modernějším	platformám.
	 Zajímalo	 nás	 rovněž,	 jak,	 respektive	
na	 jakých	 zařízeních,	 diváci	 náš	 kanál	
sledují.	 Zatím	 co	 dříve	 bylo	 absolutně	
dominantní	sledovat	YouTube	kanál	z	po-
čítače	 s	 operačním	systémem	Windows,	
je	 situace	 diametrálně	 odlišná.	 Diváci	
dnes	 sledují	 YouTube	 kanál	 dominantně	
na	mobilních	zařízeních,	nejvíce	na	plat-
formě	Google	Android,	které	spolu	s	mo-
bilní	platformou	Apple	iOS	obsazují	téměř	
56	%.	Teprve	za	nimi	jsou	počítače	s	36	%	
s	dominantním	systémem	Windows	a	mi-
noritním	Apple.	No	a	dopředu	se	 začaly	
dle	předpokladu	tlačit	tzv.	chytré	(smart)	
TV	s	téměř	6	%.
	 Čas	 u	 naší	 TTV	 diváci	 tráví	 přede-
vším	po	20.00	hodině	v	pondělky,	úterky	
a	středy.	Ale	nejvíce	času	stráví	s	našimi	
pořady	v	neděli	mezi	19.	a	21.	hodinou.

Fenomén Lacina
	 Lidé	hledají	 oblíbené	pořady	prostřed-
nictvím	 tzv.	 playlistů,	 což	 jsou	 takové	
knihovny	 YouTube	 seřazené	 dle	 určitých	
oblastí	zájmů.	Absolutně	nejvíce	lidi	zají-
mají	reportáže	s	informacemi	„Z	radnice“	
a	„Proměny	Tišnova“,	kde	 jsou	umístěny	
informace	 o	 děních,	 investicích	 a	 aktivi-
tách	našeho	města.	Na	začátku	roku	jsme	
umístili	na	TTV	kanál	seriál	„Příroda	Tiš-
novska	s	Janem	Lacinou“,	který	se	umístil	
hned	 za	 výše	 zmíněnými	 tématy.	 Je	 neu-
věřitelné,	jak	je	pan	docent	přitažlivý	pro	
naše	diváky	i	tak	dlouho	po	vzniku	těchto	
pořadů.	Hned	 za	ním	 se	umísťují	 pořady	
vlastivědného	charakteru	z	Tišnova	a	Tiš-
novska,	které	mají	prostě	dlouhodobý	pře-
sah.	 Jim	 sekunduje	 už	 jen	 „Vzdělávání“.	
Ostatní	 témata	 z	 oblastí	 kultury,	 sportu	
či	spolkového	života	mají	v	žebříčcích	mi-
noritní	podíl.	Až	na	jednu	výjimku.

Novodobým žebříčkům vévodí hasiči
	 Nejúspěšnější	 video	 všech	 dob	 vzniklo	
v	roce	2011	a	jmenovalo	se	„Ukaž,	co	umíš	
–	 Skatebording“.	 Dnes	 má	 přes	 179	 924	
zhlédnutí	a	zjevně	překonalo	ve	své	době	
hranice	 Tišnova.	 Hned	 za	 ním	 se	 umístil	
další	pořad	pro	teenagery	BMX	v	Tišnově	
z	 roku	 2010.	 Bronzovou	 příčku	 obsadilo	
Včelařství	na	Tišnovsku	opět	z	roku	2011.
	 V	 TOP10	 roku	 2021	 se	 objevují	
na	předních	místech	reportáže	o	význam-
ných	 stavbách	 a	 akcích,	 které	 ovlivňují	
život	Tišnováků,	jako	jsou	uzavírka	ulice	
Dvořákova,	 rekonstrukce	 ulic	 Riegrova	
a	 Černohorská.	 Diváky	 zajímaly	 infor-
mace	 o	 výstavbě	 ambulantního	 traktu	
Tišnovské	nemocnice	a	o	očkování	 tam-
též.	 Velkým	 tématem	 byla	 Nová	 školka	
v	 Tišnově,	 změna	 spádovosti	 škol	 a	 re-
portáž	o	novém	hřišti	pro	psy.	Velký	zá-
jem	vzbudilo	sesazování	kopule	z	kostel-
ní	věže	v	Doubravníku,	na	které	navázal	
dokument	o	sto	letech	Gymnázia	Tišnov.	
Všechny	 ale	 přeskočila	 reportáž	 o	 tom,	
jak	 „Dobrovolní	hasiči	 dostali	 repasova-
nou	cisternu“.	U	vítěze	zjevně	došlo	k	ne-
falšovanému	efektu	virálního	videa,	které	
rezonovalo	ve	velmi	silné	sociální	skupi-
ně	dobrovolných	hasičů	a	jejich	příznivců	
nejen	na	Tišnovsku.

měksměks

HASIčI OVládlI TIŠNOVSKOu TeleVIzI
aneb co baví dIváky naší televIze

Pavel Hanák

STANISlAV BělíK: z láSKY K uměNí A rOdNÉmu KrAJI
Zlata Ptáčková

Mistr u svého stojanu.
Foto: archiv Stanislava Bělíka

Tišnov od Mouků, tempera, 2009. 
Foto: Michal Beneš

Přestože se už reportáže Tišnovské televize neobjevují na kabelové televizi, stále je pro vás, milí diváci, připravujeme. Jsou dostupné na webové 
stránce televize – www.tisnovskatelevize.cz – a také na oficiálním YouTube kanálu s názvem Tišnovská televize.
Co jsme tedy mimo jiné natočili, sestříhali a zveřejnili v uplynulých dnech a týdnech? Aktuální videa můžete zhlédnout pomocí uvedených QR kódů: 

RePoRTáže z našeho měsTa

Tišnovská knižní 
Květnice potěšila

děti i dospělé

V Tišnově byl 
otevřen nový 
výrobní závod

Třetí setkání s díly 
malíře Hieronyma 

Bosche 

Cyklisté bloudili
po Tišnovsku
a jeho okolí  

Divadlo RePublika 
přivezla do Tišnova 

Bosse Babiše

Tišnovská televize
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	 Kdo	 viděl	 slavný	 Formanův	 film	
Amadeus,	 určitě	 si	 pamatuje	 sugestivní	
závěr,	v	němž	Mozart	na	smrtelném	loži	
ještě	tvoří	svoje	Requiem	a	na	pelesti	se-
dící	Salieri	zapisuje	jeho	nápady	do	not.
Tahle	scéna	je	ovšem	pouhou	autorskou	
fikcí,	 ve	 skutečnosti	 se	 vznik	 posled-
ního	 Mozartova	 díla	 odehrál	 jinak.	 Re-
quiem d-moll	 (podle	 Köchelova	 sezna-
mu	 č.	 626),	 soubor	 14	 skladeb,	 vzniklo	
v	roce	1791	na	objednávku	anonymního	
zadavatele,	který	vystupoval	ve	službách	
bohatého	 hraběte	 Franze	 von	 Walsegg	
Stupach.	 Mozart	 však	 kompozici	 nedo-
končil	a	uprostřed	práce	zemřel,	přičemž	
v	 poslední	 fázi	 mu	 se	 zápisem	 nepomá-
hal	Salieri,	nýbrž	Franz	Xaver	Süßmayr,	
který	pak	 i	 za	pomoci	dřívějších	Mozar-
tových	motivů	dílo	po	skladatelově	smrti	
dokončil.	Použil	při	tom	i	několik	námětů	
z	 pera	 Josepha	 Eyblera,	 jehož	 o	 dokon-

čení	 skladby	 požádala	 sama	 Mozartova	
vdova	Constanze,	ovšem	Eybler	po	čase	
partituru	 vrátil	 rovněž	 nedotvořenou.	

Süßmayrem	 ucelená	 verze	 je	 dodnes	
ve	světě	nejznámější	a	hraje	se	od	vídeň-
ské	 premiéry	 (1793)	 do	 současnosti	 ze-
jména	při	slavnostních	okamžicích.
	 Takovou	 příležitostí	 je	 i	 letošní	 265.	
výročí	 narození	 a	 230.	 výročí	 úmrtí	
Wolfganga	 Amadea	 Mozarta,	 které	 uctí	
Tišnovský komorní orchestr	 trojím	
provedením	 jeho	 úžasného	 díla,	 a	 to	
ve	 spolupráci	 se	 třicetičlenným	 smíše-
ným	pěveckým	sborem	Gaudeamus	Brno	
a	 čtyřmi	 sólisty.	 Poprvé	 zazní	 v	 neděli	
31.	 10.	 od	 18	 hodin	 v	 kostele	 sv.	 Jana	
Křtitele	 ve	 Velké	 Bíteši,	 v	 pátek	 5.	 11.	
bude	od	19	hodin	následovat	druhé	před-
stavení	v	jezuitském	kostele	Nanebevzetí	
Panny	Marie	v	Brně	a	do	třetice	si	budou	
moci	Requiem	vyslechnout	i	zdejší	zájem-
ci	v neděli 7. 11. od 19 hodin v bazilice 
Porta coeli v Předklášteří.

	 „Nechceme	 být	 jen	 interprety	 a	 klarine-
tisty.	V	klasice	nebo	 jazzu	 jsme	 interprety,	
v	 improvizacích	 a	 nových	 mezižánrových	
projektech	i	tvůrci.	Dříve	jsme	hráli	na	kla-
rinety	a	aranžovali,	teď	víc	improvizujeme,	
komponujeme,	 hrajeme	 i	 na	 jiné	 nástroje	
a	zpíváme.	Chceme	být	souborem,	který	má	
co	 sdělit.	Ne	muzeem!“	To	 jsou	slova	 Jin-
dřicha	Pavliše,	kapelníka	a	zakládajícího	
člena	skupiny	Clarinet Factory,	která	se	
představí	v	den	státního	svátku	17.	 lis-
topadu 2021 od 19.30 hodin v sále 
Kina Svratka.
	 Soubor	vznikl	pod	názvem	České	kla-
rinetové	kvarteto	 v	 roce	1994	a	 tři	 jeho	
současní	 členové	 stáli	 i	 na	 samotném	
počátku.	Vedle	již	jmenovaného	Jindřicha	
Pavliše	 je	 to	 Luděk	 Boura,	 hrající	 vedle	
klarinetu	i	na	basetový	roh,	a	také	Vojtěch	
Nýdl	 –	 původního	 basklarinetistu	 Jiřího	
Sedláčka	později	 vystřídal	Petr	Valášek.	
Ten	se	na	rozdíl	od	svých	kolegů	pohybuje	
kromě	domovské	kapely	spíše	v	jazzu	a	je	
současně	členem	Orchestru	Karla	Vlacha,	

zatímco	zbylá	trojice	má	svoje	zakotvení	
v	 Pražské	 filharmonii,	 Státní	 opeře	 či	
Symfonickém	 orchestru	 Českého	 rozhla-
su.	 Pokud	 byste	 za	 každou	 cenu	 potře-
bovali	znát	pojmenování	žánru,	jemuž	se	
Clarinet	Factory	věnuje,	tady	je	delší	se-
znam,	který	soubor	uvádí	na	svých	webo-
vých	stránkách:	klasika,	 jazz,	crossover,	
ethno,	minimalismus,	elektronika,	 filmo-
vá	a	divadelní	hudba,	soudobá	hudba,	im-
provizace	a	původní	tvorba.
	 Skupina	 má	 za	 sebou	 koncertování	
v	řadě	zemí	nejen	v	Evropě,	v	roce	2005	
se	 stala	 ve	 Spojených	 státech	 vítězem	
soutěže	 Songwriting	 Competition	 v	 ka-
tegorii	 Instrumental.	 Na	 jaře	 2008	 si	 ji	
ke	svému	prvnímu	pražskému	vystoupení	
vybral	jako	hosta	slavný	Bobby	McFerrin	
a	společně	představili	hravou	improvizaci	
na	skladbu	Vltava.
	 Diskografie:	 1)	 Polyphony	 (2005),	
2)	 Echoes	 From	 Stone	 (2005),	 3)	 Eter-
nal	 Seekers	 (2008,	 s	 Lenkou	 Dusilo-
vou),	 4)	 Out	 Of	 Home	 (2010,	 s	 Alanem	

Vitoušem),	 5)	 Echoes	 Of	 Colors	 (2010,	
s	Alanem	Vitoušem),	6)	Worx	An	Reworx	
(2014),	 7)	 Meadows	 (2017),	 8)	 Pipers	
(2020).

kultura

mOzArTOVO reQuIem V pOrTA cOelI
Václav Seyfert

čTYřI KlArINeTY V mNOHA pOdOBácH
Václav Seyfert

Mozartovo Requiem svou mystičností odjak-
živa lákalo k vyjádření i mnohé výtvarníky. Tato 
často používaná verze pochází z YouTube.

Clarinet Factory (zleva Josef Valášek, Jind-
řich Pavliš, Vojtěch Nýdl a Luděk Boura).

Prodej vstupenek on-line a TIC Tišnov
předprodej 190 Kč, na místě 250 Kč

www.mekstisnov.cz

19.00 hod.
bazilika nanebevzetí

panny marie porta coeli
předklášteří
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requIem
W.  a.  moZarT

tišnovský komorní orchestr
 pěvecký sbor gaudeamus brno
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	 V	Podhoráckém	muzeu	v	Předklášteří	
skončily	v	neděli	3.	10.	dvě	výstavy,	Lidé	
a	 minerály	 a	 Historie	 Katolické	 vzdělá-
vací	 jednoty	 v	 Tišnově.	 Neformální	 přá-
telskou	 derniéru	 té	 historické	 zakončil	
přednáškou	na	stejné	téma	Ing.	Jan	Kos.	
Při	přípravě	výstavy	čestné	místo	zaujaly	
slavnostní	stuhy	ke	spolkovému		prapo-
ru	KVJ,	které	má	muzeum	ve	sbírkovém	
fondu.	 Získalo	 je	 od	 správy	 tišnovské	
farnosti.	Nákladné	a	rozměrné	reprezen-
tační	kusy	šily	a	vyšívaly	vážené	tišnov-
ské	 měšťanky	 nebo	 si	 je	 daly	 zhotovit.	
Materiál	 je	 převážně	 hedvábí	 a	 kovová	
nit.	 Slavnostní	 stuhy	 k	 praporu	 pochá-
zejí	 z	 roku	 1895	 a	 další	 z	 roku	 1898.	
Na	 pondělí	 svatodušní	 v	 roce	 1895	 byl	
totiž	v	chrámu	sv.	Václava	slavnostně	po-
svěcen	spolkový	prapor	předchůdce	KVJ,	
Spolku	 katolických	 tovaryšů.	 V	 neděli	
12.	června	1898	se	pod	praporem	se	stu-
hami	a	korouhvemi	konal	průvod	z	kos-

tela	do	tehdy	nově	zřízeného	katolického	
domu	 na	 Brněnské	 ulici.	 Na	 místě	 této	
budovy	stojí	od	roku	1938	katolický	dům	
novější,	 jehož	 osudy	 byly	 stejně	 drama-
tické	 jako	osudy	celé	naší	 republiky.	Ze	
spolupráce	 s	 KVJ,	 farností	 a	 s	 místními	
patrioty	 vytěžilo	 muzeum	 k	 zapůjčení	
na	výstavu	dvě	alba	plná	fotografií,	návr-
hy	divadelních	scén,	dokumenty,	plakáty	
a	 pozvánky,	 ze	 současné	 doby	 kostýmy	
a	 fotografie.	 Zapsaný	 spolek	 Katolická	
vzdělávací	 jednota	 pod	 ochranou	 sv.	 Jo-
sefa	 je	 v	 Tišnově	 činný	 už	 121	 let,	 což	
nebývá	obvyklé.	Muzejní	galerii	očekává	
po	 minerálech	 čerstvý	 závan	 v	 podobě	
obrázků,	kreseb	a	dalších	prací	žáků	vý-
tvarného	oboru	Základní	umělecké	školy	
v	Tišnově.	Výstavy	dílek	mladých	výtvar-
níků	 se	 staly	 v	 muzeu	 pěknou	 tradicí	
a	každé	dva	roky	je	příležitost	se	podívat,	
čím	se	právě	zabývají.	Vždy	je	při	tvorbě	
inspiruje	 nějaké	 zajímavé	 téma	 –	 tento-

krát	 je	 to	 říše	hmyzu	a	 jejich	rozmanité	
barvy,	 tvary	 a	 způsob	 života.	 Výstava	
s	názvem	Mrňouskové	je	v	Podhoráckém	
muzeu	k	vidění	do	28.	listopadu.

kultura

Od KVJ K VýSTAVě prAcí žáKů zuŠ
Irena Ochrymčuková

inZerce

Z výstavy historie Katolické vzdělávací jed-
noty. Foto: archiv muzea

	 Veřejný	prostor	města	Tišnova	se	 již	druhým	
rokem	 úspěšně	 zaplňuje	 uměním.	 V	 letošním	

roce	 galerie	 pokračovala	 instalacemi	 rozměrných,	 barevných	
sochařských	děl	Tomáše	Medka	ve	snaze	seznámit	tišnovskou	
veřejnost	s	tvůrčími	možnostmi	3D	tisku.	Projekt	výstavy	soch	
Tomáše	Medka	v	Galerii	Josefa	Jambora	se	uskutečnil	také	díky	
podpoře	grantu	Ministerstva	kultury	České	republiky.	V	dubnu	
rovněž	zahájil	existenci	nový	výstavní	prostor	Na	Dvorku	v	pro-
storu	mezi	knihovnou	a	galerií,	který	jsme	otevřeli	sochařskou	
alegorií	Ireny	Armutidisové	Příroda	a	její	ještě	podivnější	děti.
	 Zářijovou	novinkou	galerijní	intervence	ve	veřejném	prostoru	
je	 vyplétané	 srdce	 v	 zeleni	 parku	 u	 kostela	 sv.	 Václava.	 Toto	
Srdce	pro	Tišnov	je	společným	dílem	dětí	z	galerijního	příměst-
ského	tábora	s	názvem	Tvoř	laboratoř.	Materiál	k	vyplétání	nám	
poskytla	 darem	 firma	 Kv.	 Řezáč	 a	 za	 prostor	 k	 umístění	 díla	
děkujeme	farnosti	Tišnov.	
	 V	říjnu	jsme	se	se	sochami	ve	veřejném	prostoru	města	roz-
loučili.	Monumentální	sochy	Tomáše	Medka	se	přesunuly	do	Ga-
lerie	výtvarného	umění	v	Hodoníně	a	sochy	Ireny	Armutidisové	
odpočívají	v	autorčině	ateliéru.	O	další	překvapení	ve	veřejném	
prostoru	však	nepřijdete	a	již	na	vás	čeká	na	zahradě	galerie.	

Jedná	se	o	dílo	sochařky	Veroniky	Richterové,	jež	se	dlouhodobě	
věnuje	práci	s	odpadovými	materiály.	
	 Její	No-Mad	Cabin,	přístřešek	pro	uprchlické	tábory,	se	k	nám	
přesunul	 z	 Landscape	 festivalu	 v	 Krnově.	 Návštěvníci	 galerie	
mají	 jedinečnou	 možnost	 sledovat,	 zda	 domek	 konstruovaný	
z	plastových	lahví	a	dopravních	palet	ustojí	tišnovské	zimní	pod-
mínky	a	odolá	vysočinskému	větru	a	mrazu.	Domek	je	zároveň	
prvním	z	děl	Veroniky	Richterové	v	Tišnově	a	stane	se	v	květnu	
2022	součástí	její	výstavy	s	názvem	PET	Tropicana.

	 „My	to	máme	dneska	oproti	našim	předkům	jednodušší,	indi-
go	dostáváme	už	v	pudru.	Dříve	si	ho	museli	vyrobit	sami	v	míst-
ních	 podmínkách.	 Měli	 k	 dispozici	 sediment	 indiga	 a	 hmoždí-
ře.	Pak	nastala	velice	neoblíbená	práce;	sediment	museli	drtit	
na	pudr,	a	jelikož	má	indigo	výbornou	barvicí	schopnost,	všichni	
od	toho	byli	modří,“	říká	Jiří	Danzinger.

	 Jeho	barvířská	dílna	v	Olešnici	na	Blanensku	je	jedna	ze	dvou	
(druhá	 ve	 Strážnici	 na	 Hodonínsku,	 pozn.	 autorky)	 v	 České	
republice,	 kde	 dodnes	 ručně	 vzniká	 modrotisk	 –	 modrá	 látka	
s	typickým	bílým	vzorem.	Tato	technika	potiskování	textilu	se	
v	rodině	Danzingerových	dědí	od	roku	1816	a	řemeslo	stále	žije.	
„Základem	 pro	 výrobu	 modrotisku	 je	 tiskařská	 rezerva,	 kterou	 si	
vařím	sám.	Skládá	se	z	kaolinu	a	arabské	gumy.	Mám	ji	ve	džbe-
ru	a	nanáším	na	 tiskařskou	podložku.	Odtud	se	přenáší	na	 formu	
a	plátno.	V	místě	otištění	se	k	vláknu	barva	nedostane.“
	 Jakmile	je	natisknuto,	musí	se	nechat	rezerva	minimálně	den	
oschnout,	odolá	pak	barvení	v	kádi	s	pravým	přírodním	indigem.	
Aby	barvíř	docílil	na	látce	tmavě	modré	barvy,	musí	být	do	kipy	
ponořena	 pětkrát	 či	 šestkrát.	 „Barvíme	 pomocí	 oxidace.	 Takže	
když	ponoříme	otištěné	plátno	do	lázně,	tak	se	tam	nic	moc	neděje.	
Teprve	až	plátno	vytáhneme	na	vzduch,	tak	začíná	modrat.“	
	 Finální	částí	při	výrobě	modrotisku	je	mandlování.	Stroj	látku	
nejen	vyžehlí,	ba	co	víc,	dodá	jí	charakteristický	lesklý	vzhled.	
„Naším	cílem	je	ruční	výroba,	ruční	tisk.	Mandl	je	jediný	stroj,	který	
nám	nějakým	způsobem	pomáhá,	dělá	za	nás.	Všechno	ostatní	včet-
ně	barvení	probíhá	ručně	tak,	jak	to	dělali	naši	předkové.	Technolo-
gie	se	nezměnila,	mění	se	nám	tady	jen	lidi.“	
	 Textilní	tiskařská	technika	modrotisk	je	od	roku	2018	na	se-
znamu	nehmotného	kulturního	dědictví	UNESCO.	

uměNí dO ulIc A pArKů
Radka Kaclerová

mOdrOTISK: STOpA NAŠIcH TrAdIc V uNeScO
Zlata Ptáčková

Společná práce dětí na letním artcampu v GJJ.
Foto: Andrea Bratrů Velnerová

Modrotisk. Tradiční technika potisku textilií a zároveň název pro tma-
vě modrou látku s bílými vzory. Foto: Pavel Navrátil

reportáž najdete
na Tišnovské televizi

Městské kulturní středisko Tišnov
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

pracovník/pracovnice GJJ

Pracovní náplň: administrativní pomoc při provozu
a prezentaci galerie, výpomoc s organizací a realizací

vernisáží, instalací výstav a doprovodných akcí, kustodská, 
lektorská, animátorská činnost 

Požadavky: SŠ vzdělání s maturitou, další vzdělání 
či zkušenosti výhodou, pozitivní vztah ke kultuře,

zájem o oblast výtvarného umění, komunikativnost
 aktivní přístup, časová flexibilita, manuální zručnost 

a spolehlivost, zkušenost s dětmi

Nabízíme: tvůrčí práci na 0,5 úvazku, v Tišnově,
platové podmínky dle nařízení vlády č. 300/2019 Sb. 

v platném znění, časovou flexibilitu,
nástup v lednu 2022 nebo dohodou.

Informace o uvedené pozici poskytuje:
Eva Vávrová, eva.vavrova@kulturatisnov.cz, tel. 739 341 698.

Přihlášky podávejte nejpozději do 30. 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 průběhu

Městské kulturní středisko Tišnov
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

vedoucí Galerie Josefa Jambora

Pracovní náplň: řízení chodu galerie, obsahová příprava 
a realizace výstav, správa Tišnovské sbírky, organizace 

doprovodných vzdělávacích a kulturně společenských akcí, 
tvorba vzdělávacích programů pro školy i veřejnost

Požadavky: VŠ vzdělání Mgr. (výhodou umělecké studijní 
programy) praxe na obdobné pozici min. 1 rok, organizační 

a řídící schopnosti, samostatnost, komunikativnost
komunikativní znalost AJ nebo NJ a ŘP sk. B výhodou

Náležitosti přihlášky: motivační dopis a strukturovaný 
životopis, nástin koncepce GJJ jako sbírkotvorné instituce, 

stručná roční dramaturgická koncepce výstav a akcí v galerii, 
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace o uvedené pozici poskytuje:
Martina Pavlíčková, ekonom@kulturatisnov.cz, 

tel.734 267 880
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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Sběratelská vášeň minerálů bývá i ter-
čem kritiky, někdy oprávněné, jindy 
předsudečné. Kde je hranice, kterou 
už sběratel nemá překračovat? 
Kdyby	 sběratel	 ty	 kameny	 nenašel	 a	 ne-
vytáhl	 ven,	 tak	 by	 se	 časem	 (rozuměno	
ve	stovkách	a	tisících	let)	stejně	zničily	geo-
logickými	procesy.	Jen	je	potřeba	dodržovat	
nějaké	rozumné	principy	chování	v	přírodě	
a	na	dané	lokalitě.	Vždy	po	sobě	vše	řádně	
uklidit	tak,	aby	nebylo	poznat,	že	se	tam	do-
bývaly	vzorky	kamenů.	Nic	při	tom	neničit	
a	nelikvidovat.	Domluvit	se	s	majitelem	po-
zemku	a	respektovat	jeho	rozhodnutí.

Stalo se Vám, že jste o své nálezy přišel 
např. kvůli místním úřadům, porušení 
zákonů nebo jiné paradoxní situaci? 
Tak	většinou	při	přejezdu	hranic	a	celní	
kontrole	 to	 bylo	 dost	 adrenalinové,	 ale	
nikdy	 mi	 nebyly	 kameny	 zabaveny.	 Při	
kombinaci	 slušného	 chování,	 jazykové	
vybavenosti	 a	důvtipu	 to	vždy	šlo	nějak	
vyřídit.	Ale	zážitků	bylo	spousty.	Jednou	
při	vjezdu	ze	Srbska	do	Maďarska	mi	ma-
ďarský	celník	spadl	do	kufru	auta	a	trče-
ly	mu	 jen	nohy,	když	chtěl	nadzvednout	
tašku	s	kameny	a	pro	její	tíhu	se	vlastně	
sám	přitáhl	do	auta.

Květnice se jako významné minera-
logické naleziště s problémem sběru 
a ničení lokality potýká. Co byste do-
poručil městu, aby podniklo k ochraně 
nalezišť a k zabránění sběratelskému 
vandalismu? 

To	 už	 jsem	 městu	 radil,	 když	 jsem	 byl	
přizván	 na	 jednání	 komise	 pro	 životní	
prostředí.	 Celou	 lokalitu	 odborně	 a	 pod	
dohledem	expertů	z	kraje,	města	a	muzea	
vytěžit.	Vše	po	sobě	uklidit	a	zrekultivo-
vat,	nalezené	vzorky	vystavit	na	různých	
místech	(expozicích),	udělat	o	tom	něja-
ké	články	a	hlavně	tyto	informace	umístit	
na	cedule	kolem	Květnice	a	přímo	na	lo-
kalitu.	Když	se	ví,	že	je	lokalita	vytěžená,	
tak	se	tam	nekope	a	nedrancuje.	

Galerie a Tišnov
Jak sám zmiňujete, Galerie Patriot 
v Tišnově je Váš splněný sen. Jak dlou-
ho jste ho snil, než se proměnil ve sku-
tečnost? 
Od	nápadu	k	realizaci	to	jsou	roky.	A	pro-
tože	 to	 bylo	 celé	 financované	 z	 vlastních	
prostředků,	tak	jsem	nejdříve	musel	ty	pe-
níze	vydělat.	Až	následně	jsem	byl	podpo-
řen	evropskými	penězi	na	zbudování	nové	

zadní	místnosti,	ve	které	je	nyní	Sál	pokla-
dů	Vysočiny.	 I	když	 to	byla	z	celku	malá	
částka,	tak	jsem	byl	rád	i	za	tuto	podporu.	
Dále	mám	„PATRIOTY“,	kteří	mě	podporu-
jí	při	provozu	Galerie.	Zde	bych	rád	vyzdvi-
hl	místní	firmu	Subterra	a.	s.	a	poděkoval	
jejímu	řediteli	Mirku	Kadlecovi.

Je otevření galerie pro sběratele finále, 
nebo začátkem další cesty? Tedy sníte 
další sny, které byste chtěl (i bez sou-
vislosti s Vaším koníčkem) uskutečnit? 
Dost	jsem	se	bál,	že	když	se	galerie	ote-
vře	 pro	 veřejnost,	 tak	 to	 bude	 takové	
finále	a	v	podstatě	útlum	a	konec	další-
ho	sbírání.	Naštěstí	to	tak	u	kamenů	ne-
funguje,	 pořád	 jsou	 nové	 a	 další	 nálezy	
a	kameny	vhodné	k	doplnění	sbírky	a	je	
pořád	 co	vylepšovat.	Dalším	uskutečně-
ným	snem	bylo	vydání	knihy	TOP	111	mi-
nerálů	Galerie	PATRIOT	a	 již	nyní	sním	
o	dalších	pěti	knihách,	které	by	byly	celé	
z	vlastních	exponátů	a	rozděleny	v	rámci	
republiky	lokalitně	právě	do	pěti	regionů.	

Jak sdílí Vaše rodina Vaše zájmy? Máte 
v nich parťáky nebo jsou minerály jen 
výlučně Váš svět? 
Jsou	 to	 parťáci	 a	 bez	 jejich	 podpory	 by	
snad	 ani	 nešlo	 něco	 takového	 budovat	
a	 realizovat.	Navíc	společné	 rodinné	vý-
lety	 za	 kameny	 a	 návraty	 s	 nálezy	 jsou	
opravdu	 úžasné	 chvíle.	 Když	 vidíte	 tu	
radost	v	očích	dětí,	jak	si	najdou	svůj	po-
klad.

