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Čas být chvíli off-line
Vladimír Vecheta

Milé čtenářky, milí čtenáři Tišnovských novin, s polevujícím tlakem na protipandemická restriktivní
opatření a opatrný nárůst optimismu
v možnostech opětovného sdružování
a provozování spolkových a kulturních
aktivit se i obsah Tišnovských novin
stává pestřejší, přísun příspěvků bohatší a horizonty plánování pro budoucí akce vzdálenější. Takto jistě uvítají
rodiče dětí brzké plány volnočasových
středisek a spolků na nabídku letních
příměstských táborů i jarních akcí,
což patří mezi vyhledávané informace.
Nejinak je tomu i s kulturními akcemi,
série malých koncertních vystoupení
v kavárně Coffein již začala v tomto měsíci a k nim se přidává kalendář akcí
Kruhu přátel hudby 2022, který otevře
Tadeáš Hoza koncertem 23. 3. A stejně
tak se můžeme konečně těšit na uskutečnění dvakrát odloženého koncertu
Pavla Šporcla o dubnových velikonočních svátcích.
Přibližující se jaro umocněné mírnou
zimou přivítá město 20. 3. na Květnici
slavnostním otevřením revitalizované naučné stezky nyní příznačně nazvané podle zvěčnělé osobnosti tišnovské ochrany
přírody Stezkou Jana Laciny. Doprovodným programem akce bude zpřístupnění Královy jeskyně a výtvarné dílničky
pro děti v Muzeu v Müllerově domě.
V tomto čísle novin rovněž najdete
hlasovací lístky, s jejichž pomocí můžete spolurozhodovat hlasováním o nových budoucích projektech navržených
občany a podpořených městem z participativní části rozpočtu.
Pozitivní informací je i řádný provoz
nového ambulantního traktu u tišnov-

ské nemocnice, který svůj provoz zahájil se začátkem roku 2022. Slavnostní
přestřižení pásky se sice odkládá na neurčito, pacienti však své odborné lékaře
zde již mohou bez omezení navštěvovat.
Rok 2022 je i kulatě jubilejním rokem
pro Českou obec sokolskou, a nejen tu
tišnovskou, jak se dočtete v prvním dílu
právě zahajovaného seriálu z historie
i současnosti Sokola v Tišnově. Na další
díly a příspěvky se můžeme těšit během
celého letošního roku.
Na stránkách novin najdete i další díl
ze seriálu inspirativních příběhů malých
podnikatelů z Tišnovska, za kterými zavítali s kamerou a mikrofonem naši kolegové Tišnovské televize. Tentokrát to
byl Pivovar Květnice. Z důležité práce
MAS na podporu rozvoje podnikání pak
vychází i pozvání k novému vzdělávacímu
projektu Podnikni.to, který zahájil již
v únoru a přichází v době nutné potřeby
oživení podnikatelských nápadů dva roky
dušených pandemickými restrikcemi.
S tím a především s našimi dvouletými zkušenostmi z nutností přesunu
kusu života do on-line prostředí souvisí
úzce i obsáhle pojednané reportáží téma
týkající se stavu a pokrytí města internetovou sítí. Tato samozřejmost našeho technologického věku není na řadě
míst ani zdaleka jistá, a bylo by dluhem
vůči práci „reportážního detektiva“ neříct, že prostý dotaz redakce na budování internetových sítí ve městě vyvolal
u řady respondentů špatně skrývané
překvapení nad stavem této poněkud
opomenuté infrastruktury.
I tak vám přejeme příjemné čtení,
Tišnovské noviny v ruce jsou totiž k dispozici, i když jste zcela off-line.
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slavnostní otevření
revitalizované naučné trasy

Lacinova stezka Květnicí
neděle 20. 3. 2022
ve 14.00 hodin
horní část ulice Pod Květnicí
(nad městským muzeem)

zahájí starosta města Tišnova Jiří Dospíšil
město Tišnov zve širokou veřejnost

Doprovodný program:
•	zpřístupnění Královy jeskyně
(10.00–16.00 hodin, poslední vstup 15.30 hodin)
• dílničky pro děti v Muzeu města Tišnova (12.00–17.00 hodin)

radnice informuje

ze zápisníku starosty
Jiří Dospíšil, starosta města

Milé čtenářky, milí čtenáři Tišnovských novin,
rád bych se s vámi po nějakém čase opět podělil
o pár aktuálních informací z radnice.
Jak probíhají investiční akce?
Na sběrném dvoře vzniká hala pro tzv. „re-use centrum“, rekonstruují se též tělocvičny
na ZŠ nám. 28. října či bytový dům Na Mlékárně. Pokračují také velké investiční akce – stavba
smuteční síně, rekonstrukce letního kina a ulic
Riegrova–Černohorská. Z nich bychom měli mít
možnost nejdříve (v polovině června) ochutnat
plody práce na zbrusu novém kabátu jedinečného
amfiteátru zasazeného pod kopcem Klucanina. Doufejme, že to
klapne a budeme to moci společně v létě náležitě oslavit. Myslíme, že tento prostor si to zaslouží, a proto pro vás chystáme
několik překvapení.
Svazková základní škola
Jedná se o téma aktuálně dosti skloňované, které se řeší
v rámci orgánů města a především Dobrovolného svazku obcí
Tišnovsko. Mělo by se totiž jednat o svazkovou školu, neboť
dotační titul stanoví pro svazky obcí o 15 % nižší spoluúčast
než pro města a obce, což při půlmiliardové investici je částka
dosti významná. Přímo v Tišnově územní plán se třetí školou
nepočítal, v intravilánu města není vhodná lokalita. Bylo také
prověřeno, že získat pozemky na tuto stavbu od soukromých
vlastníků je nereálné. A tak se tedy jeví jako nejvhodnější vybudovat další školu v Předklášteří. Obec nabídla pro tuto stavbu
své pozemky – při příjezdu do Předklášteří ze směru od Tišnova
na levé straně od krajské silnice a většina obcí preferuje právě
tuto lokalitu. Základní škola se nestaví každý den a je přirozené,
že tento projekt vyvolává množství otázek. Je vůbec další škola
v regionu potřeba? Proč svazková škola? Proč v Předklášteří?
Tak pokud vás toto téma zajímá a chcete se dozvědět více, informace k této problematice jsme pro vás shromáždili na jednom
místě a najdete je na www.tisnov.cz/svazkova-skola. Pokud by
vás zajímalo něco víc, můžete se obrátit na mne nebo na kolegu
místostarostu Martina Seberu.
Potěšitelný je především fakt, že většina dotčených obcí vyjádřila ochotu se do projektu zapojit a podpořit ho finančně. Moc
si jejich přístupu vážím! Tišnov tento projekt podporuje, svědčí
o tom jednomyslné usnesení z prosincového zasedání zastupitelstva města.
Nepracujeme jen na „hmotných statcích“. Důkazem toho budiž
nový web města
Po ročních přípravách je nachystán ke spuštění nový web
města. Jde o jeden z nejdůležitějších informačních kanálů a také
určitou vizitku města. Ten dosluhující je již v mnoha ohledech
za zenitem. Tak snad vás nová tvář webu zaujme a hlavně díky
praktickému uspořádání jednotlivých sekcí vždy rychle najdete
ty správné informace.
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Lacinova stezka Květnicí
Téměř roční práci odvedla pracovní skupina
na revitalizaci naučné stezky na naší Květnici, která nově ponese název po autorovi jejího původního scénáře a tišnovském patriotovi
doc. Janu Lacinovi. O jejím slavnostním otevření dne 20. března informujeme v samostatném
článku tohoto vydání TN. Rád bych na tomto
místě především upřímně poděkoval těm, kteří
se na projektu podíleli – PhDr. Irena Ochrymčuková, Ing. Yvona Lacinová, Ing. Janka Čejková,
PhDr. Josef Zacpal, Ing. Radim Tichý, RNDr. Drahoš Šikula, Zdeněk Jílek, Mgr. Zdeněk Gajdoš,
Jiří Frýba a zejména vedoucí tohoto projektu – Ing. Daria Švecová z kanceláře starosty.
Memoriál Ivo Medka
Letos by po dvouleté odmlce měla opět proběhnout tradiční akce, jejíchž předchozích třináct ročníků se těšilo početné
účasti mladých a nadějných, odrostlých a zkušených, domácích
i přespolních, cyklisticky zaměřených i velocipédem nepolíbených, aktivně zapojených i jen tak přihlížejících. Pokud nám to
situace umožní, bude to koktejl cyklistiky, pumptracku, workoutu, parkouru, biketrialu, roztodivných bicyklů a dobré zábavy,
na nějž jste srdečně zváni!
Hezké a pokud možno usměvavé dny vám přeje
Jiří Dospíšil, starosta města

Veřejné projednání návrhu
Změny č. 1 územního plánu Tišnov
Ve středu dne 16. března 2022 v 17.00 ve velkém
sále Městského kulturního střediska Tišnov v ulici Mlýnské 152 v Tišnově se bude konat veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Tišnov.
Návrh je vystaven k veřejnému nahlédnutí na MěÚ Tišnov, Odbor územního plánování (především v úřední dny
pondělí, středa a pátek). Současně bude po stejnou dobu
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to
na webových stránkách www.tisnov.cz/urad/dokumenty/
uzemne-planovaci-dokumentace-upd/projednavana-upd.
Více informací naleznete na úřední desce.
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Aktuálně z města
Jiří a Marie – nejčastější jména v Tišnově
Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

Průměrný věk Tišnovana (obyvatelé Tišnova včetně místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov) byl na počátku letošního roku 42,7 let.
„Nejmladší“ místní částí stále zůstává Pejškov, průměrný věk
obyvatele Pejškova byl 34,7 let, naopak „nejstarší“ místní částí
je Hájek, průměrný věk obyvatele Hájku byl 47,2 let.
Nejstarší občanka Tišnova se letos dožívá 102 let, druhá
nejstarší občanka letos oslaví 100 let a 13 občanů je narozených
v rozmezí let 1923–1927.
Prvním občánkem města Tišnova v letošním roce je chlapeček narozený 6. 1. 2022.
V roce 2021 se ve správním obvodu matričního úřadu Tišnov uskutečnilo 57 sňatků, z toho bylo 48 sňatků občanských
a 9 sňatků církevních.
Mezi stálé obyvatele města loni přibylo 121 novorozených
dětí, oproti tomu zemřelo 119 občanů Tišnova.
Zajímavá jsou také čísla spojená s migrací obyvatel. Z jiných
obcí se do Tišnova k trvalému pobytu přihlásilo 217 lidí, zatímco
269 občanů se odstěhovalo jinam. V rámci města pak změnilo
během roku 2021 adresu trvalého pobytu 181 občanů.

V Tišnově tak k 31. prosinci 2021 žilo 9 351 obyvatel,
z toho 208 cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem.
Žen žije v Tišnově stále více než mužů – k uváděnému datu
jich bylo o 13 % více.
10 nejčastějších jmen občanů Tišnova:
Mužská jména: Jiří, Petr, Jan, Tomáš, Martin, Pavel, Zdeněk,
Josef, Michal a David
Ženská jména: Marie, Jana, Hana, Eva, Anna, Lucie, Alena,
Lenka, Kateřina a Zdeňka/Zdenka

Informace pro vlastníky
kulturních památek

Eva Patloková, Odbor územního plánování
Městský úřad Tišnov, orgán státní památkové péče, informuje vlastníky kulturních památek o skutečnosti, že Ministerstvo
kultury ČR, odbor památkové péče, oznámilo ve smyslu vládních opatření ohledně úspory finančních prostředků ze státního
rozpočtu, že pro rok 2022 nebude vyhlášen program Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Nový ambulantní trakt
Nový ambulantní trakt Nemocnice Tišnov je od 17. 12. 2021 v řádném provozu. Na přiloženém schématu najdete malý orientační
přehled služeb situovaných v objektu.
ambulance neurologie
očkovací místnost
ambulance
rehabilitace
ambulance odběry
ambulance lékařská
služba první pomoci
ambulance
psychologie
lékárna
ambulance interní
ambulance alergologie
hlavní vchod
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Participativní rozpočet
jde do finále
Hlasujte a tvořte s námi Tišnov!
www.tvorime-tisnov.cz

Na podzim loňského roku jsme odstartovali druhé kolo participativního rozpočtu v Tišnově. Od navrhovatelů
jsme přijali celkem čtyři návrhy, které jsme podrobili analýze proveditelnosti. Obstály celkem tři projekty, které
Vám budou představeny níže.
Dne 2. 3. 2022 v 17.00 hodin se uskuteční veřejná prezentace, během které nás se svými projekty seznámí
samotní navrhovatelé. Prezentace se vzhledem k současné epidemiologické situaci uskuteční online. Připojit
se budete moci prostřednictvím odkazu, který naleznete v dostatečném časovém předstihu na webu participativního rozpočtu www.tvorimetisnov.cz. Nenechte si ujít příležitost položit navrhovatelům dotazy, jež Vám
pomohou při rozhodování, který projekt podpořit!
Po veřejné prezentaci bude spuštěno hlasování, které bude probíhat do 25. 3. 2022. Hlasovat bude, stejně
jako v prvním ročníku, možné dvěma způsoby: elektronicky – přes www.tvorimetisnov.cz a papírovou formou
– prostřednictvím hlasovacího lístku, který naleznete v tomto výtisku Tišnovských novin a na podatelně MěÚ Tišnov. Vyplněný lístek poté vhodíte do schránky, která se nachází na budově MěÚ Tišnov, nám. Míru 346.
Hlasování se můžou zúčastnit osoby starší 18 let, které mají trvalé bydliště v Tišnově. Při hlasování je třeba
uvést celé jméno a adresu trvalého pobytu. Tyto údaje budou po skončení hlasování zkontrolovány a hlasy
s nevalidními údaji budou vyřazeny.
Při hlasování je možné udělit dva pozitivní hlasy a jeden negativní. Negativní hlas je možné využít pouze tehdy, jsou-li přiděleny oba hlasy kladné.

Projekt č. 1

Vratné kelímky pro Tišnov
Navrhovatelka: Markéta Horáková Lazarová		

Předpokládané náklady: 145 000 Kč

Cílem projektu je vyměnit jednorázové plastové kelímky za vratné. Navrhovatelé chtějí s projektem začít na místě, kde se jich v Tišnově protočí nejvíce
– na tišnovském koupališti.
Na tišnovském koupališti se v nejslunnější dny vyprodukuje až 2 000 jednorázových plastových kelímků. V plánu je pro tišnovské koupaliště pořídit
1 500 ks vratných kelímků o objemu 0.5 l určených na studené nápoje. Kelímky
budou mít klip pro pohodlné přenášení. Dále 500 ks vratných kelímků s víčkem
o objemu 0.3 l určených na teplé nápoje. Pro nezbytnou obsluhu také myčku,
vhodné čisticí prostředky a ruční myčku (tzv. spulboy).
Kelímky budou z plastu, budou tedy splňovat požadavky koupaliště
na bezpečnost (skleněné střepy se neslučují s bosýma nohama). Budeme nadále vycházet z grafiky spojené s Tišnovskem, aby nám připomínala, že si
prostředí, ve kterém žijeme, tvoříme sami.
Vratné plastové kelímky jsou ekologickou alternativou jednorázových
plastových kelímků na nápoje. Hlavní přínos projektu je v minimalizaci odpadu, resp. předcházení vzniku jednorázových obalů.

Projekt č. 2

Revitalizace klidové zóny mezi ulicemi Hornická a Jamborova
Navrhovatelka: Ing. arch. Věra Kellnerová		

Předpokládané náklady: 219 736 Kč

Účelem projektu je úprava stávajícího prostoru s dlážděnou plochou ve dvorní části mezi bytovými domy
ulice Hornická č. p. 1525 a 1526 a ulice Jamborova č. p. 1535 v Tišnově. Cílem projektu je vytvoření vícegeneračního relaxačního i aktivizačního prostoru pro obyvatele přilehlých bytových domů, a to nahrazením dlažby
novým podkladem, instalací parkových laviček, umístěných proti sobě se stolem, což umožní relaxační posezení s možností stolních her či práce na PC (pro děti,
mládež a osoby pracující z domu, posezení pro rodiče
s dětmi), instalací nádob na rostliny, což umožní aktivní péči o rostliny v nově instalovaných nádobách nebo
vyvýšených záhonech.
Obyvatelé přilehlých domů by mohli prostor využívat jako relaxační i aktivizační prostor a současně by
také procházeli přes bezpečný povrch. Toto zlepšení
s možností posezení a kontaktů se sousedy pomůže
posílit jak vztah k místu, tak i k sousedské komunitě.

Projekt č. 3

Revitalizace prostoru na odpadní kontejnery
pro bytové domy č. p. 1525, 1526, 1527 na ulici Hornická v Tišnově
Navrhovatelka: Mgr. Zdeňka Dohnálková		

Předpokládané náklady: 169 642 Kč

Účelem projektu je úprava prostoru na odpadní kontejnery pro bytové domy č. p. 1525, 1526, 1527 na ulici
Hornická v Tišnově. Jeho nevyhovující stav znemožňuje řádné využívání služeb odpadního hospodářství, neboť kontejnery jsou obtížně dostupné jak pro obyvatele
domů, tak pro manipulaci zaměstnanců KTS Ekologie,
která kontejnery vyváží.
Revitalizací prostoru na odpadní kontejnery na ulici
Hornická dojde ke zlepšení služeb obyvatelům, kteří budou moci bez stávajících obtíží využívat odpadové kontejnery. Současně bude umožněn bezproblémový přístup ke kontejnerům ze strany zaměstnanců firmy svážející
odpad. Dalším přínosem řešení je kultivace veřejného prostoru vytvořením nového esteticky hodnotného funkčního prvku. Revitalizace stávajícího nefunkčního přístřešku na odpadové nádoby by přispěla ke zvýšení kvality
života obyvatel sídliště Pod Klucaninou, kteří by již nemuseli chodit kolem zchátralého objektu.

Hlasovací lístek

hlasy

kladné

Projekt č. 1

Vratné kelímky pro Tišnov

Projekt č. 2

Revitalizace klidové zóny mezi ulicemi
Hornická a Jamborova v Tišnově

Projekt č. 3

Revitalizace prostoru na odpadní kontejnery pro bytové
domy č. p. 1525, 1526, 1527 na ulici Hornická v Tišnově

✂

záporné

Jméno, příjmení*
Adresa trvalého bydliště*
		
* Povinný údaj

Telefon

Vyplněný formulář vhoďte do schránky na budově MěÚ Tišnov na nám. Míru 346

RAdnice informuje

Tišnov třídí

informace k zavedení systému DOOR-TO-DOOR
Ondřej Vrtěl, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Od 1. 4. 2022 spouští město Tišnov
nový systém svozu odpadu pro rodinné
domy. Díky dotaci, kterou se podařilo
městu získat, jsme mohli zakoupit 2 000
kusů popelnic, Tišnovákům bydlícím
v rodinných domech bude tedy umožněno pohodlně třídit odpad bez nutnosti
docházet k mnohdy i vzdáleným sběrným
místům.
Každá domácnost žijící v rodinném
domě obdrží zdarma do zápůjčky dvě
nádoby na tříděný odpad. Popelnice
jsou o velikosti 120 l nebo 240 l. Papír
(modrá) i plast (žlutá) bude svážen vždy
jednou měsíčně – střídavě po 14 dnech.
Ke změně dochází i ve svozu směsného komunálního odpadu u rodinných
domů. Ten bude nyní vyvážen jedenkrát
za 14 dní – předpokládáme, že správným
tříděním dojde k jeho minimalizaci.
Pokud Vám jakákoli nádoba na odpad
nebude kapacitně stačit, je možné využít stávajících sběrných hnízd tříděného
odpadu, případně pytlový sběr. Obě tyto
stávající možnosti zůstanou prozatím zachovány.
Každá domácnost bude mít k dispozici přehledný svozový harmonogram, dle
kterého bude svoz jednotlivých komodit
probíhat. Harmonogram naleznete v Tišnovských novinách koncem března, dostupný bude také na www.tisnovtridi.cz.
Jak se k Vám popelnice dostanou?
1) Vyzvednutí popelnice
V určené termíny si můžete nádoby
sami vyzvednout na koupališti v Tišnově.
Připravili jsme pro Vás termíny ve všední
dny i o víkendech a v dopoledních i odpoledních hodinách tak, abychom Vám vyšli
maximálně vstříc. Výhodou pro Vás je výběr nádoby, velké či malé, přesně podle
potřeb Vaší domácnosti co do množství
třídění, ale i prostorové možnosti uložení
nádoby v okolí vašeho domu. Sami si určíte dobu odběru.
Ke koupališti si můžete pohodlně zajet autem. Popelnice jsou nové, čisté
a při sklopení zadních sedadel se bez
problémů vejdou do každého osobního
vozu (rozměr velké popelnice 58 × 70,7
× 104,5 cm a malé popelnice 48 × 54 ×
TN 03/2022

94,5 cm). Naši pracovníci Vám s naložením rádi pomohou.
Termíny osobního odběru – areál koupaliště, U Střelnice 366, Tišnov:
Sobota 19. 2. 2022 v čase 8–12 h  
Středa 23. 2. 2022 v čase 12–17 h  
Čtvrtek 24. 2. 2022 v čase 6,30–11 h  
Sobota 26. 2. 2022 v čase 8–12 h  
Středa 2. 3. 2022 v čase 12–17 h  
Čtvrtek 3. 3. 2022 v čase 6,30–11 h  
Sobota 5. 3. 2022 v čase 8–12 h  
2) Rozvoz popelnic k Vám domů
Těm z Vás, kterým uvedené termíny
nevyhovují nebo nemají možnost osobního odběru, jsme připravení popelnice
v rozvozové dny dovézt. Rozvoz popelnic
však bude probíhat bez možnosti zvolit
si velikost nádoby či den dovozu. Rozvozové dny jsou plánované systémově dle
ulic, nejsme bohužel schopni předem sdělit přesný čas doručení.
Rozvozové dny:
Pondělí 14. 3. 2022 v čase 8–17 h:
Na Honech, Družstevní, Nerudova, Jiráskova, Sigmundova, Šmardova, V. H. Macha, K Čimperku, Formánkova
Středa 16. 3. 2022 v čase 8–17 h: Černohorská, Hynka Bíma, Tyršova, Drbalova, Ranného, Valova, Štěpánova
Čtvrtek 17. 3. 2022 v čase 8–14 h: Parolkova, Kukýrna, Polní, Lomnická, Dřínova, Trmačov, Pod Květnicí
Pondělí 21. 3. 2022 v čase 8–17 h: Riegrova, Na Hrádku, Sv. Čecha, Bezručova,

nám. 28. října, Dvořáčkova, Halouzkova,
Janáčkova, Jungmannova, Klášterská,
Moukova, Na Loukách
Středa 23. 3. 2022 v čase 8–17 h: Husova, Smíškova, Kvapilova, Dvořákova,
Smetanova, Za Krétou, Za Mlýnem
Čtvrtek 24. 3. 2022 v čase 8–14 h:
Vrchlického, Havlíčkova, Hřbitovní,
Chodníček, Dobrovského, Hornická, Horova, Majorova
Pondělí 28. 3. 2022 v čase 8–17 h: Hybešova, Purkyňova, Máchova, Alšova,
Na Rybníčku, Revoluční, Erbenova
Středa 30. 3. 2022 v čase 8–17 h: Mánesova, Hanákova, U Pily, Těsnohlídkova,
Trnec, Cihlářská, Mahenova, Na Nové,
Mrštíkova, Hradčanská
Čtvrtek 31. 3. 2022 v čase 8–14 h:
Brněnská, Cáhlovská, Na Zahrádkách,
Koráb, Karasova, Mlýnská, Radniční, Nádražní, Neumannova
Jak bude převzetí popelnice probíhat?
• Prokážete se občanským průkazem
• Podepíšete smlouvu o zápůjčce (vzor
k nahlédnutí na www.tisnovtridi.cz)
Zavádění nového systému bude vyžadovat dávku tolerance na obou stranách a jsme ochotni je s Vámi řešit.
Neváhejte se na nás obrátit, rádi vše vyřešíme ke spokojenosti nás všech. Více
informací naleznete na www.tisnovtridi.cz, případně se obracejte na ondrej.
vrtel@tisnov.cz, 549 439 862.
Za zodpovědný přístup k životnímu
prostředí Vám předem děkujeme!
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Místní poplatky
Alena Lásková, Odbor finanční

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
v roce 2022 (komunální odpad)
1. Kdo je poplatníkem místního poplatku?
Poplatníkem je:
1) fyzická osoba přihlášená v obci
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců
na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona
o dočasné ochraně cizinců
2) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná
fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Spoluvlastníci nemovité věci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost
společně a nerozdílně.
Upozorňujeme občany s trvalým pobytem na úřední adrese
(nám. Míru 111), že jsou poplatníky místního poplatku, pokud
neprokáží nárok na osvobození uvedený níže.
2. Jaká je výše poplatku?
V roce 2022 je sazba poplatku ve výši 660 Kč, pro poplatníky
místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov po úlevě ve výši
560 Kč.
3. Jakým způsobem je možné poplatek uhradit?
• bezhotovostním převodem na účet číslo 19-1425641/0100
– při bezhotovostním převodu je nutné znát svůj variabilní
symbol, který slouží k identifikaci platby a je po celou dobu
poplatkové povinnosti stejný. Lze ho získat přímo na odboru
finančním MÚ Tišnov, telefonicky na tel. 549 439 838 nebo
mailem: alena.laskova@tisnov.cz; pokud využijete možnosti
uhradit poplatek za více osob pod jedním variabilním symbolem, je třeba tuto informaci předat (osobně, telefonicky, mailem) na finanční odbor, pro tento účel je nutné vyplnit formulář „Prohlášení společného zástupce“
• v hotovosti, popř. platební kartou – pokladna se nachází
v budově radnice, první poschodí, odbor finanční, dveře č. 323
• poštovní poukázkou typu A
4.	Poplatkové období, dokdy je nutné poplatek uhradit,
a jaké jsou sankce za pozdní úhradu?
Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.
Splatnost poplatku je do 30. 4. 2022. Pokud vznikne poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději
do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Dle obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 7/2021 (dále jen
OZV) poplatky nebo jejich část, které nebudou zaplacené včas
nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku platebním výměrem a mohou být zvýšeny až na trojnásobek.
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5. Kdo má ohlašovací povinnost?
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik, změnu,
zánik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne,
kdy nastala, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. Ohlašovací
povinnost nemusí plnit poplatníci při vzniku poplatkové povinnosti z důvodu trvalého pobytu a při zániku z důvodu změny
trvalého pobytu a úmrtí – podrobnosti jsou uvedeny ve sdělení
k OZV na úřední desce. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě do 31. 12. 2022, nárok na osvobození nebo úlevu
tohoto poplatku zaniká.
6. Kdo je od místního poplatku osvobozen?
Poplatek nemusí hradit poplatníci (nevztahuje se na vlastníky
nemovité věci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba):
• nacházející se mimo území města Tišnova v pěstounské
péči či pěstounské péči na přechodnou dobu
• umístěni v pobytovém zařízení (dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) mimo
území města Tišnova
• z důvodu pobytu v zahraničí, pobytu v místě zaměstnání,
pobytu v místě studia, dlouhodobé hospitalizace, kteří se
v daném kalendářním roce nebudou zdržovat nebo se nezdržovali po dobu delší než 250 dnů na území města Tišnova
• děti do dvanácti měsíců věku
• vlastnící na území města Tišnova stavbu určenou pro rodinnou rekreaci a zároveň mají na území města Tišnova trvalý
pobyt
• kteří jsou poplatníkem poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této obci bydliště
• umístěni do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
• umístěni do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte
nebo nezletilého
• umístěni v domově pro osoby se zdravotním postižením,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
domově pro seniory – v domovech pro seniory se poskytují
pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, za domov pro seniory není
považováno Centrum sociálních služeb na Králově 1742,
K Čimperku 1813 a 1812
• z důvodu pobytu ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody
Skutečnost prokazující nárok na osvobození musí poplatník doložit spolu s vyplněným formulářem Oznámení o vzniku nároku
na osvobození.
7. Jaké jsou úlevy od poplatku?
Úleva se poskytuje:
• poplatníkům, kteří mají na území místních částí Hajánky,
Hájek, Jamné a Pejškov trvalý pobyt nebo ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům – úleva je poskytnuta automaticky ve výši 100 Kč
TN 03/2022
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• poplatníkům, kteří prokáží, že byli v roce 2021 poživateli dávek v hmotné nouzi – je
nutné doložit potvrzení o pobírání těchto dávek (úleva ve výši 150 Kč nebo 400 Kč)
Podrobnější informace k poplatku za komunální odpad můžete získat:
• na Odboru finančním MÚ Tišnov, budova radnice, 1. poschodí, dveře č. 323
• telefon 549 439 838 (Alena Lásková), 549 439 844 (Iva Maloňová)
• e-mail: alena.laskova@tisnov.cz, iva.malonova@tisnov.cz
• na stránkách města www.tisnov.cz
Místní poplatek ze psa
U místního poplatku ze psů zůstávají sazby stejné jako v roce 2021 (viz tabulka
níže). Poplatek je možné uhradit stejnými způsoby jako u komunálního odpadu (bezhotovostním převodem, v hotovosti nebo platební kartou na pokladně MÚ Tišnov,
poštovní poukázkou).
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15
dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího
tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti
(např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej). Povinnost ohlásit psa má i osoba,
která je od poplatku osvobozena.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické
osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
b) osoba provádějící výcvik asistenčních psů
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
d) osoba, které stanoví povinnost držení psa zvláštní právní předpis (lovečtí psi)
e) držitel záchranářského psa s příslušným osvědčením
f) držitel služebního psa sloužícího Policii ČR nebo městské policii
g) držitel psa s canisterapeutickým výcvikem, s nímž je prováděna canisterapie
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo
úlevu od poplatku ve lhůtě do 31. 12. 2022, nárok na osvobození nebo úlevu tohoto poplatku zaniká. Poplatek je splatný do 30. 4. 2022.
V případě úhrady bankovním převodem na účet číslo 19-1425641/0100 je nutné znát
svůj variabilní symbol, který je po celou dobu poplatkové povinnosti neměnný a sdělíme ho na požádání na tel. čísle 549 439 843 (Helena Marvánková), e-mail: helena.
marvankova@tisnov.cz.
Poplatník

Držitel
s příjmem

Sazba

v rodinném domě

v místních
částech
v Tišnově

v rodinném domě
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1. pes
2. a každý další pes
2. a každý další pes

v místních
částech
v Tišnově

v bytovém domě

2. a každý další pes

1. pes

v bytovém domě

Poživatel
důchodu

1. pes

1. pes
2. a každý další pes
1. pes
2. a každý další pes
1. pes
2. a každý další pes

250 Kč
500 Kč
1 000 Kč
50 Kč
100 Kč
200 Kč

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

80 let
Marie Štěpánková
Vladimír Chalupa
Jitka Chlupová
Miluše Holodová
Milada Janíčková
Alena Senzová
85 let
Milan Starý
90 let
Zdeněk Kříž
91 let
Jaroslav Matula
94 let
Emilie Martinková

Oslavencům přejeme vše nejlepší,
hodně štěstí, zdraví, dobré nálady a optimismu.
Dagmar Dvořáková, tajemnice
Komise pro občanské záležitosti
Rady města Tišnova
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sdělení zastupitele

Vzpomínka na Jiřího Blahu
Jan Křehlík, Zelení Tišnov

Dne 18. ledna jsme se navždy rozloučili s naším podporovatelem, kamarádem,
milým a férovým chlapem Jiřím Blahou,
aktivním občanem v pravém slova smyslu. Sledoval pravidelně jednání zastupitelstva města, četl materiály všech komisí, Rady města i úřední desku. Studoval
do detailů projekty města a výborně se
orientoval v územním plánování. Při tvorbě nového územního plánu byl i veřejným
zástupcem občanů a uplatnil mnoho jejich připomínek. Byl obdařen kritickým
myšlením, díky kterému si vždy vytvořil
vlastní názor a rád se o něj i podělil nejen
v Tišnovských novinách. Svět viděl v souvislostech. Nesnášel nesrovnalosti, zatajování, a pokud cítil, že je něco v nepořádku, tak to dokázal rozkrýt. Byl mu cizí
individualismus a sobectví, pro kolektiv
se dokázal rozdat. Obzvláště citlivý byl

Jiří Blaha 1958–2022.

