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	 Milé	 dámy,	 vážení	 pánové,	 zdravím	
vás	 v	 čase	 předvánočním.	 Vloni	 se	 mé	
zamyšlení	 týkalo	 především	 epidemie	
koronaviru.	 A	 ačkoliv	 epidemiologic-
ká	 situace	 není	 příznivá	 (anebo	 právě	
proto),	nechci	vás	jí	nadmíru	zatěžovat.	
Pominout	ji	však	úplně	nelze,	neboť	ne-
radost	s	ní	spojená	na	nás	totiž	útočí	ze	
všech	stran.	Bráníme	se	jí,	ale	je	to	těž-
ké…	Především	mne	mrzí,	že	z	centrální	
úrovně	nejsou	jasně	nastavené	scénáře,	
které	 by	 bylo	 možné	 aplikovat,	 pokud	
nastane	 určitá	 situace.	 Za	 dobu	 trvání	
epidemie	jsme	prostě	mohli	být	chytřej-
ší	 a	 lépe	 připraveni	 na	 další	 vlny.	 O	 to	
víc	 jsem	 potěšen,	 že	 na	 místní	 úrovni	
a	v	rámci	našich	kompetencí	to	zvládáme	
dobře	a	statečně.	Vážím	si	práce	zdravot-
níků,	pracovníků	v	sociálních	službách,	
pedagogů,	místních	podnikatelů	i	všech,	
kterým	 současná	 situace	 ztěžuje	 jejich	
profesi.	Bojujeme	společně!
	 A	protože	čas	adventní,	vánoční	a	no-
voroční	by	měl	být	především	o	ohlédnu-
tí	se	za	uplynulým	rokem	a	také	o	roz-
jímání,	 laskavosti	 a	 naději,	 dovolte,	
abych	vám:
•	 	velmi	 poděkoval	 za	 dobrý	 skutek,	

který	 jsme	 letos	 společně	 udělali	
podporou	 obcí	 ničivě	 postižených	
tornádem.	 Mnozí	 z	 nás	 pomohli	
dobrovolnicky	 i	 finančně.	 Z	 rozpoč-
tu	 města	 zastupitelstvo	 uvolnilo	
500	000	Kč	pro	Mikulčice	a	vy	 jste	
dokázali	přispět	na	jejich	účet	téměř	
150	000	Kč.	Na	Patro	pubu	nad	Al-
bertem	proběhla	věcná	sbírka,	bistro	
„Chutě	zvu	Tě“	věnovalo	týdenní	vý-
těžek	 z	 prodané	 kávy,	 INSPIRO	 na-
bídlo	10	volných	míst	na	pobytových	
táborech,	 SK	 Tenis	 Tišnov	 věnoval	
třináct	 a	 půl	 tisíce	 ze	 startovného	

jednoho	 z	 turnajů	 obci	 Mikulčice.	
Naši	 dobrovolní	 hasiči	 třikrát	 vyjeli	
pomáhat	 na	 místo,	 pomohla	 i	 parta	
dobrovolníků	 z	 úřadu.	 Omlouvám	
se,	jistě	jsem	nevyjmenoval	všechny	
dobré	skutky…	Dvakrát	jsem	osobně	
navštívil	Mikulčice	–	mám	vyřídit	ve-
liké	uznání	za	naši	solidaritu.	Díky!

•	 	jako	 jedno	 z	 vánočních	 překvapení	
sdělil,	že	na	pozemku	naproti	benzi-
nové	stanici	byla	zahájena	stavba	ob-
chodního	domu	LIDL	(bližší	informa-
ce	naleznete	v	samostatném	článku)

•	 	poděkoval	za	trpělivost,	s	níž	snáší-
te	průvodní	 jevy	velkých	stavebních	
projektů	 (rekonstrukce	 ulic	 Riegro-
va	 a	 Černohorská,	 stavba	 smuteční	
síně,	 rekonstrukce	 letního	 kina),	
ale	i	jiných	zásahů	do	vašich	životů,	
které	přirozeně	jakákoliv	investice	či	
oprava	přináší

•	 	přinesl	 informaci	 o	 připravované	
Stezce	Jana	Laciny	na	Květnici,	kte-
rou	otevřeme	po	Novém	roce.	Její	po-
jmenování	 po	 významném	 rodákovi	
je	logické	a	patřičné

•	 	poděkoval	 také	 za	 to,	 pokud	 svým	
zodpovědným	 chováním	 (úklid	 nepo-
řádku,	zametání	či	odstranění	sněhu	
před	svým	domem)	přispíváte	k	tomu,	
aby	naše	město	bylo	útulnější.

	 Milí malí i velcí Tišnováci,	 přeji	
vám	 hezký	 zbytek	 letošního	 adventu,	
kouzelné	a	pohodové	Vánoce.	Do	příští-
ho	 roku	vám	přeji	 především	 to,	 co	 se	
nikde	 koupit	 nedá	 –	 dobrou	 orientaci	
v	 záplavě	 informací	a	dezinformací,	 co	
nejméně	 stresu,	 pokud	 možno	 žádné	
zdravotní	 patálie	 a	 především	 mnoho	
důvodů	k	radosti	ze	života.	

ŽIjeme Tu A BOjujeme SpOlečNě!
Jiří Dospíšil, starosta města



Bílý AdVeNTNí čAS 

Zvyky podzimu a adventního času se nám v letošním roce ne-
vyhýbají v tak velké míře, jako tomu bylo v roce loňském. Přes-
to bylo nutné řadu dlouhodobě připravovaných akcí opětovně 
odvolat. I tak přijel sv. Martin a záhy po něm první sníh ozdobil 
krajinu. Mnoho míst navštívil sv. Mikuláš s doprovodem. A mi-
lovníci bruslí zase mohou vyjet na kluziště na Smíškově. Ať tedy 
s námi zůstává naděje přicházejících Vánoc. (vv)

Fotografie: Josef Permedla, Vladimír Vecheta, Zlata Ptáčková 
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	 Vážení	Tišnováci,	zanedlouho	nastoupí	zim-
ní	období.	Martin	na	bílém	koni	sice	nepřijel,	
ale	aspoň	první	nadílku	sněhu	 jsme	si	mohli	
užít	na	konci	listopadu.	Bílá	zem	udělá	radost	
nejen	dětem,	ale	hlavně	těm,	kteří	nemají	pří-
liš	v	lásce	podzimní	šeď	těsně	před	zimou.	
	 První	 sníh	 ovšem	nemůže	 zastavit	 práce	
na	páteřních	komunikacích	Riegrova	a	Čer-
nohorská.	Objízdné	trasy	fungují,	a	to	i	díky	
vysoké	 dávce	 trpělivosti	 dotčených	 obyva-
tel.	Mile	mě	překvapilo,	že	jako	Tišnováci	si	
dokážeme	 ukousnout	 ze	 svého	 „komfortu“	
a	 po	 dobu	 důležitých	 staveb	 a	 rekonstruk-
cí	 se	 obrnit	 větší	 trpělivostí	 a	 hlavně	 vzá-
jemným	 pochopením.	 Díky	 za	 to.	 Bohužel	 nejsme	 schopni	 se	
na	této	akci	vyhnout	neplánovaným	dočasným	výpadkům	vody,	
elektřiny	či	internetu.	Některé	sítě	už	jsou	v	tak	špatném	sta-
vu,	 že	např.	při	výkopu	elektřiny	křížíte	vodovod,	který	začne	
prosakovat	 či	 protékat.	 Chtěl	 bych	 Vás	 touto	 cestou	 požádat,	
aktualizujte	si,	prosím,	telefonní	kontakty	u	svých	správců	sítí.	
Ti	jsou	díky	tomu	schopni	Vás	rychle	informovat	o	dané	situaci.	
A	pokud	tak	neučiní,	kontaktujte	je.
	 Jsem	velmi	rád,	že	se	s	předstihem	podařilo	„převléci	do	no-
vého	kabátu“	autobusovou	zastávku	na	Trnci	směr	Drásov.	Po-
sunutí	přechodu	pro	chodce	v	zatáčce	ulice	Cáhlovské	u	křižo-
vatky	Nádražní/Cáhlovská	 (PENNY	market),	které	 jsme	chtěli	
realizovat	letos,	bylo	z	důvodu	vysoké	ceny	posunuto	na	příští	
rok.	V	rozpočtu	2022	s	touto	akcí	počítáme.	S	odborníky	konzul-
tujeme	zbudování	dočasného	přechodu	pro	chodce	u	křižovatky	
Kukýrna/Polní,	a	pokud	toto	řešení	bude	technicky	možné,	tak	
jej	později	zbudujeme	i	natrvalo.	Ke	konci	roku	2022	nás	čeká	
ještě	 oprava	 křižovatky	 náměstí/Dvořáčkova/Riegrova,	 která	
bude	 o	 něco	 náročnější.	 Jistě	 jste	 si	 všimli	 vyvýšeného	 místa	
v	této	křižovatce.	Jde	o	tzv.	oddělovací	šachtu	z	roku	1973	o	roz-
měru	cca	4×4	m,	ve	které	dochází	při	velkých	přívalových	deš-
tích	k	možnosti	rozdělení	odtoku	kanalizace	na	dva	směry.	Jeden	
ústí	do	Dvořáčkovy	ulice	a	druhý	směr	vede	přes	náměstí	Míru.	
Bohužel	vrchní	část	není	v	dobrém	technickém	stavu,	proto	se	
v	současné	chvíli	řeší	její	obnova.	
	 Koncem	 listopadu	 jsme	 ve	 Svazku	 vodovodů	 a	 kanalizací	
Tišnovsko	(Svazek)	na	valné	hromadě	odsouhlasili	nové	Zása-
dy	financování	obnovy,	intenzifikace	a	rozvoje	vodohospodářské	
infrastruktury.	Svazek	se	bude	ze	svých	finančních	prostředků	
v	 příštích	 minimálně	 deseti	 letech	 věnovat	 spíše	 obnově	 než	
nové	výstavbě.	Je	to	logické,	neboť	za	posledních	deset	let	bylo	
vynaloženo	pouze	25	%	prostředků	Svazku	na	obnovu.	A	vzhle-
dem	k	tomu,	že	je	nutné	obnovit	v	nejbližší	době	vodohospodář-
skou	infrastrukturu	v	hodnotě	cca	1,3	mld.,	tak	jiná	možnost	ani	
nezbývá.	Nová	výstavba	se	samozřejmě	nezastaví,	ale	primárně	
se	o	tuto	část	budou	muset	postarat	investoři	či	příslušné	obce.	
Na	konci	tohoto	roku	se	připojují	k	novému	vodovodu	i	obyva-
telé	Pejškova.	Při	výkopech	hlavního	řadu	bylo	zjištěno,	v	 jak	
špatném	stavu	jsou	asfaltové	komunikace	a	jejich	podloží.	Pro-
to	počítáme	v	 rozpočtu	města	Tišnova	na	 rok	2022	s	částkou	

2	 300	 000	Kč	 na	 její	 opravu	 tzv.	 studenou	
recyklací.	 Tato	 metoda	 je	 zajímavá	 tím,	 že	
zpracovává	 materiály	 použité	 v	 původní	
skladbě	a	přidávají	se	dle	struktury	a	cha-
rakteru	 jen	pojiva	a	na	 závěr	přijde	 finální	
vrstva	nového	asfaltu.	V	Tišnově	je	to	první	
vlaštovka,	 tak	 uvidíme,	 jestli	 se	 nám	 tato	
metoda	 zalíbí	 a	 bude	 využitelná	 i	 v	 jiných	
částech	Tišnova.	Pokud	půjde	vše	podle	plá-
nu,	bude	oprava	dokončena	v	květnu	2022.
	 V	příštím	roce	bychom	chtěli	zrealizo-
vat	propojení	vodovodu	do	Hajánek	z	vodoje-
mu	v		Jamném,	který	je	již	na	svazkové	roz-
vody	napojen.	Realizací	této	akce	se	otvírá	

cesta	pro	další	fázi	zásobování	pitnou	vodou,	a	to	pro	místní	část	
„horní“	Hájek.	Zde	se	nacházejí	rozvody	vody	stavěné	„svépomo-
cí“	a	jejich	stav	se	pomalu	blíží	ke	konci	životnosti.	V	polovině	
příštího	roku	by	měl	být	dokončen	projekt	na	zvýšení	kapacity	
čistírny	odpadních	vod	(ČOV)	v	Březině	ze	stávajících	18	000	EO	
(ekvivalentních	obyvatel)	na	21	000	EO.	Pokud	dojde	k	dohodě	
o	 výši	 spolufinancování	 mezi	 obcemi,	 které	 jsou	 na	 tuto	 ČOV	
společně	s	Tišnovem	napojeny,	mohla	by	být	případná	realizace	
započata	již	v	roce	2023.	
	 Chtěl	bych	poděkovat	za	dobrou	práci	manažerce	místní	ak-
ční	skupiny	(MAS	Brána	Vysočiny)	PhDr.	Libuši	Beranové.	Pro	
místní	spolky,	organizace,	začínající	podnikatele	a	další	skupi-
ny	 vytváří	 společně	 s	kolektivem	 MASky	 spoustu	 příležitostí.	
V	 současné	 chvíli	 třeba	 sérii	 seznámení	 s	 místními	 lokálními	
podnikateli,	 jejich	produkty	a	oceněními.	Drobné	podnikání	 je	
stejně	důležité	pro	region	jako	to	velké.	A	platí	to	 i	obráceně.	
Pojďme	 proto	 společně	 v	 této	 nelehké	 době	 podpořit	 kvalitní	
podnikatele	a	živnostníky	v	našem	okolí	třeba	tím,	že	budeme	
primárně	nakupovat	jejich	produkty	a	služby.	Pokud	totiž	nena-
koupíme	u	místních,	může	se	nám	stát,	že	příště	budeme	muset	
nakupovat	o	30	kilometrů	dál	a	třeba	za	prací	dojíždět.	
	 Milí	Tišnováci,	dovolte	mi,	abych	Vám	na	závěr	popřál	krásné	
prožití	vánočních	svátků.	Ať	je	strávíte	v	klidu	a	pohodě	a	hlavně,	
pokud	to	jen	bude	trochu	možné,	za	účasti	všech	nejbližších	z	rodi-
ny,	přátel	a	kamarádů.	Přeji	Vám	hodně	zdraví	po	celý	rok	2022.

ze zápISNíKu míSTOSTArOSTY
Aleš Navrátil, místostarosta města
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Prodej bytu 4+1 na ul. KvětnicKá
	 Město	Tišnov	nabízí	k	prodeji	byt	o	velikosti	4+1	(v	prvním	
patře	 vpravo),	 92,03	 m2,	 do	 osobního	 vlastnictví.	 Bytový	 dům	
se	nachází	blízko	centra	města,	v	klidné	zóně	pod	horou	Květ-
nice,	jedná	se	o	byt	č.	1	na	ulici	Květnická	1723	v	Tišnově.	Byt	
je	zrekonstruovaný	v	roce	2013	(elektroinstalace,	bytové	jádro,	
vestavěná	kuchyňská	linka).
	 Prodej bytu proběhne obálkovou metodou, byt bude prodán 
nejvyšší nabídce,	minimální	nabídková	cena	musí	činit	částku	
4	400	000	Kč,	kupující	 je	dále	povinen	ke	kupní	 ceně	uhradit	
náklady	spojené	s	prodejem	(zbytkovou	část	fondu	oprav	ke	dni	
prodeje	bytu	–	k	31.	10.	2021	stav	45	779	Kč,	znalecký	posudek	
–	5	000	Kč	a	vklad	do	katastru	nemovitostí	2	000	Kč).	Více	infor-
mací	a	podmínky	prodeje	na	http://www.tisnov.cz/uredni-deska	
-	 Záměr	prodeje	 bytu	 č.	 1	na	ulici	Květnická	1723	v	Tišnově,	
vyhlášený	dne	8.	12.	2021,	v	aktualitách	na	webu	města	Tišnova	
nebo	na	e-mailu	katerina.smetanova@tisnov.cz.	
	 Předání	 bytu	 po	 podepsání	 kupní	 smlouvy,	 uhrazení	 kupní	
ceny	a	nákladů	spojených	s	prodejem,	zápisu	do	katastru	nemo-
vitostí.

Provoz sběrného dvora na Konci roKu 
	 Sběrný	dvůr	v	Tišnově	na	ulici	Wagnerova	1543	bude	uzavřen	
od	čtvrtka	23.	12.	do	soboty	25.	12.	(otevře	se	tedy	v	pondělí	
27.	12.)	a	uzavřený	bude	také	od	pátku	31.	12.	do	soboty	1.	1.	–	
otevře	se	tedy	v	pondělí	3.	1.	2022.

FinanČnÍ PoMoc obČanůM v souvislosti 
s náhlýM uKonČenÍM dodáveK energiÍ
	 Praktický	 návod	 pro	 občany	 s	 trvalým	 pobytem	 na	 Tišnov-
sku,	 kteří	 spadají	 do	 působnosti	 Úřadu	 práce	 Tišnov	 a	 Odbo-
ru	sociálních	věcí	MěÚ	Tišnov,	najdete	na	webu	města	Tišnova	

v	sekci	Aktuality	(19.	11.	2021).	Tento	materiál	byl	vypracován	
Úřadem	práce	Tišnov	a	Odborem	sociálních	věcí	MěÚ	Tišnov	dle	
informací	 dostupných	k	datu	19.	11.	 2021,	 a	 to	 poté,	 co	 byly	
ze	strany	Úřadu	práce	ČR	stanoveny	podmínky	poskytování	fi-
nanční	 pomoci	 lidem,	kteří	 se	 ocitli	 v	 obtížné	 finanční	 situaci	
v	důsledku	neočekávaného	ukončení	dodávek	elektřiny	a	plynu	
ze	strany	některých	dodavatelů	a	přechodem	na	tzv.	dodavatele	
poslední	instance.

jaK bezPeČně vyřÍdit vše Potřebné na MěÚ?
	 Žádáme	občany,	aby	v	zájmu	ochrany	vlastního	zdraví	i	zdra-
ví	 zaměstnanců	úřadu	pečlivě	 zvážili	 nutnost	 osobní	návštěvy	
městského	úřadu	a	přicházeli	pouze	v	nezbytných	záležitostech.	
Pro	rychlé	a	bezpečné	odbavení	na	městském	úřadě	doporučuje-
me	vždy	použít	rezervační	systém	(na	webu	města).
V	ostatních	případech	doporučujeme:
•	 s	úřadem	komunikovat	elektronickou	cestou
•	 	nutnou	 schůzku	 s	 pracovníkem	 MěÚ	 telefonicky	 domluvit	

předem
•	 využít	služeb	České	pošty
•	 	nebo	vkládat	svá	podání	do	schránky	na	rohové	budově	úřadu	

(nám.	Míru	346)

Provoz MěÚ tišnov na Konci roKu
	 Ve	čtvrtek	23.	prosince	a	v	pátek	31.	prosince	bude	Městský	
úřad	Tišnov	z	technických	důvodů	uzavřen.	Poslední	platby	kar-
tou	v	letošním	roce	budou	přijímány	ve	středu	29.	prosince.

Milostivé léto je šancÍ
rychle se zbavit eXeKuce
	 V	 období	 do	 28.	 ledna	 2022	 je	 zde	 mimořádná	 možnost,	
jak	může	dlužník	vyřídit	svůj	dluh,	který	má	vůči	veřejným	insti-
tucím	a	který	je	již	řešen	exekučně.	Je	totiž	možné,	aby	dlužník	
uhradil	 jen	 tzv.	 jistinu	a	poplatek	exekutorovi	 ve	výši	908	Kč.	
Exekuce	tak	bude	ukončena	a	dlužník	nebude	muset	platit	další	
náklady,	které	s	daným	dluhem	a	exekucí	souvisejí.
	 Pokud	bydlíte	v	Tišnově	a	jeho	okolí,	lze	se	obrátit	na	Porad-
nu	Porta	Oblastní	charity	Tišnov	(tel.	731	453	275	nebo	e-mail	
poradna@tisnov.charita.cz),	kde	můžete	získat	odbornou	pomoc	
ve	věci	 využití	 tzv.	Milostivého	 léta.	Stejně	 tak	můžete	 získat	
informace	a	praktickou	pomoc	v	dané	věci	na	Odboru	sociálních	
věcí	Městského	úřadu	Tišnov.

bio PoPelnice a KoMPostéry
	 Městu	Tišnov	se	podařilo	v	rámci	dotační	kampaně	nasklad-
nit	bio	popelnice	a	kompostéry.
	 Pokud	tedy	ještě	nevlastníte	nádobu	od	města	a	máte	zájem,	
prosím,	 obraťte	 se	 na	 Odbor	 správy	 majetku	 a	 komunálních	
služeb	s	žádostí.	Kontakt	osobně	–	Ing.	Ondřej	Vrtěl,	e-mailem	
ondrej.vrtel@tisnov.cz	nebo	telefonicky	549	439	862.

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

Prodej bytu na ulici Květnická 1723. Foto: archiv města
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Milí	čtenáři,

ohlédnu-li	se	zpět	za	rokem	2021,	jímá	mě	marnost	
nad	uplynulým	časem.	Koronavir	zapříčinil	mnoho	
zbytečných	ztrát	a	rozdělil	společnost.	Mnozí	z	nás	
ztratili	 blízkého	 člověka,	 téměř	 všech	 se	 dotkla	
ztráta	svobod,	ztráta	normálního	života.
Blížící	 se	 Vánoce	 jsou	 však	 časem	 přání	 a	 darů,	
proto	bych	vám	 rád	popřál	nejvzácnější	 dary,	 a	 to	
zdraví,	dostatek	času	s	vašimi	nejbližšími	i	času	pro	
sebe,	 dostatek	 pochopení,	 víry	 a	 síly	 překonávat	
strasti	dnešních	dní.	Za	tým	pracovníků	kulturního	
střediska	bych	vám	chtěl	ze	srdce	poděkovat	za	pří-
zeň	v	této	nelehké	době	a	současně	vám	chci	popřát	
pokojné	 prožití	 Vánoc,	 mnoho	 zdraví,	 štěstí,	 víry	
a	radosti	do	roku	2022.

Jan Brdíčko, ředitel MěKS Tišnov

Vánoce,	Vánoce,
pod	ledem	v	potoce	na	slunce	těší	se	voda.
Smích	dětí	venku	zní,	umlká,
na	stole	voní	nám	jablka,
je	každé	chvilky	škoda.

Koleda,	koleda,
život	se	nepředá,	a	přece	toho	dá	dosti.
Jak	rybí	šupinka	na	síti,
ať	se	nám	každý	den	zatřpytí,
do	lepší,	šťastné	budoucnosti.

Dovoluji	si	poslat	tohle	vánoční	a	novoroční	
pozdravení	všem	čtenářům	Tišnovských	novin.

Petra Frankeová

Všem	mým	spoluobčanům

Pro	 novoroční	 přání	 s	 letopoč-
tem	2022	jsem	si	trochu	vypůj-
čila	slova	z	písně	„Modlitba	pro	
Martu“.	Přeji	tedy	nám	všem:	Ať	
mír,	pokoj	a	láska	zůstává	s	tou-
to	krajinou.	Zloba,	 závist,	 zášť,	

strach	a	důvody	pro	rozdělování	společnosti,	ty	ať	
pominou,	ať	už	pominou.	Svornost,	naděje	a	radost	
ať	se	k	nám	navrátí,	zpět	navrátí.

Hodně	všeho	dobrého	a	pevné	zdraví	v	novém	roce!

Ing. Libuše Čermáková, zastupitelka města

Blahopřejeme

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

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

Dagmar Dvořáková, tajemnice
Komise pro občanské záležitosti 
Rady města Tišnova

85 let 

Josef Balák

90 let 

Stanislav Wágner

říjen

80 let 

Eduard Seidl

Ivanka Blaťáková

85 let 

Aloisie Filová

Věra Čumová

Dagmar Tikovská

90 let 

Antonín Gracias

91 let 

Miroslav Břenek

92 let 

Jaroslav Hovorka

Ludmila Urbánková

94 let 

Věra Peňázová

listopad
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Tělocvičny 
	 Žáci	ze	Základní	školy	Tišnov,	nám.	28.	
října,	 stále	 cvičí	 jen	 v	 jedné	 tělocvičně,	
ale	mohou	se	těšit,	že	toto	omezení	bude	
odměněno	novými	krásnými	a	funkčními	
tělocvičnami,	na	kterých	firma	Profil	Plus	
s.	r.	o.	pilně	pracuje.	V	tělocvičně,	která	
je	rekonstruována	jako	první,	je	v	rámci	
prací	 již	demontována	stávající	podlaha,	
sportovní	vybavení	a	obložení	stěn	a	radi-
átorů.
	 V	tuto	chvíli	probíhá	montáž	stropního	
akustického	podhledu	a	osvětlení	včetně	
elektroinstalace.	 Předpoklad	 dokončení		
a	předání	první	tělocvičny	je	v	lednu	2022.	
Celkové	 náklady	 na	 obě	 7	 101	 116	Kč	
a	z	toho	činí	dotace	4	600	000	Kč	od	Mi-
nisterstva	pro	místní	rozvoj.

Boží muka 
	 Boží	 muka	 na	 Kukýrně	 je	 v	 novém	
hávu.	Tato	drobná	sakrální	stavba	si	už	
zasloužila	 svoji	 péči,	 které	 se	 v	 březnu	
ujala	 restaurátorka	 Michaela	 Mrázová.	
Oprava	 stála	 167	 875,40	Kč.	 Poslední	
fází,	 která	 korunuje	 krásně	 spravenou	
památku,	 bude	 navrácení	 restaurované-
ho	obrazu	Panny	Marie.	

Letní kino
	 Letní	kino	v	Tišnově	má	svoji	dlouhole-
tou	historii.	Od	jeho	vzniku	uběhlo	už	to-
lik	let,	že	byla	nutná	generální	oprava	to-
hoto	společensky	a	kulturně	významného	
prostoru	našeho	města.	Rekonstrukci	fir-
ma	zahájila	v	prosinci	2020.	Během	první	
poloviny	roku	se	stavba	zdržela	výměnou	
zhotovitele	stavby,	ale	i	přesto	věříme,	že	
firma	Tocháček	s.	r.	o.	zvládne	dokončit	
stavební	práce	před	zahájením	letní	sezó-
ny	2022.	V	rámci	realizace	rekonstrukce	
letního	 kina	 jsou	 v	 současnosti	 vybeto-
novány	 základové	 konstrukce	 hlediště,	
osazeny	 prefabrikované	 betonové	 prahy	

hlediště	a	provedena	betonáž	na	objektu	
promítací	kabiny.	

Re-use centrum
	 Abychom	 neprodukovali	 stále	 více	
odpadů	 a	 mohli	 využít	 věci,	 které	 jsou	
funkční,	 jen	 je	 jejich	původní	majitel	už	
nevyužije,	 v	 areálu	 sběrného	 dvora	 ros-
te	nové	 re-use	centrum.	Obyvatelé	měs-
ta	 do	 něj	 budou	 moct	 nosit	 nepotřebné	
věci,	které	budou	nabídnuty	dál	k	užívá-
ní	 jiným	 zájemcům.	 Práce	 postupují	 dle	
harmonogramu.	 Momentálně	 proběhlo	
založení	stavby	a	vyzdívka	svislých	kon-
strukcí.	 V	 novostavbě	 budou	 dvě	 haly	
propojené	dveřmi,	které	by	snad	od	jara	
2022	mohly	sloužit	svému	účelu.	

Křižovatka Riegrova–Černohorská
	 Rekonstrukce	 ulic	 Riegrovy	 a	 Černo-
horské	započala	na	konci	prázdnin.	K	této	
rozsáhlé	 stavbě	 se	 spojili	 tři	 investoři:	
Svazek	vodovodů	a	kanalizací	Tišnovsko,	
Jihomoravský	kraj	a	město	Tišnov.	
	 Důvodem	 k	 rekonstrukci	 za	 více	 než	
100	 mil.	 Kč	 byl	 nevyhovující	 stav	 kon-
strukce,	 havarijní	 a	 promrzající	 podloží.	
V	místě	křižovatky	ulic	Riegrova,	Černo-
horská,	 Dvořákova	 a	 Sv.	 Čecha	 byla	 si-
tuace	z	pohledu	bezpečnosti	a	plynulosti	
dopravního	 provozu	 nevyhovující,	 křižo-
vatka	je	svou	neuspořádanou	velkou	plo-
chou	nepřehledná	a	nebezpečná.	Z	tohoto	
důvodu	 zde	 bude	 přistoupeno	 ke	 změně	
organizace	 dopravy	 spočívající	 v	 nahra-
zení	 hvězdicové	 křižovatky	 kruhovým	
objezdem.	 Aktuálně	 probíhá	 realizace	
části	stavby,	hrazená	Svazkem	vodovodů	
a	 kanalizací	 Tišnovsko,	 tzn.	 že	 se	 pro-
vádí	 kompletní	 rekonstrukce	 kanalizace	
a	vodovodů.	V	rámci	stavebních	prací	hra-
zených	 městem	 Tišnov	 bude	 v	 letošním	
roce	provedena	opěrná	zeď	z	gabionových	
košů,	pokládka	části	kabeláže	Veřejného	
osvětlení	 a	 přeložka	 sdělovacích	 vedení	
itself.	 Rekonstrukce	 vozovky,	 chodníky,	
parkovací	 zálivy,	 autobusová	 nástupiště,	
napojení	 místních	 komunikací,	 stezka	
pro	 chodce	a	 cyklisty	budou	 realizovány	
v	 další	 stavební	 sezóně.	 Rozsáhlá	 re-
konstrukce	má	vést	k	většímu	komfortu	
a	bezpečnosti	projíždějících	aut,	cyklistů	
i	procházejících	chodců.	Komplikace,	kte-
ré	jsou	stavbou	způsobeny,	budou,	doufá-

me,	 na	 podzim	 roku	 2022	 po	 dokončení	
rekonstrukce	vykompenzovány	zvýšením	
komfortu	 a	 bezpečnosti	 projíždějících	
i	procházejících.

Smuteční síň
	 Projekt	 výstavby	 smuteční	 síně	 za-
hrnuje	 vybudování	 obřadní	 síně	 s	 kata-
falkem,	 která	 je	 navržena	 pro	 80	 osob	
(40	míst	k	sezení,	40	míst	k	stání).	Dále	
je	 součástí	 vstupní	 hala,	 zázemí	 pro	 ro-
dinu,	provozní	zázemí	se	sociálním	zaří-
zením	a	smuteční	zahrada.	V	rámci	rea-
lizace	 stavby	 smuteční	 síně	 na	 novém	
hřbitově	 jsou	 už	 vybetonovány	 základo-
vé	 konstrukce	 objektu	 smuteční	 síně,	
vyzdívky	 pohledového	 zdiva	 svislých	
nosných	konstrukcí	a	připravuje	se	beto-
náž	stropní	betonové	desky.	Stavba	síně	
začala	v	 říjnu	2019,	v	případě	zdárného	
pokračování	bude	dokončena	na	podzim	
2022,	kdy	bude	možné	ji	začít	využívat.	

Zastávka na Trnci
	 Několikaleté	 snažení	 zástupců	 měs-
ta	 vyslyšet	 volání	 obyvatelů	 na	 Trnci	
a	 v	 okolí	 se	 zadařilo	 a	 firma	 Eurovia	
dokončila	práce	na	projektu	autobusová	
zastávka	na	ulici	Trnec	ve	směru	na	Drá-
sov.	 Předmětem	 stavebních	 prací	 bylo	
také	rozšíření	vozovky,	vybudování	chod-
níku,	nové	opěrné	zdi,	odstranění	stáva-
jící	obrusné	vrstvy	z	asfaltového	betonu	
v	 celé	 šířce	 a	 položení	 nové	 asfaltové	
vrstvy.	Projekt	za	3	200	000	Kč	zajišťuje	
větší	komfort,	ale	hlavně	bezpečí	cestují-
cích.	Zastávka	je	od	listopadu	už	uvedena	
do	 užívání,	 a	 dokonce	 se	 můžeme	 těšit,	
že	její	okolí	na	jaře	rozkvete	krokusy.

	 Jak	postupují	proměny	našeho	města,	
je	možné	průběžně	sledovat	na
www.promenytisnova.cz.

INVeSTIce, reKONSTruKce, OprAVY V NAŠem měSTě
Klára Šimečková, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Rekonstrukce tělocvičny na ZŠ 28. října.

Autobusová zastávka na Trnci.
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	 Z	mnoha	stran	se	často	objevují	dota-
zy	na	možnost	dalšího	obchodu	v	našem	
městě.	 V	 průběhu	 minulých	 let	 už	 byly	
dva	pokusy	o	postavení	obchodu	v	loka-
litě	u	čerpací	stanice,	které	však	byly	ne-
úspěšné.	Na	podzim	2018	projevila	firma	
LIDL	zájem	vybudovat	prodejnu	v	lokali-
tě	Za	Mlýnem	v	Tišnově.	
	 Po	 třech	 letech	 investor	 předložil	 fi-
nální	projekt	pro	stavební	povolení,	které	
obdržel	 v	 prosinci	 2021.	 Od	 záměru	 vy-
projektování	k	finálnímu	výsledku	vedla	
dlouhá	 cesta	 jednání	 mezi	 investorem,	
projektantem,	 vedením	 města	 a	 měst-
skou	 architektkou.	 Z	 počátku	 se	 inves-
torovi	 zdálo,	 že	 jsou	 požadavky	 města	
a	městské	architektky	tvrdé,	ale	po	něko-
lika	jednáních	se	ukázalo,	že	je	investor	
ochoten	na	většinu	požadavků	přistoupit.	
Při	 jednáních	 došlo	 k	 několika	 zásad-
ním	úpravám	na	projektu,	které	povedou	
k	 příjemnějšímu	 vzhledu	 i	 funkčnosti	
prostoru	s	novým	supermarketem.
	 Z	 pohledu	 dopravního	 jsme	 vznesli	
požadavek,	 aby	 prodejna	 byla	 napojena	
i	na	trasy	pro	pěší	a	nejenom	na	motoro-
vou	 dopravu.	 Původně	 bylo	 zamýšleno,	
aby	 vjezd	 na	 parkoviště	 pro	 nakupující	
i	pro	zásobování	byl	tentýž	a	regulovaný	
závorovým	 systémem.	 Při	 projednávání	
návrhu	stavby	se	došlo	k	závěru,	že	bez-
pečnější	a	praktičtější	bude	vjezdy	rozdě-
lit.	Silnice	z	kruhového	objezdu	na	Deblín	
je	hojně	frekventovaná	i	kamionovou	do-
pravou.	Příjezd	nakupujících	je	ze	silnice	
na	Deblín	a	pro	zásobování	bude	vybudo-
ván	nový	sjezd	naproti	benzinové	stanici.	
U	 obchodu	 vznikne	 parkoviště	 regulo-
vané	parkovacími	automaty	 s	kapacitou	
sto	míst.	Zákazníci	zaparkují	prvních	90	
minut	zdarma	a	další	hodiny	budou	zpo-
platněny.	K	bezpečnému	uložení	kol	pro	
cyklisty	budou	sloužit	stojany.
	 Celý	 proces	 přípravy	 popsala	 odborně	
městská	 architektka	 paní	 Zdeňka	 Vydro-
vá:	„Příprava	projektového	záměru	na	širo-
kosortimentní	prodejnu	LIDL	byla	během	
zpracování	 několikrát	 konzultována,	 při-
čemž	byly	postupně	dohodnuty	podmínky	
a	 požadavky,	 jejichž	 cílem	 bylo	 pozitivně	
ovlivnit	urbanisticko-architektonické	řeše-
ní	stavby	a	její	začlenění	do	města.
	 Pozemek	uvažovaný	pro	stavební	záměr	
je	 součástí	 širšího	urbanizovaného	území	

města,	v	němž	je	žádoucí	řešit	dílčí	záměry	
s	 koncepčním	 přesahem,	 se	 zohledněním	
potřeb	celého	zastavitelného	území.	Vstup	
do	 tohoto	 území	 musí	 zohlednit	 nároky	
ostatních	funkčních	ploch	a	vytvořit	před-
poklady	pro	zdravý,	urbanisticky,	architek-
tonicky	přirozený	rozvoj	území.	
	 Požadavek	na	kvalitní	architektonické	
řešení	 při	 vjezdu	 do	 města,	 které	 moh-
lo	 přinést	 originální	 i	 nadčasové	 pojetí,	
nebyl	 ze	 strany	 projektanta	 a	 investora	
akceptován,	a	proto	bude	stavba	se	stan-
dardním	 typizovaným	 technickým	 řeše-
ním.	 Shoda	 byla	 v	 řešení	 zelené	 fasády	
na	severovýchodní	straně	objektu	orien-
tované	ke	komunikaci	 II/	385,	na	které	
je	navržen	lankový	systém	pro	popínavou	
vegetaci.	Tato	vegetace	nahradí	obvyklou	
fasádu	s	reklamami.
	 Podstatnou	 změnou	 v	 řešení	 je	 do-
pravní	napojení	prodejny,	zejména	její	zá-
sobování,	které	je	na	základě	připomínek	
navrženo	v	souladu	s	platným	Územním	
plánem	 Tišnova	 z	 komunikace	 II/385.	
Díky	 tomuto	 řešení,	 logickému	 také	
vzhledem	k	 rozvoji	dalšího	zastavitelné-
ho	území,	bude	vytvořeno	kvalitní	bezko-
lizní	prostředí	pro	nakupující	s	příjezdem	
z	ulice	Za	Mlýnem,	oddělené	od	zásobo-
vání	prodejny	a	odvozu	odpadu.
	 Projekt	byl	upraven	v	řešení	dopravní-
ho	připojení	vjezdu	na	parkoviště	z	ulice	

Za	Mlýnem	zejména	z	pohledu	zátěže	stá-
vající	křižovatky	a	také	v	zachování	stá-
vajících	 vzrostlých	 stromů	v	pásu	podél	
Závistky.	
	 Důraz	 byl	 kladen	 na	 pěší	 napojení	
stavby,	aby	nebyla	závislá	jen	na	automo-
bilové	dopravě.	
	 Konzultována	 byla	 míra	 adaptace	
stavby	na	klimatické	změny	a	nakládání	
s	dešťovými	vodami.	Návrh	musí	umožnit	
vsakování	dešťových	srážek	v	místě	do-
padu	a	mezi	parkovací	stání	měly	být	za-
členěny	stromy	s	dostatečným	prostorem	
a	 půdními	 podmínkami	 pro	 jejich	 růst.	
Konzultováno	bylo	řešení	ostatních	ploch	
vegetace,	 charakter	 oplocení	 na	 hranici	
s	pozemkem	rodinného	domu	nebo	umís-
tění	trafostanice.	
	 Cílem	 konzultací	 za	 účasti	 zástupců	
samosprávy	byl	komplexní	pohled	na	na-
vrhovanou	stavbu	a	její	začlenění	do	šir-
šího	území.“

	 Po	 výběru	 zhotovitele	 stavební	 prá-
ce	 zahájí	 v	 březnu	 2022.	 Předpokladem	
a	přáním	investora	je	otevřít	obchod	o	ve-
likosti	prodejní	plochy	1	220	m2	před	Vá-
noci	roku	2022.

Uvedená vizualizace není finální, v projektu 
došlo k výše popisovaným změnám.

Ilustrační vizualizace prodejny LIDL. Zdroj: LIDL – společnost Schwarz-Gruppe

NOVá prOdejNA lIdl
Karel Souček, Klára Šimečková
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Vážení	a	milí	spoluobčané
města	Tišnova,

už	delší	dobu	se	nacházíme	v	ne-
lehké	době.	Době,	která	omezila	
každého	 z	 nás.	 Době,	 která	 si	
vyžaduje	úplně	jiný	přístup	k	ži-
votu,	než	na	co	jsme	byli	zvyklí.	

Moc	bych	si	přál,	 aby	 rok	2022	byl	 rokem	zlomu.	
Abychom	 byli	 všichni	 zdraví,	 šťastní,	 usměvaví	
a	plní	 elánu.	Uplynulý	 rok	zakončete	se	sklenkou	
dobrého	pití,	v	kruhu	rodinném	nebo	s	přáteli.	Zá-
věrem	Vám	přeji,	zůstaňte	s	pozitivní	náladou	a	ne-
gativním	testem.
Toto	všechno	a	mnohem	víc	Vám	přeje	

Tomáš Hudec,
starosta dobrovolných hasičů města Tišnova

Vážení	čtenáři,

prožíváme	dlouhé	nelehké	období,	které	nás	učí	po-
koře	 a	 sebekázni.	 Jsme	nuceni	 překonávat	každo-
denní	 problémy.	 Poznáváme	 vlastní	 hranice,	 jsme	
nuceni	 si	 uvědomovat	 vnitřní	 i	 vnější	 limity	 a	 re-
zervy.	Přeji	vám,	aby	střet	s	novou	dimenzí	reality	
ukázal,	že	jsme	navzdory	překážkám	a	možná	právě	
kvůli	 nim	schopni	 posunu	a	 vývoje.	Mé	novoroční	
poděkování	a	pozdrav	patří	těm,	kteří	ve	složitých	
časech	neztratili	hlavu,	dokázali	si	udržet	nadhled,	
všem,	kteří	byli	a	jsou	užiteční	svému	okolí.	Na	zá-
věr	připojuji	přání	toho	nejdůležitějšího	–	přání	pev-
ného	zdraví.

PhDr. Barbora Holubová,
ředitelka Gymnázia Tišnov, příspěvková organizace

Vážení	spoluobčané,

rád	bych	Vám	poděkoval	za	pro-
jevy	 solidarity,	 ohleduplnosti,	
společné	překonávání	překážek	
a	 starostí	 v	 uplynulém	 roce.	
Velký	 dík	 patří	 hlavně	 zdravot-
níkům	na	 exponovaných	praco-
vištích.

Věřím,	že	optimismus	v	nás	přetrvá	a	víra	v	to	dob-
ré,	které	nás	čeká	v	příštím	roce,	nás	neopustí.
Budeme	společně	 tvořit	 a	 zvelebovat	 „místo“,	kde	
chceme	žít	a	také	posilovat	přátelské	vztahy.
V	 novém	 roce	 2022	 přeji,	 ať	 ve	 Vašich	 rodinách	
vládne	pokoj,	radost	a	hlavně	zdraví!

