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Úvodní slovo 
starosty

Měsíc únor ne-
patří mezi mé 
oblíbené měsíce. 
Vánoční pohoda 
je dávno pryč, 
ručička teplo-
měru si s námi 
posměšně po-
hrává, mrazivá 
rána střídají od-
poledne plná 

plískanic. A jaro je ještě tak daleko. 
Dalo by se s trochou nadsázky říct, ješ-
těže je únor tak krátký. Nezbývá nám 
tedy nic jiného, než zbytek tohoto ne-
vlídného období strávit například čte-
ním Tišnovských novin. Právě se vám 
dostává do rukou druhé číslo ročníku 
XXIII. Ročníku, který otevřel novou 
etapu tohoto městského zpravodaje. 

Už v minulém čísle jsem vám krátce 
popsal, jaké zásadní změny Tišnovské 
noviny čekají. A dobrou zprávou je, že 
se tyto plánované změny postupně 
proměňují ve skutečnost. Proto už 
v tomto čísle najdete množství článků 
a informací ze života našeho města, po-
vídání o zajímavých lidech, architektu-
ře, výstavách či sportovních úspěších 
našich dětí. Několika fotografiemi si 
společně připomeneme významnou 
událost našeho města, jakou bylo led-
nové otevření nově digitalizovaného 
a rekonstruovaného kina Svratka. Při-
pravili jsme si pro vás také rozhovor 
s autorem netradičního kalendáře, 
který město vydalo pro rok 2013. Ten 
je mimochodem stále k dostání v měst-
ském muzeu, knihkupectví paní Raš-
kové nebo galerii Jamborův dům za 
akční cenu 99 Kč.
Jako vždy na začátku roku, se i letos 
naše město připravuje na realizaci 
množství investičních akcí. A pro le-
tošní rok se opravdu není za co stydět. 

Jejich podrobný přehled, včetně roz-
počtů a plánovaných harmonogramů 
realizace, najdete také v dnešním čís-
le. Můžeme tak nyní všichni společně 
přehledně sledovat, jak se naše město 
stává modernějším a krásnějším. Sou-
částí tohoto výtisku je také kalendář 
akcí, tentokrát v nové, přehlednější 
a především praktičtější podobě, ve 
formě vložené přílohy. Tu si od ny-
nějška budete moci vždy vyjmout 
a uschovat, přehled vašich oblíbených 
kulturních, společenských či sportov-
ních událostí tak budete mít kdykoliv 
po ruce.
Přeji vám všem pohodový čas ve spo-
lečnosti Tišnovských novin, žákům 
a studentům krásné jarní prázdniny, 
pokud možno na zasněžených horách 
a s mnohými se těším na setkání po-
slední únorovou sobotu v tišnovské 
sokolovně na IX. reprezentačním plese 
města Tišnova.

 Jan Schneider

Úvod

Místostarosta 
rekapituluje 
rok 2012
Když jsem přemýšlel nad tím, o čem 
psát, nechal jsem vrtochy paní zimy 
stranou a řekl jsem si, že Vám spolu-
občanům města Tišnova sdělím spíše 
několik ryze pragmatických informací 
o nakládání s prostředky města v oblas-
tech, které patří do mých kompetencí.
Nebude to čtení nikterak poutavé nebo 
zábavné - bude to spíše řeč čísel. Díky 
všem možným zúčtováním byl pro mne 
měsíc leden spíše takovým ohlédnutím 
jak za rokem loňským, tak i předloňským. 
Důvodem k ohlédnutí je skutečnost, že již 
uplynula polovina mého funkčního obdo-
bí. Když jsme v listopadu 2010 přebírali 
město od našich předchůdců, zbývalo na 
účtech města 19 miliónů. Po zúčtování 
roku 2012 zbývá 43 miliónů.
Co se chystá za významné investice v le-
tošním roce, Vám již v minulém čísle po-
psal pan starosta. Já, jak jsem slíbil, se spí-
še ohlédnu.
Oblast odpadů mi připomíná, že jsme 
udělali zásadní krok a město vstoupilo 
do společnosti KTS Ekologie s.r.o. Krok to 
byl správný! Jen na svozu odpadu od nás 
občanů jsme ušetřili rovný 1 milión. Na 
dalších komoditách jsou úspory v řádech 
stovek tisíc korun. To je také důvod, proč 
v Tišnově stále platíme 500 Kč za odpad. 
Jsou tři faktory, které tuto částku ovlivňu-
jí. Prvním je kvalitní svozová společnost 

(tu už máme), zbývá tedy lépe zobcho-
dovat vytříděné komodity a možná lépe 
nastavit systém svozu odpadů. Druhým 
je ještě lépe třídit a zde máme dobré vý-
sledky,  ale také rezervy. Je to věc, kterou 
může ovlivnit každý z nás! Třetím fakto-
rem je řádné vybírání poplatků. Byť se 
tomu nechce věřit, i zde kontrola ukáza-
la značné nedostatky trvající už od roku 
2002. Tuto oblast ovlivňujeme všichni, zá-
leží tedy na nás samotných kolik budeme 
za svoz odpadu platit.
S odpady totiž souvisí péče o město. Počet 
odpadkových košů vzrostl za uplynulé 
dva roky téměř o 25%, a přesto úspora 
za úklid a sečení je 800 000 Kč ročně pře-
devším díky tomu, že se o město staráme 
vlastními silami s minimem zadávaných 
prací cizím firmám. Na úklid navazují 
chodníky a komunikace. V roce 2010 bylo 
vybudováno nebo opraveno v celkové 
délce 450 metrů chodníků za 1,1 mil. Kč. 
V roce 2012 za stejnou cenu bylo opraveno 
940 metrů. V tomto trendu chceme pokra-
čovat i nadále. Jen pro zajímavost uvedu 
skutečnost, že v roce 2009 nebyl rekon-
struován ani jeden metr chodníku a v roce 
2008 to bylo pouhých 128 metrů. 
Opravy komunikací jsou na tom ob-
dobně. V roce 2010 opraveno 990 m² 
za 460 000 Kč a v roce 2012 oprave-
no 1860 m² za 630 000 Kč včetně od-
zkoušení metody SILKOT (plošné ohřá-
tí povrchu, doplnění chybějící směsi 
a zaválcování). 
Nyní upustím od suché statistiky. Často 
se oprávněně ptáte, co bude s kostkovým 
povrchem na krajské komunikaci v ulicích 
Brněnská a Riegrova. Jihomoravský kraj 

má část rozpočtu věnovanou na údržbu 
a výstavbu komunikací dlouhodobě podfi-
nancovanou. Veškeré rekonstrukce i roz-
voj financuje z dotačních výzev ROP. To je 
však nedostatečné a navíc často v těchto 
výzvách neuspěje, proto se rekonstrukce 
časově významně posouvají. Na ulici Br-
něnskou je nově zpracována studie a je za-
řazena do investičních akcí na rok 2014+. 
Znaménko + je onou „krajskou“ nezná-
mou. Na Riegrově ulici se začne výstav-
bou kruhové křižovatky s ulicemi Dvořá-
kova, Černohorská a Tyršova. V letošním 
roce se má vyhotovit stavební dokumen-
tace po stavební povolení. Spojovací ko-
munikace mezi mostem do Předklášteří 
a naším autobusovým nádražím má být 
posunuta do žádostí v dotačním titulu. 
Závěrem popsaného řetězce je vlastní re-
alizace. 
Zbývá oblast energetiky. V roce 2011 
jsem sjednotil všechny smlouvy na 
dodávku elektřiny včetně příspěvkových 
organizací pod jednoho dodavatele 
a ušetřily se nemalé prostředky. Závěrem 
loňského roku jsme nakoupili elektřinu 
na komoditní burze i pro rok 2014, 
úspora oproti roku 2012 je 600 000 Kč 
jen v letošním roce. V energetice je ještě 
široká škála možností úspor. To platí 
i o centrálním vytápění. V této oblasti 
máme jistě co dohánět, byť jsme svázáni 
dlouhodobými smlouvami.
Závěrem všem přeji příjemný rok 2013 a 
užívejte si bílé zimy.

 Radovan Klusák
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Radnice informuje

Tišnov 
na Regiontouru
Ve dnech 17. – 20. 1. 2013 se město 
Tišnov zúčastnilo veletrhu cestovní-
ho ruchu Regiontour.  Jedná se o kom-
pletní prezentaci a nabídku možností 
trávení volného času zaměřeného 
především na zajímavé turistické cíle 
především v České republice. Tišnov 
se zde prezentoval již podruhé, poprvé 
však s novým logem města, ve společné 
expozici s MAS Brána Brněnska, měs-
tem Kuřim a Mikroregionem Kuřimka, 
Mikroregionem Kahan a Muzeem prů-
myslové železnice. Souborné materiály 
Tišnovsko – nebeskou branou, které 
postupně vydalo město Tišnov, ECE-
AT a Tišnovsko, dobrovolný svazek 
obcí jistě plně uspokojily návštěvní-
ky tišnovské expozice. Tišnov–vizitka 
města, Tišnov - procházka městem, 
Středověký Tišnov poskytl základní 
informace o historii města, jeho archi-
tektonických památkách a středově-

kých raritách. Za památkami a příro-
dou Tišnovska seznámil s regionem. 
Nebeské výlety, Tišnovskem na kole 
a pěšky – měl co nabídnout sportovně 
založeným návštěvníkům. Nutno zdů-
raznit, že veškeré materiály vztahující 
se k Tišnovsku obsahují tolik žádané 
a vyhledávané mapy s označenými 
cíli. Součástí prezentace byla i nabíd-
ka přehledu kulturního dění v našem 
městě. Díky velkému zájmu se podaři-

lo dobře propagovat městské muzeum. 
Věříme, že velké množství návštěvní-
ků nejen celého veletrhu, ale také naší 
expozice všechny zájemce plně uspo-
kojila a jistě informací, které zde zís-
kaly, využijí ke své spokojenosti při ná-
vštěvě našeho malebného města a jeho 
okolí, které se ne nadarmo může pyšnit 
názvem Tišnovsko–nebeská brána. 
 Iva Valová
 Odbor kultury a školství

Uběhlo již více jak půl roku od zave-
dení nového centrálního registru vo-
zidel (CRV) a člověk by si řekl, že je to 
dostatečná doba na odstranění vad 
a odladění programu tohoto nechvalně 
známého dítěte Ministerstva dopravy 
ČR. Bohužel opak je pravdou. I přes 
řadu aktualizací (nových verzí) dotče-
né aplikace došlo pouze k dílčím „kos-
metickým” úpravám. K odstranění zá-
sadních nedostatků  však nedošlo. Při 
přehrávání dat z původního systému 
EMVO (WYSE), který byl spravován 
Policií ČR, do nového CRV došlo k zá-
měně dat mezi jednotlivými vozidly 
a v mnohých případech i ke ztrátě 
těchto dat. Z tohoto důvodu je v sou-
časné době nutné při provádění jaké-
koliv operace v CRV provádět kontrolu 
všech dat a jejich doplnění do systému 
(jedná se zejména o technické údaje) 
z dokladů vozidla, čímž se prodlužuje 
doba na zpracování a vyřízení žádosti 
občanů a v průběhu dne dochází k od-
bavení menšího počtu žadatelů. 
V polovině měsíce prosince roku 2012 
došlo k napojení CRV na základní 
registry, přičemž CRV čerpá data 
pouze ze tří základních registrů 
(ROB, ROS, RUIAN). Avizované 
zjednodušení práce se nedostavilo. 
Žádost jednoho občana, díky napojení 
na základní registry, může být 

vyřízena rychleji, ale v zápětí žádost 
jiného občana z důvodu  zjištěné 
nekonzistence dat v jednotlivých 
registrech, nemůže být vyřízena 
vůbec nebo z několikahodinovým 
zpožděním. Následné dohledávání 
chybného údaje a jeho oprava v CRV 
se potýká s problémy, neboť dle 
správců jednotlivých registrů jsou 
údaje v těchto registrech bezchybné. 
Následuje tedy opakované telefonické 
kontaktování přetíženého centra 
technické  podpory Ministerstva 
dopravy ČR, kdy občan poté čeká 
na vyřízení své žádosti hodiny, dny 
a někdy i týdny, neboť do odstranění 
nesouladu dat ze strany Ministerstva 
dopravy není registračnímu 
pracovníkovi na přepážce umožněno 
v dané věci provedení jakékoliv 
operace. 
Aby toho nebylo málo, tak se 
v průběhu měsíce ledna 2013  začaly 
v CRV vyskytovat provozní výpadky 
spočívající např. ve výrazném 
zpomalení chodu programu po dobu 
několika hodin,  nemožnosti provést 
registraci již provozovaných vozidel 
či opakované odpojování od systému 
v okamžiku požadavku na uložení 
zadaných údajů. Tyto „drobné” 
výpadky svědčí o tom, že aplikace 
stále není plně funkční. Může nás 

Změny úředních 
hodin na Úřadu 
práce
Kontaktní pracoviště Úřadu práce 
České republiky v Tišnově oznamuje, 
že od 1. února 2013 došlo ke změně 
úředních hodin pro styk s veřejností 
takto:

Dny Hodiny

Po 800 - 1200 a 1300 - 1700

Út 800 - 1100 

St 800 - 1200 a 1300 - 1700

Čt 800 - 1100

Pá 800 - 1100 

Pátek slouží pouze pro podání nových 
žádostí o zprostředkování zaměstnání a 
nových žádostí o dávky.
Změna úředních hodin platí pro 
pracoviště na Ráboňově ulici i pro 
pracoviště v budově MěÚ Tišnov na 
nám. Míru 346.
 Ing. Vladimír Vyplel 
 ředitel kontaktního pracoviště Tišnov 
 Úřad práce ČR - krajská pobočkav Brně

