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Perspektivy školství na Tišnovsku
Rozhovor s Milanem Pálešem
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pro letní toulky uvnitř turistická příloha Křížem krážem Tišnovskem
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Křížem krážem
Vladimír Vecheta

Milé čtenářky, milí
čtenáři Tišnovských novin, skoro přesně dva
roky poté, co nám tehdy
známý svět náhle ustrnul v hrůze z nového,
neviditelného a nevypočitatelného zabijáka, pomalu odeznívají poslední
ochranná opatření. Jako
bychom si konce pandemické krize ale ani nevšimli. Prožíváme dobu,
kdy bychom měli vyslovit
vděčnost nad tím, že jsme to byli zrovna my, kdo nákazu přežili. A přesto si
namísto toho, ve světě dramatických
událostí překotného bezpečnostního
vývoje, klademe nové otázky, kam až
zajde schopnost těch, „kdo by pro své
koruny rozbořili třeba celý svět“, jak to
kdysi lapidárně řekl Jan Werich. Nežijeme zrovna v době úsměvů a řadu z nás
stav napětí velmi vysiluje.
Snad je přece jen znamením naděje
na časy lepší rozkvetlé jaro, které se
po rozpačitém úvodu konečně přehouplo do teplotně zajímavějších dní. A vy
dostáváte do ruky červnové vydání, kde
tvoří dominantní část zvláštní turistická příloha. Křížem krážem Tišnovskem si pro rok 2022 přibralo o několik
stránek tipů na výlety i atraktivních cílů
oproti loňsku navíc, hlavně díky rozšíření tišnovských obzorů i o okolí Kuřimi až k Vranovu a hradu Veveří. I když
leckterý našinec oprávněně konstatuje,
že svůj kraj dobře zná, přesto zde může
kdokoliv nalézt inspiraci. K návštěvě
míst, kam už dlouho nezavítal, k ochutnání výrobku, který ještě loni nebyl
znám, k setkání s kusem přírody, histo-

rie nebo příběhu, na který jsme v toku zvláštně
rozkolísané doby prostě
zapomněli a nyní může
přinést znovu osvěžení
mysli i těla.
Křížem krážem můžete také vykročit do krajiny tišnovského školství.
Redakce u příležitosti
připomínky 70. výročí
založení ZŠ Smíškova
zabrousila k otázce školství a doplnila tím rozsáhlejší exkurz do rozvíjejících se projektů
svazkového školství z pera předsedy
Dobrovolného svazku obcí.
Na prahu kulturního léta se také
konečně po dvou hubených letech zdá,
že společné hromadné akce nebudou
již více brzdit karanténní opatření,
a pestrost nabídky aktivit se bude moci
vracet k původní škále. I když se bude
ještě potýkat s ochromením obecenstva
způsobeným tak dlouhým letargickým
obdobím. Mezi všemi stojí nejen za povšimnutí, ale přímo návštěvu letní seriál
akcí pod společným názvem Hvězdné
nebe. V polovině června Tišnov a Předklášteří rozkvetou dva roky odkládanou
krojovanou předklášterskou poutí, při
které snad konečně tišnovské kroje zazáří. A pro potěchu těla se nechejte dozajista zlákat na tišnovský Gastrofest.
Do Lomnice a okolních osad můžete zamířit na zážitek Noci kostelů, do Brusné na Tuplákofest. Na hudební vlně se
pak ponese lehký Concentus Moraviae
i řádně prověřený nářez Bigbítové noci
v Železném…  
Přejeme hodně zážitků a inspirace
pro snad už příznivější časy.
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Radnice informuje

ze zápisníku místostarosty
Petice stále běží

Aleš Navrátil, místostarosta města

Vážení Tišnováci, dnešní zápisník
jsem se rozhodl věnovat Petici za odklon
těžké nákladní dopravy z centra města
Tišnova, kterou jsme společně s kolegy
radními vyhlásili. Petice má téměř měsíc
života za sebou. Přirozeně se v souvislosti s ní vyrojilo několik otázek. Rád bych
na ty hlavní tedy ještě jednou odpověděl.
Proč si tento problém Tišnov
nevyřeší sám?
Především město není vlastníkem dotčených komunikací, ty jsou krajské. Páteřní dopravní infrastruktura a organizace
dopravy na ní jsou tedy v gesci Jihomoravského kraje. Za město jsme připraveni
při hledání optimálního řešení maximálně spolupracovat.
Proč písemnou petici?
Jde o legitimní nástroj, který je legislativně ukotven. Má tedy pro další jednání s příslušnými orgány (zejm. zástupci
Jihomoravského kraje) určitou váhu. Orgány kraje řeší spoustu problémů. Rádi
bychom tedy prostřednictvím petice upo-

zornili na to, že se z našeho pohledu jedná o palčivou záležitost.
Proč nyní?
Velká část těžké nákladní dopravy pochází
z lomu v Lomničce. Na začátku loňského
roku podal lom bez našeho vědomí žádost
o rozšíření a prohloubení těžby. Tuto snahu
se podařilo společným postupem s obcemi
Předklášteří a Lomnička zastavit. Zatím.
Jaká jsou možná řešení?
Zatím vidíme tři. První spočívá v přemostění řeky Svratky hned u lomu a převedení dopravy ke křižovatce Dolní Loučky/
Štěpánovice/Předklášteří. Druhá možnost
odklonit dopravu před příjezdem do Tišnova po komunikaci III. třídy od Lomničky,
vybudováním paralelní komunikace s ulicí
Kuthanovou k novému hřbitovu na silnici vyšší II. třídy. A třetí varianta spočívá
ve využití stávající železnice, která vede
v těsné blízkosti lomu. Pokud by se v průběhu jednání ukázalo, že je i jiná varianta
pro Tišnov přínosná, nebráníme se jí.

ZŠ nám. 28. října
MěÚ Tišnov

ZŠ
ZaHRAda

poliklinika

Děkujeme všem, kteří petici již podepsali. Kdo by ještě chtěl připojit svůj podpis pod tuto petici a vyjádřit tak názor, že
těžká nákladní doprava v centru Tišnova,
tj. okolo frekventovaných a navštěvovaných institucí a v neposlední řadě též
okolo velké spousty rodinných domů, by
měla být vedena jinudy, má pořád ještě
možnost učinit tak do 10. 6. 2022.
Podpisová místa jsou následující: Turistické informační centrum Tišnov,
Městská knihovna Tišnov, podatelna
MěÚ Tišnov, Centrum sociálních služeb
(penzion), Tišnovské trhy. Více informací
k petici a provozní době podpisových míst
najdete na webu města.
Každý podpis je pro nás důležitý. Pomůže nám v dalších jednáních se zástupci Jihomoravského kraje, kterým chceme tuto
petici následně oficiálně předat. Jak velká
ta podpora bude, záleží jen na vás. Jsem
toho názoru, že bezpečnost našich dětí
u škol, místních obyvatel a také komfort
bydlení by měly mít vyšší prioritu.

sportovní hala SSK Tišnov
Sokolovna Tišnov

Inspiro

dětské hřiště

Gymnázium RC Studánka
Tišnov

Nemocnice Tišnov

ZŠ Smíškova

místa s vysokou koncentrací
a pohybem občanů
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aktuálně z města
Kristýna Pekařová, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Restaurace a hospody v centru města
mohou mít otevřeno o hodinu déle

Obecně závazná vyhláška, kterou se reguluje provozní doba
pohostinských zařízení v centru města Tišnova, je známá jako
tzv. „hospodská vyhláška“. Byla vydána v r. 2018 na základě nesčetných stížností obyvatel centra města, zejm. pak ulic
Kostelní, Radniční, Brněnská, jakož i náměstí Míru a náměstí
Komenského. Hlavní důvod byl zamezit provozu nonstopů v centru, což se podařilo. Město se pak stalo výrazně klidnějším a vymizely související nežádoucí jevy.
Zastupitelé na svém druhém letošním jednání dne 2. 5. 2022
odsouhlasili změnu navrženou starostou města Jiřím Dospíšilem. Povolená otevírací doba restaurací se posune o hodinu –
tj. ve všední dny do půlnoci a ve dny, které předcházejí dnům
pracovního volna, do druhé hodiny ranní.
„Doba covidová byla náročná pro všechny, na provozovatelích restauračních služeb se však podepsala opravdu významně. Proto jsme
je i letos podpořili úlevou od poplatku za užívání veřejného prostranství, co se týká předzahrádek. Také jsme společně s místostarostou
Alešem Navrátilem, v jehož gesci je oblast podnikání, oslovili některé
místní provozovatele s otázkou, jak by město mohlo tomuto odvětví
dále pomoci. Ze strany některých restauratérů jsme mimo jiné zaznamenali návrh na změnu hospodské vyhlášky. Rozhodli jsme se proto
pro její změnu a jsem rád, že tento návrh podpořila velká většina
zastupitelů,“ doplňuje starosta města Jiří Dospíšil.

se o mimořádně náročný zákrok a velkou psychickou zátěž. Podle
mých informací všichni pacienti přežili a zotavují se.“
Oceněným gratulujeme, děkujeme jim za odvedenou práci
a velmi si vážíme jejich nasazení.

Prodej bytu 1+1 na ul. Králova 1678

Město Tišnov nabízí k prodeji byt o velikosti 1+1 (ve II. patře
uprostřed), 37,29 m2, do osobního vlastnictví. Byt se nachází
na okraji města, v klidné zóně pod horou Květnice, jedná se
o byt č. 7 na ulici Králova 1678 v Tišnově. Byt je v původním
stavu, dům byl revitalizován v roce 2006.
Prodej bytu proběhne obálkovou metodou, byt bude prodán nejvyšší nabídce, minimální nabídková cena musí činit
částku 2 640 000 Kč.
Více informací a podmínky prodeje na webu města na úřední desce – Záměr prodeje bytu č. 7 na ulici Králova 1678 v Tišnově, vyhlášený dne 4. 5. 2022, v aktualitách na webu města nebo
na e-mailu katerina.smetanova@tisnov.cz.
Předání bytu po podepsání kupní smlouvy, uhrazení kupní
ceny a nákladů spojených s prodejem, zápisu do katastru nemovitostí.

Tišnovské záchranáře ocenil prezident
Dne 5. května 2022 předával prezident České republiky
Miloš Zeman ocenění Zlatý záchranářský kříž. Čestné uznání
v kategorii Nejlepší záchranářský čin profesionálního kolektivu
obdržely týmy ZZS JMK z Tišnova.
Doktorka Michaela Richtrová a záchranáři Vladimír Jarušek, Radovan Vrška, Ondrej Debrecíni, Stanislav Drápal
a Jiří Bertel Reitter – právě tito záchranáři zasahovali jako
první u mimořádné události, ke které došlo v Tišnově na podzim
loňského roku. Po brutálním napadení rodiny sečnými a bodnými zbraněmi bylo pět osob těžce zraněno. Na místo bylo postupně vysláno celkem osm záchranářských prostředků.
Doktorka Michaela Richtrová uvádí: „Za ocenění jsem vděčná
a vnímám to tak, že patří všem týmům, které byly na místě, jednalo
TN 06/2022
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Komunitní zahrádky
Karel Souček, Kristýna Pekařová

V roce 2019 začalo město pracovat na projektu komunitních
zahrádek. Tento nápad se také objevil v prvním ročníku participativního rozpočtu, kde sice neobsadil vítězné příčky, ale zaujal
občany i vedení města natolik, že se touto myšlenkou začalo intenzivně zabývat. Děkujeme tímto navrhovatelce projektu paní
Dagmar Rudolfové za impuls a následnou konzultaci při realizaci projektu.
Komunitní zahrádka je prostor, který společně užívá více
osob. Pro tyto účely byly vyčleněny dva pozemky o celkové výměře 2 300 m2, jeden se nachází na ulici Lomnická, u sídliště
pod Květnicí, druhý na ulici Wagnerova, pod sídlištěm Klucanina. Tento projekt bylo možné uchopit mnoha různými způsoby.

První společné setkání zahrádkářů.

Foto: Karel Souček

Finálnímu rozhodnutí o podobě tohoto projektu v Tišnově předcházelo důkladné zvažování pro a proti různých variant. Město nakonec rozhodlo, že komunitní zahrádky v Tišnově budou
fungovat jako jeden velký oplocený prostor, na kterém bude
mít každý nájemník pronajaty své vlastní záhony, na kterých
si bude hospodařit dle libosti. Jednotlivé záhonky budou o různých velikostech (8 × 5 m a 16 × 5m), rozlohu svého pozemku si
zvolil každý pěstitel dle vlastního uvážení a časových možností.
Součástí komunitních zahrádek je také studna, ze které mohou
nájemci čerpat vodu k zalévání svých plodin. Na pozemcích naleznou zahrádkáři také místo pro trávení volného času včetně
ohniště a místa k posezení. Nedílnou součástí budou také kompostéry, které umožní další využití biologického odpadu.
Komunitní zahrádky nabízejí celkem 39 zahrádek. Aktuálně
je obsazeno 30 z nich. Zahradničit na nových pozemcích je možné již v letošním roce.
I lidé žijící v bytech si tak budou moci vypěstovat svoje vlastní ovoce či zeleninu a věnovat se této oblíbené kratochvíli. Pobyt na čerstvém vzduchu příznivě ovlivňuje fyzickou i duševní
stránku člověka. Prostor bude také místem, kde budou mít lidé
možnost poznat své sousedy.
Doufáme, že se díky komunitním zahrádkám budete těšit nejen
z plodů, které vaše práce přinese, ale i z činnosti samotné.

MUNIPOLIS (Mobilní rozhlas) – Fotohlášky
Věra Odehnalová, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Rádi bychom vám za Odbor správy majetku a komunálních služeb nabídli novou
možnost komunikace s námi úředníky
ohledně údržby a úklidu prostřednictvím
tzv. fotohlášek. Ač o hodně podnětech
víme a snažíme se je vyřešit co nejdříve,
přesto nám některé nedostatky a závady
ve městě unikají nebo je nevnímáme s takovou prioritou k řešení jako vy. Jednoduchá aplikace vám umožní prostřednictvím
mobilního telefonu poslat foto s přesně
zaznamenanou polohou, a to jen pár kliknutími. Na procházce městem či cestou
do práce narazíte na vandaly utržený koš,
zlomený stromek, přeplněný kontejner či
vypadenou dlažbu v chodníku, spustíte si
v aplikaci Podněty a závady, vyfotíte, zatrhnete, čeho se dané hlášení týká, a případně okomentujete. Toť vše. My naopak
oceníme minimum detektivní práce při
dohledávání přesné polohy daného podnětu. Pokusíme se najít řešení, vhodný
6

termín realizace a dáme vám zpětnou vazbu, až daný podnět vyřešíme. Samozřejmě
ne všechno lze vyřešit obratem, některé
opravy musíme zahrnout až do dlouhodobých plánovaných oprav, ať již kvůli plánování výdajů nebo náročnějšímu technickému řešení. Aplikace nám však umí předat
i vaše pochvaly, nešetřete nás.
A jak na to? Na novém webu www.
tisnov.cz najdete na hlavní straně banner
MOBILNÍ ROZHLAS TIŠNOV, kde najdete záložku Podněty a závady. Kdo
není ještě odběratelem zpráv z Mobilního rozhlasu, musí se napřed jednoduše
zaregistrovat. Podnět poté můžete zaslat
třeba večer od svého počítače. Rychlejší
a pohodlnější cesta pro nahlášení podnětů je, když si nainstalujete aplikaci
do svého mobilu. Mobilní aplikace je
intuitivní a umožňuje okamžité odeslání
včetně polohy. Těšíme se na nové podněty. Chceme hezčí Tišnov!
TN 06/2022
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Úprava edičního plánu
Tišnovských novin 2022
Komise pro komunikaci a média

Vážení čtenáři, přispěvatelé a inzerenti
Tišnovských novin, počínaje zářijovým
číslem 2022 dojde k úpravě edičního
plánu Tišnovských novin. Proti původnímu plánu se posunou jednotlivá čísela tak,
Číslo

že budou vždy vycházet na začátku konkrétního měsíce. Níže přikládáme přehlednou tabulku s termíny uzávěrek i vydání
jednotlivých čísel.

Datum vydání Uzávěrka avíza Uzávěrka inzerce Uzávěrka textů
čtvrtek

pondělí do 12.00

pondělí do 12.00

středa do 10.00

9/2022

1. 9.

8. 8.

15. 8.

17. 8.

10/2022

6. 10.

12. 9.

19. 9.

21. 9.

11/2022

3. 11.

10. 10.

17. 10.

19. 10.

12/2022

1. 12.

7. 11.

14. 11.

16. 11.

předvolební propagace
kandidujících subjektů
do místní samosprávy 2022
Kristýna Pekařová

Na základě rozhodnutí Rady města Tišnova ze dne 18. 5. 2022 dostane
každý subjekt kandidující v podzimních
volbách do místní samosprávy zdarma
prostor poloviny tiskové strany na svoji
grafickou prezentaci do čísla 9/2022, které vyjde 1. 9. 2022. Připravené podklady
musejí odpovídat technickým parametrům TN, které jsou uveřejněny na webo-

vých stránkách www.tisnovskenoviny.cz,
a podklady musejí být odevzdány do data
uzávěrky inzerce, tedy do 15. 8. 2022
prostřednictvím e-mailu: reklama@kulturatisnov.cz.
Jiná prezentace kandidujících subjektů v uvedeném čísle nebude dle Statutu
Tišnovských novin možná!

Blahopřejeme
duben
Dovolujeme si Vám představit
občany města Tišnova, kteří oslavili
svá životní jubilea:
80 let
Anna Luňáčková
Šárka Sommerová
Zdenka Tomaňová
Marie Večeřová
Marie Nováčková
Olga Mouková
Marie Veselá
Ludmila Matulová
85 let
Zina Kerliková
Antonín Matula
Anna Šulcová
90 let
Jiří Friedl
92 let
Jiřina Drábková
Ivanka Klenová
93 let
Jiřina Bártová
94 let
Bohuslav Zapletal
Alois Žďárský
96 let
Jiřina Cisárová
98 let
Ludmila Šlichtová
Oslavencům přejeme vše nejlepší,
hodně štěstí, zdraví, dobré
nálady a optimismu.
Dagmar Dvořáková, tajemnice
Komise pro občanské záležitosti
Rady města Tišnova

TN 06/2022
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Re-use centrum
Ondřej Vrtěl, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Koncem příštího měsíce Vám otevřeme nové re-use na sběrném dvoře v Tišnově. Anglický termín re-use přeložíme do českého jazyka nejčastěji jako znovupoužití. Nejedná se o žádnou
novou technologii ani převratný světový objev. Poskytnout věci,
které stále slouží svému účelu, ale z nějakého hlediska se nám
již nehodí, nelíbí se nám nebo jsme sami pro ně ztratili využití,
může vzbudit dobrý pocit v každém z nás. Historicky celkem
běžně fungovalo, že si lidé navzájem vyměňovali věci, které pro

Nová budova re-use centra.

Foto: Ondřej Vrtěl

ně již neměly využití, avšak časem jakoby se tento zvyk vytrácel. Tu a tam lze v některých městech zahlédnout u plotu krabici s nepotřebným nářadím, nádobím nebo okrasnou keramikou,
která nového majitele jistě potěší.
Situace se ale mění a všichni z nás začínáme pociťovat úbytek vstupních surovin. Snad každému z nás prošla rukama věc,
kterou dostal, našel na půdě, případně zdědil a ne zrovna se mu
zdála být užitečná. Nejenom že daná věc neskončí na skládce
nebo ve spalovně, ale zároveň pomáháte plnit novou legislativu předcházením vzniku odpadů. Proto se i naše město zapojilo
do toho procesu tzv. „cirkulární ekonomiky“ a dáváme věcem
druhou šanci. V brzké době se občanům města a okolních obcí
naskytne příležitost přinést do našeho nově budovaného centra
nějakou nepotřebnou věc, která někomu jinému udělá radost.
Nebo naopak najít sám v centru něco, co vás zaujme a nebudete
bez toho moci odejít.
Než se rozhodnete provést příští velký úklid, zamyslete se prosím, jestli některé věci nechcete přinést k nám do re-use centra.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci
operačního programu Životní prostředí.

Kurz Podnikni to!
Aleš Navrátil, Libuše Beranová

V Tišnově skončil Kurz Podnikni to!
Pro účastníky je jeho konec zároveň
novým začátkem. Jejich podnikatelské
plány a nápady mají konečně příležitost naplno a bezpečně odstartovat.
Kdo byli ti, kteří se pustili do hledání
funkčního potenciálu svých projektů, nápadů v hlavě a zkoumání podnikatelského myšlení?
Absolventy kurzu jsou obyvatelé města
i okolních obcí, začínající i pokročilí podnikatelé. Každý v aktuální fázi svého podnikání hledal cesty jak začít, jak odbourat
překážky a obavy, získat informace, nový
vítr do plachet nebo jiný pohled na věc.
Díky finanční podpoře MAS Brána
Vysočiny byl kurz pro účastníky zdarma.
Spolupráce s projektem Podnikni to! tak
umožnila účastníkům proměnit jejich
podnikatelské sny v reálné příležitosti.
Účastníci se pod vedením zkušeného
podnikatele naučili odhalit potenciál svého nápadu, postupně ho budovat, hledat
8

rizika, která jej ohrožují, komunikovat se
zákazníky, prezentovat projekt před jinými
podnikateli a zpracovávat zpětnou vazbu.
Absolvent kurzu Radek popisuje svou
zkušenost: „Kurz výrazně posunul přístup
k mému potenciálnímu projektu a přivedl
mě k reálným úvahám o něm. Za přínosné
považuji téměř hmatatelné nadšení a příběhy ostatních účastníků.“
Kurzem to ale nekončí, naopak začíná. Absolventi pokračují v rozvíjení sebe
a svých projektů v navazující komunitě
Klubu podnikavců. Klub je otevřen nejen jim, ale všem zájemcům z města
a okolních obcí, kteří mají chuť získat
nové aktuální informace a budovat efektivní a funkční podnikání.
Představte si, že máte k dispozici plnou
pozornost podnikavých lidí z vašeho města, kteří aktivně hledají odpovědi na otázky, které v podnikání právě řešíte. Přesně
o tom je Sraz podnikavců, komunitní setkání jedenkrát měsíčně v menší skupi-

ně pod vedením zkušeného podnikatele.
Kromě diskusí a sdílení know-how zde
zažijete i tematická setkávání, zváni jsou
také hosté a odborníci ze světa byznysu.
„Každé podnikání se skládá z toho, že
člověk potřebuje po čase řešit marketing,
finance a dostává se do různých oborů
a odvětví,“ říká člen komunity Jarda.
„Klub mi pomáhá v tom, že se můžu zeptat ostatních podnikatelů, jak řeší například sociální sítě, finance nebo účetnictví,
a můžu tak získané informace rychleji využít pro sebe a vlastní podnikání.“
Díky příspěvku MAS Brána Vysočiny můžete vyzkoušet testovací členství na tři měsíce za zlomek ceny, a to
za pouhých 570 Kč (190 Kč/měsíc). Pokud navíc během tohoto období zjistíte,
že Klub pro vás není, vrátíme vám bez
řečí všechny peníze zpět. V případě zájmu
kontaktujte Libuši Beranovou (beranova@masbranavysociny.cz, 777 706 722).
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Na návštěvě

Vorkloster do plastů nedáváme
Zlata Ptáčková

„Myslíme si, že pivo nepatří do plastu,
což v našem pivovaru plně respektujeme.
Pivo stáčíme do nerezových sudů nebo
do skleněných lahví,“ představil nastavenou filozofii Klášterního pivovaru Porta
Coeli Jan Maláska, vrchní sládek a předseda představenstva pivovaru a pivnice
s venkovním posezením v Předklášteří.
Zmiňované skleněné lahve mají navíc
ještě jednu přidanou hodnotu: jsou zálohované a vratné. Dalším ekologickým
počinem je keramický potisk namísto fóliové etikety. A od letošního února dovršily strategii udržitelnosti a zodpovědného
přístupu ke zdrojům barevné uzávěry.
První na Moravě
Klášterní pivovar Porta Coeli je prvním obnoveným klášterním pivovarem
na Moravě. Je akciovou společností, přičemž jedním z akcionářů je místní cisterciácký řád. Ten získal právovárečné právo již v samotném vzniku, v roce 1233.
Pivovar se ovšem nenachází ve stejné budově, kde se pivo původně vařívalo.
Oprava tehdejšího pivovaru, který přestal
fungovat v roce 1942, by byla velmi finan-

Rekonstrukce objektu, ve kterém sídlí Klášterní pivovar Porta Coeli, byla dokončena
v roce 2019. Pivovar byl slavnostně otevřen
19. července téhož roku.

Jako odbytový prostor piva Vorkloster slouží mj. i klášterní pivnice.

TN 06/2022

Jan Maláska, vrchní sládek a předseda
představenstva pivovaru.

