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Program

14.00	 Zahájení	děkanem	Josefem	Rybeckým	

14.05	 ZUŠ	Tišnov	–	Faltaband,	hudební	vystoupení	

14.50	 ZŠ	nám.	28.	října	–	pěvecké	vystoupení	žáků

	 1.	a	2.	stupně	

15.15	 MŠ	Na	Paloučku	–	Blíží	se	k	nám	Vánoce

15.30	 MŠ	Sluníčko	–	Čertovské	dupání,	

	 Andělské	cinkání

15.50	 MŠ	U	Humpolky	–	Andělé	nade	mnou	bdí

16.10	 ZŠ	ZaHRAda	–	ZaHRAda	zpívá	koledy

16.50	 Jazz	Chat	–	host	Dáša	Ubrová	

17.35	 ZŠ	Smíškova	–	Vánoční	Smile	Singers

	 (pěvecký	sbor)

17.55	 Vánoční	slovo	starosty	Jiřího	Dospíšila	

18.00 Rozsvícení vánočního stromu 

18.15	 Ha-kapela	

19.00	 Ukončení	slavnosti

Programem	provází	 Vojta	Hanák
Slavnost	doprovází	 Žesťový	kvartet	pod	vedením
	 Jaroslava	Halouzky

Změna programu vyhrazena

Adventní dobročinný jarmark

SŠ	a	ZŠ	Tišnov	

Domov	sv.	Alžběty	

Rodinné	centrum	Studánka	

Lesní	rodinný	klub	na	Tišnovsku	Kalužníček	

Inspiro	

ZŠ	Smíškova	

ZŠ	nám.	28.	října	

ZŠ	ZaHRAda	Tišnov	

ZŠ	CoLibri	

Oči	dokořán	

Církev	Adventistů	s.	d.	

Oblastní	charita	Tišnov	

Nadační	fond	Vrba	

Dětský	domov	Tišnov	

Kavárna	Coffein

adventní
trhová slavnost

Doprovodný	program
Ježíškova pošta
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	 Milé	čtenářky,	milí	čtenáři	
Tišnovských	novin,	dvanácté	
číslo	 roku	 2021	 trochu	 po-
hublo.	 Zákeřný	 koronavirus	
totiž	napadl	jednoho	z	klíčo-
vých	 tvůrců	 obsahu	 novin,	
Václava	 Seyferta,	 a	 to	 způ-
sobem	 natolik	 zásadním,	 že	
si	 jeho	 covidový	 zápal	 plic	
vyžádal	 delší	 pobyt	 v	 péči	
lékařského	 nemocničního	 personálu.	
Pravda,	bohu	díky	se	Václav	už	z	nemoc-
nice	vrátil	zpět	do	domácího	ošetřování,	
ale	jak	sám	píše,	„nejsem	ještě	zdaleka	
v	takové	kondici,	 jak	jsem	doufal“.	Kdo	
si	ostatně	prošel	náročnějším	průběhem	
covidového	onemocnění,	dá	po	své	zku-
šenosti	 za	 pravdu,	 že	 to	 zas	 až	 taková	
legrace	není	a	že	s	fyzickou	i	psychickou	
konstitucí	i	velmi	silných	jedinců	umí	ta	
neviditelná	mrška	pořádně	zamávat.	
	 Václav	 se	 tím	 pádem	 neměl	 šanci,	
a	 popravdě	 ani	 chuť	 a	 sílu,	 v	 průbě-
hu	 své	 nemoci	 a	 léčby	 jakkoliv	 podí-
let	 na	 obsahu	 právě	 vznikajícího	 čísla	
12/2021.	 A	 na	 straně	 redakce	 rovněž	
nezbývá	 kapacita	 k	 plné	 náhradě	 jeho	
podstatného	přínosu	k	obsahu	každého	
čísla.	V	tomto	vydání	novin	tedy	nena-
jdete	obvyklé	rubriky	z	jeho	pera	–	Ka-
lendárium	a	Psalo	se	před	50	lety.	Chybí	
i	přehled	Kam	za	sportem.	A	příp.	něja-
ký	 kulturní,	 historický,	 sportovní	 nebo	
fejetonový	 článek.	 Tímto	 se	 čtenářům	
chceme	 omluvit	 a	 Václavovi	 přejeme	
úspěšnou	 rehabilitaci	 a	 možnost	 vrátit	
se	opět	k	běžnému	rytmu	života.	
	 I	tak	není	obsah	dvanáctého	čísla	no-
vin	nijak	chudý.	Pootevřeli	jsme	o	kou-
sek	 dveře	 diskuse	 roky	 vedené	 kolem	
tématu	zátěže	 (nejen)	 tišnovských	ulic	
těžkou	nákladní	dopravou	z	nedalekého	

lomu	na	Dřínové.	Což	je,	jak	
zřejmo	z	geografické	i	urba-
nistické	 situace,	 nesnadno	
řešitelný	hlavolam.	Zejména	
pokud	ne	úplně	funguje	sdí-
lení	 informací,	 systematič-
nost	a	snaha	ke	spolupráci.	
	 S	naším	reportážním	dik-
tafonem	jsme	zamířili	do	od-
lehlých,	 a	přesto	proslulých	

Křížovic	u	Doubravníku.	Galeristka	Sta-
nislava	Macháčková	nechává	čtenářům	
v	 rozhovoru	 nahlédnout	 do	 své	 životní	
minulosti	i	pohnutek,	se	kterými	otevře-
la	a	 třicet	 let	vedla	unikátní	umělecký	
stánek	Galerie	z	ruky,	který	se	stal	me-
kkou	řady	milovníků	umění	i	překrásné	
přírody	Vysočiny.	
	 Na	tip	na	výlet	vás	pozveme	do	méně	
navštěvované,	 přesto	 zajímavé	 krajiny	
kopečků	v	okolí	Čebína,	jejichž	podoba	
a	 geologická	 historie	 není	 zdaleka	 jen	
o	stepních	květinách	a	vápencových	ka-
menech.
	 Nezapomínáme	 ani	 na	 pozvánky	
do	kina,	do	knihovny,	do	Podhoráckého	
i	 tišnovského	muzea	a	na	 řadu	kultur-
ních	akcí,	jejichž	pořadatelé	se	nezalekli	
možných	 zpřísňování	 shromažďovacích	
opatření	 a	 při	 zodpovědnosti	 návštěv-
níků	 i	 obyvatel	 věří	 v	 možnost	 potěšit	
kulturou	a	zábavou	velké	i	malé.	Infor-
mace	 o	 konání	 akcí	 je	 ovšem	 potřeba	
sledovat	na	flexibilnějších	informačních	
kanálech,	jako	jsou	weby	a	sociální	sítě.	
Abyste	 i	 při	 vlastní	 kvalitní	 sebedisci-
plíně	 neskončili	 s	 kulturním	 zážitkem	
přece	jen	u	zavřených	dveří.	
	 Přejeme	 vám	 pokojné	 časy	 a	 neztrá-
cejte	víru	ve	smysl	vlastní	zodpovědnosti.

SmYSl prO zOdpOVědNOST
Vladimír Vecheta

28. 11. 2021 nám. Míru, Tišnov

adventní
trhová slavnost



SKlIzeň. V přírOdě I V duŠI

S nostalgií podzimu přichází po rozverných a veselých hodech 
čas koncertů a festivalů vážné hudby. Do kostela sv. Václava 
zavítalo Rejchovo kvarteto. Pod klenbou baziliky v Porta coeli 
rozeznělo TiKo tóny Mozartova Requiem. S podzimem jsou ne-
odmyslitelně spjaté dušičkové vzpomínky na rozzářených hřbi-
tovech, šelest a záře padajícího listí i odhodlané rybářské výkony 
při výlovech nejen kaprů z nádrží a rybníků. Ať nám podzim zů-
stává v mysli pestrý i přes stálou epidemickou hrozbu. (vv)

Fotografie: Josef Permedla, Michal Beneš, Vladimír Vecheta 
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	 Vážení	 Tišnováci,	 dovolte	 mi	 seznámit	 Vás	
s	novinkami	z	oblastí,	které	garantuji	ve	vedení	
města.	Začnu	oblastí	životního	prostředí.	Z	anke-
ty	„Chceme	hezčí	Tišnov“	vyplynulo	množství	při-
pomínek	k	zeleni.	Tuto	agendu	budeme	posilovat	
personálně,	od	1.	12.	2021	nastoupí	referentka,	
která	 bude	 mít	 v	 popisu	 přímo	 veřejnou	 zeleň.	
Další	změna	bude	v	rozdělení	města	na	jednotli-
vé	části	a	každou	z	nich	dostane	na	starost	kon-
krétní	zahradník	nebo	zahradnická	firma.	Bude	
tedy	zřejmé,	koho	pochválit,	až	Tišnov	rozkvete	
a	zkrásní,	a	zároveň	na	koho	se	obrátit	v	přípa-
dě	zjištění	nedostatků.	Do	konce	roku	proběhne	
osázení	 trvalek	 kolem	 Centra	 sociálních	 slu-
žeb,	 dále	 bude	 provedeno	 nové	 osázení	 stromů	
na	Růzcké	cestě.	Také	jsme	se	setkali	s	největšími	pachtýři,	fir-
mou	AGRIA	Drásov	a	ZD	Březina,	kteří	hospodaří	na	cca	46	ha.	
V	debatě	jsme	se	vzájemně	informovali	o	způsobu	hospodaření	
na	městské	zemědělské	půdě,	o	aktivitách	napomáhajících	sni-
žování	dopadů	projevů	změn	klimatu,	jako	je	kvalita	půda,	eroze	
aj.	 V	 těchto	 schůzkách	 budeme	 nadále	 pokračovat.	 Dále	 při-
pravujeme	záměr	vybudovat	přírodní	rekreační	zónu	v	lokalitě	
Mlýniska,	na	levém	břehu	řeky	Svratky	v	blízkosti	současného	
areálu	tišnovských	kynologů	s	možností	propojit	koridor	kolem	
řeky	Svratky	až	k	obci	Březina.	Zářijové	zastupitelstvo	schválilo	
strategický	dokument	„Adaptace	na	změnu	klimatu	a	mitigační	
opatření	města	Tišnova“,	na	který	navážeme	konkrétními	opat-
řeními.	V	Tišnovských	novinách	chceme	pokračovat	i	v	osvětě	
formou	série	článků	na	téma	„Změna	klimatu	a	adaptační	opat-
ření“.	Cílem	těchto	článků	bude	shrnout	a	odůvodnit	hlavní	teze	
týkající	 se	přicházející	klimatické	 změny	 tak,	aby	skutečnosti	
byly	 čtenáři	 snadno	 pochopeny	 a	 vysvětleny	 na	 konkrétních	
místech	v	Tišnově.	Do	připravovaného	 rozpočtu	města	na	 rok	
2022	jsme	navrhli	finance	na	projektovou	přípravu	snížení	ener-
getické	 náročnosti	 veřejných	 budov,	 konkrétně	 budeme	 mířit	
na	 základní	 školy.	 Bude	 se	 jednat	 o	 opatření	 kombinující	 fo-
tovoltaické	 systémy,	 systémy	 k	 zachytávání	 a	 využití	 dešťové	
a	odpadní	vody,	zelené	stěny	či	střechy	a	další.	Vše	s	podporou	
dotační	výzvy	Nová	zelená	úsporám.	Tato	výzva	je	určena	i	pro	
rodinné	a	bytové	domy,	berte	tuto	informaci	i	jako	připomenutí	
Vám,	čtenářům	Tišnovských	novin,	že	máte	také	možnost	z	do-
tace	čerpat.	Nově	se	na	Květnici	a	Klucanině	pohybuje	a	pracuje	
lesní	stráž,	která	dohlíží	nad	dodržováním	lesního	zákona,	např.	
napomíná	osoby	zákon	nedodržující,	neodkladně	oznamuje	zjiš-
těné	škody,	provádí	základní	úklid	odpadků	atd.	Poslední	infor-
mace	 patří	 vánočnímu	 stromu,	 který	 bude	 letos	 z	 areálu	 ZZN	
Tišnov	a	budeme	ho	posléze	obdivovat	na	náměstí.
	 Pro	 sportovce	 mám	 se	 sílící	 covidovou	 situací	 jednu	 špat-
nou	zprávu.	Ani	letos	nedojde	k	vyhlášení	nejlepších	sportovců	
za	rok	2020	společným	setkáním	v	kině,	jak	bývalo	zvykem.	Nic-
méně	učiníme	tak	článkem	v	Tišnovských	novinách	a	videome-
dailónky,	které	připravuje	Tišnovská	televize.
	 A	 protože	 jsem	 se	 dostal	 ke	 covidu,	 neodpustím	 si	 malé	
zamyšlení.	Vnímám,	že	se	covid	stal	zdrojem	neuvěřitelné	po-

larizace	společnosti,	a	 to	zejména	v	 řešení	co-
vidové	 otázky.	 Častým	 argumentem	 je	 právo.	
Ale	čí	právo	má	větší	váhu?	Sice	máme	Listinu	
základních	práv	a	svobod,	ale	ve	skutečnosti	do-
chází	ke	střetu	jednotlivých	lidských	práv	a	svo-
bod.	A	nelze	je	seřadit	podle	nějaké	důležitosti,	
která	má	přednost.	Prostě	nelze.	Existuje	např.	
právo	na	zodpovědnost?	Je	právo	neočkovaných	
na	 JIP	na	 lékařskou	péči	nadřazeno	právu	pa-
cientů,	 kteří	 čekají	 na	 důležitý,	 ale	 odložený	
zákrok?	 Myslím,	 že	 viru	 je	 jedno,	 že	 narušuje	
naše	 práva	 a	 obecně	 občanské	 svobody.	 Covid	
nevymizel	 a	 stále	 je	 to	 neznámé	 onemocnění,	
kde	ještě	nejsou	známy	např.	účinky	postcovido-
vého	syndromu.	Proto	považuji	za	špatné,	že	se	

obhajuje	svoboda	netestovat	se,	neočkovat	se	a	obecně	dělat	si,	
co	každý	chceme.	Svět	je	prostě	složitý	a	lidi,	včetně	mě,	mají	
tendenci	si	věci	zjednodušovat.	Naslouchám	odmítačům	vakcín	
a	opatření,	jejich	otázkám	a	argumentům	a	přirovnávám	to	jíz-
dě	v	automobilu.	Opatření	proti	covidu	(očkování,	respirátory,	
rozestupy	 a	 testování)	 snižují	 pravděpodobnost	 závažnějšího	
průběhu	a	přenosu	covidu.	U	jízdy	autem	také	snižuji	pravdě-
podobnost	úmrtí:	jezdím	podle	pravidel,	používám	bezpečnostní	
pásy,	mám	auto	v	dobrém	technickém	stavu,	nejezdím	pod	vli-
vem	alkoholu	atd.	A	přesto	může	nastat	situace,	kdy	nemusím	
přežít.	 A	 určitě	 jsou	 řidiči,	 kteří	 jezdí	 opilí,	 překračují	 povo-
lenou	 rychlost,	 nejsou	 připoutaní	 a	 nikdy	 se	 jim	 nic	 nestalo.	
Z	podstaty	věci,	kdy	vím,	že	na	mě	na	silnici	číhá	smrt,	a	z	pod-
staty	věci,	že	se	u	covidu	stále	jedná	o	neprobádané	onemoc-
nění,	a	také	z	vrozené	opatrnosti	a	jiného	nastavení	ve	vnímání	
rizik	hodlám	snižovat	pravděpodobnost	 toho	nejhoršího.	A	 to	
vůči	 sobě	 i	 vůči	 své	 nejbližší	 komunitě.	 Co	 však	 neumím,	 je	
být	tolerantní	k	člověku,	který	jede	130	km/hod.	v	obci,	je	pod	
vlivem	alkoholu,	v	ruce	drží	Ústavu	a	křičí	na	mě	něco	o	svých	
právech	 a	 svobodách.	 Pevně	 věřím,	 že	 věda,	 lékaři	 a	 politici	
(v	tomto	pořadí)	najdou	shodu	v	řešení	covidové	otázky.	Jen	to	
bude	ještě	chvíli	trvat.	

radnice informuje

ze zápISNíKu míSTOSTArOSTY
Martin Sebera, místostarosta města
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radnice informuje

Změna dopravní situace u ZŠ nám. 28. října
Jiří Sokol, Městská policie Tišnov

	 Vážení	občané	a	především	rodiče	nejmenších	žáčků	navště-
vujících	ZŠ	28.	října	–	to,	že	je	dopravní	situace	u	spodního	vstu-
pu	 do	 ZŠ	 z	 ulice	 Dvořáčkova	 nepřehledná,	 v	 mnoha	 směrech	
i	nebezpečná	a	dlouhodobě	neudržitelná,	musí	vnímat	každý	ro-
dič	i	dítě,	kteří	tento	vstup	do	ZŠ	využívají,	a	v	neposlední	řadě	
i	řidiči	místem	v	ranních	a	odpoledních	hodinách	pouze	projíždě-
jící.	Obdobně	situaci	vnímají	i	zástupci	města	a	policie.
	 Z	uvedených	důvodů	bylo,	od	začátku	měsíce	října	2021,	po-
sunuto zahájení placeného parkování ze 7.00 hod. na 8.00 
hod.	s	cílem,	aby	mohli	rodiče	pohodlně	zastavit	v	místech	pla-
ceného	stání	a	děti	doprovodit	do	školy.	Dále	je	od	26.	10.	2021	
–	v	zájmu	bezpečnějšího	pohybu	v	uvedené	oblasti	–	zakázáno 
stání v úseku (kolem plotu) od pneuservisu až po křižovatku 
s nám. Míru.	Z	toho	vyplývá,	že	na	místě	se	bude	moci	pouze	
zastavit,	rozloučit	se	s	potomkem	a	pokračovat	v	jízdě,	nikoliv	
stát	(parkovat).	Další	úpravy	směřující	k	bezpečnějšímu	pohybu	
především	dětí	a	plynulejší	průjezdnosti	místem	budou	následo-
vat.	Při	všech	těchto	úpravách	je	vycházeno	z	návrhů,	připomí-
nek	a	podnětů	samotných	rodičů	a	občanů	Tišnova.

třídění odpadů v rodinných domech
bude příŠtí rok snaZŠí
Ondřej Vrtěl, Odbor správy majetku a komunálních služeb

	 Od	1.	4.	2022	se	bude	měnit	systém	svážení	odpadů	v	rodin-
ných	domech.	Město	se	totiž	úspěšně	zapojilo	do	dotačního	pro-
jektu	a	velmi	výhodně	pro	své	občany	získá	další	nádoby	na	tří-
děný	odpad.
	 Co	 to	 bude	 prakticky	 znamenat?	 Po	 vzoru	 ostatních	 měst	
a	obcí,	které	tento	systém	již	úspěšně	aplikovaly,	dostane	každý	
majitel	rodinného	domu	zdarma	ke	své	černé	plastové	(kovové)	
popelnici	na	směsný	odpad	a	hnědé	na	bioodpad	i	popelnici	žlu-
tou	(na	plast)	a	popelnici	modrou	(na	papír).	Cílem	je	usnadnit	
občanům	třídění,	zvýšit	množství	 i	kvalitu	vytříděného	odpadu	
a	 snížit	 množství	 směsného	 odpadu.	 Zkušenosti	 z	 míst,	 kde	
tato	změna	již	v	minulosti	proběhla,	jednoznačně	hovoří	o	tom,	
že	množství	směsného	odpadu	klesá	i	více	než	o	polovinu	původ-
ního	objemu.	Díky	zavedení	svozu	dalších	nádob	přímo	od	domu	
pak	 bude	 možné	 snížit	 interval	 svozu	 směsného	 komunálního	
odpadu	od	rodinných	domů	na	frekvenci	jednou	za	čtrnáct	dní.
	 V	tuto	chvíli	se	dolaďují	detaily	této	změny	a	po	projednání	
v	orgánech	města	budeme	občany	informovat	o	bližších	podrob-
nostech.	
	 Kromě	toho	připravujeme	i	kampaň	zaměřenou	na	předchá-
zení	vzniku	odpadů	a	třídění	jeho	jednotlivých	složek.	Evropská	
legislativa	 a	 následně	nový	 zákon	o	 odpadech	 totiž	 stanovují	
podíl	recyklovaných	složek	na	množství	celkového	vyproduko-
vaného	odpadu.	V	případě	nedodržení	požadovaných	procent	by	
se	systém	v	budoucnu	prodražoval,	což	jistě	není	v	zájmu	niko-
ho	z	nás.	

	 Pro	úplnost	dodáváme,	že	bytové	domy	zůstanou	ve	stejném	
režimu	svozu	směsného	komunálního	odpadu	a	i	nadále	zůstane	
funkční	systém	oblíbeného	pytlového	sběru.	Zachována	budou	
rovněž	stávající	„hnízda“	kontejnerů	na	tříděný	odpad.

společný hrob
Věra Odehnalová, Odbor správy 
majetku a komunálních služeb

	 Město	Tišnov	zajistilo	na	míst-
ním	hřbitově	Na	Hrádku	důstojný	
hrob	pro	společné	ukládání	zpo-
pelněných	 ostatků	 zemřelých,	
kterým	 město	 vypravilo	 takzva-
ný	sociální	pohřeb.	
	 Jedná	 se	 o	 zemřelé,	 o	 které	
neprojevil	nikdo	z	příbuzných	či	
známých	zájem,	přesto	si	zaslou-
ží	slušné	pohřbení.

AKTuálNě z měSTA

Společný hrob.

Město Tišnov
přijme pracovníka/pracovnici na 

Úklid a údržbu
veřejného prostranství – řidiče 

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

elektromobil Alké a další) 
• opravárenské a údržbářské práce

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

Požadavky: Stručný životopis předejte na podatelnu 
MěÚ Tišnov, nám. Míru 346 (lze i vhodit do schránky 

na této budově) nebo zašlete na adresu:
Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, případně 

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

V životopise uveďte zejména: jméno, příjmení, datum 
narození, místo trvalého pobytu, dosažené vzdělání, 

předchozí praxi a telefonní spojení 

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

připojištění, 4 dny placeného indispozičního volna 
a program Benefit plus M
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radnice informuje

	 V	 průběhu	 měsíce	 října	 odstartoval	
druhý	 ročník	 participativního	 rozpočtu	
Tvoříme	Tišnov.	Své	projekty	můžete	při-
hlašovat	do	30.	11.	2021,	a	to	prostřed-
nictvím	webu	www.tvorimetisnov.cz.	
	 Aby	 byl	 projekt	 uznán	 jako	 provedi-
telný	 a	 mohl	 tak	 postoupit	 do	 hlasová-
ní,	 ve	 kterém	 občané	 města	 rozhodnou	
o	 tom,	který	projekt	bude	 realizován,	 je	
nutné,	aby	splňoval	určitá	kritéria.	Těmi	
jsou	například,	že	projekt	musí	být	veřej-
ně	 prospěšný,	 jeho	 realizace	 by	 neměla	
přesáhnout	18	měsíců	od	ukončení	hlaso-
vání,	je	umístěn	na	území	města	Tišnova	
a	na	pozemcích,	které	jsou	ve	vlastnictví	
města.	Více	informací	o	pravidlech	nalez-
nete	na	výše	zmíněném	webu.	
	 Do	hlasování,	které	rozhodlo	o	výsled-
cích	 prvního	 ročníku	 participativního	
rozpočtu,	 se	 zapojilo	 celkem	353	Tišno-
váků.	Nejvíce	hlasů	získal	projekt	Lesní	
učebna,	na	druhém	místě	se	umístila	3D	
skákací	hřiště	a	na	třetím	Externí	defib-
rilátor	pro	Tišnov.	

realiZace vítěZných
projektů prvního ročníku

Lesní učebna
– přístřešek v lese, který umožní ško-
lám a dalším vzdělávacím institucím 
realizovat výuku venku, poskytne také 
útočiště kolemjdoucím či turistům
	 Zhotovení	konstrukce	prozatím	probí-
há	v	areálu	letního	kina	Tišnov.	Přístřeší	
pro	 žáky	 či	 turisty	 začne	 Lesní	 učebna	

poskytovat	 nejpozději	 koncem	 letošního	
roku.	 Při	 procházce	 na	 rozhlednu	 Klu-
canina	 tedy	 nezapomeňte	 na	 zastávku	
u	Lesní	učebny!	

3D skákací hřiště
– nové využití stávajících hřišť pro-
střednictvím malby barevných 3D her-
ních prvků 
	 První	práce	na	výmalbě	3D	skákacích	
hřišť	vypukly	v	polovině	srpna.	Již	tehdy	
se	prostory	těšily	velkému	zájmu	zejmé-
na	 malých	 obdivovatelů.	 Oficiálně	 byla	
hřiště	dokončena	26.	10.	2021.	Jsme	ve-
lice	rádi,	že	již	teď	máme	zpětnou	vazbu	
od	Vás	občanů,	paní	Šikulová	napsala:
„Dobrý den, rádi bychom poděkovali za nové 
skákací 3D hřiště na sídlišti pod Květni-
cí. Děti se na něm pěkně vyřádí. Bydlíme 
kousek od něj, takže vidíme, že je opravdu 

hojně využíváno. A navíc to místní malinké 
hřiště pěkně rozveselilo barvami. Děkujeme 
všem, kdo se na tomto díle podíleli! Hana 
Šikulová.“
	 Pokud	jste	naše	nová	hřiště	ještě	ne-
navštívili,	neváhejte	vyrazit	na	ulici	Hor-
nickou	a	Osvobození	v	Tišnově!

Externí defibrilátor pro Tišnov
– automatizovaný externí defibrilá-
tor (AED) je přístroj určený k laické 
resuscitaci, postiženému srdci podá 
elektrický výboj
	 Tento	projekt	byl	navržen	s	tím,	že	není	
vázán	na	konkrétní	umístění.	O	zvoleném	
typu	AED,	 jeho	parametrech	a	umístění	
jsme	 vedli	 debatu	 se	 Zdravotnickou	 zá-
chrannou	službou	 Jihomoravského	kraje	
(ZZS).	 Nakonec	 převážila	 argumentace,	
že	 konkrétně	 město	 Tišnov	 je	 specific-
ké	tím,	že	přímo	v	obci	má	ZZS	výjezdní	
místo	s	dvěma	vozy,	které	mají	ve	své	vý-
bavě	AED.	Dále	s	sebou	AED	vozí	státní	
policie,	městská	policie	i	hasiči.	A	právě	
tyto	složky	bývají	na	místě	zásahu	mezi	
prvními,	a	to	konkrétně	v	Tišnově	řádově	
v	minutách.	Z	důvodu	efektivního	využití	
jsme	se	rozhodli	projekt	AED	v	Tišnově	
nyní	nerealizovat.
	 Pokud	je	něco,	co	Vám	v	Tišnově	chy-
bí,	 neváhejte	 a	 přihlaste	 svůj	 projekt.	
Vítězem	 druhého	 kola	 participativního	
rozpočtu	může	být	právě	Váš	nápad!	Spo-
lečně	Tvoříme	Tišnov.

pOdruHÉ SpOlečNě TVOříme TIŠNOV 
Kristýna Pekařová, koordinátorka participativního rozpočtu

3D skákací hřiště na ulici Hornická.

3D skákací hřiště na ulici Osvobození.
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	 Žijeme	v	krásné	přírodě	brány	Vysoči-
ny	v	lůně	mezi	kopci	–	tajemnou	Květni-
cí	a	vznosnou	Klucaninou.	Pod	městské	
lesy	 spadají	 i	 háje	kolem	 těchto	kopců	
a	dál	 i	 v	místních	částech	kolem	Hajá-
nek,	 Hájku,	 Jamného	 a	 Pejškova.	 Ča-
rovné	 jsou	 zvláště	 v	 těchto	dnech,	kdy	
nás	 podzim	 navštívil	 tisícero	 pestrými	
odstíny	 zlatavých	 barev.	 Příroda	 usí-
ná	 a	 přechází	 do	 nostalgického	 období	
spánku,	útlumu	a	adventního	rozjímání.	
Jako	projev	úcty	k	místní	přírodě	a	také	
vedeno	snahou	o	její	ochranu	ustanovilo	
město	Tišnov	společně	s	OŽP	MěÚ	od	le-
tošního	léta	lesní	stráž.	
 Co tato lesní stráž stráží? Les,	 re-
spektive	lesy	a	přírodní	bohatství	na	po-
zemcích	ve	vlastnictví	města	Tišnova.	
	 Odpadky	 v	 lesích?	 Zašitá	 doutnající	
ohniště?	 Nedopalky	 podél	 cest?	 Free-
rideři,	 čtyřkolkáči,	 kutači	 a	 hledači	 po-
kladů,	co	patří	volné	přírodě?	Nelegální	
skládky?	Únos	 lesních	krás	a	bohatství	
do	 soukromých	 sbírek?	 Plašení	 zvěře	
a	výtržnictví?	To	je	to,	co	lesní	stráž	řeší!
 Kdo to je? Chlapík	s	plackou	na	hrudi	
a	legitimací.	
 Co může udělat? Namátkově	 moni-
toruje	tišnovské	lesy	a	snaží	se	napravit	

ty,	 kteří	 k	 přírodě	 nechovají	 přirozený	
respekt.	 Při	 výkonu	 své	 pravomoci	 je	
úřední	osobou.	Může	vás	zastavit	a	udě-
lit	na	místě	blokovou	pokutu	až	do	výše	
10	000	Kč.	
 Proč? Prevence	je	snazší	a	ve	výsled-
ku	levnější	než	restrikce	a	inkvizice	–	fo-
topasti,	omezení	přístupu	do	přírody	atd.	
 Kontakt: Máte	 za	 domem	 černou	
skládku,	 viděli	 jste	 v	 lese	 mršinu,	 lou-
pežníky	 na	 minerálech	 nebo	 jezdce	
ve	volném	terénu?	Prosím,	svými	podně-
ty	kontaktujte	Odbor	životního	prostře-
dí,	popř.	Městskou	policii	Tišnov.	
 Historky z natáčení: Co	 se	 za	 těch	
prvních	 pár	 měsíců	 stalo?	 Třeba	 poli-
cisté	u	lesa	ztratili	roušku,	nebezpečné	
stromy	nalomené	přes	cestu	bylo	 třeba	
odstranit,	dohasit	doutnající	ohniště,	vy-
hnat	burácející	motorkáře	z	lesa…	
 Poselství, co s sebou lesní stráž 
nese: Zkrátka	 mějme	 radost	 z	 příro-
dy	kolem	a	 snažme	 se	 ji	 uchovat	 i	 pro	
naše	potomky	a	nechovat	se	bezohledně	
či	 kořistnicky.	 Přejeme	 vám	 plno	 hez-
kých	chvil	v	tichu,	pod	příkrovem	stro-
mů	a	možností	útěku	z	 lidského	shonu	
(zvlášť	v	této	době)	do	volné	krajiny.	

radnice informuje

leSNí STráž
V TIŠNOVSKýcH leSícH

Jan Duda, lesní strážce

Dagmar Dvořáková, tajemnice
Komise pro občanské záležitosti 

Rady města Tišnova

říjen

Dovolujeme si Vám představit ob-
čany města Tišnova, kteří oslavili 
svá životní jubilea: 

80 let 

Milan Pangrác 

Zdeněk Životský 

Olga Starková 

85 let 

Drahomíra Musilová 

90 let

Eliška Ficová 

Věra Pivoňková 

91 let

Anna Kovářová

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

Blahopřejeme
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lenka knechtová

	 Je	mi	čtyřicet	šest	let	a	v	Tišnově	
žiji	 od	 malička.	 Osm	 let	 jsem	 půso-
bila	 ve	 veřejné	 správě	 a	 patnáct	 let	
v	neziskovém	sektoru.	Od	roku	2018	
jsem	začala	 spolupracovat	 s	manže-
lem,	 který	 se	 věnuje	 zejména	 vzdě-
lávání	 v	 oblasti	 stavebního	 práva,	
poradenské	 a	 konzultační	 činnosti.	
Podpora,	péče	a	pomoc	potřebným	mi	
byly	vždy	blízké.	Proto	jsem	se	aktiv-

ně	zapojila	již	v	roce	2006	do	komunitního	plánování	sociálních	
služeb	a	prorodinné	politiky	nejen	v	Tišnově,	ale	i	v	rámci	Jiho-
moravského	kraje.	V	roce	2014	jsem	kandidovala	za	Hnutí	ANO	
2011	v	komunálních	volbách	a	získala	jsem	mandát	zastupitele.	
V	roce	2020	jsem	byla	zvolena	1.	místopředsedkyní	krajské	or-
ganizace	hnutí.	Pracuji	jak	v	poradních	orgánech	města	Tišno-
va,	tak	pro	Jihomoravský	kraj.

	 Z	hlediska	práce	poslankyně	chci	přispět	k	tvorbě	právního	
prostředí,	které	má	pro	instituce	i	občana	jasné	hranice.	Osob-
ně	 mám	 zájem	 se	 podílet	 na	 řešení	 reálných	 problémů.	 Chci	
propojit	náš	region	s	prací	ve	sněmovně	a	navázat	další	spolu-
práci	v	rámci	přenosu	informací.	Moje	práce	musí	být	efektiv-
ní,	konstruktivní	a	rychlá.	Prioritní	jsou	pro	mě	oblasti,	které	
se	dotýkají	rodiny,	žen,	seniorů.	Dlouhodobě	usiluji	o	zviditel-
nění	hodnoty	 rodiny	a	 stabilitu	 rodinných	vztahů	včetně	 těch	
mezigeneračních.	Věřím,	 že	 zlepšení	podmínek	pro	mateřství,	
rodičovství	 a	 mezigenerační	 spolupráci	 je	 výhodné	 pro	 celou	
společnost.

	 S	obdivem	sleduji	růst	a	trendy	naší	knihovny,	její	neustá-
lou	touhu	přinést	nám	do	života	něco	nového,	zajímavého,	pes-
trého.	 Proto	 se	 chci	 zaměřit	 na	 podporu	 služeb,	 které	 lidem	
hlavně	 ulehčí	 život	 a	 podpoří	 je	 v	 jejich	 dalším	 osobnostním	
růstu.	Současně	se	zajímám	o	možnosti	podpory	znevýhodně-
ných	občanů.	Tím	mám	na	mysli	zejména	obyčejné	 lidi,	kteří	
pomoc	potřebují,	ale	nikdo	se	za	ně	nepostaví.	V	běžném	živo-
tě	je	pochopení	a	správně	nasměrovaná	pomoc	dvojitá	pomoc	
a	v	jednoduchosti	je	síla.

josef flek

	 Jsem	 velmi	 rád,	 že	 se	 vám,	 mým	
spoluobčanům	z	Tišnovska,	můžu	nyní	
představit	jako	nově	zvolený	poslanec.	
Někteří	z	vás	mě	už	určitě	znají	–	ko-
neckonců	v	Tišnově	nejenom	žiju,	ale	
také	pracuju	jako	zdravotník,	podnika-
tel	nebo	i	pedagog	při	příležitostných	
přednáškách	 i	 akcích	 pro	 děti.	 Vče-
lařím	tady,	žije	tady	má	rodina	a	chci	
rodnému	kraji	pomoct	v	dalším	rozvoji.

	 Leccos	 se	 teď	 pro	 mě	 změní,	 spoustu	 času	 budu	 nově	 trávit	
v	Praze	v	jednacích	sálech,	pořád	ale	budu	váš	soused,	na	kterého	
se	můžete	obracet	se	svými	problémy.	Do	Poslanecké	sněmovny	
jsem	byl	zvolen	za	hnutí	Starostů	a	nezávislých,	jehož	místní	buň-
ku	v	Tišnově	vedu,	bojovat	ale	budu	za	zájmy	celého	regionu.

	 Na	co	se	snažím	tlačit	už	teď,	je	narovnání	příjmů	z	daní	pro	
náš	kraj,	protože	z	nich	dostáváme	v	přepočtu	na	obyvatele	nej-
méně	z	celé	republiky.	A	to	je	dost	nefér.	Jakmile	změníme	zá-
kon,	budeme	mít	zhruba	o	dvě	miliardy	korun	více	a	dokážeme	
konečně	něco	udělat	s	katastrofálním	stavem	krajských	silnic.	
Sám	moc	dobře	vím,	jak	velký	je	to	problém.	Nemluvě	o	sociál-
ních	službách	či	investicích	do	vzdělávání.