Centrální registr vozidel 
„sliby versus realita“
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Radnice informuje

tedy těšit, že za 5 až 10 let, kdy starší 
vozidla budou vyřazena z provozu 
a všechna ostatní projdou sítí kontroly 
na jednotlivých pracovištích příslušných 
registrů vozidel, bude CRV fungovat 
bez problémů k plné spokojenosti 
registračních pracovníků na přepážkách 
a zejména provozovatelů vozidel a údaje 
v CRV budou relevantní. V té době 
nám však od ministerských úředníků 
bude sděleno, že CRV je zastaralý 
a nekompatibilní s databázemi zemí EU 
a vybraná česká společnost za „drobnou 
miliardu” daňových poplatníků 
vytvoří program nový, lepší ... 
a budeme opět na začátku.
Rádi bychom tedy touto cestou  poděko-
vali všem občanům za pochopení, vstříc-
nost a trpělivost při vyřizování žádostí 
na registru vozidel.
 MěÚ Tišnov 
 odbor dopravy

Přehled 
investičních akcí 
v r. 2013
Doprava:
Jiráskova ulice
Rozpočet 2013: 3 mil.
Aktuální stav: Probíhá projednání 
projektové dokumentace stavby.
Harmonogram:

 � do 30. 4. 2013 vydání stavebního po-
volení

 � do 30. 4. 2013 výběr dodavatele
 � 05-09/2013 realizace

Družstevní ulice
Rozpočet 2013: 3 mil.
Aktuální stav: Probíhá projednání 
projektové dokumentace stavby.
Harmonogram:

 � do 30. 4. 2013 vydání stavebního po-
volení

 � do 30. 4. 2013 výběr dodavatele
 � 05-09/2013 realizace

Nerudova ulice 
Rozpočet 2013: 0,38 mil. – pozastávka, 
bude uvolněno po odstranění vad a ne-
dodělků

Ostatní záležitosti pozemních ko-
munikací:
Parkoviště Na Loukách
Celkové náklady: 12,0 mil.
Rozpočet 2013: 7,0 mil.
Aktuální stav: Podána opětovná žá-
dost o dotaci na ROP.

Harmonogram:
 � do 30. 4. 2013 zpracování projektové 
dokumentace, podání žádosti o sta-
vební povolení

 � do 15. 8. 2013 výběr dodavatele
 � realizace 09-10/2013

Předškolní zařízení:
MŠ U Humpolky – zateplení
Celkové náklady: 3,7 mil.
Rozpočet 2013: 2,5 mil.
Dotace: 1,2 mil.
Aktuální stav: doručeno rozhodnutí o 
přidělení dotace ve výši 1 201 334,- Kč
Harmonogram:

 � do 31. 3. 2013 výběr dodavatele
 � realizace 04-06/2013

MŠ Sluníčko – zateplení
Celkové náklady: 4,9 mil.
Rozpočet 2013: 3,0 mil.
Dotace: 1,96 mil.
Aktuální stav: doručeno rozhodnutí 
o přidělení dotace ve výši 1 959 490,- Kč
Harmonogram:

 � do 30. 4. 2013 výběr dodavatele
 � realizace 07-08/2013

Základní školy:
Nástavba ZŠ Smíškova
Celkové náklady: 43 mil.
Rozpočet 2013: 10 mil.
Aktuální stav: je zpracována doku-
mentace stavby ke stavebnímu povo-
lení, probíhá její projednání 
Harmonogram:

 � do 31. 3. 2013 uzavření veřejnoprávní 
smlouvy

 � do 31. 5. 2013 realizační dokumentace
 � 06/2013 výběr dodavatele
 � zahájení realizace 07/2013

Vzduchotechnika v kuchyni
ZŠ 28. října
Rozpočet 2013: 2,0 mil.
Aktuální stav: zpracována projektová 
dokumentace
Harmonogram:

 � do 31. 5. 2013 výběr dodavatele
 � realizace 06-07/2013

Koupaliště:
Rekonstrukce koupaliště
I. etapa – nezbytné opravy
Celkové náklady: až 70 mil.
Rozpočet 2013: 3,0 mil.
Aktuální stav: objednána realizační 

Harmonogram prací bude zpracován 
po posouzení žádosti o dotaci.
Bezbariérové trasy:
Celkové náklady: 2,0 mil.
Rozpočet 2013: 1,5 mil.
Bezbariérové úpravy chodníků na Br-
něnské: probíhá projednání změn do-
kumentace stavby s dotčenými orgány 
Harmonogram:

 � do 31. 3. 2013 vydání povolení změny 
stavby před dokončením

 � do 31. 3. 2013 výběr dodavatele
 � 04-06/2013 realizace

Bezbariérový vstup do kina Svrat-
ka: rampa z chodníků – součást pro-
jektu úpravy chodníků Brněnská, 
plošina v kinosále – elektroinstalace 
připravena v rámci rekonstrukce sálu, 
plošina objednána, realizace leden 
2013.

Rekonstrukce nám. Míru
Rozpočet 2013: 0,5 mil.
Aktuální stav: zpracována studie 
Harmonogram: 

 � aktualizace studie do 31. 5. 2013
 � dokumentace ke stavebnímu povolení 
do 31. 12. 2013

 � Brněnská ulice – jednosměrný provoz, 
úprava parkovacích stání

Celkové náklady: 0,3 mil.
Rozpočet 2013: 0,3 mil.
Aktuální stav: probíhá projednání 
změn dokumentace stavby s dotčený-
mi orgány 
Harmonogram:

 � do 31. 3. 2013 vydání povolení změny 
stavby před dokončením

 � do 31. 3. 2013 výběr dodavatele
 � 04-06/2013 realizace

Nové přechody – nám. Míru, Riegro-
va ul.:
Rozpočet 2013: 0,5 mil.
Aktuální stav: probíhá projednání 
projektové dokumentace
Harmonogram:

 � do 28. 2. 2013 podání žádosti o sta-
vební povolení

 � do 30. 4. 2013 výběr dodavatele
 � 05-06/2013 realizace

Cyklostezka Za Trmačovem
Rozpočet 2013: 1,7 mil.
Dotace JMK: 1,0 mil.
Aktuální stav:  dotace z JMK převede-
na na účet města, zpracovává se zamě-
ření trasy.
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Radnice informuje

Starosta města 
Tišnova 
vyhlašuje 
výběrové řízení
pro obsazení funkce Tajemník Měst-
ského úřadu Tišnov

Popis pracovní pozice, požadavky i ná-
ležitosti přihlášky a další informace 
naleznete na www.tisnov.cz („Aktuali-
ty z radnice“ nebo „Volná místa“).
Uzávěrka přihlášek: 25. 02. 2013 
do 1700 hod.

Město Tišnov 
vyhlašuje 
výběrové řízení
pro obsazení funkce Investiční refe-
rent
(referent oddělení investic Odboru 
správy majetku a investic)
Popis pracovní pozice, požadavky i ná-
ležitosti přihlášky a další informace 
naleznete na www.tisnov.cz
(„Aktuality z radnice“ nebo „Volná 
místa“).
Uzávěrka přihlášek: 27. 2. 2013 
do 17oo hod.

Písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám.
Míru 111, 666 19  TIŠNOV 
Písemně na podatelnu MěÚ Tišnov.
Kontaktní pracovník: personalista 
MěÚ Bc. Iva Dvořáčková
tel.: 549 439 715
e-mail: iva.dvorackova@tisnov.cz

dokumentace, termín odevzdání do 
14. 2. 2013
Harmonogram:

 � do 31. 3. 2013 výběr dodavatele
 � 04-05/2013 realizace

Nebytové prostory:
MěKS–sanace budovy:
Rozpočet 2013: 2,0 mil.
Aktuální stav: zpracována studie
Harmonogram: 

 � do 28. 2. 2013 výběr projektanta
 � do 12. 6. 2013 výběr dodavatele
 � realizace 07-08/2013

Revitalizace areálu letního kina –
rekonstrukce elektroinstalace, izo-
lace promítací kabiny
Rozpočet 2013: 0,5 mil.
Aktuální stav: objednána projektová 
dokumentace
Harmonogram:
 � do 31. 3. 2013 zpracování dokumentace 
 � realizace 05/2013

Centrum soc. služeb–zateplení
Celkové náklady: 29,0 mil.
Rozpočet 2013: 9,0 mil.
Dotace 2013: 4,0 mil.
Aktuální stav: doručeno rozhodnutí 
o přidělení dotace ve výši 12 252 016,- 
Kč.
Harmonogram:

 � do 31. 3. 2013 realizační dokumentace
 � do 30. 6. 2013 výběr dodavatele
 � zahájení realizace 07/2013

Rekonstrukce kina Svratka
1. etapa – dokončení investice 
z roku 2012
Rozpočet 2013: 6,95 mil.
Aktuální stav: vlastní rekonstrukce 
dokončena, probíhá odstraňování ne-
dodělků, zbývá vyladění vzduchotech-
niky po dokončení regulace kotelny. 
Probíhá montáž techniky digitalizace. 

Mateřské centrum Riegrova –
rekonstrukce a přístavba objektu 
bývalých jeslí
Rozpočet 2013: 0,7 mil. – pozastávka, 
bude uvolněno po odstranění vad a ne-
dodělků

Veřejné osvětlení:
Koráb – nové osvětlení po
kabelizaci nízkého napětí
Rozpočet 2013: 0,3 mil.

Aktuální stav: objednána projektová 
dokumentace stavby
Harmonogram:

 � realizace bude navazovat na 
kabelizaci NN prováděnou EON.

Veřejné osvětlení Hájek – Hajánky
Rozpočet 2013: 0,5 mil.
Aktuální stav: čeká se na vydání územ-
ního rozhodnutí
Harmonogram:

 � do 30. 4. 2013 výběr dodavatele
 � realizace 05-06/2013

Pohřebnictví:
Kolumbárium na novém hřbitově
Harmonogram:

 � do 30. 4. 2013 výběr dodavatele
 � realizace 05/2013

Sběr a svoz komunálního odpadu:
Rekonstrukce oplocení sběrného 
dvora
Rozpočet 2013: 0,5 mil.
Harmonogram:

 � do 30. 6. 2013 výběr dodavatele
 � realizace 07-08/2013

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:
Park Pod Kostelem I.etapa – inves-
tice z r. 2012( statické zajištění zdi 
starého hřbitova)
Rozpočet 2013: 3,5 mil.
Aktuální stav: zpracována prováděcí 
dokumentace statického zajištění zdi
Harmonogram:

 � do 30. 4. 2013 výběr dodavatele
 � realizace 05-07/2013

Park Pod Kostelem II.etapa
Rozpočet 2013: 1,0 mil.
Aktuální stav: zpracován projektový 
záměr bude řešeno projektově dle me-
todiky

MŠ Sluníčko, Tišnov
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Dotační program 
města 
pro rok 2013
Rada města Tišnova vyhlásila dotační 
program na podporu činnosti v oblas-
tech sportu a tělovýchovy, kultury, vol-
nočasových aktivit mládeže, prorodin-
ných aktivit, sociálních služeb a ostatní 
zájmové činnosti.
Dotace jsou určeny na podporu činnos-
ti subjektů v oblastech sportu a tělový-
chovy, kultury, volnočasových aktivit 
mládeže, prorodinných aktivit, sociál-
ních služeb a ostatní zájmové činnosti 
a zkvalitňování nabídky těchto akti-
vit obecně. Dotace bude poskytována 
na neinvestiční akce – podporu zá-
kladní činnosti a provozu jednotlivých 
organizací. Cílem programu je rovněž 
podpořit pořádání pravidelných i nepra-
videlných akcí v oblasti sportu a tělový-
chovy, kultury, volnočasových aktivit 
mládeže, prorodinných aktivit a ostatní 
zájmové činnosti. Cílem programu je 
taktéž podpora sociálních služeb re-
gistrovaných dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů a zařazených do 
minimální sítě sociálních služeb měs-
ta Tišnova na období 2013 – 2014. Do-
tace je určena pro oblast provozních 

a osobních nákladů nezbytně vynalo-
žených na poskytování sociálních slu-
žeb ve prospěch občanů města Tišnova 
v daném kalendářním roce. V rozpoč-
tu projektu nesmí být kalkulován zisk.
Žadateli mohou být právnické a fy-
zické osoby mající své sídlo v rámci 
správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Tišnov, jejichž hlavní ná-
plní jsou činnosti ve výše uvedených 
oblastech na území tohoto správního 
obvodu, případně právnické a fyzic-
ké osoby mající své sídlo mimo území 
správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Tišnov, jejichž hlavní nápl-
ní činnosti jsou tyto činnosti a na úze-
mí tohoto správního obvodu prokaza-
telně činnost ve zmíněných oblastech 
vyvíjejí. 
Poskytovatel dotace bude při spolufi-
nancování projektů prostřednictvím 
tohoto dotačního programu upřed-
nostňovat ty žadatele, jejichž činnost 
bude posilovat roli města Tišnova jako 
přirozeného správního a kulturního 
centra obvodu obce s rozšířenou pů-
sobností Tišnov nebo bude mít přímou 
vazbu na občany města Tišnova.
Předpokládaná výše uvolňovaných 
finančních prostředků v roce 2013: 

 � pro oblast sportu a tělovýchovy - čin-
nost: 800 000 Kč

 � pro oblast sportu a tělovýchovy - pro-
voz: 700 000 Kč

 � pro oblast kultury: 200 000 Kč

 � pro oblast volnočasových aktivit mlá-
deže: 200 000 Kč

 � pro oblast prorodinných aktivit: 
80 000 Kč

 � pro oblast sociálních služeb: 
300 000 Kč

 � pro oblast ostatní zájmové činnosti: 
200 000 Kč

Žádosti se podávají pouze písemně na 
předepsaném formuláři (Žádost o po-
skytnutí finanční podpory z rozpočtu 
města Tišnova) včetně povinných pří-
loh s uvedením příslušné oblasti, a to 
od 1.2.2013 do 28.2.2013 prostřednic-
tvím podatelny MěÚ Tišnov (budova 
MěÚ nám. Míru 346 - přízemí) nebo 
poštou na adrese MěÚ Tišnov, nám. 
Míru 111, 666 19 Tišnov. Ke splnění 
lhůty pro podání žádosti postačuje 
předat žádost adresovanou MěÚ k poš-
tovní přepravě v poslední den lhůty.
Kompletní zadání dotačního progra-
mu včetně potřebných příloh najdete:
http://www.tisnov.cz/cs/mesto/do-
tacni-programy-mesta/dotacni-pro-
gram-pro-rok-2013/

Radnice informuje

Výsledky volby prezidenta ČR 
ve městě Tišnově 11. - 12. 1. 2013

1. 2. 3. 4. 5.
Kandidát MŠ Horova FIPO ZŠ Smíškova MěKS Gymnázium 

Tišnov
1 Roithová Zuzana MUDr. 

