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Úvodní slovo starosty
Když jsem 

před časem popi-
soval, co všechno 
očekávám od no-
vého, barevného 
a velkoformáto-
vého ročníku Tiš-
novských novin 
č. XXIII, ani ná-
hodou mne ne-
napadlo, že se 

celý tento projekt začne vyvíjet tak-
řka závratnou rychlostí. To, co se celou 
dobu nepříliš dařilo, tedy oslovovat nové 
přispěvatele z řad občanů města, čle-
nů spolků, studentů a žáků našich škol 
či amatérských fotografů, se najednou 
stalo skutečností. Ukázalo se tak opět, 

že stále platí heslo: „Kdo nic nedělá, nic 
nepokazí“. A já jsem rád, že mám kolem 
sebe spolupracovníky, kteří se  nové prá-
ce nebojí a každý den tak ukazují, že co 
dlouho v Tišnově nešlo, se najednou za-
číná dařit. Tišnovské noviny se tak pře-
devším díky novému aktivnímu přístupu 
jejich tvůrců a právě široké spoluprá-
ci zmíněných subjektů, staly během tří 
letošních čísel opravdovým městským 
zpravodajem. Zpravodajem, ve kterém 
si počte každý, bez rozdílu věku či zá-
lib. Stále však hledáme další nové spolu-
pracovníky, proto neváhejte a podělte se 
s námi o vše, co by mohlo být pro ostat-
ní zajímavé. A co přináší aktuální číslo? 
Informace o třídění odpadu v Tišnově 
za uplynulý rok, článek místostarosty 

Marka Babáka o elektronických aukcích, 
reportáž z velice úspěšného reprezen-
tačního plesu města Tišnova, úsměvný 
zimní příběh Báry Kulhánkové, krátkou 
vzpomínku na výtvarnici a především 
skvělou kamarádku Leonu Střeleckou, 
rozhovory s inspektorem veřejného po-
řádku Miroslavem Kettnerem, výtvarnicí 
Jitkou Kopejtkovou nebo spisovatelkou 
a moderátorkou Halinou Pawlovskou 
a mnoho dalšího. Tak už se nezdržujte 
a začněte listovat dalším číslem Vašich 
Tišnovských novin.

Přeji všem čtenářům pohodové čtení 
a snad již brzy plno jarního slunce!

Jan Schneider

Z kanceláře místostarosty
V březnu je 

to přesně rok, co 
jsme jako měs-
to začali naplno 
využívat výhod 
systému on-line 
výběrových říze-
ní, tzv. elektro-
nických aukcí. 
Již dříve se však 
odpovědní úřed-

níci mohli po dobu cca tří měsíců s jejich 
fungováním seznámit ve zkušební verzi. 
Za rok a čtvrt tak bylo prostřednictvím e-
-aukcí provedeno přibližně padesát vý-
běrových řízení. Za dobu používání aukcí 
byly městu prostřednictvím tohoto sys-
tému ušetřeny cca 4 mil. Kč, což v našich 
poměrech není vůbec malá částka. Hlav-
ní výhoda elektronických aukcí je pro-
to zřejmá. Jedná se o výraznou úsporu 
finančních prostředků města. Nelze sice 
vzhledem ke zcela různým velikostem 
měst a tedy odlišným rozpočtům srov-
návat, ale pro zajímavost např. město Os-
trava, které využívá aukce již tři roky, 
ušetřilo za tuto dobu 170 mil. Kč. Člověku 
se chce jen říct: „A pak že to nejde.“ Kolik 
veřejných prostředků se dalo ušetřit, kdy-
bychom šli všichni podobou cestou…