Foto: Jan Křehlík

na jakékoliv ohrožení demokracie a svobody slova. Ačkoliv pracoval jako dělník,
byl velmi sečtělý a měl hluboké znalosti
historie. Rozuměl lidem, protože sám měl
mnoho odžito, a svoje životní zkušenosti
uměl uplatnit.

Miloval polemiku, pluralitu názorů,
byl velkým znalcem a ctitelem T. G. Masaryka ve smyslu jeho slov „demokracie
je diskuse“. Jeho zanícení pro věc i humor nebyly pro každého. Poukazováním
na jeho svérázný projev byla často odváděna pozornost od obsahu jeho kritických
slov. On sám obdobné komunikační fauly
neužíval, poznal jsem ho jako čestného
a ryzího člověka. Vzpomínám na jeho oblíbené hodnocení lidí, jejichž rozhodnutí
považoval za mylná, že se jedná o „blázny
na svobodě“.
Tento tišnovský patriot z Trnce, milovník a ochránce přírody mně už teď velmi
schází. Jistě by se nyní seznamoval s návrhem 1. změny územního plánu, která se
bude v březnu projednávat.

INZERCE

Město Tišnov
přijme pracovníka/pracovnici na

MĚSTO TIŠNOV

úklid a údržbu veřejného
prostranství – řidiče
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Stručný popis pracovní pozice:
• řidič motorových vozidel (vozidlo
Piaggio, elektromobil Alké a další)
• opravárenské a údržbářské práce
• úklid a údržba veřejných prostranství (udržování
pořádku, sečení, zahradnické práce)
Požadavky:
• Řidičský průkaz sk. B podmínkou, sk. T výhodou
• praxe s křovinořezem
• manuální zručnost, samostatnost, svědomitost
• dobrý zdravotní stav
Stručný životopis předejte na podatelnu MěÚ Tišnov,
nám. Míru 346 (lze i vhodit do schránky na budově)
nebo zasílejte na adresu:
Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov,
případně na e-mail: libuse.suchankova@tisnov.cz
Popis pracovní pozice, požadavky i náležitosti přihlášky
a další informace naleznete na www.tisnov.cz
(„aktuality“ nebo „úřad/informace/volná místa“)

TN 03/2022
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zeptali jsme se zastupitelů

Jakou roli by město Tišnov mělo hrát při výstavbě sítě vysokorychlostního internetu?

 Radmila Zhořová
(zastupitelka města, ČSSD)
Město Tišnov by mělo jednoznačně
podpořit vybudování vysokorychlostní internetové sítě. Dle mého názoru se jedná
o investici do budoucna, která by zvýšila
lukrativnost našeho města, a proto najde-li se investor, který je ochotný město touto technologií vybavit, mělo by být
naše město nápomocné a vstřícné.
Současná doba výrazně přispěla k velkému posunu informačních technologií.
Potřebnost kvalitního internetového
připojení již není pouze nezbytností pro

 Irena Ochrymčuková
(zastupitelka města, KDU-ČSL)
Vysokorychlostní internet je v současné době základním požadavkem digitální
společnosti, zabývá se jím Evropská unie,
vláda republiky, kraje, regiony, města
a obce. Vznikají Akční plány pro urychlení výstavby vysokorychlostních sítí či
Národní plán pro rozvoj gigabitových sítí.
Pořádají se konference, semináře, školení, firmy se předhánějí v nabídkách a reklamách. Podnikatelé v těchto oborech
aktivně investují v ČR do budování infrastruktury, a kde již existuje, ji rozšiřují.
Kromě velkých, celostátních operátorů
fungují projekty s menším okruhem, jak

 Jan Křehlík
(zastupitel města, Zelení Tišnov)
Internet je dnes vnímán jako nezbytná
součást života. Počítá se s tím, že už je dostupný každému a můžeme si přes něj to
či ono vyřídit, např. povinnou distanční výuku nebo práci z domova. Nejlepší technologií pro zajištění rychlého a spolehlivého
internetu je pod zemí uložená optická síť,
je ale poměrně drahé a složité ji vybudovat.
V Česku zajišťují telekomunikační
služby soukromé komerční subjekty, které se řídí legislativním rámcem pro soukromé podnikání. Město pak v praxi čelí
různým až protichůdným výzvám. Musí
14

bezvadné pracovní a podnikatelské zázemí ve formě připojení počítačů, mobilních zařízení a jiné kancelářské techniky.
Mnohé domácnosti disponují moderními
spotřebiči, které pomocí internetu mohou
ovládat na dálku. Dnes již není utopií zapnout aplikací v mobilním telefonu myčku či pračku, zkontrolovat zabezpečení
nemovitosti, zavlažovat zahradu, pohodlně si zatopit a po mrazivém dni přijet
do příjemně vyhřátého domu či bytu.
Sama mám, jako ředitelka velké školy,
za sebou velmi náročné období on-line výuky, kterým se prolínalo zajištění dobrého
technického zázemí pro provoz tak, aby

vyhovovalo vysokým nárokům distanční
výuky v současné moderní době. Do prostředí internetu, a s ním i stále častěji
skloňovaného a využívaného cloudu, se
postupně přesunují mnohé aktivity dnešní moderní školy. Abychom je mohli efektivně využívat, je také nutné kromě jednorázové investice a vybudování kvalitního
internetového zázemí přehodnotit i jednotlivé kapitoly v rozpočtu příspěvkové
organizace, do jejíchž položek by se měla
stabilně zakotvit také částka na pravidelné poplatky související s provozováním
digitálních učebních pomůcek.

je vidět i v Tišnově. Žádná síť nemá monopol. Některé kraje nebo města koupily
páteřní optické trasy, některé mají v majetku metalické cesty. Potřebná je koordinace projektů financovaných z veřejných
prostředků, o složitosti procesu, legislativních změnách, o tempu a bariérách
výstavby sítí a ceně za výkup pozemků
nemluvě. Při zvážení investice je důležité
odhadnout návratnost.
Množství lidí dnes potřebuje pro svou
práci spolehlivý internet, aby mohli pracovat doma. Nejčastěji nejsou v rámci takové seberealizace spokojeni s jeho rychlostí. Pokud přístup k internetu rychlý je,
může to mít kladný vliv na rozvoj ekonomický, a dokonce demografický – v od-

livu a přibývání obyvatel. Při stěhování
do lokality, při koupi nemovitosti nebo
sjednávání nájmu už nepadnou zásadní
otázky ohledně sklípku a půdičky, ale
o takovýchto podmínkách. Vedle vodovodů, kanalizace, elektřiny, plynofikace,
jejichž výkopových tras lze leckdy také
využít.
Snem uživatele je, aby v městském zařízení nebo bytě nalezl bezpečnou přípojku pro data či Wi-Fi, podobnou anténní
nebo kabelové přípojce, a vybral si operátora, kterému by město trasu pronajalo.
Pro majitele nemovitosti je to přípojka
vyvedená k hranici jeho pozemku. Internet je však dobrý sluha, ale zlý pán.

ctít svobodu podnikání. Mělo by dbát
(spolu se stavebním úřadem) o dodržování platné legislativy při výstavbě sítí a tel.
systémů na svém území. Mělo by zajistit
a podporovat nabídku žádaných telekomunikačních služeb občanům i firmám
tak, aby byly široce dostupné, aby byly
poskytované ve vysoké technické kvalitě.
Vedení města na jedné straně postrádá
přímé a účinné páky na ovlivnění nabídky
telekomunikačních služeb, ale na druhé
straně se od něho očekává, že svým občanům dobrý internet „nějak zařídí“.
Co by tedy město mělo dělat? Zajistit
si odborné znalostní zdroje pro posouzení
a rozhodování, co je pro město a občany

dobré a co méně, který trend a technologie
jsou perspektivní, který postup je legální
a který ne. Ujasnit si, kteří operátoři mají
ve městě možnost i zájem působit a jak se
jejich nabídka shoduje či neshoduje s tím,
co město preferuje, jaký mají potenciál investiční výstavby ve městě. S těmito operátory komunikovat podnikatelské možnosti,
slaďovat jejich zájmy se zájmy města, informovat o chystaných stavebních akcích,
nabídnout prostor pro zviditelnění atd.
Recipročně vyžadovat vstřícnost operátorů k zájmům města a občanů. Spolupráce
města s operátory či jejich podpora musí
zůstat v rovině legální směny vzájemných
plnění či poskytnutých výhod.
TN 03/2022
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 Štěpán Pilný
(zastupitel města, ANO)
Pandemie koronaviru nám ukázala,
jak je důležité mít kvalitní, rychlý a dostupný internet. Současně se zvýšily
požadavky zejména na kvalitu připojení,
protože mnoho z nás pracuje z domova.
On-line probíhala nebo probíhá výuka
žáků a více se sledují různé videotéky
a sportovní kanály.

L
 ibuše Čermáková, Jiří Dospíšil,
Tomáš Havlát, Zdeněk Kunický,
Aleš Navrátil, Veronika Pozděnová,
Martin Sebera, Pavla Veselá
Hanusová
(zastupitelé města, spolek MOST)
Vysokorychlostní internet představuje základní infrastrukturu, podobně jako
vodovod, kanalizace, elektrická energie
apod. Covidová pandemie v podobě rostoucího množství online výuky, videokonferencí, homeofficů, ale také sledování
streamů a online hraní dokázala vytížit
stávající sítě na maximum. Vzhledem

Vysokorychlostní internet má velký
potenciál v závislosti na zvyšujícím se
počtu uživatelů v nároku na kvalitní
a rychlejší připojení. Zavádění vysokorychlostního internetu podporuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a dále
např. Český telekomunikační úřad. Proto
by město Tišnov mělo být připraveno podpořit zavádění vysokorychlostního internetu na svém území.

Dle mého názoru je prioritou pokrytí
celého území ve správě města s ohledem
na dostupnost všem občanům.
Důležitá bude ze strany města Tišnova
také ochota spolupracovat při jeho zavádění s cílem uspokojit co největší počet
uživatelů internetu v našem městě za dostupnou cenu.

k trendům bude vysokorychlostní internet stále důležitější občanskou vybaveností každé obce.
Roli města vidíme v podpoře komerčních subjektů ve stavbě vysokorychlostní
infrastruktury a zejména ve snaze koordinovat výstavbu s ostatními investičními akcemi města. Příklad: aktuálně jsou
rozkopané ulice Riegrova a Černohorská,
přičemž město vyzvalo provozovatele vysokorychlostní sítě k možnosti připoložit
chráničky na kabeláž. Zároveň dalším
úkolem obce je zajistit otevřené konkurenční prostředí – to povede i k dobrým
cenám pro koncové uživatele. Dále „do-

nutit“ poskytovatele k zasíťování všech
částí obce, nejen lukrativních sídlišť, ale
i rodinných domů, kde je obecně menší
počet budoucích uživatelů na větší náklady provozovatele. Také se podporou
výstavby sítí zbavíme historických a nevyhovujících „převěsů“, tedy kabeláže
umístěné na sloupech.
Rychlý internet bude dalším motorem
české ekonomiky a je klíčem ke správnému fungování měst i obcí v ČR. Potažmo
i k možnosti digitalizace a vytváření tzv.
„chytrých měst”. A Tišnov se k tomuto
trendu hlásí.

INZERCE
	Karel Pavlíček, kamenické práce, tel. 604 310 243.
	HODINOVÝ MANŽEL pro Tišnov a okolí. Nabízím občanům různé práce při údržbě bytu, domu a zahrady.
Tom Vacek, mob. 602 754 930, email: t-yacht@t-yacht.cz.
	Malířské a natěračské práce. Chcete nově vymalovat,
tapetovat, natřít cokoliv? My to umíme! Kvalitně, rychle,
čistě a za rozumnou cenu. Vlastimil Štěpánek 608 327 939.
	Elektrikář – nové elektroinstalace, opravy, rekonstrukce, revize. Tel. 797 676 748.
	Hledám byt v Tišnově, dispozice 2+kk, 2+1 nebo 3+1.
Děkuji. Tel. 605 022 928.
	Koupě obrazů Josefa Jambora – obdivovatel malíře Josefa Jambora by rád zakoupil jeho obrazy. Pokud doma takovýto obraz máte, prosím, kontaktujte
mne na: tellerm@centrum.cz nebo telefonicky či SMS
na 736 490 613. Velice děkuji za Vaši nabídku. Obrazy
zůstanou ve sbírce v Jamborově působišti zde na Tišnovsku.
TN 03/2022

	Koupím vojenské německé trofejní předměty z 2. sv.
války (helmy, bodáky, vyznamenání, dalekohledy, tlumoky, originální knihy z období protektorátu atd.). Kontakt:
723 539 270.
 tavební firma hledá zaměstnance na pozici stavebS
ního dělníka z Tišnova nebo okolí. Vítána kvalifikace
práce s kamenem, montáž gabionů, montáž bednění
a výztuže. Zajistíme dopravu z místa bydliště na stavbu. Kontakt na stavbyvedoucího: Antonín Vašíček, mob.
723 090 932.
 irma ZOKO, spol. s r. o., se sídlem v Lomničce přiF
jme zaměstnance na pozice: obráběč kovů, pracovník
montáže, uklízečka. Tel. 724 243 218.
 klidová firma poptává uklízečku do nemocnice TišÚ
nov na DPP nebo HPP. Směny po–pá 6.00–15.00, so+ne
6.00–13.00. Mzda od 100 Kč/hod. Kontakt: 739 322 637.
	Zaměstnání, brigádu najdete na www.PraceTisnov.cz.
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podnikatelský servis

Kurz, který vás naučí podnikat
Libuše Beranová, MAS Brána Vysočiny; Aleš Navrátil, místostarosta

Místní akční skupina Brána Vysočiny a město Tišnov ve spolupráci s projektem Podnikni to! spouští bezplatný
kurz pro své občany. Je určen těm, kteří mají v hlavě podnikatelský nápad,
ale nevědí, jak ho zrealizovat, podnikatelům, kteří hledají novou inspiraci
a jistotu při zavádění nových produktů,
nebo zájemcům, které podnikání láká,
ale konkrétní nápad ještě hledají.
Pět setkání v pěti týdnech vás naučí,
jak systematicky krok po kroku hledat
a najít funkční nápad, otestovat jej, ověřit jeho potenciál a nastartovat finančně
udržitelný projekt.
Získáte obecné know-how, které už
vám nikdo nevezme, a nápady ve vaší
hlavě získají reálné obrysy. S minimem
rizika a finančních investic.
Nezáleží na tom, jestli je vaším snem
mít menší lokální firmu, přivydělat si
vlastním projektem při zaměstnání nebo
vybudovat mezinárodní firmu. Na kon-

ci kurzu budete mít smysluplný projekt
a hlavně plán, jak jej úspěšně rozjet.
Naše absolventka Iveta shrnuje: „Během kurzu se mi otevřely oči – získala jsem
spoustu inspirace a cenných rad. Zase mi
svitla naděje na podnikatelský úspěch. Potvrdilo se mi, že když člověk chce a nepřestává hledat nové cesty, úspěch se dostaví.
Poznala jsem inspirativní prostředí plné
různých životních příběhů, které spojuje touha po vybudování něčeho vlastního, na co
může být člověk pyšný. Na základě podnětů
od zkušených lektorů jsem se mohla podívat
na své dosavadní podnikatelské kroky zase
z jiného úhlu, který přinesl nové podněty.“
Provázet vás bude zkušený podnikatel.
Díky jeho vedení a letitým zkušenostem se
můžete vyhnout největším začátečnickým
chybám a budete mít dost prostoru svůj
projekt dobře nasměrovat. Inspirací budou
bezpochyby i ostatní účastníci.
Kurz je určený pro občany města i okolních obcí, zaměstnané, studenty i mamin-

ky na mateřské. Skládá se z pěti setkání,
která budou probíhat jednou týdně vždy
v úterý. První workshop odstartuje v úterý
22. března 2022 v 17.30 ve Velkém sále
MěKS, Mlýnská 152. Účast je díky podpoře
MAS Brána Vysočiny zdarma. Zájemci se
mohou hlásit na webu podniknito.cz na podstránce Podnikni to! v Tišnově nebo napsat
na e-mail platenikova@podniknito.cz.
Informace o kurzu Podnikni to!:
• kurz je určen pro všechny občany města a okolních obcí
• úvodní workshop začíná 22. března
2022 v 17.30
• kurz proběhne v prostorách Velký sál
MěKS, Mlýnská 152, Tišnov.
• celkem je připraveno pět tematických
setkání, vždy v úterý 17.30–19.30
• kurz vede zkušený podnikatel a zakladatel Podnikni to! Jakub Tížek
Neváhejte a přijďte nastartovat Vaše
podnikání!

INZERCE
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Na návštěvě

V Pivovaru Květnice ctí tradici do detailů
Zlata Ptáčková

Žádné speciální vzdělání Miloslav Polák neměl. Stačilo nadšení zkusit si doma
uvařit své vlastní pivo. Postupně byl jeho
pěnivý mok lepší a lepší, kamarádům
chutnal. „Po zhruba pěti šesti letech tohoto režimu jsem si řekl, že by nebylo
špatné dělat v životě něco kreativnějšího,
než je práce v oblasti informačních technologií. Tak jsem dostal bláznivý nápad,
že bych si mohl založit minipivovar,“ zavzpomínal na začátky svého podnikání
Miloslav Polák, sládek a majitel Pivovaru Květnice.
V době nastupujícího boomu minipivovarů přemýšlel, jak to udělat. Vzal si
úvěr, nakoupil technologii a pronajal si
prostor v budově bývalé sauny, v těsné
blízkosti letního kina. „Začal jsem vařit.
Byl to velmi naivní vstup do poměrně
hodně složitého procesu, ale nakonec se
díky různým kamarádům a díky samostudiu podařilo, že firma funguje a pivo
lidem chutná.“
Pivovar Květnice pod Klucaninou
Firma jako taková byla oficiálně zapsána v rejstříku na podzim 2015. První pivo
z Pivovaru Květnice, které se paradoxně
vaří pod kopcem Klucanina, lidé ochutnali na začátku prázdnin roku 2016. Zpočátku nebylo kapacitně možné vařit více
než dva druhy piva – světlou a polotmavou jedenáctku, případně k tomu spodně
kvašený speciál. Následná finanční injekce už umožnila rozšířit provoz o další
tanky a tím rozšířit sortiment.
„Snažíme se dělat piva tak, aby byla
čistě z přírodních surovin, tedy voda,
slad, chmel, kvasnice. Nic nepřidáváme,
nic nešidíme. Dodržujeme tradiční výrobu českého piva, a dokonce i technologie, kterou tu máme, probíhá kvašením
na otevřených spilkách. To se dnes už
moc nevidí. I menší pivovary totiž vyrábí přes cyklindrokónické tanky. My je
máme pouze pro svrchně kvašená piva,“
konstatuje Miloslav Polák.
Slady kupuje od firmy Bernard, ve sladovně v Rajhradě. Další, například
karamelizovaný, vídeňský či mnichovský slad si nechává dovážet přes jednu
pražskou firmu. Co se týče chmelu, v pivovaru upřednostňují produkci ze žateckých chmelů včetně známého ČerveňáTN 03/2022

protože ji prostě lidé chtějí. I dvanáctka
je celoročně, čímž se nám ten základní
sortiment docela rozšířil.“

Miloslav Polák při vaření piva.

ku. Ve skladu však nechybí ani chmele
z Ameriky, Nového Zélandu nebo Austrálie, ze kterých vaří piva zejména amerického stylu. „Mysleli jsme si, že budeme
mít stálou produkci jedenáctek a budeme
střídat desítku s dvanáctkou, podle toho,
jestli je sezona, nebo není. Nakonec to
dopadlo, že i v zimě desítku musíme mít,

Šest druhů piv a speciály
V současné době má Pivovar Květnice
ve stálé nabídce šest druhů piv s tím, že
v průběhu roku ji doplňují o různé speciály. „Čím silnější pivo, tím déle je potřeba,
aby zrálo v tancích. Dá se říct, že desítka
trvá měsíc, jedenáctka o týden déle a dvanáctka tam je skoro dvojnásobek. Silnější
piva mohou ležet i déle,“ prozradil sládek
s tím, že zákazník si může pivo vychutnat
točené v několika restauracích v Tišnově
a jeho okolí a také v Brně anebo zakoupit
v pivotékách a prodejnách v plastových či
skleněných lahvích. Pivo je též stáčeno
do malých i velkých sudů.
Pivovar Květnice se za bezmála šest
let fungování rozrostl, stále ale zůstává
podle slov Miloslava Poláka malým, spíše rodinným podnikem. Na jeho provozu
se oficiálně podílí dva stálí zaměstnanci,
další dva vypomáhají ve svém volném
čase. „Covid nám hodně ztížil rozvoj.
Poslední rozšíření ležácké kapacity proběhlo těsně předtím, než nastoupila první
vlna. Momentálně máme nějakou rezervu
kapacity, chceme ji do budoucna využít
na sto procent. A budeme rádi, pokud se
firma rozroste o další zaměstnance.“
Foto: Zlata Ptáčková
Změna: V šestém čísle Tišnovských novin se vydáme na návštěvu do Květinové
zahrady Planté v Předklášteří. Původně
byla avizována návštěva u Villa Flora.

reportáž najdete
na Tišnovské televizi

Slad a chmel na výrobu piva.

Kvašení na spilce.
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Dát životu smysl
Hana Strelowová, Nikol Došková, Tereza Lajcmanová

Střední škola a základní škola Tišnov
nabízí učební obor ošetřovatel, který absolventy připraví k výkonu práce zdravotnického pracovníka. Je zaměřený na kompletní péči o nemocné a handicapované
klienty. Poskytuje odborné znalosti všem
dívkám a chlapcům, kteří mají rádi lidi,
chtějí jim pomáhat a starat se o ně.
V letošním školním roce do 1. ročníku
nastoupila Nikol Došková a Tereza Lajcmanová, se kterými je vedený následující
rozhovor:
Proč jste se rozhodly stát ošetřovatelkami?
Nikol: Protože chci pomáhat lidem a starat se o nemocné a protože se mi líbí lékařské vybavení.
Tereza: Baví mě práce s lidmi a mám i nějaké zkušenosti. Starala jsem se o nemocnou babičku a často hlídám malé děti
své sestry.
Co vás ve škole nejvíc baví?
Nikol: Asi všechno, ale nejvíce odborný

výcvik a také to, že jsou učitelé laskaví
a vstřícní.
Tereza: Mě nejvíce baví odborné předměty, hlavně somatologie.
Je něco, co vás překvapilo?
Nikol: To, že výuka začíná už v sedm hodin, a to, že jsou učitelé hodní a snaží se
nám pomáhat.
Tereza: Ani ne.
Jste dobrý kolektiv?
Nikol: Určitě ano. Už od začátku školního
roku jsme hodně dobrá parta.
Tereza: Podle mě ano. Občas probíhají neshody, ale jinak jsme dobrá parta.
Co děláte ve volném čase?
Nikol: Já navštěvuji v Tišnově klub Čas,
a když přijdu domů, chodím ven se svým
psem nebo si pustím nějaký dobrý film.
Také ráda sleduji seriály ze zdravotnického prostředí.
Tereza: Já většinu času čtu a poslouchám
hudbu.

Dveře dokořán
Dana Staňková

Blíží se čas zápisů do základních škol.
I ta naše základní škola pořádá zápis pro
děti. Dovolte mi, abych Vám ji představila. Z pohledu zákona jsme běžná základní
škola. Vysvědčení našich žáků má stejnou
hodnotu jako jiné. I naši žáci po úspěšném
absolvování deváté třídy získávají doložku o základním vzdělání úplně stejně jako
jejich vrstevníci z ostatních škol. Další
vzdělávání absolventů může pokračovat
jakýmkoliv směrem. To, co je na nás jiného, je malý kolektiv žáků ve třídách,
přítomnost speciálních pedagogů.
Naším cílem je co největší míra samostatnosti žáků, co největší příprava
na praktický život a schopnost orientovat
se ve společnosti. Najít své místo v životě
a uplatnit se v dospělosti na trhu práce.
Toto vše odráží i název našeho vzdělávacího programu, který nese název „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“.
Abychom toho úspěchu dosáhli, pracuje18

me všichni, nejvíce však naši žáci. Ne vždy
je jim osud kladně nakloněn a do života
jim klade překážky. Někdy malé, někdy
velké. A tyto překážky pomáháme různými způsoby našim žákům překonávat.
A pomocníky dětí jsme právě my, dospělí,
kteří jim překážky z cesty neodstraňují,
ale učí je s nimi bojovat a překonávat je.
Neocenitelnými pomocníky jsou i spolužáci a kamarádi, protože mají stejný cíl,
většinou i podobné potíže a mohou se tak
vzájemně motivovat k dosažení cíle. Naučit se něco nového. Překonat překážku
a pokračovat směrem vzhůru. I učitelé se
neustále učí, proto je výuka v naší škole
obohacena prvky canisterapie, strukturovaným či zážitkovým učením nebo prvky
různých směrů vzdělávání. Společná je
ale vždy názornost a propojení s praktickou zkušeností ze života žáků.
Pokud jsem Vás textem zaujala, můžete si kdykoliv domluvit návštěvu a přijít

Proč právě Tišnov?
Nikol: Měla jsem na výběr Brno nebo Tišnov a nakonec jsem zvolila právě Tišnov.
Sice mám složitější dojíždění, ale vybrala
jsem si dobře. Jsem tady moc spokojená!
Tereza: Já jsem také měla na výběr ze dvou
škol, Tišnov a Brno. V Brně bych měla
složitější dojíždění, takže jsem se rozhodla pro Tišnov, je to pro mě blíž a hlavně
mi školu doporučila sestra, která sem pár
měsíců chodila. Jsem ráda, že jsem si školu vybrala, jsem velmi spokojená.
Jsme rádi, že se děvčatům u nás ve škole líbí. Možná se právě s nimi za pár let
setkáte v některém zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb, kde
vám poskytnou tu nejlepší péči.
Kromě oboru ošetřovatel nabízí škola studium oborů opravář zemědělských
strojů, mechanik opravář motorových vozidel (automechanik) a nově i elektromechanik pro zařízení a přístroje.

se k nám podívat. Dveře jsou otevřeny
všem. Nejen prvňáčkům. Je možný přestup žáků do jakéhokoliv ročníku. Termín
zápisu ředitel školy stanovil na 27. dubna 2022. Vzděláváme žáky s již diagnostikovaným obtížemi, na základě doporučení PPP nebo SPC. Proto je dobré při
návštěvě a informacích o možném nástupu přinést dokumenty podstatné pro
vzdělávání Vašeho dítěte. Více informací
můžete získat na tel. čísle 725 557 648
u Mgr. Dany Staňkové.
Naše velká sestra, střední škola, přijímá přihlášky do 1. března 2022. SŠ a ZŠ
Tišnov ve školním roce 2022/2023 otevírá učební obory: opravář zemědělských
strojů, mechanik opravář motorových
vozidel, elektromechanik pro zařízení
a přístroje a ošetřovatel–ošetřovatelka
se zaměřením na sociální služby a zdravotnictví. Všechny obory jsou zakončené
závěrečnou učňovskou zkouškou.
Zájemci o studium, kteří už mají výuční list nebo ukončili poslední ročník
maturitního oboru, mají možnost rozšířit
své vzdělání formou ročního zkráceného
studia oborů všech uvedených oborů.
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Co nového na Fortice
Jiří Prášek

Naše střední škola zaměřená na cestovní ruch a gastronomii má za sebou
první pololetí dalšího školního roku.
Pro žáky ve čtvrtém ročníku je výhled jasný. Praktické maturity v dubnu, písemné a ústní zkoušky v květnu.
Krátce po nich pak obdrží tolik vysněné
vysvědčení dospělosti a hurá do života
a velkého světa plného možností a příležitostí. Popřejme jim hodně štěstí
a pevné nervy.
A co nižší ročníky? Kromě školy a učení je čeká mnoho akcí. A kurzů. Soutěže.
Exkurze.
Začínáme již koncem ledna a v únoru.
To na naší škole probíhá jazyková soutěž
z anglického a francouzského jazyka.
V březnu čeká zájemce studijní cesta
do Paříže a na několik tříd beseda se zástupci organizace Amnesty International.
O měsíc později, v dubnu, pojedou
první ročníky navštívit Památník Velké
Moravy a pro přihlášené žáky začínají

kurzy carvingu – vyřezávané zeleniny
a ovoce – a sommelierský kurz – znalosti
o víně. A pro již zmíněné čtvrťáky týden
praktických maturitních zkoušek z oboru
gastronomie nebo cestovní ruch.
Máme tu květen, měsíc, na který čtvrťáci čtyři roky trénovali. Týden didaktických testů, dva týdny příprav na finále
– ústní maturitní zkoušky a finále…
A je tu červen. Asi nejoblíbenější měsíc u žáků. Je, kromě uzavírání známek,
věnovaný exkurzím, poznávání a cestování. Vždyť naše škola se na cestovní
ruch zaměřuje.
Tak první a druhé ročníky čekají cesty
za krásami naší vlasti. Třeťáci se na několik dní podívají do Českého ráje. A ještě jeden kurz – baristický – vše o kávě.
Nesmíme zapomenout na každoroční
velkou akci, která se těší velké popularitě – poznávací cesta po jižní Francii,
Azurovém pobřeží a úžasnými scenériemi
a památkami Středomoří.

