
zpravodaj města Tišnova a okolí

Rozhovor s Tomášem Šikolou 

Velké krize a jak jim čelit 

Studie Hotelu Květnice

Otevření letního kina

Tišnovské kulturní léto a program kulturních akcí v Tišnově a okolí

TIŠNOVSKÉ
KULTURNÍ LÉTO

TIŠNOVSKÉ
KULTURNÍ LÉTO

celostátní kolo celostátní kolo
místomísto

RADNICNÍ LISTY
2020

RADNICNÍ LISTY
2021

celostátní kolo celostátní kolo
místomísto

RADNICNÍ LISTY
2020

RADNICNÍ LISTY
2021

 číslo

2022

07
08



TIŠNOVSKÉ
KULTURNÍ LÉTO

www.mekstisnov.cz

Vstupné TIC Tišnov a on-line
předprodej 390 Kč, na místě 490 Kč

18.00–23.00 hod. (3x 75’)

zahrádka U Palce / Jungmannova 70, Tišnov

SUMMERfest
VanUa2
zUzana MikUlcoVá
koRbEn dallaS

29
07 20

22



Tišnovské noviny

TIŠNOVSKÉ NOVINY 07–08/2022. Ev. číslo: MK ČR E 10100. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází měsíčně s výjimkou letního dvoučísla. Vydává 
město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707, výrobou je pověřeno Městské kulturní středisko Tišnov – Mlýnská 152. Zpravodaj je distribuován ZDARMA 
do všech domácností města. Tišnovské noviny lze také zakoupit za jednotnou cenu 20 Kč (včetně 10 % DPH) ve vybraných prodejnách. Za obsah odpovídá Komise pro 
komunikaci a média, předseda Michal Kadlec. Příspěvky a podněty lze podávat v úřední hodiny na Městském kulturním středisku Tišnov, Mlýnská 152, PO a ST 
8.00–12.00 a 12.30–15.00 editorovi Vladimíru Vechetovi, tel. 777 706 714, noviny@kulturatisnov.cz. Inzerci lze objednávat tamtéž ve stejných úředních hodinách 
u Lenky Šebečkové, tel. 730 184 022, reklama@kulturatisnov.cz. Osobní inzerci (vzpomínky a blahopřání) lze podávat v TIC Tišnov, náměstí Míru 120, v čase 
otevírací doby. Rozsah příspěvků se řídí technickými parametry pro jejich přípravu. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit, případně upravit. Foto-
grafie, u nichž není uveden autor, jsou ilustrační a pocházejí z volně šiřitelného zdroje. Plošná inzerce a jiné grafické prvky jsou přijímány pouze v obrazových formátech 
(pdf, jpg, png apod.) a dobré tiskové kvalitě dle technických parametrů pro přípravu inzerce – nebudou už redakcí nijak upravovány (možná individuální domluva s gra-
fikem). Platit fakturou lze na základě písemné objednávky. Ceny inzerce se řídí platným ceníkem. Své příspěvky dodávejte včas a ideálně průběžně. V případě zaslání 
po uzávěrce nebudou přijaty a otištěny. Zájemci o předplatné Tišnovských novin se mohou přihlásit na tel. 777 706 714 nebo na noviny@kulturatisnov.cz, případně 
prostřednictvím klasické pošty směřované na Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov.

OBSAH

Titulní strana:
Oslava 110 let fotbalu v Tišnově

Foto: Miloš Buček

TIŠNOVSKÉ NOVINY
ročník XXXII. 

vyšlo 23. 6. 2022

číslo 07–08 / červenec–srpen 2022

Vedoucí střediska: Pavel Hanák 
Editor: Vladimír Vecheta 

Členové redakce: Jiří Dvořák,
Kristýna Pekařová

Inzerce: Lenka Šebečková 
Grafika/sazba: Kateřina Válková 

Korektura: Bc. Ivana Velecká 
Tisk: Tisk Centrum s. r. o.

Příští číslo 09/2022
vyjde 1. 9. 2022

uzávěrka textů 17. 8. 2022
uzávěrka inzerce 15. 8. 2022

Tišnovské noviny v elektronické verzi:
www.tisnovskenoviny.cz

Radnice informuje 4
Podnikatelský servis 13
Sdělení zastupitele 15

Na návštěvě 16
Vzdělávání 18

Téma 23
Zeptali jsme se zastupitelů 26

MěKS 29
Kam v Tišnově 39

Kultura 42
Náš rozhovor 46

Tišnovsko 49
Spolkový život 50
Sociální péče 54

Historie 56
Příroda 62

Životní styl 63
Malá encyklopedie Tišnovska 66

Sport 67

	 Milé	 čtenářky,	 milí	 čtenáři	 Tišnov-
ských	novin,	v	posledních	 třech	 letech	
nabývám	 dojmu,	 že	 se	 přírodní	 cykly	
navrátily	 do	 normálu	 a	 máme	 šanci	
zažívat	 roční	 období	 stejné,	 jaké	 jsme	
znali	z	dětství.	Že	stromy	kvetou	v	květ-
nu,	že	listí	padá	v	listopadu,	že	léto	ne-
znamená	 vedro,	 ale	 i	 déšť	 a	 bouřky…	
Jen	se	mi	s	postupujícím	věkem	zdá,	že	
to	 studené	období	 roku	 je	nějak	pořád	
delší	a	delší.	Je	střízlivé	nahlédnout	při-
tom	do	kronikářských	záznamů	našich	
předků,	a	než	budeme	s	většinovou	spo-
lečností	hořekovat	nad	„suchem,	které	
nikdo	nepamatuje“	a	„povodněmi,	které	
nikdy	nebyly“,	zjistit,	že	před	sto	i	dvě-
ma	 sty	 lety	 také	 přicházely	 „pohromy,	
kterých	nebylo	pamětníka“	a	že	„měsí-
ce	nepršelo“,	a	úroda,	na	které	byli	da-
leko	 závislejší	 než	 my	 dnes,	 se	 „jevila	
chudá	a	vyhlídky	chmurné“.	 I	proto	se	
v	obsahu	dotýkáme	jednak	připomínek	
velkých	 živelních	 katastrof,	 které	 se	
Tišnovsku	nevyhnuly,	 jako	dvousetleté	
výročí	 velkého	 požáru	 města	 a	 sto	 let	
od	 „velké	 povodně	 na	 Odře,	 Besénku	
a	Lubji“.	Snad	abychom	si	byli	vědomi,	
že	přes	všechny	výdobytky	pohodlné	ci-
vilizace	 jsme	vůči	 silám	přírody	 i	 těm,	
které	 jsme	 schopni	 uvolnit	 jako	 lidé	
sami,	 stále	 dost	 bezmocní	 a	 odkázaní	
na	kolektivní	ochranu	a	spolupráci.	Jak	
čelit krizím a nenadálým událostem 
se	věnujeme	v	tématu	tohoto	čísla.	
	 Lícní	stranou	mince	léta	je	ale	mnoho	
jiných	radostí,	které	po	dvou	„suchých“	
rocích	mohou	konečně	hudebníci	i	diva-
delníci	spolu	s	organizátory	a	pořadateli	
pořádně	rozehrát.	Dominantní	přílohou	
letního	 dvojčísla	 je	 tedy	program Tiš-
novského kulturního léta.	 V	 pestré	

mozaice	si	určitě	najde	svůj	šálek	každá	
generace	i	milovníci	různých	kulturních	
žánrů	a	hudebních	směrů.	
	 Pozvánkou	 do	 přírody	 Tišnovska	 je	
tentokrát	záludnější,	ale	o	to	vyzývavější	
letní fotosoutěž,	 na	 kterou	 pozval	 čte-
náře	Václav	Seyfert,	aby	je	poslal	hledat	
a	 poznat	 soutoky	 našich	 vodních	 toků.	
A	 to	 už	 se	 nedá	 poznat	 jen	 z	 internetu	
nebo	satelitních	map	na	Mapy.cz,	za	tím	
se	musí	hezky	do	terénu.	Úspěšný	lov.
	 Pozvánkou	 za	 kulturou	 a	 na	 vý-
lety	 jsou	 i	 akce	 na	 Penzionu	 Centra	
sociálních	 služeb.	 Všichni	 jsou	 zváni	
na	diecézní pouť rodin,	dříve	konanou	
ve	Žďáře,	letos	poprvé	v	Porta coeli.	
	 Na	 letní	 měsíce	 se	 rovněž	 chystá	
dlouho	odkládané,	ale	rovněž	očekáva-
né	 otevření letního kina	 po	 rozsáhlé	
kompletní	 rekonstrukci.	 Na	 slavnostní	
akci	se	můžete	těšit	v	polovině	srpna.
	 Nakonec	 se	 nechci	 vyhnout	 ani	
zmínce	o	změně	v	týmu	kulturní	a	me-
diální	 produkce	 Městského	 kulturního	
střediska,	který	opouští	po	třech	a	půl	
letech	Pavel Hanák.	Jeho	přínos	a	prá-
ce	si	 zaslouží	poděkování,	 což	 za	sebe	
mohu	 hodnotit	 především	 v	 otázce	 po-
doby	a	chodu	Tišnovských	novin.	Ty	do-
staly	pod	jeho	taktovkou	tvář	a	obsah,	
s	 nimiž	 sklízí	 město	 Tišnov	 ocenění	
a	 prestiž	 mezi	 nejlepšími	 radničními	
zpravodaji,	 a	 staly	 se	 oblíbeným	 re-
gionálním	 magazínem	 i	 pro	 obyvatele	
okolních	obcí.	Redakce	se	zavazuje	po-
kračovat	 v	 této	 stopě	 tak,	 aby	 čtenáři	
nalézali	 v	 každém	 čísle	 novin	 obsah,	
který	jim	zpříjemní	den,	kdy	si	stránky	
Tišnovských	novin	otevřou	a	přečtou.	
	 I	nyní	přejeme	dobré	čtení	a	příjemné	
léto.	

TIŠNOVSKÉ (KulTurNí) lÉTO
Vladimír Vecheta
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Dárek pro tišnovskou kulturu
	 Vánoce	 jsou	 sice	 ještě	 hodně	 daleko,	 ale	 už	
o	 prázdninách	 společně	 rozbalíme	 jeden	 mimo-
řádně	zajímavý	dárek.	Jedná	se	o	rekonstruovaný	
amfiteátr	letního	kina.	Stejně	jako	naše	koupali-
ště,	tak	i	celý	areál	tišnovského	„letňáku“,	který	
byl	mimochodem	před	léty	zralý	na	uzavření,	pro-
šel	několika	vývojovými	etapami.	Na	rekonstruk-
ci	interiéru	přilehlé	budovy	s	hospůdkou	Na	tera-
se	a	minipivovarem	Květnice,	vznik	lukostřelnice	
a	 bezproblémové	 etablování	 lukostřelců,	 opravu	
zevnějšku	budovy	a	terasy,	vybudování	venkovní	
učebny	nyní	navazuje	 rekonstrukce	promítací	kabiny,	hlediště	
a	 promítací	 plochy.	 Po	 dokončení	 díla	 a	 kolaudaci	 to	 budeme	
chtít	s	vámi	náležitě	oslavit,	tak	se	těšme!

Troška ekologie
	 Koncem	 června	 slavnostně	 otevřeme	 RE-USE	 centrum	
na	sběrném	dvoře.	Jedná	se	o	zbrusu	novou	halu,	kde	bude	mož-
né	odložit	věci,	které	ještě	najdou	využití.	Uleví	se	tím	celému	
systému	likvidace	odpadů.	Poté,	co	jsme	na	jaře	zdarma	vybavili	
domácnosti	ve	všech	rodinných	domech	nádobami	na	tříděný	pa-
pír	a	plast	a	zavedli	jsme	svoz	těchto	komodit	přímo	od	domů,	se	
jedná	o	další	krok	k	vylepšení	systému	nakládání	s	odpady.

Radnice je pro vás stále otevřená
	 Pokud	vás	něco	 trápí	nebo	vám	není	 jasné,	můžete	nám	na-
psat	či	zatelefonovat.	Své	názory,	postřehy,	doporučení	nám	často	
sdělujete	osobně.	Máte	také	možnost	se	k	nám	objednat	prostřed-
nictvím	rezervačního	systému	v	rámci	vyhrazených	úředních	ho-
din.	Skvěle	 funguje	mobilní	 rozhlas,	 jehož	prostřednictvím	vám	
můžeme	obratem	přinášet	důležité	zprávy.	V	dubnu	jsme	pro	vás	
spustili	nový	a	přehlednější	web	města.	To,	co	mají	orgány	města	
projednávat	a	rozhodovat,	na	něm	předem	zveřejňujeme.	V	důle-
žitých	věcech	se	ptáme	na	váš	názor	prostřednictvím	anket	či	do-
tazníků.	Jsme	tu	pro	vás	a	děkujeme	za	vaši	zpětnou	vazbu!

Co nového v dopravní infrastruktuře?
	 Ke	konci	 se	chýlí	 rekonstrukce	páteřní	komunikace	na	uli-
cích	Riegrova	a	Černohorská,	která	začala	po	loňských	prázd-
ninách.	Těší	mne,	že	jsme	omezení	s	tím	spojená	vydrželi.	Platí,	
že	 do	 konce	 srpna	 by	 měla	 být	 zprovozněná	 ul.	 Černohorská	
a	kruhový	objezd.	Následně	se	bude	dokončovat	křižovatka	nad	
náměstím.	Vše	by	mělo	být	hotovo	do	konce	října.	Ještě	chvilku	
tedy	buďme	trpěliví.	Díky	za	to!	
	 SÚS	JmK	připravuje	opravu	povrchu	krajské	silnice	od	kruho-
vého	objezdu	u	benzinky	do	centra	města,	který	již	též	není	příliš	
reprezentativní.
	 A	 naše	 zorné	 pole	 není	 zaměřené	 jen	 na	 katastr	 města.	
Proto	 jsem	rád	podpořil	představitele	některých	okolních	obcí	
v	 jednání	s	krajským	radním	Jiřím	Crhou	zodpovědným	za	ob-
last	dopravy.	Předmětem	osobního	 jednání,	které	se	začátkem	

června	uskutečnilo	na	krajském	úřadě,	byl	stav	
komunikací	 postižených	 objízdnou	 trasou.	 Jed-
nání	se	zúčastnil	i	ředitel	Správy	a	údržby	silnic	
Jihomoravského	 kraje.	 Oba	 pánové	 také	 přijali	
mé	pozvání	do	Tišnova.	V	pátek	1.	července	 je	
seznámíme	s	peticí	za	odklon	těžké	nákladní	do-
pravy	z	centra	města	a	projednáme	s	nimi	přímo	
v	terénu	několik	záležitostí,	které	nás	trápí.

Hotel Květnice by mohl opět ožít!
	 Studie	rekonstrukce	Hotelu	Květnice	 je	prv-
ním	předpokladem	pro	oprášení	zašlé	slávy	jed-

noho	z	nejvýznamnějších	objektů	na	tišnovském	náměstí	Míru.	
A	 tak	 hlásím	 –	 máme	 ji	 hotovou!	 Po	 ukončení	 dlouhodobého	
nájemního	vztahu	a	bohužel	opakovaně	neúspěšném	vypsání	zá-
měrů	na	provoz	restaurace	a	hotelu	je	jasné,	že	bez	rekonstruk-
ce	to	nepůjde.	Studii	pana	architekta	Buriana	se	obsáhle	věnuje	
část	 tohoto	vydání	TN.	Mne	 těší,	 že	se	nám	podařilo	pro	 tuto	
věc	oslovit	právě	tohoto	významného	architekta.	Budova	hotelu	
je	pro	nás	srdeční	záležitostí,	a	tak	si	jistě	zaslouží	tuto	mimo-
řádnou	pozornost.	Byť	situace	v	gastronomii	není	momentálně	
růžová,	je	třeba	udělat	vše	pro	zachování	funkce	tohoto	objektu	
do	budoucna.

A na závěr několik významných tišnovských výročí
	 Tišnovský	fotbal	oslavil	110	let	od	svého	založení.	I	přes	ne	
úplně	ideální	počasí	dorazila	spousta	diváků.	Fandili	jsme	mla-
dým	nadějím	i	starším	pánům	v	jejich	statečném	boji	proti	staré	
gardě	Zbrojovky	Brno.	Je	fajn,	že	tišnovský	fotbal	dnes	disponu-
je	areálem,	na	který	může	být	právem	pyšný.	O	dva	dny	později	
proběhla	sokolská	akademie	–	oslava	130.	výročí	založení	T.	J.	
Sokol	Tišnov.	Tleskali	jsme	375	cvičencům	v	téměř	dvou	desít-
kách	vystoupení.	Klobouk	dolů	před	všemi!	Rád	jsem	se	též	zú-
častnil	příjemných	oslav	70.	výročí	založení	ZŠ	Smíškova.	V	září	
oslaví	sto	let	od	svého	vzniku	také	tišnovský	tenis.	
	 Je	milé,	že	se	můžeme	takto	setkávat	a	slavit.	Po	měsících	
s	rouškami	a	omezeními	už	to	bylo	potřeba.

	 Příjemné	počtení	v	tomto	vydání	TN	a	přeji	pohodové	letní	dny.

CO Se děje NA rAdNICI
aneb ze starostova zápisníku

Jiří Dospíšil, starosta města
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	 Nejvýraznějším	architektonickým	prv-
kem	 tišnovského	 náměstí	 je	 bezesporu	
budova	 radnice.	 Jen	 o	 málo	 dominant-
nější	postavení	v	srdci	Tišnova	má	však	
budova	bývalého	Hotelu	Květnice,	která	
zde	stojí	již	více	než	sto	let.	
	 Vedení	 města	 Tišnova	 zvažovalo	 způ-
soby	 využití	 tohoto	 městského	 objektu,	
který	momentálně	neslouží	svému	původ-
nímu	 účelu	 –	 poskytování	 stravovacích	
a	ubytovacích	služeb.	Po	důkladném	vy-
hodnocení	různých	variant	nechalo	město	
zpracovat	studii	rekonstrukce,	jejímž	úče-
lem	bude	oživení	Hotelu	Květnice.

Hotel v průběhu let 
	 Již	před	vystavěním	současné	budovy	
se	na	jejím	místě	nacházel	objekt	slouží-
cí	podobnému	účelu	–	takzvaná	Taberna	
u	Drbalů	byla	nejstarším	tišnovským	hos-
tincem.	Sloužila	do	roku	1908,	kdy	byla	
zbourána	a	namísto	ní	zde	začala	Kontri-
bučenská	záložna	budovat	hotel.	
	 Stavba	 nynější	 budovy	 byla	 dokonče-
na	v	roce	1909.	Přízemí	domu	fungovalo	
jako	restaurace,	první	nadzemní	podlaží	
bylo	využíváno	jako	Kontribučenská	ban-
ka	a	v	patře	výše	se	nacházel	hotel.	
	 V	roce	1918	byl	dům	ve	správě	agrární	
strany,	která	jej	využívala	jako	své	sídlo.	
	 V	 letech	1927	až	1938	byl	nájemcem	
hotelu	a	restaurace	pan	Antonín	Franke,	
poté	E.	Dubanský	a	od	roku	1948	Karel	
Vachek	–	právě	v	této	budově	se	narodil	
jeho	syn	nesoucí	stejné	jméno,	významný	
český	režisér.
	 V	polovině	dvacátého	století	přestal	ob-
jekt	sloužit	jako	restaurace	a	hotel.	Stal	se	
sídlem	Komunistické	strany	Českosloven-
ska,	 Svazu	 československo-sovětského	
přátelství	 a	 dalších	 společenských	 orga-
nizací.	Zanedlouho	se	však	začala	budova	
znovu	přestavovat	tak,	aby	sloužila	svému	
původnímu	účelu.	Jako	restaurace	a	hotel	
byla	znovu	otevřena	v	roce	1959	u	příleži-
tosti	oslav	700	let	města	Tišnova.
	 Svůj	účel	si	od	této	doby	již	hotel	zacho-
val.	 Jeho	provoz	byl	ukončen	před	čtyřmi	
roky,	kdy	nájem	objektu	vypověděl	posled-
ní	provozovatel.	Dalšího	nájemce	objektu,	
který	by	zde	poskytoval	ubytovací	a	stra-
vovací	služby,	se	již	nalézt	nepodařilo.	

	 Vzhledem	 k	 současné	 migrační	 krizi	
slouží	 její	 část	 jako	 útočiště	 pro	 osoby	
prchající	před	válkou	na	Ukrajině.	

Stejná adresa, jiné jméno 
	 Dle	svého	aktuálního	využití	se	měnil	
i	samotný	název	této	 třípodlažní	budovy	
nesoucí	číslo	popisné	120.	Nejprve	nesla	
název	„Záložna“,	poté	„Agrárna“,	dále	se	
dle	příjmení	provozovatele	zařízení	nazý-
vala	 „Hotel	 Franke“,	 nyní	 objekt	 známe	
pod	 stejným	 názvem	 jako	 zřejmě	 nejvý-
znamnější	krajinný	prvek	Tišnova	–	„Ho-
tel	Květnice“.

Objekt chráněný památkáři 
	 Části	budovy	Hotelu	Květnice	jsou	pa-
mátkově	 chráněny.	 Jedná	 se	 o	 plášť	 ob-
jektu	 –	 jeho	 plastické	 výzdoby,	 štukové	
motivy,	 figurální	 reliéfy,	 parapetní	 výpl-
ně,	 štíty,	 vikýře,	kovářské	a	klempířské	
detaily.	 Dále	 secesní	 kované	 zábradlí	
s	květinovými	vzory	a	kamennými	scho-
dišťovými	stupni.	Zmíněné	prvky	lze	tedy	
rekonstruovat	pouze	se	svolením	památ-
kového	ústavu,	a	to	tak,	aby	budova	ne-
přišla	o	své	specifické	kouzlo.	

Studie Hotelu Květnice 
	 Účelem	rekonstrukce	tohoto	památkově	
chráněného	objektu	je	obnovit	provoz	této	
významné	společenské	stavby	na	hlavním	
tišnovském	 náměstí	 a	 vytvořit	 podmínky	
pro	její	nové	uplatnění	v	životě	města.
	 Zpracovatelem	 studie	 rekonstrukce	
objektu	je	Ing.	arch.	Aleš	Burian	z	reno-
mované	 Architektonické	 kanceláře	 BU-
RIAN-KŘIVINKA	(BRK).	
	 Část	 prvního	 podzemního	 podlaží	
v	 současné	 chvíli	 funguje	 jako	 turistic-
ké	informační	centrum	a	veřejné	toalety.	
Tato	 část	 byla	 v	 nedávné	 době	 zrekon-
struována	a	její	podobu	i	účel	je	plánová-
no	zachovat	i	nadále.
	 Další	část	suterénu	má	dle	studie	slou-
žit	 jako	zázemí	gastro	provozu,	který	se	
má	nacházet	o	patro	výše.	Budou	zde	tedy	
zřízeny	sklady,	přípravny	či	šatny	perso-
nálu	a	další	technické	zázemí	budovy.
	 V	prvním	nadzemním	podlaží	je	v	levé	
části	 objektu	 navržena	 kavárna,	 restau-
race	a	salonek,	k	těmto	prostorům	přilé-

PrACujeme NA OžIVeNí HOTelu KVěTNICe
Studie rekonStrukce dokončena

Kristýna Pekařová, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Historické záběry Hotelu Květnice.
Foto: František Wágner
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há	také	kuchyně	a	prostor	pro	administ-
rativní	záležitosti	provozu.
Prostory	bývalé	vinárny,	které	se	nachá-
zí	 po	 levé	 straně	 při	 vstupu	 do	 hotelu,	
je	 plánováno	 upravit	 na	 prostor	 se	 sa-
mostatným	 vchodem	 z	 náměstí	 sloužící	
ke	komerčnímu	pronájmu.	Tišnovské	ná-
městí	by	se	tak	v	budoucnu	mohlo	rozrůst	
o	nabídku	nových	produktů	či	služeb.
	 Jedním	 z	 hlavních	 přínosů	 studie	 je	
vytvoření	pasáže,	která	umožní	průchod	
z	náměstí	do	ulice	Dvořáčkova.	Na	dvoře	
je	 plánováno	 vytvoření	 zahrádky,	 která,	
zejména	v	letních	měsících,	poskytne	zá-
kazníkům	možnost	venkovního	posezení.	
	 V	druhém	podlaží	by	měly	být	dle	studie	
vybudovány	 kancelářské	 prostory.	 Jednat	
by	 se	 mělo	 celkem	 o	 dvanáct	 kanceláří,	

patro	bude	také	poskytovat	další	potřebné	
zázemí	 pro	 místnosti	 tohoto	 určení,	 jako	
jsou	toalety	či	čajová	kuchyňka.	
	 Třetí	 podlaží	 je	 pak	 věnováno	 ubyto-
vání	 –	 nacházet	 by	 se	 zde	 mělo	 celkem	
dvanáct	pokojů.	
	 V	 rámci	 studie	 je	 také	navrhnuto	 vy-
bourání	přístaveb	ve	dvorním	traktu,	kte-
ré	vznikly	v	minulých	dobách	a	nechval-
ně	ovlivnily	vzhled	i	funkčnost	hotelu.

Rozhovor s architektem 
Ing. arch. Aleš Burian o rekonstrukci 
Hotelu Květnice

Město Tišnov se na Vás obrátilo s nabíd-
kou spolupráce na přípravě rekonstruk-

ce Hotelu Květnice. Co Vás přimělo tuto 
nabídku přijmout? Představuje rekon-
strukce velké víceúčelové budovy výzvu 
i pro renomovaného architekta s vašimi 
zkušenostmi?
Tišnov	 znám	 docela	 dobře.	 Kousek	 nad	
Tišnovem	 máme	 chalupu,	 a	 tak	 jsme	
častými	 návštěvníky	 zdejších	 sobotních	
trhů.	 A	 hlavní	 tišnovské	 náměstí	 si	 bez	
Květnice	 nedovedu	 představit.	 Potěšilo	
mě,	když	město	opravilo	fasádu.
Když	jsme	dostali	nabídku	na	zpracování	
studie	rekonstrukce,	nejdřív	jsem	se	se-
šel	 s	 panem	 starostou.	 Potřeboval	 jsem	
se	 dozvědět	 víc	 o	 záměru	 města.	 Z	 dis-
kuze	 s	 panem	 starostou	 jsem	 pochopil,	
že	město	velmi	tíží	současný	stav	hotelu	
a	 rekonstrukce	 patří	 k	 jeho	 prioritám.	

Studie rekonstrukce Hotelu Květnice – druhé a třetí nadzemní patro. Architektonická kancelář BRK.

Studie rekonstrukce Hotelu Květnice – první podzemní patro a první nadzemní patro. 
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Pak	už	nebylo	proč	váhat.	A	nebylo	dů-
ležité,	jak	velká	je	to	stavba.	Lákala	mě	
její	historie	i	výsadní	postavení	v	urbanis-
tické	struktuře	historického	jádra	města.

Je pro Vás při Vaší práci důležitá histo-
rie budovy? Berete na ni při plánování 
zřetel? 
Byli	bychom	špatní	architekti,	kdyby	nás	
historie	nezajímala.	A	v	případě	Květnice	
se	jedná	o	historii	velmi	bohatou	a	její	zna-
lost	nám	pomáhá	pochopit	celou	stavbu.

Do jaké míry ovlivnil Vaši práci na stu-
dii Hotelu Květnice fakt, že se jedná 
o památkově chráněnou budovu?
Myslím,	 že	 slušně	 bychom	 se	 měli	 cho-
vat	ke	každé	stavbě.	Bohužel	dnes	často	
mizí	cenné	stavby	jenom	proto,	že	nejsou	
památkově	chráněny.	Jako	bychom	ztratili	

cit	pro	uměřenost	a	krásu	a	bez	„papíru“	
nedokázali	rozpoznat	opravdovou	kvalitu.
To	ale	není	případ	Květnice.	Jsme	připra-
veni	diskutovat	s	pracovníky	památkové	
péče	a	nacházet	řešení	prospěšná	pro	její	
budoucí	podobu	i	provoz.

Jsou hotely a restaurace to, na čem ob-
vykle pracujete, nebo je tento typ budov 
ve Vaší práci spíše neobvyklý? Existu-
je nějaká budova, jíž jste se při tvorbě 
studie Hotelu Květnice inspiroval? 
Nejsme	specialisty	na	hotely	a	 restaura-
ce,	ale	taky	se	jim	nevyhýbáme.	V	součas-

nosti	navrhujeme	menší	penzion	v	centru	
Litomyšle.
Dobrých	 příkladů	 spojení	 starého	 s	 no-
vým	 je	 celá	 řada.	 U	 nás	 i	 ve	 světě.	
Na	těchto	příkladech	se	chceme	inspiro-
vat.	Nejde	o	jednu	jedinou	stavbu.

Součástí budovy Hotelu Květnice je i Tu-
ristické informační centrum Tišnov, kte-
ré bylo zrekonstruováno nedávno a není 
tedy zahrnuto do plánované rekonstruk-
ce. Jak tento fakt hodnotíte?
Skutečnost,	že	budova	je	uzavřená	a	přesto	
jedna	její	část	funguje,	mi	přijde	výborná.
Někdo	budovu	užívá	a	stará	se	o	ni.	To	je	

vždycky	 dobře.	 Pro	 návrh	 by	 to	 nemělo	
představovat	výraznější	omezení.

Co mají Tišnováci od rekonstrukce oče-
kávat? Jaké příležitosti rekonstrukce 
skýtá?
Především	 dobře	 fungující	 stavbu,	 kde	
ubytujete	hosty,	kteří	do	města	přijíždě-
jí,	 kam	zajdete	na	dobrý	 oběd	 či	 večeři,	
kde	si	můžete	pronajmout	kancelář;	dům,	
kterým	si	 zkrátíte	cestu	mezi	náměstím	
a	Dvořáčkovou	ulicí,	dům,	který	žije	celý	
den.	 Dnes	 se	 tomu	 nepěkně	 říká	 poly-
funkční	dům.	Vidíte	a	Tišnov	má	takovou	
moderní	stavbu	už	víc	jak	sto	let.	Myslím,	
že	to	není	málo.

	 Rekonstrukce	 velkého	 víceúčelové-
ho	objektu	 je	časově	 i	 finančně	náročný	
projekt.	Vzhledem	k	faktu,	že	je	obnovení	
Hotelu	Květnice	aktuálně	ve	fázi	studie,	
lze	 jen	 stěží	 určit,	 jak	 dlouhá	 doba	 nás	
od	prvního	poledního	menu,	které	si	v	ho-
telu	na	tišnovském	náměstí	vychutnáme,	
dělí.	Věříme	však,	že	se	s	projektem	rádi	
seznámíte	a	budete	se,	stejně	jako	my,	tě-
šit	na	výsledek.	

Radnice infoRmuje

Studie rekonstrukce Hotelu Květnice. Architektonická kancelář BRK.
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PodPora Pracovních návyků
u oSob ze Sociálně vyloučených SkuPin
	 Od	 měsíce	 května	 organizuje	 město	 Tišnov	 ve	 spolupráci	
s	Oblastní	charitou	Tišnov	úklid	našeho	města	lidmi	ze	sociálně	
vyloučených	skupin.	Akce	probíhá	každý	čtvrtek	od	10	do	12	
hodin,	 kdy	 je	 prováděn	 sběr	 odpadků	 na	 lokalitách	 určených	
městem.	 Za	 odvedenou	 práci	 pracovníci	 dostanou	 stravenku,	
za	kterou	si	mohou	zakoupit	potraviny	či	nealkoholické	nápoje.	
Věříme,	že	tato	akce	pomůže	lidem	k	rozvoji	pracovních	návyků	
a	přispěje	k	pořádku	v	našem	Tišnově.	

Petice za odklon těžké nákladní doPravy
z centra měSta tišnova 
	 Dne	26.	5.	2022	spustilo	město	petici	za	odklon	těžké	náklad-
ní	dopravy	z	centra	města	Tišnova,	kterou	bylo	možné	podepsat	
až	do	10.	června.	Podařilo	se	nasbírat	krásných	1	096	podpisů.	
Na	 začátku	 letních	 prázdnin	 bude	 petice	 předána	 zástupcům	
Jihomoravského	 kraje	 a	 město	 bude	 pokračovat	 v	 jednáních	
pro	řešení	tohoto	problému.	Děkujeme	všem,	kteří	se	rozhodli	
petici	podpořit!		

hurá na kouPaliště!
	 V	pátek	11.	června	otevřelo	své	brány	tišnovské	koupaliště.	
Abyste	si	mohli	dostatečně	užít	vodních	radovánek,	prodloužili	
jsme	otevírací	dobu	v	pátek	a	sobotu	do	21.00	hod.	Ceny	vstup-
ného	však	zůstávají	stejné	jako	v	loňském	roce.
	 Další	 změnou	 v	 provozu	 koupaliště	 pro	 rok	 2022	 je	 nový	
provozovatel	místního	bufetu.	Před	zahájením	sezony	proběhla	
rekonstrukce	plavčíkárny	a	sociálního	zařízení	pro	zaměstnan-
ce.	Pořízeno	bylo	mulčovací	zařízení	a	na	betonovou	plochu	byl	
umístěn	party	stan,	který	bude	sloužit	zákazníkům	občerstvení.	
V	průběhu	 léta	 budou	na	koupališti	 zavedeny	 vratné	kelímky,	
namísto	jednorázových.	

Provozní doba koupaliště:
		 •	pondělí–čtvrtek	 9.00–20.00
	 •	pátek–sobota	 9.00–21.00
	 •	neděle	 9.00–20.00

	 Návštěvní	řád,	provozní	řád	a	ceník	naleznete	na	webu	města.	
Sledovat	zde	také	můžete	aktuální	teploty	vzduchu	i	vody.

podzimní volby do zastupitelstva
a Senátu Se blíží
	 Rádi	bychom	informovali	zájemce	o	členství	v	okrskových	vo-
lebních	komisích	(dále	jen	„OVK“)	pro	volby	do	Zastupitelstva	
města	Tišnova	a	do	volebního	obvodu	č.	55	Brno-město	Sená-
tu	Parlamentu	České	republiky,	které	se	budou	konat	ve	dnech	
23.	září a 24. září 2022,	nebude-li	senátor	do	volebního	ob-
vodu	 č.	 55	 zvolen	 v	1.	 kole	 voleb,	 uskuteční	 se	2.	 kolo	 voleb	
v	 termínu	30. září a 1. října 2022,	 o	možnosti	předběžného	
přihlášení	na	www.tisnov.cz		Volby		Okrskové	volební	komi-
se		Přihláška	pro	zájemce	o	členství	v	OVK	v	Tišnově.	

	 Podání	 přihlášky	prostřednictvím	elektronického	dotazníku	
neznamená	automatické	zařazení	do	OVK,	neboť	dle	příslušných	
volebních	zákonů	musí	být	při	obsazování	míst	v	OVK	v	první	
řadě	 zohledněny	 delegační	 listiny	 k	 tomu	 oprávněných	 voleb-
ních	stran.	V	případě,	že	budete	do	některé	OVK	zařazeni,	bude-
te	o	tom	ze	strany	Městského	úřadu	Tišnov	včas	informováni.

Kdo může být členem OVK? 
Členem	okrskové	volební	komise	v	Tišnově	může	být:
	 •		státní	občan	ČR,	který	je	přihlášen	k	trvalému	pobytu	v	kte-

rékoliv	obci	na	území	ČR	nebo	
	 •		státní	občan	 jiného	státu,	 jemuž	právo	volit	přiznává	me-

zinárodní	úmluva,	kterou	je	ČR	vázána	a	která	byla	vyhlá-
šena	 ve	 Sbírce	 mezinárodních	 smluv	 (tj.	 dle	 „Přístupové	
smlouvy“	státní	občané	členských	zemí	EU),	který	 je	při-
hlášen	k	trvalému	nebo	přechodnému	pobytu	v	kterékoliv	
obci	na	území	ČR	(a	to	i	když	podle	ust.	§	28	odst.	1	zák.	
o	volbách	do	ZO	nepožádal	o	zápis	do	dodatku	stálého	se-
znamu	 voličů),	 který	 alespoň	 v	 den	 složení	 slibu	 dosáhl	
věku	nejméně	18	let,	u	něhož	nenastala	překážka	výkonu	
volebního	práva	(tj.	výkon	trestu	odnětí	svobody,	omezení	
svéprávnosti	k	výkonu	volebního	práva,	zákonem	stanove-
né	omezení	osobní	svobody	z	důvodu	ochrany	zdraví	 lidu,	
služba	vojáka	z	povolání/nebo	v	záloze	v	zahraničí)	a	který	
není	kandidátem	pro	volby	do	Zastupitelstva	města	Tišnova	
a	není	kandidátem	do	Senátu	Parlamentu	České	republiky.

Jaká je odměna za práci člena OVK

Stravné	v	podobě	1	ks	stravenky	v	hodnotě	99	Kč/den.

	 Členové	OVK	jsou	povinni	zúčastnit	se	všech	zasedání	komi-
se	a	být	přítomni	po	celou	dobu	hlasování	a	sčítání	po	oba	dny	
voleb,	případně	pro	obě	kola	voleb.	Předseda	a	místopředseda	
OVK	jsou	povinni	zúčastnit	se	školení	k	volbám.
	 Jedná	se	o	práci	vhodnou	pro	studenty	či	maminky	na	rodi-
čovské	dovolené.	
	 Další	 informace	k	 volbám	do	 Zastupitelstva	 města	Tišnova	
a	 do	 Senátu	 Parlamentu	 České	 republiky	 naleznete	 na	 www.
mvcr.cz		VOLBY	a	také	na	www.tisnov.cz		Volby.
Případné	dotazy	zašlete	na	e-mail	dagmar.dvorakova@tisnov.cz	
nebo	volejte	tel.	549	439	774.	

AKTuálNě z měSTA
Kristýna Pekařová, Dagmar Dvořáková

okrsková	
volební	komise

volby	do	zastupi-
telstev	obcí

a	1.	kolo	voleb	
do	Senátu

23.–24.	9.	2022

2.	kolo	voleb	
do	Senátu

30.	9.
až

1.	10.	2022

celkem

Předseda 2	600	Kč 1	000	Kč 3	600	Kč

Místopředseda 2	500	Kč 1	000	Kč 3	500	Kč

Člen 2	200	Kč 700	Kč 2	900	Kč
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Dagmar Dvořáková, tajemnice
Komise pro občanské záležitosti 

Rady města Tišnova

květen

Dovolujeme si Vám představit 
občany města Tišnova, kteří oslavili 

svá životní jubilea: 

80 let 
Josef Blaťák
Jiří Mouka

Miroslav Loub
Stanislava Siglová

Jana Juříčková

85 let 
Anna Fruhwirtová
Libuše Novotná
Antonín Horáček

90 let
Anna Hadravová
Eva Temlíková

91 let
Jitka Vitulová

Oslavencům přejeme vše nejlepší, 
hodně štěstí, zdraví, dobré

nálady a optimismu.

Blahopřejeme

	 Vážení	čtenáři,	přispěvatelé	a	inzerenti	
Tišnovských	 novin,	 počínaje	 zářijovým 
číslem 2022 dojde k úpravě edičního 
plánu Tišnovských novin.	Proti	původní-
mu	plánu	se	posunou	jednotlivá	čísla	tak,	

že	 budou	vždy	 vycházet	na	 začátku	kon-
krétního	měsíce.	Níže	přikládáme	přehled-
nou	 tabulku	s	 termíny	uzávěrek	 i	 vydání	
jednotlivých	čísel.

	 Na	 základě	 rozhodnutí	 Rady	 měs-
ta	 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,	kte-
ré	vyjde	1.	9.	2022.	Připravené	podklady	
musejí	 odpovídat	 technickým	 paramet-
rům	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@kul-
turatisnov.cz.
	 Jiná	 prezentace	 kandidujících	 subjek-
tů	v	uvedeném	čísle	nebude	dle	Statutu	
Tišnovských	novin	možná!

ÚPrAVA edIčNíHO PláNu
TIŠNOVSKýCH NOVIN 2022

Komise pro komunikaci a média

PředVOleBNí PrOPAgACe
Subjektů kandidujících

do místní samosprávy 2022
Kristýna Pekařová, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Číslo
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.	

Dagmar Dvořáková, tajemnice Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova

vítání nových občánků města Tišnova
 27. května 2022 byly slavnostně přivítány tyto děti narozené v I. čtvrtletí roku 2022

Sebastian Juříček – první občánek města Tišnova v roce 2022, Natálie Maříková, Kryštof Matoušek, Hana Kožíková,
Barbora Sedláková, Violeta Kozarová, Jakub Vašek, Anna Vašková, Kristián Balák, Marika Tomšíková, Ema Kotoučková,
Jan Halamík, Lukáš Lipovský, Nela Tobiaszová, Štěpánka Šikolová, Michaela Masaříková

Dětem i jejich rodičům přejeme krásný a spokojený život ve městě Tišnově. Další slavnostní obřady Vítání občánků proběhnou na podzim 
2022 (rodičům dětí budou v dostatečném časovém předstihu zaslány pozvánky).
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Radnice infoRmuje

	 Na	konci	září	2020	jsme	v	Tišnovských	
novinách	 psali	 o	 historii	 Letního	 kina	
v	 Tišnově	 a	 o	 projektu	 na	 jeho	 rekon-
strukci.	V	té	době	bylo	v	plném	proudu	vý-
běrové	řízení	na	zhotovitele	a	věřili	jsme,	
že	se	staronového	 letního	kina	dočkáme	
v	 červnu	 roku	 2021.	 Bohužel	 se	 práce	
na	 rekonstrukci	 protáhly,	 nejdříve	 díky	
změně	 dodavatele,	 poté	 díky	 drobným	
úpravám	 projektu	 pro	 lepší	 uživatelský	
komfort	a	následně	i	z	důvodů	ztížených	
podmínek	v	dodávkách	stavebních	mate-
riálů.	V	současnosti	jde	stavba	do	finiše,	
a	pokud	nedojde	k	dalším	nepředvídatel-
ným	 okolnostem,	 tak	 zrekonstruované	
Letní	kino	v	Tišnově	otevře	divákům	své	
brány	na	začátku	srpna	letošního	roku.	Je	
důležité	zdůraznit,	že	se	jedná	o	I.	etapu	
rekonstrukce	areálu	letního	kina,	které	se	
týká	 promítací	 kabiny,	 hlediště	 amfiteá-
tru	a	promítací	stěny.	Další	části	areálu,	
kam	 patří	 mimo	 jiné	 toalety	 pro	 diváky,	
zázemí	pro	umělce,	skladové	prostory	či	
řešení	zatravněných	ploch	před	restaura-
cí	Terasa,	se	dočkají	revitalizace	později,	
až	po	vypracování	architektonické	studie	
a	 projektu	 a	 v	 závislosti	 na	 možnostech	
městské	pokladny.

Co se změnilo
	 Oproti	původnímu	amfiteátru	se	změ-
nilo	 pět	 nejdůležitějších	 věcí.	 První	 je	
promítací	kabina.	Původní	 objekt	musel	

jít	 díky	 dezolátnímu	 stavu	 k	 zemi	 a	 na-
hradila	 jej	 nová	 budova.	 Současná	 pro-
mítací	kabina	je	dvoupatrová	a	inspirací	
pro	ni	byl	objekt	z	chorvatského	Zagrebu.	
Promítat	se	bude	v	digitální	kvalitě	z	hor-
ní	části.	V	přízemí	je	kromě	technického	
zázemí	 umístěn	 venkovní	 bar,	 který	 je	
krytý	převislou	střechou.
	 Druhou	věcí	je	hlediště	pro	diváky,	to	pů-
vodní	mělo	25	řad,	a	pokud	by	v	něm	seděli	
lidé	v	šedesáticentimetrových	rozestupech,	
mělo	 by	kapacitu	770	míst.	Lavičky	měly	
kovové	 základny	 a	 na	 nich	 byla	 smrková	
prkna.	 Nové	 hlediště	 21	 plnohodnotných	
řad	s	lavičkami	s	opěrou	zad	a	jedna	řada	
bez	opěry.	Celková	kapacita	je	564	míst.	La-
vičky	jsou	z	akátového	dřeva.	Ve	dvou	tře-
tinách	hlediště	je	umístěna	plocha	pro	po-
stavení	stanu	pro	zvukaře	pro	případ,	že	se	
v	amfiteátru	bude	odehrávat	velký	koncert.	
Před	první	řadou	jsou	místa	pro	vozíčkáře.
	 Mezi	 hledištěm	 a	 promítací	 stěnou	
je	 rovná	 plocha	 o	 hloubce	 15,5	 metru	
se	 sklonem	 dvě	 procenta,	 takový	 sklon	
je	 okem	 nepostřehnutelný,	 ale	 umožní	
bezproblémový	odtok	dešťových	vod.	Pů-
vodní	zděné	pódium,	které	mělo	nepravi-
delný	 tvar	do	oblouku,	bylo	odstraněno.	
Tato	plocha	bude	využívána	pro	koncerty	
jednak	 jako	 místo	 pro	 stojící	 návštěvní-
ky	a	zadruhé	jako	prostor	pro	postavení	
zastřešeného	 demontovatelného	 pódia.	
Zastřešené	pódium	bude	možné	postavit	

ve	třech	různých	variantách,	které	budou	
určeny	pro	různé	velikosti	vystupujících	
souborů.	Nejmenší	bude	mít	rozměr	6	×	8	
metrů	a	největší	8	×	12	metrů.
	 Promítací	 stěna	 doznala	 výrazné	 změ-
ny.	 Původní	 nosná	 konstrukce	 promítací	
plochy	 byla	 vyhotovena	 ze	 silnostěnných	
trubek,	které	pamatovaly	dobu	uranových	
dolů	v	Rožínce	a	záměrem	bylo	 je	zacho-
vat	 jako	 historický	 odkaz.	 Stěna	 měla	
parabolický	 půdorys	 a	 promítací	 plocha	
byla	ze	zaomítaných	desek.	Ukázalo	se,	že	
původní	 nosná	 konstrukce	 nemá	 kvalitní	
základy,	 a	 tak	bylo	nutné	udělat	 pilotáže	
a	konstrukce	byla	doplněna	o	vzpěry,	aby	
získala	větší	 tuhost.	Původní	obloukovitý	
tvar	promítací	plochy	nahradila	nová	kon-
strukce,	 která	 je	 rovná	 a	 odpovídá	 dneš-
ním	promítacím	standardům.	V	původním	
projektu	měla	být	promítací	plocha	řešena	
z	 cementem	 pojených	 desek	 kotvených	
na	hliníkový	rošt,	připevněný	k	nosné	oce-
lové	konstrukci.	S	ohledem	na	požadavek	
dlouhé	 životnosti	 a	 snadné	 údržby	 bylo	
zvoleno	 bezpečnější	 řešení.	 Samonosná	
zděná	konstrukce,	stabilizovaná	ztužující-
mi	věnci,	která	je	z	obou	stran	zateplená.	
Finální	povrchovou	vrstvu	tvoří	 jemná	si-
likonová	pastovitá	omítka	doplněná	o	sili-
konový	fasádní	nátěr.	Promítací	plocha	je	
natřena	nátěrem,	který	by	měl	co	nejlépe	
odrážet	promítaný	obraz.	Promítací	plocha	
bude	mít	šířku	16	metrů	a	poskytne	tak	di-
vákům	dostatečný	komfort.
	 Pátou	 a	 velmi	 důležitou	 změnou	 je	
ozvučovací	systém,	dodaný	renomovanou	
firmou,	která	se	mimo	jiné	stará	i	o	naše	
Kino	 Svratka	 nebo	 zajišťuje	 servis	 pro	
Mezinárodní	 filmový	 festival	v	Karlových	
Varech.	Systém	odpovídá	standardům	DCI	
(Digital	 Cinema	 System),	 takže	 si	 oproti	
minulosti	budete	moci	vychutnat	i	premié-
rové	 filmy.	 O	 celkový	 zvukový	 dojem	 se	
postarají	 tři	 čelní	 reproduktory	umístěné	
v	 horní	 části	 plátna,	 dva	 basové	 repro-
duktory	umístěné	na	středu	spodní	 části	
plátna	 a	 osm	 ambientních,	 nebo	 chcete-
-li	 efektových	 reproduktorů,	 umístěných	
po	stranách	a	zezadu	hlediště.	O	distribu-
ci	zvuku	se	postarají	výkonné	zesilovače,	
proto	 abyste	 co	 nejlépe	 slyšeli	 a	 hlavně	
rozuměli	slovům	 i	zvukům.	Tím,	že	bude	
zvuk	distribuován	rovnoměrně,	nebude	se	
rozléhat	do	okolní	zástavby	a	pro	komfort	

leTNí KINO V NOVÉm HáVu
Pavel Hanák

Nová podoba letního kina po rekonstrukci.
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obyvatel	 v	 okolí	 je	 celý	 systém	 doplněn	
o	tzv.	limitér	zvuku,	který	se	postará	o	to,	
aby	zvuky	ve	vysokých	špičkách	frekvencí	
nepřešly	přes	definovanou	mez.