	 Ve	sněmovně	se	chci	ale	především	zaměřit	na	oblast	zdra-
votnictví,	která	 je	mi	 logicky	velmi	blízká.	To	 je	 sice	v	České	
republice	 na	 vysoké	 úrovni,	 ale	 je	 potřeba	 zajistit	 jeho	 udrži-
telnost	a	pravidelnou	valorizaci	plateb	pro	zdravotníky,	 lékaře	
nebo	i	hasiče.	Chci	také	podpořit	digitalizaci	a	omezit	nesmysl-
né	a	svazující	papírování	pro	zdravotníky	a	lékaře.	V	neposlední	
řadě	považuji	za	zásadní,	aby	byla	pro	každého	občana	dostupná	
primární	péče	a	aby	se	za	obvodním	 lékařem	nemuselo	cesto-
vat	hodinu	autobusem	se	čtyřmi	přestupy.	Nic	z	toho	se	nestane	
lusknutím	prstu,	ale	můj	hlas	je	při	projednávání	těchto	změn	
jistý	a	to	myslím	není	málo.

	 Jako	stát	i	občany	nás	čekají	velké	výzvy,	nezmizí	ale	ani	běž-
né	starosti	a	problémy,	které	se	vynořují	na	denní	bázi.	Proto	
pokud	si	s	něčím	nebudete	vědět	rady,	nebojte	se	na	mě	obra-
cet.	Budu	vaším	hlasem	v	Praze,	 vaším	hlasem	v	Poslanecké	
sněmovně	a	prostřednictvím	vládní	koalice	také	pravděpodobně	
i	hlasem	ve	vládě.

radnice informuje

NOVí pOSlANcI
pArlAmeNTu čr z TIŠNOVA

Příští termín
zastupitelstva města

Další díly seriálu Znáte obsahovou náplň živností?
rubriky Podnikatelský servis

najdete na webu Tišnovských novin
www.tisnovskenoviny.cz

13. prosince 2021
v 15.00 hod. 
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Dobrý den, dovolím si poskytnout městu zpětnou vazbu 
na probíhající akci rekonstrukce ul. Riegrova a Černohorská 
z pohledu obyvatele nemovitosti dotčené touto akcí: 1) Dnes 
bez varování přestala téct voda. Což je dosti nepříjemné, 
když je člověk doma a nemá šanci se na tuto skutečnost 
jakkoliv připravit. Zvláště když máte doma malé dítě. Chápu 
to, když je havárie, ale předpokládám, že výpadky všech sítí 
při této akci jsou plánované, a tudíž je možné informovat 
dotčené obyvatele předem. Mám aktivován mobilní rozhlas 
a nic mi nepřišlo. 2) Trochu mne znepokojuje pracovní tem-
po dodavatelských firem, kdy hlavně zpočátku se začínalo 
kolem 8.00 a po 14.00 tu nebyla ani noha. Proč není možné 
fungovat třeba na dvě směny a tak zkrátit termín dokončení? 
V Jihočeském kraji se už soutěží v kombinaci cena a termín 
dodání. 3) I přes zvýšenou aktivitu policie se stále najde 
dost řidičů nákladních vozidel a kamionů, kteří nerespektují 
zákaz vjezdu a hlavně ve večerních hodinách projedou stav-
bou směr Železné. Stíhá je policie, když je v této křižovatce 
městská kamera, na které musí být vše vidět? Vždyť hrozí 
zborcení hlubokých výkopů, když těsně vedle nich projíždí 
plně naložený kamion. 4) Nejsou jasně vyznačené koridory 
pro chodce, takže se tu v té naší pěticípé křižovatce motají 
pěší a těžká stavební technika bez jakékoliv snahy je oddě-
lit. Byl jsem svědkem, kdy starší paní s manželem na vozíč-
ku bezradně stáli a netušili, kudy se dostat přes staveniště 
z nemocnice na polikliniku. Jeden den tu dokonce byl pone-
chán otevřený kanál bez jakékoliv zábrany, a to v trase, kudy 
chodily děti. Je skoro s podivem, že se tu nestalo nějaké 
neštěstí. Stavaři se sice snaží instalovat ploty okolo výkopů, 
teď už je situace na staveništi i přehlednější, ale myslím, 
že v tomto směru by se dala situace hodně zlepšit. Přeci jen, 
bude se zde pracovat ještě celý rok. Vím, že je to náročná 
akce, a jsem rád, že zase další komunikace v Tišnově bude 
odpovídat standardům 21. století, nicméně některé věci je 
možné dle mého udělat lépe. Pak se to nám místním bude 
i lépe snášet. S pozdravem Marek Láznička
Vážený	pane	Lázničko,	děkujeme	za	zaslané	podněty.	Jsem	rád	
za	váš	přístup	a	pochopení,	že	když	se	něco	buduje,	mohou	přijít	
i	problémy.	A	nyní	k	jednotlivým	bodům:
1)		Společnost	VAS,	která	je	správcem	sítí	vody	a	kanalizace,	má	

databázi	majitelů	přípojek	a	těm	v	případě	plánované	odstáv-
ky	zasílá	SMS	info.	Pokud	nemáte	na	VAS	v	Tišnově	uvedené	
své	mobilní	číslo,	případně	zřízenou	tuto	službu,	kontaktujte	
je,	 prosím.	 Apelovali	 jsme	 na	 vedení	 v	 Tišnově,	 aby	 těmto	
situacím	bylo	v	maximální	míře	předcházeno.	

	 	Horší	 je	 to	 s	 haváriemi.	A	 v	 rámci	 rekonstrukce	ulice	Rie-
grova/Černohorská	je	jich	bohužel	více	než	dost.	Je	to	důkaz	
toho,	že	vodovod	je	zde	už	opravdu	ve	velmi	špatném	stavu,	
a	je	dobře,	že	rekonstrukce	již	probíhá.	Bohužel	při	výkopo-
vých	 pracích	 jiných	 sítí	 (např.	 plyn,	 elektro	 atd.)	 dojde	 při	
výkopech	ke	křížení	s	trasou	vody	a	po	obnažení	trubek	do-
chází	k	větším	či	menším	průsakům.	Potom	je	nutné	bohužel	
neplánovaně	 vodu	 zavřít.	 Mrzí	 mě	 to,	 ale	 bohužel	 prostoru	

k	 tomu,	 jak	 tomu	předejít,	moc	není.	Prosím	 tedy	 v	 těchto	
případech	o	trpělivost.	

2)		Harmonogram	stavby	je	plně	v	kompetenci	zhotovitele	a	termín	
dokončení	je	jasně	daný.	A	jestli	některou	chvíli	stavba	poleví	
a	jindy	„zabere“,	je	plně	na	jejich	odpovědnosti.	Osobně	musím	
říci,	že	spolupráce	s	firmou	OHL	ŽS	je	zatím	velmi	dobrá.

3)		Nešvar	neoprávněného	projíždění	stavbou	ve	spolupráci	s	fir-
mou,	městskou	policií	a	Policií	ČR	řešíme.

4)		Děkujeme	za	podnět.	Město	má	v	rámci	stavby	najatého	spe-
cialistu	na	BOZP.	Podnět	jsme	předali.

Pokud	 budete	 mít	 v	 budoucnu	 jakýkoliv	 dotaz,	 neváhejte	 mě	
kontaktovat.	Krásné	podzimní	dny	přeje
Aleš Navrátil, místostarosta města Tišnova

Dobrý den, přibližně před dvěma roky jsem zde pokládal dotaz 
na přístřešek na kontejnery na tříděný odpad, které jsou umís-
těny u křižovatky ulic Dlouhá a K Čimperku. Kontejnery jsou 
zde umístěny i na nezpevněné ploše, jsou často přeplněny, ne-
boť sem sváží odpad lidé ze širšího okolí, odpad se často odklá-
dá i mimo kontejnery nebo padá přímo z kontejnerů na chod-
ník. Tehdy mi bylo odpovězeno, že město zhotoví přístřešek 
a místo zkultivuje. Do dnešního dne však nic vybudováno neby-
lo. Mohu se zeptat, zda by mohlo město přístřešek vybudovat 
a místo nějak upravit? Dále bych se chtěl zeptat, zda by nemohl 
být upraven pozemek u „křížku“, který se nachází vedle těchto 
kontejnerů. V současné době na této nezpevněné ploše parkují 
automobily, ač to není místo určené pro parkování. Samotný 
křížek byl v nedávné době za nemalé prostředky opraven. Okolí 
křížku by si jistě zasloužilo hezčí a důstojnější okolí. Bylo by 
možné kolem chodníku např. vysázet živý plot, okolo křížku 
vysázet např. keře nebo menší stromky a celé místo zkultivovat 
a lépe využít? Děkuji za odpověď. Pavel Koďousek
Dobrý	 den,	 ke	 všem	 Vašim	 dotazům:	 V	 lokalitě	 jsme	 zaved-
li	 četnější	 svoz	a	po	vyhodnocení	situace	budeme	na	sběrném	
místě	ještě	zvyšovat	kapacitu.	Zbudování	stání	je	tady	plánova-
né	na	příští	rok,	aby	kapacitně	pro	danou	lokalitu	vyhovovalo.		
A	děkujeme	za	podnět	k	výsadbě	zeleně,	budeme	ho	řešit.
Ing. Věra Odehnalová,
vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Texty jsou v původním znění – bez redakčních úprav

OTázKY
A OdpOVědI

poděkování
Děkuji všem za podporu a pomoc při realizaci mé 
výstavy obrazů 6. a 7. 11. 2021 v restauraci Skleník 
v Tišnově. Jmenovitě sponzorům: JIKOV s. r. o.,
Elkov s. r. o. (Michal Vodička), městu Tišnov, Koral 
s. r. o. (Jan Vlach), manželům Vojancovým, Ing. Petru 
Pokornému, Ing. Karlu Součkovi, obci Malhostovice, 
obci Předklášteří, Vitar s. r. o., Pivovaru Tišnov, Pivovaru 
Kvasar a Art Periscope, z. s. 
Rovněž děkuji Jirkovi Helánovi, jeho synovi a hudebníkům, 
a tišnovským cyklistům za úžasnou atmosféru vernisáže.

Petr Rampula

příspěvky k tématu nápisu na fasádě kostela
„God is trans“ nejsou zařazeny v tištěné verzi,
ale nalezte je na webu www.tisnovskenoviny.cz.
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	 Naštěstí	už	nemusím	–	pro	případ	za-
řazení	příspěvku	do	rubriky	Názory	a	po-
lemiky	–	uvádět,	že	jsem	běžný občan.
	 V	 posledních	 letech	 provedlo	 vede-
ní	města	několik	právních	úkonů,	které	
byly	později	neochotně	omlouvány,	opra-
veny	a	„revokovány“,	protože	„mohly	být“	
v	rozporu	se	zákonnými	předpisy.
	 Pouze	připomenu	„správné“	schválení	
dotace	 města	 na	 černou	 stavbu	 teniso-
vých	kurtů	zastupitelstvem.
	 Dalším	 byl	 v	 roce	 2020	 Radou	 měs-
ta	 schválený	 Statut	 Tišnovských	 novin,	
s	přílohou	Pravidla	rubriky	Názory	a	po-
lemiky,	kde	dle	bodu	7:	7. Autor článku je 
povinen uvést své jméno, místo trvalého 
bydliště a příslušnost k organizaci, stej-
ně jako fakt, zda je členem či kandidátem 
politické strany či hnutí. Pokud se jedná 
o běžného občana, musí tuto skutečnost tak-
též uvést. Neuvedení či nepravdivé uvedení 
této informace zakládá právo redakci navrh-
nout KKM takový článek nezveřejnit.

	 Požadavek	 uvádět	 autorovu	 přísluš-
nost k organizaci, a zda je členem 
či kandidátem politické strany či hnutí,	
bylo	podle	mého	názoru	závažným	poru-
šením	GDPR	v	oblasti	citlivých	osobních	
údajů,	 což	 mně	 a	 zjevně	 i	 úřadu	 potvr-
dil	ÚOOÚ,	a	 tak	 „v	 tichosti“	 došlo	 letos	
ke	schválení	nových	Pravidel	rubriky	Ná-
zory	a	polemiky.
	 Třetí	 kauzou	 bylo	 schvalování	 dota-
cí	 města	 v	 dotačním	 programu	 Podpora 
trenérů mládeže,	které	si	pro	celkové	do-
tace vyšší než 50 000 Kč	 svévolným	
výkladem	přivlastnila	Rada	města.	Když	
na	možné	porušení	pravidel	poskytování	
dotací	 upozornil	 (ZM	č.	 5	 14.	 12.	 2020)	
a	opakovaně	(!)	se	letos	dotazoval	opozič-
ní	 zastupitel	 neprávník	 Jan	 Křehlík,	 tak	
za	celý	půlrok	nedostal	od	vedení	města	
a	 vedoucího	 městského	 právníka	 jasnou	
odpověď.	 Přitom	 již	 v	 lednu	 t.r.	 obdržel	
vedoucí	 městský	 právník	 na	 svůj	 dotaz	
ohledně	 této	 problematiky	 z	 Právní	 po-

radny	SMO	ČR	(placená	služba,	2	662	Kč/
rok)	 odpověď,	 ze	 které	 „právnickou	 for-
mulací“	(„... bude třeba klonit se k závě-
ru, aby schválení poskytnutí těchto dotací 
náleželo zastupitelstvu obce...“)	 vyplýval	
postup	 schvalování	 takových	 dotací;	 ov-
šem	pro	Mgr.	et	Mgr.	Salajku	to	jasné	ne-
bylo,	 možná	 proto,	 „... že výše uvedený 
právní názor není právně závazný, neboť 
k závaznému výkladu právních předpisů 
jsou v konkrétních případech oprávněny 
pouze příslušné soudy.“	Inu	právníci…
	 Ovšem	jednoznačný výklad	(demonst-
rovaný	na	naprosto jasných příkladech)	
s	 jasně	 formulovaným	právním	názorem	
byl	obsažen	již	ve	Zprávě Ministerstva fi-
nancí České republiky pro finanční orgá-
ny obcí a krajů č. 3/2015	z	15.	6.	2015.
	 Teprve	 po	 zásahu	 nadřízených	 slo-
žek	 (MVČR,	KÚ	 JMK)	došlo	k	 revokaci	
všech	nesprávných	usnesení	Rady	schva-
lujících	 tyto	 dotace	 („Dotace by byla po-
skytnuta v rozporu se zákonem, pokud by 
o jejím poskytnutí např. rozhodl nepřísluš-
ný orgán.“),	a	to	tři	roky	zpětně	(dřívější	
jsou	promlčené),	a	k	jejich	dodatečnému 
schválení zastupitelstvem	na	zářijovém	
zasedání.

 Ke stavbě tenisových kurtů	již	bylo	vše	
napsáno	(viz	TN	12/2019,	www.most-tisnov.
cz).	Město	v	souladu	se	zákonem	a	schvá-
lenými	 pravidly	 podpořilo	 projekt,	 který	 je	
jednoznačně	 přínosný.	 Chyboval	 tenisový	
klub,	 který	 neměl	 včas	 vyřízeno	 stavební	
povolení.	Za	chybu	se	předseda	klubu	veřej-
ně	omluvil.	Vyvodil	též	osobní	odpovědnost,	
když	se	vzdal	funkce	předsedy	sportovní	ko-
mise.	Chyba	byla	napravena,	povolení	vyří-
zeno.	Kurty	byly	postaveny	a	zkolaudovány,	
dotace	řádně	vyúčtována.	Úspěšně	proběhla	
kontrola.	Kurty	slouží	svému	účelu,	jsou	vy-
užívány	především	mládeží.
 Povinnost uvádět bližší údaje o auto-
rech článků v TN	byla	navržena	mediální	
komisí	 a	 rada	 města	 návrh	 akceptovala.	
Důvod	byl	prostý	–	z	pohledu	čtenářů	by	
tento	údaj	mohl	být	užitečný.	Ukázalo	se	
však,	že	z	hlediska	ochrany	osobních	úda-
jů,	 o	 jejíž	 smysluplnosti	 lze	 jistě	 dlouze	
polemizovat,	 to	 není	 možné.	 Panu	 Skou-
pému	patří	dík	za	to,	že	na	věc	upozornil	

a	po	jeho	podnětu	na	ÚOOÚ	bylo	vše	na-
praveno.	 Dovětku	 „v	 tichosti“	 nerozumí-
me,	neboť	vše	projednala	rada	města	a	je	
řádně	zveřejněno	na	webu	města.
 Dotační titul na podporu trenérů mlá-
deže	byl	zaveden	z	iniciativy	Martina	Sebery	
v	 r.	2015.	Smyslem	 je	podpořit	 trenérskou	
činnost	ve	sportovních	klubech.	Od	té	doby	
je	podle	schválených	pravidel	mezi	žádající	
kluby	každoročně	rozdělována	dotace	na	čin-
nost	95	trenérů,	kteří	se	starají	o	cca	1	000	
dětí.	Nejasnost	vznikla	z	podnětu	zastupitele	
Křehlíka	(Strana	zelených).	Šlo	o	to,	zda	má	
dotace,	které	za	rok	v	součtu	(dotace	se	roz-
dělují	po	pololetích)	převyšují	50	000	Kč,	ře-
šit	rada	či	zastupitelstvo.	Bylo	vyžádáno	sta-
novisko	poradny	Svazu	měst	a	obcí.	Právník	
města	se	za	situace,	kdy	nebylo	zcela	zřejmé,	
co	je	správně,	klonil	k	postupu,	jenž	je	příz-
nivější	pro	žadatele.	K	věci	se	poté	vyjádřilo	
Ministerstvo	vnitra.	To	se	kloní	k	tomu,	že	
se	obě	pololetí	měla	sečíst	a	některé	smlou-
vy	 schvalovat	 zastupitelstvo.	 Rozhodnout,	

čí	 stanovisko	 je	 správné,	 může	 jen	 soud.	
V	tomto	„souboji	právních	názorů“	bylo	roz-
hodnuto	upravit	postup	dle	MV	ČR.
	 Dodržování	zákonů	je	pro	nás	prioritou.	
V	 posledních	 sedmi	 letech,	 kdy	 je	 MOST	
ve	 vedení	 města,	 bylo	 provedeno	 tisíce	
právních	úkonů.	Nehrajeme	si	na	neomyl-
né,	i	my	občas	chybujeme.	A	pokud	se	chy-
ba	stane,	pak	 ji	přiznáme	a	omluvíme	se.	
Snažíme	se	ji	napravit	a	poučit	se	z	ní.	Je	
přirozené,	že	ve	městě	jsou	lidé,	kteří	nám	
nefandí	 a	 kritizují	 nás.	 Mají	 na	 to	 právo.	
Je	 však	 smutné,	 když	 nad	 věcnou	 deba-
tou	převažuje	 rozporování,	 zpochybňování	
a	upjaté	bazírování	na	formalitách.	Pracu-
jeme	ve	prospěch	všech	a	chceme,	aby	byl	
Tišnov	 lepší	 a	hezčí.	 Zda	 se	nám	 to	daří,	
zhodnotí	místní	občané,	a	je	to	tak	správ-
ně.	Ono	„vysvědčení“	nám	vystaví	už	za	rok	
v	komunálních	volbách.	A	půjdeme	si	pro	
něj	s	pokorou,	zvědavostí,	ale	hlavně	rádi	–	
práce	pro	Tišnov	nás	totiž	baví!	

náZory a polemiky

Úvaha o stavu právního prostředí pod mostem
Blahomír Skoupý

pracovat a chybovat, nebo jen roZporovat a Zpochybňovat?
L. Čermáková, J. Dospíšil, T. Havlát, Z. Kunický, A. Navrátil, V. Pozděnová, M. Sebera – zastupitelé za MOST
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	 Putovní	 muzeum	 Československé	 obce	 legionářské	 LEGIO-
VLAK	bylo	možné	zastihnout	během	měsíce	října	v	Brně.	Jedná	
se	o	věrnou	repliku	vlaku	z	období	občanské	války	v	Rusku	a	ta-
kovými	vlakovými	soupravami	putovali	přes	Sibiř	do	Vladivos-
toku	naši	 čs.	 legionáři.	Soupravu	 tvoří	 třináct	vagónů,	 z	nichž	
každý	představuje	jeden	aspekt	z	bojů	a	historie,	ale	i	běžného	
života	našich	statečných	předků.	Kromě	obrněného	vozu	zde	mů-

žeme	najít	také	vůz	sanitní,	poštovní,	krejčovský,	štábní,	velitel-
ský,	ale	i	legendární	obytný	vůz,	tzv.	„teplušku“,	které	se	staly	
na	několik	let	v	podstatě	pojízdnými	ubikacemi	našich	legionářů.
	 Příležitost	zhlédnout	vše	na	vlastní	oči	si	naše	škola	nemohla	
nechat	ujít,	a	proto	na	legiovlak	vypravila	hned	několik	exkurzí	
pro	žáky	2.	stupně.	Velmi	poučná	i	poutavá	byla	pro	žáky	9.	tříd,	
kteří	první	světovou	válku,	československé	legie	a	problematiku	
vzniku	našeho	státu	aktuálně	probírají	v	dějepise.	Mimo	zhlédnutí	
promítaného	dokumentu	v	dobovém	voze	se	blíže	seznámili	nejen	
s	bojovou	technikou,	ale	také	si	se	zájmem	prohlédli	další	části	
vlaku,	které	byly	plné	spousty	předmětů	každodenního	života.	
	 Zajímavým	 doplněním	 velmi	 poutavé	 výstavy	 byla	 hlavně	 in-
formace	o	fungování	legionářské	on-line	databáze	http://legie100.
com/krev-legionare/,	 ve	 které	 si	 kdokoliv	 může	 vyplněním	 zá-
kladních	údajů	dohledat,	zda	náhodou	nebyl	jeho	předek	legionář,	
případně	kde	sloužil,	jakou	měl	hodnost	atp.	A	jaké	pak	bylo	pro	
některé	 žáky	překvapení,	když	 zjistili,	 že	 se	 jejich	předci	přímo	
podíleli	na	formování	našeho	státu	a	našich	novodobých	dějin.
	 Exkurze	byla	celkově	velmi	přínosná,	žáky	i	vyučující	silně	oslo-
vila	a	bylo	dobře,	že	jsme	této	ojedinělé	příležitosti	mohli	využít,	
obzvláště	v	dnešní	době,	kdy	každé	zpestření	alespoň	na	chvíli	vy-
trhne	žáky	z	každodennosti	výuky	ovlivněné	covidovou	situací.

Za Mikulášem 5. prosince do Inspira
	 Blíží	se	den,	kdy	chodívá	svatý	Mikuláš	se	svojí	družinou	kaž-
dý	rok	navštěvovat	děti.	Již	z	dálky	bývá	slyšet	jeho	berla	s	rol-
ničkami	 a	 děti	 zvědavě	 vyhlížejí	 bělovlasého	 muže	 v	 dlouhém	
plášti,	s	plnovousem	a	vysokou	čepicí.	Pokukují	také	po	andělo-
vi,	co	má	asi	v	košíku,	a	zároveň	si	hlídají	bezpečnou	vzdálenost	
od	čerta.
	 Pokud	chcete	letos	svým	dětem	tento	osobní	zážitek	dopřát,	
můžete	v	neděli	5.	12.	2021	od	16	h	navštívit	Mikuláše	v	zahra-
dě	 Inspira.	Každá	rodina	bude	mít	vyhrazený	čas	a	příležitost	
být	s	Mikulášem	o	samotě.	Pro	chvíli	čekání	budeme	mít	i	něco	
teplého	na	zahřátí.
	 Návštěvu	 je	 nutné	 si	 zarezervovat	 i	 s	 konkrétním	 časem	
na	e-shopu	Inspira	https://www.svcinspiro.cz/.	Rezervace	bude	
spuštěna	od	22.	11.	2021.

	 V	předvánočním	čase	 chystáme	v	 Inspiru	 tradiční	 výtvarné	
Adventní dílničky.	Přijďte	si	mezi	nás	odpočinout,	zrelaxovat	
a	prostě	užít	pohodu	bez	vánočního	shonu.	Na	děti	i	jejich	rodiče	
budeme	tentokrát	čekat	u	nás	v	Inspiru	v	sobotu	27.	11.	2021	
od	9.00	do12.30	h.	Nabídneme	několik	kreativních	dílen,	kde	si	
návštěvníci	můžou	vyrobit	vánoční	ozdoby	(např.	sněhuláka,	an-
děla…),	voňavý	přírodní	svícen	a	netradiční	designový	vánoční	

stromeček.	Pokud	se	adventní	dílny	nebudou	moci	z	jakýchkoliv	
důvodů	konat,	o	nabídku	vánočních	nápadů	nepřijdete.	Přesu-
neme	 je	 na	náš	 e-shop	do	 formy	kreativních	 balíčků,	 které	 si	
budete	moci	zakoupit	pro	své	adventní	tvoření	v	klidu	domova.

vzdělávání

VYrAzIlI JSme NA leGIOVlAK
Tadeáš Michal Kratochvíl

Putovní muzeum Československé obce legionářské LEGIOVLAK.
Foto: archiv ZŠ

AdVeNTNí lAděNí V INSpIru
Dáša Lazarová, Marie Dvořáková

Mikuláš klepe na dveře. Foto: archiv Inspira
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	 Rok	 2021	 se	 pomalu	 blíží	 ke	 svému	
konci.	Než	přivítáme	rok	nový,	pojďte	se	
s	námi	ohlédnout	a	připomenout	 si	 pře-
devším	to	pěkné,	co	se	letos	ve	Studánce	
povedlo.	
	 Největší	 radost	 máme	 z	 přízně	 na-
šich	 návštěvníků.	 Ani	 covid	 na	 tom	 nic	
nezměnil.	 Rodinné	 centrum	 Studánka	
bylo	 a	 stále	 je	 pro	 rodiny	 s	malými	 dět-
mi	 vyhledávaným	 místem.	 V	 roce	 2021	
(do	 konce	 října)	 navštívilo	 studánkové	
aktivity	425	rodin	z	Tišnova	a	okolí,	větši-
na	z	nich	opakovaně.	Největší	zájem	měli	
návštěvníci	tradičně	o	studánkové	krouž-
ky,	od	 jejichž	návštěvy	 je	neodradilo	ani	
povinné	testování	při	jejich	otevření.	
	 Začátek	 roku	sice	poznamenalo	ome-
zení	aktivit,	na	druhou	stranu	však	vzni-
kl	prostor	pro	nové	nápady.	Na	Květnici	
mohl	 vyrazit	Duhový	 skřítek	a	připravit	
pro	děti	vycházkovou	trasu	plnou	úkolů.	
Medaile	 od	 skřítka	 udělala	 radost	 845	
dětem,	které	stezku	s	rodiči	prošly	celou.	
Velký	zájem	o	Duhového	skřítka	inspiro-
val,	a	tak	připravil	další	stezku	pro	děti	
také	na	Klucanině.	Prozradil	dětem	mno-
hé	ze	svého	života	a	za	pomoc	s	výstav-
bou	nové	vesnice	nabídl	malý	dárek.
	 Jarní	uzavření	nás	také	přivedlo	k	my-
šlence	 „zabalit“	 studánkové	 kroužky	
na	 doma.	 Hledali	 jsme,	 vymýšleli	 a	 při-
pravovali	 takové	 aktivity,	 které	 mohou	
rodiče	 s	 malými	 dětmi	 bez	 problémů	
doma	dělat.	Připravili	jsme	tak	šest	sad	
úkolů	 a	 aktivit,	 včetně	 všech	 pomůcek	
a	 didaktických	 návodů.	 Rodiče	 získa-
li	 podněty	 pro	 všestranný	 rozvoj	 dítěte	
a	mohli	doma	společně	smysluplně	trávit	
volné	chvíle.
	 V	jarních	měsících	bylo	nezbytné	pře-
sunout	 všechny	 aktivity	 z	 pohodlí	 stu-
dánkové	 tělocvičny	 a	 herny	 na	 čerstvý	
vzduch,	 tedy	 na	 zahradu	 nebo	 do	 veřej-
ného	prostoru.	Národní	týden	manželství,	
masopustní	 dopoledne,	 oslava	 Dne	 ma-
tek,	Den	dětí,	většina	jarních	přednášek	
i	 studánkové	 kroužky	 tak	 získaly	 nový	
rozměr	a	často	i	nový	obsah.	
	 Letní	 měsíce	 patřily	 ve	 Studánce	
už	 tradičně	 příměstským	 táborům	 pro	
předškolní	 děti.	 Proběhlo	 šest	 turnusů,	
kterých	 se	 zúčastnilo	 72	 dětí	 ve	 věku	
4–7	 let.	 Celodenní	 program	 motivova-
ný	pohádkovými	příběhy	 i	 světem	okolo	

nás	 připravovaly	 zkušené	 vedoucí	 a	 byl	
přizpůsoben	 potřebám	 a	 schopnostem	
malých	dětí.	Jejich	radost	ze	společných	
aktivit	i	spokojenost	rodičů	pro	nás	byly	
povzbuzením	pro	další	práci.
	 Po	prázdninách	 jsme	aktivity	 ve	Stu-
dánce	 rozjeli	 opět	 s	 plným	 nasazením.	
Spustili	 jsme	 nový	 rezervační	 systém,	
který	naši	komunikaci	s	návštěvníky	po-
sunul	 technologicky	 kupředu.	 Rodičům	
a	jejich	dětem	jsme	nabídli	novou	aktivi-
tu	–	hravý	Mindfulness	program	pod	ná-
zvem	Tuleni.	Je	určen	rodinám,	které	se	
chtějí	na	chvíli	zastavit,	užít	si	přítomný	
okamžik	i	sebe	navzájem.	Nově	jsme	také	
připravili	půjčovnu	oblečení	pro	nejmen-
ší	miminka.	Rodiče,	kterým	se	miminko	
narodilo	předčasně	nebo	s	nízkou	porod-
ní	váhou,	se	mohou	obrátit	na	Studánku	
a	zapůjčit	si	nejmenší	velikosti	oblečení	
pro	první	týdny.
	 Nedílnou	 součástí	 Studánky	 je	 péče	
o	malé	děti	v	Jezírku	a	v	Dětské	skupině	
Potůček.	I	přes	omezení,	která	covidová	
doba	přináší,	jsme	se	snažili	i	nadále	na-
plňovat	naše	poslání	a	vizi	laskavé	a	kva-
litní	péče.	Věříme,	že	se	nám	to	podařilo,	
o	čemž	svědčí	velký	zájem	ze	strany	rodi-
čů	o	umístění	svých	dětí	právě	do	studán-
kových	 zařízení.	Bohužel	 provoz	 Jezírka	
a	Potůčku	byl	od	března	do	poloviny	květ-
na	 uzavřen	 nařízením	 vlády.	 Velký	 dík	
patří	 našim	pečovatelkám,	které	 v	době	
uzavření	 chystaly	 pro	 děti	 různé	 úkoly	
a	tvoření	na	doma.	

	 Podzim	už	přál	pořádání	velkých	akcí.	
Začátkem	září	jsme	se	v	Parku	pod	kos-
telem	 v	 Tišnově	 sešli	 k	 oslavě	 Studán-
kových	 narozenin.	 Tato	 akce	 přilákala	
velký	počet	návštěvníků	a	byla	milou	pří-
ležitostí	k	setkání	rodin.	Pohodová	atmo-
sféra,	spokojení	účastníci,	divadlo	a	ak-
tivity	 pro	 děti	 byly	 pohlazením	 na	 duši.	
Po	 roce	a	půl	mohla	v	 říjnu	proběhnout	
i	 Podzimní	 dětská	 burza.	 Pro	 rodiče	
z	Tišnova	a	okolí	to	byla	vítaná	příležitost	
prodat	malé	a	nakoupit	větší	dětské	oble-
čení	a	další	potřeby	na	nadcházející	pod-
zim	a	zimu.	Díky	nezištné	pomoci	mnoha	
dobrovolníků	může	Studánka	použít	celý	
příjem	z	této	akce	na	modernizaci	a	nové	
vybavení	studánkové	herny.	Třetí	velkou	
podzimní	 akcí	 byla	 Martinská	 slavnost.	
I	letos	si	svatý	Martin	na	bílém	koni	na-
šel	do	Tišnova	cestu.	Rodiny	s	dětmi	mu	
šly	naproti	s	rozsvícenými	lucerničkami,	
které	jsou	symbolem	lásky	a	světla	v	na-
šich	srdcích.	
	 Jsme	rádi,	že	lásky	a	světla	je	i	v	srd-
cích	příznivců	Studánky	stále	dost.	Váží-
me	 si	 neviditelné	 práce	 našich	 dobrovol-
níků	a	důvěry	a	 laskavosti	našich	dárců.	
Děkujeme	týmu	lektorů	a	týmu	aktivních	
rodičů,	odborníkům,	našim	rodinám,	přá-
telům,	příznivcům	a	všem,	kteří	nám	při-
spívají	radou,	pomocí	či	darem.	Díky	této	
pomoci	může	Studánka	dlouhodobě	napl-
ňovat	své	poslání,	kterým	je	podpora	rodi-
ny	a	láskyplných,	tolerantních	vztahů	v	ní.

vzdělávání

STudáNKOVÉ OHlÉdNuTí zA KONčícím rOKem
Radka Štěpanovská, Kateřina Hromčíková 

Studánka připravuje krásné aktivity pro rodiny s dětmi po celý rok. Foto: Soňa Kappelová
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	 Až	 do	 konce	 roku	 můžete	 v	 Muzeu	
města	Tišnova	navštívit	výstavu	věnova-
nou	vaření	piva	v	Tišnově.	Historie	piva	
sahá	 tisíce	 let	 před	 náš	 letopočet,	 nej-
starší	zmínky	o	přípravě	piva	 jsou	dato-
vány	do	sumerské	Mezopotámie	do	doby	
asi	4	až	3	000	let	před	naším	letopočtem.	

K	objevu	kvašeného	nápoje	z	obilí	došlo	
nezávisle	v	různých	částech	světa,	ačkoli	
ne	všude	dosáhlo	stejné	obliby	jako	v	Ev-
ropě.	 Na	 území	 dnešní	 České	 republiky	
lze	 první	 zmínky	 o	 vaření	 piva	 datovat	
do	 dob	 Keltů	 a	 později	 Slovanů.	 Právě	
Slované	 s	 sebou	 přinesli	 zvyk	 přidávat	
do	piva	chmel.
	 Ve	středověku	vaření	piva	patřilo	mezi	
běžné	 domácí	 práce.	A	 tak	 ani	 dnes	ne-
překvapí,	 že	 pivo	 vařily	 především	 ženy.	
S	 rostoucím	 hospodářským	 významem	
vaření	piva	došlo	k	profesionalizaci	 jeho	
výroby,	ke	vzniku	cechů,	nejprve	sladov-
nických,	 poté	 i	 pivovarnických…	 a	 také	
k	převzetí	jeho	výroby	muži.	Některé	his-
toričky	 z	 anglosaského	 akademického	
prostředí,	 které	 se	 zaměřují	 na	 ženskou	
otázku,	 dokonce	 naznačují,	 že	 mužům	
pomohl	převzít	výrobu	piva	jimi	vytvořený	
mýtus,	že	ženy	vařící	pivo,	tzv.	„alewives“,	
byly	 čarodějnicemi.	 Jmenujme	 například	
epizodu	 Witches	 Brew:	 How the Patri-
archy Ruins Everything for Women, Even 
Beer	 z	 podcastu	 DIG,	 jejímiž	 autorkami	
jsou	 Elizabeth	 Garner	 Masarik	 a	 Averill	
Earls,	PhD.	A	protože	 jde	o	 interpretaci	
dostatečně	senzační,	tak	se	jí	v	prostředí	
internetu	a	sociálních	sítí	daří	(schválně	
zkuste	zadat	do	Google	vyhledávače	„pivo	
ženy	čarodějnice“).	Stejně	přesvědčivě	to	

však	jiné	autorky	vyvrací.	Třeba	blogerka	
Tara	Nurin,	jejíž	post	Nope, Medieval Ale-
wives Aren’t The Archetype For The Modern 
Pop Culture Witch	na	www.braciatrix.com	
k	danému	tématu	doporučuje	i	kurátorka	
z	 Národního	 muzea	 americké	 historie,	
Theresa	McCulla.
	 Pití	piva	přitom	bývalo	bezpečnější	než	
pití	vody	z	mnohdy	znečištěných	studní.	
I	když	středověké	pivo	bylo	více	potravi-
nou	než	nápojem.	Nebylo	filtrované	a	při-
pomínalo	spíše	velmi	řídkou	prokvašenou	
kaši	 či	 polévku	 než	 čirý	 nápoj,	 který	 si	
vybavíme	 dnes.	 Pivo	 také	 bylo	 vítaným	
zdrojem	živin.	
	 Velkou	 tradici	má	vaření	piva	v	kláš-
terech.	 I	 v	 nich	 od	 raného	 středověku	
mniši	vařili	pivo,	nejprve	pro	své	potřeby,	
později	pro	významný	zisk,	který	to	kláš-
terům	 přinášelo.	 Koneckonců,	 nejstarší	
doložený	 český	 pivovar	 je	 Břevnovský	
klášterní	pivovar	v	Břevnovském	klášte-
ru,	který	byl	založen	roku	993.	Ale	když	
už	jsme	zmínili	ženskou	otázku,	pak	sto-
jí	 za	 to	uvést,	 že	první	 podrobně	 zapsa-
ný	recept	na	vaření	piva,	včetně	obsahu	
chmele,	 pochází	 z	 pera	 Hildegardy	 von	
Bingen	 (1098–1179),	 středověké	 křes-
ťanské	 mystičky	 a	 abatyše	 benediktin-
ského	kláštera	sv.	Disiboda	u	Bingenu.