čně náročná. V roce 2019 tak byla dokončena rekonstrukce objektu, který v minulosti sloužil jako stáje či kovářská dílna.
„Pivovar byl slavnostně otevřen 19. července 2019. Vaříme z tradičních surovin,
které bereme zejména z malých českých
sladoven. Chmel je ze Žatce, voda předklášterská a kvasnice z Českých Budějovic. Pokud vaříme německé pivní speciály,
používáme německé slady a chmele.“
Sází na nefiltrovaná, nepasterizovaná,
spodně kvašená piva, která vaří pod značkou Vorkloster. „Běžně vyrábíme tak pět
druhů piv. Je to světlá desítka a dvanáctka, jantarová jedenáctka, tmavá jedenáctka a v létě je mezi cyklisty a turisty zájem
o sedmičku. Každý měsíc se dále snažíme
dělat jeden až dva speciály, takže když to
spočítáme, tak to dělá osmnáct až dvacet
druhů piv,“ vypočetl vrchní sládek pivovaru s tím, že k výrobě využívají pouze nerezové cyklindrokónické tanky. Probíhá
v nich nejen primární kvašení, ale i zrání
mladého piva. Součástí portfolia pivovaru
je také domácí limonáda.
440 tisíc piv ročně
Zatímco v roce 2019 činila roční produkce pivovaru kolem jednoho tisíce
hektolitrů piva, minulý rok se roční výstav blížil ke dvěma tisícům hektolitrů.
Z pozice mikropivovaru se posunul mezi

minipivovary, mezi nimiž se pohybuje
v dolní polovině. Jako odbytový prostor
slouží klášterní pivnice, kde je též osazena varna pivovaru. Dále je možné si
pivo vychutnat v některých restauracích
v Tišnově a jeho okolí. Poměrně významná část produkce je zavážena do Brna.
Jak Maláska uvedl, přestože Vorkloster
získal diplom z žateckého muzea, jejich
marketing či sebeuvědomování si svých
produktů nemají založeno na cenách.
„I když respektujeme a blahopřejeme
všem, kteří je vyhrávají. Pro nás je o něco
důležitější to, že máme spokojené zákazníky, že poptávka po našem pivu pořád převyšuje nabídku. To je pro nás to největší
ocenění. Děkujeme všem, kteří nás v koronavirové době podrželi. Pomohlo nám to
provozně, finančně i morálně.“
Třetí narozeniny
Akcionáři pivovaru mají do budoucna
jeden sen; rádi by upravili prostory bývalého pivovaru. „Tam vidím náš pivovar
v horizontu pěti až deseti let. Vrátit dluh
minulosti a opravit to, co úžasně fungovalo před sto lety. Chceme se rozšiřovat,
ale zároveň se v tom rozkvětu a rozvoji
zastavit. Chci takový podnik, ve kterém
budu ještě znát všechny zaměstnance
jménem,“ míní Jan Maláska.
Stejně jako ty předchozí oslaví pivovar
i ty letošní narozeniny výročním, slavnostním speciálem. Na čepu bude třináctka
Festbier, tedy spodně kvašené, světlé pivo
inspirované německým stylem. Pivem, které se čepuje na vyhlášeném Oktoberfestu.
reportáž najdete
na Tišnovské televizi

Pivo Vorkloster se stáčí do skleněných lahví.
A od letošního února dovršily strategii udržitelnosti a zodpovědného přístupu ke zdrojům barevné uzávěry na ně.
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Sborový koncert ve farské zahradě
Inka Pospíšilová

Pěvecký sbor Gymnázia Tišnov pro Vás připravil na 2. 6.
2022 v 18.00 koncert ve Farské zahradě. Potěšeni krásným
výhledem na park s dominantou věže tišnovského kostela si
můžete vyslechnout lidové písně a muzikálové melodie v podání smíšeného sboru mladých zpěváků. PS Gymnázia Tišnov si
po dvou „covidových letech“ užívá, že může zpívat – 13. 4. 2022
se zúčastnil v Bystřici n. P. krajského kola pěvecké soutěže
středoškolských sborů Mezzochori, kde si vyzpíval zlaté pásmo, a na konci dubna si úspěšně zazpíval s P. Šporclem na jeho
vystoupení v Předklášteří. Na svůj koncert ve Farské zahradě
si přizval zkušený sbor ZUŠ Bystřice n. P. – komorní Studánku.
Přijďte si s námi na chvíli užít krásu tišnovského parku pod
kostelem ve spojení se sborovým zpěvem!
Sbor gymnázia při Velikonočním koncertu.

Foto: Michal Beneš

Zahraniční stáže pedagogů
Radmila Zhořová, Ivana Musilová, Petra Rozsypalová

Stáž v nizozemském městě Zwolle
Počátkem dubna jsme byly na pracovní stáži v nizozemském městě Zwolle
za účelem poznávání tamního vzdělávacího systému a sdílení zkušeností mezi
pedagogy. Studijní pobyt v Holandsku byl
navíc doplněn o rozšíření poznatků a získání dovedností s projektovou metodou
eduScrum. Na vlastní oči jsme mohly vidět prostory, organizaci a způsoby vzdělávání ve školách mateřských, základních,
středních i na univerzitě s pedagogickým
zaměřením. Vnímaly jsme, jak v holandském školství propojují a podporují hodnoty respektu k odlišnosti a jedinečnosti
každého žáka, zařazují pestrost činností
a ohleduplný přístup k potřebám dětí. Navštívily jsme i školu s alternativním způsobem vzdělávání dětí ve věku 12–18 let,
zvaným AGORA. Během stáže jsme prošly školením metodou eduScrum pod vedením nizozemského lektora Marka Postemy. Tuto metodu jde vhodně aplikovat
na výuku vybraných předmětů na ZŠ v ČR
a lze ji využít jako možnost pokračování
programu Začít spolu na druhém stupni
v našich základních školách. V Holandsku se na základních školách projektové
vyučování využívá velmi často. Téma projektu se prolíná školou napříč předměty
TN 06/2022

i ročníky. Využívají se i speciálně připravené mezipředmětové projektové učebnice s diferencovanými úkoly. Některé ze
škol propagují velmi alternativní způsob
vzdělávání, na naše české poměry s obrovskou důvěrou v odpovědnost dítěte
a jeho dalším vzdělávání. Bylo pro nás
těžko uvěřitelné, že tato forma výuky má
svoje dobré výsledky. A má. Přesvědčily
jsme se o tom samy. Nezbývá než prosazovat alespoň některé prvky v českém
školství. Nebude to úplně jednoduché,
ale určitě se o to přinejmenším pokusíme.
Jestli se nám bude dařit, to vám dáme vědět. Možná až za nějaký čas…
O získané poznatky ze stáže, kterou
organizačně perfektně zajistila organizace Step by Step ČR o.p.s., se velmi rády
podělíme i s ostatními zájemci.
Stáž v Irsku
Na přelomu února a března jsem byla
na pedagogické stáži v irském městečku
Ashbourne. Hned první den mě ohromilo
velmi přátelské klima školy a studenti sladění do školních uniforem. Stáž
ve škole Ashbourne Community School
byla úžasnou příležitostí ke sdílení zkušeností, náhledu do tamního systému
školství, kurikula, spolupráce mezi ško-

lou a rodinou, výukových metod, práce
s žáky se specifickými poruchami učení
a chování, využití digitálních technologií
při výuce a v neposlední řadě zdokonalení se v mluvené angličtině. Nejcennější
zkušeností byly náslechy v hodinách matematiky a metody výuky cizích jazyků,
mezi které se na této škole řadí francouzština, španělština nebo irština. V milé
atmosféře uplynuly dva týdny jako voda.
Během školního roku čekají naše pedagogy ještě stáže na Slovensku, během
letních prázdnin pak kolegyně vyjedou
na jazykové kurzy do Irska a metodický
kurz na Maltě.

Školní třída ve Zwolle.
Foto: archiv ZŠ nám. 28. října
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70. výročí ZŠ Smíškova
Ze školní kroniky
Marie Němcová, Michal Komprs

Při listování kronikou ZŠ Smíškova
se dočteme, že se Tišnov již v meziválečném období snažil postavit novou budovu
chlapecké školy. Nehledě na to, byla v posledních dnech války její stará budova
na Bezručově ulici při bombardování Tišnova vyřazena z provozu. Hned po osvobození v roce 1945 proto začal Městský
národní výbor a učitelský sbor chlapecké
školy podnikat kroky k povolení stavby.
Bylo naplánováno postupné postavení
celé školní čtvrti pro školy 1.–3. stupně.
Počátkem roku 1946 se sešla komise složená ze zástupců školy, správních
orgánů, úřadů a vědeckých ústavů, aby
vybrala místo pro stavbu školy. Bylo navrženo celkem šest lokalit.
Na jednání této komise dne 17. června
1946 bylo ke stavbě školy schváleno místo, kde dnes škola stojí. Nicméně však
padla snaha po postupném soustředění
škol v Tišnově na jednom místě.
Vytvořením plánů pro obě měšťanské
školy byl pověřen Ing. Evžen Škarda.
Do října 1946 vypracoval plány nejen
na třípatrové školní budovy, ale také
na mateřskou školu a na učitelské byty
Na Rybníčku. Na základě protestů některých občanů žijících poblíž budoucích škol
došlo k dalšímu jednání, jehož výsledkem
bylo vypracování nových plánů. Podle nich
byla budova zapuštěna hlouběji do země –
výkopy sahaly až do hloubky pěti metrů.
Současně byl zrušen záměr stavby učitelských bytů a mateřské školy.
S výstavbou školy začala na konci září
1947 firma Eisler z Brna. Po znárodnění
v realizaci stavby pokračovaly Československé stavební závody. Podle původního projektu měla být stavba dokončena
do konce roku 1948.
Původní projekt – škola s 24 třídami, několika specializovanými učebnami, dvěma tělocvičnami a společenským
sálem (aulou) pro 400 osob byl z finančních důvodů bohužel realizován ani ne
z poloviny. Výstavba školy byla ve svém
průběhu několikrát ohrožena, mj. kvůli
nedostatku pracovních sil i materiálu.
Díky vytrvalosti zástupců všech zúčastněných institucí byla stavba aspoň zčásti, tj. pouze chlapecká škola, dokončena.
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Během stavby se upřesňovaly funkce
a vybavení jednotlivých prostorů. Např.
školní kuchyně měla původně sloužit jen
k ohřívání jídel a přípravě přesnídávek,
ale byla změněna na kuchyň pro celodenní stravování žactva.
Přes všechny potíže byla moderně vybavená škola na jaře roku 1951 dokončena. Po kolaudaci probíhalo od 21. března
stěhování do nové budovy. Výuka v ní
začala 29. března 1951. Slavnostní otevření školy proběhlo 6. května 1951, jak
uvádí školní kronika, za „početné účasti
obyvatelstva a oficiální účasti zástupců
lidových úřadů a KSČ“. Během dalšího
školního roku byla vybudována tělocvična a byt školníka a naplánováno bylo založení zahrady a úprava povrchu hřiště.
Na počátku dubna 1955 byla zahájena
konečná úprava školního hřiště, na které
odpracovali žáci spolu s učiteli několik
tisíc brigádnických hodin. V nové moderní škole se velmi dobře učilo. Ve školním
roce 1963/64 se začal zvyšovat počet
žáků a kapacita školy přestala stačit.
Došlo k prvnímu směnování. Polovina
tříd I. stupně se učila dopoledne a druhá odpoledne. Po týdnu se obě skupiny
prostřídaly. Tímto způsobem byla výuka
organizována až do roku 1976, kdy byli
žáci naší školy odváženi autobusy do škol

v Jamném, Březině, Hradčanech a tři třídy se učily na bývalé SZTŠ na Riegrově
ulici (dnes budova gymnázia). Na obědy
odvážely děti autobusy do Zvláštní školy
v Předklášteří.
Až výstavbou školy na náměstí 28. října
v roce 1983 se problémy na čas vyřešily.
V září 1978 MěNV rozhodl zabrat část
školní zahrady a postavit zde novou MŠ
(dnes MŠ Sluníčko).
V roce 1993 byla zrušena ZŠ na Riegrově ulici. Část žáků i učitelů přešla
pod ředitelství ZŠ Smíškova. Prostory
v budově na Smíškově ulici však nestačily, a proto se některé třídy I. stupně
dále učily v budově na Riegrově ulici. To
působilo značné organizační a provozní
potíže. Vyučující i žáci museli přecházet
během přestávek na hodiny cizích jazyků
a tělesné výchovy z jedné budovy do druhé. Po dopoledním vyučování odváděly
paní učitelky žáky na oběd na Smíškovu
a potom se někteří vraceli zpět do družiny na Riegrovu ulici. Tato situace trvala
neuvěřitelných 22 let.
V roce 2006 byla otevřena nová tělocvična s parametry sportovní haly, hojně využívaná také tišnovskými sportovními oddíly.
Ve školním roce 2012/13 předal ředitel Mgr. Michal Komprs kolegům i žákům
radostnou zprávu. Škola získala dotaci

Studie E. Škardy tehdejší Měšťanské školy na ulici Smíškova z roku 1947.
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z Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši 22 milionů a 2 miliony
korun na zateplení z dotačního programu
Zelená úsporám, a může tak začít dlouho
plánovaná a odkládaná nástavba budovy
na všech třech pavilonech za cca 43 milionů korun. Zbylou část cca 19 milionů
financovalo město Tišnov. Na zpracování projektové žádosti ROP JV se škola
výrazným způsobem podílela. Kromě
kýženého sloučení obou stupňů školy
a přenesení výuky do jedné budovy se
uskutečnila i celková revitalizace. Veškeré stavební práce probíhaly za plného
provozu školy. Přes 60 let stará budova
školy získala úplně nový kabát, prošla
rozsáhlou rekonstrukcí a kompletním zateplením s výměnou oken. Byla rozšířena
o přístavek v podobě nové školní jídelny

a kuchyně. V neposlední řadě škola zvětšila svoji kapacitu vybudováním 3. nadzemního podlaží, ve kterém vzniklo dvanáct dalších učeben, z nichž sedm bylo
odborných. Všechny třídy I. stupně přešly z detašovaného pracoviště na Riegrově ulici do jedné budovy na Smíškově. Konečně skončilo dlouhé období celé řady
improvizací a provizorií. Výuka v nových
prostorách byla zahájena 1. září 2015.
Během školního roku 2017/18 došlo
k celkové rekonstrukci školního hřiště,
které slouží jako multifunkční sportoviště jak potřebám školy, tak i široké
veřejnosti. V zimních měsících funguje
hřiště díky chladicí technologii jako veřejné kluziště. Současně s rekonstrukcí
hřiště probíhala i rekonstrukce příjezdové komunikace ke škole. Zjednosměrně-

ním ulic Smíškova a Kvapilova se docílilo bezpečnějšího provozu před školou,
především pak v exponovaných ranních
hodinách.
V listopadu 2021 byla na školním
pozemku za finanční podpory projektu
z Integrovaného regionálního operačního
programu postavena venkovní učebna,
která bude slavnostně uvedena do provozu v červnu u příležitosti opožděných
oslav 70. výročí školy. Opožděných proto,
že v minulém roce nebylo možné z důvodu protiepidemických opatření spojených
s pandemií covid-19 toto kulaté výročí
důstojně oslavit. Jsme totiž přesvědčeni,
že vzhledem k bohaté historii a s velkou
úctou ke všem současným i bývalým učitelům a žákům si ZŠ Smíškova oslavy zaslouží. Všichni jste srdečně zváni.
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PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Kateřina Hromčíková

Nedostalo se vaše dítě do školky? Nebo je na školku ještě
moc malé? Nevadí, ještě je tu Studánka a její dětské skupiny
Potůček a Jezírko. Níže naleznete potřebné informace a způsob
přihlášení. Více na webu www.studanka-tisnov.cz (záložka Dětské skupiny).
Dětská skupina Potůček – Květnická 821
Je určena pouze pro tišnovské děti, které se z kapacitních důvodů nedostaly do mateřských škol. Dětská skupina má kapacitu 23 míst a je provozovaná ve spolupráci s městem Tišnovem,
proto je cena za docházku srovnatelná s platbou v MŠ.
Otevírací doba: 7.00–16.00
Strava: celodenní (5× denně + pitný režim)
Cena: docházka 4–5 dní v týdnu, 1 500 Kč
docházka 2–3 dny v týdnu, 1 200 Kč
Zvolená délka docházky nemá vliv na pořadí v přijímacím řízení
Přijímací řízení bude probíhat od 30. 5. do 10. 6. 2022,
tedy až po ukončení přijímacího řízení do tišnovských mateřských škol. Pokud máte zájem o docházku Vašeho dítěte do Potůčku, je potřeba v tomto období doručit do RC Studánka vyplněnou a podepsanou přihlášku, která je ke stažení na webu
a v tištěné podobě v kanceláři RC Studánka (Riegrova 318). Základním kritériem pro přijetí dítěte je jeho věk (starší děti mají
přednost) a dále budou přijímány pouze děti, které:
1. mají trvalý pobyt v Tišnově
2. dosáhnou věku tří let do 30. 4. 2023
3. prošly přijímacím řízením do alespoň jedné z tišnovských
MŠ a do žádné z jimi vybraných tišnovských školek se nedostaly (Pokud jste přihlásili dítě do více mateřských škol,
musíte donést rozhodnutí o nepřijetí ze všech, do kterých
jste své dítě hlásili. Pokud dítě v nějaké školce, kam jste
ho hlásili, přijali, jdete tam a na Potůček nemáte nárok)
V týdnu od 13. 6. do 17. 6. 2022 budete informováni prostřednictvím e-mailu, zda bylo vaše dítě vybráno k přijetí. Zároveň Vás vyzveme k dodání dokumentů nutných pro přijetí dítěte
do dětské skupiny. Bez dodání níže zmíněných dokumentů nebude moci být dítě přijato.
Nutné dokumenty pro přijetí dítěte do DS Potůček jsou:
• potvrzení o nepřijetí dítěte ze všech mateřských škol v Tišnově, do kterých rodiče podali přihlášku
• vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list (ke stažení
na webu a v tištěné podobě v kanceláři RC Studánka, Riegrova 318)
• potvrzení o zaměstnání jednoho z rodičů dítěte na předepsaném tiskopise (je potřeba jej nechat potvrdit zaměstnavatelem; u OSVČ se dokládá čestné prohlášení, tiskopisy
jsou ke stažení na webu a v tištěné podobě v kanceláři RC
Studánka, Riegrova 318)
• potvrzení z matriky o trvalém pobytu dítěte v Tišnově (pokud
ani jeden z rodičů nemá v Tišnově trvalý pobyt)
Po dodání výše zmíněných dokumentů bude dítě přijato
na základě uzavření „Smlouvy o poskytnutí péče o dítě v dětské
14

skupině Potůček“ mezi zákonnými zástupci dítěte a Rodinným
centrem Studánka.
Kontakt: Mgr. Kateřina Hromčíková, tel. 777 706 723,
e-mail: studanka.potucek@gmail.com.
Dětská skupina Jezírko – Riegrova 318
Do Jezírka přijímáme děti od 2 let bez ohledu na jejich trvalé
bydliště až do naplnění naší kapacity 15 míst. O přijetí rozhoduje pořadí podaných přihlášek.
Otevírací doba: 7.00–16.00
Strava: celodenní (5× denně + pitný režim)
Cena: skládá se z příspěvku na péči a z příspěvku na stravu
Strava: celodenní 60 Kč/den, polodenní 50 Kč /den
Platný ceník „Příspěvku na péči“ v Dětské skupině Jezírko
pro školní rok 2022/2023 najdete na www.studanka-tisnov.cz.
Přijímací řízení probíhá nepřetržitě. O přijetí rozhoduje pořadí při podání přihlášky, která je ke stažení na našem webu.
Po podání přihlášky budete kontaktováni e-mailem nebo telefonicky koordinátorkou Jezírka a informováni o možnostech přijetí
a dalším postupu. K úspěšnému přijetí bude potřeba dále doložit
následující vyplněné tiskopisy, které jsou ke stažení na webu RC
Studánka nebo fyzicky v Jezírku:
• evidenční list dítěte (jeho součástí je lékařem potvrzená
způsobilost dítěte navštěvovat dětskou skupinu a také splnění povinného očkování)
• potvrzení o zaměstnání jednoho z rodičů dítěte (je potřeba
nechat potvrdit zaměstnavatelem; u OSVČ se dokládá čestné prohlášení)
Po dodání výše zmíněných dokumentů bude dítě přijato na základě uzavření „Smlouvy o poskytnutí péče o dítě v Dětské skupině Jezírko“ mezi zákonnými zástupci dítěte a RC Studánka.
Kontakt: Blanka Mahelová, tel. 775 050 558, e-mail: studanka.jezirko@gmail.com)

Letní tábor za humny: Za tajemstvím Rapa Nui
6.–13. 8. 2022
skautské tábořiště Chytálky
Rádi byste na chvíli odtrhli vašeho puberťáka od smartphonu
a sociálních sítí? Nadchněte ho pro divoké léto, na které jen tak
nezapomene. Koupání v řece, noční bojovky, pečení na ohni
i výsadek pro odvážné. Prožijeme napínavý příběh jedné malé
civilizace z Velikonočního ostrova, postavíme obří sochy moai,
vyluštíme tajemné písmo rongorongo a utkáme se v závodu Ptačího muže. Zážitkový tábor Za tajemstvím Rapa Nui je
pro všechny od 10 do 17 let. Podrobnosti a přihlášky najdete
na www.lipka.cz/tabory nebo kontaktujte hlavního vedoucího
tábora: Jiří Nešpor, jiri.nespor@lipka.cz.
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Inspiro zve na slavnost
Marie Dvořáková

Zahradní slavnost
Prožijte s námi v pátek 3. června 2022
pohodové odpoledne. Po dvou letech můžeme konečně tradičně zakončit sezónu
kroužků v Inspiru Zahradní slavností.
Na zahradě Inspira budou v čase od 15.15
hod. pro návštěvníky slavnosti nachystány „ochutnávky“ z našich kroužků ve formě výstavek, dílniček a krátkých tanečních či hudebních vystoupení.

Zahradní slavnost.

Foto: archiv Inspira

Vystoupí mažoretky, tanečnice kroužku street dance, latiny, zahrajeme vám
na ukulele, představí se kytarové kroužky
a náš nový dramatický kroužek s krátkým
divadelním představením. Na hřišti za Inspirem si návštěvníci můžou vyzkoušet, jak
se zachází s bowlingovou koulí, a na zahradě si odpočinout v „chillout zóně“ dětského
klubu Inspira. Něco drobného k zakousnutí bude nachystáno v koutku s občerstvením. Program bude pestrý, přijďte se podívat, těšíme se na vás!
Výzva
Hledáme lektora florbalového příměstského tábora Zlatá hokejka v termínu
11.–15. 7. 2022. Je Ti minimálně 18 let, hraješ florbal, máš zkušenosti s pořádáním táborů a baví Tě práce s dětmi školního věku?
Nabízíme kreativní brigádu v pohodovém
kolektivu. Požadujeme čistý trestní rejstřík,
dobrý zdravotní stav, zodpovědnost a týmo-

vého ducha. Pedagogické vzdělání výhodou.
Práce na DPP.  Zájemci, pište na reditelka@
svcinspiro.cz.
Naši úspěšní hráči bowlingu
Jsme pyšní na naše hráče bowlingu.
V neděli 1. 5. se konalo v Pardubicích Mistrovství ČR juniorů v bowlingu. Obrovská
gratulace patří Jardovi Zapletalovi, který
do Fénix Inspiro přivezl bronzovou medaili.

Vítězové bowlingu.