MBA
32 18 71 36 62

2 Fischer Jan Ing. CSc. 74 50 81 72 97
3 Bobošíková Jana Ing. 9 8 9 11 21
4 Fischerová Taťana 15 10 30 29 39
5 Sobotka Přemysl MUDr. 2 11 27 25 8
6 Zeman Miloš Ing. 147 120 179 198 246
7 Franz Vladimír Prof. JUDr. 22 28 25 54 31
8 Dienstbier Jiří 86 101 94 116 117
9 Schwarzenberg Karel 110 66 232 178 203

Počet platných hlasů 497 412 748 719 824
Počet voličů v seznamu 861 663 1042 1300 1273
Účast voličů - počty 498 414 751 725 824
Účast voličů v % 57,84 62,44 72,07 55,77 64,73
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6. 7. 8. 9.
Kandidát ZŠ Náměstí 

28.října
Jamné Hajánky Penzion Celkově %

1 Roithová Zuzana MUDr. 
MBA

33 6 1 39 298 6,72

2 Fischer Jan Ing. CSc. 99 5 9 87 574 12,94
3 Bobošíková Jana Ing. 11 1 5 7 82 1,85
4 Fischerová Taťana 23 5 0 29 180 4,06
5 Sobotka Přemysl MUDr. 7 1 0 16 97 2,19
6 Zeman Miloš Ing. 166 11 25 141 1233 27,79
7 Franz Vladimír Prof. JUDr. 36 1 1 28 226 5,09
8 Dienstbier Jiří 97 7 16 78 712 16,05
9 Schwarzenberg Karel 88 9 8 141 1035 23,33

Počet platných hlasů 560 46 65 566 4437
Počet voličů v seznamu 966 64 100 838 7107
Účast voličů - počty 561 46 65 569 4453
Účast voličů v % 58,07 71,88 65,00 67,90 62,66

6. 7. 8. 9.
Kandidát ZŠ Náměstí 

28.října
Jamné Hajánky Penzion Celkově %

6 Zeman Miloš Ing. 359 21 49 279 2444 55,14
9 Schwarzenberg Karel 192 25 18 275 1988 44,86

Počet platných hlasů 551 46 67 554 4432
Počet voličů v seznamu 963 63 100 840 7068
Účast voličů - počty 554 46 67 560 4452
Účast voličů v % 57,53 73,02 67,00 66,67 62,99

1. 2. 3. 4. 5.
Kandidát MŠ Horova FIPO ZŠ Smíškova MěKS Gymnázium 

Tišnov
6 Zeman Miloš Ing. 295 260 348 382 451
9 Schwarzenberg Karel 222 157 381 331 387

Počet platných hlasů 517 417 729 713 838
Počet voličů v seznamu 856 655 1034 1285 1272
Účast voličů - počty 519 422 729 715 840
Účast voličů v % 60,63 64,43 70,50 55,64 66,04

Výsledky volby prezidenta ČR 
ve městě Tišnově 25. - 26. 1. 2013
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Stužkovací ples 
Gymnázia Tišnov
Plesy jsou diskotéky pro dospělé a ma-
turita je prý zkouškou dospělosti. Pro-
to není žádný div, že se student stává 
maturantem právě na plese.
V pátek 11. ledna se v tišnovské so-
kolovně konal již tradiční stužkovací 
ples gymnázia. Všech 88 letošních stu-
dentů čtvrtých ročníků se zde před-
stavilo veřejnosti nejen z řad rodičů, 
prarodičů a kamarádů, a zároveň se 
třídy prezentovaly krátkými projevy 
a samozřejmě také vtipnými i vzpo-
mínkovými videi, která sklidila zaslou-
žený potlesk. Nesmíme opomenout ani 
proslov pana ředitele Mgr. Karla Švá-
benského, v němž připomněl některé 
ze svým četných zážitků s maturitní-
mi třídami.

Nejdůležitějším okamžikem celého 
plesu bylo nepochybně právě stužko-
vání  maturantů. Třídní učitelé se zna-
menitě vyjímali s meči při pasování 
svých žáků, zatímco samotné připnutí 
stužek přenechali alespoň v případě 
4.A a oktávy své zástupkyni či bývalé 
třídní učitelce. Trochu neobvyklý zá-
věr slavnostního aktu pak zinsceno-
vali sami žáci, když předvedli taneční 
výstup se zářícími náramky.
Zbytek večera již byl ve znamení ta-
neční zábavy s  hudbou v podání ka-
pely ProRock z Blanska. Vystoupila též 
taneční skupina irských lidových tan-
ců a pozornosti neušla ani ukázka bo-
jových umění. Nezbývá  než poděkovat 
všem, kteří nám umožnili tento pře-
chod k maturitám tak krásně oslavit, 
ať již z řad studentských organizátorů, 
vyučujících či členů SRPŠ. Děkujeme 
za nádherný zážitek.
A studentům – maturantům nezbývá 
než popřát úspěšné přijímací zkoušky 
na vysokou školu a šťastnou ruku při 
výběru maturitních otázek.
 Filip Findura, oktáva 

Soutěž 
v dějepisných 
vědomostech
V pondělí 28. ledna hostilo tišnovské 
gymnázium již tradičně  soutěžící 
okresního kola dějepisné olympiá-
dy. Do Tišnova přijeli žáci i studenti 
nižších ročníků víceletých gymnázií 
z okresu Brno – venkov, aby zde změřili 
své vědomosti a porovnali své znalosti 
z oboru historie, letos se zaměřením 
na lidové zvyky a tradice. Gymnázium 
nabízí každoročně soutěžícím klidné 
prostředí a pedagogickému doprovo-
du zázemí po dobu konání soutěže. 
Do okresního kola postoupilo 57 účast-
níků, nejlepších řešitelů školních kol. 
V této silné konkurenci obhájil znovu 
první místo Martin Blecha, student 
kvarty Gymnázia Tišnov (80,5 bodu 
ze 100 možných), na druhém místě se 
umístila Natálie Pokorná ze Základní 
školy T. G. Masaryka v Zastávce a třetí 
místo získala Anna Strážnická ze Zá-
kladní školy Kuřim – Tyršova.  Všem 
úspěšným řešitelům blahopřejeme 
a vítězi přejeme mnoho úspěchů 
v krajském kole.
 Jana Rohlínková

Úspěch 
v německém 
jazyce
V úterý 29. ledna proběhlo ve Středis-
ku volného času v Brně – Lužánkách 
okresní kolo konverzační soutěže 
v německém jazyce určené studentům 
středních škol a gymnázií. Naši školu 
reprezentoval úspěšně  Radim Kučera, 
student septimy, a získal druhé místo. 
K tomuto úspěchu mu blahopřejeme.
 Jana Rohlínková

Vzdělávání a výchova

Gymnázium
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Vzdělávání a výchova

Florbalový turnaj 
2. ročník
V neděli 20. 1.2013 proběhl v hale ZŠ 
Smíškova 2. ročník florbalového tur-
naje pro neregistrované hráče. Turna-
je se zúčastnilo celkem 10 týmů z Tiš-
nova i blízkého okolí. Soutěžilo se ve 
dvou kategoriích, a to I. a II. stupeň ZŠ. 
Tribuna se zaplnila do posledního mís-
ta a fandící rodiče a spoluhráči vytvá-
řeli tu pravou atmosféru sportovního 
utkání. Po urputném boji mladších 
žáků si nakonec pohár odnesli borci 
z FC Florbal z DDM Tišnov. Z kategorie 
starších vybojoval nakonec prvenství 
tým ze ZŠ Deblín. Nejlepším střelcem 
ve starší kategorii se stal Erik Flek 
z týmu Allstars 28, který si odnesl za 

Kategorie A (1.-5. třída ZŠ) Kategorie B (6.-9. třída ZŠ)
1.místo FC Florbal DDM Tišnov 1. místo ZŠ Deblín
2.místo ZŠ Smíškova 2 .místo Allstars 28
3. místo Atomové bomby Dolní Loučky 3.místo Bulldog - DDM Tišnov
4. místo Zelená střela Dolní Loučky 4.místo Černobílej film 
4.místo  DDM Tišnov I.
5.místo Velká hokejka DDM Tišnov

Projekt 
Extra třída
Naše škola má vždy radost, když se 
může pochlubit úspěchy svých žáků. 
Jedním takovým úspěchem je podpo-
ra projektu, který naši osmáci podali 
v rámci programu Extra třída. 
Program Extra třída, se kterým při-
chází obecně prospěšná společnost 
EDUin v partnerství s Nadačním fon-
dem Tesco je adresován školám, které 
mají značku Rodiče vítáni. 
Značka Rodiče vítáni, kterou naše 
škola obdržela již v minulém školním 
roce, je určena školám podporujícím 
kvalitní spolupráci a komunikaci s ro-
diči a otevřenost školy směrem k míst-
ní komunitě. To se naše škola snaží na-
plňovat v co možná největším rozsahu. 
Důkazem intenzivnější spolupráce 
s rodiči je i snaha vytvořit aktivní ob-
čanské sdružení rodičů, které bude 
partnerem školy a pomůže naplňovat 
její vize. Jsme rádi, že rodiče dětí, které 
navštěvují ZŠ a MŠ Deblín na tuto vý-
zvu zareagovali, a že sdružení bude co 
nejdříve funkční.
Podpora otevřenosti školy vůči míst-
ní komunitě je i cílem projektu Extra 
třída, který je určen pro žáky osmých 
a devátých ročníků ZŠ a víceletých 
gymnázií. Cílem je podpořit žáky v pří-
pravě a realizaci projektů, které smě-
řují ke zkvalitnění života v obci nebo 
čtvrti, kde se nachází jejich škola.
V programu Extra třída žáci sami vy-
mýšlejí, co chtějí změnit k lepšímu 
v obci/čtvrti, kam chodí do školy, 
a kde často i žijí. Může jít o snahu 
zorganizovat festival, happening, vý-
stavu, dílnu zaměřenou na konkrétní 
dovednost, případně může být cílem 
projektu něco vyrobit či proměnit 
vzhled konkrétního místa zřízením 
naučné stezky, výsadbou rostlin nebo 
stromů apod. Pokud je projekt dobře 
připraven, má škola šanci získat fi-
nanční podporu, která umožní jeho 
uskutečnění. 
Žáci 8. třídy ZŠ Deblín se do programu 
přihlásili s projektem Hody v Deblíně.  
Odbornou komisi naši osmáci oslovili 
nápadem obnovit v obci Deblín tradiční 
hody. Jak říkají: „Slýchali jsme od rodičů 
a prarodičů, že se zde v minulosti hody 
konaly, ale tato tradice již zanikla. My si 
myslíme, že je to škoda. Proto jsme náš 
projekt nazvali „Hody v Deblíně“ a chtě-
li bychom je dokázat obnovit.“ 
V rámci projektu Extra třída museli 
žáci připravit podrobný návrh reali-

Mikulov 4:1 a nakonec Brno 2:1. Dru-
hé místo ve skupině nám přivedlo do 
semifinále loňského vítěze Hodonín, 
který jsme nejlepším výkonem pora-
zili 1:0. 
Děkuji za perfektní reprezentaci školy, 
gratuluji ke skvělému výsledku a bu-
diž to motivací pro mladší spoluhráče, 
že se takových výsledků dá dosáhnout, 
ale je třeba proto něco udělat.

Školu reprezentovali: Adam Spurný, 
Štěpán Špaček, Patrik Fabián, Lukáš 
Jelínek, Adam Kolář, Martin Urbánek, 
Damián Matis, Jakub Vrzal, Patrik Kos, 
Pavel Štulpa, Jakub Králík, Aleš Brázda 
a David Kovařík.
 Věra Dvořáčková

Historický 
úspěch školního 
florbalu
V úterý 15. 1. 2013 odjelo družstvo 
starších žáků ZŠ Tišnov Smíškova 
k prvnímu historickému krajskému 
kolu Orion Cupu ve florbale do Slav-
kova.  Každý rok jsme sice v okresním 
kole byli na bedně, ale postup nám 
vždy unikl. Nenechali jsme letos nic 
náhodě. Tréninková píle do poslední 
chvíle, zodpovědná hra hráčů, skvělé 
herní nasazení a perfektní týmový vý-
kon, to jsou aspekty které nás přivedly 
k úspěchu, o kterém jsme sice v duchu 
snili, ale vzhledem k velké konkurenci 
jak v okrese, tak potom na kraji, jsme 
se snažili být nohama pevně na zemi.
Postoupit do kraje a přivézt hned stří-
brné medaile, to je opravdu skvělý vý-
sledek.
Během turnaje jsme se dočkali porážky 
až ve finále proti favoritovi se Znojma. 
Ve skupině jsme nejprve remízovali 
právě se Znojmem 3:3, potom porazili 

svůj pěkný výkon věcnou cenu. Velký 
obdiv sklidilo pár statečných hráček, 
které svým chlapeckým protějškům 
pořádně konkurovaly. Poděkování pa-
tří rozhodčímu, který spravedlivě celý 
turnaj řídil a dalším organizátorům, 
starající se o hladký průběh celé akce. 
Vítězům blahopřejeme a těšíme se na 
další ročník.