Jak to jen podmínky dovolí, čekají
nižší ročníky další exkurze a přednášky.
Jen namátkou – exkurze do moravských
pivovarů pro druhé a třetí ročníky, do vinných sklepů pro třetí ročníky.
A pak je tu Praha – druháci se podívají
do Národního muzea na výstavu „Zázraky
evoluce“, prváci si prohlédnou interiéry
Pražského hradu, druháky čeká Praha
v době národního obrození a pro ty o rok
starší pak zajímavé kavárny, slavné restaurace a místa, kudy kráčela městem historie.
A ještě něco na léto. Pokud budou mít
žáci zájem, začíná spolupráce naší školy s CK Blue Style Brno, která jim nabízí
možnost pracovat jako animátoři ve středomořských letoviscích.
Tak ať všem žákům svítí na cestu
slunce, ať se jim kurzy povedou a všechny zkoušky dopadnou tak, jak si přejí.
A všem příjemnou zimu a krásné jaro.

Montessori škola už i v Nedvědici
Michal Klaška, Jana Mokrá

Zájem o alternativní vzdělávání v posledních letech setrvale roste nejen
ve velkých městech, ale i menších obcích.
Tišnovská škola ZaHRAda je toho skvělým příkladem. A protože poptávka po zapsání dětí je vyšší než počet volných míst,
vzniká v nedaleké Nedvědici nová třída
ZŠ ZaHRAda s názvem Jasan! V roce
2022/23 bude mít kapacitu šestnáct dětí
a jste srdečně zváni, abyste se v průběhu
února a března přišli podívat na dny otevřených dveří nebo dny nanečisto. Celý
příběh nedvědického Jasanu probereme
s Janou Mokrou, průvodkyní třídy.
Jano, co pro Vás vlastně škola znamená?
Škola je místo, které nás po mnoho let
formuje a zanechává v nás vzpomínky,
pocity, příležitosti, ale i strachy. Proto
by měla být místem, které máme rádi,
kde máme prostor růst a rozvíjet se bez
předsudků a přehnaného hodnocení. Jako
TN 03/2022

rodič a pedagog jsem nesmírně šťastná
za to, že v Česku máme možnost volby
hned z několika pedagogických přístupů
a forem vzdělávání.
Alternativní vzdělávání pro Vás byla
jasná volba?
Už na studiích na pedagogické fakultě
jsem věděla, že budu hledat alternativní
formy výuky. Dlouho jsem myslela, že se
moje děti budou vzdělávat doma, brzy jsem
ale pochopila, že je pro nás důležitý komunitní život. Tak vznikla komunitní skupina domškoláků. A pak jsem se dostala
na kurz Montessori pedagogiky. Dostavilo
se několik „Aha!” momentů, nadšení z nových objevů a zároveň smutek, že jsem si
takovou školou ve svém dětství neprošla.

do práce se svými dětmi. Časem se naše
malá skupinka rozrostla, začala mít další požadavky a já chtěla ještě více proniknout do Montessori. Proto jsme se
minulý rok s Jasanem k velké ZaHRAdě
připojili. Získali jsme v Nedvědici do pronájmu budovu bývalého penzionu, dříve
také ateliéru výtvarníka Aloise Lukáška,
kterou nyní přestavujeme na vzdělávací
zařízení. Příští rok budeme moci nabídnout prostor pro seberozvoj dalším deseti
dětem od první do páté třídy.
Co byste tedy vzkázala případným zájemcům z řad rodičů?
Jak se u nás v Jasanu děti učí, je možné si
v průběhu března vyzkoušet dnem „nanečisto“ a pak na dolaďovací schůzce 29. 3.
2022. Těšíme se na vás.

Tento přístup Vás tedy oslovil nejvíce?
Montessori přístup mě začal fascinovat
a neváhala jsem jeho principy aplikovat
19
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Aktuálně z Inspira
Lucie Borková

Putování se skřítkem Hračičkou
Pojeďte si s námi užít opravdovou rodičovskou dovolenou se skřítkem Hračičkou! Provede nás svým kouzelným
světem, ve kterém se stále něco děje
a je v něm plno zajímavých a krásných
míst. Zveme vás na pobyt rodičů s dětmi,
který se uskuteční v rodinném penzionu
nedaleko Kyjova v termínu 5.–10. června
2022. Máme připravený pestrý program
– s malými dětmi budeme cvičit, zpívat
a hrát si. Větší děti k tomu přidají tvoření, společné hry uvnitř i venku, třeba
v blízkém lese. Dospělí si užijí program
se svými dětmi, odpočinou si, zacvičí
nebo vyzkoušejí kooperativní či deskové hry. Rodinný penzion nabízí domácí
kuchyni, letní krytou terasu s grilem,
vybavenou hernu, dětské hřiště, WI-FI
připojení, venkovní bazén a parkoviště.
Pro své ubytování si můžete vybrat pokoj kompletně vybavený (WC, umyvadlo,
sprchový kout, TV), pokoj pouze s umy-

vadlem nebo pokoj se společným sociálním zařízením na patře. Pobyt je vhodný
pro předškolní děti od 0 do 6 let a všechny rodiče či prarodiče. Program a pobyt
pro Vás připravují ve spolupráci Inspiro
a Studánka. Více informací a přihlašování na www.svcinspiro.cz.
Úspěchy v kroužku Bowling
Každý rok naleznete v nabídce kroužků
Inspira i kroužek bowlingu. Jedná se
o oblíbený kroužek, který je veden kvalifikovanou trenérkou ETBF Level 2 a učí
děti technice a hře bowlingu -– jako sportovní disciplíně. Kroužek otevíráme pro
začátečníky i pokročilé hráče. A právě
z pokročilých hráčů se vytvořila skupina
tréninková, jejíž hráči již druhým rokem
trénují dvakrát až třikrát týdně a rozvíjí svoji hru. Letos jsme složili dva týmy,
které se účastní soutěží – jeden tým
máme v juniorské extralize a druhý v juniorské lize. Tyto soutěže jsou týmové,

Letní příměstské tábory
Kateřina Hromčíková

O letních prázdninách jako již tradičně
nabídne rodinné centrum příměstské tábory pro předškolní děti ve věku 4–7 let.
Termíny a témata táborů zveřejníme
na našem webu (www.studanka-tisnov.
cz) a Facebooku v druhé polovině března. Obecně lze říci, že v období od 11. 7.
2022 do 26. 8. 2022 (7 týdnů) proběhne
šest příměstských táborů v šesti týdnech.
Přihlašování bude probíhat výhradně
elektronicky přes studánkový rezervační systém. Rezervace na příměstské
tábory se otevře v pondělí 11. 4. 2022
v 9.00. V následujícím měsíci (do 10. 5.
2022) bude možno rezervace stornovat,
případně si dát „hlídat“ již naplněné tábory
a v případě uvolněného místa se přihlásit.
Poté budou přihlášeným rozeslány mailem
přihlášky a výzva k platbě. Tábory bude
potřeba zaplatit do konce května.
Tábory se uskuteční v prostorách Rodinného centra Studánka, Riegrova 318,
20

Tišnov. K dispozici pro malé táborníky
bude tělocvična, herna a uzavřené hřiště
s herními prvky. Každý tábor má svoje
téma – celotáborovou hru. V rámci tábora
chodí vedoucí s dětmi na vycházky po blízkém okolí, naším cílem je, aby děti trávily
co nejvíce času venku. V rámci programu
dále děti hrají různé námětové či didaktické hry, tvoří a vyrábějí. Ve středu obvykle
děti jdou nebo jedou na celodenní výlet.
Po obědě je vždy čas věnovaný odpočinku. Děti, které usnou, necháváme spát,
zbytek má připraven klidový program.
V rámci zachování individuálního přístupu k dětem má každý příměstský tábor
maximální kapacitu dvanáct dětí, o které
se starají dvě zkušené vedoucí, převážně
s pedagogickým vzděláním.
Program je zajištěn v době od 7.00
do 16.00 hodin. Dítě je potřeba dovést
nejpozději do 8.00 a vyzvednout mezi
15.00 a 16.00. Zajištěna je celodenní stra-

k zápasu musí nastoupit tři hráči. I když
soutěže přerušili kvůli pandemii, tak kluci pilně trénují, účastní se individuálních
turnajů a sklízí úspěchy. Na mistrovství
regionu střední a jižní Morava si v kategorii P165 výborně vedl celkově pátý
Jakub. Nejen že zvítězil v této kategorii,
ale v těžké konkurenci si vybojoval i premiérový start na Mistrovství ČR ABL.
Další úspěchy sbírá Jarda, který ve velké
konkurenci dospělých hráčů dokázal jakožto junior vyhrát turnaj „Silvestrovská
devítka” na herně Bowling Brno. Klukům
blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů
v jejich bowlingové kariéře, vždyť jejich
ambice míří vysoko.
Výzva
Hledáme lektory na letní příměstské tábory, nejlépe z oboru přírodovědného!
Je Ti minimálně 18 let, máš zkušenosti
s pořádáním táborů a baví Tě práce s dětmi školního věku? Nabízíme kreativní
a smysluplnou brigádu v pohodovém
kolektivu. Požadujeme čistý trestní rejstřík, dobrý zdravotní stav, zodpovědnost
a týmového ducha. Pedagogické vzdělání
výhodou. Práce na DPP. Zájemci, pište
na reditelka@svcinspiro.cz.

va (oběd, dvě svačiny) a pitný režim. Cena
tábora je 2 200 Kč (zahrnuje stravu, pitný
režim, materiál, odměny, jízdné a vstupné).
Příměstské tábory jsou určeny
pro děti od čtyř do sedmi let, které mají
zkušenost se „školkovým“ režimem. Prvňáčky bereme pouze v případě, že mají
na táboře mladšího sourozence. Po zkušenostech z loňských let víme, že tříleté
děti tábor ještě nezvládnou, i když třeba
chodí od dvou let do předškolního zařízení. Program na táboře je fyzicky náročný
(dlouhé vycházky, hry v lese), je motivován celotáborovou hrou a není prostor
pro zvládání adaptačních úskalí (dítě nebude ve své školce, budou zde jiné paní
učitelky i děti).
Zvažte, na kolik táborů vaše dítě přihlásíte. Nedoporučujeme přihlašovat děti
na více jak dva tábory, nejlépe ani ne
v týdnech hned po sobě. Motivace účastnit se programu na druhém táboře bývá
z našich zkušeností nízká.
Kontaktní osoba:
Kateřina Hromčíková
studanka.tisnov@gmail.com
777 706 723
TN 03/2022
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Zážitky v knihovně a galerii
Michala Hrbotická, Radka Kaclerová

Vydejte se spolu s námi na dobrodružnou cestu se Čtyřlístkem a přespěte
v knihovně! Těšte se na úplně nové příběhy Čtyřlístku, noční procházku a roboty z tišnovské Kreativní laboratoře!
Před spaním si budeme číst to nejlepší
z českých i zahraničních komiksů.
Chcete s námi nocovat?
1. vyplňte pohádkový kvíz
2. odevzdejte ho nejpozději 18. března
2022 v knihovně
3. akce je vhodná pro děti od 8 do 10 let
Kvíz si můžete stáhnout z webu knihovny
nebo si jej vyzvedněte přímo v dětském
oddělení. Na základě správně vyplněných
kvízů vybereme 15 účastníků, které budeme kontaktovat.
Akci, která je odměnou pro pravidelné
čtenáře tišnovské knihovny, pořádá Klub
dětských knihoven SKIP a Svaz knihovníků a informačních pracovníků České
republiky.
Noc s Andersenem 2022
Zahájení: v pátek 1. dubna v 18 hodin
Ukončení: v sobotu 2. dubna v 9 hodin ráno
Pro děti od 8 do 10 let

Maluj jako Josef Lada
Knihovna vyhlašuje 6. ročník výtvarné
soutěže Vezmi si pastelku, tužku, štětec… Téma letošního ročníku: 135. výročí Josefa Lady.
Vaší fantazii se meze nekladou. Namalujte obrázek, nakreslete komiks nebo
vyrobte něco originálního, a to jakoukoli
technikou! Zapojit se může jednotlivec
i skupina. Vítěze odměníme věcnými dary.
Soutěžit můžete v těchto kategoriích:
• děti z mateřských škol
• děti z 1. stupně základních škol
• děti z 2. stupně základních škol
• veřejnost (středoškoláci, dospělí, senioři)
Na zadní stranu výtvarné práce, prosím, uveďte:
• jméno a příjmení autora (u společné
práce třídu a školu)
• věk (u dětí můžete uvést i ročník MŠ/ZŠ)
• telefonní nebo e-mailový kontakt
Své práce odevzdávejte v Městské knihovně Tišnov nejpozději do 17. června
2022. Osobní odevzdání doporučujeme
domluvit předem – telefonicky na čísle
530 334 017 nebo e-mailem: michala.hrboticka@kulturatisnov.cz. Vítězné práce
budeme vystavovat v knihovně od července do září 2022. Ladovskému tvoření zdar!

Prázdninové artcampy
Pro děti nabízíme opět příměstské tábory
v galerii. Začneme hned jarními prázdninami a nabízíme Ateliér KUK v termínu
7. až 13. března pro děti od 6 do 12 let.
Inspirací bude výstava fotografií Tomáše
Chadima, vyzkoušíte si nejen výtvarné, ale
i fotografické techniky, fotogramy či koláže.
Během letních táborů se budeme inspirovat výstavami pet-artových objektů
Veroniky Richterové v galerii a deníčků
grafika Michala Cihláře v muzeu, které
se věnují cestování do oblastí zemí tropického a subtropického pásu. Rozehrajete možné příběhy a vytvoříte si vlastní
cestovní deníky, objekty z odpadových
materiálů a krátké animované filmy, opět
ve spolupráci se Studiem Scala. Vyzkoušíte si ploškovou 2D animaci a animaci 3D,
čekají vás techniky upcyclingu a tvoření
recyklací použitých materiálů, modelace,
kresba i malba. Tábory budou zakončeny
vernisáží a projekcí vytvořených prací.
Prázdniny v tropech, 4.–8. 7. (6–11 let)
Cesta na safari, 15.–19. 8. (6–11 let)
Pet art tropy, 22.–26. 8. (11–16 let)
Přihlašovat lze na celý týden i jednotlivé
dny. Více na našem webu. Kontakt: galerie@kulturatisnov.cz, tel. 730 167 598.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V PODPALUBÍ
Martina Kulišová

Zima je sice ještě v plném proudu, ale v dětské skupině Lokomoce Tišnov již plánujeme program na letní prázdniny. Kromě
dětí navštěvujících naši dětskou skupinu po čas roku bychom
rádi nabídli volná místa také dětem externím. A jelikož jsme
V podpalubí, tak nebudeme trávit léto jinak než v námořnickém
a pirátském stylu. Na děti bude čekat spousta pohybových aktivit
a her, vycházky do přírody, tvořivé činnosti či dovádění v našem
úžasném prolézacím chachaboxu.
Námořnické léto V PODPALUBÍ
• Počet dětí v jedné skupině 10
• Věk 3–6 let (pouze předškolní děti)
• Cena 2 200 Kč za týden (5 dní docházky) včetně stravy (2 svačiny, oběd, pitný režim)
• Provoz 7–17 hod.
TN 03/2022

• Termíny:
11.–15. 7. 2022
18.–22. 7. 2022
25.–29. 7. 2022
1.–5. 8. 2022
8.–12. 8. 2022
15.–19. 8. 2022
Dítě je možné přihlásit
i na více termínů.
Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle 733 436 872 nebo e-mailem
na detskaskupina@lokomoce.eu.
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Manželství očima dětí aneb jak to celé dopadlo
Radka Štěpanovská

V minulém čísle Tišnovských novin
jsme čtenáře informovali o aktivitách
v rámci Národního týdne manželství,
který letos proběhl od 14. do 20. února.
Oslovili jsme rodiny z Tišnovska a požádali je, aby svým dětem položily několik
otázek týkajících se manželství. Sešlo se
přes padesát odpovědí. A co nás zaujalo?
Lásku mezi rodiči děti vnímají především podle toho, co vidí kolem sebe.
Nápadně často se v odpovědích objevuje,
že lásku mezi tátou a mámou děti poznají
podle toho, že se rodiče objímají a pusinkují, že jsou k sobě milí a hodně si povídají. Takže vřelost je zásadní, aby byly
pro děti vztahy dobře čitelné.
Cenná je i zpětná vazba od maminek.
Oceňovaly zajímavý námět pro rozhovor s dítětem a dodávaly, že by je jinak
nenapadlo o manželství s dětmi mluvit.

Ukázalo se také, že ochota dětí zabývat
se otázkami ohledně manželství končí
kolem jejich dvanáctého roku věku. Je
důležité nepropásnout šanci.
Pojem manželství je pro děti ve věku,
kdy jsou ochotny si o něm ještě povídat,
poněkud abstraktní. Děti se shodly téměř
jednomyslně, že rodiče jsou spolu proto,
že se mají rádi. Smysl manželství vidí
děti nejčastěji v tom, aby byla svatba,
aby rodiče měli děti a aby všichni měli
stejné příjmení. Je na nás rodičích, abychom jim povědomí o manželství doplnili
také o důvěru, intimitu a péči o vztah.
Zrcadlo rodičům nastavily děti v odpovědích na otázku, čím udělá tatínek
mamince a maminka tatínkovi radost.
Podle dětí jsou to nejčastěji dárky, květiny, pomoc v domácnosti, dobré jídlo,
pusa a objetí. A tím nám vlastně děti
daly jednoduchý návod na spokojené
manželství.

Takže shrnuto. Pokud chcete, aby dítě
cítilo, že se rodiče mají rádi, a zažívalo
tak pocity přijetí, bezpečí a štěstí, tak se
pusinkujte, objímejte a povídejte si. Pomáhejte si a dávejte si dárky. Až tak je
to jednoduché. A kdybyste nevěděli, tak
vaše děti vám určitě poradí. Jsou to skvělí pozorovatelé.

Autorem kresby je Terezie Kurdiovská.

Loučení s dobrovolnicemi
Viktorie Šťastná

Po roce se dobrovolnice, které jsme
loni v únoru přivítali v Tišnově, loučí.
Jejich pobyt ve škole ZaHRAda, ve škole
CoLibri a v lesním rodinném klubu Kalužníček končí. Na jejich místa přijedou
dobrovolníci noví. Zažili jsme společně
mnoho dobrodružství, poznání, nových
zkušeností a často jsme překonávali svoje hranice a omezení.
Poslední společnou akcí byla 14. ledna minikonference, s cílem podělit se
o zkušenosti nejen z aktivit ve školách,
ale i o zážitky a realizované nápady během celého pobytu. Omezení způsobená
kovidovou situací nám umožnila pouze
komorní setkání. Atmosféra byla příjemná, naplněná přátelstvím, příběhy, smíchem i hudbou.
Fani z Řecka se podělila o prezentaci
fotografií ukazujících, jak moc se jí změnil život, kolik nových věcí zažila, naučila
se a kolikrát překonala sama sebe. Angela ze Španělska vytvořila video z roku
22

stráveného v Tišnově. Nono, také ze
Španělska, sdílela své koláže, vytvářené během těžkých i krásných okamžiků
v Tišnově. Nono společně s Afroditi (další
řecká dobrovolnice, která zůstává v Tišnově do června) představily knihu vzpomínek, do které budou ony i následující
dobrovolníci psát své příběhy, informace, tipy pro další dobrovolníky. Kniha je
v domě, kde dobrovolníci bydlí.
Na závěr polská dobrovolnice Ola zazpívala svou píseň „Hotel Tišnov“: o lásce, kterou mají všechny dobrovolnice
ke svému dočasnému domovu v Tišnově,
o vzpomínkách, které je budou provázet,
a o skvělých přátelích, které zde získaly. 25. ledna se v kavárně Coffein konal
koncert této dobrovolnice a písničkářky.
Rozloučila se tak dočasně s Tišnovskem,
než se sem opět vrátí, zahraje a zazpívá.
Konference i koncert byly milou tečkou
za ročním pobytem našich dobrovolnic.
Kromě loučení to byla také možnost při-

vítat dobrovolnice nové, Laiu a Hulyu!
A očekáváme příjezd dalších dobrovolníků během následujících měsíců.
Pro dobrovolníky hledáme možnost dalšího ubytování. Pokud byste nám chtěli nabídnout bydlení nebo máte zájem se o projektu ESC dozvědět víc, pište na: viktorie.
stastna@spolekhnizdo.cz.
Projekt „Dobrovolníci v inovativním vzdělávání
na Tišnovsku“ je realizován za podpory Evropského sboru solidarity. Projekt ESC v Lesním rodinném klubu Kalužníček realizuje spolek Za sebevědomé Tišnovsko.

TN 03/2022
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Umění je pěkná dřina

S operní pěvkyní Ladou Bočkovou o cestě hudby i víře v sama sebe
Vladimír Vecheta

Sopranistka Lada Bočková (*1991, Žďárec), absolventka Konzervatoře a JAMU
v Brně a řady mistrovských kurzů u renomovaných pěvců. Dva roky členka operního studia v Teatro Lirico v italském Spoletu, od sezony 20/21 členka operního
souboru Theater Bonn v Německu. Hostující sólistka Národního divadla v Brně
a Slovenského národního divadla v Bratislavě. Je laureátkou řady mezinárodních
soutěží a pravidelně vystupuje na prestižních festivalech.
Jak se rodí hvězda
Milá slečno Lado, mistr Plácido Domingo o Vás řekl České televizi: „Je skvělá, je to živel, je to skutečná umělkyně,
můžete na ni být hrdí.“ Jak Vašim uším
znějí taková slova chvály navíc z úst
světově proslulé operní superstar?
Jeho slova mě samozřejmě velmi potěšila
a povzbudila. Plácido je obrovská osobnost a setkání s ním, potažmo celá účast
v jeho pěvecké soutěži Operalia, byla pro
moji nadcházející kariéru velmi důležitá.
Dlouho jsem hledal vhodnou nit pro
začátek našeho rozhovoru, a impuls
od světového umělce mi pomohl tuto literární „výšivku“ začít. Který okamžik
pošťouchl Vás na cestu operní sólistky?
U mě to přicházelo velmi pozvolna. Nebylo to tak, že by to byl odmala můj sen.
Když jsme do tématu Vaší umělecké
kariéry skočili rovnýma nohama, je
vhodný okamžik doplnit, že jste původem tady „od nás“, z Tišnovska. Kde
absolvovala své první pěvecké krůčky
dnešní slavná sólistka?
Ty úplně první již jako dítě v amatérském
chrámovém sboru ve Žďárci, který vedla
moje teta Miluška. Ona sice není profesionální hudebník, ale má skvělý hudební sluch a nadšení, kterým dokázala
ke sborovému zpěvu nadchnout spoustu
mladých lidí i z okolních vesnic. Během
tohoto období se mě moji rodiče asi dva
roky snažili přihlásit do ZUŠ v Tišnově.
Avšak na sólový zpěv tam pro mě nikdy
bohužel nebylo místo. Potom se už rozhodli neztrácet čas, a i přes svou pracovTN 03/2022

Lada Bočková.

ní vytíženost se rozhodli vozit mě jednou
týdně na hodinu zpěvu do Brna.
Talent je dědictví po předcích, nebo
dar od Boha. Sama v jiných rozhovorech zmiňujete, že se hudebnímu umění
ve Vaší rodině profesionálně nikdo nevěnuje. Kdo ve Vás objevil a rozvinul lásku
ke zpěvu a hloubku Vašeho talentu?
Byli to právě moji rodiče, Vít a Naděžda
Bočkovi, kteří i přes to, že s hudbou neměli nic společného, byli vnímaví a věřili, že jakýkoliv dar a nadání, kterému se
člověku dostane, je potřeba rozvíjet. A to
neplatilo jen o mně. Vyrůstala jsem spolu
se čtyřmi sestrami a každá z nás je talentovaná jiným směrem. Tedy proto když si
rodiče začali všímat, že mám hezký hlas
a hudební sluch, rozhodli se, že mě přihlásí do ZUŠ na obor klasický zpěv. Tedy
nebylo to tak, že by impuls přišel ode mě,
nebo jak vypráví spousta kolegů z oboru,
že viděli jako dítě operu a zamilovali se
do ní. Bylo mi jedenáct let, na základce
jsme poslouchali Green Day a Madonnu.
Na vesnici jsem s operou vůbec nepřišla
do styku a pamatuji se, že když jsme jednou se školou byli v divadle na Donu Giovannim, snad jsem tam dokonce i usnula.
Zlom přišel až v momentě, kdy jsem se
dostala ke svojí první profesorce zpěvu,
Sylvii Kodetové.
Měla jste tedy inspiraci a vzor, když
jste s pěveckou dráhou začínala?

Velkou inspirací pro mě byla právě Sylvia. Bývalá sólistka ND Praha a Brno.
Byla noblesní, usměvavá a vždy upravená dáma, chcete-li, operní diva. Předzpívala jsem jí a ona ve mně uviděla velký
potenciál. Bylo to uprostřed semestru,
a na uměleckou školu, kde učila, jsem
mohla nastoupit až za půl roku. Nabídla tedy mým rodičům, že mě zatím bude
vyučovat soukromě. Ona pro mě byla naprosto fascinující osobnost, která mi otevřela dveře do uměleckého světa. Její byt
vypadal jako divadelní šatna, plná fotek,
rekvizit, klavírních výtahů z oper a všemožných jiných vzpomínek nasbíraných
za její celoživotní operní kariéru. Sylvia
byla velmi pozornou pedagožkou a o umění a divadle dokázala mluvit tak zaníceně,
že mě do tohoto světa brzy vtáhla.
Kdo se nejvíce podepsal na Vaší životní
kariéře?
To je těžké říct. Já měla velké štěstí,
že jsem během svých studií vždy potkala
důležitého člověka ve správný okamžik.
Ať už se to týkalo rozhodování, kterým
směrem se vydat, pěvecké techniky etc.
Myslím si, že velmi důležité je věřit v sebe
sama a svojí intuici. Nenechat se ničím
strhnout a jít si za svým cílem. Vědět, kdy
odejít a kdy se posunout dál. Když jsem
před pár lety vystupovala na festivalu
v Číně, potkala jsem tam italského dirigenta, který mi řekl, že když nebudu věřit
v sebe sama já, tak kdo jiný by měl? A tím
se řídím. Umělecká cesta není lehká a nemusí ve vás věřit spousta lidí, že se vám
podaří udělat kariéru. Někdy to může být
jenom jeden člověk, právě vy sám.
Operní krůčky a skoky
Je to pět let, co jste opustila školní lavice JAMU. Předtím jste trávila studijní čas na brněnské konzervatoři. Jaké
jsou Vaše vzpomínky? Kteří učitelé
Vás vedli a ovlivnili na Vaší cestě?
Konzervatoř pro mě byla ještě pořád
takový přechod. Svým zaměřením je to
umělecká škola, kde má člověk mnohem více volnosti, než by měl patrně
na jiné střední škole technického rázu.
Ta opravdu tvrdá práce a potažmo uvě23

náš rozhovor

divadle, a studenti na ni ještě musí dělat konkurz. Tyto zkušenosti jsou z mého
studia nejcennější.