Od srpna se areál otevře návštěvníkům
	 Předpokládaný	termín	dokončení	sta-
vebních	prací	je	konec	června,	poté	bude	
následovat	kolaudační	proces.	Současně	
se	bude	v	průběhu	července	areál	osazo-
vat	zvukovou	aparaturou	a	bude	se	vyba-
vovat	provozní	 zázemí.	Stejně	 tak	dojde	
k	 montáži	 prvků	 pro	 zastřešení	 pódia.	
Pokud	do	dokončovacích	prací	nezasáh-
ne	žádná	nečekaná	událost,	tak	se	diváci	
mohou	 těšit	 na	 první	 filmové	 projekce	
od	poloviny	letošních	prázdnin.
	 Promítat	 se	 bude	 pomocí	 zapůjčené	
promítačky,	která	se	v	té	době	vrátí	z	Me-
zinárodního	 filmového	 festivalu	v	Karlo-
vých	 Varech.	 Promítačka	 se	 bude	 vždy	
na	 letní	 sezónu	 půjčovat,	 protože	 její	
zakoupení	přesahuje	dva	miliony	korun,	
a	to	by	vzhledem	k	její	roční	využitelnosti	
nebylo	smysluplné.
	 První	 velká	 zatěžkávací	 zkouška	 pro-
běhne	v	neděli	14.	srpna,	kdy	se	v	novém	
amfiteátru	představí	hned	dvě	výjimečné	
osobnosti	 slovenské	 hudby	 v	 zajímavém	
dvojkoncertu.	Nejdříve	to	bude	v	18.00	hod.	
šansoniérka	 Szidi	 Tobias	 a	 v	 20.30	 hod.	
legendární	 Richard	 Müller.	 Otestuje	 se	

největší	zastřešení	12	×	8	metrů,	a	kromě	
sedících	diváků	bude	prostor	před	pódiem	
pro	pomyslný	kotel.

Konec dobrý, všechno dobré
	 Celá	akce	byla	organizačně	velmi	ná-
ročná	 a	 potýkala	 se	 s	 mnoha	 úskalími,	
tak	 jak	 to	 bývá	 při	 rekonstrukcích,	 kdy	
se	některé	věci	nedají	předem	předpoklá-
dat.	Výsledkem	 je	 pěkné	místo	pro	kul-
turu,	 které	 nebude	 sloužit	 jen	 filmovým	

fandům,	ale	i	posluchačům	dobré	muziky.	
Samozřejmě	že	se	v	průběhu	akce	musela	
hledat	různá	kompromisní	řešení,	ale	to	
už	k	takto	náročným	akcím	patří.
	 Areál	 byl	 budován	 se	 záměrem,	 aby	
použité	 technologie	a	materiály	měly	co	
nejdelší	životnost	a	aby	zrekonstruované	
letní	kino	vydrželo	minimálně	dalších	pa-
desát	let,	podobně	jako	to	původní.	Před-
pokládaná	hodnota	zakázky	na	stavební	
práce	v	r.	2020	byla	20	mil.	Kč.	Vzhledem	
k	 tomu,	 že	 se	při	 akci	 samotné	objevily	
skutečnosti,	které	nebylo	možné	předem	
odhadnout	(úpravy	projektu	pro	lepší	uži-
vatelský	komfort,	nárůst	cen	stavebního	
materiálu	 a	 prací	 v	 souvislosti	 s	 nedo-
statkem	pracovníků,	způsobeného	váleč-
ným	konfliktem	na	Ukrajině),	se	náklady	
na	stavební	práce	zvýšily	na	cca	26	mil.
	 Pro	 Karla	 Součka,	 který	 nad	 akcí	
od	 samého	 začátku	 držel	 ochrannou	
ruku,	 je	 to	 naplnění	 jeho	 snu	 o	 novém	
letním	 kině,	 které	 naváže	 na	 dobu,	 kdy	
do	areálu	chodil	v	mládí	za	tatínkem,	kte-
rý	zde	svého	času	působil	jako	promítač,	
a	 jak	 sám	 říká:	 „Věřím,	 že	 Tišnovákům	
přinese	nové	letní	kino	radost	a	potěšení,	
i	přes	obtíže,	kterými	jsme	museli	projít,	
je	celkový	pohled	na	akci	pozitivní	a	úče-
lu	bylo	dosaženo	v	míře	nemalé.“

Foto: Pavel Hanák

	 Rok	se	s	rokem	sešel,	letní	prázdniny	se	blíží	a	s	nimi	i	tra-
diční	prázdninová	soutěž	pro	malé	i	velké	cyklisty	s	názvem	Tiš-
novská cyklovýzva.	Letos	se	chystá	již	3.	ročník	této	soutěže.	
A	stejně	jako	v	minulých	ročnících,	tak	i	letos	bude	tato	soutěž	
časově	ohraničena	trváním	letních	prázdnin;	začne	tedy	1. čer-
vence a skončí 31. srpna.	 Připraveno	 bude	 obvyklých	 osm	
okruhů	rozdílné	délky	a	obtížnosti,	aby	si	na	své	přišli	oprav-
du	všichni	účastníci	a	okruhy	bavily	celou	rodinu.	Jedna	hlavní	
cena	v	hodnotě	5	tis.	Kč	a	další	neméně	zajímavé	ceny	budou	
čekat	na	všechny,	kdo	se	do	této	cyklovýzvy	pustí.
	 Je	pravda,	že	ač	se	okolo	Tišnova	skrývá	mnoho	zapadlých	
neznačených	cest	a	cestiček,	tak	mnohé	z	nich	se	již	v	Tišnov-
ské	cyklovýzvě	objevily	a	vymýšlet	nové	okruhy	v	rozumné	vzdá-
lenosti	od	Tišnova	s	přijatelnou	obtížností	je	stále	těžší.	I	přesto	
ještě	 nějaká	 ta	 místa	 nedotčená	 předchozími	 ročníky	 zůstala,	
takže	 snad	 i	 letos	 se	 vám	 podaří	 objevit	 cesty	 a	 místa,	 která	
vaší	pozornosti	doposud	unikala.	Samozřejmostí	bude	mix	zna-
čených	 a	 zpevněných	 cyklotras	 s	 neznačenými	 cestami	 různé	
kvality,	a	snad	i	nějaké	to	„zelené	peklo“	se	najde.

	 Nebojte	 se	 tedy	nic,	 dejte	do	pucu	svá	kola,	koloběžky	či	 jiné	
vehikly,	a	1.	července	buďte	připraveni	vyrazit	za	krásami	Tišnova	
a	okolí!	Více	najdete	na	adrese	https://cyklovyzva.tisnov.cz.

Radnice infoRmuje

TIŠNOVSKá CYKlOVýzVA, 3. rOčNíK 
Ondřej Kroutil

Stanoviště Tišnovské cyklovýzvy. Foto: Vladimír Vecheta

Nová podoba letního kina po rekonstrukci.
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	 Ve	středu	27.	6.	se	poprvé	otevřou	dveře	nového	RE-USE	cen-
tra	 na	 sběrném	 dvoře	 v	 Tišnově.	 Jak	 jsme	 Vás	 již	 informovali	
v	minulém	čísle,	zkratka	RE-USE	je	z	anglického	jazyka	a	nej-
častěji	bývá	překládána	 jako	znovuvyužití.	Zaběhlou	alternati-
vu	v	 českém	 jazyce	 tedy	 zatím	nemáme,	 vyslovujeme	 „ri-jůz“.	
Zkrátka	zde	můžeme	odložit	věci,	které	stále	slouží	svému	úče-
lu,	ale	z	nějakého	důvodu	se	nám	již	nehodí,	nelíbí	se	nám	nebo	
jsme	sami	pro	ně	ztratili	využití.
	 Město	Tišnov	se	 tak	zařadí	mezi	další	města	a	obce,	které	
podporují	 cirkulární	 ekonomiku.	 Určitě	 jste	 sami	 při	 uklízení	
půdy,	komory	či	garáže	narazili	na	„poklad“,	který	jste	si	v	dobré	
víře	schovali	na	takzvané	„někdy	příště	se	bude	hodit“.	Aktuál-
ně	máte	možnost	 stále	 funkční,	 ačkoliv	 doma	 již	 nevyužívané	
věci	odnést	na	sběrný	dvůr	do	tišnovského	RE-USE	centra.	Zba-
víte	se	špatného	pocitu,	že	je	škoda	to	vyhodit,	uvolníte	místo	
doma	a	zároveň	prospějete	životnímu	prostředí	prodloužením	ži-
votnosti	přineseného	předmětu.	V	neposlední	řadě	pak	uděláte	
radost	novému	majiteli.
	 Naším	cílem	spuštěného	projektu	je	zvýšit	podíl	znovu	využi-
telných	odpadů,	prodloužit	životní	cykly	výrobků,	tím	se	vyhnout	

zátěži	spojené	s	likvidací	a	předcházet	tak	plýtvání	s	materiály	
a	přírodními	zdroji.
	 Do	centra	bude	možné	přinést	nebo	odnést	hračky	(deskové	
hry,	skládačky,	stavebnice),	knihy,	věci	do	domácnosti	(kuchyň-
ské	nádobí,	kuchyňské	vybavení,	dekorace	do	domácnosti,	CD,	
DVD,	kufry	ad.),	sportovní	potřeby,	náčiní,	kola,	koloběžky,	lyže,	
hudební	nástroje,	zahradnické	potřeby,	řemeslné	nářadí,	mecha-
nické	 domácí	 spotřebiče,	 drobné	 umělecké	 předměty	 (obrazy,	
vázy,	hodiny	ad.),	nábytek,	kočárky,	zahradní	dekorace	(sochy,	
květináče,	...).	Věci,	prosím,	noste	čisté	a	funkční.
	 Nelze	 zde	 odkládat	 oblečení	 a	 elektroniku,	 ať	 již	 z	 hygie-
nických	 nebo	 bezpečnostních	 důvodů.	 Na	 tyto	 položky	 máme	
na	 městě	 speciální	 kontejnery	 nebo	 je	 lze	 uložit	 na	 sběrném	
dvoře.	 Dále	 sem	 nepatří	 ani	 běžný	 stavební	 materiál,	 zvířata,	
rostliny	či	potraviny.
	 Odložení	 věcí	 do	 RE-USE	 nelze	 nárokovat,	 o	 uložení	 dané	
věci	rozhoduje	obsluha.	
	 Pokud	 váháte,	 jestli	 je	 zamýšlený	 předmět	 vhodný,	 můžete	
dopředu	zavolat	na	obsluhu	sběrného	dvora	na	tel.	734	857	097.	
Provoz	 bude	 v	 souladu	 s	 provozním	 řádem	 na	 www.tisnov.cz	
a	otvírací	doba	bude	souběžně	s	provozem	sběrného	dvora:
•	Po,	Čt	7–17	h	•	Út,	St,	Pá	7–15	h	•	So	8–12	h
Děkujeme,	že	dáváte	věcem	druhý	život!

Tento projekt je spolufinancován Evrop-
skou unií – Fondem soudržnosti v rámci 
operačního programu Životní prostředí.“

OTeVřeNí re-uSe CeNTrA
Ondřej Vrtěl, Odbor správy majetku a komunálních služeb

inZeRce

Milí diváci Tišnovské televize, opět pro vás máme nové QR kódy, jejichž prostřednictvím můžete zhlédnout naše reportáže.
Jsme rádi, že nás sledujete. 

Na další dny připravujeme reportáž z oslavy sedmdesátin Základní školy Smíškova, z koncertu Tišnovského komorního orchestru
ve Farské zahradě a také další díl seriálu Na návštěvě u... zavítáme do Jezdecké stáje Maneo za starokladrubskými vraníky. 

RepoRtáže z našeho města

Dokument k 50. výročí obje-
vení Královy jeskyně na Květ-
nici. Pořad vás provede nejen 
minulostí krasové prostory. 

První tišnovský Sportovní 
klub kopané byl založen v roce 
1912. Dokument mapuje po-
čátky i současnost klubu. 

Řidiči se dočkají v pořadí čtvrté 
okružní křižovatky. V ulicích 
Riegrova a Černohorská by 
měla být dokončena v srpnu.

Zastupitelé se seznámili se 
studií, která řeší rekonstrukci 
Hotelu Květnice na nám. Míru. 
Představil ji architekt A. Burian.

Králova jeskyně
má 50 let

Fotbal v Tišnově
oslavil 110 let

Práce na okružní
křižovatce pokračují

Studie rekonstrukce 
Hotelu Květnice 
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	 S	ohledem	na	novou	povinnost	zavedenou	unijními	předpisy	musí	
dopravci	 provozující	mezinárodní dopravu malými vozidly	 nově	
od 22. 5. 2022 být držitelem tzv. eurolicence	a	jejích	opisů.
	 Stávající	 podnikatelé	 v	 dopravě,	 kteří	 vlastní	 živnostenské	
oprávnění	pro	koncesovanou	živnost	„silniční	motorová	doprava	
–	nákladní	provozovaná	vozidly	nebo	jízdními	soupravami	o	nej-
větší	povolené	hmotnosti	nepřesahující 3,5 tuny,	jsou-li	urče-
ny	k	přepravě	zvířat	nebo	věcí“,	 jakožto	podnikatelé	v	silniční	
dopravě	 provozované	 ve	 vnitrostátní	 silniční	 dopravě	 vozidly	
o	hmotnosti	nepřesahující	3,5	tuny,	ale	také	vozidly	o	hmotnos-
ti	přesahující 2,5 tuny, avšak nepřesahující 3,5 tuny,	která	
budou	používaná	v mezinárodní silniční dopravě nebo při ka-
botáži, musí podat	u	živnostenského	úřadu	žádost o rozšíření	
předmětu	podnikání	o	rozsah	„silniční	motorová	doprava	–	ná-
kladní	provozovaná	vozidly	nebo	jízdními	soupravami	o	největší	
povolené	hmotnosti	přesahující 3,5 tuny,	jsou-li	určeny	k	pře-
pravě	zvířat	nebo	věcí“.	Díky	tomu	budou	po	udělení	tohoto	roz-
sahu	podnikání	splňovat	zvláštní	podmínky	pro	provozování	živ-
nosti	ve	smyslu	zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,	
a	následně	také	po nabytí účinnosti novely zákona o silniční 
dopravě, budou oprávněni bez jakýchkoli překážek podnikat 
v mezinárodní silniční dopravě malými vozidly.
	 K žádosti o rozšíření	předmětu	podnikání	podávané	na živ-
nostenském úřadě je třeba přiložit:	
	 •		doklad osvědčující právní důvod užívání prostor pro spl-

nění podmínky usazení,
	 •		doklad osvědčující právní důvod užívání alespoň 1 velké-

ho vozidla/dodávky	po	změně	rozhodnutí	o	udělení	koncese,
	 •  doklady prokazující splnění podmínky finanční způsobilosti,
	 •		osvědčení o splnění podmínky dobré pověsti a
	 •	 pokud má osoba, kterou žadatel ustanovil odpovědným zá-

stupcem, k žadateli skutečnou vazbu, doklad o této vazbě.

1. Odborná způsobilost
	 Splnění	této	podmínky	se	prokazuje živnostenskému úřadu 
při podání žádosti o rozšíření	předmětu	podnikání	prostřed-
nictvím osvědčení o odborné způsobilosti pro provozování 
silniční dopravy.	 Odbornou	 způsobilost	 nemusí	 splňovat	 sám	
podnikatel,	ale	může	si	ustanovit	odpovědného	zástupce.
	 Toto	osvědčení	vydává dopravní úřad na základě úspěšně 
složené zkoušky.	Zkoušku	provádí	dopravní	úřad	příslušný	po-
dle	místa	trvalého	pobytu	žadatele.	Zkouška	se	skládá	ze	dvou	
částí,	 a	 to	 testu	 a	 případové	 studie.	 Otázky	 a	 vzorová	 zadání	
případových	studií	pro	zkoušku	stanovuje	Ministerstvo	dopravy	
ČR	a	jsou	zveřejněny	na	https://etesty2.mdcr.cz/Home/Tests/zd.	
Další	informace	i	odkaz	na	tyto	testy	lze	přehledně	získat	také	
z	webových	stránek	https://www.jmk.cz/content/10882.

2. Usazení	–	podmínku	usazení	splníte pokud:
	 I)		na území České republiky máte umístěné své sídlo	

s	prostorami,	v	nichž	budete	uchovávat	originály	své	klíčo-
vé	podnikové	dokumentace	(Nestačí	virtuální	adresa),

	 II)		budete	 organizovat	činnost svých vozidel	 (používaných	
v	mezinárodní	dopravě)	tak,	aby se vrátila do vaší pro-
vozovny nejpozději osm týdnů poté, co opustila území 
České republiky,

	 III)		poté,	co	získáte	koncesi	(v	tomto	případě	rozšíříte	předmět	
podnikání	o	dopravu	nad	3,5t),	budete mít jedno nebo více 
vozidel	(vlastních,	nebo	na	základě	smlouvy	o	splátkovém	
prodeji,	 smlouvy	 o	 pronájmu	 nebo	 leasingové	 smlouvy),	
která	jsou	registrována nebo uvedena do provozu v sou-
ladu s právními předpisy České republiky,

	 IV)		budete	 účinně	 a	 nepřetržitě	 vykonávat	 administrativní	
a	obchodní	činnosti	s	příslušným	vybavením	a	zařízením,	
a	to	v	prostorách	uvedených	v	bodě	I)	a	nepřetržitě	řídit	
své	činnosti	v	oblasti	dopravy	s	využitím	vozidel	uvede-
ných	v	bodě	III),

	 V)		budete	mít	obvykle	a	pravidelně	k	dispozici	počet	vozidel	
splňujících	podmínky	stanovené	v	bodě	III)	a	počet	řidičů,	
jejichž	obvyklou	základnou	je	provozovna	v	České	republi-
ce,	přiměřený	objemu	přeprav,	které	budete	vykonávat.

3. Dobrá pověst
	 Dobrou	pověst	máte,	pokud jste vy, příp. váš odpovědný zá-
stupce bezúhonný ve smyslu živnostenského zákona,	a	dob-
rou	pověst	ani	jedna	z	těchto	osob	neztratila na základě pravo-
mocného rozhodnutí podle § 35a zákona o silniční dopravě.	
Dobrou	pověst	přezkoumá	živnostenský	úřad	ve	spolupráci	s	do-
pravním	úřadem	na	základě	podané	žádosti.

4. Finanční způsobilost
 Finanční způsobilost se u dodávek prokazuje jen na vozi-
dla, kterými podnikatel provozuje mezinárodní dopravu.
	 Příslušné	podklady,	kterými	prokazujete	plnění	podmínky	fi-
nanční	způsobilosti,	 jsou	podrobně	specifikované	v	čl.	7	 téhož	
nařízení	(ES)	č.	1071/2009	v	konsolidovaném	znění.

Eurolicence a opisy 
	 Po	splnění	podmínky	a	získání	živnostenského	oprávnění	pro	
silniční	motorovou	dopravu	provozovanou	 velkými	 vozidly	 a	 do-
dávkami	dále	od 21. května 2022	budete	povinen vybavit dodáv-
ky opisem licence Společenství	(dále	také	„opis	eurolicence“).
	 Musíte být tedy držitelem licence Společenství	 (dále	 jen	
„eurolicence“),	 neboť	 jen	 na	 jejím	 základě	 můžete	 provozovat	
mezinárodní	dopravu	na	území	členských	států	Evropské	unie.	
Musíte	 tedy	 nahlásit dopravnímu úřadu, kterým je krajský 
úřad podle umístění vašeho sídla,	všechny	dodávky, kterými 
budete provozovat mezinárodní dopravu a pro které budete 
požadovat	vydání	opisu	eurolicence.	Pokud	na	tato	vozidla	spl-
ňujete	finanční	způsobilost,	bude	vám	vydána	eurolicence	a	pro	
každou	dodávku	i	opis	eurolicence	s	tím,	že	jak	na	eurolicenci,	
tak	na	opisy	eurolicence	bude	vytištěna	poznámka	„≤	3,5	t“.	

 www.mdcr.cz/podnikani-malymi-vozidly

podnikatelský seRvis

PrOVOzOVáNí mezINárOdNí dOPrAVY
malými vozidly nad 2,5 tuny

Martina Tichá, Odbor dopravy a živnostenský úřad
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sdělení zastupitele

	 Vážené	 Tišnovačky	 a	 Tišnováci,	 díky	
důvěře,	kterou	jste	mi	před	téměř	čtyřmi	
lety	dali,	 jsem	se	mohl	 zapojit	 do	práce	
pro	 naše	 město	 jako	 řadový	 zastupitel.	
Před	 rokem	 jsem	 musel	 vystřídat	 ko-
legu	 na	 postu	 radního,	 který	 už	 díky	
zdravotním	 omezením	 nemohl	 pracovat	
pro	 město	 na	 sto	 procent.	 Můj	 nástup	
do	 rozjetého	 vlaku	 v	 rámci	 rady	 města	
nebyl	snadný.	Mnoho	věcí	jsem	se	musel	
naučit	za	pochodu,	protože	se	člověk	rad-
ním	nerodí,	ale	musí	do	něj	dozrát.	Uvě-
domuji	si	zodpovědnost	za	každé	rozhod-
nutí,	pro	které	hlasuji,	 stejně	 jako	 fakt,	
že	se	v	mnoha	věcech	musím	spolehnout	
na	kvalitu	práce	kolegů	a	že	nejsem	scho-
pen	 ovlivnit	 vše,	 co	 bych	 si	 přál.	 Věřím	
v	poctivou	a	tvrdě	odvedenou	práci,	která	
přináší	 výsledky,	 z	 nichž	 mají	 prospěch	
lidé	v	mém	městě.	Nefandím	planým	sli-
bům	a	destruktivní	kritice.	Rád	bych	se	
na	 tomto	 místě	 vyjádřil	 ke	 třem	 vybra-
ným	oblastem,	ke	kterým	mám	přirozený	
vztah.	 Protože	 mi	 není	 blízké	 zobecňo-
vání,	 ukážu	 můj	 postoj	 na	 konkrétních	
a	srozumitelných	příkladech.

Můj postoj ke změně
„hospodské vyhlášky“
	 Pro	novou	změnu	hospodské	vyhlášky	
jsem	ruku	nezvedl	a	vysvětlím	vám	proč.	
Rozumím	potřebě	lidí	se	bavit	a	rozumím	
i	podnikatelům	z	gastro	provozů,	že	se	po-
třebují	nadechnout	po	covidové	uzávěře.	
Můžete	mi	věřit,	protože	mě	jeden	takový	
gastro	provoz	živí.	Na	rozdíl	od	jiných	si	
myslím,	že	co	nevyděláte	přes	den,	v	noci	
nedoženete.	Posunutí	času	otevírací	doby	
gastro	provozů	na	pozdější	hodiny	bez	vy-
mahatelné	 zodpovědnosti	 provozovatelů	
a	 přijetí	 bezpečnostních	 opatření,	 která	
by	 předešla	 bezpečnostním	 rizikům,	 po-
važuji	 za	 nesprávnou	 změnu.	 Jsem	 pře-
svědčen	 o	 tom,	 že	 právo	 na	 odpočinek	
pro	slušné	občany	má	větší	prioritu	než	
právo	na	bezohlednou	zábavu.	Nemluvím	
o	lidech,	kteří	se	jdou	jednou	za	čas	po-
bavit	do	restaurace,	mluvím	o	těch,	kteří	
narušují	noční	klid.	Jsem	hrdý	na	to,	že	se	
nám	podařilo	v	Tišnově	vybudovat	kvalit-
ní	a	profesionální	městskou	policii,	ale	ta	
v	šesti	lidech	není	schopna	pokrýt	rizika,	
která	souvisí	s	posunutím	otevírací	doby	
hospod	 a	 restaurací.	 Nechci	 omezovat	

provoz	soukromých	podnikatelů,	ale	po-
kud	 neuděláme	 kroky	 pro	 to,	 abychom	
zajistili	klid	a	pořádek	pro	naše	občany,	
minimálně	tím,	že	navýšíme	počty	našich	
strážníků,	 tak	 je	 to	 podle	 mě	 nedomyš-
lený	 krok	 vyvolaný	 populismem.	 Proto	
jsem	pro	tuto	změnu	nehlasoval.

Dostupný sport pro naše děti
	 Nedostatečné	 kapacity	 předškolních	
i	 školních	 zařízení	 doprovází	 i	 zoufalý	
nedostatek	 kapacit	 pro	 mimoškolní	 vy-
žití	 našich	 dětí.	 Město	 v	 tomto	 spoléhá	
na	 spolky	 z	 prostoru	 dětských	 skupin	
a	 jiných	 nestátních	 organizací,	 kam	 pa-
tří	 i	 sportovní	 kluby.	 Odjakživa	 jsem	 se	
věnoval	 fotbalu,	 protože	 je	 to	 dostupný	
sport,	ve	kterém	má	šanci	kdokoli.	Díky	
tatínkovi	 jsem	 odmala	 spojen	 s	 tišnov-
ským	fotbalem,	který	díky	naší	práci	vy-
rostl	a	patří	mezi	lídry	v	práci	s	mládeží.	
Samozřejmě	 že	 si	 všichni	 přejeme,	 aby	
z	 našeho	 potěru	 vyrostli	 špičkoví	 fotba-
listi,	ale	taky	chceme	dát	možnost	co	nej-
většímu	počtu	dětí	z	Tišnova	a	okolí,	aby	
místo	 sezení	 u	 počítače	 přišly	 za	 spor-
tem.	Ale	bohužel	se	rychle	blíží	doba,	kdy	
budeme	muset	děti	odmítat.	Důvodem	je	
podfinancování	 sportu	 v	 našem	 městě.	
Ukážu	vám	to	na	našem	klubu.	Čtvrtinu	
peněz	získáme	z	dotace	národní	sportov-
ní	 agentury,	 čtvrtinu	 z	 dotace	 z	 města,	
čtvrtinu	ze	sponzorských	darů	a	čtvrtinu	
z	 příspěvků	 od	 rodičů	 dětí,	 kteří	 za	 své	
ratolesti	zaplatí	za	rok	4	000	Kč,	za	což	
dostanou	 téměř	po	celý	 rok	 tři	 tréninky	
týdně	a	jeden	až	dva	zápasy	o	víkendech.	

Naše	práce	není	jen	o	sportu,	ale	supluje-
me	také	roli	výchovných	institucí.	Přesto	
z	 peněz	 města	 doputuje	 na	 sport	 malé	
procento	prostředků	v	porovnání	s	hraze-
ním	 projektů	 nebo	 podporou	 organizací,	
které	 svou	činností	 zasáhnou	minimální	
počet	 jedinců.	 Toto	 rozmělňování	 pro-
středků	má	za	důsledek,	že	na	sport	jde	
minimálně	o	polovinu	méně	peněz,	než	by	
mělo	 jít.	Proto	musí	být	prioritou	města	
práce	 s	 dětmi	 a	 mládeží,	 na	 kterých	 se	
nesmí	šetřit.

Podpora podnikání v ofsajdu
	 O	 podpoře	 podnikání	 v	 Tišnově	 jsem	
toho	slyšel	už	hodně,	ale	žádný	koncep-
ční	 krok	 jsem	 ještě	 nezaznamenal.	 Více	
výrobních	 fabrik	se	v	Tišnově	určitě	ne-
objeví	a	naše	město	je	díky	své	unikátní	
poloze	předurčeno	k	rozvoji	služeb.	A	ne-
jen	služeb,	které	pokryjí	potřeby	místních	
obyvatel,	ale	také	turistů.	První	problém	
je	 v	 tom,	 že	 tady	 mnoho	 turistů	 není.	
Hlavní	důvody	vidím	v	tom,	že	je	Tišnov	
uzavřený	sám	do	sebe	a	někdy	 to	vypa-
dá,	že	turista	je	„ten	cizí	člověk“	a	o	toho	
tady	nestojíme.	Opak	musí	být	pravdou.	
Z	 Tišnova	 se	 musí	 stát	 skutečná	 brána	
Vysočiny	 a	 musí	 to	 být	 výchozí	 bod	 pro	
turisty.	Druhý	problém	vidím	v	tom,	že	se	
toho	o	Tišnovu	mnoho	neví.	Proč?	Proto-
že	město	pro	svoji	aktivní	propagaci	ne-
dělá	 skoro	 nic.	 Chybí	 zde	 marketingová	
strategie	města	a	profesionálové,	kteří	by	
ji	naplnili.	Město	se	musí	postavit	za	své	
dominanty	a	ikony,	dát	o	nich	vědět,	musí	
nalákat	na	horu	i	Hotel	Květnice,	na	stá-
lou	výstavu	Josefa	Jambora	(kterou	dnes	
nenajdete)	nebo	do	galerie	Patriot.	Pod-
pořit	podnikání	v	Tišnově	z	úrovně	vede-
ní	města	lze	tím,	že	vynaloží	prostředky	
na	 propagaci	 města,	 přitáhne	 sem	 ná-
vštěvníky	 a	 naši	 lidé	 ve	 službách	 se	 už	
o	ně	postarají	a	vydělají	na	tom	všichni,	
jak	návštěvníci,	tak	místní	podnikatelé.

	 Uvedl	 jsem	 příklady,	 které	 mě	 trápí	
a	 kterým	 bych	 se	 chtěl	 věnovat,	 abych	
pomohl	 posunout	 naše	 město	 dopředu.	
Vím,	že	to	není	úkol	pro	jednoho	radního,	
ale	pro	nás	pro	všechny,	kterým	na	Tišno-
vu	záleží.	Znamená	to	ale	změnu	pohledu	
a	přístupu	každého	Tišnováka,	abychom	
se	měli	líp.

CO dělAT, ABY BYlO líP?
Štěpán Pilný

Štěpán Pilný, zastupitel města.



TN 07–08/202216

na návštěvě

	 Bílá	 a	 černá.	 Život	 a	 smrt.	 Staroklad-
rubští	 koně	 jsou	 nepřehlédnutelní	 a	 ne-
zaměnitelní.	I	díky	své	velikosti	a	mohut-
nosti.	 Patří	 totiž	 k	 tzv.	 barokním	 typům	
koní.	 „Toto	plemeno	 je	 specifické	 tím,	 že	
bylo	 vyšlechtěno	 pro	 ceremoniální	 účely.	
Chovají	 se	 ve	dvou	barevných	 variantách	
–	černé	a	bílé,	kdy	černou	používala	církev	
a	bílou	šlechta.	Dodnes	jsou	k	vidění	třeba	
u	dánské	a	švédské	královské	rodiny,“	říká	
Gabriela Ošťádalová,	která	se	specializu-
je	na	chov	černé	barevné	varianty,	tedy	sta-
rokladrubských	vraníků.	„Zamilovala	jsem	
si	je	hned	na	první	pohled.“
	 Agendu	 převzala	 od	 svého	 manže-
la,	 který	 s	 chovem	 začal	 v	 roce	 1999.	
Původně	 se	 dvěma	 klisnami.	 Dnes	 mají	
i	 s	 letošními	 hříbaty	 ve	 stájích	 čtyřicet	
koní.	„Hlavní	základna	chovu	se	nachází	
na	 Maršovském	 mlýně	 u	 Bílého	 potoka	
a	 na	 přilehlých	 pastvinách	 v	 okolí	 Mar-
šova.	Zde	jsou	umístěny	klisny	s	hříbaty	
a	mladí	koně	v	odchovu.	Dbáme	na	pova-
hu	 zvířete.	Koně	 ve	 sportovním	výcviku	
a	 koně	 připravující	 se	 na	 výkonnostní	
zkoušky	 jsou	 naopak	 ustájeni	 v	 okrajo-
vé	 části	 vesnice	 v	 areálu	 zemědělského	
družstva,“	 prozradila	 dále	 chovatelka,	
která	 je	 v	 současné	 době	 též	 členkou	
Rady	plemenné	knihy	Národního	hřebčí-
na	Kladruby	nad	Labem.	Stáj	v	Maršově	
totiž	 disponuje	 venkovní	 jízdárnou,	 kry-
tou	kruhovkou	a	rozlehlými	výběhy,	které	
jsou	pro	chov	nepostradatelné.	

Nejvzácnější plemeno koní
	 Výkonnostní	zkoušky	pod	záštitou	Ná-
rodního	hřebčína	 jsou	velice	složité.	Pa-
tří	v	podstatě	k	 těm	nejsložitějším	mezi	
koňmi.	 Uchazeč	 musí	 zvládnout	 hodně	
disciplín,	 a	 to	 jak	parkur	v	kočáře,	dre-
zuru	v	kočáře	a	maraton,	tak	drezuru	pod	
sedlem,	a	k	tomu	ještě	těžký	tah.	„Když	
naše	 koně	 dělají	 zkoušky,	 většinou	 se	
umisťujeme	do	prvních	třech	míst,	něko-
likrát	 jsme	 také	 vyhráli,	 což	 je	 pro	 nás	
veliká	 prestiž.“	 Z	 chovu	 Jezdecké	 stáje	
Maneo	 pochází	 rovněž	 nejkrásnější	 kůň	
roku	 2015.	 Stal	 se	 jím	 tehdy	 osmiletý	
plemeník	Solo	Farola	XXX	„Falco“,	kte-
rý	získal	jak	pohár	odborníků,	tak	široké	
veřejnosti.	
	 Starokladrubský	kůň	je	původním	čes-
kým	plemenem	koní,	které	svým	význa-

mem	 překračuje	 hranice	 České	 republi-
ky.	Patří	navíc	mezi	nejstarší	dochovaná	
kulturní	 plemena	na	 světě	 a	 je	 zapsaný	
na	seznamu	světového	dědictví	UNESCO.	
Dle	 přísných	 kritérií	 je	 systematicky	
šlechtěn	 již	od	poloviny	16.	století.	 „Ty-
pickým	 a	 vlastně	 i	 tím	 nejhlavnějším	
rysem	 starokladrubských	 koní	 je	 kla-
bonosá	hlava,	kterou	 si	 nesou	od	 svých	
starošpanělských	 předků.	 Jde	 o	 většího	
koně	 mohutnějšího	 rámce	 s	 vysokou	
akcí	 předních	 končetin.	 Právě	 aby	 zau-

jal	 při	 již	 zmiňovaných	 ceremoniálních	
účelech.“	 Dnes	 se	 uplatňují	 nejen	 jako	
ceremoniální	 a	 reprezentativní	 kočáro-
ví	koně,	v	drezuře,	zápřahu,	v	soutěžích	
spřežení	či	ve	službách	jízdní	policie,	ale	
i	v	barokním	a	rekreačním	ježdění.	

Do dvou tisíc kusů ve světě
	 „Co	do	počtu	koní	patříme	mezi	jedny	
z	největších	chovatelů	v	České	republice.	
Starokladrubský	 kůň	 je	 opravdu	 velmi	
málo	početné	plemeno,	v	současnosti	jich	
je	na	světě	kolem	dvou	tisíc	kusů.	Tímto	
se	 řadí	 mezi	 ohrožené	 druhy,“	 prozradi-
la	Gabriela	Ošťádalová	s	tím,	že	o	jejich	
vraníky	 mají	 zájem	 lidé	 nejenom	 z	 Čes-
ké	 republiky	 a	 ze	 Slovenska.	 „Prodává-
me	 do	 Německa,	 Švýcarska.	 Ozývají	 se	
nám	lidé	ze	Spojených	států	amerických,	
z	Kanady,	Kostariky	nebo	z	Aljašky.	Je	to	
velice	různorodé,“	doplnila.	
	 A	 co	 rodinu	 Ošťádalových	 motivuje	
k	 chovu	 ušlechtilých	 starokladrubských	
vraníků?	 „Láska	 ke	 koním	 a	 hrdost,	 že	
v	Čechách	bylo	vyšlechtěno	takto	kvalit-
ní	plemeno.	Dále	určitě	 to,	že	 jsme	rov-
nocenným	soupeřem	pro	Národní	hřebčín	
Kladruby	 nad	 Labem.	 Že	 máme	 kvalitní	
chovné	 klisny	 a	 že	 se	 naše	 koně	 líbí.	
A	největší	radost	je,	když	se	narodí	zdra-
vé	hříbě.“

u BílÉHO POTOKA CHOVAjí ArISTOKrATY
Zlata Ptáčková

reportáž najdete
na Tišnovské televizi

Gabriela Ošťádalová (první zleva) s plemeníkem Solo Farola XXX „Falco“, který byl zvolen 
nejkrásnějším koněm roku 2015. Foto: archiv Gabriely Ošťádalové

Poznávacím znamení starokladrubských 
koní je tzv. klabonosá hlava, speciálně vy-
klenutá a mnohem delší než třeba u koní 
dostihových.

Foto: archiv Gabriely Ošťádalové
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	 I	v	letošním	školním	roce	jsme	se	roz-
hodli	 pro	 spolupráci	 s	 organizací	 Post	
Bellum,	 která	 „dokumentuje	 příběhy,	
na	které	se	zapomnělo…	vypráví	 je	dál,	
zapojuje	žáky	a	studenty…	aby	vzpomín-
ky	účastníků	dějinných	momentů	umož-
nily	poznávat	podstatu	totalitních	režimů	
20.	století…“
	 Přes	počáteční	komplikace	způsobené	
především	 epidemickou	 situací	 se	 sedm	
žáků	VII.	a	VIII.	třídy	pod	vedením	učitel-
ky	dějepisu	a	paní	koordinátorky	z	Post	
Bella	Martiny	Fabian	Sanders	vrhlo	sta-
tečně	do	práce.	
	 O	 svoje	 vzpomínky	 na	 složitou	 cestu	
nejen	ke	vzdělání	se	s	námi	podělila	paní	
Lea	Pavlišová.	Pozvala	nás	k	sobě	domů	
a	 žáci	 tam	 formou	 řízeného	 rozhovoru	
pořídili	 pomocí	 diktafonu	 36minutovou	
nahrávku.	 K	 závěrečné	 prezentaci	 bylo	
nutné	získané	informace	zpracovat.	Roz-
hodli	 jsme	 se	 pro	 obrázky	 inspirované	
důležitými	momenty	ze	života	paní	Pavli-

šové	a	audionahrávku.	Pro	její	samotnou	
realizaci	 jsme	 si	 museli	 zajet	 do	 brněn-
ského	rozhlasu	a	svěřit	se	do	zkušených	
rukou	paní	Karolíny	Antlové,	která	nám	
pomohla	se	studiovou	nahrávkou.	Byl	to	
obrovský	zážitek!
	 Závěrečná	 slavnostní	 prezentace	 se	
konala	ve	středu	27.	dubna	2022	ve	Spo-
lečenském	a	kulturním	centru	v	Kuřimi.	

Naši	 práci	 jsme	 tam	 mohli	 porovnávat	
s	týmy	z	Lipůvky,	Drásova	a	Kuřimi.	Sna-
žili	 jsme	 se	 náš	 projekt	 představit	 svě-
domitě	 a	 důstojně.	 Věřím,	 že	 se	 nám	 to	
povedlo!	Posuďte	sami:	
www.pribehynasichsousedu.cz/tisnov-
sko-blanensko-a-kurim/tisnovsko-bla-
nensko-a-kurim-2021-2022/pavlisova-
-lea/
https://www.pribehynasichsousedu.cz/
prezentace/tisnovsko-blanensko-a-ku-
rim-27-4-2022/
	 Zvláštní	 poděkování	 patří	 městysi	
Lomnice	 za	 finanční	 podporu,	 bez	 které	
by	se	projekt	nemohl	uskutečnit!
	 Děkuji	také	Ivaně	Horáčkové,	Kateři-
ně	 Havránkové,	 Natálii	 Kšicové,	 Veroni-
ce	 Mertové,	 Viktorii	 Pochopové,	 Elišce	
Pavelkové	a	Davidu	Valouškovi	za	to,	že	
dělali	víc,	než	museli.

	 Po	dvouleté	pauze	se	v	brněnské	zoolo-
gické	zahradě	uskutečnila	soutěž	v	anglic-
kém	jazyce	s	názvem	Into	the	Wild.	Sou-
těže	se	zúčastnila	dvě	tříčlenná	družstva	
žáků	devátého	ročníku.	Jak	soutěž	probí-
hala	a	jak	se	našim	žákům	dařilo,	napsala	
účastnice	soutěže	Kateřina	Rolínková.
	 Dne	22.	4.	2022	jsem	se	s	dalšími	pěti	
spolužáky	a	s	paní	učitelkou	Myslivcovou	
vydala	do	brněnské	zoo	na	soutěž	o	pří-
rodě	 v	 anglickém	 jazyce	 Into	 the	 Wild.	
Soutěže	 se	 zúčastnilo	 52	 družstev	 z	 26	
základních	 škol	 a	 víceletých	 gymnázií.	
Za	 naši	 školu	 soutěžila	 dvě	 družstva.	
V	prvním	týmu	byli	Jakub	Klusák,	Šárka	
Šikulová	 a	 Kateřina	 Truhlářová.	 V	 dru-
hém	 Radek	 Šikula,	 Lubomír	 Čech	 a	 já.	
Plnili	 jsme	osmnáct	úkolů	rozmístěných	
po	celém	areálu	zoo	a	tři	úkoly	na	stano-
vištích	s	pořadateli,	kde	jsme	měli	podle	
indicií	 uhodnout	 zvíře,	 vyplnit	 tajenku	
a	popsat	různé	předměty.	Počasí	se	sice	

moc	 nevyvedlo,	 ale	 nenechali	 jsme	 se	
odradit	a	odnesli	jsme	si	skvělý	zážitek.	
První	skupina	se	umístila	na	krásném	je-
denáctém	místě	a	druhá	skupina	vybojo-
vala	dokonce	místo třetí!	
	 A odměna za bronzovou příčku? Zá-
žitkový program v ZOO Brno pro celou 
naši třídu!

vzdělávání

PříBěHY NAŠICH SOuSedů OPěT V lOmNICI
Marcela Mašková

INTO THe wIld 
Kateřina Myslivcová, Kateřina Rolínková

Plnění úkolů v areálu zoo.
Foto: Kateřina Myslivcová

Tým oceněný 3. místem.
Foto: Eva Šimečková

Prezentace projektu ve Společenském 
a kulturním centru v Kuřimi.