	 Noci	se	prodlužují	a	blíží	se	advent.	Doba,	kdy	si	intenzivněji	
připomínáme	staré	lidové	zvyky,	nebo	alespoň	některé	z	nich.	Již	
před	adventem	přijíždí	svatý	Martin	na	bílém	koni.	Někde	ješ-
tě	stihnou	kateřinskou	zábavu.	Děti	vyhlíží	Mikuláše	s	anděly	
a	čerty.	Na	svatou	Barboru	dáváme	do	vody	třešňové	větvičky.	
Někde	také	v	prosinci	chodí	Lucky.	Ale	kalendář	našich	babiček	
a	jejich	babiček	byl	ještě	pestřejší.
	 V	Muzeu	města	Tišnova	uspořádáme	odpoledne	s	názvem	Za-
pomenutý kalendář předků	pro	děti	i	rodiče,	kteří	by	se	chtěli	
dozvědět	 víc	 o	 polozapomenutých	 lidových	 zvycích	 spojených	
s	podzimem	a	nástupem	zimy.	Dne	15. prosince v 16.00 hodin	
bychom	Vás	chtěli	pozvat	na	odpoledne	s	programem,	v	němž	
si	připomeneme,	jaké	zvyky	byly	spojeny	se	svatou	Cecilií,	zku-
síme	si	zavěštit,	jak	se	činívalo	na	svatého	Ondřeje,	a	uvidíme,	
jestli	svatý	Ambrož	chytí	nějaké	děti.	Součástí	programu	bude	

i	výklad	PhDr.	Ireny	Ochrymčukové	o	podhoráckém	kroji.	Dozví-
te	se	třeba,	co	si	vzít	ke	kroji	v	tuhé	zimě.	

měks

VAřIlY pIVO čArOděJNIce?
Eva Vávrová

zApOmeNuTý KAleNdář předKů
Eva Vávrová

Třešňová větvička. Foto: Simon Launay na Unsplash

Portrait of Mother Louse, (cca 1650–1672), 
David Loggan, uloženo ve sbírkách Britské-
ho muzea. Portrét hostinské s typickým špi-
čatým kloboukem a pivem. 
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měks

vám ušitá přímo na míru

Reklama v kině SvRatka

Kino v Tišnově navštíví za rok cca 33 000 návštěvníků
různých věkových kategorií. Možnost cílené reklamy – teenageři,
bio senior, dětská představení pro rodiny, promítání pro školy 
a školky, klasická večerní promítání.

Nabízíme možnost promítnout reklamní spot (až 30 s) nebo reklamní 
slide (10 s) před vybranými filmy jak na filmovém plátně, tak v TV 
umístěné ve foyer kina.
Vyúčtování probíhá dle smlouvy zpětně za měsíc, dle reálné statistiky 
návštěvnosti Kina Svratka.
Cena 1 Kč (bez DPH) za diváka.

Bližší informace: kino@kulturatisnov.cz, +420 737 789 273 

Milí diváci Tišnovské televize, s dalším číslem Tišnovských novin přinášíme i my další várku QR kódů,
jejichž prostřednictvím můžete zhlédnout naše reportáže. Jsme rádi, že nás sledujete. 

Na listopadové dny připravujeme reportáže z koncertu Tišnovského komorního orchestru a smíšeného pěveckého sboru Gaudeamus Brno 
v Porta coeli, reportáž z Galerie Josefa Jambora a aktuální výstavy Vcházení do obrazů Josefa Jambora anebo reportáž z podzimního výlovu rybníka.

RepORTáže z NaŠehO MĚSTa

Tradiční výšlap z kalendáře 
Klubu českých turistů Tišnov 
si v letošním roce do svých 
diářů napsalo 878 lidí.

Odpovídající azyl pro zdra-
votníky včetně skladovacích 
prostor našla služba na Ko-
menského náměstí. 

V bývalém zájezdním hostinci 
byly vystaveny ročníkové prá-
ce studentů Ateliéru obnovy 
památek VUT. 

Výstava v Muzeu města Tišno-
va provede návštěvníka nejen 
historií i současností kroje 
a hodů, ale i vaření piva. 

51. ročník
pochodu Tišnovská 

padesátka 

Domácí hospic
Porta vitae

má nové zázemí 

Den otevřených dveří 
v domě Na pekle 

O tišnovských hodech
 O tišnovském pivu
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	 Svatá	Kateřina	věší	housle	do	komína.	Honem,	ještě	před	ad-
ventem	poslední	skladby	a	písně!	Podhorácké	muzeum	25.	listo-
padu	v	podvečer	za	zvuku	varhan	slavnostně	otevře	obnovenou	
expozici	Historie a současnost kláštera Porta coeli.	Střídmé	
grafické	pojetí	je	obohaceno	nejen	o	další	dokumenty	a	předmě-
ty	v	novotou	svítících	vitrínách,	ale	i	o	video	prohlídkové	trasy,	
a	dokonce	o	 video	proměn	kláštera	 v	 čase.	 Je	 to	další	 výstup	
trvalého	projektu	muzea	o	výzkumu	a	zpracování	dějin	kláštera.	
Navazuje	na	velkou	výstavu	Ať	otevře	se	brána	nebeská	kona-
nou	před	dvaceti	lety	a	z	ní	vycházející	předchozí	expozici.	Za	tu	
dobu	došlo	v	klášteře	k	mnoha	změnám,	tak	jak	to	v	živém	ko-
loběhu	bývá.	Je	úkolem	muzea	vývoj	zachytit	a	seznámit	s	ním	
návštěvnickou	veřejnost.
	 Výstava	Takový byl Tišnov	představí	od	11.	prosince	město	
v	dokumentárních	fotografiích	z	80.	a	90.	let	dvacátého	století.
Výstava	 Kočárky	 se	 ještě	 jednou	 změní	 v	 prostor	 radostného	
šumu,	ukazování	a	pobíhání.	V	neděli	12.	prosince	v	16.00	hodin	
přidáme	do	kočárků	hračky,	které	k	nim	patří.	Panenky,	med-
vídci,	štěrchátka,	gumová	zvířátka	a	kostky	najdou	svoje	místo.	
Přihlížet	budou	stavebnice:	malé	a	věkově	starší	vedle	velkých,	
ze	kterých	už	v	Podhoráckém	muzeu	vyrostl	nejeden	hrad.	Tady	
bude	záležet	na	celé	rodině	návštěvníků:	je	totiž	potřeba	hračku	
pochovat	 a	 najít	 pro	 ni	 vhodné	 vozidlo.	 Pak	 se	 ukáže,	 jak	 to	

dopadlo.	Následovat	bude	v	16.30	už	osmnácté	Adventní	setká-
ní,	a	to	formou	besedy	na	téma	Hračky	mého	dětství.	Muzejníci	
zahájí	 s	 historickými	 a	 lidovými	kousky,	 pak	předvedou	 svoje	
hračky	s	příběhem	a	návštěvníci	se	mohou	připojit.	Pokud	ne-
budou	mít	hračky	přímo	s	sebou,	postačí	vyprávění.	Nejlepší	ale	
bude	je	přinést,	aby	se	na	ně	mohli	podívat	malí	i	velcí.	
	 A	na	závěr	si	popřejeme	krásné	Vánoce	a	v	nastávajícím	roce	
jen	samé	pěkné	události.

	 V	 loňském	 roce	 jsme	 připravovali	
výstavu	 betlémů,	 která	 se	 měla	 konat	
v	 prostorách	 OÚ	 Předklášteří	 pod	 ná-
zvem	„Betlémy a umění aneb vánoční 
příběh tentokrát ve dřevě“.	 Bohužel,	
vzhledem	 k	 vládním	 nařízením	 se	 na-
konec	 neuskutečnila.	 V	 letošním	 roce	
tuto	 výstavu	 připravujeme	 znovu,	 a	 to	
v	termínu	od 4. do 19. prosince	za	od-
borného	 dohledu	 kurátorky	 PhDr.	 Hany	
Dvořákové,	 ředitelky	 brněnského	 Etno-
grafického	ústavu.	Vernisáž	se	má	usku-
tečnit	v	sobotu	4. 12. od 16 hodin,	kdy	
vystoupí	žáci	ZŠ	Předklášteří	s	pásmem	
básní	a	písní.	Na	výstavě	budou	zastou-
peni	 řezbáři	 z	 celé	 ČR	 a	 návštěvníci	 si	
prohlédnou	špičková	řezbářská	díla	i	Mi-
stra	 Jiřího	 Netíka	 a	 jeho	 členů	 rodiny	
nebo	Romana	Galka,	 jedinečného	řezbá-
ře	z	Jindřichova	Hradce.	Rovněž	zajímavé	
budou	deskové	betlémy	od	 Jana	Čončky	
z	 Hlubočce	 na	 Opavsku	 nebo	 pohyblivé	

dřevěné	 betlémy	 od	 Františka	 Ševčíka	
z	Malé	Lhoty,	Petra	Poukara	z	Deblína,	
Antonína	Srby	ze	Železného	a	Františka	

Matouška	 z	 Unína.	 Regionální	 tvorbu	
dřevěných	betlémů	zastupují	 řezbáři	 Jiří	
Ondra	z	Tišnova,	Jiří	Malášek	z	Malhos-
tovic	a	Luboš	Plachý	z	Molenburku.
	 Pořadatelům	 se	 tradičně	 osvědčila	
spolupráce	 se	 základními	 školami,	 kde	
žáci	 namalují	 výkresy	 s	 vánoční	 temati-
kou	 a	 ozdobí	 celý	 interiér	 výstavy.	 Tyto	
práce	 jsou	hodnoceny	návštěvníky	a	po-
slední	den	výstavy	se	nejlepší	výkresy	vy-
hodnotí	a	 jejich	autoři	budou	odměněni.	
Pravou	 vánoční	 atmosférou	 se	 můžeme	
naladit	na	dernisáži	v	neděli	19. prosin-
ce,	kde	od 15.00 hodin	vystoupí	Jiří	He-
lán	se	svými	hosty.
	 Výstava	se	uskuteční	za	finanční	dota-
ce	města	Tišnova,	a	tak	si	přejme,	aby	to	
všechno	vyšlo,	 aby	 žádná	další	 opatření	
ministerstvo	 zdravotnictví	 nevyhlási-
lo	 a	 abychom	 mohli	 celou	 tuto	 krásnou	
předvánoční	akci	všichni	ve	zdraví	usku-
tečnit	a	zhlédnout.	

kultura

přece JeN pláNuJeme záVěr rOKu
Irena Ochrymčuková

Bude VýSTAVA BeTlÉmů V předKláŠTeří?
Zdeněk Jílek

Obnovená expozice. Foto: archiv Podhoráckého muzea

Dřevořezba Romana Galka z Jindřichova 
Hradce. Foto: Michal Beneš



Stepánskýkoncert
kostel sv. Václava Tišnov
v 16.30 hod.

vstupné:	předprodej	150	Kč,	na	místě	190	Kč

Tišnovský komorní orchestr

26. 12. 2021
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	 Stanislava Macháčková	 (*1941),	ně-
kdejší	herečka	Satirického	divadla	Večer-
ní	Brno	a	dlouholetá	galeristka	proslulé	
Galerie	z	ruky	v	Křížovicích	nad	Doubrav-
níkem	nás	přivítala	ve	svém	útulném	do-
mově	s	rozhledem	na	podzimem	se	barvící	
kopce	a	lesy	Svratecké	hornatiny.	Maleb-
nost	a	harmonie	místa	čiší	inspirací	jako	
stvořenou	pro	uměleckou	tvorbu.	Však	se	
jí	tu	čtyřicet	let	sochař	Zdeněk	Macháček	
věnoval.	Kulturní	 stánek	Galerie	 z	 ruky	
sice	letos	uzavřel,	jak	avizovala	paní	Sta-
nislava,	svou	poslední,	třicátou	sezónu.	
	 „Ale ta doba byla tak dlouhá, že mě nikdo 
nechce dovolit, abych prostě zavřela,“	 při-
pouští	s	lehkým	úsměvem	hned	na	úvod	
našeho	 rozhovoru.	 „Takže mám v plánu 
takové dozvuky, doznívání. Nebude to celá 
sezóna, na to už si netroufám. Ale jakýsi 
doběh, autorské výstavy třeba jen na jeden 
den,“	přiznává	plány,	které	jí	nenecháva-
jí	v	klidu.	„Pokud bych měla otevřeno, tak 
řekněme jeden víkend v měsíci.“	 Kulturní	
dění	v	Křížovicích	zas	až	tak	úplně	přece	
jen	nevyhasne.	A	to	je	dobře.	Toto	místo	
si	to	svou	jedinečností	zaslouží.	

Od dětství k divadlu
Paní Macháčková, jak to bylo, když 
byla paní Stanislava malá a mladá?
Děda	 mi	 vždycky	 říkával:	 nezapomeň,	
že	 jsi	 „hradecký	 otrok“	 (Votrok	 –	 zažité	
sebeoznačení	 obyvatel	 Hradce	 Králové).	
Takže	já	jsem	z	Čech,	na	Moravě	jsem	se	
ocitla	až	ve	svých	dvaceti	letech.	Narodila	
jsem	se	v	Hradci,	bydleli	jsme	v	Jablonci,	
v	 Liberci	 a	 v	 Pardubicích.	 Za	 mě	 nebyl	
gympl,	 byla	 jedenáctiletka,	 kterou	 jsme	
končili	 v	 sedmnácti	 letech.	 A	 já	 jsem	
chtěla	 k	 divadlu,	 to	 byl	 takový	 můj	 sen	
od	dětství.	Na	AMU	jsem	se	ale	nedosta-
la.	V	Pardubicích	jsme	tehdy	v	60.	letech	
založili	divadlo	malých	forem.	Dokonce	se	
nám	podařilo,	že	nás	město	vzalo	za	své	
a	dávalo	nám	i	nějaké	finance,	takže	jsme	
mohli	 jako	 malinkatý	 divadlo	 fungovat.	
Myslím,	že	jsme	se	jmenovali	Dividlo.	
Odtud	jsem	si	podala	přihlášku	do	diva-
dla	 Večerní	 Brno	 a	 kupodivu	 mě	 přijali.	
Tak	 jsem	 se	 v	 necelých	 dvaceti	 letech	
odstěhovala	do	Brna	a	nastoupila	do	teh-
dy	 začínajícího	 divadla	 (Večerní	 Brno	

vzniklo	v	roce	1959	–	pozn.	red.).	A	tady	
jsem	byla	dvacet	let	až	do	svých	čtyřiceti.	
I	přesto,	že	jsem	v	divadle	byla	vlastně	je-
diný	amatér.	Až	při	angažmá	jsem	chodila	
soukromě	na	zpěv,	postupně	jsem	navště-
vovala	školy	a	doháněla	 to,	co	 jsem	ne-
měla	vystudováno.	Nebylo	to	jednoduchý,	
ale	měla	jsem	fajn	kolegy.	

Satirické divadlo Večerní Brno byl 
tedy, jak sama říkáte, váš první život…
Nejkrásnější	doba	v	divadle	byla	před	ro-
kem	1968.	My	byli	čistě	satirické	divadlo	
a	měli	jsme	autorské	hry	od	autorů	Miro-
slava	 Skály,	 Vladimíra	 Fuxe	 a	 Vlastimila	
Pantůčka.	 K	 našim	 nejslavnějším	 hrám	
patřil	Anděl	na	 střeše,	Hamlet	 III.,	Drak	
je	drak	čili	Kterak	Žužličtí	k	rozumu	přišli	

a	 Král-Vávra.	 Hráli	 jsme	 i	 pětatřicetkrát	
za	 měsíc,	 každou	 soboru	 dvakrát,	 vůbec	
jsme	nebyli	schopni	pokrýt	divácký	zájem,	
který	byl	ohromný.	Tenkrát	jsme	hráli	v	Ju-
ranově	 domě	 (ul.	 M.	 Horákové).	 Později	
když	se	dostavělo	Janáčkovo	divadlo,	 tak	
nám	byla	přidělena	někdejší	scéna	Divadla	
bratří	Mrštíků	na	Jakubském	náměstí.
I	 o	 nás	 ale	 platilo,	 že	 člověk	 není	 doma	
prorokem.	Proslulost	jsme	získali,	až	když	
jsme	jednou	vyjeli	hrát	do	Prahy	a	z	naše-
ho	 představení	 proběhla	 tiskem	 fotogra-
fie,	kde	v	první	řadě	sedí	Jan	Werich	a	řve	
smíchy.	 Teprve	 pak	 si	 brněnské	 noviny	
a	kritici	všimli,	že	má	Brno	velmi	slušné	
satirické	divadlo.	Předtím	na	nás	hleděli	
jako	na	poloamatéry.	

Z prken slávy na křížovický venkov
Jak se pak brněnská herečka v nejlep-
ších letech ocitla v odlehlých Křížovi-
cích? Tohle místo objevil Váš muž? 
To	je	takový	příběh:	můj	muž	(sochař	Zde-
něk	Macháček	st.)	bydlel	v	Brně-Komáro-
vě,	kde	měl	vilku	se	zahradou,	a	protože	
neměl	čas,	aby	se	staral	o	trávník,	vymy-
slel	 si,	 že	 si	 pořídí	 ovečku,	 která	 mu	 to	
bude	spásat.	Potkal	jednoho	svého	kama-
ráda	z	mládí,	který	tu	v	Křížovicích	chalu-
pařil.	Na	jeho	pozvání	sem	přijel	a	v	sou-
sedních	Skoroticích	ovci	skutečně	koupil.	
Když	pak	ale	seděli	v	jeho	chalupě,	kama-
rád	mu	říká,	že	ta	sousední	je	prázdná.	Ač	
to	byl	tehdy	polosbor,	protože	se	tu	neby-
dlelo,	Zdeňkovi	se	strašně	zalíbila.	Po	ně-
jakých	okolcích	mu	to	potomci	posledního	
majitele	prodali.	Nejprve	si	tady	všechno	
vlastníma	 rukama	 musel	 opravovat,	 ale	
nakonec	 sem	 přesídlil	 se	 vším	 svým	 so-
chařstvím	a	už	tu	zůstal.	
Mě	sem	život	přenesl	v	roce	1981.	Opus-
tila	jsem	divadlo	a	vdala	jsem	se	z	Brna	
na	venkov	za	sochaře.	Byla	to	velká	změ-
na,	ale	já	už	nebyla	tak	mladá,	aby	to	byl	
nerozum.	Tehdy	byla	v	 tom	našem	diva-
dle	lehce	blbá	situace.	V	70.	letech	jsme	
přestávali	 fungovat	 jako	 satirické	 diva-
dlo,	 a	 když	 nám	 umřel	 ředitel	 p.	 Zejda,	
který	ho	dost	držel,	tak	následovalo	bez-
vládí	a	nestabilita.	A	v	této	době	nebylo	
těžké	odejít.	Divadlo	se	pak	ještě	zvetilo	
a	začalo	mít	zas	úroveň.	

náš roZhovor

dIVAdlO A GAlerIe – dVA žIVOTY JedNÉ žeNY
se stanislavou macháčkovou nad vůní kávy Z džeZvy

Vladimír Vecheta

Venkovní plastiky amfiteátru Galerie z ruky.
Foto: Vladimír Vecheta

Stanislava Macháčková před galerií.
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Přemýšlela jste tehdy o návratu? 
Ne,	 já	 už	 to	 mám	 tak	 v	 sobě	 nastavené,	
že	když	se	rozhodnu,	tak	už	to	nechci	vrá-
tit.	Vzala	 jsem	 to	 tak,	 že	 žiji	 další	 život.	
S	hereckými	kolegy	 jsme	se	navštěvova-
li.	Občas	přijeli	sem.	Já	jsem	tam	za	nimi	
taky	občas	zajela.	V	roce	1992	ale	město	
Brno	jako	zřizovatel	naše	divadlo	nakonec	
zavřelo.	 Byla	 to	 škoda,	 překvapilo	 nás	
to,	i	mě,	i	když	jsem	byla	už	dávno	mimo.	
Dnes	 v	 té	 budově	 na	 Jakubském	 náměs-
tí	 hraje	 Divadlo	 Bolka	 Polívky.	 Nedávno	
jsem	 tam	 byla	 na	 vernisáži	 a	 foyer	 bylo	
skoro	 stejné,	 jako	 když	 jsem	 tam	 hrála.	
Ale	nemám	v	sobě	kupodivu	nějakou	nos-
talgii.	Pro	mě	je	herecká	kapitola	uzavře-
ná.	Vzpomínám	na	ni	 jen	 ze	 zajímavosti.	
Jenom	jsem	si	uvědomila,	jak	to	tak	rychle	
uteklo.	Já	už	jsem	v	Křížovicích	půl	života.

Křížovice byl ale drsný venkov oproti 
Brnu. Neměla jste chuť odsud někdy 
utéct? 
První	 rok.	 Já	 si	 tu	 nejprve	 zabydlela	 vej-
minek	naproti	přes	dvůr	a	udělala	jsem	si	
tam	 takový	 pokojíček.	 Za	 týden,	 co	 jsem	
jej	dokončila,	jsem	tam	přišla	a	něco	bylo	
divně.	Co	se	tady	děje?	Všechno	bylo	mok-
ré,	 protože	 kolem	 komína	 protékalo.	 To	
jsem	tehdy	brečela	a	říkala	jsem	si,	že	jdu	
odsud	pryč.	No,	 opravovali	 jsme	 to	od	 té	
doby	asi	třikrát,	teď	už	snad	dobře.	Tak	to	
bylo	jednou.	Pak	už	jsem	si	zvykla	a	dům	si	
zamilovala.	A	ani	teď,	když	jsem	už	sama,	
odsud	jít	nechci.	Stejně	nemám	kam.

Třicet sezón Galerie z ruky
Co vás přivedlo nakonec na dráhu ga-
leristky? Jak se zrodila křížovická Ga-
lerie z ruky? 
Já	se	nastěhovala	ke	Zdeňkovi	v	roce	1981.	
Bylo	mi	 čtyřicet	 a	 dalších	 deset	 let	 jsem	
byla	ženou	v	domácnosti.	Starala	se	o	ba-
rák,	přijímala	hosty,	pořád	tu	byly	nějaké	
děti,	dělal	jsem	hostitelku.	Pak	přišel	rok	
1989	a	mně	se	zdálo,	že	už	takhle	dál	nejde	
být	jen	v	domácnosti.	Že	tedy	musím	nějak	
přispět.	Tak	nás	napadla	ta	galerie.	Křížo-
vice	jsou	sice	odlehlé,	ale	když	jsme	to	spo-
jili	s	tím,	že	pokud	sem	někdo	zavítá,	bude	
to	pro	něj	i	výlet	a	místo	už	bylo	přece	jen	
dvacetiletou	prací	Zdeňka	známé	a	venku	
stály	jeho	sochy,	tak	jsme	to	zkusili.
Můj	muž	ovšem	netušil,	s	jakou	vervou	se	
do	toho	pustím.	Takže	se	na	počátku	tro-
chu	zděsil,	když	 jsem	se	tomu	postavila	
tak,	že	kavárnu	se	sochami	nechci.	Chci	
galerii,	takže	chci	autorské	výstavy.	Tak	
to	začalo.	Poprvé	 jsem	otevřela	v	srpnu	
1991.	A	čekala	jsem,	jak	to	bude.	Neměla	
jsem	předtím	nejmenší	zkušenosti.	

Do letoška jste tedy zrealizovala třicet 
sezón…
Když	 jsme	 začínali,	 tak	 mi	 muž	 povídal:	
když	někdo	přijde,	uvaříš	mu	kafe.	My	si	
mysleli,	že	přijdou	tak	tři	lidi.	Ale	postup-
ně	se	to	rozrostlo	tak,	že	už	to	v	 jednom	
nešlo	zvládat.	Mám	prodejní	galerii,	takže	
to	 nebylo	 jenom	 „vaření	 kafe“.	 Nakonec	
jsem	tam	trávila	všechny	víkendy	od	jara	
do	podzimu	s	občasnými	pomocnicemi.	
A	těch	výstav.	Ze	začátku	to	byli	Zdeňkovi	
kolegové.	Pak	už	 jsem	si	objevovala	au-
tory	 sama.	Každý	 rok	 jsem	měla	nejmíň	
čtyři	 autorské	 výstavy,	 k	 tomu	 dětské	
i	 s	 hranými	 pohádkami	 a	 později	 malé	
výstavy	 nahoře.	 Velké	 výstavy	 jsou	 vě-
novány	 téměř	výhradně	obrazům,	kromě	
výstav,	které	jsem	dělala	každých	pět	let	
svému	muži.	Malé	 výstavy	patří	 šperka-
řům,	kolážím,	sklu	apod.	Každou	výstavu	
doprovázel	 hodinový	 koncert	 v	 malém	
amfiteátru.	 Pak	 jsem	 přidala	 podvečery	
se	 zajímavými	 pořady,	 tancem,	 zpěvem,	
hudbou.	 To	 místo	 samo	 poskytovalo	 at-
mosféru.	 Můj	 kamarád	 z	 Prahy	 říkal:	
„Která galerie na světě má takový obrovský 
park kolem sebe?“ Je	to	tu	nádherný	kraj.	
V	 galerii	 se	 mi	 nakonec	 hodily	 i	 zku-
šenosti	 z	 divadla.	 Výstavy	 bylo	 potřeba	
zahajovat,	ale	vždycky	jsem	měla	děsnou	
trému.	Nejsem	kunsthistorik,	tak	jsem	to	
brala	jako	sdělení	vlastního	názoru.	Pak	
mě	překvapili	návštěvníci,	kteří	mi	říkali,	
že	se	na	moji	řeč	strašně	těší.	Satirické	

divadlo	mě	naučilo	zkratku	–	moc	nepoví-
dat,	vyjádřit	se	stručně.	I	František	Derfl	
mě	jednou	pochválil:	„Děláš to dobře – řek-
neš úvod, myšlenku, závěr. To stačí.“

Co vaše vlastní tvorba? 
Já	sama	netvořím.	Pokud,	tak	jsem	byla	
amatérská	 textilačka.	 Naučila	 jsem	 se	
i	tkát,	šít.	Můj	muž	mne	sice	podporoval,	
ale	 jak	začala	galerie,	 tak	už	nebyl	čas.	
Jsem	ráda,	že	jsem	se	do	práce	galeristky	
pustila.	Byla	to	stejná	vášeň	jako	to	diva-
dlo.	Měla	jsem	štěstí,	že	jsem	dělala,	co	
mě	bavilo,	měla	jsem	štěstí	i	na	lidi.

Jak bude život galerie tedy po poslední 
sezóně doznívat? 
Když	jsem	ohlásila,	že	končím,	ozvalo	se	
mi	pár	mladých	žen	z	Nedvědice,	že	ne-
smím	 zavřít	 a	 že	 se	 tady	 budou	 střídat	
a	 aspoň	 vařit	 to	 kafe.	 Takže	 budu	 mít	
pomocnice	a	občas	otevřeno.	Galerii	jako	
„Galerii	z	ruky“	ale	předat	nejde.	Pokud	
by	to	mohl	dělat	někdo	jiný,	tak	to	bude	
jiná	galerie.	Galerii	dělá	galerista.	Vybírá	
si	autory,	koncept	je	jeho	a	s	příchodem	
někoho	jiného	to	bude	také	jiná	galerie.	

Když padá listí na podzim…
„Pro mě jsou vždycky důležité vztahy,“	
uzavírá	 paní	 Macháčková	 naši	 rozpravu	
hledíc	 z	 okna,	 zatímco	 odpolední	 světlo	
zjemňuje	 rysy	 její	 tváře.	 „Já jsem tu sice 
sama, ale do galerie jezdí lidi podobně za-
měření. Jsou to lidi, kteří mají rádi kumšt 
a potřebují ho k životu. Takže vůbec sama 
nejsem. A tady je přece pořád krásně.“

Na	shledanou	zase	někdy	v	Křížovicích.	

Stanislava Macháčková je i autorkou knihy 
Galerie z ruky, kde shrnuje 23 sezón ga-
lerie od r. 1991 do roku 2014. Kniha vy-
šla v Akademickém nakladatelství CERM 
v roce 2015.

Foto: archiv manželů Macháčkových

náš roZhovor

Selfie Zdeněk a Stanislava Macháčkovi.

Zdeňkova výstava jaro 2020.

Z vernisáže Zdeňkovy výstavy.
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	 Těžká	 nákladní	 doprava	 v	 ulicích	
měst	 zbudovaných	 v	 předindustriální	
době	na	 ještě	starším	půdoryse	 je	noční	
můrou	 nejedné	 radnice.	 A	 snaha	 vyvá-
žit	moderní	 rozvoj	a	 růst	 životní	úrovně	
obyvatel	měst	a	obcí	s	postmoderními	ak-
centy	na	kvalitu	života,	životní	prostředí	
a	ochranu	kulturního	dědictví	vytváří	ne-
zřídka	 spletenec	 protichůdných	 potřeb,	
požadavků	a	kroků	hodný	těžkého	hlavo-
lamu.	 Naše	 země	 je	 tak	 hustě	 osídlená,	
že	i	když	zadání	problému	vypadá	jedno-
duše,	jeho	řešení	se	hledá	o	to	obtížněji.	

Koho se to týká? 
	 „V lednu letošního roku obdržel Kraj-
ský úřad Jihomoravského kraje jako věcně 
a místně příslušný správní úřad pro výkon 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, oznámení pro-
vozovatele kamenolomu na kopci Dřínová, 
společnosti Rosa s. r. o., o záměru „Rozší-
ření těžby v kamenolomu Lomnička v k. ú. 
Předklášteří a Lomnička u Tišnova“, okr. 
Brno-venkov. Krajský úřad JMK zajistil 
zveřejnění oznámení, shromáždil písemné 
připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění 
a provedl zjišťovací řízení,“	čteme	v	úvodu	
dokumentu	Mgr.	Dany	Richterové	 z	Od-
boru	životního	prostředí	KrÚ	JMK.	
	 „Je škoda, že s tímto řízením nebyly se-
známeny i další obce regionu,“	glosuje	můj	
dotaz	 Radomír	 Pavlíček,	 starosta	 obce	
Železné,	zda	o	jednáních	okolo	lomu	vědí	

i	v	Železném	nebo	na	Dobrovolném	svaz-
ku	obcí	Tišnovsko,	jemuž	předsedá.	„Sou-
časná zátěž obce těžkou dopravou z lomu 
díky objížďce dané uzavírkou ulic Riegrova 
a Černohorská v Tišnově je značná. Ještě pár 
měsíců a i silnice mezi Lomničkou a Želez-
ným pod náporem nákladní dopravy ‚zmizí‘, 
vždyť na to tyhle vozovky nejsou stavěné,“	
doplňuje	kontext	současné	problematiky	
zátěže	provozem	dopravy	z	lomu	i	běžně	
méně	dotčených	úseků.	
	 Ačkoliv	se	tedy	k	aktuálním	záměrům	
provozu	 lomu	 na	 Dřínové	 vyjadřovaly	
pouze	 obce	 lomem	 katastrálně	 dotčené	
–	 Předklášteří	 a	 Lomnička,	 a	 v	 rámci	
kompetencí	 státní	 správy	 Městský	 úřad	
Tišnov,	 dopady	 provozu	 se	 týkají	 dale-
ko	 rozsáhlejšího	 území	 v	 okolí.	 Což	 se	
takříkajíc	 objevilo	 momentem	 přerušení	
obvyklé	 provozní	 trasy	 vývozu	 lomové-
ho	materiálu	přes	tišnovské	ulice.	Jejich	
rekonstrukce	 a	 uzavření	 přenesly,	 a	 zá-
roveň	 i	 explicitně	 ukázaly,	 velkou	 zátěž	
dopravy	surovin	z	lomu	na	regionální	do-
pravní	síť	a	obce	na	ní.

Malá lomová historie
	 Nakolik	 se	 lom	 na	 Dřínové	 jeví	 jako	
moderní	„problém“,	zdejší	tišnovské	mra-
mory	 byly	 těženy	 a	 využívány	 jako	 sta-
vební	a	dekorační	kámen	už	od 13. stol.	
Oblíbené	různobarevné	vápence	z	Dříno-
vé	 najdeme	 vedle	 baziliky	 v	 Předkláš-
teří	 rovněž	v	kostele	sv.	 Jakuba	v	Brně,	
na	Starém	Brně,	na	Vranově,	ve	Slavko-
vě,	Křtinách	a	jinde,	protože	patřily	mezi	
nejhezčí	na	Moravě.	
	 Rozsáhlejší	 těžba	 vápenců	 v	 lomu	
na	Dřínové	pro	výrobu	vápna	pak	začala	
v roce 1904.	 Zásoby	 kvalitního	 vápen-
ce	byly	 vytěženy	do konce roku 1967,	
a	tak	se	lokalita	změnila	ve	zdroj	kame-
ne	pro	stavební	účely	a	výrobu	silničního	
štěrku	a	štětu.	
	 „My jsme lom převzali v roce 1995,“	
uvádí	Josef	Rosa,	majitel	těžební společ-

nosti Rosa s. r. o.,	„a v současnosti zde tě-
žíme svrateckou ortorulu,“	doplňuje.	„Naši 
produkci tak převážně tvoří drcené kamenivo 
pro betonárky a štěrk dominantně využívaný 
na liniové, tedy silniční a inženýrské stavby, 
a na údržbu komunikací. Charakteristickou 
vlastností zdejší horniny je červená barva, 
takže podle ní poznáte, kde je naše kame-
nivo využito. Např. v současnosti opravova-
ná Riegrova se jen červená. Ano, tam taky 
náš štěrk dodáváme,“	 doplňuje	 pan	 Rosa	
s	úsměvem	příklad	místního	využití	pro-
dukce	 lomu	na	moji	otázku,	zda	nachází	
odbytiště	i	na	lokálních	stavbách.
	 Lom	na	Dřínové	najdeme	nyní	v	oficiál-
ních	materiálech	pod	označením	dobývací 
prostor Předklášteří I.,	protože	i	když	je	
běžně	 označován	 jako	 lom	 v	 Lomničce,	
nachází	se	téměř	výhradně	na	k.ú.	Před-
klášteří.	Lom	zároveň	patří	mezi	výhrad-
ní ložiska a schválené prognózní zdroje 
nerostných surovin	 na	 území	 Jihomo-
ravského	 kraje,	 s	 prognózou	 životnosti	
kolem	padesáti	let,	jak	čteme	v	Geofondu	
České	geologické	služby	z	roku	2006.	