Tomáš Havlát, zastupitel města

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je Odbor územního 
plánování povinnen písemně odpovědět na podanou žádost, 
ve které občan žádá o písemné vyjádření k dané věci. Pokud 
ano, jaká je časová lhůta k vyjádření. Děkuji za odpověď. 
E.	Pavlíčková
Dobrý	den,	paní	Pavlíčková,	záleží	na	obsahu	podání,	ale	na	kaž-
dé	písemné	oficiální	podání	odpovídáme.	Lhůty	jsou	podle	podá-
ní	a	jsou	dané	správním	řádem.
Ing. Alena Doležalová, Odbor územního plánování

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se ve městě plánuje vy-
budovat oplocený psí výběh, případně jestli se zde již nějaký 
nachází? Beáta Gazda
Dobrý	den,	paní	Gazdo,	ve	městě	Tišnově	se	nachází	„psí	hřiště“	
nad	základní	 školou	na	nám.	28.	 října,	pod	kopcem	Květnice.	
Nejlepší	přístup	je	z	ulice	Květnická	pod	bytovými	domy.	
Ing. Ondřej Vrtěl, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Dobrý den. Mám dotaz. Kdo se stará o veřejnou zeleň? Kdo 
ji vysazuje? Je na to v rámci města udělen statut? Financuje 
ji město? Martina Malinová
Dobrý	den	paní	Malinová,	děkujeme	za	dotaz.	Péče	o	veřejnou	
zeleň	spadá	pod	odbor	majetku	a	komunálních	služeb,	který	ji	
vykonává	prostřednictvím	pracovníků	komunálních	služeb	(část	
seče,	podzimní	úklid	listí,	běžné	ořezy	keřů..)	nebo	dodavatelsky	
prostřednictvím	zahradnických	firem	(seč	části	města,	výsadba	
trvalkových	záhonů,	kácení	a	výsadba	stromů...).	Tyto	činnosti	
jsou	hrazeny	z	rozpočtu	města.	Příští	měsíc	nám	bude	nastupo-
vat	nová	kolegyně	přímo	zaměřená	na	veřejnou	zeleň,	v	případě	
dotazů	či	podnětů	ke	zlepšení	se	neváhejte	do	budoucna	obracet	
na	ni	nebo	přímo	na	mě.
Ing. Věra Odehnalová, 
vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Dobrý den, chtěl bych se pozeptat, jak je to s venčením psa 
v Parku pod kostelem. Na cedulích je značka zákaz vodění 
psů, v řádu je napsáno zákaz psů. Tak teď nevím, zda vů-
bec mohu zde venčit psa podle stanovených pravidel. Děkuji 
za odpověď. David Šmarda
Dobrý	den,	pane	Šmardo,	v	Parku	pod	kostelem	–	Farská	zahra-
da.	Tento	park	se	na	noční	hodiny	uzamyká	a	na	vstupu	i	výstu-
pu	je	na	řádu	vyobrazen	piktogram,	který	zakazuje	venčení	psů.
V	Parku	pod	kostelem	v	části	Hrádek	(vedle	starého	hřbitova)	je	
naopak	v	řádu	venčení	psů	povoleno.
Ing. Ondřej Vrtěl, Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Texty jsou v původním znění – bez redakčních úprav

OTázKY
A OdpOVědI
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podnikatelský servis

	 Účelem	Místní	akční	skupiny	(MAS)	Brána	Vysočiny	je	vše-
stranná	 podpora	 trvalého	 rozvoje	 daného	 území.	 Podporuje-
me	vzájemné	prospěšné	činnosti	nejen	ve	prospěch	členů,	ale	
i	ve	prospěch	veřejnosti,	zajišťujeme	naplňování	principu	part-
nerství	při	spolupráci	mezi	subjekty	působícími	na	našem	úze-
mí,	spolupracujeme	s	dalšími	partnery	v	rámci	ČR,	EU	a	dalších	
zemí.	 Snažíme	 se	 o	 ochranu	 a	 obnovu	 krajiny,	 životního	 pro-
středí,	přírody,	kulturního	bohatství	a	zdraví	obyvatel	regionu,	
pracujeme	na	posílení	místního	ekonomického	prostředí	a	kva-
lity	 života	 regionu	 a	 zhodnocení	 místní	 produkce.	 Podporuje-
me	trvale	udržitelný	rozvoj	v	rámci	územní	působnosti	spolku,	
dále	 rozvoj	 v	 oblasti	 cestovního	 ruchu	 i	 turistiky.	 Zajišťujeme	
potřebné	finanční	i	další	zdroje	k	realizaci	cílů	v	našem	území.	
Čím	více	aktivních	členů	MAS	má,	tím	lépe	je	schopna	reagovat	
na	potřeby	podniků	a	obyvatel	svého	území.	
	 Ve	spolupráci	s	MAS	Slavkovské	bojiště,	MAS	Brána	Brněn-
ska,	MAS	Bobrava	a	MAS	Podbrněnsko	jsme	se	podíleli	na	vzni-
ku nové regionální značky „BRNĚNSKO“.	Držitelům	značky	
do	budoucna	poplynou	zajímavé	výhody,	například	společná	pro-
pagace	a	mediální	podpora.	Regionální	značka	je	vizuální	ozna-
čení	výrobků	a	služeb,	které	garantuje	 jejich	původ	a	kvalitu.	
Takto	 označené	 zboží	 vždy	 splňuje	 konkrétní	 smysluplná	 kri-
téria.	Více	na	https://www.regionalni-znacky.cz/brnensko/.	Prv-
ními	držiteli	 regionální	značky	z	našeho	území	 jsou	Ekofarma	
Nelepeč	a	Řeznictví	a	uzenářství	Jůza.	Byla vyhlášena 2.	výzva 
k	podávání	žádostí	o	 regionální	značku,	můžete	se	nám	ozvat	
s tipem na další potenciální držitele!
	 Na	podporu	malého	a	středního	podnikání	v	našem	regionu	
nyní	otevíráme	ve	spolupráci	s	Tišnovskými	novinami	a	Tišnov-
skou	televizí	nový	seriál.	V něm vás prostřednictvím reportáží 
zavedeme do zajímavých regionálních podniků,	 které	 zná-
me,	spolupracujeme	s	nimi	a	můžeme	se	 tedy	 „zaručit“	 za	 to,	
co	a	jak	dělají	a	že	stojí	za	návštěvu.	Většina	z	nich	má	i	jinou	
přidanou	hodnotu	ve	svém	oboru.	Díky záštitě vedení Tišnova 
vzniká tento seriál směřující k rozvoji a podpoře podnika-
telů na Tišnovsku.	 Spolu	 s	 námi	 tedy	 v	 následujícím	 období	
navštívíte	(a	v	TN	a	TTV	si	budete	moci	přečíst	a	zhlédnout)	tyto	
podniky	z	území	Tišnovska:
•  TN 02/22 Řeznictví a uzenářství Jůza:	V	rodinném	podni-

ku	v	Březině	u	Tišnova	vyrábějí	tradiční	uzenářské	speciali-
ty	z	českého	masa	a	přírodního	koření	bez	náhražek,	uzení	
probíhá	v	klasické	udírně,	kde	pomalu	hoří	buková	polena.	

Do	vlastních	prodejen	vozí	čerstvé	uzeniny	i	několikrát	den-
ně,	provozují	také	pojízdnou	prodejnu.

•	  TN 03/22 Pivovar Květnice:	Malý	rodinný	pivovar	se	sídlem	
v	Předklášteří,	výroba	piva	je	umístěna	v	Tišnově.	Vaří	kla-
sická	piva	plzeňského	typu,	několikrát	do	roka	také	svrchně	
i	spodně	kvašené	speciály	pro	svátečnější	chvilky.	

•	 	TN 04/22 Tišnovská spižírna:	Bezobalová	prodejna,	provo-
zovaná	spolkem	Hojnost,	z.	s.	Nabízejí	biopotraviny	a	čerstvé	
produkty	od	okolních	dodavatelů.	Spolek	dlouhodobě	spolu-
pracuje	s	regionálními	zemědělci	(např.	Vařejkův	dvůr,	Aleš	
Hatlák)	a	nabízí	odbyt	dalším	biovýrobcům	(Rubelit	s.	r.	o.,	
Farma	Amálka,	Farma	Brusná,	Biofarma	Sasov	atd.).

•	 	TN 05/22 Ekofarma Nelepeč:	Rodinná	 farma	hospodařící	
v	režimu	ekologického	zemědělství.	Zaměřují	se	na	produkci	
mléka	a	jeho	zpracování	ve	vlastní	faremní	mlékárně.	K	výro-
bě	kvalitních	regionálních	mléčných	výrobků	přistupují	s	re-
spektem	ke	všem	vstupním	surovinám	a	kladou	velký	důraz	
na	tradiční	postupy	a	zachování	čistých	přírodních	chutí.	

•	 	TN 06/22 Villa Flora:	 Prodejna	 s	 řezanými	 ekologickými	
květinami,	bioparfémy,	přírodní	kosmetikou,	vonnými	svíčka-
mi	a	dárkovými	předměty,	zajišťuje	prodej	a	rozvoz	květino-
vých	pugétů	na	objednávku,	prodej	květin	a	části	sortimentu	
na	farmářských	trzích	v	Tišnově,	masérské	služby,	koupele.	

•	 	TN 07–08/22 Maneo AGRO:	Působí	v	oblasti	chovu	staro-
kladrubských	vraníků.	Chovatelé	mají	k	dispozici	plemenné	
hřebce	a	velmi	kvalitní	klisny,	jejich	chov	se	pyšní	prvotříd-
ním	potomstvem.	Hříbata	dosahují	často	nejvyššího	ohodno-
cení	u	výkonnostních	zkoušek.	K	dispozici	mají	jízdárnu	slou-
žící	pro	výcvik	a	práci	se	starokladrubskými	koňmi	a	klienty.

•	  TN 09/22 Marie Šebková:	 Na	 farmě	 se	 zaměřují	 na	 rost-
linnou	výrobu,	především	na	produkci	osiv	nejvyšší	kvality.	
V	pěstování	množitelských	porostů	produkují	osiva	v	nejvyšší	
kvalitě	odpovídající	českým	normám	typu	„C1“	a	evropským	
normám	kvality	typu	„Elita“.

•	  TN 10/22 Ekofarma Deblín:	Rodinná	farma,	v	Deblíně	hos-
podaří	již	od	roku	1928,	od	roku	1992	v	režimu	ekologického	
zemědělství,	dodávají	biozeleninu	po	celé	republice.

•	  TN 11/22 	Pivovar Vorkloster Porta Coeli:	Po	77	 letech	
byla	v	klášteře	Porta	coeli	obnovena	tradice	vaření	piva.	Zno-
vuobnovený	 Klášterní	 pivovar	 Porta	 coeli	 vaří	 z	 tradičních	
surovin	 spodně	 kvašená	 piva.	 Pivovar	 s	 pivnicí	 se	 nachází	
uprostřed	areálu	stejnojmenného	kláštera.

•	 	TN 12/22 Pivovar Tišnov:	V	 roce	2015	zde	po	 sto	 letech	
navázali	na	tradici	vaření	piva	ve	městě	Tišnově.	Domluvit	lze	
prohlídku	pivovaru	s	ochutnávkou	piv,	zájemci	o	výrobu	piva	
si	mohou	vyzkoušet	práci	sládka	a	uvařit	si	vlastní	poctivé	
pivo.	Se	svými	produkty	již	získali	nejedno	ocenění,	zvítězili	
například	v	soutěži	Golden	Bohemia	o	nejlepší	pivovar	ČR	dle	
mezinárodní	odborné	poroty.

	 Vítáme	dotazy	a	vaše	reakce,	které	pro	nás	budou	důležitou	
zpětnou	vazbou.

NA úVOd SerIálu NA NáVŠTěVě u…
o regionálnÍch PodniKatelÍch na tišnovsKu

Milan Kouřil, MAS Brána Vysočiny; Aleš Navrátil, místostarosta města Tišnova
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	 	 Od	listopadu	2016	do	června	2021	byla	naše	
škola	zapojena	do	mezinárodního	projektu	Učí-
me	 se	 spolu.	 který	 byl	 realizován	 organizací	

Step	by	Step	ČR	s	cílem	zkvalitnit	vzdělávání	dětí	a	žáků	s	ohle-
dem	na	jejich	individuální	potřeby.	Základním	pilířem	projektu	
byla	kolegiální	spolupráce,	která	se	posílila	díky	nově	vzniklým	
centrům	 kolegiální	 podpory	 (CKP)	 v	 regionech.	 Díky	 tomuto	
projektu	jsme	měli	možnost	sdílet	příklady	dobré	praxe	s	mno-
ha	pedagogy	z	celé	naší	republiky.	A	nejen	u	nás,	ale	organizace	
Step	by	Step	nabízí	i	stáže	v	inspirativních	školách	v	zahraničí.	
Díky	tomu	jsem	měla	možnost	seznámit	se	s	principy	finského	
školství	v	týdenní	stáži	v	Helsinkách	a	okolí.	Příští	rok	v	lednu	
využije	možnost	poznávání	školství	v	Polsku,	a	to	ve	Varšavě,	
naše	paní	ředitelka.
	 Dalším	 programem,	 který	 se	 v	 letošním	 roce	 realizuje	
ve	třech	třídách	Začít	spolu	na	podporu	sociálně	emocionálního	
učení,	je	Druhý	krok	–	preventivní	program	pro	MŠ	a	1.	stupeň	
ZŠ,	realizovaný	za	podpory	Filozofické	fakulty	Univerzity	Palac-
kého	v	Olomouci	a	MAP	Tišnov.	V	rámci	tohoto	programu	se	děti	
za	podpory	vyučujících	učí	být	empatickými,	vcítit	se	do	situace	
druhého,	dobře	komunikovat	s	ostatními,	řešit	konflikty,	neubli-
žovat	druhým	a	zvládat	agresi	a	hněv.	Tvůrcem	programu	Druhý	
krok	je	společnost	Committee	for	Children.	
	 Spolupracujeme	také	s	mateřskými	školami	v	Tišnově	a	oko-
lí.	Naši	nabídku	navštívit	otevřené	vyučování	a	uvidět	v	praxi	
tzv.	 centra	 aktivit	 ve	 třídách	 Začít	 spolu,	 tentokrát	 na	 téma:	
Výlov	rybníka,	Advent	a	Vesmír,	dne	25.	11.	2021	přijaly	paní	
ředitelky	 i	 učitelky	 mateřských	 škol	 z	 Tišnova,	 ze	 Železného	
a	 z	 Lomničky.	 Po	 zhlédnutí	 výuky	 jsme	 v	 příjemné	 atmosféře	
sdílely	poznatky	a	zkušenosti	s	výukou	a	další	možnosti	pravi-
delné	spolupráce.
	 Naše	 pracoviště	 poskytuje	 i	 profesní	 podporu	 a	 umožňuje	
odbornou	praxi	studentům	pedagogických	fakult	i	zájemkyním	
o	profesi	asistentky	pedagoga.

Vážení	spoluobčané,

chci	 Vám	 do	 roku	 2022	 popřát	
hlavně	 zdraví	 a	 spokojenost.	
Radujme	 se	 z	 obyčejných	 věcí,	
respektujme	se	a	buďme	k	sobě	
tolerantní.	Přeji	Vám	co	nejvíce	
dnů	bez	zakrytých	úst	rouškou,	
abyste	se	mohli	naplno	usmívat	
a	radovat	se	ze	života.

Zdeněk Kunický, zastupitel města

Vážené	spoluobčanky	a	spoluobčané,
sousedky	a	sousedé,

přeji	Vám	šťastné	Vánoce.	Doufám,	že	 je	se	svými	
blízkými	prožijeme	v	klidu,	míru	a	porozumění.	Dě-
tem	ať	se	splní	všechna	přání.
Do	 nového	 roku	 Vám	 stejně	 jako	 loni	 přeji	 pevné	
zdraví	a	kvalitní	život	v	čistém	životním	prostředí.
Příští	 rok	 bude	 mít	 tato	 země	 novou	 vládu.	 Dou-
fejme,	 že	 dokáže	 úspěšně	 zvládnout	 covidovou	
epidemii	 a	 ekonomické	 problémy	 s	 tím	 spojené.	
Na	podzim	budou	také	komunální	volby.	Do	nového	
zastupitelstva	města	snad	zvolíme	moudré	a	praco-
vité	osobnosti,	se	kterými	budeme	společně	spravo-
vat	naše	krásné	město.
	

Jan Křehlík,
člen Zastupitelstva města Tišnova za Zelené Tišnov

2022
V	oblasti	numerologie	 je	číslo	2	symbolem	duality	
a	protipólů.	Dlužno	říci,	že	v	současné	době	je	naše	
společnost	 silně	 názorově	 rozdělena.	 Můžeme	 se	
přít	 o	 to,	kdo	nebo	co	 za	 to	může.	Vláda?	Média?	
Desítky	 let	žití	ve	svobodě,	míru	a	blahobytu	nám	
daly	 falešný	 pocit	 z	 permanentní	 jistoty.	 Z	 jistoty	
dostatku	vody,	potravy	či	 lékařské	péče.	Na	 tento	
standard	jsme	si	zvykli	natolik,	že	měnit	náš	životní	
styl	se	nám	příčí.
Dvojka	 je	 však	 také	 číslem	 spolupráce	 a	 sjedno-
cování.	 Přeji	 celé	 společnosti,	 aby	 nám	 tři	 dvojky	
v	novém	letopočtu	pomohly	zacelit	díry	v	sítích	va-
zeb	s	okolím,	mezi	sebou,	ale	 i	s	přírodou.	Vážení	
čtenáři,	do	nového	roku	Vám	a	Vašim	blízkým	přeji	
pevné	zdraví,	pohodu	a	radost	z	maličkostí.

Ivana Kroutilová, ředitelka SVČ Inspiro

zAčíT SpOlu
PoskytujeMe ProFesnÍ PodPoru 

a sdÍlenÍ zKušenostÍ
Ivana Musilová

Ateliér 7. Foto: Kristýna Konečná
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	 Po	 dlouhém	 loc-
kdownu	 a	 ještě	 del-

ší	 online	výuce	se	naši	 žáci	 letos	v	 září	
vrátili	do	školních	lavic.	Pro	mnohé	pří-
jemná	změna.	Kdo	by	z	nich	někdy	řekl,	
že	se	budou	těšit	zpět.	A	nejen	do	školy.	
Díky	našemu	zaměření	se	opět	mohli	vy-
dat	vstříc	cestování,	poznávání	krás	naší	
vlasti,	 mohli	 se	 přihlásit	 a	 s	 úspěchem	
absolvovat	 barmanský	 kurz	 určený	 pro	
druhé	 ročníky	 i	 cukrářský	 kurz.	 Mohli	
opět	nastoupit	na	praxe	v	brněnských	ho-
telích,	restauracích	v	okolí,	v	cestovních	
kancelářích	a	dalších	místech,	kde	si	pro-
hloubí	teoretické	i	praktické	dovednosti.
	 Naše	státní	škola Fortika v Lomnici –	
zaměření	na	obor	cestovní	ruch	a	hotelnic-
tví.	Co	si	pod	těmito	slovy	ale	představit?	
Cestování,	cestovní	kanceláře,	infocentra,	
průvodcovství?	Ano.	Gastronomie,	restau-
race,	hotely,	rauty,	catering?	Ano.
	 Ale	 je	 toho	 mnohem,	 mnohem	 víc.	
Školu	 nedělá	 jen	 budova.	 Nedělá	 ji	 jen	

studijní	obor.	Školu	také	spoluvytváří	její	
studenti,	 učitelé	 a	 zaměstnanci.	 A	 pro-
středí,	 kde	 se	 nachází.	 A	 snaha.	 Touha	
chtít	 něčeho	 dosáhnout.	 Naučit	 se.	 Mít	
možnost	 se	 neustále	 zdokonalovat	 for-
mou	kurzů,	přednášek,	výjezdů	za	pozná-
ním.	A	toho	všeho,	pokud	má	žák	zájem,	
škola	v	každém	ročníku	nabízí	hodně.
	 Stačí	 se	 přihlásit	 a	 vybrat	 si	 z	 bohaté	
nabídky.	 A	 podle	 toho,	 na	 co	 se	 zaměřit	
ve	studiu.	Na	cestovní	ruch?	Na	gastrono-
mii?	Na	hotelnictví?	Stačí	přivřít	oči	a	před-
stavit	si,	co	by	nás	bavilo,	co	chtít	od	živo-
ta,	kde	se	vidíme	za	pět,	za	deset	let.
	 Ani	 tisíce	 slov	 nenahradí	 zkušenost	
a	 zážitky.	 A	 žádný	 článek	 nám	 nepoví,	
zda	se	žákům	na	škole	líbí.	Stačí	se	jich	
ale	zeptat.	Nebo	se	podívat	na	školní	FB	
@fortika.lomnice	a	přesvědčit	se	díky	ko-
mentářům	a	příspěvkům.
	 Jaký	 je	 to	pocit,	když	se	vám	povede	
cukrářský	výrobek?	Nebo	studená	kuchy-
ně?	Uvařit	opravdu	dobré	jídlo?	Vyznat	se	

ve	víně,	v	tajemství	kávy?	Nachystat	raut	
pro	firmu?	Účastnit	se	celostátních	sou-
těží	?	To	zahřeje	u	srdce.	
	 A	co	tak	sbalit	batoh,	sednout	do	rych-
líku,	 autobusu	 a	 vydat	 se	 za	 poznáním?	
Praha	a	její	historický	odkaz.	Kokořínsko	
a	 královské	 hrady.	 Majestátní	 Karlštejn.	
Za	 brněnskými	 zákoutími.	 Do	 Vídně.	
Do	Paříže.	A	co	třeba	jižní	Francie	a	Azu-
rové	pobřeží?	A	jestli	toho	není	dost,	máme	
další	 možnosti	 –	 zahraniční	 praxe	 v	 pří-
mořských	letoviscích.	Práce	spojená	s	po-
znáním,	zdokonalením	v	oboru	i	v	jazycích.	
	 Možností,	které	škola	nabízí,	je	oprav-
du	 hodně.	 Stačí	 si	 jen	 vybrat.	 Kdo	 má	
zájem,	může.	Kdo	chce,	v	průběhu	studia	
získá	certifikáty	s	mezinárodní	platností.
A	 pokud	 byste	 chtěli	 naši	 školu	 vidět?	
Stačí	nás	navštívit.	Jste	vždy	velmi	víta-
ní.	 I	 z	pohodlí	domova.	Video	na	našich	
stránkách	 www.fortika.cz	 vás	 provede	
a	ukáže	vám	ji.

Braillský klíč 2021
	 Naše	 škola	 měla	 unikátní	 příležitost	
zúčastnit	 se	 soutěže	 ve	 čtení	 Braillova	
textu,	 kterou	 v	 letošním	 roce	 pořádala	
škola	 Jaroslava	 Ježka	 v	 Praze.	 V	 sou-
těži	 nás	 reprezentovala	 žákyně	 čtvrté	
třídy	 Eliška	 Sýkorová.	 Soutěž	 spočívala	
ve	 čtení	 neznámého	 a	 náročného	 textu,	
který	účastníci	čtou	ve	stanoveném	čase	
a	 hodnotí	 se	 počet	 správně	 přečtených	
slov.	Soutěžilo	celkem	17	žáků	z	různých	
základních	škol.
	 Naše	 Eliška	 se	 umístila	 na	 čtvrtém	
místě.	Cesta	na	soutěž	pro	nás	byla	velké	
dobrodružství	 a	 taky	 úplně	 nová	 zkuše-
nost.	 Do	 Prahy	 jsme	 jely	 rychlíkem	 už	
den	 předem	 a	 bydlely	 jsme	 na	 interná-
tu,	 který	 je	 součástí	 speciální	 školy	 Ja-
roslava	 Ježka	 pro	 nevidomé.	 Tato	 škola	

se	 nachází	 v	 krásném	 prostředí	 kousek	
od	Pražského	hradu,	který	jsme	si	měly	
možnost	projít	cestou	tam	i	zpátky.
	 Gratulujeme	Elišce	k	parádnímu	umís-
tění	a	těšíme	se	na	další	ročník	soutěže.

Se Sokolem do života 
	 Naše	Mateřská	škola	Lomnice	se	v	le-
tošním	 roce	 přihlásila	 do	 projektu	 „Se	
Sokolem	 do	 života	 aneb	 Svět	 nekončí	
za	vrátky,	cvičíme	se	zvířátky“.	
	 Jeho	maskotem	je	plyšové	zvířátko	so-
kola,	kterého	naše	děti	pojmenovaly	Eda.	
Myšlenkou	 celé	 akce	 je	 vést	 předškolní	
děti	 k	 přirozenému	 cvičení,	 obratnosti,	
manipulaci	 s	míčem,	ale	 i	 dalším	netra-
dičním	činnostem	či	rozvoji	poznání.
	 Celoroční	projekt	České	obce	sokolské	
vznikl	v	roce	2014	a	není	určen	pouze	dě-
tem	 z	 mateřských	 škol.	 Účast	 je	 dobro-
volná	a	do	prostředí	MŠ	vnesl	další	moti-
vaci	a	inspiraci	k	pohybu.	

	 Cvičení	 pro	 děti	 je	 rozděleno	 do	 pěti	
oblastí.	Každá	z	nich	představuje	zvířát-
ko	 –	 kobylku	 Emilku,	 opičku	 Haničku,	
ježečka	 Marečka,	 veverušku	 Věrušku	
a	 berušku	 Danušku.	 Díky	 nim	 děti	 roz-
víjejí	hrubou	i	jemnou	motoriku.	Pomocí	
samolepek	si	pak	do	vlastního	sešitu	vy-
značují	splněné	úkoly.

vzdělávání

FOrTIKA NeNí jeN ŠKOlA, je TO ŽIVOTNí STYl
Jiří Prášek

zŠ A mŠ lOmNIce AKTIVNí
Silvie Kosířová, Jitka Müllerová

Eliška Sýkorová na soutěži Braillský klíč 2021.
Foto: archiv školy
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	 Milí	rodiče,	rádi	bychom	pro	vás	a	vaše	
děti	otevřeli	ve	Studánce	nově	vybavenou	
hernu.	Stávající	herna,	která	je	zařízená	
převážně	sektorovým	nábytkem,	nenabízí	
příliš	 možností	 k	 pohybovým	 aktivitám.	
To	bychom	chtěli	změnit	instalací	velké-
ho	herního	prvku	s	prolézací	věží,	 sklu-
zavkou	a	bazénkem	plným	kuliček.	Cena	
realizace	na	míru	je	150	000	Kč.	Z	větší	
části	ji	uhradíme	z	dotací	města	Tišnova	
a	Jihomoravského	kraje.	Zbývá	však	ještě	
30	000	Kč,	které	potřebujeme	pokrýt.	
	 Budeme	 rádi,	 pokud	 se	 rozhodne-
te	 finančně	 podpořit	 vznik	 nové	 stu-
dánkové	 herny.	 Na	 účet	 RC	 Studánka	
230304608/0300	můžete	přispět	libovol-
nou	finanční	částkou	nebo	můžete	jedno-
duše	využít	QR	platbu.	Na	vyžádání	vám	
rádi	 vystavíme	 potvrzení	 o	 přijetí	 daru.	

Více	 informací	na	www.studanka-tisnov.
cz,	e-mailem	na	studanka.tisnov@gmail.
com	nebo	na	tel.	777	706	723.	Děkujeme.	

QR kódy pro platbu – zleva 300 Kč, 500 Kč.

	 Do	roku	2022	vstupujeme	s	přáním	při-
pravit	pro	rodiče	s	dětmi	z	Tišnova	a	oko-
lí	zajímavé	akce	a	aktivity.	Věříme,	že	se	
s	vámi	ve	Studánce	setkáme	na	kroužcích,	
kurzech,	 přednáškách,	 besedách	 nebo	
na	 kulturních	 akcích,	 které	 každoročně	
pořádáme.	Pravidelný	program	ve	Studán-
ce	začne	v	týdnu	od	10.	1.	2022.
	 Hned	 začátkem	 roku	 se	 můžete	 těšit	
na	 interaktivní	 workshop	 s	 psychotera-
peutkou	MUDr.	Taťjanou	Horkou	na	téma	
„Výchovné vzorce aneb co přenášíme 
na děti ze své původní rodiny“	(22.	1.).	
Cílem	workshopu	je	uvědomit	si,	do	jaké	
míry	 vychází	 naše	 jednání	 z	 výchovných	
vzorců	 našich	 rodičů,	 jak	 tyto	 struktury	
uzavřít	a	jak	být	ve	výchově	více	sám	se-
bou.	V	 lednu	 také	začíná	 třídílný	cyklus	
seminářů	„Sebevědomě k novým příleži-
tostem (nejen) na trhu práce“	s	kariérní	
poradkyní	Mgr.	Petrou	Šnepfenbergovou	
(25.	1.,	15.	2.,	1.	3.).	Při	společných	prak-
tických	 a	 sebezkušenostních	 setkáních	
bude	příležitost	zastavit	se,	zmapovat	své	
možnosti	 a	 priority	 pro	 vstup	 či	 návrat	
do	 práce	 a	 pojmenovat:	 kdo	 jsem,	 kde	

jsem	a	kam	mířím.	Na	jaře	2022	se	bude-
me	věnovat	i	citlivému	tématu	„Jak mlu-
vit s dětmi o sexu“	s	Evou	Novákovou,	
lektorkou	sexuální	výchovy	pro	MŠ	a	ZŠ.	
Jako	rodiče	jsme	autoritou,	která	předává	
dětem	zdravé	hodnoty	o	tom,	co	je	a	co	není	
v	pořádku.	Je	důležité,	aby	tato	témata	ro-
diče	s	dětmi	otevřeli	dříve,	než	 to	 za	ně	
udělá	internet.	Tématu	rodičovství	se	bu-
deme	věnovat	i	s	Mgr.	Zuzanou	Masopus-
tovou	v	její	přednášce	„Dokonalá matka 
– dosažitelný cíl nebo cesta do pekel?“	
Cílem	semináře	je	otevřít	oči	všem,	kteří	
mají	pocit,	že	jako	rodiče	selhávají.	V	dal-
ší	přednášce	s	názvem	„Raná citová vaz-
ba jako základ harmonického rozvoje 
osobnosti dítěte“	se	s	doc.	Mgr.	Lenkou	
Lacinovou,	 Ph.D.,	 zaměříme	 na	 období	
raného	 dětství.	 Zážitky	 z	 raného	 dětství	
totiž	 celoživotně	 nastavují	 způsob	 nava-
zování	a	udržování	mezilidských	vztahů.	
Před	prázdninami	ve	Studánce	přivítáme	
ještě	 Mgr.	 Stanislavu	 Emmerlingovou,	
autorku	knihy	Vidím	to	 jinak.	Dlouhodo-
bě	 se	 profesně	 věnuje	 dětem	 s	 porucha-
mi	 učení.	 V	 přednášce	 „Jak předcházet 

problémům s učením“	 vysvětlí	 rodičům	
souvislosti	 mezi	 odchylkami	 v	 pohybo-
vém	vývoji	v	 raném	dětství	a	poruchami	
učení	později	ve	školním	věku.	Pokud	si	
rodiče	 budou	 těchto	 souvislostí	 vědomi,	
mohou	 svým	 dětem	 lépe	 a	 hlavně	 dříve	
pomoci.	V	červnu	už	tradičně	nabídneme	
kurz	 „První pomoc u kojenců, batolat 
a předškolních dětí“.	 Cílem	 prakticky	
vedeného	semináře	je	naučit	rodiče	správ-
ně	reagovat	v	situacích,	které	ohrožují	ži-
vot	dítěte.	Kurz	vede	Mgr.	Lucie	Škodová,	
vystudovaná	 zdravotnická	 záchranářka	
a	 lektorka	 první	 pomoci.	 Na	 podzim	 se	
můžete	těšit	na	dvě	přednášky	Mgr.	Jiřího	
Haldy	na	téma	„Důvěra jako klíč k dob-
rému vztahu s dítětem“	a	„Jak pracovat 
se strachem v nás a v našich dětech“.	
	 V	 nadcházejícím	 roce	 je	 rozhodně	
na	co	se	těšit.	Přejeme	vám	nejen	pevné	
zdraví,	 ale	 také	 chuť	 objevovat,	 hledat	
nové	souvislosti	a	vidět	běžné	věci	novým	
pohledem.	Pokud	vám	k	tomu	Studánka	
bude	nápomocná,	budeme	velmi	rádi.	Tě-
šíme	se	na	setkání	v	roce	2022.	

vzdělávání

NOVá STudáNKOVá HerNA
Radka Štěpanovská, Zuzana Kurdiovská

NA cO Se můŽeTe TěŠIT
Radka Štěpanovská, Zuzana Kurdiovská

Stará dobrá studánková herna se konečně 
dočká proměny.

Foto: Martina Šaclová

Nová studánková herna vykouzlí úsměv 
na tvářích malých neposedů. 

Foto: Jiřina Ševčíková
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	 Možná	asi	nevíte,	že	v	Inspiru,	tišnovském	středisku	volného	
času,	tráví	svůj	volný	čas	i	dospělí.	
	 Od	roku	2015	se	každé	úterý	schází	skupina	místních	zruč-
ných	 a	 velmi	 šikovných	 dam	 do	 kroužku	 „Tvořivý	 freestyle“.	
Kroužek	je	zaměřen	na	rukodělné	techniky	všeho	druhu:	korál-
ky,	fimo,	keramiku,	plstění,	pletení	z	pedigu,	textilní	techniky,	
malování	 na	 hedvábí,	 dekorace	 na	 Vánoce	 a	 Velikonoce…	 Co	
však	získáváme	navíc,	je	kolektivní	terapie.	Zažíváme	tzv.	flow,	
tedy	stav	plynutí,	kdy	jsme	naprosto	ponořeny	v	dané	činnosti,	
jsme	tvořivé,	plně	soustředěné,	pracujeme	s	lehkostí.
Během	skoro	půlroční	pauzy,	kdy	jsme	se	nemohly	scházet,	nám	
naše	 úterky	 chyběly.	 Doma	 si	 totiž	 čas	 najdeme	 hůř.	 Myslím,	
že	i	společné	povídání	a	zasmání	se	je	psychohygiena,	zejména	
v	této	náročné	době.	A	snad	i	naše	výtvory	občas	potěší	i	jimi	ob-
darované	nebo	teď	před	Vánoci	klienty	penzionu	Králova	v	Tiš-
nově	(CSS	Tišnov),	kterým	nazdobíme	stromeček	ve	společných	
prostorech.

Pozvánka na lednovou akci
	 Pokud	nám	mrazivý	leden	dopřeje	vhodné	podmínky,	na	tiš-
novském	kluzišti	chystáme	pro	malé	i	velké	bruslaře	15.	1.	2022	
nevšední	Karneval na ledě	plný	zábavných	stanovišť	a	soutěží!	
Aktuální	 informace	sledujte	na	FB	Inspira	a	našich	webových	
stránkách	www.svcinspiro.cz/akce/.

TVOřIVÉ VečerY
V INSpIru

Lucie Brnková

Kroužek „Tvořivý freestyle“. Foto: Lucie Brnková

Milí	čtenáři	Tišnovských	novin,

ať	pohled	na	betlémské	Dítě	v	jeslích	upokojí	naše	
srdce	a	probudí	v	nás	to	nejlepší,	co	možná	dříme	
někde	hluboko	v	nitru.	Do	nového	roku	přeji	nám	
všem,	abychom	k	sobě	našli	cestu,	měli	dobré	slovo	
i	úsměv	na	tváři	a	byli	ochotni	si	pomáhat,	ať	jsme	
očkovaní	 či	 neočkovaní,	 lidé	 nosící	 roušku	 nebo	
odpůrci	roušek.	Lidé,	kteří	názorově	nebo	životním	
stylem	patří	k	opačným	koncům	spektra.	Kéž	nezá-
visle	na	tom	všem,	co	hýbe	naší	společností,	doká-
žeme	mít	 rádi	 jeden	druhého	a	zastat	se	slabších.	
Požehnané	Vánoce	a	pokojný	nový	rok.

Josef Rybecký, farář

Vážení	spoluobčané,

covidová	doba	nám	ukázala,	 že	
v	životě	nemáme	nic	jisté.	Proto	
přeji	 nám	 všem	 do	 roku	 2022,	
abychom	byli	 zdraví	 a	prožívali	
šťastný	 život.	Celé	naší	 společ-
nosti	přeji,	aby	namísto	rozdělo-

vání	 jsme	byli	solidární,	 jednali	ve	shodě	a	věcně.	
Současně	 apeluji	 na	 používání	 zdravého	 rozumu.	
Já	 i	 náš	 tým	za	Hnutí	ANO	2011	v	Tišnově	děku-
jeme	za	obětavou	a	náročnou	práci	v	této	nelehké	
době	našim	záchranářům,	zdravotníkům,	policistům	
a	hasičům,	kteří	chrání	naše	životy.

Štěpán Pilný, radní města

Tišnovští	milí,	velcí	i	malí,

přeji	vám	ze	srdce,	aby	rok	2022	
byl	 pro	 vás	 mnohem	 klidnější	
a	šťastnější	než	ten	minulý.	Těš-
te	se	z	pevného	zdraví,	z	každé	
radosti,	 z	 lásky,	 ze	 své	 rodiny,	
z	přátelství,	z	každé	dobré	chví-

le,	z	úspěšné	práce.	Ať	v	nadcházející	době	můžete	
nechat	 strach,	 úzkost,	 žal	 a	 únavu	 za	 dveřmi.	 Ať	
nové	 zkušenosti	 nabýváte	 jen	 dobrovolně.	 Ať	 jste	
aktivní	a	činorodí,	ať	se	váš	život	navrátí	po	všech	
stránkách	do	svých	kolejí.	A	nejen	váš,	ale	celý	roč-
ní	rozmanitý	koloběh	v	našem	městě	Tišnově.

PhDr. Irena Ochrymčuková, zastupitelka města
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vzdělávání

	 Lesní	rodinný	klub	na	Tišnovsku	Kalužníček	je	nedílnou	sou-
částí	života	na	Tišnovsku	již	dvanáctým	rokem	a	patří	tak	mezi	
nejdéle	působící	lesní	kluby	v	ČR.	Tak	jako	většina	lesních	klubů	
a	lesních	mateřských	škol	vznikl	i	Kalužníček	z	iniciativy	rodičů	
a	dalších	podporovatelů.	Provozuje	jej	spolek	Za	sebevědomé	Tiš-
novsko,	z.	s.	A	proč	tu	Kalužníček	je?	Stručně	řečeno,	aby	nabídl	
výchovu	a	vzdělávání	dětem	dle	principů	lesních	školek.	Naším	
cílem	je	umožnit	dětem	prožít	předškolní	věk	v	přírodě,	která	je	
pro	ně	velkou	učebnou.	V	bezpečném	prostředí	učíme	děti	také	
otevřené	nenásilné	komunikaci,	respektu	a	zodpovědnosti.
	 V	roce	2021	byl	Kalužníček	plný	emocí.	Prožívali	jsme	radost	
a	vděčnost,	že	tu	Kalužníček	máme	a	může	být	v	provozu.	Pro-
žívali	jsme	také	strach,	protože	nás	pandemická	situace	na	jaře	
opět	na	nějaký	čas	omezila,	vystřídal	jej	ale	pocit	bezpečí	a	jistoty,	
že	jsme	vše	zvládli	a	můžeme	tu	opět	pro	děti	a	jejich	rodiny	být.	
Do	června	roku	2021	Kalužníček	navštěvovalo	k	dvou-	až	pěti-
denní	docházce	čtyřicet	dětí.	Ukázalo	se,	že	ač	chce	Kalužníček	
umožnit	docházku	co	nejvíce	dětem,	je	maximální	denní	kapacita	
dvacet	jedna	dětí	příliš	jak	pro	zázemí,	tak	pro	průvodkyně	i	děti,	
a	snížili	jsme	ji	na	osmnáct	dětí.	Toto	rozhodnutí	bylo	pro	nás	o	to	
lehčí,	že	se	od	září	může	o	děti	postarat	také	Lesní	montessori	MŠ	

Ledňáček,	která	zahájila	svůj	provoz	v	Předklášteří.	Důsledkem	
jsou	pro	Kalužníček	ale	nižší	příjmy	od	rodičů,	tudíž	ještě	větší	zá-
vislost	na	financování	z	dotací,	darů	a	další	pomoci.	To	je	nutnost,	
protože	jedna	ze	základních	myšlenek	Kalužníčku	je,	aby	byl	do-
stupný	co	nejširší	skupině	dětí	z	různých	finančních	poměrů.	Ne-
chceme,	aby	se	Kalužníček	stal	místem	pouze	pro	majetné	rodiny.	
Vážíme	si	 také	práce	průvodkyň	a	chceme,	aby	byla	adekvátně	
a	důstojně	odměněna.	Obě	tyto	podmínky	lze	stále	udržovat	pouze	
díky	vícezdrojovému	financování	Kalužníčku.
	 Celý	 rok	 2021	 tedy	 mohl	 v	 Kalužníčku	 plynule	 proběhnout	
jen	díky	podpoře	z	různých	směrů.	Děkujeme	tak	rodičům,	kteří	
kromě	 finančních	 příspěvků	 Kalužníčku	 věnují	 také	 dobrovol-
nou	 pomoc	 při	 brigádách	 a	 dalších	 provozních	 záležitostech.	
Díky	též	průvodkyním	za	jejich	každodenní	láskyplnou	a	respek-
tující	 péči	 o	 děti	 i	 celý	 tým.	 Podstatný	 dík	 patří	 Evropskému	
sboru	solidarity,	který	nám	umožnil	získat	k	dětem	dobrovolnici.	
Od	ledna	2021	po	dobu	jednoho	roku	je	v	Kalužníčku	dobrovol-
nice	Ola	z	Polska,	která	tráví	s	dětmi	a	průvodkyněmi	čtyři	dny	
v	týdnu	a	je	nám	velkou	oporou	a	radostí.	Velmi	děkujeme	městu	
Tišnov	za	poskytnutí	dotace	ve	výši	60	000	Kč	určenou	na	pro-
voz	Kalužníčku.	Také	děkujeme	Jihomoravskému	kraji	za	dotaci	
ve	výši	48	000	Kč	na	prorodinné	aktivity	a	31	100	Kč	na	zajiště-
ní	environmentálního	vzdělávání,	výchovy	a	osvěty.	Poděkování	
patří	i	MAS	Brána	Vysočiny,	která	nám	umožnila	v	Tišnově	reali-
zovat	první	akci	pro	veřejnost	věnovanou	oslavě	Dnu	lesních	MŠ	
v	rámci	dotace	Malý	LEADER	ve	výši	13	853	Kč.	MAS	Brána	
Vysočiny	dále	umožnila	 roce	2021	vzdělávat	naše	 zaměstnan-
ce	a	děti	z	projektu	„Zvyšování	kvality	neformálního	vzdělává-
ní	na	Tišnovsku“	v	rámci	operačního	programu	Výzkum,	vývoj	
a	vzdělávání	(program	MŠMT).	Kalužníček	se	takto	vzdělává	již	
dva	roky	a	rok	2022	je	tím	posledním,	kdy	vzdělávání	skrz	ten-
to	 projekt	 bude	 nadále	 probíhat.	 Také	 děkujeme	 Ministerstvu	
školství,	 mládeže	 a	 tělovýchovy	 za	 poskytnutí	 dotace	 ve	 výši	
180	000	Kč	z	programu	Letní	kempy.	Tyto	peníze	umožnily	reali-
zaci	čtyř	letních	příměstských	táborů	pro	děti	s	povinnou	školní	
docházkou	zdarma.	
	 Bez	veškeré	této	podpory	by	se	Kalužníček	neobešel	a	neza-
končovali	bychom	rok	2021	s	obrovskou	vděčností	a	s	dobrým	
pocitem,	který	nás	i	v	této	těžké	době	nadále	hřeje	na	srdci.	
	 Více	 informací	 o	 Kalužníčku	 na:	 http://lesniklub.tisnovsko.
eu/,	www.facebook.com/LesniRodinnyKlubNaTisnovsku.

jAKý BYl prO KAluŽNíčeK rOK 2021
Mgr. Adéla Nešporová

Na zahrádce v Lomničce. Foto: archiv Lesního rodinného klubu
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	 Milí	 rodiče,	 ráda	 bych	 se	 s	 vámi	 po-
dělila	o	mé	dojmy	a	zpětnou	vazbu	z	mé	
praxe	 fyzioterapeuta	 specializujícího	 se	
mimo	 jiné	 i	 na	 děti	 předškolního	 věku.	
Navštěvuji	 školky	 a	 dětské	 skupiny	
po	celé	republice	a	v	rámci	mých	vyšetře-
ní	jsem	zaznamenala,	že	téměř	80	%	dětí	
má	 „zdeformovaná“	 chodidla.	 Důvodem	
je	nošení	neadekvátních	přezůvek,	které	
jim	jsou	buď	malé	(chybí	nadměrek),	mají	
úzkou	špičku	(neodpovídá	šířce	chodidla)	
nebo	 jsou	 tam	 prstíky	 tak	 pokrčené,	 že	
se	 jim	 vytváří	 už	 v	 tomto	 raném	období	
halux	 valgus	 (vbočený	 palec)	 nebo	 drá-
povité	prsty.	Uvědomme	si,	 že	děti	 tráví	
v	 interiéru	 školky	 minimálně	 pět	 hodin	
aktivního	 času,	 a	 proto	 je	 volba	 správ-
ných	přezůvek	tak	důležitá.	Chodidla	dětí	
jsou	 měkká,	 poddajná,	 klenba	 se	 stále	
vyvíjí,	a	proto	se	tvaruje	dle	toho,	v	čem	
je	obuta.	Chodidla	 jsou	naše	kořeny,	zá-

kladna	pro	tělo,	úchop,	cit	či	hmat	–	da-
rujte	svým	dětem	zdravý	vývoj!	