A v čem vlastně spočívá taková elek-
tronická aukce? Je to ve skutečnosti in-
teraktivní jednání o ceně a ostatních 
dodavatelských podmínkách poptávané-
ho kontraktu s několika potencionálními 
dodavateli najednou s využitím prostře-
dí internetu. Jednoduše to lze popsat ná-
sledovně. Uchazeči o veřejnou zakázku 
v rámci tzv. zadávacího kola, které je ob-
dobné jako zasílání zapečetěných obálek 

s nabídkami, vloží svoje údaje a přede-
vším nacenění svého zboží či služeb 
a ostatní případné podmínky do webové 
aukční síně. Bez použití e-aukcí by v tuto 
chvíli byly vyhodnoceny zaslané nabíd-
ky a podle hodnotících kritérií vybrána 
ta nejlepší. Díky novele zákona o veřej-
ných zakázkách účinné od dubna loňské-
ho roku zpravidla ta nejlevnější, a proto 
pro náš příklad berme cenu jako jediné 
kritérium. Oproti běžným výběrovým ří-
zením je však v uvedeném systému jeden 
zásadní rozdíl. Ten nespočívá v samotném 
elektronickém prostředí, ale v tzv. soutěž-
ním kole výběrového řízení. To je v pře-
dem daný čas spuštěno a uchazeči mají 
zpravidla 30 minut na úpravu svých ceno-
vých nabídek. Samozřejmě pouze směrem 
dolů. Dojde-li k úpravě nabídky v posled-
ních dvou minutách aukce, tato se vždy 
automaticky prodlouží na další dvě mi-
nuty. Konec soutěže nastane v okamžiku, 
kdy se v posledních minutách nenajde už 
nikdo ochotný ještě více snížit svoji nabíd-
ku. Vítězná nabídka pak může být i polo-
viční oproti nejnižší ceně ze zadávacího 
kola, vždy však záleží na povaze soutěže. 
Systém lze různě nastavovat a tak v jedné 
aukci může být ostatním zobrazena nej-
levnější nabídka, aby zvážili své vlastní 
možnosti ve viditelném porovnání s další-
mi, v jiné může být zobrazeno pouze pořa-
dí uchazečů v soutěži, aby bylo zaručeno, 
že ostatní nesníží svoji nabídku např. pou-
ze o korunu méně než dosavadní lídr sou-
těže. Nikdy však soutěžící nevědí, kdo je 
jejich přímým konkurentem. Je na samot-
ných soutěžících zvážit, zda se jim ještě 
vyplatí za určitou cenu zakázku dodávat 
či přiznat porážku a ukončit snižování 

své nabídky. 
Tento systém 
tedy zejména 
dává možnost 
ú č a s t n í ků m 
r e a g o v a t 
na konkurenč-
n í   n a b í d k y 
v   k o r e k t n í 
soutěži, umož-
ňuje nákupy 
v objektivizo-
vaných cenách, 
přináší mimořádnou transparentnost ná-
kupních procesů a šetří peníze vyhlašova-
tele, tedy města Tišnova. 

Snad se mi podařilo alespoň trochu 
přiblížit, v čem tkví kouzlo e-aukcí, o je-
jichž faktickém fungování možná ne každý 
z vás věděl a snad i ti doposud nedůvěřiví 
pochopí jejich výhody pro město.

Systém elektronických aukcí se 
na městském úřadě v Tišnově osvěd-
čil a budeme jej používat i v dalším roce. 
Jsem velmi rád, že se zaměstnanci úřa-
du se systémem e-aukcí naučili pracovat 
a neustále se jednotlivé aukce snaží při je-
jich přípravě zdokonalovat. Věřím, že jim 
nasazení vydrží a nadále se budeme spo-
lečně snažit co nejefektivněji hospoda-
řit s veřejnými prostředky. E-aukce jsou 
významným, avšak jen jedním z nástrojů 
dobrého hospodáře.

Marek Babák

Foto na obálce:
Ota Kubát, Šárka Kubátová,Michal Beneš
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Humanitární sbírka 
textilu a ošacení