Foto: archiv Inspira
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Perspektivy školství
na Tišnovsku
Vladimír Vecheta

„Školství rozumí každý, protože každý chodil do školy,“ vítá mě
oblíbeným sloganem Martin Sebera, tišnovský místostarosta,
do jehož gesce spadá i problematika školství ve městě a potažmo v regionu. Školství představuje labyrint, protože do realizace
této sféry života společnosti zasahuje celá řada veřejných i soukromých záměrů a subjektů, veřejnou správou a samosprávou
počínaje, spolky a byznysmeny konče. Ale zatímco pro jednoho
je škola záležitostí budov, sportovišť a vybavení, jinak zní otázky pátrající po kvalitě či výstupech vzdělávacího procesu, příp.
kompetencích těch, kdo žáky vzděláváním provázejí. Proto jsme
se v tématu zaměřili pouze na jednu diskusní otázku: Patří budoucnost menším, nebo větším školám?
V rámci Tišnovska ovšem tvoří hlavní téma školské problematiky otázky spojené s budoucím vývojem a zvládnutím demografického a migračního trendu, který vedle počtu obyvatel
města a hlavně blízkého regionu samozřejmě navyšuje i počty
žáků mateřských a nyní i základních škol. Tady prošlapávají
perspektivní cestu projekty svazkového školství, které představuje v dalším příspěvku Radomír Pavlíček, starosta Železného, z pozice předsedy Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko.
Malé, nebo velké školy?
„Na okrese Brno-venkov je největší koncentrace málotřídních
a neúplných škol v celé republice,“ uvádí Hana Burianová, ředitelka ZŠ v Mor. Knínicích. Ačkoliv se ještě nedávno zhusta projevoval trend zániku vesnických malotřídek a koncentrace sil
a materiálu do velkých škol ve městech a velkých obcích, „s růstem demografické křivky a současným trendem bydlení na venkově
stoupá i počet obyvatel malých obcí a zejména těch, kteří mají
zájem, aby jejich děti navštěvovaly místní mateřskou i základní
školu,“ doplňuje.
Jedním z důsledků hledání řešení je příklon k vizi „obnovy husté sítě menších škol, které lépe vyhoví požadavkům žáků
na vzdělání a budou jim blíže a také umožní větší míru individualizace a rodinný přístup,“ uvádí Eva Šimečková, ředitelka
ZŠ Nedvědice. „V menších školách v obcích je pro žáky vhodnější
prostředí a příjemnější atmosféra i vztahy. Koncentrace ve velkých
městech se mi nelíbí,“ souzní s názorem Hana Kočková, ředitelka
ZŠ a MŠ Dolní Loučky.
Se zkušeností z obou typů velikosti škol je ovšem opatrná
ve svém názoru Helena Hegarová, ředitelka ZŠ Lomnice. „Sice
se často uvádí, že malá škola poskytuje rodinnější prostředí,
ovšem tím mnohdy výčet výhod končí. U větší školy je nespornou
výhodou, že má jednak daleko lepší ekonomické možnosti a především bohatší personální obsazení pedagogického sboru,“ uvádí
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hlavní klady. „Kromě toho jsou rodiče často obětí mýtu, že velká
škola představuje pro jejich dítě větší míru potenciálně škodlivých
vlivů. Jak se ukazuje, moderní problém nahlížení na velikost školy
je spíše dán extrémním opečováváním dětí rodiči a zbytečným strachem z ‚nástrah velkého světa‘, kterým trpí spíše dospělí než děti.“
Že velká škola není mínus pro sociální začlenění dítěte, mohu
potvrdit i z vlastní rodičovské zkušenosti.
„Každý typ školy má ovšem svoje pro a proti, má svoje specifika, která vyhovují jednomu a druhému naopak vadí. Výhodou
velké městské školy je lepší dopravní dostupnost a případná návaznost na volnočasové aktivity a ostatní vzdělávací instituce.
Výhodou menší školy může být naopak klidnější prostředí pro
výuku,“ zmiňuje Barbora Kulhánková, zástupkyně ředitelky ZŠ
nám. 28. října.
„Budoucnost školství vidím především v rovném přístupu
ke vzdělávání. To znamená, aby nebyly rozdíly v kvalitě vzdělávání a rodič tak nemusel řešit, na kterou školu dítě umístí. Aby velká
městská škola poskytovala stejnou kvalitu a měla stejné podmínky
jako malotřídka na malé vesnici. Bohužel tomu tak dnes není. A je
to škoda,“ uvádí Michal Komprs, ředitel ZŠ Smíškova, důsledky, které vytváří různé trendy u rodičovského jednání, ať už to
znamená přeplňování městských škol dětmi z obcí, nebo naopak
snahu o vytváření alternativních mikroškol.
„V rámci mého dvouletého studia v programu Ředitel naživo
jsem navštívil malé komunitní školy se skvělou atmosférou a šťastnými a spokojenými dětmi. A současně i velké pražské školy,
ve kterých byla atmosféra úplně stejná. Je to vždy o těch jednotlivých školách a především lidech, kteří v nich pracují,“ sděluje.
„Daleko nejdůležitější je koneckonců vytvořit kvalitní zázemí pro
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výuku dětem tak, aby se mohly dobře a bez obtíží vzdělávat,“ uzavírá Barbora Kulhánková. Dilema o velké či malé škole rozhodně není černobílé.
Ach ty kapacity
Migrační trend, jak potvrzuje v dalších větách Martin Sebera,
vytváří ve školství nejsilnější poptávku. V jejím důsledku jsou
obce vystaveny požadavku na koncepční řešení zajištění školní
docházky pro všechny své obyvatele, jak to vyplývá z jejich povinností daných školským zákonem.
Balancování na hraně kapacit je tak společným tématem většiny respondentů z řad ředitelů škol. V případě škol z městysů,
jako je Nedvědice nebo Lomnice, sice slyším přitakání k možnosti „kapacitu máme ještě volnou“, ale jak přiznává paní ředitelka z Lomnice, „při navýšení počtu žáků bychom museli vybavovat
nové třídy“. To v Dolních Loučkách i v malé škole v Moravských
Knínicích „máme nedostatečné kapacity, co se týká počtu tříd“,
a „stále bojujeme s  nedostatečnými kapacitami a přistavujeme“,
shodují se ředitelky obou škol. Všichni si naštěstí chválí pozornost a podporu ze strany zřizovatelů, tedy pochopení a pomoc
starostů a jejich zastupitelstev.
I tišnovským školským evergreenem je tvrzení: „školy jsou
plné, dětí je moc“. „Nesmíme tu ovšem směšovat důvody a důsledky,“ uvádí Martin Sebera. „Demografie jako přirozený přírůstek
není tišnovský problém.“ Jak ostatně ukazuje aktualizovaná
studie, demografický bod zlomu prožívá Tišnov víceméně nyní.
„Problém Tišnova je migrace. S ohledem na rozvojové oblasti
vyčleněné v územním plánu očekáváme přírůstky okolo tří tisíc
obyvatel v bezprostřední blízkosti města. Statistickým počtem lze
z tohoto předpokladu odvodit nárůst cca 600 dětí, které přijdou
do škol. A to celé můžeme očekávat v horizontu čtyř až šesti let,“
konstatuje Martin Sebera srozumitelná data budoucích trendů.
„K tomu je třeba připočítat rozvojový potenciál obcí v okolí, kde
počet obyvatel za posledních deset let rostl ještě dvakrát rychleji,“
jak zpracoval statisticky Petr Blahák, starosta Vohančic.

da i ZUŠ. Pokud bychom přistoupili k rekonstrukci, museli bychom
jim nabídnout náhradní kapacity. A jak z výše uvedené statistiky
nárůstu počtu dětí vyplývá, potřebnou kapacitu by město stejně nezískalo. Proto se od záměru ustoupilo,“ vysvětluje.
„Mnohokrát jsme i stáli nad mapou Tišnova s úvahou na stavbu
nové školy. Ale pro jednu školu potřebujete cca 25 tis. m2. V prostorách města není místo. Měli jsme tu i návrh na školní kampus,
který by vznikl ve spolupráci s gymnáziem. Tady by byl synergický
efekt společného zázemí, a složil by se na něj kraj a město. I tady
jsme však nakonec narazili na vlastnická práva u vytipovaných
pozemků.“
„Jako kapacitní řešení proto nakonec přichází Svazková škola,
pro jejíž zbudování se hlasováním obce DSO Tišnovsko rozhodly
v Předklášteří, a jak ji blíže zmiňuje Radek Pavlíček v dalších odstavcích, půjde o kompletní ZŠ se dvěma třídami v každém ročníku, tj. 18 tříd, s kapacitou cca 540 dětí. A to bude přesně to, co
region potřebuje mít. Vstříc tomuto záměru vyšlo MŠMT ČR, které
spustilo dotační projekt Prstenec II na podporu území, které tvoří
rozvojové ‚prstence‘ okolo velkých městských metropolí,“ uzavírá
Martin Sebera.
K uvedenému řešení se sluší ještě konstatovat, že plánovaná
škola vychází vstříc především obcím okolo Tišnova. „Zhruba 40 %
žáků tišnovských škol, což je cca 600 dětí, je mimotišnovských. Tady
je vidět, jak nám hezky ty počty sedí. Pojme-li nová škola cca 600
dětí, odlehčí se tak tišnovským ZŠ a ty budou moci snáze pojmout
nové děti bydlící přímo ve městě.“ I z tohoto důvodu se město staví
aktivně k organizaci školských kapacit v regionu, i když tím investuje jaksi mimo svůj prostor. „Dobré vztahy v regionu a zodpovědná
role centra jsou pro nás důležitější než přesunout problém na okolní
obce s tím, že se nás to netýká. Týká se nás to rovněž.“

Nová škola v Tišnově?
S tímto výhledem město přistoupilo před dvěma lety k projektu adaptace budovy staré školy na ulici Riegrova, na třetí ZŠ
v Tišnově. Ze záměru však bylo upuštěno. „Kapacita budovy by
byla jednotřídní (jedna třída pro každý z devíti ročníků), chybí zde
jídelna, není tělocvična, není dost místa pro asistenty,“ vyjmenovává Martin Sebera slabiny, které se při zpracování záměru projevily. „Navíc je nyní budova plná, využívá ji gymnázium, ZŠ ZahraTN 06/2022
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Svazkové školství – správná cesta?
Radomír Pavlíček

Zodpovědnost obcí
Nejdříve trochu teorie. Školský zákon hovoří o povinnosti
každé, i sebemenší obce zajistit plnění povinné školní docházky,
týká se to dětí s místem trvalého pobytu na jejím území. Týká
se to také povinnosti obce zajistit dětem rok před zahájením
povinné školní docházky možnost umístění v mateřské škole.
Zajišťovat plnění povinné školní docházky může obec prostřednictvím školy, kterou sama zřizuje, nebo zajistí tuto službu
v základní škole zřizované jinou obcí. Pokud sama není schopna
vlastní školu zřizovat, nebo jí to nedovolují podmínky – například nízký počet dětí, může využít možnosti zákona o obcích
a vytvořit za účelem zřízení základní nebo mateřské školy tzv.
svazek obcí. Na financování školy se potom obce podílejí poměrně podle počtu žáků s místem trvalého pobytu v jednotlivých
obcích, popřípadě v jiném rozsahu na základě smlouvy.
V roce 2015 vznikla na půdě dobrovolného svazku obcí Tišnovsko rozvojová strategie, která řešila především problematiku předškolní a školní docházky. Bylo vytipováno území
severovýchodně od Tišnova, kde nejbližší předškolní zařízení
dlouhodobě vykazují nedostatečnou kapacitu v umísťování dětí
svých občanů, a docházelo zde často k takzvané školské turistice, to znamená účelové přehlašování trvalého pobytu dětí tam,
kde mají jistotu přijetí do školky, především do města Tišnova.
Jednalo se o území obcí Železné, Šerkovice, Rohozec, Bukovice,
Unín a Hluboké Dvory. Většina z těchto obcí se dynamicky rozvíjí, ve sledovaném období deseti roků se výrazně zvyšuje počet
obyvatel a především dětí. V těchto obcích se rozvíjí výstavba
rodinných domů, v rámci schválených územních plánů jsou pro
to vytvořeny ideální podmínky.
Proto DSO Tišnovsko podpořil aktivitu obcí a stal se investorem
a zřizovatelem mateřské školy pro tuto oblast. Byl tedy schválen
záměr v orgánech svazku a byla vytipována vhodná lokalita v obci
Železné, na které se shodly všechny zúčastněné obce.
Ne všichni představitelé obcí v regionu souzněli s myšlenkou tohoto postupu. Náš svazek má takřka padesát členských obcí, profitovat z tohoto projektu však mělo pouze šest zapojených obcí. Bylo
nutno dořešit otázky jako – proč jít formou svazkového školství,
je vůbec svazek obcí vhodným investorem pro výstavbu, jak eliminovat případný záporný výsledek nezapojeným obcím v projektu,
jak ošetřit možnosti vstupu dalších obcí nebo výstupu ze systému
svazkového školství. Podařilo se nám však upravit stanovy svazku
tak, abychom většinu těchto otázek vyřešili.
Svazkové mateřské školy
Po vyřešení těchto administrativních problémů začala vlastní
fáze realizace. V roce 2017 byla vypracována PD pro územní a stavební řízení, vydáno stavební povolení, vypsáno výběrové řízení
na dodavatele stavby a 8. 12. téhož roku bylo požádáno o dotaci
na MŠMT. Naše žádost byla úspěšná, a proto 16. 6. 2018 v 16 hod.
byla zahájena realizace stavby. Přesně na rok – 15. 6. 2019 byla
stavba dokončena a předána, 2. 9. 2019 proběhlo slavnostní otevření a zahájení provozu dvoutřídní MŠ Venkov o kapacitě 52 žáků.
Celkové náklady byly ve výši 25 mil. Kč, dotace od MŠMT,
MMR, JMK a nadace ČEZ byly ve výši takřka 20 mil. Kč, zbývajících
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5 mil. Kč uhradilo šest zmíněných obcí zapojených v projektu. Třetí
rok provozu MŠ Venkov nás přesvědčil o tom, že cesta společného
postupu, kterou jsme se vydali, je správná. Cesta byla nevyšlapaná,
a to nejen v našem regionu, ale i v rámci celého Jihomoravského
kraje. Jsme první vlaštovkou a průkopníky v této oblasti.
Dnes jsme však v situaci, kdy naše zařízení vzhledem k velkému zájmu rodičů a naplněnosti kapacity musí odmítat děti.
Také proto se k našemu společnému projektu připojily obce
Všechovice a Skalička, od 1. 9. letošního roku bude spuštěno
nové pracoviště MŠ Venkov ve Všechovicích v zrekonstruované budově staré školy. Navýšíme tak kapacitu pro dalších 34
dětí v oblasti, kde je v současnosti velký problém s umísťováním
dětí v MŠ. V projekční fázi je příprava další provozovny ve Vohančicích s kapacitou 25 dětí, sloužit bude pro obce Březina,
Heroltice a Vohančice. Předpokládaný termín spuštění provozu
je 1. 9. 2024. Zájem o zapojení do systému už projevily i některé obce v regionu provozující malotřídní školku. Takto může
vzniknout jeden velký subjekt, který může spolupracovat při
vhodném umisťování dětí, přesunu o prázdninách, zajištění kvalitních pedagogů, specializaci dle jednotlivých pracovišť.
Svazkové základní školství
To, co však vidíme v předškolních zařízeních, se nám brzy
projeví i v základním školství. Setrvačnost je neúprosná. Zřejmě
i z těchto důvodů odsouhlasilo před časem zastupitelstvo města
Tišnova výpověď školských obvodů pro šestnáct přilehlých obcí,
které spádově využívaly tradičně tišnovské školství.
Opět zde odkaz na školský zákon. Obec musí zajistit … Obrátili jsme se na Ministerstvo školství, to situaci vyhodnotilo
a regiony Tišnovska a Slavkovska byly určeny jako nejvíce
potřebné dvě aglomerace v oblasti JMK.
Na MŠMT byl v červenci 2021 vyhlášen dotační titul s podmínkou vzniku nové školy s kapacitou dvakrát devět tříd (540 žáků).
Celková výše investiční dotace může být až 800 000 Kč/žák, výše
dotace v případě investorství svazkem je 85 %. Dle předběžných
jednání se do projektu nové školy zapojí patnáct obcí z regionu,
rada DSO Tišnovsko na svém jednání dne 11. 8. 2021 projednala
a schválila záměr. Nová škola by měla stát na pozemku ve vlastnictví obce Předklášteří. V návaznosti je propojení na stávající ZŠ,
s jejím využitím se počítá pro mimoškolní a volnočasové aktivity.
Celková předpokládaná investice pro stavbu nové školy, která by opět probíhala v režii svazku, je ve výši cca 664 mil. Kč.
V prvním kroku, na kterém se již intenzivně pracuje, vytvoří
svazek studii, poté se obce zúčastněné ve společném projektu
musí zavázat na spolufinancování. Předpoklad spuštění provozu
tohoto nového zařízení je rok 2027. Tímto krokem si všechny
zapojené obce zajistí, že děti budou mít odpovídající a moderní
zázemí pro realizaci výuky základního školství.
„Svazková škola je rozhodně dobrá cesta, jak při vždy omezených zdrojích zajistit kvalitní podmínky pro základní vzdělávání.
Svazek obcí je společně silnějším zřizovatelem jak vůči škole, tak
vůči státu a dalším aktérům ve vzdělávání a rozhodně takový postup lze doporučit jak Tišnovsku, tak jiným částem našeho kraje,“
sdělil Mgr. Jiří Nantl, LL.M., náměstek hejtmana JMK.
TN 06/2022
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Úspěšná nadnárodní společnost Thuasne CR, s. r. o.,
jejíž aktivity jsou zaměřeny na výrobu a prodej zdravotnických výrobků,
hledá pro svou výrobní divizi se sídlem v Předklášteří vhodné kandidáty pro pracovní pozici

Operátor/ka
na vysokofrekvenčním svářecím stroji
Požadujeme:
• SŠ vzdělání technického zaměření
• pečlivost, pracovitost a manuální
zručnost
• znalost práce na PC
• možnost práce ve dvousměnném
provozu
• dobrý zdravotní stav
• dobrá pracovní morálka
• trestní bezúhonnost

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

Benefity:
• 13. plat
• týden dovolené navíc
• stravenky
• příspěvek na penzijní/
životní připojištění
• příspěvek na dopravu

Bližší informace, týkající se této pracovní nabídky, budou předmětem osobních jednání vhodných kandidátů
s vedením firmy Thuasne CR, s. r. o. v Předklášteří. Pokud vás tato nabídka oslovila a splňujete uvedené požadavky, zašlete svůj životopis na e-mailovou adresu: prace@thuasne.cz, tel. 734/596401.
www.thuasne.cz
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zeptali jsme se zastupitelů

Jaké typy školního a mimoškolního vzdělávání Tišnov postrádá?

 Radmila Zhořová
(zastupitelka města, ČSSD)
Všichni Tišnováci se orientují v mateřských i základních školách. Všichni znají
INSPIRO, ZUŠ, základní školy, gymnázium. Do povědomí se mnohým dostala
také soukromá základní škola ZaHRAda
s alternativním vzděláváním – montessori. Ne všichni však vědí, že součástí SŠ
a ZŠ na nám. Míru je také škola speciální,
kde se vzdělávají děti s vážnějšími specifickými poruchami učení. ZŠ na Smíškově
ulici je na maximu kapacity. ZŠ nám. 28.
října ještě úplně naplněna není. Je to však
velmi diskutabilní, protože naplnění tříd

 Irena Ochrymčuková
(zastupitelka města, KDU-ČSL)
Město Tišnov disponuje školskou sítí
odpovídající jeho velikosti, v současné
době však balancující na hranicích kapacit. Ukazuje se postavení města jako
centra regionu, obce III. stupně, v oblasti
vzdělanostní a s ní související ekonomické, popř. kulturní.
Kromě příspěvkových organizací zřizovaných městem jsou tu zastoupeny organizace zřizované Jihomoravským krajem,
neziskové, školství komunitní a zapsané

L
 ibuše Čermáková, Jiří Dospíšil,
Tomáš Havlát, Zdeněk Kunický,
Aleš Navrátil, Veronika Pozděnová,
Martin Sebera, Pavla Veselá
Hanusová
(zastupitelé města, spolek MOST)
Nejprve otázku otočíme, abychom
na ni v závěru odpověděli. Nelze totiž
začít jinak, než co Tišnov NEPOSTRÁDÁ na poli školního a mimoškolního
vzdělávání. V Tišnově naleznete tři mateřské školky, lesní školku a lesní klub.
V předškolním vzdělávání má široký záběr rodinné centrum Studánka, včetně
dětské skupiny. Máme dvě klasické státní základní školy (nám. 28. října a Smíškova) a jednu základní školu poskytující
vzdělání žákům s vývojovými poruchami
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na 30 žáků nejen snižuje kvalitu výuky,
ale je dnes již neúnosné i z mnoha dalších důvodů. Mateřské školy jsou také
na svých kapacitách a místa v běžných
školkách nahrazují alternativy – dětské
skupiny, kde se však rodiče musí více finančně podílet na vzdělávání svých předškolních dětí. Pouze poslední rok předškolního vzdělávání má dítě zcela zdarma,
neboť je tento rok vzdělávání pro každé
dítě povinné. Je tedy zřejmé, že město Tišnov potřebuje velmi naléhavě další městem zřizovanou mateřskou školu, která
by se snad v horizontu několika měsíců
měla začít stavět. Základní školy také
„praskají ve švech“ a volání po další ZŠ je

velmi intenzivní. Zda se podaří uskutečnit
plán na výstavbu svazkové školy v Předklášteří, kterou by mělo zřizovat DSO
Tišnovsko, o tom právě dnes přemýšlejí
jen ti odvážnější z nás. Navýšení kapacity a další prostory by jistě uvítalo vedení
ZUŠ i Inspira. Z mého pohledu by Tišnovu
velmi pomohlo zřízení další střední školy
se zaměřením na gastro obory a cestovní
ruch. Její absolventi z řad místních dětí by
oživili život ve městě, přivedli sem nové
návštěvníky a začali provozovat restaurační zařízení a ubytovací služby. Není
nemožné tuto školu spojit třeba s gymnáziem. Odvážná myšlenka, že? Nebo jen
námět k přemýšlení?

spolky různého zaměření. Aktuálně se
rozbíhá projekt Základní svazkové školy.
V několika institucích je rozvinuté zájmové vzdělávání pro různý věk. Pracují
mládežnické organizace, Skaut. V rozvoji
formálního a neformálního vzdělávání se
po několik let realizuje projekt Místní akční plán (nyní MAP Tišnov III).
Potřebným vzdělávacím polem je ale
opětné vyplnění okruhu jazykových kurzů pro širokou veřejnost.
Bylo by také záhodno obohatit výukový program zdejší střední školy, zejména
po zániku letitého SOU a SOŠ v Lomni-

ci. Pouze v kompetenci JmK je rozšířit
nabídku o řadu zrušených oborů, o podnikatelské základy, řešit přípravu řemeslně zručných a odborně vzdělaných pracovníků, nehledě k novým technologiím.
Ovšem zde ve spolupráci přímo navazují
otázky řešení prostoru, ubytování aj. Letmo si můžeme připomenout vlastní výchovu pracovníků v soukromých firmách
mezi válkami, úředně zajištěnou zkouškami ve škole.

učení, chování, autismem a mentálním
postižením (SŠ a ZŠ Tišnov v povědomí veřejnosti známá jako „zemědělka“).
Rozvíjí se ZŠ ZaHRAda fungující na principu montessori pedagogiky. Segment
středního školství zaplňuje Gymnázium
Tišnov a SŠ a ZŠ Tišnov nabízející učební obory s maturitní nástavbou. Oblast
mimoškolního vzdělávání je též velmi
bohatá. Středisko volného času Inspiro realizuje desítky vzdělávacích kurzů.
V Tišnově najdeme mnoho spolků zaměřených na volnočasové aktivity mládeže
včetně široké palety sportů jako příkladu
neformálního vzdělávání. Základní umělecká škola nabízí čtyři obory uměleckého vzdělávání. V Městském kulturním
středisku funguje Kreativní laboratoř
usnadňující dětem přístup k novým tech-

nologiím. Za poslední dva „covidové“
roky se rozrostla obrovská nabídka online kurzů, videí a portálů. A celou oblast
vzdělávání na Tišnovsku zaštiťuje Místní
akční plán vzdělávání (MAP). S mírným
odlehčením konstatujeme, že v Tišnově
chybí snad už jen vysoká škola...
Pokud oblast vzdělávání v Tišnově
něco postrádá, pak jsou to prostorové
kapacity. Na všechny stupně školního
a mimoškolního vzdělávání je převis poptávky. Proto i nadále podporujeme vybudování mateřské školky Na Honech
a svazkové základní školy v Předklášteří, proto i nadále finančně podporujeme
spolkový život poskytující kvalitní mimoškolské vzdělávání.
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zeptali jsme se zastupitelů

 Štěpán Pilný
(zastupitel města, ANO)
Město Tišnov má v oblasti školství
ucelenou nabídku typů školního a mimoškolního vzdělávání, která je neustále
doplňovaná různými typy projektů. Důležitá je také možnost studovat v našem
městě na dvou středních školách včetně
speciální základní školy. Tady je zřizova-

telem Jihomoravský kraj. V posledních
letech vstoupily do nabídky vzdělávání
i neziskové organizace. Když se zamyslím, co Tišnov postrádá, tak to jsou zejména volné kapacity, které by reagovaly
na nárůst nebo výkyvy v počtu dětí. Všem
nám jde o kvalitu vzdělávání. Osobně bych
rád podpořil aktivity směřující ke vzniku
sportovní třídy, pro pohybově talentované děti. S ohledem na aktuální spole-

čenské dění bychom měli ve vzdělávání
dětí podporovat i finanční a právní gramotnost, sociální dovednosti a schopnost
tvořit vztahy. Aktuálním úkolem města je
zajistit finance na zvyšující se provozní
náklady, být se vzdělávacími institucemi
v blízkém vztahu a spolupracovat v rámci
území.

INZERCE
	Karel Pavlíček, kamenické práce, tel. 604 310 243.
	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.
	Opravy střech, komínů, okapů, nátěry, výmaz hřebene. Rozpočet zdarma, záruka. Tel. 736 649 470.
Sečení trávy od 0,65 Kč/m², tel. 608 065 337.
	Palivové dřevo, i suché, tel. 608 065 337.
	Nabízím hudební produkci pro vaši oslavu, večírek
atd. Hlavně pop, ale i lidovky a rock, více
na www.hudba-brno.cz anebo na tel. 606 251 119.

Od 1. 4. 2022 nové tel.
číslo pro objednání
SENIOR TAXI

608 270 390

	Koupím staré motocykly, automobily a jejich díly.
Motory, cokoliv, kdekoliv. Tel. 736 649 470.
	Koupím obrazy malířů: Zezula, Emler, Jambor, Lacina,
Heřman, Hegr, Matal, Hanych, Bukáček, Lukášek, Panuška, Bubeníček, Kaván, Honsa, Fiala, Cína – Jelínek,
Němec, Odvárka a dalších. Tel. 776 393 000.
	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.

Pracující žena hledá podnájem v Tišnově a okolí (1KK).
Dva nájmy dopředu. Vypomůžu v domácnosti. Spěchá!
Tel. 777 088 592.

	Rodina hledá ke koupi byt v Tišnově 3+kk a větší, nejlépe cihlový. Děkujeme za nabídku. Tel. 775 667 214.
	Pronajmu byt 2+1 v Tišnově od 1. 7. 2022.
Více na 722 446 657.
Hledám byt v Tišnově nebo Kuřimi, 2+1 nebo 3+1.
Tel. 605 022 928.

Před první jízdou je nutné provést
novou registraci na tel. 549 439 829,
Bc. Lenka Manová.
Taxík jezdí v pracovní dny od 7 do 15
hodin za cenu 30 korun jízda/senior.
Taxi je nutné objednat 1 den předem.
Taxíkem se mohou svézt senioři s trvalým
pobytem v katastrálním území Tišnov,
starší 70 let včetně a držitelé ZTP či
ZTP/P bez ohledu na věk.
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ROCKEROVO SRDCE DNES PATŘÍ HLAVNĚ FOLKLÓRU
Milan Páleš je už čtvrt století hrdým občanem Dolních Louček
Václav Seyfert

Většina Tišnováků zřejmě vůbec netuší, že jedno z nejrenomovanějších hudebních vydavatelství současnosti, label
Indies Scope, má své sídlo v Dolních
Loučkách. S jeho majitelem Milanem
Pálešem se známe z různých koncertů
a festivalů, takže v následujícím rozhovoru nebudeme předstírat, že si vykáme.
Moje návštěva v jeho rodinném sídle,
které – jak se dočtete – má svoji zajímavou historii, se odehrávala mimo jiné
i ve znamení piva. Milan Páleš totiž nejen
šíří kvalitní hudbu, ale také si pro vlastní
potřebu sám vaří kvalitní pivo, dokonce
si pro tyto účely pěstuje i svůj chmel.
„Tohle je ale ještě mladinka, má to teprve
týden,“ upozorňoval mne, když mi naplnil
půllitr výživným a chutným mokem, u něhož se více než dobře povídalo.
Milane, ty jsi rodilý Brňák nebo pocházíš odjinud? A jak ses vlastně ocitl
v Dolních Loučkách?
Já jsem se narodil na Slovensku, v Bojnici, tam jsme ale žili s maminkou jen
necelý rok a pak jsme se přestěhovali do Chudčic. Bydleli jsme u babičky
a u dědečka Na hrázi, naproti jsme měli
krásnou louku, která je teď už zastavěná. Do Brna jsme přesídlili, když jsem
začal chodit do čtvrté třídy. Bydleli jsme
nejprve v Žabovřeskách v paneláku, pak
jsme to vyměnili za krásné bydlení nad
výstavištěm v Brně, ale to já jsem se
už oženil a usadil se na sídlišti v Líšni.
Z Líšně jsme pak utekli sem. Tato budova
je původně továrna Diana, kterou stavěli
Němci. Manželčin dědeček měl ve Štěpánovicích fabriku, kde dělal různé nábytkové doplňky, později tu vyráběl Zetor ložiska. Když mu ji po znárodnění sebrali,
dostal místo toho tuto dílnu po Němcích,
a když mu v roce 1956 sebrali i tohle,
nedostal už nic. Ohledně štěpánovické
fabriky zmizel zápis v pozemkové knize,
takže tu se nepodařilo zrestituovat, ale
vrátilo se nám tohle stavení. Pozval jsem
statika, jestli se to dá přestavět na bydlení, a on řekl, že to půjde. Prodali jsme
tedy v Brně byt, nastěhovali se zatím sem
do zahradní chaty a začali to se zedníkem
dávat dohromady. V novém jsme poprvé
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v prosinci 1989 jsem dal v práci výpověď a založili jsme s kamarády půjčovnu
cédéček.