	 Spousta	 rodičů	 standardně	 řeší	 pouze	
obuv	venkovní,	 ale	 z	důvodu	nízké	 infor-
movanosti,	 kdy	 se	 o	 této	 problematice	
moc	nehovoří,	 se	na	přezůvky	do	školky	
bohužel	 zapomíná.	 Na	 základě	 mé	 osob-
ní	 dobré	 zkušenosti	 jsme	 v	 naší	 dětské	
skupině	Lokomoce	Tišnov	začali	rodičům	
doporučovat	 variantu	 protiskluzových	
„capáčků“,	 které	kopírují	 šířku	 chodidel,	
jsou	prodyšné	(noha	se	v	nich	potí	méně	
než	v	klasických	přezůvkách)	a	děti	mo-
hou	chodidlo	používat	ve	všech	směrech.	
Dokonce	i	u	chlapečka,	který	své	původní	
přezůvky	odmítal,	tak	v	těchto	je	spokoje-
ný	a	například	prolézačky	v	naší	herní	stě-
ně	si	v	nich	maximálně	užívá.	V	teplejších	
dnech	v	nich	lze	být	i	naboso.	Chodidla	si	
tím	nejen	otužují,	ale	především	si	je	díky	
volnosti	v	pohybu	krásně	stimulují.
	 Prosím,	dávejte	dětem	do	školky	ade-
kvátní	obuv.	Kontrolujte	nadměrek,	šířku	
a	 pružnost	 přezůvek	 do	 všech	 směrů.	
Máme	velkou	radost,	že	se	v	naší	dětské	
skupině	podařilo	rodičům	tuto	problema-
tiku	vysvětlit	tak,	že	si	většina	dětí	škol-
ku	užívá	téměř	„naboso“.

vzdělávání

NeVHOdNÉ děTSKÉ přezůVKY
Martina Haklová 

Na fotce můžete vidět neadekvátní šířku 
i délku klasických přezůvek a především 
omezený prostor pro palec. 

Foto: Martina Haklová

Proč je rybolov problém
	 Lidé	lovili	ryby	a	mořské	plody	odne-
paměti.	Dnes	však	množství	úlovku	není	
omezeno	 tím,	 kolik	 jsou	 rybáři	 schop-
ni	ulovit,	 ale	 tím,	kolik	 ryb	 ještě	 zbývá.	
Rybářský	 průmysl	 používá	 stále	 sofisti-
kovanější	 technologie,	 s	 jejichž	 pomocí	
dovede	rybí	populace	ničit,	a	ani	sám	ry-
bolov	zpravidla	není	nijak	regulován.	
	 Při	 rybolovu	 se	 však	 nechytají	 jen	
ryby,	 které	 se	 zkonzumují,	 ale	 i	miliony	
dalších	mořských	živočichů.	Tyto	úlovky	
(bycatch)	 jsou	 nevyhnutelnými	 oběťmi	
rybářského	průmyslu.	Je	jich	šestkrát	víc	
než	živočichů,	kteří	se	využijí.	Kvůli	těm-
to	hrozbám	je	rybolov	největším	zdrojem	
mortality	mnohých	mořských	druhů	jako	
například	 žraloků,	 ploutvonožců,	 moř-
ských	 želv,	 kytovců	 a	 mořských	 ptáků.	
Dobrým	příkladem	toho	mohou	být	moř-
ské	želvy.	
	 Dalším	 velkým	 problémem	 jsou	 ztra-
cené	či	zahozené	sítě	a	vlasce.	Rybářské	

náčiní	 tvoří	 zhruba	 třetinu	 veškerého	
plastu	v	mořích,	je	ale	pro	mořský	život	
mnohem	 nebezpečnější	 než	 jiný	 odpad,	
protože	 je	 stvořeno	 na	 zabíjení.	 Živoči-
chové	 se	 do	 sítí	 a	 vlasců	 mají	 tendenci	
zamotávat.	Poté	se	zpravidla	uškrtí.

Dopady průmyslového rybolovu 
na změnu klimatu
	 Průmyslový	rybolov	má	rovněž	destruk-
tivní	dopady	na	zemské	klima.	Oceán	pro-
dukuje	 75	%	 kyslíku	 v	 atmosféře,	 z	 toho	
dvě	 třetiny	 produkuje	 fytoplankton	 (mik-
roskopické	řasy).	To	tedy	znamená,	že	fy-
toplanktonu	 vděčíme	 přibližně	 za	 každý	
druhý	 nádech.	 Zbylou	 třetinu	 produkují	
ostatní	mořské	rostliny.	Ty	však	mizí	kvů-
li	lovu	na	dně,	který	ničí	mořské	porosty.	
Proto	jde	o	stejný	problém	jako	odlesňová-
ní.	Fytoplankton	je	zase	existenčně	závis-
lý	na	exkrementech,	které	produkují	ryby	
a	 další	 mořští	 živočichové,	 ti	 však	 mizí	
a	společně	s	nimi	mizí	i	fytoplankton.

Jak to celé vyřešit
	 Oceánské	ekosystémy	se	mohou	rych-
le	obnovit,	bude-li	jim	dán	prostor.	Podle	
OSN	 by	 bylo	 dobrým	 řešením	 vytvořit	
ve	 třiceti	 procentech	 světových	 oceánů	
rezervace	s	úplným	zákazem	lovu.	Kdyby	
ryby	měly	oblasti,	kde	se	mohou	neruše-
ně	rozmnožovat,	bylo	by	jich	víc	a	rybáři	
by	měli	větší	úlovky.	Nejlepší	věc,	kterou	
může	každý	z	nás	pro	oceány	udělat,	 je	
omezit	 nebo	 vyřadit	 ryby	 a	 mořské	 plo-
dy	ze	svého	jídelníčku.	Dnes	se	již	vyrábí	
náhražky	ryb,	které	jsou	vyrobeny	z	moř-
ských	řas	a	mají	podobné	nutriční	hodno-
ty	(v	řasách	jsou	rovněž	například	omega	
3	mastné	kyseliny).

Zdroje: 
seashepherd.org
www.seaspiracy.org
www.zachranmeoceany.cz

Článek je dílem studenta ZŠ ZaHRAda
Redakčně kráceno

dOpAdY průmYSlOVÉHO rYBOlOVu
aneb co obnášÍ, KdyŽ si KouPÍMe MořsKou rybu

Šimon Kostřica
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 Ing. Martin Horák, Th.D. (* 1965),	farář	sbo-
ru	Českobratrské	církve	evangelické	v	Brně II,	
spravující	kazatelskou	stanici	v	Tišnově.	

Pane faráři, v čase Vánoc se lidé, navzdory ma-
sivní komercionalizaci těchto svátků, setkáva-
jí snad více než kdy jindy během roku s téma-
tem ryze náboženským a niterně křesťanským: 
narození Ježíše Krista. Jak vidí vánoční svátky 
ze své pozice duchovní?
Vánoce	i	já	vidím	jako	příležitost,	kdy	si	připo-
mínáme	 Kristovo	 narození.	 A	 kdy	 ho	 slavíme,	
protože	–	 jak	 lidé	 tehdy	pochopili	–	 Ježíšovým	
příběhem	k	nám	promluvil	Bůh.	V	Ježíši	přichází	
Bůh	mezi	nás.	

A jaké místo zaujímají Vánoce ve Vašem osobním životě? 
Důležité	–	z	důvodů,	které	jsem	naznačil.	A	bývá	to	také	milá	
příležitost	být	s	nejbližšími.	Méně	se	mi	daří	být	 taky	sám	se	
sebou,	nebudu	zamlčovat,	 že	Vánoce	 jsou	pro	 faráře	pracovně	
nejnáročnějším	obdobím.	

Kdo jsem já?
Obloukem přes vánoční téma se dostáváme k osobnějším. 
A protože Vy nejste přímo z Tišnova, a máte Tišnov jen 
za jedno ze svých působišť, dovolím si požádat o malé před-
stavení. Odkud pochází a kdo je Martin Horák osobně? 
Pocházím	z	Českých	Budějovic,	se	svou	rodinou	jsem	žil	třináct	
let	v	Jilemnici	v	Krkonoších,	jeden	rok	v	Anglii	a	nyní	jsme	de-
sátým	rokem	v	Brně.	Jsem	evangelický	farář,	muzikant,	táta	tří	
skvělých	dětí,	mám	dvě	dcery	a	syna.	

Vaše současná role v Tišnově i v Brně je evangelický duchov-
ní. Je to Vaše práce, laicky řečeno, „na plný úvazek“? Nebo 
vykonáváte ještě i jiné činnosti, jinou práci?
Ano,	je	to	zaměstnání	na	plný	úvazek.	Jiné	úvazky	nemám.	

Provází Váš Vaše současné duchovní povolá-
ní celý život, nebo se pod talárem duchovního 
skrývá i jiná profesní zdatnost? 
Původně	 jsem	 vystudoval	 ekonomii	 a	 pár	 let	
pak	pracoval	jako	programátor.	

Jaká byla Vaše osobní motivace k duchoven-
ské službě? Nějaký vnitřní impuls nebo na-
opak na Vás zapůsobil např. osobní příklad 
jiného duchovního? 
Po	několika	letech	v	kanceláři	u	počítače	jsem	
si	 uvědomil,	 že	 chci	 dělat	 práci	 mezi	 lidmi,	
s	 lidmi	 a	 pro	 lidi.	 A	 vždycky	 znovu	 jsem	 pak	
při	 svém	 uvažování	 došel	 k	 tomu,	 že	 není	 nic	

většího	než	vyřizovat	lidem	dobrou	zprávu	o	Hospodinu	a	jeho	
přízni	k	lidem.	Vrátil	jsem	se	znova	do	školy	a	vystudoval	evan-
gelickou	teologii.	

Jak vypadá pracovní a osobní život faráře ČCE? A je povolání 
duchovního rolí na celý život? 
Pracovní	život	faráře	bývá	velmi	různorodý.	Dopoledne	obvykle	
vyřizuji	administrativní	záležitosti	a	píšu	své	přípravy	k	setkání,	
několikrát	do	měsíce	vedu	bohoslužby	v	sociálních	zařízeních.	
Odpoledne	mívám	setkání	s	dětmi,	mládeží,	seniory,	navštěvuji	
ty,	kdo	si	přejí	návštěvu	faráře.	Večer	se	ve	sboru	konají	setká-
ní	 mládeže,	 biblické	 vzdělávání	 dospělých,	 modlitební	 setkání	
a	různé	pracovní	porady,	celkem	jde	v	Brně	a	Tišnově	asi	o	pat-
náct	různých	setkání	s	různou	frekvencí.	O	sobotách	se	pak	po-
měrně	často	účastním	celocírkevních	nebo	oblastních	setkání.	
Každou	neděli	vedu	bohoslužby.	Vedle	toho	mívám	na	faře	osob-
ní	rozhovory,	vedení	a	přípravu	svatebních	obřadů	a	zcela	mimo	
plány	přichází	také	vedení	pohřebních	rozloučení.	Účastním	se	
práce	 několika	 celocírkevních	 pracovních	 skupin:	 pro	 ekume-
nické	vztahy,	pro	přípravu	kazatelů	a	pro	zahraniční	kontakty.		
Osobní	 život	 je	 takovým	 pracovním	 programem	 samozřejmě	
hodně	 ovlivněn.	 Přesto	 nacházím	 čas	 na	 rodinu,	 na	 přátele,	
na	čtení,	na	muzicírování.	
V	evangelické	církvi	se	faráři	nestávají	kněžími,	neskládají	ce-
loživotní	sliby.		Přesto	své	povolání	chápu	jako	celoživotní.	Vím	
ale	 i	 o	 životních	okolnostech,	které	 člověka	přivedou	k	 tomu,	
že	svou	farářskou	službu	ukončí.		

Život ČCE
Teď trochu pojmosloví: protestanté, nebo evangelíci? Který 
výraz je správnější, výstižnější, resp. který nepůsobí v rámci 
vaší komunity pejorativně? 
Oba	výrazy	vznikly	původně	jako	nadávka,	ostatně	stejně	jako	
samo	označení	křesťané	(ti,	kdo	se	hlásí	ke	Kristu),	pejorativně	
už	ale	nepůsobí	ani	 jeden.	V	našich	končinách	zahrnuje	výraz	
protestanté	všechny	církve	vzešlé	ze	světové	reformace,	výraz	
evangelíci	označuje	protestanty,	kteří	se	hlásí	k	 luterství,	pří-
padně	ke	kalvinismu.	

náš rozhovor

prOgrAmáTOr V TAláru KAzATele
o Práci Pod KřÍdly ČesKobratrsKé cÍrKve evangelicKé

Vladimír Vecheta

Ing. Martin Horák, Th.D.

V roli oddávajícího. Foto: archiv Martina Horáka
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Pro méně zběhlé v přehledu církevních organizací: můžete 
uvést základní rozdíl(y) mezi komunitami evangelické tradice 
– Českobratrskou církví evangelickou, Československou církví 
husitskou, příp. evangelickými církvemi augsburského vyznání?
Českobratrská	církev	evangelická	vznikla	v	roce	1918	spojením	
česky	mluvících	sborů	augsburského	(luterského)	a	helvetské-
ho	(kalvinistického)	vyznání,	kořeny	některých	těchto	společen-
ství	sahaly	až	do	dob	Jednoty	bratrské	a	církve	podobojí.	K	této	
spojené	 církvi	 se	 nepřipojily	 německy	 a	 polsky	 mluvící	 sbory	
augsburského	vyznání,	typicky	ve	Slezsku,	a	zůstaly	samostat-
né.	Církev	československá	husitská	vznikla	v	Československu	
v	 roce	1920	 jako	výsledek	úsilí	katolického	modernismu,	hlá-
sí	se	zejména	k	myšlenkám	reformace	husitské.	Tolik	v	nutné	
stručnosti.

Evangelické komunity se liší od zde na Tišnovsku běžněj-
ších katolických farností. Jak je ČCE organizována a jak fun-
guje duchovní správa a péče v rámci ČCE např. konkrétně 
na Tišnovsku? 
Evangelické	 společenství	 v	 Tišnově	 bohužel	 nemá	 vlastního	
faráře,	 celé	 Tišnovsko	 je	 ale	 dlouhodobě	 pod	 správou	 farního	
sboru	v	Brně	II,	který	má	sídlo	v	Blahoslavově	domě	na	Lidické	
ulici.	Faráři	přijíždějí	do	Tišnova	k	bohoslužbám	každou	neděli	
a	o	svátcích,	v	současnosti	máme	možnost	se	scházet	v	modli-
tebně	Církve	adventistů,	za	což	jsme	vděční.	V	týdnu	pak	faráři	
z	Brna	přijíždějí	k	setkáním	a	rozhovorům	dospělých	nad	Biblí,	
k	 setkáním	 dětí,	 na	 návštěvy,	 případně	 k	 jiným	 příležitostem.	
Naše	menší	společenství	se	rozrůstá	a	těchto	příležitostí	přibývá.	

V evangelické tradici je samozřejmostí aktivní zapojení žen 
v roli duchovních nebo uplatňování demokratických princi-
pů, jako je volba představených. Mají tyto progresivní styly 
pozitivní přínos pro život církve? 
O	tom	prvním	nemám	pochybnost.	O	tom	druhém	také	ne,	uplat-
ňování	demokratického	rozhodování	a	spolunesení	odpovědnos-
ti	je	ale	vždycky	pro	všechny	náročnější,	to	známe	dobře	z	celé	
naší	společnosti.	

Jednou z důležitých otázek pro život každého společenství je 
financování jeho aktivit. V rámci vyrovnání státu s církvemi 
bylo financování z veřejných prostředků ukončeno. Jaký pro-
gram pro současné „uživení se“ má ČCE nastaveno? Zazna-
menal jsem aktivitu vyzývající členy přispět na život církve 
5% ze svého platu, což mi přijde velmi zajímavé…
Financování	platů	duchovních	bylo	nástrojem	kontroly	komuni-
stického	státu	nad	církví	poté,	co	stát	znárodnil	majetek	církve,	
který	měla	především	k	tomuto	účelu.	V	této	době	se	razantně	
snižuje	a	za	několik	let	bude	zastaveno.	V	některých	protestant-
ských	církvích	se	jejich	členové	vždy	zavazovali	k	příspěvkům	
církvi	ve	výši	10	procent	z	příjmu.	V	ČCE	taková	povinnost	není,	
ale	doporučuje	se	přispívat	pěti	procenty	z	příjmu.	Někteří	čle-
nové	se	této	částce	blíží,	výjimečně	ji	někdo	překračuje.	Nevidím	
důvod,	aby	stát	církvi	přispíval	na	její	vnitřní	potřeby.	Na	její	čin-
nost	v	sociální	oblasti	nebo	ve	školství,	zvlášť	tam,	kde	církev	
doplňuje	chybějící	služby	státu,	by	ale	přiměřeně	přispívat	měl.	

... v dnešním světě
Pro naše země je typická dlouholetá tradice „náboženského 
rebelantství“ vůči diktátu vrchnosti, válek „ve jménu Bo-
žím“ i útlaku kvůli vyznání. Ovocem takto poznamenaných 

tisíciletých dějin křesťanství je dnes náboženská lhostejnost 
a nálepka nejateističtější země Evropy. Vidíte to jinak? 
Nejateističtější	zemí	Evropy	nejsme,	dokládá	to	například	mimo-
řádný	počet	náboženských	učitelů	nejrůznějších	směrů,	esoteriků	
a	léčitelů	u	nás.	Jsme	ale	zřejmě	nejsekularizovanější	(nejvíce	od-
církevněnou)	zemí	na	světě.	Lidé	v	Česku	mají	nedůvěru	k	církvi	
jako	instituci,	a	to	v	míře,	která	v	jiných	zemích	nemá	obdoby.	Velmi	
často	i	tehdy,	když	s	církví	osobní	zkušenost	nemají.	Vidím	v	tom	
ale	příležitost,	aby	se	církev	v	pokoře	učila	být	důvěryhodnou.	

Dříve vyhrocené či chladné vztahy mezi katolíky a evange-
líky mají dnes už jinou podobu. Jaký je Váš pohled na spo-
lupráci různých křesťanských proudů? V jakých oblastech 
spolupracujete? 
To,	co	je	podstatné	–	víra	v	Boha	a	v	Krista	–,	nás	jako	křesťany	
spojuje.	Odlišnosti	v	učení	mě	nepřekvapují:	bylo	by	mi	naopak	
podezřelé,	kdyby	Bibli,	která	má	asi	 tisíc	stran,	vykládali	dva	
lidé	 stejně.	 Vzájemná	 otevřenost	 a	 spolupráce	 je	 pak	 pro	 mě	
přirozená	a	potřebná.	
V	Tišnově	se	s	ostatními	duchovními	scházíváme	k	rozhovoru	
a	k	modlitbě,	informujeme	se	o	svých	aktivitách.	Před	několika	
lety	jsme	začali	připravovat	společné	(ekumenické)	bohoslužby.	
Za	spolupráci	s	duchovními,	kteří	v	Tišnově	působí,	p.	Josefem	
Rybeckým,	Vladimírem	Kaletou	a	Petrem	Šanderou,	abych	jme-
noval	aspoň	některé,	jsem	velmi	vděčný.	

Máte za to, že by církve měly více promlouvat do společen-
ského dění a angažovat se v něm? Nebo spíše přijímat roli 
komunit jako záchytné sítě pro ty, kdo tápají ve svém životě 
a hledají zázemí v nejistotě? 
Úkoly,	které	uvádíte,	se	navzájem	nevylučují.	Nemyslím	si,	že	by	
církev	měla	mít	své	samozřejmé	místo	ve	veřejném	a	politickém	
prostoru.	Na	druhou	stranu	jsem	přesvědčený,	že	křesťané	jako	
jednotlivci	 se	 mají	 učit	 nést	 spoluodpovědnost	 za	 společnost:	
vyjadřovat	se	k	problémům	společnosti	a	zapojovat	se	do	jejich	
řešení.	Možná	pak	budeme	věrohodněji	vytvářet	komunity	přijí-
mající	ty,	kteří	stejně	jako	my	v	mnohém	tápou,	a	společně	bu-
deme	hledat	zázemí	v	našich	nejistotách.	

Jaké přání byste vyslovil našim čtenářům pro nadcházející 
rok 2022? 
Vypomůžu	si	jedním	irským	požehnáním:	
Ať	máš	výhled,	abys	viděl,	kam	jdeš.	
Ať	máš	ohled,	abys	viděl,	čím	už	jsi	prošel.
Ať	máš	vhled,	abys	viděl,	kde	zacházíš	příliš	daleko.

S mládeží na výpravě. Foto: archiv Martina Horáka
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Vyšší moc,
osud nebo bůh
Jaké místo má víra
v našem životě?

Vladimír Vecheta

	 K	otázce	po	místu	víry	v	našem	moderním	světě,	a	tím	pádem	
k	dotazu	po	hloubce	religiozity	obyvatel	Tišnovska,	mě	přivedly	
rozhovory	s	betlémáři,	 jichž	 jsem	se	při	 reportáži	před	dvěma	
lety	ptal	po	pohnutkách	jejich	práce	na	tématu	biblického	příbě-
hu	o	narození	Ježíše	Krista.	Betlémy	jsou	dnes	vánoční	dekorací	
a	z	vánočních	svátků	se	stal	shon	a	čas	vzpomínek	na	dětství.	
Jak	 hluboká	 tedy	 zůstává	 stopa	 původní	 víry	 a	 jejího	 prožívá-
ní	v	našich	životech?	Jde	jen	o	odlesk	tradic?	Nebo	má	respekt	
a	 úcta	 před	 (ne)pojmenovatelnou	 vyšší	 mocí	 i	 praktický	 vliv	
na	naše	jednání,	rozhodování	a	směřování?	

Statistiky a média
	 Média	zpravidla	pracují	s	tématem	náboženství	a	víry	na	zá-
kladě	 dat,	 která	 Český	 statistický	 úřad	 shromažďuje	 v	 rám-
ci	 sčítání	 lidu	vždy	v	desetiletých	 intervalech.	 „Ze statistik lze 
vypozorovat klesající procento lidí, kteří se hlásí k jisté formě víry 
(rok 1991 – 44 % obyvatelstva; 2001 – 33 %; 2011 – 21 % obča-
nů). A ten trend lze předpokládat i nyní,“	konstatuje	Martin	Se-
bera	jako	jeden	z	respondentů	mých	otázek,	spolu	s	poukazem	
na	 skutečnost,	 že	 výsledky	 loňského	 sčítání	 budou	 známy	 až	
na	počátku	dalšího	roku.	Čtení	těchto	kvantitativních dat	však	
není	zdaleka	tak	jednoznačné,	když	sami	hodnotitelé	poukazu-
jí	na	přílišnou	 jednostrannost	kladených	otázek.	 Jak	připouští	
i	Václav	Seyfert:	„Označil bych se za ateistu, jenže všechno má svo-
je ale…“ Toto	 „ale“	 je	pak	klíčem	ke	kvalitativnímu výkladu	
a	hlavně	odpovědím,	které	už	nejsou	založeny	jen	na	ANO	a	NE.	

Malý religionisticKý výzKuM

	 V	 duchu	 tohoto	 přístupu	 jsem	 v	 této	 reportáži	 zvolil	 cestu	
anketního oslovení	vybraných	reprezentantů	obyvatel	Tišnova	
a	jeho	okolí,	v	jejímž	rámci	jsem	všem	položil	stejné	tři	dotazy.	
K	nim	se	vrátíme	o	něco	později.	Dotazy	byly	položeny	písemně,	
s	možností	 rozmyšlení	 odpovědí	nebo	odmítnutí	 odpovídat	 vů-
bec.	Respondent	měl	také	možnost	vyjádřit	zájem	zůstat	v	ano-
nymitě,	pokud	by	byla	jeho	odpověď	v	této	reportáži	citována.	
	 Osloveno	bylo	celkem	okolo	sto osob	ze	širokého spektra	
–	studenti	 i	profesoři,	úředníci	 i	politici,	 ředitelé	 firem	 i	 řado-
ví	zaměstnanci,	teenageři	i	senioři,	osobnosti	spolkového	živo-
ta	 i	 řadoví	 „pěšáci“.	 V	 datech	 52	%	 respondentů	 tvořili	 muži,	
48	%	ženy.	Pozitivní	byla	reakce 73	% oslovených,	27	% ode-
zvu neposkytlo.	 Z	 reagujících	 opět	 73% poskytlo odpovědi	

na	předložené	otázky,	i	když	7%	z	nich	zvolilo	pro	svoji	odpověď	
cestu	odlišného	osobního	vyjádření.	27 %	 reagujících	naopak	
vyjádřilo	zájem	využít možnosti neodpovídat.	Tento	úhyb	byl	
místy	doplněn	sebekritickým	stanoviskem	„nemyslím si, že bych 
se k tomu mohl nebo uměl nějak vyjádřit“.
	 Z	celkového	vzorku	oslovených	tedy	jazykem	statistiky	řečeno	
u	47 % dotázaných nebylo možno odpověď,	a	tedy	stanovisko	
k	otázkám	víry,	zjistit.	Pro	srovnání,	při	sčítání	v	roce	2011	byl	
celostátní	vzorek	„nezjištěno“	na	úrovni	45	%	obyvatel.	„Naše kul-
tura náboženství a spiritualitu vytěsnila z mysli,“	vysvětluje	tak	vy-
soký	vzorek	neodpovídajících	ředitel	Ústavu	empirických	výzkumů	
STEM	Martin	Buchtík.	Že	to	u	místních	Tišnováků	není	jiné,	po-
tvrzuje	Adéla	Nešporová:	„Abych řekla pravdu, Váš mail mě zavedl 
k zamyšlení a vlastně doposud nemám jasno ve Vašich otázkách.“

Věříme, nebo nevěříme? 
	 Aktivně	odpovídajících	nám	tedy	zůstalo	53	%.	Zajímavý	ob-
raz	tak	skýtá	jejich	sebeoznačení:	za	ateisty	se	označilo	16	%	
odpovídajících	(8	%	všech	dotázaných).	Víru ve vyšší moc nebo 
osud	deklarovalo	39	%	(20	%	ze	všech),	víru v Boha	jako	osobu	
48	%	(25	%	ze	všech).	Opět	pro	srovnání:	dle	statistiky	v	roce	
2011	 tvořili	 v	 regionu	 ORP	 Tišnov	 věřící	 30–40	 %	 obyvatel,	
což	staví	Tišnovsko	mezi	vysoce	religiózní	regiony.	
	 22	%	z	odpovídajících	se	zároveň	identifikovalo	s	konkrétní	
křesťanskou	 církví,	 většinově	 s	 katolickou,	 mezi	 respondenty	
byli	i	členové	českobratrské	evangelické	a	čs.	husitské.	

Anonymita odpovědí
	 Ačkoliv	 je	 svoboda	 vyznání	 deklarována	 jako	 jedno	 ze	 zá-
kladních	práv	člověka,	v	legislativním	pořádku	chráněná	usta-
novením	čl.	15	a	čl.	16	Listiny	základních	práv	a	svobod	Ústavy	
ČR,	a	Zákonem	č.	3/2002	Sb.,	o	svobodě	náboženského	vyznání	
a	postavení	církví	a	náboženských	společností,	patří	vyjádření 
postoje a projevu náboženského či duchovního přesvědčení	
k	jedněm	z	nejkomplikovanějších.	V	běžné	praxi	života	lidově	ře-
čeno	nejvysmívanějších.	Jde	o	ovoce	dlouholetých	diskriminač-
ních	 postojů	 vůči	 projevům	 víry,	 které	 výchovou	 i	 restrikcemi	
hluboce	zakořenily	 jak	v	nevěřící,	tak	ve	věřící	části	obyvatel-
stva.	U	jedné	strany	jako	terč posměchu,	u	opačné	jako	důvod	
k	opatrnosti a strachu.
	 Není	se	tedy	co	divit,	že	45 % odpovídajících	požádalo	o za-
chování anonymity.	Důvod	je	pro	některé	nasnadě:	„postoj k víře 
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a náboženství je vysoce soukromé a individuální téma“	a	„nepotřebu-
ji na sebe upozorňovat svým postojem… snažím se předcházet zby-
tečným rozporům, či názorovým konfliktům.“	Upřímným	postojem	
je	ale	i	přiznání	„ještě jsem nedošel do životní fáze, kdy bych tyto 
svoje postoje toužil sdílet veřejně.“	Přesto	se	jiní	pod	své	názory	
bez	okolků	podepisují	s	nadhledem	jako	Vojtěch	Hanák	nebo	Jiří	
Sokol:	„... s otázkami víry jsem zcela vyrovnán a nemusím své od-
povědi tajit.“ Nebo	 i	humorem	jako	Jiří	Urbánek:	„jsem schopen 
přihlásit se ke svým názorům veřejně a podstoupit případný lynč.“	
To	je	důvod,	proč	v	tomto	textu	pod	některými	citacemi	najdeme	
osobní	podpisy,	a	jinde	nikoliv.	

sonda do tišnovsKé duše

	 „Otázky na duši šly pořádně ‚na tělo‘,“	 přiznal	 Michal	 Kadlec,	
jeden	z	ochotných	odpovídajících	respondentů.	Dovolíme	si	 tedy	
jednotlivé	okruhy	témat	představit	a	jejich	prostřednictvím	trochu	
poodkrýt	mozaiku	naší	současné	tišnovské	religiozity.
Otázka 1: Připouštíte existenci vyšší moci? Identifikujete se 
přímo s některým náboženským směrem? 

Tajemství
 „V životě mě potkalo tolik věcí, které jsem si nedokázal vysvět-
lit. Jediné vysvětlení vždy bylo: prostě to tak mělo být. Proto věřím 
v osud. Každý máme ten svůj,“	 popisuje	 jednu	 ze	 tří	 nejčastěj-
ších	odpovědí	jeden	z	respondentů.	„Mám tendenci věřit, že svět 
je racionální a lze vysvětlit a popsat hodně jevů v našem životě. 
Zároveň přiznávám, že plno věcí zatím věda vysvětlit neumí, tudíž 
někdy nezbývá než zírat, kdo a jak ten náš svět ‚sestavil‘,“	přiznává	
Martin	Sebera.	 „Popravdě si ale nedokážu představit, že by svět 
ve vší jeho složitosti a současně rovnováze byl produktem samostat-
ně se za sebou řetězících jevů, které prostě jen tak ‚náhodou‘ utvořily 
tu variantu bytí, v níž se právě nacházíme,“	 kontruje	 i	 doplňuje	
pohled	křesťana	Jiří	Urbánek.	„Připouštím existenci určitých jevů 
zdánlivé ‚vyšší moci‘, které si zatím nedovedeme vysvětlit,“	zvažu-
je	Václav	Seyfert,	„ale myslím si, že věda pouze zatím nedospěla 
k tomu, aby je dokázala ze svého pohledu popsat, a že k tomu jednou 
v budoucnosti určitě dojde.“	„Jako ateista uznávám, že náboženství 
a silná víra jsou evoluční výhoda, kterou dala lidem příroda. Zjedno-
dušuje svět, dává věcem hmatatelnější smysl, dává lidem řád a pra-
vidla a ochraňuje je i po psychické stránce,“	uzavírá	Martin	Sebera.

Vyšší moc, úděl a morální imperativ
	 „Určitě připouštím a věřím v nějakou vyšší moc, i když se se žád-
nou vírou nebo náboženskou organizací neidentifikuji,“	uvádí	Tomáš	
Buzrla.	Jestliže	nás	tajemství	zákonitostí	světa	a	života	přivádí	
k	otázce,	jak	je	to	s	poznatelností	nebo	možnou	existencí	vyšší	
moci,	postoj	respektu	před	ní	nebo	před	osudem	zaznívá	z	řady	
odpovědí	ještě	častěji.	„Přítomnost jakési ‚vyšší moci‘ v mém živo-
tě vnímám.“	„Vlastním pohledem věřím v nějakou ‚vyšší moc‘ a zá-
konitosti. Není pro mě však definovaná náboženským směrem, vírou 
či náboženskou organizací,“	shodují	se	Adéla	Nešporová	i	Helena	
Hegarová.	
	 „Jsem přesvědčen, že každý má svou cestu životem nějak předur-
čenu a má na tomto světě nějaký úkol a úděl,“	píše	Jiří	Sokol.	„A že 
to do určité míry nemůžeme ovlivnit,“	doplňuje	Karolína	Hanáková.	
„Současně věřím v to, že jednání druhých vůči nám je odrazem toho, 
jak s druhými jednáme my. A stejné je to i u skutků a našeho počíná-
ní, což by se dalo shrnout jednoduše do slov, když činíš dobro, dobro 

se ti vrací.“	Jak	to	zmiňuje	i	Michal	Kadlec:	„Myslím, že existuje 
něco jako ‚boží mlýny‘, moderně nazývané ‚karma‘. Vědomí si těchto 
souvislostí velmi přispívá k úpravě svého konání a jednání v jednodu-
ché intenci ‚nečiň druhému, co nechceš, aby druzí činili tobě‘.“	

Bůh
	 Ve	výrazném	kontrastu	k	pohledům	a	postojům	respondentů	
neidentifikujících	se	s	konkrétní	vírou	zaznívá	až	jednoduše	jed-
noznačné	konstatování	„Ano. Věřím v Boha a jsem členem církve“,	
které	nacházím	pod	řadou	odpovědí.	Tyto	postoje	však	nikterak	
nepůsobí	 jako	školometsky	naučená	 fráze.	Osobně	v	nich	vní-
mám	i	sílu	přesvědčení,	která	má	své	jméno	a	zařazení.	
	 „Skutečnost vyšší moci nepřipouštím, ale jsem o její existenci pře-
svědčena. ‚Vyšší moc‘ je pro mne Bůh, identifikovaný v Ježíši Kristu. 
Proto se hlásím ke křesťanství.“	(Věra	Dvořáková)
	 „Věřím v osobního Boha, který je absolutním bytím. Jsem křesťan 
a římský katolík.“	(Jan	Kos)
	 „Věřím v Boha a považuji se za katolíka. Otázky spirituality pro 
mě představují důležitý aspekt života.“ 
	 „Kdybych si nepřipustila existenci vyšší moci, nedošla bych ráno 
ani na vlak. Chybělo by mi tam to malý ozubený kolečko pohánějící 
zbytek těch velkých.“ (Hana	Šolcová)
	 „Bohužel, nemám to štěstí být věřící. A už z této odpovědi plyne, 
že spíš tiše závidím těm, pro které je víra nadějí a oporou. Člověk je 
tvor společenský a víra mu dává odpovědi nejen na otázky, které jsou 
mimo běžné lidské chápání, víra člověku dává i pocit sounáležitosti 
s jinými, mnohem silnější než vztah s vlastí či národem. Proto jsou 
plné kostely, mešity, shromáždění věřících. Všechno je však otázka 
určité míry – pokud se člověk vzdává i své osobní svobody, pak se 
sounáležitost mění ve stádnost a fanatici dokážou ve jménu víry ko-
nat skutky proti lidství. Ostatně dějiny jsou toho dokladem.“	(Karel	
Švábenský)

Otázka 2: Má víra nějaké místo ve Vašem životě? Ovlivňuje 
Vaše jednání? Máte ve svém okolí osoby, u nichž vnímáte 
vliv jejich víry na chování a jednání? 

Víra jako inspirace
	 „Lidé, kteří něčemu věří, a samozřejmostí by mělo být, že podle 
toho i jednají, jsou dle mého názoru pro společnost velmi prospěš-
ní, neboť mají v životě nějaký cíl a směr,“	vidí	místo	víry	v	životě	
Jiří	Sokol.	Na	častou	deziluzi	z	příliš	idealizovaného	očekávání	
od	 víry	 a	 věřících	 z	 pohledu	 praktikujícího	 křesťana	 ale	 upo-
zorňuje	Jan	Kos:	„Většina společnosti si myslí, že na ‚věřícím‘ by 
jeho víra měla být vidět, měl by být lepší manžel nebo rodič, lepší 
zaměstnanec, manažer, podnikatel a také lepší politik než ostatní. 
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A když to tak není, tak víru šmahem odsoudí a odmítnou. Křesťan 
by ale měl především ze své víry čerpat inspiraci a motivaci, aby byl 
dobrým a laskavým manželem, rodičem či prarodičem, spolehlivým 
zaměstnancem, empatickým a spravedlivým manažerem či podnika-
telem a slušným a neúplatným politikem, který je v politice ne kvůli 
sobě, ale pro druhé. Prostě dobrým člověkem. A takových lidí znám 
ve svém okolí celou řadu a nejenom mezi věřícími.“

Víra jako imperativ 
	 „Ctím zásady křesťanství, zvláště princip křesťanské lásky a de-
satera přikázání. Tyto principy a zásady vnímám jako nepsaná 
pravidla každého slušného člověka bez ohledu na víru vyznání.“	
„Domnívám se, že žádná lepší pravidla, než je křesťanské Desa-
tero, dosud nebyla vymyšlena, a vnímám ho jako minimum morál-
ky. Víra je plná naděje, často mi dává sílu i odpovědnost jednat,“	
čteme	ve	dvou	vyznáních,	s	nimiž	může	souhlasit	i	přes	postoj	
ateisty	Václav	Seyfert:	„Většinu z přikázání tzv. desatera považuji 
za zásadní pro mravné a morálně přijatelné chování a snažím se jimi 
v životě řídit.“

Víra jako podpora 
	 „Víra a důvěra Bohu jako reálné skutečnosti mi pomáhají pře-
konávat těžké životní situace a vidět věci nejenom z pohledu ‚lid-
ského‘. Jsem vděčná  za setkání s těmi, kteří ‚pouze‘ upřímně hledají, 
a i když se k žádnému náboženství nehlásí, jejich život je směrován svě-
domím a opravdovostí,“	uvádí	Věra	Dvořáková.	„Nalézám v ní uklid-
nění v těžkých situacích a naději, že vše dopadne, jak má.“ „Vždycky 
hrála významnou roli v rozhodování a pomáhala ve všech těžkých chví-
lích  a situacích,“	píše	Veronika	Pozděnová.	„Místo v mém životě má 
převážně v podobě ujištění, že některé situace, které se staly, mají své 
opodstatnění,“	vidí	Adéla	Nešporová.	A	jak	doplňuje	Michal	Kadlec:	
„Mnohdy jsme konfrontováni s tzv. požehnáním v přestrojení. Zdánlivá 
nepříjemnost se v toku času ukáže jako přínos.“

Víra jako perspektiva
	 „Víra má určitě vliv v pohledu na určité věci – učí dívat se na sku-
tečnosti z větší výšky a nadhledu,“	reaguje	Helena	Hegarová.	„Ná-
boženství je součástí naší historie, naší kultury. I když se nehlásím 
ke křesťanství, tak jeho zásady a principy jsou v naší společnosti 
a naší době zřetelně přítomny. Počínaje desaterem podporujícím mo-
rálku a etiku až po hříchy. Tiše připouštím, že i já se hříchů dopouš-
tím, a uvědomuji si to. Nakonec ‚... kdo z vás je bez hříchu, ať první 
hodí kamenem...‘ (Jan 8, 1-11).“	Přidám	jedno	drobné	současné	
zamyšlení.	Ať	Bůh	nebo	desatero	nebo	jiný	kodex	dávají	lidem	
limity,	ale	oproti	tomu	stojí	u	některých	svoboda	slova.	Říkají:	

„… já si můžu říct, co chci, klidně tě můžu urazit a pomluvit, přece 
to patří do mé svobody…“ Tito lidé patrně nevěří, že jednou budou 
za své skutky souzeni, a pak nemají problém si upravovat své svě-
domí. A vidíte, zrovna teď nemluvím jako ateista... Takže ano, víra 
má v mém životě místo. Chápu ji jako existující neviditelnou esenci 
hýbající chodem světa,“	hodnotí	Martin	Sebera.

Víra jako příklad cesty
	 „Musím doplnit, že moje víra není nekritickým přijímáním leti-
tých dogmat, ale naopak trvalým ptaním se, přemýšlením a pochy-
bováním. Zároveň jsem přesvědčen, že k víře lze druhé přivést pouze 
osobním příkladem, nikdy přesvědčováním, vnucováním či láká-
ním,“	 uzavírá	 Jiří	Urbánek.	 „Zdá se mi ovšem nesporné, že lidé, 
kteří v něco neochvějně věří, dospěli k větší životní rovnováze než 
ostatní. I když je asi v pořádku o různých věcech pochybovat, vede to 
bohužel k vnitřnímu neklidu, který dokáže nabývat až patologických 
rozměrů,“	říká	Václav	Seyfert.	„Ačkoliv sám nevěřím, chovám úctu 
k autentickým prožitkům víry ostatních. Měl jsem a mám ve svém 
životě několik lidí, jejichž život je určen jejich vírou, a velmi si jich 
vážím,“	potvrzuje	Vojtěch	Hanák.