Tišnov jako město měl výlučnou zná-
most a značku „město minerálů“ a tu-
ristická „brána Vysočiny“. Nemám do-
jem, že by si na tomto nyní zakládalo 
svoji image. Není to škoda? Jak by se 
dalo oživit duchovní dědictví a zdejší 
poklady, které se v něm skrývají? 
Na	 tom	 pracuji	 a	 snažím	 se	 propagovat	
a	popularizovat	Tišnov	více	a	více	právě	
mezi	 odbornou	 i	 laickou	 veřejností.	 Na-
příklad	 sbírka	 Galerie	 PATRIOT	 je	 tak	
kvalitní,	že	ke	mně	jezdí	návštěvy	z	Evro-
py	a	celého	světa	a	tím	znají	i	naše	měs-
to.	A	to	jsou	opravdu	významní	profesoři,	
akademici	a	kurátoři	světových	muzeí.	

Pozvete naše čtenáře na nadcházející 
mineralogickou burzu? Nebo na někte-
rá další setkání? 
Určitě	 rád.	Sokol	Tišnov	pořádá	a	Gale-
rie	PATRIOT	organizuje	poslední	víkend	
v	říjnu	od	29.	do	31.	10.	2021	již	89.	mi-
neralogickou	burzu	Minerál	Tišnov,	a	 to	
v	prostorách	sokolovny	a	haly	SSK.	K	vi-
dění	a	zakoupení	bude	spoustu	úžasných	
pokladů	a	také	výrobky	z	minerálů	a	dále	
možnost	 v	 tyto	 tři	 dny	 zdarma	navštívit	
expozice	Galerie	PATRIOT.	

Děkuji za Vaše odpovědi.
Já	děkuji	za	rozhovor.

Minerály	ze	sbírky	Tomáše	Buzrly
vystavené	v	Galerii	PATRiOT.

Foto:	archiv	Tomáše	Buzrly		

Ing. Tomáš Buzrla	 (*1979),	 sběratel	
minerálů	 a	 popularizátor	 mineralogie,	
od	 roku	 2016	 hlavní	 organizátor	 burzy	
Minerál	 Tišnov,	 člen	 redakční	 rady	 ča-
sopisu	 MINERÁL,	 pořadatel	 odborných	
setkání	 sběratelů	 minerálů	 a	 především	
zakladatel	a	provozovatel	Galerie	PATRI-
OT	v	Tišnově.

Kdo jsem já
Pane Buzrlo, jste tišnovský rodák 
a patriot? Nebo se Vaše životní cesta 
proplétala i jinudy, než jste našel své 
místo zde, v Tišnově? 
Tišnovský	 rodák	 nejsem,	 ale	 tišnovský	
patriot	 určitě.	 Narodil	 jsem	 se	 v	 Přero-
vě	a	již	od	mala	jsem	jezdil	na	prázdniny	
za	rodinou	na	Lipůvku	a	tak	jsem	se	do-
stával	do	Tišnova	a	jeho	okolí,	které	jsem	
si	 zamiloval.	 A	 to	 platí	 pořád	 i	 po	 šesti	
letech	mého	bydlení	zde.	Cítím	se	v	Tiš-
nově	jako	na	dovolené.	Navíc	mám	s	čím	
srovnávat,	protože	jsem	bydlel	od	Přero-
va,	Karviné,	Prahy,	Pece	pod	Sněžkou	až	
po	Colorado	v	USA.	Tišnov	je	můj	domov.	

Vaše příjmení je jazykově poněkud ne-
obvyklé a jeho nositelů je v ČR jen pár 
desítek. Nepátral jste někdy po jeho 
původu? 
Ano,	všichni	Buzrlovi	 jsme	 rodina	a	pů-
vodně	 z	 oblasti	 jižní	 Moravy,	 konkrétně	
Moravský	 Žižkov,	 Moravská	 Nová	 Ves	
a	Josefov.

V Tišnově jste nyní znám jako sběratel 
a mineralog. Vaše profese a odbornost 
jsou ovšem z jiného soudku. Můžete je 
našim čtenářům trochu přiblížit? A proč 
se Vaší profesí nestal Váš koníček?
Jsem	 vystudovaný	 ekonom	 se	 speciali-
zací	 na	 bankovnictví	 a	 dále	 na	 obchod	
a	 marketing.	 Mineralogii	 vystudovanou	
nemám,	protože	 je	šíleně	těžká	(smích).	
Ale	 vážně,	 peníze	 vydělávám	 obchodem	
a	utrácím	za	kameny.	A	ty	můžu	násled-
ně	 vystavit	 pro	 širokou	 veřejnost.	 Jako	
mineralog	bych	se	asi	neuživil.

Mimo jiné vystupujete jako výkonný ře-
ditel Svazu moderní energetiky. Co se 
rozumí moderní energetikou? A které 

obnovitelné zdroje energie mají podle 
Vás v našich podmínkách největší bu-
doucnost? 
Moderní	 energetikou	 rozumím	 vše	 bez	
emisí	 oxidu	 uhličitého.	 Jsem	 pro	 čistý	
vzduch	pro	nás	a	naše	děti,	a	proto	propa-
guji	obnovitelné	zdroje	energie.	V	našich	
podmínkách	 jednoznačně	 fotovoltaika,	
protože	 voda,	 vítr	 a	 biomasa	 jsou	 téměř	
vyčerpané.	 Tím	 myslím	 obsazené	 lokali-
ty,	kde	by	bylo	vhodné	tyto	zdroje	stavět.	
Kdežto	slunce	svítí	všude,	na	každou	stře-
chu,	fasádu,	parkoviště,	brownfield	atd.

Sběratelství
Sbírání kamenů je záliba, kterou pocítí 
v dětství ledaskdo. Na svých stránkách 
píšete, že se Vaše láska ke kamenům 
zrodila u jedné krabice vyřazených 
školních vzorků, které namísto v po-
pelnici nakonec skončily u vás doma. 
To byl tak silný zážitek?
To	byl	lesknoucí	se	poklad	na	dně	popel-
nice,	 který	 jsem	 tam	prostě	nemohl	 ne-
chat	a	v	očích	malého	kluka	šlo	opravdu	
o	 něco	 pohádkového.	 Prostě	 mi	 krása	
krystalů	učarovala.	

Jak na Vaše zájmy hleděli Vaši rodiče, 
když se jim začaly v domácnosti povalo-
vat haldy kamenů? Dobře si pamatuji ne-
spokojenost mámy, když musela neustá-
le zašívat kapsy prodřené od kamení…
Nikdy	jsem	domů	nenosil	úplně	haldy	ka-
menů,	ale	spíš	jsem	si	z	výletů	na	lokali-
ty	přivezl	tak	tři	až	čtyři	nejlepší	kousky.	
Jeden	do	sbírky	a	ostatní	na	výměnu.	Až	
dnes	je	trend	vše	z	lokality	důsledně	vy-
brat	 do	 posledního	 střepu,	 prodávat	 to	
na	burze	a	mít	to	na	kšeft.	Rodičům	tedy	
mé	 sběratelství	 nějak	 zvlášť	 nevadilo	
a	byli	rádi,	že	jsem	venku	v	přírodě.

U mě zálibu v minerálech probudil můj 
otec, který byl učitelem přírodopisu. 
Kdo byl pro Vás inspirátorem na dal-
ší cestě za znalostmi mineralogie? 
A hlavně za skvělými nálezy? 
Vyrůstal	 jsem	v	Přerově,	kde	 jsme	měli	
Geo	 Klub	 Přerov	 a	 pod	 vedením	 Karla	
Koliáše	 jsme	 jezdili	 po	 celé	 republice	
na	lokality.	Vždy	vlakem,	spávalo	se	pod	
širákem,	večer	oheň	a	špekáčky.	Prostě	
úžasná	dobrodružství.	A	přátelství	z	této	
doby	 například	 s	 Michalem	 Macfeldou	
vydrželo	dodnes.	

K hledání a nalézání minerálů se váže 
jistě řada zajímavých příběhů… 
Těch	je	opravdu	spousta	a	 je	to	na	hod-
ně	 dlouhé	 povídání.	 Od	 zasypání	 hlínou	
ve	výkopu	a	tahání	za	boty	ven	přes	roz-
bitou	hlavu	krychlí	pyritu	ve	Španělsku,	
utíkání	na	taxík	s	šedesátikilovým	bato-
hem	v	Bulharsku,	fárání	do	starých	dolů,	
výšlapy	 na	 kopce	 v	 Alpách	 až	 po	 cesty	
na	burzy	minerálů	po	celém	světě…

Za minerály jste procestoval řadu zemí 
světa. Našel jste nebo navštívil i ně-
jaké to „El Dorado“, zaslíbenou zemi 
mineralogů? 
Jsou	 místa,	 kterým	 říkám	 „pytlovačka“.	
To	je	místo,	kde	opravdu	vzorky	skáčou	
samy	 do	 pytle	 (smích).	 Jen	 se	 tam	 mu-
síte	 dostat	 nebo	 vyškrábat.	 Někdy	 to	 je	
ve	3	000	m	n.	m.	v	Alpách,	kde	je	spousta	
granátů	 –	 almandinů,	 jindy	 to	 je	 v	 sou-
kromém	lomu	plném	pyritů	ve	Španělsku	
nebo	to	je	podzemí	bulharského	Madanu.	

náš rozhovornáš rozhovor

KráSA KrYSTAlů učAruJe
o žIvotě sběratele a okouzlení z nežIvé krásy s tomášem buzrlou

Vladimír Vecheta

Tomáš Buzrla.

Křemen – Příbram.

Fluorit – Štramberk.

Křemen – Příbram.

Rubelit – Pikárec.

Apatit – D. Bory.
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Mezi	 činnostmi,	 které	 je	 možné	 vykonávat	
pouze se souhlasem	 příslušného	 orgánu	
ochrany	přírody,	je	sběr minerálů a neros-
tů,	paleontologických	nálezů	či	 fosilií.	Bez	
souhlasu	orgánu	ochrany	přírody	se	dotyč-
ná	osoba	dopouští	přestupku,“	doplňuje.

Jak se pečuje o chráněné území
	 „Bez	zásahů	člověka	by	byla	 celá	Květ-
nice	 kryta	 lesními	 porosty	 a	 porosty	 skal-
ní	stepi,“	čteme	opět	z	pera	Jana	Laciny.	
I	u	Květnice	tak	platí,	že	většina	zdejších	
biotopů	vznikla	činností	člověka	a	jejich	
stav je i nadále závislý na lidské čin-
nosti.	 Návrat	 k	 tradičnímu	 hospodaření	
(pastva,	 sečení,	 klučení	 lesa…),	 které	
lokalitu	 udržovalo,	 nebo	 jeho	 plošná	 si-
mulace	jsou	ovšem	v	současnosti	nereál-
né	nebo	ekonomicky	neudržitelné,	a	tak	
v	 ochraně	 přírody	 nastupuje	 tzv.	 ma-
nagement péče.	Ten	má	za	cíl	buď	vrá-
tit	lokalitu	do	příznivého	stavu	(asanace	
nežádoucích	jevů),	nebo	regulovat	tlaky	
na	 lokalitu	 tak,	 aby	 se	 její	 stav	 udržel	
a	důvody	ochrany	nepominuly.	
	 K	 realizaci	 ochrany	 území	 tak	 vzni-
kají	 Plány péče	 obsahující	 popis	 opat-
ření	 na	 zachování	 nebo	 zlepšení	 stavu	
předmětu	ochrany	v	území.	 Jde	o	odbor-
né	 koncepční	 dokumenty	 podle	 zákona	
o	 ochraně	 přírody	 a	 krajiny.	 První	 plán	
péče	 o	 PP	 Květnice	 byl	 stanoven	 už	
na	 období	 1999–2008.	 V	 současnosti	 je	
účinný	Plán péče na roky 2020–2030,	
který	vytvořili	Jan	Lacina	a	Petr	Halas.	
	 Pro	koho	je	ale	plán	směrodatný?	„Ak-
tivní	 managementovou	 péči	 o	 přírodní	 pa-
mátku	Květnice	zajišťuje	a	ze	svého	rozpočtu	
hradí	krajský úřad,“	uvádí	Mgr.	Knotko-
vá.	 „Práce	 zde	 již	 několik	 let,	 a	 to	 dle	 in-
strukcí	příslušného	orgánu	ochrany	přírody,	
zajišťují	 členové	 Českého	 svazu	 ochránců	
přírody,	základní	organizace	Brněnsko.“	

	 Kompetence	 péče	 o	 Květnici	 jakožto	
chráněné	 území	 je	 tedy	 v	 rukou	 státní 
správy.	 Tu	 reprezentuje	 odbor	 životní-
ho	 prostředí	 jihomoravského	 krajského	
úřadu	 a	 v	 místní	 působnosti	 odbor	 ŽP	
MěÚ	 Tišnov.	 V	 tomto	 ohledu	 je	 potřeba	
od	výkonu	státní	správy	odlišit	možnos-
ti	a	vliv	místních samospráv.	Ty	mohou	
v	 ochraně	 přírody	 kooperovat,	 podporo-
vat	a	na	vyžádání	státních	orgánů	zajišťo-
vat	dílčí	úkony,	ale	přímou	zodpovědnost	
za	stav	lokality	nemají.	

Léčení bolestí 
	 Těžko	se	ubránit	dojmu,	že	časté	stíž-
nosti	a	poukazy,	 jak	 je	na	 tom	Květnice	
špatně	a	jak	je	ničená,	patří	až	k	domácí-
mu	folklornímu	klišé.	Když	je	ovšem	věta	
„Květnice	je	v	posledních	letech	devastová-
na…“	i	v	tak	důležitém	dokumentu,	jako	
je	 Strategický plán pro město Tišnov 
pro období 2021–2025,	stojí	za	to	přes-
ně	 ukázat,	 co	 skutečně	 Květnici	 v	 sou-
časnosti	 bolí	 a	 co	 se	 pro	 léčení	 bolestí	
dělá.	 S	 ohledem	 na	 zmíněné	 tři	 okruhy	
přírodního	bohatství	 hory	 se	přitom	při-
stupuje	ke	každému	z	nich	individuálně.	

Ochrana biotopů
	 „V	 uplynulých	 cca	 25	 letech	 proběhla	
komplexní	 rekonstrukce	 nejcennějších	 částí	
přírodní	 památky	 –	 zejména	 skalních	 sva-
hů	 se	 stepními	 společenstvy	 a	 lesostepními	
společenstvy,	na	kterou	navazuje	pravidelná	
a	každoroční	údržba,“	uvádí	Mgr.	Knotko-
vá	nejrozsáhlejší	objem	práce,	probíhající	
na	Květnici	v	rámci	péče	dozorované	kraj-
ským	úřadem.	Jde	o	kontinuální	pokračo-
vání	péče	započaté	 již	v	80.	 letech	členy	
tišnovské	 ZO	 Českého	 svazu	 ochránců	
přírody	pod	vedením	Ing.	Šmardy	z	Pod-
horáckého	muzea,	kdy	probíhala	regulace 
živelného náletu dřevin na skalní stepi.
	 Během	 na	 velmi	 dlouhou	 trať	 je	 po-
stupná	 změna v lesním hospodaření.	
Současné	generace	sklízí	ovoce	zalesňo-
vání	na	konci	19.	století,	kdy	byly	na	su-
ché	lokality	vysazovány	tehdejším	lesním	
správcem	odolnější	borovice	černé,	lesní	
a	akáty.	Akát	věren	své	odolnosti	odolá-
vá	zase	současné	snaze	o	své	vymýcení,	
a	tak	se	v	problému akátin	shoduje	po-
hled	státní	správy	i	samosprávy,	jak	uvá-
dí	Zdeněk	Gajdoš	i	Karel	Souček	ml.	
	 Emotivním	 je	 ovšem	 téma	 borovic.	
„Řada	lidí	považuje	za	správné	věci	 i	ty,	se	
kterými	 se	 seznámili	 v	 mládí,“	 uvádí	 opa-
trně	 Karel	 Souček	 ml.,	 proč	 je	 diskuse	
okolo	otázky,	jak	nakládat	s	borovými	lesy	
na	 Květnici,	 terčem	 kritiky	 laické	 veřej-

nosti,	„vždyť	tady	rostly	borovice	vždycky“,	
jak	 i	 mně	 nedávno	 jeden	 z	 respondentů	
poukazoval	 na	 „nelogické	 záměry	 města“.	
Negativní	 diskusi	 zmiňuje	 ostatně	 už	
i	doc.	Lacina	ve	svém	plánu	péče.	Ale	jak	
však	 vyplývá	 z	 obsahu,	 záměrem nikdy 
nebylo plošné vykácení nepůvodních bo-
rovic.	Ostatně	jsme	svědky,	že	v	rámci	se-
beregulace	 totiž	 nakonec	 zasahuje	 sama	
příroda.	Borovice	více	 jak	stoletého	stáří	
nyní	samy	usychají,	a	tak	se	péče	zaměřu-
je	pouze	na	jejich	odklízení,	ovšem	s	tím,	
že	už	k	opětovné	výsadbě	nedochází.

Cesty a cestičky
	 Spíše	pro	pobavení	uvádí	i	tak	věhlasný	
ochránce	přírody,	jako	byl	doc.	Lacina,	kri-
tiku	 tehdejšího	 brněnského	 prof.	 Bayera	
(1941)	na	zpřístupnění	Květnice:	„Bohaté	
stepní	 stanoviště	 Květnice	 u	 Tišnova,	 kde	
měla	býti	zřízena	rezervace,	je	těžce	poškoze-
no,	místy	zničeno	promenádní	stezkou,	vadně	
trasovanou,	neodborně	provedenou.“	Dodnes	
hlavní	 výstupová	 trasa	 značená	 zelenou	
značkou	z	Tišnova	k	Velké	skále	sice	protí-
ná	skalní	step,	ale	skýtá	výhledy	na	město	
i	 nejbližší	kontakt	 s	 cennými	 rostlinnými	
lokalitami.	 S	 ohledem	 na	 tehdejší	 prove-
dení	 byla	 regulovanou	 alternativou	 k	 síti	
přímočarých	 výstupních	 tras,	 které	 naru-
šovaly	biotopy	o	poznání	více.	Dnes	už	je	
tedy	její	vliv	na	stav	stepi	marginální.	
	 Není	to	však	člověk,	aby	v	rámci	zkrá-
cení	 výstupu,	 či	 častěji	 sestupu,	 neměl	
tendenci	 znovu	 hledat	 cesty	 k	 cíli	 co	
nejkratší.	„Sešlap a následná eroze půdy	
a	 terénu	 jsou	ovšem	v	 tak	 citlivých	 lokali-
tách,	 jako	 je	step,	na	skále	velkým	problé-
mem,“	 uvádí	 Zdeněk	 Gajdoš	 důsledky	
velkého	 nešvaru,	 který	 se	 se	 zvýšenou	
návštěvností	 Květnice	 znovu	 rozmáhá.	
Ono	zdánlivě	nevinné	zkrácení	trasy	má	
za	 následek	 kromě	 rozrušení	 povrchu	
např.	 změnu	 odtoku	 povrchových	 vod,	
odplavení	půdy	a	zánik	rozsáhlého	kusu	
stráně.	S	problémem	se	potýká	řada	hor-
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	 „Květnice	 hora,	 Besének	 voda	 –	 dražší	
než	celá	Morava.“	–	je	uvedeno	na	jednom	
ze	sgrafit	naší	radnice.	Už	z	toho	jasně	vy-
plývá,	že	bez	Květnice	by	Tišnov	nebyl	Tiš-
novem	a	jak	moc	si	jí	naši	předkové	považo-
vali.	Květnice	je	pro	nás	nejen	dominantou,	
která	 se	 majestátně	 tyčí	 nad	 městem.	 Je	
to	 také	 významná	 přírodní	 a	 jeskyňářská	
lokalita,	 pro	 mnoho	 obyvatel	 pak	 zdroj	
příjemných	 procházek	 na	 čerstvém	 vzdu-
chu	a	nádherných	výhledů	na	město	a	jeho	
nejbližší	okolí.	Pro	mne	osobně	je	Květnice	
navíc	kopcem,	pod	nímž	jsem	vyrůstal,	když	
jsem	do	svých	15	let	bydlel	na	ul.	Květnická	
(dříve	 Leninova).	 Kopcem,	 pod	 nímž	 nám	
bylo	 na	 čerstvě	 postaveném	 sídlišti	 moc	
fajn,	kde	 jsme	měli	hodně	kamarádů	a	za-
žili	spoustu	legrace	a	dobrodružství…“	píše	
Jiří	Dospíšil	na	moji	otázku,	 jak	on	jako	
nynější	starosta	města	vidí	roli	a	důleži-
tost	hory	Květnice	pro	Tišnov.	Obdobných	
vyznání	bychom	si	jistě	vyslechli	od	řady	
Tišnováků.	 Zkrátka	 Květnice	 je	 poklad-
nicí,	„na niž by měl být každý obyvatel 
Tišnova hrdý a s tím i k této vzácné loka-
litě přistupovat,“	doplňuje	Karel	Souček	
ml.,	předseda	Komise	životního	prostředí	
Rady	města.	

Trojí bohatství Květnice
	 Květnice	jako	izolovaná	hora	má	kro-
mě	své	zajímavé	geomorfologie	v	krajině	
trojí bohatství,	díky	kterému	 je	 tak	vý-
jimečná.	 Tím	 nejdéle	 známým	 je	 bohat-
ství	nerostné,	zejména	výskyt	tzv.	polo-
drahokamů,	 různě	 zbarvených	 krystalů,	
které	 daly	 Květnici a Tišnovu proslu-
lost mineralogickou.	Druhým	unikátem	
Květnice	je	její	botanická a faunistická 
pestrost,	 díky	 níž	 je	 Květnice	 pod	 stát-
ní	ochranou.	Třetí	bohatství	Květnice	se	
skrývá	 pod	 zemí	 a	 představují	 ho	 jes-
kynní systémy.	 Vedle	 unikátní	 krasové	
výzdoby	je	podzemí	významným zimovi-
štěm	vzácných	netopýrů	a	vrápenců.

Kdo a co Květnici chrání
	 Ochrana	přírody	v	českých	zemích	pa-
tří	k	nejstarším	v	Evropě	s	kořeny	už	od	
poloviny	 19.	 století.	 Industriální	 rozvoj	
té	 doby	 ovšem	nahlížel	 na	přírodu	 čistě	
utilitárně,	a	tak	ochrana	lokalit	byla	zá-
ležitostí	čistě	soukromé	vědecké	iniciati-
vy.	Takovou	byla	i	na	počátku	20.	století.	
snaha	botanika	doc.	 Jana	Šmardy,	který	
první	systematicky	popsal	a	navrhl	ochra-
nu	pro	Květnici	již	v	roce	1928.	Jak	cituje	
doc.	Jan	Lacina	v	dokumentu	Plán péče 
o přírodní památku Květnice na období 
2020–2030	 prohlášení	 zástupců	 města	
Tišnova	 a	 tehdejšího	 ministerstva	 škol-
ství,	vědy	a	umění	z	r.	1949:	„…	už	v	roce	
1928	výnosem	pozemkového	úřadu	v	Praze	
č.	j.	20:857/28-1	byla	zřízena	na	tomto	úze-
mí	rezervace,	a	to	na	části	úplná	(cca	20	ha)	
a	na	zbytku	přírodní	rezervace	částečná…“	
Co	 bylo	 na	 papíře,	 zřejmě	 nefungovalo	
ve	 skutečnosti,	 protože	 Jan	 Šmarda	 po-
dával	své	návrhy	opakovaně	ještě	v	roce	
1932	a	1940.	S	definitivní	platností	byla	
936.	 vyhláškou	 ministerstva	 školství,	
věd	a	umění	na	Květnici	vyhlášena	státní 
přírodní rezervace	16.	dubna	1950.	
	 Roku	 1992	 vyšel	 nový	 zákon	
č.	114/1992	Sb.	o	ochraně	přírody	a	kra-
jiny,	který	změnil	kategorizaci	maloploš-
ných	 zvláště	 chráněných	 území.	 Květni-
ce	byla	přeřazena	do	kategorie	přírodní 
památka.	 Odejmutí	 titulu	 „rezervace“	
těžce	nesl	doc.	Lacina,	který	 to	považo-
val	 za	 degradaci	 významu	 této	 lokality.	
Změnu	ale	neprovedl	ani	od	r.	2000	kom-
petentní	orgán	ochrany	přírody	k	vyhla-
šování	 přírodních	 památek	 i	 přírodních	
rezervací	 Krajský	 úřad	 Jihomoravského	
kraje.	Ten	nařízením	1/2015	ze	dne	24.	9.	
2014	Květnici	jakožto	přírodní	památku	
aktualizoval.	
	 „Nedá	se	však	říct,	že	by	přírodní	památ-
ka	 podle	 zákonů	 platných	 od	 roku	 1992	
byla	méně	významná	nebo	že	by	obecně	byla	
aktuální	 přírodní	 rezervace	 významnější	

nebo	lépe	chráněná	než	přírodní	památka,“	
vysvětluje	ředitel	Regionálního	pracoviš-
tě	Agentury	ochrany	přírody	a	krajiny	ČR	
Ing.	Stanislav	Koukal.	„V	případě	Květnice	
jsou	velmi	dobře	nastaveny	bližší	ochranné	
podmínky.	A	 jsem	přesvědčen,	že	aktuální 
ochrana přírodní památky Květnice je 
účinnější než původní přírodní rezervace 
v 50. letech,“	doplňuje.	
	 Významným	 aktem,	 podporujícím	 ak-
tivní	formy	ochrany	a	péče,	se	navíc	stalo	
zařazení	PP	Květnice	mezi	evropsky vý-
znamné lokality	soustavy	Natura 2000.

Co je na Květnici chráněno
	 Podle	 zmíněného	 nařízení	 JMK	 jsou	
předmětem	ochrany	„přirozené lesní a le-
sostepní ekosystémy	se	vzácnými	a	ohro-
ženými	 druhy	 rostlin	 a	 živočichů,	 jeskyně	
nepřístupné	veřejnosti	s	výskytem	netopýrů	
–	zejména	vrápence	malého	a	četné	krasové	
jevy.“	
	 A?	V	 legislativním	textu	na	první	po-
hled	 zarazí,	 že	 se	 zde	 nepíše o	 proslu-
lých	květnických	minerálech	a	potřebné	
ochraně jejich nalezišť	 před	 sběrateli	
a	kutači.	Na	to,	že	je	„nelegální	sběr	a	těž-
ba	minerálů	aktuálně	největším	problémem	
Květnice“,	jak	zmiňuje	vedoucí	Odboru	ži-
votního	prostředí	MěÚ	Tišnov	Mgr.	Zde-
něk	 Gajdoš,	 nám	 tady	 legislativci	 asi	
na	něco	zapomněli.	Naštěstí	nikoliv.	
	 „Ochrana	 minerálů	 není	 v	 nařízení	 Ji-
homoravského	 kraje,	 kde	 jsou	 uvedeny	
předměty	tohoto	zvláště	chráněného	území,	
výslovně	 zmíněná,“	 připouští	 Mgr.	 Alena	
Knotková,	 tisková	 mluvčí	 KÚ	 JMK	 vy-
světlení	 kolegů	 Odboru	 životního	 pro-
středí,	„protože	předměty	ochrany	zde	byly	
specifikovány	v	souladu	s	předměty	ochra-
ny	 evropsky	 významné	 lokality	 Květnice,	
se	kterou	se	přírodní	památka	územně	pře-
krývá.	Přesto je však i ochrana minerálů 
v nařízení dostatečně ošetřena.	Na	ochra-
nu	 přírodnin	 pamatují	 tzv.	 bližší	 ochranné	
podmínky	přírodní	památky	(čl.	3,	bod	h).	

JAK cHráNIT KVěTNIcI
Péčí, výchovou I restrIkcí 

Vladimír Vecheta

Infotabule proti zkracování cest.

Staré tabule naučné stezky budou letos vy-
měněny.
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ských	oblastí,	tím	spíš	jsou	pak	ohroženy	
tak	malé	lokality,	jako	je	Květnice.	
	 Uzavření	cest	ale	není	v	zájmu	nikoho.	
„Přikročili	jsme	nyní	na	základě	doporučení	
Komise	 životního	prostředí	 k	 instalaci in-
formačních tabulí,	které	návštěvníkům	vy-
světlují	potřebu	nechodit	mimo	cesty,“	dává	
Zdeněk	Gajdoš	příklad	aktuálního	řešení.	
„Tabule	 sice	 sama	o	 sobě	nezastaví,	 ale	 je	
to	způsob,	jak	na	místě	působit	na	návštěv-
níky	místo	 restrikce	 spíše	výchovně,	a	aby	
jim	bylo	jasné,	že	regulace	volného	pohybu	
na	vyznačené	 cesty	má	 svůj	důvod,“	 dopl-
ňuje	Karel	Souček	ml.	

Ochrana jeskyní a štol
	 Relativně	 nejsnazší	 je	 ochrana	 pod-
zemních	prostor.	Jednoduché	znepřístup-
nění	umístěním mříží	nebo	vrat	do	vcho-
dů	mají	zamezit	ničení	výzdoby	a	rušení	
netopýrů	při	zimování.	
	 I	 když	 jsou	 opakovaná	 uzavírání	 pod-
zemí	často	podrobována	kritice	ze	strany	
amatérských	návštěvníků	podzemí	za	zby-
tečnost	 a	 neadekvátnost,	 báňský	 úřad,	
který	má	správu	důlních	děl	na	 starosti,	
nese	za	 tyto	prostory	 i	případná	neštěstí	
s	 nimi	 spojená	 zodpovědnost.	 Své	 o	 tom	
vědí	 i	odborní	 jeskyňáři,	 zejména	s	ohle-
dem	na	ničení	krápníkové	výzdoby	u	řady	
jeskynních	 prostor,	 ke	 které	 docházelo	
před	 instalací	 uzávěrů.	 I	 tak	masivní	 ře-
šení	se	však	stává	čas	od	času	terčem	ať	
už	nevybíravého	vandalismu	nebo	cílené 
snahy do podzemních prostor pronik-
nout.	Ač	nejde	o	masivní	jev,	speleologové	
mají	řadu	negativních	zkušeností	a	důvo-
dů,	proč	jeskyně	zabezpečovat.