Milan Páleš v altánku na zahradě svého obydlí v Dolních Loučkách. Po levici džbánek
od dopitého domácího piva.
Foto: Václav Seyfert

spali na Vánoce 1997, a protože do Louček jsme se stěhovali 28. června, trvalo
to vlastně skoro přesně půl roku.
V jakém období se součástí tvého života stala i hudba?
Maminka chodila zpívat do sboru a v Žabovřeskách mne hned v té 4. třídě zapsala do klavíru, ale tam jsem nevydržel
dlouho. Hudebka byla totiž hned vedle
bývalého hřiště a zatímco já jsem musel
jít do nenáviděné nauky, tak kluci z baráku a ze sousedství tam chodili hrát fotbal,
takže já jsem to tehdy spíš víceméně odzíval. Mám ale o devět let starší sestru
a ta mne začala brát na Antidiskotéky Jiřího Černého a na různé koncerty do Topasu, takže první věci typu Merta, Lutka
a podobně jsem slyšel naživo díky sestře.
Byl jsem v té době samozřejmě bigbíťák
– můj první singl, který jsem si koupil,
byl nějaký otřesný Katapult, za což se
dneska stydím, ale v té době holt člověk
nakupoval to, co bylo. Z výdělku z brigád
na trhání třešní jsem si koupil první cívkový magnetofon B73 a s tím jsem pak
chodil na různé akce zapojit se za tu
řadu magneťáků Petra Cibulky či Miloše
Grubera, takže jsem si pořizoval svoje
nahrávky koncertů. V roce 1983 jsem se
vrátil z vojny a toho koníčka jsem transformoval do své práce – já jsem vyučený
montér akustických zařízení, ale hned

Půjčovnu Vám po čase nově vydané zákony zakázaly, ale jak se to s ní před
tím vlastně vyvíjelo?
Do první sbírky jsem vložil i své vlastní
disky, celkem jsme měli asi 120 cédéček
získaných před tím na různých burzách.
Jakmile se otevřely hranice, jezdili jsme
každý týden do Rakouska. Ve Vídni byl
úžasný obchod Why Not nedaleko Mariahilfer Straße – provozovali to nějací
pankáči a my jsme vždycky přijeli a doslova zírali třeba na dvoumetrové plakáty
Joy Division. Dovezli jsme jim plzeňské
pivo a oni nám celé odpoledne pouštěli
různé věci, ze kterých jsme vybírali. Tímto způsobem jsme přivezli do Brna třeba
Nirvanu a další alba, která u nás vlastně nikdo neznal. Druhou pobočku jsme
brzy otevřeli na Kozí – tam byl obchod
a v suterénu jsme to adaptovali na půjčovnu. Pobočky jsme měli i v Olomouci
a Ostravě, jednou týdně jsem tam jezdil
a vyměňovali jsme tam vzájemně půjčovní sortiment.
Co vás vedlo k prvnímu vydavatelskému počinu a jak poté Indies už jako
label fungoval?
Jednou za námi přišel Petr Vyšohlíd
z Hradce Králové, člen bývalých Pirátů,
které jsme znali z Rockfestu. Hrál v nové
kapele Meat House Chicago IRA, které
měla vyjít deska u ostravské firmy NAR,
ale tam to najednou začalo váznout, tak
se zeptal nás, jestli jim to nechceme vydat. My jsme řekli, „určitě, jen to dones,
ať si to poslechneme“. Nám se to líbilo,
byl to takový hardcore s českými texty,
které psal výtvarník Milan Langer a kterým kromě něj asi nikdo nerozuměl. Peníze jsme měli z půjčování, Petr přivezl
master na pásu a já jsem s tím jel do Loděnice, kde se lisovaly vinylové desky.
Tam na mne nastoupil ve vrátnici chlap:
„Co chceš?“ Já říkám: „Chtěl bych vydat
desku.“ A on: „S kým seš domluvenej?“
Já: „S nikým, jedu se právě domluvit.“
„Tak to pojď sem.“ U něj jsem vyplnil ně-
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jaké formuláře a na obchodním oddělení
jsem zadal výrobu dvou tisíc kusů vinylů.
To byl náš první vydavatelský počin.
Brzy jsme měli včetně Prahy síť obchodů, které naše produkty braly, a pak už
se kapely začínaly hlásit samy. Klasická krize přišla po deseti titulech – jsou
v nich peníze, návratnost je dlouhá a ne
všem společníkům se to líbilo, takže řekli,
„jestli chcete vydávat, musí se to udělat
jinak“. V té době vzniklo první odloučení,
měli jsme ještě společný label i účetnictví,
ale vydávali jsme si víceméně každý svoje.
Já jsem měl sublabel Možnosti Indies, ale
ten vznikl z jiných důvodů. Možnosti byly
původně jen vypalované edice. Byly to
většinou debuty neznámých kapel a něco
jako testování trhu, bude-li o to zájem.
V té edici nevyšlo mnoho titulů, vzpomínám například na skupinu Naše věc, jednu
z prvních rapových kapel v Brně. Nemělo
to dlouhého trvání, protože obchodníci
kvalitě vypalovaných disků příliš nevěřili a nechtěli to. To logo jsem si ale ponechal a objevilo se občas i na lisovaných
deskách. On i volný překlad mé současné
značky „Scope“ znamená „Možnosti“.
V roce 2007, kdy už jsme dlouho de facto
fungovali jako tři různé produkční skupiny,
jsme se definitivně oddělili i účetně. Inicioval jsem to já, protože už se mi z Dolních
Louček nechtělo jezdit do práce do Brna.
Pronajal jsem si tu bývalou třídu ve staré
škole a s kolegy jsme si systémem speciálního losování rozdělili dosud vydané umělce, s nimiž jsme spolupracovali.
V tvém případě se ale postupně z rockera vyklubal skrytý folklorista. Jak se
to stalo a co tě na lidové hudbě nejvíce
fascinuje?
Já bych tu hudbu spíš označil jako world
music. Už do společných Indies jsem se
snažil prosadit kapely, které se takto
daly označit (Koňaboj, Maraca, Tomáš
Kočko). Časem jsem se začal zabývat antologiemi ryzí folklórní hudby – zhruba
od padesátky mne čistý moravský folklór
čím dál více oslovuje a baví. Ty kořeny
tam někde jsou a moje srdce je teď zkrátka ve folklóru. Když si chci odpočinout,
jedu někam na Horňácké slavnosti a tam
poslouchám, s chlapy si zazpívám – asi je
to dáno věkem. Ta hudba přežila dvě stě
let, samozřejmě se taky mění a vyvíjí, ale
není to jen tak samo sebou, v těch textech je prostě nějaká hodnota, jisté moudro, a moravské melodie jsou pro mne
úžasné, zkrátka mne to vzalo za srdéčko.
V 90. létech se folklór očistil od systému –
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i strážnický festival se oprostil od bolševického zneužití lidové hudby k údernickým
cílům – do určité míry se přestal hrát a ten
původní originál se naopak začal vzpamatovávat, takže místní začali zase dávat
dohromady různé spolky, objevily se nové
sbory. Po roce 2000 se dokonce už i mladí
za to přestali stydět a ke svému folklóru
se hlásí. V devadesátkách vycházely hrůzy typu Na moravské svatbě, ale po deseti
letech se už ten folklór zase začal dělat poctivě a s láskou, což mne nejvíce zajímá.
Přístup muzikantů se od předchozí éry začal lišit – oni si to nastudují, naučí se vše
hrát, jak to hrával jejich děda při narozeninách, chodí za starými zpěvačkami nechat
si přezpívat staré věci a hrají to pak v té
ryzí podobě. Začaly být vidět i etnické rozdíly – Valaši, Dolňáci, Horňáci, Hanáci. Pro
mne je dnes uznávaným „majstrem“ horňácký primáš a houslista Martin Hrbáč,
taky jsem mu takto pojmenoval desku.
Na jaký svůj vydavatelský počin jsi nejvíce pyšný?
Vezmu to trošku zeširoka. K antologii
moravského lidového folklóru mne přivedly naše účasti na veletrzích – jezdíme
na Womex, který je o world music z celého světa, a z Moravy tam nikdy nikdo
nebyl. Říkal jsem si, že to není možné
a musíme tomu nějak pomoci tím, že sem
dovezeme nějaký sampler nahrávek moravského folklóru. Protože se nepovažuju
za folklóristu, oslovil jsem Helenu Bretfeldovou a ta mi pak volala, že pokud to
má zahrnovat všechny regiony, je jako
sampler jedno CD málo, musí to být minimálně dvojcédé. Nakonec to dopadlo tak,
že ona si to rozdělila do čtyř regionů –
Dolňácko 1, Dolňácko 2, Horňácko a Valašsko – a postupně vyšly čtyři samplery.

Sama vybrala všechny písničky, napsala
k tomu sleevenote, pěkně to okomentovala a my jsme s tím vyrazili na Womex.
Nestalo se, co jsme očekávali, protože jde
o komerční veletrh a moravský folklór
jsme na něm prostě neprotlačili.
Účel tedy tenhle sampler nesplnil, ale
vznikla zajímavá edice, která se posléze
dostala do fáze, kdy po dvou letech vyšel
5. díl s vánočními věcmi, které se na první desky nevešly, po dalších dvou letech
vyšly speciální svatební písně a pak ještě
verbířské. Měli jsme tedy sedm dílů a já
jsem si říkal, že je třeba tu edici nějak
definitivně uzavřít a vymyslel jsem si –
a na to jsem právě nejvíce pyšný, na tu
„osmičku“ – desku, která je věnovaná
smrti. Sám jsem si na ni vybral všechny
písničky, domluvil jsem si kapely, většina
písní je nově natočených – prostě jsem si
s tím produkčně pohrál. Jezdil jsem nahrávat sbory do Hrubé Vrbky, chlapi v přísálí hospody mi přezpívávali věci, které
si zpívají, když jsou na pohřbech, prostě
funebrácké věci. Deska dostala jméno
Smrti, milá smrti podle písničky, kterou
kdysi nahrál Hradišťan s Redlem, ale tu
se mi tam v té původní verzi nepodařilo
nahrát, mám tam jen na stejnou melodii
jinou píseň. Tak na tohle jsem celkově
hrdý, věnoval jsem tomu strašně moc hodin. Kdybych takhle měl dělat všechny
desky, vydám jich maximálně pět za rok.
Máš nějaký svůj vydavatelský sen,
byť zcela nereálný – třeba vydat Toma
Waitse?
Tom Waits je opravdu můj oblíbenec.
A používám to tvrzení s chutí, protože
vím, že se to nikdy nestane – ano, rád
bych vydal Toma Waitse. Ale zůstanu při
zemi a řeknu, že bych rád vydal Vladimíra Mišíka. Do tohoto snu mně teď ale
poněkud rovnýma nohama skočili Pražáci z Animal Music albem Noční obraz. Já
jsem před časem dělal jen Mišíkův tribute Bazarem proměn.
Co bys rád vzkázal čtenářům v Tišnově?
Chtěl bych apelovat nejen na tišnovskou
či dolnoloučskou veřejnost, aby lidé chodili na kulturní akce, aby navštěvovali
koncerty, protože pokud tomu tak nebude, umělci nebudou hrát, my nebudeme
vydávat desky a celý kulturní svět zničí
pandemie nebo šílená válka nějakého
magora z Ruska.

Obal alba Smrti, milá smrti, osmého dílu
Antologie moravské lidové hudby z katalogu
Indies Scope.

 Rozhovor v plném znění čtěte
na tisnovskenoviny.cz
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TIŠNOVSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR ZAHRAJE I BEATLES
Závěr dalšího ročníku Kruhu přátel hudby
Václav Seyfert

Tradice jsou od toho, aby se dodržovaly. Jedna z nich praví, že každou koncertní sezónu Kruhu přátel hudby v našem
městě uzavírá Tišnovský komorní orchestr. Bude tomu tak i v letošním roce, a to
konkrétně ve středu 15. června, kdy se
TiKO představí od 19.30 hodin ve farské
zahradě pod kostelem s velmi zajímavým
programem.
Orchestr dirigovaný Tomášem Křemenem zahraje nejprve čtyřvětou Sinfonii X.
pozdně barokního italského hudebního
skladatele Francesca Onofria Manfrediniho (1684–1762). Následovat bude Koncert pro violoncello D-dur, RV 399 jeho
krajana a vrstevníka Antonia Vivaldiho
(1678–1741), v němž se jako sólistka
představí teprve 17letá hostující umělkyně z Kuřimi Sofie Kryštofová, laureátka
několika cen ze soutěží mladých hudebníků. Poté návštěvníci uslyší Sinfonii IV

Tišnovský komorní orchestr.
Foto: archiv orchestru

c-moll německého romantika Felixe Mendelssohna-Bartholdyho (1809–1847).
Velmi netradiční čísla budou na programu koncertu v jeho druhé polovině.

Nejprve zazní The Beatles Suita, speciální úprava směsi skladeb z repertoáru slavné liverpoolské rockové skupiny,
které se zhostil bývalý dirigent TiKO Vít
Mareček. Na závěr pak posluchače potěší hudba z Balady pro banditu Miloše
Štědroně (*1942), a to v nové úpravě,
kterou autor napsal speciálně pro tišnovský orchestr.
TiKO má za sebou jarní benefiční akce
pro Ukrajinu, nejprve v březnu v kostele
sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši a poté
v dubnu v kostele sv. Petra a Pavla v Jedovnicích. Jakkoliv byla tato vystoupení
jistě do značné míry speciální, osobitou
příchuť mají pro ansámbl i všechny koncerty v domovském Tišnově, což bude
nepochybně platit i pro ten nejbližší v příjemném prostředí farské zahrady. Doufejme, že dobré hudbě bude přát i počasí.

19.30 hod.
Park pod kostelem

2022

tišnovský
15 komorní
06 orchestr
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NEJEN ARCADIA QUARTET

Festival Concentus Moraviae se opět zastaví i v Tišnově
Václav Seyfert

Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae, jehož letošní téma zní Cestou od kořenů k budoucnosti, se i při svém
27. ročníku zastaví v Tišnově. Stane se tak
v pátek 3. června 2022, kdy od 19.30 hodin
vystoupí v kostele svatého Václava rumunský komorní soubor – smyčcový Arcadia
Quartet. Představí se nejprve ve Smyčcovém kvartetu č. 4 Bély Bartóka a poté
zahraje Smyčcový kvartet f moll, op. 80
Felixe Mendelssohna–Bartholdyho.
Členové ansámblu působí v městě
Kluž v Sedmihradsku, kde se nalézá křižovatka vlivů rumunských, maďarských
a romských tradic. Proto je také Arcadia
Quartet považován za ideálního interpreta hudby maďarského velikána Bély Bartóka. Právě čtvrtý kvartet, který zazní
v Tišnově, je jeho nejslavnějším. Rumunský soubor hraje v obsazení Ana Török –
housle, Rāsvan Dumitru – housle, Traian
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Arcadia Quartet.

Boalā – viola a Zsolt Török – violoncello.
Několik dalších koncertů festivalu se
odehraje v blízkosti Tišnova, proto určitě stojí za to na ně upozornit. V pondělí
6. 6. bude v rytířském sále hradu Pernštejna koncertovat španělský kytarista
Rafael Aguirre, ve středu 8. 6. se v kulturním domě v Kuřimi uskuteční program
nazvaný The Mystery Of The Bulgarian

Voices, což je současně název ženského
pěveckého sboru vedeného Dorou Hristovou. V sobotu 11. 6. vystoupí v kostele
sv. Vavřince v Bystřici nad Pernštejnem
Bl!ndman Saxophone Quartet, který jsme
před časem měli možnost slyšet i v předklášterském Porta coeli. V pátek 17. 6. se
bude na nádvoří lomnického zámku prezentovat Mužský sbor z Kyjova v čele
s Jiřím Petrů. Také na tomto koncertě se
podílí město Tišnov. Festivalový koncert
bude hudební poctou kyjovskému rodákovi Jaromíru Nečasovi, znalci a milovníkovi folklóru, který světu pomohl objevit
moravskou lidovou hudbu. Do Bystřice
nad Pernštejnem se festivalový program
vrátí ještě jednou – v úterý 21. 6. se tu
v kulturním domě představí ve skladbách
svých krajanů gruzínské klavíristky Natia & Tamar Beraia. Všechny uvedené
koncerty začínají v 19.30 hodin.
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výstava fotografií a reprodukcí
obrazů s noční oblohou
Park před kostelem, farská zahrada

24.
06.

Tři komponované večery

Nedozírný vesmír
ZŠ Smíškova

30.
07.

Země, příliš zářící planeta

02.
09.

Krajina básní Jana Skácela

farská zahrada

farská zahrada

Doprovodný program:
Fotosoutěž INSPIRA na téma „Čistota“
Farská zahrada: šifrovačka, instalace básní Jana Skácela, sochy

vězdné nebe nade mno

červen–září

ravní zákon ve mně

Kultura

Hvězdné nebe nade mnou, mravní zákon ve mně
Eva Vávrová, Libuše Beranová

Na počátku byl nápad spolku Continuum vitae přivést návštěvníky do nového
parku a nyní to bude již třetím rokem, kdy
se Farská zahrada a prostor u kostela
promění v letní galerii pod širým nebem.
Také program se stává komunitní záležitostí, na níž pod záštitou města spolupracuje celá řada subjektů. Letos spolek
Continuum vitae připravil fotografie noční oblohy a reprodukce obrazů, v nichž
noční nebe hraje výraznou roli. Výstavu
doprovodí instalace básní Jana Skácela,
od jehož narození uplynulo v únoru sto
let a pro kterého bylo noční nebe často
výrazným motivem. Skácelovské motivy
má v sobě i Rozvíjení, socha Václava Kyselky zdobící spodní část zahrady. Dále
ve Farské zahradě najdete oblíbenou
šifrovačku připravenou SVČ Inspirem.
I tentokrát bude výstava propojena třemi
komponovanými večery. Budou se vzta-

hovat k vesmíru i k naší planetě a jejich
spojujícím motivem bude „čistota“, ať již
v podobě čistého nebe, čisté planety nebo
čisté duše. Čistota je také tématem fotosoutěže vyhlášené Inspirem, která bude
vyhodnocena na závěrečném večeru. Ale
zpět na začátek. První komponovaný večer s názvem Nedozírný vesmír se uskuteční 23. 6. a 24. 6. a proběhne tentokrát
na ZŠ Smíškova.
Ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Brno, MAS Brána Vysočiny a MAP
Tišnovskem bude po oba dny ve velké
tělocvičně připraveno mobilní planetárium s dopoledním programem pro školky
a školy, odpoledne se bude promítat pro
veřejnost. Ve čtvrtek 23. 6. budete moci
zhlédnout v 16.00 pořad Vesmírné oázy,
v 18.00 pak Hvězdný cirkus. V pátek
24. 6. se v 16.00 bude promítat Cesta
za miliardou hvězd, v 18.00 Fantom ves-

míru. Kapacita planetária je patnáct osob.
Kdo se nevejde, je zván do malé tělocvičny na přednášku astrofotografa Petra Horálka s názvem Klenoty chilské oblohy
se začátky v 16.00 a v 18.30. Po oba dny
si bude možné prohlédnout i výstavu jeho
fotek 30× v NASA.
Na hřišti u ZŠ Smíškova přistane
Lunalon, model Měsíce, v dílničce SVČ
Inpiro si budete moci vyrobit pohyblivý
model vesmíru nebo hvězdný projektor.
Připraveno bude i občerstvení kavárny
Coffein. Od Měsíce na ZŠ Smíškova povede hravá stezka k Terraloně, modelu
Země, umístěnému na Sychráku. Stezku
připravila ZŠ Smíškova. Program na ZŠ
Smíškova bude od 16.00 do 20.00, Lunalon a Terralona budou na svých místech
do 23.00. Vstup je volný.
Pojďte se s námi toulat nedozírným vesmírem a zamýšlet se nad naší rolí v něm.

Pozvání od Podhoráckého muzea
Irena Ochrymčuková

Místní kroje Tišnovska zazáří oživené
Setkání v krojích na pouti v Předklášteří, dvakrát kvůli covidu zrušená akce,
se přece jen bude konat, a to v sobotu
11. června 2022! Projekt Rekonstrukce
místního lidového oděvu (kroje) na Tišnovsku se podařilo uskutečnit v patnácti obcích. Podhorácké muzeum, pobočka
Muzea Brněnska, se při přípravě setkání
mohlo opřít o společné pořádání s městem
Tišnovem, obcí Předklášteří a DSO Tišnovsko. Představitelé těchto subjektů přivítají
zástupce krojovaných před tišnovskou
radnicí ve 14 hodin. Následovat bude průvod do Předklášteří. Po příchodu do parku
se velcí i malí v krojích důstojně přidají
do programu místní slavné pouti a jednotlivé obecní kroje budou představeny. Zaskví
se hned také při tanci moravská beseda
za doprovodu dechovky Miločanka. Tato
mimořádná příležitost předpokládá i neformální možnost pobesedování o postupech
při rekonstrukcích a výměnu zkušeností.
K mání budou dobroty na jídlo a na pití.
TN 06/2022

Vcházení do krajinomalby a krajinářské
fotografie (západ Moravy a přilehlé Čechy)
Přepadla vás někdy před působivou krajinomalbou touha ponořit se do ní a projít
se v krajině obrazu, i když je vytvořena jen
barvami, světlem a umem malíře? Výstava
„Vcházení do krajinomalby a krajinářské
fotografie“ v jistém smyslu tuto možnost
nabízí. Navazuje na expozici „Vcházení
do obrazů Josefa Jambora“, která probíhala
v Galerii Josefa Jambora v minulém roce.
Nyní jsou ale představena díla mnoha dalších autorů. Nejde jen o estetický zážitek
z umění. Koncepce projektu je daleko širší a opírá se o poznatky přírodních věd.
Snahou je pomocí srovnání v minulosti
vytvořených krajinomaleb a současného
stavu postihnout proměny krajiny během
uplynulých dvou století. Jsou k tomu použity srovnávací fotografické snímky, historické mapy či literární prameny a hlavně průzkum lokality, který ukázal, jak se
změnilo rostlinstvo, terén i využití krajiny.
Takto můžeme „vejít“ např. do vedut malí-

ře 19. století Františka Richtera, do maleb
známých krajinářů Josefa Jambora, Aloise Kalvody, Aloise Lukáška nebo Bobeše Svobody, který maloval mohelenskou
hadcovou step. Přírodu Tišnovska pak
můžeme prožít a její změny poznat prostřednictvím obrazů Zdenky a Emanuela
Ranných. K výstavě jsou připraveny také
doprovodné programy pro veřejnost i pro
školy – sledujte web Podhoráckého muzea
v Předklášteří, 10. 5. – 30. 10. 2022.

Bobeš Svoboda, Pohled z Nové Vsi na Čučice, 1925, soukromá sbírka.
Foto: Podhorácké muzeum

27

INZERCE

INZERCE

TN 06/2022

29

2022

18/06

Martin Kraus
Krausberry

OTA BALAGE BAND
Robert Krestan
Druhá tráva
KERN

15.BIGBÍTOVÁ
Zelezné, areál Horka
od 18.00 hod.

NOC

Laskavým slovem provází Petr Gratias

Vstupné:
300 Kč předprodej, 400 Kč na místě
předprodej obec Železné, TIC Tišnov
www.bigbitova-noc.cz

kultura

XV. Bigbítová noc v Železném
Petr Gratias

Uplynul další rok a před námi je nový ročník již tradičního
festivalu Bigbítová noc. Tentokrát je to už XV. ročník, což je
vlastně malé půlkulaté výročí. Dramaturgie tentokrát připravila
nová jména, která se dosud na této pravidelné akci neobjevila.
Z hlavního města Prahy přijede nekompromisní rocker Martin Kraus se skupinou Krausberry, která už patří k zavedeným
pojmům nejenom na pražské, ale i republikové scéně.
Ota Baláž – je známý multiinstrumentalista a skladatel, který je podepsán pod řadou známých projektů a spoluprací s takovými jmény, jako je například Michal Pavlíček nebo Kamil
Střihavka. Na Bigbítovou noc dorazí   pod zavedeným názvem
Ota Balage Band.
Jméno Robert Křesťan je dnes už legendární pojem, stejně tak
jako kapela Druhá tráva. Pravda, toto uskupení se nepohybuje
v bigbítových nebo rockových vodách, ale vybočení z této kategorie
určitě nebude znamenat nějakou újmu. Naopak – bluegrass, který tato kapela vynikajícím způsobem interpretuje, často infiltruje
do jiných žánrových pestrostí, například zajímavé zpracování skladeb legendy americké hudební scény – Boba Dylana.
Posledním účinkujícím je kapela Kern – prezentující stylové
směřování hard and heavy. Kapela patří mezi legendy na brněnské
potažmo jihomoravské hudební scéně. Prošla řadou personálních

proměn, ale pořád je nabitá vitalitou a energií a její přítomnost
potvrdí oprávněnost jejich prezentace na Bigbítové noci.
XV. Bigbítová noc se tradičně koná v Železném, v areálu
Horka. Večer uvádí brněnský hudební publicista Petr Gratias.
Začátek je v 18.00 hodin. Neseďte doma u televize a přijďte se
pobavit na akci s živou hudbou, která v posledních dvou letech
díky covidové karanténě víceméně skomírala. Organizátoři se
těší na vaši četnou účast.