Foto: archiv ZŠ Lomnice
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	 Den ošetřovatelství	se	slaví	na	počest	
Florence	 Nightingale,	 anglické	 ošetřova-
telky	 šlechtického	 původu.	 Pomohla	 sní-
žit	úmrtnost	pacientů	v	nemocnicích	řady	
zemí	a	založila	první	ošetřovatelskou	ško-
lu	pro	dívky.	Stala	se	spoluzakladatelkou	
první	 lékařské	 fakulty	 pro	 ženy	 v	Anglii.	
Byla	velmi	nadaná,	hovořila	čtyřmi	jazyky.
	 V	 dospělosti	 se	 rozhodla	 stát,	 na-
vzdory	 společenským	 konvencím	 doby	
a	 proti	 přání	 rodiny,	 zdravotní	 sestrou.	
V	 19.	 století	 mělo	 toto	 povolání	 velmi	
špatnou	 pověst.	 Pomáhat	 druhým	 pova-
žovala	za	svou	životní	cestu.	Podle	toho,	
jak	neúnavně	v	noci	s	lucernou	obcházela	
raněné,	ji	vojáci	přezdívali	„dáma	s	lam-
pou“.	 Za	 její	 aktivity	 jí	 byl	 udělen	 Řád	
za	 zásluhy	 britského	 impéria,	 a	 to	 jako	
první	ženě	v	historii.	Od	královny	Vikto-
rie	dále	obdržela	Královský	červený	kříž.
	 V	 rámci	 Dne	 ošetřovatelství	 pořádali	
učitelé	a	studenti SŠ a ZŠ Tišnov	z	obo-
ru	 ošetřovatel	 před	 radnicí	 v	 Tišnově	
akci,	 kterou	 nazvali	 Den zdraví.	 Tato	

akce	měla	preventivní	charakter	a	 jejím	
cílem	 bylo	 oslovit	 širokou	 škálu	 naší	
veřejnosti.	Bylo	možné	nechat	 si	 změřit	

krevní	 tlak,	který	 je	významným	ukaza-
telem	zdravotního	stavu.
	 Díky	 simulačním	 technikám	 si	 zde	
příchozí	 mohli	 vyzkoušet	 základy	 první	
pomoci.	První	pomoc	podaná	včas	může	
bezesporu	zachránit	nejeden	lidský	život.	
Může	se	stát,	že	ve	stresové	situaci	člo-
věk	najednou	ztratí	hlavu,	a	proto	již	do-
předu	nacvičené	techniky	mohou	pomoci	
výrazně	těmto	situacím	předejít.
	 Díky	 simulačním	 technikám	 si	 bylo	
možné	vyzkoušet	první	pomoc	při	zástavě	
srdce,	 tepenném	krvácení,	popáleninách	
nebo	otevřené	zlomenině	kosti.	
	 O	nácvik	první	pomoci	měli	zájem	nejen	
dospělí,	ale	i	děti.	Přichází	další	generace	
záchranářů,	kteří	jsou	tolik	potřební?
	 Pro	 ty	 nejmenší	 zde	 byly	 přichystané	
rukodělné	činnosti,	jako	například	výroba	
placky,	kterou	si	mohli	sami	namalovat.
	 Děkujeme	 zástupcům	 města	 Tišnova	
za	podporu	a	všem,	kteří	se	zúčastnili.

	 V	letošním	školním	roce	na	podzim	do-
stala	naše	MŠ	U	Humpolky	zajímavou	na-
bídku	aktivity	pro	předškolní	děti:	„Přijď-
te	si	k	nám	s	dětmi	zahrát	na	„tenisty“.
Ze	 sportovního	 tenisového	 areálu	 v	 Tiš-
nově	 nás	 oslovil	 pan	 Kunický,	 zda	 by-
chom	 nechtěli	 využívat	 areál	 jako	 spor-
toviště	pro	děti.	Nevěděli	 jsme,	do	 čeho	
jdeme,	 ale	 rádi	 jsme	 nabídku	 využili,	
protože	v	dnešní	době	je	třeba	u	dětí	vyu-
žít	každou	možnost	k	rozvíjení	jejich	po-
hybových	 dovedností.	 Již	 v	 předškolním	
věku	si	tak	mohou	osvojit	i	kladný	vztah	
ke	sportu	a	zdravému	životnímu	stylu.
	 Hra	je	v	předškolním	věku	dominantní	
činností	 a	 díky	 ní	 si	 děti	 osvojují	 různé	
vědomosti	 a	dovednosti.	Rozvíjí	 si	 záro-
veň	i	kladný	vztah	ke	sportu	a	zdravému	
životnímu	stylu.
	 Tenisové	 hřiště	 je	 blízko	 naší	 mateř-
ské	 školy,	 takže	 nebyl	 problém,	 aby	 se	

jednou	za	čtrnáct	dní	na	tenisovém	hřišti	
vystřídaly	naše	tři	třídy.	
	 A	 tak	 již	 od	 podzimu	 každou	 lichou	
středu	jsou	z	našich	dětí	„sportovci“.	Na-
sadí	 batůžky	 se	 sportovním	 vybavením	
a	hurá	za	sportem.	Už	jen	to,	že	trénink	
vede	pan	trenér,	a	ne	paní	učitelka,	je	pro	
děti	lákavé.
	 Sportování	 se	 účastní	 děti	 všech	 vě-
kových	skupin	a	je	až	s	podivem,	jak	pod	
vedením	pana	trenéra	zvládají	různé	prů-
pravné	cviky,	běh,	protahování,	závodění,	
a	 nakonec	 i	 údery	 raketou.	 Dokážou	 se	
orientovat	 v	 družstvech,	 hlídat	 si	 zadání	
cviků,	 ale	 i	 pořadí.	 Své	 sportovní	 klání	
ukončí	vždy	zábavnou	pohybovou	hrou.
	 Nejen	tenis	je	pro	děti	lákadlem.	Vždy	
se	 těší	 i	 na	 svého	 pana	 trenéra,	 který	
k	nim	dokáže	být	na	jedné	straně	vstříc-
ný,	 ale	 na	 druhé	 straně	 i	 velkou	 autori-
tou	 a	 vzorem.	 Navíc	 zde	 vytvořil	 velmi	

příjemné	 zázemí.	 Děti	 mají	 možnost	 vy-
užít	šatnu,	toalety	a	mají	zajištěn	i	pitný	
režim.	 Je	 zde	 i	 krásná	 síň	 slávy,	kde	 se	
mohou	inspirovat	vystavenými	poháry.
A	pokud	by	se	dětem	po	tenise	stýskalo?	
Tak	 i	 na	 to	 pan	 Kunický	 myslel,	 nabídl	
nám	 možnost	 využívat	 areál	 v	 době	 na-
šich	 společných	 vycházek.	 Na	 cvičném	
kurtu	si	děti	mohou	ověřit	své	zkušenos-
ti	hry	s	raketou	anebo	si	 jen	tak	pohrát	
na	dětském	pískovišti	a	skluzavce.
	 Chtěli	 bychom	 touto	 cestou	 vyjádřit	
poděkování	 panu	 Kunickému	 za	 jeho	
ochotu,	 vstřícný	 a	 osobitý	 přístup	 k	 dě-
tem	a	hlavně	za	velice	dobrý	nápad,	 jak	
rozvíjet	zájem	o	sport	u	dětí.
	 Tento	 dobrý	 počin	 má	 i	 kladný	 ohlas	
u	rodičů.	Věříme,	že	si	této	aktivity	budou	
moci	děti	dopřávat	i	nadále,	ale	že	i	měs-
to	Tišnov	toto	ocení,	protože	má	být	na	co	
pyšné.

vzdělávání

deN zdrAVí V TIŠNOVě
Pavla Caudrová

POjďme děTI rOzHýBAT
Lenka Výrostová

Nácvik první pomoci.
Foto: archiv SŠ a ZŠ Tišnov
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	 V	 předminulém	 čísle	 jsme	 vás	 infor-
movali	o	připravované	akci	Týden	Loko-
moce	 v	 regionu	 Tišnov,	 která	 proběhla	
na	 přelomu	 května	 a	 června.	 Smyslem	
této	výjimečné	akce	bylo	seznámit	učite-
le	mateřských	a	základních	škol	a	 rodi-
če	dětí	ZŠ	i	předškolního	věku	s	principy	
a	 aktivitami	 projektu	 Lokomoce.	 Cílem	
tohoto	projektu	je	přinést	do	mateřských	
a	postupně	i	základních	škol	po	celé	Čes-
ké	republice	radost	z	pohybu	jak	dětem,	
tak	 i	 jejich	 učitelům.	 Pedagogům	 nabí-
zíme	 systematické	 celoživotní	 vzdělává-
ní	 akreditované	 MŠMT.	 To	 je	 zaměřeno	
na	 podporu	 pohybové	 výchovy	 hravou	
formou	tak,	aby	to	děti	bavilo	a	přenesly	
si	svůj	kladný	vztah	k	pohybu	do	dospě-
losti.	A	protože	hlavními	hybateli	projek-
tu	jsou	Tišnováci,	naší	snahou	bylo	zapo-
jit	 do	 projektu	 i	 místní	 regionální	 školy	
a	školky.	A	to	se	povedlo!	Účast	na	jed-
notlivých	 workshopech	 byla	 hojná	 a	 již	
se	objevily	první	vlaštovky	z	řad	místních	

školských	zařízení,	které	projevily	zájem	
se	 od	 září	 do	 projektu	 zapojit,	 z	 čehož	
máme	velkou	radost.
	 Je	 třeba	 také	 zmínit,	 že	 Lokomoce	
není	 pouze	 o	 dětech,	 ale	 zaměřujeme	 se	
i	 na	 cvičení	 seniorů.	 Teoretickou	 před-
náškou	o	důležitosti	pohybu	v	seniorském	
věku	a	prevenci	proti	neurologickým	a	in-
terním	 onemocněním	 i	 praktickou	 ukáz-
kou	cvičení	pod	dohledem	neurologa	a	fy-
zioterapeuta	 jsme	 oslovili	 seniory	 z	 řad	
Tišnováků.	Přednáška	byla	velmi	zajíma-
vá	a	věříme,	že	se	v	září,	kdy	pro	seniory	
50+	zahajujeme	nový	 turnus	celoročního	
cvičení,	objeví	další	noví	cvičenci.
	 Celý	 týden	 Lokomoce	 byl	 úspěšně	
zakončen	 sobotní	 olympiádou,	 které	 se	
za	 krásného	 slunečného	 počasí	 aktivně	
zúčastnilo	30	rodinných	týmů.	Soutěžilo	
se	v	sedmi,	pro	Lokomoci	typických	dis-
ciplínách	a	zvítězil	vlastně	každý,	kdo	se	
zúčastnil.	Bylo	báječné	vidět	děti	soutěžit	
společně	 se	 svými	 rodiči	 nebo	 dokonce	

i	 prarodiči.	 Každý	 si	 kromě	 cen	 odnesl	
i	 skvělý	 pocit,	 že	 něco	 udělal	 pro	 svoje	
zdraví,	a	již	nyní	se	těšíme	na	další	setká-
ní	v	příštím	roce.
	 Na	závěr	bychom	rádi	poděkovali	všem	
místním	 organizacím,	 které	 se	 na	 pořá-
dání	 naší	 akce	 spolupodílely.	 Děkujeme	
MAS	 Brána	 Vysočiny	 za	 propagaci,	 ZŠ	
Smíškova,	MŠ	Sluníčko,	Městské	knihov-
ně	 Tišnov	 a	 SSK	 Tišnov	 za	 poskytnutí	
prostor	k	uspořádání	workshopů	a	ZŠ	28.	
října	 za	 poskytnutí	 sportovního	 areálu	
k	uspořádání	závěrečné	Olympiády.	
	 Děkujeme	 rovněž	 partnerům:	 Zdra-
votní	pojišťovna	VZP,	Pojišťovna	Direkt,	
Sonnentor,	 Rodinné	 řemeslné	 pekařství	
a	Fincentrum	v	Tišnově.
	 Hodně	zdraví	a	krásné	prázdniny	přeje	
všem	tým	Lokomoce.	

	 To	 nám	 to	 zase	 uteklo…	 Školní	 rok	
je	pryč,	odplul	rychle	jako	voda.	Přinesl	
s	sebou	radosti	i	starosti,	věci	neobvyklé	
i	všední,	věci	krásné	i	smutné.	Dva	roky	
jsme	se	 těšili	 na	 to,	 až	 se	nově	 zrekon-
struované	 prostory	 Inspira	 otevřou	 ma-
lým	 i	 velkým	 návštěvníkům.	 A	 dočkali	
se,	vrátili	 jsme	se	k	normálnímu	režimu	
fungování	 kroužků	 a	 ostatních	 aktivit.	
I	ostatní	plány	z	doby	kovidové	se	začaly	
v	tomto	roce	plnit.	Při	Inspiru	byl	založen	
spolek	Fénix,	jehož	hlavním	cílem	je	pod-
pora	sportovních	kroužků	a	zejména	pak	
účast	 závodníků	 na	 různých	 soutěžích	
a	 turnajích.	 Dlužno	 říci,	 že	 úctyhodným	
sportovním	 úspěchem	 je	 výsledek	 mla-
dého	 bowlaře	 Jaroslava	 Zapletala,	 kte-
rý	 pod	 vedením	 Lucie	 Borkové	 vykoulil	
krásné	 3.	 místo	 na	 Mistrovství	 republi-
ky	 juniorů.	Velmi	potěšilo	 také	3.	místo	
našich	 mažoretek	 pod	 vedením	 Kamily	
Rotterové	 v	 týmové	 soutěži	 v	 Šumper-

ku.	 Další	 náš	 společný	 cíl	 –	 akredito-
vat	kurzy	pro	pedagogy	v	 rámci	dalšího	
vzdělávání	 pedagogických	 pracovníků,	
se	 zdařil.	 A	 tak	 jsme	 už	 na	 jaře	 tohoto	
roku	 mohli	 nabídnout	 první	 dva,	 které	
bavily	nejen	samotné	lektory,	ale	hlavně	
jejich	účastníky.	Jak	nás	kovidový	režim	
přinutil	 hledat	 nové	 možnosti	 a	 příleži-

tosti	 v	 neformálním	vzdělávání,	 tak	nás	
i	situace	kolem	pomoci	Ukrajině	naučila	
mnohému.	 Ve	 spolupráci	 s	 MAS	 Brána	
Vysočiny	 a	 městem	 Tišnovem	 jsme	 hle-
dali	 způsoby,	 jak	 pomoci	 ukrajinským	
dětem	 a	 jejich	 rodinným	 příslušníkům.	
Nabídli	 jsme	 kroužky,	 poskytli	 prosto-
ry	pro	výuku	českého	 jazyka	a	realizaci	
adaptační	skupinky.	Pomáhali	 jsme	tím,	
co	umíme	nejlépe.	Snad	tato	drobná	po-
moc	alespoň	trochu	přispěla	ke	zlepšení	
aktuální	 životní	 situace	 ukrajinských	
obyvatel	v	novém	místě.	
	 Nyní	nám	začínají	dva	měsíce	plné	tá-
borů	a	letního	dění.	Někdo	odjede	na	čtr-
náct	dní	pod	stan,	 jiný	zase	dá	přednost	
příměstskému	táboru.	Jedno	mají	všechny	
letní	akce	společné.	Jde	tu	o	kamarádství,	
prožitek	 a	 relaxaci.	 Tak	 ať	 se	 vám,	 milí	
táborníci,	 na	 našich	 letních	 akcích	 líbí!	
A	 vám,	 vážené	 čtenářky	 a	 čtenáři,	 přeji	
krásné	léto	plné	odpočinku	a	pohody.

vzdělávání

VYdAřeNý TýdeN lOKOmOCe
René Oulehla

INSPIráCKÉ rOzjímáNí
Ivana Kroutilová

Inspirácké mažoretky. Foto: archiv Inspira
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	 Jelikož	 je	 Studánka	 neziskovou	 or-
ganizací	 a	 své	 kmenové	 aktivity	 nabízí	
za	 symbolickou	 cenu,	 je	 její	 fungování	
z	velké	části	závislé	na	penězích	z	dotací.	

Studánka	 děkuje	 Ministerstvu práce 
a sociálních věcí	 za	 podporu	 projektu	
„Studánka	 posiluje	 vztahy	 a	 stabilitu	
v	 rodině“.	 Díky	 projektu	 nabídneme	 ak-
tivity	zaměřené	na	posílení	rodičovských	
kompetencí,	 podporu	 funkční	 rodiny,	
zkvalitňování	 rodinných	 a	 partnerských	
vztahů	 a	 předcházení	 nestabilitě	 a	 dys-
funkčnosti	rodin.

Studánka	děkuje	Jihomoravskému kraji	
za	podporu	projektů:
•	 	„Studánka	 posiluje	 stabilitu	 a	 zdravé	

vztahy	 v	 rodinách“.	Projekt	 se	 zamě-
řuje	 na	 primární	 prevenci	 negativ-

ních	 jevů	 v	 rodině	 prostřednictvím	
odborných	 a	 osvětových	 přednášek	
a	seminářů.	Dobře	fungující	rodina	je	
nezbytným	 předpokladem	 pro	 rozvoj	
občanské	společnosti.

•	 	„Údržba	 prostor	 Rodinného	 centra	
Studánka“.	Cílem	projektu	je	zajištění	
oprav,	renovací	a	údržby	budov,	nábyt-
ku	a	zařízení	rodinného	centra.

Studánka	děkuje	městu Tišnovu	za	pod-
poru	projektů:
•	 	„Projekt	na	podporu	aktivit	pro	rodiče	

s	dětmi	od	4	měsíců“
	 	Cílem	 projektu	 je	 nabídnout	 nejmlad-

ším	dětem	s	rodiči	odborné	a	věku	při-
měřené	 aktivity,	 které	 jsou	 pro	 jejich	
zdravý,	 všestranný	 a	 přirozený	 vývoj	
přínosné.	Díky	podpoře	města	můžeme	
nabídnout	 aktivity	 pro	 nejmenší	 děti	

na	vysoké	úrovni	ve	vybaveném	a	pod-
nětném	prostředí	za	symbolickou	cenu.

•	 	„Projekt	 psychologické	 podpory	 pro	
rodiny“

	 	Díky	 projektu	 nabízí	 RC	 Studánka	
finančně	 i	 časově	 dostupné	 odborné	
psychologické	poradenství.	

•	 „Kulturní	akce	pro	rodiny	s	dětmi“
	 	Cílem	projektu	je	nabídnout	v	Tišnově	

kulturní	program	pro	rodiny	s	malými	
dětmi.	Součástí	projektu	jsou	tradiční	
akce:	Den	dětí	ve	Studánce,	Martinská	
slavnost,	 dva	 semináře	 s	 regionálně	
významnou	osobností	a	oslava	Studán-
kových	narozenin.

	 Ze	Studánky	se	 letos	v	pondělí	večer	
často	 ozývalo	 šumění	 vln,	 zpěv	 velryb	
a	 cvakání	 delfínů.	Scházeli	 se	 tu	Tuleni	
–	skupina	deseti	rodičů	s	dětmi	od	3	do	6	
let,	kteří	se	vždy	na	hodinu	a	půl	společ-
ně	ponořili	do	oceánských	vod,	kde	zkou-
mali	 nejen	 hlubiny	 podmořského	 světa,	
ale	také	hlubiny	svého	nitra.	
	 Program	 byl	 postavený	 na	 konceptu	
mindfulness	 (česky	 všímavost),	 který	
nás	učí	uvědomovat	si	se	záměrem,	co	se	
právě	teď	děje	uvnitř	i	kolem	nás.	Co	vní-
máme	 smysly,	 jak	 vnímáme	 své	 tělo,	
jaké	 nás	 napadají	 myšlenky.	 Důležitou	
součástí	je	poznávání	a	pozorování	vlast-
ních	 emocí,	 které	 jsou	 takovou	 branou	
do	 našeho	 vnitřního	 světa,	 který	 může	
být	hlavně	pro	malé	děti	 velmi	 zmatený	
a	těžce	uchopitelný.
	 Naštěstí	 jsme	 měli	 našeho	 průvodce,	
velkého	 plyšového	 tuleně	 Tima,	 který	
nás	tímto	světem	provázel	a	na	každém	
setkání	 nás	 seznámil	 s	 nějakým	 svým	
kamarádem.	A	tak	jsme	postupně	potkali	
šťastného	 delfína,	 rozzuřeného	 žraloka,	

vystrašenou	 želvu,	 smutnou	 velrybu,	
žárlivého	mořského	koníka,	plachou	cho-
botnici	a	hrdou	medúzu.	Každé	zvíře	nám	
o	sobě	povědělo	něco	zajímavého,	zahrálo	
si	s	námi	zábavnou	hru	a	představilo	nám	
nějaký	pocit.	My	jsme	potom	přemýšleli	
nad	tím,	jak	se	daný	pocit	projevuje	v	na-
šem	 těle	 a	 k	 čemu	 nám	 vlastně	 slouží.	
Učili	 jsme	se	jednoduchá	cvičení	a	tech-
niky,	jak	s	daným	pocitem	pracovat.	Pro-
táhli	 jsme	 se	 u	 dětské	 jógy	 inspirované	
podmořskými	 zvířaty.	 Zkoušeli	 jsme	 si	
také	 různá	 dechová	 cvičení,	 meditace	
a	relaxace,	které	nám	pomáhají	zklidnit	
naši	mysl	i	tělo.	Spoustu	času	jsme	také	
věnovali	společnému	hraní,	blbnutí	a	uží-
vání,	 které	 jsou	 skvělým	 prostředkem	
k	 uvolnění	 vzteku	 a	 napětí	 i	 posilování	
vzájemného	 vztahu	 mezi	 dětmi	 a	 rodiči.	
A	 nesměla	 samozřejmě	 chybět	 nejoblí-
benější	 činnost	 všech	 tuleňů	 –	 tulení!	
Na	 konci	 každého	 setkání	 jsme	 zhasli	
světlo	 a	 na	 strop	 promítli	 podmořskou	
hladinu,	děti	se	stulily	s	rodiči	pod	deku	
a	užívali	 jsme	si	chvíle	klidu	a	blízkosti	

při	poslechu	pohádky.	Někdy	jsme	si	stih-
li	i	něco	vyrobit	–	třeba	lapač	vděčnosti,	
krabičku	na	strach	nebo	bednu	na	křik.	
Z	 každé	 hodiny	 si	 děti	 i	 rodiče	 odnesli	
antistresové	 omalovánky	 a	 spoustu	 ma-
teriálů	a	tipů,	jak	pracovat	s	probíranou	
emocí.	
	 Ve	druhém,	 jarním	kurzu	 jsme	potom	
zavítali	do	polárních	krajin,	kde	nás	tuleň	
Tim	 seznámil	 se	 zvířaty	 žijícími	 v	 ledo-
vých	oceánech	–	s	tučňákem,	kosatkou,	
běluhou,	 mrožem,	 ledním	 medvědem	
a	 narvalem.	 Kromě	 základních	 emocí	
jsme	si	s	nimi	povídali	i	o	vděčnosti,	las-
kavosti,	jedinečnosti	a	duševním	zdraví.	
	 Příští	školní	rok	budeme	opět	otevírat	
oba	kurzy	Tuleňů	–	mořský	svět	(na	pod-
zim)	a	polární	krajiny	(na	jaře).	Přihlašo-
vání	bude	možné	měsíc	předem	prostřed-
nictvím	 rezervačního	 systému	 na	 www.
studanka-tisnov.cz.	Setkání	budou	probí-
hat	 opět	 v	 pondělí	 večer	 od	 16.30	 hod.	
a	my	už	se	teď	těšíme	na	nové	tulení	ro-
diny!	

vzdělávání

STudáNKA děKuje zA POSKYTNuTÉ dOTACe
Kateřina Hromčíková

TuleNI – VŠímAVý Kurz O emOCíCH
Kateřina Žalčíková



TN 07–08/202222

ohňové kataStrofy v tišnově

	 Před	dvěma	sty	lety,	19.	června	1822,	postihl	město	Tišnov	vel-
ký	požár,	jemuž	padlo	za	oběť	několik	městských	domů	spolu	se	
špitálem,	farou	a	kostelem.	Tehdejší	farář	P.	Jan	Penninger	o	tomto	
požáru	napsal	do	farní	kroniky:	„Dne 19. 6. na svátek svatých Ger-
vase a Protase, ráno po 10. hodině, vypukl u fary, v domě Ondřeje 
Vašince hrozný požár, který podporován hroznou vichřicí se rozvinul 
směrem k faře. Tato v jednom okamžiku celá vzplanula, takže farář 
musel jen s tím, co měl na sobě, utéci do polí. Tímto hrozným požárem 
bylo na faře všechno zcela zničeno: jak nábytek faráře a kaplana, tak 
i šatstvo, hodnotné knihy a také farní archiv obsahující mnoho sta-
rých matrik i sbírek zákonů státních a církevních. Tento farní archiv 
tišnovský farář Jan Penninger, jak pilná včelička, po dlouhou dobu 
s velkou pílí a námahou vynášel na světlo z různých reliktů a trosek, 
aby svým nástupcům zanechal všechno v přehledném pořádku. Také 
vozy, kočáry, stáje a sýpky – vše lehlo popelem, takže farář tímto 
neštěstím utrpěl dle odhadu státní komise škodu ve výši pět tisíc zla-
tých. Shořela celá střecha kostela i se zvonem, jehož se používalo při 
pozdvihování a který se žárem roztavil, křížová cesta, ostatky sva-
tých i stříška, pod níž nedaleko vrcholu visel hodinový zvonek 500 let 
starý. Tento zvonek spolu s umíráčkem spadl na zem. Rovněž začala 
z vnitřku hořet i věž. Při tomto požáru lehly popelem domy č. 15, 17 
a 18, špitál, tři stodoly a další dva domy nacházející se za kostelem. 
Škola již začala hořet, ale byla zachráněna od zničení.“
	 Zpráva	 o	 požáru	 je	 s	 dalšími	 podrobnostmi	 zaznamenána	
i	 ve	 farní	 kronice	Předklášteří.	 Farář	 Jiří	Penninger,	 příbuzný	
výše	uvedeného	faráře	v	Tišnově,	uvedl	několik	dalších	podrob-
ností.	 Nešťastník	 Ondřej	 Vašinec,	 v	 jehož	 domě	 vypukl	 požár,	
provozoval	v	domě	pod	farou	kloboučnické	řemeslo,	domy	nad	
kostelem,	které	se	staly	obětí	plamenů,	patřily	tišnovským	měš-
ťanům	Růžičkovi,	Oderskému,	Hloušovi	a	Strašidlovi.
	 Tento	požár	byl,	 jak	se	zdá,	poslední	velkou	ohňovou	kata-
strofou	v	historii	našeho	města.	Podobné	katastrofy	ale	prováze-
ly	Tišnov	po	celou	dobu	jeho	existence.	Představovaly	vždy	vel-
kou	pohromu,	protože	v	městské	zástavbě,	kde	většina	obytných	
budov	 byla	 dřevěná,	 se	 požáry	 mohly	 díky	 větru	 velmi	 rychle	
rozšiřovat	a	zkáza	tak	byla	dokonalá.	Většinou	k	nim	docházelo	
neopatrností	 místních	 obyvatel,	 někdy	 v	 důsledku	 řádění	 pří-
rodních	živlů,	často	také	byly	založeny	úmyslně	v	rámci	válek	
a	různých	konfliktů	a	s	tím	spojeného	plenění	a	devastace.	Tak	
tomu	bylo	i	v	Tišnově	během	husitského	pustošení	města	a	kláš-
tera	Porta	coeli	v	roce	1425	či	1428	a	také	opakovaně	na	konci	
třicetileté	války,	kdy	ve	městě	řádili	Švédové.	

	 Nejstarší	zmínka	o	konkrétním	požáru	je	z	roku	1546,	kdy	byl	
Tišnov	zcela	zničen	a	obrácen	v	popel.
	 Od	druhé	poloviny	17.	století	se	zprávy	o	takových	tragédiích	
objevují	 v	 pramenech	 tišnovské	 historie	 častěji.	 Tak	 2.	 ledna	
1665	shořela	věž,	která	tehdy	ještě	nebyla	spojena	s	kostelem.	
Z	neúmyslného	zapálení	byl	obviněn	hodinář	Tomáš	Zahradník,	
který	měl	na	věži	provádět	opravy.	Byl	sice	vsazen	do	vězení,	
vinu	ale	odmítal	a	snažil	se	ji	shodit	na	svého	učedníka,	který	
však	dokázal,	 že	 na	 věži	 v	 době	 vypuknutí	 ohně	 vůbec	nebyl.	
O	 tři	 roky	 později,	 27.	 března	1668,	 vzplanul	 oheň	 na	 Kukýr-
ně	a	zachvátil	postupně	64	domů,	kostel,	 faru,	školu,	 radnici,	
šatlavu,	pastoušky,	panský	dům	i	dvůr	Humpolka.	Všechno	leh-
lo	popelem.	K	dalšímu	velkému	požáru	došlo	12.	října	1702,	kdy	
v	důsledku	neopatrnosti	čeládky	v	domě	Jiřího	Koláčka	u	rad-
nice	shořelo	42	sousedských	domů,	dva	domy	obecní,	radnice,	
pivovar	a	velké	množství	obilí,	takže	někteří	byli	„do velké chu-
doby uvrženi“.	Již	v	roce	1707,	8.	června,	přišla	další	katastrofa.	
Pamětní	 kniha	 městečka	 Tišnova	 o	 ní	 píše:	 „… ráno mezi 8. 
a 9. hodinou vyšel jest nenadálý oheň skrze neopatrnost Martina 
Rytíře při vaření mýdla v domě jeho ležícím v Klášterský ulici mezi 
Franzem Rytířem a panem Joannesem Machotským, ten čas hejt-
manem klášterským. Skrz který oheň střecha na kostele s. Václava, 
vížka se zvoncem (který se rozpustil), fara, škola, rathauz, obecní 
dům, šatlava a 53 sousedský domy shořily a lidi do velký škody 
jsou přišli. Bože nebeský, račiž nás od ohně chrániti“.
	 Charakter	města	se	v	následující	době	měnil,	přibývalo	kamen-
ných	a	zděných	domů,	a	tak	od	druhé	poloviny	18.	století	nebezpe-
čí	velkých	ohňových	katastrof	v	našem	městě	postupně	pominulo.	
	 V	současné	době	se	před	následky	řádění	většiny	přírodních	
živlů	 a	 lidské	 neopatrnosti	 umíme	 chránit,	 případně	 jim	 čelit.	
A	 tak	 největším	 nebezpečím	 pro	 nové	 katastrofy	 našeho	 světa	
s	daleko	hrozivějšími	následky,	než	si	jen	umíme	představit,	zů-
stává	zlo,	které	velký	filozof	starověku	sv.	Augustin	z	Hippa	na-
zývá	nedostatkem	dobra,	v	lidských	srdcích.	Důsledkem	pak	jsou	
agrese,	války	a	ničení	životů	i	hodnot.	Nezapomínejme	na	to.

velká Povodeň 12. července 1922

V	Pamětní knize obce Skaličky	sepsané	mlynářem,	starostou	
a	kronikářem	Karlem	Žandovským	v	letech	1920–43	začíná	pro-
log	události,	kterou	chceme	připomenout,	následovně:	
 „Pokud známo, bývaly i v dřívějších letech povodně hodně 
časté. Roku 1865 stoupla voda ve mlýnici 12 coulů. Největší ze 

Řádění živlů perem kronikáŘů
jan Kos, Vladimír Vecheta
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starší doby známá povodeň byla 4. 7. 1867. Tato urvala mlynáři 
Václavu Žandovskému celý splav až do základů… Velká povodeň 
byla též roku 1877. Všechny však starší známé povodně předčila 
katastrofa roku 1922.“	
	 Prolog	 strašné	 události	 připravila	 příroda	 předem.	 Jak	 za-
psáno	 v	 kronice drásovské,	 země	 sužována	 „strašnými vedry 
a trvalým suchem (v zimě bez sněhu) byla vyprahlá. Od května 
nepršelo vůbec, horka veliká, obilí řídké, sena málo.“	Avšak	už	
„dne 11. 6. 1922 o pouti na Stráňově, sotva farář skončil kázání 
na hřbitově, přihnala se prudká bouře s průtrží mračen, takže voda 
dole před bránou brala boudy kramářům. Na faře voda pobrala 
a vtekla do stodoly a pobrala ploty a vtekla na mlat i do sklepa“,	
zaznamenala	kronika Farnosti předklášterské.	
	 „Bylo to ve středu, dne 12. července 1922,“	začíná	popis	drama-
tu	kronika z Jamného.	„Nad severozápadem okresu snesly se toho 
dne černé, husté mraky. Kraj kolem Lomnice byl jako v černé mlze 
a v obcích tamních byla průtrž nejhorší,“ pokračuje	kronikář	z	Drá-
sova.	„Po úmorně parných dnech za hrozného blýskání spustil se 
prudký lijavec. Vyprahlá půda nestačila spousty vod pohltiti, voda 
stékala po polích vše s sebou berouc a ničíc. Aby naděje na dobrou 
sklizeň byly zničeny, počaly hustě padati kroupy, mnohdy až veli-
kosti holubího vejce. Nepatrný ručej potoka protékající obcí Jamným 
proměnil se v kratičké době v dravou řeku o šířce 10–15 m a výšce 
4–5 m… Voda odnášela z lesů dlouhé trámy, klády a štípy, které na-
rážely na ploty zahrad a podemlely zdivo budov při potoku. Silniční 
mostek v blízkosti školy neodolal tlaku vody a zřítil se. Proudy vody 
odplavily kůlny, podemlely hospodářské budovy a silnici k Železné-
mu třikrát přervaly…“	zaznamenala	kronika	jamenská.	
	 „Dle lijáku zde a dle naprosto vyschlé půdy nečekali zdejší lidé 
žádnou větší vodu,“	zaznamenal	mlynář	Žandovský.	„Náhle však 
asi za 1/2 hod. po největší bouřce přivalila obrovská voda. Šla rá-
zem. Obrovské 2 m vysoké vlny vyplňovaly potoční koryto a rozlé-
valy se po okolí. Po několika minutách stoupla voda na 3 m nad 
normál. V mžiku byly domky 30, 29, 28 a 25 po okna pod vodou, 
takže neměli naprosto času něco uklidit. Vše hned plavalo v bah-
ně… U olší až do výše 3 m byla kůra do hola otlučena od plovoucích 
dřev. Na spodních zahradách sahala voda až do korun stromů.“
	 „Povodeň vznikla hlavní průtrží mračen nad Kozárovským 
vrchem,“	 vysvětluje	 jamenský	 kronikář,	 „... kolem třetí hodiny 
odpoledne,“	 doplňuje	 kronika	 předklášterská.	 „Brzy valily se 
sousty vodní krásným údolím žlebským,“	popisuje	autentický	zá-
žitek	žurnalista	pobývající	v	Lomnici.	„Kolem 4. hodiny rozezně-

ly se hasičské trubky: ,Žene se velká voda‘… diváci stáli ohromeni 
v Ulici Pod Starou farou. Silnice celá zatopena, moře špinavých 
vod se rozlévalo až k protější stráni. Přes 3 m tu voda vystoupila. 
V tom nese střechu i s trámy, které se opřely o most… tlak stoupá, 
již se most prohnul a mizí odnášen divokým proudem. Celé smrky 
60leté jako stéblo slámy zmítají se ve vlnách… voda nese klady, 
dříví, stolky, židle, klavír…“	Vybavení	vzala	voda	z	výletní	 re-
staurace	ve	Žlebích,	kde	se	hosté	před	vodou	zachránili	na	sto-
lech	a	skříních,	jak	se	dočteme	dále	v	novinovém	článku.	
	 „... Během 2 hodin Lomnička, dědina o 62 číslech, Šerkovice 
až na 2 domy, celý níže položený Tišnov byly pod vodou. Velká 
voda vytrhávala stromy, ničila lesy, zahrady i pole, odnášela hos-
podářské stroje, nábytek, odplavila krávy, kozy, drůbež i lidi. Voda 
v Lomničce vystoupila do výše 10 m, v Tišnově do výše 7 m, ale již 
v 6 hodin voda klesla o 4 m,“	zaznamenali	v	Lomničce.
	 „I naše obec část pocítila,“	píše	drásovský	kronikář.	A	malho-
stovský	doplňuje:	„Z potoku Lubje stala se dravá řeka, která od-
plavila vše, co jí přišlo v cestu. Voda vylila se z koryta a sahala 
až k okraji vesnice.“	„Déšť se skutečně jako z konve asi 1 hodinu 
lil. A asi k páté hodině odp., ještě z deště přivalila se 2 m vysoká, 
široká vlna potokem Lubje a rozlila se široko údolím od Malhosto-
vic ke Drásovu. Spodní část vesnice zatopena, lidé utíkali na půdy, 
ve světnicích kalem zanášela vše. Voda sahala až ke Kloudovým 
č. 27. Venku odnesla dřevo, ba i vrata č. 38 vyvrátila… Pole zato-
pena, plodiny nánosem pokryty,“	zaznamenali	v	Drásově.	
	 „Besének rozlil se od Květnice až ke Dřínové a silně poškodil 
železniční trať u vápenky, takže bylo železniční spojení na hory 
přerušeno“	uzavírá	předklášterská	kronika.	
	 „V Lomnici bylo 7 domů silně poškozeno, v Šerkovicích 3, 
v Lomničce 1 odplaven, 3 poškozeny. Krupobití postihlo nejvíce 
Sinalov, Lomnici, Strhaře, Rašov a Zhoř. Povodní nejvíce utrpě-
ly obce Lomnice, Šerkovice a Lomnička,“	shrnuje	škody	kronika	
z	Jamného.	„Silnici z Osik do Lomnice voda též silně poškodila 
a tři pevné mosty odnesla,“	doplňuje	kronika z Osik.	
	 Vedle	obrovských	škod	sebrala	povodeň	šest	lidských	životů.	
„V Lubi se utopila 1 osoba,“	uvádí	skaličský	mlynář.	„V Šerkovi-
cích utopil se 1 člověk, v Lomničce 4,“	doplňuje	jamenská	kroni-
ka.	Tuto	největší	tragédii	pak	uvádí	kronika	Tišnovské	farnosti:	
„Domek, patřící Josefu Bloudkovi (v Lomničce), byl návalem vod 
stržen a odplaven. Jeho obyvatelé Josef Bloudek, jeho stejnojmen-
ný syn, dcera Aloisie a vnučka Květoslava Bártová, když hledali 
útočiště na půdě domku, byli proudem odnešeni a ve vodách uto-
nuli.“ Jejich	hrob	je	dodnes	na	starém	hřbitově	v	Tišnově.	
	 „… není pamětníka takové pohromy.“

téma

Poničená silnice v dnešní ulici Na Potokách v Lomnici.
Zdroj: Farní kronika Lomnice

Zbořený most v Šerkovicích. Zdroj: Farní kronika Lomnice
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 Tu provokativní otázku klade filmová 
představitelka tajné služby MI6 v bondov-
ce Skyfall, kde zasedání ministerské rady 
zpochybňuje potřebu speciálních bezpeč-
nostních opatření jako přežitek, aby bylo 
vzápětí překvapeno teroristickým útokem 
jednotlivce. V ten moment si uvědomíme 
křehkost našeho přesvědčení o všeobec-
ně zajištěné bezpečnosti občanů, protože 
co zachycuje zábavná filmová produkce, 
se v našem reálném světě přes všechnu 
nepravděpodobnost může tak snadno 
odehrát rovněž. Díky profesoru financí 
a spisovateli Nassimu Nicholasi Talebovi 
se vžil pro tyto situace pojem „The Black 
Swan“ (černá labuť). Příkladem „černé 
labutě“ byl teroristický útok 11. září nebo 
bleskové šíření covidu, v místních podmín-
kách může být stejně drtivá třeba povodeň, 
požár nebo jiná havárie. Černá labuť závi-
sí na pozorovateli. Jejím problémem je při-
tom ale vždy naše nepřipravenost na ta-
kové zlomové události. Ty lze sice obtížně 
předvídat, ale je možné si vůči nim vybudo-
vat odolnost. Rozkolísaná doba, v níž jsme 
byli v krátkém čase konfrontováni s pande-
mií, tornádem i válkou, už do značné míry 
změnila setrvačnost našeho myšlení. Proto 
je dobré využít zvýšenou ostražitost i jako 
pozitivní výzvu k trvalé osobní zodpověd-
nosti. Však to znáte: kdo je připraven…

Vědomí rizik
 „Nejjednodušším základem pro připra-
venost na jakoukoliv událost, včetně těch 
hůře předvídatelných a neočekávaných, je 
znát možná rizika, kterým je vystavena 
lokalita, ve které bydlím, kde pracuji a kde 
se pohybuji,“	 uvádí	 Kristýna	 Pekařová,	
tajemnice	 Bezpečnostní	 rady	 ORP	 Tiš-
nov,	zodpovědná	za	krizové	řízení,	„a pak 
také vědět něco o těchto událostech, tedy 
jak probíhají, co mohou způsobit a jak 
se v těchto situacích zachovat a ochránit 
tak svůj život, zdraví, majetek a pomoci 
druhým,“	doplňuje.	Pro	podmínky	Tišnov-
ska	by	tak	k	nezbytné	vědomostní	výbavě	
měla	patřit	např.	znalost	událostí	spoje-
ných	s	velkou	vodou,	zejména	pokud	byd-
lím	v	blízkosti	jakéhokoliv	vodního	toku.	
	 „Každá obec má v této souvislosti po-
vinnost seznamovat svoje občany s riziky, 

kterým mohou být vystaveni,“	 komentu-
je,	 kde	 takové	 informace	 o	 rizicích	 zís-
kat,	 Kristýna	 Pekařová.	 Informace	 jsou	
v	 rámci	 kraje	 soustředěny	 na	 portále 
KRIZPORT	 (www.krizport.cz)	 provozo-
vaném	Hasičským	záchranným	sborem	Ji-
homoravského	kraje.	Je	to	„veřejný portál 
krizového řízení s věrohodnými a aktuální-
mi informacemi z oblasti přípravy a řešení 
mimořádných událostí a krizových situací 
v našem kraji“,	jak	stojí	v	popisu.	Přehled 
možných zdrojů mimořádných událostí 
na území ORP Tišnov	je	pak	za	každou	
obec	zobrazen	ve	společné	tabulce.	

Co nás tady ohrožuje
	 Tabulka	 výčtu	 vzniku	 možných	 mi-
mořádných	 situací	 a	 ohrožení	 sice	 není	
vyčerpávající,	 v	 zásadě	 se	 ale	 v	 našich	
podmínkách	 lze	 soustředit	 na	 tři	 zdroje	
rizik:	živly – nemoci – technologie.	
	 S	 řáděním	přírodních sil	 a	 jejich	ná-
sledky,	 ať	 už	 pocházejí	 z	 vyšší	 příčiny	
člověkem	 neovlivnitelné,	 jako	 jsou	 bou-
ře, větrné smrště, sněhové kalamity, 
povodně či sucho,	nebo	lidmi	nezvládnu-
tý	živel	ohně,	se	setkal	prakticky	každý.	
Představují	nejvýznamnější	riziko	přede-
vším	proto,	že	i	při	veškeré	vyspělosti	ci-
vilizace	a	možných	bezpečnostních	opat-
řeních	jim	nejsme	rovnocennými	soupeři.	
I	když	už	tedy	naše	obce	neohrožují	oh-
ňové	 katastrofy	 v	 takové	 míře,	 jak	 je	
zmiňuje	v	předchozím	příspěvku	Jan	Kos,	
na	jiné	extrémní klimatické jevy	se	mů-
žeme	 pouze	 adekvátně	 připravovat, ne 
je však odvrátit.	 Jak	říkají	moudří	 lidé,	
„… alespoň si čas od času uvědomíme, že 
nejsme pány Země...“

	 Neviditelného	a	plíživého	nepřítele	v	po-
době	 epidemie	 jsme	 si	 tu	 užili	 déle,	 než	
nám	 bylo	 příjemné,	 a	 s	 riziky	 spojenými	
s	nákazou,	resp.	s	důsledky	omezení	spo-
jených	se	snahou	o	zastavení	jejího	šíření,	
jsme	se	museli	 vyrovnávat	 všichni.	Přes-
to	častěji,	než	si	připouštíme,	se	v	našem	
regionu	 můžeme	 setkat	 s	 epizootiemi,	
epidemiemi	u	zvířat,	ať	už	nemocí	přená-
šených	divokou	nebo	hospodářskou	zvěří.	
Její	 ohrožení	 je	 bezprostřední	 pro	 chova-
tele,	sekundární	dopad	ovšem	vždy	pocítí	
zemědělský	a	potravinářský	trh.	
	 „K našemu velkému štěstí nespadá 
Tišnov do pásma radiačního ohrožení,“	
vysvětluje	 Kristýna	 Pekařová	 zásadní	
riziko	spojené	s	provozem	 jaderné	elek-
trárny	 v	 Dukovanech.	 Technologie	 a	 je-
jich	 sítě,	 jimž	 je	 ale	 prošpikována	 naše	
infrastruktura,	v	sobě	skrývají	rizika	ha-
várií.	 Těmi	 nebezpečnými	 jsou	 poruchy	
plynu,	 nejzásadnějšími	 ale	 možnosti	vý-
padku zásobování elektrickou energií 
a	pitnou vodou.	
	 Abychom	 dostáli	 (nejen)	 aktuálnímu	
výčtu	možných	zdrojů	 rizik,	nelze	nako-
nec	pominout	nebezpečí	plynoucí	ze	spo-
lečenského vývoje a nálad.	 Explicitně	
se	tak	projevuje	v	našem	století	ohrožení	
terorismem,	který	má	velmi	individuální	
projevy,	a	eskalací	mezinárodně-bezpeč-
nostních vztahů.	K	naší	smůle	jsou	toto	
aspekty,	 které	 jsou	 ještě	 nepředvídatel-
nější	než	sama	matka	příroda…	
	 Podstatné	 při	 analýze	 rizik	 a	 přípra-
vě	na	ně	je	přitom	vědomí,	že	jednotlivá 
událost vyvolává řetězec následných,	
které	 se	 často	projevují	 s	 dopadem	vět-
ším	než	prvotní	příčina.	

Nepravděpodobné, přesto možné 
	 Příkladem	 události,	 která	 by	 Tišnov	
zcela	jistě	překvapila	jako	„černá	labuť“,	
je	 zemětřesení.	 Jakkoliv	 nepravděpo-
dobná	nám	tato	možnost	připadá,	odbor-
ná	díla	citují	desítky	záznamů	z	kronik.	
Známým	je	velké	zemětřesení	4.	a	5.	srp-
na	 1328,	 které	 mělo	 sílu	 7.–8.	 stupně	
Richterovy	 škály	 a	 „těžce poškodilo 
i Brno, Žďár a Jihlavu, kde způsobilo zříce-

BlACK SwAN
jak bezPečně Se cítíte?