Otázka 3: Máte za to, že mají společnosti a organizace nábo-
ženských směrů více promlouvat do směřování společnosti 
a zaujímat v ní zvláštní status? 
	 „Víra je věc úctyhodná, fanatismus jakéhokoliv ražení (i ten ateis-
tický) ale nikoliv.“	Názor	Vojtěcha	Hanáka	podává	zajímavý	pohled	
na	otázky	či	konstatování,	se	kterými	zápolí	religionisté	a	teolo-
gové.	Třetí	otázka	tišnovské	respondenty	nijak	nerozpálila.
	 „V dnešní době tkví klíčová role církví ve sféře spolkového a kul-
turně-společenského života. Promlouvat k lidem, pomáhat nalézat 
pravé hodnoty, pomáhat budovat hodnotový rámec společnosti jsou 
nositelky duchovního a kulturního dědictví,“	píše	Jan	Brdíčko.	„Dle 
mého názoru by však neměly aktivně vstupovat do sféry politiky.“ 
	 „Byl bych rád, pokud by církve měly vliv na směřování společnos-
ti. Mělo by se tak ale dít na základě jejich přirozené autority a při-
rozené schopnosti jejich členů ovlivňovat své okolí,“	 uvádí	David	
Vávra.	Tuto	skutečnost	ale	považuje	Tomáš	Buzrla	za	zásadní:	
„Církvím autority a osobnosti hodné následování chybí.“	A	zvláštní	
status	ve	společnosti,	nakolik	se	i	pro	něj	několik	hlasů	vyslovi-
lo,	by	tuto	roli	neulehčil.	Jako	střízlivé	stanovisko	lze	pak	akcep-
tovat	pohled	Jana	Kosa:	„Nemyslím si, že by církve a náboženské 
společnosti měly mít ve společnosti nějaké zvláštní postavení, nebylo 
by to k jejich prospěchu. Měly by být finančně samostatné a se stá-
tem kooperovat v různých oblastech, jako je zdravotnictví, sociální 
péče, vzdělávání nebo charita. Do směřování společnosti jistě mohou 
promlouvat, je ale otázka, zda společnost je ochotná a připravená 
jejich názor respektovat a případně akceptovat.“
	 Uzavřeme	tedy	exkurz	do	hlubin	 tišnovské	duše	těch,	kteří	
byli	ochotni	odpovídat	a	o	své	názory	se	podělit	se	čtenáři	Tiš-
novských	novin.	Mozaika	je	to	pestrá	a	svým	způsobem	možná	
i	více	vypovídající	než	pouhá	čísla.	Víra	 je	skutečnost	mnoho-
tvárná,	 a	 jak	 jsme	 v	 předchozích	 odstavcích	 viděli,	 i	 přesvěd-
čený	ateista	uvažuje	v	duchovních	pojmech,	stejně	 jako	věřící	
nemusí	opouštět	střízlivé	hledisko	pozemských	měřítek.	
	 „Víra má obrovskou sílu, bohužel oběma směry. Víra, která na-
pomůže porozumění a pochopení druhého, která pomáhá v těžkých 
životních situacích, je samozřejmě pozitivní. Víru, nabádající k ne-
přiměřenému omezování práv druhých, lze jednoznačně označit 
za negativní. Ale do důsledku vzato, je to o nastavení mysli a moti-
vace,“	uzavírá	Michal	Kadlec.	A	jak	je	nastaven	váš	život?
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	 Jak	nepotřebné	věci	proměnit	v	umění?	Galerie	 Josefa	 Jam-
bora	návštěvníkům	přibližuje	 fenomén	recyklace	v	současném	
umění,	v	němž	umělci	hrají	roli	sběratelů	odpadu	a	přetvářejí	jej	
v	hodnotná	umělecká	díla.	Recyklaci	 se	věnuje	mnoho	 tvůrců	
jak	v	současném	umění,	tak	designu	a	architektuře.	Spojuje	je	
zájem	o	životní	prostředí	a	 inovativní	možnosti,	které	nabízejí	
přeplněné	skládky	a	smetiště.
	 Mezi	české	umělce	zabývající	se	nalezenými	věcmi	patří	Fran-
tišek	Skála,	Kryštof	Kintera,	Benedikt	Tolar	či	Martin	Skalický.	
Je	mezi	nimi	 i	Veronika Richterová.	Právě	 její	dílo	naleznete	
v	prostoru	zahrady	galerie,	nese	název	No-Mad Cabin	 (2000)	
a	jedná	se	o	vzorový	přístřešek	pro	uprchlíky.	Jde	o	první	dílo,	
jež	máte	možnost	v	Tišnově	zhlédnout.	Další	budou	následovat	
v	příštím	roce,	neboť	autorka	pro	tišnovskou	galerii	připravuje	
na	léto	2022	výstavu	s	názvem	Pet-Tropicana,	jejímž	obsahem	
budou	možnosti	přežití	v	nouzových	podmínkách,	cestování	a	in-
spirace	oblastmi	tropického	podnebného	pásu.
	 Veronika	Richterová	(1964)	se	umělecké	recyklaci	věnuje	přes	
patnáct	let.	K	instalacím	využívá	především	PET	lahve	a	toto	umě-
ní	nazývá	pet-art.	Vytváří	plastiky	z	rostlinného,	zvířecího	či	moř-
ského	světa,	design	osvětlení	a	prostorové	instalace.	
	 Situace	kolem	uprchlické	krize	z	let	2015	a	2016	ji	přiměla	
k	 zamyšlení,	 jakým	 způsobem	 uprchlíkům	 pomoci.	 Navštívila	
uprchlický	 tábor	na	 řeckém	ostrově	Lesbos	a	na	základě	 této	
zkušenosti	vytvořila	cyklus	předmětů	No-Mad,	jež	jsou	určeny	
lidem,	kteří	se	nedobrovolně	stali	nomády.	Mezi	tyto	předměty	
patří	náš	zapůjčený	domek	z	PET	lahví	a	palet,	dále	tkalcovský	
stav	z	palet,	pícka	z	barelu	či	ohřívač	z	plechovek.	Autorka	zde	
využívá	 materiálů,	 jimiž	 byl	 tábor	 přímo	 zaplaven,	 a	 dává	 jim	
další	šanci	na	užitečný	život.
	 Základní	 stavba	domku,	modifikovatelná	podle	potřeby,	má	
obytnou	plochu	8	m2.	Do	konstrukce	z	dvaceti	palet	je	vertikálně	
v	pěti	řadách	fixováno	cca	800	lahví	naplněných	pískem	či	zemi-
nou.	Ty	zajistí	stabilitu,	izolaci	i	akumulaci	tepla.	Drobné	škvíry	
mezi	nimi	v	létě	domek	ochlazují,	na	zimu	jsou	utěsněny	a	stěny	
zvenku	překryty	plachtou,	zevnitř	dekami.	Řešeno	 je	 i	 topení.	
Voda	z	dvojité	střechy	se	svádí	a	filtruje.	Přístřešek	byl	vysta-

ven	na	Betlémském	náměstí	v	Praze	a	díky	Festivalu	Landscape	
o	krajinářské	architektuře	a	umění	ve	veřejném	prostoru,	který	
pořádá	Galerie	Jaroslava	Fragnera,	také	v	Krnově,	odkud	jsme	
jej	převezli	a	sestavili.
	 Domek	je	určen	především	pro	lidi,	kteří	 jsou	nuceni	přežít	
v	provizorních	uprchlických	táborech	nebo	v	jejich	okolí	v	minia-
turních	stanech	nebo	v	improvizovaných	přístřešcích	z	plachet	
a	 igelitů.	 „Mým	 cílem	 je	 zlepšit	 tepelné	 podmínky	 dočasného	
bydlení,	 poskytnout	 obyvatelům	 trochu	 více	 soukromí	 a	 pocit	
vlastního	 domova,“	 říká	 Veronika	 Richterová.	 Na	 výstavbě	 se	
může	podílet	celá	rodina,	sousedé	nebo	přátelé	a	sdílet	radost	
ze	společné	práce.	Přístřešek	může	dodat	tolik	postrádaný	pocit	
soukromí	 i	hrdosti	na	vlastní	zručnost.	A	na	nezbytně	nutnou	
dobu	se	může	stát	něčím	jako	domovem.

z historie táborů

	 Nucená	migrace	a	uprchlictví	představují	pro	dnešní	globální	
společnost	výzvu,	jíž	čelí	způsobem,	který	se	v	minulosti	naučila	
využívat	během	válečných	stavů.	Pojďme	se	na	toto	téma	podí-
vat	do	historie.	
	 Zykmund	 Bauman	 v	 knize	 Modernita	 a	 holokaust	 (1989)	
přirovnává	20.	století	ke	století	táborů.	Předchůdcem	dnešních	
uprchlických	 táborů	 jsou	 tedy	 tábory	 pro	 válečné	 zajatce,	 in-
ternační	tábory	a	koncentrační	tábory.	Tento	úzký	příbuzenský	
vztah	ukazuje	na	přímou	souvislost	s	mezinárodním	konfliktem,	
národní	bezpečností	i	kontrolou	nežádoucích	osob.
	 První	uprchlické	tábory	vznikaly	provizorně	v	Evropě	po	roce	
1945	 v	 reakci	 na	 masivní	 vyhnání	 obyvatel	 z	 jejich	 domů	 bě-
hem	druhé	světové	války.	V	roce	1950	byl	OSN	zřízen	Úřad	pro	
uprchlíky	(UNHCR),	jenž	měl	po	třech	letech	provozu	zaniknout.	
Nestalo	se.	Naopak,	úřad	se	rozrostl	z	pouhých	34	zaměstnanců	
na	současných	7	680	zaměstnanců	ve	125	zemích	světa.
	 Dnešní	uprchlické	tábory	se	vyznačují	různorodostí.	Některé	
dosahují	velikosti	metropolí,	jiné	velikosti	měst.	Největší	uprch-
lický	tábor	v	Bangladéši	přesahuje	velikost	hlavního	města	USA	
Washingtonu.	Podmínky	života	v	nich	se	odlišují,	 přičemž	ně-
které	umožňují	volný	pohyb,	jiné	jsou	oploceny	a	stráženy.	Ně-
které	existují	již	desetiletí,	jiné	jsou	rychle	a	provizorně	stavě-
ny.	Jsou	to	místa	plná	rozporu,	v	nichž	 jsou	přítomny	střídavě	
péče	a	kontrola,	soucítění	a	represe.	Jsou	to	místa	přechodného,	
ale	i	dlouhodobého	pobytu	a	místa	plná	slz,	ale	i	nadějí.	
	 Dle	informací	organizace	OSN	pro	uprchlíky	žije	v	současnos-
ti	v	táborech	6,6	miliónu	lidí.	Úřad	zmiňuje,	že	cílem	této	„ochra-
ny	uprchlíků	je	najít	trvalé	řešení,	které	těmto	lidem	umožní	za-
čít	znovu	–	v	důstojných	a	bezpečných	podmínkách.	Mezi	taková	
řešení	se	řadí	integrace	v	zemi	azylu,	návrat	zpět	domů,	je-li	to	
možné,	nebo	přesídlení	do	jiné	země“.
	 Kromě	UNHHCR	se	humanitární	pomoci	uprchlíkům	věnuje	
mnoho	 neziskových	 organizací,	 soukromých	 iniciativ	 a	 dobro-
volnických	 aktivit.	 Zmiňme	 například	 humanitární	 organizaci	
ADRA,	organizaci	Člověk	v	tísni,	Organizaci	pro	pomoc	uprchlí-
kům,	spolek	Amaria	nebo	iniciativu	Vlny	solidarity.

Měks

OBYčejNá peTKA
Radka Kaclerová

Přístřešek pro uprchlíky. Foto: Veronika Richterová
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	 Blížící	se	vánoční	svátky	a	s	nimi	i	ko-
nec	roku	přináší	téměř	nutkavou	potřebu	
se	ohlédnout.	Už	podruhé	se	ale	musíme	
ohlížet	 i	 za	 akcemi,	 které	 se	 nepodaři-
lo	 uskutečnit.	 V	 případě	 Muzea	 města	
Tišnova	 to	byl	Halloween,	večer	s	degu-
stací	 piva	 a	 naposledy	 i	 odpolední	 poví-
dání	o	podhoráckém	kroji,	spojené	s	při-
pomínkou	předvánočních	zvyků	či	svátků.	
Do	všeho	zasáhl	covid,	jak	taky	jinak.	Ne-
zbývá	než	se	smířit	 s	 tím,	 že	Halloween	
bude	zase	za	rok,	večer	s	pivem	přesouvá-
me	na	leden	a	o	zapomenutém	kalendáři	
předků	si	můžete	něco	přečíst	právě	teď.
	 A	o	čem	jsme	si	chtěli	povídat?	Před-
stavte	 si	 předvánoční	 dobu	 našich	 pra-
babiček	a	pradědečků.	S	 	večerem	ulice	
měst	 a	 vesnic	 ztmavnou,	 ne	 všude	 je	
veřejné	osvětlení.	I	okna	domů	potemní,	
protože	 se	 svítí	 svíčkami,	 petrolejovými	
lampami	nebo	svítiplynem.	Jen	tam,	kde	
se	 lidé	 mohou	 setkávat,	 je	 světlo,	 hluč-
no…	 a	 většinou	 veselo.	 Všechna	 vybo-
čení	 z	 denní	 pracovní	 rutiny	 v	 podobě	
různých	 svátků	 s	 sebou	 nesla	 i	 nezbyt-
nost	či	 lépe	samozřejmost	setkávání	se.	
Řada	předvánočních	zvyků	bývala	spoje-
na	s	obchůzkami	měst	či	vesnic.	Některé	
zvyky	 se	dodržují	 dodnes,	 jiné	 zůstávají	
už	jen	v	knihách.	Z	těch	méně	obvyklých	
připomeňme	 svatou	 Cecílii	 a	 Kateřinu,	
svatého	Ondřeje	a	svatého	Ambrože.
	 Den	22. listopadu je zasvěcen sva-
té Cecílii.	 Svatá	 Cecílie	 se	 prý	 věnova-
la	hudbě	a	zpěvu,	aby	tak	mohla	chválit	
Boha,	 je	 proto	 patronkou	 hudebníků.	
Proto	se	v	 ten	den	scházeli	 členové	hu-
debních	 spolků,	 pěveckých	 sborů,	 ale	
i	literárních	bratrstev,	aby	jednali	o	spol-
kových	věcech	a	přijímali	nové	členy.	Ve-
čer	se	pak	konala	taneční	zábava,	zvaná	
cecilská	nebo	Cecilka,	která	(jako	jedna	
z	 posledních	 před	 adventním	 půstem)	
bývala	veselá	a	bujná.	A	protože	hudeb-
níci	se	mnohdy	rekrutovali	z	řad	učitelů,	
zpívala	se	i	tato	píseň:	„Slavný ouřad uči-
telský jest devátý kůr andělský, učitelé jak 
zemřou, hned před trůn Boží jdou.“ S	ústu-
pem	literátských	sborů	a	muzikantských	
družin	zapomínalo	se	na	patronku	muzi-
kantů	svatou	Cecílii	a	zábavy	na	rozlou-
čenou	před	adventní	a	vánoční	dobou	se	
přenesly	na	25.	listopad,	tedy	na	den	sva-
té	Kateřiny.

	 „Třesu, třesu tímto plotem, všecí svatí 
mým životem. Kde je můj milý dnes, ať mně 
tam zaštěkne pes.“	 Velmi	 zajímavým	 byl	
30. listopad, svátek svatého Ondřeje.	
Právě	 tomuto	 dni	 se	 dříve	 přisuzovala	
moc	 poodkrýt	 tajemství	 budoucnosti.	
Kromě	Štědrého	večera	byl	svatý	Ondřej	
jedním	z	nejdůležitějších	věštebných	dnů	
celého	roku,	a	to	především	pro	svobod-
né	 dívky.	Tradovala	 se	 celá	 řada	 způso-
bů,	 jak	 zjistit,	 jestli	 se	 vdají,	 případně	
za	koho	se	vdají.	Tak	chodily	dívky	třeba	
třást	plotem	a	poslouchat,	odkud	přitom	
zaštěká	pes.	Z	té	strany	měl	přijít	ženich.	
Hoši	 pro	 změnu	 třásli	 stromem	 a	 počí-
tali	podle	pohybu	větví,	 jakou	dívku	do-
stanou,	 za	 sedláckou,	 chalupnickou	 či	
panskou.	Nebo	se	pod	čtyři	hrnečky	dala	
hlína,	hřeben,	chléb	a	prsten.	Kdo	odkryl	
chléb,	měl	zbohatnout,	prsten	znamenal	
svatbu,	 hřeben	 nemoc	 a	 hlína	 věštila	
smrt.	 Stejně	 tak	 se	 lilo	 olovo	 či	 házelo	
botou	(špička	ze	dveří	znamenala	svatbu,	
pata,	že	zůstane	doma).	
	

Zvláštní	zvyk	byl	popsán	ve	středních	Če-
chách	a	pojil	 se	 se	svatým Ambrožem, 
jehož svátek připadá na 7. prosince.	
Jde	 o	 obíhání	 a	 hončí	 dětí	 Ambrožem	
okolo	 kostela.	 Jak	 popisuje	 etnograf	
a	folklorista	Čeněk	Zíbrt	ve	své	knize	Ve-
selé	chvíle	v	životě	lidu	českého:	„Ambrož 
přestrojený se objeví za soumraku u koste-
la a děti hrdinsky na něj pokřikují. Občas 
upustí Ambrož nějakou cukrovinku. Tím 
přiláká děti ke sbírání. Vtom se za nimi milý 
Ambrož s koštětem pustí a honí je, až sotva 
dechu popadají. Na sobě má přitom černou 
homolovitou čepici s připjatým tylem, který 
mu zakrývá obličej.“	Kdo	ví,	možná	 je	 to	
něco	jako	včelařská	kukla,	protože	svatý	
Ambrož	je	patronem	včelařů.
	 A	co	vám	nabídneme	místo	vánočního	
cukroví?	 Ochutnávku	 programu	 muzea	
v	roce	2022.	Již 14. ledna	vás	čeká	Los 
na pivu	 –	 večer	 spojený	 s	 ochutnávkou	
piv	z	místních	malých	pivovarů	a	hudbou	
supiny	Padlý	los.	Těšit	se	můžete	na	Tiš-
novské	 pivo,	 Pivovar	 Květnice,	 Vorklos-
ter,	Genius	noci	a	Pivovar	Doubravník.	
	 V	 únoru	 přivítáme	 v	 muzeu	 výstavu	
Stopa! Vyřeš zločin,	 v	 jejímž	 rámci	 si	
každý	 návštěvník	 může	 zahrát	 na	 kri-
minalistu.	 Výstavu	 doprovodí	 přednáš-
ky	 odborníků,	 např.	 z	 Ústavu	 soudního	
lékařství	 Masarykovy	 univerzity	 nebo	
z	 Národního	 úřadu	 pro	 kybernetickou	
bezpečnost.
	 V	květnu	připomeneme	50 let od ob-
jevu Královy jeskyně	na	Květnici	a	tím	
i	historii	tišnovských	jeskyňářů.	Jeskyně	
není	běžně	přístupná	veřejnosti,	ale	i	ten,	
kdo	se	do	jeskyně	nedostal,	ji	u	nás	v	mu-
zeu	uvidí	v	plné	kráse,	a	to	díky	stereo-
skopickým	 fotografiím	 Marka	 Audyho,	
speleologa	a	fotografa.	
	 Rovněž	od	května	vystaví	v	muzeu	své	
cestovní	 deníčky	Michal Cihlář,	 výtvar-
ník,	 který	 se	 zabývá	 ilustracemi,	 kolá-
žemi,	 ale	 i	 fotografií,	 autorskou	knihou,	
papírovou	 plastikou	 a	 jehož	 oblíbenou	
technikou	 je	 kolorovaný	 linoryt.	 Půjde	
o	 součást	 společného	 projektu	 s	 výsta-
vou	Veroniky	Richterové	v	Galerii	Josefa	
Jambora.

Měks

zApOmeNuTý KAleNdář předKů
Eva Vávrová

Ambrož honí děti – ilustrace Jana Herinka 
ke knize Veselé chvíle v životě lidu českého 
(vydal Vyšehrad, 2006).
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Měks

	 Po	 loňské	 zimě	 jsme	 všichni	 věřili	
a	doufali	v	to,	že	se	situace	s	rušením	kul-
turních	 akcí	 již	 nebude	 opakovat.	 Nejen	
proto,	že	neustálé	změny	programů	a	pří-
pravy	 kulturních	 akcí,	 které	 se	 nakonec	
neuskuteční,	 jsou	 energeticky,	 ale	 i	 psy-
chicky	velmi	náročné,	ale	zejména	proto,	
že	 výpadky	 živé	 kultury	 mají	 devastující	
vliv	na	něco,	co	bychom	mohli	bez	nadsáz-
ky	nazvat	společenským	duchem	národa.
	 Situace	 se	 bohužel	 opakuje.	 Názory	
na	 to,	 proč	 tomu	 tak	 je,	 se	 různí	 a	 najít	
pravdu	v	záplavě	informací,	kterými	jsme	
obklopeni,	je	asi	nemožné.	Jediné,	co	je	jis-
té,	je	fakt,	že	je	situace	kritická	a	opět	nám	
zasahuje	 do	 našich	 životů.	 Příčinou	 není	
jen	 samotný	 virus,	 ale	 zodpovědné,	 re-
spektive	nezodpovědné	chování	nás	všech,	
na	úrovni	obyčejných	 lidí,	ale	 i	na	úrovni	
našich	 vládních	 představitelů.	 A	 dovolím	
si	tvrdit,	že	i	negativní	zásah	do	kulturního	
života	 se	 podepisuje	 na	 neveselém	 stavu	
naší	polarizované	společnosti.

Akce, které spadly pod stůl
	 Sílící	 epidemie	 si	 opět	 vyžádala	 zruše-
ní	několika	stěžejních	kulturních	zimních	
akcí	 v	 Tišnově.	 První	 akcí,	 kterou	 bylo	
nutné	 zrušit,	 se	 stala	 Adventní trhová 
slavnost	spojená	se	slavnostním	rozsvíce-
ním	vánočního	stromu.	Už	potřetí	se	musel	
přesunout	 koncert	 a	 workshop	 zpěvačky	
Signe,	který	pořádá	ve	spolupráci	s	MěKS	
spolek	 The	 MUZY.	 Dobrou	 zprávou	 je,	
že	 se	 již	 podařilo	 vyjednat	 nový	 termín	
na	 16.–18.	 září	 2022.	 Nejbolestivější	 je	
již	 druhé	 zrušení	 Adventního koncertu 
Pavla Šporcla,	který	se	nám	díky	vstříc-
nosti	 houslového	 virtuosa	 podařilo	 přelo-
žit	na	24.	dubna	2022.	Bohužel	i	oblíbený	
Štěpánský koncert	Tišnovského	komorní-
ho	orchestru	se	nepodaří	uskutečnit	v	plá-
novaném	termínu,	a	 tak	se	TiKO	postará	
o	závěrečný	koncert	KPH,	který	plánujeme	
na	druhou	půli	června	2022.	Dětmi	i	rodi-
nami	oblíbený	Novoroční ohňostroj,	který	
měla	 letos	 doprovázet	 nádherná	 skladba	
Carmina	 Burana	 od	 Carla	 Orffa	 v	 podání	
fenomenálního	 ohňostrůjného	 seskupení	
Theatrum	 Pyroboli,	 se	 také	 neuskuteč-
ní.	No	a	ve	výčtu	poslední	akcí,	která	 již	
byla	rozjednána	a	ve	velkém	stádiu	příprav	

a	které	se	v	zimě	také	nedočkáme,	je	Re-
prezentační ples města Tišnova.	Již	jsme	
informovali	 o	 tom,	 že	 k	 nám	 měla	 přijet	
něžná	Dasha	v	doprovodu	Moondance	or-
chestru	 Martina	 Kumžáka.	 Jsme	 rádi,	 že	
i	v	tomto	případě	se	nám	podařilo	zajistit	
termín	náhradní,	a	 to	na	4.	března	2023,	
zapište	 si	 ho.	 Opět	 tedy	 vše	 přesouváme	
a	snad	tak	i	vytváříme	časový	prostor	pro	
všechny,	 kteří	 by	 potenciálně	 o	 koncerty	
přišli	proto,	že	nesplňují	současné	protiepi-
demické	podmínky	účasti	 na	koncertech,	
tedy	absolvování	očkování,	aby	měli	čas	si	
takovou	věc	dořešit.

Koncert Pavla Šporcla
se přesouvá na Velikonoce
	 Vzhledem	k	velkému	zájmu	o	koncert	
našeho	výjimečného	houslisty,	který	měl	
být	vyvrcholením	letošní	hudební	sezóny,	
jsme	 nechtěli	 dopustit,	 aby	 se	 přesunul	
o	 rok	s	nejistým	výsledkem,	a	 tak	 jsme	
okamžitě	začali	hledat	náhradní	a	důstoj-
né	řešení.	Díky	výjimečné	ochotě	a	laska-
vosti	Pavla	Šporcla	se	nám	podařilo	najít	
náhradní	 termín,	a	 to	24. dubna 2022,	
a	 vánoční	 atmosféru	 vystřídá	 ta	 veliko-
noční.	Současně	díky	velké	podpoře	pana	
děkana	Rybeckého	se	nám	podařilo	umís-
tit	 tento	 výjimečný	 koncert	 do	 baziliky 
Porta coeli.	Můžete	se	tedy	těšit	na	Pav-
la	 Šporcla,	 kterého	 doprovodí	 špičkové	
hudební	těleso	Praga	Camerata	s	progra-
mem	 s	 názvem	 La	 Folia.	 Zazní	 skladby	

velikánů	 staré	 hudby,	 jako	 jsou	 Arcan-
gello	Corelli,	Antonio	Vivaldi,	Francesco	
Geminiani,	 Marin	 Marais,	 Jean-Baptiste	
Lully	či	Jean	Marie	Leclaire.

Jak to bude se vstupenkami
	 Zakoupené	 vstupenky	 na	 Štěpánský	
koncert	mohou	diváci	vrátit	na	našem	TIC.
	 Prosíme	 diváky,	 kteří	 si	 zakoupili	
vstupenky	 na	 Adventní	 koncert	 Pavla	
Šporcla,	 aby	 si	 je	 uschovali,	 zůstanou	
v	platnosti	a	místenkové	sezení	upravíme	
podmínkám	 baziliky	 tak,	 aby	 byla	 ade-
kvátní	náhradou	za	místa	v	sokolovně.

	 Vážení	 diváci	 a	 posluchači,	 my	 všich-
ni,	 kteří	 pracujeme	 v	 oblasti	 kultury,	 se	
nevzdáváme	 a	 snažíme	 se	 udržet	 kultu-
ru	v	Tišnově	na	nohou,	byť	 je	 to	 snažení	
někdy	 donquijotské.	 Bez	 vaší	 podpory,	
ohleduplnosti	a	zodpovědnosti	to	však	ne-
zvládneme.	V	odcházejícím	roce	jsme	zažili	
ty	 nejtvrdší	 nárazy,	 stejně	 jako	 nádherné	
akce,	nadávky	od	lidí	(po	nichž	jsme	ve	vší	
slušnosti	 vyžadovali	 dodržování	 protiepi-
demických	 opatření),	 stejně	 jako	 projevy	
uznání.	 Věříme,	 že	 kultura	 má	 lidem	 při-
nášet	radost,	povzbuzení,	někdy	zamyšlení	
a	že	nás	všechny	může	povznášet	na	du-
chu.	Bez	toho,	aniž	bychom	se	všichni	sna-
žili	být	zodpovědní	k	sobě	a	ostatním,	však	
brzy	o	naši	kulturu	v	tom	nejširším	slova	
smyslu	přijdeme.	Věříme,	že	takový	scénář	
nikdy	nenastane.

dAlŠí ráNA NejeN prO TIŠNOVSKOu KulTuru
inForMace o zrušenÍ Plánovaných aKcÍ

Pavel Hanák

PoKud byste chtěli vrátit vstuPné
Pokud	by	někteří	diváci	chtěli	i	přesto	vrátit	vstupné	za	Adventní	koncert	Pavla	
Šporcla,	jsme	připraveni	jim	vyhovět.	V	takovém	případě,	prosíme,	aby	do	31.	12.	
2021	zaslali	e-mail	s	žádostí	o	vrácení	vstupného	na	adresu:	tic@kulturatisnov.
cz.	Do	e-mailu,	prosím,	uveďte:
Předmět	e-mailu:	Vrácení	vstupného	Adventní	koncert
Do	textu	e-mailu	uveďte:
•		Žádám	o	vrácení	vstupného	za	Adventní	koncert	Pavla	Šporcla	ze	dne	15.	12.	

2021.
•	Vaše	jméno	a	příjmení
•		Číslo	vstupenky,	číslo	řady	a	sedadla	(případně	přiložte	fotografii	vstupenky)
•	Číslo	vašeho	bankovního	účtu
Vstupné	budeme	vracet	v	týdenních	intervalech	výhradně	bankovním	převodem	
na	vámi	uvedené	číslo	bankovního	účtu.
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otevírací doba měKS o vánocích
od	20.	12.	2021	do	2.	1.	2022

Kino Svratka
dle	programu
21.–23.	12.	 projekce	19.30
24.–27.	12.	 zavřeno
28.–30.	12.	 projekce	19.30
31.	12.	–	1.	1.		 zavřeno
2.	1.	 projekce	17.00	a	20.00

Muzeum města Tišnova
20.–21.	12.	 zavřeno
22.	12.	 10.00–17.00
23.–28.	12.	 zavřeno
29.	12.		 10.00–17.00
30.	12.	 10.00–17.00
31.	12.	–	1.	1.		 zavřeno
2.	1.	 10.00–17.00

Galerie Josefa Jambora
20.–21.	12.	 zavřeno
22.	12.	 12.00–18.00
23.–28.	12.	 zavřeno
29.	12.	 12.00–18.00
30.	12.	–	1.	1.	 zavřeno
2.	1.	 10.00–17.00

Turistické informační centrum
20.	12.	 8.00–12.30	a	13.00–18.00
21.–23.	12	 8.00–12.30	a	13.00–15.30
24.	12.–2.	1.	 zavřeno

Veřejné toalety
20.–23.	12.		 8.00–17.00
24.–26.	12.	 zavřeno
27.	12.	–	2.	1.	 8.00–17.00

Městská knihovna Tišnov
oddělení	pro	dospělé
20.	12.	 8.00–18.00
21.	12.		 zavřeno
22.	12.	 8.00–18.00
23.	12.	–	2.	1.		 zavřeno
oddělení	pro	děti
20.	12.	 12.00–18.00
21.	12.	 zavřeno
22.	12.	 12.00–18.00
23.	12.	–	2.	1.	 zavřeno

Kavárna Coffein
20.	12.	 zavřeno
21.–22.	12.	 13.00–20.00
23.	12.	 13.00–22.00
24.–27.	12.	 zavřeno
28.–30.	12.	 13.00–20.00
31.	12.	 13.00–02.00
1.–3.	1.	 zavřeno

Sekretariát MěKS, TN a TTV
23.	12.	–	2.	1.	 zavřeno

Milí	Tišnováci,

které	slovo	Vás	napadne,	kdybyste	měli	popsat	pro-
běhnuvší	rok?	A	jste	přesvědčeni,	že	byste	si	za	tím	
slovem	stáli	 i	při	 zpětném	pohledu	za	 rok,	dva,	pět	
či	deset	 let?	Žijeme	v	přítomnosti,	ale	naše	 jednání	
a	konání	formují	prožitky.	V	paměti	se	nám	ukládají	
různé	vzpomínky,	bohužel	i	ty	nepříjemné.	Ty	tam	ale	
uchovávat	nemůžeme,	zbláznili	bychom	se.	Je	nutné	
je	tedy	přetavit	na	ty,	ze	kterých	si	odnášíme	ponauče-
ní,	zkušenosti.	A	ty	tam	již	zůstat	mohou,	vedle	těch	
milých,	 příjemných	 a	 hřejivých.	Do	 roku	2022	 Vám	
tedy	přeji	sílu,	nadhled,	vytrvalost	a	všechny	další	ne-
zbytné	předpoklady	k	tomu,	abyste	se	při	pohledu	na-
zpět	i	přes	občasné	slzy	dokázali	pousmát	a	s	radostí	
pokračovali	v	cestě	životem.	Máme	na	něj	jen	jeden	
pokus,	tak	si	to	nekažme!

Karel Souček, místostarosta města

Vážení	občané,

velmi	 dobře	 vím	 a	 vnímám,	 že	
podstata	 naší	 práce	 se	 občas	
rozchází	 s	 představami	 někte-
rých	jedinců,	ale	je	to	naše	prá-
ce.	Vždy	 jsme	se	snažili,	snaží-
me	a	snažit	budeme	o	ochotné,	

vstřícné	 a	 profesionální	 jednání.	 Tímto	 bych	 vám	
chtěl	 poděkovat	 za	 projevovanou	 důvěru	 a	 spolu-
práci	 a	 jménem	 svým	 a	 jménem	 všech	 strážníků	
Městské	policie	Tišnov	popřát	mnoho	zdraví,	štěstí,	
úspěchů	a	co	nejméně	„pokut“	nejen	v	příštím	roce.

Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov 

Děkuji	 všem,	 kteří	 se	 v	 uplynulém	 roce	 zapojili	
do	dění	v	Tišnově	a	posunuli	kvalitu	života	ve	měs-
tě	zase	o	něco	výš.	Za	výbornou	spolupráci	a	pod-
poru	děkuji	všem	zaměstnancům	městského	úřadu	
a	 městských	 organizací.	 Poděkování	 patří	 obyva-
telům	 města	 i	 spolkům,	 firmám	a	 veřejným	 insti-
tucím.
Život	každého	z	nás	ovlivňuje	stav	společnosti	jako	
celku.	Mým	letošním	přáním	je:	nenechme	si	kazit	
dobrou	 náladu,	 buďme	 vlídní,	 ale	 nenechme	 ubli-
žovat	sobě,	ani	svým	blízkým.	Hledejme	své	cesty.	
Buďme	zdraví	a	bohatí	nejen	majetkem,	ale	i	svými	
vědomostmi,	prací	a	odhodláním.	Buďme	příkladem	
jeden	pro	druhého,	protože	v	různosti	lidí	je	prostor	
pro	motivaci	sama	sebe	i	těch	druhých.

Martin Sebera, místostarosta města
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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, opět pro vás máme nové QR kódy, jejichž prostřednictvím můžete zhlédnout naše reportáže.
Jsme rádi, že nás sledujete. Tým televize vám přeje nejhezčí Vánoce a štěstí v novém roce.  

Na další prosincové dny připravujeme reportáž z předvánoční výstavy betlémů v Předklášteří, z koncertu Clarinet Factory
anebo reportáže o letošních investičních akcích města Tišnova. 

RepoRtáže z našeho města

Do dvoupodlažního pavilonu 
na Purkyňově ulici byly pře-
stěhovány některé ordinace 
lékařů z Nemocnice Tišnov. 

Letošním vánočním stromem 
pro Tišnov se stal smrk ztepi-
lý, který vyrostl v areálu firmy 
na ulici Za Mlýnem.

V rámci participativního roz-
počtu už prošla obnovou dvě 
stávající dětská hřiště. Svoji 
tvář dostává i lesní učebna.

Výstava nabídla průřez jeho 
tvorbou – od realistických ob-
rázků krajiny a zátiší až po plát-
na s nádechem abstrakce.

Nový ambulantní trakt 
slouží veřejnosti 

Náměstí Míru zdobí 
vánoční strom

Radnice se pustila
do realizace projektů

Jubilant Petr Rampula 
vystavil své obrazy
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	 I	 když	 je	 tato	 doba	 nesmírně	 složitá	
a	pro	všechny	pořadatele	kulturních	akcí	
náročná,	tak	spolek	Art	Periscope	se	stále	
snaží	pořádat	pro	naše	spoluobčany	něco	
pro	radost	a	umožnit	jim	se	vánočně	nala-
dit.	Po	výstavě	betlémů	v	OÚ	Předklášte-
ří,	která	se	konala	za	finančního	přispění	
města	Tišnov,	to	bude	předvánoční akce 
v tišnovském Penzionu.	Členové	spolku	
zde	připraví	v	jídelně	výstavu betlémů ze 
sbírky manželů Jílkových,	kterou	doplní	
svými	výrobky	šikovné	ručičky	z	kroužku	
Inspira	pod	vedením	Jarky	Ondrové.	Sna-
žíme	 se	 přiblížit	 Vánoce	 co	 nejvíce	 těm-
to	 obyvatelům	 penzionu,	 protože	 nemají	
možnost	se	na	jakoukoliv	akci	mimo	své	
obydlí	vydat.	Výstava,	která	potrvá	od 14. 
do 22. 12.,	vznikla	z	iniciativy	současné	
kulturní	pracovnice	penzionu	paní	Marké-
ty	Fišové.
	 Po	 loňské	 velice	úspěšné	 vánoční	 vý-
stavě	 v	 tišnovských	 výkladech	 obcho-
dů	 a	 institucí,	 kterou	 jsme	 uskutečnili	
ve	 spolupráci	 s	 MěKS	 Tišnov,	 jsme	 se	
na	 podobnou	 akci	 letos	 nedomluvili.	
A	 tak	 jsme	se	rozhodli	udělat	ve	vlastní	
režii	 druhý	 ročník	 výstavy:	 bude	 o	 něco	
menší,	ale	věřím,	že	si	zase	své	příznivce	
a	 fanoušky	 najde.	 Název	 má	 „Procház-
ka po betlémech“	v	termínu	od 20. 12. 
do 6. 1.	a	bude	mít	sedm zastavení	(viz	
mapka	trasy).	První	bude	u	předzahrádky	
na	ulici	Na Honech 1769,	kde	pod	nasví-
ceným	stříbrným	smrkem	bude	vystavena	
svatá	rodina	v	životní	velikosti	od	řezbáře	
Pavla	Maška	z	Velké	Bíteše.	Jako	zasta-
vení	číslo	dva	lze	využít	výlohu	prodejny	
Ametyst u Brdičků na	 ulici	 Dvořákova	
a	 třetí	 bude	v	koupelnovém	studiu	Bau-
mat na ulici Brněnská.	 Zde	uvidíme	 fi-
gurkový	betlém	od	Jany	Svobodové	z	Drá-
sova	 a	 překližkové	 betlémy	 od	 Luboše	
Plachého	z	Molenburku.	Čtvrtá	expozice	
bude	 také	 na	 ulici	 Brněnská	 ve výloze 
knihkupectví u Rašků,	 kde	 vystavíme	
deskové	 betlémy	 od	 řezbáře	 Jana	 Čonč-
ky	 z	 Hlubočce	 u	 Opavy.	 Potom	 se	 vydá-
me	 kolem	 kostela	 k	 výloze	 autoservisu 
Peugeot.	 Tam	 uvidíme	 keramický	 velký	
betlém	 od	 Ladislava	 Zápařky	 z	 Herálce,	
který	 obsahuje	 135	 figurek.	 Dále	 bude-
me	pokračovat	přes	náměstí	k	řeznictví 
U Bártů,	 kde	 bude	 pohádkový	 betlém	
od	Václava	Vaňka	ze	Záluží,	a	procházku	

zakončíme	před	vchodem	do	ZŠ 28. říj-
na,	kde	bude	vystaven	Tišnovský	betlém	
od	členů	spolku	Art	Periscope.
	 Pro	 zdatnější	 návštěvníky	 „Procházky	
za	betlémy“	doporučuji	ještě	navštívit	re-
stauraci Na Skleníku,	kde	budou	ve	výlo-
ze	 vystaveny	 dřevěné	 figurkové	 betlémy,	
anebo	 se	 vydat	 do	 Předklášteří na ná-
městíčko	 před	 OÚ	a	 tam	si	 prohlédnout	
dřevěný	 betlém	 od	 řezbáře	 Zdeňka	 Far-
ského	z	Náchoda	(viz	foto	Martina	Jůzy	z	
Předklášteří).	Vycházku	můžete	zakončit	
prohlídkou	zajímavého	betlému	v	 restau-
raci	Vorkloster	v	Klášterním	pivovaru.
	 Všechny	uvedené	výlohy	budou	nasví-
ceny	v	době	od	16	do	22	hodin,	a	protože	

nám	 tuto	 akci	 nemůže	 s	 určitostí	 nikdo	
zakázat,	tak	věřím,	že	bude	opět	úspěšná.
	 Přeji	 Vám	 všem,	 abyste	 se	 touto	 vá-
noční	atmosférou	„nakazili“	a	zapomněli	
na	chvíli	na	své	problémy	a	starosti	dneš-
ní	 doby.	 Přeji	 Vám	 pevné	 zdraví,	 hodně	
štěstí	v	osobním	životě	a	lepší	rok	2022.	
	 Zachovejte	nám	přízeň!	Za	spolek	Art	
Periscope	Zdeněk	Jílek	(www.artperisco-
pe.cz).

spolkový život

BeTlÉmY V TIŠNOVě
Zdeněk Jílek

Dřevěný betlém od řezbáře Zdeňka Farské-
ho z Náchoda. Foto: Michal Beneš
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Sjednocení v rozdělené společnosti
	 Stále	 častěji	 slýcháme	 frázi	 „rozdělená	 lidská	 společnost“.	
A	začínáme	si	uvědomovat,	že	nejde	jen	o	nic	neříkající	pojem,	
tak	 jako	 často	 vyslovované,	 ale	 zároveň	 nic	 neříkající	 slůvko	
„nicméně“.	 Stále	 intenzivnější	 rozdělení	 mezi	 lidmi	 nás	 dosti-
huje	téměř	ve	všech	oblastech	života	–	nejen	pandemicko-hygi-
enické,	ale	i	politické,	etnické,	ekonomické	i	morální.	Zasahuje	
až	 do	 soukromí	 našich	 rodin	 a	 častokrát	 i	 do	 samotné	 lidské	
bytosti.	V	bláhové	naději	jsme	se	domnívali,	že	pádem	berlínské	
zdi	před	32	lety	se	začne	alespoň	naše	evropská	společnost	opět	
stmelovat.	A	opak	je	pravdou.	Realita	současného	stavu	lidské	
společnosti	mnohdy	vypadá	jako	žiletkový	plot	na	současné	pol-
sko-běloruské	hranici.	
	 Asi	mi	dáte	za	pravdu,	že	ani	nejlepší	světově	politická	uspo-
řádání	a	už	vůbec	ne	tolik	vysněný	blahobyt	nedokáží	změnit	lid-
ské	srdce,	totiž	pohnutky,	smýšlení,	chování	a	jednání	samotného	
člověka	jakožto	jedince.	A	pokud	jednotlivé	díly	velké	stavebnice	
jsou	poškozené	či	vadné,	jak	může	tato	stavebnice	jako	celek	dob-
ře	držet	pohromadě.	Je	to	neřešitelný	problém	podobný	gordické-
mu	uzlu.	Zdá	se,	že	to	nemá	řešení.	Jakožto	věřícímu	člověku	mi	
tedy	zbývá	už	jen	jediné.	Dle	slov	Bible	z	knihy	Žalmů…	„pozved-
nout	oči	vzhůru,	odkud	přichází	pomoc…“	(Žalm	121,1–2)

	 S	velkou	vnitřní	vděčností	mohu	říci,	že	to	skutečně	jen	takto	
může	fungovatt...	A	jsem	rád,	že	i	funguje	–	minimálně	v	Tišnově.	
Spolupráce	a	přátelství	mezi	křesťanskými	církvemi	a	jejich	před-
staviteli	v	tomto	krásném	městě	nejsou	jen	frází,	ale	skutečností.	
A	já	si	ji	zde	vychutnávám	již	třetím	rokem	svého	působení.	
	 A	všichni	moji	kolegové	a	představitelé	těchto	tišnovských	křes-
ťanských	 církví	 vám	potvrdí,	 že	naše	vzájemné	mezilidské	poro-
zumění	a	soudržnost	i	přes	několikerou	odlišnost	jsou	důsledkem	
našeho	 společného	hledání	 pomoci	 „shůry“.	Dovolím	si	 vás	 tedy	
jménem	nás	všech	pozvat	na	společnou	ekumenickou	bohoslužbu	
(v	rámci	Aliančního	týdne	2022),	kterou	plánujeme	uskutečnit	(dá-
-li	Bůh)	ve	středu	12.	ledna	2022	(v	18.00	hodin).	A	podle	hygie-
nických	opatření	(a	případného	možného	omezení	počtu	účastníků)	
platných	v	lednu	2022	bude	místo	bohoslužby	upřesněno.	Buď	to	
bude	modlitebna	CASD	v	Tišnově,	kostel	sv.	Václava	v	Tišnově	nebo	
kostel	Kláštera	cisterciaček	v	Předklášteří.
	 Srdečně	zveme	vás	všechny	–	tedy	nejen	věřící	a	křesťany.

Vladimír Kaleta – Církev adventistů sedmého dne Tišnov
Josef Rybecký – Římskokatolická církev Tišnov

Martin Horák – Českobratrská církev evangelická Tišnov
Petr Šandera – Církev československá husitská Kuřim

	 Čas	 vánoční	 je	 tradičně	 spojen	 s	 tří-
královou	sbírkou.	
	 Minulý	ročník	tříkrálové	sbírky	nemo-
hl	 probíhat	 obvyklým	 koledováním	 kvůli	
pandemii	covid-19.	Avšak	díky	vstřícnosti	
a	pomoci	bylo	pro	potřebné	v	našem	regio-
nu	 vybráno	prostřednictvím	on-line	kole-
dy	a	statických	pokladniček	na	veřejných	
místech	 1	 261	 516	Kč.	 Za	 to	 patří	 všem	
velké	díky.	Je	nádherné	vidět,	že	i	přes	vel-
mi	těžkou	dobu,	jakou	pandemie	je,	máme	
tak	otevřená	a	laskavá	srdce.	
	 Rovněž	v	roce	2021	jsme	zažívali	těž-
ké	chvíle,	když	uprostřed	 léta	velmi	sil-
ně	zasáhla	 tragédie	spojená	s	 tornádem	
na	jižní	Moravě.	I	zde	se	objevila	obrov-
ská	 vlna	 pomoci	 a	 solidarity	 s	 postiže-
nými	touto	katastrofou,	kdy	se	řada	lidí	
snažila	pomoci	finančně,	i	osobní	účastí.	
	 Stále	žijeme	v	sevření	pandemie	a	zů-
stává	 mezi	 námi	 mnoho	 osamělých	 sta-
rých	 lidí,	 kterým	 se	 snaží	 Oblastní	 cha-
rita	 Tišnov	 i	 prostřednictvím	 tříkrálové	
sbírky	pomoci.	Je	třeba	přivézt	jim	nákup	

i	 léky	 a	 zajistit	 další	 potřebnou	 pomoc.	
Díky	 Charitní	 záchranné	 síti	 a	 Fondu	
individuální	 pomoci	 OCH	 Tišnov	 najde	
mnoho	lidí	podporu.	
	 Tříkrálová	sbírka	 také	pomáhá	 finan-
covat	služby,	které	se	věnují	péči	o	umí-
rající,	 staré	 a	 dlouhodobě	 nemocné.	 Cí-
lem	služeb	je,	aby	o	naše	blízké	nemocné	
bylo	 dobře	 postaráno	 v	 jejich	 domácím	
prostředí.	A	závěr	života	prožívali	v	kru-
hu	svých	rodin.