Bigbítová noc 2021.

Foto: archiv obce Železné

INZERCE
Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Referent/ka Odboru sociálních věcí

Vedoucí produkce
– media – dramaturg/dramaturgyně

MĚSTO TIŠNOV

(pracovník sociálně – právní ochrany dětí)
Výkon sociálně právní ochrany dětí
Požadavky:
• Znalost zákonů o sociálně-právní ochraně dětí ve znění
novely účinné od 1. 1. 2022;
občanský zákoník, část druhá, rodinné právo; a zákon
o zvláštních řízeních soudních
• Pokročilé znalosti z oblasti teorií a metod sociální
práce s rodinou a schopnost jednání v obtížných
životních situacích (praxe vítána)

Úklid a údržbu veřejného prostranství
Úklid a údržbu veřejného prostranství – řidiče
Úklid a údržba veřejných prostranství
Řízení motorových vozidel výhodou
Opravárenské a údržbářské práce
Požadavky:
• Manuální zručnost, samostatnost, svědomitost
• řidičský průkaz sk. B, případně sk. T výhodou

Informace o volných místech Městského úřadu v Tišnově,
způsobu přihlášení a termínech výběrového řízení
najdete na www.tisnov.cz v sekci Volná místa.
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MěKS Tišnov

MĚSTO TIŠNOV
přijme pracovníka/pracovnici na pozice

Popis pracovní pozice:
• dramaturgie, produkce a koordinace kulturních akcí
a doprovodných programů k akcím
• spolupráce na kulturních akcích pořádaných městem
• PR a propagační agenda: příprava materiálů pro média,
správa sociálních sítí, webu MěKS
• vedení, koordinace a kontrola agendy médií, navrhování
dramaturgických podnětů pro činnost médií
• časová flexibilita podmínkou
Nabízíme:
• práci na plný pracovní úvazek
• nástup 1. 7. 2022 či dohodou
• pracoviště v Tišnově, Mlýnská 152
Plné znění inzerátu na www.mekstisnov.cz
Informace o uvedené pozici poskytuje Martina Pavlíčková,
tel. 777 506 019, ekonom@kulturatisnov.cz.
Přihlášky se všemi náležitostmi podávejte nejpozději
do 6. 6. 2022, poštou na adresu MěKS, Mlýnská 152,
666 01 Tišnov, nebo e-mailem na posta@kulturatisnov.cz
Výběrové řízení proběhne během června 2022

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu
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SBĚRATELKA DARŮ MOŘE

Sochařka Veronika Richterová o výstavě a cestování
Radka Kaclerová

Veronika Richterová je ta, která přeměňuje použité PET lahve na umění
a vzdává poctu PET lahvi. Ta, která
z petek vytvořila obřího krokodýla,
motýly, palmy, květiny či lustry. Nebo
ta, která z petek a palet k vyhození
sestrojila domek pro uprchlíky na ostrově Lesbos. Nedávno o tobě Petr Volf
pro časopis INTRO napsal, že ráda
dáváš věcem druhou šanci. Plastovým
lahvím například prodlužuješ životnost
a určuješ jim nový smysl zde na Zemi.
Souhlasíš?
To je vzletně řečeno. Ale ano, pravdou je,
že těm, které se mi dostanou pod ruku, zajistím celkem pestrý život, určitě příjemnější a víc vzrušující, než kdyby skončily
na skládce, ve spalovně anebo rozšmelcované napadrť. U mě si ale nejdřív musí
projít procedurou – zpracovávám je řezákem, nůžkami a horkovzdušnou pistolí,
ale zato je pak už jen hýčkám. Opečovávané, oprašované, zabalené v bublinkách
je vozím po Čechách i po světě, vystavuju
v galeriích, nechám fotografovat. V tuto
chvíli právě část z nich směřuje ve velké bedně na italskou riviéru do Sanrema
na mou výstavu Bottiglie in Fiore: ARTificial Paradise. Takže stěžovat si nemohou.
Určitě máš i věci, které veřejně tolik
známé nejsou, ale jsou pro tebe důležité. Vzpomeneš si na ně?
To, co asi není moc známé, jsou moje
naplaveniny neboli Dary moře. Já jsem
bytostný sběratel všude, kudy chodím.
A tak když se mi poštěstí být u moře,
je pro mě největším blahem pomalu se
šourat shrbená po břehu a prohlížet si,
co moře vyplavilo. Probírám se kamínky, nepohrdnu mušlemi nebo omletým
sklem. Ale to, co hledám, jsou kousky
něčím zvláštní: plasty, plechovky, zbytky bot, bójek, sítí, kousky dlaždic, cihel,
dřeva, vše, co moře svou neúnavnou silou nějak poznamenalo. Doma pak tyhle
suvenýry uchovávám v popsaných krabicích od bot. A když přijde ta správná
doba, vše vyklopím a míchám destinace
i materiály, zkouším, kombinuju a lepím
věci drobné objekty, o kterých jsem vůbec netušila, že by mi někdy mohly přijít

32

na mysl. A protože nejzajímavější kousky
jsem si přivezla z tropických destinací,
nemohou Dary moře pochopitelně chybět
na tišnovské výstavě o tropech.

jsem tenkrát vytvořila plovoucího krokodýla, který se stal vizuálem, ale i jakýmsi maskotem výstavy a nechybí ani zde
v Tišnově. PET TROPICANA 2.0 v roce
2022 je ale jiná, má představit, kam jsem
se během let posunula, vedle objektů
z PET lahví ukazuju také symbiózu plastu s přírodninami. To je poloha, která mě
zajímá už řadu let, asi tím, že tak vlastně zrcadlím to, jak plast všudypřítomně
prorůstá světem. Na výstavě najdete také
můj drobný „úkrok do architektury“ v podobě dvou domků, kterými chci vzdát poctu všem zarputilým kutilům, kteří staví
z kdečeho.

Kde se vzal tvůj první „pet art“ objekt?
Odkdy používáš ve své tvorbě plast?
PET lahve se u nás objevily brzy po revoluci, ale bylo jich jak šafránu, dělala
jsem si z nich zprvu různé úložné nádoby,
skleničky na víno… První objekt, křišťálový lustr, vznikl v roce 2004 už s jasnou
myšlenkou využít ten nádherně průsvitný
materiál k vážné sochařské práci. Tehdy
si lidi nade mnou spíš ťukali na čelo, PET
lahve byly prostě odpad, a ještě se to moc
neřešilo. Pro mě ale nápad s PETem znamenal velkou výzvu, touhu pokořit tenhle nevyzkoušený a nevyzpytatelný plast.
Jak postupně začalo v sortimentu přibývat barev a tvarů, stala se mi z lahví neodbytná vášeň. A ta mě dosud neopustila
navzdory tomu, že „zlaté“ časy, kdy renomovaní výrobci nápojů vyrukovali každé
léto s limitovanými sériemi lahví v barvě
zlaté, perleťové, stříbrné nebo něžně opalizující růžové, jsou dávno pryč. Kvalita
dnešních lahví, díky snahám o snižování
kvanta plastu (což je samozřejmě chvályhodné), je už pro mě víc k pláči než
k tvorbě. Naštěstí mám ale lahví, coby
zodpovědný sběrač, z dřívějších let poměrně monstrózní zásoby. Řekla bych
na doživotí.

Na kterou cestu do tropických oblastí
ráda vzpomínáš?
Momentálně nejvíc na tu poslední, na ostrov Guadeloupe. Jde vlastně o dvojostrov
ve tvaru motýla v Malých Antilách. Ačkoli tam jsou takové tropy řekněme pro začátečníky, protože ve všem pohodlí, s fungující infrastrukturou francouzského
zámořského území, cesta byla exotičtější, než jsem vůbec doufala. Dlouhé úseky
úplně pustého pobřeží, lesnaté hory plné
fantastických pralesních rostlin a obřích
květů, tropicky ležérní zahrádky kolem
domů, pestrobarevné papouščí ryby pod
hladinou i v mrazácích supermarketů.
A objevila jsem tam i umně spletený palmový přístřešek, který se stal předobrazem mých pokusů s palmovým listím.

Co znamená „tropicana“ v tvém názvu
výstavy v Galerii Josefa Jambora? Přibliž nám pojetí výstavy.
Je to výstava o mé inspiraci tropy. Jako
Středoevropana a suchozemce mě tropické země fascinují čím dál víc, klima, bohatství vegetace, absence ročních období,
způsob života, rybolov, bydlení, tradice.
Vycházím z toho, co jsem zažila, ale daleko víc je toho, co mi běží hlavou a co bych
ještě chtěla poznat. Název PET TROPICANA 2.0 odkazuje na mou výstavu PET
TROPICANA před dvanácti lety, kdy
jsem zaplnila mými petovými plastikami
zvířat a rostlin celý skleník Fata Morgana v botanické zahradě v pražské Tróji.
Pro jezírko uprostřed exotické vegetace

Vystavuješ v jednom městě společně
se svým mužem Michalem Cihlářem. Je
to obvyklý typ vaší spolupráce?
Tak tohle jsme ještě nezažili, v jednom
městě, v jednom termínu a ve dvou institucích. Udělali jsme už spoustu společných výstav, tu asi největší v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze s názvem
Zvěrstvo, tehdy nám bylo pojítkem téma
zvířete. Společná témata našich výstav
se často točí právě kolem cestování nebo
našich knížek, což byla třeba v loňském
roce obsáhlá kniha Japonsko v detailech
a následná společná výstava v galerii
Mona Lisa v Olomouci. Ale daleko víc
výstav děláme samostatně, protože naše
práce je hodně odlišná.
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Újezd u Tišnova
Josef Pohanka

Historie obce
Obec Újezd u Tišnova je poprvé připomínána v roce 1350, kdy se píše o Bobuši z Drahan, který se dohodl na majetkovém vyrovnání s Bohušem z Budče.
Vesnice vzniká již nejméně o jedno století dříve. Vladykové z Drahan pocházeli
z Malé Hané, byli majiteli dvorů v Tišnovské Nové Vsi, Řikoníně, Lubném a části
Skryjí. Újezd s kostelem, hospodářským
dvorem, mlýnem na řece Bobrůvce a malým hrádkem se stává centrem jejich
hospodářské činnosti. Majitelé vesnice
jsou poprvé v roce 1365 nazváni vladyky
z Újezda. Po vymření rodu Vojnů z Litavy,
kteří vesnici získávají v r. 1464 po sňatcích Gertrudy a Kateřiny z Újezda, obec
s dalšími vesnicemi připadá králi Matyáši Korvínovi, který panství v roce 1482
věnuje svému komořímu Mrakšovi z Noskova. Již v roce 1492 se ocitá v majetku
Viléma z Pernštejna. Ve vlastnictví rodu
je až do roku 1589, kdy jej Jan s Pernštejna prodává. Po dalších prodejích v roce
1593 směnil Hynek Brtnický z Valdštejna nabyté zboží s tišnovským klášterem.
V majetku kláštera je až do jeho zrušení
v roce 1782. Majetek po zrušení kláštera přechází do náboženského fondu,
který ho pronajímal a rozprodával. Tak
byly prodány novým hospodářům pozemky okolo řeky Libochůvky a tím vznikla
„kolonie Chytálky“. Po roce 1882 přešla
osada do katastrálního území Újezd a má
jeho popisná čísla. V roce 1944–1945
údolím přes osadu procházela úzkokolejná dráha na zásobování továrny Diana
na výrobu letadel v tunelech rozestavěné železniční trati. Obyvatelé tohoto
malebného údolí žili svůj svérázný život spjatý s přírodou. V roce 1893 byla
v obci otevřena jednotřídní škola. Ta se
významně podílela na kultuře a pospolitosti v obci a sloužila až do roku 1965.
V současnosti je v budově umístěn obecní
úřad a místnosti pro společenské potřeby
obce. Nejstarší budovou v obci je kostel
zasvěcený svatému Jiljí. Jak ukazuje románské okno v presbytáři, kostel pochází z počátku 13. století. Byl farním pro
Újezd, Řikonín, Tišnovskou Novou Ves,
část Skryjí pod hrádkem Rysov, Boudy,
Jilmoví. Farnost v Újezdě nebyla po roce
1650 obsazována a kostel se stal veřejTN 06/2022

Kostel sv. Jiljí s křížkem z roku 1881.

nou kaplí. Na věži kostela jsou dva staré
zvony – malý z roku 1483 a velký z roku
1568. Tento zvon byl v roce 1942 snesen z věže a odvezen. Šťastnou náhodou
se jej podařilo najít a byl na věž vrácen.
V roce 1976 byl interiér obohacen keramickou křížovou cestou od Jiřího Vápa
rodáka z Újezda. Na cestě od kostela
do středu obce jsou dva mramorové kříže postavené nákladem občanů v osmdesátých letech devatenáctého století.
K  budově hospodářského statku č.p. 16
– jedné z nejstarších v obci byl přemístěn
do nedávna neevidovaný křížový kámen.
Nacházel se u bývalé historické cesty vedoucí na vrchol kopce, kde stávala ve 13.
až 14. století malá tvrz opevněná kamennou hradbou. Její zbytky jsou na vrcholu
kopce Hrádek k vidění. Obci byl v roce
2005 Poslaneckou sněmovnou udělen
znak a prapor. Stříbrná hradba ve znaku
představuje nejstarší stavby v obci, šipka je atributem patrona kostela, opatská
berla je upomínka na vrchnost nejdéle
spravující vesnici – klášter Předklášteří, zlatý rak připomíná pověst o rakaři
na řece Libochůvce a znak pánů z Drahan račí klepeta.
Současnost
Katastr obce má výměru 360 ha
a do dnešní doby se v podstatě nezmě-

nil. V obci v 53 rodinných domech trvale
žije 140 obyvatel. V šedesátých a sedmdesátých létech minulého století bylo
v údolích řeky Bobrůvky a Libochůvky
postaveno množství chat pro individuální
rekreaci. Velmi aktivní v obci jsou maminky dětí – organizují dětský karneval
ve víceúčelové budově obce, v jarních
měsících za podpory obce pak na hřišti
sportovní soutěže. Každoročně na jaře je
prováděn sběr odpadů po katastru. Myslivecké sdružení v měsíci září pořádá
na brokové střelnici Za Lávkami střeleckou soutěž. Pro všechny je zde nabídka
myslivecké kuchyně. Na zamokřených
obecních pozemcích nad obcí byl postaven v roce 2016 rybník Obecník, který je
v zimních měsících využíván milovníky
bruslení. Podařilo se tak realizovat plán
našich předchůdců z poloviny minulého
století. V posledních letech se několikanásobně zvýšil počet automobilů projíždějících přes obec. Pro zlepšení bezpečnosti chodců se začíná stavět první etapa
chodníku podél silnice II/389, na kterou
jsme získali dotaci z SFDI.
Budoucnost
Chceme pokračovat ve druhé etapě
stavby chodníku podél silnice v horní
části obce. Současně má být provedena
výměna potrubí veřejného vodovodu,
který je zde uložen. Také podél silnice
k Řikonínu se má vybudovat stezka pro
pěší a cyklisty. Hrozbou pro část obce
Chytálky je stále platná územní rezerva z osmdesátých let na stavbu vodní
nádrže na řece Libochůvce. Ekologické a ekonomické škody této nesmyslné
stavby vysoce překračují její případný význam. Věříme, že převládne zdravý rozum
a plán výstavby se neuskuteční a nedojde
ke zničení tohoto krásného údolí.

Foto: Lucie Pohanková

Bruslení na rybníku Obecníku.
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Ze života Sokola v Tišnově – 4. část
NEJEN DÁLKOVÝ POCHOD ŽUPOU PERNŠTEJNSKOU
Marcela Wagnerová, Silvie Pavlíčková, Zdeněk Jeřábek

Mezi nejstarší společenské organizace
v Tišnově patří sokolská jednota, založená v roce 1892 dr. Josefem Drbalem. K tělocvičné činnosti – sokolské všestrannosti  
vždy patřil pobyt v přírodě, ať již ve formě turistiky, lyžování nebo sokolských
táborů. Již v prvopočátcích své činnosti
pořádali sokolové výlety do okolí Tišnova. A tak při znovuobnovení své činnosti
po roce 1989 byly nejprve opět pořádány
výlety po okolí, například okolo potoka
Lubě, do Nedvědice nebo do Trenckovy
rokle. Na tuto tradici navázal i dálkový
pochod, který se pořádá od 8. 5. 1992
na popud tehdejšího starosty Sokola Tišnov bratra Adolfa Mistra. V roce 1992 byl
pochod uskutečněn k oslavě 100. výročí
založení jednoty a k 90. výročí založení
župy Pernštejnské. Další roky je pochod
již pořádán v tradičním termínu 8. 5. Pojat
byl jako hvězdicovitý s cílem na nádvoří
hradu Pernštejna a startem ze sokolovny v Tišnově a Doubravníku, ale někdy
i z Borače nebo Bystřice nad Pernštejnem.
Se zvyšujícím se zájmem o cykloturistiku
přibyla v roce 1997 k pěšímu pochodu
i cyklojízda. Na zajištění této akce se podílejí Sokol Tišnov a Sokol Doubravník.
Na pěší účastníky pochodu čekají turistické trasy dlouhé od 7 do 42 km. Na své si
jistě přijdou i cyklisté, i oni mají na výběr
z několika tras. Cestou na hrad Pernštejn
se mohou turisté i cyklisté občerstvit
na kontrolách, čajem a chlebem se sádlem a cibulí, ale hlavně pokochat jarní
přírodou. V roce 2008 byl pochod župou
Pernštejnskou zařazen do celostátní akce
Sraz turistů České obce sokolské. Díky
tomuto spojení bylo dosaženo rekordní
účasti 631 turistů z celé republiky. Z dů-

Stanoviště dálkového pochodu.
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Běh Terryho Foxe.

vodů pandemie covid-19 a omezujících
opatření se pochod v roce 2020 vůbec
nekonal a v roce 2021 se upustilo od organizovaného cíle na hradě Pernštejně.
Diplomy byly vydány již na startu v tišnovské sokolovně a na startu na nádraží
v Doubravníku a cíl na hradě Pernštejně
byl individuální. Do roku 2021 se zúčastnilo akce 11 500 dospělých a mládeže.
V roce 2020 se k nám spolupořadatelsky
přidala Oblastní charita Tišnov. Turisté,
kteří vyrazili na trasy vedoucí přes Skryje, se mohli občerstvit u výdejního okénka
Chráněného bydlení ve Skryjích. I v letošním roce měla již tradičně Oblastní charita
Tišnov svůj občerstvovací stánek. Tentokrát se všechny trasy scházely v Sejřku,
kde jste se mohli nejen občerstvit, ale
podpořit i charitní domácí hospic. V sobotu 23. května 1998 se v Tišnově poprvé konal i Běh Terryho Foxe, pořádaný
Sokolem. Tato akce se stala celosvětovou
sportovní událostí na počest kanadského
atleta Terryho Foxe, kterému byla po onemocnění rakovinou amputována jedna
noha, a on pak v roce 1980 s umělou nohou absolvoval takzvaný Maraton naděje,
při němž za 143 dnů uběhl 5 382 km přes
celou Kanadu s cílem vydělat prostředky
na výzkum léčby zhoubných onemocnění.
Prvního ročníku se v Tišnově zúčastnilo
celkem 295 běžců. Pro účastníky byly připraveny trasy 800 a 3 000 metrů, které
bylo možno zdolat chůzí, během, na kole,
koloběžce i na invalidním vozíku. Do roku
2007 probíhal běh pod původním názvem,
poté byl přejmenován na Běh naděje. Nadace Terryho Foxe v Torontu totiž neumožnila české straně akci dále pořádat, neboť
zavedla pro mezinárodní běhy pravidla,

kterým nebylo možné vyhovět, pořadatelé
si měli mj. zajistit pojištění odpovědnosti za škody ve výši milionu kanadských
dolarů (téměř 20 milionů korun). Rovněž
v květnu se pravidelně již mnoho let koná
přespolní běh Klucaninou. Dříve se běhal
společně s Během Terryho Foxe. Od roku
2008 pak jako memoriál Jaroslava a Boříka Chromých. Trasa je vedena po lesních a polních cestách lesa na Klucanině.
Start a cíl jsou u sokolovny na Drbalově
ulici. Délka tratě v kopcovitém terénu
měří 7,4 km. Každoročně se závodu účastní okolo 30 běžců ve všech kategoriích.
V posledních letech jsou o prázdninách
organizovány i pravidelné cyklovýlety,
které mají hojnou účast. Na turistické
výlety se sokoly se však můžete vydat
i sami. Již v roce 1996 vydal Sokol Tišnov
za podpory města a sponzorů brožurku
Deset turistických výletů po Tišnovsku,
která je stále, byť v omezeném počtu dostupná v kanceláři v sokolovně a může být
velkou inspirací pro Vaše výlety po okolí
našeho krásného města. Autoři všechny
trasy prošli a v textu se snažili upozornit
na problematická místa. Dnešní moderní
doba klade na člověka zvýšené nároky,
na jeho volný čas i psychiku. Proto vyrazme do přírody načerpat energii ať už
na hromadných akcích se sokoly nebo jen
tak individuálně, třeba právě se sborníkem turistických výletů. Anebo se můžete
nechat inspirovat právě trasami turistického pochodu župou Pernštejnskou, které jsou z tohoto důvodu volně dostupné
na stránkách Sokola Tišnov.

Foto: archiv Sokol Tišnov

Tradiční start pochodu v sokolovně.
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ZÁLESÁCKÝ ZÁVOD ZDATNOSTI
Soňa Mihulová

V sobotu 9. 4. 2022 se v Jamném konal
přebor župy Pernštejnské v Zálesáckém
závodu zdatnosti. Závodu se účastnilo
devět hlídek (sedm hlídek staršího žactva a dvě hlídky mladšího žactva). Závod
byl odstartován ve 14.00 od koupaliště
v Jamném. Trať dlouhá pět kilometrů
byla poměrně náročná. Běželo se převážně lesem a hodně do kopce. Běh závodníkům ztěžovalo také nepříznivé počasí,
po odstartování závodu propukla sněhová vánice. Na trase čekalo na závodníky
sedmnáct stanovišť s různými zálesáckými úkoly, například práce se dřevem,
orientace na mapě, hod na cíl, střelba ze
vzduchovek, poznávání rostlin, lanové
překážky a další.
Hlídky se s nepřízní počasí popraly
velmi statečně a závod všichni dokončili
ve výborném čase. V kategorii mladšího
žactva se na prvním místě umístila hlídka ve složení Kateřina Štveráčková, Te-

reza Pavlíčková a Jan Zouhar. V kategorii
staršího žactva zvítězili Petr Štveráček,
Daniel Zeman a Marek Vejpustek. Všem
závodníkům patří obdiv za výkony podané v tak náročných podmínkách a velký
dík patří také všem rozhodčím.

Stanoviště na závodě.
Foto: archiv Sokola Tišnov

Pozvání do Jamného
Gabriel Kožík, Tereza Kolářová

Jamenská pouť
Spolek K.R.A.J. Vás srdečně zve
na tradiční Jamenskou pouť se mší svatou k příležitosti svátku patronů unínské farnosti sv. Petra a Pavla, která se
opětovně bude konat v sobotu 18. června
od 15.00 u požární nádrže v Jamném.
Čeká Vás následující bohatý program
pro děti i dospělé:
• poutní mše svatá
• Jamenský ortel
• vystoupení Inspiro
• divadelní představení Klubíku Dobrouček
• vystoupení dětí
• kvíz jamenské knihovny
• Jamenský trojboj
• projížďka koňským spřežením
• soutěže pro děti, skákací hrad
• poutní diskotéka – hraje DJ Honza
Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vás.
Akce je realizovaná za finanční podpory města Tišnova a podpory těchto
TN 06/2022

sponzorů: Hotel Sladovna, TE Connectivity, Vitar, Občerstvení na Hrádku, E.ON,
Bednář Interiér, Truhlářství Jiří Procházka, Ranč Divoké růže, Jan Vlach, pivovar
Ferdinand.
Najde pro sebe zajíček
to nejlepší místo na světě?
Odpověď na tuhle otázku se v pondělí 9. května dozvěděly děti na divadle
klubíku Dobrouček. Klubík Dobrouček je
procházkování v okolí Jamného s programem, určené pro děti z Tišnovska od tří
do šesti let s doprovodem rodičů a sourozenců. Děti si zazpívají, zatančí, naučí se
vnímat a naslouchat přírodě za každého
počasí a užijí si i divadlo s plstěnými zvířátky. Rodiče si společně vychutnají kávu
s domácím koláčem a vzájemně si nasdílejí své zkušenosti a radosti.
Klubík Dobrouček je vzdělávací a komunitní aktivita, založená na principech
waldorfské a lesní pedagogiky. Vede ho

Po vyhlášení výsledků a rozdání medailí
proběhl namísto slavnostního táboráku,
z důvodů přetrvávajícího špatného počasí, rychlý přesun do školy v Jamném.
Ve škole se hrálo na kytaru a zpívalo.
Všichni pak po náročném dni rádi zalezli
do teplých spacáků a brzy usnuli. V neděli dopoledne se konala ve škole a v okolí
školy zálesácká olympiáda, při které děti
plnily úkoly jako plazení, luštění šifer
nebo třeba přišívání knoflíku. V 11.00
pak proběhlo ukončení celé akce.
20.–22. 5. 2022 se koná v Radíkově
u Olomouce přebor ČOS v Zálesáckém
závodu zdatnosti, župu Pernštejnskou
budou reprezentovat dva týmy z kategorie staršího žactva. První tým poběží
ve složení Petr Štveráček, Daniel Zeman
a Marek Vejpustek a druhý tým ve složení Eliška Štěpánová, Eliška Vitulová
a Eliška Kocmanová. Oběma hlídkám
přejeme do závodu mnoho štěstí!

sympatická pedagožka a maminka dvou
holčiček Lenka Konkoľová. Tak si neváhejte udělat každé pondělí dopoledne čas
na sebe a svoje děti a vyražte do přírody.
Lenka vás moc ráda provede. Veškeré
bližší informace a přihlášku naleznete
na Facebooku Klubík Dobrouček a s dotazy se nebojte obrátit na e-mail: dobroucin@gmail.com.