Ach ty minerály 
	 Mineralogické	 bohatství	 je	 pro	 Květ-
nici	 základem	 proslulosti	 i	 malým	 „pro-
kletím“.	 Prostý	 zájem	 není	 často	 dalek	
sběratelskému	 fanatismu,	a	když	převá-
ží	 navíc	 chamtivost,	 může	 být	 neštěstí	
místní	 lokality	 na	 světě.	 Tak	 nějak	 se	
k	 tématu	pokračujícího,	opakovaného	či	
nárazového	drancování květnických mi-
nerálů	komiksovou	formou	věnuje	i	nová 
informační tabule u Velké skály.	Jak	mi	
ji	ukazuje	na	fotografiích	Zdeněk	Gajdoš,	
i	jak	ji	posléze	zhlédnu	na	místě	samém.	
	 Kvarcitové	 skály	 Květnice,	 zejména	
Velká,	ale	i	další	skalní	útvary	hory	ukrý-
vají	 ve	 svých	 puklinách	 třpytivou	 krásu.	
Ta	sem	přitahuje	nejednoho	návštěvníka,	
který	zkusí	štěstí.	„Dá	se	říct,	že	9	z	10	‚sbě-
račů‘	kamenů	sebere	pouze	trofej	z	návštěvy	
místa,“	připouští	Karel	Souček	ml.	„Všich-
ni	máme	doma	nějaký	kámen	z	Květnice	a	ni-

kdy	nám	ani	na	mysl	nepřišlo,	že	bychom	si	
jej	nemohli	odnést.	Ale	to	je	špatně.“	Je	třeba	
si	říct,	že	„když	si	ten	kámen	odnese	10	ti-
síc	lidí,	bude	to	poznat“,	a	rozumně	vzato,	
doma	 stejně	 skončí	 zaprášený	 v	 krabici,	
ze	které	ho	někdo	časem	vyhodí.	„Kámen	
je	 nejkrásnější,	 když	 zůstane	 tam,	 kde	 je.“	
Pokochejte	se	jeho	krásou,	vyfoťte	si	ho,	
ale	nechejte	ho	ležet	v	přírodě.
	 „Skutečný	problém	ale	představují	zásahy,	
které	vedou	k	vylamování kusů skal a	jejich	
následnému	 roztloukání	 na	 místě,“	 zmiňuje	
Zdeněk	Gajdoš	případy,	které	působí	vrás-
ky	oprávněně.	Nyní	můžeme	na	Velké	ská-
le	vidět	čerstvě	odlomené	kusy,	což	už	 je	
skutečně	„za	hranou“	vší	tolerance.	Co	je	
proti	tomu	nějaká	vyhrabaná	jáma…	„Od-
bor	životního	prostředí	KÚ	JMK	je	o	daném	
problému	ze	strany	města	Tišnov	pravidelně	
informován	a	snaží	se	ve	spolupráci	s	městem	
zvyšovat	 osvětu	 v	 tom	 smyslu,	 že	 uvedené	
činnosti	není	možné	v	daném	území	beztrest-
ně	vykonávat.	Ani	za	úzké	spolupráce	s	měs-
tem	a	 zejména	 s	městskou	policií	 však	není	
snadné,	vzhledem	k	rozsahu	území,	případné	
pachatele	dopadnout	a	usvědčit	z	nezákonné	
činnosti,“	 potvrzuje	 problém	 mluvčí	 kraj-
ského	úřadu.
	 Lokalitu	 Květnice	 proto	 monitoruje	
nově	zřízená	lesní stráž	a	na	obchůzkách	
i	 městská policie.	 Jedním	 z	 dlouhodobě	
diskutovaných	 doporučení	 Komise	 život-
ního	prostředí	bylo	i	zřízení	fotopastí.	To	
však	naráží	na	technické	otázky.	„Jednak	je	
lokalit	nelegální	těžby	nerostů	více.	Potom	jde	
na	přetřes	nutnost	pravidelné	údržby	a	moni-

toringu	dat	z	 fotopastí.	A	v	neposlední	řadě	
osobně	 nejsem	 zastáncem	 špehování	 všudy-
přítomných	kamer,“	vypočítává	důvody	proti	
Karel	 Souček	 ml.	 V	 tomto	 ohledu	 si	 do-
volím	mít	opačný	názor.	Alespoň	dočasný	
monitoring	by	mohl	poskytnout	informace,	
kdy	a	kde	aktivně	k	nelegální	činnosti	do-
chází.	Bez	informací	se	stále	střílí	naslepo.	

Společná zodpovědnost
	 „Tišnovští	obyvatelé	by	neměli být lho-
stejní, jsou-li svědky činnosti poškozující 
Květnici.	 A	 samozřejmě	 by sami neměli 
vyvíjet činnosti, které ji poškozují,“	shr-
nuje	nejdůležitější	postoje	Karel	Souček	
ml.	 Osobní	 zodpovědnost	 zejména	 míst-
ních	 je	 nejlepší	 ochranou	 pro	 tišnovské	
„rodinné	stříbro“	hory	Květnice.	
	 Vede	 k	 tomu	 především	 edukativní	
cesta	výchovy a vzdělávání od dětství.	
Tišnovské	 školy	 jsou	 si	 naštěstí	 důleži-
tosti	 tématu	 ochrany	 přírody	 vědomy.	
I	 na	 příkladu	 domácí	 Květnice,	 kterou	
zařazují	do	programu	učiva	prvouky,	pří-
rodopisu	a	vlastivědy	na	nižších,	biologie	
a	zeměpisu	na	vyšších	vzdělávacích	stup-
ních,	 nebo	 v	 rámci	 programů	 Environ-
mentálního	vzdělávání,	výchovy	a	osvěty.	
	 „V	letošním	roce	jsme	iniciovali	vznik	pra-
covní	skupiny,	která	připravuje	na	příští	rok	
renovovanou	a	vylepšenou	naučnou	stezku,“	
uvádí	 nakonec	 nejnovější	 iniciativu	 Jiří	
Dospíšil.	 „Město	 Tišnov	 tak	 činí	 ve	 spolu-
práci	s	odborem	životního	prostředí.	Cílem	je	
revitalizace stávající naučné stezky,	tj.	13	
panelů,	 které	 měl	 dosud	 ve	 správě	 odbor	
ŽP,	 KÚ	 JMK,“	 upřesňuje	 Zdeněk	 Gajdoš.	
„Na	základě	dohody	mezi	městem	Tišnovem	
jako	vlastníkem	pozemků	na	Květnici	a	KÚ	
JMK	budou	v	následujících	týdnech	postupně	
demontovány	panely	jednotlivých	zastavení.	
V	 tuto	 chvíli	 již	 zhotovitel	 pracuje	 na	 ob-
sahu	 a	 podobě	 nových	 tabulí,	 které	 budou	
tematicky	vycházet	z	původního	návrhu	na-
učné	 stezky,	 zpracovaného	 doc.	 ing.	 Janem	
Lacinou	 a	 kolektivem	 autorů.	 Nové	 panely	
naučné	stezky	budou	na	Květnici	instalovány	
na	začátku	roku	2022.	Věříme,	že	nová	po-
doba	stezky	zpříjemní	místním	i	přespolním	
procházku	 po	 Květnici	 a	 přispěje	 k	 osvětě	
a	ochraně	přírodních	krás	Květnice.	Součástí	
revitalizace	 naučné	 stezky	 bude	 i	 instalace	
nových	laviček.“	
	 „Otvírat	ji	budeme	na	jaře	a	rozhodli	jsme	
se	ji	pojmenovat	logicky	–	Lacinova stezka 
Květnicí,“	uzavírá	Jiří	Dospíšil.	Kéž	nám	
nedochází	chuť	i	nadále	pečovat	o	to,	co	
je	Tišnovu	z	nejcennějších	–	jeho	příroda.

Foto:	Vladimír	Vecheta
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Infopanel o problému ničení ložisek minerálů.

Čerstvě odlomený kámen, Velká skála.
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šlo	o	první	vlaštovku	pozdějšího	plánovaného	vyznačení	stezky	
vedoucí	 z	moravského	Velehradu	až	na	Levý	Hradec	u	Prahy.	
Během	 léta	 se	pak	objevily	 emblémy	Cyrilometodějské	stezky	
na	 orientačních	 tabulích	 rozcestníků	 turistických	 značených	
cest,	které	sem	umístil	Klub	českých	turistů.	A	protože	se	tak	
Tišnov	potichoučku	napojil	na	velký	kulturní	projekt,	zmíníme,	
kde	jsou	jeho	kořeny.	
	 Na	počátku	stojí	projekt	Centrály	cestovního	ruchu	Východ-
ní	 Moravy,	 o.	 p.	 s.	 Cyril a Metoděj, autentický příběh naší 
země	 (www.cmstory.cz;	 fcb	 @cmstory.cz)	 z	 let	 2013–16.	 Šlo	
o	 turistický	 produkt	 motivující	 turisty	 k	 návštěvě	 Zlínského,	
Jihomoravského	a	Moravskoslezského	kraje,	i	příhraničních	re-
gionů	a	míst	spojených	s	velkomoravskou	misí.	Úspěch	a	efekt	
spolupráce	 byly	 tak	 velké,	 že	 se	 v	 ní	 pokračovalo	 projektem	
Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM).	
Propojuje	partnery	z	míst,	kudy	misie	procházela,	kudy	se	cy-
rilometodějská	tradice	a	vzdělanost	dále	šířily	nebo	která	jsou	
ohniskem	 současné	 cyrilometodějské	 úcty.	 Nyní	 už	 sdružuje	
subjekty	ze	sedmi	zemí	Evropy.	V	roce	2021	získal	projekt	i	cer-
tifikát	Kulturní stezka Rady Evropy.	Viz	www.cyril-methodius.
cz,	fcb	@cyrilometodejskastezka.	

Cyrilometodějská stezka 
	 Jedním	z	výstupů	projektu	 jsou	značené pěší trasy	Cyrilo-
metodějské	stezky.	Velké	množství	podrobných	informací	a	iti-
nerářů	se	dozvíte	na	webu	www.putujemebezhranic.cz	a	fcb	@
putujmebezhranic.	Základem	 jsou	čtyři hlavní trasy,	které	se	
schází	na	Velehradě:	
a)		Skalka u Trenčína (SK) – Velehrad	na	82	km	spojuje	jedny	

z	 nejstarších	 poutních	 míst	 moravsko-slovenského	 pomezí	
a	přivádí	do	doby	středověkých	klášterů.

b)		Wisla (PL) – Velehrad	na	211	km	propojuje	tři	velká	pohoří,	
tj.	 Beskydy,	 Hostýnské	 vrchy	 a	 Chřiby.	 Putování	 po	 hřebe-
nech	přinesou	krásné	výhledy	do	okolí.

c)	 	Hodonín–Velehrad	 na	 92	km	 spojuje	 tři	 historicky	 známá	
místa:	 Kopčany,	 Mikulčice	 a	 Osvětimany	 a	 přivádí	 do	 doby	
Velkomoravské	říše.

d)		Vranov–Velehrad	na	99	km	spojuje	tři	unikátní	poutní	mís-
ta	Moravy:	Vranov	u	Brna,	Křtiny	a	Velehrad	a	přivádí	nás	
do	doby	středověkých	klášterů	a	hradisek.

	 Trasy	vedou	po	síti	značených	cest	KČT	a	na	vybraných	mís-
tech	narazíme	na	InfoPointy	Cyrilometodějské	stezky,	kde	člo-
věk	získá	informace	a	tiskové	materiály.	
	 A	protože	Vranovská	trasa	nyní	rozvinuje	svůj	směr	do	Čech,	
i	když	k	ní	ještě	nejsou	nikde	přítomny	podrobnější	informace,	
můžeme	být	první,	kdo	se	s	ní	seznámí	právě	na	Tišnovsku.	

Po CM trase Tišnovskem
	 KČT	v	souladu	se	svou	metodikou	vede	pokračování	CM	stez-
ky	 z	 Vranova	 po	 existujících	 značených	 turistických	 trasách,	
a	 tak	se	podívejme,	na	 jaká	místa	nás	 tohle	putování	 zavede.	
Počátek	 je	 samozřejmě	 na	Vranově,	 přičemž	 zájmovými	 body	
na	Tišnovsku	jsou	sv. Kliment u Lipůvky	a	klášter	Porta coeli.	
	 Z	Vranova	nás	červená	značka	vyvede	okolo	statku	Na	Gruntě	
k	 rozcestí	U Jelínka	pod	Babím	 lomem.	Tady	se	chytíme	zelené	
turistické	 trasy	 a	 přes	Svinošice	 vyšplháme	až	na	 rozcestí	Pod 
Dubovým kopcem	v	Lipůveckém	polesí.	Teď	se	naším	vodítkem	
stane	znovu	červená	značka,	po	které	přes	Lipůvku	dojedeme	až	
k	rozcestí	Nad Lipůvkou.	Tady	jsme	nejblíž	prvnímu	zájmovému	
bodu	–	Klimentkovi.	Jen	škoda,	že	o	samotném	místě	se	na	rozcestí	
nenachází	ani	zmínka,	ani	z	něj	nevede	žádná	turistická	odbočka.	
Neznalý	návštěvník	tak	snadno	mine	klíčové	místo	na	trase.
	 Od	 rozcestí	 teď	 sledujeme	 zelenou	 značku	 do	 Skaličky	
a	za	vsí	dále	až	na	rozcestí	u	partizánského památníku.	Tady	
zelená	končí	a	další	putování	zajistí	modrá	značka	přes	Stano-
viska	až	k	rozcestí	Nad Díly.	Další	obcí	na	evropské	trase	se	tak	
stává	Železné,	kudy	zelená	trasa	míří	až	do	Tišnova	na	nám. 
Míru.	Žlutá	spojnice	s	Jungmannovou	a	následně	modrá	značka	
dovede	poutníka	až	do	Předklášteří	před	bránu	Porta coeli.	
	 Třetí	díl	putování	Tišnovskem	míří	do	údolí	Svratky.	Zelená	
spojnice	k	rozcestí	u	Besénku	navazuje	na	červenou	dálkovou	
trasu	údolím	řeky.	Tak	projdeme	Štěpánovicemi	až	do	Borače.	
Zde	značkaři	usoudili,	že	bude	pro	poutníky	atraktivnější	pře-
chod	přes	kopec	Pláňavu,	a	 tak	vedou	trasu	do	Doubravníku	
na	 náměstí	 a	 ke	 kostelu	 po	 zelené.	 Modrá	 a	 posléze	 červená	
vrací	poutníka	na	poříční	směr	přes	Černvír	až	do	Nedvědice 
u	kostela.	Odtud	pak	Tišnovsko	trasa	opouští	po	modré	značce	
ve	 směru	 na	 Kovářovou,	 Věchnov	 a	 Bystřici	 nad	 Pernštejnem	
k	dalšímu	zájmovému	bodu	–	Vítochovu.	
	 Celá	délka	trasy	v	regionu	od	Vranova	po	hranice	kraje	u	Ne-
dvědice	má	45 km.	Na	jednodenní	putování	je	to	dlouhá	míle,	ale	
dvoudenní	výšlap	už	by	stál	za	úvahu.	Třeba	může	být	pro	místní	
nebo	i	vzdálené	turisty	inspirací	k	průchodu	naším	krásným	re-
gionem,	zbarveným	nyní	zlatem	podzimních	časů.	

Foto:	Vladimír	Vecheta

	 Místa	spojená	s	velkomoravskou	misí	Konstantina	a	Metodě-
je	máme	spojená	s	místy	jihovýchodní	Moravy.	Velehrad,	Staré	
Město	u	Uherského	Hradiště	nebo	Mikulčice	jsou	pojmy	dobře	
známé,	 archeologicky	 prozkoumané	 a	 veřejnosti	 představené.	
Kromě	tohoto	koutu	se	k	cyrilometodějské tradici	hlásí	i	řada	
dalších	 míst,	 ať	 už	 z	 důvodu	 historické	 spojitosti,	 nebo	 míst-
ních	tradic	a	legend,	jako	třeba	Sázavský	klášter,	Rajhrad	nebo	
Vítochov.	Třetím	možným	pojítkem	s	dobou	soluňských	bratrů	
jsou	 pak	 svatyně	 a	 chrámy	 zasvěcené	 sv. Klimentovi.	 Ostat-
ky	tohoto	třetího	nástupce	apoštola	Petra	s	sebou	nesli	při	své	
velkomoravské	práci	oba	bratři	Konstantin	a	Metoděj	do	Říma,	
a	tak	jak	víme	ze	způsobu	zasvěcování	kostelů	světcům,	je	mož-
né,	že	na	místech,	která	byla	spojená	s	jejich	působením	a	ná-
slednou	tradicí,	byly	chrámy	zasvěceny	tomuto	světci.	A	právě	
patrocinium	kostela	sv.	Klimenta	je	pojítkem	Tišnovska	s	cyri-
lometodějskou	tradicí.	

tictic

cYrIlOmeTOděJSKOu STezKOu pO TIŠNOVSKu
evroPská kulturní stezka dorazIla k nám

Vladimír Vecheta

Sv. Kliment u Lipůvky a nedaleká Petrova studánka.

Kaple ve Svinošicích.

Sv. Kliment u Lipůvky
	 Máme	samozřejmě	na	mysli	známý	pahorek	Klimentek u Li-
půvky,	kde	se	nachází	dnes	už	ruiny	někdejšího	kostela	sv.	Kli-
menta.	Jak	historie	zmiňuje,	nacházela	se	na	tomto	místě	snad	
už	od	10.	stol.	ves	nazývaná	Opatovice,	v	majetku	opatovického	
kláštera	z	Polabí.	Kromě	toho	šlo	zřejmě	o	křižovatku	cest	spo-
jujících	právě	Polabí	s	jižní	Moravou	na	známé	Trstěnické	stezce	
a	také	spojnici	se	starověkým	železářským	centrem	v	Olomuča-
nech	v	Krase.	Kostel	sv.	Klimenta	přežil	svou	ves	a	byl	farním	
kostelem	i	pro	obyvatele	nově	založené	Lipůvky	až	do	svého	zru-
šení	josefinskými	reformami.	Teprve	poté	se	proměnil	v	pustnou-
cí	ruinu	a	dnes	zde	najdeme	již	jen	zasuté	zdi	a	základy.	Zájem	
o	místo	přišel	znovu	s	renesancí	tradic	a	v	posledních	desítiletích	
se	místo	stalo	vyhledávanou	poutní	i	výletní	lokalitou.	Z	kame-
nů	ruin	byl	postaven	venkovní	oltář	a	sedátka	pro	příležitostné	
bohoslužby,	 kamenný	 kříž	 doplnil	 dřevěný.	 Nedaleká	 Petrova 
studánka	pod	polem	byla	zastřešena	a	její	okolí	upraveno	lavič-
kou	a	 dosázeno	novými	 stromy.	Samotný	pahorek	 je	 chráněný	
významný	krajinný	prvek	jako	stepní	botanická	lokalita.	
	 Tristní	 z	hlediska	návštěvníka	 je	ovšem	situace,	 že	posled-
ních	200	m	od	studánky	na	samotný	Klimentek	 je	každoročně	
znovu	a	znovu	prošlapávaná	cesta	přes	obdělávané	pole,	 letos	
např.	ve	vzrostlé	kukuřici.	Není	to	jistě	v	pořádku	ani	pro	hospo-
dařícího	zemědělce,	ani	pro	turistu.	Snad	se	v	budoucnu	najde	
vhodný	kompromis,	jak	zajistit	trvale	schůdnou	cestu.	

Evropská kulturní stezka 
	 Když	 na	 prahu	 léta	 tohoto	 roku	 navštívili	 Tišnov	 poutní-
ci	 v	 rámci	 pouti	 k	 výročí	 sv.	 Ludmily,	 v	 kontextu	 zprávy	 byla	
informace,	 že	 putují	 po	 Cyrilometodějské	 stezce.	 Z	 informace	
od	paní	Martiny	Janochové	ze	Zlína,	která	řídí	stálý	sekretariát	
Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje,	z.	s.	p.	o.,	tak	
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	 Na	 jihovýchodním	 okraji	 Českomo-
ravské	 vrchoviny	 leží	 v	 Šerkovické	 kot-
lině	v	nadmořské	výšce	277	m	n.	m.	obec	
Lomnička.	Podlouhlé	údolí	je	ohraničeno	
Rejholcem,	 Lysou,	 Čimperkem	 a	 nejvý-
znamnější	horou	Květnicí.	Celková	rozlo-
ha	 obce	 je	 6,3	 km2.	 Obcí	 protéká	 potok	
Besének,	 který	měří	 17,2	km	a	 pramení	
v	 Sýkořské	 hornatině.	 Největším	 levo-
stranným	 přítokem	 Besénku	 je	 7,9	km	
dlouhý	 potok	 Lomnička.	 Z	 minulosti	 je	
známo	 několik	 případů,	 kdy	 vydatné	
srážky	v	oblasti	Sýkoře	způsobily	prudké	
a	bleskové	povodně	na	Besénku.
	 Dějiny	 Lomničky	 jsou	 spojeny	 s	 cis-
terciáckým	 klášterem	 Porta	 coeli	 zalo-
ženým	 královnou	 Konstancií	 Uherskou.	
Ta	 věnovala	 klášteru	 listinou	 vydanou	
6.	 června	 1235	 v	 Brně	 ves	 Lomnici	 (ná-
zev	se	postupně	měnil	Lominiz,	Lomnicz-
ka,	Lomnitschka,	Lomnička)	a	obdařila	ji	
také	stejnými	právy,	jaká	měl	sám	klášter	
od	svého	založení.	Lomnička	byla	v	držení	
kláštera	až	do	jeho	zrušení	roku	1782.
	 V	 obci	 se	 nachází	 kaple	 sv.	 Bedřicha	
(1756),	která	byla	v	roce	1852	nově	po-
stavena.	Na	kopci	Čimperku	byla	na	pa-
mátku	prusko-rakouské	srážky	u	Tišnova	
postavena	 roku	 1866	 boží	 muka.	 Upro-
střed	 obce	 stojí	 litinový	 kříž	 s	 Kristem,	
který	 je	 dílem	 hutě	 ve	 Štěpánově	 nad	
Svratkou.	Pochází	z	počátku	19.	století,	
v	roce	2018	byl	opraven	a	v	následujícím	
roce	vysvěcen.	V	roce	2020	byl	restauro-
ván	kamenný	kříž	při	 cestě	 z	Lomničky	
do	Jamného	a	Rohozce	(lidový	název	Růz-
cká	cesta).	
	 Škola	byla	v	Lomničce	již	na	počátku	
19.	století.	Nejdříve	se	vyučovalo	v	pas-

toušce,	 která	 byla	 koncem	 roku	 1804	
upravena	 na	 jednotřídku.	 Na	 stejném	
místě	 byla	 postavena	 škola	 nová,	 dnes	
se	zde	nachází	mateřská	škola.	Sbor	dob-
rovolných	 hasičů	 Lomnička	 byl	 založen	
roku	 1890	 a	 více	 než	 131	 let	 plní	 myš-
lenku	 svých	 zakladatelů.	 V	 současnosti	
akceschopnou	výjezdovou	jednotku	tvoří	
20	 členů.	 V	 roce	 1919	 byl	 v	 Lomničce	
založen	Sokol.	V	lednu	1924	se	v	hostin-
ci	 Na	 Hamrech	 konala	 valná	 hromada,	
na	které	byl	vytyčen	plán	výstavby	soko-
lovny	a	již	23.	srpna	téhož	roku	byla	nová	
sokolovna	 otevřena.	 V	 současné	 době	
se	 zde	 během	 týdne	 schází	 na	 150	 cvi-
čenců	 v	 různých	 sportovních	 oddílech.	
První	 ochotnické	 divadelní	 představení	
v	Lomničce	se	uskutečnilo	roku	1895.

Současnost
	 Kulturní	 i	 sportovní	 život	 v	 obci	 je	
bohatý.	 Nový	 rok	 začíná	 tříkrálovou	
sbírkou,	 po	 které	 následuje	 masopust.	
V	květnu	se	vydají	malí	 i	velcí	na	cestu	
Pohádkovým	 lesem,	 který	 je	 plný	 pře-
kvapení,	soutěží	a	nadpřirozených	bytos-
tí.	 Půlení	 prázdnin	 není	 určeno	 jen	 pro	
školáky,	ale	této	akce	se	s	chutí	zúčast-
ní	hlavně	ti	dospělí.	Babské	hody	v	září	
mají	 dlouholetou	 tradici.	 Vystupuje	 zde	
na	150	krojovaných	tanečnic	a	tanečníků	
a	program	je	zakončen	vystoupením	na-
šich	chlapů,	které	bývá	vždy	příjemným	
překvapením.	 V	 listopadu	 na	 výletišti	
přivítáme	naše	nejmenší	občánky	a	o	tý-
den	později	 se	na	stejném	místě	setkají	
senioři.	První	adventní	neděli	se	u	obec-
ního	úřadu	rozsvítí	vánoční	stromek	a	při	
poslechu	koled	si	všichni	užívají	předvá-

noční	 pohodu.	 Druhá	 prosincová	 neděle	
patří	ochotníkům,	kteří	již	několik	let	vy-
stupují	s	vlastní	adaptací	známých	pohá-
dek.	Poslední	den	v	roce	se	koná	tradiční	
Silvestrovský	běh	a	následuje	lampiono-
vý	průvod	zakončený	ohňostrojem.
	 V	 obci	 není	 žádný	 obchod,	 ale	 jeden-
krát	týdně	k	nám	dojíždí	prodejna	potra-
vin	z	Blanska	a	prodejna	masa	z	Bobrové.	
K	 slavnostním	 příležitostem	 nebo	 k	 ro-
dinným	oslavám	mohou	občané	využívat	
areál	u	požární	nádrže.	Na	obecním	úřadě	
je	otevřena	jednou	týdně	bohatě	zásobe-
ná	 místní	 knihovna	 a	 naši	 senioři	 mo-
hou	 studovat	 v	 konzultačním	 středisku	
na	Univerzitě	3.	věku.

	 V	 současné	 době	 jednáme	 se	 zástup-
ci	 cisterciáckého	 kláštera	 Porta	 coeli	
o	 možné	 směně	 pozemku,	 který	 klášter	
vlastní.	Pokud	se	náš	záměr	podaří,	obec	
získá	pozemek	obklopený	zelení,	kde	by	
v	 budoucnu	 mohlo	 vzniknout	 centrum	
obce	 s	 občanskou	 vybaveností,	 kterou	
si	 naši	 občané	 zaslouží.	 V	 příštím	 roce	
zrealizujeme	výstavbu	chodníku	od	křižo-
vatky	směrem	k	mateřské	škole,	v	další	
etapě	 se	 chystáme	 přidat	 chodník	 smě-
rem	na	Šerkovice.	Budoucnost	patří	ko-
munikačním	 technologiím	 a	 my	 budeme	
v	obci	pro	naše	občany	modernizovat	me-
talickou	síť	CETIN	doplněním	o	optickou	
síť.	Připojení	na	optickou	síť	bude	zdar-
ma	pro	celou	nemovitost.	Občané	budou	
moci	 využívat	 vysokorychlostní	 datové	
služby	 nebo	 služby	 vysokorychlostního	
přístupu	 k	 internetu,	 které	 jim	 umožní	
studium	nebo	práci	z	domu.
	 Mnoho	 lidí	 z	okolí	 využívá	cyklostez-
ku	procházející	naší	obcí.	Věříme,	že	obcí	
nebudou	jen	projíždět,	ale	že	se	zde	i	za-
staví,	zasportují	si,	občerství	se	a	odpoči-
nou	si	při	kulturním	zážitku.	Všichni	jsou	
zváni,	těšíme	se	na	vás.

	 Obec	 Černvír	 patří	 k	 nejstarším	 osa-
dám	na	východě	Českomoravské	vrchovi-
ny.	Leží	v	údolí	 řeky	Svratky	v	nadmoř-
ské	 výšce	 316	m,	 15	km	 JV	 od	 Bystřice	
nad	Pernštejnem	a	12	km	SZ	od	Tišnova.	
Do	roku	2005	spadala	do	Kraje	Vysočina,	
nyní	 patří	 administrativně	 k	 Jihomorav-
skému	 kraji.	 K	 1.	 1.	 2021	 zde	 žilo	 149	
obyvatel.	Za	 své	 jméno	dle	 tradice	obec	
vděčí	vodnímu	víru	v	hlubině	pod	skálou	
na „černé řece“	Švarcavě	(Schwarzau),	
jak	se	dříve	nazývala	řeka	Svratka.

Historie a památky
	 První	písemné	zprávy	o	Černvíru	jsou	
z	 r.	 1285,	 kdy	 je	 jako	 svědek	 v	 listině	
kláštera	 v	 Doubravníku	 uveden	 Milek	
z	Černvíru.	Rod	sídlil	na	hradě,	situova-
ném	na	ostrožně	nad	řekou	snad	od	po-
čátku	 13.	 stol.	 O	 samotné	 stavbě	 však	
existuje	minimum	písemných	zpráv	a	nic	
se	z	ní	nezachovalo.	V	roce	1364	byl	 již	
pustý	a	Černvír	byl	rozdělen	mezi	několik	
zemanů.	Jménem	jsou	známi	Filip	z	Čer-
nvíru,	Petr	z	Černvíru	a	jeho	bratr	Artleb	
z	Klečan.	Roku	1409	pak	Vilém	I.	z	Pern-
štejna	získal	část	obce	od	vdovy	Marké-
ty	z	Černvíru.	Později	k	pernštejnskému	
panství	připojil	i	zbytek	Černvíru.
	 Obci	dominují	dvě	historické	památky.	
Kostel Nanebevzetí Panny Marie,	 kte-
rý	patří	mezi	nejpozoruhodnější	sakrální	
stavby	v	Česku.	Stojí	 na	nejužší	 severní	
části	 skalního	 ostrohu	 nad	 řekou	 Svrat-
kou,	obklopen	úzkým	podkovovitým	hřbi-
tůvkem	 a	 prostranstvím	 před	 kostelem	
lemovaným	 ze	 západní	 strany	 prastarý-
mi	lipami.	Jádro	kostela	tvoří	pozdně	ro-
mánská	 svatyně	 se	 západní	 a	 východní	
apsidou	z	1.	pol.	13.	stol.	 Jde	o	původní	
hradní	 kostel.	 Postaven	 byl	 již	 kolem	
roku	 1228	 a	 vnitřní	 omítky	 zdobí	 gotic-

ké	 nástěnné	 fresky.	 Představují	 Naroze-
ní	Páně,	Poslední	 večeři,	Umučení	Páně	
a	Poslední	soud.	Objevil	je	kostelník	pan	
Fafílek	až	v	roce	1969.	Součástí	fresek	je	
i	erb	se	třemi	rybami,	znak	rodu.	V	1.	pol.	
14.	století	byla	na	severní	straně	přistavě-
na	sakristie	čtvercového	půdorysu,	na	již-
ní	straně	obdélníková	loď	dostavěná	kon-
cem	17.	století	barokně.	Vstupní	průčelí	
lodi	kostela	má	tak	monumentální	štít.	
	 Přes	 řeku	 Svratku	 se	 klene	 unikátní	
krytý	 dřevěný	 most.	 Je	 to	 ukázka	 lido-
vé	 architektury	 a	 je	 nejstarším	 krytým 
dřevěným mostem	 na	 Moravě.	 Dlouhý	
35	m	 byl	 postaven	 v	 roce	 1718.	 Nosná	
konstrukce	 je	doposud	 téměř	celá	 z	pů-
vodního	jedlového	a	místy	dubového	dře-
va.	Veřejné	dopravě	sloužil	do	roku	1954.	
V	posledních	letech	bylo	provedeno	nové	
zastřešení	dřevěným	šindelem.	
	 Dle	 zachované	pověsti	byla	v	 r.	1848	
na	 počest	 zrušení	 roboty	 zasazena	 lípa,	
která	se	nachází	u	původní	selské used-
losti č. p. 5	ve	středu	vesnice.	