Vladimír Vecheta

Stálá pohotovostní služba u hasičů.
Zdroj: HZS JMK
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ní mnoha důlních děl“.	Obdobné	záznamy	
jsou	i	z	let	1443,	1590,	1615…	Nám	nej-
blíže	se	pak	zmiňují	Paměti	starého	Před-
klášteří,	že	„r. 1748 v měsíci dubnu bylo 
v okolí kláštera a až k Brnu pozorováno 
silné zemětřesení, které dosti škod na bu-
dovách zanechalo.“	

Jak často chodí stoletá voda?
	 Statistické	 sledování	 v	 kombinaci	
s	dobovými	záznamy	„potvrzují ve vodním 
režimu opakující se cykly,“	říká	Jana	Borá-
ková	 z	Českého	 hydrometeorologického	
ústavu.	S	pojmy	dvacetileté,	padesátile-
té	a	stoleté vody	se	pracuje	 jako	s	em-
pirickými	 daty	 a	 každý	 z	 povodňových	
plánů	obcí	i	území	s	těmito	kulminačními	
hodnotami	musí	ve	své	strategii	počítat.	
„Samozřejmě to není tak, že se povodeň 
na úrovni stoleté vody vrací vždy po sto 
letech. To by pak bylo snadné se připravit. 
,Stoleté‘ maximum se může objevit znovu 
po dvaceti letech nebo vůbec.“	Na	Tišnov-
sku	 lze	 za	 takovou	 bezpochyby	 označit	
povodeň	12. července 1922,	jak	ji	připo-
mínáme	v	předchozím	příspěvku.	Ze	sto-
letého	výročí	proto	obyvatele	postižených	
obcí	trochu	mrazí.	Přesto	se	dá	říct,	že	se	
Besénkem	 další	 „stoletá“	 povodeň	 „už“	
prohnala	–	19.	června	1986.	
	 Ochrana	 před	 povodní	 a	 jejími	 ná-
sledky	 tak	 nepočítá	 roky,	 ale	 kalkuluje	
s	dosahem	maxim,	pro	která	má	i	zpraco-
vaný	plán	adekvátní	reakce.	Povodňový 
plán města Tišnova	je	v	listinné	podobě	
na	OŽP	MěÚ	ve	správě	tajemnice	Povod-
ňové	komise	Jiřiny	Čechovičové.	

Když nastane tma
	 Digitalizovaná	 a	 na	 technologiích	 zá-
vislá	 moderní	 společnost	 je	 zranitelná	
křehkostí	 svých	 systémů.	 Rostoucí	 ná-
roky	na	šíři	a	zátěž	zásobovacích	sítí	 je	
vystavují	 riziku	selhávání	 již	 z	prostého	
důvodu	technických	limitů,	stárnutí	nebo	
poškození	z	vnější	příčiny.	Ať	už	se	děje	
cokoliv,	nemá	společnost	daleko	k	pani-
ce,	pokud	selhávají	pouhé	pomocné,	např.	
komunikační	 prostředky,	 natož	 dojde-li	
k	přerušení	energetické	nebo	vodovodní	

soustavy.	 Ať	 už	 má	 pověstný	 blackout 
jakoukoliv	podobu	či	příčinu,	je	sice	citel-
nou,	přesto	však	nejméně	závažnou	kri-
zovou	 situací.	 Jde	 totiž	 o	 pouhou	 ztrátu	
často	 nadstandardního	 komfortu,	 s	 níž	
jsme	 schopni	 se	 vlastními	 silami	 vyrov-
nat	a	na	kterou	se	navíc	můžeme	velmi	
účinně	připravit.	

Ani v krizi nelze přestat řídit
	 „Pro zvládání mimořádných situací je 
pro území Tišnovska v rámci ORP vypra-
cován Krizový plán,“	uvádí	Kristýna	Pe-
kařová.	 „Ten je aktualizován každé čtyři 
roky, naposled v roce 2021. Plán je neve-
řejný a pracují s ním zodpovědné osoby 
krizového řízení města. Shrnuje řešení pro 
různé situace, které reálně hrozí v našem 
území. Tato rizika definoval a metodickou 
pomoc při sestavení plánu poskytuje HZS 
JMK. Zároveň jsou do jeho zpracování za-
pojeny všechny obce regionu. A v řešení 
jsou zahrnuty i soukromé subjekty, které 
by se podílely na zvládání situace a odstra-
ňování následků,“	doplňuje.
	 Hlavním	 orgánem	 pro	 krizové	 řízení	
je	Bezpečnostní rada ORP Tišnov.	Jako	
plánovací	 orgán	 schvaluje	 Krizový	 plán	
a	další	potřebné	dokumenty.	Má	osm	čle-
nů	a	dva	stálé	hosty	a	schází	se	min.	dva-
krát	za	rok.	Jejím	předsedou	 je	starosta	
Tišnova,	který	předsedá	i	Krizovému	štá-
bu	a	Povodňové	komisi.	
	 Krizový štáb	 zasedá	 v	 momentu	 ná-
stupu	 krize,	 kdy	 se	 hledá	 adekvátní	
odezva	 a	 řešení.	 KS	 tvoří	 členové	 Bez-
pečnostní	rady	+	Stálá	pracovní	skupina.	
Patří	sem	i	zástupci	složek	IZS	JMK,	tak-
že	funguje	přímé	spojení	se	zasahujícími	
profesionálními	složkami.	

Jak nezavazet a spolupracovat 
	 Řešení	 mimořádné	 situace	 je	 v	 první	
řadě	 v	 rukou	 vycvičených,	 vybavených	
a	 organizovaných	 profesionálů.	 „Běžný 
občan by měl ctít zásadu, že když po mně 
nikdo nic nechce, pouze se nachystám, ale 
jinak sám nepodnikám nic,“	říká	Kristýna	
Pekařová.	 „Pokud mám ovšem jako člen 
záchranných složek, krizového štábu nebo 
obecní správy a samosprávy zodpovědnost, 
musím se informovat, kde a jak se do řešení 

situace mám zapojit.“	Důležité	 je	nepani-
kařit	ani	se	nevrhat	bezhlavě	do	pomoci.	
Zkrátka	v	duchu	základních	zásad:	
a)	Nepodceňujte	situaci.	
b)		Netelefonujte zbytečně	 a	 vůbec	

ne	 na	 tísňové	 linky!	 Telefonní	 síť	 je	
v	ohrožení	přetížena.	

c)	  Respektujte a snažte se získávat 
informace z oficiálních zdrojů	 (roz-
hlas,	 televize,	 místní	 rozhlas,	 obecní	
úřad,	pokyny	zaměstnavatele).	

d)		Nerozšiřujte	 poplašné	 a	 neověřené 
zprávy.	

e)		Varujte ostatní	 ve	 svém	 nejbližším	
okolí,	nezapomeňte	na	neslyšící.	

f)	 	Pomáhejte	sousedům,	zvlášť	starým,	
nemocným	a	nemohoucím	lidem.	

g)		Dejte	prioritu	záchraně	lidského živo-
ta a zdraví,	 až	 potom	 je	 na	 řadě	 zá-
chrana	majetku.	

h)		Uposlechněte pokynů	 pracovníků	 zá-
chranných	složek	a	zodpovědných	osob.

Kdo je připraven… 
	 Nástup	 mimořádné	 situace	 je	 vždy	
extrémní	a	 rychlý.	Velmi	pravděpodobně	
budete	v	časové	tísni	a	stresu,	a	to	nejen	
subjektivně.	 Proto	 je	 střízlivě	 rozumné	
a	zodpovědné	zvážit	své	priority	a	v	rám-
ci	 vědomí možných rizik se na jejich 
projev připravit.	
	 Portál	krizového	řízení	KRIZPORT	má	
pro	 tento	 účel	 zpracován	 projekt	 „Vaše 
cesty k bezpečí aneb chytré blondýn-
ky radí“.	V	sérii	informačních	materiálů	
volně	ke	stažení	pracovnice	Hasičského	
záchranného	sboru,	Krajského	ředitelství	
policie	a	Zdravotnické	záchranné	služby	
JMK	 radí,	 jak	 správně	 postupovat	 při	
různých	druzích	ohrožení	a	jak	se	na	ně	
připravit.	K	materiálu	se	dostanete	i	přes	
adresu	www.chytre-blondynky.cz.	
	 Shrnuto	na	 závěr,	 zodpovědný	 člověk	
by	si	měl	pro	zvládnutí	krizové	situace:
a)		nastudovat	postup při vzniku mimo-

řádné události	 typické	 pro	 lokalitu,	
kde	žije,

b)		vybavit	domácnost,	aby	zvládla	něko-
likadenní soběstačnost	 při	 zajištění	
světla,	tepla,	pitné	vody	a	jídla,

c)	 	nachystat	 evakuační zavazadlo	 vy-
bavené	pro	více	 jak	 jednodenní	pobyt	
mimo	bydliště.

	
	 Tak	bych	tedy	postupoval	já.	
	 A	jak	bezpečně	se	cítíte	vy?	

téma
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jaké kulturní akce navštěvujete? a co vám v kulturním životě tišnova chybí? 

	Štěpán Pilný
 (zastupitel města, ANO)

	 Nejraději	 navštěvuji	 naše	 tišnovské	
kulturní	 akce	 pořádané	 zejména	 Měst-
ským	kulturním	střediskem.	Osobně	mám	
rád	kulturní	akce,	kde	bez	ohledu	na	žánr	
nebo	 interpreta	zapomenu	na	všední	sta-
rosti	a	práci.	Mám	rád	akce	humorné	a	ko-
mediální	kusy	s	přídavkem	satiry.	Neřekl	
bych,	že	mi	něco	chybí,	protože	rozmani-
tost	kultury	v	Tišnově	i	v	nedalekém	Brně	
je	velká.	Do	budoucna	se	přikláním	k	pes-
třejší	 nabídce	 pro	 starší	 generaci,	 která	

má	 taky	svoje	oblíbené	 interprety,	a	pra-
videlné	 akce	 dětskému	 publiku.	 Dokážu	
si	představit,	že	za	operou,	baletem	nebo	
koncerty	 budeme	 cestovat	 společně.	 Zde	
musím	 zmínit	 ekonomickou	 situaci,	 kte-
rá	nás	nutí	dělat	věci	jinak	a	hledat	nová	
řešení.	 Bez	 podpory	 města	 a	 spolupráce	
s	místními	podnikateli	není	kultura	v	Tiš-
nově	 možná.	 Tuto	 oblast	 bych	 také	 rád	
v	 budoucnu	 propojil	 s	 oblastí	 cestovního	
ruchu.	Zkrátka	spolupráce	a	ochota	budou	
hrát	velkou	roli.	
	 V	minulosti	jsem	byl	sám	spolupracov-
níkem	nebo	pořadatelem	větších	 tišnov-

ských	 společenských	 a	 kulturních	 akcí.	
Jedná	se	zejména	o	Dny	pro	rodiny	s	dět-
mi	na	tišnovském	koupališti,	Pivní		slav-
nosti	 na	 letním	 kině,	 koncerty	 Monkey	
Business,	J.A.R.	nebo	divadelní	komedie	
Luboše	 Baláka.	 Právě	 proto	 vím,	 kolik	
úsilí	a	práce	je	za	pořádáním	akcí	scho-
váno,	a	to	i	s	ohledem	na	skutečnost,	že	
tyto	 akce	 jsou	 venkovní,	 kde	 rozhoduje	
i	 počasí.	 Z	 tohoto	 důvodu	 si	 vážím	 kaž-
dého,	kdo	umí	tyto	akce	a	kulturu	zorga-
nizovat	jak	pro	úzkou	skupinu	návštěvní-
ků,	tak	pro	širokou	veřejnost.	

	  Libuše Čermáková, Jiří Dospíšil, 
Tomáš Havlát, Zdeněk Kunický, 
Aleš Navrátil, Veronika Pozděnová, 
Martin Sebera, Pavla Veselá 
Hanusová

 (zastupitelé města, spolek MOST)

	 Kultura	 má	 mnoho	 podob	 a	 to	 platí	
i	pro	kulturní	akce	v	Tišnově.	Neodmysli-
telně	k	nim	patří	aktivity	Městského	kul-
turního	 střediska.	 Jak	 vlastní	 dramatur-
gická	činnost,	kdy	jsou	zváni	renomovaní	
umělci	 a	kapely,	 tak	 i	 pořádání	 četných	
akcí,	 jako	 jsou	 divadelní	 představení,	
přednášky,	 Svatováclavské	 hody,	 plesy	
města	atd.	Nedílnou	součástí	kulturního	
vyžití	v	Tišnově	je	kino,	filmový	klub,	mu-
zeum,	 Jamborův	dům	s	knihovnou.	Dále	
město	 finančně	podporuje	zájmové	spol-

ky,	 které	 v	 kultuře	 vyvíjejí	 své	 aktivity.	
Základní	umělecká	škola	a	spolek	Tigal	
vzdělávají	 v	 oborech	 hudebním,	 taneč-
ním,	výtvarném	a	literárně-dramatickém.	
Mezi	kulturně-sportovní	organizace	patří	
Sokol	 Tišnov	 (Karasovo	 divadlo,	 burza	
minerálů	aj.).	Poslední	dva	roky	nám	chy-
běla	kultura	z	důvodu	covidu,	stejně	tak	
nám	chybí	letní	kino,	které	se	však	už	co	
nevidět	blýskne	v	novém	kabátě.	A	kte-
ré	akce	nejčastěji	navštěvují	zastupitelé	
MOSTu?
•		Liba:	 koncert	 pěveckého	 sboru	 Gym-

názia	Tišnov	a	komorní	Studánky	ZUŠ	
Bystřice	 n.	 P.	 pod	 vedením	 Inky	 Po-
spíšilové;	 festival	Concentus	Moraviae	
v	kostele	sv.	Václava.

•		Jirka:	 ač	 tělem	 i	duší	 sportovec,	 v	po-
slední	 době	 jsem	 navštívil	 např.	 dva	

koncerty	 festivalu	 Concentus	 Mora-
viae,	 skvělou	 přednášku	 v	 Porta	 coeli	
a	 i	 na	 zasedání	 zastupitelstva	 to	 jsou	
leckdy	zajímavá	představení.

•		Tomáš:	 mám	 rád	 atmosféru	 festivalu	
Concentus	 Moraviae	 a	 Svatováclav-
ských	hodů;	nejvíce	mi	chybí	plesy.

•		Zdeněk:	 pravidelně	 navštěvuji	 tišnov-
ské	kino;	těším	se	na	produkci	zrekon-
struovaného	letního	kina.	

•	Aleš:	kino	a	divadlo.
•		Veronika:	 kulturní	 akce	 v	 parku	 pod	

kostelem	a	Farské	zahradě.
•		Martin:	 přehlídky	 dovedností	 dětí	 míst-

ních	školek	a	škol;	koncert	Ivana	Mládka.
•		Pavla:	představení	v	letním	kině,	akce	

ve	 Farské	 zahradě,	 divadelní	 předsta-
vení	 v	 kině	 i	 sokolovně,	 kreativní	 díl-
ničky,	školní	akce.

	Irena Ochrymčuková
 (zastupitelka města, KDU-ČSL)

	 Kultura	 v	 Tišnově	 –	 je	 to	 silné	 slov-
ní	 spojení,	 které	 bývá	 a	 nemělo	 by	 být	
používáno	 pouze	 jako	 označení	 pro	 čin-
nost	Městského	kulturního	střediska.	Je	
jasné,	 že	 pracovní	 náplň	 MěKS	 spočívá	
v	 pořádání	 vystoupení	 hudebních,	 dra-
matických,	 výtvarných,	 filmových.	 Tyto	
akce	 a	 prezentace	 edukační	 a	 osvětové	
vyžadují	 spolupráci	 s	 osobnostmi,	 agen-
turami,	 umělci	 a	 institucemi.	 Aby	 však	
Tišnov	působil	celkově	kultivovaným	do-
jmem	 jak	na	své	občany,	 tak	na	 turisty,	
na	tom	pracují	 také	odbory	správy	měs-

ta,	 svůj	 podíl	 přinášejí	 školy,	 příspěv-
kové	 a	 jiné	 organizace,	 zájmové	 spolky.	
V	 městském	 rozpočtu	 je	 po	 léta	 pod	
svým	paragrafem	zaručena	částka,	v	po-
sledních	letech	navýšená,	ze	které	rada,	
popř.	 zastupitelstvo	 města,	 na	 základě	
doporučení	Komise	pro	kulturu	a	cestov-
ní	 ruch	 poskytují	 dotace.	 Když	 odhléd-
neme	od	dvou	let	covidu,	bývají	kulturní	
akce	v	Tišnově	početné,	dokonce	dochází	
k	 termínovým	 překryvům.	 Koordinace	
akcí	 a	 jejich	 systematické	 provázání	
jsou	závislé	na	komunikaci	organizátorů	
a	 jejich	 dlouhodobých	 konkrétních	 plá-
nech.	 Některé	 projekty	 přesahují	 rámec	
města,	jiné	jsou	komornější.	Je	zapotřebí	

vzít	 v	 úvahu	 všechny	 věkové	 kategorie	
veřejnosti	a	jejich	zájmy.	Mělo	by	se	tak	
dít	nikoli	paradoxně	i	v	souladu	s	podni-
kateli	 ve	 službách.	 Atmosféra	 doplněná	
možností	 svátečního	 posezení	 s	 místem	
pro	hru	 dětí	 kulturní	 prožitek	 jistě	 zná-
sobí.	 Město	 má	 bohatou	 historii,	 řadu	
památek	 (rozsáhlejší	 i	 drobné),	 o	 nichž	
se	v	Tišnovských	novinách	píše	často.	Je	
obklopeno	krásnou	přírodou,	dva	místní	
kopce,	Květnice	a	Klucanina,	nabízejí	ná-
vštěvníkovi	odlišný	typ	procházení.	
	 Můj	pracovní	i	osobní	život	je	s	kultu-
rou	těsně	spojen,	mám	problém	stíhat.
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	Karel Souček
 (zastupitel města, ODS)

	 Pod	 pojmem	 kultura	 je	 zapotřebí	
představit	si	vše,	co	člověka	zušlechťuje	
a	rozvíjí.	Kultura	nás	provází	na	každém	
kroku,	 po	 celý	 den.	 Kultura	 oblékání,	
stolování,	konzumace,	komunikace,	cho-
vání,	výchovy,	společnosti…	A	to	vše	nás	
formuje	ke	kultuře	v	užším	slova	smys-
lu	 –	 umělecké,	 náboženské,	 vzdělávací	
a	dalších.
	 Kultura	je	v	obou	pohledech	velmi	sub-
jektivní.	 Bez	 čeho	 si	 jeden	 neumí	 před-
stavit	svoji	kulturní	identitu,	to	jiný	může	
řadit	do	nižších	pater	své	vnímavosti.	Zde	
navazují	další	pojmy	 jako	tolerance	a	re-

spekt.	Nad	nimi	pak	stojí	inspirace	a	obo-
hacení.	Není	 v	 lidském	životě	možné	ob-
sáhnout	všechny	aspekty	pojmu	kultura,	
ale	měli	bychom	se	o	to	minimálně	poku-
sit.	Vždy	je	lepší	mířit	ke	hvězdám	a	mi-
nout	než	mířit	na	kupku	hnoje	a	trefit	se.
	 Ale	abych	se	nevyhýbal	otázkám.	Kul-
turní	 akce	 často	 navštěvuji.	 Někdy	 se	
účastním	 na	 pozvání	 pořadatelů,	 a	 byť	
bych	 si	 některé	 nevybral,	 jsem	 mnoh-
dy	 překvapen	 jejich	 kvalitou	 a	 úrovní.	
A	 velmi	 rád	 si	 rozšířím	 obzory.	 A	 pak	
jsou	akce,	které	navštívím	v	rámci	svých	
zájmů,	doplnění	znalostí	či	za	účelem	se-
tkání	se	s	přáteli	a	zajímavými	lidmi.	Dů-
ležité	je	zmínit,	že	kulturní	akce	nerovná	
se	pouze	MěKS.

	 Ze	 všech	 výše	 uvedených	 důvodů	 se	
netroufám	 pasovat	 do	 role	 arbitra	 kul-
tury	a	říkat,	co	zde	v	této	oblasti	chybí.	
Co	 chybí	 mně,	 nemusí	 chybět	 ostatním.	
A	 naopak.	 Domnívám	 se,	 že	 nabídka	 je	
zde	 dostačující.	 A	 pokud	 někdo	 uzná	
za	 vhodné	 obohatit	 tišnovskou	 kulturu	
o	akce	či	prvky	zatím	chybějící	a	domnívá	
se,	že	má	koho	oslovit,	jistě	najde	i	odva-
hu	svoji	myšlenku	realizovat.
	 Na	závěr	bych	se	vrátil	zpět	k	té	osob-
ní,	 každodenní	 kultuře,	 která	 formuje	
naši	 společnost.	 V	 této	 souvislosti	 se	
mi	 vždy	 vybaví	 slova	 Antoine	 de	 Saint-
-Exupéryho:	„Kultura je založena na tom, 
co se od lidí vyžaduje, ne na tom, co se jim 
poskytuje.“

inZeRce

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

  malířské a natěračské práce. Chcete nově vymalo-
vat, tapetovat, natřít cokoliv? My to umíme! Kvalitně, 
rychle, čistě a za rozumnou cenu. Vlastimil Štěpánek, 
608 327 939.

  Opravy střech, komínů, okapů, nátěry, výmaz hřebe-
ne. 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.

  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, Pa-
nuška, Bubeníček, Kaván, Honsa, Fiala, Cína – Jelínek, 
Němec, Odvárka a dalších. Tel. 776 393 000.

   Koupě obrazů josefa jambora – obdivovatel malíře Jo-
sefa Jambora by rád zakoupil jeho obrazy. Pokud doma ta-
kovýto 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.  

  Hledám rd v Tišnově a blízkém okolí. I k rekonstrukci. 
Tel. 605 022 928.

  Koupím dům, byt, pozemek. Hotovost. Tel. 604 986 677.

  Koupím zahradu v Tišnově a okolí.
 Kontakt: jmk.zahrada@seznam.cz

  Skladník pro firmu RAPO BRNO, s. r. o. Mzda od 25 000 
do 32 000 Kč/měsíc. Manipulace se zbožím, příprava 
zboží pro rozvoz. Dvousměnný provoz (ranní/odpoled-
ní) – Sklad Tišnov. Nástup možný ihned, lze i brigádně. 
Kontaktujte p. Vrba na tel. 605 295 210.

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

Vedoucí kina sVRatka

Náplň práce:
• řízení kolektivu promítačů a pokladních • zajištění řádného 

chodu kina po technické a dramaturgické stránce • zajištění P.R. 
strategie a marketingu kina • realizace spolupráce s místními 

školami a dalšími projekty • spolupráce na dalších
kulturních aktivitách MěKS

Požadavky:
• středoškolské vzdělání s maturitou, VŠ výhodou

• nadprůměrná uživatelská znalost PC (práce s databázemi)
• přehled o současné české i světové filmové tvorbě • základní 

ekonomické znalosti výhodou • AJ výhodou, ŘP – skup. B
• časová flexibilita podmínkou (představení dopoledne

i večer, víkendy)

Nabízíme:
• HPP, 8. platová tř.; nástup od 1. 9. 2022 nebo dohodou

• pracoviště v Tišnově, Mlýnská 152

Náležitosti přihlášky a informace www.mekstisnov.cz nebo 
Iveta Kolářová, tel. 739 341 697, e-mail posta@kulturatisnov.cz
Přihlášky se všemi náležitostmi označené „Výběrové 

řízení kino“ podávejte nejpozději do 18. 7. 2022 e-mailem 
na adresu posta@kulturatisnov.cz nebo poštou

MěKS Tišnov, Mlýnská 152, Tišnov 666 01

Výběrové řízení proběhne v termínu 19.–31. 7. 2022m
ěk
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	 Léto	v	Tišnově	ani	
letos	nebude	ochuze-
no	 o	 pestrobarevnou	
nabídku	 kulturních	

akcí,	kterou	připravilo	Městské	kulturní	
středisko	Tišnov	napříč	svými	středisky,	
stejně	jako	o	nabídku	dalších	organizací	
napříč	naším	městem.	Podobně	jako	vlo-
ni	 najdete	 v	 těchto	 novinách	 kompletní	
přehled	akcí	MěKS,	stejně	 jako	anotace	
k	 akcím	 dalších	 pořadatelů	 a	 přehledu	
KAM	v	Tišnově	od	všech,	kteří	své	akce	
zapsali	na	tradiční	webový	portál.	Pláno-
vání	letošního	léta	bylo	velmi	specifické,	
protože	 jsme	 doufali,	 že	 již	 od	 samého	
začátku	 budeme	 moci	 rozpoutat	 zábavu	
v	kulturním	stánku	pod	Klucaninou,	tedy	
v	areálu	Letního	kina	Tišnov.	Díky	tomu,	
že	jej	bude	možné	začít	užívat	až	od	půlky	
prázdnin,	 nabídneme	 vám	 opět	 tradiční,	
ale	 i	netradiční	prostory,	kde	se	můžete	
pobavit,	 a	 v	 žádném	 případě	 z	 našeho	
hledáčku	 nevypadla	 kultovní	 zahrádka	
U	Palce,	ba	naopak.

Oslava hudby a gastronomie
miniGASTROfest
	 Netradiční	začátek	sezóny	se	odehra-
je	v	prostoru	kolem,	ale	také	uvnitř	síd-
la	 MěKS.	 Nultý	 ročník	 této	 akce,	 která	
chce	 dát	 lidem	 ochutnat	 dobré	 lokální	
pivo	a	stejně	tak	skvělé	 lokální	potravi-
ny,	 chceme	otestovat	 v	prostorách	ulice	
Mlýnská	a	na	zahradě	a	ve	spodní	části	
MěKS,	za	rok	se	s	tímto	projektem	třeba	
potkáte	již	v	areálu	Letního	kina.	K	dobré	
zábavě	vám	navíc	budou	hrát	skvělí	muzi-
kanti	z	Ha-kapely,	Old	Horses	a	Panthe-
nolu,	takže	na	své	si	přijde	každý.

Zábava pro všechny
	 Tišnovské	kulturní	léto	nejsou	jen	mega	
koncerty,	ale	i	akce,	které	chtějí	potěšit	své	
příznivce.	Začneme	tedy	v Jamném	v	Hos-
tinci	u	Vlachů,	kde	 si	 rockeři	 vychutnají	
muzikanty	z	kapely	Alband.	Senioři	 jsou	
srdečně	zváni	na	 louku	u Penzionu,	kde	
jim	opět	zahraje	skvělá	cimbálová kapela	
Midnight	Coffee	Session.	Zatančit si	a	vy-
dovádět	se	můžou	všichni	milovníci	Oldies	
na	párty	na	koupališti.	Pro	všechny	citlivé	
bytosti	a	dívky,	ženy	i	dámy	bude	U Palce	
připraven	koncert	seskupení	Vesna,	který	
vás	doslova	unese.

Tři vrcholy sezóny
Summerfest u Palce
	 Summerfest	 obstará	 podvečerní	 až	 ve-
černí	akce	napěchovaná	třemi	skvělými	ka-
pelami	se	známkami	exotiky.	Pražský	objev	
s	 nepřehlédnutelným	 zpěvákem	 Vanua2,	
slovenská	 kráska	 s	 jedinečnými	 skladba-
mi	 Zuzana Mikulcová	 a	 další	 slovenská	
pecka	v	podání	Korben Dallas	vás	uvedou	
do	transů,	které	v	Tišnově	ještě	nebyly.

Letní kino Open s Bombarďákem,
Szidi Tobias a Richardem Müllerem
	 V	 půli	 srpna	 se	 brány	 letního	 kina	
otevřou	 i	 hudební	 produkci.	 Nejdříve	

se	 od	 15.00	 hod.	 v	 přední	 části	 areálu	
naproti	 restauraci	 Na	 terase,	 kde	 bude	
stát	druhé	pódium,	objeví	skupina	Bom-
barďák,	 kterou	milují	 naše	 děti	 a	 nejen	
ony.	 V	 tomto	 prostoru	 budou	 i	 atrakce	
pro	děti	a	něco	zajímavého	na	jídlo	a	pití.	
Tento	program	bude	pro	ty	nejmladší	i	je-
jich	rodiče	zcela	zdarma.
	 V	18.00	hod.	se	již	rozezní	tóny	šanso-
nu	v	novém	amfiteátru	a	všechny	diváky	
uhrane	slovenská	diva	Szidi	Tobias,	která	
vám	 přinese	 naprosto	 nevšední	 hudební	
zážitek.	Na	Szidi	naváže	od	20.30	hod.	její	
kamarád	a	kolega,	jedna	z	nejvýraznějších	
osobností	 slovenské	 popmusic	 Richard	
Müller.	 Na	 tento	 dvojkoncert	 bude	 platit	
jedna	jediná	vstupenka,	která	je	díky	pod-
poře	města	za	velmi	příznivou	cenu.

Jarek Nohavica
	 Jednoznačným	 vrcholem	 sezóny	 bude	
koncert	Jarka	Nohavici.	Dvě	hodiny	chyt-
rých	písní,	jdoucích	k	duši,	srdci	i	smíchu	
se	odehrají	na	velkém	pódiu	v	novém	am-
fiteátru	letního	kina.	Koncert	bude	na	se-
zení	a	bude	mít	doslova	divadelní	atmo-
sféru.	Prostor	před	pódiem	bude	doplněn	
o	 další	 řady	 laviček	 a	 Jarkovi	 fanoušci	

měks

TIŠNOVSKÉ KulTurNí lÉTO Bude PeSTrOBAreVNÉ
Pavel Hanák

TIŠNOVSKÉ
KULTURNÍ LÉTO

Vanua 2, Zuzana Mikulcová, Korben Dallas.

Szidi Tobias, Richard Müller.

Bombarďák.



Podrobné informace na www.mekstisnov.cz a 	mekstisnov.cz

Předprodej vstupenek:
TIC Tišnov, náměstí Míru 120, tel. +420 530 334 011

tic@kulturatisnov.cz
otevírací doba červen–září:

po a pá 8.00–12.30, 13.00–18.00; út–čt 8.00–12.30, 13.00–15.30;
so a ne 9.00–12.30, 13.00–15.30

Na všechny akce se budou prodávat vstupenky na místě, ale také přes 
on-line systém na webových stránkách MěKS v sekci Kina Svratka.

Festival Tišnovské kulturní léto 2022 je plný skvělých 
koncertů, výstav, art campů a workshopů. Kultura pro-
dchne doslova celý Tišnov a potkáte se s ní nejen v budově 
Městského kulturního střediska, ale také ve Farské zahra-
dě, na zahrádkách U Palce a Hostince u Vlachů v Jamném, 
na louce za Penzionem, Galerii Josefa Jambora, v Müllero-
vě domě, na Koupališti Tišnov, v tišnovské knihovně, ale 
na závěr také v zrekonstruovaném areálu letního kina.

Děti do 12 let mají vstup zdarma s výjimkou koncertu Jaromíra Nohavici a Oldies party
Vstupné je osvobozeno od daně dle §61 zák. o DPH 235/2002 Sb.

Programová změna vyhrazena

lokální pivovary
tišnovská gastronomie 

zážitek pro všechny smysly

vstup volný

Vstup – VOLNÝ2/
3

miniGASTROfest
Ha-kapela, Old Horses, Panthenol

25. 6. 2022, 15.00–23.00 hod.
ulice Mlýnská, zahrada a Velký sál MěKS, Tišnov

Chcete si užít dobrou muziku, ochutnat dobroty od tišnovských 
restaurací a svlažit hrdlo zlatavým mokem lokálních pivovarů? 
Pak si nenechte ujít první miniGASTROfest v Tišnově. Ulice 

Mlýnská, zahrada MěKS a Velký sál MěKS budou otevřeny pro 
všechny fajnšmekry dobrého jídla, pití a dobré muziky. Představí se 

vám lokální pivovary: Doubravník, Genius noci, Grádo, Květnice, 
Pivovar Tišnov, Vorkloster a tišnovská gastrozařízení: Coffein, 

Hostinec Na Humpolce, Hostinec u Vlachů, KUMIsushi,
Maso Klouda, Patro PUB, Podhorácká restaurace

a Vege jídlo od Luby.

www.mekstisnov.cz

  TišnoVSké
kUlTURní
 léTo 2022

se	 tak	 dostanou	 téměř	 na	 dosah	 svého	
idolu.	Je	důležité	upozornit	na	to,	že	kon-

cert	není	přístupný	pro	děti	do	15	let	a	že	
do	amfiteátru	nebude	povoleno	vnášet	al-
koholické	nápoje.

Farská zahrada plná zážitků
Hvězdné nebe nade mnou,
mravní zákon ve mně
	 Třetím	rokem	se	Farská	zahrada	pro-
mění	v	letní	galerii	pod	širým	nebem	pl-
ným	fotografií	noční	oblohy	a	reprodukce	
obrazů,	v	nichž	noční	nebe	hraje	výraznou	
roli.	 Výstavu	 doprovodí	 instalace	 básní	
Jana	Skácela	a	socha	 „Rozvíjení“	Václa-
va	Kyselky	 zdobící	 spodní	 část	 zahrady.	

V	zahradě	najdete	i	oblíbenou	šifrovačku	
od	SVČ	Inspiro.	I	tentokrát	bude	výstava	
propojena	třemi	komponovanými	večery.	
Budou	 se	 vztahovat	 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	In-
spirem,	která	bude	vyhodnocena	na	závě-
rečném	večeru.

Jaromír Nohavica a hosté.

měks



Podrobné informace na www.mekstisnov.cz a 	mekstisnov.cz

Předprodej vstupenek:
TIC Tišnov, náměstí Míru 120, tel. +420 530 334 011

tic@kulturatisnov.cz
otevírací doba červen–září:

po a pá 8.00–12.30, 13.00–18.00; út–čt 8.00–12.30, 13.00–15.30;
so a ne 9.00–12.30, 13.00–15.30

Děti do 12 let mají vstup zdarma s výjimkou koncertu Jaromíra Nohavici a Oldies party
Vstupné je osvobozeno od daně dle §61 zák. o DPH 235/2002 Sb.

Programová změna vyhrazena
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Vstupné: předprodej 220 Kč, na místě 290 Kč

AlbAnd
15. 7. 2022, 19.30 hod. (90‘)

zahrádka Hostince u Vlachů, Jamné 30, Tišnov

Pod názvem Alband najdete volné sdružení muzikantů, kteří celý 
svůj hudební život zasvětili bigbítu. Jaroslav Albert Kronek, Libor 

Machata, Víťa Franěk a Mirek Horňák. Všichni prošli několika 
rockovými kapelami, ale jejich hlavním pojítkem je spolupůsobení 
v brněnském Kernu. Žádný z nich se tímto projektem tvrdé rockové 
muziky nezříká, ale momentálně si pro vyváženost jako svůj hlavní 

tvůrčí nástroj zvolili hudbu akustickou. Přijďte si tyto jedinečné 
rockery vychutnat na letní zahrádku Hostince u Vlachů

v Jamném u Tišnova.

8/
9

SummerFest
Vanua2, Zuzana Mikulcová, Korben Dallas
29. 7. 2022, 18.00–23.00 hod. (3 × 75‘)

zahrádka U Palce, Jungmannova 70, Tišnov

SummerFest nejsou jedno, ale rovnou tři skvělá hudební 
vystoupení, která vás čekají na zahrádce U Palce. Vše odstartují 
excelentní hudebníci z Blue Effectu s jedním z nejlepších nových 

hlasů na české scéně, zpěvákem Yannickem Tevi z ostrova Vanuatu. 
Následovat bude stoupající hvězda slovenské hudební scény 

Zuzana Mikulcová, která spojuje elektronickou hudbu a pop-soul. 
Závěr obstará další skvělá slovenská kapela Korben Dallas, která 

po dvanácti letech působení získala bezpočet ocenění a patří k tomu 
nejlepšímu, co nejen na Slovensku najdete.

Vstupné: předprodej 390 Kč, na místě 490 Kč

6/
7

Vstupné: dobrovolné

Senior party S cimbálem 
midnight coffee SeSSion 

22. 7. 2022, 17.00–20.00 hod. (180‘)
louka za Penzionem, Králova 1742, Tišnov

Louka, posezení, dobré vínečko a příjemná muzika, to je senior 
party, kterou po loňském úspěchu zařazujeme opět do letošní 
sezóny. Pro radost zahraje znovu Midnight Coffee Session – 

netradiční cimbálová muzika, která ve svém repertoáru spojuje 
lidové písně, jazzové a swingové standardy, melodie z filmů 

a muzikálů či české i světové populární písně. Vlivy moravského 
a slovenského folkloru se mísí se swingem a současnou hudbou 
a vzniká spojení moderního repertoáru s nástrojovým obsazením 

tradiční cimbálovky. Tato kapela působí od roku 2010 v Brně a má 
za sebou mnoho vystoupení na koncertech v Česku i v zahraničí.
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Koupaliště Tišnov
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oldieS párty
DJ Fany

19. 8. 2022, 21.00–02.00 hod. (300‘)
Koupaliště Tišnov, U Střelnice 366, Tišnov

Pro všechny, kteří si chtějí užít ty největší pecky 50.–90. let 
20. století pod širým nebem v prostoru Koupaliště Tišnov, kteří 
se nebojí prošoupat podrážky svých tanečních bot, kteří si rádi 

dají nějakou dobrotu či míchaný nápoj, je připravena Oldies Párty 
na koupališti. Do třetice se o výběr postará tišnovský DJ Fany. 

Prostě radost, pohoda a dobrá nálada pro parné dny.

Vstupné: na místě 150 Kč
Vstup pro osoby starší 18 let
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Vstupné: předprodej 220 Kč, na místě 290 Kč

VeSnA 
21. 8. 2022, 19.30 (90‘) 

zahrádka U Palce, Jungmannova 70, Tišnov

Vesna je dívčí kapela zpěvačky a textařky Patricie Fuxové, kterou 
si vybrala jako předskokana i skandinávská zpěvačka Aurora. 

V listopadu 2018 Vesna vydala debutovou desku Pátá bohyně, 
za kterou získala nominaci Ceny Anděl na Objev roku. Na podzim 
2019 Vesna odjela své první klubové turné #MyaVy po Čechách 
a Slovensku. Čas karantény využila k tvorbě nové desky Anima, 

kterou si utvrzuje své místo na popové scéně, přičemž si 
zanechává pro ni charakteristickou folkovou duši a snovost. Pro 
Vesnu je příznačná silná vizuální stránka, která se zračí i v jejích 

nápaditých kostýmech. V kapele dále hraje Bára Šůstková, Olesya 
Ochepovskaya, Markéta Vedralová a Tereza Čepková.

10
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Vstup na koncert Bombarďáka pro děti – VOLNÝ
Vstupné na večerní koncerty Szidi Tobias a Richarda Müllera:

předprodej 300 Kč, na místě 400 Kč

leTní kinO Open
Bombarďák, Szidi Tobias, Richard Müller
14. 8. 2022, 15.00–23.00 hod. (3 × 90‘)

Letní kino Tišnov, Hornická 1725

Zrekonstruovaný amfiteátr letního kina se otevře trojicí koncertů. 
Děti si užijí od 15.00 hod. skvělého Bombarďáka v přední části 

areálu letního kina, vstup zdarma. Na dobrém jídle i pití si 
pochutnáte nejen v restauraci Na terase. Podvečerní program 

odstartuje v 18.00 hod. slovenská šansonová hvězda Szidi Tobias, 
která vás nadchne svým uměleckým charisma. Vrcholem večera 
bude ve 20.30 hod. koncert hudební legendy Richarda Müllera. 

Na oba tyto koncerty si můžete koupit vstupenku za mimořádnou 
předprodejní cenu 300 Kč, díky podpoře města Tišnova.
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7Vstupné: předprodej 550 Kč, na místě 650 Kč
Koncert bez přestávky. Nepřístupné pro děti do 15 let.

Jaromír nohavica
1. 9. 2022, 19.30–21.30 hod (120‘)

Letní kino Tišnov, Hornická 1725

Sólový recitál jednoho z našich nejznámějších písničkářů s kytarou 
a heligonkou sestavený nejen ze známých písní, ale i z aktuálních 
novinek z posledního alba Máma mi dala na krk klíč. Fanouškové 

Jarka Nohavici si již určitě zvykli, že jeho koncerty jsou samé 
překvapení, a vždy naprosto nově dramaturgicky sestavené, 

a rozhodně se mají na co těšit! Na současných koncertech Jarka 
doprovází na akordeon a piano vynikající muzikant z Varšavy Robert 

Kusmierski a na perkuse a bicí Pavel Plánka z Plzně.
Tento výjimečný koncert bude vrcholem Tišnovského kulturního 

léta a nepochybujeme o tom, že to bude výjimečný zážitek.
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hvězdné nebe nade mnou,  mravní zákon ve mně

červen–září 2022, Farská zahrada, Tišnov

Výstava fotografií a obrazů s tématem noční oblohy ve Farské 
zahradě, doprovázená instalacemi básní Jana Skácela a třemi 

komponovanými večery.

nedozírný veSmír
23. a 24. 6. 2022, 16.00–23.00 hod., ZŠ Smíškova, Sychrák

Vydejte se do vesmíru, do nezměrných hlubin prostoru a času. 
Krajinu, kterou si stěží představíte, vám přiblíží mobilní planetárium, 
přednáška astrofotografa Petra Horálka a jeho výstava: 30× v NASA. 
Svítit večerem vám budou Terralona a Lunalon, nafukovací modely 
Země a Měsíce, cestu vám ukáže hravá stezka Kolik kroků k Měsíci.

Vstup – VOLNÝ
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Vstupné: dobrovolné (doporučené 100 Kč)

hvězdné nebe nade mnou, 
mravní zákon ve mně

země, příliš zářící planeta
30. 7. 2022, 20.00–23.00 hod.

Farská zahrada, Tišnov

Naše civilizace, všudypřítomná a zářící jako bariéra mezi námi 
a hvězdným nebem. Světelnému znečištění se bude věnovat 

přednáška Pavla Karase z Hvězdárny a planetária Brno. Terralona 
a Lunalon, nafukovací modely Země a Měsíce, se pro tuto 

příležitost přemístí do Farské zahrady. O hudební program se 
postará Patrik Kee Kedziersky. Večer ukončíme hledáním tmy – 

procházkou svítícím Tišnovem s Pavlem Karasem.

Vstupné: dobrovolné (doporučené 150 Kč)

hvězdné nebe nade mnou, 
mravní zákon ve mně

kraJiny báSní Jana Skácela
2. 9. 2022, 20.00–23.00 hod.

Farská zahrada, Tišnov

Poetický dialog s Janem Skácelem povedou básníci Tomáš Čada 
a Jan Spěváček. Společně s nimi navštívíme krajiny, v nichž chodí 
smuténka a nad nimiž se klene hvězdné nebe. S Andreou Buršovou 
a Indigo Quartetem budeme hledat, co zbylo z anděla... ráno, pokud 

jsou všechny stromy ještě obvázané a věci nedotknuty.
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letní kino tišnov
srpen

 Letní kino Tišnov, Hornická 1725

Očekávané premiéry:

 Střídavka ČR komedie

 Bullet Train USA akční/thriller

 Přání k narozeninám ČR komedie

 Princezna rebelka FR animovaný/rodinný

 The Bride USA horor/thriller
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50 let v králově JeSkyni
21. 5. – 4. 9. 2022

středa–neděle, 10.00–17.00 hod.
Muzeum města Tišnova, Jungmannova 80

Výstava připomínající výročí objevení Královy jeskyně Vás temnou 
chodbou zavede do jeskynního dómu, ve kterém Vám nabídne 

3D pohled do nitra skutečné Královy jeskyně. Expozice Vás 
seznámí s historií tišnovských jeskyňářů a nabídne fotky z jejich 

čerstvého objevu, dómu zvaného prozatím Dóm Dva. Část výstavy 
je věnována speleologickému mapování. Součástí expozice je 
i poutavý dokument Tišnovské televize s názvem Padesát let 

Královy jeskyně. Dočasná výstava je spojena se vstupem do stálé 
expozice s mineralogickými vzorky Tišnovského krasu.

Vstupné: základní 90 Kč, snížené 60 Kč
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kinO SVRATkA
červenec

MěKS Tišnov, Mlýnská 152

Očekávané premiéry:

 Thor: Láska jako hrom USA akční/dobrodružný/fantasy

 Hádkovi ČR komedie

 Velká premiéra ČR komedie

 Černý telefon USA horor

 DC Liga supermazlíčků USA animovaný/komedie/rodinný
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Vstupné: dobrovolné

veronika richterová
pet tropicana 2.0

28. 5. – 2. 10. 2022
středa, pátek, sobota, neděle 10.00–18.00 hod.
Galerie Josefa Jambora, Brněnská 475, Tišnov

Výstava představuje inspirace sochařky Veroniky Richterové 
cestami do zemí tropického podnebného pásu a materiálově sestává 

převážně z vyhozených plastových lahví, nalezených přírodnin 
a objevených suvenýrů. Veronika Richterová zde sestavila několik 

zákoutí exotických tropických krajin, v nichž nabízí fascinující 
pohled do zemí různých kontinentů, které navštívila. Materiály, 

jež běžně vyhazujeme, dostávají druhou šanci, jsou nově použity 
a spojeny v hravá přírodní zátiší bohatá na zvláštnosti flóry i fauny. 
Nově jsou zde vystaveny drobné objekty kombinované z naplavenin 
darů moře, které zrcadlí všudypřítomnost plastu v dnešním světě.
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Cena celkem 2 100 Kč za dítě. Cena za 1 den 420 Kč.

letní art campy
krádež obrazu

15.–19. 8. 2022, 8.30–16.00 hod.
Galerie Josefa Jambora, Brněnská 475, 666 01 Tišnov

Pro děti: 6–12 let
Lektorky: Lucie Zikánová, Romana Cásková

Z galerie byl ukraden vzácný obraz! Podle dostupných informací se 
nyní nachází někde v oblastech afrických safari. Vyzýváme všechny 

malé detektivy, nechť nám pomohou v pátrání! Podíváme se 
do světa nejdivočejší přírody na Zemi. Musíme mít oči na stopkách 

a pozorovat vše podezřelé. Své cestovatelské zážitky si budeme 
pečlivě zaznamenávat do tzv. scrapbooků – cestovatelských deníků. 
Tábor bude zakončen vernisáží a výstavou cestovatelských deníků 

a fotek z pátrání.