Děti v klubu Dobrouček.
Foto: Tereza Kolářová
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Dobrovolnické léto
Tomáš Blaha

Po dvou covidových letech jsme se těšili, jak si budeme moci
naplno užít letní dobrovolnické tábory v klášteře Porta coeli.
Tedy ne že bychom si ty předchozí dvě sezony neužili, jen byly
více či méně ovlivněny nemožností volně cestovat. Jakkoliv i ta
letošní sezona bude poznamenaná válečným šílenstvím, které
se odehrává na Ukrajině, doufáme, že budeme moci v klášteře
poskytnout bezpečný prostor jak pro uprchlické rodiny, tak i pro
zahraniční a domácí dobrovolníky, kteří nám chtějí pomoci při
zvelebování kláštera Porta coeli a jeho okolí.
V červenci se k nám chystají pomáhat čtyři skupiny belgických skautů, kteří chtějí objevovat krásy České republiky i jinde
než v „provařených“ turistických lokalitách. A my jim to rádi
umožníme. V srpnu pak společně s organizací INEX-SDA připravujeme mezinárodní workcamp. Jak pro belgické skauty, tak
pro dobrovolníky z INEXu hledáme místní dobrovolníky, kteří by
nám rádi pomohli s organizací táborů – mladé lidi všeho věku,
kteří by si rádi procvičili cizí jazyk a pomáhali buď při organizaci prací anebo třeba při naplňování volného času dobrovolníků.
Třeba tím, že je vezmou na výlet a ukážou jim některou z krás
našeho regionu. Belgičtí skauti mluví francouzsky, jednacím jazykem tábora INEX bývá angličtina, ale účastní se ho dobrovolníci z celého světa. Zájemci o pomoc se mohou ozvat na e-mail
tolman@seznam.cz.

Kromě toho je možné vyjet na workcampy v České republice
nebo v zahraničí. V oblasti českých táborů má nejširší nabídku
Hnutí Brontosaurus www.brontosaurus.cz/dobrovolnicke-akce.
Brontosauři pořádají několik táborů i v zahraničí, velké možnosti zahraničního dobrovolničení nabízí INEX-SDA www.inexsda.
cz/aktivity. Skoro škoda sedět v létě doma, ne?

Belgičtí skauti už zanechali svoji dobrovolnickou stopu v Porta coeli.
Foto: Volunteers for Porta coeli

Soutěž o nejkrásnější výsadby 2022
Tereza Karasová

Od 1. června vyhlašujeme další ročník
soutěží, kterých se můžete zúčastnit jako
navrhovatelé i jako pěstitelé. Pokud Vás
při procházce Tišnovem zaujme neobvyklý strom nebo rozkvetlá předzahrádka  
nebo chcete nominovat krásný balkon
vašich sousedů, zašlete nám příspěvek
do Ekoporadny Tišnovsko.
Vyhlašujeme soutěže:
1. O nejkrásnější strom ve městě
a) strom na soukromé zahradě/pozemku v katastru města Tišnova
b) strom ve veřejné zeleni města
Tišnova
2. O nejkrásnější venkovní květinovou
výzdobu v kategoriích
a) okna a balkony
b) předzahrádky
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Přihlášky do soutěže podávejte elektronicky na e-mail ekoporadna@tisnovsko.eu
nebo na Facebook Ekoporadny. Měly by
obsahovat jméno a příjmení osoby, která
návrh podává, a adresu, na níž se soutěžní
prvek nachází. Pokud je známo, tak i jméno osoby, která květiny či stromy pěstuje.
Uzávěrka soutěží je 9. října ve 12.00 hodin.
Fotografie dodávejte kvalitní a v digitální
podobě. Pokud nemáte možnost fotografii
pořídit, ale rádi byste někoho nominovali,
kontaktujte nás.
Pro jakékoliv informace o soutěži nás
neváhejte navštívit v otevírací době Ekoporadny (každý čtvrtek od 14 do 18 hodin), volejte na tel. 732 464 238 nebo pište
na ekoporadna@tisnovsko.eu a Facebook
Ekoporadny. Soutěž probíhá ve spolupráci
s Komisí životního prostředí města Tišnova a s finanční podporou města Tišnova
v rámci dotační podpory v oblasti životního
prostředí pro rok 2022.
TN 06/2022
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Úspěchy a plány tišnovských neziskovek
Markéta Horáková Lazarová

Skupina tišnovských neziskovek vytrvává ve vzájemné spolupráci, sdílení zkušeností a hledání způsobů,
jak z Tišnova udělat lepší místo k žití.
Prostor jste dostali i vy, když jste na dřívějších Jarmarcích neziskovek hlasovali
o projektech, které bychom společnými
silami mohli zrealizovat.
Během června se chystáme vytvořit
dvě malovaná hřiště. Oživíme nevyužité betonové plochy v místech, kde není
možné instalovat např. houpačky. Herní prvky budou o něco důmyslnější než
klasický skákací panák. Některé jste
na posledním Jarmarku neziskovek měli
možnost vyzkoušet. Zapotily se nejen
vaše nohy, ale i mozkové závity. Prostřednictvím informačních kanálů města vám
dáme vědět, kdy bude prostor uzavřen
a odkdy ho budete moct začít využívat.
Náš úplně první společný projekt –
vratné kelímky – se k naší radosti dále
rozvíjí. Po dvou letech pilotování se

osvědčil, a tak jsme si troufli přihlásit
ho do participativního rozpočtu. Projekt
se zařadil mezi vítěze, a my se tak můžeme těšit, že letos na tišnovském koupališti už nebudou přetékat odpadkové
koše plastovým odpadem. Město pořídí
1 500 ks půllitrových kelímků a 500 ks
0,3l kelímků na horké nápoje (hotcupy)
i s víčkem. K tomu ještě myčku pro snadnější údržbu.
Navíc MAS Brána Vysočiny pořídí z dotace města Tišnova dalších 1 000 ks půllitrových kelímků a 300 ks hotcupů, které
budou k zapůjčení na akce pořádané pro
veřejnost společně s příruční myčkou
(Spülboy). Máme radost, že v Tišnově postupně mizí jednorázové plasty z míst, kde
nejsou nutné, a ochrana životního prostředí se tak naopak dostává do popředí.
Už nyní se těšíme na další Jarmark neziskovek, který se bude konat při Svatováclavských hodech 17.–18. září. Najdete nás na obvyklém místě na plácku pod

1.Brďo Tišnov – Gingo

radnicí. Připravujeme nápady na další zajímavé projekty. Rádi vám je představíme
a budeme se těšit na váš názor.

Některé hry jste si už vyzkoušeli na Jarmarku
neziskovek.
Foto: Markéta Horáková Lazarová

• veškeré další obaly, ve kterých je hliník
neoddělitelně spojen s jiným materiálem
*

Šárka Ondráčková

Soutěž ve sběru hliníku – Alík 2022
Dětský oddíl 1.Brďo Tišnov – Gingo
pořádá již několik let soutěž ve sběru starého hliníku. Vyhodnocení letošního ročníku proběhne v úterý 7. 6. 2022 před
klubovnou Brďo na Inspiru Tišnov.
V 16.00 hod. začneme soutěžní hliník
vážit a poté budou v cca 17.00 hod. vyhlášeni vítězové. Soutěží se ve dvou kategoriích: malé kolektivy (jednotlivci, rodiny)
a velké kolektivy (třídy, organizace…).
Pokud sbíráte hliník nesoutěžně, můžete
jej odevzdat v tento den v 16.00 do naší
klubovny nebo odevzdávejte průběžně
do tišnovské ekoporadny. Aby mělo třídění
smysl, přidáváme pár rad:

Hliníkové obaly, které je možné třídit:
• plechovky od piva, limonád, energy
drinků, deodorantů, holicích pěn*
• svrchní ALU fólie od jogurtů, pomazánek, sýrů, čokolád apod.
• víčka zavařovacích sklenic typu ‚omnia‘*
• hliníkové nádobí (příbory, hrnce, ešusy,
konvice)*
• konstrukce stanů, lehátek, pergol, lyžařské hole apod.**
• plechy, hliníkové dráty, součástky motorů atd.*
• kalíšky čajových svíček – bez vosku
a dráčku knotu
• hliník je rovněž často obsažen v elektrotechnických přístrojích

Jak poznáme hliník:
• označuje se Al, nepřitahuje ho magnet
• jde roztrhnout
• při zmáčknutí zůstane zmáčknutý
• hliník musí být před odevzdáním čistý

Co hliník není
nebo nám nevezmou ve sběrně:
• obaly od žvýkaček, másla, margarínu,
vnitřní obaly cigaret > směsný odpad
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	Pozor: některé mohou být železné nebo mít železné prvky
**
Pozor: často mají železné šrouby, trny atd.

Prosíme o důkladně vytříděný hliník,
ušetříte nám následné složité a náročné
přebírání pytlů. Děkujeme.
Víkend otevřených zahrad v Tišnově
Jednou začas ožije zahrada u Vily
Franke dětskými hlasy. Děti a vedoucí
z oddílu Brďo Gingo a družiny Brďátek tu
pravidelně pomáhají s některými pracemi
na zahradě. Odměnou je jim možnost využít zahradu ke hrám. Tak tomu bylo i letos na jaře, kdy stihli po úklidu cestiček,
pohrabání trávníku i schovku.
V rámci celostátní akce Víkend otevřených zahrad se letos také ujali organizace zpřístupnění veřejnosti zahrady
u Vily Franke a zahrady rodinného domu
na Brněnské 153, a to v neděli 12. 6.,
10.00–16.00.
Pro zájemce budou připraveny prohlídky
zahrad a tvořivé dílničky pro děti v zahradě
u Vily Franke. Srdečně všechny zveme.
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POMOC PŘI PÉČI O BLÍZKÉ

Město Tišnov provozuje druhým rokem velmi užitečnou službu
Václav Seyfert

V celé řadě rodin bohužel dojde čas
od času k té nemilé situaci, že některý
z jejích členů onemocní natolik vážným
způsobem, že bude na delší období nebo
i natrvalo vyžadovat stálou péči. V takové
chvíli rodina obvykle zvažuje, zda umístí
svého blízkého do léčebny dlouhodobě nemocných, do pečovatelského domu, nebo
zvolí vlastní péči o pacienta v domácím
prostředí. Rozhodování to bývá nesmírně obtížné a osoby, jichž se to týká, mají
v souvislosti s ním obvykle oprávněný pocit, že nejsou ani dostatečně informováni
na to, aby se v dané konkrétní situaci dokázali rozhodnout správně.
Během kulatých stolů se při přípravě
plánu komunitních služeb v rámci města Tišnova probírala i právě tato otázka
a výsledkem diskuzí bylo již v minulém
roce zavedení nové a více než užitečné
služby, která byla zahrnuta do koncepce prozatím pro léta 2021–2023 a podle
dosavadních ohlasů a zkušeností přináší veskrze pozitivní výsledky. Jedná se
o poskytnutí rychlé orientace rodině při
zhoršení zdravotního stavu osoby blízké
(a rozhodně nemusí jít výhradně o seniora), realizaci poradenství přímo na místě v rodině a v případě potřeby o nutné
praktické ukázky. Město za tímto účelem
uzavřelo dohodu se zkušenou pečovatelkou, která se individuálně dohodne
s příslušnou rodinou, navštíví ji přímo v domácnosti, probere možnosti
dalšího optimálního postupu při péči
o pacienta a poradí i v oblasti administrativních úkonů, jako například kde
žádat o příspěvek na péči nebo o další terénní a pobytové sociální služby,
kde vypůjčit potřebné pomůcky a jak je
v domácnosti použít, případně ukáže
potřebné úkony členům rodiny přímo
v jejím prostředí. Služba je poskytována
ve všech obcích ORP Tišnov, je plně hrazena z rozpočtu města Tišnova a v rozsahu pěti hodin je pro pacienty a jejich
blízké zcela zdarma.
Pro město Tišnov tuto službu zajišťuje
paní Jana Pásková, která má za sebou
desetiletou práci pečovatelky v rámci
charity a navíc zná situaci i z druhé strany. Sešel jsem se s ní ke krátkému po38

vídání na toto téma, abychom přiblížili
čtenářům Tišnovských novin tuto práci
tak říkajíc z první ruky. „Mým úkolem je
podle stavu nemocného rodině objasnit,
co bude péče obnášet,“ říká úvodem paní
Pásková. „Vždy rodinným příslušníkům
zdůrazňuji, aby se nebáli domácí péče, neboť známé prostředí a blízcí lidé sehrávají
při léčbě výrazně pozitivní roli. V takovém
případě nastíním, jak časově to bude náročné, a oni se podle toho mohou rozhodnout, zda se svému pacientovi budou plně
věnovat a zůstanou doma z práce, nebo si
péči mezi sebou rozdělí, případně požádají
u paní Sodomkové v charitě o terénní pečovatelskou službu. Je možné to samozřejmě
i kombinovat – když je přes den dotyčný v práci, zajistí si na tento čas službu
z charity a po příchodu ze zaměstnání plus
o víkendech pečuje o nemocného sám.“ Poučit je ovšem nutno rodinné příslušníky
nejen pokud jde o pacienta, ale také co
se týče osoby samotného pečujícícho. Pokud totiž péči bude jediná osoba věnovat
veškerý svůj čas, jde o velmi tenký led
z hlediska vyhoření. „V letadle se říká, že
masku musíte nasadit nejprve sobě a pak
teprve ostatním,“ podotýká k tomu paní
Pásková. „A stejné je to i tady, dokonce to platí dvojnásob, aby pečující dbal
o svoje zdraví a psychiku a potom může

pomáhat a pečovat o druhého. Je třeba si
stále říkat, že nejdůležitější je Váš život,
pak teprve pečování. Každému domácímu
pečovateli doporučuju, ať si alespoň na jeden den v týdnu zajistí za sebe náhradu,
buď terénní pečovatelskou službu, rodinného příslušníka nebo známého, a věnuje se
po celý den sám sobě – zajde si zaplavat
nebo na procházku. Je potřebné provádět to
pravidelně a i v případě, kdy se dotyčnému
nechce.“
Paní Pásková se setkává i s případy,
kdy osoba blízká chce – například o své
rodiče – pečovat, ale má současně zaměstnání, jemuž se potřebuje věnovat,
a k tomu třeba ještě péči o vlastní potomky, přičemž se v pečování nemá s kým
střídat. V takovém případě není žádná
hanba zvolit pečovatelský dům, protože
to nemusí být napořád. Navíc si svého
pacienta může vždy vzít na týden i déle
k sobě domů, v pečovatelském zařízení
jej navštěvovat, absolvovat s ním procházky.
Ve šťastných případech se třeba na základní edukaci sejde až šest rodinných
příslušníků včetně vnoučat nemocného
a opravdu mají zájem se v péči střídat.
Pak je potřeba jejich zapojení stanovit
pevně. Střídání pečujících je pro pacienta
pestřejší a zajímavější. „Zejména u osob
po mozkových příhodách je důležité, aby
nemocný měl co nejvíce prožitků,“ vysvětluje paní Pásková. „Proto je dobré,
umožňuje-li to jeho stav, vyjet s pacientem
třeba jen na ulici před domem, aby mohly
působit i venkovní vjemy.“ Při výkonu své
služby se paní Pásková setkává i přímo
s nemocnými – občas je musí ubezpečit,
že se třeba pobytu v pečovatelském domě
nemusí obávat, neboť mezi staršími lidmi
přetrvávají o těchto zařízeních až padesát
let staré nesmyslné předsudky.
Prozatím pracovala Jana Pásková maximálně s pěti klienty za měsíc a kapacitně má možnost zvládnout více. Proto
rozhodně neváhejte jejích služeb využít,
pokud jste se opravdu do popisované situace sami dostali.
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Červen na Penzionu
Markéta Fišová

Beseda s Městskou policií Tišnov
Centrum sociálních služeb Tišnov pořádá
besedu s Městskou policií. Budeme hovořit na téma prevence, podomní prodej, násilná a majetková kriminalita aj. V úterý
7. června ve 14.00 hodin v jídelně CSS
Králova.

Ze zájezdu na Floru Olomouc.
Foto: Markéta Fišová

Letní námořnická zábava
Zveme Vás na letní zábavu plnou námořnických barev, která se uskuteční ve čtvrtek 16. června ve 14.00 hodin v jídelně
CSS Králova, k tanci a poslechu zahrají
manželé Maškovi. Máte doma šaty v námořnických barvách? Šátek na krk nebo
halenku samý proužek? Vytáhněte tyto
kousky ze skříně a přijďte se v nich naladit a pobavit na letní zábavu. Občerstvení
zajištěno. Vstupné dobrovolné.
Poslechový pořad
Ve dvou se to lépe táhne
Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX pokračují další sezónou cyklu poslechových pořadů Písničky ze starých
časů, které připravuje a komentuje pan
Ing. Václav Seyfert. Ve středu 22. června
od 15.00 hodin se sejdeme v knihovně
CSS a zaposloucháme se do písní Karla
Gotta, Markéty Irglové, Marie Rottrové
nebo například Milana Chladila.

Zájezd do Hustopečí
Ve čtvrtek 23. června pořádáme zájezd
do Hustopečí. Odjezd od Podhorácké restaurace v 10.00 hodin (další zastávky
Pošta, Penny, Klucanina). Cena 390 Kč
zahrnuje dopravu, vstupné do Mandlovky, degustaci tří mandlových likérů
vč. paštik a různých pochutin z mandlí.
Akce se uskuteční při minimálním počtu
25 osob. Při cestě zastávka v restauraci
Amande na oběd. Předpokládaný návrat
je do 18.00 hod.
Navštívíme mandlový ráj Mandlovka,
kde nás průvodkyně provede provoněnými výrobními prostorami až po samotnou
výrobu likérů a pochutin z mandlí.
Poté jen v těsném sousedství navštívíme
kostel sv. Václava a Anežky, kde nás
čeká komentovaná prohlídka.
Kontakty pro bližší informace: Markéta
Fišová (730 193 325). Osobně se můžete
přihlásit také v knihovně Centra sociálních služeb Tišnov, Králova 1742.

Charita Tišnov slaví 15 let

Koncert, beseda i komentované prohlídky
Marta Rémanová

Charita slaví! V letošním roce se sešla
hned tři krásná výročí. Charita Česká republika slaví sto let své existence a oslavy budou probíhat napříč republikou
v průběhu celého roku. Diecézní charita
Brno, jejíž jsme součástí, slaví třicet let
své činnosti a Charita Tišnov už patnáct
let pomáhá na Tišnovsku a Kuřimsku.
Charita vznikla před sto lety nikoli
nějakým úředním rozhodnutím, ale ze
snahy lidí pomáhat potřebným. Od svých
počátků se charitní služby vysoce profesionalizovaly a v současné době najdeme
v České republice přes 320 charit různých
velikostí. Každá působí ve svém regionu,
ale v době krizí či živelních katastrof se
semknou a pomáhají jako celek.
První charitní službou, která působila
na Tišnovsku, byla Domácí zdravotní péče,
která tenkrát ještě spadala pod Charitu
Rajhrad. V roce 2007 pak vznikla OblastTN 06/2022

ní charita Tišnov, která za patnáct let své
existence ušla kus cesty. Dnes máme více
než sedmdesát zaměstnanců, poskytujeme
šest sociálních a dvě zdravotní služby, provozujeme půjčovnu pomůcek, pomáháme
v rámci Charitní záchranné sítě a organizujeme dobrovolnickou pomoc.
U toho musíte být s námi – připravujeme zajímavý program
Pomáhat a nadále rozvíjet svoji činnost
bychom ale nedokázali bez podpory obcí,
farností, dobrovolníků i široké veřejnosti. Vy s námi utváříte celých patnáct let
cestu pomoci potřebným v našem regionu
a nesmíte tak na oslavách našeho výročí
chybět. Srdečně vás tedy všechny zveme 17. června od 15.30 hod. do areálu Porta coeli, kde pro narozeninové
odpoledne připravujeme program pro
celou rodinu. Přímo v bazilice proběh-

ne děkovná mše a v podvečer i koncert
Tišnovského komorního orchestru, připravené jsou komentované prohlídky
klášterního pivovaru a sadů, čeká na vás
beseda o pečení s Petrou Burianovou (vítězkou pořadu Peče celá země) a chybět
nebudou ani aktivity pro děti – skákací
hrad, zdobení perníčků nebo třeba střelba z luku.

Chariťáci.

Foto: archiv OCHT
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Vzpomínáme
Dne 22. dubna uplynul druhý rok ode dne,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
maminka a babička HILDEGARDA
PAVLÍČKOVÁ. S láskou vzpomínají
syn a vnučky Jana a Veronika s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 31. května uplyne již osm roků od doby,
kdy nás navždy opustil náš milovaný syn,
strýc a bratr JAN THOMAIER ve věku
nedožitých dvaceti let. S bolestí v srdci
vzpomíná otec a sestry Jana a Veronika
s rodinami.

Dne 17. května uplynulo dvacet let, co nás
opustila naše milovaná maminka, babička,
paní JIŘINA HÁJKOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina Hájková.

Dne 22. května by se dožil pan ZIKMUND
ČEVELA sto roků. 1. května uplynulo třicet
šest roků od jeho úmrtí.
Vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 26. května uplynulo osm roků od úmrtí
našeho manžela, tatínka, dědečka pana
ROSTISLAVA ŠPAČKA.
S láskou vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.

4. června uplyne již osm let od chvíle, kdy
navždy odešel pan ANTONÍN PAROLEK.
S láskou v srdci stále vzpomínáme.
Manželka Zdeňka a děti s rodinami

Dne 2. června uplyne osm smutných
roků, kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček pan MIROSLAV
BENEŠ. S úctou a láskou vzpomíná dcera
s rodinou.

Dne 20. července uplynou tři roky,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
maminka a babička paní EMÍLIE
BENEŠOVÁ. S úctou a láskou vzpomíná
dcera s rodinou.

MO STP Tišnov zve své členy 9. června – čtvrtek na zájezd do Jihlavy / zoo, muzeum, podzemí
a náměstí. Odjezd v 9 hod. od Podhorácké restaurace s obvyklými zastávkami. Přihlášky
u p. Špačkové, tel. 721 413 130.
Za MO STP Ludmila Cvrkalová
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Zveřejnění vzpomínek je placená služba

Dne 6. června vzpomeneme šestnácté
smutné výročí úmrtí naší milované manželky,
maminky a babičky paní KVĚTOSLAVY
BARTOŇKOVÉ. Stále vzpomínají děti
s rodinami.