Potřebný, nebo nežádoucí?
	 „Jak víte, za posledních dvacet let se 
v České republice neotevřel žádný nový 
lom,“	 poodkrývá	pan	Rosa	oponu	scény,	
„přesto poptávka po stavebních materiálech 
neustále roste. Na druhé straně žádné ložis-
ko není nekonečné. A pokud některý lom vy-
těžíte nebo uzavřete, znamená to, že se zúží 
zdroje materiálu. Dá se tak očekávat, že 
s tímto trendem bude v budoucnu cena sta-
vebního materiálu nesmírně vysoká,“	uvádí	
pragmatický	 pohled	 zkušeného	 a	 oboru	
znalého	podnikatele.	
	 „Obec nehodlá stavět finanční přínos vy-
plývající z nájemní smlouvy (pronájem obec-
ních pozemků provozovateli lomu – pozn. 
red.) nad zájem občanů,“	píše	na	dotaz	re-
dakce	 Petra	 Bendová,	 starostka	 městyse	
Předklášteří.	 „Není pro nás prioritou zde 
těžbu udržet za každou cenu. Náš pohled je 

lOm NA dříNOVÉ
A TěžKá dOprAVA z NěJ

hlavolam (Zatím) beZ řeŠení 
Vladimír Vecheta

Drtička a třídička kameniva v areálu lomu.
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střízlivý, ne zaslepený finančním přínosem,“	
zaznívá	poněkud	řízná	rétorika	ve	slovech	
i	 textech	obcí	 žijících	s	 lomem	v	blízkém	
kontaktu.	„Mezi negativní vlivy určitě patří 
velká prašnost v okolí lomu. Jistě hluk a otře-
sy při odstřelech. Evidujeme opakující se stíž-
nosti občanů na popraskané zdi nemovitostí,“	
vidí	svoje	hlavní	problémy	v	Předklášteří.	
	 „Nikdo z nás v důsledku nemá zájem lom 
zavřít ze dne na den. Pokud firma v současné 
době dodržuje všechna povolení a limity byl by 
to neoprávněný zásah do podnikání. Na dru-
hou stranu jednoznačně nesouhlasíme za sou-
časné situace s žádostí kamenolomu ROSA 
o rozšíření a prohloubení těžby. Proto jsme ini-
ciovali schůzku s dotčenými obcemi Lomnička 
a Předklášteří a dohodli se na dalším společ-
ném postupu. Pokud mám správné informace 
firma ROSA v tuto chvíli žádost stáhla,“	dopl-
ňuje	místostarosta	města	Tišnova	Aleš	Na-
vrátil.	A	pokračuje	úvahou:	„Pravdou ale je, 
že kámen pro stavbu silnic, dálnic a rodinných 
domů všichni potřebujeme. A argumentovat 
snahou chránit naše prostředí tím, že budeme 
usilovat zdejší lom zavřít, aby bylo nutné jiný 
otevřít někde jinde, je pouze a jenom sobecké 
odsouvání problému pryč a jeho přesouvání 
na někoho jiného“.

To, co nás tíží, je jiné
 „V Tišnově samotném nás provoz lomu 
netrápí,“	říká	místostarosta	Navrátil. „To, 
co je největší problém, je těžká nákladní 
doprava primárně vedená přes Lomničku 
a Tišnov.“ 
	 Lom	na	Dřínové	se	z	dopravního	hle-
diska	nachází	ve	slepé	uličce.	„Naše od-
bytiště jsou převážně v rámci jižní Moravy,“ 
uvádí	pan	Rosa.	Z	lomu,	z	něhož	vede	pro	
nákladní	dopravu	jen	jedna	cesta	směrem	
k	Lomničce,	tak	představuje	hlavní	směr	
vývozu	ve	směru	na	Brno	nutnost	projet	
Tišnovem.	 Náročný	 reliéf	 polohy	 města	
nutí	naložené	kamióny	brzdit	z	prudkého	
kopce	Kukýrny	na	křižovatce	u	ZŠ	nám.	
28.	 října,	poté	projet	desítky	 let	hrbola-
tou	ulicí	Riegrovou,	kde	pod	jejich	otřesy	
trpí	vzácná	vilová	zástavba,	než	se	ulicí	
Dvořákovou	 a	 U	 Humpolky	 dostanou	
na	 JZ	 obchvat	 města.	 Zůstává	 otázkou,	
proč	 se	 dosud	 pro	 tuto	 trasu	 evidentně	
problematickou	pro	město	i	dopravce	ne-
podařilo	najít	adekvátní	alternativu?	
	 „Dlouho uvažovaným řešením je možnost 
napojení nákladní dopravy z kamenolo-
mu mimo zastavěné území města Tišnova 
výstavbou mostu přes řeku s napojením 
na komunikace sil. II. tř. č. 385/387,“	
uvádí	místostarosta	Navrátil	a	potvrzuje	
i	pan	Rosa.	„My bychom na výstavbu po-

skytli i materiál, ale sami to stavět nebude-
me, to je záležitost kraje,“	vymezuje	rozsah	
nutných	činitelů.	„Zdejší plán na výstavbu 
okružní křižovatky včetně napojení komu-
nikace z lomu je ale neprůchozí,“	 chladí	
horkou	možnost	pan	místostarosta.	„Zá-
sadní nesouhlas je na straně Předklášteří, 
které má navíc v uvažované trase obecní 
pozemky,“	zdůvodňuje.	„Obec je zatěžová-
na těžkou dopravou z kamenolomu Kámen 
Zbraslav. Je naprosto nežádoucí, aby přes 
obec pendlovaly vozy z dalšího lomu,“	má	
své	důvody	paní	starostka	Bendová.	
	 Řešitelnou	 možností	 by	 byla	 změna	
stylu	dopravy	kameniva.	„Jelikož v soused-
ství lomu vede železnice, nabízí se možnost 
zbudování kolejové vlečky, a tím pádem 
odvoz produkce z lomu jinou trasou než 
po silnici,“	nabízí	další	řešení	místostaros-
ta	Navrátil.	Znamenalo	by	to	ovšem	na	ji-
ném	místě	vybudovat	překladiště.	„Vlečka 
do lomu v minulosti i vedla. My jsme v po-
čátku o jejím znovuzprovoznění i uvažova-
li, a měli jsme na to nachystán prostor, ale 
nenašli jsme mezi našimi zákazníky odbyt,“	
uvádí	 pan	 Rosa	 opačný	 pohled.	 Jedno-
duše	není	odběratel,	který	by	měl	zájem	
o	dovoz	štěrku	po	vagónech.	A	překládání	
na	nákladní	auta	jinde	než	v	lomu	by	kro-
mě	 neúměrného	 prodražení	 zase	 jenom	
„odsunulo dopravní problém na jiné místo“,	
jak	to	komentuje	Radomír	Pavlíček.	
	 V	 územním	 plánu	 Tišnova	 je	 uve-
dena	 ještě	 jedna,	 dílčí	 možnost	 řešení	
částečného vyhnutí se těžké dopravy	
bližšímu	 centru	 města:	 silniční	 spojnice	

mezi	 Lomnickou	 a	 Černohorskou	 v	 po-
lích	za	tišnovskými	Hony.	Spojnice	počítá	
s	 odvodem	 tranzitní	 dopravy	 ze	 směru	
od	Lomnice	na	silnici	č.	377,	která	tvoří	
severojižní	průtah	městem,	a	tím	pádem	
odklon	 i	 nákladní	 dopravy	 z	 Kukýrny	
a	Riegrovy	sem.	

Které řešení má smysl
	 „Než to začnou stavět, tak my budeme 
mít v lomu dotěženo,“	neskrývá	s	úsměvem	
jistou	 skepsi	 pan	 Rosa.	 Za	 všemi	 nastí-
něnými	 řešeními	 se	 totiž	 vznáší	 důležitý	
otazník.	Provoz	 lomu	 je	 nyní	 naplánován	
do roku 2036,	dokdy	má	společnost	Rosa	
povolení	 k	 těžbě.	 „Za těch patnáct let při 
současném tempu dotěžíme těžitelné zásoby 
a těžbu ukončíme,“	uvádí	pan	Rosa.	„Další 
zásoby už jdou příliš do hloubky a nadložní 
horniny nejsou použitelné. Po ukončení už 
jenom provedeme rekultivaci. Dřínová jako 
hora tedy rozhodně nezmizí, naopak lom se 
možná stane vyhledávanou rekreační zónou.“
	 Má	 tedy	 smysl	 hledat	 nějaké	 řešení	
pro	odlehčení	současné	dopravní	zátěže,	
když	 je	 čas	 provozu	 lomu	 takříkajíc	 vy-
mezen?	 „Za sebe si myslím, že vybudová-
ní spojnice na Černohorskou bude mít pro 
Tišnov význam i bez lomu,“	naznačuje	pan	
Rosa	praktický	pohled.	„My se chystáme 
s touto problematikou jít na kraj,“	 uvádí	
místostarosta	Navrátil, „ale nejprve chce-
me dotáhnout odkládané rekonstrukce kraj-
ských komunikací v Tišnově.“
	 „Je škoda, že o dané problematice nejsme 
my na úrovni krajských zastupitelů nijak 
informováni,“	konstatuje	na	závěr	Drago	
Sukalovský,	který	jako	krajský	zastupitel	
JMK	zasedá	ve	výboru	dopravy	a	výboru	
pro	územní	plánování.	Opakovaně	v	naší	
diskusi	přece	zaznívalo,	že	různé	možné	
silniční	stavby,	které	by	dopravní	situaci	
nějak	řešily,	jsou	koneckonců	záležitostí	
spojenou	s	financováním	krajem.	Přesto	
se	 zdá,	 jako	 by	 si	 každá	 z	 obcí	 hledala	
své	řešení	separátně	sama,	a	nějaká	ko-
ordinace	 či	 společné	 územní	 plánování	
tady	jaksi	pokulhává.	„Kraj v této věci jis-
tě může hrát roli mediátora,“	připouští	pan	
Sukalovský.	 „Většinou neexistuje řešení, 
které může vyhovět úplně všem, ale může 
se hledat takové, které vyhoví větší části. 
Klíčový je však zájem o spolupráci a jasná 
iniciace ke snaze postupovat společně. Jinak 
se dočkáváme jednostranných řešení, která 
pak zablokují jakékoliv možnosti jiným.“	
	 Třeba	nám	společná	řeč	pomůže	najít	
řešení	i	dříve	než	za	patnáct	let.	

Foto: Pavel Hanák, Vladimír Vecheta

reportáž

Lomové terasy z pohledu z Květnice.
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	 Čebínské kopce	 či	 pomístně	 Velká 
a Malá Čebínka	představují	zajímavý	pře-
děl	mezi	Tišnovskou	a	Kuřimskou	kotlinou.	
Většina	 z	 běžně	 projíždějících	 návštěvní-

ků	má	s	těmito	místy	spojen	jen	pohled	na	velkolom	zakouslý	
do	hory	 za	domy	Čebína	a	pak	 to	nápadné	 terénní	 zhoupnutí,	
které	musíme	absolvovat,	když	jedeme	hlavní	silnicí	z	Tišnova	
do	Kuřimi	nebo	zpět.	Při	 lepším	nadhledu	a	 také	detailnějším	
průzkumu	je	ovšem	tento	kousek	krajiny	daleko	zajímavější.	Už	
tím,	jak	podle	všeho	v	minulosti	tuto	zvlněnou	krajinu	zformova-
la	a	vysoustružila	do	současné	podoby	řeka	Svratka.	

Na soutoku pravěkých řek
	 Na	první	pohled	vypadá	řeč	o	řece	Svratce	v	Čebíně	trochu	
scestná.	Řeka	přece	teče	vzdušnou	čarou	4	km	západně	odtud	
za	vysokým	hřebenen	Sokolí,	zatímco	vesnicí	jen	malý	„čůrek“	
Čebínského	potoka.	Na	to,	že	se	hlavní	tok	Svratky	valil	jinudy	
než	dnes	a	že	přes	Čebín	a	Kuřim	vtékal	do	Brna	od	severu	řeč-
kovickým	prolomem,	přišli	vědci	teprve	nedávno.	
	 Jak	už	jsme	psali	v	reportáži	Tišnovských	novin	09/21,	při	hle-
dání	 zdrojů	 vody	 a	 zevrubných	 hloubkových	 průzkumech	 našli	
hydrogeologové	v	okolí	Tišnova	i	Kuřimi	mocné	říční	usazeniny	
i	v	místech,	kde	dnes	po	velkých	řekách	není	ani	památky.	Třeba	
v	ploché	sníženině	mezi	Štěpánovicemi	a	Lomničkou	leží	sedm-
desátimetrová	vrstva	říčních	štěrků,	které	hovoří	o	době,	kdy	si	
stará	Svratka	tekla	v	dávné	minulosti	právě	tudy.	Vědci	takový	
kus	krajiny	nazývají	paleoúdolí	a	kopce,	které	pravěké	řeky	a	je-
jich	ramena	obrousily	a	oddělily	od	okolí,	zase	ostrovní hory.
	 A	tak	když	trochu	přivřeme	oči	a	pustíme	uzdu	fantazii,	vy-
vstane	nám	v	tomto	pohledu	mezi	Tišnovem,	Čebínem	a	Kuřimí	
neobyčejná	krajina,	v	níž	z	klikatících	se	vodních	toků,	ramen,	
jezírek	a	močálů	vystupují	bílé	skály	 izolovaných	vrchů	a	vrš-
ků,	a	křik	vodního	ptactva	se	rozléhá	nad	krajinou.	Jak	se	zdá,	
na	 přelomu	 třeti-	 a	 čtvrtohor	 měly	 paleotoky	 dnešní	 Svratky	
i	Svitavy	soutok	už	zde,	na	úpatí	pásma	čebínských	hor.	

Hory – ostrovy
	 I	když	nemůžeme	pojetí	našich	vnitrozemských	kopců	 jako	
ostrovních	 hor	 brát	 doslovně	 dle	 představy	 nějakého	 Dalmat-
ského	pobřeží,	v	době	neregulovaných	říčních	proudů	skutečně	
přestavovaly	ostrovy	sucha	v	jinak	zřejmě	po	část	roku	zamok-
řené	krajině.	Učebnicovým	příkladem ostrovní hory	 je	samo-
zřejmě	Velká Čebínka,	která	je	ze	všech	stran	obklopena	plo-
chým	reliéfem	a	evokuje	dobu,	kdy	ji	z	různých	stran	obtékala	
Paleo-Svratka	a	její	ramena.	Ostrovními	horami	jsou	ale	i	Dří-
nová	a	Květnice,	které	kdysi	zřejmě	tvořily	 jednu	horu,	stejně	
jako	 Klucanina	 se	 sousední	 Stráží.	 I	 kuřimské	 kopce	 Zborov,	
Záruba	a	Horka	obrousily	a	izolovaly	vodní	proudy.	Izolaci	unik-
la	Zlobice,	která	zůstala	napojena	na	severní	hřeben,	stejně	jako	
Kuřimská	hora	tvořící	v	krajině	jakési	poloostrovy.	
	 Souvislé	zůstalo	i	pásmo	dnes	zalesněných	vršků	Malé	Čebín-
ky	nad	Moravskými	Knínicemi.	O	to	zajímavěji	ale	zaznamenalo	
na	svém	severozápadním	úbočí	zákrut paleořeky.	Celý	SZ	svah	
je	vybroušen	do	rovnoměrného	oblouku	(což	je	velmi	dobře	vidět	
na	mapě),	kde	řeka	obtékající	tehdy	Velkou	Čebínku	z	jihu	a	vý-
chodu	měla	nárazovou	stranu	údolí,	podél	níž	se	točila	k	severo-
východu	a	pod	Zlobicí	zase	následně	znovu	k	jihovýchodu.	

Vápencová krajina
	 Čebínská	paleoúdolí	dnes	pokrývají	plochy	orné	půdy,	takže	
pozbyly	své	romantiky.	To	se	však	nedá	říct	o	řetězci	zdejších	
ostrovních	 hor,	 po	 kterých	 můžeme	 tuto	 krajinu	 zkamenělých	
řek	proputovat.
	 Společným	jmenovatelem	většiny	zdejších	kopců	je	vápenec.	
Hornina,	snadno	podléhající	vodní	erozi,	je	příčinou	rozbrázdění	
reliéfu,	který	se	paleořekám	podařil	snáze	než	v	tvrdých	horni-
nách	svratecké	ruly.	Pás	vápenců	začínající	na	Dřínové	a	Květ-
nici	najdeme	i	na	Klucanině	a	pak	samozřejmě	tvoří	podstatnou	
část	 centrálních	 kopců	 kotliny	 –	 obou	 Čebínek.	 Neschopnost	
udržet	 vláhu	 pak	 pro	 vápencové	 kopce	 představuje	 v	 krajině	
další	 unikátnost:	 tvoří	ostrovy teplejšího klimatu	 v	 jinak	 už	
studenější	 krajině,	 a	 jsou	 tak	 do	 jednoho	 lokalitami s velmi 
vzácnou květenou, teplomilnou zvířenou i hmyzí říší.	

Z Čebína za výhledy
	 Okruh	okolím	Čebína	můžeme	nejsnáze	začít	a	skončit	zase	
jen	 v	 Čebíně,	 ať	 už	 se	 dorazíme	 vlakem,	 busem	 nebo	 autem.	
Staré	 jádro	obce	 leží	na	 jižním	úpatí	Velké	Čebínky,	okolo	níž	
se	do	dnešních	dnů	obec	pomalu	ovíjí.	Zdejší	kostelík	sv.	Jiří	je	
původně	románský	a	patří	k	nejstarším	stavbám	v	širém	okolí	
Tišnovska.	Velká	Čebínka	se	vypíná	nad	obcí	do	výšky	432	m 
n.	m.	 a	převyšuje	 tak	své	okolí	až	o	150	m.	Dříve	kvůli	 těžbě	
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čeBíNSKÉ KOpce
krajina vysoustružená řekou

Vladimír Vecheta

Rekonstrukce říčních údolí. Zdroj: Česká geologická služba

Čebín a Velká Čebínka z Kaménky.
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v	lomu	na	vápenec	ne	příliš	navštěvovaná	hora	je	nyní	pro	turis-
ty	značně	přívětivější.	Její	izolovanou	polohu	využil	telekomuni-
kační	operátor,	a	tak	na	vrcholku	ve	spolupráci	s	obcí	vyrostla	
v	roce	2002	vysílací věž doplněná vyhlídkovým ochozem.	Věž	
o	výšce	38	m	má	plošinu	v	30	m	nad	zemí,	kam	vede	161	schodů.	
Turistům	byla	zpřístupněna	1.	dubna	2003	a	její	správu	má	v	ru-
kou	obec	Čebín.	Za	příznivého	počasí	 je	přístupná	od	začátku	
dubna	do	konce	října	vždy	v	sobotu	a	neděli	od	11.00	do	17.00	
hod.	Jiný	termín	je	možný	při	min.	počtu	10	osob	a	min.	domlu-
vou	14	dní	před	na	rozhledna@obec-cebin.cz.	
	 Rozhledna	je	z	centra	Čebína	nejsnáze	dostupná	zelenou	tu-
ristickou	 trasou	po	asfaltce	od	hlavní	 silnice.	Další	 turistická	
cesta	značená	žlutou	značkou	je	vedena	podél	silnice	z	Drásova	
a	poté	k	rozhledně,	ale	je	strmější.	Na	východní	straně	Čebínky	
se	nachází	pozůstatky	původního	lomu,	kam	se	od	vrcholu	ur-
čitě	nepouštějte.	Lomové	stěny	 jsou	strmé	a	svahy	nestabilní,	
pročež	je	lepší	si	sem	návštěvu	odříct.	

Přírodní památky severu kotliny
	 Z	vrcholu	Čebínky	nás	zelená	značka	zavede	ke	známým	vá-
pencovým	ostrůvkům	u	SV	úpatí:	Malhostovické	pecce	a	Drá-
sovskému	 kopečku	 –	 Malé	 skále.	 I	 když	 tyto	 skály	 utrpěly	
v	minulosti	vápencovou	těžbou,	dnes	je	chrání	společná	přírod-
ní památka Malhostovické kopečky	 především	 pro	 unikátní	
teplomilnou	květenu.	Početné	návštěvy	turistů	ale	nepřispívají	
k	právě	dobré	kondici	zdejších	trávníků,	proto	je	pohyb	v	těchto	
lokalitách	 potřeba	 omezovat	 na	 již	 vyšlapané	 stezky.	 Zatímco	
z	Pecky	se	nabízí	rozhled	na	okolní	obce	a	krajinu,	na	Drásov-
ském	kopečku	zase	zaujme	skalní	most,	okno,	které	je	zbytkem	
někdejší	těžbou	odkryté	jeskyně.	Ke	skalce	se	navíc	váže	místní	
pověst	o	zkamenělé	svatbě.
	 Změnu	v	pestrosti	přírody	paleoúdolí	představuje	Zlobice.	Ta	
se	sklání	do	úvalu	od	severu,	a	protože	postrádá	vápencový	zá-
klad,	pokrývají	ji	teplomilné	doubravy.	Ve	vrcholových	částech	je	
sice	bývalý	vojenský	výcvikový	prostor	vytrvale	spásán	stády	ovcí	
a	koz	zdejší	 farmy,	zbytek	hory	ale	stále	hustěji	zarůstá	lesem.	
Tak	ze	zdejších	lokalit	mizí	i	vzácný	lýkovec	vonný,	který	je	důvo-
dem	ochrany	přírodní památky a evropsky významné lokality 
Zlobice.	Pro	rozhled	do	krajiny	stojí	na	hřebeni	směrem	k	farmě	
vyhlídková věž.	Tato	původně	vojenská	pozorovatelna	byla	pře-
budována	v	roce	2009	na	veřejnosti	přístupnou	rozhlednu.	Z	výš-
ky	devíti	metrů	dává	výhled	na	krajinu	od	Kuřimi	po	Tišnov.

Perličky Kuřimska
	 Než	překročíme	bývalé	říční	údolí	k	Malé	Čebínce,	můžeme	se	
zastavit	na	třech	zajímavých	místech	této	části	kotliny.	Ze	Zlobice	
jde	do	Kuřimi	malebná	cyklostezka	lemovaná	dnes	už	vzrostlým	
stromořadím.	 Směrem	 k	 rekreační	 zóně	 u	 rybníka	 Srpek	 nelze	
přehlédnout	místní	Kuřimské Stonehenge.	Kruh	dvaceti	vztyče-
ných	kamenů	není	sice	megalitická	stavba,	ale	příjemná	součást	
relaxační	zóny	tvořící	zajímavý	prvek	v	krajině	za	městem.
	 To	se	ocitáme	na	úpatí	Zborova.	Jedna	ze	tří	kuřimských	os-
trovních	hor	není	také	vápencová,	přesto	ji	dávné	řeky	odřízly	
od	okolních	kopců.	Snad	právě	proto,	že	se	někde	zde	u	východ-
ních	úpatí	mohl	nacházet	jeden	z	dávných	soutoků,	kde	mísily	
své	vody	Svratka	s	paleo-Svitavou	přitékající	sem	přes	Černou	
Horu,	Milonice	a	Lažany.	
	 Třetí	perličku	této	části	stvořila	příroda	ve	spolupráci	s	člově-
kem.	Přírodní památka Obůrky-Třeštěnec	je	vzácnou	lokalitou	
hostící	 stanoviště	 orchidejí.	 Paradoxně	 vznikla	 za	 II.	 světové	
války	jako	umělý	zářez	pro	budovanou	dálnici.	Ta	však	nevznik-
la,	a	tak	si	příroda	vzala	umělé	údolí	zpět	a	na	zamokřené	louce	
dává	každoročně	vykvést	řadě	chráněných	druhů	rostlin.

Nad Moravskými Knínicemi
	 Pod	 jižními	 a	 východními	 úbočími	 zalesněného	 pásma,	 které	
odděluje	tišnovskou	a	kuřimskou	část	kotliny,	leží	Moravské	Kní-
nice.	Pásmo	kopců,	opět	vápencové,	tvoří	soustavu	významných	
krajinných	a	přírodních	prvků.	Od	severu	k	jihu	to	jsou	vršky	Chři-
by	(se	stavbou	úpravny	vod),	Převych,	nejvyšší	Čebínský kopec	
s	 vysílačem,	 holý	 rozhledový	 vrch	 Kaménka	 s	 bývalým	 lomem	
v	severním	úbočí,	na	západ	Dálka,	na	jih	zalesněné	Čebínky,	a	ko-
nečně	nad	Knínicemi	 stepní	Hásův kopec.	K	pásmu	patří	 ještě	
Strážná	oddělená	od	Čebínek	průrvou	potoka	Kuřimky.	
	 K	nejzajímavějším	patří	Hásův	kopec	se	stepní	květenou	a	vý-
hledem	na	celou	část	Kuřimska.	Na	vrcholu	najdeme	i	informač-
ní	tabule	místní naučné stezky.	Když	už	jsme	zde,	stojí	za	krát-
kou	návštěvu	Moravské	Knínice	s	krásným	bělostným	gotickým	
kostelíkem	sv.	Markéty	ze	14.	století.	Z	Knínic	vede	přes	pásmo	
Čebínek	asfaltka	a	po	té	lesní	cesta,	kudy	lze	vystoupat	na	holý	
vápencový	vrcholek	nad	starým	lomem	Kaménka.	Máme	odtud	
jako	na	dlani	celý	Čebín	i	s	vykousnutou	Velkou	Čebínkou.	Bý-
valý	lom	slouží	Čebínským	jako	místo	ke	kulturním	akcím.	
	 Na	nejzápadnějším	cípu	kopce	Dálka	potkáme	nakonec	ma-
lebnou	přírodní	památku	Na lesní horce.	Košaté	borovice	chrá-
ní	vápencovou	step,	kde	stejně	jako	na	dalších	stepních	lokali-
tách	potkáte	z	jara	koniklec	velkokvětý.	O	do	Čebína	je	to	odtud	
zpět	už	jen	kousek.

Foto: Vladimír Vecheta
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Drásovský kopeček. Foto: Josef Permedla

Na lesní horce (vlevo) a rozhledna Čebínka (vpravo). 
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tišnovsko

	 Obec	 Šerkovice	 leží	 na	 nejsevernějším	 výběžku	 (298	m	 n.	 m.)	
okresu	Brno-venkov	v	podhůří	Českomoravské	vrchoviny	5	km	se-
verně	od	Tišnova.	Má	malebné	kopcovité	okolí	s	množstvím	 lesů	
a	velmi	členitým	terénem	a	protéká	jí	severojižním	směrem	potok	
Besének.	V	poslední	době	došlo	k	rozvoji	nové	výstavby,	a	proto	má	
nyní	obec	345	trvale	žijících	obyvatel	s	věkovým	průměrem	38,6	let,	
vždyť	jen	za	poslední	tři	roky	se	zde	narodilo	sedmnáct	dětí.

Historie obce
	 Poprvé	 je	 obec	 zmiňována	 v	 písemných	 pramenech	 z	 roku	
1293	jako	Schirkewitz.	Na	dnešním	katastru	obce	se	nacházela	
již	zaniklá	obec	Tisová.	Kaple	na	návsi	je	zasvěcená	sv.	Anně,	
postavena	 byla	 v	 roce	 1851,	 dále	 se	 v	 obci	 nachází	 kaplička	
sv.	Cyrila	a	Metoděje	postavená	v	roce	1895	v	rohu	bývalé	školy,	
dnes	obecního	úřadu.

Pamětihodnosti
	 V	obci	 se	nachází	 jediná	kulturní	 památka,	 bývalá	 sušárna	
ovoce	č.p.	47	z	19.	století,	která	sloužila	jako	obydlí	obecního	
pastýře	a	ponocného.	Později	byla	užívána	jako	sušárna	a	nyní	
je	v	majetku	obce,	která	pořádá	prohlídky	interiéru	při	význam-
ných	akcích.	Významnou	památkou	je	také	pomník	partyzánské-
ho	oddílu	Jermak	a	českých	vlastenců	z	roku	1965,	který	připo-
míná	tragickou	událost	z	druhé	světové	války.	Další	zajímavostí	
je	i	vzácný	stotřicetiletý	platan,	který	se	nachází	v	blízkosti	po-
toka	Besénku	u	sportovně-kulturního	areálu.

Sport a kultura
	 V	naší	obci	se	tradičně	pořádají	Pouťová	mše	a	Pouťová	zá-
bava,	 Karnevalové	 odpoledne,	 Pálení	 čarodějnic,	 Dětský	 den,	
nově	i	letní	kino,	rozsvěcování	vánočního	stromku,	předvánoční	
divadýlko	pro	děti.	Máme	u	nás	i	knihovnu,	která	je	hojně	na-
vštěvována	našimi	občany.
	 Obec	 je	velice	silně	sportovně	založená,	působil	zde	dlouhá	
léta	hokejový	oddíl	TJ	Šerkovice,	který	získal	mnoho	význam-

ných	ocenění.	Dále	jsou	zde	aktivní	dvě	mužstva	malé	kopané,	
která	se	nyní	účastní	soutěží	v	MK	Blanensko	ve	2.	a	5.	lize,	a	to	
velice	úspěšně.	Nemůžu	zapomenout	na	pravidelné	Šerkovické	
koulení	–	pétanque,	které	se	koná	dvakrát	do	roka	a	získalo	vě-
hlas	v	širokém	okolí.	V	neposlední	řadě	se	v	našem	sportovním	
areálu	hraje	pravidelně	nohejbal,	který	si	získal	oblibu	u	našich	
spoluobčanů.

Turistika a příroda
	 Přes	 naši	 obec	 vede	 důležitá	 cyklostezka	 spojující	 Brno	
a	Prahu,	která	vede	malebným	údolím	kolem	potoka	Besénku	
a	 poskytuje	 nádherné	 zákoutí	 a	 výhledy.	 Obec	 spravuje	 velké	
množství	smíšených	lesů	a	o	zvěř	se	svědomitě	stará	Myslivecké	
sdružení	Lomnička–Šerkovice.	Na	katastru	obce	se	nachází	je-
den	rybník	a	výstavba	dalšího	se	nyní	připravuje.	V	dnešní	době	
je	to	velice	záslužná	věc,	poskytující	domov	různým	živočichům	
a	 význam	 zadržování	 vody	 v	 krajině	 je	 také	 velice	 aktuální.	
V	okolí	obce	se	nachází	mnoho	luk,	pastvin	a	 lesů,	které	pro-
tínají	polní	a	lesní	cesty	do	širokého	okolí,	proto	je	naše	obec	
velmi	oblíbená	turisty	a	cyklisty.

Výhled do budoucna 
	 Naším	velkým	úkolem	je	zvelebovat	obec	a	její	okolí,	místní	ko-
munikace,	chodníky,	parkovací	místa	atd.	Snažíme	se	navrátit	obci	
původní	krajinné	prvky,	jako	jsou	stromové	aleje,	obnovit	původní	
dřeviny	okolních	lesů,	udržovat	čistotu	potoka	a	jeho	okolí.
	 Vzhledem	k	věkovému	průměru	našich	občanů	vnímáme	zvý-
šenou	potřebu	podpory	sportu	a	kultury.
	 Například	plánujeme	workoutové	hřiště,	které	by	mohlo	slou-
žit	široké	veřejnosti.

	 Obec	Šerkovice	se	v	poslední	době	významně	rozrostla,	proto	
je	naším	hlavním	úkolem,	aby	všichni	občané	byli	spokojení	a	cí-
tili	podporu	vedení	obce.

Foto: archiv obce

ŠerKOVIce
Květoslav Tesař, starosta obce

Pomník partyzánského oddílu Jermak a českých vlastenců z roku 1965.

Bývalá sušárna ovoce, roubená stavba.
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	 MAS	 Brána	 Vysočiny	 se	 v	 letošním	
roce	 zapojila	 za	 finanční	 podpory	 Jiho-
moravského	kraje	do	projektu	Zalej	mě!	
Jedná	se	o	iniciativu,	která	se	snaží	vzbu-
dit	v	obyvatelích	měst	a	obcí	zájem	o	zá-
chranu	stromů,	které	jim	mimo	jiné	v	létě	
poskytují	 příjemný	 chládek.	 Sucho	 kaž-
dý	 rok	 ničí	 spousty	 čerstvě	 vysazených	
stromků	 stejně	 jako	 staletých	 pamětní-
ků.	A	protože	během	sucha	chybí	obcím	
lidé	 i	 voda	 na	 zalévání	 všech	 stromů,	
které	to	potřebují,	může	každý	z	nás	za-
léváním	vhodnou	ušetřenou	vodou	z	do-
mácnosti	stromům	pomoci,	aby	přežily.	
	 Myšlenka	na	záchranu	stromů	trpících	
suchem	 se	 zrodila	 v	 roce	 2019	 v	 Brně	
a	stála	za	vznikem	aplikace,	která	stromy	
eviduje	 a	 zájemcům	 ukáže,	 který	 strom	

v	jejich	okolí	potřebuje	zalít.	Využívá	pro	
to	algoritmus,	který	 je	vyvíjen	ve	spolu-
práci	 s	 experty	 z	 Mendelovy	 univerzity	
a	bere	mimo	zalévání	v	potaz	historické	
srážky,	 vlhkost	 vzduchu,	 teplotu,	 roční	
období	 apod.	 Důležité	 jsou	 také	 údaje	
jako	 druh	 stromu,	 jeho	 stav	 a	 velikost.	
V	letošním	roce	zvítězil	projekt	Zalej	mě!	
v	příslušné	kategorii	soutěže	E.ON	Ener-
gy	 Globe,	 oceňující	 projekty	 a	 nápady,	
které	pomáhají	šetřit	přírodu	a	energie.	
V	 současnosti	 aplikace	 eviduje	 asi	
100	 000	 stromů	 z	 Brna,	 Tišnova,	 Čes-
kých	Budějovic	a	Litomyšle.	Další	města	
jsou	zaregistrovaná	a	probíhá	zpracování	
údajů	 o	 stromech.	 V	 území	 MAS	 Brána	
Vysočiny	 se	 do	 projektu	 zapojily	 obce	
Předklášteří,	Vohančice,	Níhov,	Borovník	

a	 Braníškov.	 V	 těchto	 místech	 můžete	
na	 některých	 stromech	 uvidět	 cedul-
ku	 s	 obrázkem	stromu	a	QR	kód,	který	
po	 načtení	 odkáže	 na	 webové	 stránky	
zalejme.cz,	 kde	 najdete	 všechny	 po-
drobnosti	o	projektu,	mapu	stromů,	tipy,	
jak	ušetřit	vodu,	jak	začít	se	zaléváním,	
jak	 zapojit	 do	 projektu	 obec	 nebo	 třeba	
školu.	Nechejte	se	inspirovat!

	 V	 souvislosti	 s	 výstavbou	
bytových	 domů	 na	 sídlištích	
v	 Tišnově	 raketově	 vzrostla	

poptávka	po	pronájmu	zahrádek	v	sedm-
desátých	a	osmdesátých	letech	minulého	
století.	 Výbor	 ZO	 zahrádkářského	 sva-
zu	 v	 Tišnově	 usilovně	 jednal	 s	 vedením	
města	o	zřízení	zahrádkové	osady.	MěNV	
Tišnov	 přislíbil	 zahrádkářské	 organiza-
ci	na	vybudování	osady	oblast	na	Trnci.	
V	roce	1980	však	bez	vědomí	organizace	
začal	 přidělovat	 pozemky	 na	 Trnci	 jed-
notlivcům	 do	 osobního	 užívání	 a	 naděje	
na	vznik	osady	tak	pohasla.	