28
/2

9

michal cihlář
deníčky a nálezy z ceSt

28. 5. – 2. 10. 2022
středa–neděle 10.00–17.00 hod.

Muzeum města Tišnova, Jungmannova 80

Své Deníčky a nálezy z cest po tropech představuje významný grafik 
Michal Cihlář. Jeho doménou je technika ručně kolorovaného 
linorytu a veřejnosti je znám například z ilustrací pro týdenní 

přílohu Lidových novin Orientace. Mimo volnou grafickou tvorbu 
se věnuje fotografickým a deníkovým sběrům během cest po světě 
i doma. V muzeu uvidíte právě tyto originální cestovní deníčky, kam 
zapisuje dojmy, kreslí, vlepuje nalezené předměty a útržky tiskovin. 
Výstava je součástí projektu Společnou cestou partnerské dvojice 
Veroniky Richterové a Michala Cihláře, který proběhne na dvou 

místech v Tišnově. V galerii naleznete výstavu Veroniky Richterové.

Vstupné: základní 80 Kč, snížené 50 Kč
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Vstup – VOLNÝ

pročtené léto 
1. 7. – 31. 8. 2022

pondělí 8.00–11.00 hod.,12.00–18.00 hod.
středa 8.00–11.00 hod., 12.00–18.00 hod.

Městská knihovna Tišnov, Brněnská 475
Oddělení pro děti a mládež

Pročtěte se létem! Ukážeme vám, jak na to, aby to byla především 
velká zábava. Každý týden v dětském oddělení pro vás připravíme 
na dané téma to nejlepší z dětské literatury. Součástí Pročteného 

léta 2022 bude i loutkové představení – v červenci v zahradě 
knihovny vystoupí Divadlo Zdeňka Ševčíka a zahraje Pohádkové 
kočičiny. V srpnu si budeme číst z oblíbené knížky Králík je taky 
jenom člověk a vyrobíme si králíka, který se umí smát i mračit. 

Čtěte spolu s námi po celé léto!
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Vstup – VOLNÝ

otevřená
kreativní laboratoř 

1. 7. – 31. 8. 2022
pondělí 8.00–11.00 hod.,12.00–18.00 hod.
středa 8.00–11.00 hod., 12.00–18.00 hod.

Městská knihovna Tišnov, Brněnská 475
Oddělení pro děti a mládež

Přijďte si hrát a naučte se při tom programovat! V knihovně 
na vás čekají Ozoboti nebo Bee-Boti. A s těmi si dokážou 

poradit i předškolní děti! Naučte se, jak to udělat, aby vás roboti 
poslouchali – kdykoli jim nařídíte, zatancují, zablikají. Kdo bude 

chtít, může si vyzkoušet virtuální realitu, řezací plotr nebo 3D 
tiskárnu za asistence knihovnice.

Užijí si ji děti od 3 let (v doprovodu rodičů).
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Cena celkem 2 100 Kč za dítě. Cena za 1 den 420 Kč.

letní art campy
peT ART TROpy

22.–26. 8. 2022, 8.30–16.00 hod.
Galerie Josefa Jambora, Brněnská 475, 666 01 Tišnov

Pro děti: 11–16 let
Lektorky: Radka Kaclerová, Petra Slušná,

Martina Chaloupková (Studio Scala)
Budeme se inspirovat výstavami pet-artových objektů 

Veroniky Richterové v galerii a deníčků grafika Michala Cihláře 
v muzeu, které se věnují cestování do oblastí zemí tropického 

a subtropického pásu. Rozehrajete možné příběhy a vytvoříte si 
vlastní cestovní deníky, objekty z odpadových materiálů a krátké 

animované filmy, opět ve spolupráci se Studiem Scala. Tábor bude 
zakončen vernisáží a projekcí vytvořených prací.
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Doporučené vstupné: 25 Kč

králík
Je taky Jenom člověk 

15. 8. 2022, 10.00 hod.
Městská knihovna Tišnov, Brněnská 475

Oddělení pro děti a mládež

Tuhle knížku napsal králík. Říkáte si, co je to za nesmysl?
Králík přece nemůže mít svoji knížku. Tak tedy může. A jakou!
I těm nejmenším dětem dokáže vysvětlit citlivě a srozumitelně,

co je to koloběh života, láska, rodina, smrt a přátelství. 
Zahrajeme si „na bobkovanou“ a na počest Králíka z knížky

si vyrobíme papírového králíka – umí se smát i mračit!
Akce je vhodná pro děti od 3 let. Vstupné 25 Kč je doporučené

jako příspěvek na výtvarný materiál.

Prázdninová otevírací doba knihovny (1. 7. – 31. 8. 2022)
 Pondělí 8.00–11.00 12.00–18.00
 Středa 8.00–11.00 12.00–18.00

(11.–15. 7. z technických důvodů zavřeno)

knižní pátračka 
1. 7. – 31. 8. 2022

Městská knihovna Tišnov, Brněnská 475

Dvakrát týdně vyrazí tišnovské knihovnice do terénu a na snadno 
dostupném místě v Tišnově ukryjí knížku – jednu pro děti a jednu pro 

dospělé. Na Facebooku a Instagramu pak uvedou indicie, podle kterých 
můžete knížku najít. Kdo ji najde jako první, tomu bude patřit! Podrobná 
pravidla Knižní pátračky najdete na webu knihovny. Z úspěšných hledačů 

na konci pátračky vylosujeme jednoho dospělého a jednoho dětského 
čtenáře, kteří od nás obdrží malý dárek!

www.mktisnov.cz
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Vstupné: 30 Kč

pohádkové kočičiny 
18. 7. 2022, 10.00 hod.

Městská knihovna Tišnov, Brněnská 475
zahrada knihovny nebo Oddělení pro děti a mládež

Přijďte se podívat na divadlo pod širým nebem! Hravá pohádka 
vypráví o malém kocourkovi, který se vypraví do světa 

za dobrodružstvím. Čeká ho nejedno překvapení! Hraje a zpívá 
Divadlo Zdeňka Ševčíka z Brna. Loutkové představení trvá čtyřicet 

minut a je vhodné pro děti od 3 let. Bude-li pršet, schováme se 
do dětského oddělení knihovny.



TIŠNOVSKÉ
KULTURNÍ LÉTO

www.mekstisnov.cz

Vstup na koncert Bombarďáka pro děti – VOLNÝ
Vstupné na večerní koncerty Szidi Tobias a Richarda Müllera
TIC Tišnov a on-line:
předprodej 300 Kč, na místě 400 Kč

15.00–23.00 hod. (3x 90’)

Letní kino Tišnov / Hornická 1725

LeTní kino oPen
bombarďák
Szidi TobiaS
RichaRd MüllER

14
08 20

22
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KAM v Tišnově zobrazuje pouze akce zadané a uveřejněné organizátory do data uzávěrky na portálu Kultura v Tišnově a okolí – www.kulturatisnov.cz.

9.–31. 7.2022 Výstava v synagoze: Patchwork Synagoga v Lomnici, Židovské náměstí

9.–31. 7. 2022 Josef Jambor (1887–1964) a jeho výtvarní souputníci Tišnovska Kulturní dům v Železném

6.–31. 8. 2022 Výtvarné léto v Železném Kulturní dům v Železném

21. 5. – 4. 9. 2022 50 let v Králově jeskyni Muzeum města Tišnova

2. 5. – 31. 8. 2022 Houby a Tišnovsko Městská knihovna Tišnov, oddělení pro dospělé

13. 6. – 30. 9. 2022 Hvězdné nebe nade mnou, mravní zákon ve mně Farská zahrada

28. 5. – 2. 10. 2022 Michal Cihlář – Deníčky a nálezy z cest Muzeum města Tišnova

21. 5. – 2. 10. 2022 Monika Horčicová – Ruka Komenského náměstí, park před radnicí

15. 3. – 4. 9. 2022 Takový byl Tišnov – fotografie z 80. a 90. let 20. století Podhorácké muzeum

21. 5. – 25. 9. 2022 Václav Kyselka – Minimonumenty kavárna Coffein

21. 5. – 2. 10. 2022 Václav Kyselka – Rozvíjení Farská zahrada

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

28. 5. – 2. 10. 2022 Veronika Richterová – Pet Tropicana 2.0 Galerie Josefa Jambora

22. 4. – 2. 10. 2022 Veronika Richterová – Pocta PET lahvi zahrada Galerie Josefa Jambora

10. 5. – 30. 10. 2022 Vcházení do obrazů Podhorácké muzeum

8. 3. – 2. 10. 2022 Záhady? Muzejní kabinet kuriozit Podhorácké muzeum

výstava

hudba

přednáška

divadlo

promítání

akce pro děti

tanec

sport

ostatní

Druh akce: Muzeum města

Městská knihovna

MěKS

Galerie J. Jambora

Podhorácké muzeum

MAS Brána Vysočiny

RC Studánka

Inspiro

Základní umělecká škola

Centrum sociálních služeb

T. J. Sokol Tišnov

Ostatní

Organizuje:

Datum Čas Akce Místo Organizuje

1. 6. – 9. 10.
Soutěž o nejkrásnější stromy a květinové 
výsadby

Tišnov
Ekoporadna 
Tišnovsko

1.–3. 7. Slavnosti Pernštejnského panství Nedvědice a hrad Pernštejn Městys Nedvědice

15. 7. 19.30–21.30 Alband zahrádka Hostince u Vlachů, Jamné MěKS Tišnov

22. 7. 17.00–20.00
Senior party s cimbálem
– Midnight Coffee Session

louka za Penzionem, Tišnov MěKS Tišnov

23. 7. 17.00–23.00 Brusňáčkofest louka pod Brusnou u Lomnice OV Brusná

27. 7. 15.00–16.15
Písničky ze starých časů – Vzduchem, vodou 
i prachem cest

knihovna Penzionu, Tišnov deTOX a CSS Tišnov

29. 7. 18.00–23.00
SummerFest
Vanua2, Zuzana Mikulcová, Korben Dallas

zahrádka U Palce, Tišnov MěKS Tišnov

30. 7. 20.00–23.00 Země, příliš zářící planeta Farská zahrada, Tišnov MěKS Tišnov

5. 8. 15.00–22.00 Železo v Železném areál hřiště na Horce, Železné Obec Železné

14. 8. 19.30–21.30
Letní kino Open
Bombarďák, Szidi Tobias, Richard Müller

Letní kino Tišnov MěKS Tišnov

19. 8. 21.00–02.00 Oldies Párty Koupaliště Tišnov MěKS Tišnov

21. 8. 19.30–21.30 Vesna zahrádka U Palce, Tišnov MěKS Tišnov

24. 8. 15.00–16.15 Písničky ze starých časů – Tak nám hrály seriály knihovna Penzionu, Tišnov deTOX a CSS Tišnov

27. 8. 10.00–16.00 Diecézní pouť rodin v Předklášteří areál Porta coeli v Předklášteří
Římskokatolická 
farnost Tišnov

1. 9. 19.30–22.00 Jaromír Nohavica Letní kino Tišnov MěKS Tišnov

2. 9. 20.00–23.00 Krajiny básní Jana Skácela Farská zahrada, Tišnov MěKS Tišnov

KAm V TIŠNOVě přehled akcí v Tišnově a okolí
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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.

VýstaVa
VáclaVa macha-koláČného
1. 5. – 6. 7. 2022
so–ne 11.00–17.00 hod.
Galerie skleněnka, březina 3

Výstava kolekce olejomaleb žďárského malíře, 
výtvarníka a grafika Václava Macha-Koláčného. 
Jeho díla jsou zastoupena v mnoha zahranič-
ních sbírkách. Obraz Dědictví žďárského baroka 
zdobí radnici města Cairanne ve Francii, které je 
partnerským městem Žďáru nad Sázavou, soubor 
olejomaleb „VIA CRUCIS“ naleznete v kostele sv. 
Jakuba v Osové Bítýšce. V galerii nabízíme také 
stálou expozici skleněných figurek a ukázku je-
jich výroby, korálkovou dílnu a dílničky pro děti.

slaVnosti peRnštejnského
panstVí 
1.–3. 7. 2022 
hrad pernštejn, nedvědice,
doubravník a okolní obce 

Oblíbené historické slavnosti s kulturním, spole-
čenským a hudebním programem. Hudební pro-
gramy v Nedvědici v areálu u rybníka. Celodenní 
program na hradních nádvořích – historický šerm, 
hudba, sokolník, kat, jarmark. Kulturní program 
na náměstí v kostele v Doubravníku. Otevření 
všech kaplí a kostelů v obcích. Informace na www.
nedvedice.cz a www.hrad-pernstejn.cz.

30. moRaVský ultRamaRaton
3.–9. 7. 2022
základní škola, lomnice

301 km, 7 maratonů v 7 dnech. Oblíbený etapo-
vý běžecký podnik s cílem a centrem v lomnické 
škole. Propozice, informace a přihlášky na www.
mum.ultracau.cz. Přijďte si zaběhat nebo aspoň 
podpořit vytrvalce.

VýstaVa V synaGoze:
patchwoRk
9.–31. 7. 2022
so–ne 10.00–17.00 hod.
synagoga lomnice

Tišnovský patchworkový klub pořádá výstavu 
nejen šitých prací, na kterou zve do lomnické sy-
nagogy o všech červencových víkendech. 

VšímaVá pRocházka pRo RodiČe
14. 7. 2022, 17.00–19.00 hod.
sraz: vyhlídka sychrák (u bříz)

Pojďme si udělat čas jen pro sebe a vyrazit 
na procházku. Bez dětí a bez telefonů. Zkusme 
společně vypnout a pomocí metody mindfulness 
se propojit se světem přírody. Dovolme si jed-
nou nikam nepospíchat, nic nehodnotit, o nic 
se nesnažit a jen tak být v přítomnosti. Pozo-
rujme mraky na obloze, pozdravme se s větrem 
na svých tvářích a sledujme cestu mravence 
lesním terénem. Je nutné se přihlásit předem 
na www.studanka-tisnov.cz.

bRusňáČkoFest
23. 7. 2022, od 17.00 hod.
brusná u lomnice

Oblíbený, opakovaný, známý a jedinečný hard-
rockový festival pod širým nebem brusenského 
údolí.

železo V železném
5. 8. 2022, 15.00 –22.00 hod.
areál hřiště horka, železné

5. ročník báječného „setkání“ kovářů u piva. 
Ukázky práce kovářů, tavba a lití železa. Malý 
pivní festival regionálních pivovarů. Vystoupení 
skupiny Poutníci. Přijďte se blíže seznámit s ko-
vářským uměním, ochutnat dobré pivo a skvěle 
se pobavit.

oteVíRací doba
o letních pRázdninách 2022 
1. 7. – 30. 8. 2022 
městská knihovna tišnov  
O letních prázdninách je knihovna otevřená jen 
v pondělí a ve středu! 
Platí pro dospělé i dětské oddělení.
Pondělí 8.00–11.00, 12.00–18.00
Středa 8.00–11.00, 12.00–18.00
www.mktisnov.cz

dětské oddělení: máme zavřeno!
11.–17. 7. 2022
Přijďte si své čtení na léto vybrat včas! Kvůli re-
konstrukci Kreativní laboratoře bude celé oddě-
lení pro děti a mládež ve výše uvedeném termínu 
zavřené. První otevírací den po rekonstrukci: 
18. 7. 2022 od 8 do 11 a od 12 do 18 hodin.

oteVřená kReatiVní laboRatoř
po, st, pá, 12.00–18.00
městská knihovna tišnov,
oddělení pro děti a mládež

Přijďte si hrát a naučte se při tom programovat! 
V knihovně na vás čekají Ozoboti nebo Bee-Boti. 
A s těmi si dokážou poradit i předškolní děti! Na-
učte se, jak to udělat, aby vás roboti poslouchali 
– kdykoli jim nařídíte, zatancují, zablikají. Kdo 
bude chtít, může si vyzkoušet virtuální realitu, 
řezací plotr nebo 3D tiskárnu za asistence kni-
hovnice. Kreativní laboratoř je otevřená v pondělí 
a ve středu, vždy od 8 do 11 a od 12 do 18 ho-
din. Užijí si ji děti od 3 let (v doprovodu rodičů) 
a vstup do ní je zdarma! Vstupné: zdarma

knižní klubík pRo miminka
a batolátka: společné setkání 
v zahradě knihovny
10. 8. 2022 v 9.30 hod.
městská knihovna tišnov
oddělení pro děti a mládež

Přijďte si s námi povídat o dětských knížkách! 
Pro děti jsme připravili tvořivá stanoviště. Ma-
minky se zase můžou těšit na malé letní občerst-
vení. A po delší době nás opět navštíví garantka 
projektu Lenka Knechtová! Akce je vhodná pro 
maminky s dětmi od 0 do 3 let, ale klidně s se-
bou vezměte i starší sourozence. Registrace není 
nutná. Vstupné: zdarma
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kRása, VýVoj
a taje neuRochiRuRGie
posnídejte v knihovně
s Vladimírem benešem
21. 7. 2022, 8.30 hod.
městská knihovna tišnov
oddělení pro dospělé

Dopřejte si ranní šálek inspi-
race a sledujte v knihovně 
on-line přednášku profesora Vladimíra Beneše. 
Ponoříme se do tajů neurochirurgie. Vladimír 
Beneš nám ukáže směr, kterým se tento obor 
ubírá. V knihovně pro vás bude připravena lehká 
snídaně. Vstupné: zdarma

zdRaVé tělo, zdRaVý duch
a zdRaVé pRostředí
posnídejte v knihovně
s Vladem zlatošem
18. 8. 2022, 8.30 hod.
městská knihovna tišnov
oddělení pro dospělé

Dopřejte si ranní šálek inspi-
race a sledujte v knihovně on-
-line přednášku osobního trenéra a výživového 
poradce Vlada Zlatoše. Představte si, že existují 
vědecké postupy, které můžete využít v pracov-
ní době ke zlepšení nebo udržení svého zdraví. 
Prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, je vel-
mi nevhodné pro fyzickou seberealizaci a naše 
těla za to platí vysokou daň (nadváha nebo jiná 
fyzická degenerace). To se však může změnit, 
pokud se na tělo budeme společně dívat jako 
na biomechanický stroj, který potřebuje základní 
pohybovou výživu. Kolik pohybu, jaký druh po-
hybu a jak vypadají minimální standardy pohy-
bu? V knihovně pro vás bude připravena lehká 
snídaně. Vstupné: zdarma

thoR: láska jako hRom

Thor se nachází na své nejtěžší životní cestě – 
k nalezení vnitřního míru. Jeho cestu za odpo-
činkem však přeruší galaktický zabiják Gorr the 
God Butcher, který usiluje o zánik bohů. Je proto 
třeba vydat se na další vesmírné dobrodružství...

hádkoVi
Když se sejde rodina, je to vždy radost. Všichni 
se navzájem milují i nenávidí. A pořád se hádají. 
Nová česká komedie.

Velká pRemiéRa

Život je divadlo. Neúspěšný herec chce svoji 
kariéru a zpackaný vztah zachránit společným 
improvizovaným představením s vlastní rodinou. 
Komedie Miroslava Krobota.

ČeRný teleFon

Třináctiletý kluk uvězněný sadistickým vrahem 
ve zvukotěsném sklepě. A je tu telefon, kterým 
mu občas zavolají mrtví. Slušná dávka strachu 
na sobotní večer...

dc liGa supeRmazlíČků

Každý superhrdina má svého mazlíčka. A když je 
Liga spravedlnosti zajata Lexem Luthorem, musí 
zachránit svět Supermanův pes. Nový animák.

střídaVka

Česká komedie o rozpadlých a nově slepovaných 
rodinách. Může být skutečná životní láska v živo-
tě až ta druhá, nebo dokonce třetí?

bullet tRain

Brad Pitt jako nájemný zabiják Beruška je odhod-
lán vykonávat svou práci mírumilovně. Osud má 
nicméně jiné plány.

apokalypsa: Final cut

Jeden z nejzásadnějších válečných filmů všech 
dob se na jeden týden vrací do kin. Jedinečný 
pohled Francise Forda Coppoly na válku ve Viet-
namu nyní přichází v digitálně restaurované po-
době u příležitosti 40. výročí premiéry filmu.

aFteR: pouto

Závěrečná kapitola romantické série na konec 
prázdnin.

kino za poloVic
Ženy a život
Láska hory přenáší
Tři tygři ve filmu: Jackpot
Pánský klub
Kdyby radši hořelo



TN 07–08/202242

 Michal Cihlář je ten, který v gra-
fickém designu neúnavně pokračuje 
v rukodělné tradici barevného lino-
rytu. Ten, který vytvářel vizuální styl 
pražské zoo nebo pomáhal založit Mu-
zeum moderního umění Andyho War-
hola v Medzilaborcích. Také získal 
řadu ocenění za grafickou práci nebo 
ilustroval týdenní přílohu Orientace 
Lidových novin. Společně se svou že-
nou Veronikou Richterovou rovněž vy-
dává foto sběrné autorské knihy z cest 
po světě. Souhlasíš?
Jsem	 asi	 ten	 první,	 ten,	 co	 pracuje	 s	 li-
nem.	 Nějaké	 muzeum,	 zoologická	 nebo	
noviny,	to	jsou	více	či	méně	jenom	jakési	
dobře	viditelné	nálepky	na	mých	zádech,	
které	si	musím	čas	od	času	strhávat,	aby	
bylo	 zas	místo	na	nálepky	aktuální,	 na-
příklad,	že	jsem	deníčkář.	Že	jsem	ten,	co	
píše	tak	malý	písmo,	že	se	nedají	číst.

Náš rozhovor bude více o cestování. 
Mexiko, Tunis, Kambodža, Japonsko, 
Kuba, Kapverdské ostrovy, Azorské 
ostrovy, Indie, Thajsko, to jsou jen ně-
které z destinací, které jste navštívili. 
Jak vybíráte, kam pojedete?
Máme	 rádi	 země,	 kde	 ještě	 nezanikla	
autentická	 lidová	 ruční	 práce,	 jako	 tře-
ba	 malované	 cedule,	 plechovkové	 hrač-
ky,	 bójky	 nebo	 květníky	 z	 PETu,	 koše	
na	smetí	z	pneumatik.	Nás	přitahují	růz-
né	odpadky,	smetiště,	periférie	měst,	ble-
šáky,	tržiště	a	taky	slamy,	které	bohužel	
nebývají	bezpečné.	A	pak	jsou	jiné	země,	
kam	 nás	 pozvou,	 abychom	 tam	 udělali	
výstavu	 nebo	 sérii	 workshopů.	 Většinou	
jsme	do	nich	jet	nikdy	neplánovali,	přesto	
tam	odjíždíme	s	chutí	vizuálně	je	zmapo-
vat,	 nafotit	 jejich	 zvláštnosti,	 takhle	 to	
bylo	např.	s	Japonskem,	Koreou,	Libano-
nem,	 Kapverdami,	 Lvovem…	 Veronika	
takto	sama	pracovala	ještě	i	na	Taiwanu	
a	v	Ázerbájdžánu.	

Proč si píšeš na cestách deníky?
Protože	 hodně	 fotím	 a	 někdy	 musím,	
třeba	 po	 letech,	 dosledovat	 souvislosti	
snímku.	A	navíc	si	nic	nepamatuju,	mu-
sím	si	to	psát.	A	někdy	mi	kresba	v	deníč-
ku	vyloudí	vzpomínku	líp	než	fotka.

Jak dlouho deníčky vytváříš a kolik 
jich během cest vzniklo?
První	 je	 z	 Paříže	 a	 Londýna	 z	 podzimu	
1989,	 poslední,	 sto	 třetí	 začíná	 v	 Sanre-
mu,	kde	 jsem	 teď	v	půli	května	pomáhal	
Veronice	nainstalovat	její	výstavu,	a	končí	
zase	v	Paříži.	Deníček	si	vždycky	vyrobím	
před	cestou,	plánovaný	počet	dnů	vynáso-
bím	třemi	a	vyjde	mi	počet	stran.	Jsou	šité,	
ale	nikoliv	nití,	jenom	želízky	ze	sešívačky.	
Deník	pak	celou	cestu	nosím	v	zadní	kap-
se,	takže	získá	typické	prohnutí,	kreslím	si	
do	něj	a	lepím	kdykoliv	to	jde,	zápisky	ale	
často	dopisuji	až	večer.

Co najdeme na tvé výstavě v tišnov-
ském muzeu?
Vystavuji	rámy	s	dokonalými	reprodukce-
mi	dvoustran	deníků.	On	totiž	deník	jako	
celek	ani	jinak	vystavit	nejde,	to	bych	ho	
musel	rozešít	a	stránky	by	pak	ani	nena-
vazovaly.	Každý	rám	představí	jednu	zemi,	
vybíral	 jsem	jen	delší	cesty…	Ale	o	poži-
tek	z	originálů	návštěvník	nepřijde,	je	tam	
i	 vitrína	 se	 šestnácti	 pečlivě	 vybranými	
deníky,	a	navíc	mnoho	autentických	suve-
nýrů	a	nálezů	z	Kambodži,	Mexika	a	Kuby.

Je něco, co tě při cestování vždy pře-
kvapí? 
Překvapí	 mě	 vždycky,	 jak	 má	 první	 dny	
po	příletu	člověk	zjitřené	vnímání.	Co	ne-
vyfotím	ihned,	to	pak	často	před	návratem	
domů	už	ani	jako	zajímavé	nevnímám.	Pro-
stě	přivyknu	i	na	bizarní	vjemy…

Existují témata, která na cestách opako-
vaně vyhledáváš? Máš své evergreeny?
Ano,	 fotím	 všude	 kanalizační	 poklopy,	
ručně	 malované	 cedule,	 lidové	 výrob-
ky	 z	 PET	 lahví,	 občas	 dopravní	 značky,	
mříže,	dráty	vedení,	zboží	v	sexshopech,	
vraky	aut,	hřbitovy.	Nefotím	individuální	
lidi	a	portréty.	Nejsem	komunikativní	a	to	
vyžaduje	určitý	kontakt.

V rozhovoru s Pavlem Kosatíkem v ka-
talogu k probíhající výstavě Zátiší s ho-
zenou rukavicí v Západočeské galerii 
v Plzni se zmiňuješ o nálezech vle-
pených do svých cestovních deníčků. 
Hovoříš o smysluplnosti aktu nalepení 

nálezu do deníku, o tom, že nálezům 
dáváš další možnost ukázat se a zau-
jmout. Vybavíš si u každého nálezu, 
v jakém prostředí jsi jej objevil a jaké 
myšlenky se ti honily hlavou? 
Často	si	vzpomenu,	ale	spíš	jen	díky	do-
jmu	 z	 celé	 dvoustránky.	 Když	 nějakou	
drobnost	seberu	a	nalepím,	tak	k	ní	větši-
nou	i	připíšu	„legendu“,	třeba	že	ten	knof-
lík	je	z	třetího	patra	Eiffelovky.	

Některé z tvých nálezů mohou být 
v dnešní době elektronických jízdenek 
a dokladů, přesunu zboží na e-shopy 
nebo informací z reklamních cedulí 
na weby již raritou či minulostí. Sleduješ 
dále osud těchto předmětů? Je to případ 
některých nálezů či zápisů v denících, 
které vystavuješ v tišnovském muzeu?
Určitě	 světu	 hrozí	 nudná	 globalizace.	 Vi-
dím	to	třeba	na	designu	vstupenek	do	mu-
zeí	a	galerií,	které	ztrácejí	svou	výtvarnou	
naivnost.	A	taky	na	cigaretách.	Když	jsme	
byli	roku	1996	poprvé	v	Mexiku,	prodávali	
tam	cigára	v	nádherně	ilustrovaných	papí-
rových	krabičkách.	Po	patnácti	letech	tyto	
krabičky	 měly	 tytéž	 odporné	 fotky	 pro-
žraných	plic,	jako	v	naší	trafice.	Bohužel,	
tu	 starou	 krásnou	 krabičku	 mám	 zrovna	
do	 konce	 srpna	 vystavenou	 na	 jiné	 mé	
výstavě,	v	Masných	krámech	v	Plzni,	kde	
jsou	k	vidění	moje	linorytová	zátiší…

Fascinující je vaše nádherná kniha Japon-
sko v detailech, ať již množstvím fotogra-
fií a nasbíraných předmětů nebo detail-
ností popisů. Můžeš nám k ní říct více?
Je	 to	první	kniha,	kterou	 jsme	se	ženou	
vydali	 vlastním	 nákladem.	 Obsahuje	
1	166	 fotografií,	dále	kresby,	památeční	
obrázková	 razítka,	 dvoustrany	 ze	 dvou	
japonských	deníčků	a	množství	zasvěce-
ného	textu.	Pracovali	jsme	na	ní	celé	dva	
roky,	přičemž	po	Japonsku	jsme	cestova-
li	 jen	 šest	 týdnů…	Zaznamenávali	 jsme	
hlavně	japonskou	každodennost,	detaily,	
věci,	 které	 běžného	 turistu	 vůbec	 nena-
padne	fotografovat,	takže	si	myslíme,	že	
dáváme	o	Japonsku	pravdivější	obraz	než	
polička	plná	bedeckerů.

Jaké máte další cestovatelské plány?
Několik	let	uvažujeme,	že	se	ještě	vrátí-
me	do	Indie	a	tentokrát	procestujeme	její	
jih.	V	Indii	totiž	nehrozí,	že	by	tam	začali	
uklízet,	 že	 by	 vybledla	 barevnost,	 ubylo	
lidí	 na	ulicích	a	 intenzivních	dojmů,	 ani	
že	by	krásné	malované	cedule	a	značení	
záchodků	vyměnili	za	neosobní	plotrova-
nou	grafiku.	Už	se	nám	stýská…

kultuRa

grAfIK mICHAl CIHlář
Proč Si na ceStách PSát deník

Radka Kaclerová
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	 Podhorácké	 muzeum	 sídlí	 v	 mimořád-
ném	 prostředí	 kláštera	 Porta	 coeli.	 Před	
790	lety	se	zde	začalo	z	vůle	královny	Kon-
stancie	a	jejích	synů,	českého	krále	Václa-
va	I.	a	moravského	markraběte	Přemysla,	
s	 jeho	 stavbou.	 Vzhledem	 k	 historickým	
událostem,	 které	 se	 kláštera	 dotkly,	 se	
pracovníci	 muzea	 cítí	 tak	 trochu	 spjati	
neviditelným	 poutem	 s	 osobnostmi	 dáv-
ných	věků.	Ale	královna	zůstává	jedinou.	
Aby	 byl	 její	 význam	 zdůrazněn,	 její	 zpo-
dobnění	v	přesné	replice	dobového	oděvu	
převezmou	 i	 některé	 průvodkyně.	 Budou	
doprovázet	při	objednaných	dětských	pro-
hlídkách	do	kostela,	ale	jak	se	zdá,	neboť	

zájem	je	velký,	možná	nejen	při	nich.	Při-
pomínáme	kontakt	544	544	228	nebo	mail	
pruvodci.pm@muzeumbrnenska.cz.
	 V	muzeu	probíhá	i	letošní	hra	Kamín-
kohraní.	Děti	se	pustí	do	hledání	osmi	ka-
mínků	s	obrázkem.	Když	nějaký	najdou,	
zapíší	 si	 z	 něho	 písmeno	 na	 kartičku	
a	kamínek	vrátí	na	místo.	Z	písmen	se	dá	
složit	 klíčové	 slovo.	 Pokud	 hledání	 do-
padne	úspěšně,	děti	se	zamyslí	nad	tím,	
čím	 slovo	 patří	 k	 muzeu.	 Na	 památku	
dostanou	drobnou	upomínku.	V	loňském	
roce	bylo	Kamínkohraní	hodně	úspěšné.	

	 Stejně	 jako	v	minulých	 lé-
tech	uskuteční	se	i	během	le-
tošních	prázdnin	v	prostorách	
kulturního	 domu	 v	 Železném	
dvě	 výtvarné	 výstavy.	 První	
z	nich	má	název	Josef Jambor	
(1887–1964)	a jeho výtvarní 
souputníci Tišnovska	a	potr-
vá	od	9.	do	31.	července	2022.	
Vernisáž	je	na	programu	v	so-
botu	9.	7.	od	17	hodin,	výsta-
vu	zahájí	starosta	obce	Rado-
mír	Pavlíček	a	o	jednotlivých	
autorech	 pohovoří	 František	
Vejpustek.	Nebude	chybět	ani	
hudební	 program,	 o	 který	 se	
postará	 saxofonista	 Antonín	

Paravan.	 Součástí	 vernisáže	 bude	 též	 představení	 literárního	
slovníku	Miroslava	Pavlíka	Od	Veveří	k	Pernštejnu;	uvede	 jej	
doc.	 PhDr.	 Jaromír	 Kubíček,	 CSc.,	 emeritní	 ředitel	 Moravské	
zemské	knihovny	v	Brně.
	 Necelý	týden	po	skončení	první	výstavy	bude	sál	kulturního	
domu	vyhrazen	již	tradičnímu	setkání	výtvarníků	České	repub-
liky	Výtvarné léto v Železném,	které	se	letos	dočká	již	svého	
XXII.	 ročníku.	Počínaje	vernisáží	s	kulturním	programem	(so-
bota	6.	8.	od	17	hodin)	potrvá	výstava	do	28.	srpna	a	představí	
se	na	ní	na	70	výtvarných	umělců	z	celé	republiky.	K	vidění	bu-

dou	obrazy,	plastiky,	grafiky,	keramika,	fotografie,	díla	z	oblasti	
uměleckého	kovářství	a	další	artefakty.	
	 Obě	výstavy	budou	v	uvedených	termínech	ke	zhlédnutí	kaž-
dý	den	v	týdnu	kromě	pondělí,	a	to	vždy	mezi	14.	a	17.	hodinou	
odpolední.	Poděkování	za	podporu	akcí	náleží	sponzorům,	jimiž	
jsou	firmy	HPV,	Univers,	Mertastav,	Emkor,	Stavitel	Nejez,	Vitar	
Microtex,	Kvasar	a	Pivovar	Květnice.

kultuRa

O PrázdNINáCH dO muzeA
Irena Ochrymčuková

leTNí VýSTAVY V železNÉm
Miroslav Pavlík, Václav Seyfert

Průvodkyně v kostýmu královny Konstancie.
Foto: archiv muzea

Rybník na Vysočině (1960). Foto: www.josefjambor.cz

Josef Jambor. Foto: wikipedie
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	 S	Tomášem	Šikolou	 jsme	byli	 spolužáci	 od	sedmé	 třídy	 zá-
kladní	 školy	 až	 po	 maturitu,	 kterou	 jsme	 společně	 skládali	
v	tentýž	den.	Ačkoliv	jsem	i	já	maturoval	z	fyziky,	dnes	o	ní	už	
nevím	téměř	nic,	zatímco	z	Tomáše	se	stala	přední	česká	vědec-
ká	kapacita	v	oblasti	nanotechnologií.	Nedivím	se	tomu,	protože	
v	 životě	 jsem	zřejmě	nepotkal	 houževnatějšího	 a	 cílevědoměj-
šího	člověka,	než	 je	on.	 Jeho	nátura	se	projevovala	třeba	 i	při	
školním	 fotbálku,	 kdy	 zarputile	 běhal	 za	 míči,	 které	 jsme	 my	
ostatní	dávno	považovali	za	ztracené…	a	zpravidla	je	i	vybojo-
val.	A	takhle	to	s	ním	šlo	i	v	profesním	životě.
	 I	tentokrát	se	tedy	v	rozhovoru	nebudu	tvářit,	že	responden-
tovi	vykám.	A	protože	naší	oblíbenou	školní	půtkou	bývaly	spo-
ry,	 zda	 je	 vyšší	 tišnovský	nebo	doubravnický	kostel,	 začneme	
poněkud	neobvykle.

Jak tenhle spor o kostely po tolika létech vnímáš?
Když	se	nedávno	opravovala	věž	doubravnického	kostela	a	její	
horní	část	byla	právě	dole,	dalo	by	se	připustit,	že	v	té	chvíli	byl	
ten	váš	tišnovský	kostel	vyšší.	Ale	jinak…	(se smíchem)

Já tě sice mám z dob našeho mládí situovaného do Doubrav-
níka, ale Tvoje rodina má kořeny v Předklášteří…
První	rok	života	jsem	prožil	ještě	v	Předklášteří.	Po	roce	jsme	se	
přestěhovali	 do	 Doubravníka,	 kde	 tehdy	 postavili	 novou	 lesov-
nu	a	otec	 ji	 coby	zaměstnanec	Lesního	závodu	Kuřim	a	správce	
doubravnického	revíru	získal	jako	služební	byt	i	pracovnu.	V	Před-
klášteří	jsme	bydleli	u	dědečka	Rudolfa	v	tzv.	baronově	vile	nedale-
ko	fary.	Dědeček	byl	učitel,	působil	jako	ředitel	školy	v	Tišnově,	ba-
bička	Heřma	byla	v	domácnosti.	Jejím	otcem	byl	Tomáš	Weinzettel,	
který	byl	správcem	lesů	zdejšího	kláštera.	Mimo	jiné	se	zasloužil	
o	 zalesnění	 Květnice	 cizokrajnými	 dřevinami,	 například	 černou	
borovicí.	Po	něm	 jsme	zdědili	 různé	 lovecké	věci,	 včetně	 flint	 či	
loveckých	mečů,	které	jsme	pak	měli	v	Doubravníku	na	půdě	a	se	
starším	bratrem	Jiřím	používali	k	imitaci	vzájemných	soubojů.	

Jak se stalo, že jsi už od šesté třídy dojížděl do školy do Tiš-
nova? Od Vás se obvykle jezdilo na opačnou stranu do Ned-
vědice, která leží blíže…
K	tomu	byly	dva	důvody.	Jedním	z	nich	bylo,	že	rodiče	považovali	
tišnovskou	školu	za	kvalitnější,	zřejmě	i	pod	vlivem	rodiny	Ale-
xovy,	jejichž	dcera	chodila	do	Tišnova	a	její	mladší	bratr	Honza,	

vrstevník	našeho	Jirky,	pak	automaticky	taky.	Druhý	důvod	byl	
ten,	že	v	Nedvědici	působil	jinak	výborný	učitel	Placek,	který	byl	
známý	tím,	že	fyzicky	trestal	žáky	a	například	Mirkovi	Benešovi	
od	nás	z	Doubravníka	natrhl	ucho…	Tak	jsme	raději	zvolili	Tiš-
nov.	(Opět se smíchem)

Co Ti nejvíc vytane na mysli, když se řekne tišnovské gym-
názium?
Nejdůležitější	 bylo,	 že	 gymnázium	 mne	 neodradilo	 od	 toho,	 co	
jsem	chtěl	dělat.	Měli	jsme	ve	třídě	dobrou	partu,	což	mi	možná	
dalo	 vůbec	 nejvíc.	 Z	 učitelů	 vzpomínám	 nejvíce	 na	 paní	 profe-
sorku	Jakubcovou,	na	 její	 laskavost	a	 lidskost	 i	schopnost	nás	
zaujmout	i	v	době	tzv.	normalizace	pro	tehdy	nepopulární	téma-
ta,	jako	byla	klasická	ruská	literatura.	Po	odborné	stránce	vzpo-
mínám	třeba	i	na	profesora	Kadlece,	který	nás	převzal	ve	čtvr-
tém	ročníku	z	matematiky	a	po	předchozí	kolegyni	nás	doslova	
„zachránil“,	takže	ještě	v	prvním	ročníku	na	vysoké	škole	jsem	
v	tomto	směru	měl	určitý	náskok.	Fyzika	byla	na	gymplu	ještě	
spíše	středoškolská	–	na	vysoké	se	pak	už	musely	používat	deri-
vace	a	integrály,	na	což	jsme	nebyli	tak	úplně	cvičení.

Tys pak studoval odbornou fyziku na brněnské přírodovědec-
ké fakultě… 
Skončil	jsem	v	roce	1981	a	jediná	zkouška,	ze	které	mne	vyhodili,	
byl	marxismus	–	konkrétně	v	prvním	ročníku	„Dějiny	mezinárodní-
ho	dělnického	hnutí“.	Zkoušel	mne	tehdy	docent	Janula,	který	nás	
měl	ze	cvičení,	což	byl	ale	profesně	primář	od	svaté	Anny	pro	choro-
by	kožní	a	pohlavní.	Když	mne	pak	při	opravném	termínu	zkoušela	
společně	s	ním	i	naše	přednášející	paní	(tehdy	soudružka)	Grycová,	
šlo	najednou	všechno	jako	po	másle	a	prošel	jsem	dokonce	s	jed-
ničkou,	protože	prý	bylo	vidět,	že	„soudruh	šel	do	sebe“.	Janula	ale	
nakonec	přiznal,	že	mne	vylil	proto,	jelikož	si	prý	pamatoval,	jak	
jsem	se	jednou	ve	třídě	nevhodně	choval	–	akorát	že	si	mne	spletl	
se	spolužákem	Bartoněm.	Takové	to	bylo	panoptikum…

Jak vypadala Tvoje profesní kariéra v 80. létech před změ-
nou režimu?
Po	vystudování	a	roční	vojenské	službě	jsem	mohl	zůstat	na	ško-
le,	 pokud	 bych	 ovšem	 vstoupil	 do	 KSČ,	 což	 jsem	 odmítal.	 Měl	
jsem	výborného	šéfa	profesora	Janču,	jemuž	jsem	to	mohl	takhle	
naplno	říci.	Chtěl	jsem	tam	zůstat	alespoň	kvůli	kandidátské	vě-
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decké	práci	(nynější	doktorské	studium),	ale	na	tu	tehdy	bylo	je-
diné	místo,	o	něž	se	ucházel	syn	jednoho	majora	z	armády	a	ten	už	
mu	u	šéfa	katedry	prošlapával	cestičku.	Později	jsem	se	od	tohoto	
úspěšnějšího	kandidáta	dozvěděl,	že	on	vlastně	o	to	místo	nestál,	
spíše	jeho	tatínek,	což	se	brzy	projevilo	i	tím,	že	studií	zanechal	
a	začal	hrát	v	undergroundové,	tedy	vlastně	protirežimní	hudební	
skupině.	 Já	 jsem	dostal	 radu,	 abych	šel	někam	do	 fabriky	a	 ta	
že	mne	pak	na	kandidaturu	vyšle.	Odešel	 jsem	tedy	v	podstatě	
ze	dne	na	den	z	 fakulty	do	brněnské	Tesly.	Byla	 to	dobrá	zku-
šenost,	protože	nebylo	vůbec	špatné	ocitnout	se	mimo	školskou	
strukturu.	Byl	jsem	tam	zhruba	dva	a	půl	roku,	navíc	v	oddělení,	
kde	působil	fyzik	doktor	Filipenský,	takže	mně	to	hodně	dalo.	Při	
cestách	na	oběd	jsem	se	potkával	s	Petrem	Dubem,	kterého	jsem	
znal	z	dob	studií.	Působil	na	nedalekém	VUT,	kde	požadavek	člen-
ství	ve	straně	nebyl	 tak	vyhraněný,	a	 lákal	mne,	ať	 tam	přejdu	
za	ním.	Měli	tam	ale	tehdy	horší	vybavení,	než	o	jaké	jsme	asi	rok	
usilovali	v	Tesle,	a	já	jsem	se	navíc	těšil,	že	se	v	Německu	toto	za-
řízení	brzy	koupí	a	že	na	něm	budu	moci	dělat.	Na	zásadní	jednání	
o	jeho	pořízení	pak	ale	do	Německa	s	kolegou	Filipenským	vyjeli	
šéfové	KSČ	a	milice,	přičemž	výsledek	byl	takový,	že	oba	soudruzi	
si	sice	pořídili	tehdy	vyhledávané	kazetové	radiomagnetofony,	ale	
zařízení	pro	 fabriku	se	nekoupilo	žádné.	Tehdy	 jsem	se	naštval	
a	řekl	si,	že	přejdu	na	VUT.

Tím jsme se dostali k Tvým začátkům na nynějším působišti. 
Jaké byly?
Tehdy	zde	byl	šéfem	katedry	profesor	Liška,	pozdější	prorektor,	
který	podporoval	výzkum,	což	na	školách	nebylo	až	tak	běžné.	Ten	
mi	řekl,	že	do	strany	sice	nemusím,	ale	že	je	potřeba,	abych	absol-
voval	VUML	(Večerní	univerzita	marxismu–leninismu),	pokud	chci	
zahájit	kandidátskou	vědeckou	práci.	Na	 to	 jsem	nakonec	kývl,	
ale	odkládal	jsem	začátek	tak	dlouho,	až	přišel	listopad	1989	a	už	
jsem	nic	takového	dělat	nemusel.	Kandidaturu	jsem	už	mohl	za-
hájit,	tu	mně	schválili	i	na	základě	tehdy	nutného	posudku	z	ulič-
ního	výboru,	kde	mi	takový	dědula	napsal,	že	chodím	na	pouliční	
brigády,	a	tím	pádem	bylo	u	mne	vše	v	pořádku.	Zajímavé	je,	že	
kandidátskou	práci	jsem	dělal	znovu	na	přírodovědě	u	profesora	
Janči.	Pamatuju	si,	 jak	 jsem	se	o	tom	tehdy	rozhodoval,	bylo	to	
tady	na	mostě	jen	kousek	pod	VUT,	a	protože	jsem	srdcem	chtěl	
dokončit	 to,	 co	 jsem	 kdysi	 začal	 na	 přírodovědě,	 tedy	 vakuové	
plazmové	technologie	pro	elektronický	průmysl,	šel	jsem	do	toho	
tam.	Postupně	jsme	ale	získali	dobré	vybavení	pro	mou	práci	i	tady	
na	VUT,	také	díky	spolupráci	s	Ústavem	přístrojové	techniky,	kte-
rému	jsem	velmi	fandil,	protože	tam	byla	zásluhou	pánů	profesora	
Delonga	a	dr.	Kolaříka	speciální	atmosféra	bez	větších	politických	
vlivů.	A	brzy	se	 to	u	nás	na	škole	vedle	dosud	nejvíc	 rozšířené	
optiky	začalo	rozvíjet	i	tím	„naším“	směrem.