INZERCE

Domov sv. Alžběty
– domov pro seniory
Nelepeč – Žernůvka,
Žernůvka 12, 666 01 Tišnov
PŘIJME

PŘIJME

na hlavní pracovní poměr, zkrácený pracovní
úvazek nebo dohodu o provedení práce

na dohodu o provedení práce

PRACOVNICI PŘÍMÉ
OBSLUŽNÉ PÉČE (pečovatelku)
Nabízíme:
• práci v příjemném kolektivu a pracovním prostředí
• dobré mzdové podmínky
• osobní ohodnocení a čtvrtletní odměny
• 25 dnů dovolené
• zvýhodněné stravování
• příspěvek na penzijní připojištění a další bonusy
Nástup dle dohody.
Podrobnější informace získáte na tel. 549 411 526
kl. 113 nebo 120, mobil: 731 646 705, 736 274 980.
Životopisy zasílejte na email:
reditel@dosa.cz, vrchni@dosa.cz.
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Domov sv. Alžběty
– domov pro seniory
Nelepeč – Žernůvka,
Žernůvka 12, 666 01 Tišnov

PRACOVNÍKY NA ZÁSTUPY
• ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE (vhodné pro muže)
• ÚKLID
• PRÁDELNA (praní, žehlení)
• KUCHYNĚ (pomocné práce)
Jedná se o zástupy za nemoc a dovolenou.
Vhodné pro důchodce, ženy na mateřské dovolené
a studenty. Nabízíme práci v příjemném kolektivu
a pracovním prostředí, dobré mzdové podmínky
a zvýhodněné stravování.
Podrobnější informace získáte na tel. 549 411 526
kl. 111, mobil 731 646 706, nebo písemně
na e-mail: provoz@dosa.cz.
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Kalendárium červnových událostí
Václav Seyfert

1. 6. 1707
POPRAVA PEKELNÍKŮ
NA ŠIBENIČNÍM VRCHU
Na počátku 18. století řádila v Tišnově
nebezpečná lupičská banda, z jejíchž členů se stali dokonce zabijáci. Po drobných
krádežích se delikventi, jimž se říkalo
Pekelníci, odhodlali 22. 11. 1705 k dvojnásobnému mordu na Kukýrně a zhruba
o rok později, 28. 12. 1706, k podobnému
zločinu v Rohozci. V Tišnově byla obětí
vdova Dorota Sokolová a její dcera Uršula (Voršila), na druhý zločin doplatila
životem žena šenkýře Jíry Krabky. Vždy
šlo o loupežné vraždy – pachatelé si
oběti předem vyhlédli a v nočních hodinách na ně zaútočili. Násilím z nich vymámili informace, kde ukrývají majetek,
a po provedení hrůzných činů zapálili stavení, aby zahladili stopy.
Počátkem roku 1707 se podařilo aktéry konečně dopadnout. Byli jimi Franta Grünwald alias Pekelník a Jirka Klih
řečený Bůřka, kterým býval k ruce pomocník označovaný v protokolech jako
Franc Filků. O něm nejsou další zprávy,
nicméně zřejmě se dočkal mnohaletého
nebo dokonce doživotního žaláře. Po 126
dnech vyšetřování rozhodl o osudu mordýřů pražský apelační soud, tito zatím
trávili své poslední dny v tišnovském
vězení, umístěném ve sklepení starého
radního domu.
Přípravy k provedení exekuce se ujali tišnovští tesaři, kováři a koláři, kteří
připravili místo vedle šibenice na holém
návrší kopce Klucanina podle požadavků popravčího mistra Matěje Salingera
z Brna. Ten dokonce poslední dva dny
na práce osobně dohlížel. Kolik se popravy zúčastnilo diváků, se nikde neuvádí,
nicméně lze předpokládat, že událost při-

Tišnovská šibenice byla vyznačena i na dávných mapách.
Zdroj: www.tisnov.cz
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lákala mnoho zvědavců ze širokého okolí.
Protože činy odsouzených byly shledány
obzvláště ohavnými, byl i trest patřičně
zpřísněn, takže zdaleka nešlo jen o samotnou popravu. Po vyvedení z arestu
byli oba vrahouni nejprve smýkáni za koněm a konečnému aktu pak předcházely
ještě kruté výkony provedené na jejich tělech. Ta byla na závěr vysoko vyzdvižena,
aby si ostatní pobudové nechali zajít chuť
na podobné činy a už zdálky viděli, co by
je mohlo potkat. Podle určitých svědectví
byla šibenice vidět až z Předklášteří.
Výslechy, které pravděpodobně prováděl tišnovský rychtář Kašpar Šudler, byly
zapsány a jsou k nalezení společně s rozsudkem v nejstarší tišnovské pamětní
knize, dokonce i s rozepsanými náklady
na věznění a popravu. Například jídlo a pití
vězňů od polapení až do exekuce stálo 12
zlatých a 36 krejcarů, na 48 krejcarů přišly
svíčky, jimiž byla osvětlována šatlava. Mistr popravčí vyinkasoval 100 zlatých.
12. 6. 1943
SPRÁVU NAD TIŠNOVEM PŘEVZAL
VLÁDNÍ KOMISAŘ ERICH BINAR
23. 5. 1942 – čtyři dny před atentátem,
jemuž pak podlehl – vydal zastupující
říšský protektor Reinhard Heydrich nařízení „o výkonu správy z pověření říše“
(Reichsauftragsverwaltung, ve zkratce
RAV), což znamenalo převzetí dozoru nad
zemskými a okresními úřady německými
úředníky. Tento akt souvisel s již probíhajícím rušením zastupitelstev, která byla
nahrazována německými vládními komisaři. Dělo se tak postupně, až se celý proces završil vládním nařízením č. 51/1944
Sb. o úřednické správě obcí. Podle tohoto
nařízení vykonávali pravomoc dosavadních orgánů obcí za výhradní odpovědnosti úředničtí vedoucí (týkalo se to všech
obcí s více než 3 000 obyvateli), kteří měli
veškeré pravomoci starostů.
Tišnov odolával tomuto procesu omezování správy dlouho, až do 3. 6. 1943
byl prvním mužem města řádně zvolený
starosta Antonín Mouka. Onoho dne bylo
rozhodnutím č. 44.698-I/4b úřadujícího
moravskoslezského zemského prezidenta
Karla Schwabeho rozpuštěno městské zastupitelstvo v Tišnově a o devět dní později
převzal správu nad městem vládní komisař

Mladý Erich Binar, pozdější vládní komisař
v protektorátním Tišnově.
Foto: zdroj www.tisnoviny.cz

Erich Binar, který původně paradoxně působil jako účetní v Moukově firmě.
Binar se do Tišnova přistěhoval v roce
1934 z Olomouce a již ve 30. letech byl
agentem německé zpravodajské služby.
O jeho spojení s nacistickým Německem
svědčí i fakt, že po příchodu okupantů byl
v tišnovském okrese jmenován stranickým
vedoucím NSDAP. Od počátku okupace
se stal aktivním přisluhovačem nového
režimu. Hned po vyhlášení protektorátu
začal spolupracovat s brněnskou úřadovnou gestapa. Jeho přičiněním bylo zatčeno
několik československých legionářů či odbojářů. Některé nechal zatknout jen proto,
že včas neuvolnili cestu pochodujícímu oddílu brněnské Hitlerjugend. V rámci akce
Sokol, při níž gestapo pozatýkalo celé vedení Pernštejnské župy, poskytoval Binar
informace, u koho a jaké písemnosti mají
při domovních prohlídkách hledat. V době
působení ve funkci vládního komisaře měl
na starosti mimo jiné i zabavený majetek
tišnovských Židů, kteří byli zavražděni
v koncentračních táborech v Polsku.
Přesto se Binar po válce necítil být
vinen. V létě 1945 vypracovali poválečný předseda místního národního výboru Alois Kubáček společně s dr. Janem
Ramplem a dr. Karlem Krejčím na Binara
obžalobu, ten byl americkou vojenskou
správou v Německu vydán brněnskému
Městskému lidovému soudu a následně
odsouzen na doživotí. Jeho trest byl později snížen na 20 let; v roce 1956 bylo nakonec vyhověno jeho žádosti o prominutí
zbytku trestu a Binar se vrátil do Německa k rodině.
TN 06/2022
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Napsali jsme před 50 lety
26. díl červen 1972
Václav Seyfert

Červnové Naše Tišnovsko z roku 1972 už mimo jiné lákalo občany k návštěvě koupaliště. Jinak se na jeho dvanácti stranách tentokrát objevila řada převážně kratších
článků. Ze zajímavého obsahu vybíráme:
Televizní vysílač
Článek nepodepsaného autora informoval o novinkách a možnostech příjmu televizních stanic v naší lokalitě. „Protože je
město ze všech stran obklopeno kopci, nebyl
příjem televizních signálů dobrý, a začalo se
uvažovat o výstavbě televizního převaděče,
který by zlepšil příjem televize v Tišnově.
Převaděč byl postaven na Kozí bradě, převádí program z 9. na 2. kanál. Na tomto
kanále však pracuje také bratislavský vysílač, a tak příjem slovenského programu je
tím v Tišnově znemožněn. … Před dvěma
roky začal v naší republice vysílat II. program, některá místa našeho města jsou však
z možnosti příjmu tohoto programu zcela
vyloučena pro nevhodnou polohu. V Blansku to vyřešili tak, že jejich převaděč nyní
převádí i druhý program, a to na 12. kanál,
který je na každém televizoru. Nešlo by tyto
věci vyřešit i v našem městě?“
Špitálek
Nejrozsáhlejší materiál sepsal opět kronikář Jan Hájek a seznámil v něm čtenáře
s historií legendárního Špitálku. „Nejstarší
tišnovská nemocnice stávala před mostem
vedoucím přes řeku Svratku v Předklášteří.
Byl to prastarý ,Špitálek’, podle některých
historických zpráv bývalá komenda rytířů
johanitského řádu, kolem roku 1305 nadace
pánů z Kunštátu.“ Na dalších řádcích autor
popisuje podrobný historický vývoj tohoto
objektu, který svého času sloužil i jako
konvent jeptišek. „Při Špitálku byl hřbitov

Legendární Špitálek – fotografie k článku
kronikáře Jana Hájka.
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Na titulní stránku červnového čísla byla zařazena fotografie Antonína Šikuly s názvem
„Tišnovský kojál“.

a kaple sv. Mikuláše. K špitálnímu majetku
a k vydržování chudých patřil tzv. ,Ostrovec‘, což byly všechny pozemky mezi Švarcavou a nyní zasypanou mlýnskou strouhou.
U Špitálku bývaly i dvoje parní lázně.“ V sedmdesátých letech 19. století byla budova
Špitálku střediskem tišnovského kulturního života. „Hrávaly zde české kočovné divadelní společnosti, protože v Tišnově c. k.
úřady česká divadelní představení nepovolily. Tak se malé podhorácké město dovídalo
o Stroupežnickém, Tylovi, Vrchlickém, Zeyerovi a dalších českých básnících a dramaticích. … ,Špitálek‘ býval i hospodou, kde byly
odbývány odvody. V pohnutém roce 1866
došlo na malém prostranství před budovou
ke krvavé srážce Rakušanů s Prušáky.“
Špitálek byl zbořen v roce 1940 při stavbě
nové železniční tratě. „Při pozdějších výkopech byly objeveny v místech bývalé budovy
široké mramorové schody vedoucí do podzemí. Byly však úplně zavaleny sutí…“

Místopis Tišnova
Většina názvů ulic popsaných v tomto
čísle, začínala předložkou „Na“. Obsáhlé pojednání věnoval Karel Fic zejména
předklášterské ulici Na Stráňově. „Vede
z Ondřejovy podél hřbitova ke Strmé.
Jméno Na Stráňově je starým lidovým
pojmenováním předklášterského hřbitova.
Souvisí se slovem stráň. Předklášterskému
hřbitovu se ještě říká Šrajchůvek, Na Štrajchůvkách, Na Štajgrlově nebo Na stráni.
Jméno Na Štrajchůvkách (Šrajchůvek)
souvisí s německým streichen ve spojení
die Flagge, die Segel streichen – stáhnout,
svinout vlajku, plachty – to pak v přeneseném významu znamená ustoupit, vzdát se.“
Můj koníček
Josef Ondroušek tentokrát věnoval
tuto pravidelnou rubriku fotografu Františku Wágnerovi. „První snímek udělal
v roce 1922, fotoaparát mu půjčili bratři Oharkové. Dnes s úsměvem vzpomíná
na tyto své začátky, kdy za temnou komoru
posloužila spíž, ale protože tam nebyla zavedena elektřina, exponovat snímky musel
chodit do kuchyně. Každá fotografie nebo
film se musely už i tehdy řádně vyprat,
a k tomu sloužila stará pumpa na dvoře.
Často, k veliké nelibosti sousedů, vrzala
dlouho do noci, když mladý fotoamatér byl
zvědavý na snímky z odpoledního výletu.“
Situace se zásadně zlepšila ve chvíli, kdy
tišnovský knihkupec Karel Cejnek, u něhož byl František Wágner v učení, poskytl mladému zájemci temnou komoru
svého syna. „Mělo to svůj účel – pan Cejnek vydával pohlednice Tišnova a nadšený
učedník mu je fotografoval. A tak se vlastně dostává ke krajinářské fotografii…“
O dalším ve stručnosti
Lubomír Plašil zval čtenáře na šestý
ročník mezinárodních muškařských závodů. Kritice Miroslava Pavlíka se tentokrát
nevyhnula kvalita záchodů v místních restauracích. Václav Borek vedl rozhovor se
zakladatelem Pěveckého sdružení okresu
Brno-venkov Františkem Pernicou. Svaz
chovatelů drobného zvířectva pořádal
na dvoře hostince Na Perštýně přehlídku králíků, holubů a drůbeže. Počátkem
měsíce června proběhlo ukázkové cvičení
požárníků ke dni dětí. Některé filmy z programu letního kina prozatím nijak nenapovídaly, že kulturu čeká tvrdá normalizace – posuďte sami: hrál se Sicilský klan,
Mary Poppins, Nejlepší léta našeho života
či Předčasný pohřeb.
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Malá encyklopedie Tišnovska

K

OSOBNOSTI
VĚDA / TECHNIKA / POLITIKA

Ing. Ilja Krejčí
* 25. 6. 1930, Štítina u Opavy
† 13. 4. 2015, Tišnov

První demokraticky zvolený starosta města Tišnova po listopadové
změně režimu 1989. Pracovně působil
v oblasti elektrotechnického inženýrství, dizertační práci mu v 50. létech
nebylo umožněno obhájit z náboženských důvodů; později zakotvil ve stavebnictví. V roce 1958 byl zatčen pro
„podvracení republiky“, po návratu
na svobodu se distancoval od nabídek
na vedoucí funkce a pracoval jako výzkumný pracovník na VUT Brno.

D

příroda
chráněné území / geologie 

Dřínová
významný krajinný prvek
Poslední v řadě vrchů Tišnovské kotliny je Dřínová (386 m), vysunutá nej
více k severoseverozápadu. Její strmé
svahy se zvedají severně od soutoku
Svratky s Besénkem, jehož průlomové
údolí ji odděluje od Květnice. Hora má
tvar trojbokého jehlanu s rozrůstajícím
se etážovým lomem na jižní straně, který
odkrývá šupinovitou vnitřní geologickou
stavbu se střídáním rul, vápenců a fylitů.
Struktura hory dala jméno i geomorfologické jednotce „dřínovské nasunutí“.
Jako stavební a dekorační kámen
byly dobře opracovatelné a leštitelné vápence z Květnice a Dřínové známé
jako „tišnovské mramory“, využívány
již od 13. století. Nejcennější byly růžové vápence z Dřínové, které byly často
prostoupeny různobarevnými žilkami
kalcitu a uzavíraly plochy modročerného, modrošedého i červeného vápence.
Tišnovské mramory sloužily ke zho-
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Ilja Krejčí pocházel z rodiny venkovského učitele, která se v roce 1938 přestěhovala z Opavska do Ptení u Prostějova. V létech 2. světové války přišel o oba
rodiče a žil dále s babičkou. V roce 1944
se začal učit elektromechanikem u firmy Wichterle a Kovařík v Prostějově,
po skončení války navštěvoval průmyslovou školu v Brně, kam se s babičkou
odstěhovali. Z finančních důvodů ve škole přešel do odpolední třídy a dopoledne
pracoval. Po maturitě následně studoval
elektrotechnické inženýrství, strojírenství a betonářskou technologii. Absolvoval i vědeckou přípravu kandidáta věd,
ale režim mu nepovolil připravenou práci
obhájit. V oboru elektrotechniky působil
postupně jako mechanik, konstruktér
a vedoucí konstrukce, po vojně se stal
konstruktérem stavebních strojů až
po pozici hlavního inženýra.
První fáze jeho profesní kariéry byla
ukončena v roce 1958 zatčením pro
trestný čin „podvracení republiky“, kterého se podle rozsudku měl dopustit tím,
že „soustavně hanobil naše hospodářství,
prohlašuje o něm, že spěje ke krachu a že

si tato skutečnost v budoucnu vyžádá podstatných hospodářských změn.“ Po návratu z vězení ukončil další nátlak vůči
své osobě stížností na porušování československé zákonnosti, přičemž následné soudní řízení dalo jeho stanovisku
za pravdu.
Jako výzkumný pracovník na Vysokém učení technickém následně podal
několik desítek zlepšovacích návrhů
a vytvořil asi 25 vynálezů. V nových
společensko-ekonomických podmínkách
pak založil malý soukromý podnik Krejčí
Engineering, připravující v rámci kooperace s velkými výrobci nové konstrukce
strojů a zajišťující kusovou výrobu technických specialit z oblasti vibrační techniky a užití biosenzorů. V současné době
je hlavním programem stále existující
firmy výroba vibračních stolů pro použití při zhutňování betonu, žáruvzdorných
a keramických směsí. 10. prosince 1990
se Ilja Krejčí jako nestraník zvolený
na kandidátce Československé strany
lidové stal starostou Tišnova a ve funkci
setrval po celé volební období až do podzimu roku 1994.

tovení oltářů, sloupů, schodů, říms,
obkladů i dlažby pro klášterní chrám
v Předklášteří, ale najdeme je i v kostele sv. Jakuba v Brně, na Starém Brně,
na Vranově, ve Křtinách a jinde.
Pro výrobu vápna byly využívány
vápence z lomu na Dřínové od počátku 20. století. Zásoby byly vytěženy
do roku 1967 a nynější lom těží pro
účely stavební a dopravně inženýrské
kamenivo v horninách svratecké ruly.
Díky pestré geologické skladbě je
Dřínová mineralogicky bohatým nalezištěm jako sousední Květnice. Provoz
lomu sice průběžně strukturu vrchu
mění, ale tím i odkrývá zajímavé nálezy.
Hlavními minerály tu jsou baryt a dále
fluorit, limonit, goethit nebo aragonit.

Křemen a jeho barevné odrůdy jsou zde
ale vzácné. Mineralogický obraz doplňují pyrity, chalkopyrit, hematit, grafit,
wad, mastek a chalcedon.
Lomem nezasažené části Dřínové
představují botanicky a zoologicky významný krajinný prvek (VKP), kde
na strmých svazích JV expozice rostou
teplomilné suťové a lesostepní přirozené
porosty stromů i bylinného patra. V opuštěné části lomu hnízdívá výr velký.
Na terasovité plošině J úpatí Dřínové
bylo odkryto pozdněpaleolitické sídliště. V 60. letech 20. století poskytla tato
lokalita zatím nejbohatší archeologické
nálezy pozdního paleolitu na Moravě,
takže byla podle ní pojmenována i jedna z kultur té doby jako tišnovien.
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Květnice a příroda Tišnovska (5)
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 8. června 2022. Správné rozluštění z minulého čísla:
Autoři: Martin Sebera, Václav Seyfert
NONEA PULLA – Pipla osmahlá.
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Stojí za přečtení:

Městská knihovna Tišnov
doporučuje
Z novinek:
Hladká, Kamila: Sestry
Jsou tady již po staletí, v dějinách mnohokrát
prokázaly velkou kuráž, stojí na nejnižším
žebříčku církevní hierarchie, ale často vykonávají nejtěžší práci. Pečují o nemocné, pracují v nápravných zařízeních, sociálních službách a ve školách, pomáhají lidem na misiích,
můžeme je označit za zakladatelky hospicové
péče. Starají se o druhé bez ohledu na jejich
víru, bohatství nebo jakoukoliv jinou příslušnost. Často jsou vázány mlčenlivostí. Žijí v ústraní. Dneska jich u nás můžeme potkat
už jen kolem tisíce. Autorizované rozhovory se čtyřmi generacemi
řeholních sester sledují každodenní život těchto žen.
Horáček, Petr: Kamarád pro medvěda
V lese žije medvěd, který se cítí osamělý.
A tak se jednoho dne rozhodne, že si najde
kamaráda. Během své pátrací výpravy narazí na jiného medvěda. To je ale náhoda – i on
totiž hledá někoho, s kým by se kamarádil!
A tak dál hledají kamaráda společně. Cestou
si povídají, hrají na schovávanou... Až zjistí, že přátelství často
najdeme tam, kde bychom to vůbec nečekali!

Hájková, Anna: Poslední ghetto
Poslední ghetto je srozumitelným, poutavým
i bolestným čtením o tom, jak vypadal život
vězňů v Terezíně. Každodennost, kterou Hájková čtenáři předkládá, nemá podobu sentimentalizující fotografické momentky. Nejedná
se o únik z kruté reality života v ghettu do poslední bašty nezkaleného lidství. Autorka
nabízí pohled do mnohovrstevnaté minulosti,
jakési minulé přítomnosti, kde je základní
charakteristikou lidí i ve velice vypjatých situacích jejich vlastní
jednání. Pečlivá práce s obrovským množstvím osobních svědectví
a dokumentů tvoří základní kámen úspěchu této knihy.
Černá, Olga: Poklad starého brouka
Pohádkové příběhy dívenky Julči a jejích
zvířecích kamarádů, které potkává o prázdninách u tetičky. Pro menší děti. Julča tráví
prázdninové dny u tetičky na vesnici, kde se
okatě nudí. Jedenkráte se vydají s tetičkou
do lesa na borůvky a Julča na radu tetičky
postaví pro trpaslíky domeček z mechu a dalších přírodnin. Ale
do domečku se nastěhuje místo trpaslíků postarší brouk Ivan
Poustevník. Ivan vymění s Julčou za domeček kousek svého
pokladu – čarovný kamínek, s nímž v kapse potká Julča další
zvířecí kamarády a zažije mnoho zajímavého.

LITERÁRNÍ SLOVNÍK OD VEVEŘÍ K PERNŠTEJNU
Další slovníková práce Miroslava Pavlíka
Václav Seyfert

V roce 2010 vyšel nákladem tisíc kusů
úspěšný slovník výtvarníků Od Veveří
k Pernštejnu, práce Miroslava Pavlíka –
Tišnováka žijícího už několik let v Železném. Na své tehdejší dílo nyní autor navazuje literárním slovníkem tišnovského
regionu, ve kterém zpracoval celkem 147
hesel od středověku až po současnost.
Neobjeví se v něm pouze spisovatelé a básníci, ale také novináři, publicisté, historici, vědečtí a vlastivědní pracovníci, kněží
působící na Tišnovsku i příležitostní autoři
– prostě osoby spojené s naším regionem
svým místem narození, pracovním působením nebo úzkým citovým vztahem, které
v uplynulých létech nejrůznějším způsobem publikovaly své umělecké či jinak zaměřené statě. Na slovníku s autorem dále
spolupracovali například Radka Chlupová
či Jan Kos, jeho součástí jsou kresby Miroslava Pavlíka, foto na titulní stránku obstarala Radka Pavlíčková.
TN 06/2022

Svoje heslo budou v tomto slovníku
mít i letití spolupracovníci tišnovských
periodik (namátkou Václav Borek, Josef
Kadlec, Jan Hájek, Josef Ondroušek, Miroslav Trmač), ze současných autorů např.

V literárním slovníku Od Veveří k Pernštejnu
bude mít své místo i čestný občan Tišnova
Jaroslav Kvapil.
Foto: wikipedia

Vlasta Urbánková, Oldřich Sobotka, Anton
Kollár, Jana Koudelková či Drahoš Šikola,
z významných osobností jmenujme Josefa
Uhra, Josefa Františka Karase, Jaroslava
Kvapila nebo Adolfa Bunny Krále.
Kniha vychází v nakladatelství Albert
v Boskovicích v omezeném nákladu 150
výtisků a bude prodávána na letních výstavách v Železném. Tam bude také slovník představen, a to v sobotu 9. července
v 17 hodin na vernisáži výstavy Pocta
Josefu Jamborovi. Vzhledem k tomu, že
publikace vychází ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně, uvedou
ji společně emeritní ředitel Moravské zemské knihovny doc. PhDr. Jaromír Kubíček
a současný ředitel této instituce, jeho syn
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. Vydání knihy podpořily DSO Tišnovsko, HPV
Praha, EMKOR Technology, Microtex,
Univers, Mertastav, obec Železné a Klub
přátel výtvarného umění.
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110 LET FOTBALU V TIŠNOVĚ
2. část: Osobnosti
Václav Seyfert

Za 110 let své existence vyprodukoval tišnovský fotbal také
několik osobností, které se prosadily i na celostátní úrovni.
Pojďme se projít malou galerií těch nejzajímavějších, ať už půjde
o hráče nebo přední funkcionáře odchované zdejším klubem.
Prvoligoví odchovanci
Prvním tišnovským fotbalistou, který své sportovní snažení
dotáhl až do nejvyšší domácí ligy, byl František Hanák. Začínal
v Podhorácké Slavii, za kterou i z postu středního záložníka nastřílel v 84 utkáních 71 branek. Od roku 1939 působil v AFK Tišnov,
který hrál v té době I. B třídu, o rok později byl u postupu týmu
do vyšší soutěže, a to nejčastěji již jako průbojný útočník na pravém křídle. V létě 1941 si Hanáka vyhlédl prvoligový SK Židenice
(dnešní Zbrojovka Brno), v jehož barvách absolvoval nejprve zápasy Českého poháru a třikrát nastoupil i v lize.
V prvním utkání na Kladně hned
přihrával na gól, v tom druhém proti
Olomouci sám skóroval. Následovalo
ovšem přerušení všech her v důsledku
stanného práva, po jehož ukončení byl
František Hanák zapůjčen do divizní
Sparty Brno. Než se tu stačil usadit,
byl pro změnu totálně nasazen do něFrantišek Hanák.
meckého Wernau nedaleko Stuttgartu
a k překvapení všech se pak již nevrátil do brněnských Židenic, nýbrž zpět do tišnovského AFK. Hrál tu ještě i během 50. let, kdy se
současně podílel jako člen výboru i na funkcionářské práci. Těžká
nemoc ukončila jeho život v pouhých 43 letech.
Na jeho tažení do první ligy navázal po zhruba 40 letech Miroslav Steinhauser. Začínal v tišnovské přípravce, poté působil
ve starších týmech převážně pod vedením Pavla Mužíka, který mu
díky své známosti s legendárním brněnským trenérem Haraštou
záhy zajistil přestup do Zbrojovky. Tady Mirek postupoval přes C
a B družstvo až do role kapitána
prvoligového dorostu, odkud si jej
tehdejší trenér Brückner vytáhl
do ligového A týmu dospělých. Debutoval při zápase v Chebu a na jaře
1983 pak vstřelil i svou jedinou prvoligovou branku do sítě brankáře
pražské Dukly Stromšíka. Nebýt
toho, že Zbrojovka v oné sezóně
sestoupila a pak několik let marně
usilovala o návrat do nejvyšší soutěže, byla by bilance Miroslava Steinhausera v prvoligových statistikách
Miroslav Steinhauser.
rozhodně rozsáhlejší než 14 odehraných utkání. Po zdárném ukončení studia na brněnské právnické
fakultě Steinhauser narukoval do divizní RH Znojmo a tohle město
se postupně stalo jeho domovem. Vrátil se sem ještě jednou už jako
civilní hráč, postupně se stal i trenérem a vedoucím střediska mlá48

deže, oceněným za rok 2014 i v celostátním měřítku. Mezitím ještě
dohrával aktivní kariéru hned v několika klubech – ať už to byly
Prušánky, Ratíškovice, Mikulov, rakouské Litschau či řada dalších.
Funkcionáři
Málokdo ví, že z řad AFK Tišnov vzešel i jeden z pozdějších
předsedů Československého fotbalového svazu, v těch časech nazývaný Ústřední sekce kopané. Byl jím Rostislav Major, meziválečný aktivní hráč AFK, současně výborný atlet, lyžař či sokolský
cvičitel. Téměř celou 2. světovou válku strávil jako vězeň v koncentračním táboře v Dachau, po ní se usadil v Praze a v únoru
1952 se stal prvním mužem československého fotbalu. V této roli absolvoval nejen
tehdy legendární výjezd do Moskvy, ale
také – bohužel velmi neúspěšné – mistrovství světa ve Švýcarsku 1954.
Z renomovaných funkcionářů nebyl
jediným, který se prosadil i na vyšších
postech. V šedesátých létech minulého
století byl předsedou tehdejší Jihomoravské fotbalové župy František Smažil,
a když se v bouřlivém období 1968–69 vážně uvažovalo o zřízení samostatného Moravského fotbalového svazu, byl rozhodně
ve hře i o obsazení této funkce.
František Smažil.