Město Tišnov ve spolupráci s Diako-
nií Broumov a společností KTS Ekologie 
s.r.o. vyhlašuje jarní humanitární sbírku. 
Od 9. 3. do 23. 3. 2013 můžete v pytlích 
či krabicích předat neznečištěné ošacení 
a textil na sběrný dvůr, Wágnerova 1543, 
Tišnov. Sběrný dvůr je otevřen v pracov-
ní dny od 7.00 do 15.00 hod., v pondělí 
do 16.30 hod. Můžete využít také sobot 9. 
3., 16. 3. a 23. 3., kdy je otevřeno od 8.00 
do 12.00 hod. Sbírku si poté převezmou 
dopravci z Diakonie Broumov. 
Můžete darovat letní a zimní obleče-

ní (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, 
prostěradla,  ručníky,  utěrky,  záclony, 
látky (min 1m²), peří, péřové a vatové 
přikrývky, polštáře, deky a nepoškoze-
nou obuv.
Pro potřeby humanitární sbírky ne-

lze  přijmout znečištěný a vlhký textil, 
elektrospotřebiče, ledničky, televize, ná-
bytek, počítače, jízdní kola, lyže, dětské 
kočárky, matrace, koberce – ty se trans-
portem znehodnotí. 

Kromě možnosti darovat textil pro 
humanitární účely je možné uložit textil 
do kontejnerů na textil rozmístěných na 
5 místech po městě. Do těchto kontejne-
rů lze uložit oděvy včetně módních do-
plňků (kabelky, diplomatky, aj.), bytový 
textil, boty a hračky. S ohledem na veli-
kost otvoru lze uložit věci o rozměru cca 
80 ˟  30 ˟  40cm. Stručné informace o tom, 
co je možné třídit, naleznete také přímo 
na kontejnerech. Tento textil je dále dot-
řiďován a následně průmyslově zpracová-
ván nebo odesílán do zemí třetího světa.

 V Tišnově se odpad třídí
Václav Drhlík, Oddělení komunálních služeb

Občané Tišnova patří k nejlépe třídí-
cím v kraji v obcích nad 2000 obyvatel. 
Zcela nejlepší jsou především v papíru 
a ve skle, v plastech dosahujeme „jen“ 
mírně nadprůměrných výsledků. V roce 
2012 vytřídil každý občan průměrně 
15,4 kg skla, 33,2 kg papíru a 9,5 kg plas-
tů. Oproti tomu směsného odpadu při-
padlo průměrně na občana 270,4 kg/rok. 

Již 1,5 roku se občané mohou regist-
rovat do motivačního systému pytlového 
sběru plastů. Prozatím se zaregistro-
valo 402 rodin. Prostřednictvím pytlo-
vého sběru bylo za rok 2012 vytříděno 
11 893,6 kg plastů v 4 329 pytlích. Ti 
nejpilnější si vytřídili úlevu z poplatku 
za odpad přesahující 400 Kč/rodinu. Zá-
jemci o motivační sběr plastů se mohou 
stále registrovat na oddělení komunál-
ních služeb v přízemí radnice. Do pytlů 
můžete třídit plasty a nápojové kartony, 
které vhazujete do žlutých kontejnerů 
po městě. Pytle nemusí být žluté barvy, 
ale je třeba aby byly průhledné o objemu 
přibližně 120 l. Do plastů nepatří plas-
ty odmontované z elektrozařízení, elek-
trozařízení je nutné vytřídit kompletní 
na sběrném dvoře nebo do červených 
kovových kontejnerů ve městě.
Pytlový sběr plastů je prováděn na-

dále 1x měsíčně, vždy v druhý  celý 
týden v měsíci, vždy v den svozu směs-
ného odpadu, konkrétně v kalendářním 

týdnu číslo: 3, 7, 11, 15, 20, 24, 28, 33, 
37, 42, 46, 50. V případě, že tento ter-
mín z různých důvodů propásnete, nedá-
vejte pytle před dům v jiných dnech, ale 
využijte možnosti odvézt pytle s plas-
ty na sběrný dvůr města (Wágnerova 
1543) kdykoliv v době provozu.

Občané, kteří se zapojili v loňském 
roce do systému pytlového sběru plas-
tů, naleznou výši své úlevy z poplatku 
za odpad na internetových stránkách 
města ve složce „Potřebuji vyřídit/Ko-
munální služby“, pod svým variabilním 
symbolem. Variabilní symbol je skryt 
pod každým čárovým kódem, je to prv-
ních 10 čísel.

Od března bude pravidelně v pátek 
v sudých týdnech prováděn sběr bio-
odpadu, konkrétně v termínech: 8. 3., 
22. 3., 5. 4., 19. 4, 3. 5., 17. 5., 31. 5., 14. 6., 
28. 6., 12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9., 
20. 9., 4. 10., 18. 10., 1. 11., 15. 11., 29. 11. 
a 20. 12. 2013.