Jaký zásadní posun v chodu školy nastal v devadesátých lé-
tech?
Začátkem	90.	 let,	kdy	 ještě	nebyly	maily	ani	 fax,	 jsme	s	kolegy	
Spoustou	a	Dřímalem	napsali	přes	sto	dopisů	s	žádostí	o	možnost	
spolupráce	a	odeslali	je	na	adresy	zahraničních	profesorů,	které	
jsme	získali	z	přehledu	abstraktů	vědeckých	článků.	Odpovědělo	
nám	jich	asi	dvanáct.	V	té	době	nově	vznikly	programy	Tempus	
na	podporu	vědy	a	vzdělávání	v	bývalých	komunistických	zemích	
financované	tehdejším	Evropským	společenstvím	(nynější	EU).	Po-
dali	jsme	si	společně	s	Masarykovou	univerzitou	a	bratislavskou	
Univerzitou	Komenského	projekt	na	podporu	fyzikálních	technolo-
gií,	kde	jsme	uvedli	oněch	dvanáct	zahraničních	partnerů	–	a	ten	

grant	jsme,	asi	s	neuvěřitelným	štěstím,	dostali.	Získali	jsme	přes	
evropské	ústředí	20	miliónů,	což	bylo	tehdy	hodně	peněz.	Více	než	
třicet	lidí	–	studentů	i	učitelů	–	nás	mohlo	vyjet	na	tři	měsíce	až	je-
den	rok	do	zahraničí,	já	jsem	byl	koordinátorem	toho	všeho	a	navíc	
jsem	strávil	společně	s	rodinou	nejprve	půl	roku	v	Anglii	v	Man-
chesteru	a	pak	po	šestiměsíčním	pobytu	doma	ještě	půl	roku	v	Ho-
landsku.	Díky	této	akci	se	podařilo	nakoupit	zařízení,	o	jakých	se	
nám	dříve	ani	nesnilo.	Tím	se	vybudoval	zárodek	laboratoře	pro	
fyzikální	technologie.	Původní	zaměření	a	název	katedry	„optické	
inženýrství“	jsme	změnili	na	„fyzikální	inženýrství“	a	rozšiřovali	je	
rovněž	ve	výuce.	Později	jsme	byli	zapojeni	i	do	dalších	vědeckých	
projektů,	jako	byl	např.	Copernicus,	a	v	roce	2006	jsem	na	osm	mě-
síců	vyjel	do	USA	na	Stanfordskou	univerzitu.	Tam	jsem	pracoval	
v	laboratoři,	naučil	jsem	se	procesy	nanofabrikace,	charakterizaci	
nanostruktur	a	souvisejících	zařízení	a	hodně	se	tamější	organiza-
cí	inspiroval.	

Ty se vedle práce na fakultě výrazně angažuješ v projektu 
CEITEC. Jak bys jej charakterizoval?
CEITEC,	neboli	Středoevropský	technologický	institut,	byl	založen	
v	roce	2011	z	prostředků	Evropské	unie,	od	níž	se	získaly	finance	
do	roku	2015	a	následovalo	pět	let	udržitelnosti,	kdy	už	jsme	jeho	
chod	hradili	z	prostředků	ČR.	Není	to	instituce,	nýbrž	konsorcium,	
v	němž	je	sdružena	Masarykova	univerzita,	VUT	Brno,	MENDE-
LU,	byla	tam	Veterina,	ale	už	není,	naopak	je	tam	Veterinární	ústav	
a	taky	Ústav	fyziky	materiálů	Akademie	věd.	Býval	v	něm	i	Ústav	
přístrojové	techniky.	Pokračuje	zájem,	aby	to	celé	drželo	pospolu,	
protože	CEITEC	už	se	hodně	prosadil	a	je	všeobecně	znám.
Myšlenky	na	vznik	CEITECu	se	začaly	rozvíjet	už	před	mým	od-
jezdem	do	USA,	po	návratu	jsme	dostali	peníze	na	nákup	zaříze-
ní	za	600	miliónů	a	na	budovu	za	dalších	400	miliónů.	V	jiných	
programech	bývalo,	že	každá	škola	si	koupila	část	příslušného	
zařízení,	zatímco	já	jsem	prosazoval,	aby	to	bylo	jako	ve	Stanfor-
du,	tedy	všechno	pod	jednou	střechou,	protože	jedna	část	nava-
zuje	na	druhou	asi	jako	v	továrně,	jenže	v	malém.	S	dalšími	lidmi	
od	nás	se	nám	to	podařilo	takto	prosadit	a	vznikla	tu	unikátní	
otevřená	 laboratoř	 pro	 každého,	 která	 nemá	 v	 Česku	 obdoby,	
kde	 si	 veškerá	 měření	 provádějí	 přímo	 příchozí.	 Zaměstnáni	
jsou	v	ní	jen	technici	–	ti	se	starají	o	zařízení	a	vycvičují	uživa-
tele,	kteří	jsou	pak	schopni	si	téměř	vše	udělat	sami.	Funguje	to	
sedm	dní	v	týdnu	vždy	24	hodin.	Tím	se	chlubíme	a	pomáhá	nám	
to	při	dalších	projektech.	Závidí	nám	to	Praha	i	Vídeň.

Co může laický čtenář vlastně chápat pod pojmem „nano-
technologie“ a jak se v praxi využívají?
Začínali	jsme	studiem	povrchů,	což	jsou	vlastně	už	taky	nano-
struktury,	 ovšem	 pouze	 dvoudimenzionální.	 Svět	 a	 poté	 i	 my	
jsme	postupně	přecházeli	na	menší	struktury,	protože	začátkem	
tohoto	století	už	bylo	vlivem	objevu	nových	metod	a	technologií	
možné	je	nejenom	vyrobit,	ale	také	vidět.	Slavný	fyzik	Feynman,	
nositel	 Nobelovy	 ceny,	 už	 koncem	 50.	 let	 na	 jedné	 přednášce	
řekl,	že	na	špičku	jehly	se	dá	umístit	více	informací,	než	jich	je	
v	celé	encyklopedii	Britannica.	To	ale	nebyla	ta	hlavní	motivace	
k	 rozvoji	 nanotechnologií	 –	pro	 fyziky	 je	motivací	 to,	 že	malé	
struktury	mají	jiné	vlastnosti,	než	mají	tytéž	materiály	v	původ-
ní	velikosti.	Měď	je	třeba	vodivá,	ale	v	miniaturních	strukturách	
nemusí	být,	nebo	křemík	neumí	svítit,	ale	v	nanostrukturách	to	
dokáže.	Malá	zrníčka	látek	mají	zase	podle	velikosti	nanokrys-
talů	 různou	 barvu.	 Jindy	 se	 materiál	 celkově	 zpevní,	 mění	 se	
magnetismus.	Má	to	uplatnění	úplně	všude	–	nanotechnologie	je	
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široký	pojem,	nacházejí	v	ní	své	místo	nejen	fyzikové,	ale	i	che-
mici,	biologové,	výsledky	se	používají	třeba	i	v	medicíně.
Navzdory	tomu,	že	se	objevuje	řada	nových	věcí,	v	makrosvětě	
nepředstavitelných,	je	aplikací	už	sice	více,	ale	pořád	je	to	ješ-
tě	velmi	často	jen	laboratorní	záležitost.	Některé	výstupy	jsou	
opravdu	 hodně	 exotické:	 Když	 se	 například	 malé	 částice	 do-
stanou	do	určitého	kvantového	stavu	a	u	jedné	se	změní	spin,	
projeví	se	to	na	jiné	částici	třeba	až	na	konci	vesmíru.	A	zatím	
se	vůbec	neví,	proč	to	tak	je.	Nebo	máš	polopropustné	zrcadlo,	
u	něhož	je	stejná	pravděpodobnost,	že	jím	částice	projde,	nebo	
že	 se	 odrazí	 směrem	 dolů.	 K	 zrcadlu	 míří	 jeden	 foton,	 který	
se	najednou	musí	 rozhodnout,	kam	půjde,	a	on	se	v	podstatě	
rozhoduje	až	poté,	kdy	 je	detekován,	 tedy	proti	 času.	A	snad	
nejbizarnější	příklad:	Malá	částice	svede	projít	pevnou	stěnou,	
takže	to	vlastně	může	dokázat	i	jakákoliv	osoba,	ovšem	s	vel-
mi	malou	pravděpodobností	–	tak	malou,	že	když	se	o	to	bude	
pokoušet	celé	lidstvo	po	dobu	veškeré	své	existence,	pořád	se	
to	ještě	nikomu	nemusí	podařit.	Nám	se	to	zdá	divné,	protože	
na	to	nejsme	zvyklí.	Tedy	absolutní	záhadno.	A	to	je	to	krásné.	

V rámci své práce jsi měl možnost se seznámit s podobnými 
ústavy v různých částech světa. Jak ze srovnání s takovými 
velmocemi vychází česká věda a školství?
V	zahraničí	mají	zpravidla	pořád	na	školách	více	peněz,	ale	ob-
čas	se	už	stane,	že	když	někdo	zvenku	uvidí	naše	vybavení,	je	
nucen	konstatovat,	že	oni	tam	něco	takového	nemají.	Co	se	týká	
úrovně	výzkumu,	ta	se	průběžně	zvyšuje,	ovšem	pořád	máme	co	
dohánět.	Přesto	jsme	už	schopni	jít	do	grantu	společně	s	velmi	
dobrými	zahraničními	institucemi,	a	pokud	se	na	těchto	školách	
stanou	naši	 studenti	doktorandy,	bývají	 tam	 jedněmi	z	nejlep-
ších.	Z	hlediska	množství	publikovaných	statí	jsme	ale	stále	tře-
ba	hluboko	za	severskými	zeměmi.	Chybí	tu	zkrátka	ona	celková	
kultura,	 to	 dlouhodobé	 povědomí,	 co	 má	 vysoká	 škola	 posky-
tovat,	protože	jsme	tu	léta	podle	sovětského	vzoru	umožňovali	
výzkum	jen	v	rámci	Akademie	věd.	
Vysoká	škola	by	měla	sloužit	k	výchově	formou	kombinace	výuky	
a	výzkumu,	takže	máme	zájem,	aby	se	studenti	do	všeho	zapojo-
vali	co	nejdříve.	Před	léty	tak	činili	třeba	rok	před	diplomkou,	ale	
po	zavedení	bakalářských	prací	je	běžné,	že	už	ve	třetím	ročníku	
chtějí	studenti	chodit	do	laboratoří	a	u	nás	třeba	něco	podobného	
požadují	dokonce	prvňáci,	 což	 je	úplně	skvělé.	Souvisí	 to	mimo	
jiné	s	velkým	pokrokem	v	angličtině.	I	díky	tomu	u	nás	mají	v	prv-
ním	ročníku	magisterského	studia,	tedy	podle	dřívějších	měřítek	

ve	čtvrtém	ročníku,	úplně	všichni	studenti	možnost	odejít	v	rámci	
Erasmu	na	půl	roku	do	zahraničí.	My	jim	toto	studium	uznáváme,	
protože	tam	pracují	na	různých	projektech	–	je	to	pro	ně	jednak	
odborná	 praxe	 a	 jednak	 škola	 života.	 Mluvím	 teď	 o	 studentech	
„našeho“	oboru,	který	se	nejprve	nazýval	 „fyzikální	 inženýrství“	
a	od	roku	2009	se	jmenuje	„fyzikální	inženýrství	a	nanotechnolo-
gie“.	V	prvních	ročnících	máme	vždy	asi	padesát	studentů,	pak	ně-
kteří	odpadnou	nebo	odejdou.	Zajímavé	je,	že	před	změnou	názvu	
–	než	se	tam	vložilo	to	slovo	„nanotechnologie“	–	jsme	jich	měli	
polovinu,	i	když	program	byl	vlastně	stejný.	

Nemáš někdy chuť se místo papírování raději zavřít do labo-
ratoře a opravdu jenom bádat?
Já	jsem	byl	naposledy	soustavně	v	laboratoři	v	té	Americe,	tedy	
před	patnácti	lety.	To	totiž	bere	strašně	moc	času	a	ode	mne	se	
teď	očekává	už	něco	 jiného.	Kdybych	v	ní	 trávil	svůj	čas,	měl	
bych	pocit,	že	mi	tu	něco	potřebného	uniká.	Navíc	bych	byl	i	ne-
bezpečný,	neboť	–	podobně	jako	u	pilotů	–	musíte	mít	„nalétáno“,	
tedy	mít	 pravidelný	kontakt	 s	komplikovaným	a	drahým	zaří-
zením,	pokud	ho	nechcete	nějakou	školáckou	chybou	poškodit.	
Takže	na	pravidelných	schůzkách	konzultujeme	s	mladšími	ko-
legy,	k	čemu	oni	v	 laboratoři	dospěli,	a	domlouváme	se,	co	se	
bude	 dělat	 dále.	 Pak	 rediguju	 připravené	 články,	 musím	 psát	
projekty,	starat	se	manažersky	o	peníze,	neboť	náš	výzkum	je	
velmi	drahý	–	to	je	vše	taková	běžná	rutina.	Ve	velké	pracovní	
skupině	už	zkrátka	na	vlastní	laboratoř	není	čas	a	až	na	výjimky	
to	takhle	funguje	i	u	profesorů	v	zahraničí.	

Jak a čím relaxuje vědec a vysokoškolský profesor, když už 
má všeho nad hlavu?
Potěší	mne,	když	si	v	sobotu	nebo	v	neděli	sednu	a	přečtu	v	klidu	
nějaký	článek	z	oboru,	ale	nemám	samozřejmě	 jen	 to.	Mám	rád	
hudbu,	zejména	tu	rockovou,	občas	vyjedu	na	nějaký	koncert	(na-
posledy Erica Claptona – poznámka autora),	odjakživa	se	zabývám	
sportem	–	nejraději	mám	lyžování,	ale	bohužel	jsem	se	při	něm	váž-
ně	zranil,	takže	už	nemůžu	dělat	všechno.	K	tomu	plavání,	kolo…	
Se	ženou	jezdíme	na	chalupu	do	Věstínku	nedaleko	Víru	a	hodně	se	
věnujeme	turistice.	Mám	rád	také	politicko-historickou	literaturu,	
pravidelně	čtu	Deník	N	–	a	na	nic	moc	dalšího	už	není	čas.

Foto: archiv CEITEC

Tomáš Šikola.
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	 Obec	 Žďárec	 leží	 14	km	 severozápad-
ně	od	Tišnova.	Rozkládá	se	v	malebném	
údolí	 potoka	 Libochůvky	 až	 po	 návrší	
nad	ním	obklopena	krajinou	Křižanovské	
vrchoviny.	 Je	 jednou	 z	 nejstarších	 obcí	
na	Moravě.	Patří	k	ní	místní	části	–	osa-
dy	 Víckov	 a	 Ostrov.	 Nadmořská	 výška	
je	 uváděna	 462	 m	 n.	 m.,	 rozloha	 je	 asi	
804	ha.	Trvale	v	obci	a	místních	částech	
žije	366	obyvatel.

Historie
	 Již	 samo	 jméno	 obce	 dává	 tušit	 pra-
starý	 slovanský	 původ,	 vždyť	 „žďářiti“	
znamenalo	 podle	 starých	 Slovanů	 „páli-
ti	lesy“.	Obec	tedy	leží	na	„žďářišti“,	což	
je	 území	 po	 vypálených	 lesích,	 kterých	
v	minulosti	bývalo	kolem	mnoho.	
	 V	prastaré	kronice	je	psáno:	„Není ze 
starých dob žádných záznamů, ačkoliv jest 
samozřejmo, že osada tato jest prastará. 
Jen tolik jest jisto, že od nepamětna patřila 
ke hradu Víckovu, jenž dle pověsti byl za-
ložen Víckem ze Strážku r. 1185. Od hra-
du Víckov viděti krásná údolí i průrvy, 
nádherné roviny i kopce, bůjné lesy, tiché 
dědiny, bílé stužky silnic. Jest kraj náš jed-
ním z nejrozkošnějších koutů!“
	 Z	 polohy	 Žďárce	 je	 zajímavé,	 že	 nej-
starší část	obce	se	nachází	v	údolí	u	kos-
tela sv. Petra a Pavla	 –	 kde	 najdeme	
i	 faru,	 starou	 školu,	 mlýny	 a	 jednotlivé	
chalupy	 podél	 říčky	 Libochůvky.	 Hlavní	
část	 vesnice	 se	 pak	 rozkládá	 na	 návrší	
asi	o	30	metrů	výše	než	kostel.	

	 Farní	 kostel	 sv.	 Petra	 a	 Pavla	 půso-
bí	dodnes	starobyle.	Raně	gotické	 jádro	
bylo	postaveno	kolem	roku	1260,	v	poz-
dějších	 staletích	 bylo	 upravováno.	 Před	
západním	průčelím	stojí	mohutná	hrano-
lová	věž,	v	jejímž	podvěží	je	hlavní	vchod	
do	kostela.	V	presbytáři	se	zachovaly	go-
tické	fresky.

Zajímavosti 
	 Žďárec	 byl	 téměř	 ze	 všech	 stran	 ob-
klopen	 hrady,	 tvrzemi	 a	 strážními	 věže-
mi.	 Kromě	 hradů	 Víckov,	 Mitrov,	 Ko-
šíkov a	 Rýsov	 nad	 nádherným	 údolím,	
kterým	 protéká	 řeka	 Bobrůvka,	 jsou	 to	
hrádek	 Ochůzka,	 tři	 Strážnice	 a	 další.	
Nad	pravým	břehem	Libochůvky	naproti	
obci	jsou	terénní	zbytky	hrádku,	o	níž	je	
zmínka	z	roku	1365	a	je	označována	jako	
žďárecká tvrz.
	

Důkazem	toho,	že	je	Žďárec	a	okolí	vyhle-
dávaný	pro	své	přírodní	krásy,	je	v	katas-
tru	obce	mnoho	rekreačních	chat	a	cha-
lup.	Také	se	zde	nachází	známý	Havlov,	
samota,	 kde	 rodina	 Václava Havla	 za-
koupila	a	obývala	víkendový	dům.	Dnes	
má	ale	jiného	vlastníka,	není	veřejně	pří-
stupný.	Budoucí	pan	prezident	Václav	zde	
spolu	 se	 svým	 bratrem	 Ivanem	 strávil	
část	dětství	a	navštěvoval	za	II.	sv.	války	
žďáreckou	 školu,	 také	 proto	 škola	 nese	
jeho	jméno.
	 Na	 místním	 hřbitově	 se	 nachází	 hrob	
spisovatelky Anny Pammrové	a	její	dcery	
Almy,	která	žila	nedaleko	obce	na	samotě.	

Současnost
	 Ve	Žďárci	je	Základní škola a Mateř-
ská škola Václava Havla,	 ve	 které	 se	
vzdělávají	 děti	 od	první	 do	deváté	 třídy,	
dětem	 i	 cizím	 strávníkům	 slouží	 škol-
ní	 jídelna.	 Čtyřikrát	 do	 týdne	 ordinuje	
praktická	lékařka.	Pro	občany	obce	i	pro	
občany	z	okolí	 slouží	kulturní	dům,	dva	
rybníky,	 hřiště	 fotbalové,	 tenisový	 kurt,	
dětské	hřiště,	výletiště,	pošta,	obchod	se	
smíšeným	 zbožím,	 pohostinství,	 kadeř-
nictví,	 knihovna,	 zahradnictví,	 opravny	
automobilů,	 motorek,	 dále	 pila,	 pneu-
servis,	 stolařské	 dílny,	 zednické	 firmy,	
instalatéři,	malíři	a	další.
	 Obec	v	nedávné	době	zrekonstruovala	
(staré	 litinové)	 a	 postavila	 část	 nového	
vodovodu,	opravuje	místní	komunikace,	
po	částech	zatepluje	budovu	obce	se	sá-
lem	 kulturního	 domu,	 obecním	 úřadem,	
mateřskou	 školkou,	 poštou,	 pohostin-
stvím	a	školní	jídelnou.	Za	pomoci	dotací	
zbudovala	na	potoce	Kozlí	nový rybník.	
Na	 podzim	 roku	 2021	 začala	 výstavba	
nových	 inženýrských	 sítí	 pro	 osmnáct	
rodinných	domků.	Plánů	je	ještě	mnoho,	
stále	je	co	zlepšovat.	

žďáreC
Ilona Midrlová

Areál okolo kostela sv. Petra a Pavla na Podežďárci.

Nový rybník ve Žďárci.
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	 Pobyt	v	přírodě	je	nedílnou	součástí	Sokola.	V	naší	jednotě	
Tišnov	a	sokolské	župě	Pernštejnské	se	vrátíme	až	do	r.	1946	
a	1947,	kdy	se	konaly	sokolské	tábory	v osadě pod Havlovem	
a	v Kamenné.
	 V	r.	1948	byl	uskutečněn	první	sokolský	tábor	v	Tiché	doli-
ně.	Tichá	dolina,	jak	poeticky	to	zní,	kde	to	asi	je?	Tichá	dolina	
je	v	údolí řeky Libochůvky pod Vratislávkou.	V	dnešní	době	
jsou	tam	chatičky	postavené	právě	na	místě	původního	tábora.	
Prvního	tábora	se	pod	vedením	čtyř	vedoucích	(L.	Kostelecký,	
A.	Jeřábek,	MUDr.	Ráboň,	V.	Jeřábek)	zúčastnilo	třicet	chlapců,	
mezi	nimi	i	br.	Tomáš	Knecht	a	br.	Adolf	Mistr.	Pobyt	v	příro-
dě	měl	také	svou	vlastní	sletovou	skladbu.	Na	ploše	Strahova	
vystoupilo	tisíce	dorostenců,	kteří	před	užaslým	obecenstvem	
postavili	v	několika	minutách	1	044	stanů	a	předváděli	obvyk-
lý	tábornický	výcvik.
	 Ale	 vraťme	 se	 k	 táborům.	 Tábor	 tehdy,	 to	 nebylo	 jen	 tak,	
že	přijedete	 s	kufříčkem	do	postavených	stanů.	Veškerý	ma-
teriál	 byl	 přivezen	na	náklaďáčku	a	 chlapci	 si	museli	 všech-
no	 postavit	 sami.	 Sokolské	 tábory	 však	 neměly	 vlivem	 doby	
dlouhého	trvání.	Tichá	dolina	osiřela	až	do	r.	1952,	kdy	ožila	
čilým	stavebním	ruchem.	Z	fotbalového	hřiště	sem	byla	převe-
zena	dřevěná	budova.	A	v	létě	1952	se	na	ni	vrhli	zdatní	muži	
Kadlec–Hanák–Vitula	a	spolu	se	svými	manželkami	se	pustili	
odvážně	do	díla.	Materiál	přivážela	Hanákovic	tatra.	Postup-
ně	 se	 zapojili	 i	 členové	 tělocvičné	 jednoty,	 fotbalu	 i	 lidových	
milic	a	společně	postavili	první	chatu,	která	pak	sloužila	jako	
základna	pro	tábory.	V	roce	1954	se	zde	konal	první	výcvikový	
tábor	pro	budoucí	vedoucí	pobytu	v	přírodě,	který	vedl	Adolf	
Mistr	a	Tomáš	Knecht.	Br.	Knecht	a	br.	Mistr	vyrazili	se	svými	
táborníky	 i	na	Slovensko	do	Vrátné	doliny.	V	Tiché	dolině	se	
pak	pořádaly	tábory	až	do	r.	1963.	Již	to	však	nebylo	pod	hla-
vičkou	Sokola,	protože	jeho	činnost	byla	zakázána.	Sokolské	
tábory	pak	byly	obnoveny	po	r.	1990,	ale	již	na	tábořišti v Chy-
tálkách.
	 Na	sokolských	táborech	se	vystřídalo	mnoho	dnešních	tři-
cátníků	a	čtyřicátníků.	A	 jistě	 rádi	vzpomínají	na	 tábory	bez	
elektřiny	a	wi-fi.	Stany	stavěli	a	bourali	také	sami.	Na	tábor	se	
jelo	autobusem,	který	dovezl	táborníky	na	zastávku	Chytálky,	
dál	pak	už	museli	pěšky	přes	kopec	na	tábor.	Na	turistických	
výletech	 poznali	 celé	 okolí,	 chodilo	 se	 na	 celodenní	 výlety	
do	Trenckovy	rokle,	do	Předklášteří,	na	Pernštejn,	na	Níhov.	
Koupat	se	chodilo	do	potoka	nebo	k	okolním	rybníkům.	Nejob-
líbenější	byl	rybník	v	Dolních	Loučkách	asi	hlavně	kvůli	obcho-
du,	ve	kterém	se	vždy	nakoupily	nějaké	ty	sladkosti.	Poslední	
tábor	se	v	Chytálkách	konal	v	r.	2007.
	 Zájem	 dětí	 o	 obyčejný	 tábor	 poklesl,	 ze	 studentů-vedou-
cích	 se	 stali	 pracující	 a	 nenašel	 se	 následovník,	 který	 by	 to	
od	br.	Jeřábka	převzal.	Také	se	nepodařilo	získat	původní	srub	
do	vlastnictví	Sokola.	Srub	totiž	stál	na	pozemku	soukromého	
zemědělce,	což	v	dobách,	kdy	bylo	všechno	lidu,	nevadilo,	ale	
když	se	po	 roce	1990	majetky	vrátily,	nastal	problém.	Sokol	
sice	už	v	r.	1996	koupil	louku,	na	které	tábor	stál,	soukrom-

ník	však	nechtěl	Sokolu	pozemek	se	srubem	prodat.	Když	ho	
prodat	chtěl,	už	zde	Sokol	tábory	nepořádal,	a	tak	s	koupí	vá-
hal,	až	prováhal.	Srub	v	současné	době	vlastní	už	někdo	jiný	
a	o	prodej	ani	pořádání	táborů	nemá	zájem	a	srub	chátrá.	A	tak	
Sokol	čeká	na	další	generaci,	která	bude	mít	o	táboření	zájem.	
	 Zatím	se	daří	pořádat	příměstské tábory.	Ten	první	se	usku-
tečnil	v	r.	2020.	S	odvahou	sobě	vlastní	se	do	něj	pustily	cvi-
čitelky	Mihulová	a	Straková	z	Lomničky	za	vydatné	pomoci	A.	
Štveráčkové,	K.	Peškové	a	D.	Pokorné.	Tábor	probíhá	v	soko-
lovně	a	na	hřišti	 v	Tišnově.	 Jeho	 součástí	 je	 pestrý	program	
plný	her	a	cvičení	ve	smyslu	táborové	legendy.	Příběh	doplňují	
vedoucí	 v	kostýmech	hereckými	 výstupy.	První	 rok	 táborníci	
bojovali	s	nepřátelským	kmenem	Čočonů,	který	se	jim	podařilo	
v	 závěrečné	 bitvě	 porazit.	 Loni	 se	 vypravili	 jako	 mořeplavci	
lodí	do	Japonska,	aby	zachránili	nemocnou	ženu	krále	pomocí	
vzácné	květiny.	 Jeden	den	se	děti	 vypraví	na	 celodenní	 výlet	
a	jednu	noc	přespí	v	sokolovně.
	 Prvním	táborníkům	se	tábor	v	r.	2020	tak	líbil,	že	se	nám	
hlásili	hned	po	jeho	skončení.	Loňský	i	letošní	tábor	se	napl-
nil	hned,	jak	jsme	původní	táborníky	obeslali.	Letos	nás	čeká	
poznávání	světa	starých	bájí	a	pověstí,	kde	se	setkáme	tváří	
v	tvář	s	antickými	bohy.	Tak	uvidíme,	jak	si	s	tím	děti	poradí.	
	 Tábory	 mají	 v	 Sokole	 Tišnov	 dlouhou	 tradici	 a	 my	 bychom	
na	ni	rádi	navázali	pořádáním	pobytového	tábora.	Třeba	se	nám	
podaří	obnovit	tábor	na	tábořišti	v	Chytálkách	nebo	najdeme	jiné	
tábořiště.	Zatím	se	budeme	snažit	věnovat	dětem	aspoň	na	pří-
městském	 táboře,	 povzbudit	 v	 nich	 zájem	 o	 táboření	 a	 pobyt	
v	přírodě.	A	jednou,	jednou	to	přijde.	Třeba	příští	rok?

spolkový život

ze žIVOTA SOKOlA V TIŠNOVě – 5. čáST
SokolSké tábory

Helena Žižlavská

Ze sokolských táborů na Vratislávce. Zdroj: album J. Kadlece
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	 Centrum	 pro	 rodinu	 a	 sociální	 péči	 Brno	 vás	 srdečně	 zve	
na	18.	diecézní	pouť	 rodin,	která	se	uskuteční	v	sobotu	27.	8.	
2022	v	areálu	kláštera	Porta	coeli	v	Předklášteří.	Pouť	začíná	
v	 10.15	 mší	 svatou	 celebrovanou	 brněnským	 biskupem	 Mons.	
Mgr.	Ing.	Pavlem	Konzbulem,	Dr.,	v	kostele	Nanebevzetí	Panny	
Marie.	Od	12.15	do	15.15	bude	následovat	bohatý	duchovní	i	do-
provodný	program	pro	všechny	generace.	Zveme	vás	na	přednáš-
ku	,,Parkour	pro	seniory	aneb	prevence	pádu“	(In	Motion	Aca-
demy	 Brno),	 pohádku	 ,,Kiwi	 vynálezcem“	 a	 tvarování	 balónků	
(Divadélko	S	RADOSTÍ	–	Tomáš	Velzel),	aktivity	pro	děti	a	mlá-
dež	 (Diecézní	 centrum	 života	 mládeže	 a	 CRSP	 Brno),	 skákací	
hrad,	adoraci	(komunita	Emmanuel),	svátost	smíření,	komento-
vané	prohlídky	kostela,	pivovaru	Vorkloster,	Podhoráckého	mu-
zea,	květinové	zahrady	Planté,	…	Pouť	zakončí	v	15.30	slavnost-
ní	požehnání.	Podrobný	program	bude	uveden	v	 letáčku,	který	
dostanou	účastníci	pouti	při	vstupu	do	areálu.	Občerstvení	bude	
možné	zakoupit	přímo	v	areálu	Porta	coeli	(zajišťují:	Na	Humpol-
ce,	Vorkloster,	Klášterní	kavárna	Porta	coeli).	Pro	maminky	bude	
k	 dispozici	 místnost	 pro	 kojení	 a	 přebalování	 (Family	 Point).	
Po	celou	dobu	konání	pouti	bude	přítomna	služba	první	pomoci	
(Charita	Tišnov).	Velice	si	vážíme	ochoty	a	vstřícnosti,	které	se	

nám	ve	farnosti	 i	v	Předklášteří	dostalo.	Těšíme	se	na	setkání	
s	vámi.	Bližší	informace	naleznete	na	www.crsp.cz.

	 Náš	 dobrovolnický	 projekt	 na	 pomoc	
klášteru	Porta	coeli	si	od	počátku	klade	
za	cíl	také	vzdělávat.	Všem	našim	pomoc-
níkům	 se	 snažíme	 vysvětlovat,	 proč	 je	
dobré	obnovovat	mizející	biotopy	starých	
vysokokmenných	 sadů.	 K	 rozšiřování	
ovocnářských	dovedností	 směřují	 i	naše	
kurzy	 mapování	 a	 poznávání	 starých	
odrůd	 stejně	 jako	 kurzy	 řezu	 ovocných	
stromů.	Rozšiřování	těchto	znalostí	mezi	
co	 nejvíce	 lidí	 považujeme	 za	 klíčové	
pro	 záchranu	 starých	 odrůd,	 tradičního	
ovocnářství	a	potravinové	soběstačnosti.	
Vedle	toho	také	seznamujeme	účastníky	
našich	akcí	s	pohnutou	historií	kláštera	
Porta	 coeli.	 Už	 v	 prvních	 letech	 naše-
ho	 projektu	 jsme	 navázali	 spolupráci	
i	s	místními	školami,	které	chtěly	přiložit	
ruku	k	dílu	 a	 zároveň	probádat	některý	
fenomén	mimo	školní	třídu.
	 Odborně	se	tomu	říká	místně	zakotve-
né	vzdělávání.	Vychází	z	myšlenky,	že	je	
dobré,	aby	se	žáci	učili	o	nějakém	feno-
ménu	co	nejblíže	svému	rodnému	místu.	

Proč	jezdit	učit	se	o	průmyslové	revoluci	
do	Ostravy	nebo	Brna?	Přece	dobrým	pří-
kladem	industrializace	může	být	i	změna	
kláštera	Porta	coeli	na	textilní	manufak-
turu	 na	 konci	 18.	 století.	 Podobně	 není	
nutné	 jezdit	 poznávat	 gotiku	 a	 změny	
středověké	 společnosti	 ve	13.	 století	 až	
do	Prahy,	Znojma	nebo	Olomouce,	vždyť	
samotné	Tišnovsko	je	otevřenou	učebni-
cí,	na	které	se	dá	krásně	ukázat	tzv.	Vel-
ká	změna	a	středověká	kolonizace.	A	ta	
učebnice	není	otevřená	pouze	na	kapito-
lách	z	historie.	V	našem	okolí	se	dá	ilus-
trovat	i	celá	řada	přírodovědných	témat.	
Není	 tak	nutné	sedět	pouze	ve	školních	
lavicích,	 ale	 žáci	 je	 mohou	 pozorovat	
na	vlastní	oči	přímo	v	terénu.	Za	zmínku	
stojí	 i	 aktivity	 Místního	 akčního	 plánu	
vzdělávání	 Tišnovska	 a	 místních	 orga-
nizací,	 které	 se	 snaží	 vytvářet	 databáze	
míst	 a	 aktivit,	 které	 mohou	 pedagogičtí	
pracovníci	 využívat.	 Jmenujme	 alespoň	
publikaci	 Tišnovskem	 v	 cukuletu	 anebo	
Živou	 mapu	 Tišnovska,	 které	 navazují	

na	starší	vlastivědné	publikace,	ale	roz-
šiřují	je	o	náměty	na	aktivity	s	dětmi.
	 V	létě	roku	2020	jsme	pořádali	v	kláš-
teře	seminář	pro	pedagogy	na	téma	míst-
ně	 zakotveného	 vzdělávání	 a	 dobrovol-
nictví.	 Jsme	 rádi,	 že	 navzdory	 pandemii	
v	posledních	dvou	letech	toto	téma	stále	
klíčí	 a	 roste.	 I	 díky	 tomuto	 semináři	 se	
nám	 podařilo	 navázat	 spolupráci	 se	 ZŠ	
Deblín,	 tišnovskou	 ZŠ	 ZaHRAda	 a	 ZŠ	
Perlička,	 která	 je	 ukotvena	 na	 farmě	
v	Křížovicích.	Tyto	školy	se	k	nám	pravi-
delně	vracejí	a	ve	výukových	programech	
nám	 pomáhají	 i	 manuálně	 při	 mapování	
starých	 odrůd,	 čištění	 klášterních	 sadů		
nebo	 třeba	 při	 výrobě	 biouhle,	 který	 si	
pak	 mohou	 odnést	 do	 školní	 zahrady.	
Biouhel	je	v	podstatě	dřevěné	uhlí,	které	
zlepšuje	 půdní	 strukturu,	 pomáhá	 zadr-
žovat	 vodu	a	 snižovat	koncentraci	 skle-
níkových	 plynů	 v	 atmosféře.	 Děkujeme	
všem	pedagogům	a	žákům	za	pomoc	a	tě-
šíme	se	na	spolupráci	i	v	dalším	školním	
roce.

spolkový život

dIeCÉzNí POuť rOdIN V PředKláŠTeří
Jana Jakešová

HOjNOST dOBrOVOlNICTVí A VzděláVáNí
Tomáš Blaha

Diecézní pouť rodin ve Žďáře.
Foto: Centrum pro rodinu a sociální péči
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Ocenění organizace
	 Zahrádkářské	 základní	 organizace	
v	 rámci	 celé	 ČR	 prožívají	 v	 posledních	
letech	nesnadné	období.	Řada	zahrádko-
vých	 osad	 a	 zahrádkářských	 moštáren	
byla	zrušena	z	důvodu	výstavby	nebo	ne-
ochoty	 majitelů	 prodloužit	 organizacím	
smlouvy	na	pronájem.	Obchody	jsou	plné	
oku	 lahodícího	 ovoce	 a	 zeleniny	 (i	 když	
pravděpodobně	 vypěstované	 s	 použitím	
mnoha	chemických	přípravků)	a	řada	lidí	
tak	nevidí	důvod	k	vlastnímu	pěstitelství.	
Pandemie	 koronaviru	 omezila	 i	 vzdělá-
vací,	 kulturní	 a	 společenskou	 činnost	
zahrádkářských	 organizací.	 Některé	 zá-
kladní	organizace,	kterým	z	těchto	důvo-
dů	ubylo	členů,	ukončily	činnost.	
	 Mladí	 lidé	 teprve	 pozvolna	 znovu	
objevují	 klady	 zahrádkářské	 činnosti	 –	
ekologické	 pěstování	 ovoce	 a	 zeleniny,	
radost	z	vlastních	výpěstků,	smysluplný	
pobyt	 v	 přírodě.	 Lidé	 začínají	 stále	 více	
vnímat	tělesnou	práci	na	zahradách	jako	
vhodnou	protiváhu	mnoha	hodin	 stráve-
ných	 v	 zaměstnání	 sezením	 u	 počítače.	
Rodiny	s	dětmi	oceňují	jistotu,	že	dávají	
svým	potomkům	zdravé	ovoce	a	zeleninu.	
Nezanedbatelný	je	rovněž	výchovný	a	po-
znávací	 prvek	 zahrádkářské	 činnosti.	
V	době	pandemie	koronaviru	byly	zahrád-
ky	 jedním	 z	míst,	 kde	mohli	 lidé	 praco-
vat	 a	 aktivně	 odpočívat	 bez	 ochranných	
prostředků.	Zájem	o	pronájem	zahrádek	
se	začíná	zvyšovat.	Města	zřizují	pro	zá-
jemce	 o	 pěstitelství	 alespoň	 komunitní	
minizahrádky.

	 Pro	 zahrádkářství	 náročné	 období	 ZO	
ČZS	 Tišnov	 úspěšně	 zvládá	 a	 v	 součas-
nosti	 patří	 k	 nejlépe	 pracujícím	 zahrád-
kářským	 organizacím.	 Republiková	 rada	
Českého	 zahrádkářského	 svazu	 ocenila	
v	 roce	 2021	 činnost	 organizace	 tišnov-
ských	 zahrádkářů	 vysokým	 svazovým	
vyznamenáním.	Udělila	ZO	Tišnov	zlatou 
medaili „Za zásluhy o rozvoj ČZS“.	Také	
Územní	rada	ČZS	kladně	ohodnotila	práci	
tišnovské	ZO	udělením	Čestného uznání.	
	 Pro	 tišnovské	 zahrádkáře	 jsou	 obě	
ocenění	impulsem	k	pokračování	a	další-
mu	rozvíjení	jejich	činnosti.

Hodnocení loňského roku
	 Na	 březnové	 výroční	 členské	 schůzi	
ZO	 ČZS	 Tišnov	 zhodnotili	 tišnovští	 za-
hrádkáři	svoji	činnost	v	dalším,	pandemií	
koronaviru	poznamenaném	roce	2021.
	 ZO	 pokračovala	 především	 ve	 vytvá-
ření	podmínek	pro	ekologické	pěstování	
a	následné	zpracování	ovoce	a	 zeleniny.	
Vzdělávací,	kulturní,	společenskou	a	dal-
ší	činnost	omezila	protiepidemická	opat-
ření	vlády.
	 K	31.	prosinci	2021	měla	ZO	ČZS	Tiš-
nov	 183	 členů,	 z	 toho	 96	 hospodařících	
v	zahrádkových	osadách	a	87	na	vlastních	
zahradách.	 Obhospodařovala	 půdu	 o	 cel-
kové	výměře	4,9	ha.	Z	toho	2,45	ha	prona-
jaté	půdy	ve	dvou	zahrádkových	osadách,	
2,35	ha	půdy	na	vlastních	pozemcích	členů	
a	0,105	ha	půdy	na	pozemcích	ZO.
	 ZO	nadále	provozovala	v	k.ú.	Předkláš-
teří	 zahrádkovou osadu Besének	 I	 se	
74	zahrádkami a osadu Besének	II	s	27	
zahrádkami.	Zájem	o	pronájem	zahrádek	
vzrostl	natolik,	že	musel	být	zaveden	po-
řadník	na	jejich	přidělování.
	 V	moštárně	ZO	probíhal	provoz	za	přís-
ných	hygienických	opatření.	Bylo	zpraco-
váno	22	682	kg	jablek.	Novinkou	byl	mošt	
z	červené	řepy,	které	se	zpracovalo	30	kg.	
V	době,	kdy	některé	moštárny	v	okolí	vů-
bec	 nezahájily	 provoz,	 přijížděli	 i	 vzdá-
lenější	 zákazníci.	 Oceňovali	 vstřícnost	
obsluhy,	 vzornou	 hygienu	 a	 skutečnost,	
že	na	rozdíl	od	jiných	moštáren	dostávají	
mošt	výhradně	z	vlastního	ovoce.	Po	pan-
demické	 přestávce	 se	 opět	 uskutečnilo	
moštování	 pro	děti	 z	MŠ	Sluníčko.	Děti	
se	přišly	podívat,	ale	na	rozdíl	od	jiných	
let	ochutnaly	mošt	až	po	návratu	do	MŠ.	

	 Po	 projednání	 situace	 s	 okresním	
hygienikem	 byla	 zrušena	 plánovaná	 od-
borná	 přednáška,	 většina	 vzdělávacích	
akcí	Oblastního	sdružení	ČZS	Brno-ven-
kov	i	výstava	ovoce	a	zeleniny	tišnovské	
organizace.	 Z	 plánovaných	 zájezdů	 se	
konal	 pouze	 jeden	 –	 na	 Svatý	 Kopeček	
u	Olomouce	a	do	muzea	Tatry	Kopřivnice.	
Výroční	členská	schůze	proběhla	s	dodr-
žením	 hygienických	 opatření	 a	 bez	 tra-
dičního	občerstvení.	ZO	alespoň	přispěla	
výpěstky	svých	členů	do	expozice	Územ-
ního	 sdružení	 Brno-venkov	 na	 výstavě 
Hortikomplex v Olomouci.
	 Hospodaření	ZO	v	roce	2021	bylo	beze	
ztrát.	Členská	schůze	rozhodla	o	poskyt-
nutí	 příspěvku	 na	 humanitární	 pomoc	
uprchlíkům	a	lidem	na	Ukrajině.
	 V	 oblasti	 technických	 záležitostí	 se	
ZO	zaměřila	především	na	údržbu	budov	
skladu	 a	 moštárny	 a	 strojního	 vybavení	
moštárny.	Probíhala	příprava	na	výměnu	
oken	v	moštárně.
	 Přes	všechny	obtíže	je	možno	hodnotit	
rok	2021	pro	tišnovské	zahrádkáře	jako	
úspěšný.	Doufáme,	že	se	v	letošním	roce	
65.	 výročí	 založení	 ČZS	 podmínky	 zlep-
ší	 natolik,	 že	 se	 nám	 podaří	 uskutečnit	
všechny	 plánované	 akce	 včetně	 výstavy	
ovoce	a	zeleniny	ve	spolupráci	se	školou	
ZŠ	 Tišnov,	 nám.	 28.	 října,	 popř.	 dalšími	
školami,	a	že	se	i	světová	situace	uklidní.	
Přejeme	všem	úspěšný	pěstitelský	rok.

Foto: archiv ZO ČZS Tišnov

ze žIVOTA TIŠNOVSKýCH zAHrádKářů
Marie Kulhánková

Ocenění tišnovských zahrádkářů.

Z výletu členů ČZS do muzea pálenic.
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Letní příměstské tábory
	 Tábory	 se	konají	 v	 zázemí	LRKT	Ka-
lužníček	v	Lomničce,	v	malém	kolektivu	
15	dětí	od	pondělí	do	pátku	od	8	do	16	
hod.	Probíhají	dle	principů	LRKT	Kaluž-
níček	v	atraktivním	prostředí	–	jurta,	za-
hradní	kuchyňka,	potok,	rybník	a	příroda	
všude	 kolem.	 Cena	 1	 800	Kč	 +	 300	Kč	
za	obědy.	Nabízíme	poslední	volná	místa	
na	těchto	táborech:

11.–15. 7. Lesní vysílání
Vítejte	v	naší	lesní	televizi,	máme	pro	vás	
barvité	 programy,	 živá	 vysílání,	 hudební	
klipy	a	cokoliv	dalšího,	co	děti	napadne,	
a	nudit	se	určitě	nebudete.	Tak	se	posaď-
te	do	mechu	a	přejeme	vám	příjemnou	zá-
bavu.	 Hlavní	 vedoucí:	 Hana	 Doleželová.	
Pro	děti	7–11	let.	

15.–19. 8. Robinsoni
Týden	plný	dobrodružství	na	pustém	ost-
rově.	Vyzkoušíme	si	vše,	co	potřebují	tro-
sečníci	pro	přežití	–	rozdělat	oheň,	uvařit	

si	na	ohni,	ulovit	si	„oběd“,	rozpoznat	jed-
lé	 a	 nejedlé	 rostliny,	 vyrobit	 si	 oblečení	
i	papír,	na	který	napíšeme	tajnou	zprávu	
a	pošleme	ji	v	 láhvi	po	moři,	postavit	si	
chýši	a	možná	i	vor,	také	zachráníme	ka-
maráda	Pátka	 ze	 spárů	 lidojedů,	možná	
poznáme	 i	 jiné	 domorodé	 kmeny,	 zatan-
cujeme	 si	 s	 nimi	 nebo	 zahrajeme	 jejich	
hry	–	určitě	se	za	nimi	vypravíme	na	ce-
lodenní	 výpravu	 do	 okolních	 pralesů.	
V	nabídce	bude	i	přespávačka	na	ostrově.	
Volně	 inspirováno	 knihami	 Pavla	 Čecha	

a	Robinsonem	Crusoe	–	četba	této	knihy	
se	 bude	 prolínat	 celým	 týdnem.	 Hlavní	
vedoucí:	Jitka	Čechová.	Pro	děti	5–9	let.