Mistr republiky
AFK Tišnov má i svého fotbalového mistra republiky, byť „pouze“ v dorostenecké věkové kategorii. Zdejší odchovanec Karel Pohanka o pár let později než Steinhauser do jisté míry kopíroval
jeho fotbalovou cestu mládežnickými týmy brněnské Zbrojovky.
Na stálý post dorosteneckého kapitána to sice nedotáhl, ale zase
byla jeho kariéra zúročena titulem mistra Československa v sezóně 1987/88. Brněnský tým tehdy vyhrál českou dlouhodobou část
soutěže a poté ve federálním finále přehrál Duklu Banská Bystrica
po výsledcích 3:3 a 1:0. Karel se po přesunu do „béčka“ dospělých začal potýkat s vrozenými astmatickými problémy, které jeho
působení ve vrcholovém fotbale bohužel předčasně ukončily. Hrál
pak ještě v několika menších klubech včetně Tišnova, kde po nějaký čas vykonával i funkci předsedy AFK.
Reprezentant
V říjnu 2004 se tišnovský fotbal dočkal dokonce svého zástupce v „dresu se lvíčkem“. V družstvu České republiky do 19 let
nastoupil (vedle například Fenina nebo Holka) v utkání proti
Anglii v Norwichi i zdejší odchovanec Jiří Chlup, tehdy hráč
FC Vysočina Jihlava. Střídal sice až v závěru zápasu, ale pak si
zahrál ještě dvakrát proti Kypru, z toho jednou nastoupil v základní sestavě. Většinu své fotbalové dráhy strávil Chlup v jihlavských barvách, později hrál v Třebíči, Velké Bíteši či Náměšti
a také získal dvě medaile – stříbrnou a zlatou – na mistrovství
Evropy pracovníků vězeňské služby.
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Šerkovické koulení 2022
Miroslav Randuch

začátečníci. Limit účastníků je nastaven na 40 dvojic.
Turnaj probíhá na 4 kola, systémem
„švýcar“ – švýcarský systém je typ rozpi-

Která ze sportovních zábav umožňuje
na jednom místě, na jednom sportovišti
současně start pětiletých dětí a až sedmdesátiletých seniorů? Odpověď zní
pétanque… A tak příznivci této hry společně s Obecním úřadem Šerkovice opět
zvou mladé i starší hráče na 16. ročník
otevřeného turnaje dvojic dětí a dvojic
dospělých v této populární hře do Šerkovického sportovně-kulturního areálu.
Turnaj se koná v sobotu 18. června
od 13.30 hodin. Prezentace hráčů bude
probíhat na místě na hřišti v Šerkovicích
od 13.00 do 13.30 hodin. Není stanovena
žádná věková hranice, hrát mohou i úplní

su utkání turnajů, spočívající v rozdělení
hráčů tak, aby proti sobě v každém kole
hráli stejně nebo alespoň co nejpodobněji
kvalitní hráči z předchozích kol. Poprvé
byl tento systém použit na curyšském
šachovém turnaji v roce 1895. Proto se
nazývá švýcarským.
Pro vítěze jsou připraveny medaile
a věcné ceny, pro ostatní účastníky drobné ceny (věcné i sladké).
Informace poskytuje a případné přihlášky přijímá telefon 777 765 882.
O veškerém pétanquovém dění v Tišnově
a Šerkovicích se dočtete na webu www.
repete-tisnov.webnode.cz.

Kam v Tišnově za sportem
Datum

Čas

fotbal

St

1.6.

15.15, 17.30

fotbal

So

4.6.

9.00, 10.45

tenis

So

4.6.

9.00

tenis

So

4.6.

11.00

tenis

So

4.6.

14.00

tenis

Ne

5.6.

9.00

fotbal

Ne

5.6.

fotbal

Ne

tenis

Ne

fotbal

Ne

červen 2022

Utkání nebo název akce

Místo

Organizuje

AFK Tišnov – Ráječko / Rájec-Jestřebí, st. a ml. dorost

hřiště Ostrovec

AFK Tišnov

AFK Tišnov – FC Kuřim, starší a mladší žáci

hřiště Ostrovec

AFK Tišnov

SK Tenis Tišnov – BLTC Brno, dospělí

dvorce Ostrovec

SK Tenis Tišnov

SK Tenis Tišnov B – SK Jundrov, dospělí

dvorce Ostrovec

SK Tenis Tišnov

SK Tenis Tišnov – TK Třebíč, minitenis

dvorce Ostrovec

SK Tenis Tišnov

SK Tenis Tišnov – TK Znojmo, mladší žactvo

dvorce Ostrovec

SK Tenis Tišnov

9.00

AFK Tišnov – Sokol Popůvky, st. a ml. přípravka

hřiště Ostrovec

AFK Tišnov

5.6.

9.00

AFK Tišnov B – Sokol Lažánky, st. a ml. přípravka

hřiště Ostrovec

AFK Tišnov

5.6.

11.00

SK Tenis Tišnov B – BTK Brno, mladší žactvo

dvorce Ostrovec

SK Tenis Tišnov

5.6.

12.00, 14.15

Zbrojovka Brno – 1. SK Prostějov, st. a ml. dorost

hřiště Ostrovec

AFK Tišnov

SK Tenis Tišnov – ŽLTC Brno, babytenis

dvorce Ostrovec

SK Tenis Tišnov

AFK Tišnov – FC Medlánky, st. a ml. dorost

hřiště Ostrovec

AFK Tišnov

AFK Tišnov – SK Žebětín, muži

hřiště Ostrovec

AFK Tišnov

SK Tenis Tišnov – Jiskra Otrokovice, starší žactvo

dvorce Ostrovec

SK Tenis Tišnov

Zbrojovka Brno – Vysočina Jihlava, st. a ml. dorost

hřiště Ostrovec

AFK Tišnov

tenis

Ne

5.6.

13.00

fotbal

sSo

11.6.

14.45, 17.00

fotbal

Ne

12.6.

17.00

tenis

So

18.6.

9.00

fotbal

Ne

19.6.

10.30, 12.45

tenis

So

18.6.

11.00

SK Tenis Tišnov B – HTK Třebíč B, starší žactvo

dvorce Ostrovec

SK Tenis Tišnov

tenis

So

18.6.

14.00

SK Tenis Tišnov C – TK Kunštát, starší žactvo

dvorce Ostrovec

SK Tenis Tišnov

tenis

Ne

19.6.

9.00

SK Tenis Tišnov – Start Brno, dorost

dvorce Ostrovec

SK Tenis Tišnov

tenis

Ne

19.6.

11.00

SK Tenis Tišnov B – TKB Hrušovany, dorost

dvorce Ostrovec

SK Tenis Tišnov

tenis

Ne

19.6.

14.00

SK Tenis Tišnov C – TJ Žďár n. S. B, dorost

dvorce Ostrovec

SK Tenis Tišnov

tenis

Ne

19.6.

16.00

SK Tenis Tišnov D – SK Jundrov, mladší žactvo

dvorce Ostrovec

SK Tenis Tišnov

tenis

So

25.6.

9.00

SK Tenis Tišnov – Start Brno, dospělí

dvorce Ostrovec

SK Tenis Tišnov

tenis

So

25.6.

11.00

SK Tenis Tišnov B – SHARK Brno, dospělí

dvorce Ostrovec

SK Tenis Tišnov

tenis

Ne

26.6.

9.00

SK Tenis Tišnov – ŽLTC Brno B, mladší žactvo

dvorce Ostrovec

SK Tenis Tišnov

tenis

Ne

26.6.

11.00

SK Tenis Tišnov B – TJ Žďár n. S. B, mladší žactvo

dvorce Ostrovec

SK Tenis Tišnov

tenis

Ne

26.6.

14.00

SK Tenis Tišnov C – TJ Nové Město n. M., ml. žactvo

dvorce Ostrovec

SK Tenis Tišnov

Uveden pouze výběr z pořádaných akcí. Změna programu vyhrazena. Aktuálně sledujte webové stránky klubů a vývěsku u sportovní haly.
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Kam v Tišnově přehled akcí v Tišnově a okolí
Datum

Čas Akce

1. 4. – 17. 6.

Místo

Organizuje

Maluj jako Josef Lada

Městská knihovna Tišnov

Městská knihovna

02. 6.

18.00–19.30

Pěvecký sbor Gymnázia Tišnov

Park pod kostelem

Gymnázium Tišnov

03. 6.

19.30–21.00

Concentus Moraviae – Arcadia Quartet

kostel sv. Václava v Tišnově

MěKS Tišnov

09. 6.

18.30–20.00

Relaxace a imaginace

RC Studánka Tišnov

RC Studánka

10. 6.

18.00–21.00

Noc kostelů

Lomnice a místní části Brusná,
Řepka a Veselí

Městys Lomnice

10. 6.

19.00–21.30

Mindgame – Líbezné vyhlídky

Kino Svratka

MěKS Tišnov

11. 6.

14.00–16.00

Setkání v krojích na pouti v Předklášteří

Tišnov, Předklášteří

Podhorácké muzeum

12. 6.

10.00–16.00

Víkend otevřených zahrad v Tišnově

zahrada u Vily Franke

1. Brďo Tišnov – Gingo

12. 6.

16.00–18.00

Divadlo KAKÁ – Ronja, dcera loupežníka

Galerie Josefa Jambora

Galerie Josefa Jambora

14. 6.

17.00–19.00

Raná citová vazba – jak vznikají a vyvíjí se blízké
vztahy

RC Studánka Tišnov

RC Studánka

14. 6.

18.00–20.00

Sebepoznání – Kudy vede cesta

Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro

BALANCE INSTITUT, z.s.

15. 6.

19.30–20.30

Tišnovský komorní orchestr

Park pod kostelem

MěKS Tišnov

17. 6.

15.30–20.00

Oslava charitních narozenin – jste srdečně zváni

Předklášteří, areál Porta coeli

Oblastní charita Tišnov

17. 6.

19.30–21.00

Concentus Moraviae – Mužský sbor z Kyjova

Lomnice – nádvoří zámku

Městys Lomnice

18. 6.

15.00–03.00

Jamenská pouť

Jamné u Tišnova

Spolek K.R.A.J.

22. 6.

15.00–16.20

Písničky ze starých časů – Ve dvou se to lépe táhne

Penzion, knihovna

deTOX

24. 6.

16.00–23.00

Nedozírný vesmír

ZŠ Smíškova, Sychrák

MěKS Tišnov

25. 6.

15.00–23.00

miniGASTROfest

ulice Mlýnská, zahrada MěKS

MěKS Tišnov

26. 6.

15.00–16.30

Komentovaná prohlídka výstavy Vcházení
do krajinomalby s Petrem Halasem

Podhorácké muzeum

Podhorácké muzeum

28. 6.

18.00–20.00

Od strachu ke klidu a vnitřní svobodě – nové
metody v energetické psychologii

Tišnov, Janáčkova 333, 2. patro

BALANCE INSTITUT, z. s.

15. 3. – 4. 9. 2022

Takový byl Tišnov – fotografie z 80. a 90. let 20. století

Podhorácké muzeum

24. 11. 2021 – 2. 10. 2022

Veronika Richterová – No-Mad Cabin

zahrada Galerie Josefa Jambora

22. 4. – 2. 10. 2022

Veronika Richterová – Pocta PET lahvi

zahrada Galerie Josefa Jambora

8. 3. – 2. 10. 2022

Záhady? Muzejní kabinet kuriozit

Podhorácké muzeum

2. 5. – 31. 8. 2022

Houby a Tišnovsko

Městská knihovna Tišnov, oddělení pro dospělé

2. 5. – 31. 8. 2022

Výstava fotografií

Městská knihovna Tišnov, oddělení pro dospělé

10. 5. – 30. 10. 2022

Vcházení do obrazů

Podhorácké muzeum

21. 5. – 4. 9. 2022

50 let v Králově jeskyni

Muzeum města Tišnova

28. 5. – 2. 10. 2022

Michal Cihlář – Deníčky a nálezy z cest

Muzeum města Tišnova

28. 5. – 2. 10. 2022

Veronika Richterová – Pet Tropicana 2.0

Galerie Josefa Jambora

21. 5. – 2. 10. 2022

Monika Horčicová – Ruka

Komenského náměstí, park před radnicí

21. 5. – 25. 9. 2022

Václav Kyselka – Minimonumenty

kavárna Coffein

21. 5. – 2. 10. 2022

Václav Kyselka – Rozvíjení

Farská zahrada

4. 6. – 26. 6. 2022

Výstava obrazů Lenky Vojtěchové

Synagoga v Lomnici

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:
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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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číslo 06

červen

program Kina Svratka

1.

18.00 ZAKLETÁ JESKYNĚ

2.

19.30 PÁNSKÝ KLUB

3.

2022

21.

17.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 KINO ZA POLOVIC

22.

19.30 VŠECHNO NEJLEPŠÍ, CHIARO!

19.30 TOP GUN: MAVERICK

23.

19.30 ELVIS

4.

17.00 ZAKLETÁ JESKYNĚ

24.

19.30 PREZIDENTKA

8.

17.00 POSLEDNÍ ZÁVOD

25.

17.00 RAKEŤÁK

9.

19.30 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA

st

čt

pá

so

st

čt

12.
ne

PŘEDPREMIÉRA
ČR/SR | 98' | pohádka | 140/120 Kč
PREMIÉRA

ČR | 89' | komedie | 12+ | 140 Kč

USA | 131' | akční/drama | 12+ | 140 Kč | tit.

ČR/SR | 98' | pohádka | 140/120 Kč
KINO ZA POLOVIC
ČR | 95' | drama | 12+ | 70 Kč

út

st

čt

pá

so

ČR/SR | 98' | pohádka | 140/120 Kč

26.
ne

16.
čt

17.00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ

KINO ZA POLOVIC
ČR/SR | 95' | komedie | 12+ | 70 Kč

19.30 KDYBY RADŠI HOŘELO

PREMIÉRA
ČR | 84' | komedie/drama | 12+ | 140 Kč

17.

19.30 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA

18.

17.00 NÁMĚSÍČNÍCI

pá

so

PREMIÉRA
D | 85' | animovaný | 140/120 Kč | dab.

ČR | 89' | komedie | 12+ | 140 Kč

ne

USA | 105' | animovaný/rodinný | 140/120 Kč | dab.

17.00 MIMONI 2:

PŘEDPREMIÉRA
PADOUCH PŘICHÁZÍ
USA | 88' | animovaný/komedie | 140/120 Kč | dab.

ČR | 97‘ | komedie/romantika | 12+ | 140 Kč

29.

19.30 ELVIS

30.

17.00 JEŽEK SONIC 2

st

čt

USA | 159' | hudební/životopisný | 12+ | 140 Kč | tit.
ZA VYSVĚDČENÍ
USA | 122' | komedie | 60 Kč | dab.

USA | 147' | dobrodružný/akční | 12+ | 140 Kč | dab.

19.30 PÁNSKÝ KLUB

19.

PREMIÉRA
ČR | komedie/romantika | 12+ | 140 Kč

19.30 PREZIDENTKA

ČR | 89' | komedie | 12+ | 140 Kč

út

PREMIÉRA
USA | 159' | hudební/životopisný | 12+ | 140 Kč | tit.

ČR | 84' | komedie/drama | 12+ | 140 Kč

19.30 PÁNSKÝ KLUB

14.

FK

ITA | 121' | drama | 12+ | 100 Kč | tit.

19.30 KDYBY RADŠI HOŘELO

PREMIÉRA
USA | 147‘ | dobrodružný/akční | 12+ | 140 Kč | dab.

17.00 ZAKLETÁ JESKYNĚ

ČR | 95' | komedie | 70 Kč

17.00 RAKEŤÁK

PREMIÉRA
USA | 105' | animovaný/rodinný | 140/120 Kč | dab.

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
sobota, neděle: 9.00–12.30, 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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Fotosoutěž na téma Čistota
1. 4. – 14. 8. 2022
Inspiro, Riegrova 312, Tišnov
Fotosoutěž, do níž se může zapojit každý občan
z Tišnovska. Více informací aktuálně na webu
a FB Inspira.
Oldřich Výleta
výstava fotografií
12. 5. – 30. 6. 2022
po–pá 8.00–17.00
Galerie Na schodech
Bezručova 21, Tišnov

Olda Výleta, člen Klubu přátel fotografie Tišnov,
zve na výstavu fotografií přírody a krajiny nejen
z Vysočiny a z jiných koutů Evropy. Přijďte posoudit, zda se autor ve svém pohledu na krajinu
a přírodu fotograficky posunul od poslední velké
výstavy před deseti lety na zámku v Boskovicích.
Knižní klubík pro batolátka
Dobré ráno s knížkou!
1. 6. 2022, 10.00
Městská knihovna Tišnov
oddělení pro děti a mládež
Přijďte si s námi hrát s legrační knížkou francouzského malíře Hervé Tulleta. Legrační proto,
že má v sobě díru! Po scénickém čtení se protáhneme a budeme opět tvořit. 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. Zároveň
prosíme každého, kdo nebude moci přijít, aby
nám dal vědět včas. Vstupné: zdarma
Výstava obrazů
Lenky Vojtěchové
4.–26. 6. 2022,
so–ne 13.00–17.00
vernisáž 4. 6. 2022 ve 14.00
Synagoga, Lomnice

Zveme vás na výstavu malířky Lenky Vojtěchové,
kterou pořádá galerie V-ATELIER ve spolupráci
s městysem. Tvůrčí záměr malířky je zachycení
výrazu tváře ve spojení s vyjádřením nálad, emocí a hledáním vnitřní i vnější rovnováhy.
Knižní klubík pro miminka
O knížkách do čekáren i vzducholodí
8. 6. 2022, 10.00
Městská knihovna Tišnov
oddělení pro děti a mládež
Ukážeme si knížky a knížečky, které jsou tak
malé, že se vám vejdou do kapes. Tušíte správně, na cesty (nejen) za letním dobrodružstvím
jsou přímo dělané! 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. Zároveň prosíme
každého, kdo nebude moci přijít, aby nám dal
vědět včas. Vstupné: zdarma
Relaxace a imaginace
9. 6. 2022, 18.30–20.00
RC Studánka, Tišnov

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

Zveme Vás na pohádku podle předlohy od Astrid
Lindgrenové s ekologickým přesahem a zasazenou do prostředí lesa a odpadků v něm. Představení plné autorské hudby, autentických zvuků, se
silným příběhem a nádhernou scénou vás vtáhne
a nepustí. Součástí programu je výtvarná dílnička po představení. Pro děti od 4 let. Vstupné:
80 Kč v předprodeji / 100 Kč na místě. Vstupenky
zakoupíte na: www.mekstisnov.cz/kino-svratka/
udalosti/divadlo-kaka-ronja-dcera-loupeznika
Tišnovské babičky čtou dětem
13. 6. 2022, 15.00–17.00
Městská knihovna Tišnov
oddělení pro děti a mládež
Jaro se pomalu chýlí ke konci a předává vládu létu.
Zvířecí rodinky jsou úplné a malá liščata si hrají každý den před norou. Skřítek Rozekvítek neodolal a šel se na ně podívat zblízka… Opět si budeme
číst z knížky Skřítek Rozekvítek – Rok v přírodě.
Těšte se i na pohádkové tvoření! Akce je vhodná
pro děti od 4 let. Doporučené vstupné: 25 Kč
Raná citová vazba
Jak vznikají a vyvíjí se blízké vztahy
14. 6. 2022, 17.00–19.00
RC Studánka, Tišnov

Víkend otevřených zahrad
12. 6. 2022, 10.00–16.00
zahrada Vily Franke, Riegrova 281
zahrada na Brněnské 153, Tišnov

V rámci celostátní akce Víkend otevřených zahrad
jsou díky oddílu 1. Brďo Tišnov – Gingo zpřístupněny veřejnosti zahrady u Vily Franke a zahrady
rodinného domu na Brněnské 153. Pro zájemce
budou připraveny prohlídky zahrad a tvořivé dílničky pro děti v zahradě u Vily Franke.
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Divadlo KAKÁ
Ronja, dcera loupežníka
12. 6. 2022, 16.00–18.00
Galerie Josefa Jambora

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. Je nutné přihlásit se předem.
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Oslava charitních narozenin
17. 6. 2022, 15.30–20.00
Areál Porta coeli, Předklášteří

Přijďte s námi strávit příjemné páteční odpoledne a oslavit 15. narozeniny tišnovské Charity.
V areálu Porta coeli připravujeme program pro
celou rodinu. Přímo v bazilice proběhne děkovná mše a později večer i koncert Tišnovského
komorního orchestru, připravené jsou komentované prohlídky klášterního pivovaru i sadů, čeká
na vás beseda o pečení s Petrou Burianovou
a také aktivity pro děti (skákací hrad, zdobení
perníčků a další).
Sobotní výtvarná dílna
18. 6. 2022, 9.00–11.00
Galerie Josefa Jambora

Kam v Tišnově

Motorkáři dětem II.
– Hradčany 2022
25. 6. 2022
sportovní hřiště na Horce
Hradčany
Charitativní akce pro děti, motorkáře i veřejnost
s celodenním programem: vystoupení dětí MŠ
a DD, soutěže a hry pro děti, střelnice, hasiči,
četníci z Kuřimi, veteráni, lukostřelci a další.
Odpolední vyjížďka s prohlídkou a večerní živá
muzika. Možnost stanování a v areálu.
Otevřená Kreativní laboratoř
Po, St, Pá, 12.00–18.00
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

Zakletá jeskyně
V červnové dílně prozkoumáme novou výstavu
PET Tropicana 2.0, budeme se věnovat převážně plastu a ukážeme si, jak jej lze recyklovat.
Každé dítě si odnese vlastní vyrobenou kasičku
z plastových lahví v podobě zvířete, ovoce nebo
zeleniny. Registrace na lucie.zamazalova@kulturatisnov.cz. Příspěvek na materiál: 30 Kč
Propojování světů,
které si nerozumějí
Posnídejte v knihovně s…
Jakubem Nešetřilem
23. 6. 2022, 8.30
Městská knihovna Tišnov
oddělení pro dospělé
Dopřejte si ranní šálek inspirace a sledujte v knihovně
on-line přednášku Jakuba Nešetřila. Ve slavném
Silicon Valley vybudoval vývojářský startup Apiary. V roce 2017 ho prodal gigantu Oracle. Firmu
pod hlavičkou Oracle několik let řídil, a když se
pak vrátil zpět do Česka, založil platformu Česko.
Digital. Jeho cílem je propojit veřejný a neziskový sektor s IT a hledat průsečíky světů, které si
běžně nerozumějí. Přijďte si poslechnout jeho
přednášku. V knihovně pro vás bude připravena
lehká snídaně. Vstupné: zdarma
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Nesourodá pětice mužů se setkává na terapeutickém sezení pro eroticky závislé, které vede nezkušená lektorka Linda. Té se terapie brzy vymkne
z rukou a život všech, včetně ní, se začne rychle
měnit. Komedie o lásce a jejích podobách a o tom,
že nikdy není pozdě pokusit se něco napravit.
Jurský svět: Nadvláda

Bude to velký... Přerostlé ještěrky uvidíme běhat,
lítat, chodit i řvát, a dokonce pojídat nebohé lidičky.
Jurský svět se konečně stane opravdovým jurským
světem.
Rakeťák

Animované akční dobrodružné sci-fi představuje
oficiální příběh o původu Buzze Rakeťáka – hrdiny, který inspiroval hračku – a představuje legendárního Strážce vesmíru, který si získá celé
generace fanoušků.
Prezidentka

Film vypráví pověst o zázračné jeskyni, v níž jsou
uložené vzácné poklady. Je mezi nimi i obyčejná
sůl, kterou lidé potřebují nejvíce. Jsou zde však
i drahokamy, ale toho, kdo by chtěl některý z nich
odnést, postihne dávná kletba. Magický příběh
o dvou sestrách, dvou princích a zlé královně...
Pánský klub

Česká romantická komedie vypráví o prezidentce,
která se v převleku vydává v noci mezi lidi a seznamuje se se sochařem Petrem, do kterého se zamiluje. Situace se ale brzy provalí a prezidentka musí
bojovat nejen o to, aby ustála svou funkci, ale také
mohla zůstat s mužem, kterého miluje.
Kino za polovic
Poslední závod
Po čem muži touží 2
Známí neznámí

53

sobota

zážitek pro

všechny smysly

25. 6. 2022

ulice Mlýnská, zahrada MěKS, Velký sál MěKS
lokální
pivovary

15:00
16:00
Ha-kapela

tišnovská
gastronomie

pop & blues

Doubravník
Genius noci
Grado

Coffein

18:30
Old horses

Květnice

Hospůdka Na Mýtě
Hostinec Na Humpolce
Hostinec u Vlachů

Pivovar Tišnov

country

KUMIsushi

Vorkloster

20:30
Panthenol

Maso Klouda
Patro PUB
Podhorácká restaurace

rock

Vege jídlo od Luby

23:00

vstup volný