	 V	roce	1980	získali	zahrádkáři	od	JZD	
Drásov	 přes	 zamítavé	 stanovisko	 blíz-
kého	 kamenolomu	 pozemky	 na	 soutoku	
řek	Svratky	a	Besénku	o	rozloze	3,9	ha.	
Předsedou	přípravného	výboru	byl	zvolen	
p.	 Miroslav	 Hamák.	 Následovalo	 období	
intenzivní	 úpravy	 neudržovaného	 a	 za-
rostlého	 terénu.	Členy	ZO	bylo	odpraco-
váno	mnoho	brigádnických	hodin.	Upra-
vený	pozemek	byl	 v	 roce	1981	 rozdělen	
na	76	zahrádek.	Osada	byla	nazvána	Be-
sének	 (po	 zřízení	 druhé	 osady	 Besének	
I).	Ve	stejném	roce	osadníci	sklízeli	první	
úrodu	 z	 pronajatých	 zahrádek.	 Za	 dobu	
čtyřiceti	let	trvání	osady	přes	potíže	s	po-
vodněmi	apod.	zahrádkáři	v	osadě	Besé-
nek	I	ekologicky	vypěstovali	mnoho	tun	
ovoce	 a	 zeleniny	 a	 strávili	 se	 svými	 ro-
dinami	na	 zahrádkách	krásné	 chvíle	při	
aktivním	 odpočinku.	 Významný	 je	 i	 vý-
chovný	přínos	při	pobytu	v	osadě	s	dětmi.
	 Od	obnovení	samostatnosti	obce	Před-
klášteří	 v	 roce	 1990	 se	 nachází	 osada	
převážně	 v	 jejím	 katastrálním	 území.	
Jen	 její	 malý	 nejsevernější	 cíp	 již	 zasa-
huje	do	k.ú.	Štěpánovice.	Pozemky	v	k.ú.	
Předklášteří,	na	kterých	leží,	byly	v	resti-

tučním	 řízení	 vráceny	 a	 některé	 později	
prodány	soukromým	vlastníkům,	s	nimiž	
má	 ZO	 uzavřené	 nájemní	 smlouvy.	 Sou-
časný	osadní	výbor	pod	vedením	p.	Petra	
Červinky	oceňuje	dobrou	spolupráci	s	ve-
dením	 obcí	 Předklášteří	 a	 Štěpánovice	
i	 s	 vlastníky	 pozemků.	 V	 posledních	 le-
tech	natolik	vzrostl	zájem	o	pronájem	za-
hrádek,	že	je	na	jejich	přidělování	vypra-
cován	 pořadník.	 Zahrádkářskou	 činnost	
ocenil	 v	 novém	 zahrádkářském	 zákonu	
i	Parlament	ČR,	který	zařadil	ČZS	mezi	
veřejně	prospěšné	organizace.
	 Přejeme	uživatelům	zahrádek	do	dal-
ších	 let	 bohatou	 úrodu	 a	 hodně	 pohody	
při	pobytu	v	osadě	Besének	I.	

spolkový život

I STrOmY pOTřeBuJí píT
Kateřina Jirkůvová

zAHrádKOVá OSAdA BeSÉNeK I SlAVí 40 leT
Marie Kulhánková

Přidělování zahrádek, květen 1981.
Foto: kronika ZO ČZS Tišnov

Osada Besének I v roce 2020.
Foto: archiv obce Předklášteří
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	 V	Dobrovolnickém	centru	v	Porta	coeli	
se	dlouhodobě	snažíme	o	oživení	ovocnář-
ské	 tradice	 Tišnovska.	 Kromě	 práce	 při	
obnově	starých	klášterních	sadů	pořádá-
me	i	akce,	na	kterých	veřejnost	seznamu-
jeme	s	pestrostí	starých	odrůd	ovoce.	Jed-
nou	z	takových	akcí	byl	mapovací	seminář	
Řekni,	kde	ty	stromy	jsou?	Krásné	počasí	
posledního	víkendu	v	září	nám	přálo	a	my	
jsme	se	tak	mohli	vydat	do	terénu	s	trháč-
ky	 na	 ovoce	 a	 hledat	 zapomenuté	 staré	
stromy.	Naším	cílem	byl	tentokrát	Deblín	
(zde	nám	v	mapovací	práci	pomohli	i	šes-
ťáci	 z	 místní	 školy),	 Nelepeč,	 Žernůvka,	
Křížovice,	 Synalov,	 Braníškov,	 Zahrada,	
Kaly,	Blahoňov	a	Maňová.	Na	naší	mapě	
tak	 přibyly	 další	 položky	 bit.ly/krajove_
odrudy_Tisnovsko.	Na	mapování	navazo-
vala	již	tradiční	svatováclavská	Slavnost	
ovoce,	 kde	 mohli	 návštěvníci	 ochutnat,	
co	 jsme	objevili,	a	poradit	se	s	ovocnář-
skými	 odborníky.	 Mapování	 i	 Slavnost	
ovoce	je	součástí	našeho	solidárního	pro-
jektu	Jablkem	to	nekončí,	který	je	finanč-

ně	podpořený	z	programu	Evropské	sbory	
solidarity.
	 V	 říjnu	 jsme	 hostovali	 česko-němec-
ký	 workcamp	 Gemeinsame	 Wurzeln	 –	
Společné	 kořeny.	 V	 jeho	 průběhu	 mohlo	
dvanáct	účastníků	z	ČR	a	Německa	zažít	
skoro	 vše,	 co	 v	 klášteře	 děláme.	 Kromě	
mapování	 starých	 stromů	 v	 sadech	 nad	
Předklášteřím	jsme	pálili	biouhel,	dláždili	
vstup	do	dobrovolnického	centra,	sklízeli	
a	 zazimovávali	 dobrovolnickou	 zahrád-
ku,	hrabali	listí	na	listovku	v	klášterním	
parku	a	také	sklízeli	jablka	v	sadech	nad	
rybníkem	a	moštovali.	Kromě	manuálních	
prací	 jsme	se	zanořili	 i	do	historie.	Spo-
lečné	česko-německé	kořeny	jižní	Moravy	
jsme	 zkoumali	 během	 exkurze	 po	 Brně,	
kde	 jsme	 navštívili	 vilu	 Stiassni	 a	 puto-
vali	 po	 stopách	 příběhu	 Slavoje	 Hontely	
(který	byl	vydán	nakladatelstvím	Sursum	
v	knize	Činžovní	dům	–	Das	Mietshaus).	
Důležitou	 stránkou	 poznávání	 společné	
historie	bylo	třídění	pozůstalosti	po	sleč-
ně	 Hedvice	 Krokerové.	 Ta	 se	 narodila	

v	 německojazyčném	prostředí	 na	Krnov-
sku,	 po	 II.	 světové	 válce	 byla	 donucena	
odejít	 i	 s	 rodinou	na	Tišnovsko.	V	Před-
klášteří	 našla	 bezpečí	 a	 druhý	 domov,	
jako	poděkování	pak	trávila	většinu	své-
ho	 volného	 času	 dobrovolnickou	 pomocí	
v	klášteře	Porta	coeli.	Díky	práci	dobro-
volníků	a	vzpomínkám	pamětníků	(děku-
jeme	především	paní	Bílkové	a	manželům	
Svobodovým,	 kteří	 o	 slečnu	 Krokerovou	
ke	konci	jejího	života	pečovali)	jsme	zre-
konstruovali	 příběh	 rodiny	 Krokerových	
a	 vytvořili	 informační	 panel,	 který	 jsme	
umístili	na	chodbu	dobrovolnického	cen-
tra.	A	při	tom	objevili	několik	archivních	
fotografií,	které	zachycují	podobu	klášte-
ra	Porta	coeli	a	 jeho	sadů	v	minulosti	–	
můžete	si	je	prohlédnout	na	našem	face-
bookovém	profilu	Dobrovolníci	pro	Porta	
coeli.	 Workcamp	 Gemeinsame	 Wurzeln	
–	Společné	kořeny	byl	finančně	podpořen	
z	 Česko-německého	 fondu	 budoucnosti	
a	my	mu	za	to	moc	děkujeme.

	 Kdo	by	řekl,	že	to	může	být	tak	jedno-
duché?	Viďte?	
	 Tak	 po	 pravdě...	 Je,	 protože	 od	 kon-
ce	tohoto	roku	do	konce	roku	2023	bude	
probíhat	sněm	–	synoda	katolické	církve,	
v	 jejímž	 rámci	 mají	 všichni	 příležitost	
vyjádřit	 svůj	 názor	 na	 fungování	 církve	
a	navrhnout,	jak	bychom	ji	chtěli	zlepšit.	
	 I	 v	 Tišnově	 vznikne	 několik	 pracov-
ních	 skupinek	 a	 ve	 společném	 naslou-
chání	 budeme	 hledat	 to,	 co	 nás	 spojuje	
a	posouvá	blíž.	Toto	pozvání	 je	 tedy	ad-
resováno	 všem,	 kteří	 chtějí	 nejen	 celo-
světové	 společenství	 putujícího	 lidu	 ini-
ciovat	 na	 cestu	 spoluúčasti.	 V	 několika	
málo	setkáních	ve	skupině	pěti	až	osmi	
osob	 budeme	 naslouchat	 druhým,	 sami	
se	o	svůj	názor	dělit	a	společně	se	snažit	
dojít	k	závěru.

	 Je	stanoveno	několik	témat,	která	jsou	
vodítkem	 k	 diskusi,	 avšak	 ne	 nutným.	
Výsledky	 našich	 diskusí	 budou	 zaslány	
přímo	papeži.	Máš-li	co	sdělit	v	konstruk-
tivním	setkání,	rádi	tě	uvítáme.
	 Datum	 první	 synody	 a	 slavnostní	 za-
hájení	v	Tišnově	je	stanoveno	na	21.	11.	
v	17	hodin	v	tišnovském	kostele.	Zaháje-
ní	a	Vaše	rozhodnutí	pro	skupinku	potr-
vají	asi	hodinu	a	půl.	
	

Ideální	účastník	je	každý,	kdo	má	dobrou	
vůli.	Nerozhoduje	věk,	postavení,	vyznání,	
schopnosti...	 Rozhoduje	 pouze	 snaha	 se	
zapojit	do	mimořádného	času	–	teď.
	 Každý	 je	zván!	Více	 informací	na	ma-
ria.klanert@gmail.com	 nebo	 na	 telefon:	
774	161	095.	Neváhej	napsat,	zavolat...

spolkový život

NApIŠ pApežI
Ladislav Rozsypal

už Víme, Kde TY STrOmY JSOu
i kam sahají naŠe společné kořeny

Markéta Horáková Lazarová

Slovo synoda pochází z řeckých slov syn a hodos – společná cesta. V sobotu 9. října za-
hájil papež František jako hlava katolické církve dvouletý celosvětový synodální proces. 
Jeho účelem je změnit současnou hierarchickou církev na synodální, ve které jdou všichni 
společnou cestou, nejsou v ní vyšší a nižší kasty a problémy se řeší vzájemným dialogem. 
K tomu lze dospět zase jen vzájemným dialogem, tedy synodálním procesem. Ten vyvrcholí 
na podzim 2023, kdy se v Římě sejdou biskupové, aby z takové celosvětové diskuse vyvo-
dili závěry pro změny v životě a fungování katolické církve. 
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sociální péče

	 Od	28.	10.	2021	do	28.	1.	2022	mají	lidé	
jedinečnou	a	časově	omezenou	možnost,	
jak	se	v	rámci	akce	s	názvem	„Milostivé	
léto“	zbavit	některých	svých	dluhů,	které	
mnohdy	během	let	narostly	na	několika-
násobek	původní	dlužné	částky.	

Kterých dluhů se Milostivé léto týká?
	 Milostivé	 léto	 lze	 uplatnit	 pouze	
na	dluhy,	které	 jsou	vymáhány	v	 exeku-
ci	a	které	řeší	soudní	exekutor.	Milostivé	
léto	se	tedy	netýká	daňových	a	správních	
exekucí,	 které	 jsou	 nejčastěji	 vymáhány	
celní	správou,	finanční	správou	či	okresní	
správou	sociálního	zabezpečení.	A	netýká	
se	ani	dlužníků,	kteří	jsou	v	oddlužení.
	 Možnost	zastavení	exekuce	(osvoboze-
ní	od	zbytku	dluhu)	v	rámci	Milostivého	
léta	se	týká	pouze	dluhů	fyzických	osob	
u	 takzvaných	 veřejnoprávních	 oprávně-
ných	(věřitelů).	 Jedná	se	zejména	o	stát	
(ČR),	 obce	 a	 kraje	 a	 jimi	 založené	 pří-
spěvkové	organizace,	státní	nebo	národní	
podniky,	zdravotní	pojišťovny,	Český	roz-
hlas,	 Českou	 televizi,	 některé	 městské	
dopravní	podniky,	ČEZ	apod.	

	 Konkrétně	se	tedy	jedná	např.	o	dluhy	
na	zdravotním	pojištění,	nájmu	v	obecním	
bytě,	poplatcích	za	odpad,	za	parkování,	
pokuty	za	 jízdy	na	černo,	dluhy	za	 tele-
vizní	nebo	rozhlasové	poplatky	apod.	
	 Zastavení	 exekuce	 v	 rámci	 Milosti-
vého	 léta	se	naopak	netýká	např.	dluhů	
vzniklých	 z	 úvěrů	 a	 hypoték,	 vymáhá-
ní	 výživného,	 náhrady	 škody	 na	 zdraví,	
škody	 způsobené	 úmyslným	 porušením	
právní	 povinnosti,	 majetkových	 trestů	
uložených	za	úmyslný	trestný	čin	apod.

Jak postupovat?
	 Co	 nejdříve	 požádejte	 (nejlépe	 dopo-
ručeným	dopisem)	exekutora	o	vyčíslení	
nezaplacené	jistiny	(tj.	původní	dluh	bez	
sankcí,	úroků,	odměny	advokáta	apod.).	
	 Jakmile	budete	znát	zbývající	výši	jisti-
ny,	uhraďte	ji	na	účet	soudního	exekuto-
ra	spolu	s	náklady	na	zastavení	exekuce	
ve	výši	907,50	Kč	(750	Kč	+	DPH).	
	 Musíte	 tak	 ale	 učinit	 nejpozději	
do	28.	1.	2022!	Pokud	nebude	potřebná	
částka	do	uvedeného	data	uhrazena,	exe-
kuce	vám	poběží	dál.

	 Kromě	 samotného	 zaplacení	 je	 tře-
ba	 exekutora	 prokazatelně	 informovat	
o	 tom,	 že	 jste	 Milostivého	 léta	 využili.	
Nejlépe	 tedy	 zašlete	 exekutorovi	 dopo-
ručený	dopis,	ve	kterém	uvedete,	že	jste	
provedli	platbu	za	účelem	využití	Milosti-
vého	léta	dle	části	2,	čl.	IV,	bod	25	zákona	
č.	286/2021	Sb.	Pokud	byste	exekutorovi	
uvedenou	 informaci	 nezaslali,	 mohlo	 by	
se	 stát,	 že	 vámi	 zaslané	 peníze	 započte	
jako	běžnou	splátku.	
	 Následně	 exekutor	 exekuci	 zastaví	
a	rozhodne	o	osvobození	od	placení	zbyt-
ku	dluhu,	tj.	neuhrazeného	příslušenství,	
a	 vydá	 písemné	 rozhodnutí,	 které	 bez	
zbytečného	odkladu	rozešle.	

	 Pokud	 se	 domníváte,	 že	 můžete	 spl-
ňovat	podmínky	Milostivého	léta,	příp.	si	
nevíte	rady	s	řešením	svých	dluhů,	obrať-
te	se	na	naši	Poradnu	Porta	Oblastní	cha-
rity	Tišnov	(tel.	731	453	275,	poradna@
tisnov.charita.cz),	kde	s	vámi	vaši	situaci	
individuálně	probereme,	pomůžeme	vám	
zorientovat	 se	 v	 ní	 a	 najít	 pro	 vás	 nej-
vhodnější	řešení.

	 Vážení	občané,	nedávné	případy	nabí-
zení	energií	v	Brně,	které	 je	od	Tišnova	
vzdáleno	„jen	co	by	kamenem	dohodil“,	je	
varováním	pro	všechny	bývalé	klienty	za-
niknuvších	nebo	zanikajících	dodavatelů	
energií	a	především	pro	seniory.
	 Dnešní	 chaotická	 situace	 na	 trhu	
s	energiemi	je	živnou	půdou	pro	takzvané	
„energošmejdy“.	 Jednání	 „energošmej-
dů“,	 nabízejících	 často	 nerealizovatelné	
dodávky	 energií,	 hraničí	 s	 hyenizmem,	
zneužitím	svízelné	situace	na	trhu	s	ener-
giemi	 a	 velice	 složité	 situace	dotčených	
osob,	které	se	do	ní	dostaly	bez	vlastního	
přičinění.	 Už	 jen	 pouze	 z	 logiky	 věci	 se	
nabízí	otázka,	jaký	důvod	by	měl	v	dneš-
ní	situaci	velký,	stabilní	dodavatel	energií	
chodit	po	domech	a	nabízet	svou	energii,	
když	 je	 na	 trhu	 téměř	 milion	 potenciál-

ních	 zákazníků,	 zákazníků	 dodavatelů	
ukončivších	 svou	 činnost,	 kteří	 k	 němu	
přejdou	automaticky	na	 základě	 zákona	
jako	k	dodavateli	poslední	instance	(DPI)	
nebo	se	přihlásí	sami?	Odpověď	na	otáz-
ku	je	velice	jednoduchá	a	prostá,	žádný,	
a	 když	 tak	 pouze	 za	 účelem	 kontroly	
nebo	odečtu	elektro	nebo	plynoměru.
	 V	současné	době	platí	víc	než	kdykoliv	
před	tím,	komunikovat	přímo	s	dodavate-
lem,	nikoli	se	zprostředkovatelem,	nevěřit	
hned	slibům,	které	mi	někdo	říká,	speciál-
ně	 pokud	 jsou	 nějak	 extrémně	 výhodné	
nebo	 zajímavé.	 A	 když,	 tak	 si	 důsledně	
prostudovat	smlouvu	a	nic	nepodepisovat	
dopředu,	 na	 místě	 nebo	 pod	 nátlakem.	
Pozor	 také	na	 telefonické	souhlasy	a	 te-
lefonické	 uzavírání	 smluv,	 ze	 kterých	 se	
vyvázat	může	být	posléze	velmi	obtížné!

	 Městská	 policie	 Tišnov	 proto	 nabízí	
pomoc	 a	 apeluje	 na	 případně	 oslovené	
osoby,	 aby	 neváhaly	 a	 při	 sebemenším	
podezření	 na	 nekalé	 jednání	 oslovily	
strážníky.	 Přítomnost	 městské	 policie	
na	 místě	 může	 být	 zárukou	 a	 morální	
podporou,	že	jednání	proběhne	korektně	
a	 bez	 nátlaku.	 Z	 naší	 zkušenosti	 víme,	
že	 při	 zmínce	 o	 policii	 k	 žádné	 schůzce	
ještě	nikdy	nedošlo.	Městská	policie	Tiš-
nov	prozatím	neeviduje	 žádné	oznámení	
tímto	směrem,	což	je	velice	pozitivní	fakt.
	 Věřte,	 že	 je	 lépe	 zavolat	 „zbytečně“		
než	se	dostat	do	ještě	horší	situace,	než	
hrozila.	Děkujeme	za	obezřetnost.

Kontakty:
Městská	policie	Tišnov,	tel.	603	577	252	
Policie	České	republiky,	tel.	158

zBAVTe Se exeKucí díKY mIlOSTIVÉmu lÉTu
Mgr. Eva Urbánková, Poradna Porta

pOzOr NA eNerGOŠmeJdY
Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov
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historie

	 Pro	všechny	příznivce	historie,	napětí	
a	dobrodružství	mám	dobrou	zprávu.	Češ-
tí	filmaři	konečně	začali	pracovat	na	fil-
mu	o	životním	příběhu	československých	
legionářů	v	době	1.	světové	války	s	pra-
covním	názvem	„1919“.	
	 Chtělo	by	se	říci:	no	konečně.	„Filmové	
drama,	které	právě	vzniká	a	v	němž	hra-
jí	mj.	Martin	Hofmann,	Ondřej	Vetchý	či	
Michal	 Dlouhý,	 odkrývá	motivy	 čs.	 legi-
onářů	v	Rusku,	proč	do	legií	vstupovali,	
i	 když	 je	 znovu	 pohltila	 válečná	 vřava,	
co	 je	 drželo	 při	 životě	 v	 nekonečné	 Si-
biři	 či	 proč	 nepřišli	 o	 rozum	 ani	 při	 ne-
vídaných	 krutostech	 bolševiků,“	 říká	
spoluautor	 scénáře	 válečného	 drama-
tu	 o	 legionářích	 „1919“	 Dalibor	 Vácha.	
Práci	na	 filmu	 „1919“	 režiséra	a	produ-
centa	Tomáše	Hoffmana	považuje	Vácha	
za	 vzrušující	 pokračování	 svého	 dvace-
tiletého	 bádání	 a	 psaní	 o	 legionářích.	
O	jejich	často	až	neuvěřitelných	osudech,	
krutých	a	permanentních	bojích	s	bolše-
viky,	mnohasetkilometrových	přesunech,	
ale	 také	 o	 drsném	 klimatu	 nekonečné	
Sibiře	a	dlouholetém	odloučení	od	rodin	
či	blízkých.	Tohle	vše	museli	legionáři	–	
pokud	chtěli	uspět	–	zvládnout.
	 „A	 oni	 to	 zvládli.	 Obsazením	 transsi-
biřské	magistrály	drželi	nakonec	v	šachu	
celé	Rusko	a	dávali	na	frak	mnohem	po-
četnějším	a	lépe	vyzbrojeným	jednotkám	
bolševiků,“	 připomíná	 Vácha.	 Nabízí	 se	
proto	 otázka,	 na	 kterou	 se	 snaží	 odpo-
vědět	 i	 film	 „1919“:	 Jak	 mohli	 legionáři	
překonat	pro	dnešní	generace	 jen	 těžko	
představitelné	 obtíže	 a	 nepřijít	 přitom	
o	zdravý	rozum?
	 Prezident	Miloš	Zeman	označil	 legio-
náře	 za	 zakladatele	 státu,	 kteří	 za	 jeho	
vznik	nasazovali	své	životy.	Na	slavnost-
ním	shromáždění	u	Národního	památníku	
na	Vítkově	dne	4.	9.	2021	vyvrcholily	osla-
vy	u	příležitosti	100	let	od	založení	Čes-

koslovenské	 obce	 legionářské	 (ČsOL).	
Bylo	připomenuto,	že	hrdinství	legionářů	
na	bojištích	první	světové	války	zajistilo,	
že	Češi	 a	Slováci	 byli	 po	 válce	 zařazeni	
po	 bok	 vítězných	 národů.	 Českosloven-
ská	 obec	 legionářská	 je	 nejstarší	 vete-
ránskou	 organizací	 v	 zemi.	 Vznikla	 22.	
května	 1921	 jako	 sjednocující	 organi-
zace	 československých	 legionářů,	 kteří	
za	první	světové	války	bojovali	za	vznik	
Československé	 republiky	 na	 západní	
a	východní	 frontě	nebo	v	Rusku.	V	sou-
časnosti	 obec	 sdružuje	 nejen	 válečné	
veterány,	ale	také	potomky	a	rodinné	pří-
slušníky	legionářů	a	válečných	veteránů	
a	jejich	příznivců.	
	 To,	proč	desítky	tisíc	legionářů	všech-
ny	ty	strázně	přežily	a	většina	z	nich	se	
vrátila	domů	(čs.	vojsko	na	Rusi	ztratilo	
v	bojích	4	200	mužů),	bylo	opravdu	přede-
vším	zásluhou	přátelství,	jaká	mezi	nimi	
vznikala	 –	 doslova	 na	 život	 a	 na	 smrt.	
Pouze	takové	přátelství	mohlo	vést	k	ob-
rovské	soudržnosti	legionářských	jedno-
tek.	Proto	 se	ostatně	 legionáři	mezi	 se-
bou	oslovovali	 „bratře“.	Vnímali	 se	 jako	
rodina,	která	drží	při	sobě	i	v	těch	nejkri-
tičtějších	chvílích.
	 Podobné	 ozbrojené	 jednotky	 měli	
na	Sibiři	 i	Poláci.	Ty	se	ovšem	brzy	pod	
tlakem	Rudé	armády	rozpadly.	Část	byla	
zlikvidována,	část	byla	internována	v	za-
jateckých	 táborech,	 další	 pak	 přeběhly	
k	 rudým.	Bratrství	 či	 soudržnost	–	 jako	
u	československých	legií	–	totiž	mezi	Po-
láky	neexistovaly.	Zejména	proto	byly	de-
moralizované	polské	útvary	bolševickým	
vojskem	rozprášeny.
	 Odborný	 poradce	 filmu	 „1919"“	 Jiří	
Charfreitag,	navíc	jako	herec,	ale	i	tajem-
ník	Čs.	 obce	 legionářské	v	 jedné	osobě,	
uvádí	 ještě	 jednu	 vlastnost	 společnou	
většině	legionářů:	„Byli	to	mistři	improvi-
zace	a	přizpůsobení	se	i	těm	nedrsnějším	
situacím.“	Aby	z	těch	nekonečných	váleč-
ných	hrůz,	mnohdy	doprovázených	děsi-
vými	 orientálními	 zvyklostmi,	 legionáři	
nezešíleli,	 snažili	 se	 čas	 mezi	 bitvami	
vyplnit	smysluplně:	vydávali	noviny,	hráli	
divadlo,	cvičili	sokolské	sestavy,	založili	
dokonce	symfonický	orchestr.	„Na	břehu	
Bajkalského	jezera	se	tak	pod	širým	ne-
bem	hrál	cyklus	symfonických	básní	Bed-
řicha	Smetany	Má	vlast.	I	dnes,	a	zvláště	

tehdy,	 něco	 nepředstavitelného.	 Tohle	
legionáře	 stmelilo	 a	 zvedlo	 jim	morálku	
možná	víc	než	přednáška	o	Masarykovi,“	
srovnává	Dalibor	Vácha.
	 Když	 tedy	 velitel	 bolševické	 armády		
Lev	Trockij	vydal	rozkaz	k	odzbrojení	le-
gionářských	 jednotek,	 udělali	 Čechoslo-
váci	pravý	opak	–	začali	se	improvizova-
ně	vyzbrojovat,	postupně	dobývat	území	
s	 nezbytnými	 zásobami,	 továrnami,	 ale	
i	doly	potřebnými	k	přežití	legií.
	 Nikdo	z	bolševiků	si	podle	Charfreita-
ga	neuvědomoval,	kdo	proti	nim	vlastně	
stojí.	Že	nejde	o	muže,	kteří	se	bez	velení	
generálů	 neobejdou,	 aby	 věděli,	 co	 mají	
dělat.	 Že	 jde	 naopak	 o	 lidi,	 kteří	 samo-
statně	 myslí	 a	 podle	 toho	 se	 i	 chovají.	
Českoslovenští	 legionáři	 zkrátka	 nebyli	
„jen“	nevzdělaní	mužici,	ale	kvalifikovaní	
řemeslníci,	 obchodníci,	 finančníci,	 inže-
nýři	nebo	umělci.
	 „To	je	i	příčina	vysoce	funkčních,	své-
bytných	a	na	dnešní	dobu	velmi	originál-
ních	a	akceschopných	legionářských	jed-
notek.	Zároveň	je	to	odpověď	na	otázku,	
jak	je	možné,	že	legionáři	ruskou	anabázi	
přežili	 a	 z	 válečných	 hrůz	 se	 nezblázni-
li,“	 míní	 pamětník,	 potomek	 legionáře	
a	 tajemník	 Československé	 obce	 legio-
nářské,	Jiří	Charfreitag.	Mezi	charakteri-
stickými	vlastnostmi	legionářů	akcentuje	
urputnost.	Zakousli	se	do	problému	a	už	
nepustili.	Pružně	navíc	reagovali	na	změ-
nu	situace.	Uměli	se	přizpůsobit	 i	velmi	
divokým	a	 drsným	poměrům,	 které	 teh-
dy	vládly	v	carském	a	pak	i	bolševickém	
Rusku.	Z	každé,	i	na	první	pohled	bezna-
dějné	situace	se	snažili	najít	východisko,	
nevzdávali	se.
	 I	 proto	 zůstali	 –	 přes	 všechny	 vnitřní	
problémy	a	přirozené	krize	–	neporaženi.
	 Očekáváme	 s	 nadějí	 nový	 český	 film	
„1919“.

FIlmOVÉ drAmA O leGIONářícH
Václav Vrabec

T. G. Masaryk u legionářů v Rusku.

Legionáři v ruské zimě.



TN 12/202132

	 Tato	část	je	věnována	nejvýznamnější	
rodové	 větvi	 pánů	 erbu	 křídla	 –	 pánům	
z	Lomnice.
	 Jak	bylo	uvedeno	v	první	části	historie	
rodu,	na	počátku	rodové	větve	používající	
predikát	„z	Lomnice“	stojí	Vznata	z	Taso-
va,	významná	postava	moravské	politiky	
poslední	čtvrtiny	13.	století,	do	jehož	ma-
jetku	patřila	mj.	i	Lomnice.	Po	Vznatově	
smrti	tento	majetek	přešel	na	jeho	syna	
Tasa.	Uvedený	přídomek	se	poprvé	obje-
vuje	v	roce	1281,	z	interpretace	přísluš-
né	listiny	ale	není	zcela	jasné,	zda	patří	
Vznatovi	nebo	Tasovi	a	koho	tedy	lze	po-
važovat	za	skutečného	zakladatele	pánů	
z	Lomnice,	 jako	další	rodové	větve	erbu	
orlího	křídla.
	 Tas	z	Lomnice	byl	poprvé	společně	se	
svým	 otcem	 zmíněn	 v	 mírové	 smlouvě	
mezi	Přemyslem	Otakarem	II.	a	římským	
králem	 Rudolfem	 Habsburským	 v	 roce	
1277.	 Dále	 se	 pak	 angažoval	 v	 zemské	
politice	a	po	smrti	svého	otce	Vznaty	zís-
kal	 také	 on	 titul	 moravského	 stolníka.	
Tasovou	manželkou	byla	Kateřina	z	De-
blína,	sestra	 již	dříve	zmíněné	Gertrudy,	
manželky	 Tasovce	 Demetera	 z	 Bukova,	
díky	 čemuž	 se	 Tasovi	 někdy	 na	 samém	
konci	13.	století	podařilo	získat	i	deblín-
ské	panství.	V	 roce	1312,	 již	po	Tasově	
smrti,	český	král	Jan	Lucemburský	vydal	
zakládací	 listinu	 kláštera	 dominikánek	
na	Starém	Brně	a	správou	kláštera	pově-
řil	právě	vdovu	po	Tasovi	Kateřinu.	Ta	se	
významně	podílela	na	jeho	stavbě	i	majet-
kovém	zajištění	a	posléze	se	zřejmě	stala	
i	 první	převorkou.	Ze	 tří	Tasových	synů	
je	známý	především	Vznata	I.	z	Lomnice,	
komorník	královny	Elišky	Rejčky,	morav-
ský	stolník	a	v	 roce	1339	 také	nejvyšší	
komorník,	a	dokonce	moravský	hejtman,	
tedy	zástupce	krále.	V	polovině	14.	stole-
tí	rod	pánů	z	Lomnice	tak	patřil	ke	šlech-
tické	 elitě	 Moravy.	 Kromě	 lomnického	
zboží,	ke	kterému	v	té	době	patřily	také	
vesnice	 Rašov,	 Brusné,	 Veselí,	 Ochoz,	
Synalov,	 Strhaře,	 Osiky,	 Brumov,	 Přiby-
slavice,	 Bedřichov	 a	 Znětín,	 a	 zboží	 de-
blínského	vlastnil	Vznata	pravděpodobně	
i	 hrad	 Louku,	 nacházející	 se	 nedaleko	
Olešnice.	 Jeho	 potomci	 Jenec	 a	 Proček	
patřili	 k	 významným	 moravským	 šlech-

ticům	 14.	 století	 a	 jsou	 např.	 uvedeni	
na	 listině	z	roku	1349,	kterou	císař	Ka-
rel	IV.	udělil	moravské	markrabství	jako	
léno	svému	bratru	Janu	Jindřichovi.	Jenec	
z	Lomnice	rovněž	svědčil	na	testamentu	
zmíněného	markraběte	z	roku	1371.	
	 Jako	 v	 případě	 jiných	 rodů	 lze	 také	
u	pánů	z	Lomnice	pozorovat	v	této	době	
dělení	na	další	větve	a	drobení	rodového	
majetku	–	kromě	větve	lomnické	se	obje-
vují	i	větve	deblínská	a	loucká.	S	tím	sa-
mozřejmě	souvisel	i	pokles	významu	rodu	
v	moravské	politice.	Na	konci	14.	století	
se	však	rod	v	osobě	Jana	st.	z	Lomnice,	
pravnuka	výše	zmíněného	Vznaty	I.,	vrá-
til	na	vrchol	moravské	nobility.	
	 Janovi	 se	 podařilo	 získat	 do	 svého	
vlastnictví	 část	 rozdrobeného	 lomnic-
kého	majetku	a	 zlepšené	majetkové	po-
měry	 mu	 poskytly	 zvýšenou	 důležitost	
mezi	 moravskou	 šlechtou.	 V	 zápase	
mezi	moravskými	markrabaty	Prokopem	
a	 Joštem,	 syny	 Jana	 Jindřicha	 a	 synovci	
císaře	Karla	IV.,	se	přidržel	posledně	jme-
novaného,	což	mu	přineslo	další	majetky	
i	významné	funkce.	V	roce	1415	byl	jme-
nován	 nejvyšším	 komorníkem	 brněnské	
cúdy,	 tj.	 královým	úředníkem	ve	 věcech	
soudních	a	správních.	Ve	stejné	době	pro-

dal	hrady	Deblín	a	Louku	a	koupil	Čebín,	
který	se	stal	z	hlediska	výnosnosti	majet-
ku	jádrem	lomnického	dominia.	
	 V	 období	 husitských	 válek	 byl	 Jan	
z	Lomnice	jedním	z	předních	moravských	
šlechticů,	který	se	postavil	na	stranu	re-
formních	myšlenek,	na	brněnském	sněmu	
v	 roce	 1421	 byl	 dokonce	 zvolen	 jedním	
z	hejtmanů	a	 ochránců	 „zákona	Božího“	
a	 spolu	 s	 Petrem	 Strážnickým	 z	 Kravař	
a	 Vilémem	 z	 Pernštejna	 vytvořil	 trojlís-
tek	nejmocnějších	pánů	jižní	Moravy.	Si-
tuace	 na	 Moravě	 se	 totiž	 zásadně	 lišila	
od	situace	v	Čechách.	Na	rozdíl	od	Čech,	
kde	 hlavními	 nositeli	 reformních	 myš-
lenek	 byla	 města,	 vystupovali	 na	 Mo-
ravě	 v	 této	 roli	 představitelé	 předních	
šlechtických	 rodů,	 jako	 byli	 Kravařové,	
Kunštátové,	 Boskovicové,	 Cimburkové,	
Pernštejnové	 a	 ovšem	 také	 Lomnicové.	
Zdejší	husitství	tak	postrádalo	onen	radi-
kální	táborský	náboj	a	bylo	mnohem	více	
nakloněno	kompromisu.	Většina	 tehdejší	
šlechty	 sice	 podporovala	 myšlenku	 chu-
dé	církve,	ale	 ta	 jim	poskytovala	hlavně	
ideologické	 zdůvodnění	 zabírání	 církev-
ních	 majetků.	 Jakékoliv	 náznaky	 spole-
čenské	rovnosti,	 jak	se	často	objevovaly	
v	 husitských	 proklamacích,	 byly	 pro	 ně	
naprosto	nepřijatelné.	I	když	původně	Jan	
stál	na	straně	reformy,	politicky	a	ideolo-
gicky	zůstal	věrný	císaři	Zikmundovi	i	Al-
brechtu	Habsburskému,	po	jehož	uvedení	
do	 úřadu	 moravského	 makraběte	 v	 roce	
1423	změnil	stranu	a	společně	s	městem	
Brnem,	Joštem	Hechtem	z	Rosic	a	dalšími	
moravskými	pány	se	stal	opět	katolíkem.	
V	roce	1427	jej	Albrecht	dosadil	do	úřa-
du	 zemského	 hejtmana,	 tz.	 nejvyššího	
úředníka	na	Moravě,	který	 Jan	z	Lomni-
ce	zastával	do	roku	1434.	Katolická	víra	
a	správcovský	úřad	mu	ale	vůbec	nebráni-
ly,	když	si	neoprávněně	přivlastnil	někte-
ré	majetky	klášterů	v	Tišnově	a	ve	Žďáře,	
takže	představení	těchto	klášterů	pohnali	
Jana	k	soudu.	Tak	v	roce	1447	tišnovská	
abatyše	Eliška	spolu	s	konventem	„pohá-
ní pana Jana z Lompnice Staršího a z Čebína 
etc. ze dvú stú hřiven grošóv dobrých stří-
brných, že nám drží naše vsi Bělce, Ochozi 
a Brumov s jejich příslušenstvím a toho nám 
postúpiti nechce.“

historie

páNI erBu KřídlA – 2. čáST
páni Z lomnice

Jan Kos

Erb Jana st. z Lomnice (1420).
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	 Na	 počátku	 40.	 let	 15.	 století	 získal	
Jan	i	Velké	Meziříčí,	které	se	stalo	sídlem	
jeho	syna	Václava,	zakladatele	nové	vět-
ve	pánů	Meziříčských	z	Lomnice,	zatímco	
na	 Lomnici	 sídlil	 Janův	 vnuk	 Markvart.	
Jan	 st.	 z	 Lomnice	 pobýval	 na	 konci	 ži-
vota	 hlavně	 na	 tvrzi	 v	 Čebíně,	 zemřel	

na	 sklonku	 roku	 1451	 a	 svým	 potom-
kům	 zanechal	 rozsáhlé	 majetky,	 které	
z	 Lomniců	 učinily	 jeden	 z	 nejbohatších	
moravských	rodů	patřících	opět	ke	špič-
ce	moravské	aristokracie.	V	roce	1455	se	
Václav	Meziříčský	 z	Lomnice,	 komorník	
brněnské	cúdy,	stal	jedním	z	deseti	členů	
regentské	 vlády	 na	 Moravě,	 která	 měla	
spravovat	zemi	v	době	nepřítomnosti	krá-
le.	 Potomci	 Jana	 st.	 se	 během	 poslední	
čtvrtiny	15.	století	stali	i	vlastníky	Námě-
ště,	kde	tak	vznikla	další	z	významných	
rodových	větví	Lomnických	na	Náměšti.	
Z	 té	se	v	 roce	1519	 ještě	vydělila	větev	
Brumovských.	 V	 roce	 1479	 byli	 Lomni-
cové	 uvedeni	 v	 rámci	 panského	 stavu	
jako	třetí	nejvýznamnější	moravský	rod,	
za	pány	z	Cimburka	a	Lipé.	Společensky	
významná	v	této	době	byla	především	vě-
tev	meziříčská,	hrad	v	Lomnici	ale	stále	
zůstával	 rodovým	 sídlem	 spjatým	 s	 po-
čátky	rodu.	Představiteli	 rodových	větví	
2.	poloviny	15.	století	byli	Václav	v	Me-
ziříčí	 a	 Janovi	 vnuci	 Bohuše	 v	 Olešnici,	
Markvart	v	Lomnici	a	Jaroslav	v	Náměšti.
V	průběhu	první	poloviny	16.	století	vý-
znam	 rodu	 začal	 opět	 upadat.	 Posled-
ním	 členem	 Markvartovy	 linie,	 sídlící	

na	Lomnici,	byl	 jeho	vnuk	 Jiřík.	Ten	ze-
mřel	bezdětný	kolem	roku	1552	a	vlast-
níkem	 hradu	 a	 městečka	 Lomnice	 se	
stala	 náměšťská	 rodová	 větev	 v	 osobě	
Oldřicha	z	Lomnice	a	na	Náměšti,	posled-
ního	 příslušníka	 rodu	 pánů	 z	 Lomnice,	
vlastnícího	lomnické	panství.	Ten	rovněž	
v	roce	1566	zemřel	bez	potomků	a	pan-
ství	pak	přešlo	dědictvím	na	rod	Žerotí-
nů.	 Také	 další	 rozrody	 či	 rodové	 větve	
pánů	z	Lomnice	vymřely	po	meči	do	kon-
ce	16.	století.	
	 A	tak	se	na	osudu	rodu	pánů	z	Lomni-
ce,	kdysi	slavného,	bohatého	a	mocného,	
vyplnila	 počáteční	 slova	 závěti	 jednoho	
z	 jeho	posledních	členů,	 Jiříka	z	Lomni-
ce:	„Poněvadž čas všech věcí na tomto svě-
tě půjčuje, kteréž netrvají a sou pomíjející, 
neboť skrze smrt všecko odchází a konec 
svuoj béře, a to všecko Pánem Bohem vše-
mohúcím zřízeno jest, a u kteréhožto v moci 
a rukou jest každého člověka smrt i život...“

Podklady: 
Michal Konečný a kol.: Lomnice – příroda, 

historie, osobnosti, památky, 2006
Martin Juřička: Páni erbu křídla, MU Brno, 

2017

historie

Pečeť Tasa I. z Lomnice (1281).
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Moukova 1994, Tišnov    I    www.fasokna.cz
FAS okna s.r.o.