Zároveň	nabízíme	tři	týdny	prázdninového	
provozu	v	termínech	18.–22.	7.,	1.–5.	8.,	
22.–26.	8.,	od	8	do	16	hod.	Jedná	se	o	pro-
voz	 Kalužníčku,	 kdy	 se	 bude	 jeden	 prů-
vodce	 s	 dobrovolníkem	 věnovat	 skupině	
max.	 jedenácti	dětí	na	den.	Tento	prázd-
ninový	provoz	je	především	určen	dětem,	
které	 aktuálně	 dochází	 do	 Kalužníčku.	
Jelikož	se	však	zcela	nezaplnil,	nabízíme	
volná	 místa	 dál.	 V	 tomto	 provozu	 chybí	
celotáborová	hra,	jedná	se	o	klasický	pro-
voz	lesního	klubu	tak,	jak	jej	známe	z	mi-
moprázdninového	 provozu	 Kalužníčku	
ve	 školním	 roce.	 Prázdninový	 provoz	 je	
určen	dětem	od	4	let.	Cena	za	jeden	týden	
je	1	500	Kč	+	300	Kč	obědy.

Pro	více	informací	kontaktujte	koordiná-
torku	na	koordinatorka@kaluznicek.cz.

	 Dne	29.	5.	2022	se	v	areálu	kynologic-
kého	klubu	uskutečnil	první	letošní	závod	
v	 poslušnosti	 psů	 podle	 národního	 zku-
šebního	řádu,	druhý	závod	se	bude	konat	
na	 podzim.	 Zúčastnilo	 se	 celkem	 devate-
náct	závodních	týmů	ve	dvou	kategoriích.	
V	kategorii	pro	mladé	a	začínající	psy	zví-
tězila	Barbora	Kroupová,	na	2.	místě	Jana	
Floumová	a	na	3.	Jiřina	Klusková,	v	kate-
gorii	pokročilých	vybojovala	1.	místo	Eva	
Neudeckerová,	2.	Hana	Nováková,	3.	Tere-
za	Skálová.	Gratulujeme!	Děkujeme	všem	
závodníkům	za	účast,	pomocníkům	za	or-
ganizaci	a	sponzorům	a	dárcům	cen,	jme-
novitě:	pivovar	Libochovar,	vinotéka	Rossí	
Bystřice	nad	Pernštejnem,	Martina	Sitařo-
vá,	Krmivo	a	chovatelské	potřeby	krmivo.
dodameto.cz.	Poděkování	patří	také	městu	
Tišnov	za	podporu	a	přidělené	dotace.
	 Taky	 chceš	 svého	 psa	 cvičit	 a	 nevíš,	
jak	 začít?	 Nebo	 už	 základy	 máš	 a	 míříš	

na	 zkoušky	 a	 závody?	 Ať	 máš	 čivavu,	
dogu	nebo	křížence,	přijď	kteroukoli	ne-
děli	v	10	hodin	k	nám	na	cvičák	a	přidej	
se	 k	 výcviku,	 věnujeme	 se	 psům	 všech	
plemen	 i	 věku.	 První	 tři	 návštěvy	 máš	
zdarma.
	 Láká	Tě	zkusit	se	psem	obrany?	Kaž-
dý	 čtvrtek	 pořádáme	 komerční	 trénink	
se	 svazovým	 figurantem	 Jiřím	 Čejkou.	
Na	trénink	je	možné	přihlásit	se	u	Marty	
Doležalové	na	e-mail	Marta.Dolezalova@
seznam.cz	 nebo	 přes	 Facebook	 klubu.	
Více	informací	najdeš	na	našem	webu	ky-
nologietisnov.webnode.cz.
	 Nemáš	psa,	ale	dobrou	fyzičku	a	chceš	
se	naučit	práci	figuranta?	Neváhej	a	na-
piš	na	kk.tisnov@seznam.cz.	
	 A	pokud	se	chceš	dozvědět,	 co	na	cvi-
čáku	 pořád	 děláme,	 podívat	 se	 na	 výcvik	
psů	a	pobavit	se	doprovodným	programem,	
přijď	 strávit	 příjemné	 odpoledne	 v	 sobo-

tu	10.	 září	2022	na	den	otevřených	dveří	
v	areálu	našeho	klubu.	Rádi	Tě	uvidíme!

KAlužNíčeK zVe NA PrázdNINY
Adéla Nešporová

AKTIVITY V KYNOlOgICKÉm KluBu TIŠNOV
Hana Štenclová 

Nácvik útoku psa.
Foto: Diana Novotná
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Recepty našich babiček
Rozmanitá	 jídla,	 typická	 a	 oblíbená	
na	 Tišnovsku,	 budou	 námětem	 bese-
dy	s	PhDr.	Irenou	Ochrymčukovou	z	Pod-
horáckého	 muzea.	 Zavzpomínáme	 si	
na	 zážitky	 u	 babičky,	 na	 její	 kuchařské	
dovednosti,	předáme	si	zkušenosti	a	tře-
ba	i	recepty.	Pokud	máte	doma	kuchařku	
po	babičce	či	prababičce,	přineste	ji	s	se-
bou	pro	inspiraci.	V	úterý 19. července 
2022 ve 14.00 hodin	v	knihovně.	Vstup-
né	dobrovolné.

Výstava obrazů
Centrum	sociálních	služeb	Tišnov	pořádá	
výstavu	 obrazů	 malířek	 Mirky	 Vlčkové	
z	 Tišnova	 a	 Hany	 Čuperové	 z	 Drásova.	
Výstavu	můžete	zhlédnout	v	přísálí	jídel-
ny	CSS	Tišnov.	Od 25. 7. do 3. 8. 2022	
v	čase	od	11.00	do	15.00	hodin.	Vstupné	
dobrovolné.

Poslechový pořad Vzduchem,
vodou i prachem cest
Centrum	 sociálních	 služeb	 Tišnov	 a	 de-
TOX	 pokračují	 další	 sezónou	 cyklu	 po-
slechových	 pořadů	 Písničky	 ze	 starých	
časů,	 které	 připravuje	 a	 komentuje	 pan	
Ing.	 Václav	 Seyfert.	 Ve	 středu 27. čer-
vence 2022 od 15.00 hodin	 se	 sejde-
me	v	knihovně	CSS	a	zaposloucháme	se	
do	písní	Petra	Jandy,	Hany	Zagorové,	Věry	
Špinarové	nebo	například	Ivana	Mládka.

Výlet do Retro muzea Brno a do Křtin
Ve	 čtvrtek 28. července	 pořádáme	 zá-
jezd	do	Retro	muzea	a	Křtin	u	Brna.
Odjezd	 od	 Podhorácké	 restaurace	
v	10.00 hod.	(další	zastávky	Pošta,	Pe-
nny,	 Klucanina).	 Cena 370 Kč	 zahrnuje	
dopravu,	 vstupné	 do	 Retro	 muzea,	 ko-
mentovanou	 prohlídku	 kostela.	 Akce	 se	
uskuteční	při	minimálním	počtu	25	osob.	

Při	cestě	zastávka	v	restauraci	na	oběd.	
Předpokládaný	návrat	je	do	17.00	hod.
Máte	rádi	retro?	Chcete	se	vrátit	do	dob	
svého	 mládí?	 Pak	 určitě	 navštivte	 nej-
větší	a	nejucelenější	expozici	věnovanou	
běžnému	životu	v	letech	1950–1990,	kte-
rá	je	jedinou	svého	druhu	u	nás.	Stovky	
rádií,	 televizorů,	 vysavačů,	 ale	 i	 smíše-
né	 zboží,	 trafika,	 kadeřnictví,	 řeznictví	
a	mnoho	dalšího	včetně	aut	jsou	k	vidění	
v	 tomto	 jedinečném	 muzeu.	 Na	 statku	
u	Svratky	se	zhmotnily	vzpomínky	a	fun-
guje	 tam	stroj	času.	Po	prohlídce	přeje-
deme	 do	 Křtin,	 kde	 navštívíme	 poutní	
kostel	 Panny	 Marie,	 který	 je	 mnohými	
odborníky	 označován	 za	 nejkrásněj-
ší	 barokní	 stavbu	 v	 České	 republice.	
Sladkou	 tečkou	na	závěr	bude	návštěva	
v	 Retro	 cukrárně.	 Součástí	 cukrárny	 je	
i	malé	 retro	muzeum,	 zaměřené	převáž-
ně	na	kočárky	zn.	Liberta.	Kontakty pro 
bližší informace:	 Markéta	 Fišová	 (730	
193	 325).	 Osobně se můžete přihlásit 
také v knihovně Centra sociálních slu-
žeb Tišnov, Králova 1742.

Beseda o květinách
s Ing. Janem Kopřivou
Centrum	sociálních	služeb	Tišnov	pořádá	
besedu	o	květinách.	Od	p.	Kopřivy	se	do-
zvíte	cenné	rady	o	pěstování	květin	v	do-
mácnosti	či	na	balkónech.	Především	kdy	
odstraňovat	 odkvetlé	 květy,	 aby	 se	 celá	
rostlina	 zbytečně	 nevysilovala	 a	 mohla	
naopak	opět	nasadit	květy	nové.	Též	bude	
zajímavé	téma	o	škůdcích	na	rostlinách.	
Na	závěr	besedy	se	budete	moci	dotazo-
vat.	V	pátek 29. července ve 14.00	ho-
din	v	jídelně	CSS	Králova.

Zájezd na zámek Jaroměřice nad
Rokytnou a Letecké muzeum Koněšín
Ve	 čtvrtek 18. srpna	 pořádáme	 zájezd	
na	zámek	Jaroměřice	nad	Rokytnou	a	Le-

tecké	muzeum	Koněšín.	Odjezd	od	Pod-
horácké	 restaurace	 v	 9.30 hod.	 (další	
zastávky	Pošta,	Penny,	Klucanina).	Cena	
380 Kč	zahrnuje	dopravu,	vstupné	na	zá-
mek	a	do	muzea.	Akce	se	uskuteční	při	
minimálním	počtu	25	osob.	Při	cestě	za-
stávka	v	restauraci	Opera	na	oběd.	Před-
pokládaný	návrat	je	do	18.00	hod.
Navštívíme	 barokní	 zámek	 Jaroměřice	
nad	 Rokytnou,	 který	 patří	 k	 nejmohut-
nějším	 architekturám	 1.	 pol.	 18.	 stol.	
u	nás	i	v	Evropě.	Řadí	se	mezi	nejnavště-
vovanější	památky	Vysočiny.	Po	prohlíd-
ce	zámku	si	zajdeme	do	blízkého	hotelu	
Opera	na	oběd	a	poté	přejedeme	do	neda-
lekého	leteckého	muzea	Koněšín.	Letec-
ké	muzeum	Koněšín	bylo	založeno	v	roce	
2016	a	mezi	jeho	aktivity	patří	vytváření	
sbírky	exponátů	souvisejících	s	leteckou	
historií,	a	to	převážně	československého	
a	 českého	 letectví.	 Muzeum	 se	 nachází	
v	 blízkém	sousedství	 s	 vojenským	 letiš-
těm	v	Náměšti	nad	Oslavou.	V	leteckém	
muzeu	Koněšín	si	prohlédnete	exponáty	
ze	 všech	 stran.	 Mimo	 samotných	 leta-
del	 a	 další	 techniky	 můžete	 nahlédnout	
také	 do	 kokpitů	 těchto	 strojů.	 Najdete	
zde	i	MiG-15UTI	v	provedení	jako	létající	
laboratoř	sloužící	k	vývoji	první	českoslo-
venské	vystřelovací	sedačky.
V	 expozici	 najdete	 nejen	 letadla	 (např.	
MiG-21,	 Aero	 Ae-270	 Ibis,	 Su-25K,	 L-39	
Albatros,	L-13	Blaník,	MiG-15UTI	v	prove-
dení	jako	létající	laboratoř	sloužící	k	vývoji	
první	 československé	 vystřelovací	 sedač-
ky,	 jeden	 ze	 dvou	 dochovaných	 kusů,	 vr-
tulník	 (Mi-24D),	 ale	 také	 velké	 množství	
exponátů	spojených	s	letectvím.
Kontakty pro bližší informace:	Markéta	
Fišová	(730	193	325).	Osobně se může-
te přihlásit také v knihovně Centra so-
ciálních služeb Tišnov, Králova 1742.
	
Poslechový pořad
Tak nám hrály seriály
Centrum	 sociálních	 služeb	 Tišnov	 a	 de-
TOX	 pokračují	 další	 sezónou	 cyklu	 po-
slechových	 pořadů	 Písničky	 ze	 starých	
časů,	 které	 připravuje	 a	 komentuje	 pan	
Ing.	 Václav	 Seyfert.	 Ve	 středu 24. srp-
na 2022 od 15.00 hodin	 se	 sejdeme	
v	 knihovně	 CSS	 a	 zaposloucháme	 se	
do	písní	Waldemara	Matušky,	Miroslava	
Žbirky,	Karla	Černocha	aj.

lÉTO V CeNTru SOCIálNíCH SlužeB
Markéta Fišová
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	 Vážení	čtenáři,	v	Poradně	Porta	se	zabý-
váme	mimo	jiné	pomocí	s	řešením	dluhů.
	 Jeden	z	častých	dotazů	klientů	se	týká	
započítávání	 jednotlivých	splátek	dluhu.	
V	případě	započítávání	splátek	není	kli-
entům	vždy	 zcela	 zřejmé,	 jak	 je	 vlastně	
prováděno.	
	 Pro	 lepší	 pochopení	 uvedu	 názor-
ný	 příklad:	 Pan	 Novák	 pomocí	 splátek	
hradil	 dluh,	 kdy	 samotná	 jistina	 činila	
20	 000	Kč.	 Po	 celou	 dobu	 splácení	 uvá-
děl,	že	zaslané	peníze	mají	být	započítá-
ny	 na	 jistinu,	 tzn.	 na	 samotný	 ,,základ“	
dluhu.	 Po	 zaplacení	 10.	 splátky	 ve	 výši	
2	 000	Kč	 se	 pan	 Novák	 divil,	 že	 jistina	
není	splacena.
	 A jak to tedy se započítáváním splá-
tek dluhů vlastně je?	 V	 případě,	 kdy	
dlužníkem	je	spotřebitel	v	prodlení	s	pl-
něním	dluhu	věřiteli	(podnikateli),	plnění	
dlužníka	 se	 nejprve	 započte	 na	 náklady	
již	 určené,	 pak	 na	 jistinu	 pohledávky,	
poté	na	úroky	a	nakonec	na	úroky	z	pro-
dlení.	Jistina	pohledávky	je	upřednostně-
na	před	úroky	a	úroky	z	prodlení.
	 Odlišný	postup	 je	dán	v	případě,	kdy	
věřitelem	 je	 nepodnikatel	 a	 dlužníkem	

„obyčejná	osoba“,	nikoliv	spotřebitel.	Po-
kud	 ve	 smlouvě	 nebylo	 sjednáno	 jinak,	
platí,	 že	 má-li	 dlužník	 plnit	 na	 jistinu,	
úroky	 a	 náklady	 spojené	 s	 uplatněním	
pohledávky,	 započte	 se	 jeho	 plnění	 nej-
prve	na	náklady	 již	určené,	pak	na	úro-
ky	 z	 prodlení,	 poté	na	úroky	a	nakonec	
na	jistinu.	
	 V	 případě	 změny	 pořadí	 plnění	 do-
šlo	 k	 určitým	 změnám.	 Do	 30.	 6.	 2021	
záleželo	 výlučně	 na	 dlužníkovi,	 zda	 se	
rozhodl	 změnit	 pořadí	 započítávání.	
Od	1.	7.	2021	platí,	že	aby	mohlo	být	změ-
něno	 pořadí	 započítávání,	 musí	 s	 jiným	
pořadím	 započítávání	 věřitel	 souhlasit.	
Dlužník	již	nemůže	určit	způsob	zápočtu	
splátek	dluhu.
	 A co započítávání v rámci exekuce? 
V	 souvislosti	 se	 započítáváním	 splátek	
dluhů	je	potřeba	zmínit	i	způsob	započítá-
ní	v	případě	hrazení	dluhů	ve	vykonáva-
cím	řízení,	nejčastěji	v	exekučním	řízení.
Do	 31.	 12.	 2021	 platilo,	 že	 povinný	 ne-
mohl	 stanovit,	 zda	 má	 být	 splátka	 (její	
část)	započítána	na	jistinu	nebo	na	jinou	
součást	 vymáhané	 peněžité	 povinnosti.	
Od	 1.	 1.	 2022	 je	 přímo	 stanoveno,	 jak	

má	 být	 splátka	 započítána.	 Platí	 tak,	
že	se	splátka	započte	nejprve	na	nákla-
dy	 soudu	na	 výkon	 rozhodnutí	 (náklady	
exekutora),	pak	na	jistinu,	pak	na	úroky,	
pak	na	úroky	z	prodlení	a	nakonec	na	ná-
klady	 oprávněného.	 Pořadí	 započítávání	
splátek	 dluhů	 ve	 vykonávacím	 řízení	 je	
tak	stanoveno	zákonem	a	povinný	jej	ne-
může	ovlivnit.
	 V	případě	dotazů	se	na	nás	neváhejte	
osobně,	telefonicky	(731	453	275)	či	pro-
střednictvím	 e-mailu	 (poradna@tisnov.
charita.cz)	 obrátit.	 Služba	 je	 poskytová-
na	bezplatně.

Poradna Porta Tišnov – odborné sociální po-
radenství je spolufinancováno Jihomoravským 
krajem.
Poradna Porta Tišnov – odborné sociální pora-
denství je realizováno za finanční podpory města 
Tišnova.
Poradna Porta Tišnov – odborné sociální pora-
denství je spolufinancováno z prostředků EU.

	 Milí	 čtenáři,	 jaro	 je	 v	 plném	 proudu.	
Jsme	rádi,	že	opatření,	která	nás	prová-
zela	dlouhou	dobu,	jsou	již	za	námi	a	nic	
nás	 nesvazuje	 si	 užívat	 krásné	 počasí.	
Jak	 mnozí	 z	 vás	 vědí,	 můžete	 v	 našem	
domově	potkat	různé	domácí	mazlíčky	–	
kočky,	 psy,	 andulky	 nebo	 králíka.	 Také	
tito	 tvorové	 zpříjemňují	 život	 v	 domově	
našim	 uživatelům.	 Je	 všeobecně	 znám	
blahodárný	 vliv	 zvířat	 na	 psychiku	 člo-
věka.	 Proto	 když	 nás	 oslovili	 z	 ranče	
Loučka	 v	 Předklášteří	 s	 možností	 pra-
videlného	setkávání	se	u	koní,	neváhali	
jsme	a	nabídku	 jsme	přijali.	Před	první	
návštěvou	 jsme	 vůbec	 netušili,	 co	 nás	
čeká,	ale	jakýkoliv	výlet	mimo	areál	do-
mova	 je	 pro	 naše	 uživatele	 zpestřením	
všedních	dní.	Na	ranči	Loučka	se	mimo	

jiné	věnují	péči	o	koňské	seniory.	Mnozí	
z	našich	klientů	doma	měli	hospodářská	
zvířata,	a	 tudíž	 je	pobyt	na	 farmě	vrátil	
do	mladých	 let.	Po	první	návštěvě	 jsme	

se	 domluvili	 na	 pravidelných	 schůz-
kách	 v	 intervalu	 jednou	 za	 čtrnáct	 dní.	
Uživatelé	 se	 budou	 střídat	 po	 menších	
skupinkách,	aby	si	setkání	s	koňmi	uži-
lo	 co	nejvíc	našich	uživatelů.	Seznámili	
jsme	 se	 s	 nejstarším	 obyvatelem	 ranče	
30letým	Kvaltem.	I	přes	svůj	věk	je	stále	
zapojován	do	aktivit	s	dětmi	a	nově	i	se	
seniory.	 Navzdory	 počátečnímu	 ostychu	
a	obavám	si	všichni	senioři,	kteří	na	ran-
či	prozatím	byli,	Kvalta	pohladili	a	načer-
pali	z	něj	energii.	
	 Krásně	prožité	léto	Vám	přejí	sociální	
pracovnice	DpS	Předklášteří.

zAPOčíTáVáNí SPláTeK dluHů
František Halml, Poradna Porta

lÉTO u KONí
Alexandra Foukalová

Na návštěvě na ranči Loučka.
Foto: archiv pečovatelek DpS
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3.–31. 7. 1927
PODHORÁCKÁ VY�STAVA V TIŠNOVĚ 
	 V	 červenci	 1927	 se	 v	 Tišnově	 usku-
tečnila	Podhorácká	výstava	–	akce,	kte-
rá	svým	rozsahem	nejen	neměla	obdoby	
v	 časech	 první	 republiky,	 ale	 nebyla	
fakticky	 překonána	 dodnes.	 Myšlenka	
navázat	 na	 Okresní	 národopisnou	 vý-
stavu	z	roku	1893	vznikla	již	před	první	
světovou	 válkou,	 ale	 kapacitní	 podmín-
ky	 a	 pozdější	 válečné	 okolnosti	 konání	
znemožnily.	O	pořádání	výstavy	konečně	
rozhodlo	 21.	 11.	 1926	 zasedání,	 jehož	
se	 vedle	 představitelů	 města	 zúčastnili	
i	zástupci	venkova,	živnostníků	a	průmy-
slu.	Byl	zvolen	širší	výbor,	který	nakonec	
čítal	66	osob,	užší	výbor	byl	složen	z	33	
členů	a	hlavní	břímě	příprav	a	odpověd-
nosti	na	sebe	vzalo	šestičlenné	předsed-
nictvo	 vedené	 starostou	 Tišnova	 Aloi-
sem	Řezáčem.	Dalšími	členy	byli	místní	
hoteliér	 Felix	 Bárta,	 statkář	 Ladislav	
Antl	 ze	 Železného,	 rolník	 Josef	 Oulehla	
z	 Lomnice,	 pozici	 jednatele	 a	 sekretáře	
zaujali	zkušení	tišnovští	pracovníci	Josef	
Jeřábek	a	Bohuš	Sedlák.	Záštitu	převzal	
Moravský	zemský	výbor,	v	čestném	před-
sednictvu	bylo	uvedeno	celkem	126	jmen	
–	ministerští	a	vládní	úředníci,	senátoři,	
poslanci,	 vysokoškolští	 profesoři	 či	 sta-
rostové	okolních	měst	včetně	Brna.
	 Prostor	 výstaviště	 tvořilo	 pět	 veřej-
ných	budov	–	centrem	byl	komplex	soko-
lovny	včetně	venkovního	prostoru,	který	
obsadily	především	exponáty	z	hospodář-
ských	 a	 technických	 oborů.	 Dalšími	 vý-
stavními	místy	byly	budova	hospodářské	
školy,	vyčleněná	především	pro	zeměděl-
ství,	a	novostavba	gymnázia,	která	patři-
la	 živnostenským	 oborům.	 Ty	 našly	 své	
místo	navíc	 i	 v	přízemí	dívčí	měšťanské	
školy,	jejíž	vyšší	patra	zaujaly	umělecké	

expozice	 (malířská,	 sochařská,	 fotogra-
fická,	literární,	hudební).	Tato	část	výsta-
vy	byla	obzvláště	ceněná,	řadu	svých	děl	
tu	 představily	 takové	 osobnosti,	 jakými	
byli	například	Jan	Štursa,	Oldřich	Blaží-
ček,	 Emil	 Filla	 nebo	 Otakar	 Kubín.	 Pá-
tým	výstavním	prostorem	byla	chlapecká	
měšťanka,	která	 byla	 věnována	 školství	
a	jinde	nezařazeným	oborům.	
	 Hlavní	výstavu	doplňovala	řada	dopro-
vodných	akcí	–	divadelní	představení,	ka-
barety,	ale	také	sjezdy	profesních	skupin,	
krátkodobá	 výstava	 zvířectva,	 čtyři	 spe-
ciálně	 zaměřené	 dny	 (cyrilometodějský,	
zemědělský,	 sportu	 a	 turistiky,	 sokolský)	
nebo	sjezd	Tišnováků.	Výstava	byla	zahá-
jena	v	neděli	3.	7.	1927	v	10	hodin	dopole-
dne	koncertem	městské	hudby	na	náměs-
tí,	tryznou	na	počest	památky	sochaře	Jana	
Štursy	a	vystoupením	Pěveckého	sdružení	
moravských	učitelů	pod	 taktovkou	Ferdi-
nanda	Vacha.	Ukončení	akce	o	čtyři	týdny	
později	bylo	naopak	spojeno	s	lidovou	ve-
selicí	a	závěrečným	ohňostrojem.	

17. 7. 1957
ZALOŽENÍ KRONIKY

MĚSTA TIŠNOVA
	 Městská	kronika	sice	zahrnuje	 i	udá-
losti	z	pradávných	tišnovských	časů,	nic-
méně	založena	byla	 teprve	17.	července	
1957.	 V	 ten	 den	 městská	 rada	 pověřila	
pana	Josefa	Dvořáčka	z	Moravských	Kní-
nic,	aby	se	ujal	práce	kronikáře,	vybavila	
ho	 dvěma	 knihami	 formátu	 38	 ×	 30	cm	
se	zelenými	koženkovými	deskami	a	ulo-
žila	 mu,	 aby	 sepsal	 z	 různých	 pramenů	
všechny	důležité	události	od	první	zmín-
ky	o	Tišnově	až	do	konce	roku	1956.	Tato	
nejstarší	data	jsou	tedy	v	kronice	zazna-
menána	zpětně	–	pan	Dvořáček	 jimi	 za-
plnil	349	stránek	prvního	svazku	a	ode-
vzdal	svoji	práci	9.	dubna	1959.
	 Dalším	vedením	záznamů	byl	pověřen	
Karel	 Pospíšil,	 který	 zapisoval	 události	
z	 let	 1957–1959,	 později	 se	 kronikář-
ské	 funkce	 ujala	 osobnost	 nejznáměj-
ší,	 bývalý	 okresní	 archivář	 Jan	 Hájek.	
Po	 něm	 se	 pak	 v	 této	 úloze	 vystřídala	
celá	 řada	 dalších	 kronikářů,	 jmenujme	
například	Viktora	Továrka,	Dr.	Ladislava	
Štejgerleho,	Dr.	Karla	Fice	nebo	ředitele	
základní	 školy	 Františka	 Hédla.	 Velmi	
cenným	 doplňkem	 psaných	 textů	 jsou	

dokumentární	 kresby,	 které	 speciálně	
pro	 kroniku	 tvořil	 malíř	 a	 grafik	 Karel	
Formánek.	 První	 svazek	 kroniky	 končí	
rokem	1964,	ve	druhém	jsou	události	za-
psány	až	do	roku	1984.	Knihy	jsou	v	sou-
časné	 době	 uloženy	 ve	 Státním	 okres-
ním	 archivu	 Brno-venkov	 v	 Rajhradě,	
zatímco	 na	 městském	 úřadě	 v	 Tišnově	
jsou	k	mání	až	nejnovější	zápisy,	rovněž	
prozatím	zaznamenané	ve	dvou	knihách.	
V	posledním	období	jsou	zápisy	doplňová-
ny	řadou	příloh	–	tiskoviny	typu	plakátů,	
výstřižků,	 fotodokumentů	 a	 jiných	 arte-
faktů	byly	nejprve	přikládány	ve	fyzické	
podobě,	 později	 se	 zejména	 fotografie	
a	filmy	(z	produkce	vzniklé	Tišnovské	te-
levize)	ukládají	na	formát	DVD.
	 Ne	všechna	období	jsou	zapsána	stejně	
podrobně.	Existují	opakované	série	něko-
lika	let,	po	něž	vedení	města	nevěnovalo	
této	činnosti	dostatečnou	pozornost	a	zá-
pisy	se	opět	dohotovovaly	ex	post	(konec	
80.	 let	 minulého	 století,	 některá	 léta	
po	roce	2000).	Na	podobě	těchto	záznamů	
je	 to	znát,	 jsou	podstatně	stručnější	než	
ty,	 které	 vznikaly	 aktuálně.	 Dnes	 je	 for-
ma	zápisu	za	každý	kalendářní	rok	dána	
zákonným	předpisem	a	shrnuje	řadu	kapi-
tol,	jako	jsou	obecní	záležitosti,	hospoda-
ření	obce,	školství	a	vzdělávání,	mládež-
nické	organizace,	kultura,	 sport,	obchod	
a	 podnikání,	 doprava	 a	 spoje,	 zdravotní	
péče,	 obyvatelstvo	 nebo	 počasí.	 Obsah	
zápisů	je	veřejně	přístupný	na	webových	
stránkách	města	Tišnova.

KAleNdárIum čerVeNCOVýCH událOSTí
Václav Seyfert

Část expozice Podhorácké výstavy u soko-
lovny. Foto: archiv Podhoráckého muzea

Kronika města Tišnova uložená v okresním 
archivu v Rajhradě. Foto: Tišnov-Fotorevue
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18. 8. 1892
UDĚLENÍ KONCESE

K PROVOZOVÁNÍ OSOBNÍ DOPRAVY 
LOMNICE–TIŠNOV

	 V	únoru	1892	se	stala	císařsko-králov-
skou	poštmistrovou	v	Lomnici	energická	
32letá	 paní	 jménem	 Marie	 Fröhlichová.	
V	květnu	obdržela	navíc	povolení	pro	pro-
vozování	tzv.	poštovní	jízdy	mezi	Lomnicí	
a	Tišnovem.	Odtud	byl	už	jen	krok	k	po-
dání	žádosti	o	umožnění	pravidelné	pře-
pravy	osob,	samozřejmě	prostřednictvím	
dostavníků	tažených	koňmi.	Žádost	pod-
pořil	 lomnický	 starosta	 Doubek,	 který	
uvedl,	že	zamýšlená	doprava	je	nejen	po-
třebná,	ale	dokonce	naprosto	nutná.	Po-
čátkem	srpna	předložila	paní	Fröhlichová	
brněnskému	 hejtmanství	 návrh	 jízdního	
řádu	i	ceníku	jízdného,	načež	nic	nebrá-
nilo	tomu,	aby	jí	byla	18.	8.	1892	udělena	
koncese	k	provozování	periodické	dopra-
vy	 osob	 z	 Lomnice	 k	 nádraží	 v	 Tišnově	
a	zpět.
	 Jezdilo	 se	 třikrát	 denně	 z	 Lomnice	
do	 Tišnova	 (ve	 3.45,	 11.45	 a	 17.30	 ho-
din),	 stejný	 počet	 jízd	 se	 denně	 uskuteč-
nil	opačným	směrem,	a	to	v	časech	6.30,	
14	a	19	hodin.	Cesta	na	osmikilometrové	
trati	trvala	hodinu	a	základní	jízdné	činilo	
25	krejcarů,	pouze	první	ranní	a	poslední	
večerní	 cesta	 byly	 o	 pět	 krejcarů	 dražší.	
Děti	 do	 10	 let	 hradily	 polovinu	 jízdného	
a	 přeprava	 zavazadel	 do	15	kg	byla	 zdar-
ma.	 Náklady	 na	 provozování	 dopravy	 ale	
postupně	stoupaly	–	zdražila	se	například	
píce	 pro	 koně	 i	 řemeslné	 práce	 při	 opra-
vách	vozů,	takže	v	roce	1907	se	za	cestu	
platilo	 již	 60	 haléřů	 a	 byl	 stanoven	 také	
ceník	přepravy	bagáže	nad	10	kg	váhy.
	 Po	 vypuknutí	 první	 světové	 války	 se	
hospodářská	 situace	 rapidně	 zhoršila	

a	 provozovatelka	 dopravy	 Marie	 Fröhli-
chová	 byla	 nucena	 hned	 několikrát	 po-
žádat	 o	 možnost	 zvýšení	 cen	 jízdného.	
V	 lednu	1916	se	cena	zvýšila	na	70	ha-
léřů,	 v	 prosinci	 téhož	 roku	 na	 korunu,	
o	 rok	 později	 na	 1	 korunu	 a	 50	 haléřů	
a	v	červnu	1918	na	2	koruny.	Ceny	ovšem	
rostly	i	po	vzniku	republiky,	takže	v	srp-
nu	1921,	kdy	v	důsledku	velkého	sucha	
výrazně	 podražilo	 krmivo,	 stála	 cesta	
dokonce	5	korun.	To	již	byl	novým	maji-
telem	poštovní	jízdy	Albín	Mrázek	a	také	
on	si	k	přepravě	zásilek	přibral	i	převáže-
ní	osob,	byť	si	o	udělení	koncese	požádal	
až	zpětně.	Vrchní	strážmistr	Šimek	tehdy	
uvedl	námitku,	že	Mrázek	před	časem	po-
nechal	koně	bez	dozoru	a	byl	za	to	potres-
tán,	 ovšem	 starosta	 Lomnice	 Sedláček	
neměl	námitek,	 takže	tišnovská	okresní	
politická	správa	žádosti	vyhověla.
	 12.	12.	1923	vrátila	Marie	Fröhlichová	
koncesní	listinu	na	provozování	dopravy	
z	Lomnice	do	Tišnova	a	 živnost	ukonči-
la,	 	 27.	 12.	 1923	 ji	 nově	 obdržel	 Albín	
Mrázek.	 Po	 dva	 roky	 ještě	 provozoval	
dopravu	 stejným	 způsobem	 jako	 její	 za-
kladatelka,	poté	požádal	o	možnost	pře-
pravy	automobilem.	Začalo	tak	cestování	
autobusem,	které	nejen	na	této	trati	trvá	
až	dodnes.

18. 8. 1929
POŽÁR TIŠNOVSKÉ SOKOLOVNY

	 Původní	 sokolovna	 byla	 v	 Tišnově	
slavnostně	 otevřena	 7.	 8.	 1898	 před-
stavením	 Prodané	 nevěsty	 a	 plnila	 svůj	
účel	 po	 dobu	 téměř	 třiceti	 let.	 Počát-
kem	 20.	 let	 minulého	 století	 se	 ovšem	
začalo	 ukazovat,	 že	 tělocvična,	 v	 níž	 se	
hrála	i	divadelní	představení,	je	kapacit-
ně	 nedostačující.	 V	 roce	 1921	 schválila	
valná	 hromada	 sokolské	 jednoty	 návrh	
na	 stavbu	 nového	 sálu,	 který	 byl	 pojat	
jako	přístavba	ke	 stávající	 budově.	Pro-
jekt	 vypracoval	 architekt	 Krásný	 z	 Pra-
hy,	 v	 květnu	 1925	 byl	 ustaven	 stavební	
výbor	v	čele	s	Dr.	Drbalem,	9.	8.	1925	se	
uskutečnila	slavnost	kladení	základního	
kamene	 a	 již	 1.	 8.	 1926	 byla	 přístavba	
slavnostně	otevřena	mimo	jiné	divadelní	
hrou	Strakonický	dudák.
	 18.	 srpna	 1929	 zuřila	 nad	 Tišnovem	
velká	bouřka	a	do	nové	části	 sokolovny	
uhodil	 blesk,	 který	 způsobil	 rychle	 se	

šířící	požár.	Oheň	vznikl	na	 jevišti	a	od-
tud	 se	 přesunul	 do	 hlavního	 sálu.	 Zde	
napáchal	 značné	 škody,	 za	 své	 vzala	
například	 kompletní	 historická	 opona,	
kterou	 vytvořil	 za	 přispění	 učitele	 Ros-
tislava	 Krkošky	 výtvarník	 Cyril	 Mandel	
podle	 originálu	 Joži	 Úprky.	 Nedostatek	
vody	komplikoval	jakýkoliv	boj	s	ohněm,	
takže	během	hodiny	vzplála	celá	střecha,	
načež	se	prohořelý	strop	propadl	do	sálu,	
v	němž	se	teprve	hasičským	sborům	po-
dařilo	 požár	 zlikvidovat.	 V	 průběhu	 po-
žáru	došlo	 i	k	 takové	události,	 že	kdosi	
statečný	vnikl	do	hořícího	objektu	proto,	
aby	zachránil	uložené	 loutky,	což	se	mu	
nakonec	 podařilo.	 Celkovou	 škodu	 od-
hadla	pojišťovna	na	624	544	Kč.
	 Tišnovské	sokolstvo	se	ovšem	s	touto	
kalamitou	nesmířilo	a	ihned	ustavilo	sta-
vební	výbor	pro	opravu	sokolovny	v	čele	
se	starostou	města	Aloisem	Řezáčem.	Na-
příč	celou	sokolskou	obcí	byly	prováděny	
sbírky	na	obnovu	objektu,	které	v	listopa-
du	1929	vykázaly	obnos	116	tisíc	korun.	
Ve	dvoraně	sokolovny	se	již	v	lednu	1930	
konaly	plesy	různých	spolků	a	v	červenci	
1930	byla	opravená	sokolovna	slavnost-
ně	znovu	otevřena	a	v	jejím	objektu	bylo	
záhy	dáno	do	provozu	také	zvukové	kino.
	 Tato	 havárie	 nebyla	 v	 historii	 tišnov-
ských	 sokoloven	 jediná.	 Již	 v	 původním	
objektu	došlo	19.	1.	1908	při	plese	Krej-
carového	spolku	ve	tři	hodiny	ráno	k	vý-
buchu	acetylenového	přístroje	umístěné-
ho	 ve	 zvláštním	 přístavku	 u	 sokolovny.	
Bylo	 rozbito	 21	 okenních	 tabulí	 a	 sedm	
dveří,	 roztříštěny	 stropy	 a	 smrtelně	 se	
při	výbuchu	poranil	sokolník	Vitula,	kte-
rý	 třetího	 dne	 po	 havárii	 zemřel.	 Tato	
událost	 vedla	 k	 zavedení	 elektrického	
osvětlení	v	objektu.

KAleNdárIum SrPNOVýCH událOSTí
Václav Seyfert

Historický záběr na Lomnici, odkud se už 
před 130 lety jezdilo pravidelně do Tišnova. 

Foto: www.aukro.cz

Fotografie požáru tišnovské sokolovny 
v srpnu 1929. Foto: www.aukro.cz
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Provazochodci v tišnově
	 „Na tišnovském náměstí se objevil 
16.	 května 1972 vysoký stožár,“	 psal	
ve	 svém	 příspěvku	 Václav	 Borek,	 „ne-
klamné znamení toho, že sem opět zavítali 
po několika letech provazochodci, tento-
krát sourozenci Kaiserovi.“	V	dalším	tex-
tu	si	autor	vyprávěl	s	vedoucím	souboru	
Ladislavem	Kaiserem.	„… jsou již šestou 
generací provazochodců – již prapraděd 
Matěj, narozený 15. 3. 1820, byl prova-
zochodcem, jak je doloženo příslušnými 
doklady a jeho otec Vilém loutkohercem 
v Líšťanech u Loun.“	 Při	 debatě	 přišla	
řeč	samozřejmě	i	na	riziko	při	podobných	
vystupováních.	 „Při stoupání na šikmém 
laně je třeba dávat opravdu pozor, protože 
když ujede noha, může se to stát osudným. 
… Opravdové štěstí měl vedoucí souboru 
před několika lety ve Žluticích, kdy spa-
dl z námořního stožáru z výšky 15 metrů, 
protože však stál u stožáru autobus, La-
dislav se pouze zabořil do střechy, a když 
,vystoupil’ z autobusu, pokračoval hned 
nato v programu.“

tišnovSký měStSký Soud
v 16. a 17. Století

	 Autorem	naučně	pojatého	článku,	 tvo-
řícího	 páteř	 červencového	 čísla,	 byl	 Ivan	
Štarha.	Věnuje	se	v	něm	historii	soudního	
práva,	které	město	Tišnov	získalo	zřejmě	
již	ve	13.	století.	„Nejstarší naučení vyda-
ná z Brna do Tišnova jsou zachována již 
v právní knize brněnské z roku 1355. Je jich 
zde opsáno šest… Počtem sporů projedná-
vaných před místním soudem bylo městečko 
Tišnov na jednom z předních míst mezi měs-
ty a městečky brněnského právního okruhu. 
A tento počet se ještě zvyšoval případy, jež 
Tišnovští zprostředkovali mezi městem Br-
nem a místními soudy na sever od Tišnova. 
Obvod tišnovského městského soudu totiž 
netvořil jen obvod tišnovského panství. 
Do Tišnova se obracela jako ke svému vrch-
nímu právu a naučení městečka Doubravník, 
Kunštát a pravděpodobně i Lysice.“

pohlednice z doubravníka
	 O	 Doubravníku	 psal	 o	 měsíc	 později	
i	 Josef	 Ondroušek,	 tentokrát	 šlo	 o	 po-
jednání	týkající	se	historie	i	současnosti	
nedalekého	městyse.	„Doubravník je veli-
ce stará osada. První zmínky o ní jsou už 
z roku 1208, kdy olomoucký biskup Ro-
bert postoupil Doubravník Štěpánu z Med-
lova, který zde v následujících letech zaklá-
dá panenský klášter augustiniánek. Roku 
1423 při svém tažení vypálili klášter hu-
sité. Potom klášter živořil, až roku 1543 
úplně zanikl.“	 Celý	 odstavec	 je	 věnován	
doubravnickému	kostelu,	nejvýznačnější	
památce	města.	„Existoval již před rokem 
1208, nově postaven v gotickém slohu byl 
dostavěn v roku 1557 a při jeho vnitřní 
výzdobě bylo v hojné míře použito nedvě-
dického mramoru. V hrobce pod kostelem 
jsou pochováni majitelé hradu Pernštejna 
a stavitelé kostela – rod pánů z Pernštejna 
a také Lichtensteinové.“

Staré tišnovSké SPolky
	 Přehled	 historických	 tišnovských	
spolků	 zpracoval	 kronikář	 Jan	 Hájek.	
„Jedním z nejstarších spolků v Tišnově byl 
spolek střelecký, založený již v roce 1838. 
Sdružoval ,smetánku’ města, včetně místní 
,zlaté mládeže’. Hlavní činností členů bylo 
zastřílet si v letních měsících do ,šajby’ 
a popít na tzv. ,šištátě’ v zahradě za Červe-
ným mlýnem při cestě vedoucí k Březině. … 
Zde se odbývaly veškeré výlety, ať školní či 
měšťanské, až do let devadesátých a dozní-
valy ještě několik desítek let i po vystavění 
sokolovny.“	 Následuje	 informace	 o	 tiš-
novském	hospodářském	spolku	a	spolku	
vojenských	vysloužilců.	„Spolek veteránů  
podporoval onemocnělé členy, nemajetným 
vypravil důstojný pohřeb a v parádě dopro-
vodil nebožtíka s hudbou k hrobu.“

o dalším ve StručnoSti
	 Úvodník	 červencového	 čísla	 byl	 vě-
nován	 Automotoklubu.	 Znovu	 se	 psalo	
o	 kvalitě	 televizního	 signálu,	 tentokrát	
z	 pera	 Zdeňka	 Příbramského.	 Pokra-
čoval	 seriál	 Místopis	 Tišnova,	 nově	 byl	
zahájen	Nástin	květeny	Lomnicka.	Svým	
tělovýchovným	 koníčkem	 se	 v	 pravidel-
né	 rubrice	 pochlubil	 Robert	 Adamec.	
V	 letním	kině	vystoupily	Martha	a	Tena	
Elefteriadu	 se	 skupinou	 Tišnováka	 Ale-
še	 Sigmunda.	 Stálé	 kino	 opět	 zařadilo	
i	 filmy	 z	 programu	 kina	 Ponrepo	 –	 pro-
mítali	se	například	Skvělí	Ambersonové,	
druhé	dílo	legendárního	Orsona	Wellese.	
Na	 „letňáku“	 bylo	 naopak	 možno	 zhléd-
nout	westerny	Pod	kopyty	stád,	Podzim	

NAPSAlI jSme Před 50 leTY

Růžové červencové číslo mělo na titulní 
stránce koláž tří snímků z místního koupa-
liště.
Šedozelená srpnová obálka Našeho Tišnov-
ska nabízela historické foto trhu v Tišnově 
před rokem 1905.

červenec a srpen 1972
Václav Seyfert

27. díl 

Náš dnešní pohled do 50 let starých čísel Našeho Tišnovska je delší, než bývá ob-
vyklé. Během prázdnin 1972 totiž vyšel zpravodaj hned třikrát – vedle dvou běžných 
se objevilo ještě mimořádné vydání u příležitosti objevu Královy jeskyně. Co bylo 
ke čtení v klasických číslech?

histoRie
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Cheyennů	či	Bandolero,	hrála	se	ale	i	An-
tonioniho	 Zvětšenina	 a	 velkofilmy	 jako	
Cid	nebo	Waterloo.

zvláštní číSlo
V	červenci	se	v	Našem	Tišnovsku	objevi-
la	jen	krátká	noticka	o	objevu	krápníko-
vých	útvarů	uvnitř	Květnice,	ještě	během	
prázdnin	 bylo	 ale	 vydáno	 16stránkové	
zvláštní	 číslo	 věnované	 této	 mimořádné	
události.	Hned	v	úvodu	vypráví	objevitel	
Jaroslav	Bárta,	jak	k	celé	příhodě	došlo:
	 „V neděli dopoledne jsem chodil 
po Květnici se svým psem Luxíkem 
a hledal lišku. V místech severozápadně 
od ,Kříže’ pes něco našel v noře, vlezl do-
vnitř a hned to hlásil. Domníval jsem se, že 
je tam liška. Jelikož bylo už poledne, celou 
akci jsem přerušil a šel jsem se naobědvat. 
Odpoledne jsme šli na Květnici znovu. Při-
dal se k nám můj bratr Antonín a Miroslav 
Melkes. Pes vlezl znovu do nory a vrhl se 
na škodnou. Pes Luxík se pojednou vzdá-
lil a škodná (byl to jezevec) prchla do ji-
ného ramene nory. Pes samozřejmě za ní 
… a štěkot ustal. Až teprve za tři čtvrti 
hodiny se pes znova ozval. Štěkání se ozý-
valo odněkud ze spodu – jako by ze studny. 