Současnost obce 
	 Od	 roku	 2007	 je	 Černvír	 zakládající	
obcí	 Mikroregionu Pernštejn,	 spolu-
pracuje	s	MAS	Zubří země	a	je	součástí	
Destinační	 společnosti	 Koruna Vysoči-
ny.	 Obcí	 prochází	 třetí	 z	 tras	 naučných 
stezek okolo Pernštejna.	
	 Nejvýznamnější	 kulturní	 akcí	 obce	
jsou	 krojované	 Tradiční černvírské 
hody,	které	se	slaví	při	poutní	slavnosti	
Nanebevzetí	 P.	 Marie	 (15.	 srpna).	 Oblí-
benou	každoroční	akcí	je	Maškarní bál,	
Pálení čarodějnic,	 výlet	 na	 Den dětí,	
Rozsvícení vánočního stromu,	 Miku-
lášská nadílka	i	společné	Silvestrovské 
posezení	v	kulturním	domě.	

	 Obec	 nemá	 vlastní	 školu,	 obchod	 ani	
zdravotnické	 zařízení.	 Veškerý	 servis	 je	
ovšem	dostupný	v	kilometr	vzdálené	Ne-
dvědici.	V	současnosti	proto	probíhá	vý-
stavba	nového chodníku pro pěší,	který	
spojí	obě	naše	obce	a	umožní	tak	zvýšení	
bezpečnosti	při	cestách.	
	 V	měsíci	červenci	2021	proběhla	v	ně-
kolika	etapách	instalace nově restauro-
vaného pomníku padlých.	 Pomník	 byl	
postaven	v	roce	1934,	vytvořen	místním	
kamenosochařem	Janem	Jakešem.	V	roce	
1960	byla	odhalena	pamětní	deska	obě-
tem	 2.	 světové	 války.	 K	 osmi	 jménům	
obětí	 první	 světové	 války	 přibyla	 další	
dvě	 jména.	 Nyní	 provedla	 rekonstrukci	
pomníku	 kamenická	 firma	 Pavla	 Cvrka-
la	z	Nedvědice,	a	 to	od	nových	základů,	
vyčištění	 a	 vyzlacení	 vlastního	pomníku	
s	nově	vyrytým	státním	znakem	i	novou	
pamětní	 deskou.	 Byla	 provedena	 jed-
notná	 zahradní	 úprava	 okolí	 pomníku	
a	opraveno	a	natřeno	oplocení.	
	 Od	září	2020	byl	zahájen	provoz	kni-
hoboudy Černvír,	 umístěné	 v	 čekárně	
autobusové	 zastávky	 u	 starého	 mostu.	
V	červnu	2021	byla	knihobouda	vzhledem	
k	velkému	množství	přírůstků	a	pozitiv-
ním	ohlasům	uživatelů	doplněna	dalšími	
regály	 a	 vybavením	 (garnýže	 a	 záclony,	
propagační	 materiály,	 květinová	 výzdo-
ba).	V	současné	době	má	knihobouda	cca	
3	 500	 svazků	 knih	 a	 je	 otevřena	 denně	
od	8.00	do	20.00	hod.

Zajímavosti
	 Černvír	si	zahrál	opakovaně	v	seriálu	
Četnické humoresky.	 Konkrétně	 used-
lost	 č.	 p.	 2	 posloužila	 za	 statek	 rodiny	
Uhlířů,	odkud	pocházela	kuchařka	Andě-
la,	hned	ve	třech	dílech.	V	díle	Grunt	se	
točila	scéna	před	černvírským	kostelem.	
	 Za	pozornost	stojí	v	létě	přístupné	sou-
kromé	Fantasy muzeum	manželů	Krišto-
fových	v	domě	č.	p.	30.	Můžete	zhlédnout	
fantasy	 plastiky	 inspirované	 dílem	 Jule-
se	Verna,	Karla	Zemana	a	Karla	Čapka.	
Plastiky	jsou	vytvořeny	výhradně	z	indu-
striálního	odpadu.

Foto:	archiv	obce

tišnovskotišnovsko

čerNVír
Josef Vojta, starosta obce

lOmNIčKA
Helena Součková, starostka obce

Dřevěný most z roku 1718.

Kaple sv. Bedřicha a škola.
Foto: Mirek Zavadil

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Zimní panorama obce. Foto: Václav Kappel

Černvírské děti při rozsvícení vánočního 
stromu.
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	 V	 září	 se	 Klub	 Čas	
zapojil	do	celorepubliko-

vého	Týdne	nízkoprahových	klubů.	V	Tiš-
nově	 i	Lomnici	proběhly	dny	otevřených	
dveří	i	výstavy	fotografií	na	náměstích.	
	 Pro	5.	a	6.	ročníky	místních	základních	
škol	 jsme	 zrealizovali	 zážitkové	 exkurze	
s	preventivním	laděním.	Celý	klubový	tým	
se	 prostřednictvím	 aktivně	 stráveného	
společného	 času	 snažil	 dětem	 představit	
službu	nízkoprahového	zařízení	a	bezpeč-
ný	prostor	klubu,	aby	děti	věděly,	že	služba	
tohoto	typu	existuje	a	je	tu	právě	pro	ně.	
	 Třídní	kolektivy	dětí	u	nás	zažily	žong-
lování,	možnost	 opřít	 se	 o	nás	na	 slack	
line	nebo	si	vyzdobit	perníčky	naším	 lo-
gem.	 V	 rámci	 preventivní	 aktivity	 jsme	
se	zaměřili	na	dětem	tak	blízké	prostředí	
on-line	 světa	 a	 sociálních	 sítí.	 Zamýšle-
li	 jsme	 se	 a	 diskutovali	 nad	 rizikovostí	
otázek	 pokládaných	 často	 neznámými	
lidmi	 ve	 virtuálním	 světě.	 Celkem	 jsme	
se	během	exkurzí	seznámili	s	215	dětmi	
místních	škol	a	21	učitelů	poznalo	naše	
prostory	a	způsob	práce	s	dětmi.	

	 V	 zážitkových	 exkurzích	 chceme	 po-
kračovat,	čekají	nás	třídy,	na	které	se	bě-
hem	Týdne	nízkoprahů	nedostalo,	a	také	
studenti	místních	středních	škol.	
	 Děkujeme	 všem	 pedagogům	 i	 dětem	
a	těšíme	se,	že	budeme	v	naší	spolupráci	při	
dalších	zajímavých	projektech	pokračovat.

Teplé obědy i notebooky pro doučování
	 Zapojujeme	 se	 do	 projektů	 i	 sbírek,	
které	nám	umožňují	pomáhat	dětem	za-
žívajícím	nerovné	podmínky.

	

	 Z	 prostředků	 projektu	 podpořeného	
NROS	z	programu	OD	Tesco	Vy	rozhodu-
jete,	 my	 pomáháme,	 jsme	 mohli	 zajistit	
školní	 obědy	 šesti	 dětem	 místních	 zá-
kladních	škol	a	za	finance	z	veřejné	sbír-
ky	Charity	ČR	„Na	vlně	pomoci	proti	bez-
moci“	 jsme	 pořídili	 notebooky	 pro	 děti,	
které	 se	 v	 důsledku	 covidové	 epidemie	
a	omezeného	přístupu	k	počítači	v	době	
distanční	 výuky	 dostaly	 oproti	 spolužá-
kům	do	značné	nevýhody.	Chceme	jim	tak	
usnadnit	doučování	i	další	studium.	

Nízkoprahové	zařízení	pro	děti	a	mládež	–	
Klub	Čas	je:
	 –	spolufinancováno	Jihomoravským	krajem
	 –		realizováno	za	finanční	podpory	města	Tiš-

nova
	 –		spolufinancováno	z	prostředků	EU

	 Je	 to	 měsíc,	 co	 jsme	 zahájili	 cvičení	
Lokomoce	 v	 tělocvičně	 ZŠ	 Smíškova.	
Díky	 spolupráci	 se	 ZŠ	 jsme	 zakoupili	
společně	nové	cvičební	pomůcky	z	certi-
fikovaného	 obchodu	 Diony	 sport,	 který	
se	 zaměřuje	 na	 cvičební	 prvky	 určené	
ke	gymnastice.	Díky	těmto	vychytávkám	
a	 skvělým	 materiálům	 mohou	 děti	 tré-
novat	 správné	 techniky	 stojky,	 kotrmel-
ce,	 přeskoku	 a	 šplhu.	 Máme	 obrovskou	
radost,	 že	 se	 tyto	 prvky	 pořídily	 a	 děti	
na	nich	moc	rády	cvičí.	Propojení	 lekto-
rek	pohybu	a	fyzioterapeutky	je	při	cviče-
ní	velmi	prospěšné,	holky	mají	větší	kom-
petence	na	nácvik	gymnastických	prvků,	
já	zase	hlídám	a	hravou	formou	zapojuji	
prvky	fyzioterapie	a	koordinace	těla	v	po-
hybu.	 Rozvržení	 tréninkové	 jednotky	 je	
vždy	 krásně	 propracované,	 začínáme	
aktivně	 aerobně,	 následuje	 koordinace	

a	hry	na	různá	zvířátka,	které	potencují	
funkční	 oporu	 o	 horní	 končetiny,	 správ-
nou	 osu	 dolních	 končetin	 nebo	 pohybli-
vost	pánve.	Prostřední	část	je	zaměřená	
na	gymnastiku	a	využití	nářadí.	Koncová	
část	je	cílená	na	koordinační	hry	a	zapo-

jení	periferních	vjemů,	přemýšlivost,	sou-
těživost.
	 Ráda	 bych	 ještě	 z	 mé	 strany	 zmínila	
cvičení,	 které	 vedu	 pro	 aktivní	 seniory	
55+.	 Skupinka	 je	 zatím	 menší,	 ale	 zato	
cílenější	 na	 potřeby	 konkrétních	 účast-
níků.	Pokud	byste	se	chtěli	ještě	zapojit	
nebo	dorazit	na	první	ukázkovou	hodinu,	
moc	ráda	vás	uvidím.	Vnímám,	že	pohyb	
se	 u	 starších	 lidí	 vytrácí	 a	 sám	 člověk	
málokdy	najde	prostor	a	chuť	si	zacvičit,	
proto	 je	skupinové	cvičení	určitou	moti-
vací	i	rutinou,	na	kterou	se	rychle	zvyká	
a	která	vás	„dokope“	se	pohnout.	Bez	bo-
lesti	 v	 pohybu,	 to	 chceme	 určitě	 každý,	
ale	 je	důležité	pro	to	něco	aktivně	dělat	
–	stačí	sebrat	odvahu.

www.lokomoce.eu
krouzkytisnov@lokomoce.eu

	 První	 celý	 červencový	 víkend	 patří	
každoročně	 radioamatérům	 v	 předvede-
ní	 schopnosti	 k	 navázání	 maximálního	
počtu	spojení	v	rámci	celé	Evropy	v	pás-
mech	velmi	krátkých	vln.
	 Tišnovská	 kolektivní	 stanice	 s	 vola-
cím	znakem	OK2KEA	ani	v	letošním	roce	
nezůstala	stranou	tohoto	dění	a	aktivně	
se	 zapojila	 do	 uvedeného	 sportovního	
zápolení.	 Dvojici	 operátorů	 ve	 složení	
Ing.	 Aleš	 Raus	 a	 Ing.	 Vítězslav	 Vala	 se	
podařilo	 v	 této	 soutěži	 dosáhnout	 podle	
předběžných	 výsledků	 11.	 místo	 z	 cel-
kového	 počtu	 68	 hodnocených	 stanic	
v	rámci	České	republiky	v	kategorii	více	
operátorů	v	pásmu	145	MHz.	V	počtu	486	
navázaných	spojení	za	dobu	24	hodin	to	
představuje	v	průměru	303	km	překlenu-

té	vzdálenosti	na	 jedno	spojení	mezi	vy-
sílací	a	přijímací	stanicí.	Přitom	nejdelší	
spojení	bylo	na	vzdálenost	919	km	s	bul-
harskou	 radiostanicí	 s	 volacím	 znakem	
LZ4BF,	 která	 měla	 daleko	 výhodnější	
podmínky	soudě	podle	použitého	anténní-
ho	vybavení	–	viz	přiložený	snímek.	Naše	
kolektivní	stanice	vysílala	do	dvoupatro-
vé	antény	na	stožáru	ve	výšce	15	m	nad	
zemí	 s	 výkonem	 koncového	 stupně	 800	
watt.	Zbývá	jen	podotknout,	že	dosažené	
výsledky	radioklubu	v	počtu	navázaných	
spojení	a	tím	i	jejich	celkové	bodové	hod-
noty	se	rok	od	roku	stále	zlepšují.
	 V	 současné	 době	 má	 náš	 radioklub	
jen	jedenáct	členů	s	věkovým	průměrem	
65	roků.	Uvítáme,	když	kdokoliv	projeví	
zájem	o	naši	činnost	a	případně	se	přihlásí	

do	našich	pomalu	stárnoucích	řad.	Infor-
mace	mohou	být	poskytnuty	na	e-mailové	
adrese:	josef-stryk@seznam.cz,	případně	
na	telefonním	čísle	728	329	844.

Naše léto v Tišnově 
	 Ahoj,	lidé	z	Tišnova!	Jsou	tu	opět	dob-
rovolníci;	tentokrát	s	jiným	příběhem	pro	
vás	čtenáře!
	 Cestujme	 zpět	 v	 čase	 –	 dva	 měsíce	
zpátky	 do	 letních	 prázdnin.	 Během	 čer-
vence	a	srpna	2021	nabízela	naše	hostu-
jící	 organizace,	 spolek	 Hnízdo,	 pro	 děti	
mnoho	druhů	letních	táborů:	od	umělec-
kých	a	sportovních	až	po	lesní	tábory.
	 Děti	 a	 my	 jsme	 měly	 možnost	 zažít	
mnoho	 nových	 věcí.	 Zkoumaly	 jsme	 náš	
talent	i	přírodu	na	Tišnovsku,	experimen-
tovaly	se	svými	smysly	a	orientací,	vytvá-
řely	si	vlastní	příběhy	a	loutky,	trénovaly	
spoustu	 sportů	 jako	 týmy	 i	 jednotlivci,	

spaly	 pod	 hvězdami	 a	 ze	 všech	 táborů	
máme	úžasné	vzpomínky	na	společný	čas.
	 Jsme	 nadšené,	 že	 jsme	 toho	 součás-
tí,	 a	 jsme	 velmi	 vděčné	 spolku	 Hnízdo	
za	všechny	zážitky,	které	nám	od	prvního	
dne	pobytu	v	Tišnově	stále	nabízí!

Naše země:
Řecko a Španělsko v Tišnově
	 Když	končily	prázdniny,	očekávaly	jsme	
s	nadšením	začátek	nového	školního	roku.	
	 Hned	 v	 září	 jsme	 měly	 totiž	 možnost	
představit	 naše	 rodné	 země.	 Dvě	 z	 nás	
jsou	z	Řecka	a	dvě	ze	Španělska.	Hned	
na	začátku	září	byla	naše	první	prezenta-
ce	o	Řecku.	Nabízely	jsme	typické	řecké	

jídlo	(τυροπιτάκια και σπανακοπιτάκια 
–	malé	koláčky	s	fetou	a/nebo	špenátem)	
a	řeckou	tradiční	kávu.	Podělily	jsme	se	
o	mnoho	zajímavých	faktů	o	Řecku	a	za-
tančily	jsme	tradiční	řecké	tance.
	 Ke	 konci	 měsíce	 jsme	 měly	 španěl-
skou	prezentaci.	Nabídly	jsme	tortilla	de	
patatas	 (opečenou	 omeletu	 z	 brambor)	
a	 gaspacho	 (studenou	 rajčatovo-okur-
kovou	 polévku).	 Sdílely	 jsme	 neobvyklá	
fakta	o	Španělsku	 i	 typické	 fráze,	které	
u	nás	říkáme.
	 Byly	to	krásné	slavnosti	ve	velmi	pří-
jemném	 mezikulturním	 prostředí,	 které	
si	všichni	užívali.

Foto:	archiv	spolku

Letní	tábory	2021	organizova-
né	 spolkem	 Hnízdo	 byly	 pod-
pořeny	MŠMT.

Pobyt	 i	 aktivity	 zahra-
ničních	 dobrovolnic	

na	Tišnovsku	umožňuje	grant	Evropského	sboru	
solidarity	financovaný	EU.	Hnízdo	–	spolek	pro	
komunitní	vzdělávání	je	jeho	koordinující	i	hos-
tující	organizací	od	roku	2018.

spolkový životspolkový život

pOlNí deN V OK2KeA
Josef Stryk

TIŠNOV HOSTí zAHrANIčNí dOBrOVOlNíKY
Fani Siopi, Nerea Enriquez, Angela Castano, Afroditi Sevastiadou

Anténa radioamatéra. Foto: archiv spolku

Z letních dobrovolnických táborů. Z letních dobrovolnických táborů.

OTeVřeNO prO VŠecHNY – zážITKOVÉ eXKurze
Zuzana Učňová

NOVÉ ImpulzY S NOVým VYBAVeNím
Martina Haklová

Pomůcky zakoupené společně se ZŠ.
Foto: Martina Haklová

Zdobení perníčků při exkurzích.
Foto: archiv NZDM Klub Čas
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	 V	 sobotu	 9.	 října	 pokračovala	 tradice	
nejznámějšího	 tišnovského	 dálkového	 po-
chodu	 Tišnovská	 padesátka	 již	 51.	 roční-
kem.	Celková	účast	byla	878 turistů,	což	
je	 tedy	 oproti	 loňským	 916	 o	 něco	 méně	
(vloni	ale	nebyl	téměř	žádný	pochod),	takže	
letos	jsme	měli	opět	velmi	dobrou	účast,	se	
kterou	jsme	počítali	při	přípravě	např.	ob-
čerstvení	na	trasách,	map	apod.	

	

Připraveno	bylo	osm	tras,	nejvíce	se	šlo	
na	 T15,	 kterou	 prošlo	 199 účastníků,	
a	 na	 T19,	 kde	 jsme	 zaznamenali	 190 
účastníků.	 Trasu	 pro	 děti	 a	 s	 kočárky	
na	8 km	šlo	154 účastníků.	Na	nejdelší	
pěší	50 km	trase	bylo	54 lidí.	Na	kolech	
trasy	pro	cyklisty	projelo	celkem	88	cyk-
listů.

	

Celkově	 se	 do	 akce	 zapojilo	 41	 členů	
našeho	 KČT	 a	 dva	 dobrovolníci.	 Všem	
účastníkům	 i	 organizátorům	 patří	 velké	
ocenění	a	poděkování	za	zájem	i	věrnost	
této	naší	proslavené	turistické	akci.	
	 52. ročník Tišnovské padesátky	 se	
uskuteční	8. října 2022.

spolkový život

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

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

Jambora

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

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

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

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

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

Více	o	soutěži	na	www.tictisnov.cz.
foTosouTěž o Ceny

fotosoutěž o ceny ZÍSKEJ PEXESO!

51. ročník tišnovské padesátky
František Mach

Účastníci 51. ročníku Tišnovské padesátky.  Foto: František Mach, KČT
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	 Spolek	Art	Periscope	a	OÚ	Malhostovice	
pořádají	 v	prostorách	 restaurace	Na	Skle-
níku	 výstavu obrazů a fotografií Petra 
Rampuly,	 u	 příležitosti	 jeho	 životního	 ju-
bilea.	 Akce	 se	 uskuteční	 ve	 dnech	 6.–7. 
listopadu	a	zahájena	bude	v	sobotu	6.	lis-
topadu	ve	14	hodin.	V	doprovodném	pořadu	
vystoupí	 cimbalistka	 Broňka	 Schoříková	
a	dále	Hanka	Cvrkalová,	Aleš	Bojanovský	
a	Jiří	Helán.	Bohaté	občerstvení	je	zajištěno.
	 Výtvarná	tvorba	Petra	Rampuly	má	dvě	
období:	 před	 vážným	 onemocněním,	 kdy	
začal	 intenzivně	 malovat	 od	 roku	 2000,	
a	 po	 onemocnění,	 kdy	 se	 malování	 stalo	
jedinou	 možností	 seberealizace.	 Výstava	
zahrnuje	průřez	jeho	tvorbou,	tzn.	od	reali-
stických	obrázků	krajiny	a	zátiší	až	po	zjed-
nodušenou	 malbu	 s	 nádechem	 abstrakce.	
Vystaveno	bude	více	jak	třicet	obrazů.

	 Petr	Rampula	byl	 znám	více	 jako	cy-
klista,	 protože	 po	 ukončení	 své	 závodní	
činnosti	působil	jako	úspěšný	trenér	a	vy-
choval	celou	řadu	špičkových	závodníků.	
Dodnes	má	v	cyklistice	řadu	přátel,	a	tak	
na	vernisáži	přislíbili	účast	 i	olympijský	
vítěz	Jiří	Daler,	vítěz	ZM	Jan	Smolík,	bý-
valý	československý	reprezentant	Rudolf	
Lábus	a	řada	dalších	cyklistů	z	Brna.	Vý-
stava	 bude	 zahrnovat	 i	 fotografie	 z	 této	
činnosti	našeho	jubilanta.	Pro	cyklistické	
„fajnšmekry“	bude	připraveno	i	jedno	vel-
ké	překvapení.
	 Poděkování	 patří	 všem	 sponzorům,	
kteří	 ochotně	 přispěli	 na	 tuto	 zajíma-
vou	 akci.	 Byli	 to:	 manželé	 Vojancovi,	
Ing.	 Petr	 Pokorný,	 Ing.	 Karel	 Souček,	
obec	Malhostovice,	město	Tišnov,	JICOM,	
ELKOV,	KORAL,	VITAR,	Tišnovské	pivo,	

KVASAR	a	Art	Periscope.	Zájemci,	kteří	
nestihnou	 sobotní	 termín,	 si	 mohou	 vý-
stavu	prohlédnout	v	neděli	7.	11.	v	době	
od	 10	 do	 17	 hodin.	 Jménem	 pořadatelů	
vás	 všechny	 srdečně	 zvu	 na	 tuto	 netra-
diční	výstavu.

Kde vás políbila múza výtvarného umě-
ní? K malbě jste se dostal už v dětství?
Mne	hlavně	zaujal	pan	učitel	Leoš	Malec.	
Díky	 jeho	 výtvarné	 výchově	 a	 besedám	
o	umění,	kde	nám	ukazoval	obrazy	a	vy-
světloval	je.	Jeho	pečlivost	byla	úplně	oje-
dinělá.	I	když	jsem	potom	fungoval	jako	
učitel,	 používal	 jsem	 stejnou	 metodiku,	
jak	 jsem	se	 to	od	něj	naučil.	Když	 jsem	
byl	 potom	 v	 důchodu,	 chodili	 za	 mnou	
žáci,	 kteří	 měli	 dělat	 talentové	 zkoušky	
na	 umělecké	 školy,	 kde	 byla	 výtvarka.	
Bylo	 zajímavé,	 že	 někteří	 to	 brali	 velmi	
zodpovědně,	 ale	 některé	 to	 nebavilo,	
a	přesto	se	na	tu	výtvarku	hlásili.	

Kterého svého díla si zvláště vážíte? 
Vážím	si	tohoto	portrétu	mého	spolužáka	
Vlastimila	 Zábranského.	 Už	 sice	 nežije,	
ale	v	poslední	době	to	byl	jeden	z	nejvý-
znamnějších	výtvarníků	v	Brně.	A	vážím	
si	přístupu	pana	Bohdana	Laciny	z	Tišno-
va,	který	mě	měl	z	kresby	a	malby.	Toho	
jsem	 vždy	 obdivoval,	 ale	 protože	 to	 byl	
trochu	 surrealista,	 tak	 kvůli	 tomu	 byl	
přeložen	z	pražské	Akademie	výtvarných	
umění	na	obyčejný	„pajdák“	do	Brna.	
Osobně	 jsem	maloval	hlavně	zátiší.	Pak	
jsem	se	pustil	do	krajiny	a	různých	věcí.	
Řada	obrazů	tvořící	z	pokoje	pana	Ram-
puly	 malou	 galerii	 hýří	 barvami	 a	 abs-
traktními	 tvary.	 Za	 obsahem	 obrazů	 ale	

oko	 výtvarníka	 vidí	 účel	 a	 záměr.	 Ano,	
mám	 rád	 a	 často	maluji	 i	 fantazie.	 Pro-
blém	je,	že	když	mě	postihla	mozková	pří-
hoda,	musel	jsem	se	prakticky	učit	malo-
vat	znovu.	Ale	jako	dříve	už	to	nejde.	

Jak se umělec a výtvarník k cyklistice 
dostal?
Cyklistice	 jsem	propadl,	když	 jsem	 jako	
kluk	jel	sám	na	etapu	Závodu	míru	Pra-
ha–Brno.	Jel	jsem	se	na	to	podívat	do	Li-
půvky	 na	 vypůjčeném	 dámském	 kole.	
A	 když	 jsem	 tam	 viděl	 Jana	 Kubra,	 jak	
jede	v	modrým	dresu	s	bílou	holubičkou	
do	kopce	z	Lažan	k	Lipůvce,	viděl	 jsem	

špinavého	 a	 opáleného	 člověka,	 který	
jede	až	z	Prahy	a	vyhrál	etapu	do	Brna,	
tak	jsem	si	řekl:	„Toto	musím	dělat!“	To	
mi	bylo	jedenáct	let.	
	 Na	 vesnici	 jsme	 měli	 přímo	 před	 do-
mem	 hřiště	 a	 byli	 tu	 starší	 kluci,	 Pepa	
Mrkos	 a	 Mirek	 Junec,	 kteří	 nás	 vedli	
ke	 sportu.	 Ti	 nám	 organizovali	 sportov-
ní	život.	Bylo	nás	tak	dvanáct	až	patnáct	
a	každý	den	jsme	hráli	venku,	v	létě	fot-
bal,	 v	 zimě	 hokej.	 Otec	 mě	 podporoval,	
jezdil	na	mopedu	se	mnou	na	závody.	Ma-
minka,	ta	měla	vždycky	strach,	kde	budu	
odřený.	 Manželka	 ze	 mě	 pak	 byla	 díky	
sportu	spíš	nešťastná	a	 je	obdivuhodné,	
co	se	mnou	vydržela,	když	jsem	putoval	
po	závodech.

Děkujeme za Váš čas i odpovědi.

	 O	 dalších	 příbězích	 a	 hlavně	 celé	 slavné	
historii	mládežnické	silniční	cyklistiky	na	Tiš-
novsku	z	archívů	Petra	Rampuly	a	cyklistic-
kého	 oddílu	 TJ	 MEZ	 Drásov	 připravuje	 re-
dakce	rozsáhlejší	článek	na	zimní	měsíce.
	 i	 přes	 zdravotní	 omezení,	 kterým	 musí	
nyní	Petr	Rampula	čelit,	 je	obdivuhodným	
příkladem	člověka,	který	svůj	bohatý	život	
uměl	a	stále	umí	naplnit	barvami	a	příběhy,	
díky	 nimž	 si	 jej	 rádi	 připomínají	 druhové	
i	žáci	ze	školního,	uměleckého	i	sportovního	
světa.

	 Petr Rampula	 (*1942),	 malhostovic-
ký	 rodák	 a	 celoživotní	 učitel,	 výtvarník	
a	cyklista	oslaví	na	konci	října	80.	naro-
zeniny.	U	příležitosti	jeho	životního	jubi-
lea	a	spolu	s	pozvánkou	spolku	Art	Peris-
cope	na	výstavu	jeho	obrazů	v	restauraci	
Skleník	 v	 Tišnově	 si	 dovolila	 redakce	
Tišnovských	novin	položit	pár	otázek.	

Pane Rampulo, můžete našim čtená-
řům přiblížit své životní kořeny? Jaké 
je Vaše vzdělání a povolání? 
Já	 jsem	 se	 narodil	 v	 Malhostovicích	
a	většinu	svého	života	jsem	tady	i	prožil.	
Absolvoval	 jsem	 tišnovské	 gymnázium	
a	 pak	 jsem	 vystudoval	 Pedagogickou	
školu	 při	 Přírodovědecké	 fakultě	 UJEP	
v	Brně.	Tu	jsem	končil	v	roce	1960.	Stu-
dium	to	bylo	trochu	specifické	oproti	sou-
časnému.	Tehdy	bylo	nedostatek	kantorů	
na	II.	stupeň	základních	škol,	tak	se	ote-
vřela	 tato	škola,	která	zhustila	 studium	
do	dvou	let	včetně	státnic.	Škola	neměla	
dlouhého	trvání,	já	jsem	byl	její	poslední	
absolvent.	 Poté	 už	 vznikly	 pedagogické	
instituty,	 které	 měly	 studium	 čtyřleté.	
Naše	 studium	 bylo	 náročné,	 do	 školy	
jsme	chodili	 prakticky	od	 rána	do	 veče-
ra.	Přednášky	nám	začínaly	v	sedm	ráno	
a	domů	jsem	se	vracel	večer.	

Po škole jste se tedy věnoval učitelské 
profesi…
Začínal	jsem	v	Kralovicích,	na	okrese	Pl-
zeň-sever.	My	 totiž	museli	před	přijetím	
do	 pedagogické	 školy	 podepsat,	 že	 při-
jmeme	zaměstnání,	kde	bude	stát	potře-
bovat.	 Tak	 jsem	 se	 dostal	 na	 Plzeňsko.	
I	 moje	 kolegyně	 byly	 např.	 v	 Pyšelích	
nebo	 v	 Kyselce	 na	 Karlovarsku,	 takže	
jsem	je	mohl	občas	přijet	na	kole	navští-
vit.	Ve	škole	 jsem	byl	 jen	půl	 roku,	pak	
jsem	odešel	na	vojnu.	