Představení Popelky v Theater Bonn.

domění si, že se zpěvem chci živit, přišly
až na JAMU. Tam jsem se zprvu dostala
k profesorce, která ve mě nevěřila, nevěnovala se mi a zcela otevřeně se mnou
nepočítala ani na magisterské studium.
Musela jsem vzít štěstí do vlastních rukou, a požádala jsem o přestup k Natálii
Romanové, klíčové profesorce mých akademických studií. Od ní jsem se naučila
zpívat tak, abych měla možnost uspět
v zahraničí. Po škole jsem vyhrála soutěž
v italském Spoletu a nabídli mi dvouleté
angažmá v operním studiu. To znamená,
že zpíváte v divadle, ale máte možnost se
pořád pěvecky zdokonalovat na kurzech
u významných zpěváků. Tímto způsobem
jsem dostala možnost rozvinout základ,
co jsem měla z JAMU.
Co nějací zajímaví spolužáci? Potkáváte se s některými v uměleckém světě?
Ano, potkávám, především s muzikanty,
kteří hrají v různých orchestrech. Občas i s herci, kteří se mnou byli ve třídě
na konzervatoři. Vždy mě to velmi potěší.
Máte, na odlehčení, v paměti nějaký
hezký školní úlet nebo trapas?
To víte, že ano. Ani nevím, který bych vám
řekla dříve. Měla jsem na konzervatoři
nejlepší kamarádku, také zpěvačku, sopranistku jako já. Je z jižní Moravy a také
velmi veselé povahy. Nenapadlo nás nic
jiného než jít večer před maturitou ze
zpěvu na večírek. Odtud jsme šly rovnou
do školy a ona ráno před zkouškou zazpívala malé „g“. Vám to asi moc neřekne,
ale to je hodně, hodně nízko a se zpěvem
u ženského vysokého hlasu to nemá nic
společného. Nakonec jsme ale obě dosta24
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ly za jedna a naší paní profesorce jsme to
přiznaly až po letech. Řekla nám jenom:
„Vy komety, já to věděla!“ (smích)
Cesta k operním áriím pro Vás vedla
i přes tzv. mistrovské kurzy zpěvu.
Můžete nám méně znalým osvětlit,
co všechno je pro příslušnou kultivaci
hlasu pro zdárnou operní dráhu nutno
absolvovat a dělat?
Studium zpěvu je velmi osobní záležitost
mezi studentem a profesorem. U zpěvu se
pracuje s vlastním tělem a pocity, musíte
si osvojit techniku správného dýchání,
solfeggia (tvorbu tónu), a takto pokračovat krůček po krůčku. Je dobré začít
u lidových písní a postupně se přesouvat
k náročnějšímu repertoáru. Je zapotřebí
velké píle a pracovitosti. Nedílnou součástí zdárné operní dráhy je také znalost
cizích řečí. Ne nadarmo se říká, kolik řečí
umíš, tolikrát jsi člověkem. V operním
světě to platí dvojnásob.
Operní zpěv, to není jen hlas, ale i divadlo, tedy pohyb na scéně. Jak to bylo u Vás
s divadelní nebo taneční průpravou?
Český školní systém je v tomto směru podle mého názoru dobře nastavený,
na střední i vysoké škole se mi dostalo
mnoha hodin herectví a pohybové výchovy. JAMU má dokonce v Brně, snad jako
jediná škola v Evropě, své vlastní divadlo
na Orlí. V něm jsem získala velmi cenné první divadelní zkušenosti. Ztvárnila
jsem zde dokonce tři role, Esmeraldu
z Prodané nevěsty, Zerlinu z Dona Giovanniho a Bystroušku z Příhod lišky Bystroušky. Na jiných školách dělají často
jen jednu produkci ročně v pronajatém

Studium pro Vás nepředstavovalo pouhé „šprtání“ a přípravu na profesní kariéru. Byla tu, a ne zrovna malá, šňůra
soutěží, koncertů i divadelní vystoupení. Kdy jste do tohoto kolotoče vlastně
vpadla poprvé? Jaká byla Vaše první
vystoupení?
Úplně poprvé už v dětském věku, kdy
jsem začala vyhrávat soutěže, pořádané
základními uměleckými školami v České republice. Mezi mé první vystoupení
patřil koncert vítězů soutěže Bohuslava
Martinů v Tylově domě v Poličce na Vysočině, kam se letos po šestnácti letech
vrátím. 15. března 2022 tam budu mít
v rámci Kruhu přátel hudby operní recitál, kam samozřejmě srdečně zvu.
Škola v této aktivitě studenty podporuje a první kroky a vystoupení vyžaduje,
nebo je od nich naopak odrazuje?
Myslím, že každý profesor ví, že praktické zkušenosti v tomto oboru jsou velmi
důležité. Ale to samozřejmě až v momentě, kdy už zpěvák dosáhne určité úrovně.
Záleží to ale na vás, každý se musí snažit
sám za sebe. Nikdo nikoho nebude vodit
za ruku nebo do něčeho postrkovat, tak
to nefunguje. Záleží na každém, jestli si
soutěže a příležitosti se ukázat hledá,
jestli jim jde naproti.
Výčet Vašich úspěchů na domácích
i mezinárodních pěveckých soutěžích
dává dojem, že to byl hlavní klíč k Vaší
další profesní budoucnosti. Vede cesta
současného umělce k pevnějšímu zakotvení v některém uměleckém souboru skrze to, že je o něm takříkajíc
slyšet?
Podle mě určitě ano, a není vůbec důležité vyhrát. V porotě na pěveckých soutěžích zasedá spousta důležitých lidí, kteří Vás mohou obsadit do role, doporučit
někomu jinému atd. Není lehké jít s kůží
na trh, tyto soutěže jsou mnohdy velmi
stresující, ale člověk o sobě musí dávat
vědět. Dnes už to není tak jako kdysi. Trh
zpěváků je přeplněný a konkurence vysoká. Nikde na vás nečekají s otevřenou
náručí, není lehké se uplatnit.
Nelze se vyhnout otázce, kterých
soutěžních vavřínů si nejvíce ceníte?
A která soutěž pro vás byla důležitá
a posunula Vás na výsluní?
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Já si cením každé soutěže, kterou jsem
absolvovala, ať už tuzemské nebo zahraniční. Každá z nich mi něco přinesla a někam mě posunula. Kdybych měla jmenovat, určitě zmíním soutěž královny Sonji
v Oslu, Mirjam Helin v Helsinkách, Belvedere v Lotyšsku a především již zmíněná Operalia. Tam mě jako členka poroty
slyšela ředitelka opery v Bonnu a po půl
roce od soutěže mě pozvala na konkurz
do tamního souboru. Tento konkurz trval
dva měsíce a již „předvybraných“ nás bylo
sto. Můj kolega tenor to měl jednodušší.
Ti byli tři a vybrali si jeho. Já musela čekat dva měsíce a ještě absolvovat tzv. Arbeitsprobe (pracovní zkoušku) s klavíristou a dirigentem před členy poroty. Tady
vidíte, že uspět mezi soprány, kterých je
mezi zpěváky nejvíce, je ještě těžší.
Na zahraničních prknech
Jak sama zmiňujete, po desetiletém
brněnském období začalo zahraniční.
Získala jste místo v operním souboru
ve Spoletu, ale vystupovala jste i v Benátkách. Jaké byly dva roky v Itálii? Co
aklimatizace na italské poměry?
Byly krásné. Jedním z mých velkých snů
bylo žít v Itálii a to se mi díky této nabídce
operního studia povedlo. Italská kultura je
mi velmi blízká a mám od té doby v Itálii
spoustu známých. Byla to pro mě po profesní stránce velká škola. Organizace občas trošku vázla, co si budeme povídat, ale
pěvecké lekce a jevištní zkušenosti, kterých se mi tam dostalo, jsou k nezaplacení.
A které role jste si v tomto období nejvíce užila?
V prvním roce jsem si velmi užívala roli
Frasquity z Carmen, což je kamarádka
hlavní hrdinky. Režie i kostýmy byly velmi klasické a s představením jsme hostovali po mnoha divadlech v Umbrii. V druhém roce mě obsadili do role Violetty z La
Traviaty. Je to jedna z nejhezčích a pěvecky nejnáročnějších rolí v mém oboru.
Tam už odpovědnost byla jinde, ale i tak
jsem si roli velmi užila.
Nyní jste druhou sezónu členkou
operního souboru divadla v Bonnu.
Proč jste Itálii vyměnila za Německo?
A představovala tato změna pro Vás
posun zase na vyšší level operní dráhy?
Určitě ano. V Německu je zaveden systém
ansámblových členů opery. To znamená, že
patříte ke stálým členům souboru. Získat takové místo je velmi prestižní věc a spousta
zpěváků o tom sní. Nejinak tomu bylo i u mě.
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I když je umělecký svět velmi internacionální, jsou rozdíly ve stylu a vystupování před českým, italským nebo
německým publikem?
To bych asi úplně netvrdila. Myslím si,
že zpěvák si musí posluchače získat
svým umem a projevem všude stejně, nehledě na národnost.
Být členkou souboru představuje
každodenní práci a vystupování pouze
na domovské scéně? Nebo máte prostor pro angažmá či hostování i v jiných divadlech?
Být členkou souboru znamená být zpravidla mnohem více vytížený než umělec
na volné noze. Pozitivem je, že umělecké vedení divadla s Vámi konzultuje vývoj hlasu a směr, kterým byste se chtěl
ubírat. Dává vám také možnost hostovat
na jiných scénách, pokud je to z programového hlediska možné.
Jak funguje umělecké angažmá obecně? A nejsou umělci tak trochu rukojmí
svých agentů a agentur, kteří s nimi obchodují jako s výnosným zbožím?
Záleží, jaký vztah s agentem nebo manažerem máte. Vše je o lidech. Divadla
jen zřídka komunikují s umělci osobně,
takhle to v operním světě prostě funguje.
Bez manažera se dnes těžko domluvíte,
já si to osobně bez mojí paní manažerky
Aleny Kunertové nedokážu představit.
Nabídka angažmá se může lišit, většinou
nabízí rok nebo dva, v případě, že jsou
s Vámi spokojení, tak Vám smlouvu mohou prodloužit. Já momentálně dostala
nabídku třetího roku.
Osobní život a plány
Před časem jste odmítla nabízenou roli
v muzikálu. Zůstane pro Vás opera jedinou uměleckou cestou a vyjádřením?
Nevidíte prostor pro uplatnění i v hereckých rolích?
Tak třeba princeznu v pohádce bych si
určitě zahrála, herectví mne velmi baví.
Ale muzikál jsem odmítla, způsob zpěvu
je jiný a není to něco, čemu bych se já
chtěla věnovat.
Uměním člověk žije a pohlcuje ho. Jaký
si necháváte prostor i pro sebe? Daří
se umělci efektivně odpočívat? Musíte
pro udržování kondice dodržovat i nějakou zvláštní životosprávu?
Ano, snažím se žít zdravě a také relaxovat, když to jde. Ráda zajdu do sauny, bazénu, do fit centra, na procházku, na le-

zeckou stěnu... Je toho spousta. Zpěvák
o sebe musí dbát, protože dnes jsou kladeny nároky nejen na zpěv, ale i na vizáž
a fyzickou kondici na jevišti.
Máte už v okolí svého bydliště nějaká
místa k výletům? A co oblíbené dovolenkové destinace?
Kolem Bonnu je spousta nádherných míst,
hradů, jezer nebo přírodních rezervací.
Pro život je to skvělé místo. Co se dovolené týče, ráda se podívám kamkoliv, velmi
ráda cestuji a poznávám nové země. Kam
se opakovaně vracím, je určitě Itálie.
Jak často se při své práci dostáváte
domů do svého rodiště? Kdy jste měla
možnost naposled navštívit Žďárec?
Naposledy na Vánoce, navštívila jsem
svoji rodinu.
Je pro Vás umělecká dráha životním
naplněním, nebo počítáte i s tím, že
dáte v životě prostor i vlastní rodině?
Určitě do budoucna ano, kde je vůle, tam
je cesta a vše se dá nějak zvládnout. Zatím to ale není na pořadu dne.
Řada rodičů vede své děti k umění,
nezřídka je u toho ovšem musí držet
téměř násilím. Co byste řekla dětem,
proč by se měly věnovat umění? A co
poradíte rodičům k rozpoznání, zda jejich dítě na něco talent má?
Určitě mít oči a uši nastražené, tak jak
tomu bylo u mých rodičů. A nemusí to
hned znamenat, že se tomu dítě musí
věnovat profesionálně. Hudba povznáší
mysl i ducha a dělá lidi krásnější. Myslím si, že by měla patřit ke všeobecnému
vzdělání, jak hra na nástroj nebo zpěv.
Jenom tak, pro potěšení.
Uvidíme Vás někdy v brzké době vystupovat v českých zemích?
Na jaře mám v Česku hned tři koncerty,
již zmíněný recitál v Poličce 15. března,
poté Mahlerovu 4. sinfonii s olomouckou
filharmonií 1. dubna a nakonec koncert
se španělským tenoristou Xabierem Anduagou v pražském Rudolfinu 8. dubna,
na který se obzvlášť těším. Srdečně čtenáře na všechny koncerty zvu. Hudba přináší
radost, kterou je obzvlášť v této náročné
době dobré si dopřát. Děkuji za rozhovor.
Děkuji vám za rozhovor a přeji mnoho pozorných posluchačů.
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Internet v Tišnově

Síť, bez které se neobejdeme
Pavel Hanák

Úvod
Když se stal Tišnov před několika
lety místem mého profesního působení
a následně domovem, řešil jsem jednu
ze základních a samozřejmých potřeb –
připojení k internetu. V té době jsem byl
překvapen nízkým počtem poskytovatelů, ale co více, vysokou cenou za výkon
(nikterak závratnou rychlost), ve srovnání s poskytovateli v jiném městě. Plynul
čas a kovidové období nás doslova odřízlo
od okolního světa, uzavřelo do domácností a distanční výuka, práce z domova
nebo rozvoj platformy Video On Demand
(video na vyžádání – sledování O2TV,
Netflix, iVysílání, HBO GO a dalších) se
staly běžnou součástí našeho života. Bez
nadsázky se stalo připojení k internetu
nutností a tyto události urychlily obecné
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vnímání o potřebě a závislosti na připojení k internetu, byť si to někteří dříve
tolik nepřipouštěli. S touto nutností souvisí i budování sítí vysokorychlostního
internetu a dovolím si tvrdit, že výstavba vysokorychlostních datových sítí je
v současnosti stejně důležitá jako stavba
a údržba vodovodů, kanalizací, rozvodů
plynu, elektrorozvodů a silniční či železniční infrastruktury. Nejen standardní fungování běžné rodiny, ale i reálná
konkurenceschopnost firem se bez kvalitního připojení k datové síti prostě neobejdou. Z rychlého připojení k internetu
se stala nutnost, nikoli výsada. Od doby
mého prvního příjezdu do Tišnova se rozšířilo množství poskytovatelů připojení
k internetu, zrychlila se oblast mobilních datových služeb a pohnuly se ceny

za připojení k internetu. Otázka je, zda
je toto vše dostačující, stabilní, cenově
odpovídající a jakou roli v tom může nebo
by mělo hrát město. Jak je na tom Tišnov
při pokrytí této strategické komunikační
potřeby v dnešní době? Na to se pokusím
najít odpovědi v následujícím článku.
Infrastruktura versus poskytovatelé
Hned na začátku je nutné si uvědomit,
že je rozdíl mezi subjekty, které budují
a spravují technickou infrastrukturu pro
elektronickou komunikaci (lapidárně
řečeno kabely, po kterých běhají data),
a subjekty, které poskytují službu připojení k internetu. V některých případech se
může stát, že se jedná o tentýž subjekt,
ale často tomu tak není. Dobrým příkladem nám může být železnice. Stát vlastní
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společnost, která nese název Správa železnic. Ta se stará o výstavbu a údržbu železniční sítě a po jejích kolejích jezdí vlaky různých dopravců, od Českých drah až
po RegioJet. Podobně je tomu například
u rozvodů plynu. Síť potrubního systému,
kterým plyn proudí až do vašeho domu,
je například ve vlastnictví společnost
Gasnet, která vlastní až 80 % všech plynových rozvodů, ale dodavatelem vašeho
plynu může být například E.ON nebo innogy. Podobné je to u datových sítí.
Společnost, která má historicky nejhustější síť umožňující přenos dat, je
bývalý Český telecom, dnes společnost
Cetin. Po revoluci se rozmohl fenomén kabelových televizních rozvodů, který ve své
době umožňoval kvalitní sledování televizních programů a stal se zdrojem přenosu
informací. Následně se začaly ty stejné
kabely využívat pro přenos internetu. Nejinak tomu bylo i v Tišnově, kdy se město
dohodlo se soukromým investorem a částečně se podílelo na vybudování kabelové
televizní sítě, která se rozjela v roce 1996.
Všechny tyto starší sítě postavené na metalické bázi v dnešní době nahrazuje kabeláž optická, která na rozdíl od svých
předchůdců umožňuje výrazně vyšší rychlost při přenosu informací. Poskytovatelé
datových služeb – připojení k internetu  
si velmi často pronajímají částečně nebo
zcela tuto síť kabelů, aby k vám domů přinesly připojení k internetu. Těchto poskytovatelů naleznete velké množství a bývají
mezi nimi značné rozdíly. Důležité je zmínit, že data proudí i díky mobilním sítím
bezdrátově „vzduchem“, ale pro náš článek tento fenomén vynecháme. Možná by
vás zajímal pohled na mapu současného
pokrytí datovými sítěmi společnosti Cetin a vedle ní společnosti Selfnet (dnešní
Nej.cz), kde je vyznačeno její vedení koaxiálním i optickým kabelem, který vybudovali v novější době.

(Mbit/s), což má vliv na to, jak rychle
si stáhnete nějaký soubor, nebo když
chcete sledovat on-line vysílání (Netflix, O2 TV, HBO GO apod.)
•	rychlost odesílání (upload) – určuje
rychlost nahrávání na internet (Mbit/s),
pokud například nahráváte nějaké fotky na cloudové úložiště. Pro některé
podnikatele je tento parametr stejně
důležitý jako download.
Tento test vám snadno odhalí, zda poskytovatel, kterého využíváte, skutečně
plní své smluvní závazky vůči vám, to
znamená, zda garantovaná rychlost připojení, kterou máte ve smlouvě (download a upload) je pravdivá či nikoli. Pokud
takový test budete dělat pravidelně, zjistíte rovněž, jak stabilní je připojení, které

používáte, nebo naopak, jak velké výkyvy
v rychlosti jsou.
Víte, jaké připojení k internetu potřebujete? Potřeby každého člověka,
rodiny nebo firmy na připojení k internetu jsou různé. Záleží na tom, k čemu
připojení k internetu používáte, zda jen
surfujete po internetu, stahujete filmy,
hrajete on-line hry, díváte se na internetovou TV nebo posíláte velké soubory
klientům a tak podobně. Také je důležité,
kolik osob ve vaší domácnosti nebo firmě
působí a jak tyto osoby internet využívají. Všechny tyto argumenty hrají roli při
tom, jakou rychlost připojení byste měli
vyžadovat při volbě tarifu poskytovatele
připojení k internetu. Pokud si s tím-

Pro vaši orientaci
Víte, jaké připojení k internetu
máte? Skvělým pomocníkem při zjištění
vašich potřeb může být server www.rychlost.cz, na kterém si můžete pustit test
vašeho stávajícího připojení, ten vám odhalí tři základní informace:
•	odezva (ping) – určuje čas odpovědi
internetu v tisícinách sekundy (ms),
což má vliv na to, pokud využíváte
online služby, jako je telefonování či
hraní her
•	rychlost stahování (download) – určuje rychlost stahování z internetu
TN 03/2022
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to nevíte rady, tak by vám mohl pomoci
jednoduchý on-line kalkulátor vašich potřeb. Jeden takový vytvořila společnost
Cetin, jmenuje se Jakou rychlost potřebuji? a je uložen na stránkách www.
zrychlujemecesko.cz.
Víte, jaká je dostupnost internetu
v místě, kde se nacházíte? Dostat se
k této informaci je oříšek. Pokud budete
hledat na webových stránkách jednotlivých poskytovatelů, kterých je velké
množství, tak vás často budou nutit,
abyste v on-line vyhledávači dostupnosti
služby vedle adresy, kde internet používáte, zadali svůj e-mail, aby vás mohli kontaktovat s nabídkou svých služeb. Pokud
si chcete udělat průzkum, jaká rychlost
je u vás dostupná, tak vám k tomu může
pomoci opět šikovná aplikace na stránkách www.zrychlujemecesko.cz, která
se jmenuje: zjistit dostupnost. Provozuje ji opět společnost Cetin, jejíž sítě
využívá velké množství poskytovatelů.
Nicméně je nutné zdůraznit, že vám tato
služba neukáže dostupnost všech poskytovatelů internetu na vaší adrese.
Víte, kteří poskytovatelé působí
v místě, kde se nacházíte? Odpověď
na tuto otázku je jak jinak než opět oříšek. Pokud je budete vyhledávat jen pomocí Googlu, tak na vás vyskočí několik
odkazů a budete se prokousávat skutečnými, ale i zaniklými webovými stránkami různých subjektů. Opět vám ale může
pomoci server www.rychlost.cz, na kterém dokážete vyhledat poskytovatele
připojení k internetu přímo dle regionů
či města, v našem případě v Tišnově.
Opět je v tom háček, server jich ukazuje čtyřicet dva. Nicméně je zde označení
toho, kde tyto subjekty působí, a tam je
vidět, že valná většina je v celém okrese
a pouze zlomek z nich má jako působiště
napsáno Tišnov. Když jsme sbírali data
k tomuto článku, tak jsme se orientovali
podle firem, které alespoň deklarují, že
mají na území Tišnova nějaké technické
zázemí nebo jsou na území Tišnova aktivní (lze je najít na internetu s kontakty).
Těch je podle dostupných informací celkem pět, a pokud bychom k nim připočetli i tři velké hráče v oblasti mobilních dat,
tak jich bude osm. Vedle těchto firem zde
působí také další firmy, které jsou smluvními ověřenými partnery společnosti Cetin, u nichž majitel sítě deklaruje technickou úroveň připojení, těch je šestnáct,
z nich se dva kryjí s výše jmenovanými.
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Malá internetová anketa
aneb data z terénu
Zeptali jsme se za vás
V prosinci loňského roku jsme se obrátili na výše zmíněných osm poskytovatelů
s identickými otázkami, viz níže, abychom
si udělali základní představu o jejich
službách. Odpovědělo nám pět subjektů.
Nicméně některé odpovědi neodpovídaly
přesně zadání, proto je nutné brát informace v tabulce, která odpovědi sumarizuje, jako orientační s vědomou mírou
odchylky a s tím, že redakce negarantuje
jejich pravdivost! U přehledových tarifů
v tabulce uvádíme kvalitnější variantu
s tím, že konkrétní dostupnost je nutné
prověřit s konkrétním dodavatelem.
Položené otázky:
1. Pokrývá vaše společnost připojením
k internetu celé území města Tišnova,
nebo jsou na tomto území „slepá“ místa, která nedokážete pokrýt? Pokud
ano, prosím která?
2. Jakou přenosovou technologii pro distribuci dat využíváte? Optika, kabel,
bezdrát (případně jiná).
3. Které oblasti Tišnova pokrýváte optickým kabelem?
4. Garantuje vaše společnost stabilní
připojení? Jaké může nastat největší
zpomalení přenosu dat ve špičce?
5. Jaký váš dostupný tarif byste nabídli
domácnostem dle výše zmíněné specifikace Varianta A* pro zajištění potřeb
členů rodiny. Prosím, specifikujte garantovanou rychlost připojení v Mbit/s
zvlášť pro upload a pro download? Jaká
je jeho cena za měsíc včetně DPH?
6. Jaký svůj dostupný tarif byste nabídli domácnostem dle výše zmíněné
specifikace Varianta B** pro zajištění
potřeb členů rodiny? Prosím, specifikujte garantovanou rychlost připojení
v Mbit/s zvlášť pro upload a pro download. Jaká je jeho cena za měsíc včetně
DPH?
7. Jaká je standardní rychlost vašeho
servisního zásahu v případě technických problémů?
Jak je na tom Tišnov dnes?
Z našich zjištění je patrné, že dostupnost a kvalita služeb připojení k internetu v městě Tišnově jsou velmi různorodé.
Nachází se zde rozsáhlá síť společnosti
Cetin s různými druhy kabeláže, včetně částí optických, je zde rozsáhlá síť
společnosti Nej.cz (bývalý Selfnet) s TV

koaxiálním kabelem a několika úseky
optických tras a je zde několik poskytovatelů, kteří kombinují primárně optické a bezdrátové technologie. Je patrné,
že nejlukrativnější jsou oblasti s vysokou mírou osídlení, jako jsou sídliště.
O poznání hůře jsou na tom místa starší zástavby, typicky například Brněnská
(od náměstí po Humpolku), Jiráskova
a podobně. Z hlediska celkového zasíťování města optickým kabelem coby komplexním řešením, které by garantovalo
stabilní a rychlé připojení k internetu,
o tom nemůže být řeč. Je zřejmé, že tato
různorodost vyplývá z faktu, že se nikdo v historii města důsledně nepodíval
do budoucnosti a koncepčně nepřemýšlel
o internetu jako o komunikační platformě
nutné pro rozvoj města, čímž vznikl volný
prostor pro nepřehlednou, leč přirozenou
aktivitu podnikavých lidí, kteří začali vyplňovat díru na trhu.
Podobně důležitým prvkem je to, zda
například při rekonstrukcích silničních
komunikací, typicky rekonstrukce Brněnské, Dvořákovy, Riegrovy či Černohorské město myslí na to, aby se zde
položily, byť pro budoucnost, optické
kabely či chráničky, které by takové zasíťování v budoucnu umožnily a nedošlo
poté k opětovnému narušení silnic či složitému způsobu síťování. V této věci nám
odpověděl odbor investic, že při každé
takové akci se v rámci stavebního řízení
informují dotčené společnosti, které zde
sítě mají a je na nich, zda samy aktivně
přistoupí k možnosti opravy či výměny.
Stát, vědom si nutnosti rozvoje komunikačních technologií, šel zasíťování vysokorychlostním internetem naproti tím,
že byl tzv. liniový zákon č. 416/2009 Sb.
novelizován zákonem č. 403/2020 Sb.
a institutem tzv. „přípolože“, což znamená, že pokud dochází k opravám vozovek,
kanalizací, veřejného osvětlení a podobně, je možné do výkopů připoložit infrastruktury elektronické komunikace bez
toho, aniž by bylo za určitých podmínek
nutné absolvovat samostatné stavební
řízení jen kvůli budování těchto sítí.
V této souvislosti nás zajímalo, zda
takové komplexní řešení je strategickým
záměrem, které by město aktivně podporovalo, nebo bylo dokonce jeho přímým
investorem pro budoucnost. Zeptali jsme
se místostarostů města Karla Součka
a Aleše Navrátila, jejichž gesce s tímto
fenoménem úzce souvisí, zda má město
v úmyslu přímo budovat vysokorychlostní
internetovou síť, nebo zda má koncepční
TN 03/2022
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Boxnet
www.boxnet.cz

Fofremnet (Poda)
www.poda.cz

100%

550 adres
neuvádí

Pokrytí Tišnova
1.

slepá místa

2. Použitá technologie

Garance stabilního připojení

95%

neuvádí

největší zpomalení o

30%

7. Rychlost servisního zásahu

100%
0%

mobilní VDSL

neuvádí

100%

95%

neuvádí

neuvádí

dle zákona

70%

FIBER100M

GPON 150M

Max Bezdrát s balíčkem Standard

100 symetricky

pevný internet
250 Mb/s

390 Kč

350 Kč

429 Kč

od 500 Kč

699 Kč

100/100

150/50

12/1

50/50

250/25

FIBER50M

Homelink 50M

Max Bezdrát s balíčkem Premium

60 symetricky

pevný internet
100 Mb/s

360 Kč

430 Kč

499 Kč

od 400 Kč

599 Kč

50/50 Mbps

50/8

17/2

30/30

100/10

v rámci
1 pracovního dne

neuvádí

týž den

co nejdříve

co nejdříve

* Varianta A)
Jedná se primárně o domácnosti, u nichž se předpokládá, že:
1. a lespoň jeden rodič pracuje z domova a zasílá větší soubory klientům a vede on-line jednání
2. alespoň jedno dítě absolvuje případnou on-line výuku
3. č lenové domácnosti využívají možnosti sledování audiovizuálního
obsahu prostřednictvím služeb Video On Demand (Netflix, HBO
GO, Apple TV…)
4. č lenové rodiny surfují po internetu, stahují filmy, případně hrají
on-line hry
plán takové výstavby. Dle odpovědí, které jsme v ústní podobě obdrželi, se město
spoléhá na soukromé investory a aktivitu
podnikatelského sektoru.
Vysokorychlostní budoucnost
Stát a budování
vysokorychlostního internetu
V posledních letech neustále slyšíme
o nutnosti digitalizace veřejné správy
a nejen jí. Digitalizace bez zajištění kvalitní a rozsáhlé infrastruktury elektronické
komunikace je řešení na půli cesty. Podle
indexu DESI (Digital Economy and Society Index) jsou pevné sítě s velmi vysokou
kapacitou, kam se řadí i optika, dostupné
jen pro 29 procent domácností ČR, což je
pod průměrem zemí Evropské unie (iDnes
17. 12. 2020). Mimo jiné i proto se spo-
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100%
nelze jednoznačně
označit

není

cena za měsíc
rychlost download/upload Mbit/s

100%
je řešeno
individuálně

není

rychlost download/upload Mbit/s
6.

Vodafone
www.vodafone.cz

sídliště U Humpolky, Květnice,
Hony, Mánesova,
Halasova

cena za měsíc
Tarif dle varianty B** – název

YCNet
www.ycnet.cz

bytové domy optika bezdrátové připooptika a vysokoFTTH, rodinné
jení, xDSL – pevná
rychlostní bezdrátodomy bezdrátová linka, LTE – mobilvá technologie
technologie 5e
ní připojení
v jednání Mánesova, Hornická,
Jamborova

Tarif dle varianty A* – název
5.

kombinace
technologií
sídliště, firemní
oblast okolo Steinhauser s.r.o., nová
zástavba Hony
za Kukýrnou

3. Oblasti s optikou

4.

0%

Tlapnet
www.tlapnet.cz

** Varianta B)
Jedná se o dvě osoby ve společné domácnosti, u nichž se předpokládá, že:
1. alespoň jedna osoba se účastní on-line komunikace, kurzů
2. č lenové domácnosti využívají možnosti sledování audiovizuálního
obsahu prostřednictvím služeb Video On Demand (Netflix, HBO
GO, Apple TV…)
3. č lenové rodiny surfují po internetu, stahují filmy

jily společnosti Cetin a T-mobile ve společném investičním záměru, díky němuž
chtějí vybudovat v ČR rozsáhlou optickou
síť FTTH (Fiber-To-The-Home). Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Hospodářskou komorou uspořádalo v roce 2019
konferenci o pokrytí tzv. bílých míst vysokorychlostním internetem. Ministerstvo
deklarovalo, že budování takových sítí je
pro něj vysokou prioritou a vypracovalo
dotační programy pro takové stavby. Tehdejší poslanec a starosta města Líbeznice
(3 000 obyvatel), dnešní ministr dopravy,
Martin Kupka tehdy řekl: „Je vidět, že
to občany Líbeznice trápí. Tam, kde zůstávají bílá místa internetu, je ohrožena
možnost seberealizace řady lidí a uplatnění jejich invencee.“ Dodal, že venkov
potřebuje moderní datovou infrastrukturu
a dále doplnil: „Je potřeba se na ni dívat
tak, jako se dřív dívalo na vodovod, ply-

novod či dráty elektrického napětí.“ Až
neuvěřitelně zní vyjádření tehdejšího náměstka Plzeňského kraje Ivo Grüna: „Vedení kraje šlo netradiční cestou a koupilo
od Cetinu páteřní optické trasy do všech
pověřených obcí. Máme více než tři sta
obcí zasíťováno vlastním internetem. Vypisujeme dotace pro obce na metropolitní
sítě pro pokrytí co největší plochy v obcích. Na každém setkání se starosty tvrdíme, že pokud je v obci internet, tak je to
dneska stejné, jako když má obec kvalitní
silnice a chodníky.“ (MPO 19. 9. 2019)
Je patrné, že investice do infrastruktury
vysokorychlostního internetu i na úrovni municipality nejsou vyhozené peníze,
ba naopak, kromě podpory lidí a firem to
může být i dobrý zdroj příjmů za předpokladu, že se taková síť pronajímá poskytovatelům služeb, tak jako to realizuje
například Cetin.
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Jaká je budoucnost vysokorychlostního
internetu v Tišnově?
Víme, že dle současného stavu je budoucnost v rukou podnikatelského sektoru, a v této souvislosti máme pro vás jednu
pozitivní zprávu. 16. března 2021 předložila společnost zajišťující stavby elektronických komunikací pro firmu T-Mobile
Czech Republic, a. s., žádost o vydání
závazného stanoviska města k vybudování rozsáhlé optické sítě na velmi širokém území našeho města. Byť zamýšlená
síť nepokryje celé území Tišnova, počítá
i s místy, která byla doposud opomíjená.
V době, kdy vzniká tento článek, jsou dle
vyjádření zhotovitele ve finální fázi jednání o smlouvách na věcná břemena a předpokládá se, že zahájení řízení o vydání
územního rozhodnutí by se mělo odehrát
na přelomu února a března. Stavba započne co nejdříve po vydání územního rozhodnutí a v současnosti zatím nejsou známy
etapy postupu prací dle lokalit, ty budou
určeny po dohodě s městem. Nicméně v letošním roce se v rámci rekonstrukce ulic
Riegrova a Černohorská počítá s výše zmíněnou příloží chrániček pro optickou síť.
Pokud se vše vydaří, tak lze očekávat
optickou síť bez aktivních prvků (tzn. bez
potřeby připojení na elektrickou energii),
technologie GPON, v současnosti umožňující nejvyšší rychlost 1 GB/s, časem se počítá s vyšší rychlostí přenosu dat a tato síť
je na to připravena. Jako standardní služba
bude k dispozici rychlost stahování i odesílání dat mezi 350–500 Mb/s. Tato optická síť je budována tak, aby nedocházelo
ke zpomalování internetu při současném
využívání sítě větším počtem lidí, protože
každý uživatel bude mít vlastní vlákno,
na kterém mu poběží zakoupená služba.
Celou stavbu financuje společnost T-Mobile výhradně z vlastních zdrojů a je nutné
podotknout, že nevzniká v rámci výše zmíněné spolupráce se společností Cetin.
Pokud se podíváte na plánek zamýšlené výstavby, který se nám podařilo získat, tak je patrné, že velká část Tišnova
bude stále ještě bez optického kabelu,
což je nepochybně velkou výzvou do blízké budoucnosti.

dá závazkům deklarovaným ve smlouvě,
jako je zejména kvalitní a stabilní rychlost připojení a servisní zázemí.
Na závěr bych rád vyjádřil přání, aby
se internet stal integrální součástí strategického uvažování, plánování a realizace všech subjektů, které mohou ovlivnit
jeho dostupnost. Jsem přesvědčen o tom,
že by v budoucnosti měl být vysokorychlostní internet státem garantovanou službou pro všechny občany a instituce bez
rozdílu stejně jako zdravotní péče, školství či užívání silnic. Proč? Protože přístup k internetu podporuje podmínky pro
rozvoj vzdělanosti, spolupráce, podnikavosti a kreativity bez ohledu na místo,
kde se nacházíme. Potom i člověk na malém městě může vytvářet vazby, vzdělávat se a podnikat ve spolupráci s lidmi
na opačném konci světa.