V letošním roce byly také nově rozmís-
těny nové kontejnery na textil, který dále 
slouží převážně pro průmyslové zpraco-
vání, nikoliv pro humanitární účely. Sběr 
zajišťuje od srpna týdně firma Revenge, 
a.s. a kromě textilu můžete do kontejne-
rů vytřídit i obuv a hračky. Do konce roku 
se podařilo vytřídit neuvěřitelných 14,55 
tun textilu. Nyní se vytřídí takto týdně až 
0,9 tun textilu.

Ples města
Šárka Kubátová, Odbor kultury a školství

Pomalu se stává tradicí, že v den koná-
ní městského plesu příroda ukáže svou ne-
vyzpytatelnou tvář. Po loňských záplavách, 
spojených s odstřelem ker na řece Svratce, 
ukázalo počasí své rozmary i letos. Na roz-
díl od minulého roku však nezpůsobilo in-
tenzivní sněžení žádné komplikace a IX. 
reprezentační ples mohl začít. 

Tišnovská sokolovna se do posledního 
místa zaplnila hosty, na které čekal pest-
rý kulturní program. V letošním roce si 
Tišnováci připomínají 780 let od založe-
ní města a oslavy tohoto jubilea jsou plá-
novány plánovány v průběhu celého roku. 
IX. reprezentační ples byl tou správnou 
příležitostí, jak tyto oslavy odstartovat. 
K poslechu a tanci hrála již poněkolikáté 
skupina Marathonband. Moderování se 
s elegancí zhostila herečka a zpěvač-
ka působící v Městském divadle Brno 
Jana Musilová, která program zpestřila  

hudebním vystoupením. Ke gradaci at-
mosféry na plese nemalou měrou přispě-
lo energické vystoupení taneční skupiny 
Al Fayyum Dancers. Nejvíce však hosté 
očekávali od výjimečného hosta letošního 
plesu, legendy české populární hudby He-
leny Vondráčkové. Ta v téměř hodinovém 
programu zazpívala spoustu hitů a byla 
odměněna bouřlivým potleskem. Celá so-
kolovna zpívala a tančila s Helenou, kte-
rá všechny přesvědčila a tom, proč je celá 
desetiletí jednou z našich nejúspěšnějších 
zpěvaček.

K umocnění kvalitního kulturního pro-
gramu přispěla i tradičně bohatá tombola. 
Proto touto cestou patří veliké poděko-
vání sponzorům plesu, díky jejichž spon-
zorským darům se opět podařilo vytvořit 
tombolu plnou atraktivních cen.

Příští rok opět věříme ve Vaši přízeň 
a těšíme se na viděnou.
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Vybudování Parku pod kostelem v kostce 
Zdeňka Dohnálková, členka rady města

V předchozím čísle 2/2013 Tiš-
novských novin se čtenáři v přehledu 
investic dočetli o plánu investovat do při-
pravovaného parku „pod kostelem“ 3,5 
mil. na opravu hřbitovní zdi (I. etapa) 
a další 1,0 mil Kč do II. etapy budování 
parku. Jedná se o vyvrcholení dlouhole-
tých snah vytvořit v centru města chy-
bějící centrální park, který by umožnil 
relaxaci a odpočinek v přírodě blízkém 
prostředí a také propojil pro pěší neru-
šeně nám. Míru a ulici Bezručovu s uli-
cí Brněnskou, tedy propojil severní část 
Tišnova s jižní. V současnosti jsou tyto 
části města, kromě části „Na Hrádku“ ve-
řejnosti nepřístupné.