RYCHLE A PROFESIONÁLNĚ
Objednávejte na 724 752 724
nebo info@fasokna.cz

JE DOBRÉ MÍTT SSPRPRÁVNĚ SSEŘÍZENÉ OKNA A DVEŘE

Nenechte drahé
teplo unikat
z Vašeho domova!
Servisní zásah v řádu 
stokorun ušetří tisíce
při vyúčtování energií.

Ceník a více info:
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Dne 21. září jsme vzpomněli, že před 
třiceti roky nás navždy opustil náš hodný 
a milovaný pan lAdISlAV KuBíčeK. 
S láskou vzpomínají a za Vaši tichou 
vzpomínku děkují manželka a děti 
s rodinami.

Dne 10. listopadu uplynul smutný rok,
kdy nás navždy opustila maminka, babička 
a prababička paní VlASTA HAVlíKOVá. 
Za tichou vzpomínku děkují synové 
s rodinami.

Dne 13. listopadu uplynulo již šest smutných let, kdy nás navždy opustila má maminka, sestra paní mArKÉTA ŠudáKOVá.
Stále vzpomíná syn s rodinou.

Dne 16. listopadu uplynulo již šest smutných let, kdy nás navždy opustila naše maminka paní mArTA NečASOVá.
Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Nejsmutnější den pro nás je 22. listopad,
kdy uplynulo dvacet pět let, co nás navždy 
opustil  náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček pan ludOVíT 
KÚŠTeK. Vzpomínají manželka a děti 
s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

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

Dne 13. ledna uplyne dvaadvacet let, kdy nás opustila naše milovaná maminka 
a babička paní mArIe mIcHálKOVá. S láskou stále vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují syn a dcera s rodinou.

2. prosince uplynou dva smutné roky, co nás 
navždy opustil bez jediného slůvka rozlou-
čení milovaný manžel, tatínek, dědeček 
pan FrANTIŠeK KreJčí. Tolik slov zůsta-
lo nevysloveno. „Kdo v srdci žije, neumírá.“ 
Čas plyne, krásné vzpomínky zůstanou.
Táto, chybíš nám. Za vzpomínku děkujeme. 

Dne 10. prosince to bude čtyřicet let, co nás 
opustil pan mIlOSlAV ONdráčeK. 
S láskou vzpomíná manželka, dcery a syn 
s rodinami.  

Dne 8. listopadu uplynulo dvaadvacet roků 
od úmrtí naší milované maminky, babičky 
a prababičky paní lIBuŠe HAVlIŠOVÉ. 
Za tichou vzpomínku děkuje a stále 
vzpomíná syn s rodinou.

Dne 20. listopadu vzpomeneme 
dvacátý pátý rok, co nás navždy opustila 
naše maminka, babička, teta paní mArIe 
KuKlOVá. S láskou vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují dcery s rodinami a vnučka 
Simonka. 

Dne 28. listopadu uplyne dvanáct let, 
kdy zemřel pan BOřIVOJ KluSáK. 
Vzpomínají a za vzpomínku děkují manželka 
a dcery s rodinami. 

Dne 2. prosince vzpomeneme desáté výročí úmrtí naší maminky a babičky
paní mArIe BurIANOVÉ a dne 27. listopadu čtvrté výročí úmrtí jejího manžela
pana STANISlAVA BurIANA. 
Vzpomínají děti s rodinami. 
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Vzpomínáme / Blahopřejeme
Dne 13. prosince by oslavila sedmdesáté 
osmé narozeniny naše milovaná maminka, ba-
bička a prababička paní GerTA rAŠKOVá. 
Její srdce bylo plné lásky a péče o všechny 
blízké. S láskou na svoji maminku vzpomínají 
dcery Monika a Terezka, vnoučata Jan, Tomáš 
a Jiří, Monička a Daniel a pravnučka Terezka. 

Dne 24. prosince uplynou tři roky od úmrtí naší maminky, babičky, prababičky
paní AdÉlY pAVlíčKOVÉ a dne 29. prosince uplyne deset let od úmrtí našeho tatínka, 
dědečka a strýce pana VlAdImírA pAVlíčKA. Za vzpomínku děkuje syn s rodinou.

Dne 19. prosince by se dožila sedmdesáti 
sedmi let naše milovaná maminka, babička 
a prababička paní mArIe HAdAmíKOVá 
a 8. ledna uplyne jeden rok od chvíle, kdy 
nás opustila. S láskou vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují manžel Jaroslav s rodinou.

Blahopřání paní BOžeNě JArOŠOVÉ 
k dožití krásných 93 roků. Drahá maminko, 
přejeme ti pevné zdraví, dobrou mysl a vše 
nejlepší. Přejí synové Zdeněk a Luboš 
s rodinami, vnoučata Pavlína, Petra, Luboš, 
Katka, Hana a pravnoučata Šimon, Nela, 
Alice, Elen, Valerie, Katuška a Natálka.

Dne 11. prosince uplyne deset let od úmrtí 
pana mIlANA SucHNY.
Za tichou vzpomínku děkuje družka Ilona 
s rodinou a kamarádi. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.  

  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.

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

  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. 

  Není běžné, že vám chce někdo něco jen tak dát, že 
ano? Pozor, změna! dAruJI konzultaci – poradenství 
v oblasti nemovitostí. Tel. 605 022 928.

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

   pedIKÚrA zdravé nožky: zvu vás na pedikúru, příjem-
né i zdravé masáže nohou, rovnátka na zarůstající nehty. 
Nabízím DÁRKOVÉ POUKAZY. Tel. 732 402 383,

 www.pedikuratisnov.cz.

   Do zavedeného papírnictví Pastelka v Tišnově na ul. 
Dvořáčkova, přijmeme prodavačku na poloviční úva-
zek. Vhodné i pro aktivní důchodkyni. Tel. 731 022 773.

inZerce

účeTnicTví
VedeNí ÚčeTNIcTVí – dANě – mzdY

Bc.	Hana	Slezáková
+420	721	422	333,	slezakova@hpstax.cz

V rámci vedení účetnictví a daňové evidence zajistíme 
kompletní mzdový a daňový servis.

Nedílnou součástí je zpracování daní včetně jejich podání.
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	 Milá	čtenářko,	milý	čtenáři,	 jak	 jsem	
slíbil	 na	 konci	 minulého	 dílu,	 dnes	 se	
budu	 věnovat	 představení	 odrůd	 ovoc-
ných	 stromků	 vhodných	 pro	 Tišnovsko.	
Obecně	lze	říci,	že	se	zde	daří	za	určitých	
podmínek	 široké	 škále	 ovocných	druhů,	
od	drobného	ovoce	přes	keře	po	stromy.
Připouštím,	 že	 na	 tuto	 problematiku	
může	mít	každý	sadař,	zahrádkář,	pěsti-
tel	svůj	osobní	názor.	
	 Jistě	se	shodneme,	že	je	vhodné	osazo-
vat	nejprve	vzrostlé	stromy,	menší	strom-
ky	 a	 nakonec	 keře.	 O	 tom	 už	 jsem	 psal.	
V	 praxi	 vybírám	 sazenice	 podle	 zdravot-
ního	stavu,	místa,	světové	strany,	půdních	
podmínek,	světla,	vláhy…	O	tom	už	jsem	
taky	psal.	Doposud	jsem	popisoval	reálné	
postupy	 v	 reálných	 zahradách.	 Proto	 mi	
teď	dovolte	se	maličko	zasnít.	Představuji	
si	nekonečný	lán	na	ideálním	místě	vhod-
ný	 k	 založení	 ovocného	 sadu.	 Začínám	
vybírat.	Jako	logický	chlap	vybírám,	podle	
abecedy	(ve	snu	si	to	mohu	dovolit,	v	praxi	
budu	osazovat	od	největšího	po	nejmenší).

A	 jako	ANGREŠT.	 Na	 trhu	 se	 objevuje	
asi	deset	odrůd	keřových	i	stromkových	
tvarů.	Ovocný	sad	si	zaslouží	můj	chuťo-
vě	 nejoblíbenější	 angrešt	 HINNOMACKI	
GELB.	Připomíná	mi	většími	plody	a	chu-
tí	starý	dobrý	zlatý	fík,	který	je	v	součas-
nosti	 nedostupný	 kvůli	 malé	 odolnosti	
vůči	 chorobám	 a	 škůdcům.	 Moje	 druhá	
volba	 je	 angrešt	 INVICTA,	 rezistentní	
vůči	chorobám	a	škůdcům.	Má	pravidelné	
plody	 vhodné	 k	 zavařování.	 Ty	 vypadají	
ve	 sklenici	 vysoce	 esteticky.	 Moje	 třetí	
volba	je	angrešt	NIESLUCHOWSKI,	svojí	
červenou	barvou	láká	k	zobání.

B	 jako	 BROSKEV.	 Červené	 líčko,	 chu-
ťově	 dokonalá,	 aromatická,	 nenáročná	
na	 pěstování.	 To	 je	 broskvoň	 REDHA-
VEN!	 Stará	 odrůda,	 kterou	 výnosově	
i	 chuťově	 v	 této	 lokalitě	 nic	 netrumfne.	
Zavařovat	 (ne)mohu	 od	 poloviny	 srpna.	
Mimochodem	„červené	líčko“	je	terminus	
technicus	pro	barevně	odlišený	půlměsíc	
na	 slupce.	 Bělomasá,	 atraktivní	 plochý	
tvar,	 červená	 barva,	 dobře	 odlučitelná	
od	 pecky,	 dozrává	 začátkem	 srpna.	 To	
je	 broskvoň	 SATURN	 PLOCHÁ!	 Módní	
trend,	 poutavá	 reklama,	 vynikající	 refe-
rence,	samosprašná,	netrpí	mrazem,	plo-

dí	koncem	srpna.	To	 je	broskvoň	INKA!	
Už	se	těším,	až	ji	osobně	vyzkouším.	

G	 jako	 GRANÁTOVÉ JABLKO.	 Opada-
vý	 keř,	 dorůstající	 výšky	 5	m,	 kulovité	
bobule	10	cm	velké,	 prý	 dozraje	 i	 v	Tiš-
nově.	To	je	MAXIMA	RUBRA!	Rád	bych	
si	 tuto	 hypotézu	 ověřil,	 a	 proto	 prosím	
o	spolupráci.	První	zájemce,	kdo	si	přijde	
k	nám	do	zahradnictví	pro	tuto	sazenici,	
ji	dostane	jako	dárek	spolu	s	manuálem	
k	pěstování.	Děkuji.

H	 jako	HRUŠKA.	Klasicky	 je	dělím	po-
dle	dozrávání	a	sklizně	na	letní,	podzim-
ní,	zimní.	Podle	 tvaru	koruny	na	klasic-
ké	a	sloupovité,	podle	plodů	na	 tradiční	
a	asijské.
	 Letní	 jednička,	velká,	macatá,	voňavá,	
velmi	šťavnatá,	sladká	máslovka,	pro	pří-
mý	konzum,	vhodná	pro	drobné	pěstitele.	
To	 je	 hrušeň	 WILIAMSOVA!	 Podzimní	
sklizeň	v	polovině	září,	nenáročná	na	půd-
ní	podmínky	i	polohu,	krásná	zelená	barva	
ideální	 (po	 vzoru	 babičky)	 na	 zavařování	
s	 jeřabinami,	 stará	 anglická	 odrůda.	 To	
je	 hrušeň	 KONFERENCE!	 Zimní	 krasa-
vice,	 odolná	 vůči	 nízkým	 teplotám.	 Dob-
ře	 uskladněná	 vydrží	 od	 sklizně	 v	 říjnu	
až	 do	 února.	 Vyznačuje	 se	 užší	 korunou.	
Kříženec	odrůdy	Holenická	a	Wiliamsova.	
To	je	hrušeň	DICOLOR!	Šťavnatá,	aroma-

tická,	konzumní	zralost	prosinec	až	únor,	
kříženec	Boskova	Lahvice	a	Druardova.	To	
je	 hrušeň	 ERIKA!	 Snový	 sad	 chce	 i	 asij-
ské	hrušně.	V	nabídce	je	nespočet	druhů.	
Chuťově	jsou	jiné,	tvrdé,	plné	šťávy.	Ničím	
netrpí,	odolné.	Tvarem	připomínají	jablko.	
Vybírám	jednu	z	nich,	sběr	konec	září,	kon-
zumní	zralost	listopad	až	leden,	proto	raně	
zimní.	To	je	hrušeň	–	CHOJURO!
	 Do	velkého	sadu	se	moc	nehodí	slou-
povité	hrušně.	Osobně	je	nemám	moc	rád	
kvůli	 tvarování,	 vnímám	 je	 pouze	 jako	
módní	trend.	Jedinou	předností	je	úspora	
místa.	V	sadu	je	nevyhledávám,	vhodněj-
ší	jsou	do	mobiliářů.	Chuťově	mi	vyhovuje	
lahodná,	máslová,	šťavnatá	hrušeň	CON-
CORDE.	Sklizeň	během	září,	října,	dobře	
uskladněná	může	vydržet	až	do	února.

J	jako	JABLKO.	Sad	mých	snů	má	v	mé	
představě	asi	šedesát	odrůd.	Vybral	jsem	
je	tak,	aby	postupně	dozrávaly.	V	ústech	
cítím	nakyslou	 chuť,	 vnímám	nezaměni-
telnou	 vůni	 v	 polovině	 července.	 Stará	
odrůda,	první	letní	jablko,	pravidelně	plo-
dí,	náročné	na	letní	řez,	vydrží	po	dozrání	
maximálně	deset	dnů.	To	je	PRŮSVITNÉ	
LETNÍ!	 Zraje	 na	 konci	 října,	 žlutý	 plod	
s	červeným	žíháním,	vhodný	pro	konzum	
i	 zpracování,	 vyžaduje	 letní	 i	 zimní	 řez,	
plodí	na	konci	větví.	To	je	RUBÍN!	Stará	
odrůda,	 kříženec	 Golden	 Delicius	 a	 Co-

příroda

OVOcNá ABecedA
Stanislav Pařízek

Granátové jablko. Foto: Stanislav Pařízek
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xova	oranžová	Reneta,	chuťově	výborný,	
sběr	konec	září,	dobře	uskladněný	vydrží	
až	do	března.	To	je	ŠAMPION!
	 Původní	 česká	 odrůda,	 registrovaná	
v	roce	2001,	velký	kulovitý	plod,	s	jemnou	
slupkou,	 sklizeň	 koncem	 září,	 skladovat	
lze	do	února.	To	je	BOHEMIA	GOLD!

K	jako	KDOULE.	Vyšlechtěná	v	Chorvat-
sku,	 samosprašná,	 kvete	 pozdě,	 nehro-
zí	 poškození	 květů	 mrazem.	 Plodem	 je	
malvice	hruškovitého	tvaru,	žluté	barvy.	
Výborná	marmeláda,	 jemná	pálenka,	vy-
nikající	 zapečená	 s	 portským	 vínem.	 To	
je	kdouloň	VRANJA.

M	jako	MERUŇKA.	Ve	snu	i	v	realitě	platí,	
že	meruňka	roubovaná	na	podnož	myroba-
lánu	netrpí	apoplexií	 (mrtvice).	Kanadská	
odrůda,	samosprašná,	vysoce	odolná	proti	
mrazu	a	šarce.	Plod	středně	velký,	oranžo-
vý	s	červeným	líčkem,	sladce	navinulá	aro-
matická,	lehce	ulpívá	na	pecce,	zraje	od	po-
loviny	července,	vhodná	pro	přímý	konzum,	
pálenku.	To	je	meruňka	HARCOT!	
	 Velká	pravidelná	plodnost,	velmi	velký	
kulovitý	plod,	středně	raná	odrůda,	pozd-

ním	 kvetením	 uniká	 jarním	 mrazíkům,	
konzumní	 zralost	 polovina	 července.	 To	
je	meruňka	MAMUT.

M	jako	MORUŠE.	Osobně	znám	osm	dru-
hů.	Nejraději	mám	velmi	sladké	plody	po-
dobné	 ostružině,	 vydrží	 do	 mínus	 třiceti	
stupňů,	příbuzná	fíku,	mnoho	vitamínů,	bo-
hatá	na	železo	jako	hovězí	svíčková,	zraje	
v	červenci	a	srpnu,	dobarvuje	víno,	na	siru-
py,	konzum.	To	je	morušovník	TRNAVSKÁ!

N	jako	NEKTARINKA.	Středně	raná,	sa-
mosprašná,	nejméně	náročná,	konzumní	
zralost	koncem	srpna,	podnož	slivoň	(Ra-
koniewicka),	 pro	 dobrou	 plodnost	 vyža-
duje	 hluboký	 řez	 (40–50	%	 větví	 každý	
rok	pryč).	To	je	nektarinka	HARCO!

S	 jako	 SLIVOŇ.	 Licencovaná	 odrůda	
(vyšší	 cena,	 vysoká	 kvalita),	 zralost	
v	 září,	 středně	 velký	 oválný	 plod,	 velmi	
sladká,	 dobře	 odlučitelná	 od	 pecky.	 To-
lerantní	 vůči	 šarce.	Sloupovitý	pozvolný	
růst	(nezabere	celou	zahradu).	Pro	desti-
laci,	nedoslazovat.	To	je	slivoň	TOPPER!
Stará	odrůda,	velký	plod,	odolnost	proti	

mrazu	 i	šarce	vysoká,	dozrává	od	půlky	
srpna,	 sušení,	 povidla,	 pálení.	 To	 je	 sli-
voň	GABROVSKÁ!

T	 jako	 TŘEŠEŇ.	 Bujný	 růst,	 nižší	 ko-
runa,	 na	 podnoži	 COLT,	 maximálně	 4	m	
velký	 strom,	 větší	 široce	 srdčitý	 plod,	
sklizeň	druhý	třešňový	týden	(8.–18.	6.).	
Velmi	chutná.	To	je	třešeň	BURLAT!

V	 jako	VIŠEŇ.	 Ideální	 pro	malopěstite-
le,	dobře	opyluje,	ničím	moc	netrpí,	velký	
ploše	 kulovitý	 plod,	 karmínově	 červený,	
málo	 barví,	 dozrává	 čtvrtý	 třešňový	 tý-
den.	To	je	višeň	FAVORIT!

Z	 jako	 ZIZIPUS JUJUBA.	 Cicimek	 čín-
ský,	 nenáročná	 subtropická	 rostlina,	
v	 tradiční	 čínské	 medicíně	 užívaná	 více	
než	4	000	let.	Velmi	sladký	chutný	plod,	
velký	 oválný	 datlový,	 leskle	 žlutý	 až	
tmavě	 červenohnědý,	 pro	přímý	konzum	
i	zpracování,	obsahuje	antioxidanty,	vita-
min	C,	vitamin	B,	karoten,	draslík,	žele-
zo,	vápník,	fosfor,	hořčík,	zinek,	mangan,	
sodík.	To	je	cicimek	DONG	ZAO!	

Váš	Pařez

	 Vydra říční	–	Lutra lutra	je	druhem	vydry	na	území	ČR.	Dříve	
byla	u	nás	hojná,	kvůli	narůstajícímu	pronásledování	pro	kožešinu	
i	kvůli	škodám	na	rybách,	regulaci	a	znečištění	řek	docházelo	k	je-
jímu	hynutí.	Až	během	posledních	let	její	početní	stavy	opět	vzrůs-
tají	a	postupně	se	navrací	do	míst,	odkud	vymizela.	Vydru	 jsem	
spatřil	v	Předklášteří	u	rybníka,	na	pobočných	ramenech	Svratky,	
objevila	se	ale	také	na	jezírcích	u	Rohozce	a	u	Všechovic.	Je	velice	
plachá,	ráda	migruje	po	regionu	a	spatřit	ji	lze	za	soumraku.
	 Jedná	 se	 o	 šelmu,	 dokonale	 přizpůsobenou	 životu	 ve	 vodě	
a	po	většinu	roku	žije	samotářským	životem.	Při	pohybu	jí	po-
máhá	hladká	srst,	o	kterou	náležitě	pečuje.	Má	blány	mezi	prs-
ty	a	široký	ocas,	který	slouží	 jako	velmi	dobré	kormidlo.	Ušní	
boltce	se	ukrývají	v	srsti,	nosní	a	ušní	otvory	pod	vodou	uzavírá	
zvláštní	záhyb	kůže.	Dlouhé	hmatové	chlupy	na	čenichu	umož-
ňují	orientaci	v	kalné	vodě	či	při	prolézání	nor.	Velké	znečišťová-
ní	a	nenávist	rybářů	a	rybníkářů	v	minulém	století	měly	za	příči-
nu	její	velký	úbytek.	V	současné	době	patří	podle	naší	legislativy	
mezi	ohrožené	druhy.
	 Potravou	 vydry	 jsou	 ryby,	 nepohrdne	 ale	 ani	 žábou,	 rakem	
nebo	vodním	ptákem.	Je	masožravec.	Kořist	vydra	ve	vodě	pro-
následuje,	 dokud	 ji	 neudolá,	 poté	 ji	 odnese	 na	 nějaké	 klidné	
místo	na	břehu.	Často	uloví	staré	nebo	nemocné	jedince,	čímž	
pomáhá	udržovat	populaci	zdravou.	Denní	příděl	potravy	může	
činit	až	jeden	kilogram.

	 V	 jarních	měsících	na	 přelomu	dubna	 a	května	 rodí	 samice	
v	noře	jedno	až	tři	mláďata,	která	se	drží	matky	nejdéle	do	jedno-
ho	roku.	Noru	si	vyhrabává	na	březích.	Žije	pouze	vzácně	v	ma-
lých	 skupinkách,	 dožívá	 se	 patnácti	 až	 dvaceti	 let.	Vydry	 jsou	
okouzlující	vodní	predátoři,	ale	zároveň	i	ohrožená	skupina	živo-
čichů,	která	doplácí	na	znečištění	vod	a	likvidaci	mokřadů.

mám rádA čISTOu VOdu
Josef Permedla

Vydra říční. Foto: Josef Permedla
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	 Rodinné,	skupinové,	školní	či	zájmové	akce	v	sobě	skrývají	nebývalý	potenciál	možnosti	společných	prožitků	a	zážitků,	které	jsou	
pak	zdrojem	nejen	atraktivních	fotek	a	humorných	příběhů,	ale	především	zkušeností,	které	nás	nenásilnou	formou	naučí	doved-
nosti	potřebné	i	v	běžném	životě.	Takovou	schopnost	spolupráce,	skupinovou	koordinaci,	rychlé	rozhodování	nebo	kreativní	nadhled	
uplatníte	i	v	kanceláři,	dopravě,	při	výuce	nebo	v	řemesle.	A	nejefektivněji	se	k	tomu	dostaneme	skrze	hru.	Ač	tu	mluvíme	o	dětech,	
funguje	to	i	u	dospělých.	Tak	jsme	sáhli	do	šuplíku	herních	inspirací	pro	život.

děti a mládež

HrA JAKO INSpIrAce I.
Vladimír Vecheta

Létající koberec

Cíl hry:	 	trénink	efektivní	komunikace,	iniciativy	a	roz-
dělení	rolí

Charakter:	 	strategická	 hra	 na	 komunikaci,	 řešení	 obtíž-
ných	situací	a	kreativitu

Fyzická zátěž:	3,	psychická zátěž:	3
Čas na přípravu:	3	min.,	instruktorů na přípravu:	1
Čas na hru:	20	min.,	instruktorů na hru:	1
Počet hráčů:	8–15, věk účastníků:	II.–III.	
Prostředí:	interiér	i	exteriér,	denní doba:	den
Roční doba:	celoročně
Materiál:	 	pevná	plachta/koberec	velikosti	podle	počtu	

účastníků

Realizace:	 Instruktor	 umístí	 na	 zem	do	 volného	prostoru	
plachtu	nebo	koberec	o	poměru	stran	2:3.	Účastníci	v	po-
čtu	odpovídajícím	prostoru	plachty	se	na	ni	postaví	a	vy-
slechnou	si	následující	instrukce.	
Obraťte plachtu, na které stojíte, rubem nahoru, aniž 
by z ní jediný z vás sestoupil nebo se dotkl země jakou-
koliv částí těla.
Další	způsob	řešení	úkolu	je	věcí	skupiny.	
Hra končí: 
	 a)	Úspěšným	otočením	plachty	dle	pravidel
	 b)			Neúspěšným	pokusem,	 tj.	 některý	 z	 účastníků	pře-

šlápne,	spadne	z	plachty	apod.
Varianty:
	 1.	Jeden	ze	skupiny	stojí	mimo	plachtu	a	řídí	ostatní
	 2.	Úspěšné	skupině	plachtu	zmenšíme
	 3.		Více	skupin	soutěží	na	čas,	které	se	podaří	plachtu	

úspěšně	obrátit	dříve

Metodické pokyny:	 Jde	o	velmi	kontaktní	hru,	kde	 je	 tře-
ba	 zvážit	 (zejména	 u	 školních	 dětí)	 míru	 vzájemné	 ostý-
chavosti,	která	nastupuje	ve	chvíli,	kdy	skupiny	utvoříme	
z	chlapců	a	děvčat,	a	posléze	se	mají	sloučit	do	velmi	těs-
ného	chytu.	Zápal	pro	řešení	však	zpravidla	podobné	bloky	
rychle	odbourá.	
Bezpečnost:	Protože	se	může	jednat	o	velmi	balanční	styl	
udržení	 se	 na	 plachtě,	 je	 třeba	 nepodcenit	 pozornost	 in-
struktora,	který	by	měl	odchytit	a	předvídat	možné	pády	
účastníků.	Tím	spíše,	vytvářejí-li	z	těl	pyramidu	nebo	věž,	
aby	mohli	plachtu	obrátit.	Pro	použití	v	terénu	se	zpravidla	
nehodí	igelitová	plachta,	která	je	v	mokru,	na	trávě	nebo	
sněhu	velmi	kluzká,	což	ztěžuje	nebo	znemožňuje	úspěšné	
řešení.

Slepý čtverec

Cíl hry: 		trénink	komunikace,	koordinace,	hledání	řeše-
ní	obtížných	situací	a	skupinové	spolupráce

Charakter:	 		hra	 na	 komunikaci,	 řešení	 obtížných	 situací	
a	kreativitu

Fyzická zátěž:	2,	psychická zátěž:	4
Čas na přípravu:	5	min.,	instruktorů na přípravu:	1
Čas na hru:	40	min.,	instruktorů na hru:	1
Počet hráčů:	5–10,	věk účastníků:	II.–III.	
Prostředí:	exteriér,	denní doba:	den
Roční doba:	celoročně
Materiál: 		dlouhé	lano	(do	50	m),	šátky	pro	všechny	

účastníky

Realizace: Instruktor	vyvede	účastníky	na	volné	prostran-
ství,	shromáždí	je	do	jedné	skupiny	a	všem	nechá	zavázat	
šátkem	oči.	U	takto	připravených	účastníků	vloží	jednomu	
do	ruky	konec	lana	a	oznámí	instrukce:
Vaším úkolem je vytvořit z celé délky lana co nejpřes-
nější čtverec. K jeho vytvoření není dovoleno používat 
žádných dalších orientačních bodů (kameny, stromy, 
ploty apod.). Čtverec vytváříte poslepu. Jakmile budete 
považovat úkol za splněný, položte lano na zem. 
Další	způsob	řešení	úkolu	je	věcí	skupiny.	
Hra	končí	položením	lana	na	zem,	což	určí	sami	účastníci.	
Poté	si	všichni	sejmou	šátky	a	proběhne	zhodnocení,	jaké-
ho	tvaru	se	jim	podařilo	docílit,	případně	jak	se	jim	dařilo	
„stavbu“	řídit	a	komunikovat	mezi	sebou.	
Varianty:
	 1.	Z	lana	je	třeba	vytvořit	trojúhelník.	
	 2.		Jeden	z	týmu	vidí	a	koordinuje	tvorbu	čtverce,	

ale	pouze	verbálně,	nemůže	manipulovat	s	lanem	ani	
se	dotýkat	účastníků.

Metodické pokyny:	Jde	o	koordinačně	velmi	náročnou	hru.	
Mnoho	 lidí	 bez	 zrakového	 vjemu	 rychle	 ztrácí	 orientaci,	
což	může	představovat	oříšek	pro	úspěšné	zvládnutí	úko-
lu.	Vzhledem	k	tomu,	že	pro	aktivitu	je	klíčová	koordina-
ce	celé	skupiny,	má	i	velký	emocionální	náboj.	Neúspěch	
může	vyvolat	až	skupinové	konflikty.
Bezpečnost:	 Protože	 aktivita	 pracuje	 s	 nevidícími	 účast-
níky,	 je	 třeba,	 aby	 se	 odehrávala	 na	 dostatečně	 velkém	
a	bezpečném	prostoru,	kde	jim	nehrozí,	že	narazí	do	pře-
kážek	(lavičky,	stromy,	zdi	apod.).	Dezorientovaný	člověk	
bez	zrakového	vjemu	je	schopen	nekoordinovaného	pohy-
bu	nepředpokládaným	směrem.
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INZERCE

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 průběhuM
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	 V	 rozhovoru	 s	 degustátorem	 Michalem 
Kadlecem	 už	 jsme	si	přiblížili,	 jak	se	naučit	
kvalitu	vína	poznávat	a	jaká	je	cesta	ke	sku-
tečnému	umění	degustátora.	Dnes	se	podívá-
me,	co	nám	vinařské	soutěže	o	vínu	říkají	a	jak	
takové	soutěže	probíhají.	

Na lahvích s víny nacházíme často řadu 
různých ocenění a medailí. Některá mají 
jednu, některá dvě, jiná i pět. Na jiné zase 
není žádná, a přesto může jít o skvělé víno. 
Kde se vlastně tyto medaile na víně berou 
a mohou nám něco o kvalitě vína říct? 
	 Medaile	 a	 ocenění	 sbírají	 vína	 na	 vinařských	 soutěžích.	 Ty	
jsou	ostatně	nejčastějším	místem	„práce“	degustátorů	a	z	jejich	
hodnocení	 pak	 vychází	 i	 ocenění,	 příp.	 úspěch	 vína	 v	 soutěži,	
a	 jeho	oprávnění	honosit	 se	velkou	zlatou,	 zlatou	nebo	stříbr-
nou	medailí.	Každá	soutěž	má	svou	úroveň.	Nutno	podotknout,	
že	všechny	jsou	přísně	anonymní	čili	degustátoři	ve	chvíli	hod-
nocení	nevědí,	kdo	je	výrobcem	daného	vína.	U	nás	je	nejpres-
tižnější	soutěží	Salon vín.	Koná	se	každý	rok	a	 jejím	cílem	je	
vybrat	 vína,	 která	 pak	 v	 Salonu	 vín	 ve	 Valticích	 reprezentují	
100 nejlepších vín České republiky.	Tam	jsou	vína	veřejnosti	
po	celý	rok	přístupná	k	ochutnávce.	Pro	zajímavost	–	do	letoš-
ního	ročníku,	neboli	připravovaného	Salónu	vín	2022,	bylo	v	tzv.	
nominačce	 přihlášeno	 2	 402	 vín,	 do	 následného	 prvního	 kola	
postoupilo	 a	 dostalo	 šanci	 1	 456	 vín.	 Do	 finále	 pak	 postoupí	
400	vín	s	nejlepším	hodnocením	a	24.	a	25.	listopadu	se	z	nich	
vybere	ona	zmiňovaná	stovka,	která	bude	tvořit	Salon	vín	2022.	

Ale to automaticky neznamená, že neexistují v Česku i jiná 
skvělá vína…
	 Ovšemže.	Vítězná	stovka	v	Salonu	je	pouze	z	těch	vín,	která	
vinaři	do	soutěže	přihlásili.	Organizátoři	se	nevěnují	speciálním	
průzkumům,	při	nichž	by	sami	vyhledávali	a	nominovali	vzorky.	
Účast	na	každé	soutěži	je	vždycky	věcí	vlastní	iniciativy	vinaře.	
	 Kromě	toho	jsou	podmínky	účasti	v	soutěži	leckdy	velmi	ná-
ročné.	 Jedna	z	důležitých	vlastností	 je	kvalitativní	 stálost	vína.	
Tedy,	že	víno,	které	jde	do	soutěže,	bude	chutnat	stejně,	ne-li	lépe	
po	celou	dobu	soutěže,	která	může	trvat	např.	v	případě	Salónu	
i	půl	roku.	A	vinař	musí	rovněž	počítat	s	tím,	že	pokud	se	dostane	
do	zmiňované	stovky,	bude	jeho	víno	k	dispozici	v	salonu	celý	rok,	
a	musí	 tedy	garantovat	požadované	množství	vyrobených	 lahví.	
Bylo	 by	 hloupé	 dostat	 víno	 do	 Salonu	 nebo	 s	 ním	 vyhrát	 jinou	
prestižní	soutěž,	a	pak	říct,	ale já	už	mám	poslední	dvě	bedny.	
	 Pro	velmi	malé	vinaře	tak	jsou	podmínky	ve	vyšších	soutě-
žích	někdy	odrazující	nebo	nesplnitelné,	a	tak	se	účastní	pouze	
menších	akcí	nebo	výstav.	Proto	můžeme	objevit	výborné	víno	
i	tam,	kde	nemají	ani	jednu	medaili,	prostě	proto,	že	to	není	je-
jich	ambicí.	Je	nutné	podotknout,	že	pokud	v	obchodě	či	vinotéce	
narazíte	na	víno	s	medailí,	nemusí	to	automaticky	znamenat	zá-
ruku	bezchybné	kvality.	Víno	je	totiž	živý	organismus	a	neustále	

se	vyvíjí.	Důležité	jsou	tedy	např.	skladovací	
podmínky	a	péče	prodejce.	Taktéž	se	liší	úrov-
ně	soutěží,	které	medaile	udělují.	 Jedny	 jsou	
přísnější,	jiné	benevolentnější.	Je	to	složitější.