Upozornění autora
Jako zdroj informací pro tento článek
jsem použil dostupné informace poskytovatelů na internetu a informačních serverů. Děkuji za vstřícné poskytnutí informací z MÚ
Tišnov, a to odborů: územního plánování,
stavebního a investic, provozovatelům internetových služeb, kteří mi poskytli informace. Upozorňuji na to, že jsem neobdržel odpovědi od všech oslovených poskytovatelů
a že nelze jednoduchým způsobem porovnat
všechny možnosti, které jsou v dnešní době
k dispozici. Stejně tak chci upozornit na to,
že nejsem odborníkem v oblasti datových sítí
a že tento článek píši z pohledu poučeného
laika a běžného uživatele a nemohu vyloučit
případnou chybu v interpretaci v technických záležitostech.

Závěr
Doufám, že některé informace budou
pro Tišnováky přínosné a třeba jim trochu pomohou v nalezení vhodného řešení
pro připojení k internetu. Možná si dovolím jednu radu k výběru poskytovatelů,
nedívejte se pouze na cenu služby, bedlivě sledujte kvalitu služby, zda odpoví30
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Kruh přátel hudby 2022
Pavel Hanák

Vážení příznivci nejen klasické hudby,
jsme rádi, že můžeme opět nastartovat
sérii koncertů Kruhu přátel hudby v letošním roce. Dočkáte se zajímavé skladby umělců napříč žánry i výjimečného
koncertu podvakrát přesunutého vystoupení Pavla Šporcla. Seznámíme vás s plánem koncertů, představíme vám prvního
interpreta letošního roku a dáme vám
informaci o výměně a doprodeji vstupenek na výjimečný koncert Pavla Šporcla,
který se odehraje v Porta coeli.
Kalendář akcí Kruhu přátel hudby 2022
•	23. března 2022, 19.30 hod. – Tadeáš
Hoza, Velký sál MěKS, pěvecký recitál
•	24. dubna 2022, 19.30 hod. – Pavel
Šporcl, bazilika Porta coeli, houslový
koncert barokní hudby s doprovodem
tělesa Praga Camerata
•	18. května 2022, 19.30 hod. – Trio
Incendio, Velký sál MěKS, klavírní trio
•	15. června 2022, 19.30 hod. – Tišnovský komorní orchestr, Park pod
kostelem
Tadeáš Hoza
Letošní rok KPH odstartuje barytonista
Tadeáš Hoza v doprovodu klavíristy Vojtěcha Čeřovského. Čeká na vás jedenáct
skladeb napříč hudebními styly od Gustava Mahlera přes Mozarta až po Georga
Gershwina. Tadeáš vystudoval Janáčkovu
akademii múzických umění v Brně a od sezóny 2021/2022 nastoupil jako nejmladší
sólista do operního angažmá Národního
divadla Brno. Je laureátem mnoha prestižních pěveckých soutěží, absolvoval stáž
na Universität für Musik und darstellende
Kunst ve Vídni a aktivně se zúčastnil mistrovských pěveckých kurzů pod vedením
slavných lektorů, jakými byli například Irini a Bryan Hymel, Thomas Steinhöfel, Siegrfried Gohritz, Irena Sylya nebo Deividas
Staponkus. Vystupoval v Polsku, Bulharsku, Itálii, Rakousku, Rusku, Francii, Belgii či v Lucembursku. Věnuje se také dobově poučené interpretaci barokní hudby
ve spolupráci s Czech Ensemble Baroque
Romana Válka, Ensemble Inégal Adama
Viktory, Musica Florea Marka Štryncla
či Collegium Vocale 1704 Václava Lukse.
Jeho současné působení zahrnuje účinkování v Národním divadle Brno, v MoravTN 03/2022

Tadeáš Hoza.

ském divadle Olomouc a v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Věnuje
se i vlastní koncertní činnosti a přibližuje
operní žánr dětem na ZUŠ i širší veřejnosti
v programu „Malý operní seminář“.
Pavel Šporcl – Velikonoční koncert
Houslový virtuos, který se rodí jednou
za sto let, přijede do Tišnova, respektive
do baziliky Porta coeli doprovázen koncertním tělesem Praga Camerata s uměleckou vedoucí Lucií Hůlovou. Program,
který zde představí, se jmenuje La Folia a bude obsahovat výjimečné skladby
Leclaira, Händla či Vivaldiho. Tento Velikonoční koncert barokní hudby bude nevídanou událostí, kterou podpoří unikátní prostor baziliky Porta coeli.

Výměna vstupenek z Vánočního koncertu začne 14. února 2022
Díky tomu, že se jedná o koncert, který termínově nahrazuje zrušený Vánoční
koncert, který se měl konat v tišnovské
sokolovně, je potřeba, aby si diváci, kteří
měli zakoupené vstupenky do sokolovny,
tyto vyměnili za vstupenky do baziliky.
Bazilika má jiné prostorové dispozice,
a proto jsme nastavili přesný systém
výměny vstupenek, který adekvátním
způsobem koresponduje se vstupenkami v sokolovně. Při výměně se, prosím,
obracejte na pracovnice Turistického informačního centra v Tišnově v předstihu.
S výměnou začneme od 14. února 2022
právě na TIC. Velmi prosíme, abyste výměnu nenechávali na poslední chvíli, pomůžete nám, aby nedošlo ke zbytečnému
napětí před konáním koncertu.
Zahájení prodeje zbylých vstupenek
od 1. března 2022
Není jich mnoho, ale nějaké vstupenky
ještě budou k dispozici. Prodej vstupenek
na koncert v Porta coeli začne od 1. března 2022 buď on-line na webu www.mekstisnov.cz/kino-svratka/program
nebo
v Turistickém informačním centru Tišnov.
Vstupenky do sektoru A budou stát 590 Kč
a do sektoru B 490 Kč. On-line prodej bude
ukončen 22. dubna 2022.
Věříme, že si nejen tuto hudební událost všichni užijete!
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Reportáže z našeho města
Milí diváci Tišnovské televize, opět pro vás máme nové QR kódy, jejichž prostřednictvím můžete zhlédnout naše reportáže.
Jsme rádi, že nás sledujete.

Klub má statut
Sportovního centra
mládeže

Re-use centrum
bude v areálu
sběrného dvora

V kynologickém klubu
nacvičují i obrany

Na návštěvě
v Řeznictví a uzenářství
Jůza

AFK Tišnov získal díky dobré
práci s nejmladší generací
statut Sportovního centra
mládeže.s

Do re-use centra budou moci
obyvatelé města nosit nepotřebné, ale stále funkční věci
z domácnosti.

Správný nácvik obran
a bezpečnost psa jsou závislé
na zkušenosti, znalostech
a kvalitě figuranta.

Řezničina má v rodině Jůzových tradici více než 70 let.
Vlastní podnik si však Josef
Jůza otevřel až v roce 2016.

Na další dny připravujeme reportáž o interaktivní výstavě v Muzeu města Tišnova, reportáž z koncertu Pavla Čadka,
brněnského písničkáře hrajícího na violoncello, a též 3. díl seriálu Na návštěvě u... Tentokráte zavítáme do Tišnovské spižírny.

Reklama v Kině Svratka

vám ušitá přímo na míru

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:
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kino@kulturatisnov.cz, +420 737 789 273
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HLEDÁNÍ JINÝCH SVĚTŮ
Radka Kaclerová v rozhovoru s Tomášem Chadimem

Věnuješ se inscenované krajinářské
fotografii. Co pro tebe znamená tento
žánr a jaké jsou kořeny tvé tvorby?
Baví mě si s fotografií hrát a prozkoumávat její možnosti. Ústředním tématem je
pro mě krajina. Nezajímá mě přitom člověk jako individualita. Spíše mě zajímá
chování celého lidského společenství.
Prostřednictvím fotografie zkoumám,
jak jsme propojení s přírodou. Zkoumám
naši minulost, naši touhu po objevování
a dobývání. Mé projekty jsou tak o nás
samých, i přesto, že člověka jako osobnost v mých fotografiích nenajdete. Mé
projekty vyžadují jistou dávku zamyšlení
a představivosti.
Čím je pro tebe česká krajina? Jaký typ
krajiny je ti blízký?
Vyrůstal jsem v Novohradských horách.
S tamní přírodou jsem srostlý. Zakotvil

jsem však v Praze a stále mne fascinuje,
jak je z tohoto bodu na mapě všude blízko. Pokud jsem ale nějakým typem zdejší krajiny skutečně uhranut, pak jsou to
sopky Českého středohoří. Dýchá z nich
ta síla, která je kdysi tlačila obrovskou
silou vzhůru na dně mělkého moře. Vnitřek naší planety se tu snažil vydrat na povrch. Fascinující. Česká krajina je pro
mne různorodost typů krajin na malém
území s hlubokou geologickou historií. Je
to krajina, do které silně zaintervenoval
člověk svou činností, kterou v podstatě
znásilnil, přisvojil si ji, aniž by se ptal.
Ale zároveň krajina neskutečně malebná.
Dá se bez přehnání říct, že žijeme v jednom z krajinných rájů této planety.
Přibliž nám koncept výstavy Jiné světy,
kterou jsi připravil pro Galerii Josefa
Jambora v Tišnově.

Členitost výstavního prostoru galerie
Josefa Jambora si přirozeně říkala o vystavení více než jednoho souboru. Výsledkem je tedy jakýsi průřez dosavadní tvorbou. Znásilněná krajina a Pipeline repairs
hravou formou odkazují na náš svět, který svou činností proměňujeme. Zóna zase
diváka provází fiktivním světem plným
symbolů odkazujících na naši dávnou
minulost. Tyto fotografie jsou konfrontovány s Exoplanetami, které nás v jistém
smyslu přenášejí do možné budoucnosti,
kdy člověk expanduje dál mimo naši domovskou planetu. Výstava je zakončena
„single-photograph“ projektem Planeta.
Fotografie je pomyslnou pointou výstavy.
Propojuje minulost s možnou budoucností. Vidíme kus naší planety v okolí
Bezdězu tak, jak vypadal stovky tisíc let
dozadu. A jednou z této planety zmizíme
a příroda si ji vezme zpět.

Kyberprostor

jedno velké tržiště, nebo bitevní pole?
Eva Vávrová

Virtuální prostor, kybernetický prostor, kyberprostor. Mladá
vrstva tohoto světa, která se s pandemií koronaviru SARS covid-19 přihlásila o svůj díl našich životů ještě razantněji než dříve. Definic kyberprostoru existuje více, záleží vždy, kdo a za jakým účelem definici tvoří. Zákon o kybernetické bezpečnosti
č. 181/2014 Sb. jej označuje jako „digitální prostředí umožňující
vznik, zpracování a výměnu informací, tvořené informačními
systémy a službami a sítěmi elektronických komunikací”. Policie ČR k tomu na svých webových stránkách dodává, že „kyberprostor je virtuální prostředí, které nemá začátek a ani konec,
nezná hranice národních států a nelze určit, jak rozsáhlý je“.
Význačnou vlastností kyberprostoru je, že žádná jediná centrální moc nekontroluje všechny sítě, které jej tvoří, tudíž nekontroluje kyberprostor (i když v některých kruzích jsou z toho prý
podezřelí ilumináti).
A stejně jako reálný svět i kyberprostor je místo, kde dochází
ke zločinům. Cílem útoků, ale zároveň zbraněmi jsou informace. Jak se v kybersvětě orientovat, jak chránit svá data, i o tom
bude přednáška Mgr. Marka Dolejšího z Národního úřadu pro
kybernetickou bezpečnost. Tento úřad je ústředním správním
orgánem pro kybernetickou bezpečnost a podílí se na odhalování kybernetických útoků. Spoléháte na to, že vzhledem k rozlehTN 03/2022

losti kybernetického světa jste před útoky bezpeční a schovaní
ve své bezvýznamnosti, tak jako je schované jedno zrnko písku v plném pískovišti? Pak budete z přednášky odcházet nejspíš trochu zneklidněni. Přesto jste srdečně zváni. Přednáška
Mgr. Dolejšího proběhne ve středu 16. 3. 2022, v 18.00 v Muzeu města Tišnova. Vstupné je 60 Kč. Rezervace na mailu:
muzeum@kulturatisnov.cz.
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Malá Haná

Pozvání na Boskovicko
Jaromíra Vítková, Vladimír Vecheta

„Posledních několik roků mám štěstí,
že se mi do rukou dostávají Tišnovské
noviny. Mimo mnoha zajímavých článků
a rozhorů mě velmi oslovují texty o obcích, jejich historii, o přírodních zajímavostech. Tišnovsko není příliš daleko
od Boskovicka, a tak jsem i místa popsaná v Tišnovských novinách navštívila.
A to mě vedlo k myšlence pozvat čtenáře
novin zase naopak k nám, na Boskovicko,“ píše v úvodu své pozvánky do sousedního regionu někdejší místostarostka
a nynější senátorka Jaromíra Vítková
z Boskovic. A proto část dnešního výletního tipu patří jí.
Za Otylkou
Místo, které mám velmi ráda již
od dětství, se nazývá U Otylky. Nachází se zde studánka s „léčivou vodou“.
První písemná zmínka o této vodě je zaznamenána v Knize boskovického měšťanstva. Kronikář Antonín Jan Pardubický 5. září 1731 uvedl, že boskovický žid
Jákob Poláček si díky vodě ze studánky
uzdravil oči. Uzdravení bylo více, a tak
boskovický lazebník Johannes Trolle zakoupil pozemek se studánkou a v roce
1751 zde nechal postavit kapličku, která
byla zasvěcena sv. Otýlii. Místo se tak
od té doby nazývá „U Otylky“.

Kaplička sv. Otýlie.
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Foto: Jaromíra Vítková

Kaplička je zapsána na Státním seznamu kulturních památek a je tedy chráněna dle zákona o památkové péči. Za kulturní památku byla kaple prohlášena již
v roce 1965. Péče se jí moc nedostávalo,
protože vlastníci pozemku, kteří mají
dle zákona o památku pečovat, neměli
finanční prostředky a tehdejší režim sakrální stavby spíše likvidoval. Až v roce
2004 jsem jako místostarostka Boskovic
iniciovala podporu z dotací od několika donátorů. Objekt kaple byl stavebně
i staticky zabezpečen, odvlhčen a celkově obnoven. Slavnostní žehnání se konalo
14. srpna 2004 a do kaple byl umístěn
obraz sv. Otýlie, jehož autorkou je malířka Jana Hejlová.
Při této příležitosti jsem zjistila, že
ani mnoho občanů Boskovic toto místo
nezná. Aby tato zajímavá lokalita byla
lidem přístupná, vstoupila jsem v jednání s Klubem českých turistů a společně
jsme vyznačili trasu, která vede místem
U Otylky a v mapě je vyznačena zelenou barvou. Společně s Orlem jednotou
Boskovice každý rok pořádáme Pochod
po stopách pátera Ševčíka, který vede
také k Otylce.
Historie a legenda lákají svojí romantikou, ale lokalita byla také v roce
1999 zaregistrována jako významný
krajinný prvek. Nachází se 1,5 km severně od Boskovic, mezi zemědělsky využívanými pozemky, v nadmořské výšce
380–418 m n. m. V lokalitě se udržely
trvalé vegetační formace. Najdeme zde
jestřábník zední a chlupáček, modřenec
chocholatý, zvonek okrouhlolistý, břízu
bělokorou, růži šípkovou a také mechorosty a lišejníky. Lokalita je významným
útočištěm živočichů. Hnízdí zde ťuhýk
obecný, pěnice černohlavá a pokřovní,
křepelka polní a pochop rákosní.
Těsně u romantické kaple, která je
postavena nad pramenem vody, poutník
může usednout na lavice okolo ohniště
a seznámit se s historií místa z naučné
tabule. Nedaleko jsou pro turisty i další
zajímavá místa, která můžeme navštívit,
pokračujeme-li dále od Otylky po již zmíněné nové zelené turistické trase.

Výlet do pravěku
Malá Haná představuje zajímavý krajinný útvar. Tento název je tradičně přisuzován severní části Boskovické brázdy,
snad pro její „polní“ podobu s tradiční
zemědělskou krajinou v okolí Olomouce.
Zároveň je tato kotlina ostrou hranicí.
Z východu do ní spadá strmými svahy
Drahanská vrchovina, zatímco na západ
se jemněji zvedají pískovcové kopce
jižního výběžku České křídové tabule,
snad pro nedostatek identity zahrnované
do tzv. Třebovského mezihoří. Dle názoru geomorfologů tekla v minulosti Malou
Hanou mohutnější řeka Svitava až někde
z oblasti Podorlické. Ještě dříve však sem
od severu zasahoval rozsáhlý mořský
záliv, jehož památkou je právě krajina
plná pískových ložisek a bílých měkkých
opukových skal. Moře zatopilo předchozí

Bačov.

Foto: archiv ČGS

poušť a ta se zase „vynořila“ z ještě starších mořských usazenin. Pestrá geologická minulost místa zanechala celý sled
vrstev a k velké radosti paleontologů
i vysoké množství fosílií mořských, obojživelných i suchozemských.
Takový výlet do pravěku nabízí Bačovské stráňky a Hodiška. Přírodní památka Bačov je z lokalit nálezů zkamenělin
z období permu nejvýznamnější. V jednom ze tří bývalých jílovcových lomů
byly nalezeny zkameněliny krytolebců
(vymřelých obojživelníků), ryb, hmyzu
i rostlin. Přivede Vás k ní opět zelená
turistická značka přes Sudický dvůr.
Místní restauraci nebo procházku kolem
několika rybníků také nelze odmítnout.
Dloubání fosílií z bačovských lomů
není až tak úplně v souladu s ochranou
TN 03/2022
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místa, a tak doporučujeme namísto sběru obdivovat již nalezené vzorky ve stálé
expozici minerálů a fosilií soukromého
sběratele Václava Stoupala v nedalekých Vískách. Výstava dvou tisíc exponátů je přístupná vždy v neděli odpoledne
v budově obecního úřadu.
Vísecké naučné stezky
Vísky toho navzdory svému zdrobnělému názvu ale mohou nabídnout ještě
daleko víc. V jižní části obce funguje Agrocentrum, dnes již tedy moderně Resort
Ohrada s nabídkou stravování, ubytování,
wellness pobytů, ale i vlastním pivovarem
a koňskými hrátkami pro děti i rodiny.
Na severním okraji obce za kostelem stojí venkovní expozice pískovcových soch,
které v obci vznikají v rámci každoročního
Sochařského ateliéru pořádaného pro studenty a absolventy uměleckých škol. Témata místního sochařského umění se každý
rok mění, dosud se vystřídaly dožínky, betlém nebo například významní rodáci.

Vísky – expozice pískovcových soch.
Foto: Michal Záboj

Středobodem pro putování po okolí
a kopcích je pak MŠ a ZŠ Vísky. V centru nedaleko její budovy se sbíhají tři
naučné stezky vedené z různých okolních míst směrem do centra obce. Stezky
jsou svým obsahem zaměřeny především
na školáky, věnují se místním rostlinám
a zvířatům a dalším zajímavostem na trase. 1,1 km dlouhá naučná stezka K ob-

Naučná stezka Katné ve Vískách.
Foto: archiv obce
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rázku vede od Pamětic, 2,2 km dlouhá
naučná stezka Písečná a 2,6 km naučné
stezky Katné směřují každá svou trasou
ze směru od Letovic.
Tajemství a kouzla Svitávky
Při návštěvě boskovické Malé Hané
nelze pominout Svitávku. Nemáme přitom na mysli zdrobnělé jméno pro řeku
Svitavu, ale prastaré městečko, délkou
historie směle konkurující větším a proslulejším sousedním městům, v jejichž
stínu tak nějak zůstává.
Svitávka leží na strategickém bodě, kde
se potkává kotlina Malé Hané s údolím
Svitavy od Letovic. A jak se zdá, šlo o veledůležitou křižovatku dálkových obchodních cest nejen podél řeky mezi severem
a jihem, tedy východními Čechami a jihem
Moravy, ale i ve směru Kunštátu, Žďáru
a Posázaví na straně západní, a Boskovicemi a Hanou na straně východní. Zcela
určitě je možné s tímto místem ztotožnit
i laické veřejnosti dobře známou středověkou Trstěnickou stezku, což už samo
o sobě hovoří o stáří i významu Svitávky.
Nejvýznamnější z hlediska historie
Svitávky je kopec Hradisko (391 m).
Vypíná se 70 m nad okolní nivu, takže
jde o ideální bod k osídlení a opevnění,
což odhadli naši předkové už v pravěku.
Díky poloze se zde postupně vystřídala
sídla od starší doby kamenné přes období
kultur keramiky doby bronzové s kulturou únětickou, věteřovskou, mohylovou
a kulturou slezskou. Nevýrazné stopy
zanechali na hradisku Keltové v mladší
době železné. Zcela zásadní roli hrálo
hradisko v raném středověku, kdy zde
stál až do 15. století hrádek. Z jeho ruin
byla jako poslední vystavěna barokní
kaple sv. Ducha. Ta zanikla v roce 1958
poté, co do ní udeřil blesk a poškodil ji.
Archeologické nálezy z Hradiska jsou
vystaveny v Muzeu Boskovicka v budově
hraběcí rezidence v Boskovicích.
Péčí Mateřského centra Ferda ze Svitávky prodělala dříve zarostlá a zanedbaná lokalita Hradiska obnovu a díky
částečnému odlesnění opět skýtá krásné
vyhlídkové místo na obec. Zároveň je koncovým zastavením naučné stezky Svitávka v průběhu věků (https://naucna-stezka-svitavka.webnode.cz), kterou MC
také iniciovalo. Dvoukilometrová stezka
retrospektivně mapuje historii území
dnešní Svitávky. Tvoří jej čtyři informační
panely. První je zaměřený na současnost
a je umístěný na náměstí Svobody u autobusové zastávky. Připomíná nejen za-

Hradiště Svitávka.
Foto: Mateřské centrum Ferda Svitávka

jímavosti a památky, které se v katastru
obce nacházejí, ale i občanskou vybavenost a spolky zde působící. Třetí se věnuje
středověku a pověsti o založení Svitávky
a čtvrtý pravěku na kopci Hradisko.
Druhý panel stezky je v parku u tzv.
Velké Löw-Beerovy vily a vypráví příběh
rodiny Löw-Beerů, jejichž rod významně
ovlivnil vývoj a rozkvět obce (https://low-beerovy-vily.webnode.cz). Velká a malá
vila jsou ve Svitávce dokladem doby, kdy
byla průmyslovým centrem okresu. Židovská rodina Löw-Beerů z Boskovic zde
uspěla na přelomu 19. a 20. století v textilním podnikání, které se stalo typické pro
svitavské údolí, a to orientací na výrobu
levného textilního zboží, jímž úspěšně čelila anglické konkurenci. Secesní vila s prvky baroka a klasicismu byla vystavěna
v letech 1900–1902, patřil k ní i rozlehlý
park. Dnes je v budově úřad městyse. Podobné rodinné vily najdeme v Chrastavci
(kde byl v sousedním Brněnci další z průmyslových provozů rodiny), ale především
v Brně na ulici Hlinky a vila za Lužánkami,
kde sídlí ředitelství Muzea Brněnska.
Výlet na Boskovicko je nenáročný,
vhodný pro rodiny s dětmi i seniory. Můžete si jej rozdělit na menší části, ale určitě se do tohoto koutu světa nezapomeňte někdy během roku podívat.

Velká vila Löw-Beerů ve Svitávce.
Foto: městys Svitávka
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sentice
Alena Kolářová, starostka obce

Historie
První zpráva o obci Sentice se nachází
v moravských zemských deskách k roku
1358, kdy Beneš z Pavlovic prodal sentickému rychtáři a jeho dědicům roční činži,
což byla část pozemkové renty v penězích.
Mnohem významnější údaj pro historii
obce je však z roku 1369. Tehdy se totiž
v Senticích zastavil pán Moravy, markrabě Jan Jindřich, bratr císaře Karla IV. Zde
vydal listinu určenou pro nejvyššího brněnského komorníka Matouše ze Šternberka.
V 15. století vlastnili Sentice páni z Lomnice, kteří je v roce 1519 prodali majitelům
panství hradu Veveří. Právě ze 16. století
pochází zmínka o zdejší pusté tvrzi, která
stávala v zahradě myslivny veverského
panství, což byl sentický dům č. 6 nedaleko
dnešní kaple uprostřed obce. Sentická pečeť pochází z roku 1694 a souvisí se zemědělskou povahou obce – dvě zkřížené kosy
a tři květy, nápis GEDYNA SEMTYCE.
Charakter obce
Obec Sentice má 674 obyvatel. Nachází se v průměrné výšce 245 m nad mořem. Obec má rozlehlé katastrální území
o výměře větší než 928 ha a sousedí se
sedmi obcemi. Poloha obce má rekreační
charakter, nachází se v prstenci lesů.
V obci je 230 rodinných domů a 140
staveb pro rodinnou rekreaci. Chatová zástavba se nachází nad obcí a u řeky Svratky. Obec nemá charakteristickou širokou
náves. Střed obce tvoří prostranství s kaplí
a komplex vzájemně propojených budov
školy, školky, obecního úřadu, sokolovny

Letecký snímek Sentic.
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a knihovny. Charakteristickým rysem obce
je zástavba v prudkém kopci v horní části
zvané Doubí. Kaple sv. Jana Nepomuckého
pochází z r. 1878. Jedinou památkou v obci
jsou barokní pískovcové sochy sv. Floriána
z r. 1854 a sv. Jana Nepomuckého z r. 1775.
Život v obci
V obci je 1. a 2. třída základní školy
a mateřská školka s kapacitou 40 dětí.
Děti se zapojují do akcí pořádaných obcí.
MŠ je pořadatelem „Setkání mateřských
škol Tišnovska“, před pandemií v několika ročnících s účastí 120 dětí a více.
Dále se obec chopila rozhodnutí otevřít Sentický obchod. Ten se velmi osvědčil a v době pandemie zvlášť. Obec je také
známa díky Pivovaru KVASAR rodiny
Jelínkových. Sportovní aktivity probíhají
částečně na lesním hřišti na Horce, plně
se využívá sokolovna.
Podpůrnou složkou obce je SDH. Kromě výjezdů jednotky III. skupiny hasiči uklízí okolí, pomáhají v obecním lese
s kůrovcovou kalamitou. Realizovali převážnou část prací na opravě požární zbrojnice. Každoročně pořádají Dětský den.
Kulturní a společenský život byl pozastaven covidem. Občané se těší na dva
plesy obce a hasičů, dětský karneval pořádaný školou a školkou, vinný košt zahrádkářů a společenské setkání důchodců. V květnu následují slavné krojované
hody s besedou a lidovými tanci, zazpívá
Jiří Helán. Součástí je výstava, slavnostní mše svatá a fotbalový zápas. V červnu obec pořádá zájezd důchodců a hasiči

Foto: archiv obce

Sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána.
Foto: Jan Dvořák

Dětský den. V srpnu následuje Sentice
Hills pořádané spolkem Sentičan. Koncem prázdnin zve sentická chasa na pivní festival s letní nocí. Na podzim škola
a školka organizují drakiádu a lampionový průvod k sv. Martinovi, hasiči pořádají
vinobraní. Přichází mikulášská nadílka
a slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Rok vrcholí vánočním koncertem.
Na Štědrý den si lidé přicházejí na úřad
pro betlémské světlo.
Významným počinem je obnovení Sentického divadelního spolku pod režijním
vedením Antonína Kaly. Od r. 2015 proběhlo již pět velmi úspěšných premiér vč.
ocenění na festivalu Prkno. Nyní je nastudována nová hra U nás v ZOO a čeká
již dva roky na možnou premiéru. Autorem díla je jeden z herců Filip Živný.
Co obec připravuje
Obec vydává knihu Sentice – rody a jejich domy. Autory jsou Jan Kos a Jan Dvořák. Kniha je po víceleté práci připravena
k tisku. Pojednává o historii rodů a domů
včetně majitelů a fotodokumentace. Slavnostní křest knihy je plánován na březen.
Z hlediska výstavby je připraven projekt na novostavbu sportovního areálu,
který v obci chybí. Jedná se o dvě víceúčelová hřiště umístěná terasovitě nad sebou ve svažitém terénu, v klidné lokalitě,
s objektem zázemí. Dalším záměrem je
realizace soustavy tří vodních tůní za účelem zadržování vody v krajině. Vhodný pramen je nedaleko jízdárny koní při příjezdu
k obci. Obec obdržela dotaci na fit stezku
se sportovními prvky kolem lesního hřiště na Horce. Postupně probíhají stavební
úpravy sokolovny. Samostatným úkolem je
revitalizace veřejných prostranství navazující na realizovanou první etapu úpravy
plochy u kaple z žulových odseků.
TN 03/2022
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Projekty realizované v roce 2021 – 1. část
Barbora Gottwaldová

MAS Brána Vysočiny v roce 2021 poskytla v území nemalou
pomoc napříč všemi dotačními tituly. Ve zkratce Vám všechny
projekty financované přes strategii MAS Brána Vysočiny představíme.
V Operačním programu Zaměstnanost to byly projekty:
• projekt Dětská skupina Potůček pod Rodinným centrem
Studánka, z. s., jehož cílem bylo umožnit návrat na trh práce
rodičům pečujícím o malé děti během nebo po ukončení RD,
a to provozováním dětské skupiny pro 23 dětí, které se z kapacitních důvodů nedostanou do MŠ.
• projekt Dětský klub a příměstské tábory pod SVČ Inspiro
Tišnov, kde se projekt zaměřil na realizaci služby Dětského klubu a příměstských táborů a na doprovod dětí ze škol
na kroužky. Cílem bylo umožnit rodičům žáků 1. stupně základní školy sladit jejich pracovní povinnosti s rodinnými.
• projekt Rozšíření služeb odborného sociálního poradenství a NZDM v Oblastní charitě Tišnov, kde došlo k rozšíření
dvou sociálních služeb, a to nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež Klub Čas Tišnov a odborného sociálního poradenství Poradna Porta Tišnov; projekt je určen na podporu cílové
skupiny v jejich sociálním začleňování, zvýšení informovanosti v sociální a právní problematice.
• projekt Podpora vzniku environmentálního sociálního
podniku s prvky komunitou podporovaného zemědělství
v Tišnově, jehož příjemcem je HOJNOST z. s. Cílem bylo vybudovat první environmentální sociální podnik na území MAS
– bezobalovou prodejnu lokálních a bio potravin testující
a rozvíjející principy komunitou podporovaného zemědělství.
V Integrovaném regionálním operačním programu byly ve výzvách, které vyhlásila Místní akční skupina Brána Vysočiny,
realizovány tyto projekty:
• projekt Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Deblín, příjemcem byl městys Deblín, hlavním cílem projektu bylo zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání
žáků Základní školy Deblín, a to prostřednictvím moderni-

Veřejné prostranství Vohančice.