Vojenská služba bylo zajímavé období 
V	 armádě	 jsem	 nastoupil	 k	 železničá-
řům,	 což	 byli	 potomci	 dřívějších	 PTP	
(pomocných	 technických	 praporů,	 kam	
byly	 přidělovány	 politicky	 nepohodlné	
osoby	 –	 pozn.	 red.),	 a	 tak	 jsem	 hlavně	
vedle	vojenského	výcviku	stavěl	železni-
ce.	Stavěli	jsme	spojku	Litovel–Červenka	

a	také	jsme	byli	ve	Východoslovenských	
železárnách	 v	 Košicích.	 Práci	 jsme	 ale	
placenou	 neměli,	 dostávali	 jsme	 jen	 ob-
vyklý	vojenský	žold.	Měl	jsem	ale	štěstí,	
že	 kromě	 poddůstojnické	 školy	 jsem	 se	
díky	armádě	dostal	 ve	Valašském	Mezi-
říčí	i	do	cyklistického	oddílu	Dukla,	kde	
jsem	 mohl	 jezdit	 na	 kole	 a	 sportovat.	
Všechno	 jsme	 nafasovali	 a	 každé	 odpo-
ledne	jsme	měli	volno	na	trénink.	Takže	
jsem	mohl	pokračovat	ve	sportu,	na	kte-
rý	 jsem	 předtím	 na	 pedagogické	 škole	
vůbec	neměl	čas.	

Od vojny už jste ale učiteloval tady, 
takříkajíc doma, na Tišnovsku? 
Po	vojně	mi	místní	 funkcionář	 z	 okresu	
sehnal	místo	v	Deblíně.	Tak	jsem	tam	na-
stoupil	a	učil	jsem	tu	osm	let.	Každý	den	
jsem	jezdil	do	školy	na	kole	se	svým	ka-
marádem	 Karlem	 Šudákem,	 který	 jezdil	
do	Nedvědice	a	potom	do	Žďáru.	Tak	jsme	
se	 vždycky	 v	 Tišnově	 rozdělili,	 a	 když	
jsem	neměl	první	hodiny	já,	tak	jsem	jel	
s	ním,	a	když	neměl	on,	tak	jel	se	mnou.	
Anebo	jsem	mu	odpoledne	jezdil	naproti	
na	Křižanov,	abych	toho	najezdil	víc.	Tak	
jsme	vlastně	trénovali.	Nakonec	jsem	se	
jako	učitel	dostal	do	Drásova	díky	 ředi-

teli	p.	Kopečkovi.	A	v	Drásově	 jsem	zů-
stal	 až	 do	 penze.	 Neodpustím	 si	 milou	
poznámku:	každé	ráno	před	půl	sedmou	
jsme	 jezdili	 na	 kole	 kolem	 drásovské	
drůbežárny,	 kde	 se	 dvě	 dívky	 chystaly	
do	školy	a	říkaly:	„Musíme	dělat,	učitelé	
už	jedou.“	Jedna	z	nich	je	moje	manželka.	
Moje	specializace	pro	II.	stupeň	byla	ma-
tematika	 a	 výtvarná	 výchova.	 A	 pocho-
pitelně	 jako	mladý	učitel	 jsem	taky	měl	
tělocvik.	Dělal	jsem	i	výchovného	porad-
ce	a	skončil	jsem	jako	zástupce	ředitele.	
Přesluhoval	jsem	jen	rok.	Pak	jsem	cho-
dil	 vypomáhat	 Karlu	 Šudákovi	 na	 osmi-
letku	do	Tišnova	učit	matematiku	v	osmé	
třídě.

Máte tedy za sebou bohatou učitelskou 
kariéru. Co vzpomínka na nějakého za-
jímavého žáka? 
Doktor	Bednář	z	Deblína	tehdy	jako	pá-
ťák,	 když	 bylo	 venku	 30	cm	 sněhu	 a	 já	
ten	kopec	od	staré	školy	sjížděl	na	kole,	
na	mě	volal:	„Vole,	kde	máš	lyže?“,	uvo-
zuje	 pan	 Rampula	 svou	 vzpomínkovou	
pasáž	 s	 úsměvem.	 Další	 zajímavou	 věcí	
bylo,	 že	 jsem	byl	 třídním	budoucího	mi-
stra	 světa	 v	 cyklistice	 Miroslava	 Junce	
z	Malhostovic,	který	v	 roce	1977	získal	
titul	 mezi	 juniory	 v	 dráhové	 cyklistice.	
Mou	 další	 zajímavou	 žákyní	 byla	 minis-
tryně	 financí	 Alena	 Schillerová.	 K	 drá-
sovským	 žákům	samozřejmě	 taky	 patřil	
Michal	 Hašek,	 někdejší	 jihomoravský	
hejtman.	Mistr	světa	v	krasojízdě	Arnošt	
Pokorný.	 Krasojezdecká	 dvojice	 Edita	
Jelínková	a	Lenka	Kosová,	druhé	na	mis-
trovství	 světa.	 Juniorští	 reprezentanti	
v	 cyklistice	 Josef	 Zavřel,	 Luboš	 Zavřel,	
Vladimír	 Procházka	 a	 Marek	 Rampula.	
Olympijský	 vítěz	 František	 Štambachr,	
držitel	zlaté	medaile	z	fotbalového	turna-
je	 z	 letních	 olympijských	 her	 v	 Moskvě	
z	r.	1980	a	mistr	Evropy	z	r.	1976.	Atlet	
Miroslav	 Jůza,	 juniorský	 evropský	 re-
kordman	na	kilometru	a	medailista	z	ev-
ropských	halových	her	v	běžecké	štafetě.	
Takže	 z	 drásovské	 školy	 vyšlo	 mnoho	
špičkových	sportovců,	i	když	zde	nebyla	
nějaká	zvláštní	podpora	sportu.	Spíš	dob-
rá	shoda	okolností	a	kvalitní	tělocvikáři.	

seniořisenioři

S pAleTOu A BIcYKlem
žIvotní mozaIka jubIlanta Petra ramPuly

Vladimír Vecheta

VýSTAVA mAlíře A BýVAlÉHO cYKlISTY
Zdeněk Jílek

Malhostovický kostel z palety Petra Rampuly.

Petr Rampula.
Foto: Vladimír Vecheta

Ve svém ateliéru a pracovně.
Foto: Vladimír Vecheta
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NOC ZE 7. NA 8. 11. 1894
LOUPEŽ NA TIŠNOVSKÉ RADNICI

	 V	 Kronice	 města	 Tišnova	 lze	 v	 zápise	
za	rok	1894	objevit	i	odstavec	nadepsaný	
„Loupež“.	Píše	se	v	něm,	že	„v	obecní	kan-
celáři	byla	v	noci	ze	7.	na	8.	listopad	vyloupe-
na	obecní	pokladna,	z	níž	bylo	odcizeno:	650	
zl.	55	kr.	obecních	peněz,	na	daních	a	školním	
platu	1.350	zl.	70	kr.,	hotovost	nemocenské	
pokladny	58	zl.	52	kr.,	pivovarní	peníze	per	
150	zl.,	dividenda	z	kontribučenského	fondu	
52	zl.	82	kr.,	kostelní	peníze	105	zl.	14	kr.,	
úspora	Marie	Růžičkové	19	zl.,	celkem	2.386	
zl.	73	kr.	Po	této	loupeži	zakoupila	obec	že-
leznou,	 ohnivzdornou	 pokladnu	 a	 přijala	
do	služby	ještě	dva	strážníky.	Kromě	toho	po-
řídila	obec	u	kanceláře	okenice.“

	 Kronika	 se	 ovšem	 vůbec	 nezmiňuje	
o	 tom,	 že	 kromě	 financí	 zmizelo	 i	 něco	
z	dnešního	pohledu	mnohem	vzácnějšího,	
totiž	 dvě	 stříbrná	 městská	 pečetidla	 ze	
16.	století	se	znakem	města,	tehdy	ovšem	
v	ceně	pouhých	60	zlatých.	Událost	po	více	
než	 sto	 letech	podrobně	 zkoumal	 nynější	
ředitel	Okresního	archivu	Brno-venkov	Ivo	
Durec	a	z	dobových	materiálů	zjistil,	že	již	
do	 konce	 roku	 1894	 pochytalo	 četnictvo	
sedm	pachatelů.	Šest	z	nich	se	přímo	po-
dílelo	na	krádeži	v	objektu	radnice,	sedmá	
osoba	přijala	část	odcizených	peněz,	i	když	
věděla,	že	pocházejí	z	trestné	činnosti.	Šlo	
vesměs	o	členy	jedné	rodiny	ve	věku	od	13	
do	60	let,	kteří	měli	na	svědomí	i	další	pře-
stupky.	U	dvojice	nejdříve	zadržených	byla	

navíc	nalezena	i	atypická	plechová	schrán-
ka,	kterou	tišnovský	starosta	Müller	iden-
tifikoval	jako	krabici,	v	níž	byla	uchovává-
na	městská	pečetidla.
	 7.	 února	 1895	 byli	 pachatelé	 Zem-
ským	soudem	trestním	v	Brně	odsouzeni	
k	 mnoha	 letům	 v	 těžkém	 žaláři.	 Škoda,	
která	vznikla	Tišnovu,	byla	městu	uhra-
zena	 z	 peněz	 utržených	 z	 prodeje	 zaba-
veného	 koně	 a	 vozu,	 z	 hotovosti,	 která	
byla	u	lupičů	nalezena	při	zatčení,	a	také	
prodejem	svršků	 a	 věcí,	 které	 byly	 poz-
ději	 odsouzeným	 odebrány	 během	 zatý-
kání.	 Jenže	 stará	 pečetidla	 se	 už	 nikdy	
neobjevila	a	zmizela	v	nenávratnu.	Lupi-
či	je	zřejmě	zpeněžili	záhy	po	svém	činu	
a	nový	majitel	pak	roztavené	stříbro	nej-
spíš	použil	k	výrobě	jiných	předmětů.	

14. 11. 1999
HNILIČKOVA JAZZOVÁ MŠE
V KOSTELE SV. VÁCLAVA

	 V	roce	1999	slavila	tišnovská	Základ-
ní	umělecká	škola	50	let	od	svého	založe-
ní	a	v	rámci	oslav	tohoto	výročí	iniciovala	
i	jeden	opravdu	historický	počin.	Tehdejší	
personální	obsazení	v	čele	ZUŠ	–	ředitel	
Jaromír	Škára	a	jeho	zástupce	Jan	Berá-
nek	–	bylo	jazzově	naladěno,	což	vyústilo	
v	 myšlenku	 uvést	 v	 tišnovském	 kostele	
kompletní	Jazzovou	mši	brněnského	skla-
datele	Jaromíra	Hniličky	(1932–2016).
	 Jeho	 zřejmě	 životní	 dílo	 vznikalo	 po-
stupně.	 Hnilička	 nejprve	 zkomponoval	
skladbu	Kyrie	eleison,	kterou	Bromův	or-
chestr	uvedl	v	roce	1965	v	pražské	Lucer-
ně	a	o	níž	pochvalně	referoval	 i	západní	
odborný	tisk.	Na	základě	těchto	informa-
cí	si	pak	šéf	německé	gramofonové	firmy	
Saba	 Brunner-Schwer	 u	 Hniličky	 objed-
nal	celou	jazzovou	mši.	Do	začátku	roku	
1967	 se	 ovšem	 jazzová	 hudba	 nesměla	
v	 římskokatolických	 chrámech	 uvádět,	
změnila	to	až	nová	pravidla,	která	během	
pátého	roku	svého	působení	v	čele	církve	
prosadil	 osvícený	 papež	 Pavel	 VI.	 Hni-
ličkova	 mše	 byla	 natočena	 v	 roce	 1969	
ve	Villingenu,	ale	u	nás	v	té	době	nevyšla,	
stalo	se	tak	teprve	v	roce	1990,	kdy	byla	
vydána	nová	nahrávka	její	aktualizované	
verze.	Později	se	prezentaci	této	skladby	
věnoval	 –	 a	 dodnes	 věnuje	 –	 především	
rovněž	brněnský	B-Side	Band.

	 Jedním	 z	 prvních	 orchestrů,	 který	 si	
v	 90.	 létech	 na	 náročné	 Hniličkovo	 dílo	
troufl,	 byl	 Big	 band	 Lanškroun	 vedený	
Josefem	Pilným.	Pánové	Škára	a	Beránek	
byli	s	touto	kapelou	již	dříve	v	úzkém	kon-
taktu	a	vyzvali	proto	k	výročnímu	prove-
dení	 mše	 v	 tišnovském	 kostele	 právě	 ji.	
Součástí	 Hniličkovy	 skladby	 ovšem	 jsou	
i	vokální	party	a	těch	se	v	Tišnově	společ-
ně	 zhostil	 Brněnský	 filharmonický	 sbor	
–	Beseda	brněnská	v	čele	se	Stanislavem	
Kummerem	a	žáci	místní	ZUŠ	(Chrámový	
sbor	mladých)	v	nastudování	Silvie	Jebáč-
kové.	Celý	koncert	v	akusticky	výborném	
prostoru	kostela	byl	díky	Jiřímu	Klemento-
vi	a	Františku	Nečasovi	z	nahrávacího	stu-
dia	π-vox	kompletně	zaznamenán	a	existu-
je	v	omezeném	nákladu	v	podobě	CD.	Krádež se v roce 1894 odehrála ještě v pů-

vodní budově radnice, která byla tou nynější 
nahrazena až o jedenáct let později.

Foto: webové stránky tišnovské knihovny

Autor Jazzové mše, dlouholetý člen Orches-
tru Gustava Broma a excelentní trumpetista 
Jaromír Hnilička.

Foto: webové stránky České televize

Kapelník lanškrounského bigbandu Josef 
Pilný 15 let po tišnovském vystoupení.

Foto: Kateřina Kokešová

KAleNdárIum lISTOpAdOVýcH událOSTí
Václav Seyfert

hovoříme k volbám
	 Zmiňovaný	 rozhovor	 byl	 zaměřen	
na	 zhodnocení	 uplynulého	 období	 před	
volbami,	kterým	dnes	říkáme	„komunál-
ní“,	 přinesl	 ale	 také	 některé	 zajímavé	
údaje	 z	 posledního	 sčítání	 obyvatelstva.	
„Město	Tišnov	má	8.447	obyvatel.	V	Tiš-
nově	je	1.233	domů,	2.300	bytů,	koupelna	
je	v	1.601	bytech.	Chladniček	je	1.591,	te-
levizorů	1.819,	 je	u	nás	 též	528	majitelů	
osobních	aut,	409	motocyklů.	V	kuchyních	
je	264	elektrických	a	849	plynových	spo-
ráků.	Osob	ekonomicky	činných	je	celkem	
3.819,	 z	 toho	 2.042	 mužů	 a	 1.777	 žen.	
Z	 toho	 pracuje	 1.578	 osob	 mimo	 bydli-
ště,	 z	 toho	 989	 mimo	 náš	 okres.	 Jsou	 to	
především	 pracovníci	 Uranových	 dolů.	
Celkem	 je	 v	 Tišnově	 2.642	 domácností.“	
Soudruh	Cvrkal	neopomněl	připomenout,	
že	 ve	 všech	 orgánech	MěstNV	bude	dů-
sledně	uplatňována	vedoucí	úloha	strany,	
vedle	 obvyklých	 proklamací	 ovšem	 pře-
ce	 jen	 přidal	 také	 konkrétní	 informace	
o	 předpokládaných	 novinkách	 v	 oblasti	
školství:	 „Počítáme	 s	 výstavbou	 základní	
devítileté	 školy	 o	 22	 třídách	 s	 tělocvičnou	
a	 krytým	 bazénem	 v	 sídlišti	 Pod	 Květnicí.	
Tato	škola	je	pro	město	velmi	nutná,	poně-
vadž	 s	 nárůstem	obyvatelstva	 se	 tišnovské	
školy	 potýkají	 s	 naprostým	 nedostatkem	
učeben	 a	 děti	 od	1.	 do	5.	 třídy	musí	 smě-
novat.	Bude	 též	postavena	mateřská	 škola	
v	Cáhlovské	ulici	a	s	další	mateřskou	ško-
lou	 se	 počítá	 v	 sídlišti	Pod	 Květnicí.“	 Inu	
–	škola	i	školky	se	opravdu	postavily,	jen	
ten	bazén	tu	jaksi	ani	po	50	letech	pořád	
není…

obecní zřízení tIšnovské
	 Kronikář	 Jan	 Hájek	 se	 zřejmě	 také	
nechal	 inspirovat	 volbami	 a	 rozepsal	 se	
o	tom,	jak	vypadal	městský	„ouřad“	v	mi-
nulosti.	Například	v	roce	1732	byl	„sesta-
ven	z	dvanácti	purkmistrů,	z	nichž	jeden	byl	
vrchností	určen	za	primátora,	to	jest	rozho-
dujícího	činitele	a	hlavního	obecního	hospo-
dáře,	 který	 úřadoval	 a	 podepisoval	 úřední	
registra	 celoročně.	 Ostatní	 purkmistři	 úřa-

dovali	každý	pouze	jeden	měsíc	v	roce.	Dále	
se	 obecní	 ouřad	 skládal	 ze	 čtyř	 konšelů,	
kteří	měli	funkci	radních	a	kteří	se	s	dvěma	
dalšími	hospodáři	starali	o	obecní	jmění,	tj.	
pivovar,	krčmu,	špitál,	školu,	mlýn,	pazder-
nu	atd.	…	Každoročně	byli	voleni	ponocní,	
hajní	a	dva	komináři.	Obecní	ras	byl	pomoc-
níkem	kata	 a	 jeho	povolání	 bylo	dědičné.“	
Jen	 pro	 zajímavost	 doplňme	 dvě	 jména,	
stojící	 v	 seznamu	 obecních	 úředníků	
úplně	 nahoře	 a	 naopak	 zcela	 na	 konci:	
primátorem	byl	v	uvedeném	roce	Václav	
Crha,	rasem	Ignác	Oberreiter.	Jan	Hájek	
dále	píše:	„Značné	změny	přinesly	Tišnovu	
reformy	Josefa	ii.	Dřívější	církevní	vrchnost	
zastoupil	,Oberamtmann’	a	jeho	kancelisté.	
Obecní	ouřad	byl	zrušen	a	zřízen	byl	magis-
trát	sestávající	z	purkmistra,	jednoho	zkou-
šeného	 a	 dvou	 nezkoušených	 radních.	 …	
Roku	 1840	 byl	 státem	 zakoupen	 rozsáhlý	
právovárečný	dům	na	Horním	rynku	tišnov-
ském	a	přemístěny	tam	úřady	z	klášterské-
ho	zámku.“

svazarm jubIluje
	 Josef	Ondroušek	 věnoval	 svůj	 příspě-
vek	 tišnovským	 svazarmovcům,	 neboť	
listopad	 1971	 byl	 mimo	 jiné	 také	 měsí-
cem	20.	výročí	založení	branné	organiza-
ce,	která	se	celým	jménem	nazývala	Svaz	
pro	spolupráci	s	armádou.	„Mezi	prvními	
městy	v	republice,	kde	byl	Svazarm	založen,	
byl	také	Tišnov.	Dnes	je	v	našem	městě	cel-
kem	 pět	 základních	 organizací	 Svazarmu,	
které	 k	 30.	 6.	 t.	 r.	 měly	 celkem	 26	 členů.	
Nejúspěšnějšími	 tišnovskými	 svazarmovci	
jsou	beze	sporu	radioamatéři	…	velice	dob-
ře	 pracuje	 také	 klub	 leteckých	 modelářů,	
existuje	tu	i	automotoklub	a	kroužek	branně	
technické	 výchovy,	 letos	 nově	 vznikl	 klub	
sportovního	potápění.“

scu Poysbrunn – baník tIšnov 
3:4

	 Počátkem	70.	let	ještě	doznívala	spo-
lupráce	tišnovských	fotbalistů	s	rakous-
kým	klubem	SC	Union	Poysbrunn,	navá-
zaná	v	roce	1968.	Ve	dnech	18.–20.	září	
1971	se	31	účastníků	z	Tišnova	vypravilo	
do	 městečka,	 vzdáleného	 jen	 asi	 10	km	
od	Mikulova,	navštívili	však	také	okres-
ní	 centrum	 Poysdorf	 a	 nevynechali	 ani	
prohlídku	Vídně.	V	bojovném	vzájemném	
zápase	 zvítězil	 Tišnov	 dvěma	 brankami	
Felbingera,	po	jednom	gólu	zaznamenali	
Hanák	a	Kovář.	Utkání	ale	přineslo	také	
neočekávaně	 perné	 chvilky:	 „Těsně	 před	
koncem	zápasu	si	při	nezaviněné	srážce	zlo-
mil	nohu	náš	brankář	Vladimír	Váňa.	Byla	
mu	okamžitě	poskytnuta	odborná	první	po-
moc,	což	jsme	kvitovali	s	ulehčením	a	v	pon-
dělí	ráno	byl	sanitou	převezen	na	českoslo-
venskou	 hranici	 a	 odtud	 do	 nemocnice,“	
psal	tehdy	Josef	Lukeš.

o dalším ve stručnostI
	 Marie	 Mrázková	 uzavřela	 poslední	
částí	 svůj	 seriál	 o	 Květnici.	 Rozhovor	
byl	 veden	 nejen	 s	 předsedou	 MěstNV,	
ale	 také	s	 ředitelem	Okresního	průmys-
lového	podniku	Brno-venkov	Jaroslavem	
Košíkem.	Kino	z	technických	důvodů	celý	
měsíc	 nehrálo,	 zato	 agitační	 středisko	
hýřilo	akcemi	a	každý	týden	organizova-
lo	jednu	přednášku,	občas	doprovázenou	
i	 filmem.	 Dvakrát	 byl	 sál	 na	 Mlýnské	
věnován	 i	 zájemcům	 o	 kosmonautiku,	
součástí	výstavy	pokrmů	bylo	pojednání	
o	správné	výživě,	chovatelé	si	uspořáda-
li	 společenský	večer	 s	 tancem	a	děti	 se	
mohly	potěšit	loutkovou	pohádkou	Zača-
rovaný	Kašpárek.

NApSAlI JSme před 50 leTY

Na titulní stránce listopadového čísla měsíč-
níku Naše Tišnovsko byl v roce 1971 záběr 
na Jamborovu ulici.

listopad 1971
Václav	Seyfert

20. díl 

Listopadové vydání Našeho Tišnovska z roku 1971 bylo poněkud netypické. Téměř tře-
tina obsahu dvanáctistránkového čísla  totiž patřila  rozhovoru s  tehdejším předsedou 
Městského národního výboru Františkem Cvrkalem. Fotografií bylo poskrovnu, spole-
čenský program překypoval akcemi k měsíci československo-sovětského přátelství…

historie
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Pracovní doba proměnlivá, průměrně 7 h/den, start vždy 
cca 6.30 ráno z Tišnova. Vhodné  i pro čilého důchodce. 
Zajímavé finanční ohodnocení! Volejte 732 457 039.

  PROVOD  –  inženýrská  společnost,  s.  r.  o.,  středisko 
Tišnov. Hledáme kolegu na pozici projektant. Bude-
te se podílet na přípravě vodohospodářských projektů 
(vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, hospo-
daření  s  dešťovými  vodami).  Požadujeme  středoškol-
ské nebo vysokoškolské vzdělání (výhodou je stavební, 
příp. vodohospodářské zaměření), 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.

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

  HOdINOVý mANžel pro Tišnov a okolí. Nabízím ob-
čanům  různé  práce  při  údržbě  bytu,  domu  a  zahrady. 
Tom Vacek, mob. 602 754 930, t-yacht@t-yacht.cz.

  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.

  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.

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

  prodám jablka z malého rodinného sadu. Odrůda Ru-
bín. Trhaná jablka na mošt. Pavel Pololáník, Horní Louč-
ky. Tel. 776 116 612.

   www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz – klece pro 
chov křepelek. Doprava po celé ČR.

  Zaměstnání, brigádu najdete na www.praceTisnov.cz.

   přijmeme řidiče dodávky (valník),  ŘP  sk.  B,  na  rozvoz 
hutního materiálu. Hledáme spolehlivého parťáka na trva-
lou  a  pravidelnou  spolupráci.  Fyzicky  nenáročná  práce, 
na dohodu, 2 nebo 3 dny v týdnu, dle možností a domluvy. 

Dne 15. srpna jsme vzpomněli jedenácté 
smutné výročí úmrtí našeho milovaného 
a milujícího tatínka, dědečka a pradědečka 
pana rOBerTA lAmAče. Dne 6. června 
by se dožil 97 let. 

Dne 12. října by se dožila paní HermíNA 
GreGuŠOVá osmdesáti devíti roků. 
Vzpomíná rodina Gregušova a Adamcova.

Před třinácti lety 29. října odešla na věčnost 
v osmdesáti sedmi letech naše milovaná 
maminka a babička paní AlžBěTA BAŠNá 
(rozená Šikulová) z Tišnova. Za tichou 
vzpomínku děkuje dcera Lenka s rodinou 
a syn Antonín. 

Dne 21. října uplynul smutný rok, kdy nás 
navždycky opustila naše maminka a babička 
paní VlASTA BIelíKOVá. Za tichou 
vzpomínku děkují manžel a děti s rodinami. 

„Očím ses ztratil
– ale v srdcích zůstaneš navždy.“
Bylo 7. října před jedenácti lety, kdy navždy 
odešel náš drahý manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček pan ANTONíN ŠINdelKA 
ze Šerkovic. Vzpomínáme a nikdy 
nezapomeneme. Manželka a děti s rodinami

Dne 8. listopadu by se dožil devadesáti let 
pan KArel SOučeK, který nás opustil již 
před třinácti roky 22. listopadu 2008.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte, 
prosím, s námi. Děkuje manželka a syn 
s rodinou.

Blahopřání STANISlAVu WAGNerOVI 
k životnímu jubileu devadesáti let přeje 
pevné zdraví, dobrou mysl a vše nejlepší 
manželka Marie a celá rodina: Staňa, 
Jožan, Honza, Klára, Anička, Evička, Adam 
i kocour Míťa.

Dne 2. listopadu vzpomeneme třetí smutné výro-
čí úmrtí naší milované a milující maminky, babičky 
a prababičky paní ludmIlY lAmAčOVÉ.
Dne 15. září by se dožila devadesáti čtyř let. 
S úctou a láskou stále vzpomínají a za tichou vzpo-
mínku děkují dcery Jana, Liba, Lida, snacha Alena, 
devět vnoučat a devatenáct pravnoučat. 

Dne 2. listopadu uplyne třetí smutný rok, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka a ba-
bička paní mArIe zAVřelOVá a dne 5. listopadu uplyne první nejsmutnější rok, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek a dědeček pan BOHumIl zAVřel.
S úctou a láskou vzpomínají dcery Hana a Světlana s rodinami.

Dne 3. listopadu vzpomeneme páté výročí 
úmrtí naší milované manželky, maminky 
a babičky, paní mAGdY VrzAlOVÉ. 
Za vzpomínku děkuje manžel, rodina 
Vrzalova a Beranova.

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

poděkování

Vážení, chtěla bych 
touto cestou poděkovat 
kutilovi, který se po-
staral o opravu již roky 
nefunkčních laviček 
na vlakovém nádraží 
Hradčany. 

Vděčná cestující
Lukasová Eva,

Hradčany

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení
pro obsazení pozice

TISKOVY�/Á MLUVČÍ
referent/ka Odboru kancelář starosty 

a vnějších vztahů
na dobu určitou,

po dobu dlouhodobé nepřítomnosti

Pracovní náplň: řízení oblasti informačních, publicistických 
a tiskových vztahů k veřejnosti a médiím, organizace 

informačních kampaní a popularizačních akcí pro veřejnost, 
zveřejňování aktuálních informací o činnosti úřadu

Požadavky: SŠ či VŠ vzdělání, praktická znalost sociálních 
sítí; výborná znalost ČJ, komunikativní znalost AJ, dobré 

argumentační a prezentační schopnosti, zkušenosti z oblasti 
PR a mediální komunikace vítány

Písemné podání přihlášek: do 3. 11. 2021 na adresu 
MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov nebo 

na podatelnu MěÚ Tišnov, a to v zalepené obálce s textem: 
„VŘ – tiskový mluvčí – NEOTVÍRAT“

K přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační 
dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším 

dosaženém vzděláním
ěs
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	 Protože	 o	 podzimních	 souhvězdích	
jsme	si	psali	v	TN	už	před	rokem,	nynější	
čtvrtý	díl	procházky	po	souhvězdích	noční	
oblohy	bude	neobvyklý.	Jak	už	nadpis	na-
značuje,	visí	nad	naší	hlavou	řada	hvězd,	
které	nikdy	nezapadají.	Jsou zkrátka vi-
dět po celý rok.	Co	víc,	jsou	vidět	i	po ce-
lou noc kdykoliv během roku,	 lhostej-
no,	 zda	 je	 na	 obloze	 hledáte	 v	 červenci	
navečer	nebo	prosinci	brzy	ráno.	Jsou	to	
hvězdy	 a	 souhvězdí,	 která	 se	 v	 našich	
zeměpisných	 šířkách	 nachází	 okolo	 se-
verního	pólu,	tedy	okolo	místa	na	obloze,	
kam	 míří	 pomyslná	 osa,	 kolem	 které	 se	
otáčí	naše	planeta	Země.	Proto	se	těmto	
hvězdám	říká	„obtočnové“,	přesněji	cizím	
slovem	cirkumpolární,	protože	na	obloze	
zdánlivě	obíhají	(cirkulují)	okolo	pólu.	
	 Za	cirkumpolární	můžeme	na	naší	ob-
loze	 považovat	 sedm	 souhvězdí,	 jejichž	
charakteristické	obrazce	se	skládají	z	ne-
zapadajících	hvězd	–	Velká medvědice, 
Malý medvěd, Kassiopea, Drak, Cefe-
us, Žirafa a Honicí psi.	
	 Cefea	 a	 Kassiopeu	 nejlépe	 vidíme	
v	podzimních	a	zimních	měsících,	a	proto	
jsme	se	o	nich	zmiňovali	už	při	popisu	pod-
zimní	hvězdné	oblohy.	Drak	patří	ke	zná-
mým	mytologickým	stvořením,	 a	 tak	ne-
chybí	na	obloze	ani	on.	Poznáme	ho	jako	
velký	 oblouk	 slabších	 hvězd	 obtáčejících	
z	poloviny	Malý	vůz.	Zajímavou	je	nejjas-
nější	hvězda	Thuban,	která	v	době	stavby	
egyptských	pyramid	měla	orientační	roli,	
protože	zaujímala	pozici	„severní	hvězdy“.	