 Týmy kategorie A
 Ivana Smíšková

ZŠ Tišnov, Smíškova ZŠ Deblín

DDM Tišnov



02/2013 11

Kultura

Tišnov má svůj kalendář na rok 2013. 
A je nezaměnitelný. Na první pohled  
se fotografie zdají nějaké „podivné“, 
zvláštně zakroucené, překrývající jed-
na druhou…Ano, speciální technika 
camera obscura vzbuzuje zájem.
„Chtěli jsme vystihnout  nejznámější 
a také  nejvýznamnější objekty města, 
přemýšleli jsme o způsobu vyjádření 
a  vyhrála camera obscura, „ objasňu-
je specifický umělecký přístup Libu-
še Parolková  z  agentury  REKLAMA 
SMĚR PLUS CZ, která je autorkou ná-
mětu i designu a také  kalendář vyro-
bila. Pro ztvárnění snímků si agentura 
vybrala Vladimíra Novotného, půvo-
dem z Brna,  známého jako Kiva.
„Samotné fotografování architektury, 
i když v tomto případě více než netra-
diční je většinou na rozdíl od módních 
projektů,
kde se na realizaci podílí i desetičlenný 
tým lidí–tichou, klidnou činností  
s rozjímáním  nad záběry či  
zdlouhavým čekáním na světlo. Pro 
mě to byl zážitek z poznávání města, 
které jsem do té doby moc neznal. Při 
každé další návštěvě jsem  rád  na sebe 
nechal působit fluidum toho či onoho 
místa,“ vzpomíná na práci Vladimír 

Novotný a pokračuje“, „od prvních 
obhlídek města  jsem stál velmi 
o fotografii bývalé městské spořitelny, 
kterou navrhl významný český 
architekt Bohuslav Fuchs. Jsem totiž 
velkým příznivcem  funkcionalismu. 
Bohužel k mému zklamání byla 
od prvního až do posledního  dne 
budova obložena lešením… Už jsem 
se smířil s tím, že tento záběr bude 
chybět. A zasáhla šťastná náhoda. Až 
nalistujete březen uvidíte  výsledek 
prostřednictvím camery obscury“.

Technické informace
Fotografie jsou nasnímány technikou, 
která využívá základní optické prin-
cipy. Jde o tzv. Cameru obscuru, jejíž 
český název Dírková komora v podsta-
tě vytváří základní představu o tech-
nice. Samotný princip Camery obscury 
je prvně zaznamenán již v 5 století př. 
n. l., kdy čínský filozof  Mo Ti popsal 
princip jevu, při kterém světlo prochá-
zející malým otvorem do temné míst-
nosti, vytvoří na protější stěně převrá-
cený obraz předmětů před otvorem. 
Postupně ji zmiňují v historii všechny 
významné éry až do současnosti. Ve 
středověku se například prostřednic-

tvím dírkové komory malovaly věrné 
portréty a vývojem  techniky a znalos-
ti chemie a fyziky vznikl díky tomuto 
jevu a přidáním optické soustavy ve 
formě čoček fotoaparát. Ale to už se 
píše rok 1826, probíhá průmyslová 
revoluce a Francouz Joseph Nicéphore 
Niépce, fotografuje 8 hodinovou expo-
zicí první známou fotografii. 
Fotografie pořízené pro kalendář 
města Tišnova pro tento rok využívají 
přesně tento popsaný princip. Jedná se 
o přístroj bez čočky, ta je zastoupená 
dírkou o velikosti cca 0,3 mm. Médi-
um, na který se záznam pořizoval  byl 
barevný svitkový film .Samotný pří-
stroj byl ručně vyrobený. Doba expo-
zice filmu se pohybovala od několika 
vteřin až po půlhodinové záznamy. 
Nejdůležitější roli v takto vytvořených 
snímcích hraje  vícenásobná expozice. 
Touto technikou lze právě docílit pro-
línání několika obrazů dohromady a to 
i bez zásahu počítače. Díky tomu pak 
dochází k jistému zkreslení a divák tak  
vidí pohromadě více neslučitelných 
prvků na fotografii. O tento dojem pře-
devším šlo -  abstrahovat obraz a  zná-
mé prvky jako jsou např. Porta coeli  
nebo starý vodojem u nádraží  posu-
nout do další roviny a ponechat divá-
kovi  prostor pro vlastní putování .
 Zdeňka Kárná

jekty uspěly. Na realizaci projektu zís-
kali finanční dotaci 30 000 Kč.
V období leden až květen 2013 budou 
naplňovat jednotlivé fáze projektu 
a 11. a 12. května se celý projekt završí 
uspořádáním hodů v Deblíně. 
Již teď jste srdečně zváni, abyste po-
soudili, do jaké míry byli naši osmáci 
ve svém úsilí úspěšní.

zace svého záměru, stanovit rozpočet 
a věnovat se rovněž propagaci. Během 
příprav komunikovali žáci s místní 
kronikářkou, představili svůj záměr 
na obecním zastupitelstvu a o podobě 
diskutovali i s panem farářem. Projekt 
pak předložili odborné komisi, která 
rozhodovala, jaké projekty podpoří. 
Naši osmáci se dostali mezi 19 tříd 
z celé republiky, které se svými pro-

Více o projektu se můžete dozvědět na 
www.extratrida.cz
 
 Monika Mandelíčková

Tišnov očima Vladimíra Kivy 
Novotného

Autor studoval tvůrčí fotografii na Slez-
ské univerzitě v Opavě pod vedením 
profesora Vladimíra Birguse, předního 
teoretika fotografie.  Dnes  se věnuje  jak 
uměleckým projektům, tak i komerční 
fotografii, například nafotil interiéry 
mnoha známých brněnských kaváren a 
restaurací, výrobky designérů i samotné 
tvůrčí osobnosti, spolupracuje se zná-
mými módními značkami, oděvními ná-
vrháři  jako Mirka Horká, AlešBáry, Petr 
Kalouda či  Pavel Jevula.  Za módní foto-
grafii získal 1. místo v mezinárodní sou-
těži módních tvůrců B´fashion ve Zlíně. 
V následující době budete mít možnost 
spatřit jeho tvorbu od 14. května v Galerii 
hlavního města Prahy na společné výsta-
vě pod názvem Vnitřní okruh.
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Kino Svratka 
opět v provozu!
Víceúčelový sál kina Svratka opět slouží 
svým návštěvníkům. Po měsících oprav, 
kdy bylo odstraněno staré koženkové 
obložení stěn, zlikvidovány sedačky 
i dřevěná konstrukce plátna, se neje-
nom Tišnováci mohou těšit na kvalitní 
filmy.
„Rekonstrukce stála město 4 657 000 Kč 
a kromě viditelných změn v interiéru se 
rekonstruovala elektroinstalace, mon-
tovalo nové osvětlení, vzduchotechnika 
i topení, opravil se a natřel strop hlediš-
tě i upravila  elevace hlediště,“ vypočítá-
vá rozsah oprav starosta Jan Schneider, 
„vše se stihlo za 3 měsíce v termínu.“
Během ledna bylo kino vybaveno  no-
vou technologií promítání ve standardu 
DCI včetně 3D projekce, novým plátnem 
i multifunkčním ozvučením s mixáž-
ním pultem.
„Poslední lednový týden byla ukončena 
digitalizace kina zaškolením obsluhy,  
požádali jsme  o registraci kina ve stan-
dardu DCI a po registraci už nebrání 
nic v cestě promítat filmy. Cena za digi-
talizaci se vyšplhala na  3 814 000  Kč, 
dotace ze Státního fondu pro podporu 
a rozvoj české kinematografie činila 
300 000 Kč,“ upřesňuje starosta.
Počet sedaček se zmenšil o 80 míst,  di-
váci tak budou mít pro sebe více místa. 
“Co se týká digitalizace,  kino je nyní 
vybaveno digitálním zvukem a obra-
zem, bylo demontováno původní plát-
no a nahrazeno plátnem mobilním, 
které umožňuje zasunutí plátna doza-
du a v sále se tak mohou konat divadla 
i  koncerty. V sále přibyla  místa pro 
handicapované a plošina pro vozíčká-
ře, do sálu se vejde 253 návštěvníků,“ 
doplňuje ještě Jan Pernica, vedoucí kina 
a pokračuje,“ kino bylo zastaralé a po-
kud by se nemodernizovalo,  hrozilo, že 
by se muselo zavřít.  V klasickém formá-
tu 35mm, který byl doposud,  již nové 
filmy vůbec nejsou distribuovány. Dnes 
jsme vybaveni projektorem  Sony SRX-
-R320, kinoserverem Sony LMT-300 
a 3- D systémem RealD“.
Dramaturgie kina bude sázet na pro-
mítání nových a kvalitních filmů, které 
diváci uvidí v premiéře nebo pár dní 
poté. Do budoucna se počítá s přímými 
přenosy a záznamy divadel, koncertů, 
baletu apod.
„Návštěvníkům mohu slíbit, i když ceny 
v kině neurčujeme my , ale distributo-
ři,  budou naše ceny více než přijatelné,“ 
uzavírá vedoucí kina.

 Zdeňka Kárná

Těmito slovy začínal 25. ledna 
v dětském oddělení Městské knihovny 
Tišnov muzikál 
O dvanácti měsíčkách. Našimi 
hosty byli malí herci a zpěváci 
z Nedvědického pěveckého sboru 
Petry Glosr Cvrkalové – Cvrčci. Potěšili 
nás pohádkou z dílny pánů Jaroslava 
Uhlíře a Zdeňka Svěráka, která 
tématicky skvěle zapadla do zimní 
atmosféry. Měsíc leden nám nasypal 
za okna pěknou nadílku sněhu, proto 
byl čas jako stvořený pro pohádku. 
Tak jej vnímaly i všechny děti, které na 
představení přišly. A nebylo jich málo. 
Celkem třikrát proběhlo vystoupení 
pro 210 dětí ze ZŠ 28. října, ZŠ Smíškova 
a jejich školní družiny, z MŠ Sluníčko 
a MŠ Drásov. Nejmenší děti prožily 
příběh plný závisti, rozmaru, pokory 
a pochopitelně i lásky.
Poděkování patří všem zpěvákům 
a sbormistryni Petře Glosr Cvrkalové, 

která našim čtenářům i tišnovskému 
publiku již předvedla nejedno před-
stavení – Červenou Karkulku, Mrazí-
ka, Sněhuláka a Sněhurku. Můžeme 
se těšit, že na konci školního roku nás 
okouzlí pohádkou O šípkové Růžence.
Sbor začal fungovat jako pěvecké těle-
so na přelomu roku 2002/2003. Od té 
doby urazil veliký kus cesty, na které 
se potkával s tradiční formou vedení 
dětských sborů i s tradičním výběrem 
repertoáru. Nedílnou součástí prezen-
tace sborového života je hrad Pern-
štejn, ke kterému se vztahuje nejedna 
píseň z textařské dílny jejich sbormist-
ryně Mgr. Petry Glosr Cvrkalové.