Tříkrálová sbírka 1.–16. ledna 2022 
	 Všechno	 se	 připravuje	 tak,	 aby	 sbír-
ka	 mohla	 proběhnout	 jako	 v	 minulosti,	
tedy	i	s koledníky.	Po	stejnou	dobu	bude	
možné	 přispět	 v	 rámci	 tříkrálové	 sbírky	
do	statických pokladniček,	které	budou	
rozmístěny	 v	 kostelích,	 úřadech,	 někte-
rých	 obchodech,	 lékárnách	 apod.	 Díky	
tomu	bude	možné	přispět,	pokud	nebudou	
moci	koledníci	vůbec	vyjít,	nebo	se	s	ko-
ledníky	 nepotkáme.	 Seznam	 míst	 bude	
umístěn	na	stránkách	OCH	Tišnov.

	 Také	 bude	 možná	 i	 varianta	 využití	
bezhotovostního příspěvku	platbou	pří-
mo	 na	 účet	 tříkrálové	 sbírky	 s	 variabil-
ním	symbolem	určeným	pro	OCH	Tišnov:	
č.	 účtu	 66008822/0800;	 vs	 777966900.	
K	dispozici	 je	možnost	přispět	přes	pla-
tební	 bránu	 na	 webu	 www.trikralo-
vasbirka.cz.	Tento	způsob	bude	přístup-
ný	až	do	konce	ledna	2022.
	 Díky	 těmto	 prostředkům	 bude	 moci	
OCH	 Tišnov	 pomoci	 lidem	 postiženým	
živelními	pohromami,	umírajícím	a	nevy-
léčitelně	nemocným	dofinancovat	nákup	
automobilu	pro	domácí	péči	 o	nemocné,	
pomoci	 lidem	 v	 nouzi	 prostřednictvím	
Fondu	individuální	pomoci	a	Charitní	zá-
chranné	sítě	zajistit	fungování	Dobrovol-
nického	centra	a	podpořit	sociální,	dluho-
vé	 a	 právní	 poradenství	 lidem	v	 obtížné	
situaci.
	 Děkujeme	 všem,	 kdo	 se	 budou	 chtít	
zapojit	do	tříkrálové	sbírky,	a	také	velké	
díky	všem	dárcům,	kteří	pomohou.

spolkový život

AlIANčNí TýdeN mOdlITeB 2022 V TIŠNOVě
9.–16. ledna 2022

Věříme, Že TříKrálOVí KOledNícI V ledNu VYjdOu
Pavla Caudrová
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	 V	letošní	soutěži	vyhlásila	Ekoporadna	čtyři	
vítěze	ve	čtyřech	kategoriích.	
	 V	soutěži	„O	nejkrásnější	stromy“	v	katego-
rii	„Strom	na	soukromé	zahradě/pozemku	v	ka-
tastru	města	Tišnova“	zvítězil	jedlovec na za-

hradě v ulici Drbalova.	Vítězem	v	kategorii	„Strom	ve	veřejné	
zeleni	města	Tišnova“	se	stal	dub na ulici Králova.	Oba	stromy	
do	soutěže	navrhla	Ekoporadna	Tišnovsko.	
	 V	 soutěži	 „O	 nejkrásnější	 květinové	 výsadby“	 v	 kategorii	
„Okna	a	balkony“	zvítězilo	rozkvetlé	okno na ulici Formánko-
va 1867,	 které	 nominovala	 Ekoporadna	 Tišnovsko.	 Kategorii	
„Předzahrádky“	vyhrála	pestře	kvetoucí	předzahrádka v ulici 
Dlouhá,	kterou	do	soutěže	přihlásily	samy	majitelky.
	 Slavnostní	vyhlášení	vítězů	proběhlo	8.	listopadu	v	Městské	
knihovně	Tišnov,	součástí	bylo	povídání	o	činnosti	Ekoporadny	
a	léčivých	bylinách.
	 Srdečně	děkujeme	všem,	kteří	se	do	soutěže	zapojili,	ať	už	
hlasováním	 nebo	 zasláním	 soutěžního	 příspěvku.	 Děkujeme	
za	možnost	uspořádat	výstavu	v	průjezdu	lékárny	Arnika,	Ko-
misi	životního	prostředí	za	iniciaci	soutěže	a	také	městu	Tišnov	
za	finanční	podporu	v	rámci	dotačního	programu	pro	oblast	ži-
votního	prostředí	pro	rok	2021.
	 Galerii	fotografií	soutěžních	kandidátů	najdete	na	webových	
stránkách	 http://ekoporadna.tisnovsko.eu/	 nebo	 si	 ji	 můžete	
prohlédnout	přímo	na	Facebooku	Ekoporadny.	Vítězné	příspěv-
ky	jsou	k	vidění	také	na	nástěnce	Ekoporadny	u	lékárny	Arnica.
	 Je	velmi	pěkné	každý	rok	objevovat	krásně	upravené	zahrád-
ky	plné	květin	i	stromů,	kterým	je	věnována	nemalá	péče.	La-
hodí	to	oku	a	také	je	to	vizitkou	majitelů,	že	jim	není	lhostejné	
prostředí,	v	němž	žijí.	Mnozí	lidé	jsou	překvapeni,	kolik	máme	
zajímavých	stromů	ve	veřejné	zeleni,	kterých	si	dříve	nevšimli.	
Jsme	proto	velmi	rádi,	když	vám	je	můžeme	připomenout.

Zdravice
z	Rodinného	centra	Studánka

Teď,	když	je	venku	nevlídno,
omrzá	nos	a	někdy	také	duše,
sejdeme	se	v	kruhu	rodinném

a	naslouchat	budeme	tiše.
To	mráz	kreslí	přání	na	okno,

v	srdci	nás	dojímá	jeho	čistota,	
ze	Studánky	Vám	s	láskou	přejeme:	

Mějte	se	rádi	a	užívejte	života!

tým Rodinného centra Studánka

Vážené	Tišnovačky,
vážení	Tišnováci,
jsem	ráda,	že	Vás	mohu	pozdra-
vit	 a	 popřát	 Vám	 vše	 nejlepší	
do	nového	 roku	2022,	 a	 i	 když	
tento	 rok	 často	 měnil	 směr	
a	 bolel,	 určitě	 v	 mnohém	 i	 po-
hladil.	 Přeji	 Vám	 všem,	 ať	 Vás	

více	pohladí	celý	rok	příští,	a	věřím,	že	se	budu	opět	
ve	zdraví	a	spokojenosti	s	Vámi	potkávat	i	osobně,	
vítat	v	krásném	prostředí	tišnovské	radnice	svateb-
čany	i	naše	nové	občánky	a	mít	další	možnosti	po-
blahopřát	našim	tišnovským	jubilantům.	
Přeji	Vám	všem	zdraví,	lásku,	co	nejvíce	každoden-
ních	radostí	s	Vašimi	blízkými,	hojnost	a	co	nejvíce	
důvodů	k	úsměvům	na	tváři.

Mgr. Pavla Veselá Hanusová, zastupitelka města

Vážení	a	milí	Tišnováci,

poslední	 dva	 roky	 změnily	
v	 našich	 životech	 asi	 více	 než	
kterékoliv	 předcházející.	 Mno-
zí	 ztratili	 své	 blízké	 či	 přátele,	
mnozí	 si	 prošli	 časem,	 kdy	 jim	
nepatrný	virus	ukázal,	jak	křeh-

ké	jsou	nejen	naše	tělesné	schránky,	ale	také	sny,	
naděje	 a	plány	do	budoucna.	 Jsou	 věci,	 které	mů-
žeme	ovlivnit	 jen	velmi	 těžko,	ale	 je	spousta	věcí,	
které	bychom	mohli	umět	vždy:	usmát	se	na	sebe,	
pozdravit	se,	vážit	si	názoru	těch	druhých,	respek-
tovat	se,	všímat	si	těch,	kteří	pomoc	potřebují.	Přeji	
Vám,	 abyste	 v	 novém	 roce	 potkávali	 většinou	 jen	
lidi	s	takovými	vlastnostmi.

Mgr. Karel Švábenský, učitel, předseda SSK Tišnov

VíTězOVÉ SOuTěŽí
o nejKrásnějšÍ stroMy

a Květinové výsadby 2021
Tereza Karasová

Jedlovec v zahradě na ulici Drbalova. Foto: Ekoporadna Tišnovsko
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	 Říká	se,	že	kraj	smě-
rem	 na	 Vysočinu	 má	

blíže	k	tradicím	a	životu	blízkému	našim	
předkům.	I	větší	spjatost	s	rytmem	příro-
dy	a	její	drsností	vede	obyvatele	vesniček	
a	osad	nejen	k	péči	o	dědictví	minulosti,	
ale	i	hlubší	vazbě	k	odkazu	míst	a	krajiny,	
ve	které	žijí.	K	té	neodmyslitelně	patří	tra-
diční	zbožnost	a	prodchnutí	života	rytmem	
svátků,	 poutí	 i	 míst	 posvěcených	 prací	
i	krví	předků.	Snad	se	i	toto	zrcadlí	nejen	
v	 názvech	 obcí,	 jako	 je	 Svatoslav nebo	
Křižínkov,	 na	 samé	 jihozápadní	 hranici	
Tišnovska	 s	 dnešním	 Krajem	 Vysočina,	
kam	vás	dnes	na	zimní	toulku	pozveme.	

Drobné stavby v krajině
	 Typická	venkovská	krajina	 je	protká-
na	sítí	silnic	a	cest	mezi	městy	i	osadami	
a	 všude	 podél	 nich	 můžeme	 zahlédnout	
množství	letitých	malých drobných sta-
veb.	Pravda,	moderní	krajina	je	tak	hustě	
zasíťovaná	 stožáry	 elektrického	 vedení,	
vysílači,	vodojemy,	nemluvě	o	„lese“	do-
pravních	 značek	podél	 silnic,	 že	 nám	 je	
brání	vidět.	K	naší	škodě.	Stavby	duchov-
ního	významu	tvoří	podstatné	jádro	naší	
krajiny,	a	protože	je	naše	krajina	tradič-
ně	křesťanská,	jsou	to	kříže, kaple, boží 
muka i sochy světců.	

Kde se tu vzaly
	 Nejstarším	 typem	 drobných	 sakrál-
ních	staveb	stavěných	cíleně	na	určitých	
místech	 jsou	 tzv.	boží muka.	Stavěla	se	
na	památku	šťastných	i	nešťastných	udá-
lostí,	které	se	většinou	staly	právě	na	tom	

místě.	Svým	způsobem	tak	byla	úpravněj-
ší	 obdobou	 známých	 smírčích	 kamenů	
a	křížů,	které	své	místo	v	krajině	také	zís-
kávaly	jako	připomínky	nešťastných	udá-
lostí	 nebo	 za	 pokání	 závažných	 zločinů.	
Mnohdy	boží	muka	vymezovala	i	hranice	
pozemků,	jindy	byla	projevem	díků.
	 Dnes	méně	zřetelnou,	ale	zřejmě	nejdů-
ležitější	 byla	 ale	 jejich	 role orientačních 
ukazatelů na rozcestích.	Propojení	prak-
tického	 významu	 nějakého	 orientačního	
sloupu	s	duchovním	prvkem,	 jímž	byl	ob-
raz	 či	 socha,	 bylo	 příkladem	 prodchnutí	
víry	 venkovského	 lidu	 všemi	 aspekty	 ži-
vota,	včetně	cest,	na	nichž	zvláště	hrozilo	
nebezpečí	 a	 byla	 vzývána	 pomoc	 světců.	
Proto	 mají	 tyto	 „sakrální	 rozcestníky“	
od	nejstarších	dob	podobu	sloupů,	zpravi-
dla	 kamenných	 nebo	 zděných	 věžovitých	
staveb,	aby	dobře	vynikly	nad	porostem.
	 Z	 některých	 staveb	 jejich	 stáří	 přímo	
čiší.	 Vždycky	 mě	 zaujme	 mohutná	 boží	
muka	na	příjezdu	do	Všechovic,	kde	ozna-
čuje	rozcestí	cest	do	Drásova	a	Skaličky.	
Boží	 muku	 v	 podobě	 krásného	 žulového	
sloupu	 s	 datací	 až	 do	 18.	 stol.	 potkáme	
i	nad	Pejškovem	nebo	na	kraji	Vidonína.	
Samozřejmě	i	v	Tišnově	máme	boží	muku,	
nyní	 nově	 opravenou	 na rozcestí nad 
Kukýrnou,	kde	se	větví	cesty	dodnes.	
	 Významným	 impulsem	 pro	 drobné	
stavby	 bylo	 baroko,	 které	 tzv.	 přeneslo	
víru	do	krajiny.	Boží	muka	postupně	pře-
číslily	v	krajině	kříže,	a	pokud	se	u	těch	
stávajících	 podrobně	 zadíváme	 na	 je-
jich	 datace,	 nejmasověji	 byly	 stavěny	
cca	 od poloviny 19. století.	 Snad	 bylo	

dalším	 významným	 impulsem	 pro	 jejich	
stavby	bohatnutí	obyvatel	a	obcí	po	zříze-
ní	obecních	samospráv.	
	 Ty	nejstarší,	které	se	uchovaly	dodnes,	
mají	podobu	kamenných	staveb	nebo	ka-
menných	 či	 zděných	 soklů	 s	 železným	
nebo	 litinovým	 křížem	 a	 korpusem	 ukři-
žovaného	Krista.	S	oběma	typy	se	setká-
me	 např.	 v	 okolí	 Strhař.	 Starý	 vysoký	
kamenný	 kříž	 zde	 vyznačuje	 starou	 ces-
tu	 do	 Rašova,	 zatímco	 prastarý	 litinový	
kříž	 potkáme	 u	 cesty	 vedoucí	 do	 Žlebů.	
Kombinace	železných	křížů	v	kamenných	
základech	je	vůbec	typická	pro	Vysočinu,	
kde	jich	potkáme	celou	řadu.	Honosnější	
a	nákladnější	podobu	převážně	z	mramoru	
pak	získaly	kříže	v	první	polovině	20.	stol.	
Bílých	mramorových křížů	najdeme	v	na-
šem	regionu	asi	největší	množství.	
	 Poslední	kříže	v	krajině	vztyčuje	zbož-
nost	 i	 tradice	posledních	desítiletí.	 Jsou	
odpovědí	 na	 dobu,	 kdy	 byly	 kříže	 nepo-
hodlným	symbolem	a	pod	záminkou	pře-
kážení	 zemědělským	 pracím	 často	 niče-
ny.	Dnes	 je	na	 stejná	místa	vrací	 zájem	
pamětníků,	 jejich	 potomků	 i	 obcí,	 které	
chtějí	 i	 v	 moderní	 krajině	 její	 typické	
symboly	 a	 duši.	 Řadu	 nových dřevě-
ných křížů	 reprezentuje	např.	obnovený	
u	Lomničky	nebo	nově	vztyčený	na	Hra-
disku u Železného.	
	 No	ale	teď	se	vrátíme	do	slíbeného	vý-
letního	okruhu.

Kolik tady těch křížů je…
	 Stručně	 řečeno	 –	 hodně.	 Podle	 mapy	
a	 současného	 stavu	 jsem	 jich	 napočítal	
v	 Křižínkově	 spolu	 se	 sousedním	 Kato-
vem	 jedenáct,	 v	 Pánově	 čtyři	 a	 k	 tomu	
jeden	smírčí.	A	taková	Svatoslav	jich	má	
ve	svém	okrsku	a	okolí	rovnou	dvanáct!	
Tak	 se	 do	 těchto	 míst	 vydejme,	 proto-
že	 zdejší	 krajina	 mezi	 Bílým	 potokem,	
Deblínským	 lesem	 a	 údolím	 Haldy	 je	
i	v	zimě	malebná.
	 Nejstarší	 obcí	 regionu	 je	 Svatoslav.	
I	když	krajina	nemá	moc	výrazné	vrcholy,	

tic

KOlIK je KříŽů V KřIŽíNKOVě
ziMnÍ toulKy zboŽnýM KrajeM 

Vladimír Vecheta

Nahnutý kříž nad údolím Bílého potoka.
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leží	 obec	 na	 jihovýchodním	 úbočí	 vrchu	
Kamenný	 (533	m	n.	m.)	směrem	do	hlu-
bokého	údolí	Bílého	potoka.	Nejvýznam-
nější	historickou	památkou	je	kostel Na-
nebevzetí Panny Marie.	 Připomíná	 se	
r.	1501,	jádro	chrámu	je	ale	ze	13.	stol.,	
portál	do	sakristie	z	konce	14.	stol.,	hlav-
ní	 portál	 pozdně	 gotický	 z	 roku	 1500.	
Silná	kamenná	čtyřhranná	věž	stojí	nety-
picky	nad	presbytářem.	
	 Svatoslav	 sice	 leží	 zdánlivě	 mimo	
hlavní	silnici,	svou	historicitou	však	byla	
v	 krajině	 křižovatkou	 husté	 sítě	 cest.	
Právě	 křižovatky	 a	 rozcestí	 cest	 v	 širo-
kém	 okolí	 jsou	 dodnes	 hustě	 osazeny	
historickými kříži.	V	samotné	zástavbě	
obce	 najdeme	 křížů	 hned	 pět.	 Mezi	 tře-
mi	 mramorovými	 se	 vymyká	 kříž	 situo-
vaný	 v	 zahrádce	 domu	 čp.	 28	 věnovaný	
památce	 úmrtí	 mladé	 ženy.	 Historicky	
atraktivním	 je	 poněkud	 zanedbaný	 kříž	
situovaný	 na zahradě domu čp. 163,	
u	někdejšího	rozcestí	k	Deblínu.	A	jedno-
značně	 nejhezčí	 krajinnou	 kulisu	 dotvá-
ří	 roky	 již	nahnutý kříž pod osamělým 
javorem	(49.2967144	N,	16.3045311	E)	
při	 cestě	 od	 silnice	 ze	Svatoslavi	 na	 jih	
do	údolí	Bílého	potoka.	

Pánovský dvorec a kříž
	 Malá	osada	Pánov,	dnes	součást	Velké	
Bíteše,	je	se	starobylou	Svatoslaví	spoje-
na	jen	polní	cestou.	I	na	této	trase	však	
najdeme	jeden	velmi	zajímavý	starobylý 
kříž.	 Označuje	 místo	 křížení	 původní,	
dnes	jen	polní	cesty	s	novou	silnicí	spo-
jující	 Deblín	 s	 Velkou	 Bíteší.	 Kamenný	

sokl	litinového	kříže	nese	vročení	1815.	
Zajímavostí	 je	 i	 to,	 že	 donedávna	 nebyl	
ani	na	zevrubných	internetových	mapách	
vůbec	zanesen.	
	 Samotný	Pánov	překvapí	svou	letitou	
historií.	 Patří	 k	 malým	 osadám,	 které	
vznikaly	 na	 místě	 původních	 středově-
kých	 tvrzí	 či	 dvorců.	 Původní	 vladycký 
dvorec	 je	 zaznamenán	 již	 v	 roce	 1240.	
Jednalo	 se	 o	 tzv.	 „vodní	 tvrz“,	 kterou	
chránilo	několik	rybníků	a	močálů.	Ve	14.	
a	 15.	 stol.	 je	 uváděn	 již	 rod	 zemanský.	
Dnes	žije	v	osadě	jen	asi	patnáct	obyva-
tel.	Na	tradici	panského	dvorce	ale	nava-
zuje	jeho	nynější	majitel,	který	honosným	
způsobem	 zkrášluje	 tento	 zapadlý	 kout.	
Na	štítě	domu	rozeznáme	v	pískovci	pro-
vedený	 starý	 znak.	 Před	 budovou	 pak	
zaujmou	sochy	sv.	Vojtěcha	a	Benedikta,	
jak	vystřižené	z	barokní	zámecké	zahra-
dy.	Svah	pod	bývalou	panskou	hájovnou	
zase	zdobí	dřevěná	zvonička.	
	 U	 Pánova	 nás	 zajímá	 návštěva	 místa	
tradičně	 zvaného	 U kamene.	 Je	 to	 roz-
cestí	 vzdálené	 700	m	 do	 hloubi	 Deblín-
ského	lesa,	kde	je	usazen	starobylý	smír-
čí kámen.	Podle	pověsti	připomíná	smrt	
řezníka,	 kterého	 na	 tomto	 místě	 zabil	
splašený	býk,	kterého	vedl	řezník	na	trh.	
Jiné	podání	ztotožňuje	toto	místo	se	smr-
tí	probošta	Arnolda	Weisskoppa	z	Porta	
coeli,	který	zde	byl	zabit	švédskými	vojá-
ky,	když	se	vracel	ze	Znojma.	

Křižínkovské kříže
	 Z	Pánova	je	to	do	Křižínkova	jen	dva	ki-
lometry	 polní	 cestou.	 Křižínkov	 sám	 se	
může	pochlubit	 celou	škálou	 typů	křížů.	
Bylo	by	zajímavé	krok	za	krokem	sledo-
vat	 osudy	 jednotlivých	 z	 nich,	 protože	
už	na	první	pohled	jsou	svědky	různých,	
i	když	možná	zapomenutých	příběhů.	

	 První	 mramorový	 kříž	 u	 rozcestí	
od	 Pánova	 se	 úplně	 skrývá	 v	 houštině	
a	ukazuje,	že	jeho	někdejší	pečovatelé	již	
možná	nejsou	v	obci	přítomni.	
	 Zcela	odlišný	typ	vysokého	dřevěného 
kříže	najdeme	u	silnice	na	Křoví.	Nejde	
o	 až	 tak	 novodobou	 repliku,	 protože	 je	
na	něm	patrný	letopočet	1981.	Na	dobu	
náboženství	nepřející	bylo	vztyčení	tako-
vého	kříže	jistě	unikátem.	V	obdobné	po-
loze	u	silnice,	ale	zato	v	opačném	směru	
na	 Katov	 najdeme	 opět	 zcela	 jiný	 druh	
kříže	–	v	podobě	žulového	 sloupu	dopl-
něného	korpusem	Krista.	Neklame-li	mě	
paměť,	na	patě	je	vytesáno	vročení	1860.	
Ale	výčet	zajímavých	křížů	v	Křižínkově	
tím	ještě	nekončí.	
	 V	zahradách	přecházejících	do	polí	na	ji-
hozápadním	okraji	obce	svítí	opravené	zdi	
malebné	 trojúhelníkové	 boží muky.	 Její	
výklenky	 jsou	 už	 sice	 prázdné,	 stavba	 je	
ale	svědkem	původní	cesty,	kterou	se	tudy	
obyvatelé	vydávali	z	obce	směrem	na	Bíteš.	
	 O	 kousek	 dál	 u	 cesty na Březské	
v	 malém	 hájku	 stojí	 další	 kříž.	 Žulový	
modernějšího	 typu	 zaujme	 pozornost	
zvláštním	 rysem	 –	 z	 čelní	 strany	 kříže	
jsou	odstraněny	všechny	původní	nápisy.	
Namísto	 nich	 je	 zde	 jen	 snad	 druhotně	
vyryt	malý	křížek.	Lze	se	 jen	domnívat,	
zda	 je	 tato	 zvláštní	 úprava	 důsledkem	
někdejšího	poničení	kříže,	nebo	šlo	o	zá-
měrný	 čin,	 jímž	mělo	být	 jméno	někdej-
šího	donátora	raději	vymazáno	z	paměti	
i	kamene.	Dost	možná	leží	za	těmito	kříži	
mnohdy	složitá	a	bolestná	minulost,	kte-
rou	je	lépe	už	neprobouzet.	
	 Poslední	kříže	severně	od	obce	stojící,	
jeden	o	samotě	u	cesty	za	osadou	Kartou-
zy	 a	 druhý	 uprostřed	 polí,	 jsou	 svědky,	
jak	změnila	„nová“	železniční	trať	zdejší	
krajinu.	 Linie	 křížů	 ukazuje	 na	 starou 
cestu do Níhova,	 kterou	 při	 budování	
trati	 Tišnov–Žďár	 výstavba	 odklonila,	
a	ta	tak	ztratila	význam	a	zanikla.	

Jeden starý svědek na závěr
	 Výčet	křížů	v	tomto	kousku	světa	není	
jistě	 vyčerpávající.	 Jsou	 tipem	 k	 hledání	
zajímavých	detailů	a	paměti	krajiny,	jejich	
příběhů,	 které	 postupně	 nahrazují	 zase	
nové.	 Přesto	 zmíním	 ještě	 jeden	 zajíma-
vý	 kříž	 trochu	 stranou.	 Najdete	 ho	 50	m	
od	 polní	 cesty	 z Katova do Prosatína.	
Cesta	šla	zřejmě	dříve	okolo	něj,	než	ji	čas	
poodsunul	stranou.	Starý	zdobený	litinový	
kříž,	s	Kristem	i	Marií,	zasazený	v	žulovém	
podstavci.	 Němý,	 a	 přesto	 výmluvný	 svě-
dek	víry,	že	i	když	se	časy	a	cesty	moderní	
dobou	mění,	hluboké	jistoty	trvají.

tic

Boží muka u Vidonína.

Kamenný kříž na cestě z Křižínkova do Katova.
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	 Již	několik	 let	pořádá	obec	Železné	 tradiční	setkání řemesl-
níků.	Zpočátku	se	jednalo	především	o	ukázku	zpracování	železa	
(kovářů,	litců	a	tavičů),	později	byla	akce	rozšířena	o	prezentaci	
sklářského	 a	 řezbářského	 umění.	 Na	 těchto	 setkáních	 vznikla	
spousta	zajímavých	výtvorů,	např.	železná	skulptura	raka	v	obec-
ním	parku,	obří	kovaná	kytice	lučního	kvítí	před	MŠ	VENKOV	nebo	
replika	mapy	Československé	republiky	a	státního	znaku,	která	je	
umístěna	na	kameni	při	příjezdu	do	kulturního	areálu	Horka.	Další	
kovové	prvky	představující	 flóru	a	 faunu	vyskytující	se	v	místní	
lokalitě	Hradisko	 jsou	připraveny	k	 zabudování	 do	kamenů,	 jež	
budou	lemovat	cestu	k	nově	vytvořenému	biotopu	za	Hradiskem.
	 Pro	práce	řezbářů	jsme	našli	odpovídající	prostor	v	lokalitě	
Nad Mezí	nedaleko	areálu	Vitaru.	Zde	doposud	chybělo	místo	

pro	relaxaci	a	odpočinek.	Vznikla	zde	proto	„Řezbářská gale-
rie pod širým nebem“,	která	se	může	pochlubit	 zastřešeným	
posezením	 a	 umělecky	 zpracovanými	 dřevěnými	 dekoracemi.	
Chundelaté	 ovce	 zvědavě	 vystrkují	 nosy	 ze	 svého	 přístřešku,	
zatímco	naproti	nim	vyrůstají	z	hlíny	houby	obřích	rozměrů.	Pří-
chozím	zpestří	návštěvu	stůl	s	vyřezávanou	šachovnicí	a	dřevě-
nými	figurkami.	Řezbářská	galerie	je	ukázkou	práce	se	dřevem,	
od	jeho	těžby	až	po	umělecké	zpracování	do	stávající	podoby.	
	 Dalším	místem	pro	prezentaci	řemeslných	dovedností	se	stalo	
Hradisko.	Tento	kopec,	představující	dominantu	obce,	je	spojován	
s	dávnou	historií	keltského	osídlení,	které	se	postupně	proměnilo	
v	sídliště	slovanské	a	později	ve	středověké	hradisko,	jak	pouka-
zuje	také	jeho	název.	Na	památku	věků	minulých	a	pro	připomínku	
generacím	příštím	zde	byl	postaven	sedmimetrový	dubový kříž,	
jehož	žehnání	proběhlo	za	přítomnosti	veřejnosti	a	děkana	Rybec-
kého	v	sobotu	27.	11.	2021.	Tento	kříž	symbolizuje	naše	evropské	
kořeny,	vycházející	z	židovsko-křesťanských	základů,	a	 také	od-
puštění	Boha	 lidem	a	odpuštění	si	 jeden	druhému.	Projekčně	 je	
do	budoucna	připravena	 instalace	keltské	observatoře	v	podobě	
dřevěné	nakloněné	lavice	určené	k	pozorování	hvězd.
	 Na	 realizaci	 jednotlivých	 projektů	 se	 podílela	 celá	 skupina	
řemeslníků.	Řezbářskou	galerii	pod	širým	nebem	si	vzali	na	sta-
rosti	umělečtí	řezbáři:	Pavel	Vašík	a	Jiří	Hejtmánek.
	 Kovářské	práce	zastali	Radomír	Bárta,	Matěj	Žáček	a	Matouš	
Kvíčala.	Usazení	prvků	v	terénu	se	ujal	Radim	Tichý.	Za	obec	
Železné	 bychom	 tímto	 rádi	 poděkovali	 i	 všem	 ostatním	 lidem	
a	sponzorům,	podílejícím	se	na	těchto	dílech.
	 Pokud	se	vydáte	na	výlet	do	přírody,	jistě	budou	naše	krásná	
místa	vhodnou	zastávkou	při	vaší	cestě.

tišnovsko

řemeSlNícI KráŠlí OKOlí ŽelezNÉHO
Dita Čikovová

Nový kříž na Hradisku. Foto: archiv obce Železné

	 Na	jaře	letošního	roku	podala	obec	
Strhaře	 prostřednictvím	 MAS	 Bosko-
vicko	PLUS	žádost	o	dotaci	na	Státní	
zemědělský	 intervenční	 fond	 –	 Pro-
gram	rozvoje	venkova	k	projektu	„Po-
řízení vybavení pro kulturní činnost 
obce Strhaře“.	Obec	byla	se	svojí	žá-
dostí	o	dotaci	úspěšná	a	na	pořízené	vy-
bavení	jí	byla	přislíbena	dotace	ve	výši 
352 145 Kč,	 tedy	 80	%	 z	 celkových	
výdajů	projektu	ve	výši	440 182 Kč.	
	 Dotace	 byla	 využita	 na	 kulturní	
a	 společenskou	 činnost	 v	 obci.	 V	 je-

jím	 rámci	 byly	 do	 Kulturního	 domu	
pořízeny	nové	židle,	stoly,	rychlovarné	
konvice,	mikrovlnná	trouba	a	digestoř.	
V	Kulturním	domě	rovněž	proběhne	re-
novace	parket.	Pro	 venkovní	 kulturní	
akce	na	místním	výletišti	obec	pořídila	
pivní	 sety,	 párty	 stan,	 nůžkové	 stany	
a	přepravní	tašky	ke	stanům.	
	 Veškeré	pořízené	vybavení	bude	vy-
užíváno	jak	obcí	Strhaře,	tak	místními	
spolky	 či	 dobrovolníky	 z	 řad	 občanů	
při	 pořádání	 kulturních,	 vzdělávacích	
a	volnočasových	aktivit.	Pořízené	vyba-

vení	a	jeho	široká	rozmanitost	zároveň	
nabídnou	 občanům	 a	 návštěvníkům	
obce	 Strhaře	 širší	 škálu	 pořádaných	
akcí	a	volnočasových	aktivit.
Dotace byla zprostředkována Místní ak-
ční skupinou Boskovicko PLUS a její 
SCLLD Boskovicko žije.

NOVÉ pArKeTY V KulTurNím dOmě

A VYBAVeNí prO KulTurNí AKce

Jiří Szúdor, starosta obce

pr Článek
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	 Obec	Borač	se	rozkládá	podél	toku	řeky	
Svratky	v	Hornosvratecké	vrchovině,	při-
bližně	 7	km	 severozápadně	 od	 Tišnova.	
Součástí	obce	jsou	dvě	místní	části:	Borač	
a	Podolí.	Žije	zde	345	obyvatel.	Rozloha	je	
5,91	km2	a	nadmořská	výška	je	279	m	n.	
m.	Borač	leží	podél	silnice	spojující	Tišnov	
s	Bystřicí	nad	Pernštejnem.

Historie
	 V	 devonském	 období	 (před	 400	 mil.	
lety)	 byla	 tato	 oblast	 mořským	 dnem	
s	bohatým	životem,	a	tak	i	dnes	je	možné	
v	severozápadní	lokalitě	narazit	na	různé	
zkameněliny	mořské	fauny.	
	 První	písemná	zmínka	o	obci	je	z	roku	
1368	 a	 vznikla	 při	 kolonizaci	 pozemků	
patřícím	klášteru	v	Doubravníku.	Později	
byla	 do	 roku	1593	majetkem	pernštejn-
ského	panství.	V	tomto	roce	získává	obec	
klášter	 Porta	 coeli	 u	 Tišnova.	 Součástí	
majetku	je	do	roku	1792,	kdy	byl	klášter	
zrušen.	Poté	se	v	držení	obce	vystřídala	
řada	šlechtických	rodů.	
	 Historickou	 zvláštností	 Borače	 je	 to,	
že	od	počátku	trvalého	osídlení	boračské	
kotliny	ve	12.	až	13.	století	zde	vznikly,	
a	až	do	roku	1953	trvaly,	dvě samostat-
né obce,	 oddělené	 řekou	 Svratkou.	 Ta	
byla	 hranicí	 mezi	 panstvím	 lomnickým	
a	 pernštejnským.	 Podolí	 patřilo	 k	 nej-
menším	 osadám,	 ale	 přesto	 bylo	 pro	
lomnické	panství	místo	významné.	Řeka	
a	 potoky	 byly	 ve	 středověku	 hlavním	
zdrojem	energie,	a	tak	se	v	Podolí	kolem	
strouhy	směstnal	mlýn,	železné hamry,	
palírna,	valcha,	úpravna látek	lomnické	
textilní	manufaktury	 i	hospoda.	V	polo-
vině	19.	století	byla	stará	panství	nahra-
zena	státními	okresy.	Borač	a	Podolí	se	
staly	součástí	okresu	tišnovského.	
	 Podolí	je	také	rodnou	obcí	prozaika	Jo-
sefa Uhra	 (1880–1908).	 Na	 jeho	 rodném	
domě	byla	umístěna	pamětní	deska	od	so-
chaře	Václava	Hynka	Macha	ze	Štěpánovic.	
V	Podolí	se	také	narodil	uznávaný	historik	
a	pedagog	prof. PhDr. Josef Válka, CSc.	
	 V	 Borači	 byla	 v	 letech	 1874–75	 po-
stavena	nová	dvoutřídní	škola,	v	níž	bylo	
možné	 absolvovat	 celou	 povinnou	 škol-
ní	 docházku.	 Školu	 navštěvovaly	 i	 děti	
z	 okolních	 vesnic.	 Následně	 zde	 byla	
až	 do	 roku	 1980	 jednotřídka	 pro	 žáky	
1.	stupně.	Nyní	je	zde	MŠ	Pohádka.

	 Od	 roku	 1898	 působí	 v	 Borači	 Sbor	
dobrovolných	 hasičů,	 který	 aktivně	
do	současnosti	pořádá	nebo	spolupořádá	
kulturní	a	sportovní	akce.
	 Dominantou	obce	je	kaple Panny Ma-
rie Růžencové	 postavená	 v	 roce	 1856.	
V	Podolí	stojí	dřevěná zvonice	opravená	
v	roce	1950	a	nově	 i	v	 roce	2009.	Zvon	
ve	 zvonici	 je	 datován	 letopočtem	 1744.	
U	silnice	k	Doubravníku	stojí	vlevo	mra-
morový	 kříž,	 opodál	 dřevěný	 kříž	 s	 ple-
chovým	Kristem	a	o	něco	dále	vpravo	se	
nachází	zděná	Boží	muka	z	18.	století.	

Současnost 
	 Rodiče	 malých	 dětí	 z	 Borače	 i	 okolí	
mohou	využít	mateřskou školu.	Ve	stejné	
budově	 je	 i	 místní	 knihovna.	 Střediskem	
zábavy,	 sportu	 a	 odpočinku	 se	 postupně	
stává	střed	obce	v	těsné	blízkosti	kultur-
ního	domu,	kde	bylo	vedle	stávajícího	teni-
sového	kurtu	nově	vybudováno	workouto-
vé a dětské hřiště.	Obec	je	plynofikovaná	
a	má	vlastní	 vodovod.	Na	místě,	kde	byl	
původně	mlýn	s	pilou,	a	to	už	v	roce	1539,	
pak	 papírna,	 stolárna,	 a	 nakonec	 provo-
zovna	 výrobního	 družstva	 Dřevo	 Měřín	
je	v	současné	době	provoz	firmy	TDV-Tiš-
novská	dřevovýroba.	V	obci	 je	obchod	se	
smíšeným	zbožím	i	hostinec.
	 Každoročně	 místní	 mládež	 „stárci	
a	stárkové“	pořádají	 tradiční hody.	Obec	
společně	 s	 místními	 hasiči	 připravují	 pá-
lení čarodějnic,	 sportovní akce ke dni 
dětí,	dětské karnevaly,	drakiády,	pohád-
kové cesty,	 vítání občánků,	 rozsvěcení 
vánočního stromečku,	letní kino,	zájez-
dy	 na	 divadelní	 představení,	 lampionový 
a masopustní průvod,	který	bývá	zakon-
čen	 „Vostatkovou zábavou“.	 Pravidelně	
v	kulturním	domě	občany	rozesmává	ama-
térské	divadlo	Vířina.	V	těsném	sousedství	
obce	jsou	pořádány	dětské letní tábory.

Doprava
	 Borač	má	vlakové	i	autobusové	spojení	
s	Bystřicí,	Nedvědicí,	Tišnovem	i	Brnem.	
Obcí	 prochází	 železniční	 trať	 na	 trase	
Nové	Město	 na	Moravě	 –	Tišnov.	 Želez-
niční	 zastávka	byla	do	 jízdních	 řádů	za-
psána	jako	„Borač“,	i	když	byla	postave-
na	na	podolském	katastru.	Zřejmě	proto,	
že	jméno	Borač	je	v	českých	zemích	zcela	
výjimečné,	kdežto	Podolí	je	bezpočet.

	 Díky	vlakové	zastávce	je	Borač	oblíbe-
ným	 výchozím	 místem	 pro	 turisty,	 kteří	
se	mohou	pustit	po	různých	turistických 
nebo vycházkových trasách.	Zvolit	si	mo-
hou	pohodlnou	cestu	na	Tišnov,	opačným	
směrem	na	Doubravník,	do	mírného	kopce	
směr	Kaly	a	zdatnější	se	pouští	do	Lomni-
ce	přes	Veselský	chlum	(578	m	n.	m.).

Technická památka
	 Technickou	 památkou	 je	 silniční 
most	přes	řeku	Svratku	vedoucí	z Bora-
če do Podolí.	 Na	 mostě	 jsou	 umístěny	
čtyři	 litinové	 tabulky	 s	 nápisy:	 „Posta-
ven	 nákladem	 silničního	 výboru	 okresu	
Tišnovského	 za	 předsedy	 F.	 Životského	
mostárnou	Mor.	Slezské	železářské	spo-
lečnosti	v	Přívoze	roku	1910“	a	„Dovole-
né	zatížení	mostu	vozem	o	váze	800	kg,	
parním	 válcem	 14	 000	kg,	 tlačenici	 lidí	
400	kg	pro	m2,	rychlá	jízda	zakázána,	po-
staven	za	úřadování	starosty	P.	Uhra“.

Připravujeme
	 V	 následujícím	 období	 nás	 čeká	 vý-
stavba kanalizace a ČOV	a	s	tím	spojená	
výstavba chodníků	podél	krajské	silnice.	
Dále	budování	přechodů	pro	chodce	u	ma-
teřské	 školy	 a	 na	 dolním	 konci	 u	 místní	
části	Vrbí.	Obměna	dosluhujícího	dopravní-
ho	značení	a	řešení	dalších	nebezpečných	
míst	 v	 dopravě.	 Připravujeme	 restauro-
vání a přesunutí Božích muk,	 stojících	
v	 těsné	 blízkosti	 silnice	 na	 Doubravník,	
na	důstojnější	a	bezpečnější	místo.	Na	kul-
turním domě	připravujeme	částečnou	re-
konstrukci	a	opravu	střechy.	Byly	započa-
ty	práce	na	posilovém vrtu pro zajištění 
dostatečného množství pitné vody.

BOrAč
Marcela Uhrová

Dřevěná zvonice v Podolí.
Foto: Marcela Uhrová
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co je to Koráb?
	 V	 prosincovém	 čísle	 se	 Dr.	 Karel	 Fic	
zabýval	 názvem	 tišnovské	 ulice	 Koráb.	
„V tišnovských gruntovnicích ze 16. století 
se často vyskytují jména členů evangelic-
ké rodiny Korábů: Šebesta nebo Šebestián 
Koráb (1551), Pavel Koráb (1564), Bartoš 
Koráb, Bareš Koráb. Mnozí z tohoto mly-
nářského rodu vykonávali dokonce v obec-
ní správě důležité funkce. Teprve po bitvě 
na Bílé hoře se Korábové z písemných do-
kladů ztrácejí. Rodina byla pravděpodob-
ně vyhubena v třicetileté válce nebo odešla 
z Tišnova, donucena k tomu mandátem cí-
saře Ferdinanda II. nekatolickým stavům 
z r. 1627. … Jméno ulice vzniklo přenese-
ním názvu Korábova mlýna na ulici podél 
tišnovské strubhy, při níž mlýn stával. … 
Souvislost s významem koráb (z řeckého ko-
rabion)=loď je nepravděpodobná.“

louČÍMe se
s bohuMileM hraniČKou

	 Koncem	října	1971	zemřel	ve	věku	62	
let	 člen	 Karasova	 divadla	 Bohumil	 Hra-
nička.	 Byl	 učitelem	 a	 i	 já	 jsem	 měl	 tu	
čest	být	jeho	žákem,	konkrétně	ve	3.	tří-
dě	základní	devítileté	školy.	Dr.	Ladislav	
Štejgerle	 ve	 svém	 nekrologu	 o	 Hranič-
kovi	 napsal,	 že	 to	 byl	 „nezapomenutelný 
interpret divadelních postav např. profesora 
v Mášence, Perčichina v Měšťácích, Mys-
livce v Zahořanském honu nebo Celestina 
v Mamselle Nitouche či titulní role Moorovy 
hry Pan profesor v pekle. … Vedle úspěšné 
výchovné práce s dětmi i mimo vyučování 
působil zejména pěvecky v bývalém učitel-
ském hudebním sdružení tišnovského okre-
su, v brněnském Ulehlově národopisném 
souboru i v rozhlase.“	

nastala ziMa
	 V	 lednu	 1972	 se	 ve	 svém	 příspěvku	
zamýšlel	 Václav	 Borek	 nad	 tím,	 proč	
v	Tišnově	není	k	dispozici	kluziště	určené	
k	 provozování	 hokeje.	 „Nemůžeme dobře 
pochopit, že v celém městě se nenajde aspoň 
jeden člověk, který by se staral o založení 

a udržování ledové plochy, třeba jen na vol-
ném prostranství. V zimě je sice v Tišnově 
led u nové školy, ten však zdaleka nestačí 
uspokojit všechny mladé sportovce města, 
zvláště ne příznivce hokeje, protože pro ten 
je tu vymezeno jen několik málo hodin den-
ně. Je opravdu škoda, že v tak velikém městě 
nedokáže nikdo, ani sportovní organizace, 
podchytit místní mládež v tak přitažlivé 
sportovní činnosti, jakou hokej bezesporu 
je. Věříme, že by se našlo dostatek talentů, 
aby se v Tišnově dal hrát dobrý hokej a jistě 
by se našlo i dosti zájemců o krasobruslení.“	
Dříve	bylo	v	provozu	kluziště	na	Ostrovci	
na	tenisových	kurtech,	ale	v	roce	1970	tu	
hokejový	oddíl	definitivně	zanikl.