K účelu vybudování parku byly již 
v minulosti v územním plánu vyčleněny 
plochy ve vlastnictví města. V roce 2000 
byla Ing. Janíkovou zpracována „Studie 
využití lokality Pod kostelem v Tišnově“. 
V roce 2006 došlo k rozšíření přilehlých 
pozemků o plochy bezprostředně pod 
kostelem, získané od římskokatolické 
farnosti Tišnov také za účelem vybudo-
vání parku. V té době se město opako-
vaně snažilo získat dotaci na projekt 
a realizaci z Nadace Proměny. Veřejnost 
se zapojila do ankety k podobě a funkci 
parku. Komise životního prostředí s Eko-
poradnou Tišnovsko se podílely na zpra-
cování získaných výstupů a odbor správy 
majetku a investic, zejména vedoucí od-
dělení komunálních služeb Ing. Drhlík 
věnoval přípravě opakované žádostí vel-
ké úsilí. Vzhledem k neúspěchu s dotací 
nechalo město v roce 2010 vypracovat 
aktualizovanou studii, vítězka výběrové-
ho řízení Ing. Wagnerová připravila vel-
mi moderní a velkorysý koncept parku, 
s velkým množstvím zpevněných ploch 
a rozpočtem téměř 26 mil. Kč. 

Vzhledem k potřebě investic do za-
nedbaného městského majetku a také 
s přihlédnutím k potřebě a podobě par-
ku, který si přáli občané, rozhodla Rada 
města 23. ledna 2013 podpořit projekto-
vý záměr, připravený Ing. Drhlíkem. Ten 
předkládá realistický harmonogram ře-
šení v návaznosti na schválený rozpočet 

města a předpokládá spolupráci s au-
torkou studie z roku 2000. Výstavba je 
rozložena do etap v létech 2013 – 2015. 
Celkové náklady na vybudování parku 
jsou plánovány ve výši necelých 16 mil. 
Kč. Zapojením organizační složky měs-
ta „Údržba a úklid“ lze dosáhnout dílčích 
úspor (sanace dřevin, výsadby apod.).

Výše uvedená investice na opravu sil-
ně staticky narušené hřbitovní zdi je nej-
vyšší investicí budoucího parku. V roce 
2013 bude dále hrazena projektová čin-
nost, asanace stromů a keřů, výsadba 
nových keřů a oplocení. To jsou přípra-
vy na vybudování „Velké zahrady“ a čás-
ti parku „Na Hrádku“. Největší díl prací je 
naplánován na roce 2014, kdy je pláno-
váno vlastní vybudování „Velké zahrady“ 
a části „Na Hrádku“ s terénními úprava-
mi, stavbou páteřních chodníků, asanace 
a výsadby stromů a keřů, instalace veřej-
ného osvětlení, pítka a vodní plochy. Jako 
součást parku je plánována i výstavba 
nízkorozpočtové stavby kavárny/cent-
ra zdravého životního stylu, kde by bylo 
možné se najíst a napít zdravě, nejlépe 
z lokálních zdrojů v návaznosti na pro-
ducenty z okolí. V roce 2014 by také byla 
provedena příprava na vybudování „Far-
ské zahrady“ a „Sadu“ s výstavbou plo-
tů a zdí po obvodu a asanací a výsadbou 
dřevin. 

Závěrečným rokem vybudování měst-
ského parku by pak byl r. 2015, přináše-
jící vybudování dětského hřiště ve „Velké 
zahradě“, stavbu parkovišť při ulicích Br-
něnská a Bezručova, dobudování „Farské 
zahrady“ a „Sadu“, výstavbu altánů, per-
gol, opěrných zídek, schodišť, bran a in-
stalaci dalšího plánovaného mobiliáře 
a především kvalitní trávníkové plochy. 

Aktuálně na základě současných vlast-
nických vztahů lze vytvořit park jako 
dvě nezávislé parkové plochy. Plocha 
pod kostelem („Farská zahrada“ a „Sad“) 
a plocha u hřbitova („Na hrádku“ a „Vel-
ká zahrada“). Plocha pod kostelem je 
plánována jako uzamykatelná a bohatěji 
vybavená. Propojení východní a západ-
ní části parku je také předmětem řešení 

projektu, zejména ve spolupráci se sou-
kromými vlastníky, kde již proběhla 
vstřícná jednání o odkupu části pozem-
ků, umožňující scelení parku a zbudová-
ní propojení z jihovýchodní části „Farské 
zahrady“ na ulici Brněnskou do Jamboro-
va domu. 