 Marie Šikolová
 Městská knihovna Tišnov

Do kina v únoru
Po několika měsících v azylu 
Muzea města Tišnov, kdy byl výběr 
značně ovlivněn limitem nabídky 
DVD disků, přináší kino Svratka 
v únoru již kompletní nabídku 
filmů různých žánrů, takže se divák 
může každý den na nějaký nový a 
zajímavý film. Čtvrtky jsou v kině 
věnovány náročnějším filmům 
a Filmovému klubu, v únoru stojí 
za pozornost novinka rakouského 
režiséra Michaela Hanekeho Láska 
– intimní studie síly lásky, stáří a 
umírání, kterou uvádíme v premiéře 
14.2. v 19:30. V mnohem veselejším 
a optimističtějším duchu se nese 
digitálně remasterovaná klasika 
československé nové vlny Hoří, má 
panenko, kterou uvádíme 28.2. 
v 19:30 v rámci volného cyklu 
mapujícího zmíněné údobí rozkvětu 
československého filmu. Oproti 
čtvrtkům je neděle věnována 
především 3D filmům a filmům pro 

děti, tento žánr zastupuje klasika 
v podobě filmu Hledá se Nemo, ovšem 
nyní v 3D. Nejenom premiérami jako 
je Hledá se Nemo nebo Babovřesky 
žije naše kino, prostor dostávají 
i o něco starší a úspěšné filmy, jejichž 
premiéry se nám vyhnuly v době 
rekonstrukce. Příkladem je například 
mysteriózní podobenství Atlas mraků 
nebo historický velkofilm Stevena 
Spielberga Lincoln. Ve výčtu filmů 
pro tento měsíc chybí a dokonce na 
některých plakátech bylo zahrnuto 
zpracování oblíbeného komiksu 
Čtyřlístek ve službách krále, ovšem 
distributor krátce před plánovanou 
premiérou datum posunul, takže se 
s oblíbenými hrdiny setkáme hned na 
začátku března.
Kompletní měsíční a aktuální program 
naleznete na
www.mekstisnov.cz/kino-svratka,
kde si můžete film také rezervovat nebo 
vstupenku rovnou zakoupit.
 Jan Pernica
 vedoucí kina

„Do pohádky vejdem vrátky“
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Poster Story II
Až do 10. března  je prodloužena vý-
stava Poster Story II. 
Fotografie Jitky Kopejtkové
Zcela netradiční  a dalo by se říci „tren-
dy“ výstavu v Galerii Jamborův dům 
navštěvují hlavně středoškoláci a ško-
láci. Právě pro ně přichystalo vedení 
galerie komentované prohlídky. Fo-
tografie slavily úspěch ve Warholově 
muzeu v Medzilaborcích, v pražském 
DOXu nebo v galerii Trafačka, ale pro-
nikají i do světa designu – potkat je 
můžete například na platebních kar-
tách ve Francii. 
A jak vznikají podobné fotografie? Na 
začátku je pečlivě vybraný fotografic-
ký záběr malinkého detailu ze zdánli-
vě ošklivé výlepové plochy se strhaný-
mi plakáty, jehož zvětšením na plátno 
(nebo jiný podklad)  vznikají jedineč-
né  kompozice ovlivněné autorčinou 
schopností vidět a vnímat barevně 
i písmena a číslice.
Jejich kouzlo spočívá v postupném od-
krývání vrstev, které se před  divákem 
vynořují až na druhý pohled a odhalují 
často nečekané souvislosti.
Kromě setkání se studenty tišnov-
ského gymnázia (přednáška na téma 
street art a graffiti) a promítání filmu 
Banksy: Exit Through the Gift Shop se 
v rámci výstavy uskutečnily již dvě 
komentované prohlídky. Srdečně vás 
zveme i v sobotu 16. února v 10 a ve 
14 hodin, prosím kontaktujte nás pro 
předběžnou rezervaci. Pro děti jsou 
připraveny graffiti omalovánky a vždy 
v úterý a ve středu si můžete vytvořit 
koláž z filmových plakátů.

 Veronika Jičínská
 Galerie Jamborův dům
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V následujících řádcích nabízíme úvod 
k přednáškovému cyklu „Klášter Porta 
coeli“, který se bude konat v Městské 
knihovně v Tišnově. Dnešní téma: poli-
tická situace ve střední Evropě kolem 
r. 1100 a vývoj v církvi.
Zásadní význam pro založení 
cisterciáckých klášterů v Čechách a 
na Moravě měla celková politická a 
duchovní situace ve střední Evropě, 
zejména vliv Svaté říše římské. 
V roce 962 byl německý panovník Ota 
I. korunován v Římě císařem, tím byla 
fakticky založena Svatá říše římská. 
Za Jindřicha III. byly Čechy a Uhry 
prohlášeny za říšská léna. Říše nebyla 
jednotným státem, v průběhu 13. 
století obsahovala na 200 světských 
a duchovních panství, vévodství, 
knížectví, arcibiskupství, markrabství 
a samostatných měst. Římský král byl 
volen sedmi knížaty–kurfiřty. Z nich 
tři byli duchovní (arcibiskupové)–
kolínský, mohučský, trevírský a čtyři 
světští–český král, falckrabě rýnský, 
vévoda saský a markrabě braniborský. 
Spory dvou linií církve ve víře a cír-
kevní praxi byly v roce 1054 ukončeny 
a západní (římskokatolická) a východ-
ní (pravoslavná, ortodoxní) církve 
se oddělily. Vznikaly mnohé mnišské 
řády, nejprve mužské a později ženské.
V roce 529 založil Benedikt z Nursie 
klášter Monte Cassino v dnešní Itálii, 
kde se začala praktikovat kolektivní ře-

holní pravidla mnišského života – oby-
dlí v klášteře, denní náplň: modlitby, 
bohoslužby a práce, vše  v poslušnosti 
opatu. Benediktini vyznávali zásadu 
Ora et labora (Modli se a pracuj). Jejich 
kláštery se staly centry vzdělanosti. 
Cisterciácký řád vznikl v Burgundsku 
na území dnešní Francie na přelomu 
11. a 12. století jako reformovaná od-

nož benediktinského řádu. Latinský 
název nově založeného kláštera Cis-
tercium (Citeaux nedaleko Dijonu) 
dal později jméno i celému řádu, jehož 
členové se řídili řeholí sv. Benedikta 
a jeho heslem, vyjadřujícím základní 
principy života i všech cisterciáků. 
Svatý Bernard z Clairvaux zformoval 
řád a jeho duchovní program. 
Ve formujících se evropských státech 
vznikala biskupství a arcibiskupství. 

Clunyjské reformní hnutí oslabilo 
dosavadní vzájemný soulad mezi pa-
novníky a papežstvím. Projevilo se to 
zejména ve sporu o investituru–jme-
nování církevních hodnostářů–až do 
konkordátu wormského v roce 1122.
Po celé 12. století trval v říši spor mezi 
soupeřícími dynastiemi Štaufů a Wel-
fů. S českými panovníky je spojova-
la účast v různých společných bojích 
a četné příbuzenské svazky. Sňat-
kovou politikou byli čeští panovníci 
z rodu Přemyslovců svázáni také s 
vládnoucími rody Arpádovců v Uh-
rách, Piastovců v Polsku a mnohými 
jinými.
Docházelo k zakládání nových měst 
jako obchodních a řemeslných středi-
sek s městskými právy, s cechy. Velký 
rozvoj nastal u staveb hradů, paláců 
a klášterů. Rytířství a dvorský život 
zažíval rozkvět, což vedlo k rozmachu 
kultury vyšších vrstev a literatury.
Pod heslem záchrany svatých míst 
v Palestině z rukou nevěřících byly po-
řádány křížové výpravy (v sedmi taže-
ních) v období mezi lety 1096 – 1254. 
V první polovině 13. století čelily země 
východní a střední Evropy mongol-
ským („tatarským“) vpádům.

 Irena Ochrymčuková
 Muzeum Brněnska

Je usměvavý, vyrovnaný a vypadá 
šťastně. V občance má datum narození 
2. října, ale 2 .února 1983 se podruhé 
narodil. Stal se prvním pacientem u 
nás, kterému byla tehdy kvůli obřímu 
nádoru na játrech  na II.  chirurgické 
klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny 
v Brně provedena transplantace jater  
týmem chirurgů pod vedením profe-
sora Vladimíra Kořístka.
Na onen únorový den si Josef Mynář 
pamatuje přesně.
„Když mi zazvonil telefon, měl jsem 
doma mladšího syna, abych nebyl sám. 
Člověk přece jen tou myšlenkou na 
operaci žije pořád. Kluka jsem zavedl 
k sestře a nechal vzkaz manželce, že 
syn je u sestry a já pod kudlou. V sanit-
ce jsem pak jel s pacientem, který mi 

cestou říkal, že jeho švagr při operaci 
jater zemřel. Povídal mi to třikrát, na-
posledy u brány nemocnice,“ vypráví 
Mynář. 

Zleva prof.MUDr. Vladimír Kořístek,DrSc 
a Josef Mynář 

„Byl nádherný den, jasno, bez sněhu, 
svítilo slunce…Měl jsem strach, to je 
pochopitelné, ale pak jsem byl najed-
nou jako v delíriu – všechno bylo ja-
koby z povzdálí, jako v obrovské hale,“ 
popisuje Mynář poslední chvíle před 
operací. 
Pak už břímě veškeré odpovědnosti 
padlo na tým chirurgů pod vedením 
profesora Kořístka. „Operace nebyla 
v tehdejším ČSSR ani v socialistickém 
táboře vyzkoušena. Ministr zdravot-
nictví mi napřed nechtěl transplanta-
ci povolit…  Pak ji povolil s tím, že  se 
jedná o pokus na člověku. To byla for-
mulace, ze které mně běhal mráz po 
zádech! “ vzpomíná Kořístek.  
Jak si vůbec představit průkopnickou 
transplantaci ?

Univerzita volného času nabízí přednáškový cyklus 
„Klášter Porta coeli”

Příběh měsíce

Tišnovák Josef Mynář žije 30 let s transplantovanými játry
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Příběh měsíce

Chirurgové si ji „ trénovali“  na prasatech. 
„Jejich játra jsou anatomicky a fyziolo-
gicky velmi podobná. Transplantaci na 
nich jsme za několik roků měli vyřeše-
nou prakticky po všech stránkách,“ do-
dává dnes   šestaosmdesátiletý chirurg.„ 
Probuzení je  silný zážitek. Než jsem si za-
čal uvědomovat, kde jsem, začal jsem ze 
sebe strhávat hadičky. Sestřička mě hned 
zarazila a jestli prý budu pokračovat, tak 
mi přiváže ruce. To mě definitivně pro-
bralo,“ popisuje Mynář chvíle, kdy si na-
plno uvědomil, že se podruhé narodil.  
„Nedá se to popsat, nevěřím, že ani bás-
ník by to dokázal přenést na papír, vyjád-
řit ten neuvěřitelný pocit… Máte pocit, že 
vám srdíčko vyskočí s těla, “ říká s doje-
tím Mynář. 

„Dělali jsme  vše pro to, abychom paci-
entovi prodloužili život. Bez transplan-
tace by neměl šanci,“ shrnuje skromně 
profesor Kořístek příběh první úspěš-
né transplantace jater u nás. 

Od r. 1984 se transplantace jater 
provádí v Centru kardiovaskulár-
ní a transplantační chirurgie Brno. 
Do konce roku 2012 jich bylo provedeno 
451, jen v loňském roce 31.
První  úspěšná transplantace jater 
byla provedena v r. 1967 v Denveru 
v USA profesorem Thomasem Starzlem 
a v Evropě v r. 1968 profesorem Calnem 
v Cambridgi.
Dnes 67letý Josef Mynář těšící se 
dobrému zdraví patří k nejdéle žijícím 
pacientům po transplantaci jater 
v Evropě. 

 Zdeňka Kárná

Zájmová sdružení

Kačeři táhnou 
na Tišnov!
Každý Tišnovák ví, že v kruzích mine-
ralogů je Tišnov jedno z nejvyhlášeněj-
ších míst. Už málokdo však ví, že stejně 
dobrou pověst má naše město i ve zcela 
jiné komunitě – mezi vyznavači turis-
tické hry, tzv. geocachingu. Možná jste 
to této aktivitě již něco slyšeli. 
Prakticky jde o to, že na internetových 
stránkách www.geocaching.com jsou 
zveřejněny souřadnice tzv. „keší“, které 
pak příznivci této hry pomocí navigač-

ního systému hledají. Na této hře si kaž-
dý najde něco zajímavého. Ať už hledáte 
tipy na procházky s malými dětmi, či 
opravdové adrenalinové dobrodružství. 
Dle libosti si vyberete krátkou procház-
ku po svém městě, náročnou výpravu 
na jižní pól či na Sibiř. Ať už vás zajímá 
příroda, historie, tajemná zákoutí měst 
nebo třeba rádi luštíte ty nejsložitější 
hlavolamy či prostě jen rádi soutěžíte 
a porovnáváte se s ostatními – každému 
má geocaching co nabídnout. Hustota 
keší je dnes po celém světě taková, že 
prakticky každá významnější památka 
již má svou keš a tak se nelze divit, že geo-
kačeři (jak si hráči sami říkají; jedná se 
o počeštěný anglický termín „geoca-
cher“) používají seznamy keší místo 
turistického průvodce. Kupříkladu při 
dovolené na Krétě mě geocaching dove-
dl na fascinující místa, o kterých bych se 
normálně vůbec nedozvěděl. Když ne-
budeme chodit tak daleko a zůstaneme 
v Tišnově – kdo z Tišnováků například 
ví, že pouhých pár kilometrů od našeho 
města je opravdový prales?
Velkou výhodou této hry je, že keše ne-
vznikají centrálně či plánovitě. Naopak, 
vytvářejí je sami hráči této hry. Tedy lidé, 
kteří opravdu znají lokalitu ve které žijí 
a chtějí upozornit na něco zajímavého, 
ať už se jedná o vyhlášenou památku 
(u nás třeba Porta Coeli), nebo naopak 
o zapomenuté místo (např. Štola na Mars).  
A právě keše, které vytvářejí v Tišnově 
a okolí tišnovští kačeři přivádějí do na-
šeho města tisíce lidí ročně. Není divu–
vždyť seznamu oblíbenosti tvůrců keší 
v ČR drží dvě první místa kačeři z Prahy, 
hned třetí je však Berx.CZ z Tišnova. Že 
jste si jich nikdy nevšimli? Na rozdíl od 
mineralogů totiž nejsou tak vidět – při-
jíždějí rozptýlení během celého roku 
a navíc se snaží vypadat nenápadně. 
Tišnovští „kačeři“, sdružení v neformál-

Poděkování
RC Studánka o.s. děkuje všem aktiv-
ním rodičům, kteří se podílejí na za-
jištění provozu a na vedení kroužků. 
V novém roce také děkuje všem posky-
tovatelům dotací a sponzorům.

Rodinné centrum Studánka

Tišnovské geopivko

Informace o Dni 
otevřených dveří
V sobotu 12. 1. 2013 odpoledne pro-
běhl v Rodinném centru Studánka o.s. 
Den otevřených dveří. Veřejnost měla 
možnost shlédnout naše nové prostory 
na Riegrově ulici č.p. 318, kde budeme 
nabízet prorodinné aktivity. A to pro 
budoucí rodiče, rodiče s dětmi nebo 
pro rodiče samotné. Návštěvníci měli 
rovněž možnost nahlédnout do našich 
kronik a prohlédnout si výstavu fo-
tografií z minulé i současné činnosti 
našeho občanského sdružení. Pro děti 
byly připravené dílničky, kde si moh-
ly vyrobit a vymalovat papírového 
ptáčka, kterého máme v našem logu. 
Také jim brněnské divadlo Na Stromě 
zahrálo hrané představení s názvem 
Tři prasátka. Velmi nás potěšila velká 
návštěvnost.