Krušná léta
	 Historik	a	kronikář	Jan	Hájek	v	úvod-
ním	čísle	ročníku	1972	nahlédl	do	měst-
ské	 knihy	 „Protocollum	 Agendorum“,	
založené	 v	 roce	 1755.	 Ocitujme	 několik	

zápisů	 z	 tohoto	 vzácného	 dokumentu:	
„Přikazuje se nadále stavěti komíny jen 
z pálených cihel. Žádá se o publicírování, 
že v případě ohně tišnovští mládenci ke stří-
kačům execírováni býti mají. … 16. de-
cembra 1757 napomíná moudrý primátor 
Václav Dressler konšele latinským rčením 
,Propria laus sordet’, překládá do němčiny 
,Eigenlobt stingt’a po česky ,samochvála 
smrdí.’ V protokolu nestojí, čím se konše-
lé holedbali. … 20. aprilis 1759 konala se 
na rathausu licitace chalupy vdovy po An-
tonu Šperlingerovi pro neplacení kontribuce 
a dávek. Počátek licitace jest rozžata svíčka 
a licitant, který přihodí po dohasnutí svíčky, 
stává se majitelem licitovaného domku.“

o dalšÍM ve struČnosti
	 Gratulace	 se	 dočkal	 řidič	 ČSAD	 Jiří	
Pivoňka,	který	ujel	milion	kilometrů	bez	
nehody.	 J.	 M.	 Weimann	 popsal	 průběh	
besedy	členů	grafické	sekce	KPVU	Brno	
v	ateliéru	Emanuela	Ranného	ve	Štěpá-
novicích.	Byl	zahájen	seriál	Místopis	Tiš-
nova,	seznamující	čtenáře	s	tišnovskými	
ulicemi	a	historií	 jejich	názvů.	Josef	On-
droušek	 představil	 členku	 divadelního	
souboru	Františku	Zelinkovou.	Hornický	
ples	 bylo	 možno	 navštívit	 za	 10	Kč,	 zá-
jemci	o	místenku	si	2	Kč	připlatili.	V	kině	
se	hned	 sedmkrát	 po	 sobě	hrál	Dänike-
nův	 bestseller	 Vzpomínky	 na	 budouc-
nost,	 dvěma	 filmy	 se	 v	 netradiční	 roli	
režisérů	představili	čeští	herci	Jan	Kačer	
(Jsem	nebe)	a	Jiří	Suchý	(Nevěsta).

NApSAlI jSme před 50 leTY

Prosincové číslo 1971 mělo růžový přebal 
a na titulní stránce byla momentka Milana 
Loskota z kladení věnce k památníku Rudé 
armády.

V lednu 1972 vítal čtenáře z úvodní stránky 
pohled na zasněžený Tišnov, jak jej vyfoto-
grafoval Josef Ondroušek.

proSinec 1971, leden 1972
Václav Seyfert

21. díl 

V minulém čísle Tišnovských novin jste neměli možnost se s naším seriálem setkat, 
proto dnes prolistujeme hned dvě čísla Našeho Tišnovska – poslední vydání z roku 
1971 a úvodní sešit ročníku 1972. Na celkových 24 stránkách bylo rozhodně co 
ke čtení.

historie
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23. 12. 1906
OTTO SERÉNYI MORAVSKY�M

ZEMSKY�M HEJTMANEM
	 Moravský	zemský	hejtman	byl	nejvyš-
ším,	a	tudíž	i	nejvýznamnějším	zemským	
úředníkem	 na	 Moravě.	 Měl	 prakticky	
postavení	 druhého	 muže	 po	 markraběti,	
jímž	 byl	 v	 habsburských	 dobách	 přímo	
rakouský	císař.	Úřad	existoval	od	konce	
13.	století	až	do	vzniku	Československa,	
od	 roku	 1861	 stál	 v	 jeho	 čele	 předseda	
Moravského	 zemského	 sněmu.	 Prvním	
hejtmanem	se	v	roce	1298	stal	Rajmund	
z	 Lichtenburka,	 tím	 úplně	 posledním	
JUDr.	 Otto	 Johann	 Philipp	 Alfons	 Hein-
rich	Serényi	von	Kis-Serényi,	majitel	vel-
kostatku	Lomnice.

	 Hrabě	 Otto	 se	 narodil	 21.	 9.	 1855	
v	Luhačovicích,	po	absolvování	gymnázia	
studoval	práva	ve	Vídni	a	v	Praze,	absol-
voval	též	zemědělské	obory	na	univerzitě	
ve	 slezském	 Prózskówě.	 Lomnický	 vel-
kostatek	 převzal	 v	 roce	 1893	 po	 smrti	
strýce	Aloise.	Byl	výrazně	veřejně	činný:	
působil	jako	předseda	Moravsko-slezské-
ho	 lesnického	 spolku	 a	 sdružení	 lesnic-
kých	 škol,	 zastával	 funkce	 v	 Červeném	
kříži	i	ve	spolku	pro	boj	s	tuberkulózou.	
Jeho	první	manželka	Josefina	Berchtoldo-
vá	zemřela	v	roce	1888	i	s	nenarozeným	
dítětem	po	pádu	z	koně.	V	roce	1892	se	
podruhé	 oženil,	 z	 manželství	 s	 hraběn-
kou	Leopoldinou	Harrachovou	vzešly	čty-
ři	 děti.	 Prvorozený	 Alois	 byl	 posledním	

majitelem	lomnického	panství	až	do	jeho	
konfiskace	v	roce	1945.
	 Otto	Serényi	byl	trvale	zapojen	i	do	po-
litiky,	už	v	roce	1885	byl	zvolen	poslan-
cem	Moravského	zemského	sněmu,	o	tři	
roky	 později	 získal	 poslanecký	 mandát	
i	 ve	 volbách	 do	 Říšské	 rady	 a	 v	 období	
1912–18	 byl	 jmenovaným	 členem	 její	
horní	 komory,	 tzv.	 Panské	 sněmovny.	
V	 roce	 1905	 se	 stal	 spolutvůrcem	 mo-
ravského	 paktu,	 který	 byl	 modelem	 pro	
národnostní	 vyrovnání	ve	všech	částech	
rakouské	říše.	Post	moravského	zemské-
ho	hejtmana	získal	dík	pověsti	obratného	
politika,	 schopného	 sjednat	 kompromis,	
ať	šlo	o	otázky	náboženské	nebo	národ-
nostní.	Pozici	hejtmana	obhájil	i	po	uply-
nutí	prvního	šestiletého	funkčního	obdo-
bí.	V	roce	1913	mu	byl	udělen	velkokříž	
Františka	Josefa	I.	
	 Po	vzniku	republiky	žil	Otto	Serényi	již	
jako	vdovec	na	zámku	v	Lomnici.	V	roce	
1927	onemocněl	zápalem	plic	a	byl	pře-
vezen	do	Brna	do	nemocnice,	kde	17.	12.	
zemřel.	 O	 tři	 dny	 později	 byl	 pochován	
na	lomnickém	hřbitově.	

9. 12. 1974
ODSTŘEL KOMÍNA

STARÉ ČEBÍNSKÉ VÁPENKY
	 Kopec	 Čebínka	 byl	 od	 pradávna	 vy-
užíván	k	 těžbě	vápence.	V	roce	1899	tu	
bratři	 Maláškové	 založili	 firmu	 a	 začali	
pálit	vápno	na	prodej,	po	spojení	s	Jose-
fem	Rosou	v	roce	1911	si	už	jejich	závod	
hrdě	říkal	„velkovýroba	vápna“.	Po	zná-
rodnění	 byl	 čebínský	 provoz	 přidružen	

k	 národnímu	 podniku	 Maloměřická	 ce-
mentárna	 a	 vápenice.	 Původní	 vápenka	
byla	 postupně	 bourána,	 jako	 poslední	
byl	na	 řadě	41,2	m	vysoký	komín,	 jehož	
likvidace	 proběhla	 odstřelem	 v	 pondělí	
9.	12.	1974	ve	13	hodin.	Do	vyvrtaných	
otvorů	v	soklu	komína	ve	tvaru	osmihra-
nu	bylo	uloženo	18	náloží,	celkem	5,8	kg	
průmyslové	 trhaviny	 perunit.	 Zeď	 byla	
v	těch	místech	silná	108	cm,	průměr	ko-
mínového	otvoru	 činil	 145	cm.	Vrty	byly	
rozmístěny	 tak,	 aby	 komín	 padl	 přesně	
do	vytčeného	směru.	Projekt	a	samotnou	
realizaci	 odstřelu	 vedl	 Ing.	 Vladimír	 Ti-
chý	z	Tišnova.	Akce	proběhla	bez	závad	
a	jako	přihlížející	se	jí	zúčastnili	 i	hosté	
z	 řad	 starých	 pracovníků	 vápenky,	 kte-
ří	 se	 přišli	 rozloučit	 se	 stavbou,	 tvořící	
po	řadu	let	součást	jejich	životů.
	 K	1.	1.	1980	se	čebínská	vápenka	stala	
součástí	 nově	 založeného	 koncernového	
podniku	Cementárny	a	vápenky	se	sídlem	
v	Mokré,	kam	dále	patřily	ještě	Malomě-
řická	cementárna	a	vápenky	v	Mikulově	
a	později	i	Tlumačově.	O	11	let	později	se	
ze	státního	podniku	stala	akciová	společ-
nost	 se	 stoprocentní	 majetkovou	 účastí	
státu.	Během	roku	1991	byl	podnik	pri-
vatizován	za	přispění	belgické	firmy	CBR	
Cimenteries,	až	nakonec	1.	5.	1998	došlo	
ke	sloučení	se	společností	Cement	Bohe-
mia	Praha	a	vzniku	akciové	společnosti	
Českomoravský	 cement,	 jehož	 hlavním	
akcionářem	se	vedle	belgického	podílní-
ka	stal	Heidelberger	Zement	AG.	
	 Ložisko	čisté	suroviny	v	útrobách	Če-
bínky	 se	 v	 90.	 létech	 vyčerpalo	 a	 těžba	
vápence	byla	ukončena.	Po	likvidaci	pecí	
zde	 byl	 vybudován	 závod	 na	 velkokapa-
citní	 výrobu	 omítkových	 směsí,	 který	 je	
součástí	společnosti	LB	Cemix.

Poslední moravský zemský hejtman Otto 
Serényi na snímku z wikipedie. 

Stará čebínská vápenka ještě s komínem. 
Foto z publikace „30 let od zahájení výro-
by v Mokré“, vydal Českomoravský cement, 
a. s., v roce 1998. 

Dnešní podoba lokality, které po léta domi-
novala čebínská vápenka.

Foto: www.mapio.net

KAleNdárIum prOSINcOVýcH událOSTí
Václav Seyfert
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21. 1. 1866
SLOVANSKY� SPOLEK KVĚTNICE 

USPOŘÁDAL PRVNÍ ČESKY�
SPOLEČENSKY� PLES

	 Většina	společenského	života	se	počát-
kem	druhé	poloviny	19.	století	odehráva-
la	–	zajisté	nejen	v	Tišnově	–	v	německém	
prostředí.	Na	vzrůstající	potřebu	českých	
vlasteneckých	počinů	zareagovala	 i	 sku-
pina	 významných	 tišnovských	 občanů,	

kteří	v	roce	1863	založili	Slovanský	spo-
lek	 Květnice,	 registrovaný	 o	 rok	 později	
moravským	místodržitelstvím	pod	číslem	
6.312.	 Jako	 zakladatelé	 jsou	 jmenovitě	
uvedeni	 tesařský	 mistr	 Jan	 Pavlů,	 farář	
Josef	Fetter,	starosta	Filip	Dvořáček,	ob-
chodník	 (a	 pozdější	 starosta)	 Jan	 Oder-
ský,	tkadlec	Antonín	Kalendovský,	rolník	
Josef	 Dvořáček,	 koželuh	 Ignác	 Müller,	
učitel	 Ignác	 Vlk	 a	 koželuh	 Jan	 Šlévr.	
Jednalo	se	o	první	český	spolek	v	Tišno-
vě.	 Jeho	činnost	 se	odehrávala	převážně	
ve	vyhrazeném	sále	a	přilehlých	místnos-
tech	v	poschodí	Panského	domu.
	 Tamtéž	v	létě	1864	vystupovala	po	dobu	
více	než	šesti	týdnů	19členná	česká	kočují-
cí	divadelní	společnost	Anny	Standlerové,	
zatímco	před	 tím	hrály	v	Tišnově	divadlo	
pouze	 německé	 společnosti.	 V	 neděli	 21.	
ledna	 1866	 uspořádala	 Květnice	 v	 Pan-
ském	domě	první	český	společenský	ples.	
Vůbec	poprvé	se	při	něm	v	Tišnově	tančila	
česká	beseda,	 jejímiž	 tvůrci	 jsou	hudební	
skladatel	 Ferdinand	 Heller	 a	 taneční	 mi-
str	 Karel	 Link	 a	 při	 jejíž	 české	 premiéře	
11.	11.	1863	v	Konviktě	 tančili	v	ukázce	

i	Bedřich	Smetana	nebo	Jan	Neruda.	Dal-
šími	 památnými	 akcemi	 spolku	 Květnice	
byly	v	březnu	1877	představení	Donizetti-
ho	komické	opery	Marie,	dcera	pluku	nebo	
o	dva	roky	později	pořádání	besedy	na	po-
čest	stříbrné	svatby	císařského	veličenstva	
Františka	 Josefa	 I.	 a	 bavorské	 princezny	
Alžběty,	známé	pod	přezdívkou	Sissi.	Akce	
ovšem	 měla	 český	 charakter,	 na	 progra-
mu	 byly	 například	 Zpěv	 vlastenky	 nebo	
Libušin	 soud,	 speciální	 číslo	 se	 skrývalo	
pod	názvem	V	Tišnově	to	není	k	vydržení.	
Na	závěr	se	konala	taneční	zábava	–	vstup-
né	činilo	jeden	zlatý,	každý	další	člen	rodi-
ny	platil	pouze	50	krejcarů.
	 Slovanský	spolek	Květnice	zanikl	pro	
osobní	neshody	v	roce	1882,	na	jeho	čin-
nost	navázal	koncem	téhož	roku	spolek	
Svornost,	 který	 ovšem	 existoval	 pouhé	
dva	roky.	

29. 1. 1983
PRVNÍ SOUTĚŽNÍ UTKÁNÍ
V NOVÉ SPORTOVNÍ HALE

	 V	 roce	1975	se	v	květnovém	čísle	na-
šeho	 měsíčníku	 poprvé	 objevila	 informa-
ce,	že	tělovýchovná	jednota	Baník	Tišnov	
zařadila	do	svého	plánu	vybudování	více-
účelové	sportovní	haly.	S	ohledem	na	pro-
storové	 možnosti	 pro	 zimní	 provozování	
sportu	to	bylo	jediné	možné	řešení,	ovšem	
od	 záměru	 k	 výslednému	 cíli	 vedla	 ješ-
tě	 dlouhá	 cesta.	 Výstavbu	 se	 nepodařilo	
prosadit	do	investičního	plánu	ČÚV	ČSTV,	
tedy	 nejvyššího	 českého	 tělovýchovného	
orgánu,	 a	 jediným	 možným	 řešením	 pak	

bylo	zařazení	mezi	tzv.	akce	Z,	což	zname-
nalo	zajistit	si	většinu	prací	brigádnicky.
	 V	dubnu	1978	byly	zveřejněny	podrob-
nosti	o	podobě	projektu,	počátkem	října	
téhož	 roku	 proběhly	 hrubé	 zemní	 práce	
a	betonáž	základových	patek	pro	typizo-
vanou	ocelovou	konstrukci	z	NHKG	Hus-
topeče.	 Ta	 fyzicky	 dorazila	 do	 Tišnova	
v	únoru	1979	a	na	podzim	téhož	roku	se	
už	 místní	 házenkáři	 fotografovali	 s	 ros-
toucí	 halou	 za	 svými	 zády.	 Dostavěná	
hala	byla	zkolaudována	23.	12.	1982.
	 V	sobotu	29.	1.	1983	se	v	nové	hale	po-
prvé	uskutečnila	oficiální	soutěžní	akce,	
konkrétně	 basketbalové	 utkání	 krajské-
ho	přeboru	II.	třídy	mužů	mezi	Baníkem	
Tišnov	 a	 Metrou	 Blansko	 C.	 Dochovaly	
se	 i	 takové	 podrobnosti,	 že	 první	 stře-
lu	 na	 koš	 vyslal	 domácí	 Petr	 Pokorný,	
ovšem	 minul,	 takže	 historicky	 prvním	
úspěšným	 střelcem	 v	 tišnovské	 hale	 se	
stal	 blanenský	 hráč	 Bezděk.	 Pokorný	
přece	jen	o	něco	později	zaznamenal	prv-
ní	koš	domácích,	zatímco	premiérový	faul	
si	na	své	konto	připsal	Jaroslav	Kopáček.	
	 V	 hale	 okamžitě	 začal	 čilý	 provoz,	
jak	tréninkový	během	týdne,	tak	soutěžní	
o	víkendech.	K	běžným	utkáním	domácích	
týmů	postupně	přibyly	i	významné	sportov-
ní	akce	–	například	historicky	první	mezi-
národní	klání	v	naší	hale,	utkání	házenkář-
ských	 juniorů	 Československo–Alžírsko	
28.	2.	1984,	juniorské	mistrovství	Evropy	
v	kolové	a	krasojízdě	(květen	1986),	me-
zinárodní	závody	ve	skocích	na	trampolíně	
(listopad	1988)	nebo	Spring	Cup	v	moderní	
gymnastice	(květen	2002).	

Dva z významných zakladatelů Slovanské-
ho spolku Květnice – pozdější starosta Jan 
Oderský a farář Josef Fetter na obrazech 
výtvarníků – díla jsou vlastnictvím Podhorác-
kého muzea a tišnovské katolické farnosti.

Víceúčelová sportovní hala slouží tišnovským sportovcům již bezmála 40 let.
Foto: www.led4u.cz

KAleNdárIum ledNOVýcH událOSTí
Václav Seyfert
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Dne 27. října uplynul druhý smutný rok, kdy nás navždy opustila maminka, babička paní 
drAHOmírA reŽNá, a 19. prosince uplyne třináctý rok, kdy nás navždy opustil tatínek, 
dědeček pan jOSeF reŽNý.
Za tichou vzpomínku děkují synové s rodinami.

Dne 20. listopadu jsme vzpomněli, že před 
čtyřiceti roky nás navždy opustil náš hodný 
a milovaný manžel, tatínek a dědeček pan 
ANTONíN dráBeK. S láskou vzpomínají 
a za Vaši tichou vzpomínku děkují manželka 
a děti s rodinami.

„Kdo v srdcích žije, neumírá.“
František Hrubín

Dne 3. prosince uplynulo třicáté výročí úmrtí 
pana OldřIcHA BedNáře z Jamného.
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují manželka a synové s rodinami.

Dne 5. prosince uplynulo dvacet let, co 
nás opustil manžel, tatínek a dědeček pan 
mIrOSlAV mAlčíK. Vzpomeňte, prosím, 
kdo jste ho měli rádi. S láskou vzpomínají 
manželka, dcery s rodinami a sestra 
s rodinou.

Před deseti lety, dne 20. prosince navždy 
odešel pan pAVel ŠeNKýř z Heroltic. 
S úctou a láskou vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují manželka a dcery 
s rodinami.

21. prosince uplyne pátý smutný rok, 
co nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček pan AdOlF 
zWIeNer. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. S láskou vzpomíná manželka a děti 
s rodinami.

Dne 22. prosince uplyne první smutný rok, 
co nás navždy opustila paní VIKTOrIe 
KlímOVá. 
Za tichou vzpomínku jménem celé rodiny 
a všech blízkých děkují dcera, syn a přítel.

Dne 24. prosince uplynulo deset smutných 
roků, kdy nás navždy opustil manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček pan 
STANISlAV KuKlíK. S úctou a láskou 
vzpomínají manželka Anna a děti s rodinami.

V čas druhého vánočního svátku uplyne 
deset let od úmrtí pana Ing. ludVíKA 
HrOmNíKA. Vzpomínají a za vzpomínku 
na něj děkují manželka a synové.

Dne 30. prosince to bude devět roků, 
co nás navždy opustil náš syn jOSeF 
ŠpAčeK. Kdo jste ho měli rádi, věnujte 
mu tichou vzpomínku. S úctou vzpomínají 
rodiče a sourozenci s rodinami.

Dne 31. prosince uplynou čtyři roky, 
co nás navždy opustil pan jIří jANOuŠ.
S láskou vzpomíná manželka a děti 
s rodinami. Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 1. ledna uplyne dvanáct roků, kdy nás 
opustil pan jAN HejmAlA z Heroltic.
Dne 6. ledna by se dožil sta let.
Stále vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují dcera a vnučky s rodinami.

Dne 9. ledna by se dožil devadesáti let 
pan jOSeF pAVlíčeK, který nás opustil 
již před devíti lety. Kdo jste ho znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi. Děkuje manželka 
Květa, syn a dcera s rodinami.
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Vzpomínáme

Poděkování Přání

14. ledna tomu bude pět let, co nás navždy 
opustila naše milovaná maminka, babička, 
prababička paní mArIe grAmATOVá. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Jana s rodinou a syn Roman 
s rodinou. 

Dne 15. ledna uplyne dvacet let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný 
syn, bratr a kamarád pan SVATOSlAV 
NOVOTNý. S láskou stále vzpomínají 
a za tichou vzpomínku děkují maminka 
a bratr s rodinou.

MO STP Tišnovsko přeje všem svým členům příjemnou adventní 
pohodu i v této pro všechny nelehké době, hodně zdraví pro 
vaše rodiny a poděkování za společné chvíle prožité při letošních 
zájezdech do Žďáru nad Sázavou, Čech pod Kosířem, Blanska 
a Šebrova a na posledním zájezdu do Moravského Krumlova 
na Muchovu epopej. Do příštího roku 2022 přejeme to nejvzácnější 
– zdraví! výbor STP A. Dvořáček

Dne 2. února uplyne rok od úmrtí
pana meTOděje páNKA. 
S láskou na něho vzpomíná a za tichou 
vzpomínku děkuje bratr s rodinou.

Dobrý den, chtěli bychom vaším prostřednictvím poděkovat 
neznámým osobám, které se dne 29. 11. 2021 na tišnovském 
nádraží postaraly o štěně kernteriéra a dopravily ho do útulku 
manželů Štěpánkových. Eva a Jindřich Bauerovi 

  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. 

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

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

  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.

  Nabízíme zpracování kůrovcové těžby a současně 
výkup vytěženého dřeva za maximální možnou cenu. 
Vykupujeme dřevo všech jehličnatých i listnatých dře-
vin nastojato i vyrobené na odvozním místě. Odpovíme 
na všechny nabídky. Konzultace, kalkulace nabídek a od-
borné poradenství v rámci zakázky poskytujeme zdarma. 
Volejte na tel. 606 049 193 nebo napište na info@tilian.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.

   zaměstnání, brigádu najdete na www.PraceTisnov.cz.

inZerce

V Tišnově existují rodiny s fenylketonurií.
Ráda bych předala své zkušenosti a třeba získala nové. 
Kontakt pro zájemce uložen v redakci.  
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	 Josef Mynář (*1946),	čerstvý	pětase-
dmdesátník,	aktivní	myslivec,	vášnivý	tu-
rista…	a	také	člověk,	který	za	svůj	život	
vděčí	 špičkové	 práci	 lékařů	 a	 chirurgů	
v	roce	1983,	kdy	podstoupil jako první 
člověk v Československu transplantaci 
jater.	 Jak	vidět	úspěšnou,	protože	od	ní	
uplynulo	 již	 téměř	 čtyřicet	 let,	 a	 tak	 je	
nyní	 nejdéle	 žijícím	 člověkem	 na	 světě	
s	 transplantovaným	 vnitřním	 orgánem.	
Při	 šálku	 kávy	 v	 naší	 kavárně	 Coffein	
jsme	 si	 dovolili	 panu	 Mynářovi	 položit	
pár	osobních	otázek.	

Nezdolné mládí
Pane Mynáři, jste přímo tišnovský ro-
dák? 
Já	jsem	z	Vysočiny,	z	malé	obce	Milešín,	
v	 bývalém	 okrese	 Velká	 Bíteš.	 Teče	 tu	
známý	 potůček	 Halda,	 a	 kdo	 je	 trochu	
turista,	tak	to	u	nás	zná.	Dodnes	tu	žije	
jedna	 moje	 dcera.	 Hned	 v	 sousedství	 je	
Heřmanov,	kam	jsem	chodíval	do	základ-
ní	 školy,	 do	Žďárce	potom	na	měšťanku	
(dnes	II.	stupeň	ZŠ).	

Jméno Mynář je zkrácené Mlynář. Ne-
zjišťoval jste, jestli býval nějaký váš 
předek skutečně mlynářem? 
Nepátral	jsem	po	tom	přímo,	ale	jeden	fa-
rář	mi	říkal,	že	jméno	Mynář	pochází	zřej-
mě	 z	 Valašska.	 Jméno	 se	 ale	 vyskytuje	
i	tady	v	okolí.	Taky	jsem	se	s	jedním	se-
tkal.	Ale	nejsem	ten	typ,	který	by	si	sedl	

do	archivu	a	dlouze	se	probíral	rodnými	
listy	a	matrikami	a	studoval	své	předky.	
V	tomhle	bych	nebyl	dost	důsledný.	
Můj	děda	byl	obchodník	a	jeho	bratr	měl	
řeznictví,	dodávali	dobytek	i	tady	do	Tiš-
nova.	 A	 z	 mamčiné	 strany,	 jejího	 otce	
Šindlera,	měli	mlýn.	Ale	o	ten	přišli	kvůli	
ručení	 jistému	 zkrachovalému	 podnika-
teli.	 Můj	 děda	 se	 pak	 stal	 podkovářem	
a	s	ním	 jsem	od	dětství	 trávil	 čas	v	ko-
várně.	Od	malička	jsem	s	ním	byl	u	koní	
a	 koval	 koně,	 včetně	 vozů.	 I	 jeho	 bratr	
byl	kovář	a	ten	má	na	některých	zámcích	
dodnes	svoje	mříže,	kliky	a	další	kování,	
které	tam	dodával.	

Profesně jste u podkovařiny zůstat ne-
chtěl? 
Měl	 jsem	 zájem	 se	 podkovářem	 vyučit,	
jenže	v	 té	době	už	končili	koně	a	všude	
se	zaváděly	traktory.	A	taky	moje	sestra	
studovala,	tak	já	bych	se	musel	jít	vyučit	
na	 opraváře	 zemědělských	 strojů	 (byla 
povinnost z každé rodiny aspoň jednoho 
člena pracovat v zemědělství – pozn. red.),	
když	se	zrovna	zakládalo	družstvo,	což	mi	
vůbec	nebylo	blízké.	I	když	jsem	vyrůstal	
na	dědině,	 tak	mě	práce	na	poli	k	srdci	
nepřirostla,	 a	hleděl	 jsem	od	 toho	utéct	
pryč.	Takže	když	k	nám	přijeli	 náboráři	
z	Havířova	z	hornického	učiliště,	stačilo	
naznačit,	že	bych	měl	zájem.	A	proti	tomu	
už	nesměl	nikdo	nic	namítat.	Mamka	to	
škaredě	oplakala,	že	půjdu	do	takové	dá-
lavy	a	do	šachty.	Ale	pro	mě	to	byl	nejjed-
nodušší	útěk.	

Jak dlouhý kus života jste tedy strávil 
jako horník? 
Když	 jsem	 nastupoval	 do	 učiliště,	 ješ-
tě	 mně	 nebylo	 čtrnáct	 let,	 v	 roce	 1960.	
Město	to	bylo	nové,	budovalo	se,	takže	to	
bylo	ohromné	 lákadlo.	Na	havířině	 jsem	
strávil	deset	 roků,	s	přerušením	na	voj-
nu.	Pracoval	 jsem	napřed	na	překopech	
a	potom	v	rubání,	při	dobývání	uhlí.	Také	
mě	 bavilo	 důlní	 zámečnictví	 –	 končily	
vzduchové	turbíny	a	zaváděly	se	elektric-
ké	stroje.	Jenže	na	nás	stále	více	tlačili,	
abychom	plnili	normy,	neustále	jsme	mu-
seli	chodit	pracovat	i	o	víkendech.	Proto-
že	jsem	byl	mladý	a	chtěl	 jsem	taky	ně-

jak	žít,	tak	jsem	ze	vzdoru	podal	žádost	
o	propuštění.	A	oni	mně	vyhověli.	

Následovala cesta do Tišnova? 
Nejprve	 jsem	 pracoval	 na	 montážích	
u	Montážních	staveb	Brno	a	jezdil	po	re-
publice	 dělat	 izolace.	 V	 Tišnově	 jsem	
skončil,	protože	jsem	potřeboval	byt.	Tak	
jsem	 se	 upsal	 práci	 na	 dráze	 na	 deset	
let.	 Byt	 jsem	 sice	 dostal	 rekordně	 brzy,	
ale	 dělal	 jsem	 práci	 posunovače,	 o	 kte-
ré	 jsem	 si	 předtím	 říkal,	 že	 bych	 ji	 dě-
lat	rozhodně	nechtěl.	Sice	mě	lákali	zpět	
na	montáže,	ale	už	jsem	zůstal	v	Tišnově.	
Jsem	 tu	 od	 roku	 1975	 a	 myslím,	 že	 už	
jsem	v	podstatě	místní.	

Transplantace jater
Životní zlom přišel v roce 1982
To	 jsem	musel	 na	 zákrok.	Měl	 jsem	 ra-
kovinový	nádor	v	játrech.	Tehdy	mi	bylo	
36	let.	Byl	to	hodně	nepříjemný	okamžik	
života.	Díváte	se	na	děti,	jak	jsou	velký,	
a	nechce	se	vám	odejít.	
Měl	 jsem	životní	štěstí,	že	zde	v	 tišnov-
ské	 nemocnici	 pracoval	 dr.	 Groh.	 Díky	
bohu,	 nebýt	 toho	 člověka,	 tak	 jsem	 tu	
nebyl.	 Já	 předtím	 chodil	 k	 naší	 závod-
ní	 lékařce,	 ta	mi	stále	na	mé	horšící	 se	
problémy	předepisovala	 lék	Nospa,	a	až	
jsem	měl	vysokou	sedlivost,	tak	jsem	se	
mu	dostal	do	rukou.	Říká:	„Člověče, kdo 
vás sem poslal pěšky? Vždyť máte krev jako 
kaši.“	Tak	jsem	měl	jet	na	zákrok	do	br-
něnské	 úrazovky	 k	 primáři	 Nešpůrkovi,	
který	měl	zkušenosti	s	poraněními	 jater	
z	války	v	Koreji,	jenže	zjistili,	že	už	je	ten	
můj	nádor	moc	velký.	

senioři

NIKdY mI NeBYlO líNO udělAT KrOK NAVíc
s joseFeM MynářeM o stálé ŽivotnÍ svěŽesti

Vladimír Vecheta

... a s vnukem Alexandrem.

Josef Mynář se synem Rostislavem.
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Zjistili ho relativně pozdě, a přesto vás 
dokázali zachránit
Dostal	měl	do	ruky	prof.	Kořístek	(nedáv-
no zesnulý prof. MUDr. Vladimír Kořístek, 
DrSc., byl přednosta II. chirurgické kliniky 
Fakultní nemocnice u sv. Anny a profesor 
LF MU),	který	mi	provedl	se	svým	týmem	
transplantaci.	(Pan profesor se první úspěš-
nou klinickou transplantací jater v tehdej-
ším Československu, kterou se svým týmem 
uskutečnil panu Mynářovi dne 2. 2. 1983, 
zapsal do historie české chirurgie.)	Uplatnil	
přitom	hotový	dvanáctiletý	výzkum	svého	
týmu,	v	 rámci	kterého	vylepšili	průplach	
žlučových	cest.	To	byl	jeho	objev,	protože	
v	 Americe	 spousta	 lidí	 po	 transplantaci	
umíralo	na	ucpání	žlučových	cest.	Pro	mě	
to	znamenalo	půl	roku	si	dělat	průplachy	
Hartmannovým	roztokem.	
Shodou	okolností	se	neobjevila	po	opera-
ci	žádná	metastáza,	péče	byla	vynikající	
a	hlavně	jsem	si	řekl,	že	k	tomu	musím	
zodpovědně	 přistupovat.	 Když	 už	 do-
stanete	tu	šanci	a	máte	orgán	darovaný	
od	 někoho,	 měl	 by	 být	 člověk	 vděčný,	
snažit	se	ji	využít	a	chránit	se,	aby	to	co	
nejdéle	vydrželo.	Můj	dárce	byla	údajně	
sedmnáctiletá	 dívka,	 která	 zahynula	 při	
autonehodě.	Tím	to	bylo	závaznější.	

Úspěšnou transplantací jste unikátem. 
Neprovádí na vás zpětně lékaři nějaký 
výzkum? 
Ne,	 naštěstí	 ne	 (úsměv).	 My,	 co	 jsme	
transplantace	prodělali,	se	scházíme	a	je	
nás	už	řada.	Jednak	chodíme	pravidelně	
na	 lékařské	 kontroly	 na	 Centrum	 kar-
diovaskulární	a	transplantační	chirurgie	
v	 Brně.	 A	 kromě	 toho	 děláme	 setkání	
na	 kulatá	 výročí	 pod	 záštitou	 lékařské	
fakulty	 dodnes.	 V	 mém	 případě	 takhle	
slavíme	od	dvacátého	výročí	každých	pět	
let.	Bude-li	v	pořádku	zdraví	i	vzhledem	
k	věku,	tak	bychom	2.	února	2023	měli	
zakulatit	čtyřicet	let.	

Musíte dodržovat nějakou zvláštní ži-
votosprávu, omezení? 
Ze	 začátku	 jsem	 měl	 doporučené	 věci.	
Hodně	 zajímavé	 byly	 diskuse	 s	 primář-
skými	kapacitami.	Zvlášť	primář	Kalan-
dra	 mi	 všechno	 dobře	 vysvětloval:	 „Oni 
se s vámi nemají čas o tomhle bavit, ale 
dodržujte vždycky střídmost, i v tom, co 
máte rád. Když vám třeba doporučí něja-
kou dietu na půl roku, tak si ji protáhněte 
na rok. Vy už nemáte kam spěchat!“	Já	se	
toho	samozřejmě	držel.	A	problém	jsem	
s	tím	neměl.	

Srdcem napůl v přírodě
Máte recept na stálou životní svěžest? 
Nikdy	mi	nebylo	 líno	udělat	krok	navíc.	
A	já	miluju	přírodu,	denně	jsem	v	příro-
dě.	 Život	 jsem	 strávil	 v	 přírodě.	 Vztah	
k	 ní	 mě	 bral	 od	 dětství.	 Každou	 volnou	
chvilku	 jsme	 trávili	 v	 lese.	A	 taky	 jsem	
se	 od	 dětství	 zajímal	 o	 myslivost.	 Už	
v	deseti	letech	jsme	chodili	na	nadháňky	
koroptví.	
Aktivní	myslivec	jsem	pořád,	takže	jsem	
v	 přírodě	 neustále.	 Patřím	 do	 myslivec-
kého	sdružení	Drásov,	které	spravuje	okr-
sek	až	po	Skaličku	a	Lubě,	přes	2	000	ha	
lesů.	Já	mám	na	starosti	Klucaninu.	By-
dlím	 tak	 na	 kraji	 svého	 revíru.	 Za	 těch	
32	let	tam	znám	každý	stromek.	A	tisíce	
stromů	jsem	tam	i	vysázel.	Ještě	do	před-
loňska	jsem	to	dělal.	Vždycky,	když	jsem	
některý	sázel,	tak	jsem	si	říkal,	jestli	ho	
za	pět	let	ještě	uvidím	růst.	I	to	byla	pro	
mě	motivace	v	rekonvalescenci.	

Dnešní lesy ale na tom nejsou zrovna 
nejlépe… 
Klucanina	 je	 na	 tom	 samozřejmě	 hůř.	
Podepsala	se	na	ní	sucha,	nehledě	na	to,	
co	způsobil	kůrovec.	Řada	věcí	je	ale	i	vi-
nou	současného	hospodaření	v	lesích	a	to	
mně	hlava	nebere.	Tak	např.	všude	se	za-
vádí	plyn,	a	topné	dřevo	leží	v	lesích	nevy-
užité.	My	jsme	zažili	lesy	vyčištěné		a	taky	
jsme	se	v	nich	uměli	chovat,	protože	byly	
pod	stálým	dohledem	revírníka,	a	ten	byl	
na	každém	místě.	Dnes	dostane	 revírník	
na	starost	obrovské	prostory	a	žádné	lidi.	
Lesy	jako	státní	podnik	sice	uvedou,	jaké	
desítky	 miliónů	 ušetřily,	 ale	 k	 čemu	 to,	
když	by	z	těch	peněz	mohly	zaplatit	lesní-
ky,	aby	jich	bylo	na	péči	o	les	dost.	

Vaše dcera říká, že přes svůj věk stále 
lozíte po horách a nedáte si říct… 
Já	mám	hory	 rád	a	 taky	máme	svou	par-
tu,	se	kterou	to	absolvujeme,	takže	už	léta	
jezdíme	první	týden	v	září	do	slovenských	
hor.	 Naštěstí	 mi	 i	 kolena	 vydržela	 straš-
ně	 dlouho.	 Teď	 už	 zlobí,	 ale	 stejně	 jsem	
v	září	absolvoval	výstup	na	Bystrou	lávku	
(2	 314	m)	 i	 Kriváň	 ve	 Vysokých	 Tatrách.	
Na	 rozběh	 jsme	 si	 dali	 v	 červenci	 Lysou	
horu,	tam	už	jsem	byl	nesčetněkrát,	a	On-
dřejník.	V	srpnu	Jeseníky,	na	Praděd	Bílou	
Opavou.	Kdykoliv	se	objevím	v	Jeseníkách,	
tak	musím	projít	údolím	Bílé	Opavy.	Tam	je	
to	tak	nádherný,	to	jsem	si	zamiloval.	
Jezdíváme	taky	s	oblibou	na	Malou	Fatru,	
Nízké	 Tatry,	 Roháče,	 Popradské	 pleso,	
tam	je	to	jak	v	pohádce.	Vždycky	jsem	po-
hrdal	lanovkou,	takže	můžu	říct,	že	třeba	
ostrý	 výstup	 na	 Pustevny	 a	 Radhošť	 je	
nádherný.	
V	posledních	letech	jezdíváme	do	Alp	ly-
žovat.	 Já	měl	dřív	u	 lyžování	zákaz,	aby	
se	mi	podle	 lékařů	„neutrhly při pádu já-
tra“.	Teď	už	to	jde.	Rád	mám	i	turistiku,	
cyklovýlety	a	cvičení	v	Sokole.

… výčet aktivit pana Mynáře nevypadá 
jako u člověka, který před čtvrt rokem 
oslavil tři čtvrtě století věku
Já	 nikdy	 neuměl	 jít	 a	 lehnout	 na	 pláž.	
Když	 teda	protrpím	hodinu	někde	 ležet,	
tak	se	musím	hned	jít	hýbat.	Tohle	mám	
taky	od	dětství.	Mně	to	nedá,	prostě	ne-
vydržím	sedět.	Až	když	jsem	byl	unavený,	
šel	jsem	si	sednout	na	posed	a	nabil	jsem	
se.	 Když	 posloucháte	 a	 kocháte	 se.	 To	
jsou	úžasné	chvilky.	

Co říct čtenářům na závěr? 
Važme	si	toho,	co	 je	v	přírodě,	a	neubli-
žujme	tomu.	Spíše	jí	pomáhejme.	

Děkuji Vám za rozhovor a Váš čas.

Foto: archiv rodiny Mynářových

senioři

 Na oblíbených tatranských chodnících.

Jako myslivec na honu.
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Předvánoční výstava 
tišnovských betlémů
	 Centrum	sociálních	služeb	Tišnov	po-
řádá	ve	spolupráci	s	Art	Periscope,	z.	s.,	
předvánoční	výstavu	s	názvem	Tišnovské	
betlémy	ze	sbírky	manželů	Jílkových.	Vý-
stava	bude	otevřena	denně	v	čase	od	10 
do 15 hodin. 14.–22. prosince 2021,	jí-
delna	CSS	Tišnov,	Králova	1742.	Přijďte	
se	 předvánočně	 naladit.	 Vstupné	 dobro-
volné.	 Upozorňujeme návštěvníky výstavy 
na přísné dodržování všech platných hygie-
nických nařízení.

Poslechový pořad
Písničky ze starých časů
	 Centrum	 sociálních	 služeb	 Tišnov	
a	deTOX	vás	zvou	na	poslechové	hudební	
odpoledne	Písničky	ze	starých	časů,	kte-
ré	připravuje	a	komentuje	pan	Ing.	Václav	
Seyfert.	Přijďte	se	zaposlouchat	ve stře-
du 26. 1. 2022.	 Sejdeme	 se	 v	 jídelně	

CSS	 Tišnov,	 začátek	 vždy	 v 15 hodin.	
Vstupné	 dobrovolné.	 Upozorňujeme ná-
vštěvníky na přísné dodržování všech plat-
ných hygienických nařízení. Vstup na akci 
pouze s platným očkováním.	 Akce	 může	
být	zrušena!	Více	informací	vám	poskyt-
ne	 kulturní	 pracovnice	 Markéta	 Fišová	
na	tel.	čísle	730	193	325.

Poděkování firmě
Siemens Electric Machines
	 Začátkem	 letošního	 jara	 nás	 oslovila	
firma	Siemens	Electric	Machines	s.	r.	o.	
Drásov	o	možnost	se	přihlásit	do	charita-
tivní	soutěže	pod	názvem	Hybaj	do	práce.	
Tuto	nabídku	jsme	rádi	přivítali	a	do	sou-
těže	se	přihlásili.
	 A	 v	 čem	spočívala	 tato	 soutěž?	Soutěž	
Hybaj	 do	 práce...	 aneb	 hýbej	 se	 do	 práce	
i	po	práci	byla	letos	již	třetím	ročníkem	pro	
zaměstnance	firmy	Siemens	Electric	Machi-
nes	s.	r.	o.	Drásov.	Trvala	od	1. 3.	do	31. 10.	