Co degustátor na víně hodnotí? 
	 U	 každého	 soutěžního	 vzorku	 degustátor	
sleduje	deset parametrů:	dva	na	vzhled	–	či-
rost	a	vzhled	mimo	čirost,	tři	na	vůni	–	inten-
zita,	čistota	(pachy)	a	harmonie	(soulad	vůní),	
čtyři	na	chuť	–	intenzita	(výraznost	chuti),	čis-
tota	chutě,	harmonie	chutí	(zda	použitá	tech-

nologie	vínu	pomohla	nebo	ho	poškodila)	a	perzistence	(dochuť)	
a	závěrečný	parametr	celkový dojem.	Každý	parametr	má	své	
bodové	rozhraní	a	jejich	součet	tvoří	celkové	body	daného	vína.	

Jak soutěžní hodnocení probíhá, aby bylo objektivní a přesné? 
	 Soutěžní	hodnocení	postupuje	podle	předem	známých	pravi-
del	a	kolektivně	v	komisích	v	pěti	degustátorech.	Počet	komisí	
záleží	 na	 velikosti	 soutěže	 čili	 počtu	 přihlášených	 vín.	 Na	 za-
čátku	proběhne	tzv.	kalibrační	vzorek	–	stejné	víno	pro	všechny	
komise,	které	všichni	individuálně	obodují.	Ideální	výsledek	je,	
že	 jsou	 všechny	 komise	 v	 přijatelném	 bodovém	 rozpětí,	 např.	
plus	minus	dva	body.	Tím	se	tzv.	nastaví	laťka	dané	soutěže.	
	 Poté	 už	 probíhá	 hodnocení	 v	 jednotlivých	 komisích.	 I	 když	
jsou	v	soutěžích	stovky	vzorků,	na	jednu	komisi	připadá	většinou	
maximálně	45	vín.	V	rámci	komise	nejprve	každý	degustátor	bo-
duje	vzorek	sám za sebe.	Za	účelem	hodnocení	má	každý	při-
dělen	tablet	s	hodnoticím	softwarem.	Během	bodování	se	spolu	
degustátoři	neradí	ani	spolu	nekomunikují.	Předseda	komise	má	
u	sebe	 tzv.	mastertablet,	kde	se	hodnocení	shromažďují	a	prů-
měrují.	Až	se	u	něj	sejdou	body	od	všech	degustátorů	v	„jeho“	
komisi,	 může	 otevřít	 diskusi.	 Ta	 je	 zpravidla	 namístě,	 když	 je	
u	hodnocení	daného	vína	velké	bodové	rozpětí.	Každý	degustátor	
by	měl	umět	své	body	obhájit.	Prosté	konstatování	 „mě	 to	ne-
chutnalo“	nebo	naopak	„je	to	super“	není	argument.	Je	třeba	po-
psat,	jaké	konkrétní	klady	či	zápory	vedly	hodnotitele	k	daným	
bodům.	Síla	argumentů	přitom	může	ostatní	přimět	k	tomu,	aby	
se	nad	daným	vínem	 ještě	 zamysleli.	Hodnocení	 je	pak	možné	
ještě	upravit,	i	když	ne	výrazně,	neboť	tím	by	hodnotitel	popřel	
sám	sebe.	Poté	předseda	hodnocení	uzavře	a	jde	se	na	další	víno.	
Hodnocení	jednoho	vzorku	trvá	přibližně	dvě	až	tři	minuty.	
	 Hodnocení	vín	se	provádí	na	stobodové	stupnici	s	tím,	že	se	
v	drtivé	většině	pohybujeme	od	70	do	100	b.	Od	70	do	76	bodů	
se	obvykle	uvádí	detekovaná	vada	(přesířené,	oxidativní,	myši-
na,	po	plísni,	netypické	stárnutí	apod.),	77–81	má	víno	většinou	
nějaký	zjevný	nedostatek,	82–85	je	víno	průměrné,	86–90	víno	
nadprůměrné	a	nad	90	bodů	víno	mimořádné.	

Jak se cítí degustátor na soutěži po osmdesáti vzorcích? Jak se mění 
jeho nahlížení na běžnou konzumaci vína? A jaký je rozdíl mezi de-
gustátorem a someliérem? O tom zase příště.

životní styl

NA SKleNIčKu S deGuSTáTOrem II.
o vinařských soutěžích a Způsobu hodnocení vín

Vladimír Vecheta
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životní styl

Poslední	z	křížovek	soutěžního	cyklu	letošního	roku	věnovaného	tišnovským	podnikatelům	z	období	mezi	světovými	válkami	je	zde.	
Obsahem	1.	tajenky	je	jako	vždy	jméno	a	příjmení	majitele	firmy,	kterou	dobový	katalog	představoval	mimo	jiné	těmito	slovy:	Majitel 
závodu se narodil v roce 1889 v Ivanovicích na Hané, kde se také vyučil svému oboru. Později pracoval až do roku 1927 jako	
(viz 2. tajenka)	v Německu, Dánsku a Polsku. Poté založil v Tišnově vlastní závod, který se dnes těší nejlepší pověsti v celém 
kraji, neboť je po všech stránkách plně na výši doby.

FIrmY A žIVNOSTNícI prVNí repuBlIKY (10)
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 1. prosince 2021.	Jména	výherců	budou	oznámena	na	závěr	celého	seriálu	v	lednovém	čísle	ročníku	2022.
Správná	řešení	z	minulého	čísla	–	1.	tajenka:	Jaroslav Fogl,	2.	tajenka:	forma potrvá i do budoucna.
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	 V	prvé	řadě	bych	chtěl	opravdu	poděkovat	
všem,	 kteří	 se	 dostali	 v	 čtení	 Tišnovských	
novin	až	na	tuto	bohem	zapomenutou	stranu.	

Přes	všechny	ty	důležité	kauzy	z	Trnce	a	okolí,	historii	hezky	se-
řazenou	našimi	ochránci	tradic,	sportovní	úspěchy	našich	žáků	
a	žákyň,	srovnání	našich	dětí	podle	známek	a	bodových	ohodno-
cení,	přes	kulturní	frontu	plnou	zajímavých	koncertů	a	vystou-
pení	až	k	té	naší	popelce	IT	technologiím.	Opravdu	si	vážím	kaž-
dého	člověka,	který	je	zvídavý	a	chce	si	rozšířit	rozhled	i	mimo	
výše	zmiňované	aktivity.

Školství
	 Na	základní	škole	jsem	se	učil	mnoho	předmětů	a	věcí,	kte-
ré	mě	moc	nebraly.	Jako	Erbenova	hororová	„Kytice“,	hudebka	
–	 zpěv	mi	 opravdu	nešel,	 občanská	nauka	připomínající	 spíše	
agitaci	než	 výchovu	v	 sebevědomého	občana	a	mnoho	dalších	
úžasných	 věcí.	Na	moji	 otázku,	 proč	 se	mám	učit	 zrovna	 tyto	
věci,	mi	bylo	odpovídáno	vždy	stejně:	„Abys	měl	v	životě	větší	
rozhled.“	Rozhled	se	mi	hodil	a	hodí.
	 Uplynulo	třicet	pět	let	a	svět	se	změnil	k	nepoznání.	Ne	že	by	
Erben	napsal	„Kytici	2“,	ale	hlavně	v	rozvoji	výpočetní	techniky.	
IT	technologie	jsou	naprosto	všude:	pračky,	vysavače,	auta,	mo-
bilní	telefony,	elektrárny,	vlaky,	internet,	sociální	sítě	atd.	Vše	
je	řízeno	programy	a	elektronikou.	Všechny	tyto	moderní	věci	
bychom	měli	umět	aspoň	smysluplně	používat,	protože	rozumět	
jim	již	není	v	moci	jednoho	jedince.
	 Co	se	ovšem	moc	nezměnilo,	je	naše	školství.	V	novém	světě	
bude	opravdu	velká	potřeba	po	lidech	s	rozhledem.	Ovšem	ten	
rozhled	bude	muset	být	širší	hlavně	směrem	k	používání	moder-
ních	technologií.	Doba,	kdy	stačilo	ovládat	tužku	a	papír	už	je	
pryč.	Opravdu	nerozumím,	proč	je	na	ZŠ	výuka	IT	dána	do	šes-
té	třídy	a	v	sedmé,	osmé,	deváté	není	nic.	Asi	je	důležitější	větný	
rozbor	na	úrovni	Ústavu	pro	jazyk	český?	Místo	aby	se	zvětšoval	
onen	pomyslný	široký	 rozhled	 (hlavně	v	 technických	oborech,	
právním	povědomí,	financích),	přidává	se	v	tom	stávajícím	stále	

více	informací	do	hloubky.	Škola	nás	nenaučí,	jak	funguje	stát,	
jak	se	počítají	daně,	jak	rozumně	investovat	svoje	peníze	(spoře-
ní	v	bance	vede	pouze	ke	ztrátě	hodnoty),	jak	se	právně	bránit,	
jak	fungují	peníze.	Bohužel	to	nespadá	do	schváleného	rozhledu	
ve	školství.	Proč	to	tak	je,	si	chytřejší	čtenář	domyslí	sám	a	tře-
ba	bude	vyvíjet	tlak	na	změnu	k	lepšímu.

Moderní technologie v běžném životě
	 Ve	svých	prvních	článcích	jsem	se	snažil	vám	předat	náhled,	
jak	 přemýšlet	 nad	 používáním	 moderních	 technologií,	 hlavně	
z	pohledu	zabezpečení	vašeho	soukromí.	
	 Zneužití	soukromých	dat	o	našem	chování	a	jednání	v	obcho-
dě	a	byznysu	je	tak	lákavé	a	výnosné,	že	není	moc	společností,	
co	odolají	pokušení	je	získávat	a	dále	prodávat.	Mezi	ty,	co	je	
opravdu	 sbírají	 a	 prodávají,	 si	 pamatujte	 především	 veškeré	
sociální	sítě	(Facebook/Meta),	vyhledávače	jako	Google/Alpha-
bet.	 Vy	 jste	 jejich	 zbožím	 a	 zároveň	 jste	 snadno	 ovlivnitelní,	
protože	o	 vás	vědí	 více,	než	 jste	ochotni	 si	 připustit.	Osvěta,	
jak	se	tomu	bránit,	je	zatím	přijímána	spíše	jako	zbytečný	ná-
klad.	Nepočítejte,	že	nějaká	společnost	ochrání	vaše	soukromá	
data.	Ochránit	si	je	musíte	především	sami,	a	to	tím,	že	je	nebu-
dete	strkat	každému,	kdo	vám	dá	výměnou	něco	zdarma.	Žádné	
zdarma	neexistuje.

Rozloučení
	 V	příštím	roce	už	v	Tišnovských	novinách	publikovat	nebudu,	
protože	jsem	přesunul	svoje	volnočasové	aktivity	trošku	jiným	
směrem.	Založili	jsme	s	kamarádem	spolek,	který	se	chce	věno-
vat	osvětě	pro	uživatele	zařízení	od	firmy	Apple.	Ano,	to	jsou	ty	
strašně	předražené	krámy,	jak	to	dost	lidí	vnímá.	Nicméně	jsou	
to	už	skoro	jediné	krámy,	kde	si	platíte	za	opravdové	soukromí	
bez	špehování	pomocí	aplikací,	Facebooku	a	dalších	vykuků.
	 Pokud	byste	se	chtěli	o	Applu	a	jeho	filozofii	dozvědět	více,	
můžete	nás	navštívit	 na	některém	z	našich	pořádaných	 setká-
ní.	Detailnější	informace	najdete	na	našich	webových	stánkách	
appleklub.cz.
	 Mějte	se	fajn	a	pamatujte,	v	byznysu	a	politice	se	vás	vždy	
vyplatí	špehovat!

životní styl

zAmYŠleNí NAd VYužíVáNím mOderNícH TecHNOlOGIí
Petr Plíšek
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vzpomínka na Setkání
S karlem krylem v tišnově
Miroslav Pavlík

	 K	těm	šťastným	náhodám	mého	života	patřilo	neplánova-
né	setkání	s	písničkářem	a	básníkem	Karlem	Krylem.	Psal	
se	rok	1993	a	v	létě	se	konal	v	tišnovském	letním	kině	fol-
kový	festival.	Tu	sobotu	28.	srpna	z	důvodu	konání	festivalu	
byla	uzavřena	hospůdka	u	letního	kina.	Byla	to	naše	domov-
ská	hospoda,	kde	jsme	se	s	kamarády	pravidelně	scházeli.	
Protože	jsme	byli	štamgasty	a	dobře	se	znali	s	personálem,	
mohli	jsme	také	toho	dne	zasednout	k	našemu	stolu.	
	 Hudba	z	amfiteátru	byla	slyšet	až	v	 lokále,	kam	občas	
přišel	někdo	z	účinkujících	svlažit	v	tom	horku	hrdlo.	Na-
jednou	se	u	prostředního	stolu	objevil	Karel	Kryl	s	kytarou	
a	neznámou	krasavicí,	se	kterou	vášnivě	diskutoval	a	brn-
kal	tiše	na	kytaru.	Dáma	posléze	odešla	a	Karel,	vědom	si	
toho,	 že	ho	pozorujeme,	obrátil	 se	k	našemu	stolu.	Vypa-
dal	dost	vzrušeně.	„Přátelé, teď vám zahraji písničku, která 
je zakázána hrát i na Svobodné Evropě. Vašek to zařídil.“	Pár	
akordů	a	začal	zpívat:	
 Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou:
 ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou.
 Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce,
 a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce.
 Demokracie zavládla, zpívá nám Gott i Walda,
 zbaštíme sóju bez sádla u strejdy McDonalda.
 Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem,
 pod střechou velký partaje se u koryta sejdem. 

	 Těch	slok	bylo	několik.	Písničku	jsme	neznali,	ale	když	
dozpíval,	řekl:	„Jste mezi prvními, kdo ji slyšeli.“	Pochopitel-
ně	od	nás	sklidil	velký	potlesk	a	dovolili	jsme	si	ho	pozvat	
k	našemu	stolu.	Pozvání	k	naší	radosti	přijal	a	ve	svém	vy-
právění	 byl	 velmi	 sdílný.	 Nechali	 jsme	 dokonce	 spadnout	
první	pěnu,	 jak	 jsme	poslouchali.	Karel	Kryl	byl	malé	po-
stavy,	ale	velká	osobnost	a	svým	vystupováním	docela	oby-
čejný	a	skromný	člověk.	Během	našeho	povídání	jsme	také	
zjistili,	že	jsme	vrstevníci.	
	 Když	se	poněkud	setmělo,	přišel	pořadatel,	aby	se	při-
pravil	na	vystoupení.	„Přátelé, pokud tady ještě budete, rád 
se vrátím. Bylo mně s váma dobře.“	Tak	 jsme	se	přesunuli	
ke	stolu	na	terasu	a	vyslechli	si	jeho	vystoupení.	A	jak	slí-
bil,	když	se	vymanil	z	hloučku	obdivovatelů,	vrátil	se	k	nám.	
Ptali	jsme	se	na	mnohé	a	Karel	Kryl	ochotně	odpovídal.	Byli	
jsme	zřejmě	naladěni	na	stejné	struně.	
	 Slíbil	 jsem	 mu,	 že	 napíšu	 pár	 řádků,	 abych	 mu	 připo-
menul	tento	večer.	Na	kousek	papíru,	který	utrhl	z	nějaké	
modré	obálky,	napsal	svoji	adresu.	Poté	se	s	námi	rozloučil	
svým	šibalským	úsměvem.	„Nebojte, já své názory jen tak ne-
měním. Vím, co vím.“	Adresu,	kterou	mi	tehdy	napsal,	ucho-
vávám	dodnes	jako	vzácnou	relikvii.	
	 Dne	3.	března	1994	Karel	Kryl	v	Mnichově	zemřel.	Zů-
staly	jen	krásné	vzpomínky.	A	písnička,	kterou	nám	tehdy	
zpíval,	dosud	nikde	nevyšla.	Přesto	dodnes	vidím	jeho	jiskr-
né	oči	a	mladistvý	úsměv.

Z připravované knihy Tišnovské úsměvy, redakčně kráceno

životní styl

Z novinek:
Francke Venca Jan: Sám sobě psem
Zážitky	ryzí	z	extrémních	krizí.	Sbírka	netra-
dičních	 a	 často	 mrazivých	 zážitků	 extrém-
ního	 sportovce	 Jana	 „Vency“	 Franckeho.	
„Černá	 a	 mrazivá	 yukonská	 noc.	 Teploměr	
ukazuje	–40	°C	a	klesl	by	 ještě	níže.	 Jsem	
fyzicky	 i	psychicky	na	dně.	Všude,	kam	se	
podívám,	jsou	stopy	vlků.	Slyším,	jak	vyjou,	
a	 když	 omylem	 zasvítím	 čelovkou	 do	 lesa,	

vidím	spousty	svítících	očí,	které	na	mě	upřeně	hledí.	Prý	úto-
čí	jen	na	slabého	jedince.	Jenže	já	jsem	jedinec	a	momentálně	
sakra	zesláblý…“	Možná,	že	i	vám	bude	při	čtení	zima,	budou	
vás	bolet	nohy	a	začnete	mít	halucinace.	Ale	rozhodně	se	i	za-
smějete.	

Pospíšilová, Zuzana: Do třetice
Říká	se	do	 třetice	všeho	dobrého…	Trojka	
je	totiž	v	pohádkovém	světě	magické	číslo.	
Vzpomeňte	 na	 tři	 zlaté	 vlasy	 děda	 Vševě-
da,	 tři	 sudičky,	 tři	 úkoly,	 které	 musí	 princ	
splnit,	 aby	 získal	 vytouženou	 princeznu…	
A	mohli	bychom	ještě	pokračovat.	Ale	aby-
chom	 potkali	 magickou	 trojici,	 nemusíme	
nutně	do	pohádky.	Co	třeba	prarodiče,	rodi-

če	a	děti?	Když	spolu	umějí	vycházet,	je	to	přece	taky	pohádka.	
A	právě	o	nich	a	pro	ně	jsou	nové	pohádky	Zuzany	Pospíšilové,	
určené	ke	společnému	čtení	všech	tří	generací.

Stojí za přečtení:
Schaler, Karen: Jak si zamilovat Vánoce
Trojnásobná	držitelka	Ceny	Emmy	americká	
autorka	Karen	Schaler	přichází	s	oddecho-
vým	příběhem	z	období	Vánoc.	Vánoce	jsou	
pro	 Emmii	 Sandersovou	 jedním	 slovem…	
láska.	 Miluje	 na	 nich	 úplně	 všechno:	 třpy-
tivé	 ozdoby,	 blikající	 světýlka,	 voňavé	 per-
níčky	a	zelené	jmelí,	ale	hlavně	možnost	být	
se	svými	blízkými.	O	Vánocích	si	prostě	při-
padá	jako	lepší	verze	sebe	sama.	Jen	kdyby	

tak	dokázala	probudit	vánoční	náladu	 i	ve	svém	příteli!	 Jenže	
její	 plán	 už	 od	 samého	 začátku	 vychází	 trochu	 jinak,	 než	 byl	
zamýšlen...

Šinkovský, Martin:
Vincent a Bóďa.
Tajemství Hraničního lesa
Skřítek	 Vincent	 potřebuje	 znova	 Bóďovu	
pomoc.	 Tentokrát	 Bóďu	 a	 jeho	 kamarádku	
Lotku	 čeká	 pořádné	 zimní	 dobrodružství	
na	sněhu.	Vypraví	se	totiž	spolu	s	Vincentem	
ke	Králickému	Sněžníku,	do	tajemného	Hra-
ničního	 lesa.	 Právě	 tam	 totiž	 zmizely	 sudy	

s	vzácným	borůvkovým	vínem	i	Darek,	Vincentův	známý.	Souvisí	
jejich	zmizení	nějak?	A	je	pravda,	že	v	Hraničním	lese	žijí	kou-
zelné	bytosti?	Bóďa	s	Lotkou	se	o	tom	přesvědčí	na	vlastní	oči…

měStSká knihovna tišnov
doporučuje
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	 Je	 neděle,	 půl	 osmé	 večer.	 Se	 svým	
kolem	 a	 několika	 brašnami	 nasedám	
na	 vlak,	 který	 jede	 až	 do	 Splitu,	 ale	 já	
jsem	 nakonec	 trochu	 vyměkl	 a	 vysed-
nu	 už	 v	 Rijece.	 Teda	 do	 té	 se	 s	 kolem	
nedá	dojet,	a	 tak	má	cesta	vlakem	kon-
čí	 ve	 vnitrozemí	 v	 Ogulinu,	 asi	 100	km	
od	Rijeky.	Je	to	jen	jeden	den	cesty	navíc.	
Vlak	 jede	 celou	 noc,	 v	 lůžkovém	 kupé	
mě	v	noci	vyruší	jen	chorvatská	hraniční	
policie,	rychle	zkontroluje	pasy	a	pak	mě	
zase	 nechá	 spát.	 Ono	 se	 teda	 moc	 spát	
nedá	a	ráno	se	probudím	nějaký	nachla-
zený,	 což	 na	 náladě	 nepřidá.	 Trošku	 to	
spraví	ranní	čaj	a	makovec,	který	si	vezu	
z	domu.
	 Do	 Ogulinu	 jsme	 přijeli	 s	 hodinovým	
zpožděním,	 hustě	 prší	 a	 je	 šest	 stupňů	
nad	nulou.	Oblíkám	všechno,	co	 jsem	si	
nabalil	 na	 alpské	 etapy,	 a	 pomalu	 vyrá-
žím	k	moři.	Po	půl	hodině	jsem	úplně	pro-
močený,	naštěstí	aspoň	tašky	vypadají,	že	
drží	a	nepromoknou.	Řidiči	jsou	shovíva-
ví,	někteří	na	mě	troubí	na	pozdrav,	nebo	
možná	jen	vyjadřují	soucit.	Nebýt	té	zimy,	
tak	je	to	docela	hezká	vyjížďka,	ale	těch	
šest	 stupňů,	 déšť	 a	 vítr	 není	 úplně	 to,	
co	 jsem	si	 první	 den	představoval.	Vím,	
že	 když	 se	 přehoupnu	 přes	 horský	 ma-
siv,	tak	bude	všechno	lepší,	a	tak	pomalu	

ukrajuju	kilometry.	Kolem	poledne	 začí-
ná	teplota	pomalu	stoupat,	a	když	přesta-
ne	pršet	a	GPS	ukazuje	krásných	12	°C,	
je	 vyhráno.	 Do	 Rijeky	 a	 mého	 prvního	
tábora	 dojíždím	 v	 pět	 večer,	 po	 120	km	
a	 1	 800	 metrech	 převýšení.	 Zasloužené	
koupání	v	moři,	večeře	a	pak	už	jen	usí-
nám	pět	metrů	od	moře.	Je	to	nádhera!

Plánování cesty,
komoot a nedostatek převodů
	 Co	 jde	dolů,	musí	pak	 zase	nahoru	–	
kempování	 u	 moře	 má	 tuhle	 drobnou	
nevýhodu.	 Trasy	 plánuju	 přes	 aplikaci	
komoot.com,	ale	trochu	mě	to	tentokrát	
vypeklo.	 Na	 začátku	 jsem	 použil	 profil	
„Bicycle	touring“,	který	mě	táhne	i	přes	
nezpevněné	 cesty,	 místy	 pěšiny.	 To	 je	
všechno	 celkem	 v	 pohodě,	 někdy	 teda	
musím	sesednout,	ale	není	to	nic	hrozné-
ho.	Co	je	horší,	je	místy	stoupání,	když	za-
čne	navigace	ukazovat	23	%,	tak	je	to	tro-
chu	blbé.	A	to	mám	relativně	lehké	kolo	
a	malý	náklad,	po	cestě	potkávám	spous-
tu	cyklistů	na	těžších	kolech	s	brašnami	
všude,	kam	se	jen	dají	připnout	–	nevím,	
jak	by	se	jim	tyhle	kopce	stoupaly.	Chví-
li	zvažuji,	že	udělám	mírné	úpravy	mého	
kola,	abych	kopce	zvládl,	ale	nakonec	se	
spíš	přikloním	k	přeplánování	trasy	a	vy-
nechání	 některých	 alpských	 průsmyků.	
Ty	si	holt	nechám	na	jindy.	Postupně	vy-
stoupám	po	kamenité	cestě	do	800	metrů	
nad	mořem,	počasí	přeje	a	já	po	140	km	
a	celkově	1	700	výškových	metrech	pře-
jedu	Slovinsko	a	dojedu	do	Itálie,	mé	mi-
lované	země.	Byl	to	dlouhý	den,	v	sedm	
večer	 po	 pizze	 dojedu	 do	 kempu,	 tak	
akorát	na	západ	slunce.	Další	dva	dny	se	
napojím	na	„Ciclovia	Alpe	Adria“,	což	je	
nová	cyklostezka	místy	vedoucí	po	staré	
železniční	 trati,	která	se	 táhne	z	Alp	až	
k	moři.	Po	cestě	potkávám	spoustu	cyk-
listů,	bohužel	všechny	v	opačném	směru,	
a	 tak	 mi	 nezbývá	 než	 se	 ponořit	 do	 po-
slechu	podcastů	a	pomaličku	stoupat	až	
k	rakouským	hranicím.

Cesta z jihu na sever, výbava
	 Tyhle	cesty	z	jihu	na	sever	nebo	opač-
ně	 mají	 trochu	 nevýhodu	 v	 tom,	 že	 se	
dost	výrazně	mění	počasí.	To	jsme	pozna-
li	na	naší	minulé	cestě	Anglií,	kdy	na	jihu	
bylo	příjemných	22	°C	a	na	severu	Skot-

ska	skoro	mrzlo.	Nabalil	jsem	teda	tříse-
zonní	spacák,	letní	i	zimní	dresy	a	kalho-
ty	a	návleky	na	boty.	Vyplatilo	se	to,	ráno	
bývaly	i	jen	dva	stupně.	Taky	jsem	dlouho	
zvažoval,	 jestli	 brát	 vařič,	 ale	 udělat	 si	
ráno	teplý	čaj	nebo	kaši	je	k	nezaplacení.
	 Pokud	na	cestě	má	být	 aspoň	 trochu	
sluníčka,	 nemá	 smysl	 brát	 moc	 „sad“	
oblečení.	Všechno	se	dá	proprat	a	na	slu-
níčku	usušit,	 takže	stačí	brát	vše	maxi-
málně	dvakrát,	cokoli	navíc	se	zbytečně	
proveze.
	 Do	 své	 výbavy	 jsem	 ještě	 přidal	 dy-
namo	 od	 SON,	 bohužel	 nefungovalo	 op-
timálně,	a	tak	jsem	byl	odkázaný	na	po-
werbanku.

Covid a cestování na kole
	 Cestování	na	kole	v	době	covidu	není	
úplně	 jednoduché,	na	oficiálních	hranič-
ních	 přejezdech	 kontrolují	 covid	 pasy	
a	na	„transit“	to	člověk	neukecá.	(Já	jsem	
se	 chystal	 takhle	 ukecat	 Slovinsko,	 ale	
naštěstí	to	nebylo	třeba.)	V	rámci	pláno-
vání	 trasy	 jsem	 volil	 vesměs	 nehlídané	
přechody,	 abych	 se	 vyhnul	 případnému	
popotahování	 s	 hraniční	 policií.	 Místo	
toho	jsem	si	musel	vystoupat	pár	stovek	
výškových	metrů	krásnou	krajinou.
	 Další	 komplikací	 může	 být	 ubytování	
a	stravování.	V	Itálii	se	člověk	bez	covid	
pasu	 nenají	 vevnitř,	 na	 to	 je	 dobré	 my-
slet.	 Taky	 ubytování	 mělo	 kontrolovat	

NA KOle z cHOrVATSKA dOmů
Martin Banas

Spaní pět metrů od moře.

Po cestě se dá najít spousta ovoce.
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	 Malá	kopaná	navázala	v	právě	ukončené	sezoně	na	sportovní	
tradice	Šerkovic	(lední	hokej,	nohejbal,	pétanque)	a	zaznamena-
la	výrazný	úspěch.	A	 to	 rovnou	dvojnásobný.	Obě	 její	družstva	
zvítězila	ve	svých	soutěžích	–	ligách	malé	kopané	–	a	postoupila.
	 Družstvo	 A	 vedené	 Jiřím	 Pavlíčkem	 do	 nejvyšší	 1.	 ligy	
a	B	družstvo	složené	převážně	ze	šerkovických	hráčů	pod	vede-
ním	Vojtěcha	Tauše	do	ligy	čtvrté.

	 Malá	kopaná	se	v	Šerkovicích	začala	hrát	v	roce	2000,	v	roce	
2001	byl	založen	oddíl,	který	přihlásil	tým	do	soutěží	v	okresu	
Blansko.	Našel	vyhovující	zázemí	ve	sportovním	areálu	u	Besén-
ku	a	podporu	obce.
	 Od	samých	počátků	před	dvaceti	lety	do	současnosti	je	hlav-
ním	iniciátorem	dění	kolem	malé	kopané	Květoslav	Tesař,	který	
je	společně	s	Alešem	Tesařem	i	historicky	nejúspěšnějším	střel-
cem	klubu	(s	více	než	sto	brankami).
	 Za	více	než	dvě	desetiletí	existence	malé	kopané	v	Šerkovi-
cích	prošlo	družstvy	desítky	hráčů	místních	a	z	blízkého	okolí.
	 Co	 na	 závěr?	 Přejme	 šerkovické	 malé	 kopané	 nejen	 zda-
řilé	 doplňování	 týmů	 o	 mladé	 hráče	 místní	 i	 z	 blízkého	 okolí,	
ale	i	udržení	tradice	tohoto	sportu	do	dalších	sezon.
	 Oběma	družstvům	úspěšnou	reprezentaci	šerkovického	spor-
tu	v	sezoně	jaro–podzim	2022.

platnost	 covid	 pasu,	 ale	 s	 tím	 jsem	 se	
osobně	nesetkal.	Test	zdarma	se	dá	v	Itá-
lii	sehnat	u	červeného	kříže,	za	poplatek	
pak	 v	 lékárnách.	 Trochu	 striktnější	 je	
Rakousko,	 kde	 covid	 pasy	 v	 ubytování	
kontrolují.	Někde	to	řeší,	jinde	ne,	ale	já	
si	test	raději	udělal.	Pro	zahraniční	hosty	
jsou	testy	zdarma	a	síť	testovacích	míst	
je	v	současné	době	docela	hustá.

Závěr a tipy
	 Cesta	 byla	 naplánovaná	 na	 osm	 dní	
(980	km),	nakonec	bych	ji	zajel	za	sedm,	
ale	 pátý	 den	 mě	 bohužel	 začala	 tahat	
achilovka	a	nemohl	jsem	dál	šlapat.	Tak-
že	šestý	den	jsem	se	jen	pomalu	přesunul	
na	vlak	(60	km)	směr	Vídeň–Brno	a	byl	
za	tři	hodiny	doma.
	 Co	bych	udělal	příště	jinak?	Asi	mi	ten	
koncept	spaní	ve	stanu	na	divoko	po	ce-
lodenní	jízdě	přijde	moc	spartanský,	ono	
navíc	je	spaní	na	divoko	ve	spoustě	zemí	
zakázané,	 a	 tak	 je	 třeba	 kemp	 rozbalit,	
až	když	se	stmívá.	Poslední	dva	dny	jsem	
si	zařídil	ubytování	v	penzionu	a	ta	rege-
nerace	v	posteli	 je	na	úplně	 jiné	úrovni.	

Bez	 kempovacího	 vybavení	 bych	 taky	
ušetřil	nejmíň	čtyři	kila	váhy	kola	a	mohl	
vyjet	i	prudší	kopce	bez	risku	případného	

přetížení	kolen.	Má	další	cesta	bude	nej-
spíš	okolo	Islandu,	ale	na	to	si	s	přichá-
zející	zimou	budu	muset	chvíli	počkat.

ŠerKOVIcKá mAlá KOpANá 2021
dvojnásobný Úspěch ke 20. výročí oddílu

Miroslav Randuch

Šerkovický tým malé kopané. Foto: Lukáš Herman

Stanování pod dálničním mostem.

Tišnovské noviny vcelku i po článcích

najdete také na www.tisnovskenoviny.cz
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	 Ke	konci	října	měly	
dohrány	 své	 soutěže	

všechny	 týmy	 Amatérského	 fotbalového	
klubu	Tišnov.	Jak	si	během	podzimní	čás-
ti	vedly?	Jejich	výkony	zhodnotil	Štěpán 
Pilný,	předseda	klubu.	

Dvě předešlé sezony byly rozehrány, ani 
jedna nebyla nedokončena. Tu letošní, 
respektive její podzimní část se aktuál-
ně dohrát podařilo. Jak jste coby předse-
da klubu spokojen s jednotlivými týmy?
Co	se	týká	mužů,	tak	jsme	v	létě	posílili	
o	čtyři	nové	hráče.	I	když	jsme	očekávali,	
že	 bychom	mohli	 hrát	 v	 té	 naší	 krajské	
soutěži	někde	v	čele,	někde	nahoře,	bohu-
žel	se	to	výsledkově	nepotvrdilo.	Zejmé-
na	start	se	nám	úplně	nevydařil,	dokonce	
jsme	se	krčili	snad	i	na	posledním	místě.	
Naštěstí	 kluci	 zabrali,	 herně	 se	 sehráli.	

Bylo	 vidět,	 že	 mají	 nějaké	 tréninkové	
manko	po	covidu,	to	teď	dohnali	a	už	se	
tabulkou	posouváme	nahoru.	Zvládli	i	po-
slední	zápas,	takže	jsme	skončili	v	polo-
vině	tabulky,	na	sedmém	místě.	

Jak dopadly další týmy hrající pod AFK 
Tišnov?
Výsledky	 u	 přípravek,	 tam	 se	 to	 v	 pod-
statě	ani	 tak	nebere.	U	nich	 je	důležité,	
že	se	děti	hýbou,	trénují,	hrají	a	že	je	to	
baví.	U	mladších	žáků	a	mladšího	doros-
tu	máme	výsledky	relativně	dobré,	kluci	
hrají	proti	svým	vrstevníkům.	U	starších	
žáků	 a	 staršího	 dorostu	 jsou	 výsledky	
horší.	 Důvodem	 je	 to,	 že	 tyto	 kategorie	
musí	hrát	mladší	kluci,	 tudíž	hrají	proti	
starším	hráčům.	Přesto,	že	herně	nepro-
padají,	výsledkově	tam	zatím	nejsou.	

Areál na Ostrovci prošel modernizací 
za miliony, jak si fotbalisté na nové zá-
zemí „zvykají“?
Areál	byl	slavnostně	otevřen	v	září	loňské-
ho	roku	za	přítomnosti	hejtmana	Jihomo-
ravského	kraje	a	starosty	Tišnova.	Bohu-
žel	kvůli	koronaviru	jsme	ho	záhy	museli	
zase	zavřít.	Přesto,	že	jsme	později	tréno-
vali	ve	skupinkách,	tak	de	facto	nové	kabi-
ny	jsme	vůbec	nevyužívali.	Začali	jsme	je	
používat	až	na	jaře	letošního	roku.	
Měli	jsme	trochu	obavy	z	toho,	co	korona-
virová	pauza	udělá	s	dětmi,	 jestli	 se	nám	

vrátí	zpátky	na	hřiště,	jestli	budou	chtít	ješ-
tě	sportovat.	Sice	pár	kluků	skončilo,	ale	
během	zářijového	náboru	jsme	přijali	pade-
sát	až	šedesát	nových	dětí,	 takže	v	rámci	
přípravy,	a	sezony	vůbec,	máme	v	tuto	chví-
li	naplněny	kategorie	předpřípravky,	mlad-
ších	 a	 starších	 přípravek,	 někde	dokonce	
dvojmo	 A	 a	 B,	 mladších	 a	 starších	 žáků,	
mladších	a	starších	dorostenců	i	mužů.

AFK Tišnov hostil začátkem října 
na svých hřištích meziokresní turnaj. 
Tedy i fotbalovému svazu se areál 
na Ostrovci líbí...
Svaz	 už	 nám	 avizoval,	 že	 by	 tady	 chtěl	
udělat	školení	trenérů,	popř.	i	nějaké	dal-
ší	aktivity.	Takže	o	nový	areál	v	Tišnově	
je	zájem	a	doufám,	že	bude	využitý	nejen	
tišnovskými	fotbalisty,	ale	i	kluby	z	okolí	
a	v	neposlední	řadě	také	již	zmiňovaným	
fotbalovým	svazem.	