Nezbývalo, než zajít znovu domů. Společně 
s Miroslavem Melkesem jsme vzali bater-
ku, palici a lano a vrátili jsme se na Květ-
nici. Přidal se k nám můj syn Jaroslav 

a soused Stanislav Čepelka. Podařilo se 
nám to asi až o půl desáté večer. Uvázali 
jsme našeho Jaroslava a spustili na laně 
dolů. Když si posvítil, řekl, že je tam velká 
díra, hluboká asi 10 metrů. Pak se spustil 
až k psovi u díry vedoucí někam dolů. Psa 
vzal a vynesl přes kolmou stěnu propasti, 
do které spadl jezevec a zabil se. Jaroslav 
volal, že jsou dole krásné krápníky a chtěl 
jít dál. Protože však už bylo pozdě večer, 
musel vylézt ven a šli jsme domů s tím, že 
to necháme na příští den.“
	 Zvláštní	číslo	přineslo	i	mapku,	pojed-
nání	o	historii	dolování	na	Květnici,	ma-
teriál	o	geologu	Procházkovi	nebo	rozho-
vor	s	Jaroslavem	Bártou	mladším.	Články	
byly	 doplněny	 fotografiemi	 J.	 Himmela	
a	A.	Žilíka.	Jsou	tu	i	ohlasy	z	tisku,	zahr-
nující	úryvky	z	článků	v	okresním	týdení-
ku	Směr	a	v	denících	Zemědělské	noviny,	
Lidová	demokracie	nebo	Rovnost,	která	
mj.	15.	6.	1972	pod	titulkem	Druhá	Maco-
cha?	napsala:	„Dá se předpokládat, že po-
drobný průzkum přinese odhalení nových 
tajemství, i když současné vědecké bádání 
se zpočátku omezí především na důkladné 
zmapování všech prostor. Již nyní se uka-
zuje, že jde o mimořádný nález.“

Takto vypadala první strana zvláštního čísla 
o Tišnovském krasu. Foto: J. Himmel.

inZeRce
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Vzpomínáme
4. června uplynuly čtyři roky, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček pan frANTIŠeK 
VArmužKA. S láskou vzpomíná manželka, 
dcera Jarka a syn Zdeněk s rodinami.

Dne 13. června uplynul rok, kdy nás navždy 
opustila maminka, babička a prababička 
paní máŠA mArIe dráBíKOVá. 
Vzpomíná celá zarmoucená rodina.  

„Očím ses ztratil,
ale v srdcích zůstaneš navždy.“
Dne 28. června před devatenácti lety navždy 
odešel náš drahý manžel, tatínek a dědeček 
pan VOjTěCH KrOufeK.
Vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. 
Manželka a děti s rodinami

Dne 20. června uplynulo osm let ode dne,
kdy nás navždy opustila moje manželka, 
paní dANA POdAlOVá. Prosím všechny, 
kteří mou manželku znali, aby jí věnovali 
alespoň tichou vzpomínku. Děkuje manžel. 

2. července to bude první rok od úmrtí 
našeho milovaného manžela, tatínka, 
dědečka, bratra a strýce, pana mIlOŠe 
SVOBOdY. S bolestí v srdci vzpomíná 
manželka, synové Pavel a Petr, vnoučátka 
Adámek, Lucinka a bratr s rodinou. 
Za tichou vzpomínku děkujeme. 

Dne 27. června uplyne čtrnáct smutných let, co nás navždy 
opustila naše milovaná teta, sestra a švagrová mAruŠKA 
mezlíKOVá z Hradčan. S láskou a bolestí v srdci vzpomíná 
rodina Večeřova.

Dne 9. července uplyne první smutný rok, 
co nás navždy opustil náš manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček pan OldřICH 
POSPíŠIl. S láskou vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují manželka a dcery 
s rodinami. 

27. července uplyne první rok ode dne, 
kdy nás navždy opustil náš tatínek pan 
jArOSlAV jeBáčeK. Vy, kdo jste 
jej znali, věnujte mu tichou vzpomínku. 
S láskou v srdci dcery Eva a Edita 
s rodinami. 

Dne 27. července uplyne první rok, kdy 
nás opustil náš tatínek a dědeček pan 
VlASTImIl SrBA. S láskou vzpomínají 
dcera Lenka, Jitka a syn Vlastimil 
s rodinami. Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 10. července to bude třetí rok, co nás navždy opustil tatínek a dědeček pan jAN HAlA.
Dne 12. července uplyne pátý rok od úmrtí maminky a babičky paní ANNY HAlOVÉ.
S velikou láskou stále vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují dcera Jitka a syn Jan s rodinami.

Dne 19. července uplyne osmnáct 
smutných let, co odešla naše maminka, 
babička a sestra paní IreNA BerKOVá. 
S úctou a láskou vzpomínají děti s rodinami 
a sestra Hana.
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Vzpomínáme

Poděkování

Blahopřání

Ráda bych touto cestou poděkovala celému týmu domácího hospice Porta Vitae za jeho péči o našeho tatínka pana OTAKArA 
KlePárNíKA. Velmi si vážíme vašeho citlivého přístupu, komplexní zdravotní i duchovní péče, veškerého poradenství, povzbuzení, 
zkrátka pomoci ve všech směrech. Díky vám mohl tatínek strávit poslední období života v kruhu své rodiny a na vaše návštěvy se vždy těšil. 

Za celou rodinu s velkou úctou a vděčností Ludmila Suchomelová

Dne 6. června oslavila devadesáté narozeniny naše maminka, 
babička a prababička jArmIlA rANduCHOVá.
Všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody do dalších let
přejí syn Slávek a dcera Ilona s rodinami.

Dne 4. srpna uplynou čtyři smutné roky, co nás 
navždy opustil manžel, tatínek a dědeček pan 
BOHuSlAV mAlOŇ. S láskou vzpomínají 
a za tichou vzpomínku děkují manželka a děti 
s rodinami. 

Dne 25. srpna tomu budou tři roky od úmrtí 
mého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka 
pana jOSefA HAmříKA. S láskou vzpomíná 
manželka, syn a dcera s rodinami.

Dne 17. července oslaví 95. narozeniny 
náš tatínek, dědeček a pradědeček pan 
STANISlAV rOHáčeK. Všechno nejlepší, 
hodně zdraví, klidu a spokojenosti v přírodě 
na milované chatě přeje dcera Věra a syn 
Slávek s rodinami.

28. srpna uplyne osmdesát let od úmrtí pana Oldřicha Kothbauera, čestného občana 
města Tišnova in memoriam. Přední tišnovský sportovec a pozdější odbojář byl v roce 
1939 zatčen za domnělé šíření nepřátelských tiskovin a po necelých třech letech 
věznění zemřel v káznici Waldheim.

Vzpomínáme také na jeho dceru, paní jitku Hochmanovou, která po dlouhé nemoci 
zemřela v sobotu 28. května letošního roku.
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příroda

	 Čáp černý	–	Ciconia nigra	je	velmi	plachým	obyvatelem	našich	
lesů.	Málokdo	se	může	pochlubit	tím,	že	viděl	i	jeho	mláďata.	Vel-
ký,	převážně	černý	pták	s	bronzovým	leskem,	bílým	bříškem,	s	čer-
veným	dlouhým	zobákem	a	také	červenýma	nohama.	Mezi	sam-
cem	a	samicí	není	téměř	žádný	rozdíl.	Mláďata	jsou	matně	hnědá	
s	šedozeleným	zobákem.	Čápi	se	dožívají	věku	až	15	let.
	 Fotografie	zachycuje	čápa	černého	na	Svratce	v	Tišnově.	Tam	
téměř	každoročně	přilétá	na	lov	ryb	v	době	hnízdění.	Žije	skry-
tě	v	lesích	a	k	hnízdění	využívá	zejména	vzrostlých	stromů.	Je	

mnohem	plašší	než	jeho	bílý	příbuzný.	Čtyři	roky	jezdím	do	lesů,	
kde	hnízdí.	Tam	ve	smíšeném	lese	každoročně	vyvádí	svá	mlá-
ďata.	Hnízdo	je	velké	na	starém	buku.	Třikrát	v	době	hnízdění	
navštívím	s	fotoaparátem	tuto	oblast,	abych	zachytil	vývoj	mlá-
ďat	na	hnízdě	a	při	 jejich	prvních	 letových	pokusech	po	okolí.	
V	dopoledních	hodinách	přilétají	ptáci	mláďata	krmit.	Čápa	čer-
ného	 jsem	 také	 zachytil	 fotoaparátem	 u	 obce	 Drásov	 u	 Lubě.	
Pták	byl	kroužkovaný	a	pocházel	z	hnízdiště	u	Vyškova,	jak	mi	
bylo	 sděleno	 ornitology.	 Přilétl	 tam	 i	 s	 mládětem.	 Na	 Loučku	
v	Předklášteří	usedl	také	kroužkovaný	čáp.
	 Čáp	černý	loví	ryby	mnohem	více	než	čáp	bílý.	V	mělčích	vod-
ních	tocích	až	do	velikosti	dvaceti	pěti	centimetrů.	Nepohrdne	
rozličným	hmyzem,	žábami,	mloky,	na	vlhkých	loukách	loví	rov-
něž	drobné	hlodavce	a	hady.	Potravu	nosí	mláďatům	až	ze	vzdá-
lenosti	deseti	kilometrů.
	 Naše	populace	čápa	černého	je	tažná.	Svá	zimoviště	mají	čápi	
v	rovníkové	Africe.	K	nám	přilétají	během	jara	a	odlétají	v	srpnu	
až	září.
	 Pověra	o	 tom,	 že	děti	 nosí	 čáp,	 je	 známá	asi	 všem.	Odpra-
dávna	měli	lidé	příchod	tohoto	ptáka	spojený	s	jarem,	s	koncem	
zimy.	Viděli	ho	prý	velice	rádi	 již	Keltové.	Kdo	spatřil	čápa	na	
jaře	jako	první,	měl	mít	šťastný	a	úspěšný	rok.

	 Kvůli	vyšší	teplotě	a	prudkým	lijákům	voda	rychle	mizí	a	stro-
my	mají	žízeň.	Samy	si	ale	pro	vodu	nedojdou	a	brzy	usychají.
	 „Zalej	 mě!“	 je	 iniciativa,	 která	 se	 snaží	 zapojit	 obyvatele	
do	péče	o	veřejnou	zeleň,	zejména	pak	zalévání	stromů	vhodnou	
ušetřenou	vodou	z	domácností.
	 Iniciativa	 vznikla	 v	 Brně	 s	 podporou	 Veřejné	 zeleně	 města	
Brna	a	vědců	z	Mendelovy	univerzity.	Vzápětí	se	rozšířila	díky	
vedení	města	k	nám	do	Tišnova	a	okolí,	kde	s	ní	pomáhá	i	MAS	
Brána	 Vysočiny.	 Díky	 dotaci	 Jihomoravského	 kraje	 v	 EVVO	
na	rok	2021	bylo	do	databáze	přidáno	799	stromů	(obce	Níhov,	
Vohančice,	Maršov,	Borovník,	Braníškov,	Předklášteří	a	výsad-
ba	ořešáků	v	Tišnově).
	 Dá	se	totiž	předpokládat,	že	problémy	se	suchem,	které	jsme	
zažili	v	předchozích	letech,	se	budou	opakovat.	Očekávané	stří-
dání	 sucha	 a	 přívalových	 srážek	 stromům	 nesvědčí.	 Zvýšená	
teplota	 urychluje	 vysychání	 půdy	 a	 už	 po	 měsíci	 sucha	 může	
být	strom	nevratně	poškozen.	Řešením	by	byla	občasná	zálivka,	
jenže	 v	 mnoha	 obcích	 byl	 během	 sucha	 vydán	 zákaz	 zalévání	
a	nedostatek	vody	někde	dokonce	vedl	k	nutnosti	vodu	dovážet.	
Navíc	vzrostlé	stromy	normálně	nikdo	nezalévá.	Zdravotní	stav	
stromů	v	obcích	se	tak	zhoršil	a	mnoho	jich	také	uschlo.	Pokud	
se	někde	vysadily	nové	stromky,	tak	bez	pravidelné	zálivky	byly	
také	hned	suché.

	 Pokud	by	se	lidé	naučili	použitelnou	vodou	z	domácnosti	zalé-
vat	stromy,	mohlo	by	to	stromům	pomoci	překonat	suchá	období	
a	lidi	naučit	s	vodou	lépe	hospodařit.
	 Pro	podporu	zalévání	vznikla	mapová	aplikace	na	stránkách	
https://zalejme.cz,	 která	 lidem	 ukáže,	 které	 stromy	 potřebují	
zalít,	a	umožní	jim	zadat	počet	dodaných	litrů.	Časem	také	upo-
zorní	uživatele,	až	jejich	strom	bude	opět	potřebovat	vodu.	
Zapojte	se	i	Vy	a	pomozte	stromům	pít.

čerNý lOVeC NA SVrATCe V TIŠNOVě
Josef Permedla

I STrOmY POTřeBují PíT
Barbora Gottwaldová

Čáp černý Foto: Josef Permedla
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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 17. srpna 2022.	Správné	rozluštění	z	minulého	čísla:	
GENISTA PILOSA – Kručinka chlupatá.		 Autoři: Martin Sebera, Václav Seyfert

KVěTNICe A PřírOdA TIŠNOVSKA (6)
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	 Sdílená	 knihovnička	 pro	 děti	 v	 rámci	 projektu	 MAP	 III	
a	 za	 pomoci	 MAS	 Brána	 Vysočiny	 se	 rozrostla	 o	 další	 knihy,	
které	 putují	 napříč	 školami	 a	 pomáhají	 dětem	 si	 prostřednic-
tvím	knihy	osvojit	základní	poznatky	o	klimatu	i	způsoby,	jakými	
chránit	své	životní	prostředí.	Bez vody to nejde!	a	Jak se vy-
znat v klimatu,	encyklopedie	pro	školáky	od	autorek	Christina	
Steinlein	a	Mieke	Scheier.	
	 Ráno	si	vyčistit	zuby,	přes	den	pít	a	jít	si	zaplavat,	večer	za-
lít	zahradu	a	vysprchovat	se.	K	tomu	všemu	potřebujeme	vodu.	
Na	druhou	stranu	děti	stále	slyší,	že	by	
měly	vodou	šetřit.
	 Proč?	 Dá	 se	 vypotřebovat	 všechna	
voda?	Odkud	vlastně	pochází?	A	co	dělá	
vodu	tak	zvláštní?	Komu	patří?
	 Kromě	odpovědí	na	podobné	otázky	se	
děti	dozvědí	také	o	vodě	v	lidském	těle,	
v	přírodě,	v	historii,	v	hospodářství,	o	fy-
zikálních	vlastnostech	vody,	o	její	souvis-
losti	s	klimatem.
	 Bohatě	 ilustrovaná	 encyklopedie	 pro	 děti	 mladšího	 školního	
věku	pojímá	téma	vody	skutečně	komplexně	a	také	ukazuje,	jak	

si	 zachovat	 tento	 veledůležitý	 přírodní	
zdroj,	aby	z	něj	mohl	mít	prospěch	každý.

	 Je	opravdu	stále	tepleji?	Pocítí	vůbec	
člověk	rozdíl	jednoho	stupně?
	 Bohatě	 ilustrovaná	 encyklopedie	 pro	
děti	 mladšího	 školního	 věku	 popisuje	
všechno	 důležité	 kolem	 klimatu:	 jeho	
rozdíl	s	počasím,	proč	existují	klimatická	
pásma	či	roční	období,	podle	čeho	pozná-
me,	jaké	počasí	bylo	v	minulosti,	i	rozmanité	ekologické	problé-
my:	co	jsou	skleníkové	plyny	a	jak	vznikají,	jak	můžeme	šetřit	
přírodu	a	přírodní	zdroje,	jak	vyrábět	obnovitelnou	energii,	jaký	
důsledek	mají	klimatické	změny	i	k	jakým	rozhodnutím	v	této	
oblasti	v	poslední	době	došlo.

	 Christina	Steinlein	vyrostla	u	moře	a	studovala	žurnalistiku	
a	biologii	(mimo	jiné	vodní	ekologii)	na	Mnichovské	univerzitě.	
Pracuje	v	oblasti	zdravotnictví.
	 Mieke	Scheier	vystudovala	ilustraci	a	živí	se	jako	ilustrátor-
ka	ve	svobodném	povolání.

Z novinek:
Vrchovský, Ladislav: Statek
Neobyčejný	příběh	o	nezlomné	lásce	k	rodné	
hroudě	a	 také	o	hrdinném	boji	 proti	 lidské	
závisti	 i	 zaslepené	 touze	po	cizím	majetku.	
Unikátní	 svědectví	 o	 statku	 rodiny	 Zíků	
na	pozadí	 rozpadu	Rakousko-Uherska,	 zro-
du	Československé	republiky,	I.	i	II.	světové	
války	a	také	komunistického	režimu	po	roce	
1948	až	do	současnosti.	Přes	všechnu	nepří-

zeň	osudu	se	nakonec	potomkům	Františka	Zíky	podařilo	znova	
úspěšně	hospodařit	na	svém	statku,	a	to	hlavně	díky	nezdolné	
víře,	neutuchajícímu	přesvědčení	o	své	pravdě	a	zároveň	nesku-
tečně	tvrdé	práci.	

Stehlíková, Olga: Mojenka
Když	je	vám	deset	a	svět	se	postaví	na	hla-
vu…	Magdaléna	má	ráda	les,	mech,	kapradi-
ny,	různé	odstíny	zelené	barvy,	zvířecí	stopy	
a	 parůžky.	 Nesnáší	 svoje	 nemožné	 jméno,	
chovatelský	 kroužek,	 kde	 „vězní“	 zvířata,	
a	přírodopisářku,	protože	ta	její	zájem	o	urči-
té	oblasti	přírodopisu	považuje	za	provokaci.	
A	hlavně	nenávidí	parazity,	hálky	na	listech	
stromů	a	raky.	Proč?	Protože	její	maminka	je	
nemocná.	Silný	příběh	dívky,	která	se	musí	

vyrovnávat	se	situací,	kdy	do	úzkého	rodinného	kruhu	zasáhne	
nemoc	a	otřese	zdánlivými	jistotami	jako	zemětřesení.	

Stojí za přečtení:
Golasovská, Monika: Bylinková terapie
Bylinkový	 rok	 v	 knize	 začíná	 netradičně	
na	 podzim,	 v	 období	 zklidnění	 a	 „návratu	
ke	kořenům“	–	léčivá	síla	bylin	je	v	tomhle	
období	 koncentrovaná	 do	 kořenů	 rostlin.	
V	knize	se	dovíte	nejenom,	jak	využít	různé	
části	rostlin.	Najdete	v	ní	recepty	a	návody	
na	 léčivé	 bylinné	 produkty:	 odvary,	 nálevy,	

maceráty,	prášky,	šťávy,	sirupy,	likéry,	tinktury,	masti	a	mnoho	
dalších	–	ale	i	rady,	jak	z	bylin	uvařit	jídlo	pro	rodinu	nebo	si	při-
pravit	zkrášlující	prostředky.	U	každé	z	bylin	zjistíte,	jak	může	
být	prospěšná,	a	to,	jakou	úlohu	hrála	v	lidových	tradicích	a	při	
různých	magických	rituálech	našich	předků.	

Rezková, Milada:
Neboj, neboj!: Velká kniha o strachu 
nejen pro malé strašpytle
Neboj!	 Neboj!	 je	 kniha	 o	 strachu	 pro	 malé	
strašpytle	i	velké	nebojsy.	Čti	ji	od	začátku,	
od	konce	či	 zprostředka.	Na	pořadí	nezále-
ží	 a	 strach	 k	 životu	 prostě	 patří.	 Dokonce	
i	máma	s	tátou	se	občas	bojí!	Napadlo	tě	ně-

kdy,	že	strachu	není	třeba	se	bát?	Víš,	co	se	děje	s	mozkem,	když	
dostaneš	 strach?	 Proč	 se	 říká	 „Pokakal	 se	 strachy“?	 Existují	
lidé,	kteří	se	nikdy	nebojí?	Dá	se	strach	zneužít?	A	víš,	že	slon	
má	strach	z	mravence	a	žralok	z	delfína?	

Městská knihovna tišnov
doporučuje

SdíleNá KNIHOVNIčKA PrO děTI
Barbora Gottwaldová
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Prázdninová Poznávací Soutěž tišnovSkých novin
	 V	létě	2019	jsme	čtenářům	předložili	 fotografickou	soutěž,	při	níž	bylo	úkolem	u	zveřej-
něných	snímků	kapliček	poznat	a	určit,	v	kterých	obcích	na	Tišnovsku	se	 jednotlivé	kaple	
nacházejí.	Po	roční	přestávce	Vám	tentokrát	nabízíme	něco	podobného,	byť	zřejmě	o	stupeň	
náročnějšího.	Na	očíslovaných	 fotografiích	vidíte	deset	soutoků	řek	a	potoků	v	 tišnovském	
okolí.	Chceme	po	Vás,	abyste	u	každé	z	nich	určili,	které	vodní	toky	se	na	ní	právě	slévají,	
a	odpovědi	nám	poslali	ve	tvaru	–	např.	„1	Amazonka	–	Brazilský	potok“.	Protože	určení	jed-
notlivých	soutoků	je	různě	obtížné,	bude	za	správné	řešení	uděleno	u	snímků	1–2	po	5	bodech,	
v	případech	3–4	po	3	bodech,	u	fotografií	č.	5–7	po	2	bodech	a	za	č.	8–10	po	jednom	bodu.	
	 Některé	 soutoky	 jsou	důvěrně	 známé,	případně	 se	na	 fotografii	 dají	 identifikovat	 okolní	
stavby,	díky	nimž	může	být	určení	správné	odpovědi	dostupné	i	„doma	z	gauče“,	a	to	i	z	tako-
vých	záběrů,	kdy	se	v	čase	fotografování	vlivem	sucha	v	příslušném	korytu	vůbec	nenacházela	
voda.	V	opačných	případech	ovšem	jasné	záchytné	body	chybějí	a	bude	možná	nutno	vyces-
tovat	do	přírody	přímo	na	inkriminované	místo	a	potvrdit	si,	zda	jde	skutečně	o	ty	řeky,	říčky	
nebo	potůčky,	které	jsem	si	jako	soutěžící	před	tím	u	mapy	vytipoval.

SOuTOKY řeK A POTOKů NA TIŠNOVSKu
Václav Seyfert

Soutěžní	odpovědi	od	Vás	očekáváme	nejpozději	17. srpna 2022	na	mailové	adrese	noviny@kulturatisnov.cz.	Tři	nejúspěšnější	
soutěžící	obdrží	od	redakce	drobné	pozornosti.	Při	rovnosti	bodů	bude	rozhodovat	větší	počet	správných	odpovědí,	pokud	bude	i	toto	
kritérium	stejné,	určí	výherce	los.
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JAN HÁJEK
*	26.	11.	1915,	Tišnov
†	8.	2.	1995,	Brno

 Významný vlastivědný pracovník, 
kronikář a historik, okresní archivář, 
zaměstnanec Podhoráckého muzea, 
člen redakčního kolektivu měsíčníku 
Naše Tišnovsko. Populární pořadatel 
přednášek, besed a exkurzí na téma 
regionální historie. Autor řady od-
borných článků pro noviny a časopisy 
i statí shrnutých do specializovaných 
publikací. Letitý aktivní člen měst-
ské kulturní komise.

	 Jan	 Hájek	 se	 narodil	 ve	 vile	 Ludmi-
la	 na	 dnešní	 Janáčkově	 ulici.	 Již	 v	 dět-
ství	 projevoval	 velký	 zájem	 o	 historii,	
po	 městě	 sbíral	 různé	 starožitnosti	
a	převážel	je	do	městského	muzea.	Pro-
tože	pocházel	ze	sociálně	slabší	 rodiny,	
nemohl	bohužel	odejít	na	studia	a	po	ab-
solvování	 měšťanské	 školy	 se	 vyučil	
mechanikem.	Pracoval	pak	nejprve	jako	
dělník	a	 od	konce	30.	 let	 jako	 strojník	
na	stavbě	nové	železniční	trati	do	Žďáru	
nad	 Sázavou.	 Úspěšně	 se	 věnoval	 také	
atletice,	jako	běžec-vytrvalec	se	zúčast-
nil	 i	 závodů	 ve	 Vídni	 a	 dokázal	 mimo	
jiné	 porazit	 tehdejšího	 vynikajícího	 zá-
vodníka	 Josefa	 Německého.	 Profesní	
i	sportovní	kariéru	mu	zásadně	přerušila	
rozvíjející	se	závažná	choroba,	omezující	
jeho	 pohyb,	 kvůli	 níž	 musel	 předčasně	
odejít	do	částečného	důchodu.	
	 Tato	 skutečnost	 mu	 paradoxně	
umožnila	 věnovat	 více	 času	 svému	 ko-
níčku	–	regionální	historii	a	vlastivědné	
činnosti.	V	 roce	1957	se	stal	okresním	
archivářem,	 a	 přestože	 byl	 vzděláním	
samouk,	 záhy	 byl	 hodnocen	 jako	 jeden	
z	nejlepších	archivářů	v	kraji.	Po	zrušení	

okresu	Tišnov	se	ještě	podílel	na	přemís-
tění	 všech	 archiválií	 do	 nově	 vznikající	
instituce	 v	 Rajhradě	 a	 poté	 se	 stal	 za-
městnancem	Podhoráckého	muzea,	pro	
které	s	obrovským	elánem	zajišťoval	nej-
různější	písemnosti	a	sbírkové	předměty.
	 Jan	 Hájek	 měl	 i	 osobitý	 vypravěčský	
talent,	 který	 uplatňoval	 formou	 pořádá-
ní	různých	přednášek,	besed	ve	školách,	
exkurzí	po	památkách	či	výkladů	na	vý-
stavách	 a	 expozicích.	 Postupně	 rovněž	
publikoval	 drobné	 texty	 v	 denním	 tisku	
(Rovnost,	Lidová	demokracie)	i	regionál-
ních	tiskovinách	(Naše	Tišnovsko,	Směr),	
stal	 se	 spoluautorem	 turistické	publika-
ce	 Povodí	 střední	 Svratky,	 u	 příležitosti	
oslav	 700	 let	 města	 Tišnov	 otiskovaly	
Vesnické	 noviny	 Tišnovska	 jeho	 články	
o	dějinách	Tišnova.	Výběr	nejlepších	statí	
shrnul	autor	do	knížečky	Čtení	o	starém	
Tišnově	(1986),	na	kterou	o	šest	let	poz-
ději	navázala	brožurka	Ze	starého	Tišno-
va	I.	Připravovaný	druhý	díl	těchto	vzpo-
mínek	už	bohužel	nestihl	vydat.
	 Poslední	 léta	 svého	 života	 strávil	
Jan	Hájek	již	těžce	nemocen	ve	Vever-
ské	Bítýšce.

KOSTEL NAVŠTÍVENÍ
PANNY MARIE 
Lomnice, Palackého nám.

	 Farní	kostel	Navštívení Panny Ma-
rie	 je	 římskokatolický	 chrám	 v	 měs-
tysu	 Lomnice	 v	 okrese	 Brno-venkov.	
Jde	 o	 mimořádně	 významnou	 stavbu	
od	 předního raně barokního archi-
tekta G. P. Tencally	z	let	1669–1682,	
která	 je	 výraznou	 dominantou	 centra	
Lomnice	i	blízkého	okolí.	Kostel	je	hod-
notný	 především	 svým	 stylově	 čistým	
interiérem	a	výraznou	dvouvěžovou	fa-
sádou.
	 Původní	 středověký	 lomnický	 kos-
tel	 sv.	 Jana	 Křtitele	 a	 sv.	 Víta	 zřejmě	
z	 2.	 pol.	 13.	 století	 se	 nacházel	 upro-
střed	 náměstí	 v	 místě	 nynějšího	 ma-
riánského	 sloupu	 a	 byl	 obklopen	
hřbitovem.	 Po	 třicetileté	 válce	 hodně	
poničen,	 opraven	 a	 znovu	 vysvěcen,	
ale	 kapacitně	 nedostačoval	 rostoucí-
mu	 městečku.	 Nový	 majitel	 lomnické-
ho	 panství	 hrabě František Gabriel 

Serényi	nechal	v	60.	letech	17.	století	
zpracovat	 kompletní	 urbanistický	 pro-
jekt	nového	náměstí.	Plán	počítal	v	SZ	
uliční	frontě	náměstí	s	výstavbou	zcela	
nového	kostela	s	farou	a	špitálem.	Aby	
průčelí	 směřovalo	 do	 náměstí,	 nebyla	
dodržena	 obvyklá	 dispozice,	 aby	 byl	
hlavní	oltář	orientován	k	východu.	
	 Stavba	jednolodního	chrámu	ve	smě-
ru	SZ–JV	byla	zahájena	8.	června	1669.	
Realizaci	 prováděl	 brněnský	 stavitel	
Pavel	 Weinberger,	 kterého	 po	 roce	
1673	nahradil	brněnský	mistr	Jan	Křti-
tel	 Erna,	 který	 z	 úsporných	 důvodů	
upravil	 původní	 plán.	 Kostel	 byl	 bene-
dikován	opatem	Oleniem	v	 roce	1682,	
dokončovací	 práce	 však	 pokračovaly	
i	v	dalších	letech.	Vysvěcen	byl	až	v	roce	
1755	olomouckým	biskupem	Ferdinan-
dem	Juliem	Troyerem.
	 Za	tři	sta	let	existence	kostela	byly	
provedeny	jen	nepatrné	změny	v	archi-
tektuře.	 Vnitřní	 zařízení,	 až	 na	 kos-
telní	 lavice	 (z	 r.	 1789),	 pochází	 z	 let	
1843–1858.	 Oltářní	 obraz	 Navštívení	
Panny	Marie	Josefa	Ladislava	Šichana	
je	z	r.	1887.	Obrazy	na	bočních	oltářích	
malovali	malíři	Franz	Birong	a	Václav	

Anderle.	Všechny	jsou	z	pol.	19.	století.
	 Z	 úcty	 k	 místu,	 kde	 stál	 původní	
lomnický	 kostelík,	 byl	 na	 něm	 vzty-
čen	Mariánský	sloup	zbudovaný	v	roce	
1710	Mathiasem	Thomasbergerem.
	 Raně	barokní	fara	ze	70.	let	17.	sto-
letí	tvoří	s	kostelem	harmonický	a	hod-
notný	celek.
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Soutěže družstev tenisu 2022
	 Tenis	 má	 po	 dvou	 covidových	 letech	 opět	 zelenou	 v	 sou-
těžích	 družstev.	 Dva	 minulé	 ročníky	 byly	 zkráceny	 na	 pouhá	
tři	kola	a	ztrácely	kouzlo	dlouhodobé	týmové	soutěže.	Letos	je	
však	všechno	ve	starých	kolejích	a	tenisový	klub	v	Tišnově	má	
v	soutěžích	rekordních	patnáct	družstev.	Díky	šesti	dvorcům	je	
možné,	aby	se	o	víkendech	zapojilo	do	 týmových	zápasů	větší	
množství	hráčů.
	 Dospělí	mají	dvě	družstva	a	áčko	nastupuje	v	nejvyšší	soutěži	
JmTS	DIVIZI.	Po	pěti	kolech	má	na	kontě	tři	výhry	a	dvě	smolné	
porážky	4/5,	které	byly	pokaždé	způsobeny	zdravotní	indispozicí	
hráčů	přímo	v	utkání.	Tým	„B“	hraje	II.	třídu	a	je	na	čele	tabulky	
s	pěti	výhrami	a	výborným	skóre.	Zbývají	mu	ještě	dvě	utkání	
k	postupu	do	I.	třídy.
	 Dorostenecké	áčko	hraje	Ligu	 JmTS	a	cíl	bylo	hrát	o	přední	
místa	v	tabulce.	V	letošním	roce	je	soutěž	velice	vyrovnaná	a	tým	
nezačal	vůbec	špatně,	když	v	prvním	utkání	porazil	loňského	vítě-
ze	soutěže	TK	Slovácko	těsně	5/4.	Poté	na	domácí	půdě	porazili	
Spartak	Jihlava	7/2,	ale	ve	Zlíně	po	velice	vyrovnaných	zápasech	
prohráli	4/5.	Skóre	si	Tišnov	vylepšil	s	týmem	BLTC	Brno,	když	
zvítězil	9/0.	Poté	opět	těsně	podlehl	tým	4/5	HTK	Třebíč.	V	tabul-
ce	je	Tišnov	po	pěti	kolech	na	3.	místě.	Týmy	B	a	C	se	pohybují	
ve	středu	svých	tabulek	ve	II.	třídách.
	 Starší	 žactvo	 má	 v	 akci	 také	 tři	 týmy.	 Áčko	 hraje	 I.	 třídu	
a	skóre	na	zápasy	3/2.	V	 tabulce	mu	prozatím	patří	4.	místo.	
Týmy	B	a	C	v	žákovských	kategoriích	má	Tišnov	proto,	aby	za-
pojil	do	týmových	soutěží	co	nejvíce	dětí,	které	se	věnují	přípra-
vě	tenisu	v	tišnovském	areálu	na	Ostrovci.	Nezáleží	tedy	přímo	
na	výsledcích	 zápasů,	ale	hlavně	na	 tom,	aby	se	děti	 tenisem	
bavily	a	trávily	u	krásného	sportu	co	nejvíce	času.
	 Mladší	žactvo	„A“	hraje	první	třídu	a	po	pěti	vítězných	utká-
ních	je	dělí	pouze	dvě	vítězství	od	postupu	do	LIGY.	Největšího	
soupeře	ze	Znojma	ve	vyrovnaném	utkání	porazilo	5/4.	Pokud	
se	nestane	něco	neočekávaného,	postoupí	do	nejvyšší	soutěže,	
což	je	pro	Tišnov	obrovský	úspěch.	V	mladším	žactvu	má	Tišnov	
ještě	další	tři	týmy.	V	neděli,	což	je	hrací	den	mladšího	žactva,	je	
tedy	zapojeno	do	soutěží	přes	dvacet	dětí	z	Tišnova.
	 Babytenisté	hrají	ligu	a	I.	třídu.	Áčko	má	v	lize	dvě	vítězství	
a	tři	porážky,	ale	má	zajištěn	postup	na	krajské	finále	v	září,	kde	
bude	bojovat	 o	 co	nejlepší	 umístění.	 „B“	 tým	 je	 tvořen	dětmi,	
které	se	teprve	seznamují	s	prvními	zápasy	a	učí	se	tenis	počí-
tat.	Tato	utkání	jsou	však	velice	důležitá	pro	jejich	další	teniso-
vý	růst.
	 Minitenisté	(5–6	let)	nastupují	v	I.	třídě	JmTS.	Hrají	na	zkrá-
ceném	dvorci	a	začínají	s	tenisem.	V	těchto	kategoriích	je	důležité	
neklást	důraz	na	výsledek,	ale	na	to,	aby	se	děti	na	tenis	těšily	
a	bavily	se	jím.
	 Do	konce	soutěží	zbývají	dvě	kola	a	o	prázdninách	tišnovský	
tenis	 čeká	 maraton	 turnajů	 jednotlivců.	 Hlavně	 v	 srpnu	 bude	
na	Ostrovci	hodně	živo.	Mezi	jedenácti	turnaji	všech	věkových	
kategorií	 jsou	 dva	 turnaje,	 které	 jsou	 prestižní.	 Nejprve	 bude	
klub	pořádat	turnaj	kategorie	B	starších	žákyň	4.–7.	8.	a	na	zá-
věr	prázdnin	se	Tišnov	opět	ujme	pořadatelství	TURNAJE	„A“	
mladších	žákyň	26.–30.	8.	2022.

Tišnov má krajské přebornice v tenise
	 Víkend	21.–23.	5.	patřil	v	Tišnově	na	Ostrovci	mladším	žač-
kám,	které	přijely	hrát	o	titul	přebornice	kraje	a	zároveň	i	o	po-
stup	na	MČR	v	Mostě	ve	dnech	5.–10.	7.	2022.	Přeboru	se	účast-
nilo	 46	 hráček	 a	 dobré	 obsazení	 nabídlo	 velice	 pěkná	 utkání.	
Potvrdilo	se	tak,	že	jižní	Morava	patří	do	špičky	v	republice.

	 Předkola	a	první	kola	nepřinesla	žádná	překvapení,	a	tak	si	
všech	 šestnáct	 nasazených	 hráček	 potvrdilo	 svoje	 postavení.	
V	 osmifinále	 zahrála	 výborně	 Agáta	 Hujíková	 (TK	 Zlín)	 proti	
Sáře	 Chocholové	 (TK	 Znojmo)	 a	 zvítězila	 7/6	 a	 6/2.	 Další	 vy-
rovnané	utkání	zahrála	Eliška	Kučerová	(TC	Brno)	s	Adrianou	
Bukalovou	(SK	Tenis	Tišnov),	kdy	závěry	setů	zvládla	výborně	
Bukalová	a	zvítězila	6/3,	6/3.
	 Ve	čtvrtfinále	úspěšně	potvrdily	svoje	nasazení	tři	hráčky.	Prv-
ní	nasazená	Terezie	Hrdličková	(TK	Agrofert	Prostějov)	zvítězila	
nad	Hujíkovou	6/2,	6/0,	čtvrtá	nasazená	Adriana	Bukalová	nad	
Anetou	Čoupkovou	 (TC	Brno)	6/3,	6/0	a	nasazená	dvojka	Nela	
Padrnosová	(TK	Spartak	Jihlava)	nad	Samanthou	Kohoutkovou		
(TK	Agrofert	Prostějov)	6/1,	6/2.	Třetí	nasazená	Emma	Hladíko-
vá	prohrála	s	Anežkou	Dřevojanovou	(HTK	Třebíč)	6/2,	6/0.
	 Pondělní	semifinálová	utkání	byla	velice	vyrovnaná.	Hrdlič-
ková	porazila	těsně	7/6	a	6/2	Dřevojanovou	a	Padrnosová	utek-
la	 ze	 dvou	mečbolů	 ve	 druhém	setu	Bukalové	 a	 zvítězila	 3/6,	
7/5	a	6/4.	Obě	utkání	měla	náboj	a	holky	předvedly	perfektní	
výkony.
	 Ve	 finále	 zvítězila	 tišnovská	 Terka	 Hrdličková,	 která	 v	 le-
tošním	roce	nastupuje	pod	klubem	TK	Agrofert	Prostějov	nad	
Nelou	Padrnosovou	z	Jihlavy	6/2,	6/2.	Obě	si	tak	zajistily	přímý	
postup	na	MČR.
	 V	 soutěži	 čtyřhry	 nastoupilo	 dvacet	 párů	 a	 první	 nasazený	
pár	Hrdličková,	Bukalová	 si	 poměrně	 lehce	dokráčel	pro	 titul	
přebornic	kraje.	Ve	finále	Tišnovačky	porazily	Sáru	Chocholovou	
a	Emmu	Hladíkovou	6/4,	6/1.
	 V	nominaci	JmTS	na	přebor	MČR	mladších	žákyň	jsou	nako-
nec	dvě	tišnovské	hráčky	Terezie	Hrdličková	a	Adriana	Bukalová.	
Gratulujeme	a	přejeme	v	červenci	na	MČR	hodně	úspěchů.

TIŠNOV má TeNISOVÉ PřeBOrNíKY
Zdeněk Kunický

Tišnovské krajské přebornice. Foto: Zdeněk Kunický
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Blažková na Zlaté tretře a v extralize
 Sprinterka	Hana	Blažková	se	objevila	
31.	května	v	předprogramu	Zlaté	 tretry,	
kde	zaběhla	100	m	trať	za	12,03	s.	V	at-
letické	extralize	pak	doběhla	3.	na	stovce	
(11,95	s)	a	11.	na	200	m	(24,53	s).

Medaile z Mistrovství Moravy a Slezska
	 22.	 května	 v	 Ostravě	 si	 juniorka	
Blažková	 doběhla	 pro	 stříbro	 na	 MMaS	
v	běhu	na	200	m	časem	24,50	s.	Na	žá-
kovském	MMaS	4.	června	v	Ostravě	pak	
Aneta	Seberová	získala	zlato	na	200	m	př.	
(29,95	s)	a	stříbro	na	100	m	př.	(14,90	s).

Medaile z Mistrovství
Jihomoravského kraje
	 Mladší	žákyně	Karolína	Lamačová	vy-
bojovala	stříbro	ve	vrhu	koulí	(10,07	m).	
Štafeta	 4×60	m	 ve	 složení	 Ondrušková	

–	Lamačová	–	Mašínská	–	Koláčná	pak	
vybojovala	bronz	časem	33,85	s.
	 V	pořadí	již	32.	čtyřboj	pro	mládež	se	
uskutečnil	 v	 neděli	 5.	 června	 na	 hřišti	
u	ZŠ	nám.	28.	října.	Padesát	mladých	zá-
vodníků	soutěžilo	ve	čtyřech	disciplínách	
(60	m,	dálka,	míček,	vytrvalost).	Vítězové	
jednotlivých	kategorií:	Maxim	Soldmann,	
Gabriela	 Válková,	 Jakub	 Minařík,	 Aneta	
Hornová,	Ondřej	Machovský,	Tereza	Mi-
naříková,	 Jonáš	 Hála,	 Karolína	 Lama-
čová,	 Kristián	 Konečný	 a	 Martina	 Dvo-
řáčková.	 Podrobné	 výsledky	 lze	 nalézt	
na	 www.aktisnov.cz.	 Atletický	 klub	 Tiš-
nov	 těmito	 závody	 zahájil	 oslavy	 svých	
dvacátých	narozenin.

YDWR 2022 
	 Největší	 24hodinová	 charitativní	 bě-
žecká	 akce	 s	 názvem	 „You	 Dream,	 We	

Run“	 proběhla	 11.–12.	 6.	 2022	 v	 Blan-
sku.	 Výtěžek	 je	 věnován	 na	 sny	 handi-
capovaných	 lidí.	 Běžci	 přispívají	 jednak	
zakoupením	 triček	 a	 jednak	 za	 každé	
uběhnuté	400	m	kolo	na	atletickém	sta-
diónu	 v	 Blansku	 pak	 generální	 sponzor	
firma	Synthon	přidává	další	finance.	V	le-
tošním	 roce	 jsme	 běželi	 pro	 deset	 snů,	
na	stadiónu	se	objevilo	přes	1	500	běžců	
z	51	týmů,	kteří	dokázali	naběhat	35	542	
kol,	tedy	přes	14	137	km.	Z	Tišnova	do-
razil	 již	 popáté	 tým	 s	 názvem	 „Atletika	
Tišnov“,	ve	kterém	se	vystřídalo	33	běž-
ců.	I	když	jsme	nepatřili	mezi	nejrychlejší	
týmy,	i	když	jsme	nedokázali	udržet	šta-
fetový	 kolík	 v	 pohybu	 celých	 24	 hodin,	
přesto	jsme	rádi	za	tuto	možnost	pomoci	
lidem,	kteří	mají	život	těžší	než	my.

STříPKY z TIŠNOVSKÉ ATleTIKY
Martin Sebera

Děkuji členům klubu, jejich rodinám, dobrovolníkům, sponzorům, protože díky nim byla oslava 110 let AFK 
Tišnov na Ostrovci velkolepá! Na profesionální úrovni byla organizační spolupráce s Pavlem Hanákem 
z MěKS. Ještě dnes se můžeme těšit z tvůrčí práce pana Václava Seyferta, který pro nás s poctivostí sobě 
vlastní připravil podrobný dokument od založení fotbalového klubu do dneška, který zviditelnila v rámci 

filmové dokumentární tvorby naše Tišnovská televize. Fotografové akce byli pan Miloš Buček a Michal Beneš. Na závěr 
chci ocenit sváteční náladu přítomných fanoušků, přátel, rodičů a dětí, které neodradila ani předpověď počasí, ani večerní 
déšť. V Tišnově jsou nás stovky, co jsme dali celé srdce fotbalu a víme, že fotbal to je hra a ten míč kulatý věc je záludná! 

Štěpán Pilný, předseda AFK Tišnov 

červenec–srpen 2022

Datum Čas Utkání nebo název akce Místo Organizuje

tenis So 2.7.2022 9.00 O pohár hejtmana JMK – turnaj v babytenisu hoši dvorce Ostrovec SK Tenis Tišnov

tenis Ne 3.7.2022 9.00 O pohár hejtmana JMK – turnaj v babytenisu dívky dvorce Ostrovec SK Tenis Tišnov

tenis Ne 24.7.2022 9.00 Wilson Cup – turnaj v babytenisu dvorce Ostrovec SK Tenis Tišnov

tenis Po–St 1.–3.8.2022 8.00 Wilson Cup – turnaj staršího žactva třídy C dvorce Ostrovec SK Tenis Tišnov

tenis Čt–Ne 4.–7.8.2022 8.00 Wilson Cup – turnaj starších žákyň třídy B dvorce Ostrovec SK Tenis Tišnov

tenis Ne 7.8.2022 14.00 Wilson Cup – turnaj v minitenisu dvorce Ostrovec SK Tenis Tišnov

tenis St–Pá 10.–12.8.2022 8.00 Wilson Cup – turnaj mladšího žactva třídy C dvorce Ostrovec SK Tenis Tišnov

tenis So–Po 13.–15.8.2022 8.00 Wilson Cup – turnaj dospělých třídy C dvorce Ostrovec SK Tenis Tišnov

tenis Út–Čt 16.–18.8.2022 8.00 Wilson Cup – turnaj dorostu třídy C dvorce Ostrovec SK Tenis Tišnov

tenis Pá–Út 26.–30.8.2022 10.00 A4 – turnaj mladších žákyň třídy A dvorce Ostrovec SK Tenis Tišnov

Změna programu vyhrazena. Aktuálně sledujte webové stránky klubů či vývěsky u sportovní haly. Rozlosování srpnových fotbalových zápasů ještě nebylo v době uzávěrky známo.

KAm V TIŠNOVě za sportem
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1. 9. 2022
19.30 hod.
letní kino tišnov

předprodej vstupenek od 15. 6. do 26. 8. 2022 
vstupenky v TIC a on-line na www.mekstisnov.cz
Koncert bez přestávky. Nepřístupné pro děti do 15 let.

předprodej  550 kč
na místě  650 kč