2021.	 Projekt	 byl	 postaven	 na	 myšlence	
aktivního	pohybu,	který	byl	zaznamenáván	
na	sportovní	mobilní	aplikaci.	Zaměstnanci	
firmy	 Siemens	 touto	 cestou	 sbírali	 během	
celé	sezóny	kilometry,	které	byly	po	skon-
čení	 akce	 převedeny	 do	 finanční	 podoby.	
Sportovat	 mohli	 v	 těchto	 disciplínách	 –	
kolo,	chůze,	běh,	koloběžka,	 inline	brusle,	
kde	za	každý	jejich	kilometr	tímto	přispěli	
1	Kč	na	organizaci	CSS	Tišnov.
	 Po	 skončení	 této	 soutěže	 jsme	 tím-
to	 získali	 finanční	 dar	 na	 dobrou	 věc.	
A	když	 jsme	 tedy	měli	možnost	vyjádřit	
přání,	co	potřebného	bychom	pro	naše	za-
řízení	zakoupili,	rozhodnutí	padlo	na	po-
řízení	zvedací	židle.
	 Pečovatelky	musí	velmi	často	řešit	pád	
seniora	v	 jeho	domácnosti.	Byty	bohužel	
nejsou	 uzpůsobeny	 na	 použití	 mobilních	
zvedáků,	jsou	malé,	zaskládané.	Tato	žid-
le	je	snadno	přenosná,	složitelná	a	velmi	
prospěšná	v	pomoci	s	péčí	o	seniory.
	 Rádi	 bychom	 touto	 cestou	 poděkova-
li	 firmě	Siemens	a	všem,	kdo	se	zapojili	
a	tímto	přispěli	na	dobrou	věc.
	 Za	 všechny	 pracovníky	 CSS	 Tišnov	
vám	přeji	klidné	svátky	vánoční	a	pevné	
zdraví.

sociální péČe

inZerce

AKce V cSS TIŠNOV
Markéta Fišová
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	 Krkavec velký	 –	Corvus corax,	 velký	
černý	pták,	největší	pěvec	České	repub-
liky.	 Patří	 mezi	 chráněné	 živočichy	 vy-
hláškou	a	zařazen	je	mezi	chráněné	dru-
hy	 v	 kategorii	 „ohrožený“.	 Je	 zakázáno	
škodlivě	 zasahovat	 do	 jeho	 přirozeného	
vývoje,	zejména	ho	chytat,	chovat	v	zaje-
tí,	zraňovat	nebo	usmrcovat.
	 Letošního	 podzimu	 začátkem	 října	
jsem	 se	 vypravil	 za	 krkavci	 dvacet	 ki-
lometrů	od	Tišnova.	Na	poli	u	 lesa	bylo	
asi	patnáct	krásných	ptáků.	V	lese	létali	
nade	mnou	a	bylo	slyšet	 jejich	mohutné	
svištění	křídel.	Hledal	jsem	vhodné	mís-
to	 pro	 fotografování.	 Ptáci	 mě	 zahlédli	
a	 popoletěli,	 než	 jsem	 stačil	 zmáčknout	
spoušť	 fotoaparátu.	 Druhého	 dne	 opět	
přilétli,	 ale	 jen	 jeden	 se	 usadil	 blízko	
na	vršku	stromu.	Lesem	prošel	myslivec	
na	 posed.	 A	 tak	 jsem	 to	 vzdal.	 Třetího	
dne	krkavci	 byli	 pryč.	K	mému	 zklamá-

ní	 na	 poli	 mezi	 posedy	 byl	 jeden	 mrtvý.	
A	 tak	 skončilo	 mé	 putování	 za	 velkým	
černým	ptákem.	
	 Na	Tišnovsku	 také	 létají	 ti	 velcí	křik-
louni,	v	období	jara	a	podzimu,	ale	je	obtíž-
né	je	ulovit	objektivem.	Přelétají	nad	lesy	
u	Pejškova,	také	nad	Hájkem	a	Stanovis-
ky	do	 lesů	k	Drásovu.	Málokdy	se	usadí	
na	nějaký	strom.	Při	 jeho	hlubokém	ozý-
vání	v	polovině	listopadu	jsem	šel	pomalu	
a	tiše	po	hlase.	Spatřil	 jsem	ho,	 jak	sedí	
na	modřínu.	V	lesích	u	Tišnova	se	podařil	
nějaký	snímek.	
	 V	minulosti	na	našem	území	byl	tento	
pták	běžný,	postupně	však	vymizel	ve	dru-
hé	polovině	19.	 století.	V	současné	době	
jsme	svědky	jeho	návratu	na	naše	území.	
Ptáci	 si	 stavějí	 hnízda	 v	 korunách	 vyso-
kých	stromů	i	na	skalních	stěnách.	Krka-
vec	je	všežravec.	Upřednostňuje	potravu,	
kde	je	dostatek	mršin	a	odpadků.	Dokáže	

také	aktivně	lovit,	zaměřuje	se	na	drobné	
savce	a	bezobratlé.	U	Rohozce	v	 létě	byl	
na	 polích	 mrtvý	 srnec.	 Přilétali	 tam	 kr-
kavci,	ale	byla	to	otevřená	krajina	a	moje	
přítomnost	je	rušila,	neměl	jsem	šanci.

	 Milá	 čtenářko,	 milý	 čtenáři,	 je	 pro-
sinec,	 měsíc	 bilancování,	 svátků,	 klidu	
a	pohody.	Počasí	mě	i	vás	postupně	vyhá-
ní	ze	zahrady.
	 Připouštím,	 že	 mohu	 ještě	 dosázet	
stromky,	 zrýt	 záhony,	 přikrýt	 chvojkami	
růže.	Dokončit	vše,	co	jsem	ještě	nestihl.	
Například	 zpracovat	 spadané	 listí.	To	vý-
borně	 poslouží	 v	 trvalkových	 záhonech,	
kde	 chrání	 rostliny	 před	 nečasem.	 Pravi-
delně	nechávám	na	zahradě	hromádku	listí	
pro	ježka,	kdyby	se	u	nás	chtěl	ubytovat.
	 Vzpomínám,	 jak	 jsem	 před	 rokem,	
zhruba	ve	stejnou	dobu,	psal	první	článek	
do	Tišnovských	novin.	Vzpomínám	na	té-
mata,	co	 jsme	spolu	prošli.	 Jak	na	zimní	
a	letní	řez.	Jak	vypěstovat	přísady.	Jak	si	
vybrat	sazenice,	jak	je	vysadit	a	do	čeho.	
Jak	naaranžovat	ten	nejkrásnější	mobiliář.
	 Jak	 využívat	 hnojiva.	 Jak	 na	 škůdce.	
Jak	 vybrat	 tu	 nejlepší	 odrůdu	 ovocných	
stromků	a	 sazenic	 drobného	ovoce.	Pří-
ští	rok	mám	v	plánu	všechna	tato	téma-
ta	prohloubit.	Mám	v	plánu	splnit	úkoly,	

které	 jsem	si	dal	 a	 letos	nestihl	 (čas	 je	
můj	největší	limit).	Moc	rád	bych	se	roze-
psal	i	o	založení	jezírka	na	zahradě.
	 Teď	mi	došlo,	že	jsem	si	celý	rok	psal	
to,	co	jsem	chtěl	já.	Nyní	je	správný	čas	
psát	o	tom,	co	zajímá	především	vás.	Na-
pište	mi	o	tom	do	redakce	TN.	Z	ohlasů	
na	tuto	rubriku	jsem	totiž	zjistil,	že	věci,	
které	mi	přijdou	automatické	a	základní,	
někteří	vnímají	 jako	funkční	vychytávky	
na	zahradě.
	 Dokonce	pro	spoustu	lidí	jsou	to	novin-
ky.	 Jsem	rád,	že	 to	všechno	vám	usnadni-

lo	práci	na	zahradě.	A	tak	se	už	teď	těším	
na	 vaše	 nápady	 a	 podněty.	 Všechno	 spo-
lečně	děláme	v	přírodě	pro	pohodu,	krásno	
a	relax.	Květináč,	truhlík,	mobiliář,	zahrada,	
to	všechno	je	především	o	radosti,	potěšení	
a	také	o	symbióze	s	okolním	prostředím.
	 Jak	 to	 myslím?	 V	 zimě	 místo	 práce	
na	zahradě	vyrážím	na	procházky	s	rodi-
nou	do	přírody.	Nejraději	chodíme	do	far-
ské	 zahrady.	 Ale	 ptáčky	 krmím	 jenom	
doma	ve	svém	krmítku.	Víte	proč?	To	je	
ta	synergie.	Když	se	přes	zimu	postarám	
o	 ptáčky,	 vím,	 že	 budou	 na	 jaře	 hnízdit	
poblíž	mého	krmítka.	A	pak	svým	nesku-
tečným	 apetitem	 a	 snahou	 postarat	 se	
o	mladé	doslova	zdecimují	populaci	hmy-
zu,	který	nám	na	zahradě	škodí.	A	to	je	
ta	synergie.	Koukám,	že	už	zase	myslím	
na	příští	rok	(biologická	ochrana	rostlin).	
O	tom	později.
	 Aktuálně	vám	přeji	klidné,	šťastné	Vá-
noce	a	do	nového	roku	2022	stálé	zdraví	
všem	všem	všem.

Váš	Pařez

příroda

VelKý čerNý KřIKlOuN NA TIŠNOVSKu
Josef Permedla

zAHrAdNíKůV rOK – prOSINec
Stanislav Pařízek 

Krkavec velký.
Foto: Josef Permedla
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	 Vypadá	to,	že	nám	dnes	půjde	o	gastronomii.	Fazole	na	sto	
způsobů	 patří	 k	 westernům.	 Horolezce	 si	 ale	 s	 fazolemi	 nebo	
pytlem	brambor	vhodného	varného	typu	představit	nedovedeme.	
Má	to	svůj	dobrý	důvod	a	tím	je	samotný	var	vody.	
	 Voda	 vře	 při	 sto	 stupních.	 Tak	 si	 to	 všichni	 pamatujeme.	
Na	var	vody	je	spoleh.	Dokonce	mu	můžete	věřit	tak	moc,	že	si	
ho	Anders	Celsius	vybral	jako	základ	své	stupnice.	Takže	není	
náhoda,	že	voda	vře	přesně	při	sto	stupních.	Právě	naopak,	sto	
stupňů	se	pozná	tak,	že	při	této	teplotě	voda	vře.	Ale	nemusí	to	
tak	být	vždy.	Teplota	varu	vody	závisí	mimo	jiné	na	jejím	složení.	
Slaná	voda	vře	při	maličko	vyšší	teplotě.	Nás	ale	dnes	bude	zají-
mat	hlavně	to,	jak	se	teplota	varu	mění	s	tlakem	vzduchu	a	také	
s	nadmořskou	výškou.	Mění	se	totiž	hodně.	
	 Doma	možná	najdete	tlakový	neboli	Papinův	hrnec.	Jmenuje	
se	po	svém	vynálezci	Denisu	Papinovi.	Ten	přišel	na	to,	že	při	
vysokém	tlaku	vře	voda	při	vyšší	teplotě.	Jídlo	se	v	ní	tím	pádem	
uvaří	rychleji,	což	je	výhoda	u	jídel,	která	se	vaří	dlouho.	Papin	
sám	vyvinul	hrnec,	ve	kterém	vařil	tučné	kosti,	a	získal	tak	pře-
kvapivě	 rychle	 základ	na	kvalitní	 polévku.	Nicméně	představa	
hrnce	plného	natlakované	horké	páry	není	právě	uklidňující.	Pro-
to	už	Papin	na	tom	svém	papiňáku	měl	první	přetlakový	ventil.
	 Ve	 vyšším	 tlaku	 vře	 voda	 při	 vyšší	 teplotě.	 Funguje	 to	 ale	
i	na	druhou	stranu.	V	nízkém	tlaku	teplota	varu	klesá.	Voda	sice	
vře,	je	ale	studenější,	a	tak	se	všechno	vaří	déle.	Takže	když	je	
zrovna	nízký	tlak,	na	oběd	si	počkáte	o	maličko	déle.	A	nejen	to.	
Ve	vyšších	nadmořských	výškách	je	řidší	vzduch.	Má	tím	pádem	
menší	 tlak	a	voda	vře	při	stále	nižší	 teplotě.	Horolezcům	pro-

to	každé	vaření	dlouho	trvá.	Na	jídla,	která	my	bychom	dávali	
do	onoho	papiňáku,	tak	mohou	rovnou	zapomenout.
	 Abyste	si	mohli	udělat	představu,	jak	dramatický	tento	jev	je,	
nachystal	jsem	pro	vás	pár	čísel.	Nejdříve	si	ujasněme	základy.	
U	mořské	hladiny	je	normální	atmosférický	tlak	a	voda	zde	vře	
právě	při	sto	stupních.	Přesuňme	se	od	moře	k	nám	do	Tišno-
va.	Tišnovské	náměstí	Míru	má	nadmořskou	výšku	270	m	nad	
mořem.	A	považte,	voda	tu	vře	při	pouhých	99,1	°C.	Tak	to	moc	
výrazný	rozdíl	není,	posuňme	se	tedy	výš.	Vrchol	Květnice	má	
výšku	 446	m	 n.	 m.	 A	 voda	 tu	 vře	 už	 jen	 při	 98,5	 °C.	 Zdá	 se,	
že	 naše	 město	 budeme	 muset	 opustit.	 Nejvyšší	 hora	 Česka,	
Sněžka,	měří	1	603,3	m	n.	m.	a	voda	by	vám	na	ní	zavřela	při	
teplotě	94,7	°C.	To	už	poznat	je.	
	 Jak	to	vypadá	na	světových	vrcholech?	Nad	Evropou	se	tyčí	
hora	Mont	Blanc.	Na	jejím	vrcholu	ve	výšce	4	807	m	n.	m.	má	
vroucí	voda	teplotu	už	jen	83,5	°C.	A	jak	je	to	na	vrcholu	svě-
ta?	Mount	Everest	dosahuje	úctyhodné	výšky	8	848,8	m	n.	m.	
Na	jeho	špičce	je	celkem	rušno	a	rozhodně	si	tu	v	klidu	čaj	ne-
uvaříte.	Ale	vlastně	by	to	ani	nešlo.	Voda	tu	vře	při	teplotě	už	
jen	68	°C.	A	to	je	teplota,	při	které	české	srdce	plesá.	Toto	čís-
lo	totiž	nosí	na	dresu	Jaromír	Jágr,	národní	hrdina	z	olympiády	
v	Naganu.	Existuje	teorie,	že	vesmír	se	svými	zákony	vznikl	tak,	
aby	v	něm	mohli	žít	lidé.	Sám	si	myslím,	že	je	to	trochu	sebe-
středná	představa.	Ale	v	takové	chvíli	se	těžko	bráním	předsta-
vě,	že	celý	vesmír	vznikl	právě	proto,	aby	na	nejvyšším	místě	
naší	malé	milé	planety	voda	vřela	právě	při	teplotě	Jágr.

děti a Mládež

prOč HOrOlezcI NerAdI FAzOle
Vojtěch Hanák
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	 Od	ledna	2019	probíhá	pod	hlavičkou	České	společnosti	orni-
tologické	(ČSO)	každoroční	sčítání	ptáků	(nejen)	na	krmítkách.	
Program	 nazvaný	 Ptačí hodinka	 je	 určený	 všem	 zájemcům	
o	přírodu	a	ptačí	dění	v	jejich	okolí.	Ačkoli	se	jedná	o	vědecký	
výzkum,	zúčastnit	se	může	úplně	každý	bez	předchozích	zkuše-
ností.	Na	sčítání	ptáků	na	krmítkách	spolupracujeme	s	bavor-
skou	a	rakouskou	ornitologickou	společností,	díky	čemuž	mů-
žeme	porovnávat	výsledky	i	přeshraničně.	Podobně	sčítají	ptáky	
stovky	tisíc	lidí	i	v	USA,	Velké	Británii	či	Irsku.

K čemu je to dobré? 
	 O	chování	zimujících	ptáků	toho	zatím	víme	velmi	málo.	Cí-
lem	Ptačí	hodiny	je	tedy	dlouhodobé sledování zimování ptáků	
v	Česku	ke	zjištění,	co	jejich	výskyt	a	chování	ovlivňuje.	Zapoje-
ní	široké	veřejnosti	do	tohoto	jednoduchého	výzkumu	umožňuje	
získat	dostatek	údajů.	Časem	tak	bude	přehled,	kteří	ptáci	ubý-
vají	a	kteří	přibývají.	A	rovněž	se	dozvíme,	jaké	prostředí	ptáci	
nejraději	využívají.	
	 Protože	na	krmítku	máme	ptáky	doslova	na	dosah,	můžeme	
se	naučit	rozeznávat	jednotlivé	druhy.	Ruch	na	krmítku	je	také	
příležitostí	pro	pořízení	dokonalých	fotografií.	A	nezanedbatel-
ným	efektem	je	budování	vztahu	k	ptákům	a	přírodě	skrze	vlast-
ní	zkušenost.

Jak se letos zapojit 
	 Letos	je	možné	se	do	zimního	sčítání	ptáků	zapojit	v	termí-
nu	7.–9. ledna 2022.	 Připravíme	 si	 krmítko	 a	 pravidelně	 jej	
zásobujeme	kvalitní	 potravou.	Sčítat	můžeme	 i	 bez	krmítka	–	
třeba	na	svém	oblíbeném	místě	v	parku	či	na	kraji	lesa.	Nicméně	
na	krmítko	máme	šanci	nalákat	vetší	množství	druhů.	
	 Kdykoli	v průběhu víkendu 7.–9. ledna 2022	pozorujeme	
po dobu jedné hodiny	své	krmítko	a	pro	každý	ptačí	druh	zapi-
sujeme	nejvyšší	počet	současně	pozorovaných	jedinců.	Počítá-
me	všechny	ptáky	–	nejen	na	krmítku,	ale i ptáky v okolí nebo 
přeletující.	Pokud	máte	potíže	s	určováním	druhů,	můžete	se	
poučit	na	metodikách	ČSO,	např.	zde	https://bit.ly/3qaWcQi.
	 Sčítáme	 od	 pátku	 do	 neděle,	 zapojit se	 tak	 během	 pátku	
mohou	i školní třídy, kluby či mateřské školky.	Sčítání není 

soutěž, ale vědecký výzkum.	Určitě	nám	pošlete	své	výsledky,	
i	kdybyste	během	své	hodinky	spatřili	jen	málo	ptáků,	nebo	do-
konce	žádné.	Jenom	díky	tomu	se	dozvíme,	kde	ptáci	chybí.
	 Výsledky	odešleme	do	CSO	do	14.	ledna 2022.	Údaje	zadá-
váme	online	na	stránkách	programu	https://ptacihodinka.birdli-
fe.cz/	či	do	papírových	formulářů,	které	jsou	na	webu	ke	stažení.

děti a Mládež

pTAčí HOdINKA – SčíTáme pTáKY NA KrmíTKu
Vladimír Vecheta, dle ČSO
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FRANTIŠEK SOKOL
*	5.	2.	1939,	Tišnov
†	11.	10.	2011,	Ostrava

 Dosud jediný tišnovský medailista 
z olympijských her. V roce 1968 se 
jako člen družstva volejbalistů zú-
častnil olympiády v Mexiku, kde čes-
koslovenský tým obsadil třetí místo 
a vybojoval bronzové medaile. Smečař 
ligových družstev RH Brno a VŽKG 
Ostrava (TJ Vítkovice), s ostravským 
celkem získal v roce 1968 titul mistra 
republiky. Po skončení hráčské karié-
ry dlouholetý trenér mládeže.

	 Se	sportem	začal	v	roce	1953	v	od-
boru	základní	tělesné	výchovy	Tatranu	
Tišnov,	což	byl	v	podstatě	pokračovatel	
sokolského	 cvičení	 pod	 novým	 sociali-
stickým	názvem.	Františkovi	se	ovšem	
zalíbily	spíše	kolektivní	sporty,	zejména	
basketbal,	házená	a	volejbal,	jejichž	zá-
klady	mu	vštípili	trenéři	Mareš	a	Kříž.	
Současně	se	vyučil	soustružníkem.	Před	
vojnou	 (1958–60)	 přestoupil	 do	 Krá-
lova	Pole	a	doufal,	že	narukuje	v	Brně	
do	 ligové	 Rudé	 hvězdy	 (RH).	 Skončil	
ale	až	v	Košicích,	kde	teprve	v	druhém	
roce	 vojny	 mohl	 sportovat.	 Basketbal	
hrál	za	tamní	Duklu,	volejbal	za	civilní	
druholigovou	Slávii	Košice.	Po	vojně	se	
přece	 jen	 v	 barvách	 RH	 Brno	 objevil:	
působil	zde	v	létech	1960–63	a	vybojo-
val	si	odtud	i	první	nominace	do	repre-
zentačních	 týmů,	 nejprve	 juniorského,	
později	do	„béčka“.
	 V	 roce	1962	 se	 oženil	 se	 zdejší	 ro-
dačkou	 Irenou	 Hasieberovou,	 protože	
ale	 v	 Brně	 nebylo	 možné	 získat	 byt,	
zakotvil	v	Ostravě,	která	se	stala	jeho	
novým	domovem	po	celý	zbytek	života.	
Ve	 vítkovickém	 dresu	 strávil	 dlouhé	

období	 1964–74	 (s	 výjimkou	 sezóny	
1969/70,	kdy	mu	bylo	umožněno	půso-
bit	 v	 Belgii	 roli	 hrajícího	 trenéra	 dru-
holigového	celku	Royal	 IXEL	Brusel).	
Do	 olympiády	 v	 Mexiku	 vstupovalo	
naše	družstvo	jako	úřadující	mistr	svě-
ta,	 ještě	po	sedmi	kolech	 turnaje	bylo	
bez	 porážky	 první,	 pak	 ale	 podlehlo	
Polsku	 a	 Sovětskému	 svazu,	 což	 zna-
menalo	 konečnou	 třetí	 příčku.	 Tým	
trenéra	Matiáška	tvořili	kromě	Sokola	
hráči	 Golián,	 Groessl,	 Kop,	 Koudelka,	
Musil,	 Petlák,	 Procházka,	 Schenk,	
Smolka,	Svoboda	a	Zajíček.
	 Po	 skončení	 vrcholné	 kariéry	 byl	
František	Sokol	dva	roky	hrajícím	trené-
rem	v	PPS	Detva,	v	létech	1977–79	hrál	
v	Ostravě	druhou	národní	ligu	za	Hutní	
montáže.	Od	roku	1980	se	plných	25	let	
věnoval	 mládeži	 jako	 nesmírně	 uzná-
vaný	 trenér	 v	 ostravských	 klubech	 TJ	
Vítkovice,	Danzas	a	DHL.	Legendou	se	
staly	hlavně	jeho	letní	tábory	s	volejba-
lovým	zaměřením,	na	jeho	počest	byl	za-
ložen	memoriál	v	minivolejbalu	pro	nej-
menší	děti.	Stejnému	sportu	se	věnovaly	
i	obě	jeho	děti	Kateřina	a	Jan.

KOSTEL SV. VÁCLAVA

Kostelní ulice, Tišnov
	 Nejvýraznější	 dominantu	 tišnovské-
ho	 panoramatu	 představuje	 kostel sv. 
Václava.	 Dle	 dobových	 zdrojů	 a	 archi-
tektonických	prvků	byl	součástí	původní	
vsi	již	od	první	pol. 13. stol.	Od	svého	
založení	 stál	 na	 dnešním	 dominantním	
místě,	které	skýtalo	určité	obranné	mož-
nosti,	přibližně	200	m	východně	od	jádra	
vsi.	Od	počátku	byl	zasvěcen	sv.	Václavu,	
světci	vládnoucí	přemyslovské	dynastie.	
Písemně	 je	 poprvé zmiňován v roce 
1239,	kdy	olomoucký	biskup	Robert	da-
roval	patronát	k	tomuto	kostelu	novému	
klášteru	Porta	coeli.	
	 O	původní	podobě	a	stavebním	vývoji	
v	době	rané	a	vrcholné	gotiky	13.	a	14.	
stol.	 je	 známo	 velmi	 málo.	 Objevené	
kamenické	 detaily	 a	 architektonické	
fragmenty,	 které	 druhotně	 posloužily	
jako	 stavební	 materiál	 a	 nacházejí	 se	
ve	 zdivu	 svatyně,	 dokládají	 ranou	 po-
dobu kostela jako románské stavby,	

často	přestavované	a	rozšiřované.	Nej-
starší	dochovanou	částí	je	stávající	loď.	
Její	značná	šířka	odpovídá	koncepci	ro-
mánského	 bazilikálního	 trojlodí	 upra-
veného	ve	14.	nebo	15.	stol.	
	 Nejvýrazněji	 se	 do	 podoby	 zapsala	
pozdněgotická obnova 15. a počátku 
16. stol.	po	husitských	válkách.	Sou-
částí	byla	výstavba	nového	presbytáře	
a	mohutné	hranolové	věže.	Ta	nestála	
samostatně,	 jak	se	dříve	předpokláda-
lo,	 ale	 byla	 napojena	 na	 loď,	 byť	 asy-

metricky.	 Její	 dostavbu	 v	 roce	 1543	
uvádí	nápis	na	průčelí.	42,5 m vysoká 
věž	si	dodnes	zachovala	podobu	ze	16.	
stol.	 Jsou	na	ní	umístěny	čtyři zvony,	
nejstarší	z	roku	1666	a	největší	z	roku	
1672	(900	kg).	Klenutá	místnost	v	prv-
ním	patře	věže	sloužila	jako	chrámová 
pokladnice,	z	níž	jsou	zachovány	i	pů-
vodní	železné	dveře.
	 Po	obnově	začal	kostel	slou	žit	kolem	
roku	1503.	V	tu	dobu	bylo	patrocinium	
(zasvěcení)	 kostela	 rozšířeno	 i	 na	 sv.	
Ondřeje,	opuštěno	v	17.	stol.	Pozdější	
barokizace	 interiéru	zakryla	stopy	pů-
vodního	gotického	vybavení.	
	 Dnešní	podobu	má	kostel	z	přestav-
by v pol. 19. stol.,	kdy	byla	hlavní	loď	
prodloužena	 asi	 o	 10	 metrů.	 Na	 jižní	
straně	byla	také	přistavěna	Mariánská	
kaple.	 Dominantou	 interiéru	 kostela	
je	 obraz	 sv.	 Václava	 na	 hlavním	 a	 sv.	
Cyrila	a	Metoděje	na	postranním	oltá-
ři,	které	jsou	dílem	vídeňského	malíře	
O.	R.	Dollingera.	
	 Torzo	 kamenné hradby se stříl-
nami	 před	 hlavním	 průčelím	 pochází	
z	dob	tureckých	výbojů,	kdy	byl	kostel-
ní	areál	opevněn.	

mAlá eNcYKlOpedIe TIŠNOVSKA
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	 V	minulém	čísle	skončil	10.	dílem	křížovkářský	cyklus	Fir-
my	a	živnostníci	první	republiky.	Do	soutěže	se	zapojilo	celkem	
21	 čtenářů,	 kteří	 měli	 za	 úkol	 nejen	 správně	 vyluštit	 tajenky	
jednotlivých	křížovek,	ale	ke	jménu	příslušného	živnostníka	na-
víc	vždy	přiřadit	 z	nabídnutého	seznamu	obor	 jeho	podnikání.	
Správné	odpovědi	na	tuto	bonusovou	otázku	jsou	následující:
	 1.	 	Antonín	Havlát		řeznictví	a	uzenářství
	 2.	 Karel	Čech		stolařství
	 3.	 Antonín	Jedon		obuvnictví
	 4.	 	František	Musil		pánský	a	dámský	krejčí
	 5.	 Antonín	Drlík		zámečnictví
	 6.	 	Josef	Pivoňka		obchod	smíšeným	zbožím	a	železářství
	 7.	 Cyril	Chutný		cukrářství
	 8.	 	Štěpán	Pokorný		výroba	prádla	a	obchod	střižným	zbožím
	 9.	 Jaroslav	Fogl		drogerie
	10.	 	Oldřich	Langer		elektrotechnik	a	radiozávod
	 Druhá	 tajenka	 křížovky	 v	 závěrečném	 kole	 zněla	 montér 
ve velkých městech.
	 Výherce	 jsme	tentokrát	nemuseli	 losovat,	neboť	trojice	nej-
lepších	byla	 zřejmá	 již	 na	 základě	úspěšnosti	 jejich	 odpovědí.	

Na	drobné	ceny	se	mohou	těšit	obvyklí	rutinéři	našich	křížov-
kářských	 seriálů	 Zdeněk Tomšík,	 Danuše Krábková	 a	 také	
Silva Krábková.	Prosíme	jmenované,	aby	kontaktovali	redakci	
a	na	telefonním	čísle	777	706	714	si	dohodli	způsob	a	termín	
převzetí	výher.
	 Počínaje	 příštím	 číslem	 bude	 zahájen	 nový	 luštitelský	 cyk-
lus,	v	němž	kromě	křížovek	naleznete	rovněž	sudoku.	Na	své	si	
přijdou	především	milovníci	botaniky,	neboť	seriál	bude	inspiro-
ván	publikací	docenta	Jana	Laciny	Květnice a příroda Tišnov-
ska,	vydanou	zdejším	nakladatelstvím	Sursum.

životní styl

inZerce

VYHOdNOceNí SerIálu KříŽOVeK 2021
Václav Seyfert

Brněnská 320, 666 01 Tišnov

Pondělí 7.00–16.00
Úterý 8.30–16.00
Středa 7.00–16.00
Čtvrtek 9.00–18.00
Pátek 7.00–16.00

KAdeřNIcTVí AlBerT

Nejrychlejší, nejpreciznější a nejlevnější pánské kadeřnictví v Tišnově.
Děkujeme vám za přízeň v aktuální době. Moc si toho vážíme.

Možnost i objednání na tel. 604 255 395

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.

kavárna & bar u kina

Mlýnská 152
u Kina Svratka, Tišnov

jsme tu pro vás
každý den
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	 Ve	třetím	a	posledním	díle	našeho	roz-
hovoru	o	tajích	poznávání	vína	nás	přive-
de	Michal Kadlec	k	odpovědím,	jak	zvlá-
dá	degustátor	na	soutěži	desítky	vzorků,	
jak	se	mění	jeho	nahlížení	na	běžnou	kon-
zumaci	vína	a	jaký	je	rozdíl	mezi	degustá-
torem	a	sommeliérem.	

Kolik se dá v rámci soutěže za jeden 
den vyhodnotit vzorků tak, aby degus-
tátor dobře hodnotil a nebyl ovlivněný 
únavou smyslů? 
Základním	pravidlem	degustace	je,	že	vět-
šina	 degustátorů	 téměř	 nepolkne	 ani	 je-
den	vzorek.	Víno	zůstane	pouze	v	ústech,	
kde	 musí	 zasáhnout	 většinu	 chuťových	
pohárků,	kterým	poskytne	poznatky	k	vy-
hodnocení.	Existuje	na	to	i	technika,	kte-
rou	se	lze	naučit.	Takto	lze	ohodnotit	i	sto	
vín,	a	přitom	se	neopít.	Na	soutěžích	bývá	
většinou	do	45	vín	v	rámci	jedné	části	hod-
nocení,	které	někdy	bývají	dopolední	a	od-
polední.	Takže	na	celý	den	 je	 to	dvakrát	
45	 vín.	 Je	 to	 dost.	 Problém	 soutěží	 tak	
není	 alkohol,	 ale	 únava	 smyslů.	 Nutnost	
soustředění	 na	 všech	 deset	 parametrů	
každého	vína	je,	ač	se	to	nezdá,	opravdu	
náročná	–	smyslově	i	psychicky.

Že degustátor není žádný alkoholik, pro-
tože vzorky vlastně vůbec nepije, už jste 
vysvětlil. Změnilo tohle poznání vaše 
nahlížení na běžnou konzumaci vína?
Když	 jsem	s	degustátorstvím	začínal,	 tak	
nám	 jeden	 ze	 školitelů	 říkal	 bonmot,	 že	
nejlepší	prevencí	proti	alkoholismu	je	stát	
se	 sommeliérem.	 Až	 po	 čase	 jsem	 přišel	
na	to,	že	si	člověk	vytrvalým	degustováním	
buňky	vycvičí	natolik,	že	už	mu	nejde	o	to	
samotné	pití,	 ale	 jeho	poznávání.	A	 to	 se	
vylučuje	se	záměrem	pít	víno	proto,	abych	
se	opil.	Když	mám	víno,	chci	v	něm	něco	
objevovat	–	 to	mě	na	 tom	baví.	Přítomný	
alkohol	je	pro	mě	paradoxně	na	škodu,	pro-
tože	jím	smysly	ztrácí	pozornost	a	já	kon-
centraci.	A	pokud	narazím	na	víno,	které	je	
skvělé,	pak	je	škoda	se	z	něj	opít,	protože	si	
ho	chci	užívat.	Takhle	tedy	pak	alkohol	vní-
máte	úplně	jinak.	A	to	se	netýká	jen	vína,	
ale	i	piva,	tvrdého	alkoholu	a	jídla.	Když	si	
to	chcete	užít,	nebudete	se	přepíjet	ani	pře-
jídat.	Dobrého	pomálu,	jak	se	říká.	

Jak si najít to svoje víno? A co oblibu 
u vína ovlivňuje? 
Na	řízených	degustacích	říkám,	že	u	hod-
nocení	 vína	 se	 nepoužívají	 jenom	 tři	
smysly,	 ale	 aniž	 si	 to	 člověk	 uvědomu-
je,	všech	pět.	Ty	jsou	důležitými	vodítky	
pro	 výběr.	Nezanedbatelný	 vliv	má	však	
i	 smysl	 šestý:	 tedy	 nálada,	 společnost,	
roční	období,	podmínky,	při	kterých	piji,	
interiér,	jídlo	a	v	neposlední	řadě	i	cena.	
To	vše	hraje	velkou	roli.	Každé	víno	má	
svou	příležitost,	a	proto	je	jeho	svět	tak	
rozmanitý.

Cesta k poznání vede přes les lahví 
Filmově populární akt známé kome-
die Křidýlko nebo stehýnko, kde Luis 
de Funès jako mistr degustátor z vína 
hodnotí, co je to za druh pouze zrakem, 
zná každý. Dělají se i tyto opačné sou-
těže? Poznej víno, které ti nalévám….
To	se	už	dostáváme	k	sommelierství.	Jde	
o	 další	 disciplínu	 lehce	 odlišnou	 od	 de-
gustátorství,	které	hodnotí	spíše	kvalita	
a	parametry	vína.	Sommelierství	je	celko-
vá	znalost	vína	vč.	oblastí	pěstování,	sty-
lů	a	druhů	z	celého	světa.	Zejména	pak	
o	 jejich	 snoubení	 s	 jídlem	 a	 pravidlech	
správného	podávání.	Taktéž	sem	spadají	
i	 znalosti	 dalších	 alkoholických	 nápojů.	
Tedy	 celkový	 gastronomický	 zážitek...	
A	 jednou	 ze	 sommelierských	 disciplín	
bývá	co	nejvěrnější	popis	vína	tzv.	„nasle-
po“.	 Neznámé	 víno	 musíte	 popsat	 podle	
parametrů	 jako	 při	 hodnocení,	 a	 navíc	
tipnout	odrůdu,	zemi	původu,	způsob	vý-
roby	a	doporučit	nejvhodnější	tvar	skleni-
ce,	teplotu	podávání	a	snoubení	s	jídlem.	
I	když	je	tedy	sommelierství	hodně	o	teo-
retických	 vědomostech,	 i	 k těmto zna-
lostem je třeba se prodegustovat.	
Aby	degustátor	dobře	hodnotil	moravská	
vína,	 je	 dobré	 mít	 srovnání	 se	 světem,	
přehled,	jaká	vína	se	kde	dělají,	kam	se	
posouvají	styly,	trendy,	technologie.	Tak-
že	je	v	zájmu	každého	degustátora	se	ne-
ustále	vzdělávat.	

Na Moravě máme ke srovnávání blízké 
vinařské sousedy v Rakousku. Liší se 
nějak výrazně moravská a rakouská 
vína? 

Často	 se	 setkávám	 s	 otázkou,	 proč	
na	Moravě	pít	rakouské	víno?	Byť	tu	jde	
geograficky	 o	 obdobnou	 oblast,	 většina	
rakouských	vín	je	dělána	lehce	jiným	sty-
lem	a	s	odlišnou	filozofií.	Rakouská	vína	
mají	 svoji	 charakteristiku	a	 té	 se	vinaři	
již	 spoustu	 let	 drží.	 Příkladem	 takové-
ho	přístupu	 je	pak	 i	marketingový	efekt	
ve	spojení	např.	veltlínu	s	rakouskou	po-
doblastí	Weinviertel.	Je	tak	hluboce	zako-
řeněný,	 že	 mezi	 milovníky	 vína	 existuje	
jednoznačná	myšlenková	vazba:	Rakous-
ko	=	veltlín,	veltlín	=	Rakousko.	
U	nás	se	 tento	 jednotný	styl	napříč	mo-
ravským	 vinařstvím	 ještě	 stále	 hledá.	
U	jedné	odrůdy	z	jedné	podoblasti	nachá-
zíme	 daleko	 výraznější	 diference	 mezi	
různými	 producenty,	 než	 je	 tomu	 třeba	
mezi	 rakouskými	 malovinaři.	 A	 tak	 se	
stále	vede	diskuse,	zda má být některá 
odrůda pro moravské vinařství signi-
fikantní, nebo máme být hrdi na naši 
pestrost.	 V	 tomto	 ohledu	 trpíme	 nejed-
notností	a	i	rivalitou,	což	je	dědictví	jed-
nak	 po	 výměně	 obyvatelstva,	 které	 se	
týkalo	i	vinařského	pohraničí,	a	v	nemalé	
míře	také	čtyřiceti	let	kolektivizace.	

Kde se návštěvník může předem do-
zvědět, jaké víno ve kterém regionu 
nebo místě očekávat? 
Dobrý	 servis	 v	 tomto	 ohledu	 dělá	 NVC,	
které	 vydává	 různé	 mapy	 a	 publikace.	
Vedle	webu	www.vinazmoravyvinazcech.
cz	je	to	ročenka	Krajem vína – To nej-
lepší z vinařské turistiky v ČR	a	k	tomu	
přidružené	mapy	podoblastí.	Nebo	Malý 
průvodce vinařstvím napříč Českou re-
publikou,	kde	člověk	získá	nejzákladněj-
ší	přehled.	

	 Zaujalo	 vás	 vyprávění	 degustáto-
ra	 a	pohled	na	 víno	 jako	kulturní	 nápoj	
a	nástroj	poznání	a	zážitku?	Vinná	a	vi-
nařská	 kultura	 je	 v	 našich	 moravských	
podmínkách	 stále	 významnější.	 Nechte	
se	 inspirovat.	 A	 nezapomeňte:	 život	 je	
příliš	krátký	na	 to,	abychom	pili	 špatná	
vína!

životní styl

NA SKleNIčKu S deguSTáTOrem III.
cesta vede Přes les ochutnaných lahvÍ 

Vladimír Vecheta
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Už	 druhý	 rok	 bojujeme	 s	 covidem,	 který	 neblaze	
ovlivňuje	naše	životy.	S	koncem	roku	si	uvědomu-
jeme,	že	to	nekončí,	že	to	bude	trochu	delší	cesta.	
Proto	přeji	všem,	aby	nový	rok	byl	cílovou	páskou	
toho	nejhoršího	a	aby	nastartoval	návrat	k	normál-
nosti	všedních	dní,	na	které	 jsme	byli	v	minulosti	
zvyklí.	V	případě	Podhoráckého	muzea	to	ve	výsled-
ku	 znamená	 hojně	 navštěvované	 výstavy,	 zvýšený	
zájem	turistů	o	prohlídky	farního	kostela	a	radost	
z	odezvy	odborné	i	široké	veřejnosti	na	naši	práci.	
Čtenářům	 Tišnovských	 novin	 k	 tomu	 přeji	 pevné	
zdraví,	 štěstí	 a	 spokojený	 život	 po	 celý	 rok	2022.	
Vždyť	 máme	 na	 co	 navazovat.	 Přes	 všechny	 pro-
blémy	a	překážky	žijeme	ve	šťastné	době	a	k	tomu	
v	našem	krásném	Tišnovsku!

Josef Zacpal, vedoucí Podhoráckého muzea

Moje	 ohlédnutí	 za	 právě	 končícím	 rokem	 je	 plné	
rozpaků.	Byl	to	rok	úspěšný?	Splnila	jsem	všechna	
moje	předsevzetí?	Dařilo	se	mi	v	soukromém	i	pra-
covním	 životě?	 Mám	 být	 se	 svým	 životem	 spoko-
jena?	ANO!	Všichni	moji	blízcí	jsou	zdrávi.	Všichni	
moji	blízcí	pochopili	nevyhnutelnost	očkování.	U	nás	
doma	je	vše	v	pořádku.	Naší	škole	„osmadvacítce“	
se	 daří	 zvládat	 velké	 množství	 třídních	 karantén.	
Svádíme	 každodenní	 boj	 s	 obrovskou	 nemocností	
dětí	i	zaměstnanců.	Občas	řeším	nepochopení	dra-
matické	epidemiologické	situace	ze	strany	 rodičů,	
kteří	mají	odlišné	a	často	velmi	vyhraněné	názory.	
Zvládám	mnohdy	 s	 vypětím	 všech	 sil!	Věřím	 však	
ve	světlo	na	konci	tunelu	a	v	uších	mi	zní	Wabiho	
píseň	„Nevadí,	zase	bude	líp“.	Věřte	mi	i	vy.	Bude!	

PaedDr. Radmila Zhořová, zastupitelka

Vážené	čtenářky	a	čtenáři	Tišnovských	novin,

když	 mladý	 pastýř	 Santiago	 v	 knize	 Alchymista	
Paula	Coelha	hledal	cestu	za	štěstím,	tak	mu	mou-
drý	muž	poradil,	aby	následoval	znamení.	Celý	tým	
redakce	Tišnovských	novin	vám	všem	přeje,	abyste	
i	v	těchto	nelehkých	dobách	dokázali	nalézat	mnoho	
důvodů	pro	šťastný	život.	Snažíme	se	o	to,	abychom	
vám	poskytli	kvalitní	a	bohaté	informace	a	aby	pro	
vás	byly	dobrým	průvodcem	při	hledání	a	nalézání	
znamení.	Pokud	se	mezi	nimi	objeví	i	takové,	které	
vám	pomohou	ke	štěstí,	budeme	rádi.

Hodně	štěstí	nejen	o	Vánocích	vám	přeje

tým Tišnovských novin

Z novinek:
Etzler, Tomáš: Novinářem v Číně
Autobiografická	kniha	Tomáše	Etzlera	ma-
puje	dekádu	jeho	života	v	Asii,	kde	působil	
sedm	let	jako	stálý	zpravodaj	České	televize	
v	Číně	a	pak	tři	roky	na	volné	noze	v	Hong-
kongu.	 Tváří	 v	 tvář	 současné	 Číně.	 Vzpo-
mínky,	 dojmy	 a	 osobní	 prožitky	 zkušeného	
novináře.	Když	Tomáš	Etzler	přistál	v	říjnu	
2006	v	Pekingu,	Čínu	téměř	neznal.	V	násle-

dujících	letech	zde	však	připravil	stovky	reportáží	a	zažil	řadu	
silných	příběhů.	 Jak	 v	nejlidnatější	 zemi	 světa	 žijí	 běžní	 lidé?	
Čemu	v	totalitní	Číně	čelí	novináři,	kteří	zpracovávají	události,	
jež	se	komunistická	vláda	snaží	skrýt?	Pronikavý	vhled	do	čín-
ské	reality	ji	ukazuje	v	syrových	barvách	osobních	zážitků	jako	
ambiciózní	mocnost,	jež	si	nárokuje	životy	svých	občanů.

Švrček, Jan: Ostrov kormoránů
Robin	má	rád	dobrodružné	příběhy,	obdivuje	
jejich	 hrdiny	 a	 touží	 být	 tak	 statečný	 jako	
oni.	Jako	piloti	RAF	nebo	jako	táta,	který	je	
na	 misi	 v	 zahraničí.	 Kluci	 ze	 třídy	 se	 totiž	
Robinovi	na	školním	výletě	posmívali,	že	je	
bábovka.	Hlavně	spolužák	Sam.	Právě	když	
se	 Robinovi	 dostane	 do	 rukou	 tátův	 starý	
deník,	 na	 městečko	 se	 přižene	 povodeň.	

Na	strachy	najednou	není	čas	a	Robin	vyráží	zachránit	přátele	
v	chatové	osadě.	Je	mezi	nimi	i	Samova	babička...

Stojí za přečtení:
Hacalová, Eva: Můj syn feťák
Uprostřed	rodiny,	kterou	zasáhly	drogy.	Sku-
tečný	příběh	jedné	závislosti.
Mluvíte	se	svými	dětmi	o	drogách?	Myslíte	
si,	 že	 vás	 se	 tahle	 problematika	 týkat	 ne-
může?	 Svoje	 zlatíčka	 jste	 přece	 vychovali	
dobře.	Monika	Kolářová	si	to	taky	myslela.	
Věřila,	 že	 její	 syn	 je	 bezproblémový	 kluk,	
kterému	se	v	životě	bude	dařit.	Až	do	chvíle,	

kdy	se	předávkoval	neznámou	látkou.	Autentické	zápisky	mat-
ky	 a	 syna	 spolu	 se	 záznamy	 z	 terapeutických	 deníků	 ukazují	
nepříjemnou	skutečnost	v	celé	nahotě	–	závislost	jednoho	vždy	
zasáhne	celou	rodinu.