Informace 
o provozu v době 
jarních prázdnin
RC Studánka oznamuje, že ve dnech 
jarních prázdnin (11. 2.–15. 2.) bude 
otevřena pouze Volná herna a to od 900 
do 1200. Kroužky pro rodiče s dětmi 
nebudou!!! Odborné kurzy a přípravy 
jsou beze změny.
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Fytoterapie – 
léčivá síla 
rostlin
Doba, ve které žijeme je velmi hektická 
a  skrývá v sobě  velké nebezpečí po-
vrchnosti. Média nám přináší den co 
den velké množství nových informací 
přímo do domu. My to v mnoha přípa-
dech „konzumujeme“, aniž zkoumáme 
souvislosti. Vystavujeme se nebezpe-

čí, že se staneme jen „dobře informo-
vanými lidmi“, kteří hodně vědí, ale to 
je všechno. Chybějí-li nám souvislosti, 
naše vědomosti nám vyvolávají zma-
tek. 
Člověk je bytost duchovní, duševní 
a tělesná. Pokud onemocní jakoukoliv 
nemocí, onemocněl celý člověk. To je 
pohled  fytoterapie, která se zabývá 
léčbou a prevencí nemocí.
Léčení bylinami je převážně věcí zku-
šenosti. Ani Paracelsus, ani Hippokra-
tes nebo Avicena se nestyděli oboha-
covat své vědění zkušenostmi starých 
žen, ovčáků a jiných prostých lidí.
 Je však třeba postupovat s rozmys-
lem, protože proud lidového vědění 
nese s sebou občas i neužitečné. A ne-
zapomínat na hlavní zásadu nestora 
fytoterapie Sebastiána Kneippa: „Vše-
ho s mírou a dobrého pomálu!“
Ještě jedna okolnost je při léčení rost-
linami závažná: Nikdy nemůžeme 
s absolutní jistotou říci, která chemic-
ká složka rostliny působí v tom kterém 
konkrétním případě léčivě. To, co se 
nám může – pro nedostatek hlubšího 
vědění – jevit jako nepotřebný balast, 
může být právě neobyčejně důležité. 
Proto bylinné komplexní léky mají da-
leko větší cenu, než čisté složky, z rost-
liny izolované a v poslední době navíc 
v mnoha případech uměle vyráběné.
Fytoterapie (z řeckých slov fyton, 
„rostlina“, a therapeuein, „pečovat, 
léčit“) dříve označována jako bylinář-
ství, je využití léčivé síly rostlin.
Využívání rostlin v lékařství je patrně 
stejně staré jako lidstvo samo, léčivé 
rostliny provázejí člověka v průběhu 
celé etapy jeho historického vývoje 
a byliny byly vlastně prvními léky, se 
kterými se člověk setkal. Již od sta-
rověku patřily mezi nejdostupnější 
a mnohdy jediné léčebné prostředky. 
Až do konce středověku byla léčba by-
linami plně využívána jak „oficiální” 
medicínou, tak lidovým léčitelstvím. 
Jejich výběr a způsob použití vycházel 
zpočátku především z náhodných nebo 
intuitivních poznatků. Do 18. století 
bylo bylinářství obvyklou formou léč-
by. Následný rozmach chemie a výro-
ba syntetických léčiv vytlačily bylinky 
a jejich používání do ústraní. Postupně 
se však lidé začínají vracet k léčivým 
bylinám a během posledních dvaceti 
let zájem o bylinářství opět vzrůstá. 
Stále více lidí má totiž pochyby o roz-
sahu užívání syntetických léků a také 
o jejich vedlejších účincích, někdy alar-
mujících. Zjevně bezpečnější přístup 
léčby pomocí bylinek také odpovídá 
zájmu o ekologii a přirozené léčebné 
prostředky, který roste po celém světě. 
Světová zdravotnická organizace od-

Zdraví

ním spolku „Tišnovské geopivko“ společ-
ně se svou mládežnickou organizací „Tiš-
novská geokofola“ uspořádali v prosinci 
a lednu hned sérii eventů, která opět při-
lákala stovky návštěvníků. V celkem pěti 
akcích jsme našim přátelům z celé ČR 
postupně ukázali vybrané zajímavosti 
Tišnova a okolí. Začali jsme prohlídkou 
bunkrů v Kuřimi, přes Čebín, Štolu88 
na Trnci a tišnovskou rozhlednu jsme se 
propracovali až k bonusovému eventu, 
který se uskutečnil 12. 1. 2013 v Podho-
rácké restauraci. Zcela zaplněná restau-
race potvrdila, že nejen tišnovské kešky, 
ale i naše eventy patří k těm nejvyhle-
dávanějším. Díky podpoře MěÚ Tišnov 
a dalších sponzorů jsme mohli pro účast-
níky připravit bohatou tombolu. A na-
opak, dražba keše od Berxe.CZ vynesla 
vcelku zajímavou finanční částku, kterou 
jsme věnovali tišnovskému středisku Ju-
náka. 

Chcete-li se o této zajímavé hře dozvědět 
více, doporučuji začít na internetových 
stránkách www.geopivko.cz, odkud se 
dostanete nejen na stránky vlastní turi-
stické hry, ale i na stránky Tišnovského 
geopivka a Tišnovské geokofoly.
A na závěr ještě „oficiální definice kače-
ra“ ze serveru Necyklopedie:
Kačera v terénu poznáme jednoduše. 
Snaží se být strašně nenápadný, takže 
je hned na první pohled poznat, o koho 
jde. Základní znak společný pro všech-
ny kačery je, že něco hledá. Prohlíží si či 
ohmatává nezajímavá místa, která jsou 
často odporná, pošpiněná od ptáků či 
slouží jako odpadkový koš. Když potká-
me v lese někoho, kdo si prohlíží škaredý 
pařez, je to zaručeně kačer. 
Většina v ruce drží GPS, kterou se před 
okoloprocházejícími snaží schovat. Buď 
jej strčí do kapsy nebo s ním jednoduše 
začne volat. Sice si lidé okolo ťukají na 
čelo, z čeho to volá, ale kačer si myslí, že 
je nenápadný. 
 Jakub Greguš

Beseda o Africe
V pátek 25. 1. se konalo v domě 
s pečovatelskou službou povídání o 
Zambii. Přednášet o svých zážitcích 
z Afriky přišel Jaroslav Začal, student 
Mendelovy univerzity v Brně. V rámci 
svého studia se zúčastnil projektu, 
jehož smyslem je naučit Afričany 
vyrábět nábytek, zejména židle. O 
besedu byl ze strany seniorů značný 
zájem – knihovna DPS se zcela zaplnila. 
Jaroslav Začal se podělil o svoje 
poznatky i veselé příhody, doplněné 
krásnými fotografiemi. Zajímavé 
povídání skončilo živou diskusí. Ti, 
kdo přišli, se dověděli nejen spoustu 
nových informací, ale docela dobře se 
i pobavili.

 Jana Wildová
 Centrum sociálních služeb
 foto: Jaroslav Začal

Centrum sociálních služeb



02/2013 17

Příroda

haduje, že je bylinářství na celém svě-
tě praktikováno třikrát až čtyřikrát 
častěji než klasická medicína. Bezpo-
čet lidí začíná používat na drobné ob-
tíže a méně závažná onemocnění, jako 
je např. rýma či chřipka, bylinné léky, 
a dokonce už i někteří klasičtí lékaři se 
ve velké míře spoléhají na léky z bylin. 
Navíc stále narůstá počet odborných 
fytoteapeutů, kteří léčí většinu nemo-
cí svých pacientů pomocí rostlinných 
produktů.

Je dobré si zapamatovat: staří, vážení 
lékaři neznali moderní medikamenty, 
ani mnohé léčivé rostliny. Používali 
jen několik tuctů léčivých prostřed-
ků, vesměs rostlinného původu a to 
s úspěchem.  A národy ve svém zákla-
dě byly mnohem zdravější  než dnešní 
generace.
 Jiří A. Pleskač

do lesotundry a tajgy. Brkoslavi hnízdí 
na stromech a budují si poměrně velká 
a masívní hnízda 4 až 5 m vysoko. 
Hnízdo staví jako pevnou stavbu 
z větviček, lišejníků a mechů a vnitřní 
dutina hnízda je vystlaná sobími chlupy. 
Na 4 až 5 vejcích sedí jen samička 
a sameček jí přináší na hnízdo potravu. 
Pár hnízdí v červnu a v červenci, tedy 
v době vrcholícího severského léta. 
Brkoslavi krmí svá mláďata 14 dnů 
a v té době pochytají velké množství 
hmyzu, zvláště komárů. V ostatním 
období roku se živí převážně plody 
a různými semeny a přináší přírodě 
užitek tím, že svým trusem semena 
roznášejí a rozšiřují tak různé druhy 
rostlin. 

Na zimovištích ve střední Evropě jsou 
nejčastější potravou plody jeřabin.

 Bohumil Kabeš
 foto Bohumil Kabeš

Brkoslav 
severní – vzácný 
host z dalekého 
severu
V polovině ledna mohli obyvatelé Tiš-
nova a okolí sledovat početná hejna 
rychle poletujících ptáků. Hejna v po-
čtu 20 – 40 jedinců sedala na stromy se 
zbytky plodů, hlavně na jeřabiny. Ptáci 
o velikosti špačka s hustým nadýcha-
ným peřím, krátkým, žlutě zakonče-
ným ocasem a nápadnou chocholkou 
na hlavě jsou vzácní hosté ze severních 
oblastí Evropy brkoslavi severní. 
Je – li na severu příliš tuhá zima, 
táhnou brkoslavové k jihu a v různě 
velkých hejnech se někdy dostanou 
až do střední Evropy. Těmto ptákům 
se odborně říká ptáci invazní, to 
znamená, že se objevují v různých 
lokalitách, např. letos v lednu v našem 
městě a okolí zhruba každých 5 – 10 
let. V této době je můžeme pozorovat 
jako coby hosty. Některá hejna 
brkoslavů jsou plachá, jiná jsou tak 
nebojácná, že je můžeme pozorovat 
na vzdálenost několika metrů. Příčina 
těchto invazních tahů není dosud 
dostatečně objasněna. Na jaře se ptáci 
vracejí na sever do rodných hnízdišť, 

Medové 
království – 
tvorba medu
O medu bylo již mnoho napsáno, a proto 
si dnes povíme stručně, jak med vzni-
ká. Mnozí si myslí, že tvorba medu vče-
lou medonosnou Apis mellifera je jed-
noduchý proces. Donést, uložit a včelař 
odebrat. Jak je to tedy doopravdy?
Všechny včelí produkty vznikají ko-
ordinovanou činností celého včelstva. 
Konkrétně vznik medu je velmi složitý 
proces, jedna včela nemůže z nasátého 
nektaru či medovice sama med vytvo-
řit. Tím se liší včelí produkty například 
od mléka krávy, které je produktem 
mléčné žlázy a plně ovládané samot-
ným jedincem bez účasti ostatních čle-
nů stáda. 
Včelí dělnice–létavky, posbírají nektar 
či medovici, vrátí se do úlu a sladinu 
z medného váčku předají úlovým vče-
lám. Tím jejich úkol končí. Cesta do-
nesené sladiny k medu tím ale naopak 
sotva začíná. Úlové včely přejímají do-

nesenou sladinu k dalšímu zpracování. 
Nasbírané suroviny prodělávají nutné 
chemické a fyzikální změny v podobě 
předtrávení a konzervace. Donesená 
sladina se stává součástí potravního 
řetězce a je spolknuta a znovu předá-
vána dál ještě několikrát, než může 
být jako řídký med uložen do buň-
ky plástu. Avšak to už se v ní naplno 
rozběhl složitý chemicko - fyzikální 
proces. Obohacená sladina o látky po-
cházející ze žláz úlových včel – dělnic. 
Enzymy štěpící cukry, aminokyseliny 
a další látky ve stopovém množství – 
tuky, vitamíny. Jsou to biochemické 
změny. Štěpení disacharidů a vyšších 
cukrů na monosacharidy a nižší cukry. 
V poslední řadě fyzikální změny–za-
huštěním odpařením přebytků vody. 
Proces zahuštění je nutný k vytvoření 
vysokého osmotického tlaku (fyziolo-
gického sucha) v medu tak, aby bylo 
zabráněno množení mikroorganismů. 
Poté je med konzervován na neome-
zeně dlouhou dobu a včely takto zpra-
covaný med zavíčkují, aby k medu ne-
mohl vzduch. Vytvoří takovou jakousi 
konzervu pro budoucí období. Med je 
hotov, je zralý, použitelný v době ne-
dostatku potravy. Proces zpracování 

medu bych přirovnal k chemické firmě 
na bázi ekologického zpracování vý-
chozích surovin a následná konzerva-
ce výsledného produktu.
Jedno včelstvo na svém vrcholu čítá 
60–80 tisíc dělnic. Přestože proces 
tvorby medu je velmi složitý, může 
včelstvo díky vysokému počtu dělnic 
nasbírat denně při běžné snůšce 1–3 kg 
nektaru či medovice, při vysoké snůšce 
306 kg.