Foto: Petr Blahák

zace dvou odborných učeben, zajištění konektivity, pořízením
schodolezu a úpravou zeleně.
• projekt Venkovní učebna ZŠ Smíškova, příjemcem byla
Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace.
Předmětem projektu bylo vybudování venkovní odborné učebny, vč. vybavení, pro zajištění výuky a rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: komunikace v cizích jazycích,
oblast technických a řemeslných oborů, přírodní vědy.
• projekt Borovník – chodník u nové zástavby. Cílem projektu
bylo zvýšit bezpečnost dopravy a komunikace pro pěší v okrajové části obce Borovník. Cíle bylo dosaženo vybudováním
zcela nového bezbariérového chodníku, jehož součástí bylo
místo pro přecházení. Kolem chodníku došlo k úpravě pláně
a založení trávníku.
• projekt Výstavba chodníku v obci Vohančice. Předmětem
projektu byla výstavba chodník v obci Vohančice při silnici
III/37912, která přispěje ke zvýšení dopravní bezpečnosti
v obci. V těchto místech propojujících zástavbu rodinných
domů s další částí obce se zastávkou a občanskou vybaveností nebyly v obytné zástavbě dostupné žádné komunikace
pro pěší, natož chodníky vybudované s ohledem na potřeby
osob s omezenou schopností pohybu či orientace.
Do projektů programu PRV se zapojily tyto obce a organizace:
• Obec Vohančice, která realizovala úpravu veřejného prostranství, konkrétně plochy u obecního úřadu. Projekt byl
dokončen a proplacen v plné výši.
• Obec Borovník započala úpravy prostranství v okolí zvonice, vše by mělo být hotovo během letošního roku.
• V obci Březina plánují nákup vybavení pro zajištění kulturních a sportovních akcí, konkrétně party stany a pivní sety.
• Obec Vohančice nakupuje vybavení pro spolkovou činnost
do budovaného komunitního centra.
• Spolek Hnízdo vybavuje místnost pro volnočasové aktivity
a setkávání členů spolku.
Foto: archiv MAS Brána Vysočiny

Vybavení klubovny na Inspiru.
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Ze života Sokola v Tišnově – 1. část
Marcela Wágnerová

V letošním roce oslavíme nádherné výročí, 160 let založení ČOS,
130 let založení Sokola v Tišnově a 120 let župy Pernštejnské.
Nebudeme psát, že si to jen připomeneme. My to totiž oslavíme ukázkami naší práce. Ať už to bude tělocvičná akademie,
ples, divadelní představení nebo slavnostní večer. To jen tak navíc, my vlastně už slavíme tím, že se spolu scházíme a trávíme
spolu volný čas ať už při sportovní nebo kulturní činnosti.
Již 16. února 1862 došlo v Praze k založení českého spolku
Tělocvičná jednota pražská, což je dnes považováno za založení
Sokola. Miroslav Tyrš dal jednotě program na základě helénského
ideálu harmonie těla a ducha a Jindřich Fügner se postaral o finanční a organizační záležitosti. Starostou byl zvolen J. Fügner,
náčelníkem M. Tyrš. Zakládajícími členy byly významné osobnosti
českého národa. Hlavním heslem, které razil Tyrš, bylo „Tužme
se!“, Barák navrhl pozdrav „Nazdar!“, Fügner tykání a oslovování
„Bratře“, Mánes namaloval první prapor a skicu prvních krojů.
Dějiny Tělocvičné jednoty Sokol Tišnov i župy Pernštejnské
jsou těsně spjaty s životem dr. Josefa Drbala, po němž je také
pojmenována ulice u sokolovny.
Narodil se 4. prosince 1867 ve Studenicích na Vyškovsku, vystudoval nižší gymnázium v Brně  a vyšší v Olomouci a poté práva v Praze. V roce 1892 pak přichází do Tišnova a hned po svém
příchodu zakládá Sokol v Tišnově. V době založení tišnovského
Sokola neměla jednota své prostory ke cvičení ani k pořádání
kulturních a společenských akcí. Cvičilo se v tělocvičně měšťanské školy, v Panském domě, Na Humpolce a v sálech dalších místních hospod. Již v  následujícím roce se však tišnovští
sokolové rozhodli pro stavbu vlastní sokolovny. V roce 1894
byl založen stavební fond, do kterého plynuly výtěžky ze zábav
a ostatních akcí a výtěžek ze sbírky od občanů. Město Sokolu
darovalo pozemek Za humny a jednota ještě přikoupila sousední
pozemky od soukromníků.
Slavnostní položení základního kamene sokolovny se uskutečnilo 15. 8. 1897. Tehdy náčelník dr. Drbal při poklepu pronesl   „Sokolu chrámem, národu hradem“. Jen pro zajímavost,
na stavbu se spotřebovalo 700 m 3 kamene, 150 000 cihel, 200 q
vápna, 160 m3 písku. Slavnostní otevření sokolovny proběhlo již
za necelý rok 7. 8. 1898 a byla to velká událost pro celý kraj.

Stavba nové sokolovny.
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Foto: archiv T. J. Sokol Tišnov

V srpnu roku 1902 oslavili naši sokolové 10. výročí založení Sokola v Tišnově velkou slavností, v tento den se také konala ustavující schůze župy Pernštejnské.
A hned v roce 1910 pořádá Sokol Tišnov krajský slet. Na osvětleném cvičišti bylo 600 značek. Přihlásilo se devatenáct sokolských jednot. Přijíždějící sokoly z celého kraje vítal starosta města
Dr. Seifert. Tři dny účinkovala Kmochova kapela. Této hudbě bylo
zaplaceno 1 530 korun a strava. Kapelník Kmoch žádal pro své
hudebníky ráno ke snídani guláš a jedno pivo, dopoledne uzeniny
a pivo, v poledne masitý oběd a dvě piva, k večeři stravu a dvě piva  
a o půlnoci druhou večeři a pivo a po celou dobu hraní pivo.
Za první světové války v letech 1914 až 1918 byli sokolové
pronásledováni. Velká část členů narukovala a sokolovně hrozila
zkáza. Aby se tomuto předešlo, činovníci Sokola prodali na oko
sokolovnu městu Tišnovu. Činnost Sokola byla poté zakázána.
Vznikem samostatného Československa Sokol znovu ožívá.
Vzrostl také počet kulturních a společenských akcí. Tělocvična
z roku 1898, kde bylo také jeviště a hrála se divadelní představení, již nedostačovala. A tak již v roce 1921 schválila valná
hromada jednoty návrh na stavbu nového sálu jako přístavbu
ke stávající budově. Projekt vypracoval architekt Krásný z Prahy,
rozpočet předložil stavitel Svoboda ve výši 1 300 000 Kč. Pracovní povinnost pro každého člena Sokola činila 60 hodin. Než ale
došlo k vlastní stavbě, uplynula ještě dlouhá doba i rozpočet byl
vysoký. 9. srpna 1925 byl ale už položen základní kámen přístavby velkého sálu. Stavba pokračovala rychlým tempem a již za rok
1. srpna 1926 byla přístavba slavnostně otevřena. V projevu při
této příležitosti řekl mimo jiné bratr Sedlák: „Všem jsme vystavěli, všem bez rozdílu stavu a povolání, dětem našich dětí. Nechť
užívají ovoce obětavosti a sebezapření nynějších členů sokolské
rodiny.“ A tak se děje až dodnes. Všichni chodíme do sokolovny.
18. srpna 1929 však uhodil za velké bouřky do nové části sokolovny blesk a vzniklý požár napáchal velké škody. Během necelé hodiny vzplála střecha a brzy nato se prohořelý strop a ohořelé
trámy propadly do sálu, v němž se konečně hasičským sborům
bojujícím s nedostatkem vody podařilo požár uhasit. Pojišťovnou
odhadnutá škoda činila 624 544 Kč. Opět vzplanulo sokolské
nadšení a vůle poničenou sokolovnu co nejrychleji opravit. Obnova postupovala neuvěřitelně rychlým tempem a již v lednu roku
1930 se ve dvoraně sokolovny pořádaly plesy různých spolků.
V červenci roku 1930 se sokolovna slavnostně otevřela po dokončené opravě. V následujících letech se uskutečnilo mnoho
sportovních i kulturních akcí. Tišnovští sokolové se účastnili
celostátních sletů, hráli divadlo, pořádali zábavy, ale také se věnovali branné výchově a v roce 1938 se bratři sokolové v Tišnově
zařadili do pořádkové složky civilní protiletecké obrany.
28. září 1938 byl podepsán Mnichov a tišnovskou sokolovnu
vyjma loutkového sálu si pronajala vojenská správa pro založení
nemocnice. Sokolové se však scházeli dál. 15. března 1939 byla
ale Československá republika obsazena nacistickými vojsky
a byl zřízen protektorát Čechy a Morava. V dubnu 1941 byla
činnost Sokola zastavena, sokolovna uzavřena a zabaven veškerý sokolský majetek. Sokol byl tak již podruhé ve své historii
zakázán.
TN 03/2022
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Vzpomínka na Annu Christovou
Josef Zacpal

Zapamatovat si data narození u svých blízkých, přátel nebo
kolegů v práci nebývá vždy jednoduché a mnohým lidem se to
nepodaří nikdy. V tomto směru to všem takovým po celý život
značně ulehčovala paní Anna Christová, původně ředitelka
a později vedoucí Podhoráckého muzea v Předklášteří, s magickými čísly 22. 2. 1922. Narodila se do mladé republiky, v níž
prožívala šťastné, i když nelehké dětství v rodině bývalého důstojníka rakousko-uherské armády. Chuť vzdělávat se přibrzdila
válka a teprve po jejím skončení studovala prehistorii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Další odborný a profesní
růst zastavila na více než deset let péče o nemocnou matku,
s níž se odstěhovala z Brna nejprve do Chudčic a později do Veverské Bítýšky. Do zaměstnání nastoupila až v roce 1962 a jejím
pracovním místem se stalo Předklášteří, tehdy součást Tišnova.
Byla jmenována první a vlastně i poslední ředitelkou Podhoráckého muzea, protože po pěti letech muzeum ztratilo právní
subjektivitu. Stalo se součástí Okresního muzea Brno-venkov
a paní Christová vedoucí jedné z jeho poboček. Do Podhoráckého muzea nastoupila po Františku Štěpánovi v době, kdy bylo až
do počátku roku 1963 uzavřeno z důvodu stavebních úprav a reinstalace expozic. Pracovala v něm 26 let, vedoucí byla do konce roku 1983, kdy ji nahradil archeolog PhDr. Ludvík Belcredi,

a definitivně se s muzeem rozloučila v roce 1988. Anna Christová šla úspěšně ve šlépějích předválečných zakladatelů i svých
poválečných kolegů a ve spolupráci s archivářem Janem Hájkem
postupně obnovila válkou zdevastovaný sbírkový fond a zavedla
skutečnou muzejní evidenci a dokumentaci. Na takto vytvořený všeobecný základ mohla v 80. letech navázat generace specialistů v jednotlivých oborech. Paní Christová mě v říjnu roku
1983 do muzea přijímala, tedy ne oficiálně, to jsem absolvoval
v Ivančicích u ředitele Knose. Přivítala mě v budově bývalého
proboštství v Porta coeli a byla první, kdo mě zasvětil do muzejní práce. Byli jsme kolegy pět let. Byla uznávanou osobností,
která poradila každému, kdo o to projevil zájem. Nebylo jí cizí
žádné téma, k nejoblíbenějším patřila historie panství a hradu
Veveří.
Po odchodu do důchodu žila v ústraní v domě ve Veverské Bítýšce na Hvozdecké ulici obklopená knihami, obrazy, stylovým
nábytkem a rodinnými památkami. Několikrát jsem ji tam navštívil a vždy byla moc ráda. Většinu času obětovala péči o těžce
nemocného kolegu a přítele Jana Hájka až do jeho smrti v únoru
1995. Potom už byla skutečně úplně sama. Zemřela 13. dubna
1999 ve věku 77 let.  

Dobrovolníci na Šafránici
Markéta Horáková Lazarová, Tomáš Blaha

Jsou to už čtyři roky, co se naše neformální seskupení Dobrovolníků pro Porta coeli pod hlavičkou tišnovského spolku
Hojnost snaží o vyčištění a obnovu starých sadů kláštera Porta
coeli. Po třech letech úsilí v sadu nad rybníkem jsme se letos posunuli na svah mezi Klínkem a Čepičkou, jak si už možná všimli
obyvatelé tišnovských sídlišť a návštěvníci rozhledny.
Šafránice, jak se svahu říká, byla kdysi obdělávána jako pole,
po zestátnění klášterních majetků zde byl koncem 60. let vysázen jabloňový sad, který spolu s dalšími sady vytvářel nezaměnitelnou vizuální kulisu údolí Svratky a potvrzoval starou ovocnářskou tradici regionu Tišnovska. Jeho reliéf tvoří často těžko
obdělávatelné „hrby a zmole“. Ovocnářství tak bylo pro naše
předky přizpůsobením se podmínkám a jednou z mála šancí,
jak konkurovat na trzích sedlákům z žírných nížin. Tato specializace vedla k velké odrůdové pestrosti sadů, kterou nám dnes
mohou jiné regiony jen tiše závidět. Právem by se tak o Tišnovsku mohlo mluvit jako o „kraji ovoce“ a na této tradici by mohla
stát i jeho identita (vedle brány Vysočiny, těžby uranu a na něj
navázaných mineralogických expozic).
Sady začaly zarůstat v důsledku vleklého sporu, zda stát navrátí klášteru Porta coeli zpět jeho majetky, k čemuž došlo až
v roce 2017. V restauraci V Chaloupkách můžete vidět podobu
sadů v 90. letech, představu o zarůstání sadů můžete získat, když
TN 03/2022

si proklikáte letecké snímky na serveru mapy.cz. I na Šafránici
stojí obnova sadů na práci dobrovolníků, kteří se sem rádi vracejí a užívají si práci v krásném prostředí s malebným výhledem
na Květnici a její okolí. Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc
a všem sousedům a sponzorům za podporu v našem úsilí vracet
do krajiny Tišnovska staré vysokokmenné sady.

Zasloužená pauza s výhledem na Květnici.
Foto: Karolína Poláčková
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SWAP aneb Přines, vyměň, odnes
Jana Trávníčková

Kdy: 26. 3. 2022 od 8.30 do 12.00
Kde: Velký sál MěKS
V sobotu 26. března vás srdečně zveme do Velkého sálu
Městského kulturního střediska Tišnov (vchod z ulice Mlýnská
152, po schodech dolů), kde se uskuteční akce s názvem SWAP.
Projděte skříně a pohledejte věci. Na SWAP doneste vše,
co již nepotřebujete nebo co nepoužíváte, co vám doma jen zabírá místo. Přinášejte věci v takovém stavu, jako byste je nabízeli
svým přátelům, vše funkční a čisté.
Počet kusů není omezený. To, co přinesete, předáte organizátorům, kteří věci vystaví, a můžete si také vybrat zdarma něco
pro vás potřebného z toho, co přinesli jiní. To, co na SWAPu
zbude, předáme na Charitu.
Co můžete přinést/odnést: Oblečení dámské i pánské (dětské
velikosti až od velikosti 158), doplňky, obuv, domácí potřeby
a textil, povlečení, těhotenskou módu, drobné potřeby do domácnosti, nepoužitou (neprošlou) kosmetiku, knihy, prostě vše,
co může posloužit někomu dalšímu.
Pokud si nejste jisti, co přinést, zavolejte nám na tel.
530 334 011 nebo 739 324 087.

Symbolické vstupné na SWAP je 20 Kč. To, co se vybere, bude
určeno na pokrytí nákladů vzniklých s organizací akce (vytápění
místnosti, osvětlení…). Přijďte, nebudete litovat! Další informace na www.tictisnov.cz nebo na www.facebook.com/tictisnov.

Z loňského SWAPu.

Spolek Hnízdo nabízí volná místa v kroužcích
Viktorie Šťastná

Spolek Hnízdo realizuje kromě projektu Evropského sboru
solidarity (na zahraniční dobrovolníky) také projekt MŠMT
na podporu neformálního vzdělávání, a to „Zvyšování kvality
neformálního vzdělávání na Tišnovsku“.
Spolek Hnízdo v rámci projektu i mimo něj nabízí a realizuje
tyto činnosti: kroužky, letní tábory, projektové dny v klubovně
i mimo ni, podporujeme a zavádíme nové metody v neformálním
vzdělávání, podporujeme vzájemnou spolupráci, sdílení mezi
neziskovými organizacemi, tandemové vedení kroužků a jiných
aktivit a další vzdělávání pracovníků neformálního vzdělávání.

Z letního tábora.
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Foto: archiv Spolek Hnízdo

Nabízíme semináře budování komunity dle S. Pecka. V době kovidových omezení jsme byli nuceni mnohé naše aktivity omezit,
přerušit. Nyní doufáme, že se budeme moci věnovat našim činnostem opět na plno. Nabízíme tedy tišnovské veřejnosti volná
místa v těchto kroužcích:
pondělí:
• 14–16 h náboženství mladší a starší
• 15–16 h pohybové hry pro děti 4–8 let
• 16–17.30 h bojové hry
úterý:
• 15–16 h sbor pro děti
• od 16 h herní doupě
středa:
• 15.30–17 h výtvarný ateliér
• 17–18 h akrojoga
• od 18 h orchestr pro dospělé
čtvrtek:
• 16–17.30 online Minecraft education
• 16–17.30 šití pro děti
• 18–19.30 fotbal od 9 let
Na webu www.spolekhnizdo.cz najdete přihlášku a další informace o kroužcích. Přihlašování a další dotazy pište na e-mail
koordinátorce kroužků: viktorie.stastna@spolekhnizdo.cz.
TN 03/2022

sociální péče

ŽivoT v Penzionu
Markéta Fišová

Písničky ze starých časů
Centrum sociálních služeb Tišnov
a deTOX vás zvou na poslechové hudební
odpoledne Písničky ze starých časů, které připravuje a komentuje pan Ing. Václav Seyfert. Přijďte se zaposlouchat
ve středu 23. 3. 2022.
Sejdeme se v jídelně CSS Tišnov, začátek vždy v 15 hodin. Vstupné dobrovolné.
Upozorňujeme návštěvníky na přísné
dodržování všech platných hygienických
nařízení. Akce může být zrušena!
Více informací vám poskytne kulturně-aktivační pracovnice Markéta Fišová
na tel. čísle 730 193 325.
Zájezd na zámek Rájec n. S. – Kamélie
Centrum sociálních služeb Tišnov pořádá v pátek 4. března jarní výlet na výstavu rájecké sbírky kamélií, která se koná
na zámku Rájec nad Svitavou. Kvetoucí
keře kamélií společně s dalšími květinami
vyzdobí historické místnosti přízemí a hos-

tinských apartmánů prvního patra zámku.
Křehkou krásu kamélií doplní historické
sklo ze sbírek a depozitářů zámku.
V období výstavy kamélií bude možné
individuálně navštívit také zámecké zahradnictví, kde budou na prodej rostliny
kamélie a další jarní květiny.
Na zpáteční cestě se zastavíme v restauraci Hrádek Ráječko.
Odjezd od Podhorácké restaurace
ve 12 hodin (další zastávka u pošty, Penny, Klucanina). Předpokládaný návrat je
v 18.00 hod. Cena 270 Kč zahrnuje dopravu a vstupné. Akce se uskuteční při min.
počtu 20 osob.
Kontakty pro bližší informace: Markéta Fišová (730 193 325).
Osobně se můžete přihlásit také
v knihovně v DPS Králova.

onu na oblíbenou společnou procházku
seniorů. Tentokrát náš cíl cesty vedl
do Předklášteří, kde se v Podhoráckém
muzeu konala výstava kočárků.
Výstava prezentovala dětská vozidla z let 1875–1980, a to z muzejních
i soukromých sbírek doplněná dobovými
fotografiemi a povídáním o historii kočárkářství. „Ty kočárky jsou úžasné,“ zněla
první slova seniorek při pohledu na dopravní prostředky, v nichž se vozily malé
děti před více než sto lety.
K vidění bylo opravdu mnoho, od obyčejných proutěných kočárků na nízkém
podvozku s péry, kočárky z proutí (pedigu) přes starožitné kočárky v anglickém
stylu až po dobový kočárek pro trojčata
a v neposlední řadě i dětské kočárky
s doplňky, jako jsou peřinky, dečky, panenky. Sbírka obsahovala exponáty tuzemské, zahraniční, ale také domácí výroby HIKO, TDU aj.
Mnozí z nás si zavzpomínali na okamžiky mládí, dětství. Za doprovod a výklad krásnou výstavou děkujeme paní
PhDr. Ireně Ochrymčukové.

Výstava kočárků
Za pěkného slunečného počasí jsme již
podruhé v letošním roce vyrazili z penzi-

Tříkráloví koledníci zažili velké přivítání
Pavla Caudrová

Letos, po roční pauze způsobené koronavirovou epidemií, mohli opět tříkráloví
koledníci vyjít do ulic a přinášet požehnání
do našich domovů. A zažili velké přivítání.
Mnoho z vás bylo nadšeno jejich příchodem, a i navzdory zhoršující se ekonomické
situaci jste byli velmi štědří. V tišnovské
oblasti se vybralo rekordních 2 077 218 Kč
– z toho 2 015 867 Kč z kasiček a 61 351 Kč
z on-line příspěvků. To je důkazem, že malí
koledníci v ulicích chyběli a že srdce lidí
jsou otevřená pomoci potřebným.
Všem dárcům, koledníkům i koordinátorům patří naše velké díky. Výnos
sbírky každoročně podpoří mimo jiné
i charitní služby. Nejedná se vždy o nové
speciální projekty, ale většinou jde o dofinancování stávajících služeb, které zabírají širokou škálu naší společnosti a mohou se týkat každého z nás.
Pomáháme rodinám s péčí o jejich dlouhodobě nemocné a umírající, aby mohli
TN 03/2022

prožít závěr svého života v kruhu svých
blízkých. Skutečnost, že naši blízcí mohou
s námi prožít tento čas, je důležitá i pro nás.
Sami doufáme, že jednou někdo pomůže
v těchto chvílích i nám nebo našim rodinám.
Ale také mladší generace má v Charitě
své místo a potřebuje pomoci. Mnozí mladí lidé zažívají nepříznivou životní situaci. Ať už v rodině, ve škole nebo ve vztazích obecně. I oni potřebují mnohdy
podat pomocnou ruku. Prostřednictvím
Chráněného bydlení a Sociální rehabilitace ve Skryjích se snažíme zapojit lidi
s lehkým mentálním postižením do společnosti a lidem, kteří nezvládnou řešit
svou obtížnou životní situaci, pomáhá
svým odborným sociálním a právním poradenstvím Poradna Porta. Akutní nouzi
potom pomáhá řešit Charitní záchranná
síť a Fond individuální pomoci.
Všechny tyto služby můžeme jen díky
prostředkům tříkrálové sbírky zachovat

ve stávajícím rozsahu a zároveň najít
prostor pro jejich rozvoj, aby co nejvíce
odpovídaly potřebám našeho regionu.
Děkujeme za otevřená lidská srdce,
která tyto potřebné podporují.
Přispět na tříkrálový účet lze až do konce
dubna: 66008822/0800 VS: 777 966900.

Tříkráloví koledníci.
Foto: archiv Oblastní charity Tišnov
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Kalendárium březnových událostí
Václav Seyfert

1. 3. 1840
V TIŠNOVĚ ZAČALA
ÚŘADOVAT POŠTA
V první polovině 19. století byly v řadě
měst zřizovány poštovní služby jako součást lékáren. Stalo se tak i v Tišnově, kde
prvního březnového dne roku 1840 vznikla
sběrna dopisů při tehdejší Lékárně u nejsvětější Trojice. Ta byla založena v roce
1810 a od roku 1837 zde byl lékárníkem
Georg Johann Holzknecht. Lékárna sídlila v domě č. p. 70, zvaném Na Pernštýně,
kam později lákala Tišnováky k posezení
vyhlášená restaurace a dnes je zde stejně
oblíbené Café U Palce. V dalších létech se
majitelé lékárny provozující poštu několikrát vystřídali – v roce 1848 ji převzal
Antonín Gottmensch, po něm o tři roky
později František Wurzer a vzápětí v roce

Takto vypadal v roce 1865 dům č. p. 123
na Dolním náměstí, v němž sídlila lékárna
a kde se poskytovaly i poštovní služby. Foto
z knihy Předklášteří & Tišnov na dobových
fotografiích, Sursum 2008.

1852 Matěj Hontela, který vše přestěhoval na Dolní (dnes Komenského) náměstí do domu č. p. 123, zakoupeného jeho
manželkou Emmou. V roce 1865 se Hontela přestěhoval do Moravské Třebové
a koncesi i s tišnovskou lékárnou prodal
PhMr. Františku Svobodovi. Rodina Svobodova ji pak vlastnila a provozovala de
facto celé století. Dnes zde sídlí tzv. Chytrá lékárna, jedna ze sítě deseti lékáren
akciové společnosti téhož jména, působících také ve Vyškově a na osmi místech
Brna.
Pošta se od lékárny osamostatnila teprve v roce 1902. Jejím prvním působištěm byly prostory hotelu U České koruny
(č. p. 287) nedaleko vlakového nádraží.
Časem bylo jeho jméno změněno na Ho46

tel Fuňka a byla zde v provozu první
kavárna v Tišnově. Restaurační a hotelové služby tu dožívaly v rámci nepříliš
honosného Hotelu U nádraží, dnes jsou
tu různé obchody a provozovny. Poslední
stěhování – do domu č. p. 22 – čekalo tišnovskou poštu v roce 1929, takže od jejího přemístění na zdejší náměstí uplyne
za sedm let celé století. V témže místě
stával kdysi dům nazývaný Pecírek, neboť v něm sídlil okresní soud (z německého Bezirk=okres). Původně právovárečný dům zakoupilo město Tišnov již
v roce 1850 a 22. února 1928 jej předalo
justiční správě československého státu,
přičemž na místě staré budovy byl vybudován nový objekt, v němž kromě pošty
a soudu byla umístěna i věznice. Po vybudování sídliště pod Klucaninou byla
tamtéž zřízena i druhá tišnovská pošta
(v domě č. p. 1688), nazývaná ovšem Tišnov 3 (s poštovním směrovacím číslem
666 03), neboť jako Tišnov 2 bývala a zůstala označena pošta v Předklášteří.
10. 3. 1917
DVA KOSTELNÍ ZVONY BYLY
ODEBRÁNY PRO VÁLEČNY PRŮMYSL
První světová válka radikálně poznamenala stav zvonů v českých i moravských městech. Již od jejího počátku byly
pro válečné účely masově rekvírovány
zvony kostelů a kaplí, především se tak
dělo po 8. srpnu 1916, kdy vyšlo státní
nařízení, podle něhož měla být až na výjimky provedena rekvizice všech zvonů
zhotovených později než v roce 1600.
V každém okrese se pro potřeby zbrojení
odebíraly z církevních staveb zvony v rozsahu až dvou třetin jejich celkové hmotnosti. Odhadem se to celkově týkalo asi
deseti tisíc kusů. Mnoho zvonů z kostelů
mizelo dokonce ještě před tím, než odborná komise stačila posoudit jejich stáří
a uměleckou hodnotu. Z roztavených zvonů se získávaly barevné kovy na výrobu
děloviny pro kanóny, ovšem ne vždy byly
použity tímto způsobem – z části mědi se
nakonec místo dělových koulí vyráběla
modrá skalice proti révokazu na uherských vinicích.
Neradostný osud potkal i dva ze tří zvonů tišnovského kostela svatého Václava.
Pocházely z let 1839 a 1862, byly vyrobe-

Zvon Svatý Václav, jeden ze dvou, které byly
v roce 1917 odebrány z kostelní věže a předány ke zpracování ve vojenském průmyslu.
Foto ze sbírek Podhoráckého muzea bylo
zveřejněno ve fotorevue Tišnov č. 8, 1998.

ny přelitím ze starších poškozených zvonů a v obou případech je nechal zhotovit
tehdejší tišnovský farář Josef Fetter. Většímu a staršímu z nich – s obrazy sv. Václava a sv. Josefa – se říkalo Svatý Václav
(měl průměr 150 cm a vážil 1 712,90 kg),
menší a mladší se nazýval Svatý Bernard
(s průměrem 84 cm a hmotností 369 kg),
přičemž kromě sv. Bernarda na něm byli
vyobrazeni také Kristus, sv. Cyril s Metodějem a Sedmibolestná Panna Marie.
Na věži zůstal jen raně barokní zvon Svatý Antonín z roku 1672. Další čtyři zvony
byly odvezeny z menších obcí v rámci tišnovské farnosti, například z Hradčan či
Březiny.
V podstatě totéž se týkalo mnoha zvonů také ve druhé světové válce; zvony
odebrané v létech 1941–42 byly shromažďovány v Ostravě a Praze, odtud po Labi
odváženy do Hamburku a roztaveny
v Essenu. Tišnova se dotkla i tato druhá
rekviziční vlna – padl jí za oběť zvon Svatý
Cyril a Metoděj (o průměru 111 cm a váze
asi 400 kg), pořízený v roce 1927, stejně jako starý hodinový zvon z roku 1666.
Pouze Svatý Antonín přečkal i tuto válku
zavěšen na věži tišnovského kostela…

Víte, že pořady
Tišnovské televize
najdete na YouTube?
zadejte a budete koukat

Tišnovská televize
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Napsali jsme před 50 lety
23. díl březen 1972
Václav Seyfert

V březnu 1972 mělo Naše Tišnovsko růžovou obálku a úvodník odpovědného redaktora Dr. Ladislava Štejgerleho byl podle očekávání věnován Mezinárodnímu dni žen.
O čem dalším se v tomto čísle psalo?
90 let knihovny v Lomničce
Kulturní výročí sousední obce připomněl svým článkem Rudolf Sudický.
O vzniku a historii tamní knihovny mimo
jiné uvedl: „… již v roce 1882, dne 5. února,
byl zde založen čtenářský spolek ,Bezsének’.
Iniciátorem založení čtenářského spolku
byl místní učitel Josef Filip. … Zakládající
občané, kterých bylo celkem 26, přispívali
dobrovolně na činnost částkou 1 zlatý ročně
a 10 krejcary měsíčně. Z těchto prostředků
byly nakupovány knihy a placeny vlastenecké časopisy. Prvním předsedou spolku byl
rolník František Bisom. Stanovy spolkové
byly schváleny zemským úřadem v Brně
a spolek začal půjčovati knihy od 1. dubna
1882. Knihovna byla umístěna v soukromém bytě u pana Novotného za roční poplatek 2 zlaté. Od majitelky tohoto domu
byla také zakoupena skříň na knihy a stůl
za 12 zlatých. Spolek pořádával každoročně
taneční zábavy a čistý výtěžek byl věnován
na zakoupení knih a časopisů. Tento spolek
pracoval nepřetržitě až do roku 1952, kdy
knihovnu převzala obec…“
Sýkoř nebo Sýkoří?
Zajímavý materiál o správné podobě
názvu nedalekého kopce poslal do redakce Dr. Augustin Uher. „Úřední označování
lokalit přejímá domácí názvy. Známý lesní
masiv na tišnovském severu má nářeční pojmenování Sékoří, tedy spisovně Sýkoří, podobně jako je Sokolí, Jestřabí, Veveří apod.
Na německé mapy se dostal zkomolený tvar
Sekorz. České mapy ho převzaly, nejvýš
upravily na Sýkoř, což ovšem neodpovídá ani
duchu jazyka ani autentickému názvu. Užívejme a prosazujme jediný správný a pěkný
název Sýkoří. … Nenechme v mapách strašit Sýkoř. Připomíná češtinu stařičkého mocnáře.“ Budoucnost ovšem pana Dr. Uhra
nevyslyšela – název Sýkoří se neujal, naopak Sýkoř se používá až dodnes.
Místopis Tišnova
Pestré čtení přinesla jako vždy pokračující encyklopedie místních ulic z pera
TN 03/2022

Titulní stránku březnového čísla ročníku
1972 tvořila fotografie A. Dostála s jednoduchým názvem Hrad Pernštejn.