Hvězda, která dala jméno zmrzlině
	 Ano,	samozřejmě,	i	malé	dítě	ví,	že	tou	
nejznámější	hvězdou	na	obloze	je	Polárka	
nebo	 také	Severka.	 Je	 nejjasnější	 hvěz-
dou	v	souhvězdí Malého medvěda,	nebo	
jak	 u	 nás	 častěji	 říkáme	 Malého vozu.	
Kromě	toho,	že	je	od	časů	renesance	dů-
ležitou	hvězdou	díky	své	aktuální	poloze	
u	 severního	 pólu	 užívanou	 v	 orientaci,	
jde	o	veleobra	o	svítivosti	2	000	sluncí.	
Přesto	se	pro	svou	vzdálenost	ve	vesmíru	
nejedná	o	moc	jasnou	hvězdu,	stejně	jako	
jsou	 ostatní	 hvězdy	 Malého	 vozu,	 a	 tak	
existuje	k	jejímu	nalezení	jednoduchá	po-
můcka	za	pomoci	sousedního	známějšího	
a	nepřehlédnutelného	Velkého vozu.	Jde	

o	ono	„pětinásobné	prodloužení	spojnice	
zadních	kol	(zadních	dvou	hvězd)“,	které	
směřuje	přesně	k	Polárce.	

Vůz nebo medvěd?
	 Zmíněný	Velký vůz	 je	patrně	nejzná-
mější	 seskupení	 hvězd	 oblohy.	 Zmiňují	
se	o	něm	básníci	i	vědci,	starověké	epo-
sy	 i	bible.	Přesto	 to	není	souhvězdí,	ale	
jen	asterismus.	Jeho	sedm	jasných	hvězd	
patří	 k	 daleko	 rozsáhlejšímu	 souhvězdí	
Velké medvědice.	 I	když	 toto	pojmeno-
vání	vychází	z	řecké	mytologie,	medvěda	
si	 v	 tomto	sektoru	oblohy	představovali	
také	 Sumerové,	 Babyloňané,	 Asyřané,	
Peršané,	 Féničané	 a	 národy	 v	 severní	
Asii.	Odtud	se	představa	medvědice	pře-
nesla	i	k	indiánům	do	Severní	Ameriky.
	 Velký	vůz	má	několik	zajímavostí.	Pro-
střední	hvězda	oje	arabským	jménem	Mi-
zar,	což	znamená	pás,	opasek,	má	malého,	
ale	 okem	 viditelného	 „průvodce“,	 druhou	
hvězdu	jménem	Alkor.	Tato	optická dvoj-
hvězda	Mizar-Alkor	se	často	používá	jako	
zkouška ostrosti zraku.	Indiáni	v	ní	viděli	

matku	s	dítětem	na	zádech,	a	kdo	samo-
zřejmě	při	pohledu	na	oblohu	rozlišil	„dítě	
na	zádech	matky“,	měl	dobrý	zrak.
	 V	souhvězdí	 a	 jeho	blízkém	okolí	na-
jdeme	 okem	 dalekohledu	 i	 několik	 vel-
mi	 zajímavých	 útvarů	 a	 galaxií.	 Např.	
tzv.	 Soví mlhovina	 má	 zcela	 kruhový	
tvar	a	dvě	 tmavší	oblasti	uvnitř	mlhovi-
ny	 připomínají	 oči	 sovy.	 Galaxie M81	
patří	 k	 nejvýraznějším	 galaxiím	 oblohy.	
Sousední	 M82	 nazývaná	 Doutník	 má	
na	 fotografii	 velmi	 nepravidelnou	 podo-
bu	velkého	vesmírného	výbuchu.	Galaxie	
známá	 jako	 Větrník	 má	 velké	 rozměry	
a	 jasnost	 vzhledem	 k	 relativní	 blízkosti	
k	naší	Zemi.	
	 Konečně	pod	ojem	Velkého	vozu	najde-
me	nevýrazné	malé	souhvězdí	Honicí psi	
se	 dvěma	 výraznějšími	 hvězdami.	 Ta	 jas-
nější	nese	 jméno	Cor	 caroli	 (Srdce	Karlo-
vo).	V	souhvězdí	se	nachází	krásná	Vírová 
galaxie	 (M51),	která	 je	 jedním	spirálním	
ramenem	spojena	s	menší	sousední	gala-
xií,	která	 jí	dělá	průvodce.	Podle	mytolo-
gie	 patří	 Honicí	 psi	 k	 souhvězdí	 Pastýře	
a	na	obloze	honí	Velkou	medvědici	a	Malé-
ho	medvěda	okolo	pólu.

	 Vrátím	se	ještě	na	letošní	mokré	louky	
pod	 Tišnovem,	 které	 lákaly	 vodní	 ptáky.	
Fotografování	bylo	náročné.	Musel	jsem	si	
najít	vhodné	místo	úkrytu	a	polohu	dobré-
ho	světla.	Ale	také	vzdálenost,	z	které	se	
dalo	fotografovat.	Byl	to	keř	jívy	zarostlý	
travou	 v	 blízkosti	 vodní	 plochy.	 Při	 obtě-
žování	komáry	jednoho	dopoledne	přilétla	
před	 objektiv	 Volavka popelavá	 –	 Ardea	
cinerea.	To	by	nebylo	nic	 zvláštního,	 léta-
ly	tam	často.	Zajímavé	bylo,	že	po	nějaké	
době	začala	tančit	nad	vodní	hladinou.	Má-
vat	křídly,	vyskakovat	do	výšky,	otáčet	se	
a	natřásat.	Zkrátka	taková	baletka	na	zr-
cadlící	se	ploše,	jak	víla	v	pohádce.	Spoušť	
aparátu	se	při	scéně	nezastavila.
	 Je	 to	 jinak	plachý	pták.	V	naší	přírodě	
není	mnoho	ptačích	druhů,	o	nichž	může-
me	říci,	že	jejich	početnost	neklesá,	nýbrž	
narůstá.	Můžeme	ji	spatřit	na	loukách	a	po-
lích	u	Svratky	na	Tišnovsku,	kde	trpělivě	
číhá	na	hraboše,	nebo	ve	větvích	nad	řekou.	

	 Hnízdí	většinou	v	kolonii	na	stromech,	
kde	v	době	krmení	mláďat	 je	nejrušněji.	
Od	poloviny	května	snáší	kolem	pěti	va-
jec.	Po	vylíhnutí	na	hnízdě	se	zdržují	šest	
týdnů	a	pak	se	rozlétají	do	okolí	hnízda.	
Na	noc	se	vracejí	zpět.	Pohlavně	dospíva-
jí	ve	dvou	letech.	
	 Volavka bílá	 –	 Ardea	 alba,	 také	 při-
létala	 na	 břeh	 řeky	 Svratky	 i	 se	 svým	
mládětem.	 Způsob	 života	 je	 stejný	 jak	
u	 volavky	 popelavé.	 Obě	 volavky	 jsou	
nejpočetněji	zastoupeny	z	čeledi	volavko-
vití	–	Ardeidae	u	nás.	Potravu	tvoří	ryby,	
obojživelníci,	 plazi,	 drobní	 savci,	 hmyz,	
korýši	a	měkkýši.	Při	lovu	kráčí	volavka	
pomalu	 terénem.	Když	spatří	kořist,	vy-
razí	bleskurychle	zobákem	přesně	na	cíl.	
Létá	s	pomalými	údery	křídel,	krk	má	při-
tom	esovitě	stočený	a	končetiny	nataže-
né.	Ozývá	se	nejčastěji	v	letu	drsným	kré	
nebo	krejch.

Foto:	Josef	Permedla

přírodaděti a mládež

plAcHý pTáK VOdNícH plOcH
Josef Permedla

inZerce

Volavka popelavá.

Stavby
David Kučera

• rekonstrukce
• bytová jádra

• obklady, dlažby
• kompletní zednické práce

kontakt:  721 604 988

HVězdY, KTerÉ NIKdY NezApAdAJí
tIšnovská noční obloha, vIII. díl

Vladimír Vecheta

Cirkumpolární souhvězdí.
Zdroj: Michal Kodriš, hvezdnenebe.eu

Jak se točí hvězdy kolem pólu.

příBěH VelKÉ medVědIce A mAlÉHO medVědA
Podle řecké mytologie byla Kallistó dcerou arkadského krále Lykáóna a také nejkrásnější 
dívkou království. Dokonce si ji vybrala do své družiny bohyně lovu Artemis. Zahleděl se 
však do ní nejvyšší bůh Zeus a Kallistó svedl. Artemis ji za to vyhnala ze své družiny a Kallis-
tó se toulala po lesích, až porodila Diova syna Arkase. Když se o Kallistó dozvěděla Diova 
manželka Héra, rozzuřila se a proměnila ji v medvědici. Arkas se zatím stal lovcem. Jednoho 
dne šel na lov a spatřil medvědici, netušil ale, že je to jeho matka Kallistó. Ta ho ovšem 
poznala ihned a vrhla se proti němu, aby ho mohla obejmout. Arkas pozdvihl svůj luk, aby 
ji skolil. Na poslední chvíli zasáhl Zeus. Proměnil i Arkase na medvěda a oba pak vyzdvihl 
na nebesa jako souhvězdí. Héra však toužila po pomstě. Požádala titánku Tethys, aby 
obě souhvězdí nikdy nesestoupila pod horizont a mohla pít vodu z oceánů. Tím je udržuje 
ve věčné žízni a nutí je stále obíhat nad obzorem.
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	 Poprvé	jsme	měli	spor	koncem	II.	svět.	války:	
Co	je	důležitější?	Tank,	který	stál	před	jejich	do-
mem,	nebo	dělo,	které	stálo	před	naším?	Já	tvrdil,	
že	dělo,	on	zase	tank.
	 V	předškolním	věku	jsem	ho	prosil:	Kalíčku,	
půjč	mi	kolibičku.	 Já	měl	 trojkolku	a	 ta	 jezdila	
pomaleji	než	koloběžka.	Někdy	mi	ji	půjčil,	přesto	
jsme	se	stali	kamarády.	Každé	ráno	v	bílých	po-
nožkách,	světle	hnědé	sandály,	bílé	košilky,	na-
lízané	vlasy	od	maminek,	drželi	jsme	se	za	ruce	
a	šli	jsme	do	školky.	Odpoledne	na	hřiště,	které	
jsme	měli	před	domem,	kde	jsme	kopali	do	balo-
nu	a	hráli	s	ostatníma	klukama	různé	hry.	
	 Do	první	třídy	zase	spolu,	kde	se	nás	ujal	pan	
řídící	Cvrk,	který	hrál	na	housle	a	my	jsme	zpí-
vali,	učili	se	počítat,	psát	a	číst.	O	prázdninách	
bylo	naše	místo	v	lese	jménem	Zlobice,	kde	jsme	
sbírali	hříbky,	a	tak	se	i	postarali	o	večeři.	Když	se	šlo	do	poto-
ka,	takzvaně	do	strže	ke	splavu,	koupali	jsme	se	v	dost	studené	
a	taky	špinavé	vodě.	Staršími	kamarády	jsme	byli	poučeni,	jak	
se	chytají	pstruzi	do	ruky,	tak	jsme	to	s	úspěchem	zkoušeli.	
	 Odešli	jsme	na	osmiletou	školu	(říkalo	se	jí	měšťanka).	Mu-
seli	jsme	učit	a	celkem	nám	to	šlo.	Hráli	jsme	fotbal	za	Drásov	
a	měli	mimo	školu	další	pravidelnou	činnost.	Taky	jsme	vlastnili	
kola	(osudová)	–	Karel	zelenou	sportku,	já	kolo	strýcovo,	který	
byl	zrovna	za	velezradu	ve	vězení.	Byli	jsme	tak	nadšeni	cyklis-
tikou,	že	jsme	s	partou	kluků	na	hřišti	u	sokolovny	vybudovali	
klopenou	hliněnou	cyklistickou	dráhu,	na	které	 jezdilo	mnoho	
kluků	z	vesnice,	a	dokonce	se	na	ní	pořádaly	závody.	
	 Naše	cesty	se	jakoby	rozešly,	když	šel	Karel	na	pedagogickou	
školu	do	Brna,	kde	bydlel	na	internátě,	zatímco	já	zůstal	doma	
a	navštěvoval	jedenáctiletku	v	Tišnově.	Přesto	jsme	se	scházeli	
a	jezdili	na	společné	tréninky	a	přidávali	se	k	nám	další	zájemci	
o	 cyklistiku	–	Tonda	Havránek	 z	Drásova,	Miloš	Šikula,	Pavel	
Šimek,	Staňa	Mrkos	z	Kuřimi,	Fr.	Křivánek	z	Vev.	Bítýšky,	s	nímž	
se	bavíme	cyklistikou.
	 Ale	přichází	vojna,	já	jdu	do	Valašského	Meziříčí,	Karel	do	Lip-
tovského	Hrádku.	Jsou	tam	cyklistické	oddíly	Dukla,	tak	dostá-
váme	volno	na	tréninky	a	na	závody.	Po	dvou	letech	přicházíme	
zase	domů,	pořizujeme	si	závodní	kola	favorit	a	začínáme	pořád-
ně	trénovat.	Taky	nastupujeme	do	zaměstnání	jako	učitelé	–	já	
do	Deblína,	Karel	v	Rovečném.	Já	jezdím	do	Deblína	každý	den	
na	kole,	Karel	na	sobotu	a	neděli	domů,	rovněž	na	kole.	Jednou	
přijel	strašně	odřený,	spadnul	z	provizorního	mostu	za	Drnovi-
cemi,	přerazil	dřevěné	zábradlí	a	dopadl	do	travnatého	údolíčka,	
kde	starší	paní	sekla	srpem	trávu.	Jednak	se	strašně	lekla,	ale	
pak	se	o	něho	postarala.	Měl	štěstí,	kromě	odřenin,	nic	víc,	tak	
dojel	přes	Lysice	a	Černou	Horu	do	Malhostovic	domů.	Ani	tato	
příhoda	ho	od	cyklistiky	neodradila.	
Byli	jsme	spojeni	nejen	cyklistikou,	ale	i	kulturní	činností.	Hráli	
jsme	divadlo	Fidlovačka,	kde	v	roli	starého	učitele	dokázal	za-
hrát	na	housle	„Kde	domov	můj“	tak	dojemně,	až	se	v	hledišti	

objevily	kapesníky.	V	další	hře	Příliš	štědrý	ve-
čer	jsem	měl	zpívat	a	hrát	na	kytaru.	Tak	mě	to	
trochu	naučil.	To	už	diváci	slzy	neutírali.	Jeden	
rok	jsme	pořádali	takovou	estrádu	na	Silvestra.	
Sál	 malhostovické	 sokolovny	 plný,	 Karel	 hrál	
na	klarinet	a	na	housle,	já	na	klavír.	V	písničce	
Můj	ostrov	plný	krás	zpívala	sólo	Vlaďka	Vojan-
cová,	 později	 Dupalová,	 maminka	 ministryně	
Aleny	 Schillerové.	 Zpěvačka	 měla	 přes	 sebe	
přehozenou	pestře	květovanou	látku,	na	zádech	
sepnutou	 spínacím	 špendlíkem.	 Pro	 autentič-
nost	scény	hořel	před	zpěvačkou	skutečný	ohý-
nek.	Jenže	špendlíček	povolil	a	oblečení	sjíždělo	
dolů	a	stále	více	se	začala	objevovat	holá	rame-
na.	Zpěvačka	to	vytušila,	přestala	hýbat	jednou	
rukou	a	druhou	křečovitě	držela	na	zádech	svo-
je	oblečení.	A	držela	dobře,	nespadlo.	

	 Nesmíme	zapomenout	na	naše	toulky	autem	značky	Škoda	Ra-
pid.	Říkalo	se	mu	Viktor,	byla	to	ještě	předválečná	výroba,	řidičem	
byl	 studující	 vysokou	 školu	František	 Janků,	 zv.	 Jandera.	Mimo	
cyklistickou	 sezónu	 jsme	 díky	 Viktorovi	 objezdili	 skoro	 všech-
ny	 zábavy	 a	 odpolední	 čaje	 v	 okolí.	 Alkoholu	 jsme	 neholdovali,	
mimo	řidiče.	K	výbavě	patřila	deka,	vůz	neměl	topení.	Taky	kartáč	
na	boty	a	konev.	Když	mrzlo,	musela	se	vypustit	voda	z	chladiče	
a	před	odjezdem	zase	nalít	nová.	Nejčastější	obsazení	Viktora	bylo:	
Karel,	 já,	Zdeněk	(bratranec	Karla)	a	 řidič	 Jandera.	Toto	období	
končilo	31.	12.	a	opět	začal	tvrdý	trénink	mráz	nemráz.	V	dubnu	
závody	 na	 jih:	 časovka	 Brno–Pohořelice–Brno,	 pak	 Brno–Miku-
lov–Brno,	Brno–Břeclav–Brno,	Moravská	Třebová	atd.
	 Byli	jsme	v	tomto	sportu	velmi	úspěšní,	ale	začala	se	nám	líbit	
děvčata	a	cyklistika	šla	trochu	stranou.	Našli	jsme	si	životní	part-
nerky	a	na	kole	jezdili	pouze	rekreačně.	Založili	jsme	TJ	Tišnov	
–	cyklistika.	Členy	byly	dneska	známé	osobnosti	Bořivoj	Chromý,	
Jan	Modrák,	Mirek	Zemánek,	Petr	Kučera,	Luboš	Drábek,	Petr	
Beneš.	Pak	se	přidávali	další,	Karel	Babák,	Martin	Chutný,	Lu-
boš	Martínek,	Jarek	Drábek,	Josef	Zavřel,	bratři	Balákovi	a	Vé-
vodovi,	později	Ivo	Konečný,	Karel	Souček,	Dušan	Jedov,	bratři	
Klepárníkovi	a	řada	dalších.	Schůze	výboru	se	konaly	v	kabinetě	
TV	na	ZŠ	Smíškova.	S	Karlem	jsme	pořádali	náborové	závody	pro	
děti	a	pověstné	cyklokrosy	na	Klucanině.	Při	tom	jsme	ale	stár-
li.	Já	zůstal	u	cyklistiky	jako	trenér,	Karel	začal	volejbal,	potom	
tenis	a	u	toho	zůstal,	ale	občas	se	projel	na	kole	do	Malhostovic	
na	zahrádku	a	stavil	se	za	mnou	na	kus	řeči.	
	 Naposledy	mne	navštívil	letos	o	prázdninách,	seděli	jsme	na	za-
hradě,	plánovali	pobyt	s	Hankou,	dětmi	a	vnoučaty.	Tradičně	do	Je-
dovnic	a	potom	do	Chorvatska.	Šel	jsem	se	s	ním	rozloučit,	podí-
vat	se	na	jeho	nové	auto.	Poslední	moje	slova	byla:	„Nejezdi	tam,	
už	máš	svůj	věk.	A	přesto	ti	přeji	šťastnou	cestu	a	krásný	pobyt.	
Ahoj.“	Karlova	poslední	slova	byla:	„Neboj,	já	to	zvládnu.	Ahoj.“
	 Za	nějaký	čas	mi	zvoní	mobil.	Volá	Karel	Šudák,	ale	hovoří	
jeho	manželka	Hana	a	sděluje	mi	tu	strašnou	věc.	Já	a	celá	naše	
rodina	nikdy	nezapomeneme…

životní styl

JOSEF RůŽIČKA
*	11.	9.	1938,	Býkovice
†	7.	6.	1996,	Brno

 Absolvent konzervatoře, učitel 
hudby, dlouholetý člen tišnovského 
Orchestru Karasova divadla, později 
TOKS, v němž hrál na celou řadu ná-
strojů (trubka, piano, basa, bicí), zpí-
val a aranžoval. Od roku 1974 hudební 
redaktor Československého rozhlasu 
v Brně, autor řady skladeb z oblasti 
populární a později především decho-
vé hudby, v níž působil jako kapelník 
Starobrněnské dvanáctky.

	 Narodil	se	v	obci	Býkovice	u	Černé	
Hory	 v	 tentýž	 den,	 kdy	 v	 ní	 byla	 ote-
vřena	jednotřídní	škola.	V	roce	1939	se	
s	rodiči	a	starším	bratrem	Milanem	pře-
stěhovali	do	Tišnova	do	vily	U	Romanů	
na	úpatí	Květnice.	V	dalších	létech	by-
dlel	v	Tišnově	ještě	na	čtyřech	různých	
místech,	 naposled	 na	 sídlišti	 U	 Hum-
polky.	 V	 dětství	 začal	 hrát	 na	 tahací	
harmoniku,	 na	 kterou	 se	 naučil	 sám	
po	paměti,	později	jej	doslova	uchvátila	
Gershwinova	Rhapsody	In	Blue.	Nada-
ného	 žáka	 si	 všiml	 učitel	 hudby	 Aleš	
Smíšek	a	začal	 jej	učit	 rovněž	na	kla-
vír.	Ve	dvanácti	letech	obsadil	Růžička	
páté	místo	na	ústředním	kole	 soutěže	
tvořivosti	mládeže	ve	hře	na	harmoni-
ku	(zatímco	například	Rudolf	Rokl	byl	
v	klavíru	„až“	šestý).	S	trubkou	měl	co	
do	 činění	 především	 v	 řadách	 skautů,	
kde	bylo	 jeho	povinností	 hrát	 fanfáru.	
Když	se	pak	stal	důležitým	činovníkem	
recesistické	 Strécovské	 fakulty,	 byl	
díky	 tomu	 pověřen	 „výzkumem	 všech	
fanfár	s	výjimkou	fanfáry	,hoří’“.
	 Josef	Růžička	absolvoval	brněnskou	
konzervatoř	 v	 oboru	 klavír	 a	 poté	 vy-

učoval	 na	 tehdejší	 lidové	 škole	 umění	
v	 Lomnici.	 Většinu	 profesní	 kariéry	
ovšem	strávil	v	řadách	redakce	malých	
hudebních	 žánrů	 Československého	
rozhlasu	v	Brně.	V	roce	1974	zde	zaujal	
místo	po	Ladislavu	Kozderkovi	a	o	čty-
ři	roky	později	navíc	převzal	od	Miloše	
Machka	 také	 vedení	 dechové	 hudby	
Starobrněnská	 dvanáctka.	 Přestože	
do	té	doby	se	 jako	skladatel	etabloval	
především	na	poli	pop	music	(Růžičko-
vy	nejznámější	písničky	Krčma	u	moře	
nebo	Zeptej	se	květů	nahrály	 renomo-
vané	orchestry	Gustava	Broma	či	Stu-
dio	Brno,	stejně	 jako	řadu	 jeho	orche-
strálek),	 kapelničení	 v	 dechovce	 vzal	
natolik	 zodpovědně,	 že	 sám	 do	 jejího	
repertoáru	přidal	coby	autor	i	množství	
vlastních	dechových	skladeb.
	 V	 brněnském	 rozhlase	 pracovala	
dlouhá	 léta	 i	Růžičkova	manželka	Jar-
mila,	která	letos	v	prosinci	oslaví	osm-
desátiny.	Dcery	Zuzana	a	Martina	byly	
mimo	jiné	členkami	folkrockové	skupi-
ny	Avocado	a	sborovými	vokály	svého	
času	 doprovázely	 trio	 Baláž–Střihav-
ka–Pavlíček.

MüLLERůV DůM

Jungmannova 80, Tišnov 
	 Díky	 lepší	 ekonomické	 situaci	 Tiš-
nova	na	začátku	18.	století	byly	násled-
ky	požáru	města	z	8.	června	1707	pře-
konány	 novou	 zástavbou.	 V	 této	 době	
vznikl	i	soubor tišnovských barokních 
domů	 s	 charakteristickými	mansardo-
vými	střechami	seskupených	okolo	ně-
kdejšího	 Dolního	 rynku	 a	 Klášterské,	
dnes	 Jungmannovy	 ulice.	 K	 nim	 patří	
i	 dům	 klášterního	 úředníka,	 pukrabí-
ho	Antonína	Leopolda	Továrka,	známý	
dnes	spíše	jako	Müllerův dům.	
	 Tišnovské	barokní	domy	jsou	si	po-
měrně	dosti	 podobné.	 Jde	 o	 samostat-
ně	 stojící	 mohutné patrové budovy	
na	 pravidelném	 půdorysu,	 završené	
vysokou	 mansardovou	 střechou.	 Kro-
mě	půlkruhově	zaklenutého	vstupního	
portálu	 s	 kamenným	 ostěním	 členily	
jejich	fasádu	pravidelné	osy	oken,	dopl-
něných	šambránami,	v	některých	přípa-
dech	jednoduchými	štukovými	dekora-

cemi	či	trojúhelnými	frontony.	Podobná	
byla	i	vnitřní	dispozice	–	průjezd,	který	
vedl	 do	 vnitřního	 dvora,	 symetricky	
obklopovaly	 na	 sebe	 navazující	 velké	
klenuté	 místnosti,	 sloužící	 pro	 právo-
várečný	 provoz.	 První	 patro	 bylo	 ob-
vykle	řešeno	 jako	dvoutrakt	s	různým	
počtem	obytných	místností	s	plochými	
záklopovými	stropy,	které	jak	dokazuje	
příklad	Müllerova	 domu,	 bývaly	 větši-
nou	malované.
	 U	Müllerova	domu	se	soudí,	že	vzni-
kl	kolem	roku	1712	přestavbou	starší	
budovy,	 pocházející	 z	 poslední	 čtvrti-
ny	 17.	 století,	 na	 patrový hostinec.	
Na	konci	18.	století	byl	dále	upravován	
a	 zastřešen	 mansardovou	 střechou.	
V	 roce	 1870	 dům	 zakoupil	 pozdější	

významný	 tišnovský starosta Franti-
šek Müller	a	zahájil	zde	provoz	kože-
lužny.	Ke	konci	19.	století	nechal	dům	
přestavět	 stavebním	 mistrem	 Josefem	
Havlínem	 ve	 stylu	 rustikalizovaného	
neoklasicismu.	 Dům	 na	 pravidelném	
půdorysu	byl	z	pohledově	pravé	strany	
prodloužen	 o	 dvě	 okenní	 osy,	 vznik-
la	 nová	 mansardová	 střecha	 s	 vikýři	
a	 zcela	 novou	 podobu	 dostala	 fasáda.	
Barokní	 dispozice	 domu	 však	 zůstala	
zachována.
	 Po	2.	světové	válce,	během	níž	měl	
v	 Müllerově	 domě	 svou	 kancelář	 ně-
mecký	důstojník,	byl	zestátněn	a	slou-
žil	 jako	nájemní	dům	či	kanceláře	By-
tového	družstva.	Po	r.	1989	jej	získala	
zpět	rodina	Müllerova	a	od	roku	2000	
je	v	majetku	města	Tišnova.	
	 Od	 roku	 2011	 v	 objektu	 sídlí	 Mu-
zeum města Tišnova,	 pro	 jehož	 po-
třeby	 byl	 kompletně	 zrekonstruován	
a	 adaptován,	 mj.	 doplněn	 v	 zadním	
traktu	 moderní	 dostavbou.	 Muzeum	
má	 stálou	 expozici	 věnovanou	 historii	
a	přírodě	Tišnova	a	okolí	a	zve	návštěv-
níky	i	na	krátkodobé	výstavy,	přednáš-
ky	a	koncerty.	
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KAmArádI NA celý žIVOT
stříPky vzPomínek na zesnulého karla šudáka

Petr Rampula

Karel Šudák na vojně v r. 1960. 
Zdroj: archiv Petra Rampuly
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	 Uprostřed	sezóny	vinobraní	a	burčáku	si	leckdo	z	nás	klade	
otázku,	jak	poznám,	že	to	či	ono	víno	je	dobré,	a	jak	najdu	mezi	
těmi	stovkami	či	tísíci	vín	to,	které	by	mi	chutnalo	a	užil	bych	si	
ho.	Možností	je	několik,	ale	jak	tvrdí	mnozí	vinaři	a	sommeliéři,	
„k	poznání	vína	je	třeba	se	propít“.	A	degustátor Michal Kadlec	
s	tím	bezezbytku	souhlasí.	

Je i běžný laik schopen naučit se poznávat víno a nenechat 
se od vinařů takříkajíc vodit za nos? 
	 Rozdělil	 bych	 to	 do	 dvou	 rovin.	 Jedna	 je	 teoretická,	 druhá	
praktická.	Teoretická	znamená	si	o	tom	víně	něco	nastudovat.	
Nejlépe	v	publikacích	nebo	časopisech,	kde	je	možné	získat	zá-
kladní	přehled.	Jednak	jde	o	příspěvky,	které	téma	přibližují	po-
pulární	 formou,	což	může	být	prvotní	vhled	do	znalostí	 tohoto	
kulturního	nápoje.	Kdo	se	tomu	chce	skutečně	věnovat,	pak	je	
možné	sáhnout	po	odborných	časopisech,	které	se	věnují	vínům	
z	celého	světa	(u	nás	např.	časopis	Wine&degustation,	vychází	
i	v	češtině).	Nebo	potom	Vinařský	obzor,	který	je	už	určen	přímo	
vinařům	a	vinohradníkům.	Na	 trhu	 je	samozřejmě	 i	 řada	knih	
–	od	populárních	na	téma	„jak	správně	degustovat	víno“,	„jak	
poznávat	víno“	až	po	odborné	„vinařské	bible“.	

Mohu si tedy téma nastudovat…
	 …	a	 to	 je	 ta	 teoretická	část.	Pak	 je	 ta	praktická	část,	kde	
musíte	vycvičit	svých	pět	smyslů,	které	nejen	při	poznávání	vína	
používáte.	Tady	je	ten	bod,	kdy	je	třeba	se	ke	znalosti	„propít“,	
přesněji	řečeno	prodegustovat.	

Jak se tedy ke znalosti propíjet? 
	 Dá	se	jít	tzv.	na	vlastní	pěst:	ochutnávám	nějaké	lahve,	o	kte-
rých	se	dočtu,	že	jsou	doporučené,	mohu	ve	víně	objevovat	a	po-
rovnávat,	co	je	o	něm	na	vinětě	nebo	v	časopise	napsáno.	
	 Pak	je	druhá	cesta,	pro	ty,	kdo	do	toho	chtějí	více	proniknout,	
a	to	jsou	degustační	kurzy	pro	veřejnost.	Ty	mají	různou	úroveň	
podle	zájmu,	jak	hluboko	se	do	tématu	chce	člověk	dostat.	Tady	
se	ke	znalostem	dostáváte	prostřednictvím	lektora.	Většinou	se	
jedná	 o	 soukromé	 kurzy	 institucí	 či	 vzdělávacích	 společností.	