Vezme si tedy ze včel příklad. Med za-
víčkují a tak také i my při použití medu 
sklenici dobře uzavřeme uzávěrem, 
aby do medu nevnikala vlhkost a nena-
bíral pachy z okolí, nebyl znehodnocen. 
Včelám prospívá květový med, je leh-
ce stravitelný a bez problémů na něm 
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a Kyjov, Vir a Oslavany a Pag se Slav-
kovem. Nejedná se o podnikatelskou 
činnost, ale o navazování nových přá-
telství a poznávání odlišné kultury. 
Konzulát v Brně má své opodstatnění 
i pro Chorvaty žijící v Česku. Na území 
Jihomoravského kraje žije jejich nejpo-
četnější menšina a díky brněnskému 
konzulátu již nebudou muset cestovat 
do Prahy..
Myšlenka na propojení Zadarské župy 
a Jihomoravského kraje vznikla  krátce 
po vstupu České republiky do Evrop-
ské unie a první reálné obrysy začala 
získávat v roce 2006.

 red

V Brně zahájil 
svou činnost 
Chorvatský 
konzulát
Od 17. ledna funguje v Brně na Pur-
kyňově 45  Chorvatský konzulát. 
Pod jurisdikci konzulátu patří 6 kra-
jů - pět moravských a Vysočina. Jeho 
činnost umožní spolupráci mezi kraji 
a Chorvatskem, podpoří turistický 
ruch a umožní rozvoj hospodářské 
spolupráce. Do funkce honorárního 
konzula byl  jmenován podnikatel 
a člen představenstva Regionální hos-
podářské komory Brno Ivo Nešpor.
Konzulát se zasadí o znovu zprovoz-
nění letecké linky Brno - Zadar. Linka 
fungovala roku 2010, ale kvůli ekono-
mické krizi byla zrušena. Podle Nešpo-
ra je pro Brno dobré znovu ji otevřít: 
„Vždyť právě z moravských krajů jezdí 
na Dalmácii nejvíce turistů.“ 
Činnost konzulátu bude podporovat 
již existující spolupráci mezi spřátele-
nými městy jako jsou Biograd na Moru 

včelstvo přezimuje. Medovicový med 
je těžko stravitelný a včelstvo v zim-
ním období strádá.    
Konzumace medu může pomoci při 
celé řadě nemocí, chronické únavě, 
alergiích, kožních problémech a mno-
ho dalších. Mnohým nemocem je lépe 
předcházet, než je léčit. V domácí lé-
kárně med má místo právě hlavně 
v prevenci. Jako preventivní denní 
dávka se doporučuje jedna lžíce medu. 
Med a cukrovka.
Onemocnění Diabetes mellitus, je one-
mocnění, které postihuje čím dál více 
naší populace. Cukrovka je metabolic-
ká porucha, ovlivňuje tedy celkovou 
přeměnu látek v lidském těle. Existují 
dva typy cukrovky. Častá je otázka, 
zda se může při cukrovce jíst med. Při 
těžším stupni onemocnění, kdy je čas-
to zcela zakázána konzumace cukru, 
se nesmí užívat ani med. Pokud paci-
ent trpí jen lehčí formou onemocnění 
a vystačí s dietou nebo menšími dáv-
kami léků, může jíst med, ale musí o 
to snížit příjem jiných cukrů a škrobů. 
V tom případě je lepší dát přednost 
medu akátovému, který obsahuje více 
fruktózy, před oblíbeným medem řep-
kovým, kde je více glukózy a cukrov-
kářům nesvědčící.
 Josef  Permedla

Zbavte se po 
Vánocích 
starého elektra 
a vyhrajte
Dostali jste pod vánoční stromeček no-
vou elektroniku? Dali jste ji svým blíz-
kým? Nezapomeňte se pak ekologicky 
zbavit starých spotřebičů, které už nebu-
dete potřebovat. Můžete díky nim vyhrát 
tablet Samsung a další zajímavé ceny.
Stále totiž probíhá soutěž Sbírej a vyhraj!, 
kterou jsme pro vás připravili ve spolu-
práci s Jihomoravským krajem a nezisko-
vou organizací ASEKOL. Zapojit se může-
te ihned, od okamžiku, kdy si vytisknete 
soutěžní leták z webových stránek města 
(v aktualitách komunálních služeb) nebo 
ze stránek www.asekol.cz. Leták obdrží-
te také od obsluhy sběrného dvora. Pak 
už jen stačí odnést staré elektrospotře-
biče na sběrný dvůr, kde obdržíte razít-
ko za každý jeden spotřebič. Jakmile jich 
budete mít pět, vyplňte kontaktní údaje 
a leták odešlete na PO BOX 75, 46 003 
Liberec 3. Tisk letáků není omezen, na-
opak, čím více donesete elektra a odešle-
te orazítkovaných letáků, tím větší šanci 
máte na výhru!
Šance se ještě zvyšuje, když se pustíte do 
povánočního úklidu, prohledáte půdy, 
sklepy a šuplíky, a vyhodíte všechno elek-
tro, které už nebudete nikdy potřebovat 
nebo které vám nahradí nové. Čas sbírat 
a vyhrát máte až do konce února, kdy se 
budou losovat vítězové za celý kraj, prv-
ní místo bude oceněno zbrusu novým 
tabletem od společnosti Samsung, hod-
notné spotřebiče obdrží i vylosovaní na 
2. – 5. místě.
Přesná pravidla jsou uvedena na webo-
vých stránkách www.asekol.cz, v sekci 
Sbírej a vyhraj!
 Ing. Václav Drhlík

Užitečné kontakty
Základní školy:
ZŠ nám. 28. října 1708, 666 01 
Tišnov
Tel.: 549 415 629
e-mail: sekretariat@tisnov-zs28.cz
www.tisnv-zs28.cz

ZŠ Smíškova, Smíškova 840, 666 01 
Tišnov
Tel.: 549 415 163
e-mail: zssmiskova@zssmiskova.cz
www.zssmiskova.cz

Mateřské školy:
MŠ Sluníčko, Na Rybníčku 1700
666 01 Tišnov
Tel.:549 415 256
e-mail: slunicko.ms@volny.cz

MŠ Květnická, Květnická 1684
666 01 Tišnov
Tel.: 549 410 731
e-mail: mskvetnicka@volny.cz

MŠ Horova, Horova 960
666 03 Tišnov
Tel.: 549 415 666
e-mail: horova.ms@seznam.cz

MŠ Humpolka, U Humpolky 1686
666 01 Tišnov
Tel.: 549 410 382
e-mail: mshumpolka@volny.cz

Společenské organizace
Městské kulturní středisko
Mlýnská 152, 666 01 Tišnov
Tel.: 549 410 082
e-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz
www.mekstisnov.cz

Muzeum města Tišnova – Müllerův 
dům
Jungmannova 80, 666 01 Tišnov
Tel.: 549 212 550

Jamborova galerie
Brněnská 475, 666 01 Tišnov
Tel.: 549 410 211

Kino Svratka
Brněnská 152, 666 01 Tišnov
Tel.: 549 410 046

Městská knihovna Tišnov
Brněnská 475, 666 01 Tišnov
Tel.: 549 121 001-5
e-mail: mktisnov@seznam.cz
www.tisnov.cz/knihovna

Různé
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Střední a umělecké školy
Gymnázium Tišnov
Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov
Tel.: 549 410 402 (kancelář)
e-mail: skola@gym-tisnov.cz 
www. gym-tisnov.cz

Střední škola a Základní škola 
Tišnov      
nám. Míru 22, 666 25 Tišnov
Tel.: 549 410 076, 549 410  077
e-mail: reditel@soutisnov.cz
www.soutisnov.cz

Základní umělecká škola Tišnov
Dvořáčkova 316, 666 01 Tišnov
Tel.: 549 410 655
e-mail: zus@zustisnov.cz
www.zustisnov.cz

Společenská a zdravotnická centra
Centrum sociálních služeb Tišnov, 
Králova 1742, 666 19 Tišnov
Tel.: 549 410 301, info@css.tisnov.cz

RC Studánka o.s. 
Riegrova 318, Tišnov 666 01
Tel.:  777 706 721
www.studanka-tisnov.cz
e-mail: studanka@atlas.cz

Předškolka Ptáčata
PhDr. Libuše Beranová
manažerka předškolky
tel.:777 706 722
e-mail: liba.beranova@tiscali.cz

Dům dětí a mládeže Tišnov
Riegrova 312, 666 01 Tišnov
Tel.: 549 410 118
e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz
www.ddm-tisnov.cz

Dětský domov, Tišnov
Purkyňova 1685, 666  01 Tišnov
Tel.: 549 410 200
e-mail: dd.tisnov@bo.orgam.cz
www.ddtisnov.ic.cz

Nemocnice Tišnov
Prukyňova 279, 666 13 Tišnov
Tel.: 549 410 500
e-mail: Info@nemtisnov.cz
www.nemtisnov.cz

Oblastní charita Tišnov
Ráboňova 116, 666 01 Tišnov
Tel.: 534 008 133
e-mail: tisnov@charita.cz
www.tisnov.charita.cz

Persefona je občanské sdružení po-
skytující odborné sociální, právní 
a psychologické poradenství obětem 
domácího násilí, sexuálního násilí 
a znásilnění. Jsme tu také pro ty, kte-
ří se obětem uvedeného příkoří snaží 
pomoci.
Naše služby poskytujeme v Tišnově 
dva dny v měsíci, kdy kromě již za-
vedeného druhého pondělí v měsíci 
v době od 14:00 do 18:00 hodin, probí-
há nyní poradenství také každou čtvr-
tou středu v měsíci v době od 9:00 do 
13:00 hodin v Rodinném centru Stu-
dánka, Riegrova 318.
V prvním pololetí roku 2013 jsou to 
tyto termíny:
27. 2., 11. 3. a 27. 3., 8. 4. a 24. 4., 13. 5. a 
22. 5., 10. 6. a 26. 6.

První konzultace s klientem probíhá 
s terénní sociální pracovnicí, která 
v případě potřeby zprostředkuje další 
konzultaci klienta s právničkou nebo 
psycholožkou Persefony o.s.
Na konzultaci v uvedených termínech 
je možné přijít bez objednání, ale 
jistější je se telefonicky objednat na 
mobilní lince 737 834 345 nebo na 
pevné lince 545 245 996 v pracovní 
dny v čase 9 – 17 hod.
Kontakty:
sídlo organizace: Persefona o. s.
Jiráskova 8, 602 00 Brno
Mobilní linka: 737 834 345
pevná linka: 545 245 996
E-mail: domacinasili@persefona.cz
www.persefona.cz

Nejen výtěžek, ale i počet koledníků 
překonali loňský rekord.
V prvních dvou týdnech měsíce ledna 
probíhala tradiční tříkrálová sbírka, 
v pořadí již třináctá. V současné době 
jsou spočítány všechny pokladničky 
a je znám konečný výtěžek. Za 
oblastní charitu Tišnov se na realiza-
ci sbírky podílelo téměř 1000 koled-
níků a asistentů, což je více než loni. 
Také výtěžek překonal loňský re-
kord, podařilo se vykoledovat celkem 
1 097 203 Kč.  Podrobnější informace o vý-
těžcích za jednotlivé obce pak najdete na 
www.tisnov.charita.cz. 
Výtěžek ze sbírky bude opět využit na 
zajištění provozu a dalšího rozvoje slu-
žeb Oblastní charity Tišnov, které jsou 
každým rokem stále více vyžadová-
ny širokou veřejností. Vzhledem však 
k nepříznivým informacím o sníženém 
objemu finančních prostředků pro so-
ciální oblast může být výtěžek Tříkrá-
lové sbírky i záchranou některých na-
šich charitních služeb.
Milí koledníci, vážení asistenti Tří-
králové sbírky,
přijměte mé veliké poděkování za Vaši 
pomoc, spolupráci a podporu při orga-
nizování letošní, již třinácté Tříkrálové 
sbírky. 
Velice si cením, že jste nezištně věnova-
li svůj volný čas a podpořili naše spo-
lečné charitní dílo.

Díky Vám tak celkový výtěžek v roce 
2013 překonal ten loňský a my tak mů-
žeme opět pomoci dalším lidem v nou-
zi.
Přeji Vám příjemný a požehnaný rok 
2013.
 Marcela Dvořáková
 ředitelka Oblastní charity Tišnov

Oběti domácího násilí

Tříkrálová sbírka ve znamení třináctky 

 kresba: Eliška Špačková

Charita
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Dne 21. ledna uplynul 
již šestý smutný rok, 
co nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček pan 
JOZEF BOHUŠ. Za tichou 
vzpomínku na dobrého 
člověka děkují a s láskou 
vzpomínají manželka a 
dcery s rodinami.

Dne 18. února uplyne 5 
let od chvíle, kdy nás
opustil pan KAREL 
KALIVODA. Vzpomíná 
manželka, dcera a syn 
s rodinami.

Dne 18. 2. 2013 by 
oslavila krásné kulatiny 
90 let paní LIBUŠE 
KONEČNÍKOVÁ z 
Tišnova. Bohužel již 
není mezi námi. Kdo 
jste ji znali věnujte jí 
vzpomínku. Dcera, 
zeť, dvě vnučky a dva 
pravnuci.

Najednou už tu není, nedal nám 
sbohem ani žádné rozloučení. 
Odešel náhle, nikdo to neče-
kal, osud tak chtěl, proč jen to 
uspěchal? Zapalme svíce, kdož 
jsme ho milovali. Vzpomeňme 
na hezké chvíle, jež jsme s ním 
prožívali.
Dne 15. 2. 2013 uplynul rok 
plný bolesti a smutku, kdy

nás navždy opustil pan JIŘÍ PROCHÁZKA.
S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

24. 2. 2013 vzpomeneme sté 
výročí narození
naší milované maminky paní 
AMALIE  SVOBODOVÉ,
která nás před 15. lety opusti-
la. Všem, co s námi
vzpomenou děkují dcery 
Hana, Marta a Miroslava
s rodinami.