Karla Fice. S odstupem půlstoletí zaujme
například text týkající se ulice Chodníček. Píše se tu: „Úzký chodníček pro pěší
mezi zahradami vedoucí z ulice Dvořákovy
ke hřbitovu. Častěji znám pod jménem Ulička.“ Zahrady ovšem dávno padly za oběť
výstavbě rodinných domků a Chodníček je dnes regulérní ulicí, momentálně i s frekventovanou automobilovou
dopravou. V místopise došlo i na jednu
z populárních úzkých uliček, konkrétně Jirchářskou. Jak jsme se tu dočetli,
v ještě starších časech se takto jmeno-

vala dnešní ulice Halouzkova. „Jirchářská: Úzká ulička vedoucí z ul. Halouzkovy
na Jungmannovu (u č. p. 81). Halouzkova
ulice byla před několika desítkami let proslulá výrobou jirch (tj. kůže na měkko vydělané). Jircháři byli výrobci jirch, tj. koželuzi.
Původní jméno staré ulice Jirchářské (dnes
Halouzkovy) je dodnes uchováno v názvu
této uličky.“
Můj koníček
Někteří naši spoluobčané se věnovali
společensky užitečným koníčkům, prospěšným i svému okolí. Josef Ondroušek
zasvětil celou stránku seznámení „s paní
Marií Balákovou, které se stala opravdovým koníčkem práce v Českém červeném kříži. Její životní přání stát se ošetřovatelkou
se sice nesplnilo, ale už před čtyřiceti roky
se stala členkou zdravotnického družstva
při hasičském sboru v rodném Předklášteří.
Družstvo poskytovalo první pomoc a pomoc
občanům při požárech. Ke skutečné zdravotnické práci se dostala až v roce 1951,
kdy absolvovala, již jako členka Červeného
kříže, kurs první pomoci. … Hezkých vzpomínek má paní Baláková hodně, ale nejvíce
si váží ocenění své práce od těch nejmenších
– od dětí…“
O dalším ve stručnosti
Anna Christová připomněla 90. výročí
narození sochaře Václava Hynka Macha.
Augustin Navrátil psal o korespondenci
mezi tišnovskými školáky a básníkem Petrem Bezručem, k níž se vrátíme později
v rubrice Kalendárium událostí. Druhou
částí pokračoval cyklus Emilie Šudákové
Květena Klucaniny. V sokolovně se ještě v březnu konaly dva plesy, navíc pak
Josefská zábava a Tělocvičná akademie.
V sále na Mlýnské se pro změnu hned
dvakrát promítaly Chaplinovy grotesky
a konala se tu dokonce přednáška o švýcarském zahradnictví. Program kina
měl vskutku značný rozptyl – od Felliniho klasiky Bílý šejk s Albertem Sordim
v hlavní roli až po bulharský film Malí
ježci nepíchají…

U tohoto dvojsnímku brněnského autora Miroslava Sedláčka byl před 50 lety popisek „Tišnovský ,ryneček’ v dnešní podobě“.
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Dne 4. února tohoto roku nás navždy
opustila ve věku devadesáti let naše
milovaná manželka, maminka, babička
a prababička paní MILADA KŘÍŽOVÁ.
Se smutkem v duši – manžel a synové
s rodinami.

Dne 12. února to bylo jedenáct let, co nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček, pan JOSEF KUČERA.
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují manželka a děti s rodinami.

Dne 13. února vzpomeneme šesté výročí,
kdy od nás navždy odešel pan JAN
BĚHOUNEK z Tišnova. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Dne 13. února uplynul čtvrtý smutný
rok, co nás navždy opustil nás milovaný
manžel, tatínek, dědeček a kamarád pan
VLASTIMIL ŠRUBAŘ. S láskou stále
vzpomíná a za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti s rodinami.

Dne 16. února uplynulo deset roků, kdy
nás opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček, pan JAN BOČEK.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Manželka a synové s rodinami

Dne 16. února uplynulo čtyřicet let
co nás navždy opustil náš milovaný tatínek,
pan JAN NOVOTNÝ ze Železného.
S láskou vzpomínají dcery Anděla a Eva
s rodinami.

Dne 18. února by se dožila sedmdesáti pěti
let paní JAROSLAVA DOSPÍŠILOVÁ.
Děkujeme všem, kteří vzpomněli s námi.
Sestra Alena a synové Pavel a Jiří
s rodinami.

Dne 21. února uplynul první smutný
rok, co nás navždy opustila nejdražší
maminka a milovaná babička paní VĚRA
WEIDLICHOVÁ. Vzpomínky a láska Tvá
zůstanou navždycky v nás. Za tichou
vzpomínku děkuje dcera s rodinou.

Dne 22. února uplynulo osm let, co nás
navždy opustila naše milovaná maminka,
babička a prababička paní LIBUŠE
MALÍKOVÁ. S láskou vzpomínají manžel
a děti s rodinami.

Dne 28. února uplynulo dvacet let, co nás
opustil manžel, tatínek a dědeček, pan
EMIL KULÍŠEK. S láskou vzpomínají
manželka, dcera, syn a vnoučata.

Dne 1. března uplynou dva smutné roky, kdy
nás navždy opustil pan VÁCLAV BARTÁK.
S úctou a láskou stále vzpomínáme. Kdo
jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 1. března uplyne dvacet smutných roků
od chvíle, kdy nás opustil manžel, tatínek,
dědeček pan JOSEF JANDA.
Tiše vzpomíná manželka a děti s rodinami.

TN 02/2022

Zveřejnění vzpomínek je placená služba

Vzpomínáme

Vzpomínáme
2. března to bude dvaadvacet roků, co nás
navždy opustil náš milovaný syn MAREK
MÜHLHANSEL. S láskou stále vzpomínají
a za tichou vzpomínku děkují rodiče.

Dne 2. března uplyne jedenáctý smutný rok,
kdy nás navždy opustil nás milovaný tatínek,
dědeček, pradědeček pan JAN GRAMATA.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera Jana
s rodinou, syn Roman s rodinou.

Dne 5. března uplyne deset let, co nás
navždy opustil náš manžel, tatínek pan
ROMAN TITTL. Kdo v srdci žije, neumírá.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka a děti.

Dne 8. března uplyne deset let, co nás
navždy opustila naše maminka, babička
a prababička paní ANNA OPLTOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Eva, Dana a Jitka – dcery s rodinami

Dne 8. března uplyne desáté smutné
výročí ode dne, co nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček pan
MILAN KALA. Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkují manželka a děti
s rodinami.

Dne 9. března uplyne deset smutných roků,
co nás opustila naše maminka a babička
EVA CÍSAŘOVÁ. S láskou vzpomínají
a za tichou vzpomínku děkují dcery
s rodinami

Dne 16. března uplyne deset let, co nás
navždy opustila naše milovaná dcera,
sestra, neteř, teta, sestřenice a švagrová
ANDREA JANČAROVÁ. S láskou stále
vzpomíná rodina.

Dne 16. března to bude deset let od bolestného
odchodu paní učitelky VLASTY MALCOVÉ.
Naší nejdražší mamince, babičce a prababičce vděčíme za vše, co pro nás s obětavou láskou a starostlivostí do poslední chvíle
dělala. Za tichou vzpomínku děkuje dcera
Hana s rodinami Vaškových a Malcových.

Zveřejnění vzpomínek je placená služba

Dne 25. března uplynul čtvrtý rok, co nás
navždy opustila paní ANNA HEČKOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkují manžel
s rodinou.

Poděkování
TN 02/2022

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy
rozloučit s panem LADISLAVEM KLUSÁKEM. Touto cestou
ze srdce děkujeme také vám všem za veškerá vyjádření
soustrasti, která jsme od vás v uplynulých týdnech obdrželi.
Za projevenou účast děkuje rodina Klusákových.
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Lacinova stezka Květnicí
Daria Švecová, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

v roce 2001 s kolektivem dalších odborníků navrhl na základě objednávky Odboru
životního prostředí Jihomoravského kraje.
Zub času však po dvaceti letech zanechal na jednotlivých zastaveních svoje stopy. Vedení města Tišnova se proto
v roce 2021 rozhodlo celé dílo opravit.
V květnu 2021 byla ustavena pracovní
skupina, jejíž členové se dali se zápalem
a nadšením do práce. Tvořili ji odborníci,
pracovníci MěÚ Tišnov, Podhoráckého
muzea a přátelé pana docenta. Proběhla
jednání s JMK o převzetí naučné stezky
do péče města, byly osloveny firmy pro
zhotovení nových panelů, řešil se jejich
obsah i forma. Bylo také nutné vybrat fotografie, uspořádat je, provést jazykové
korektury, připravit materiály pro zhotovení a tisk brožurky a letáčků, to vše
za dodržení stávající legislativy.
Všech třináct zastavení se dvěma nástupními místy, přičemž první a třinácté
jsou obsahově shodné, doplnily nové tech-

Město Tišnov srdečně zve širokou
veřejnost ke slavnostnímu otevření revitalizované naučné stezky po hoře
Květnici, které zahájí starosta města
Tišnova Jiří Dospíšil v neděli 20. 3.
2022 ve 14.00 hod. na ulici Pod Květnicí (nad městským muzeem). Zájemci se
mohou poté vydat po trase.
Doprovodným programem akce bude
v tento den ve spolupráci s tišnovskými
jeskyňáři zpřístupnění Královy jeskyně
(otevřeno od 10.00 do 16.00 hod. – poslední vstup v 15.30 hod.) a ve spolupráci
s  Muzeem města Tišnova tvořivá dílnička
pro děti (otevřeno od 12.00 do 17.00 hod.).
Naučná stezka dostala jméno po autorovi původního scénáře doc. Ing. Janu Lacinovi, CSc., tišnovském rodákovi, patriotovi, znalci přírody rodného kraje, autorovi
i spoluautorovi řady knih, aktivnímu členu
spousty spolků a společností, osvětovému
činovníkovi, symbolu vzdělanosti, slušnosti, noblesy, poctivosti a skromnosti. Ten ji

nologie. Na obnovených panelech návštěvníci naleznou QR kódy, jejichž prostřednictvím bude možné si přečíst celé původní
odborné texty nebo zhlédnout krátké video
ukázky z Květnice s Janem Lacinou.
Nemalým oříškem byl název naučné
stezky. Po nesčetných debatách a obměnách bylo vybráno pojmenování stručné,
výstižné a snadno zapamatovatelné, vyjadřující poctu docentu Lacinovi, ale také zahrnující nejvýznamnější fenomén a dominantu
našeho krásného města – horu Květnici.
Autorem loga obnovené stezky je jeden z členů pracovní skupiny Radim Tichý. Z více návrhů byl vybrán žlutý květ
dřínu, typický a dominantní pro Květnici.
R. Tichý je rovněž autorem vybraných
video ukázek a zcela nového artefaktu,
Janova kamene, na začátku stezky z ulice Pod Květnicí, který zve návštěvníky,
aby se vydali, podobně jako to činil Jan
Lacina, objevovat přírodu památné hory
v bezprostřední blízkosti města.

Významné krajinné prvky v okolí Tišnova
Vlastimil Martiško, Český svaz ochránců přírody

Kolbábkův kopeček (nachází se při
pravé straně silnice od Železného do Drásova kousek od Limovy), Čimperská lada
(nachází se severně od Tišnova podél jižního okraje lesních porostů vrchu Čimperk)
a Svobodnice – Janouškova zmola (nachází se při levé straně silnice od Železného do Drásova asi 1 km od Limovy).
Již šestým rokem pokračují rekonstrukční zásahy v těchto vybraných vý-

Ostruháček trnkový
– Čimperská lada.
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Prvosenka jarní
– Čimperská lada.

znamných krajinných prvcích. Postupně se
dokončují komplexní probírky dřevin směřující k co největšímu uvolnění travnatých
ploch s výskytem ohrožených druhů bylin
a uvolnění cenných jedinců dřevin s ohledem na celkový charakter území. Prováděné zásahy vedly přímo k explozivnímu
rozvoji rostlinných i živočišných společenstev. Nejviditelnějším výsledkem těchto
systematických prací je nejen zvýšený vý-

Modrásek jetelový – Kolbábkův
kopeček.

skyt denních motýlů, ale hlavně opětovné
intenzivní kvetení v loukách po odstranění
nahromaděné biomasy.
Nezbytnou částí péče o tato území proto nejsou jen rekonstrukční zásahy, ale
i každoroční udržovací managementové
práce jako kosení uvolněných travnatých
ploch, eliminace zmlazení po probírkách
dřevin a především likvidace nepůvodních a invazivních druhů. Práce v těchto
přírodně velmi cenných lokalitách jsou
placeny z rozpočtu města Tišnov a prováděny základní organizací Českého svazu
ochránců přírody – Brněnsko, ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ
Tišnov. Na všech rekonstruovaných lokalitách jsou již umístěny informační panely. Konečným cílem je nejen záchrana
velmi cenných přírodních lokalit, ale i jejich zpřístupnění obyvatelům celého Tišnovska.
Foto: Český svaz ochránců přírody
TN 03/2022
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JSEM NA POKRAJI VYHYNUTÍ
Josef Permedla

Křeček polní (Cricetus cricetus) je v současnosti vzácným
druhem. Mnohé naše děti ho neznají a vnoučata již vůbec ne.
Nesetkali se s tímto naším krásným tvorem ve volné přírodě
na Tišnovsku. Ti dříve narození ho pamatují na mezích u polí
či luk. V České republice je chráněný zákonem. Podle Mezinárodního svazu ochrany přírody patří křeček polní mezi ohrožené
druhy. Trend celkové populace je klesající, stejně jako jeho stavy i velikost areálu, ve kterém může žít. Důvodem je zejména
plodnost samic. Zatímco ve dvacátém století jedna samice porodila asi dvacet mláďat ročně, nyní je to v průměru pět až šest
mláďat. Není proto divu, že počty křečků polních klesají. Hrozí,
že za těchto podmínek vyhyne. Křeček polní je zařazen v Červeném seznamu kriticky ohrožených druhů.
Jeho délka těla je dvacet dva až třicet centimetrů a ocásek
měří asi tři centimetry. Způsob života je samotářský. Hrabe si
nory převážně v mezích zarostlých travou a keři. Základ potravy tvoří hlavně nejrůznější druhy trav, obilí a jetelovin. Křeček
není vybíravý. Kromě semen požírá i hlízy. Během letního období
shromažďuje potravu v doupěti. Přenáší ji v lícních torbách pro
zimní období. V zimě se probouzí a krmí se zásobami.
Bylo pro mne velice náročné najít v naší oblasti Tišnovska
tohoto krásně zbarveného hlodavce, dětem připomínajícího ply-

šáka. Trvalo to několik let. Ale vyfotografovat ho to nebylo také
úplně jednoduché. Vylézá za soumraku. Jednou z hlavních překážek při focení je také tráva, ve které se obtížně ostří. Ale to
lze trpělivostí snadno překonat. Měl jsem štěstí. Vylézal z nory
za kopečkem hlíny, kde ho bylo chvilku vidět, než zmizel zcela
v hustém porostu trav. Byl velice opatrný. Ohrožených druhů přibývá. Křeček polní je dnes již raritou, za mého mládí byl běžným
tvorem v krajině na Tišnovsku.

Křeček polní.

Desatero spokojené růže
Stanislav Pařízek

Růže jsou poměrně náročné na stanoviště. Jsou teplomilné a světlomilné. Nemají
rády extrémy. Nedaří se jim ve stínu ani
na celodenním úpalu. Popínavé růže vysazené u jižních stěn se přehřívají. Vhodná
jsou místa s východní či jihovýchodní expozicí. Nemají rády průvan, ale ani úplně
uzavřené stanoviště. Tam trpí houbovými
chorobami. Růže vyžadují hodně živin.
Zejména vyvážený poměr dusíku, fosforu
a draslíku. Proto je pravidelně přihnojuji.
Mají rády dostatečně propustnou, hlubokou písčitohlinitou půdu, jelikož také nesnášejí přemokření. Před výsadbou půdu
vždy pořádně prokypřím.
V Tišnově, kde bývá těžší jílovitá půda,
do ní zapracovávám větší množství kompostu. Plochu před výsadbou mohu přírodním způsobem vydezinfikovat od háďátek,
která růžím škodí. Vyseju aksamitník (Tagetes) nebo měsíček (Calendulla). Důsledně dbám na odplevelení půdy. Mezi trnitými keři se nepleje nejlépe. Růže vysazuji
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buď na jaře nebo na podzim. Raději mám
podzimní termín s ohledem na tvorbu kořínků. Nesporná výhoda jarní výsadby je,
že nehrozí omrzání sazenic.
Sazenice růží kupuji kontejnerované
nebo prostokořenné. Prostokořenné sazenice jsou na trhu přibližně od poloviny
října do poloviny dubna. Kontejnerované
sazenice mohu kupovat celoročně. Prostokořenné sazenice před výsadbou namočím na několik hodin do vody. U kontejnerovaných rostlin vždy mírně naruším
kořenový bal. Spon rostlin volím podle
odrůdy nebo konkrétního záměru. U půdopokryvných čtyři kusy na metr čtvereční. Na záhony sázím vyšší růže do řádků
ve vzdálenosti 35 až 50 cm, miniaturní
růže ve vzdálenosti 25 až 35 cm. U sadových, velkých růží, volím rozestup alespoň jeden metr. Stejně tak u tradičních,
původních druhů botanických růží.
Všechny růže vysazuji do vyhloubených jamek, které odpovídají přibližně

Foto: Josef Permedla

jedenapůlnásobku průměru kořenového systému. Dávám je tak hluboko, aby
krček byl přikryt několika centimetry
zeminy. Vždy důkladně zaleji. Důležitý
je, u některých druhů, povýsadbový řez.
Při podzimní výsadbě pouze odstraním
poškozené a polámané výhony, zdravé
jemně zkrátím. Na sazenici ponechám
tři až pět nejsilnějších výhonů. Silnější
řez provedu další rok na jaře. Při jarní
výsadbě zkracuji výhony výrazněji. Záhonové růže zastřihuji na tři až pět oček.
Keřové a popínavé růže na pět až sedm
oček. Po výsadbě růže přihrnu asi 15 cm
vysokou vrstvou substrátu. Toto tzv. nakopčení slouží jako ochrana před větrem,
sluncem a mrazem. Podzimní výsadby
odkopčím v dubnu, jarní výsadby zpravidla osm týdnů po výsadbě, až rostliny
naraší.
Víte, že plody růží jsou jedlé a mají
vysoký obsah vitaminu? Obzvlášť velké
šípky má růže svraskalá (Rosa rugosa),
která je velmi dekorativní a odolná. Raritou je růže dužnoplodá (Rosa villosa
‚Karpatia‘). Jako jediná růže je vyšlechtěná jako ovocný druh. Má velké, chutné
plody. A osobně ji tak trochu považuji
za drobné ovoce.
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Vlasta Javořická
* 25. 3. 1890, Studená u Telče
† 1. 7. 1979, Velký Újezd
u Moravských Budějovic

Vlastním jménem Marie Barešová, provdaná Zezulková. Česká
spisovatelka, autorka 113 románů
a 116 povídek, které se odehrávají převážně ve vesnickém prostředí
a jejichž hlavním tématem jsou milostné vztahy. Částí své tvorby je
považována za představitelku tzv.
červené knihovny, současně navazuje i na tradici venkovského realismu.
V letech 1912–1916 žila v Tišnově.

M

PŘÍRODA
chráněné území / turistika 

MlYnisko
Lokalita Mlýnisko na levém břehu
řeky Svratky mezi Tišnovem a Březinou v nadmořské výšce 245 m představuje na Tišnovsku ojedinělý segment
měkkého luhu v přirozeném vývoji
s výskytem vzácných druhů rostlin i živočichů, zejména ptactva.
Mlýnisko tvoří část dříve rozsáhlých
mokřadů a luk nivy Svratky provázející
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Byla nejmladším ze tří dětí obvodního lékaře Josefa Bareše ze Studené
u Telče, vystudovala tři ročníky měšťanky a hospodářskou školu. V roce
1911 se provdala za vrchního účetního
místní továrny na uzeniny Františka Zezulku. Ten se o rok později po sporech
se svým šéfem Janem Satrapou přestěhoval do Tišnova, kde se stal spolumajitelem filmy Fulgur, vyrábějící elektrické
stroje. Do podnikání vložil celé Vlastino
věno, ovšem firma za války – během
níž musel narukovat – pouze živořila,
takže rodina se v roce 1916 vrátila zpět
do Studené. Především tam manželé vychovali pět dětí vlastních a navíc sirotka Otakara po zemřelých příbuzných.
V době finanční tísně se začala Javořická věnovat psaní literárních příběhů,
které ji bavilo už od dětství. Umělecký
pseudonym si zvolila podle nedaleké
hory Javořice, křestní jméno odkazovalo
na práci pro vlast. Prvotinou byla povídka Splněná tužba, vydaná v roce 1915
v Brněnských ilustrovaných listech. Její
práce pak zveřejňovaly například katolické kalendáře, regionální i celostátní

tisk a časem vycházely rovněž knižně.
Vedle povídek či pohádek psala i romány a rozsáhlé vesnické kroniky; v době
první republiky patřila mezi vesnickými
čtenáři k nejoblíbenějším autorům.
Po podpisu mnichovské dohody napsala Javořická kritický dopis Stalinovi a vyčetla mu, že Sovětský svaz naší
republice nepomohl. Přičteme-li k tomu
fakt, že kladla důraz na ušlechtilost
v duchu katolické morálky, je logické,
že po roce 1946 přestaly být její práce
vydávány. Tři dcery emigrovaly i s rodinami do USA, samotná Javořická psala
víceméně „do šuplíku“ – do roku 1989
jí u nás vyšly jen dva romány v létech
1968–69 (Na faře a Dva mlýny) a její
knihy byly vyřazovány z knihoven.
Vlasta Javořická zemřela na mozkovou mrtvici v roce 1979 a rozsáhlého
vydávání svých děl v 90. létech se již
nedožila. Do roku 2000 vyšly ve velkých
nákladech prakticky všechny její práce
včetně dosud nevydaných. Patří mezi ně
i šestidílná autobiografie Můj život, jejíž
část je věnována i létům prožitým v Tišnově. Je pochována v rodné Studené.

její tok Tišnovskou kotlinou. Zdejší biotop lužních porostů obklopujících tůni
vznikl v polovině minulého století po těžbě štěrkopísků z dob první republiky. Pro
zlepšení průtočnosti byly z koryta řeky
odstraněny tři ostrůvky a řečiště zúženo
a ohrázováno. Tím vznikl na levém břehu
samostatný biotop s prohlubní „Jezírka“,
okolo kterého se vyvinul porost měkkého luhu s vrbou křehkou, vrbou bílou
a olší lepkavou. Porosty starých vrb
a topolů černých zde mají až pralesovitý
charakter včetně ležícího mrtvého dřeva. Jeden z exemplářů topolu černého, jehož stáří se odhaduje na 150 let, vyniká
svou mohutností, a dříve patřil do seznamu chráněných stromů. Vyvýšené partie
porůstají javor mléč a jasan ztepilý.
Druhově bohatý bylinný podrost je
nápadný na jaře, kdy zde kvetou dymnivka plná, sasanka pryskyřníkovitá
a křivatec žlutý. Je tu i populace sněženky podsněžníku, která sem byla
přenesena v roce 1988 ze dna budoucí
novomlýnské nádrže.
Vlastní jezírko zarůstá při okrajích
mokřadními druhy ostřicí pobřežní, zevarem vzpřímeným, žabníkem jitrocelo-

vým a vrbinou obecnou. V tůni žije potápník vroubený a znakoplavka obecná,
z obojživelníků ropucha obecná.
V dutinách starých vrb hnízdí žluna
zelená, strakapoud malý, špaček obecný i lejsek šedý. V posledních letech
zde nacházíme pobytové znaky bobra
evropského.
Mlýnisko je evidováno jako významný krajinný prvek na ploše 2 ha a jako
takový je v péči místně příslušného orgánu ochrany přírody OŽP MěÚ Tišnov.
Péče o území se zaměřila na odbahnění
jezírka (v roce 2007) a likvidaci geograficky nepůvodních rostlin, zejména
křídlatky japonské. Lužní porosty jsou
ponechávány přirozenému vývoji.
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Jak se barví chameleon
Vojtěch Hanák

Chameleoni jsou úžasná zvířátka. Ze všeho, co dovedou, mě
nejvíce fascinuje, jak mění barvy. Nefunguje to tak, že byste svého chameleona vzali třeba do galerie a viděli na něm tu krajinku,
tu zátiší, tu portrét. Chameleon má na svém těle dvojí zbarvení.
Jeho proužky tvoří barvivo jménem melanin. Stejnou látkou jsou
zbarveni třeba ježci, veverky, psi nebo i my lidé. Výchozí barva
kůže chameleona je žlutá s tmavými proužky. Tyhle proužky má
chameleon napořád, s nimi už nic neudělá. Má ale navíc druhé
zbarvení, které ovládá natolik, že se může celý přebarvit.
Přijít na to, jak chameleoní barvozměna funguje, není nic jednoduchého. Můžete si myslet, že by to chameleon dělal podobně
jako třeba sépie nebo chobotnice. Ale kdepak ty věci. Chobotnice a sépie mají ve své kůži tečky červeného, žlutého a hnědého melaninu a tyhle tečky umí zvětšovat a zmenšovat. Kampak
s tím na chameleona, ten je mnohem sofistikovanější. Na to, jak
mění barvy, přišli vědci teprve nedávno, v roce 2015 a byli to
vědci z univerzity v Ženevě. Jestli je to tak nový objev, nabízí se
dvě možnosti. Chameleoni mohli stát na okraji zájmu vědy maskováni před jejím zkoumavým zrakem, anebo je to hodně složité.
Způsob, jakým mění chameleon barvu, je opravdu složitější, než
by běžný chameleon dokázal popsat. Souvisí to trochu s tím,
jak na svém povrchu dělá duhové odrazy CD nebo jak vznikají
na silnici duhové kaluže po dešti. Když se světlo odráží na tenké vrstvičce oleje na silnici, některé jeho barvy se při odrazu
sečtou a zesílí a jiné se zase odečtou a zeslabí. My pak vidíme
na různých místech silnice jasné až kovově lesklé barvy. Tomuto
sčítání a odčítání světla se ve fyzice říká interference. Na povrchu CD se světlo potká s tenkou vrstvičkou plnou maličkých
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stop digitálního zápisu s jedničkami a nulami. Ty na povrchu
CD vypadají jako malé důlky. Světlo tedy dopadá na jemňoučkou strukturu. Když se od ní odráží, různé barvy se zase sčítají
a odčítají, ale výsledek vypadá různě podle toho, z jakého úhlu
se na to díváte. Proto vidíme v různých místech CD různé barvy
duhy. Tomuhle říká fyzika difrakce.
Uf, to by bylo složité i na studenta fyziky, co teprve na chameleona. Jenže chameleon má podle vědců z Ženevy ve své kůži
spoustu maličkých krystalů. Světlo se od nich odráží, sčítá
se a odčítá a ve výsledku se pak chameleon podbarví jednou
konkrétní barvou z duhy. Jaká barva to bude, záleží na tom, jak
jsou tyhle krystalky daleko od sebe. A právě tohle dokáže chameleon měnit. Když je v klidu, jsou krystalky natěsno u sebe.
Světlo se na nich odráží a posčítá tak, že se odráží nakonec jen
modrá. Když se modrá smíchá s původní žlutou barvou kůže,
vidíme klidného zeleného chameleona. Když se chameleon naštve, krystalky se oddálí od sebe a barva, kterou nechají odrazit,
se posune do červena. Spolu s ní zčervená i chameleon.
Barvy vzniklé difrakcí světla, které potkává jemné struktury,
nejsou v přírodě něčím vzácným. Stejně je zbarvený například zlatohlávek, sytě modrý motýl monarch nebo třeba peří divokých kačerů. Chameleon to ale dotáhl ještě o něco dál. O kousek hlouběji
má ve své kůži větší a vzdálenější krystalky. I jejich vzdálenost
umí měnit na povel, jenže teď neovládá viditelné světlo, ale infračervené záření. Může si tak vybrat, jestli se od jeho kůže odrazí
nebo jestli se pohltí a zahřeje ho. Chameleon krom toho, že umí
měnit barvy, má vlastně svou osobní klimatizaci. Věřím, že teď už
je jasné, proč je chameleon fascinující nejen pro biology.
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životní styl

Květnice a příroda Tišnovska (2)
Luštitelský cyklus letošního ročníku vychází z knihy Jana Laciny a Vojtěcha Štolfy Květnice a příroda Tišnovska, vydané v roce
1999 nakladatelstvím Sursum. V každém čísle najdete přímo v křížovce obrázek rostliny, jejíž latinský název je obsahem tajenky
křížovky. Obě dolní sudoku mají několik žlutě podbarvených políček a jednotlivým číslicím jsou tu přiřazena konkrétní písmena.
Nahradíte-li vyluštěné číslice ze žlutých polí příslušnými písmeny, obdržíte český druhový název zobrazené rostliny, ovšem formou
přesmyčky, kterou je ještě třeba vyřešit. Kromě tajenky křížovky a vyřešené přesmyčky musí každý luštitel ve své odpovědi uvést
ještě český rodový název příslušné rostliny. Pro bližší objasnění pojmů „rodový“ a „druhový“ uvádíme na vysvětlenou, že např.
v názvu „violka vonná“ je podstatné jméno „violka“ názvem rodovým a přídavné jméno „vonná“ názvem druhovým.