Fišarová, Michaela: Natálie: Nový bráška
Zpěvačka	třídní	kapely	Bloudy	z	boudy	Na-
tálie	má	problémy.	Trápí	ji,	že	je	tlustá	(ale	
jenom	 trošku!),	 takže	 jí	 tatínek	 zakazuje	
sladkosti.	 Je	 zamilovaná	 do	 Pavla,	 jenže	
zjistí,	že	ten	chodí	s	Janou!	A	do	toho	všeho	
do	 rodiny	přibývá	malý	nevlastní	 bráška…	
Knižní	série	Třídnice	4.	B	se	atraktivní	for-
mou	dotýká	radostí	i	strastí	současných	dětí	

včetně	 netradičních	 rodinných	 uspořádání	 (střídavá	 péče,	 dvě	
maminky,	 adoptované	dítě	 a	podobně).	 Jednotlivé	díly	 lze	 číst	
jak	postupně	jeden	po	druhém,	tak	i	samostatně.

měStSKá Knihovna tišnov
doporučuje
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	 Přesně	na	Nový	rok	1912	přibyl	do	tišnov-
ské	rodiny	Majorovy	k	dceři	Květuši	navíc	syn.	
Dostal	jméno	Rostislav,	ale	po	celý	život	se	mu	
říkalo	Slávek.	Rodiče	byli	významnými	posta-
vami	kulturně	společenského	života,	po	tatín-
ku	 Václavovi	 je	 tu	 dokonce	 dodnes	 pojmeno-
vána	ulice.	Slávek	se	do	podobného	dění	brzy	
zapojil	také,	ale	učaroval	mu	především	sport.	
Chodil	do	Sokola,	v	němž	se	stal	i	cvičitelem,	
byl	členem	fotbalového	družstva	AFK	Tišnov,	
hrál	tenis	i	basketbal,	výborně	lyžoval,	ale	nej-
výraznější	stopu	zanechal	jako	atlet.	V	přehle-
du	rekordů	Pernštejnské	župy	z	roku	1932	na-
jdeme	jeho	jméno	hned	u	šesti	disciplín,	mimo	
jiné	byl	nejlepší	v	běhu	na	100	m	časem	11,4	
nebo	ve	skoku	do	dálky	výkonem	605	cm.
	 V	roce	1931	maturoval	na	zdejším	gymná-
ziu	a	o	šest	let	později	si	po	složení	rigorózní	
zkoušky	na	právnické	fakultě	Masarykovy	uni-
verzity	začal	před	své	jméno	psát	titul	JUDr.	Do	plodného	života	
ovšem	 vpadla	 okupace,	 na	 kterou	 nemínil	 reagovat	 s	 rukama	
v	kapsách.	Počátkem	roku	1940	se	s	 tišnovským	kamarádem	
Mirkem	Sedlákem	rozhodli	opustit	protektorát	a	přes	Slovensko	
uprchnout	 do	 ciziny	 k	 naší	 armádě.	 Skupina	 Hlinkových	 gar-
distů	ovšem	byla	proti	a	zatímco	Mirku	Sedlákovi	se	podařilo	
uprchnout,	Slávek	byl	zatčen	a	převezen	do	věznice	v	Uherském	
Hradišti.	Následovalo	další	věznění	v	Brně	na	Špilberku,	a	i	když	
Slávek	trval	na	tom,	že	šli	s	kamarádem	na	výlet	a	zabloudili,	
ocitl	se	12.	července	1940	v	koncentračním	táboře	v	Dachau.
	 V	Dachau	prožil	mnoho	utrpení,	ale	také	nádherné	kama-
rádství	a	solidaritu	mezi	vězni.	Přečkal	krutý	trest	„vyvěšová-
ní“,	když	na	sebe	vzal	provinění	starého	spoluvězně,	o	němž	
byl	 přesvědčen,	 že	 by	 exekuci	 nepřežil.	 Byl	 členem	 výboru	

na	 pomoc	 potřebným	 Čechům,	 pomáhal	 vy-
dávat	 časopis	 Plantážník	 (k	 táboru	 patřily	
plantáže	s	gladiolami,	z	nichž	se	v	sousední	
laboratoři	 získával	 vitamin	 C	 pro	 německé	
obyvatele	i	vojáky)	a	také	byl	zapojen	do	or-
ganizace	 sportovních	 soutěží	 poté,	 co	 bylo	
v	 dubnu	 1943	 v	 táboře	 povoleno	 hraní	 fot-
balu.	 „Bylo zajímavé, jak fotbal dokázal, byť 
jen velmi rezervovaně, poněkud přiblížit někte-
ré SS k vězňům,“	 vzpomínal	 později.	 „Velký 
význam sportu, jenž se mu přikládá, potvrdil 
se i tu za zcela hraničních okolností.“	 Zásad-
ní	ovšem	pro	Slávka	bylo	především	setkání	
s	o	13	let	mladší	slovinskou	laborantkou	An-
nou,	se	kterou	se	po	osvobození	tábora	přímo	
v	Dachau	19.	5.	1945	oženil.	Oddávajícím	byl	
jezuitský	 kněz	 František	 Němec,	 jedním	 ze	
svědků	další	spoluvězeň	hrabě	František	Bo-
řek-Dohalský.

	 Po	návratu	do	vlasti	se	Majorovi	usadili	v	Praze,	kde	se	jim	
postupně	 narodili	 dva	 synové.	 Slávek	 pracoval	 jako	 tajemník	
Zemského	 národního	 výboru	 a	 23.	 2.	 1952	 se	 stal	 předsedou	
„sekce	 kopané	 ÚV	 Sokola“,	 což	 byl	 vlastně	 tehdejší	 Česko-
slovenský	 fotbalový	svaz.	Ve	 funkci	vydržel	více	než	dva	roky	
a	s	reprezentačním	týmem	se	dokonce	zúčastnil	mistrovství	svě-
ta	1954	ve	Švýcarsku.	
	 Další	rána	přišla	v	roce	1968.	Když	naši	republiku	obsadila	
vojska	 Varšavské	 smlouvy,	 trávili	 synové	 s	 matkou	 prázdniny	
u	babičky	v	Rakousku.	Otec	ještě	stihl	vzkázat,	aby	se	nevraceli,	
ale	 okolnosti	 tomu	chtěly	 jinak.	Na	ministerstvo	 stavebnictví,	
kde	Slávek	pracoval,	vtrhli	jednoho	večera	ozbrojení	sovětští	vo-
jáci	s	tvrzením,	že	z	oken	budovy	na	ně	někdo	střílel.	Noc	strá-
vená	pod	samopaly	přivodila	Slávkovi	infarkt	a	Anička	neměla	

sílu	 ani	 svědomí	 nechat	 jej	 samotného.	
Vrátila	 se	 do	 Prahy,	 zatímco	 oba	 synové	
zůstali	 za	 hranicemi	 a	 časem	 se	 usadili	
ve	Švýcarsku,	kde	s	dětmi	a	vnoučaty	žijí	
dodnes.
	 Po	 zotavení	 pracoval	 Rostislav	 Major	
v	Inženýrsko-průmyslových	stavbách,	jez-
dil	na	chalupu	do	Jizerských	hor,	setkával	
se	s	přáteli.	7.	4.	1974	jej	však	nečekaně	
postihl	další	infarkt	a	ten	už	jeho	zesláblé	
srdce	nezvládlo.	Anička	jej	přežila	téměř	
o	půl	století,	zemřela	ve	věku	95	let	tepr-
ve	v	létě	2020.	Její	popel	byl	–	jak	si	sama	
přála	 –	 rozptýlen	 na	 příhodném	 místě	
v	Praze,	zatímco	Slávek	odpočívá	na	tiš-
novském	hřbitově.

Veškeré fotografie pocházejí 
z osobního archivu autora

sport

drAmATIcKý ŽIVOT TIŠNOVSKÉHO SpOrTOVce
Před 110 lety se narodil rostislav Major

Václav Seyfert

Rostislav Major na civilní fotografii 
z třicátých let minulého století. 

Tři podoby Slávka Majora: v cíli lyžařského závodu na tišnovském náměstí, ve vězeňském 
mundúru v Dachau a v roli předsedy fotbalového svazu před mezistátním utkáním v Polsku. 
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	 Zojko,	 teď	 pět	 centimetrů	 vlevo.	 Ná-
tah,	dvě	vteřiny	a	zásah.	Tak	 to	vypadá	
na	 závodech,	když	 střílí	Zoe Trsová ze 
Šerkovic.	 V	 jedenácti	 letech	 nechává	

za	sebou	ve	výsledkové	listině	celé	star-
tovní	pole.	Vyhrála	Český	i	Moravský	po-
hár	a	je	mistryní	České	republiky.

	

Úspěch	 však	 nepřichází	 sám	 od	 sebe.	
Zvládnutá	technika	střelby	je	nutnost.	Tři	
roky	 pravidelných	 tréninků	 a	 závodění	
pod	dohledem	táty	 lukostřelce	 jsou	více	
než	solidním	základem.	Co	můžeme	Zoe	
však	závidět,	 je	chladnokrevnost	a	klid,	
se	kterou	střílí	na	tréninku	i	na	závodě.	
Za	rok	a	půl	ji	čeká	velká	změna,	přechod	
do	juniorské	kategorie.	Pro	spoustu	dětí	
je	 tento	 přechod	 velmi	 těžký,	 maximál-
ní	 vzdálenost	 se	 výrazně	 mění,	 často	 je	
nutná	výměna	luku	za	silnější.	Ale	nejná-
ročnější	je	soupeření	s	takřka	dospělými	
lukostřelci.	Proto	už	nějakou	dobu	Zojku	
trápíme	 a	 zlobíme	 na	 dospěláckých	 tré-
nincích.	Ale	ona	se	nenechá.	Nátah,	dvě	
vteřiny	a	zásah.

	 I	v	 roce	2021,	který	sportu	příliš	ne-
přál,	 proběhly	 tři	 nejvýznamnější	 ce-
lorepublikové	 závody	 v	 taekwon-do,	
do	 kterých	 byli	 nominováni	 čtyři	 závod-
níci	z	tišnovského	oddílu.	Ten	je	součástí	
největší	české	školy	Taekwon-do	ITF	Ge-
-Baek	Hosin	Sool.
	 25.	 září	 se	 v	 Praze	 uskutečnila	 sou-
těž	 SONKAL	 OPEN	 2021	 v	 disciplínách	
sestavy	 a	 sportovní	 zápas.	 Medaile	 se	
podařilo	 vybojovat	 všem	 nominovaným	
z	tišnovského	oddílu.
Ve	sportovním	zápase	v	kategorii	mladší	
žáci	získal	Šimon	Vorlíček	zlato,	za	starší	
žákyně	Tereza	Vorlíčková	bronz.	V	sesta-
vách	 v	 kategorii	 mladších	 juniorů	 bral	
David	Fojtík	bronz	a	za	starší	juniory	Ja-
kub	Lička	stříbro.
	 16.–17.	října	se	konalo	v	Ostravě	Celo-
republikové	setkání	středisek	talentova-
né	 mládeže	 Českého	 svazu	 Taekwon-do	
ITF,	na	kterou	bylo	přihlášeno	239	závod-
níků,	 kteří	 si	 rozdělili	 medaile	 ve	 třech	
disciplínách	 –	 sestavy,	 sportovní	 zápas	
a	speciální	 techniky.	Na	stupních	vítězů	
opět	 stanuli	 všichni	 nominovaní.	 Spor-
tovní	zápas	 individuální:	Šimon	Vorlíček	
stříbro,	 Tereza	 Vorlíčková	 zlato,	 David	

Fojtík	zlato.	Sportovní	zápas	tým:	Šimon	
Vorlíček	 zlato,	 Tereza	 Vorlíčková	 bronz,	
David	Fojtík	bronz.	Sestavy	individuální:	
Jakub	 Lička	 zlato.	 Sestavy	 tým:	 Tereza	
Vorlíčková	bronz.
	 Vrcholem	sezóny	bylo	Mistrovství	Čes-
ké	 republiky	 Taekwon-do	 v	 Nymburku	
19.–21.	11.	2021,	na	které	bylo	vybráno	
celkem	 312	 úspěšných	 závodníků	 z	 24	
škol	 v	 ČR.	 Soutěžilo	 se	 v	 pěti	 disciplí-
nách:	technické	sestavy,	sportovní	zápas,	
speciální	techniky,	silové	přerážení	a	se-
beobrana.	Přes	systém	karantén	se	poda-
řilo	odjet	třem	závodníkům,	kteří	získali	
pro	tišnovský	oddíl	medaile:

Sportovní zápas individuální: 
Šimon	Vorlíček	–	stříbro
Tereza	Vorlíčková	–	bronz
Jakub	Lička	–	bronz	
Sportovní zápas tým: 
Šimon	Vorlíček	–	zlato
Tereza	Vorlíčková	–	zlato
Sestavy tým: 
Tereza	Vorlíčková	–	bronz
Speciální techniky: 
Šimon	Vorlíček	–	bronz	

	 Celkové	 výsledky	 celorepublikových	
soutěží	 nominovaných	 závodníků	 z	 tiš-
novského	oddílu:
1.	místo:		Vorlíček	Šimon	–	3	zlaté,	2	stří-

brné,	1	bronzová,	14	bodů.
2.	místo:		Vorlíčková	Tereza	–	2	zlaté,	

5	bronzových,	11	bodů.
3.	místo:		Lička	Jakub	–	1	zlatá,	1	stříbr-

ná,	1	bronzová,	6	bodů.
4.	místo:		Fojtík	David	–	1	zlatá,	2	bron-

zové,	5	bodů.
	 Všem	 sportovcům	 patří	 dík	 za	 repre-
zentaci	 naší	 školy.	 Doufáme,	 že	 jejich	
úspěchy	 budou	 motivací	 pro	 všechny	
ostatní,	kteří	by	s	námi	chtěli	cvičit.	Tré-
nujeme	v	Tišnově	na	ZŠ	Smíškova	každé	
úterý	a	čtvrtek	od	17.00.

sport

lOVec S cOpáNKY
Aleš Janík

úSpěcHY TIŠNOVSKýcH TAeKWONdISTů
Pavel Cigáň

Na fotografii vlevo Hanka Blažková. Foto: Pavel Trs
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dva zástuPci tišnova na junior Fed cuPu

	 Poslední	víkend	v	listopadu	pořádal	Český	tenisový	svaz	Ju-
nior	Fed	Cup.	Tradiční	soutěž	družstev,	kde	nastupuje	osm	ob-
lastních	tenisových	svazů	v	kategorii	mladších	žákyň.	Nominace	
Jihomoravského	tenisového	svazu	(JmTS)	byla	určena	dle	žeb-
říčku	ČTS.	Sestavu	týmu	tvořily	Glorie	Levinsky	(TK	Agrofert	
Prostějov),	 Karolína	 Šmídová	 (TK	 Zlín)	 a	 Terezie	 Hrdličková	
(SK	Tenis	Tišnov).	Kapitánem	byl	nominován	Zdeněk	Kunický,	
který	je	zároveň	trenérem	Terky	Hrdličkové.	Pořadatelem	akce	
bylo	Tenis	Centrum	Cafex	Rakovník.	Týmy	se	do	areálu	sjížděly	
již	v	pátek,	aby	si	hráčky	mohly	zvyknout	na	betonový	povrch,	
který	byl	v	pevné	dvoukurtové	hale.

	 Sobotní	 los	 byl	 hned	na	 začátku	 zajímavý.	Nastala	 situace,	
kdy	JmTS	a	Pražský	tenisový	svaz	měly	stejný	žebříčkový	sou-
čet	prvních	dvou	hráček	a	nasazení	prvního	s	druhým	se	tedy	
muselo	 losovat.	 Jižní	Morava	šla	nakonec	z	první	pozice	v	pa-
vouku	a	k	ní	se	nalosoval	soupeř	z	východních	Čech.	Glorie	Le-
vinsky	v	prvním	zápase	nestačila	na	tvrdě	hrající	Emmu	Hladí-
kovou,	naopak	Kája	Šmídová	si	poradila	s	Andreou	Kučerovou	
ve	dvou	setech.	O	vítězi	utkání	tedy	musela	rozhodnout	čtyřhra.	
Do	té	opět	nastoupily	Glorie	s	Karolínou	a	celkem	s	přehledem	
zvítězily	a	zařídily	tak	postup	do	semifinále.
	 V	semifinále	na	JmTS	čekal	soupeř	ze	severní	Moravy.	Na	prv-
ní	 zápas	nastoupila	Glorie	Levinsky	proti	Kristýně	Přikrylové	
a	v	prvním	setu	si	vedla	velice	dobře	6/1.	Poté	však	soupeřka	
začala	hrát	aktivněji	a	Glorie	dělala	nevynucené	chyby.	Do	zápa-
su	se	jí	bohužel	už	nepodařilo	vrátit	a	po	setech	3/6	a	3/6	tak	se-
verní	Morava	vedla	1/0	na	zápasy.	Do	druhé	dvouhry	nastoupila	
Terezie	Hrdličková,	která	si	po	sobotním	tréninku	lépe	zvykla	
na	povrch	a	předvedla	bezchybný	výkon	proti	Adině	Pohankové	
a	po	setech	6/3,	6/3	srovnala	 stav	 zápasu	na	1/1.	Do	čtyřhry	
šla	dvojice	Levinsky,	Hrdličková.	První	set	se	jim	vůbec	nepo-

vedl,	prohrály	jej	3/6.	Ve	druhém	setu	s	přehledem	zvítězily	6/2	
a	následoval	tak	rozhodující	supertie-break.	Tam	se	páru	z	jižní	
Moravy	bohužel	vůbec	nedařilo	a	důležitý	bod	k	vítězství	tedy	
udělala	severní	Morava.
	 V	pondělí	tým	JmTS	nastoupil	v	boji	o	bronzové	medaile	proti	
týmu	ze	středních	Čech.	První	hráčku	týmu	Glorii	Levinsky	ka-
pitán	tentokrát	do	dvouhry	nepostavil,	vsadil	na	trpělivost	Šmí-
dové	 a	 herní	 jistotu	 Hrdličkové.	 Karolína	 Šmídová	 nastoupila	
proti	Barboře	Fialové,	která	hraje	aktivní	a	 rychlý	 tenis.	Kája	
se	po	rychlém	začátku	zkoncentrovala	a	trpělivou	hrou	donutila	
soupeřku	k	častějším	chybám.	Zápas	byl	velice	vyrovnaný,	na-
konec	první	bod	pro	JmTS	po	setech	6/4,	6/4	získala	Šmídová.	
V	druhém	zápase	si	Hrdličková	nechala	soupeřku	Viktorii	Havlí-
kovou	utéct	do	stavu	1/4,	ale	poté	si	vždy	počkala	na	správnou	
příležitost	zaútočit	a	vývoj	zápasu	otočila	ve	svůj	prospěch	v	po-
měru	6/4,	7/5.	Závěrečná	čtyřhra	se	hrála	tedy	za	rozhodnutého	
stavu	a	Glorie	s	Kájou	zvítězily	7/5,	7/5.	Jihomoravský	tenisový	
svaz	 si	 tak	 z	Rakovníku	 odvezl	 pěkné	3.	místo,	 i	 když	 samo-
zřejmě	 pomýšlel	 na	 vyšší	 příčky.	 Vítězství	 získala	 zaslouženě	
Praha,	která	si	suverénně	poradila	se	všemi	soupeři.	Druhá	pak	
byla	severní	Morava.	Týmová	soutěž	 je	pro	 individuální	sport,	
jakým	je	tenis,	velmi	důležitá	a	v	celém	areálu	během	Fed	Cupu	
panovala	výborná	atmosféra	a	týmový	duch.

PodPora trenérů MládeŽe

	 Přes	pět	tisíc	hodin	se	věnují	trenéři	mládeže	na	tenisových	
dvorcích	v	Tišnově	na	Ostrovci	sportovní	přípravě	dětí.	Za	zimní	
sezónu	v	hale	na	dvou	kurtech	je	to	přes	dva	tisíce	hodin.	V	létě	
je	to	na	šesti	kurtech	přes	tři	tisíce	hodin.	V	létě	mají	děti	navíc	
možnost	sparingových	zápasů,	všechny	dvorce	jsou	tedy	odpole-
dne	téměř	na	sto	procent	využité	mládeží.
	 Proč	uvádím	tato	čísla	a	informace?	Chci	poukázat	na	to,	že	je	
u	nás	ve	městě	spousta	nadšenců,	kteří	chtějí	trávit	čas	s	dětmi	
a	mají	chuť	jim	předávat	svoje	zkušenosti	a	vést	je	ke	sportu.	
Ano,	i	tito	nadšenci	zaslouží	za	svůj	čas	nějaké	finanční	ohod-
nocení.	Není	už	doba,	kdy	se	sport	provozoval	 zdarma.	Město	
Tišnov	nastartovalo	díky	podpoře	trenérů	mládeže	proces,	kte-
rý	 kluby	 jako	 Sokol,	 fotbal,	 tenis,	 basketbal,	 atletika	 a	 stolní	
tenis	 velice	 oceňují.	 Maximální	 příspěvek	 na	 jednoho	 trenéra	
od	města	je	1	500	Kč	za	měsíc	a	musí	se	jednat	o	systematickou	
přípravu	mládeže.	Důkazem	o	tom,	že	tento	dotační	titul	dobře	
funguje,	 je	 převážně	 narůstající	 mládežnická	 základna	 všech	
zmíněných	klubů.	Město	dnes	podporuje	téměř	šedesát	trenérů	
mládeže	a	pro	rok	2022	je	v	rozpočtu	vyčleněno	650	000	Kč	prá-
vě	na	trenéry.	Ve	sportu	v	Tišnově	se	pohybuji	25	let	a	musím	
konstatovat,	 že	 tolik	 dětí	 ve	 sportovních	 klubech	 nepamatuji.	
Za	podporu	města	pro	trenéry	moc	děkuji	a	jsem	rád,	že	sport	
ve	městě	Tišnově	má	ZELENOU.

sport

SK TeNIS TIŠNOV NA přelOmu rOKu
Zdeněk Kunický

Na fotografii jsou Glorie Levinsky, Zdeněk Kunický, Terezie Hrdličko-
vá a Karolína Šmídová. Foto: Zdeněk Kunický
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Datum Čas Utkání nebo název akce Místo Organizuje

tenis So 8. 1. 8.00 Wilson Cup v babytenisu hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

basketbal  So 8. 1. turnaj SKB Tišnov – soupeři dosud neurčeni, hoši U12 těl. ZŠ Smíškova SK Basket Tišnov

futsal So 8. 1. 20.00 ASM Dolní Loučky – Helas Brno B sport. hala SSK ASM Dolní Loučky

futsal So 15. 1. 20.00 ASM Dolní Loučky – Panama Boys Brno sport. hala SSK ASM Dolní Loučky

basketbal So 22. 1. 18.00 SKB Tišnov – KP Brno C, ženy sport. hala SSK SK Basket Tišnov

stol. tenis Ne 23. 1. 9.00 TTC Koral Tišnov C – Sokol Tvarožná B těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

basketbal Ne 23. 1. 10.00 SKB Tišnov – TJ Třebíč, ženy sport. hala SSK SK Basket Tišnov

stol. tenis So 29. 1. 16.00 TTC Koral Tišnov – SKC Zruč nad Sázavou těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

stol. tenis So 29. 1. 16.00 TTC Koral Tišnov B – Sokol Velké Opatovice těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

futsal So 29. 1. 20.00 ASM Dolní Loučky – FC Kozlany-Bohdalice sport. hala SSK ASM Dolní Loučky

stol. tenis Ne 30. 1. 10.00 TTC Koral Tišnov – HB Ostrov Havl. Brod D těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

stol. tenis Ne 30. 1. 10.00 TTC Koral Tišnov B – STK Zbraslavec B těl. ZŠ Smíškova TTC Koral Tišnov

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

KAm V TIŠNOVě za sportem

KAm V TIŠNOVěleden 2022

	 Zdravíme	 naše	 přízniv-
ce.	 Protože	 jsme	 odehráli	

spoustu	 zápasů	 ve	 všech	 kategoriích,	
chtěli	bychom	Vás	touto	cestou	informo-
vat,	jak	se	holkám	a	klukům	dařilo.

 Kluci –	ve	čtvrtém	zápase	naši	kluci	
U15	zaslouženě	vyhráli	nad	soupeři	z	Vel-
kého	Meziříčí.	(89:48	a	73:49).	
	 Pokud	 nám	 covid	 dovolí	 pokračovat	
v	soutěži,	mají	kluci	ještě	spoustu	práce	

před	sebou.	Nováčky	musíme	naučit	bas-
ketbalovým	dovednostem,	 a	 pokročilejší	
naopak	odnaučit	některé	špatné	návyky.	
Hlavně	techniku	střelby	a	lepší	spoluprá-
ci	v	týmu.
	 Jako	 velké	 plus	 musím	 také	 zmínit,	
že	nám	kluby	z	Blanska	i	Velkého	Mezi-
říčí	 přislíbily	 spoluúčast	 na	 přátelských	
zápasech.	Možná	se	nám	podaří	domluvit	
také	například	Havlíčkův	Brod.	Mohl	by	
to	být	start	pravidelným	turnajům.	Herní	
praxe	se	bude	všem	klukům	hodit.

 Holky –	přátelské	zápasy	máme	naplá-
nované	s	holkami	mladší	přípravky,	které	
ještě	 zápasy	nehrály.	Soupeřem	bude	BK	
Blansko,	 kde	 také	 velice	 dobře	 pracují	
s	mládeží.
	 Ostatní	 družstva	 hrála	 spoustu	 zápa-
sů,	takže	výčet	výsledků	je	dlouhý.

nejmladší minižákyně U11:
Žabiny	–	Tišnov	38:24	a	30:20
Tišnov	–	Blansko	18:84	a	16:63
Tišnov	–	KP	Brno	12:53	a	17:57

mladší minižákyně U12: 
Prostějov	–	Tišnov	15:69
Žďár	nad	Sázavou	–	Tišnov	22:52
starší žákyně U15:
Zlín	–	Tišnov	79:45	a	86:58
Tišnov	–	Valašské	Meziříčí	43:68	a	44:48
kadetky U17:
Litomyšl	–	Tišnov	73:50	a	84:44
Tišnov	–	Lanžhot	65:51	a	37:50
Tišnov	–	Uherský	Brod	78:30	a	62:38
Česká	Třebová	–	Tišnov	70:59	a	66:59
ženy:
Tišnov	–	VSK	Uni	Brno	64:44
Tišnov	–	Univerzita	Brno	66:42
Tišnov	–	Velké	Meziříčí	84:27
Třebíč	–	Tišnov	28:82
KP	Brno	C	–	Tišnov	57:68	–	utkání	

o	první	místo
Velké	Meziříčí	–	Tišnov	30:98

	 Všichni	trenéři	pracují	na	sto	procent	
a	snaží	se	holky	a	kluky	připravit	pohy-
bově,	 herně	 co	 nejlépe.	 Za	 to	 jim	 patří	
poděkování.	Někdo	musí	vyhrát	a	druhý	
prohrát.	Chybami	se	člověk	učí,	ale	důle-
žité	je,	že	můžeme	„stále“	sportovat.
	 Za	klub	SKB	Tišnov	chceme	všem	ro-
dičům,	 příznivcům	 a	 sponzorům	 popřát	
klidné	 a	 ničím	 nerušené	 Vánoce.	 Samo-
zřejmě	také	úspěšný	rok	2022.

HOlKY A KlucI STále HrAjí
Marek Knoflíček, Zdeněk Havelek 

Tým žen SKB Tišnov. Foto: archiv SKB
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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

29. 12. 2021 17.00–19.00 Jan Slabák & Moravanka RC Studánka Městys Lomnice

1. 1. 2022 11.11–13.00 Novoroční výběh a jóga Inspiro, Riegrova 312, Tišnov Jóga z lesa a Vémola training

2. 1. 2022 11.00–13.00 Lomnický novoroční běh altán u cyklostezky, Lomnice
Městys Lomnice a rodina 
Matveev

5. 1. 2022 10.00–11.00
Knižní klubík pro batolátka: 
S pejskem a kočičkou

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

5. 1. 2022 13.00–17.00 Otevřená Kreativní laboratoř Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

9. 1. 2022 14.00–17.00 Tříkrálová výtvarná dílna Galerie Josefa Jambora Tišnov Galerie Josefa Jambora

12. 1. 2022 10.00–11.00
Knižní klubík pro miminka: 
Jak podpořit děti ve čtení?

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

12. 1. 2022 13.00–17.00 Otevřená Kreativní laboratoř Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

13. 1. 2022 17.00–17.45 Cvičení pro těhotné RC Studánka Tišnov RC Studánka

14. 1. 2022 19.00–21.00 Los na pivu Velký sál MěKS Tišnov Muzeum města Tišnova

16. 1. 2022 18.00–19.30 Povánoční koncert Zimní kouzlo
kostel Navštívení Panny Marie, 
Lomnice

ZŠ, ZUŠ A MŠ Lomnice

17. 1. 2022 15.00–17.00 Tišnovské babičky čtou dětem Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

19. 1. 2022 13.00–17.00 Otevřená Kreativní laboratoř Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

20. 1. 2022 8.30–10.00
Posnídejte v knihovně s…
Josefem Lhotským!

Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

22. 1. 2022 9.00–13.00
Výchovné vzorce aneb co přenášíme 
na děti ze své původní rodiny

RC Studánka Tišnov RC Studánka

22. 1. 2022 9.00–11.00 Sobotní otevřený ateliér Galerie Josefa Jambora, Tišnov Galerie Josefa Jambora

25. 1. 2022 16.30–19.30
Sebevědomě k novým příležitostem 
(nejen) na trhu práce

RC Studánka, Tišnov RC Studánka

26. 1. 2022 13.00–17.00 Otevřená Kreativní laboratoř Městská knihovna Tišnov Městská knihovna

26. 1. 2022 15.00–16.20
Písničky ze starých časů
– Ve dvou se to lépe táhne

Penzion, jídelna,
Králova 1742, Tišnov

deTOX

27. 1. 2022 18.15–20.00 Předporodní příprava RC Studánka Tišnov RC Studánka

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

24. 11. 2021 – 2. 10. 2022 Veronika Richterová – No-Mad Cabin zahrada Galerie Josefa Jambora

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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Jan slabák & moRavanka
29. 12. 2021, 17.00–19.00 hod.
sokolovna lomnice

Historicky poslední koncert Moravanky, který se 
uskuteční ve středu 29. prosince v 17.00 hodin 
v lomnické sokolovně. Předprodej vstupenek 
od středy 1. 12. na podatelně městyse Lomnice, 
případně na tel. čísle 737 274 887. Z důvodu na-
řízení vlády se bude nutno na koncert prokazovat 
bezinfekčností.

novoRoční výběh a Jóga
1. 1. 2022 od 11.11 hod.
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.

lomnIcký novoRoční běh
2. 1. 2022, 11.00 hod.
altán u cyklostezky (Rolkov),
lomnice

Přivítejte Nový rok 2022 společně během. Trasa 
pro dospělé 5 km, pro děti 500 m. Srdečně zve 
městys Lomnice a rodina Matveev.

knIžní klubík pRo batolátka:
s peJskem a kočIčkou
5. 1. 2022, 10.00 hod.
městská knihovna tišnov,
oddělení pro děti a mládež

„Tak jsem dostal náramnou chuť,“ povídá pejsek, 
„na opravdický dort. Ale musel by být opravdic-
ký, povídám!“ Děti, pomůžete pejskovi a kočičce 

upéct opravdický dort? Přečteme si pohádku 
a prožijeme ji na vlastní kůži. V mezičase vám 
ukážeme nové knížky pro batolátka, které vydalo 
nakladatelství Albatros. Přihlásit se můžete přes 
odkaz, který najdete na webu knihovny: www.
mktisnov.cz/s-knizkou-do-zivota. Akce je vhod-
ná pro děti od 1 roku do 2 let. Vstupné: zdarma

středeční otevřená
kReatIvní laboRatoř
5. 1. a 12. 1. 2022
v půjčovní době dětského oddělení
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 vyřezat 
třeba sněhové vločky. Přihlášku k účasti nalezne-
te na webu knihovny: www.mktisnov.cz. Regist-
race je nutná předem! Vstupné: zdarma.

tříkRálová výtvaRná dílna
9. 1. 2022, 14.00–17.00 hod.
galerie Josefa Jambora,
brněnská 475, tišnov

Galerie se tu neděli pro vás promění v pohád-
kovou, zasněženou krajinu. Zachumlejte se 
do sněhových peřin a naslouchejte vyprávění 
o putování tří králů do Betléma. V hravém tvoření 
si vyzkoušíte práci s tuší na voskovém podkladu. 
Čeká vás kouzelné, filmové překvapení. Prosíme, 
rezervujte si místo na galerie@kulturatisnov.cz. 
Akce je pro děti do 12 let.

knIžní klubík pRo mImInka:
Jak podpořIt dětI ve čtení?
12. 1. 2022 v 10.00 hod.
městská knihovna tišnov,
oddělení pro děti a mládež

Kdy a jak dětem číst? Dáme vám tipy, co všech-
no můžete udělat už teď pro to, aby se jednou 
z vašich dětí stali čtenáři. Ukážeme si úplně nové 

knížky z nakladatelství Albatros a opět 
vám poradíme, co si číst a prohlížet 
s dětmi do 12 měsíců. Přijďte si s námi 
popovídat o dětských knihách! Přihlásit se můžete 
přes odkaz, který najdete na webu knihovny: www.
mktisnov.cz/s-knizkou-do-zivota. Akce je vhodná 
pro rodiče s dětmi do 1 roku. Vstupné: zdarma

cvIčení pRo těhotné
začínáme 13. 1. 2022,
17.00–17.45 hod.
Rc studánka, tišnov

Skupinové cvičení je vhodné pro ženy od ukon-
čeného 1. trimestru fyziologického těhotenství. 
Cvičební lekce jsou zaměřeny na protažení a po-
sílení důležitých svalových skupin, nácvik správ-
ného dýchání, držení těla a na zvýšení kondice 
důležité k samotnému porodu. Cvičení vede fy-
zioterapeutka Mgr. Martina Šaclová. 

los na pIvu
14. 1. 2022, 19.00 hod.
velký sál měks tišnov,
mlýnská 152

Tečka za výstavou O tišnovském pivu, a to veče-
rem s degustací piv okolních malých pivovarů. 
Zatím můžeme slíbit Pivovar Tišnov, Pivovar 
Květnice, Vorkloster, Genius noci a Pivovar 
Doubravník. V rámci večera se dozvíte něco 
o historických druzích piv v novověké Evropě 
(přednáška Petra Holuba), můžete si zkusit piv-
ní kvíz (vítěze oceníme!) a samozřejmě ochutnat 
skvělá piva. A jaká muzika se snoubí s pivem? To 
je kvízová otázka či úkol pro skupinu Padlý los, 
která v průběhu večera zahraje. Vstupné 250 Kč 
(ochutnávka v ceně).

povánoční konceRt
zImní kouzlo
16. 1. 2022, 18.00 hod.
kostel navštívení panny marie, 
lomnice
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ZŠ, ZUŠ A MŠ Lomnice, městys Lomnice a far-
nost Lomnice srdečně zvou na koncert. Účinkují 
žáci a pedagogové ZUŠ, ZŠ a hosté.

tIšnovské babIčky čtou dětem
17. 1. 2022, 15.00–17.00 hod.
městská knihovna tišnov,
oddělení pro děti a mládež

Je leden, venku mrzne, jen praští, a sníh křupe 
pod nohama. Skřítek Rozekvítek se probouzí 
chladem v mechové chaloupce na kraji lesa. Za-
topí v kamínkách, zahřeje se a vypraví se na prů-
zkum. Co venku objeví? Prožijte rok v přírodě se 
skřítkem Rozekvítkem! Společně si namalujeme 
zasněženou krajinu. Čtení začíná v 16 hodin, 
ale půjčit si knihy nebo tvořit můžete už dříve. 
Vstupné: zdarma

středeční otevřená
kReatIvní laboRatoř
19. 1. a 26. 1. 2022
v půjčovní době dětského oddělení
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 vyřezat 
třeba sněhové vločky. Přihlášku k účasti nalezne-
te na webu knihovny: www.mktisnov.cz. Regist-
race je nutná předem! Vstupné: zdarma

posnídeJte v knIhovně s…
Josefem lhotským!
20. 1. 2022, 8.30 hod.
městská knihovna tišnov,
oddělení pro dospělé nebo on-line

Co všechno bychom se moh-
li učit od bakterií? Ať jste 
start-up nebo korporát, měli 
byste (a do budoucna zcela jistě budete muset) 
umět fungovat velmi flexibilně. Klíčem k úspě-
chu bude schopnost rychle se adaptovat, velmi 
dobře prioritizovat a v neposlední řadě podporo-

vat networking, spolupráci a spolutvorbu napříč 
jednotlivci, týmy, celou organizací i firmami jako 
takovými. Dobrá zpráva pro vás: bakterie tohle 
všechno dělají už čtyři miliardy let. A rády po-
radí. Dopřejte si ranní šálek inspirace a sledujte 
v knihovně nebo on-line přednášku biologa Jo-
sefa Lhotského s názvem Bakterie do každé firmy. 
V případě, že nám to epidemiologická situace 
dovolí, bude pro vás v knihovně připravena lehká 
snídaně. Vstupné: zdarma.

sobotní otevřený atelIéR
22. 1. 2022, 9.00–11.00 hod.
galerie Josefa Jambora,
brněnská 475, tišnov

Jedno sobotní dopoledne v měsíci vždy věnu-
jeme dětskému výtvarnému tvoření. V minulých 
dílnách si děti vyzkoušely grafickou techniku 
monotypu, tisk z koláže, jak inkoust reaguje 
na sůl nebo modelování a práci se sádrou. Čeká 
vás další tvoření, tentokráte s akrylovými bar-
vami. Prosíme, rezervujte si místo na galerie@
kulturatisnov.cz. Akce pro děti do 12 let.

výchovné vzoRce aneb co 
přenášíme na dětI ze své
původní RodIny
22. 1. 2022, 9.00–13.00 hod.
Rc studánka, tišnov

Zveme vás na prožitkový workshop 
s MUDr. Taťjanou Horkou. Možná se někdy při-
stihnete, že s dětmi jednáte nebo mluvíte jako 
vaši rodiče. A to i přesto, že jste to chtěli dělat 
jinak, lépe. Cílem workshopu je uvědomit si, 
do jaké míry vychází naše jednání z výchovných 
vzorců našich rodičů, jak tyto struktury uzavřít 
a jak být ve výchově více sám sebou.

sebevědomě k novým
příležItostem (neJen)
na tRhu pRáce
začínáme 25. 1. 2022,
16.30–19.30 hod.
Rc studánka, tišnov

V průběhu tří praktických, sebezkušenostních 
setkání s kariérní poradkyní Mgr. Petrou Šnep-
fenbergovou budete mít příležitost se zastavit, 
zmapovat své možnosti a priority pro vstup či 
návrat do práce a pojmenovat si, kdo jsem, kde 
jsem a kam mířím. 

předpoRodní přípRava
začínáme 27. 1. 2022,
18.15–20.00 hod.
Rc studánka, tišnov

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

teRmíny přednášek
městská knihovna tišnov

trénování paměti
4. a 18. 1. 2022
(prezenčně, nebo on-line
dle epidemiologické situace)

univerzita volného času
Morava v době posledních
Přemyslovců
5. a 19. 1. 2022
(prezenčně, nebo on-line
dle epidemiologické situace)
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Web: www.kinosvratka.cz
Facebook: KinoSvratka
Pokladna telefon: 530 334 021

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

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

zpíveJ 2

Velké sny a ještě větší hudební hity. To je svět 
Bustera Moona, odvážného koaláka, který se 
odhodlal uspořádat největší talentovou show. 
Animovaná hudební komedie pro celou rodinu.

kIngsman: pRvní mIse

Ve snímku Kingsman: První mise se stanete 
svědky zrodu první nezávislé tajné služby. Zatím-
co se sebranka nejhorších tyranů a geniálních 
zločinců připravuje rozpoutat válku, jež má za-
hubit miliony lidí, jeden muž musí vyhrát závod 
s časem a zastavit je.

kRotItelé duchů: odkaz

Další kapitola z původního příběhu Krotitelů 
duchů. Objeví se spojení s původními krotiteli 
duchů a tajemný odkaz...

vřískot

Dvacet pět let po brutálních vraždách v městeč-
ku Woodsboro se na scéně objevuje nový vrah, 
který si nasadil na obličej kultovní bílou masku. 
Tentokrát se zaměří na teenagery, oživí tím dávno 
pohřbenou noční můru a opět odkryje strašidel-
nou minulost města.

sRdce na dlanI

Láska. Nikdy nemůžeme vědět, kdy a kde ji na-
jdeme. Můžeme se zamilovat ve školce, na ulici, 
v parku. Kdykoliv a kdekoliv. Nová česká komedie.

velký čeRvený pes clIffoRd

Když středoškolačka Emily Elizabeth potkala 
kouzelného zvířecího záchranáře, který jí daro-
val malé zrzavé štěně, nečekala, že se probudí 
a najde ve svém malém newyorském bytě obrov-
ského dvoumetrového psa. Dobrodružství neví-
daných rozměrů začíná.

spenceR

Životopisné psychologické drama. Fiktivní popis 
rozhodnutí princezny Diany ukončit manželství 
s princem Charlesem a opustit britskou králov-
skou rodinu.

moRbIus

Biochemik Michael Morbius se snaží vyléčit ze 
vzácného krevního onemocnění, ale místo toho 

se neúmyslně nakazí formou vampirismu. Přichá-
zí jeden z nejpodmanivějších a nerozporuplněj-
ších hrdinů filmového světa značky Marvel, jehož 
představitelem je Oscarem oceněný Jared Leto.

fk: paříž, 13. obvod

Portrét generace, pro jejíž životy je příznačná ne-
stabilita práce, bydlení, vztahů i identity.

bIo senIoR: JedIně teReza

Romantická komedie plná trapasů a omylů, která 
názorně dokládá, že boj o lásku může být někdy 
neuvěřitelná šichta, zvlášť když vám život dává 
jednu facku za druhou.

zbožňovaný

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

opakování:

spIdeR-man: bez domova
matRIx ResuRRectIons
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PRÁCE

TIŠNOV

práce

a brigády

v Tišnově a okolí

Připojte se také k naší facebookové 

skupině https://www.facebook.com/

groups/prace.Tisnov/. Hledejte slova: 

Práce Tišnov, Práce Kuřim, nabídky 

práce Tišnov, volná místa Tišnov

www.PraceTisnov.cz

Česká obchodní společnost EISBERG, a. s. se sídlem v Hradčanech 
u  Tišnova zabývající se distribucí mražených a chlazených výrobků 
do maloobchodní sítí a gastronomických provozů hledá vhodného kandi-
dáta na pozici skladník. 

Požadujeme:
 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost
 • pracovní nasazení, dobrou pracovní morálku
 • trestní bezúhonnost
 • základní znalost práce na PC
Náplň práce:
 • příjem zboží, vychystávání zboží
 • skladová manipulace, inventury, kontrola jakosti
 • manipulace s břemeny 5–10 kg
Nabízíme: 
 • zajímavou práci v distribučním skladu ve dvousměnném provozu
 • proškolení na VZV 
 • motivující finanční ohodnocení, měsíční výkonové bonusy
 • systém zaměstnaneckých výhod, plně hrazené obědy
 • v letních měsících příplatky za zvýšený objem expedovaného zboží

Bližší informace na telefonním čísle 604 228 217.
Pokud vás nabídka oslovila, zašlete životopis na e-mail

personalni@eisberg.cz
Více o společnosti na www.eisberg.cz
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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.





ve 12.00 hod.

na YouTube kanálu
Tišnovské televize

31. 12. 2021

P R E M I É R ATišnovská televize
uvádí dokument

Stanislav Bělík

z lásky
K  u M ě N í
a rodnému kraji