Pak	 jsou	kurzy,	které	pořádá	např.	Národní	 vinařské	centrum	
(NVC)	ve	Valticích,	vedou	je	vysokoškolští	učitelé	či	renomovaní	
odborníci,	ale	stále	mají	zaměření	na	laickou	veřejnost.	Po	ab-
solvování	těchto	kurzů	už	můžete	být	na	rozcestí,	zdali	chcete	
jít	ještě	dál,	nebo	vám	dosažené	vědomosti	stačí	a	chcete	si	vína	
užívat	jako	„znalý	konzument.“	
	 Nejvyšší	level,	kterého	lze	u	nás	dosáhnout,	jsou	tzv.	senzo-
rické	zkoušky.	Jejich	složením	získáváte	certifikát	degustátora.	
Kdo	jej	má,	může	se	účastnit	hodnocení	vín	na	soutěžích.	K	sen-
zorickým	 zkouškám	 nepotřebujete	 žádnou	 odbornou	 školu.	
Předchází	 jim	 školení,	 po	 kterém	 následují	 zkoušky,	 skládají-
cí	 se	 z	 teoretické	 a	 praktické	 části.	 To	 se	 děje	 pod	 patronací	
již	 zmíněného	NVC	a	pouze	 jednou	 za	 rok.	Úroveň	náročnosti	
je	v	takové	výši,	aby	byla	zachována	vysoká	laťka	pro	budoucí	
soutěžní	hodnotitele.	Procento	úspěšnosti	u	takových	zkoušek	
je	velmi	malé.	Rozhodně	nejde	o	komerční	styl,	kdy	si	můžete	
certifikát	tzv.	koupit.

Ovšem až trénink dělá mistra. Jak musí degustátor fungovat, 
aby byl hoden svého certifikátu? 
	 Ten	„papír“	je	opravdu	jen	začátek.	Degustátor	se	musí	udr-
žovat	v	kondici	a	prokazovat,	že	na	to	má.	Kromě	vlastního	tré-
ninku,	tzn.	neustálého	degustování	téměř	čehokoliv,	co	udržuje	
smysly	 v	 kondici,	 tomu	 pomáhá	 i	 zmíněné	 NVC,	 které	 kromě	
odborných	kurzů	pořádá	každý	rok	tzv.	proškolování	degustáto-
rů,	což	není	sice	povinné,	ale	 je	 to	doporučené.	Každý	z	certi-
fikovaných	degustátorů	je	totiž	pod	dohledem	Electronic	Wine	
Systems	(ELWIS	–	program,	přes	který	jsou	soutěžní	vína	hod-
nocena),	v	němž	se	zaznamenávají	všechna	hodnocení	daného	
degustátora	na	všech	soutěžích.	
	 Jedním	z	aspektů	 je	např.	 trefování	 trendů.	Víno	se	většinou	
hodnotí	na	stobodové	stupnici,	která	je	složena	z	několika	para-
metrů.	Pod	určitý	počet	bodů	je	to	víno	podprůměrné,	nad	určitý	
počet	bodů	je	naopak	nadprůměrné,	vynikající,	famózní.	A	mezi	
tím	jsou	vína	průměrná.	Vína	se	vždy	hodnotí	ve	skupině	degus-
tátorů,	kteří	tvoří	komisi.	Součet	jejich	bodů	se	zprůměruje	a	tím	
vzniknou	celkové	body	pro	hodnocené	víno.	A	trefování	trendů	
znamená,	že	když	je	předkládané	víno	průměrné	až	podprůměr-
né,	či	dokonce	s	vadou,	nemělo	by	obdržet	nadprůměrné	body.	
Degustátoři	musí	umět	detekovat	vady	a	nedostatky	a	svůj	úsu-
dek	zdůvodnit.	Nestačí	jen	říct	„mně	nechutná“.	Stejně	tak	když	
přijde	 do	 komise	 špičkové	 víno,	 měl	 by	 to	 degustátor	 poznat,	
klady	vyjmenovat	a	dát	vínu	odpovídající	body.	Degustátor	musí	
tedy	umět	hodnotit	objektivně.	Každý	má	sice	svá	oblíbená	vína,	
ale	chce-li	být	degustátorem,	musí	mít	schopnost	ohodnotit	i	ta	
vína,	která	nejsou	jeho	„šálkem	čaje“.	

Jak	vypadají	a	probíhají	vinné	soutěže,	jakým	záludnostem	jsou	de-
gustátoři	vystavováni,	jaké	informace	o	kvalitě	vína	nám	pak	získa-
ná	ocenění	vín	sdělují,	i	jak	lze	za	den	ohodnotit	sto	vzorků	a	neopít	
se,	se	dočtete	v	dalším	vydání	Tišnovských	novin	v	pokračování	na-
šeho	setkání	nad	skleničkou	s	degustátorem.
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NA SKleNIčKu S deGuSTáTOrem I.
o cestě k Poznání kvalIty vína

Vladimír Vecheta

Předposledním	pokračováním	se	chýlí	k	závěru	soutěžní	cyklus	křížovek,	věnovaný	tišnovským	podnikatelům	z	období	mezi	světovými	
válkami.	Obsahem	1.	tajenky	je	jako	vždy	jméno	a	příjmení	majitele	firmy,	kterou	dobový	katalog	představoval	mimo	jiné	těmito	slovy:
Podnik založil v roce 1902 pan Alois Josefy, od nějž ho posléze odkoupil současný majitel. Ten se vyučil své profesi v Rychnově 
nad Kněžnou a jako asistent pracoval v Turnově, Králově Dvoře, Praze a Ústí nad Orlicí. U tišnovského závodu udržel dobrou 
a prosperitativní základnu a je předpoklad, že jeho vzestupná	(viz	2.	tajenka).

FIrmY A žIVNOSTNícI prVNí repuBlIKY (9)
soutěžní serIál křížovek

Martin Sebera, Václav Seyfert

Znění	obou	tajenek	plus	název	oboru	podnikání	příslušné	firmy	(viz	informace	v	čísle	2/2021)	zašlete	na	adresu	noviny@kultura-
tisnov.cz	nejpozději	do 3. listopadu 2021.	Jména	výherců	budou	oznámena	na	závěr	celého	seriálu	v	lednovém	čísle	ročníku	2022.	
Správná	řešení	z	minulého	čísla	–	1.	tajenka:	Štěpán Pokorný,	2.	tajenka:	Byl nucen jezdit po trzích.Víno okem degustátora na soutěži. Foto: Michal Kadlec
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	 Již	nějakou	dobu	je	k	dispozici	aktua-
lizace	 operačního	 systému	 na	 telefony	
od	 společnosti	 Apple,	 která	 nese	 pořa-
dové	 číslo	 15.	 Rozhodl	 jsem	 se,	 trošku	
netradičně,	 zmínit	 několik	 bezpečnost-
ních	 vylepšení,	 která	 nám	 tento	 systém	
přinesl.	Takže	ti	z	vás,	kteří	mají	telefon	
od	Applu	a	běží	na	něm	iOS	15(vyšší	mo-
dely	od	typu	6s),	dávejte	dobrý	pozor.	
	 Pokud	 sledujete	 moje	 články,	 možná	
tušíte,	 že	 se	 nebudu	 zabývat	 popisem	
všech	novinek,	které	tato	aktualizace	při-
nesla,	ale	vybral	jsem	si	novinky	týkající	
se	zabezpečení	vašeho	soukromí.

Zabezpečení vašeho e-mailu
	 Všichni	 to	 známe,	 chcete	 něco	 koupit	
nebo	využít	nějakou	službu	a	musíte	zadat	
e-mail.	Časem	zjistíte,	že	služba	je	k	niče-
mu,	ale	neustále	vám	z	této	adresy	chodí	
různé	zprávy,	nabídky,	oslovení	a	tak	dále.	
I	 přesto,	 že	kliknete	na	 zrušení	 zasílání,	
vás	neustále	otravují	svými	e-maily.	
	 Těchto	služeb	se	můžete	zbavit	velmi	
jednoduše	v	iOS	15,	a	to	tak,	že	si	akti-
vujete	službu	iCloud+.	To	znamená,	že	si	
předplatíte	nějaký	vyšší	tarif	než	za	dáčo.	
Pokud	 tak	učiníte,	 bude	 vám	umožněno	
využívat	následujících	výhod.	

Jak to funguje?
	 Pokud	 na	 nějaké	 webové	 stránce	
provádíte	 registraci	 a	 je	 vyžadován	 váš	
e-mail,	 vyberte	 v	 Safari	 nad	 softwaro-
vou	klávesnici	volbu	„skrýt	můj	e-mail“.	
Následně	 se	 otevře	 okno	 s	 vygenerova-
ným	 náhodným	 e-mailem	 ve	 tvaru	 xxx-
-xxxxx@icloud.com.	Pod	tímto	e-mailem	
se	nachází	štítek	obsahující	adresu	webu	
a	můžete	 si	 přidat	 i	 poznámku.	Obojí	 si	
vyplňte	a	klikněte	na	tlačítko	použít.	To	
je	vše.
		 Od	 této	 chvíle	 vám	 služba	 iCloud+	
bude	přeposílat	veškerou	korespondenci	
z	náhodně	generovaného	e-mailu	na	váš	
vybraný	 e-mail.	 Když	 se	 vám	 služba	 či	
obchod	 zprotiví,	 stačí	 jen	 jít	 do	 Nasta-
vení	->	Apple	ID	->	iCloud	->	Skrýt	můj	
e-mail.	Vyhledat	registrovaný	e-mail	xxx-
-xxxxx@icloud.com	a	ten	smazat.	V	tuto	
chvíli	máte	navždy	pokoj	od	otravných	e-
-mailů.	Další	výhoda	služby	je,	že	si	vás	

tato	služba	bude	těžko	spojovat	s	jinými	
službami	podle	vašeho	e-mailu.
	 Stejný	 princip	 se	 uplatní	 i	 v	 případě,	
že	se	přihlašujete	k	webové	stránce	přes	
Apple	 ID.	Takže	 je	docela	pravděpodob-
né,	že	již	v	nastavení	skrývaných	e-mailů	
najdete	služby,	ke	kterým	jste	se	přihlá-
sili	pomocí	Apple	ID.	
	 Další	 službu	 zajišťující	 vám	 větší	
soukromí	 je	 funkce	 Ochrana soukromí	
v	aplikaci	Mail.
	 Většina	 komerčních	 e-mailů	 obsahuje	
sledovací	prvky.	Jsou	to	malé	části	kódu,	
které	kontaktují	sledovací	server	a	uklá-
dají	 o	 vás	 údaje,	 kdy	 a	 kolikrát	 jste	 e-
-mail	otevřeli,	kde	se	nacházíte,	kam	jste	
klikli,	 jestli	 jste	z	něj	nakoupili,	a	shro-
mažďují	 tato	 data	 v	 obrovských	 databá-
zích.	Vytváří	tak	velmi	přesný	profil,	jak	
na	zaslaný	e-mail	 reagujete.	Na	základě	
získaných	dat	se	velmi	často	rozjíždí	dal-
ší	kola	s	rozesíláním	e-mailů	právě	vám.

Jak jim to zatrhnout?
	 Pokud	 půjdete	 do	 nastavení	 ->	 poš-
ta	 ->	 ochrana	 soukromí	 a	 zapnete	 tuto	
volbu,	 Apple	 skryje	 přes	 několik	 proxy	
serverů	 vaši	 IP	 adresu	 a	 stáhne	 k	 vám	
pouze	 jednou	 celý	 obsah	 mailu.	 Tímto	
způsobem	 velmi	 ztíží	 sledování	 vašeho	
chování.

Soukromý přenos přes iCloud+
	 O	 co	 se	 jedná?	 Webové	 stránky	 se	
snaží	 sledovat	 chování	 uživatelů	 napříč	
internetem.	K	tomu	používají	vaši	IP	ad-
resu,	geografickou	polohu,	jméno	posky-
tovatele	 vašeho	připojení,	 data	o	 vašem	
prohlížeči	a	tak	dále.	
	 Nová	funkce	„soukromý	přenos“,	která	
je	součástí	služby	iCloud+	zašifruje	vaše	
připojení	k	 internetu	 a	 zároveň	přesmě-
ruje	 vaše	 internetové	 spojení	 přes	 dvě	
samostatné	 internetové	 služby.	 Přiřadí	
vám	náhodnou	IP	adresu	a	skryje	tu	vaši.	
Webové	stránky	díky	tomu	nevidí	vaši	IP	
adresu	 ani	 polohu	 a	 poskytovatelé	 sítí	
nemůžou	 shromažďovat	 údaje	 o	 vašich	
aktivitách	na	webových	stránkách	napříč	
internetem.	 Žádná	 webová	 stránka	 ani	
poskytovatel	sítě	se	současně	nedozvědí,	
kdo	jste	a	které	webové	stránky	navště-

vujete.	Je	to	podobné	jako	u	takzvaných	
VPN	služeb.	Pokud	si	již	platíte	větší	pro-
stor	na	iCloudu,	je	to	levnější	než	si	platit	
zvlášť	VPN.
	 Tuto	 funkci	 si	můžete	zapnout	násle-
dovně:	Nastavení	 ->	Apple	 ID	 ->	 iCloud	
->	Soukromý	přenos.
	 Další	výhodou	je,	že	tento	přenos	mů-
žete	následně	zvlášť	nastavit	jak	u	mobil-
ního	připojení,	tak	třeba	u	Wi-Fi	připojení.

Automatické ověření OTP
(One Time Password)
	 Nejdřív	 si	 zopakujeme,	 co	 je	 to	 tak	
zvané	OTP.	Jedná	se	o	systém	dvoufázo-
vého	 ověření,	 kdy	 vám	 webová	 stránka	
vygeneruje	 kód,	 který	 načtete	 pomocí	
QR	kódu	do	autorizační	aplikace,	jako	je	
Google	Authenticator,	Microsoft	Authen-
ticator	a	další.	Tato	aplikace	po	načtení	
kódu	generuje	každých	30	sekund	jedno-
rázové	heslo,	které	je	vyžadováno	při	při-
hlášení	do	webových	stránek.	Je	to	vyšší	
forma	 zabezpečení	 než	 jenom	 jménem	
a	heslem,	které	někdo	může	ukrást.
	 Apple	nás	potěšil	v	nové	verzi	operač-
ního	 systému	 tím,	 že	 tuto	 funkci	 gene-
rování	 přihlašovacích	 kódů	 vložil	 přímo	
do	systému.	Nyní	 již	nemusíte	mít	další	
aplikaci	 pro	 generování	 jednorázových	
hesel,	protože	se	již	o	to	postará	systém	
spolu	se	Safari.	
	 Prakticky	 to	 provedete	 tak,	 že	 jdete	
do	Nastavení	->	Hesla,	najdete	požadova-
nou	stránku	s	uloženými	přihlašovacími	
údaji	a	po	rozkliknutí	přejdete	do	sekce	
Volby	účtu	/	Nastavit	ověřovací	kód.	Zde	
dostanete	 na	 výběr	 mezi	 Zadáním	 kódu	
nastavení	nebo	Naskenováním	QR	kódu.	
Zvolte	 raději	 QR	 kód,	 potvrďte	 přístup	
k	fotoaparátu	a	naskenujte	kód.	Po	této	
akci	 se	 vám	 na	 kartě	 začnou	 objevovat	
šestimístné	kódy	v	intervalu	30	sekund.	
	 Díky	tomuto	nastavení	se	již	nebudete	
muset	trápit	další	aplikací	a	v	Safari	přímo	
při	 přihlašování	 do	 webové	 stránky	 vám	
bude	 systém	 nabízet	 již	 tyto	 šestimístné	
jednorázové	 kódy.	 Jednak	 zvýšíte	 zabez-
pečení	svého	přihlašování	a	 jednak	se	to	
stane	velmi	příjemnou	záležitostí.	Odpad-
ne	nepohodlné	přepínání	mezi	autorizační	
aplikací	a	webovým	prohlížečem.	

životní stylživotní styl

NOVINKY, KTerÉ BYSTe NemělI mINOuT
Po aktualIzacI Ios 15 na svém IPhonu

Petr Plíšek Z novinek:
Leky, Mairana: Co je odtud vidět
Prostřednictvím	desetileté	Louisy	odhaluje-
me	život	malé	poklidné	vesnice	s	magickou	
atmosférou.	V	domě	její	babičky	Selmy,	kde	
děvčátko	 vyrůstá,	 nalézají	 útočiště	 leckdy	
bizarní	sousedé,	které	spojuje	tolerance	vůči	
jinakosti	a	snaha	pomáhat	si.	Žijí	tu	také	Lu-
isini	rodiče	zaměstnaní	krizí	středního	věku	
natolik,	že	výchovu	dcery	ochotně	přenechá-
vají	jiným.	Nelze	opomenout	ani	obrovského	

bílého	psa	Aljašku.	Román	sestává	ze	tří	částí	odehrávajících	se	
v	letech	1983,	1995	a	2005	a	v	každé	z	nich	je	Luisa	konfron-
tována	se	smrtí	blízké	osoby.	 Její	příběh	 je	meditací	o	hledání	
místa	ve	světě,	i	když	to	místo	je	právě	tam,	kde	jste	začínali.	

Magnason, Andri Snaer: Truhla času
Se	světem	se	stalo	cosi	divného.	Lidé	přebý-
vají	v	truhlách,	v	nichž	neplyne	čas,	a	čekají	
na	lepší	budoucnost.	Města	zarostla	lesem,	
ulicemi	 se	 potulují	 vlci	 a	 v	 obchodních	 do-
mech	řádí	medvědi.	Co	se	přihodilo?	Odpo-
věď	zná	jen	stará	paní,	která	se	jediná	neza-
vřela	do	truhly.	Místo	toho	pátrala	po	příčině	
a	 objevila	 příběh	 o	 princezně	 a	 jejím	 otci	

králi	Dimonovi,	jenž	se	kdysi	dávno	pokusil	zvítězit	nad	časem.	
A	teď	tu	legendu	stařenka	vypráví	skupince	dětí	vysvobozených	
z	truhel.	Na	nich	je,	aby	zrušily	dávnou	kletbu	a	daly	svět	zase	
do	pořádku.	Jde	o	jednu	z	nejoceňovanějších	islandských	knih.

Stojí za přečtení:
Collinsová, Sara:
Vyznání Frannie Langtonové
Píše	se	rok	1826	a	celý	Londýn	šílí.	Davy	se	
mačkají	 u	 bran	 soudního	 dvora	 Old	 Bailey	
a	vyhlížejí	Frannie	Langtonovou,	služebnou	
Benhamových,	která	má	být	souzena	za	 je-
jich	 vraždu.	 Zdrcující	 svědectví	 ji	 označují	
za	otrokyni,	děvku	a	svůdnici.	Ale	Frannie	
chce	vyprávět	 jiný	příběh.	Na	 jeho	začátku	

se	 malá	 dívenka	 učí	 kdesi	 na	 jamajské	 plantáži	 číst.	 Na	 jeho	
konci	 stojí	 vzdělaná	 žena,	 která	 v	 přepychovém	 londýnském	
domě	 čeká	 na	 vytouženou	 svobodu.	 Z	 Franniiných	 horečných	
přiznání	však	vystupuje	na	povrch	trýznivá	otázka:	Mohla	zabít	
jediného	člověka,	kterého	doopravdy	milovala?

Lukešová, Milena: Jakub a babí léto
Přišel	 podzim	 a	 malý	 Jakub	 se	 vydává	
na	procházku	a	poznává	všechny	 jeho	krá-
sy:	barevné	listí,	co	šustí	pod	nohama,	čer-
vené	 jeřabiny,	 padající	 kaštany…	 Vydejte	
se	na	poetickou	a	okouzlující	výpravu	spolu	

s	ním!	Nenápadnou	obrázkovou	knihu	Jakub	a	babí	léto	si	oblí-
bily	děti	po	celém	světě	už	v	70.	letech	minulého	století.	Díky	
krásným	celostránkovým	ilustracím	Jana	Kudláčka	a	úsporné-
mu	textu	Mileny	Lukešové	ji	milují	i	dnešní	děti.

Městská knihovna tišnov
doporučuje
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	 Basketbalové	soutěže	zahájily	nový	roč-
ník	a	s	nimi	vstoupily	do	hry	i	naše	týmy.
	 Naši	žáci do 15 let	(U15)	zahájili	se-
zónu	dvojzápasem	s	týmem	z	jihočeských	
Kaplic.	 Jednalo	 se	 sice	 o	 prohrané,	 nic-
méně	kvalitní	 zápasy.	Už	v	prvním	naše	
hráče	 zaskočil	 soupeř	 agresivní	 hrou,	
a	 ačkoli	 se	 kluci	 snažili	 soupeři	 (hrají-
címu	také	soutěž	U17)	vyrovnat,	byl	bo-
hužel	nad	jejich	síly.	Každopádně	si	kluci	
zaslouží	 pochvalu	 za	 morální	 sílu,	 s	 níž	
se	 silnějšímu	 soupeři	 postavili	 čelem.	
1.	 zápas	 SKB	 Tišnov	 –	 Kaplice	 27:89,	
2.	 zápas	 SKB	 Tišnov	 –	 Kaplice	 36:98.	
Nejlépe	bodově	se	dařilo	Havelkovi	–	35	
b.	a	Jelínkovi	–	13	b.
	 Mladší minižáci	 U12	 zahájili	 letošní	
soutěž	 OP	 zápasy	 na	 palubovce	 brněn-
ských	 soupeřů.	 Po	 bojovném	 výkonu	 si	
kluci	odvezli	z	obou	zápasů	cenné	výhry,	
na	které	budou	chtít	v	dalších	zápasech	
sezóny	navázat.	Basket	Brno	–	SKB	Tiš-

nov	33:57	a	Skokani	Brno	B	–	SKB	Tiš-
nov	13:79.	
	 Do	soutěží	vstoupily	i	naše	dívčí	týmy	
všech	 věkových	 kategorií.	 Nejmladší 
minižákyně	 U11	 hrající	 oblastní	 přebor	
nestačily	na	soupeřky	z	Prostějova:	Tiš-
nov–Prostějov	6:53	a	20:60.	
	 I	v	OP	U12	mladších minižákyň	byly	
brněnské	soupeřky	nad	možnosti	našich	
hráček	 a	 zvítězily	 výrazným	 rozdílem:	

Žabiny–Tišnov	 86:5.	 Se	 soupeřkami	
z	Pelhřimova	už	ovšem	naše	děvčata	se-
hrála	duel	vyrovnaný:	Tišnov–Pelhřimov	
54:68.
	 Starší žákyně	 U15	 v	 nadregionální	
lize	 držely	 krok	 se	 soupeřkami	 silného	
žabovřeského	 klubu,	 i	 když	 na	 vítězství	
to	 nakonec	 nebylo:	 Tišnov–Žabiny	 B	
30:42	 a	 42:69.	 Ani	 v	 nadregionální	 lize	
kadetek	U17	nebyl	úvod	sezóny	ještě	ví-
tězný:	Tišnov–Žabiny	C	31:113	a	39:119.	
Vítězně	 ovšem	 zahájilo	 oblastní	 přebor	
družstvo	 žen,	 když	 přehrálo	 blanenské	
soupeřky:	Tišnov–Blansko	62:38.	
	 Důležité	je,	že	sezóna	začala.	Nejsme	
profesionální	 klub,	 jako	 některá	 druž-
stva,	 proti	 kterým	 hrajeme	 a	 mají	 jiné	
ambice.	Naše	vize	je,	aby	všechny	basket	
bavil,	 děti	 pohybově	 rostly	 a	 výchovou	
jsme	je	posunuli	do	jejich	dalšího	života.

	 Původní	turnaj	12.	9.	2021	(36	soutě-
žících	dvojic,	28	párů	dospělých	a	8	párů	
dětí)	 byl	 z	 důvodu	 zaplavení	 hřiště	 při	
dešťové	 přeháňce	 v	 průběhu	 druhého	
kola	zrušen.	
	 Opakovaný	turnaj	se	uskutečnil	násle-
dující	neděli	19.	9.	2021.	Zúčastnilo	se	ho	
25	soutěžících	dvojic	–	20	párů	dospělých	
a	5	párů	dětí.	
	 Počasí	dovolilo	odehrát	plánovaná	čty-
ři	 kola	 turnaje	 systémem	 „švýcar“,	 cel-
kem	48	zápasů	na	kvalitně	připravených	
hracích	plochách.	
	 Turnajem	 v	 kategorii	 dospělých	 pro-
šlo	bez	jediné	porážky	družstvo	–	vítězná	
dvojice	Tomáš	a	Honza	Olbortovi,	s	 jed-
nou	porážkou	skončily	na	druhém	místě	
dvojice	Vláďa	a	Naďa	Matuškovi,	na	tře-
tím	místě	se	umístili	David	Olbort	–	René	
Oulehla.	 Na	 čtvrtém	 místě	 skončila	 do-
mácí	dvojice	Květoš	Tesař	–	Laďa	Kotlín.

Konečné celkové výsledky dospělých: 
1.	Honza	a	Tomáš	Olbortovi	(Brno)
2.	Vláďa	a	Naďa	Matuškovi	(Brno)
3.	David	Olbort,	René	Oulehla	(Tišnov)
4.	Květoš	Tesař,	Laďa	Kotlín	(Šerkovice)
5.	Martina	Křičková,	Pavel	Pfeffer	(Brno)
6.					Vojta	 Tauš,	 Robin	 Petík	 (Šerkovice,	

Kuřim)

Kategorie dětí – konečné pořadí:
1.		Kristina	Malásková,	Lucie	Halouzková	

(Tišnov)
2.	David	a	Lucka	Tesařovi	(Šerkovice)
3.		Valinka	a	Míša	Floriánovi,	Lucie	Ryd-

valová	(Šerkovice,	Blansko)
4.		Josef	Pavlíček,	Štěpán	Valíček	(Šerko-

vice)
5.		Kuba	Říha	a	Nella	Petíková	(Šerkovi-

ce,	Kuřim)

	 Medaile	 se	 symboly	 pétanque	 a	 věc-
né	 ceny	 pro	 všechny	 soutěžící	 věnovala	
obec	 Šerkovice	 a	 další	 sponzoři	 akce:	

Ing.	 Dana	 Buterinová	 –	 Vinotéka,	 Mon-
táže	 staveb	 –	 Květoslav	 Tesař,	 STYLE	
SPORT	 –	 Renata	 Zámečníková,	 Patro	
PUB	Tišnov,	Reakce	s.	r.	o.,	PILA	KUP-
KA	s.	r.	o.,	MONTENERGO	BRNO	s.	r.	o.,	
Vojta	 Tauš/PROFIFLEX	 s.	 r.	 o.	 Kuřim,	
Martin	Boček,	 Josef	Říha,	Pavel	Novák,	
babička	Jarka.	
	 Zájemci	o	tuto	zajímavou	hru	se	v	Šer-
kovicích	setkají	příští	rok	v	již	tradičních	
termínech	–	v	červnu	a	září.

Aneta Seberová 6. na Mistrovství ČR
Atletický	stadión	Jana	Železného	v	Mla-
dé	Boleslavi	přivítal	18.	9.	2021	nejlepší	
starší	žáky	a	žákyně	na	Mistrovství	Čes-
ké	republiky.	Tišnovské	barvy	hájila	Ane-
ta	 Seberová,	 a	 to	 ve	 dvou	 disciplínách:	
100	m	př.	a	200	m	př.	Z	rozběhů	na	100	m	
př.	 Aneta	 nepostoupila	 (čas	 15,14	 s).	
Ve	 své	 silnější	 disciplíně	 200	m	 př.	 po-
stoupila	 do	 finále	 v	 osobním	 rekordu	
v	čase	29,96	s.	Ve	finále	pak	na	nejlepší	
nestačila,	přesto	je	konečné	6.	místo	ob-
rovským	úspěchem.

Finále Jihomoravského kraje
mladších žákyň
Závěr	 venkovní	 atletické	 sezóny	 se	 též	
povedl	kvartetu	mladších	žaček.	Pomohly	
výrazným	bodovým	ziskem	družstvu	AHA	
Vyškov	k	postupu	do	finále	družstev	JMK,	
kde	 pak	 skončily	 šesté.	 Nejlepší	 výsled-
ky:	60	m:	Ellen	Ondrušková	9,07	s;	800	m	
2:41.22;	150	m:	Kateřina	Kocůrová	21,97	

s;	300	m:	Kateřina	Kocůrová	48,72	s;	dál-
ka:	 Karolína	 Lamačová	 403	cm;	 Kateřina	
Mašínská	399	cm;	míček:	Karolína	Lama-
čová	44,24	m;	Kateřina	Mašínská	32,05	m.

Výsledky 31. atletického čtyřboje 
a 14. skokanského trojboje
O Pohár Geodetické kanceláře Souček
Krásné	 podzimní	 počasí	 přivítalo	 v	 úterý	
28.	 9.	 2021	87	 závodníků	na	hřišti	 u	ZŠ	
nám.	 28.	 října	 na	 tradičním	 již	 31.	 atle-
tickém	 čtyřboji.	 Drtivá	 většina	 mladých	
tišnovských	 atletů	 byla	 doplněna	 výběry	
z	mnoha	oddílů	Moravy.	Konkurence	byla	
zajímavá,	třeba	v	kategorii	starších	žákyň	
byly	hned	tři	účastnice	letošního	Mistrov-
ství	 ČR.	 Vítězové	 jednotlivých	 kategorií:	
Marek	 Pisch,	 Klára	 Bravencová,	 Lukáš	
Kuchařík,	 Sabina	 Nedomová,	 Ondřej	 Mu-
zikář,	Maja	Tomanová,	Matěj	Beran,	Ellen	
Ondrušková,	Václav	Havelek,	Stela	Toma-
nová.	Vrcholem	závodů	byl	14.	ročník	Sko-
kanského	trojboje,	kde	zvítězil	domácí	tým	

mladých	adeptek	atleticky	s	název	Buchty	
(dálka	 Lenka	 Krištofová	 387	cm;	 výška	
Ema	Berková	125	cm;	trojskok	Aneta	Se-
berová	10,65	m).	V	závěrečné	tombole	bylo	
taženo	 plno	 cen	 a	 ta	 hlavní,	 čokoládový	
dort,	zůstala	v	Tišnově.	Podrobné	výsled-
ky,	včetně	 fotogalerie	 lze	nalézt	na	webu	
www.aktisnov.cz.