Svoje odpovědi zasílejte na adresu noviny@kulturatisnov.cz nejpozději do 16. března 2022. Správné rozluštění z minulého čísla:
LEUCOJUM VERNUM – bledule jarní.
Autoři: Martin Sebera, Václav Seyfert
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Stojí za přečtení:

Městská knihovna Tišnov
doporučuje
Z novinek:
Vuong, Ocean:
Na Zemi jsme na okamžik nádherní
Dopis adresovaný matce, která si jej nikdy
nepřečte. Vypravěč, jemuž nikdo neřekne
jinak než Pejsek, se ve svých třiceti letech
rozhodne napsat dopis, v němž odkrývá rodinnou historii. Ta začíná ještě před jeho
narozením ve válečném Vietnamu a dává
matce nahlédnout do okamžiků života, které
nepoznala. Uvádí do světa závislosti, násilí a traumatu. Román
je obrazem síly pramenící z možnosti vypovědět vlastní příběh.
Murray, Lily: Fungarium
Vítejte ve Fungariu, v muzeu, kde najdete
mimořádnou sbírku hub, jedné z nejpodivuhodnějších forem života na Zemi. Obdivujte
nádherné barvy a neskutečné tvary, podívejte se do mikroskopu na penicilin. Dovíte
se, jak se houby vyvíjely, jak se rozmnožují
a jak jsou důležité pro život na naší planetě.
Houby jsou zdrojem potravy a léčivých látek
pro lidi, ale ve většině ekosystémů jsou zásadní i pro rostliny a živočichy. Račte vstoupit a probádejte pestré a překvapivé království.

Schulman, Alex: Z popela
Drtivý příběh rozbitého dětství a neodvratného rozkladu jedné rodiny. Tři bratři se vracejí
na rodinnou chatu u jezera, kam se dvacet
let žádný z nich neodvážil. Přivážejí s sebou
urnu s popelem a chystají se tu splnit matčino nečekané poslední přání. Společná cesta
je tu provede nejen důvěrně známou krajinou, ale také časem. Nyní tu stojí jako mladí
dospělí muži, navzájem si tak cizí, a přesto
nerozlučně spoutaní okovy minulosti. Osudné místo nesmlouvavě vyhání na povrch pečlivě pohřbené vzpomínky a hořkost,
která mezi bratry znovu vráží klín. Jak dokáže domov prolezlý
nejistotou jako minové pole poznamenat dětskou mysl.
Smolíková, Klára:
H.U.S. (Hus úplně světovej)
Leckdo by chtěl mít tátu novináře, který pátrá po zapeklitých kauzách, rozkrývá spiknutí
a nebojí se politiků ani vlivných podnikatelů.
Jenže jednou zajdou věci příliš daleko a celá
rodina se musí narychlo odstěhovat z Prahy.
Čtrnáctiletý Petr je zklamaný a zaskočený.
Až zadání referátu o Janu Husovi ho dovede
na dobrodružnou cestu a pátrání v minulosti
ovlivní i věci budoucí. Co máme s Janem Husem společného?
Etické poselství Husova příběhu pro dnešní mládež.

INZERCE
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sport

Medaile z Mistrovství Moravy a Slezska
Martin Sebera

Vrcholem atletické halové sezóny 2022 je pro kategorii mladšího žactva Mistrovství Moravy a Slezska
(MMaS). Letošní se odehrálo v pátek 5. února v Ostravě. Na největší úspěch dosáhla Ellen Ondrušková, která získala bronz z 300 m
sprintu časem 45,99 s. Ostatním Tišnovačkám stačily jejich osobáky do druhé desítky nejlepších moravských výkonů. I to je potěšitelné. Výsledky: 60 m 14. Ondrušková 8,83 s; 23. Kocůrová 8,91 s;
300 m 3. Ondrušková 45,99 s; 14. Kocůrová 48,00 s; 23. Mašínská
50,76 s; Dálka 21. Lamačová 397 cm; 26. Mašínská 387 cm; Koule
13. Lamačová 808 cm; 150 m 13. Lamačová 21,93 s.
Starší žactvo soutěžilo na svém MMaS o den později v sobotu 6. února v téže hale. Anetě Seberové se disciplíny vydařily
na výbornou. Ve finále na 60 m př. udržela nejlépe koncentraci
na startu a nejkratší překážkářskou sprinterskou trať prolétla za 9,08 s. Tento čas znamenal stříbrnou medaili ozdobenou
osobním rekordem a aktuálně třetí nejlepší výkon v národních
tabulkách. O pár hodin později odstartoval nejdelší halový
sprint na 300 m. Zde Anet opět potvrdila rychlostní formu a časem 42,71 s vybojovala bronzovou medaili. Tento výkon je opět
velmi vysoko (6.) v národních tabulkách.
Seriál moravských šampionátů ukončila nedělní Ostrava. Juniorka Hana Blažková na 60 m nestačila na letošní fenoménky
Kubíčkovou a Maňasovou a doběhla třetí. Čas 7,69 s však snese

nejpřísnější měřítko. V druhé sprinterské disciplíně až v závěru udolala Mitanovou a čas 24,76 s znamenal zlato. Hanka se
od začátku sezóny vytrvale zlepšuje, svou vítěznou mentalitu
a pár setinek k dobru si ještě šetří na Mistrovství České republiky v půlce února.

Zleva Kateřina Mašínská, Nikola Koláčná, Kateřina Kocůrová, Karolína Lamačová, Ellen Ondrušková.
Foto: Martin Sebera
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Kam v Tišnově

Kam v Tišnově za sportem
Datum

Čas

Utkání nebo název akce

Místo

Organizuje

basketbal

So

26. 2.

18.00

SKB Tišnov – BK Žabiny Brno C, ženy

hala SSK Tišnov

SK Basket Tišnov

stol. tenis

So

5. 3.

16.00

TTC Koral Tišnov – SKC Zruč nad Sázavou

těl. ZŠ Smíškova

TTC Koral Tišnov

futsal

So

5. 3.

20.00

ASM Dolní Loučky – Sokol Repromeda Jehnice

hala SSK Tišnov

ASM Dol. Loučky

stol. tenis

So

12. 3.

16.00

TTC Koral Tišnov B – KST Dragon Vyškov B

těl. ZŠ Smíškova

TTC Koral Tišnov

stol. tenis

Ne

13. 3.

9.00

TTC Koral Tišnov C – Dolní a Horní Loučky

těl. ZŠ Smíškova

TTC Koral Tišnov

stol. tenis

Ne

13. 3.

10.00

TTC Koral Tišnov B – SK Kuřim B

těl. ZŠ Smíškova

TTC Koral Tišnov

stol. tenis

So

19. 3.

9.00

Turnaj veteránů ČR

hala i těl. ZŠ Sm.

TTC Koral Tišnov

tenis

So

19. 3.

10.00

Turnaj mužů třídy A, kvalifikace

hala Ostrovec

SK Tenis Tišnov

tenis

Ne

20. 3.

9.00

Turnaj mužů třídy A, hlavní soutěž

hala Ostrovec

SK Tenis Tišnov

tenis

Po–St

21.–23. 3.

dle situace

Turnaj mužů třídy A, hlavní soutěž

hala Ostrovec

SK Tenis Tišnov

tenis

So

26. 3.

9.00

Turnaj mladšího žactva Wilson Cup

hala Ostrovec

SK Tenis Tišnov

basketbal

So

26. 3.

10.00, 12.00

SKB Tišnov – SKB Česká Třebová, dívky U17

hala SSK Tišnov

SK Basket Tišnov

fotbal

So

26. 3.

11.45, 14.00

AFK Tišnov – FC Ivančice, st. a ml. dorostenci

hřiště Ostrovec

AFK Tišnov

basketbal

So

26. 3.

15.00, 17.00

SKB Tišnov – Jiskra Havlíčkův Brod, hoši U15

hala SSK Tišnov

SK Basket Tišnov

tenis

Ne

27. 3.

9.00

Turnaj mladšího žactva Wilson Cup

hala Ostrovec

SK Tenis Tišnov

fotbal

Ne

27. 3.

14.00

AFK Tišnov – Sokol Novosedly, muži

hřiště Ostrovec

AFK Tišnov

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

56

TN 03/2022

březen 2022

Kam v Tišnově

Kam v Tišnově přehled akcí v Tišnově a okolí
Datum

Místo

Organizuje

Galerie Josefa Jambora

Galerie Josefa Jambora

Coffein

MěKS Tišnov

Městská knihovna Tišnov

Městská knihovna

1. 3. 18.00–19.30 Umění, jak mít dost

Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro
BALANCE INSTITUT

BALANCE INSTITUT, z. s.

2. 3. 10.00–11.00 Knižní klubík pro batolátka: Jaro je tu!

Městská knihovna Tišnov

Městská knihovna

4. 3. 12.00–18.00 Zájezd na zámek Rájec n. Svit. – Kamélie

odjezd od Pohorácké restaurace

CSS Tišnov

Březen – měsíc čtenářů:
Týden registrace zdarma

Městská knihovna Tišnov

Městská knihovna

Knižní klubík pro miminka:
Bilderbuchy – už je máte doma?

Městská knihovna Tišnov

Městská knihovna

Březen – měsíc čtenářů:
Týden splněných přání

Městská knihovna Tišnov

Městská knihovna

14. 3. 15.00–17.00 Tišnovské babičky čtou dětem

Městská knihovna Tišnov

Městská knihovna

14. 3. 18.00–20.00 Tak trochu jiné PROMĚNY

Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro
BALANCE INSTITUT

BALANCE INSTITUT, z. s.

Muzeum města Tišnova

Muzeum města Tišnova

Galerie Josefa Jambora

Galerie Josefa Jambora

Lacinova stezka Květnicí – otevření
revitalizované naučné stezky

Květnice – nástupní místo trasy

Město Tišnov

Březen – měsíc čtenářů:
Čtenářská amnestie

Městská knihovna Tišnov

Městská knihovna

Penzion, knihovna, Králova
1742, Tišnov

deTOX

Městská knihovna Tišnov

Městská knihovna

26. 2.

Čas Akce
9.00–11.00 Sobotní masopustní ateliér

27. 2. 19.00–22.00 Dada Klementová a studenti JAMU
1.–31. 3.

Březen – měsíc čtenářů

7.–11. 3.
9. 3. 10.00–11.00
14.–18. 3.

16. 3. 18.00–19.30
19. 3.

Kyberprostor: jedno velké tržiště nebo
bitevní pole?

9.00–11.00 Sobotní výtvarný ateliér

20. 3. 14.00–15.00
21.–25. 3.

23. 3. 15.00–16.20 Písničky ze starých časů – Prší...
Všichni jsme senioři. Posnídejte
v knihovně se… Simonou Bagarovou!

24. 3.

8.30–10.00

26. 3.

9.00–12.00 Jarní kreativní dílny

Inspiro Tišnov

Inspiro Tišnov

26. 3.

8.30–12.00 SWAP

Velký sál MěKS Tišnov

TIC Tišnov

Městská knihovna Tišnov

Městská knihovna

28. 3. – 1. 4.

Březen – měsíc čtenářů: Bláznivý týden

24. 11. 2021 – 2. 10. 2022

Veronika Richterová – No-Mad Cabin

zahrada Galerie Josefa Jambora

1. 2. – 31. 3. 2022

Výstava fotografií čtyř jihomoravských rodáků

Městská knihovna Tišnov

19. 2. – 15. 5. 2022

Tomáš Chadim – Jiné světy / Other Worlds

Galerie Josefa Jambora

28. 2. – 3. 3. 2022

Masopustní výstava

jídelna CSS

3. 3. – 29. 4. 2022

Výstava fotografií z Velké pardubické

galerie Na schodech

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

Druh akce:

KAM 03/2022

výstava

divadlo

tanec

hudba

promítání

sport

přednáška

akce pro děti

ostatní

Organizuje:

Muzeum města

Podhorácké muzeum

Základní umělecká škola

Městská knihovna

MAS Brána Vysočiny

Centrum sociálních služeb

MěKS

RC Studánka

T. J. Sokol Tišnov

Galerie J. Jambora

Inspiro

Ostatní
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Výstava fotografií
1. 2. – 31. 3. 2022
Městská knihovna Tišnov
Oddělení pro dospělé

Zveme vás na výstavu fotografií čtyř jihomoravských rodáků – Bohumila Kabeše, Michala Beneše, Pavla Bortlíka a Miroslava Zavadila. Jejich
oblíbenými tématy jsou krajina, lidé a města.
Přijďte si prohlédnout, jak ve svých fotografiích
citlivě zachytili proměny světla, počasí a ročních
období. Výstava potrvá do konce března. Vstupné: zdarma
Masopustní výstava
28. 2. – 3. 3. 2022
10.00–15.00 hodin
jídelna CSS, Králova 1742, Tišnov
Centrum sociálních služeb Tišnov pořádá Masopustní výstavu. Budeme se věnovat masopustnímu veselí, zvykům a tradicím, které k tomuto
svátku patří. Zajímavostí výstavy budou fotografie ze sbírky p. Pálky a tradiční masopustní
masky. Přijďte se podívat. Vstupné dobrovolné.
Upozorňujeme návštěvníky výstavy na přísné dodržování všech platných hygienických nařízení.
Knižní klubík pro batolátka:
Jaro je tu!
2. 3. 2022, 10.00 hodin
Městská knihovna Tišnov
Oddělení pro děti a mládež
Už jste to slyšeli? Mrazu luplo v zádech. A tak
se s námi pojďte podívat za Kvakem a Žbluňkem
na zahrádku, kde budeme sít semínka do země.
Po scénickém čtení se protáhneme a budeme opět tvořit. Přijďte si s námi hrát a povídat
o dětských knížkách. Máme pro vás připravené
ty nejlepší dětské knížky o jaru. Nejlepší proto,
že budou bavit i dospělé. Akce je vhodná pro
maminky s dětmi od 1 roku do 3 let. Kapacita je
však omezena, registrace je proto nutná předem.
Prosíme, přihlaste se přes odkaz, který najdete
na webu knihovny: www.mktisnov.cz/s-knizkou-do-zivota. Zároveň prosíme každého, kdo nebude moci přijít, aby nám dal vědět včas. Vstupné:
zdarma
Výstava fotografií
z Velké pardubické
3. 3. – 29. 4. 2022, 8.00–17.00 hodin
vernisáž 3. 3. 2022, 16.30 hodin
Galerie Na schodech
Bezručova 21, Tišnov
Výstava fotografií z Velké pardubické v Galerii
Na schodech. Zahájí ji vernisáž s autorem Milošem
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Ficem. Autor je nositelem mezinárodní certifikace
MQEP. Výstava je otevřena v pracovní dny.
Ateliér KUK
7.–13. 3. 2022, 8.00–16.00 hodin
Galerie Josefa Jambora
Brněnská 475, Tišnov

Nabízíme jarní prázdninový artcamp pro děti! Galerie se promění v otevřený ateliér, ve kterém si
vyzkoušíte různé umělecké techniky, například fotogram, akvarel, akryl, monotyp a mnohé další. Seznámíš se s výtvarnými a fotografickými principy,
poznáš nové tváře umění, naučíš se hravě i trochu
teorie. Každý den Tě osloví jiná múza. Přihlašovat
se lze na jednotlivé dny, i na celý týden. Více info
na našem webu či galerie@kulturatisnov.cz.
Knižní klubík pro miminka:
Bilderbuchy – už je máte doma?
9. 3. 2022, 10.00 hodin
Městská knihovna Tišnov
Oddělení pro děti a mládež
Málo písmenek, mnoho celostránkových ilustrací. Obrázkovým knihám – německy bilderbuchům se konečně i v Česku dostává zasloužené
pozornosti. Ukážeme vám ty nejlepší. Vysvětlíme, v čem tkví jejich kouzlo a že investovat
do obrázkových knih se rozhodně vyplatí. Akce je
vhodná pro maminky s dětmi do 12 měsíců. Kapacita je však omezena, registrace je proto nutná
předem. Prosíme, přihlaste se přes odkaz, který
najdete na webu knihovny: www.mktisnov.cz/s-knizkou-do-zivota. Zároveň prosíme každého,
kdo nebude moci přijít, aby nám dal vědět včas.
Vstupné: zdarma
Tišnovské babičky čtou dětem
14. 3. 2022, 15.00–17.00 hodin
Městská knihovna Tišnov
Oddělení pro děti a mládež
Jaro je tu! Skřítek Rozekvítek pootevírá okénko
mechové chaloupky. A co nevidí! Příroda se už
pomalu probouzí a Velikonoce jsou za dveřmi.

Opět si budeme číst a tvořit s knížkou Skřítek Rozekvítek – Rok v přírodě. Akce je vhodná pro děti
od 4 let. Přijďte, začínáme v 15 hodin! Akci pořádáme ve výpůjční době, proto se na ni nemusíte
registrovat. Vstupné: dobrovolné
Předškoláček
16. 3. 2022
od 15.00 nebo 16.00 hodin
RC Studánka, Tišnov

Ve 2. pololetí školního roku 2021/2022 otevíráme opět edukativně-stimulační skupinky pro
předškolní děti a jejich rodiče (10 setkání). Cílem
je pomoci rodičům, kteří ještě váhají, zda je dítě
školně zralé nebo potřebují některé dovednosti
s dětmi docvičit. V Předškoláčku pracuje s dětmi
a jejich rodiči psycholožka Mgr. Hana Pelčáková
Kubecová.
Kyberprostor: jedno velké tržiště, nebo bitevní pole?
16. 3. 2022, 18.00–19.30 hodin
Muzeum města Tišnova
Jungmannova 80, Tišnov

Zveme Vás na přednášku Mgr. Marka Dolejšího
z Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost. Bude se věnovat bezpečnosti v kyberprostoru, ukáže, jak snadné je ukrást informace,
a představí činnost NÚKIB. Vstupné 60 Kč. Rezervace na e-mailu: muzeum@kulturatisnov.cz.
Předporodní příprava
17. 3. 2022, 18.15–20.00 hodin
RC Studánka, Tišnov
KAM 03/2022
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Na kurzu se budeme věnovat těhotenství, přípravě na porod, výběru porodnice, porodnímu
plánu, průběhu porodu, bondingu, šestinedělí,
kojení a péči o novorozence. Závěrečné setkání
s fyzioterapeutkou je zaměřeno na bezpečné polohování a manipulaci s novorozencem.
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rovolnicí v domově seniorů. Nespokojenou dobrovolnicí. Byla svědkem nevhodného zacházení
s klienty, nerespektování jejich potřeb, dětinských
aktivit… Právě to stálo za jejím rozhodnutím,
že musí něco změnit. Dopřejte si ranní šálek inspirace a sledujte v knihovně nebo on-line přednášku Simony Bagarové s názvem Všichni jsme
senioři. V případě, že nám to epidemiologická situace dovolí, bude pro vás v knihovně připravena
lehká snídaně. Vstupné: zdarma
Jarní kreativní dílny
26. 3. 2022, 9.00–12.00 hodin
Inspiro Tišnov

Raná citová vazba: Jak vznikají a vyvíjí se blízké vztahy
18. 3. 2022, 17.00–19.00 hodin
RC Studánka, Tišnov

Zážitky z raného dětství celoživotně nastavují
způsob navazování a udržování mezilidských
vztahů. K tomu, aby dítě dobře prospívalo, nestačí uspokojit jen jeho základní biologické potřeby.
Je důležité, aby se vytvořila „bezpečná citová
vazba“ k rodiči. Způsob, jakým o nás bylo pečováno a do jaké míry byly plněny naše potřeby,
rozhoduje o tom, jak se v dospělosti vztahujeme
k našim partnerům. S českou odbornicí na teorii
citové vazby, psycholožkou doc. Mgr. Lenkou Lacinovou, Ph.D., si budeme povídat o tom, co je
důležité vědět, na co si dávat pozor a co nepřehánět v rodičovství.
Sobotní výtvarný ateliér
19. 3. 2022, 9.00–11.00 hodin
Galerie Josefa Jambora
V dalším sobotním výtvarném ateliéru pro děti
s Lucií Zamazalovou se tentokrát budeme věnovat technice koláže a monotypu. Inspirací nám
bude výstava tajuplných fotografií krajin Tomáše
Chadima. Příspěvek na materiál 25 Kč. Prosíme,
rezervujte si místo na galerie@kulturatisnov.cz.
Všichni jsme senioři
Posnídejte v knihovně se…
Simonou Bagarovou!
24. 3. 2022, 8.30 hodin
Městská knihovna Tišnov
Oddělení pro dospělé nebo on-line
Virtuální realita, nebo lidský
dotek? Dárky, nebo pozornost?
Když se nejstarší generace neptáme, co skutečně
potřebuje, nebude se jednou nikdo ptát ani nás.
Už je to šest let, kdy byla Simona Bagarová dobKAM 03/2022

Na poslední sobotu v březnu pro vás připravujeme tvořivé dílny inspirované jarem a Velikonocemi. Přijďte v sobotu 26. 3. od 9 do 12 h
do Inspira. Co si u nás můžete vyrobit? O tom
vás budeme podrobněji informovat na FB a webu
Inspira: www.svcinspiro.cz.
Jarní dětská burza
– prodejní den
29. 3. 2022, 9.00–17.00 hodin
Sokolovna Tišnov

Březen – měsíc čtenářů
1. – 31. 3. 2022
Městská knihovna Tišnov, Oddělení pro
děti i dospělé
Městská knihovna Tišnov se zapojila do celostátní akce na podporu čtenářství: Březen – měsíc
čtenářů. Těšte se na spoustu doprovodných akcí!
Týden registrace zdarma
7.–11. 3. 2022
Chtěli byste navštěvovat tišnovskou knihovnu,
ale ještě nejste registrovaní? Přijďte se zaregistrovat ve výše uvedeném termínu a budete to mít
na rok úplně zdarma. Akce platí pro nové čtenáře
v dospělém i dětském oddělení.
Týden splněných přání
14.–18. 3. 2022
Chybí vám v tišnovské knihovně některý titul
nebo autor? Napište nám svá čtenářská přání a my se je pokusíme splnit. Svá přání pište
do připraveného on-line formuláře – odkaz najdete na webu knihovny: www.mktisnov.cz. Během dubna 2022 vaše přání vyhodnotíme a výsledky zveřejníme na webu knihovny.
Čtenářská amnestie
21.–25. 3. 2022
Dlužíte nám za vypůjčené knihy a časopisy?
Přijďte je vrátit ve výše uvedeném termínu a my
vám promineme veškeré upomínky a poplatky
z prodlení! Čtenářskou amnestii pro zapomnětlivé čtenáře uděluje knihovna jednou ročně v rámci Března – měsíce čtenářů.
Bláznivý týden
28. 3. – 1. 4. 2022
Přijďte se podívat, jak to vypadá, když se tišnovské knihovnice utrhnou ze řetězu!

Přijďte si nakoupit jarní a letní oblečení, obuv,
sportovní potřeby, hračky, knížky a další potřebné věci pro děti od 0 do 15 let. Za pár kaček
nakoupíte prima věci od tišnovských maminek.
Burzu organizuje Rodinné centrum Studánka.
Otevřená Kreativní laboratoř
Po, st, pá, 12.00–18.00 hodin
Městská knihovna Tišnov
Oddělení pro děti a mládež
Přijďte si hrát a programovat. V knihovně na vás
čekají Ozoboti, Bee-Boti, virtuální realita, mBot
Ranger a také Otto – malý robůtek, se kterým
si poradí úplně každý, bez ohledu na předchozí
zkušenosti s elektronikou nebo programováním.
Kdo bude chtít, může si vyzkoušet i řezací plotr
nebo 3D tiskárnu (za asistence knihovnice).
Kreativní laboratoř je vhodná pro děti od 3 let
(v doprovodu rodičů). Je otevřená ve výpůjční
době knihovny, proto se na ni nemusíte registrovat. Vstupné: zdarma

Termíny přednášek březen
Městská knihovna Tišnov
Univerzita volného času
Morava v době Lucemburků
2., 16. a 23. 3. – prezenčně nebo
on-line dle epidemiologické situace
Virtuální univerzita 3. věku
Architekti italského baroka
1., 15. a 29. 3. – prezenčně
nebo on-line dle epidemiologické situace
Trénování paměti
8. a 22. 3. – prezenčně nebo
on-line dle epidemiologické
situace
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číslo 03

březen

program Kina Svratka

1.

17.00 PRVOK, ŠAMPÓN,

3.

19.30 BATMAN

4.

19.30 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

út

čt

pá

5.
so

2022

KINO ZA POLOVIC

TEČKA A KAREL
ČR | 115' | komedie | 12+ | 70 Kč

PREMIÉRA
USA | 176' | akční | 12+ | 140 Kč | tit.

17.

19.30 NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ PREMIÉRA

18.

19.30 IDIOT

19.

17.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO

čt

pá

so

ČR | 102' | komedie | 12+ | 140 Kč
ČR | 100' | pohádka | 140/120 Kč

20.
ne

USA | 176' | akční | 12+ | 140 Kč | tit.

17.00 SRDCE NA DLANI

19.30 V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM

9.

19.30 KAFE A CIGÁRA

st

11.

19.30 BATMAN

12.

17.00 PROMĚNA

so

17.00 OKUPACE

25.

19.30 POSLEDNÍ ZÁVOD

26.

17.00 PŘÍŠERÁKOVI 2

so

KINO ZA POLOVIC
ČR | 98' | komedie/drama | 15+ | 70 Kč
PREMIÉRA

ČR | 95' | drama | 12+ | 140 Kč
PREMIÉRA
VB/D | 103' | animovaný | 140/120 Kč | dab.

20.00 ZTRACENÉ MĚSTO

PREMIÉRA
USA | 105' | komedie/dobrodružný | 12+ |
140 Kč | tit.

FK
USA | 96' | komedie/drama | 12+ | 100 Kč | tit.

19.30 BETLÉMSKÉ SVĚTLO

pá

KINO ZA POLOVIC

ČR | 109' | komedie | 70 Kč

10.
čt

22.
pá

ČR | 117' | komedie | 140/120 Kč

út

3D

USA | 100' | animovaný | 160/140 Kč | dab.
ČR | 102' | komedie | 12+ | 140 Kč

út

ČR | 95' | komedie | 140/120 Kč

17.00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

17.00 PROMĚNA

19.30 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

19.30 BATMAN

8.

ČR | 99' | komedie | 140/120 Kč

PREMIÉRA
FR | 101' | komedie/drama | 140/120 Kč | dab.

14.00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2

ČR | 100' | pohádka | 140/120 Kč

ne

PREMIÉRA
ČR | 91' | drama/divadlo | 12+ | 140 Kč

19.30 HAUTE COUTURE

17.00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2

6.

NOR | 129' | drama | 12+ | 140 Kč | tit.

PREMIÉRA

ČR | 99' | komedie | 140/120 Kč
USA | 176' | akční | 12+ | 140 Kč | tit.

PREMIÉRA
USA | 100' | animovaný | 140/120 Kč | dab.

27.
ne

17.00 POSLEDNÍ ZÁVOD

ČR | 95' | drama | 12+ | 140 Kč

19.30 AMBULANCE

PREMIÉRA
USA | 136' | akční | 15+ | 140 Kč | tit.

31.
čt

19.30 MORBIUS

PREMIÉRA
USA | 108' | akční/thriller | 12+ | 140 Kč | tit.

19.30 BETLÉMSKÉ SVĚTLO

ČR | 99' | komedie | 140/120 Kč

13.
ne

17.00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
ČR | 100' | pohádka | 140/120 Kč

19.30 SMRT NA NILU

USA | 127' | krimi/drama | 12+ | 140 Kč | tit.

15.
út

17.00 ZÁTOPEK

KINO ZA POLOVIC
ČR | 130' | drama/životopisný | 70 Kč

UPOZORNĚNÍ – vstup do kina pouze při splnění platných
protiepidemických opatření.
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VSTUPENKY lze zakoupit:
• na pokladně kina hodinu před začátkem představení
• v TIC na nám. Míru 120
pondělí, pátek: 8.00–12.30, 13.00–18.00
úterý, středa, čtvrtek: 8.00–12.30, 13.00–15.30
• online na webu kina
Změna programu vyhrazena, aktuality k nalezení na webu,
facebookových stránkách kina a v TIC.
Web: www.kinosvratka.cz
Facebook: KinoSvratka
Pokladna telefon: 530 334 021
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INZERCE

kadeřnictví
dámské, pánské
Lukáš Švestka, tel. 775 429 106
maderoterapie
stimuluje lymfatický systém
a zmírňuje celulitidu
Nedvědice 392
592 62 Nedvědice

masáže
relaxační, reflexologické
Vlaďka Švestková, tel. 603 202 631

účetnictví

vedení účetnictví – daně – mzdy

V rámci vedení účetnictví a daňové evidence zajistíme
kompletní mzdový a daňový servis.
Nedílnou součástí je zpracování daní včetně jejich podání.

Bc. Hana Slezáková
+420 721 422 333, slezakova@hpstax.cz
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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 kandidáta 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
Náborový příspěvek 30 000 Kč
Bližší informace na telefonním čísle 604 228 217
Životopis zašlete na e-mail personalni@eisberg.cz
Více o společnosti na www.eisberg.cz
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24
04 pavel
šporcl
bazilika
Porta coeli

19.30
hodin

velikonoční koncert
duchovní hudby

Prodej vstupenek TIC Tišnov nebo on-line:
sektor A – 590 Kč, sektor B – 490 Kč
www.mekstisnov.cz