24. 2. 2013 vzpomeneme sté 
výročí narození
naší milované maminky paní 
AMALIE  SVOBODOVÉ,
která nás před 15. lety opusti-
la. Všem, co s námi
vzpomenou děkují dcery 
Hana, Marta a Miroslava
s rodinami.

PoděkováníVzpomínky

Poděkování panu páteru Rychlému za 
slova útěchy a podporu, taktéž hasič-
skému sboru Tišnov a všem, kteří se 
zúčastnili pohřbu našeho syna JOSEFA 
ŠPAČKA. Děkujeme též za květinové 
dary.
Rodina Špačkova.

Za posledních dvacet let se podmínky 
pro provozování sportovních akti-
vit v Tišnově změnily zcela zásadním 
způsobem. Všechna venkovní hřiště 
při školách i Sokolu byla rekonstruo-
vána a dostala nový umělý povrch, na 
krásný trávník si už zvykli fotbalis-
té, velkou proměnou prošel tenisový 
areál, vyrostla nová sportovní hala při 
ZŠ Smíškova, hala SSK získala novou 
podlahu a změnila se i tělocvična při 
ZŠ nám. 28. října. Výčet je to opravdu 
bohatý a zahrnuje přitom jen to pod-
statné. Všechny tyto pozitivní změny 
však mají jeden spojující prvek – každá 
proběhla s významnou finanční pomo-
cí města Tišnov.
Nezůstává však jen u pomoci inves-
tičního charakteru. Sportovci si kaž-
dým rokem dle pravidel stanovených 
sportovní komisí a se souhlasem Rady 
či Zastupitelstva města Tišnov roz-
dělují nemalé částky na podporu své 
činnosti. Jedním z nejvýznamnějších 
kritérií je počet mladých sportovců 
v klubu či sdružení. Podpora sporto-
vání mládeže byla už několik let zdů-

razněna také tím, že mládežnickým 
oddílům bylo umožněno sportovat 
v tělocvičnách škol bezplatně. Para-
doxně to však způsobilo, že sportov-
ní hala Sdružení sportovních klubů v 
Tišnově (dále jen SSK)  v odpoledních 
hodinách určených právě pro mládež 
zela prázdnotou, zatímco školní tělo-
cvičny byly obsazeny mládeží až do 
pozdních večerních hodin, které by 
bylo možno využít  komerčně pro do-
spělé. Díky pochopení vedení města 
však byla tato nerovnováha  zrušena a 
mládežníci využívají od podzimu 2011 
sportovní halu SSK  díky dotaci města 
ve výši 
107 000  Kč, která pokrývala základní 
provozní náklady těchto hodin v hale, 
také bezplatně.
Postupně však roste také dotace měs-
ta na další provoz sportovních zaříze-
ní SSK. Důvodem je ztráta finančních 
dotací přicházejících léta z ČSTV způ-
sobená mediálně známým bankrotem 
a následným odprodejem Sazky. V loň-
ském  roce vedení  města schválilo mi-

mořádnou dotaci na provoz sportovní 
haly SSK ve výši 290 000 Kč, fotbalis-
tům na provoz a údržbu sportovního 
areálu na Ostrovci ve výši 30 000 Kč 
a podobně tenistům ve výši 90 000 Kč. 
V roce 2013 hodlá vedení města zařa-
dit tyto mimořádné dotace na provoz 
do podobného režimu jako poskytová-
ní dotací na činnost, což by mělo na-
pomoci vedení klubů při tvorbě plánu 
příjmů a výdajů a případných rekon-
strukcí či oprav.
Možná se budou zdát někomu příspěv-
ky města na sport až příliš vysoké. Zisk 
z těchto financí se  totiž nedá přesně 
vyčíslit a  zůstává poněkud skryt. Spo-
čívá hlavně ve smysluplném využití 
volného času dětí a mládeže, pro kte-
ré je rozhodně prospěšnější věnovat 
svou energii sportu než vysedávání 
u televize či počítačových her, nemlu-
vě o dalších jevech, které zde rozebírat 
nehodlám.

 Karel Švábenský
 předseda správní rady SSK Tišnov

Podpora sportu v Tišnově roste

Odešel  jsi, jak si osud přál, však 
v našem
srdci a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 23. února uplyne  16 
smutných let, co nám na-
vždy odešel náš milovaný 
manžel, tatínek , dědeček 
a pradědeček pan ZDENĚK 
LONDIN.
Stále vzpomínají a za 

tichou vzpomínku děkují manželka, dcera a 
syn s rodinou.

Dne 18. 2. uplyne 2. smut-
ný rok, co nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a děde-
ček pan
STANISLAV VOBORNÝ. 
Kdo jste ho měli rádi, 
vzpomeňte s námi. Děku-
je manželka, děti, vnuci.

Dne 26. února uplynou 
2 roky, kdy nás opustil 
milovaný manžel, tatí-
nek a dědeček pan Ing.  
MILOSLAV ZERÁK. Kdo 
jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. Dě-
kují manželka a děti s 
rodinami.



Řádková inzerce

 Ve školním roce 2013/2014 SOU a SOŠ 
SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o. nabízí 
tříleté denní studium v učebních obo-
rech Kuchař-číšník a Kadeřník, čtyřleté 
studium v maturitním oboru  Ekonomi-
ka a podnikání a  oboru Sociální činnost. 
Pro absolventy učebního oboru Kuchař, 
Kuchař-číšník a Číšník otevíráme denní 
a dálkovou formu nástavbového  studia 
Gastronomie. Zájemce z řad absolventů 
oboru Kadeřník upozorňujeme na otevře-
ný studijní obor Vlasová kosmetika, který 
vyučujeme v denní a dálkové formě studia 
a je ukončen maturitní zkouškou.

 Informace na www.zameklomnice.cz, 
info@zameklomnice.cz, tel.: 549 450 115 

 Městské kulturní středisko Tišnov hledá 
zaměstnance na pozici lepič/výlep pla-
kátů v Tišnově a okolí

 Požadavky:
 - ŘP + vlastní auto podmínkou,
 - manuální zručnost, pečlivost,
 - spolehlivost,
 - předchozí zkušenost velkou výhodou.
 Výlep 1x týdně za každého počasí.
 Přihlášky zasílejte do 6. března 2013. 

sekretariat@kulturatisnov.cz
 Bližší informace na tel. 549 410 082 

 Hledám ke koupi RD v Tišnově nebo 
 blízkém okolí. Může být i k opravám, 
 nabídněte prosím. Tel.: 773 962 105

 Nabízím kácení – rizikové kácení
 a redukce vzrostlých stromů.
 Tel.: 733 155 835
 www.vyskoveprace-tisnov.cz

 Koupím dům ve špatném stavu  na
 vesnici v okolí Tišnova. Tel. 731 173 322 

 Prodám novou líheň pro drůbež, 
 2 200 Kč. Tel.: 733 483 672i

 Pronajmu byt 2+1 v Tišnově na ulici 
 Jamborova. Nájem včetně inkasa 
  7500,- Kč  měsíčně. Tel.: 602 773 798 

 Pronajmu byt 1+1 v Tišnově, 2 lodžie,
  komora, sklep, levně. Tel. 604 506 083

 PRONÁJMY  PROSTOR  MěKS
 MěKS nabízí prostory objektu na Mlýn-

ské 152 (velký sál, malý sál, foyer, za-
hrada, kuchyňka aj.) a v Muzeu města 
Tišnova na Jungmannově 80 (stylová ka-
várna, vnitřní terasa) ke krátkodobým 
pronájmům. Různě velké prostory dle 
potřeby, veškeré potřebné zázemí, neru-
šené soukromí.

 Bližší informace na tel. č. 549 410 082 
nebo ucetni@kulturatisnov.cz.

 Koupíme byt 3+1 nebo dům do 1 300 000 
Kč v Tišnově a okolí 10 km. Tel.: 722 829 
207

 Pronájem bytu 2+1 (větší)  v Tišnově, 
nově zrekonstruovaný, v klidné části.

 Tel.: 603 413 590
 Pronajmu byt 1+1 v Tišnově, 2 lodžie,

  komora, sklep, levně. Tel. 604 506 083
 Pronajmu byt 3+1, zařízený, plastová 
okna, nová koupelna. Sídl. Pod Klucani-
nou. Tel. č. 603 164 456,  volejte po 1400 
hod.

 Poradna SCAN - bezplatné (hrazené z 
dotace MPSV a JMK) psychologické po-
radenství a psychoterapie dětem a jejich 
rodičům při potížích na úrovni rodiny, 
při trávení volného času nebo v rámci 
školní docházky.

 Pracovna: náměstí Míru 114, 666 01 
Tišnov

 Telefonické a e-mailové objednávky 
konzultací s psychologem:

 PhDr. Tatjana Bláhová, tel.: 604 923 723
 e-mail: poradna.scan@email.cz
 Mgr. Kateřina Smutná, tel.: 734 333 658
 e-mail: smutna@scan-os.cz

Inzerce
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VITAR, s.r.o. | Železné 113 | 666 01 Tišnov | Česká republika | www.vitar.cz
telefon:  549 121 811

Doplněk stravy

NAKUPUJTE ZA CENY 
PŘÍMO OD VÝROBCE

AKCE
DÁREK při nákupu 
nad 200 Kč 
AKCE platí od 13. do 28. 2. nebo do vyčerpání zásob dárků

Výrobky zakoupíte v prostoru vrátnice výrobního závodu VITAR Tišnov 
(bývalá Limova Tišnov)

Výrobní závod VITAR Tišnov
nabízí vitaminy a další produkty 
ze své výroby

Inzerce
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AKCE 4 + 1 ZDARMA !

Sleva 20 % na všechny  

laminátové podlahy  
 

Platí od 8. 2. do 7. 3. 2013.

BRNO – Ivanovice, Řečkovická 3 (u ul. Hradecká) • Tel.: 517 071 811 • e-mail: info.888@bauhaus.cz
BRNO, Strážní 7 - vchod z ul. Heršpická • Tel.: 538 725 011 • e-mail: info.805@bauhaus.cz 

Tato nabídka platí od 8. 2. do 7. 3. 2013 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

www.bauhaus.cz 

brno



TIŠNOVSKÉ NOVINY 2/2013. Ev. číslo: MK ČR E 10100. Měsíčně vydává Městský úřad v Tišnově, který zpravodaj rozšiřuje ZDARMA do všech domácností města. Řídí redakční 
rada, předseda PhDr. Josef Zacpal. Příspěvky, podněty a inzerci lze podávat v úřední hodiny tajemnici redakční rady paní Šárce Kubátové na Odboru kultury a školství MěÚ, 
Radniční 14, tel. č. 549 439 822, e-mail: sarka.kubatova@tisnov.cz. Grafické zpracování a tisk: REAKCE s.r.o., Ke Klínku 1313, 666 02 Předklášteří, telefon 541 230 732, e-mail: 
reakcesro@reakcesro.cz. Platba fakturou je možná na základě písemné objednávky městskému úřadu, inzerce osobního charakteru (blahopřání, vzpomínky apod. – kromě básní 
a obrázků) je pro občany Tišnova bezplatná. Tišnovské noviny lze zakoupit za jednotnou cenu 5,- Kč. Příští zpravodaj (č. 3/2013) vyjde  4. března 2013 (uzávěrka textů je 18. 2. 
2013 a inzerce je 25. 2. 2013).

 
   

Veškeré služby pro prodávající u nás zdarma ! 
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     Z naší nabídky vybíráme:  
 

 Tradice, jistota, profesionalita již 10 let s vámi. 

Komenského nám. 124, 666 01  Tišnov, budova Komerční banky, Tišnov, 1.patro, 
Tel. / fax: 549 410 321, mobil: 776 077 842, office@komplexnireality.cz 

 

 
Novostavba RD 7+1, Drásov 

 CP 934 m², terasa, venkovní sauna, jezírko,... 
6,600.000 Kč 

 
Pronájem obchodních prostor, Tišnov 

ul.Brněnská , CP 40 m2 ,soc. zařízení,  
7.000,- Kč/ měsíc bez energie 

 
Byt 2+kk v OV, Kuřim, Školní 

CP 59 m², cihla. 3. Patro, 4 sklepy 
1,349.000 Kč 

 
 

 
Prodej bytu 2+1, Tišnov, ul.Jamborova 

 CP 53 m², 1.patro, nový balkón,plast.okna 
999.000,- Kč 

 
Prodej RD 4+1, Doubravník 

CP 606 m2, zahrada 757 m2, po rekonstrukci, 
2,500.000,- Kč 

 
Stavební pozemek, Křížovice 

CP 659 m2, klidné místo 
300.000,- Kč 

 
 

 
Prodej chaty ve Stříteži u Dolní Rožínky 

CP 236 m2 , velikost 2+1, podsklepená 
500.000,- Kč 

 
Stavební pozemek, Kuřimské Jestřabí 

CP 985 m²,IS na pozemku krom kanalizace 

840.000,- Kč 

 
      Stavební pozemek Tišnov 

CP 1446 m2,  klidné místo 
1 450,-Kč/m2 

 
 

 
RD 5+2 Předklášteří, CP 284 m² 

zahrádka, garáž, bazén, venk. krb … 
3,400.000,- Kč 

 

 
Pronájem obchodních prostor, ul.Brněnská                                                

CP 39 m2, volné od 1.2.2013 
9.000,- Kč/ měsíc bez energie 

 
Pronájem bytu 1+1, Lomnice  

CP 46 m2, sklep, zahrada 
4.300,- Kč/ měsíc bez energie 

 

 
 

Inzerce