	 V	 pondělí	 8.	 listopadu	 letošního	 roku	 by	
oslavil	90.	narozeniny	Karel	Souček.	Pro	úpl-
nou	 přesnost	 řekněme	 raději	 –	 dle	 vzoru	 he-
reckého	 rodu	 Hrušínských	 –	 Karel	 Souček	
nejstarší,	neboť	svoji	stopu	do	historie	našeho	
města	už	více	či	méně	zapisují	také	syn	i	vnuk	
téhož	křestního	jména.	
	 Zmiňuji	se	o	 jeho	výročí	 tentokrát	na	spor-
tovní	stránce,	přestože	podobná	vzpomínka	by	
mohla	být	součástí	i	několika	dalších	pravidel-
ných	rubrik,	včetně	té	úvodní	„radniční“	–	vždyť	
Karel	 Souček	 byl	 plných	 14	 let,	 do	 prosince	
1990,	předsedou	Městského	národního	výboru.	
Poměrně	široce	pojaté	vyprávění	o	jeho	životě	
ovšem	publikoval	v	Tišnovských	novinách	před	
pěti	 lety	 Miroslav	 Pavlík	 (zájemce	 odkazuji	
na	TN	č.	11/2016,	str.	36–37),	proto	si	dovolím	jen	krátkou	glo-
sou	a	s	pomocí	 zasvěcené	konkrétní	citace	připomenout	spor-
tovní	část	jeho	života.
	 Coby	čerstvý	absolvent	základní	vojenské	služby	se	v	roce	
1955	stal	zakladatelem	tišnovského	radioklubu.	Činnost	této	
organizace	 byla	 široká	 a	 rozmanitá,	 jak	 ale	 vzpomínal	 jeden	

z	 jeho	 kolegů:	 „Karla	 lákal	 především	 sport.	
Zejména	 mu	 učaroval	 hon	 na	 lišku,	 dnes	 nazý-
vaný	rádiový	orientační	běh	(ROB)	či	anglickou	
zkratkou	 ARDF.	 Postavil	 si	 vlastní	 přijíma-
če	 na	 soutěžní	 pásma	 a	 spolu	 s	 dalšími	 kama-
rády	 (jmenuji	 aspoň	 Emila	 Kubeše	 a	 Štěpána	
Konupčíka)	 hájil	 československé	 barvy	 na	 me-
zinárodních	 soutěžích.	 Později	 –	 po	 ukončení	
sportovní	 kariéry	 –	 se	 věnoval	 především	 práci	
s	 mladými	 závodníky	 v	 rámci	 reprezentační-
ho	 kolektivu,	 kde	 působil	 jako	 trenér.	 Pod	 jeho	
vedením	 dosáhlo	 reprezentační	 družstvo	 ROB	
mnoha	 významných	 úspěchů,	 mezi	 něž	 patří	
i	 tituly	mistrů	 světa	a	Evropy.	V	 roce	1990	byl	
funkcionářem	 organizačního	 výboru	 mistrovství	
světa	v	ARDF,	které	bylo	pořádáno	na	Štrbském	

Plese	 v	 Tatrách,	 a	 v	 roce	 2004	 spoluzajišťoval	 provoz	 stanice	
OK5FOX	u	příležitosti	mistrovství	světa	v	Brně.“
	 Již	v	 roce	1964	byl	Karel	Souček	za	své	sportovní	úspěchy	
oceněn	 čestným	 titulem	 „mistr	 sportu“.	 Zemřel	 22.	 listopadu	
2008	a	aktuální	vzpomínku	na	tuto	smutnou	zprávu	najdete	do-
dnes	i	v	archivu	Českého	svazu	rádiového	orientačního	běhu.

sportsport

TIŠNOVSKÉ BArVY NA SOuTěžícH
Martin Sebera

SpOrTOVNí GlOSA K NedOžITým deVAdeSáTINám
Václav Seyfert

Karel Souček vysílá v roce 1982 
z kopce Nedvězí u Poličky.

Foto: Libor Hřebec

KlucI I HOlKY zAHáJIlI SezóNu 
Zdeněk Havelek, Robert Bílý, Marek Knoflíček

ŠerKOVIcKý pÉTANQue – TurNAJ září 2021 
Miroslav Randuch

Starší žáci. Foto: archiv SBK 

Na šerkovických hřištích. Foto: Josef Říha

Aneta Seberová nejblíže k nám.
Foto: Martin Sebera
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Projekt „TENIS PRO VŠECHNY“
je pro letošní rok u konce
	 Velice	úspěšnou	premiéru	má	za	sebou	
projekt,	 který	 připravil	 Sportovní	 klub	
Tenis	 Tišnov	 společně	 s	 MAS	 Brána	 Vy-
sočiny.	V	květnu	2021	se	do	projektu	při-
hlásilo	21	hráčů.	Většina	z	nich	s	tenisem	
začala	úplně	poprvé	a	někteří	se	k	němu	
po	 letech	 vrátili.	 Tréninky	 probíhaly	 pět	
měsíců	každé	pondělí	a	čtvrtek	od	19.00	
do	 20.00	 hodin.	 V	 září	 pak	 byl	 začátek	
tréninků	upraven,	vzhledem	k	dřívějšímu	
stmívání.	Pokud	budeme	projekt	hodnotit	
v	číslech,	tak	22	hráčům	se	pravidelně	vě-
novalo	čtyři	až	pět	trenérů.	Za	celý	projekt	
se	uskutečnilo	přes	třicet	tréninků	a	hráči	
ve	skupinách	po	dvou	až	čtyřech	hráčích	
odehráli	přes	130	hodin.	Někteří	se	také	
zúčastnili	 letního	 víkendového	 „Tábora	
pro	 dospělé“,	 který	 sklidil	 velký	 úspěch.	
Projekt	byl	plánovaný	pouze	do	konce	září,	
protože	tenisový	klub	v	zimních	měsících	
disponuje	 halou	 jen	 se	 dvěma	 kurty,	 to	
bohužel	 kapacitně	nestačí.	Po	úspěšném	
zavedení	 projektu	 „TENIS	 PRO	 VŠECH-
NY“	v	roce	2021	se	ho	klub	chystá	znovu	
otevřít	v	květnu	2022	a	nabídnout	přihlá-
šeným	hráčům	možnost	dalšího	zdokona-
lení.	S	projektem	byli	hráči	moc	spokojeni	
a	těší	se	na	jeho	pokračování.	Všichni	hrá-
či	by	také	rádi	pokračovali	i	v	zimních	mě-
sících,	 pokud	 by	 klub	 disponoval	 větším	
prostorem	v	hale.

Zářijové OKRESNÍ PŘEBORY
	 Vzhledem	ke	covidové	situaci	v	dubnu	
letošního	 roku	 nemohl	 klub	 uspořádat	

okresní	přebory	jednotlivců.	V	září	se	však	
našly	termíny,	a	tak	mohl	SK	Tenis	Tišnov	
přebory	 okresu	 Brno-venkov	 uspořádat.	
Nejprve	o	víkendu	11.–12.	9.	proběhl	pře-
bor	mladšího	žactva.	Osm	kluků	a	dvanáct	
slečen	převážně	z	Tišnova	bojovalo	o	titul	
přeborníka.	Mezi	 chlapci	byl	úspěšný	do-
mácí	hráč	Tobiáš	Chocholatý,	který	ve	finá-
le	porazil	Tomáše	Adámka	 (Sokol	Čebín)	
6/2,6/1.	 Soutěž	 dívek	 ovládla	 tišnovská	
Nelli	Semotánová,	která	si	poradila	s	hráč-
kou	z	Čebína	Emou	Raisglovou	6/0,	6/1.
	 Koncem	září	byly	naplánované	hned	dvě	
kategorie	 okresních	 přeborů.	 O	 víkendu	
25.–26.	9.	dorost	a	od	27.	do	28.	9.	katego-
rie	staršího	žactva.	Mezi	osmi	dorostenci	
byl	nejlepší	Jakub	Goldman,	který	ve	třech	
setech	porazil	Hanse	Rychtáře	(oba	SK	Te-
nis	Tišnov)	1/6,	6/3,	10/3.	V	dorostenkách	
(11)	 bylo	 finále	 také	 vyrovnané	 a	 o	 dva	
míče	byla	úspěšnější	Karolína	Podborská,	
která	v	dlouhém	zápase	porazila	Adrianu	
Koudelkovou	6/4,	4/6,	10/8	(obě	Tišnov).	
Čtyřhra	chlapců	se	nehrála	a	u	dívek	zvítě-
zila	dvojice	Semotánová,	Koudelková.
	 Starší	 žactvo	 mělo	 nejpočetnější	 star-
tovní	pole.	Chlapců	bylo	deset	a	dívek	pat-
náct.	Mezi	chlapci	zvítězil	domácí	Matyáš	
Řezanina	nad	Fabiánem	Cebákem	ze	So-
kola	Čebín	6/2,	6/3.	Společně	s	přehledem	
vyhráli	i	čtyřhru.	Dívky	ovládla	stejně	jako	
soutěž	 dorostenek	 Karolína	 Podborská.	
Ve	 finále	 porazila	 Vanesu	 Gálfyovou	 6/0,	
6/0.	 Ve	 čtyřhře	 byla	 nejlepší	 tišnovská	
dvojice	Podborská,	Semotánová.
	 Ač	pořadatel	obeslal	dostatečně	dopře-
du	 všechny	 kluby,	 které	 jsou	 evidovány	

v	 okrese	 Brno-venkov,	 bohužel	 se	 příliš	
hráčů	 z	 ostatních	 klubů	 nepřihlásilo.	 Ně-
které	mají	poměrně	početné	mládežnické	
základny,	ale	mnoho	dětí	a	také	rodičů	se	
nechce	 věnovat	 závodnímu	 tenisu	 a	 hrají	
ho	jen	pro	radost.	SK	Tenis	Tišnov	se	zá-
vodnímu	tenisu	snaží	věnovat	mnoho	 let,	
ale	dostávají	prostor	i	hráči,	kteří	nechtějí	
jezdit	po	turnajích	a	mají	tenis	jako	krou-
žek.	 V	 okrese	 Brno-venkov	 má	 náš	 klub	
největší	mládežnickou	základnu.	Úspěšný	
není	jen	v	okrese,	ale	také	v	rámci	celého	
Jihomoravského	 tenisového	 svazu,	 který	
sahá	i	do	krajů	Olomouckého	a	Zlínského	
a	také	Kraje	Vysočina.	Náš	klub	podporu-
je	město	Tišnov,	Jihomoravský	kraj	a	také	
Národní	 sportovní	 agentura.	 Chystáme	
nové	 projekty	 a	 spolupráce,	 které	 umož-
ní	sportovat	dalším	Tišnovákům	v	areálu	
na	 Ostrovci.	 O	 plánech	 tenisového	 klubu	
napíšeme	v	dalších	číslech.

sport

INFOrmAce z TeNISu
Zdeněk Kunický

Finalistky okresního přeboru staršího žactva 
Vanesa Gálfyová a Karolína Podborská.

Foto: archiv SK Tenis Tišnov

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

1. 9. 2021
– 30. 6. 2022

Lovci perel Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

27. 10. 15.00–16.20 Písničky ze starých časů – A to se opravdu (ne)stalo!
CSS Tišnov – knihovna,
Králova 1742

deTOX

1. 11. 18.00–19.30 O životě s vědomím přítomnosti smrti
Janáčkova 333, 
kancelář BALANCE INSTITUT

BALANCE INSTITUT, z. s.

7. 11. 19.00–20.30
Requiem, W. A. Mozart 
– Tišnovský komorní orchestr

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
Porta coeli, Předklášteří

MěKS Tišnov

17. 11. 19.30–21.00 Clarinet Factory – Pipers Kino Svratka, Brněnská 152 MěKS Tišnov

22. 11. 18.00–19.30 Sebehodnota jako klíč ke spokojenému životu
Janáčkova 333,
2. patro BALANCE INSTITUT

BALANCE INSTITUT, z. s.

24. 11. 15.00–16.20 Písničky ze starých časů – Prší...
CSS Tišnov – knihovna,
Králova 1742

deTOX

28. 11. 14.00–18.00 Adventní trhová slavnost náměstí Míru Tišnov MěKS Tišnov

13. 6. 2021 – 16. 1. 2022 Kočárky Podhorácké muzeum

17. 10. – 28. 11. 2021 Mrňouskové – výtvarné práce žáků ZUŠ Tišnov Podhorácké muzeum

16. 10. 2021 – 6. 2. 2022 Vcházení do obrazů Josefa Jambora Galerie Josefa Jambora

KAm V TIŠNOVě přehled akcí v Tišnově a okolí

Datum Čas Utkání nebo název akce Místo Organizuje

stol.tenis So 6.11. 9.00 Okresní přebor mužů a žáků sport. hala SSK TTC Koral Tišnov

fotbal So 6.11. 9.00, 11.45 AFK Tišnov – Novosedly, starší a mladší žáci hřiště Ostrovec AFK Tišnov

basketbal So 6.11. 10.00, 12.00 SKB Tišnov – Valašské Meziříčí, dívky U15 těl. ZŠ Smíškova SK Basket Tišnov

futsal So 6.11. 20.00 ASM Dolní Loučky – Havlíčkův Brod sport. hala SSK ASM Dolní Loučky

basketbal So 13.11. 10.00, 12.00 SKB Tišnov – Uherský Brod, dívky U17 sport. hala SSK SK Basket Tišnov

stol.tenis Ne 14.11. 9.00 TTC Koral Tišnov C – Lomnička těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

basketbal So 20.11. 9.00, 11.00 SKB Tišnov – Velké Meziříčí, hoši U15 sport. hala SSK SK Basket Tišnov

basketbal So 20.11. 9.00, 10.30 SKB Tišnov – Blansko, dívky U11 těl. ZŠ Smíškova SK Basket Tišnov

stol.tenis So 27.11. 16.00 TTC Koral Tišnov – Tesla Pardubice těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

futsal So 27.11. 20.00 ASM Dolní Loučky – Kalábek Brno sport. hala SSK ASM Dolní Loučky

stol.tenis Ne 28.11. 9.00 TTC Koral Tišnov C – Mokrá C těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

stol.tenis Ne 28.11. 10.00 TTC Koral Tišnov – Jiskra Holice těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

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

KAm V TIŠNOVě za sportem

výstava

hudba

přednáška

divadlo

promítání

akce pro děti

tanec

sport

ostatní

Druh akce: Muzeum města

Městská knihovna

MěKS

Galerie J. Jambora

Podhorácké muzeum

MAS Brána Vysočiny

RC Studánka

Inspiro

Základní umělecká škola

Centrum sociálních služeb

T. J. Sokol Tišnov

Ostatní

Organizuje:
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děti teplý mošt. Přijede i svatý Martin na bílém 
koni a rozdělí se s námi o sladké rohlíčky. Více 
na www.studanka-tisnov.cz. 

Přání JežíšKoVI
11., 14. 11. 2021, 19.30
21. 11. 2021, 17.00
Kino svratka, Tišnov

Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co 
hledáme a nenalézáme, jsou vyprávěny s nad-
hledem a okořeněné trefnou situační komikou. 
Samozřejmě nechybí i ta správná dávka nefalšo-
vané romantiky a sentimentu.

sTRom…hRušKa…sTRom
13. 11. 2021, 9.30–11.00
Galerie Josefa Jambora
Brněnská 475, Tišnov

Sobotní výtvarná dílna pro děti od 6 do 13 let 
s lektorkou Lucií Zamazalovou. Stromy se začínají 
převlékat. Mění své zelené svršky a oblékají si ba-
revné kabáty. Jen hruška stále kvete. Cože? Hruška 
přece na podzim nekvete! V obrazech Josefa Jam-
bora ale ano! Stále! Přijďte se podívat a rovnou si 
s námi můžete vyzkoušet grafickou techniku tisku 
z koláže na motivy Jamborových obrazů. 

TIšnoVsKé BaBIčKy čTou děTem
15. 11. 2021, 14.00–17.00
městská knihovna Tišnov
oddělení pro děti a mládež

Pro naše dětské čtenáře, kteří rádi tvoří, připravu-
jeme listopadovou dílničku. Tentokrát se necháme 
inspirovat Halloweenem a Dušičkami. Pro libost 
oušek vašich dětí bude číst tišnovská babička po-
hádky. Čtení začíná v 16 hodin, ale půjčit si knihy 
nebo tvořit mohou děti už dříve. Vstupné: zdarma

adVenTní sBíRKa PRo PoTřeBné
15.–30. 11. 2021
RC studánka, Tišnov

Rodinné centrum Studánka ve spolupráci s Od-
borem sociálních věcí města Tišnova pořádá 
Adventní sbírku pro potřebné lidi z Tišnovska. 
Nosit můžete následující věci: starší povleče-
ní, prostěradla, ručníky, z hygienických potřeb 
savo, jar, cif, WC čistič, tekuté nebo tuhé mýd-
lo, sprchový gel, prací prášek, kartáček a pastu 
na zuby pro děti i dospělé, z potravin těstoviny, 
rýži, čočku, masové konzervy, paštiku, instantní 
polévky, marmeládu a piškoty. Tyto věci, prosím, 
noste do kanceláře RC Studánka, Riegrova 318, 
Tišnov. Děkujeme všem dárcům za jejich pomoc. 

Co umí omluVa a oCenění
V žIVoTě díTěTe I dosPělého
16. 11. 2021, 17.00–19.00
RC studánka, Tišnov

Zveme Vás na poslední přednášku z cyklu 
„Na čem ve výchově záleží…“ věnovanou síle 
omluvy a ocenění. Omluva umí rozptýlit zlobu, 
zmírnit bolest a urovnat vztahy. Někdo ji bere 
jako selhání, jiný jako možnost napravit chybu. 
Jak s omluvou zacházet, poradí zkušená lektorka 
Iva Řehůřková. Věnovat se bude i způsobům, jak 
se v rodině navzájem můžeme ocenit, a vytvářet 
tak doma přijímající a láskyplné prostředí. 

VýsTaVa oBRazů a uměleCKýCh 
PředměTů z Kmene 
17.–28. 11. 2021, 14.00–17.00
Kulturní dům, železné

Zveme vás do kulturního domu v Železném 
na výstavu obrazů od výtvarnice Miroslavy Vlč-
kové z Tišnova – akvarel a Hany Čuperové z Drá-
sova – akryl. Výstavu doplní soubor uměleckých 
předmětů z kamene od Jiřího Ondry ml. a Lenky 
Otiepkové ze Zahrady. Otevřeno denně. 

PosnídeJTe V KnIhoVně s…
GaBRIelou KončITíKoVou!
18. 11. 2021, 8.30
městská knihovna Tišnov
oddělení pro dospělé

Jak být silnější a šťastnější 
podle životních zásad Tomá-
še Bati? Sledujte v knihovně on-line přednášku 
Gabriely Končitíkové z Nadace Tomáše Bati. Le-
tos jí vyšla nová kniha Inspirace Baťa. O Baťovi ví 
snad úplně všechno, a navíc má úžasný přednes. 
Bude vás to bavit. Dopřejte si ranní šálek inspi-
race! V knihovně pro vás bude připravena lehká 
snídaně. Vstupné: zdarma

Vánoční PříBěh
25. 11. 2021, 19.30
28. 11. 2021, 19.00
Kino svratka, Tišnov

Česká komedie odehrávající se během Štědrého 
dne, kdy několik hrdinů prožije opravdu nevšed-
ní a nezapomenutelné Vánoce.

adVenTní čTení a TVoření
26. 11. 2021, 14.00–17.00
městská knihovna Tišnov,
oddělení pro děti a mládež

Znáte tu pohádku, ve které se vánočka dala po-
jistit proti připálení? Vymyslel ji excelentní vy-
pravěč příběhů Zbyněk Malinský. Jeho Vánoční 
pohádky patří k pokladům české dětské literatury. 
Budeme si z nich číst a tvořit těsně před začátkem 
adventu. Čtení začíná v 16 hodin, ale půjčit si 
knihy nebo tvořit mohou děti už dříve. Vstupné: 
zdarma

TeRmíny PřednášeK
městská knihovna Tišnov

Virtuální univerzita 3. věku:
Včelařský rok – 2. 11., 16. 11., 30. 11.

Trénování paměti – 9. 11., 23. 11.

univerzita volného času:
morava v době posledních Přemyslovců 
– 3. 11., 24. 11.

„CVaK“, a Je To!
27. 10. – 30. 12. 2021, 9.00–17.00
Galerie na schodech,
Bezručova 21, Tišnov

Výstava fotografií Miloše Bučka, člena Klubu 
přátel fotografie Tišnov. Vernisáž výstavy: středa 
27. října v 17 hodin. Vstup volný.

halloweensKý doJáK
30. 10. 2021, 19.00–24.00
Kino svratka, Tišnov
halloween V muzeu
31. 10. 2021, 16.00–19.00
muzeum města Tišnova

Bojíte-li se rádi, zveme Vás v sobotu do Kina 
Svratka na již tradiční Halloweenský klystýr vol. 
8., který Vás propláchne. Pro děti se Muzeum 
města Tišnova v neděli promění v tajemné místo. 
Budou si moci zahrát halloweenské hry, vyzkou-
šet tetování s halloweenskými motivy a stát se 
součástí strašidelného příběhu.

JaK VésT děTI K zodPoVědnosTI
2. 11. 2021, 17.00–19.00
RC studánka, Tišnov

Zveme Vás na další přednášku z cyklu „Na čem 
ve výchově záleží…“ Zkušená lektorka Iva Ře-
hůřková v ní ukáže rodičům, jak mohou vlastním 
příkladem vést děti k zodpovědnosti vůči sobě, 
druhým i vůči rodině. 

sTředeční oTeVřená
KReaTIVní laBoRaToř
3., 10., 24. 11. 2021, 
13.00–17.00

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! Cílem projektu je roz-
víjet v dětech základní dovednosti, které jsou 
důležité 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

KnIžní KluBíK PRo BaToláTKa
3. 11. 2021, 10.00
městská knihovna Tišnov
oddělení pro děti a mládež

Setkání batolátek mezi knihami se tentokrát po-
nese v podzimním duchu. Přečteme si pohádku, 
rodičům dáme tipy na podzimní čtení pro malé 
děti a budeme tvořit. Těšte se. Přihlásit se mů-
žete přes odkaz, který najdete na webu knihovny: 
www.mktisnov.cz/s-knizkou-do-zivota. Akce je 
vhodná pro děti do 2 let. Vstupné: zdarma

RelaxaCe a ImaGInaCe
4. 11. 2021, 18.30–20.00
RC studánka, Tišnov

Přijďte si odpočinout po náročném pracov-
ním vytížení! Relaxační metody přinášejí pocity 
osvěžení, uklidnění a štěstí. Tyto pozitivní pocity 
neprožívá jenom mysl, ale celé tělo. Relaxace 
a imaginace probíhá v malém počtu účastníků 
pod vedením psycholožky Mgr. Hany Pelčákové 
Kubecové. 

swaP
6. 11. 2021, 9.00–13.00
Velký sál měKs
mlýnská 152, Tišnov

Proberte doma skříně, a co jsi celý rok neoblék-
la ty nebo tvůj partner a je ti líto vyhodit, dones 
na SWAP. Výměnou si přineseš domů zdarma 
jiné úžasné věci, které už zase nesedí někomu 
jinému. Nenakupováním, tříděním, recyklací 
a posláním věcí dál šetříme naši planetu a pro-
dlužujeme výrobkům život. Vstupné: 20 Kč

Když sTRuny žIVoTa zní
9. 11. 2021 od 18.00
kavárna Coffein,
měKs mlýnská 152, Tišnov

Nakladatelství Sursum a kavárna Coffein Vás 
zvou na koncert a představení knihy Milan Kašu-
ba „Když struny života zní“. Hostem večera bude 
zpěvačka a editorka knihy Dáša Ubrová.

KnIžní KluBíK PRo mImInKa
10. 11. 2021, 10.00
městská knihovna Tišnov
oddělení pro děti a mládež

Opět nás navštíví tišnovská fyzioterapeutka Mar-
tina Šaclová. Podělí se o rady a tipy pro správný 
vývoj děťátka. Přečteme si pohádku a rodičům 
dáme tipy na hřejivé čtení do podzimních dnů. 
Přihlásit se můžete přes odkaz, který najdete 
na webu knihovny: www.mktisnov.cz/s-knizkou-
-do-zivota. Akce je vhodná pro rodiče a jejich 
letos narozené děti. Vstupné: zdarma

záJezd PRo členy mo sTP
11. 11. 2021, od 9.00
od Podhorácké restaurace,
nám. míru, Penny, Tišnov

MO STP zve své členy na zájezd do Moravské-
ho Krumlova na Muchovu Slovanskou epopej. 
Odjezd v 9 hod. od Podhorácké restaurace se za-
stávkami na náměstí a u Penny.  Přihlášky na tel. 
721 413 130 nebo 549 449 573 u paní Milady 
Špačkové.

PředPoRodní PříPRaVa
11. 11. 2021, 18.15–20.00
RC studánka, Tišnov

Na kurzu (4 setkání) se budeme věnovat těhoten-
ství, přípravě na porod, výběru porodnice, po-
rodnímu plánu, průběhu porodu, bondingu, šes-
tinedělí, kojení a péči o novorozence. Závěrečné 
setkání s fyzioterapeutkou je zaměřeno na bez-
pečné polohování a manipulaci s novorozencem. 

maRTInsKý sVěTýlKoVý PRůVod
11. 11. 2021, od 16.30 
sraz v parku u kostela sv. Václava

Přijďte s dětmi na tradiční světýlkový průvod, 
který vede od kostela sv. Václava Farskou zahra-
dou do Parku pod kostelem, kde si připomeneme 
legendu o sv. Martinovi a zazpíváme si. Vezmě-
te si s sebou lampióny, nejlépe vlastní výroby. 
Pro zahřátí bude připraveno svařené víno a pro 



TN 11/2021 61

INZERCE

60 KAM11/2021

objevte společnost thuasne
www.thuasne.cz

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

vhodné kandidáty pro pracovní pozici

Obsluha sTROje
PRO auTOmaTiCký výřez TexTilníhO maTeRiálu

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

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

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

životní připojištění
 • příspěvek na dopravu

bližší informace, týkající se této pracovní nabídky, na telefonním čísle 734 596 401.

pokud vás tato nabídka oslovila a splňujete uvedené požadavky, zašlete svůj životopis 
na e-mailovou adresu prace@thuasne.cz.

KAm V TIŠNOVě
program Kina Svratka

listopad
 číslo 11

2021

VsTuPenKy lze zakoupit:
•  na pokladně kina hodinu před začátkem představení
•  v TIC na nám. míru 120
 pondělí, pátek: 8.00–12.30, 13.00–18.00
 úterý, středa, čtvrtek: 8.00–12.30, 13.00–15.30
• online na webu kina

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

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

2.
út

19.30 mIlan KundeRa: PREMIÉRA
od žeRTu K BezVýznamnosTI
ČR | 95' | dokument | 130/110 Kč 

3.
st

19.30 PaRalelní maTKy PREMIÉRA
ES | 120' | drama | 15+ | 130 Kč | tit. 

4.
čt

19.30 eTeRnals PREMIÉRA
USA | 168' | dobrodružný/akční | 12+ | 130 Kč | tit. 

5.
pá

19.30 hRana zlomu PREMIÉRA
ČR | 86' | thriller/horor | 15+ | 130 Kč 

6.
so

17.00 myšI PaTří do neBe
ČR/SR/FR/PL | 87' | animovaný/dobrodružný | 130/110 Kč 

19.30 KaRel
ČR | 127' | dokument/životopisný | 130/110 Kč 

7.
ne

17.00 RozBITý RoBoT Ron
USA | 106' | animovaný | 130/110 Kč | dab. 

20.00 KuRz manželsKé Touhy
ČR | 90' | komedie | 12+ | 140 Kč 

9.
út

17.00 PRVoK, šamPÓn, TečKa a KaRel BIO SENIOR
ČR | 115' | komedie | 12+ | 70 Kč 

10.
st

19.30 není čas zemříT
VB/USA | 163' | akční | 15+ | 140 Kč | tit. 

11.
čt

19.30 Přání JežíšKoVI PREMIÉRA
ČR | 109' | komedie | 130/110 Kč 

13.
so

17.00 addamsoVa RodIna 2
USA/VB | 93' | animovaný/rodinný | 130/110 Kč | dab. 

19.30 eTeRnals 3D
USA | 168' | dobrodružný/akční | 12+ | 150 Kč | dab. 

14.
ne

17.00 seal Team: PáR sPRáVnýCh TuleŇů
JAR | 98' | animovaný/rodinný | 130/110 Kč | dab. 

19.30 Přání JežíšKoVI 
ČR | 109' | komedie | 130/110 Kč 

16.
út

17.00 haVel
ČR | 100' | drama/životopisný | 12+ | 100 Kč 

18.
čt

19.30 zTRaCenI V RáJI PREMIÉRA
ČR/CH | 75' | komedie/road movie | 130/110 Kč 

19.
pá

19.30 soused PREMIÉRA
USA/D | 92' | komedie | 130/110 Kč | tit. 

20.
so

17.00 KRoTITelé duChů: odKaz PREMIÉRA
USA | 107' | komedie/akční | 130/110 Kč | dab. 

20.00 duna
USA | 155' | dobrodružný/sci-fi | 12+ | 130 Kč | tit. 

21.
ne

17.00 Přání JežíšKoVI
ČR | 109' | komedie | 130/110 Kč 

20.00 zTRaCenI V RáJI
ČR/CH | 75' | komedie/road movie | 130/110 Kč 

23.
út

19.30 oáza PREMIÉRA FK
SRB/BiH/FR | 122' | drama | 15+ | 100 Kč | tit.

24.
st

19.30 Přání JežíšKoVI
ČR | 109' | komedie | 130/110 Kč 

25.
čt

19.30 Vánoční PříBěh PREMIÉRA
ČR | 105' | komedie | 130/110 Kč 

26.
pá

19.30 eTeRnals
USA | 168' | dobrodružný/akční | 12+ | 130 Kč | tit. 

27.
so

17.00 enCanTo PREMIÉRA
USA | 91' | animovaný/rodinný | 130/110 Kč | dab. 

19.30 halloween zaBíJí
USA | 106' | horor | 15+ | 130 Kč | tit. 

28.
ne

17.00 o čeRToVI a JIné Vánoční PohádKy
 PREMIÉRA 
ČR | 63' | animovaný/pohádka | 130/110 Kč 

19.00 Vánoční PříBěh
ČR | 105' | komedie | 130/110 Kč 

30.
út

17.00 záToPeK BIO SENIOR
ČR | 130' | drama/životopisný | 70 Kč 

UPOZORNĚNÍ – vstup do kina pouze při splnění platných 
protiepidemických opatření.
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hledá pracovníka/pracovnici
na hlavní pracovní poměr

vedoucí provozu / správce

k zajišťování provozu a údržby objektu Css 
včetně vedení provozních zaměstnanců.
 nástup dle dohody, 5 týdnů dovolené,

stravenky, 9. platová třída.

zájemci mohou zaslat přihlášku
do 31. 10. 2021 na adresu:

Centrum sociálních služeb tišnov,
příspěvková organizace,

Králova 1742, 666 01 tišnov

Podrobnější informace:
phDr. jana hutařová, tel. 549 410 310

e-mail: reditel@css-tisnov.cz

Centrum sociálních služeb Tišnov
příspěvková organizace

králova 1742, 666 01 Tišnov