Máte v klubu nějaké novinky?
Aktuálně	 jsme	si	podali	žádost	na	svaz,	
chceme	se	stát	 tréninkovým	střediskem	
mládeže.	Podmínky	splňujeme.	Do	konce	
roku	bychom	měli	vědět,	zda	jsme	licenci	
dostali,	nebo	ne.	Chceme	trenérům	nabíd-
nout	kvalitnější	podmínky	pro	trénink.	
Zároveň	 teď	 máme	 trenérskou	 gólman-
skou	 školu;	 brankáři	 starší	 přípravky	
a	žáků	mohou	docházet	na	speciální	tré-
ninky	gólmanů.	
A	do	třetice,	AFK	Tišnov	oslaví	v	příštím	
roce	110	let.	Chystáme	na	jaře	udělat	vel-
kou	oslavu	tohoto	výročí.

sport

FOTBAlISTÉ zAKONčIlI pOdzImNí čáST SOuTěží
Zlata Ptáčková

Štěpán Pilný. Foto: archiv TTV

Ze zápasu se Slovanem. Foto: archiv TTV

Klub Z V R P S B P+ P-

1. TJ	Rajhradice 13 10 3 0 36:13 33 0 0

2. TJ	Čechie	Zastávka 13 9 2 2 53:12 29 0 0

3. TJ	Viktoria	Želešice 13 9 1 3 34:25 28 0 0

4. FK	Kunštát 13 7 3 3 36:22 24 0 0

5. FK	Zbraslav 13 7 2 4 28:25 23 0 0

6. RAFK 13 5 4 4 22:21 19 0 0

7. AFK	Tišnov 13 5 2 6 30:24 17 0 0

8. SK	Slatina 13 5 2 6 16:20 17 0 0

9. SK	Žebětín 13 4 2 7 19:33 14 0 0

10. TJ	Sokol	Novosedly 13 3 3 7 25:35 12 0 0

11. FC	Slovan	Brno 13 3 2 8 22:36 11 0 0

12. SK	Vojkovice 13 3 2 8 18:43 11 0 0

13. Sokol	Dobšice 13 2 3 8 18:35 9 0 0

14. FC	Soběšice 13 1 5 7 17:30 8 0 0

reportáž najdete
na Tišnovské televizi
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TRÉNINKY MINITENISU
a nová spolupráce se školkou
	 V	zimní	sezóně	probíhají	tréninky	MI-
NITENISU	v	hale	SSK	na	ulici	Drbalova.	
Je	 to	 z	 kapacitních	 důvodů,	 protože	 na-
fukovací	 hala	na	Ostrovci	 nestačí	 počtu	
zájemců	o	tenis.	Trénink	začíná	vždy	roz-
cvičkou	a	různými	všestrannými	pohybo-
vými	soutěžemi.	Následně	se	děti	vrhnou	
pod	dohledem	našich	trenérů	a	trenérek	
do	základní	 tenisové	přípravy.	Zkouší	 si	
hru	s	raketou	a	tenisovými	míčky,	které	
jsou	 vyrobeny	 právě	 pro	 účely	 minite-
nisu.	Ten	 se	hraje	 na	 zkráceném	dvorci	
přes	 nižší	 síť.	 Na	 závěr	 každého	 trénin-
ku	si	opět	děti	zasoutěží	při	hrách	(např.	
známé	„Rybičky,	lovte	se“).	Pro	nejmenší	
děti	by	měl	být	sport	především	zábavou.	
Dítě	se	v	tomto	věku	rozvíjí	a	roste.	U	nás	
v	SK	Tenis	Tišnov	věříme,	že	děti	musíte	
pro	 sport	 nejprve	 nadchnout,	 udržet	 je	
v	pohybu	a	následně	rozvíjet	jejich	vlohy.	
Právě	touto	postupnou	cestou	již	řadu	let	
vychováváme	úspěšné	tenisty	a	tenistky,	
kteří	 prošli	 naší	 tenisovou	 školkou,	 mi-
nitenisovým	a	babytenisovým	družstvem,	
a	 dále	 přes	 mladší	 žáky	 až	 do	 dorostu	
a	kategorie	dospělých.	Pro	letošní	zimní	
sezónu	 je	 kapacita	 minitenisu	 naplněná	
(42	dětí).	Ostatní	děti	od	babytenisu	(8–9	
let)	a	starší	využívají	prostoru	dvou	dvor-
ců	v	nafukovací	hale	na	Ostrovci.
	 Náš	klub	také	nabídl	prostor	v	nafuko-
vací	hale	pro	sportování	dětí	z	MŠ	U	Hum-
polky.	 Prozatím	 jednou	 za	 čtrnáct	 dní	 se	
jim	věnují	trenéři	klubu	v	dopoledních	ho-

dinách	a	rozvíjí	v	dětech	všestrannou	spor-
tovní	průpravu.	V	těchto	hodinách	se	děti	
nevěnují	tolik	minitenisu,	ale	spíše	rozvíjí	
a	zdokonalují	pohybové	návyky	na	sporto-
višti,	kterým	MŠ	nedisponuje.	Nafukovací	
hala	 je	 ve	 školce	po	 celé	dopoledne	plně	
k	dispozici	a	děti	mají	i	v	zimních	měsících	
možnost	 pohybu.	 Díky	 dlouholeté	 spolu-
práci	 klubu	 s	 městem	 mají	 děti	 hodiny	
v	 hale	 včetně	 trenérů	 zdarma.	 SK	 Tenis	
Tišnov	 chce	 tímto	 projektem	 nabídnout	
možnost	sportování	dětem	a	využít	tak	po-
tenciál	sportovního	areálu	na	Ostrovci.

Krajský halový přebor žen v Tišnově
	 Víkend	 6.–8.	 11.	 patřil	 v	 nafukova-
cí	 hale	 na	 Ostrovci	 ženskému	 tenisu.	
Na	krajský	halový	přebor	přijelo	šestnáct	
účastnic,	 ty	měly	možnost	bojovat	o	po-
stup	na	Halové	mistrovství	ČR	v	Milovi-
cích.	První	kolo	nepřineslo	žádné	překva-
pení,	 ale	 k	 vidění	 byl	 velice	 vyrovnaný	
zápas	mezi	Viktorií	 Židelovou	a	Emmou	
Dvořáčkovou	7/5,	5/7	a	1/6.	Čtvrtfinálo-
vé	 zápasy	 nepřinesly	 nic	 dramatického,	
a	tak	se	v	semifinále	utkaly	nejprve	Sára	
Šimonová	 s	 Emmou	 Dvořáčkovou	 (obě	
ŽLTC	Brno),	kde	byla	lepší	hráčkou	Dvo-
řáčková	 a	 zaslouženě	 zvítězila	 6/2,	 6/2.	
Druhé	semifinále	bylo	podstatně	zajíma-
vější	a	také	velice	vyrovnané.	Simona	Wi-
rglerová	(TK	Znojmo)	a	Natálie	Řezníčko-
vá	(TK	Kunštát)	jsou	výborné	kamarádky	
a	 velice	 dobře	 svoji	 hru	 znají.	 Společně	
také	 nastupují	 v	 soutěži	 družstev	 v	 ka-
tegorii	dorostu,	kde	 reprezentují	SK	Te-

nis	Tišnov.	V	prvním	setu	poměrně	lehce	
zvítězila	Natálie	6/1.	Druhý	set	se	dostal	
až	do	stavu	6/6,	kdy	musela	rozhodnout	
zkrácená	 hra.	 V	 té	 byla	 Simona	 o	 něco	
lepší,	a	 tak	následoval	 třetí	set.	Natálie	
vedla	 4/1,	 ale	 ve	 vyrovnaném	 zápase,	
který	byl	pro	obě	hráčky	fyzicky	náročný,	
dostala	křeče.	Ani	po	pauze	na	ošetření	
se	nedokázala	Natálka	do	zápasu	naplno	
vrátit	a	byla	omezená	pohybem.	Simona	
tak	otočila	průběh	zápasu	a	zvítězila	6/4.	
Po	nutné	pauze	po	vyčerpávajícím	utká-
ní	 nastoupila	 Simona	 Wirglerová	 proti	
Emmě	Dvořáčkové	do	finálového	utkání.	
Emma	 v	 prvním	 setu	 zvítězila	 6/4,	 ale	
poté	se	karta	obrátila	a	Simona	vyrovnala	
poměr	setů	na	1/1	výsledkem	6/1.	Ve	tře-
tím	setu	vedla	Simona	3/1,	ale	docházely	
jí	síly	a	Emma	přestala	dělat	nevynucené	
chyby.	Ve	vyrovnaném	utkání	plném	zvra-
tů	 a	 krásných	 výměn	 nakonec	 zvítězila	
Emma	 Dvořáčková	 6/4,	 1/6	 a	 6/3	 a	 za-
slouženě	 získala	 titul	 přebornice	 kraje.	
Zajistila	 si	 tak	účast	na	Mistrovství	ČR	
v	Milovicích	ve	dnech	15.–21.	11.	2021.
	 V	soutěži	čtyřher	nastoupilo	šest	párů.	
Do	 finálového	 utkání	 postoupily	 dvojice	
Simona	 Wirglerová,	 Natálie	 Řezníčková	
a	Sára	Šimonová	s	Isabellou	Temenugov.	
Poměrem	6/1,	6/3	zvítězila	Simona	s	Na-
tálií.	 Za	 krásné	 ceny	 děkujeme	 Jihomo-
ravskému	tenisovému	svazu.

sport

TIŠNOVŠTí TeNISTÉ A TeNISTKY Válí
Zdeněk Kunický

Finalistky krajského přeboru Emma Dvořáč-
ková a Simona Wirglerová.

Foto: Zdeněk Kunický

Minitenis v hale SSK. Foto: archiv SK Tenis Tišnov
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MARIÁNSKY� SLOUP

náměstí Komenského, Tišnov
	 V	 pol.	 19.	 století	 přišel	 do	 Tišno-
va	 významný	 moravský	 sochař Josef 
Břenek,	 aby	 zde	 u	 příležitosti	 cyrilo-
metodějského	 jubilejního	 roku	 1863	
vytvořil	 jedno	ze	svých	vrcholných	děl	
–	mariánský sloup na Dolním rynku.	
Břenek,	hranický	rodák,	žák	brněnské-
ho	sochaře	Benedikta	Edeleho	a	vídeň-
ského	 akademika	 Franze	 Kässmanna,	
působil	 většinu	 svého	 života	 v	 Brně.	
Od	 60.	 let	 19.	 století	 spojil	 svůj	 život	
s	Tišnovem	a	Předklášteřím.
	 Sloup,	 schematicky	 zakreslený	
na	Vokounově	vedutě,	krášlil	městečko	
uprostřed	 nynějšího	 náměstí	 Komen-
ského	už	po	celé	období	baroka.	Podle	
dobového	popisu	tvořil	architekturu	pů-
vodního	 barokního	 sloupu	 podstavec,	
na	 němž	 stály	 sochy	 svatého	 Josefa,	
Rocha,	Šebestiána,	Floriána	a	Václava,	
a	na	vrcholu	sloupu	byla	umístěna	so-

cha	 Immaculaty,	 tj.	Panny	Marie.	 Jed-
ním	z	mála	pozůstatků	je	restaurovaná	
socha	sv.	Rocha,	dnes	ve	sbírkách	Pod-
horáckého	muzea	v	Předklášteří.	
	 Patrně	špatný	stav	stávajícího	slou-
pu,	 z	 něhož	 dle	 dobových	 záznamů	
zůstalo	 pouze	 torzo	 soch	 doplněných	
křížem,	 vedl	 k	 jeho	 nahrazení	 novým 
mariánským sloupem	 u	 příležitosti	
tisíciletého	 výročí	 příchodu	 věrozvěs-
tů	Cyrila	a	Metoděje	na	Moravu.	Nový	
sloup,	vybudovaný	na	náklad	obce,	aba-

tyše	Gabriely	z	kláštera	v	Marienthalu	
a	 zbožných	 farníků,	 byl	 vztyčen	 v	 ju-
bilejním	 roce	 1863.	 Celý	 projekt	 stál	
2	500	zlatých,	z	toho	800	zlatých	zapla-
tila	městská	rada.
	 Kompozicí	se	sloup	vrací	k	typu	raně	
barokních	sloupů	s	neorenesanční	a	ne-
obarokní	inspirací.	Sloup	tvoří	mohutný	
hranolový	 sokl	 s	 nárožními	 osazenými	
sochami	 svatých	 Cyrila, Metoděje, 
Floriána a Václava	v	životní	velikosti.	
Na	soklu	spočívá	stylobat	s	chronogra-
my	a	znakem	města,	na	něm	je	vztyčen	
štíhlý	 sloup	 zakončený	 hlavicí.	 Na	 vr-
cholku	 stojí	 socha	 Immaculaty	 v	 tra-
dičním	 ikonografickém	 pojetí	 –	 na	 ze-
měkouli	s	hadem,	svatozáří	kolem	hlavy	
a	zlatou	plaménkovou	aureolou	za	zády.	
Soubor	 soch	 světců	 doplňuje	 nevelká	
jeskyně	 vyhloubená	 do	 soklu,	 v	 níž	 je	
uložena	socha	spící	svaté	Rosalie.	
	 Mariánský	sloup	v	Tišnově	je	pova-
žován	 za	 jedno	 z	 posledních	 velkých	
sochařských	děl	tohoto	typu	na	Mora-
vě	a	svou	originalitou	si	vydobyl	přední	
místo	 v	 dějinách	 sakrálních	 sochař-
ských	památek	19.	století.

LAŽÁNECKY� PRALES
SLUNNÁ 

Přírodní rezervace
	 Přírodní	rezervace	Slunná	je	zbytek	
původního	jedlobukového lesa prales-
ního charakteru	 s	 výskytem	 chráně-
ných	rostlin	v	podrostu.	Nejmohutnější	
buky	dosahují	výšky	až	kolem	40	met-
rů	s	průměry	kmenů	při	zemi	více	než	
jednoho	 metru.	 Stáří	 stromů	 se	 odha-
duje	na	200	let.	Na	Brněnsku	jde	o	jedi-
né	území	s	touto	původní	pralesovitou	
strukturou.
	 Prales	se	rozkládá	na	prudkém	sva-
hu	 údolí Maršovského potoka	 (Mar-
šovský	 žleb)	 severně	 od	 obce	 Lažán-
ky	 v	 okrese	 Brno-venkov.	 Nachází	 se	
v	 místních	 lokalitách	 Javor	 a	 Roviny.	
Území	patří	geomorfologicky	k	Deblín-
ské	 vrchovině.	 Plocha	 je	 spravována	
Lesy	města	Brna.	
	 Důvodem	 ochrany	 je	 ekosystém 
starého listnatého lesa,	 tvořený	
původními	 bukovými	 porosty	 místy	

pralesovitého	 charakteru,	 které	 jsou	
významným	 refugiem	 pro	 hnízdění 
ptactva	 a	 poskytují	 zázemí	 pro	 celou	
řadu	 vzácných a chráněných druhů 
rostlin.	Ve	stromovém	patru	dominuje	
buk	lesní	(Fagus sylvatica),	místy	je	za-
stoupená	lípa	malolistá	(Tilia cordata),	
habr	 obecný	 (Carpinus betulus),	 javor	
mléč	 (Acer platanoides)	 a	 klen	 (Acer 
pseudoplatanus)	 a	 jasan	 ztepilý	 (Fraxi-
nud excelsior).
	 V	 bylinném	 patru	 jsou	 zastoupeny	
bažanka	vytrvalá	(Mercurialis perennis),	
brambořík nachový	 (Cyclamen purpu-
rascens),	 hrachor	 jarní	 (Lathyrus ver-
nus),	korálice	trojklaná	(Corallorhiza tri-
fida),	 kruštík modrofialový (Epipactis 

purpurata),	kyčelnice	devítilistá	(Denta-
ria enneaphyllos),	okrotice dlouholistá	
(Cephalanthera longifolia),	 pryšec	 man-
dloňovitý	 (Tithymalus amygdaloides),	
samorostlík	 klasnatý	 (Actaea spicata),	
svízel	vonný	(Galium odoratum)	a	žinda-
va	evropská	(Sanicula eurapaea).
	 Ptáky	zastupuje	lejsek	bělokrký	(Fi-
cedula albicollis)	a	holub doupňák	(Co-
lumba oenas).	
	 Přírodní	 rezervace	 Slunná	 byla	 vy-
hlášena	 1. července 1985	 a	 nově	
potvrzena	15.	listopadu	2011.	Její	plo-
cha	 byla	 rozšířena	 z	 původních	 5	 ha	
na	současných	15,67 ha.	Rezervace	je	
ponechaná	 svému	 přirozenému	 vývoji.	
Její	podobu	v	minulých	letech	narušily	
silné	větrné	kalamity,	proto	je	nejstarší	
část	oplocena,	aby	tamní	stromy	neniči-
la	zvěř	a	les	se	rychleji	obnovil.
	 Rezervací	samotnou	turistická	znač-
ka	neprochází,	lze	se	k	ní	dostat	z	turi-
stického	rozcestí	Pravková.	
	 Lokalitě	 Slunná	 je	 věnován	 6.	 díl	
televizního	 seriálu	 Příroda	 Tišnovska	
natočeného	 v	 roce	2006	 s	 doc.	 Janem	
Lacinou	 Tišnovskou	 televizí:	 https://
youtu.be/6xY3VRKG-Ic.	
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KAM v Tišnově zobrazuje pouze akce zadané a uveřejněné organizátory do data uzávěrky na portálu Kultura v Tišnově a okolí – www.kulturatisnov.cz.

Datum Čas Akce Místo Organizuje

1. 9. 2021
– 30. 6. 2022

Lovci perel Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

21. 11. 17.00–19.00 Jana Ondráková Orator, Lažánky 41 Kafé – Restaurant – Galerie

22. 11. 18.00–19.30
Sebehodnota jako klíč 
ke spokojenému životu

Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro 
BALANCE INSTITUT

BALANCE INSTITUT, z. s.

24. 11. 13.00–14.30 Otevřená Kreativní laboratoř Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

24. 11. 15.00–16.30 Otevřená Kreativní laboratoř Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

24. 11. 15.00–16.20
Písničky ze starých časů
– Prší...

Penzion, knihovna, Králova 1742, 
Tišnov

deTOX

26. 11. 14.00–17.00 Adventní čtení a tvoření Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

27. 11. 14.00–18.00 Chanuka v Lomnici Židovské náměstí, Lomnice LSDA Lomnice

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

8. 12. 15.00–16.20
Písničky ze starých časů
– Ve dvou se to lépe táhne

Penzion, knihovna, Králova 1742, 
Tišnov

deTOX

12. 12. 16.00–18.00 Kočárky a hračky mého dětství Podhorácké muzeum Podhorácké muzeum

15. 12. 19.30–21.00
Pavel Šporcl
– Vánoce na modrých houslích

Sokolovna Tišnov, Drbalova 274 MěKS Tišnov

26. 12. 16.30–17.30
Štěpánský koncert
– Tišnovský komorní orchestr

kostel sv. Václava, Tišnov MěKS Tišnov

27. 12. 17.00–18.00 Živý betlém nám. Míru, Tišnov MěKS Tišnov

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

17. 10. 2021 – 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

11. 12. 2021 – 13. 2. 2022 Takový byl Tišnov – fotografie z 80. a 90. let 20. století Podhorácké muzeum

KAm V TIŠNOVě přehled akcí v Tišnově a okolí

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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KNIžNí KlubíK pRO baTOláTKa:
O VáNOčNích příbĚzích
1. 12. 2021 v 10 hodin
Městská knihovna Tišnov
Oddělení pro děti a mládež

Blíží se Vánoce – pro mnohé rodiče svátky ab-
solutního vypětí a stresu. Jak je ustát? Také vám 
poradíme, jaké knížky darovat dvouletým dětem 
pod stromeček. A těšte se i na ryze vánoční po-
hádku o sněhuláku Hulákovi doplněnou o další 
pohádkové tvoření! Přihlásit se můžete přes od-
kaz, který najdete na webu knihovny: www.mktis-
nov.cz/s-knizkou-do-zivota. Akce je vhodná pro 
děti od 1 roku do 2 let. Vstupné: zdarma

STředečNí OTeVřeNá KReaTIVNí 
labORaTOř
1., 8., 15., 22. 12. 2021,
13.00–17.00 hodin
Městská knihovna Tišnov
Oddělení pro děti a mládež

Přijďte si hrát a programovat. V knihovně na vás 
čekají Ozoboti, Bee-Boti, virtuální realita, mBot 
Ranger a také Otto – malý robůtek, se kterým 
si poradí úplně každý, bez ohledu na předchozí 
zkušenosti s elektronikou nebo programováním. 
Kdo bude chtít, může si na řezacím plotru vytvo-
řit vánoční přáníčko. Přihlášku k účasti naleznete 
na webu knihovny: www.mktisnov.cz/kreativni-
-laborator. Registrace je nutná předem! Vstupné: 
zdarma

MIKuláŠSKá beSídKa
2. 12. 2021, 10.00–11.00 hodin
Rc Studánka, Tišnov

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

adVeNTNí čTeNí a TVOřeNí II.
3. 12. 2021, 14.00–17.00 hodin
Městská knihovna Tišnov
Oddělení pro děti a mládež

Hledáte laskavé vánoční čtení pro celou rodinu? 
Máme pro vás tip: Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána 
a my. Vtipným vypravěčem ryze vánočních pří-
běhů je malý kluk, jehož spolužáci mají neotřelá 
příjmení… Přijďte si je poslechnout! Malé děti 
si vystřihnou a vyzdobí mikulášskou botu, vět-
ší si vyrobí andělskou kapsičku na dopisy pro 
Ježíška. A jako bonus od nás všechny děti zís-
kají předtištěný dopis pro Ježíška – s krásnou 
vánoční ilustrací oblíbené autorky dětských 
knih Andrey Popprové! Čtení začíná v 16 hodin, 
ale půjčit si knihy nebo tvořit mohou děti už dří-
ve. Vstupné: zdarma

uRŠula KluKOVá 
4. 12. 2021, od 18.00 hodin
Kulturní dům, železné

Srdečně zveme na zábavný pořad „Úsměvy Ur-
šuly Klukové s písničkami Pepy Štrosse“. Jak již 
název napovídá, půjde o setkání s českou hereč-
kou Uršulou Klukovou, kterou svým hudebním 
vystoupením bude doprovázet písničkář Pepa 
Štross. Vstupenky v předprodeji budou k dostá-
ní od 10. 11. 2021 za 220 Kč na Obecním úřadě 
v Železném v úředních hodinách. 

pRINcOVé JSOu Na dRaKa S MI-
KuláŠSKOu NadílKOu
5. 12. 2021, od 15.00 hodin
Sokolovna Tišnov

Přijďte s dětmi na veselou pohádku. Zazpíváme si 
společně písničky pánů Svěráka a Uhlíře. A na-
konec možná přijde i Mikuláš se svojí družinou. 
Čerti vzkazují, že letos mají pytlů dost pro všech-
ny. Andělé mají košíky plné dobrot a za pěknou 
básničku vás určitě odmění. 

KNIžNí KlubíK pRO MIMINKa:
O VáNOčNích příbĚzích
8. 12. 2021, 10.00 hodin
Městská knihovna Tišnov
Oddělení pro děti a mládež

Blíží se Vánoce – pro mnohé rodiče svátky ab-
solutního vypětí a stresu. Jak je ustát? Také vám 
poradíme, jaké knížky darovat ročním dětem pod 
stromeček. A těšte se na ryze vánoční pohádku 
o vánočce, která se dala pojistit proti připálení! 
Přihlásit se můžete přes odkaz, který najdete 
na webu knihovny: www.mktisnov.cz/s-knizkou-
-do-zivota. Akce je vhodná pro děti do 1 roku. 
Vstupné: zdarma

TaJeMSTVí STaRé baMbITKy 2
9. 12. 2021, 18.00 hodin
11., 12. a 19. 12. 2021,
17.00 hodin
Kino Svratka, Tišnov

Volné pokračování jedné z nejúspěšnějších do-
mácích pohádek posledního desetiletí. V novém 
příběhu se vrátí loupežník Karaba, jeho dcera 
Anička s princem Jakubem a jejich dcerou Jo-
hankou, ale i vykukové Ferenc a Lorenc. Aby 
dobro znovu zvítězilo, k tomu je třeba chytrost, 
přátelství a smělé srdce...

Relaxace a IMaGINace
9. 12. 2021, 18.30–20.00 hod.
Rc Studánka, Tišnov

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

adVeNTNí čTeNí a TVOřeNí III.
10. 12. 2021, 14.00–17.00 hod.
Městská knihovna Tišnov
Oddělení pro děti a mládež

Poslechněte si pohádku o huse Líze, která se vy-
pravila do světa, aby našla tu nejkrásnější hvězdu 
na vánoční stromeček… Příběh světově proslu-
lého českého výtvarníka Petra Horáčka opět do-
plníme o pohádkové tvoření. Tentokrát budeme 
stříhat, lepit, skládat a malovat doslova hvězdné 
přáníčko pro maminku k Vánocům. Čtení začíná 
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v 16 hodin, ale půjčit si knihy nebo tvořit mohou 
děti už dříve. Vstupné: zdarma

O SNĚhOVé KRálOVNĚ
11. 12. 2021, 9.00–11.00 hodin
Galerie Josefa Jambora
brněnská 475, Tišnov

Vánoční výtvarná dílna pro děti od 3 do 13 let. 
Tvoření se zimní královnou! Dostaneš teplý čaj 
a společně se projdeme příběhem na motivy 
Sněhové královny od Hanse Christiana Anderse-
na. Přijďte si vyzkoušet, co se stane, když dáme 
na papír inkoust a posypeme jej solí, nebo jak 
tvořit pomocí brčka a vzduchu.

VyŠla hVĚzda
11. 12. 2021, 14.00–17.00 hodin
Galerie Josefa Jambora
brněnská 475, Tišnov

Vánoční otevřený ateliér pro dospělé. Připravili 
jsme pro vás galerijní tvořivé dílny. Vyrobte si 
kouzelné, netradiční vánoční ozdoby z přírodnin, 
přáníčka ze vzácných papírů a hvězdy z korálků. 
Příspěvek na materiál je 50 Kč.

TIŠNOVSKé babIčKy čTOu dĚTeM
13. 12. 2021, 14.00–17.00 hodin
Městská knihovna Tišnov
Oddělení pro děti a mládež

Pořekadlo říká: „Lucie noci upije a dne nepřidá.“ 
Přijďte si poslechnout takřka pohádkový příběh 
o svaté Lucii, který připomíná, že se blíží nejkrat-
ší den v roce s nejdelší nocí. Pro libost oušek 
vašich dětí bude číst tišnovská babička. Čtení 
začíná v 16 hodin, ale půjčit si knihy nebo tvořit 
mohou děti už dříve. Vstupné: zdarma

pOSNídeJTe V KNIhOVNĚ S…
ditou Malečkovou a Janem Tylem
16. 12. 2021, v 8.30 hodin
Městská knihovna Tišnov
Oddělení pro dospělé

Co vše je dnes možné v ob-
lasti umělé inteligence? Do-
přejte si ranní šálek inspirace a sledujte v knihov-
ně on-line přednášku Dity Malečkové a Jana Tyla 
s názvem: AI – digitální lidé přicházejí. Bude pro 
vás připravena lehká snídaně. Vstupné: zdarma

SpIdeR-MaN: bez dOMOVa
16. a 19. 12. 2021, 19.30 hodin
Kino Svratka, Tišnov

Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena 
totožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již 
nedokáže oddělit svůj běžný život od riskantního 
života superhrdiny. Spider-Man požádá o pomoc 
Doctora Strange. Jenže tím rozpoutá nebezpečný 
chaos, jenž mu dá poznat, co to opravdu zname-
ná být Spider-Man.

adVeNTNí čTeNí a TVOřeNí IV.
17. 12. 2021, 14.00–17.00 hodin
Městská knihovna Tišnov
Oddělení pro děti a mládež

„Nevím, kdy začínají Vánoce jinde, ale u nás 
v Bullerbynu začínají Vánoce ten den, kdy se 
pečou perníčky,“ píše Astrid Lindgrenová v knize 
Děti z Bullerbynu. Její poetické i veselé příběhy 
s vánoční atmosférou potěší všechny čtenáře 
nejen v době předvánoční. Přijďte si je poslech-
nout! Vánoční příběh doplní poslední pohádkové 
tvoření – vyrobíme si roztomilé bambulky z vlny 
a knoflíků. Výtvory si pak můžete odnést domů 
a darovat je tomu, koho máte rádi. Čtení začíná 
v 16 hodin, ale půjčit si knihy nebo tvořit mohou 
děti už dříve. Vstupné: zdarma

zNáMí NezNáMí 
17. a 28. 12. 2021, 19.30 hodin
Kino Svratka, Tišnov

Hořkosladká komedie o partě českých a sloven-
ských přátel, kteří spolu slaví příchod Nového 
roku. Myslí si, že se velmi dobře znají, a napadne 
je dát na stůl všechny mobilní telefony, nahlas 
přečíst každou doručenou zprávu a každý přícho-
zí hovor dát na hlasitý odposlech. Tato zdánlivě 
nevinná hra má ovšem postupem času vážné dů-
sledky. Česká verze hitu Naprostí cizinci.

O Sexu přeVážNĚ NeVážNĚ 
19. 12. 2021, od 18.00 hodin
Kulturní dům, železné

Obec Železné zve všechny příznivce humoru 
(a sexu) na přednášku MUDr. Radima Uzla. 
Besedu (ne)jen o sexu, při které se vám pohne 
bránice, proloží svými písničkami a recitací Pepa 
Štross. Vstupenky v předprodeji budou k dostá-
ní od 10. 11. 2021 za 220 Kč na Obecním úřadě 
v Železném v úředních hodinách. 

MaTRIx ReSuRRecTIONS 
23. a 29. 12. 2021, 19.30 hodin
Kino Svratka, Tišnov

Dvacet let po událostech Matrix Revolutions žije 
Neo zdánlivě obyčejný život jako Thomas A. An-
derson v San Franciscu, kde mu jeho terapeut 

předepisuje modré pilulky. Ani on, ani Trinity se 
nepoznali. Morpheus mu však nabízí červenou 
pilulku a znovu otevírá svou mysl světu Matrixu.

žIVý beTléM
27. 12. 2021 od 17.00 hodin
nám. Míru, Tišnov

Nečekejte jen jesličky, u kterých stojí Svatá ro-
dina. Tenhle betlém si vychutnáte v živých ob-
razech, a to doslova. Až náměstím poletí anděl 
a bude Marii zvěstovat ono slavné poselství, až 
z balkónu radnice promluví lstivý Herodes, až 
kolem vás projde zástup andělů následujících 
hvězdu, až nahlédnete do jesliček a spatříte tam 
opravdové miminko, teprve tehdy pocítíte sílu 
tohoto dávného příběhu, který v Tišnově každo-
ročně ožívá.

NOVOROčNí VýbĚh a JóGa
1. 1. 2022 od 11.11 hodin
Inspiro, Riegrova 312, Tišnov

Tradiční Novoroční výběh na Klucaninu bude 
letos doplněn o lekci jógy s Veronikou z Jóga 
z Lesa. Pojďte se s námi protáhnout a začít nový 
rok sportem. Po doběhu nás čeká malé občerst-
vení. Více na www.vemolatraining.cz/vybeh.

TeRMíNy předNáŠeK
Městská knihovna Tišnov

Virtuální univerzita 3. věku:
Včelařský rok 14. 12.

Trénování paměti 7. a 21. 12.

univerzita volného času: Morava v době po-
sledních Přemyslovců 1. a 15. 12.

pROVOzNí dOba KNIhOVNy O VáNOcích
Vážení čtenáři, dovolujeme si vás upozornit, 
že od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude knihovna 
uzavřena. Těšíme se na vás v pondělí 3. ledna 
2022. Dospělé oddělení bude otevřené od 8 ho-
din do 18 hodin. V dětském oddělení vám bu-
deme k dispozici mezi 12. a 18. hodinou. Vaše 
knihovnice
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program Kina Svratka

prosinec
 číslo 12

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

UPOZORNĚNÍ – vstup do kina pouze při splnění platných 
protiepidemických opatření.

2.
čt

19.30 ReSIdeNT eVIl: PREMIÉRA
RaccOON cITy
USA/D | 107' | akční/horor | 15+ | 130 Kč | tit. 

4.
so

18.00 MIKuláŠSKé pROMíTáNí:
O čeRTOVI a JINé VáNOčNí pOhádKy
ČR | 63' | animovaný/pohádka | 150 Kč 

5.
ne

17.00 Tady hlídáMe My PREMIÉRA
ČR | 96' | komedie/rodinný | 130/110 Kč 

19.30 MachR Na 30 dNŮ PREMIÉRA
FR | 87' | komedie | 15+ | 130 Kč | dab. 

7.
út

17.00 deNíčeK MOdeRNíhO FOTRa BIO SENIOR
ČR | 101' | komedie | 70 Kč 

8.
st

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

9.
čt

18.00 TaJeMSTVí PREMIÉRA
STaRé baMbITKy 2
ČR | 100' | pohádka | 140/120 Kč 

10.
pá

19.30 VeNOM 2: caRNaGe přIchází 3D
USA | 98' | akční/sci-fi | 12+ | 150 Kč | dab. 

11.
so

17.00 TaJeMSTVí STaRé baMbITKy 2
ČR | 100' | pohádka | 140/120 Kč 

19.30 KlaN GuccI PREMIÉRA
USA | 164' | thriller/drama | 15+ | 130 Kč | tit. 

12.
ne

17.00 TaJeMSTVí STaRé baMbITKy 2
ČR | 100' | pohádka | 140/120 Kč 

19.30 Tady hlídáMe My
ČR | 96' | komedie/rodinný | 130/110 Kč 

16.
čt

19.30 SpIdeR-MaN: bez dOMOVa PREMIÉRA
USA | 149' | dobrodružný/sci-fi | 130/110 Kč | dab. 

17.
pá

19.30 zNáMí NezNáMí PREMIÉRA
ČR | 95' | komedie | 12+ | 140 Kč 

18.
so

17.00 MŮJ SOuSed TOTORO PREMIÉRA
JPN | 86' | animovaný/rodinný | 130/110 Kč | dab. 

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

19.
ne

17.00 TaJeMSTVí STaRé baMbITKy 2
ČR | 100' | pohádka | 140/120 Kč 

19.30 SpIdeR-MaN: bez dOMOVa
USA | 149' | dobrodružný/sci-fi | 130/110 Kč | dab. 

21.
út

19.30 ada FK
IS/SWE/PL | 106' | thriller/drama | 15+ |
100 Kč | tit. 

22.
st

19.30 KINGSMaN: pRVNí MISe PREMIÉRA
USA | 131' | akční/komedie | 15+ | 130 Kč | tit. 

23.
čt

19.30 MaTRIx ReSuRRecTIONS PREMIÉRA
USA | 148' | akční/sci-fi | 12+ | 140 Kč | tit. 

28.
út

19.30 zNáMí NezNáMí
ČR | 95' | komedie | 12+ | 140 Kč 

29.
st

19.30 MaTRIx ReSuRRecTIONS
USA | 148' | akční/sci-fi | 12+ | 140 Kč | tit. 

30.
čt

19.30 ŠŤaSTNý NOVý ROK 2 PREMIÉRA
ČR | komedie/romantický| 130/110 Kč 
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Hledáme nové
pracovníky

do ošetřovatelskéHo 
týmu!

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace
přijme na lůžkové oddělení

všeobecné a praktické sestry

do hlavního pracovního poměru (i na zkrácený úvazek), 
nebo na dohodu. Pozice je vhodná i pro absolventy.

Nabízíme:
• příspěvek na stravování
• příspěvek z FKSP
• 5 týdnů dovolené
• zdravotní volno

Plat podle platných tarifů (nařízení vlády 341/2017 Sb.)
Nástup možný ihned, nebo dle dohody.

Životopis zasílejte písemně na adresu:
Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace
Purkyňova 279, 666 13 Tišnov nebo na info@nemtisnov.cz

Bližší informace na personálním oddělení:
tel. 549 436 024, 724 587 400
nebo přímo u hlavní sestry nemocnice
p. Adriany Chocholáčové – tel. 549 436 033, 775 561 666
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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.





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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pěvecký sbor gymnázia tišnov