Doufám, že harmonogram prací 
a způsob budování parku pomocí pro-
jektového řízení města Tišnova umožní 
zapracování podnětů veřejnosti, získa-
ných v r. 2006, do aktualizovaného pro-
jektu. Přestože naše město je obklopeno 
zelenými plochami na okrajích, v centru 
pobytová zeleň významně chybí. Vybu-
dování městského parku by tento nedo-
statek mohlo výrazně napravit a přispět 
k trávení volného času v čistém a příro-
dě blízkém prostředí pro obyvatele a ná-
vštěvníky našeho města bez rozdílu věku. 
Realizace předpokládá i dobré podmínky 
pro pohyb hendikepovaných  a tedy i ko-
čárků s dětmi. 

Informace o místním poplatku za psa a za komunální odpad
Finanční odbor MÚ Tišnov informuje občany, že místní poplatky za psa a za „komunální odpad“ jsou splatné do 30. 4. 2013. 

Výše poplatku je beze změn. Ke změně dochází u poplatku za „komunální odpad“ ve skupině poplatníků a u osvobození od po-
platku. Podrobné informace je možné získat na tel. 549 439 838 nebo 549 439 843, email: jitka.halamova@tisnov.cz nebo 
helena.marvankova@tisnov.cz, popřípadě na stránkách města www.tisnov.cz ( – dokumenty města – ostatní – dokumenty odbo-
rů a pracovišť – odbor finanční ), v Tišnovských novinách č. 1/2013.
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Inspektor veřejného pořádku dozoruje i pokutuje
Rozhovor připravila Zdeňka Kárná

Chodí v uniformě – černé kalhoty, čer-
ná košile a bunda s nášivkou znaku města 
a názvem funkce. To je Miroslav Kettner, 
inspektor veřejného pořádku, který v uli-
cích Tišnova slouží od 2. května 2012. 
Mnozí se s ním už setkali, mnozí ne… Co 
obnáší jeho práce, se pokusíme přiblížit 
v následujícím rozhovoru.

První otázka je velmi jednoduchá – co 
děláte celý den?

Během pracovního dne se převáž-
ně pohybuji v ulicích města a kontrolu-
ji dodržování obecně závazných vyhlášek 
a nařízení města. Zjišťuji závady ve stavu 
komunikací a dalších veřejných prostran-
ství ve vlastnictví města, jakož i závady 
v dopravním a informačním značení a ve-
řejném osvětlení. Kontroluji schůdnost 
pozemních komunikací v zimním období, 
doručuji písemnosti města v případech, 
kdy se adresát nezdržuje na adrese svého 
trvalého pobytu, nemá zřízenou datovou 
schránku a adresu svého faktického poby-
tu na území města neuvedl… Samozřejmě 
spolupracuji s Policií ČR při objasňování 
protiprávních jednání. Také jsem pověřen 
řešit přestupky v blokovém řízení na úse-
ku ochrany před alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi v případě prodeje alkoho-
lu nebo tabákového výrobku osobě mladší 
osmnácti let a případy kouření na místech 
zákonem zakázaných. Kontroluji i zábo-
ry a znečištění veřejného prostranství 
například psími exkrementy či založení 
nepovolené skládky. Nově také řeším pře-
stupky na úseku ochrany ovzduší.

Jak  jste  se dostal  k  této práci?  Co  jste 
dělal předtím?

Má předešlá praxe jsou 4 roky u Měst-
ské policie hl. m. Prahy a poté 5 let u Po-
licie ČR, a to konkrétně u pohotovostní 
motorizované jednotky v Praze, kde jsem 
sloužil až do května 2012. K této práci 
jsem se dostal úplnou náhodou. Z rodin-
ných důvodů jsem se nejdříve snažil pře-
jít v rámci policie do Brna, ale v té době 
to nebylo vzhledem k rušení tabulkových 
míst u policie možné, a tak jsem hledal 
zaměstnání i v civilním sektoru. Narazil 
jsem na internetu na informaci o vyhláše-
ném výběrovém řízení na inspektora ve-
řejného pořádku, a tak jsem se přihlásil.

Jaké případy nejčastěji řešíte?

Nejčastěji řeším přestupky v dopra-
vě – jedná se zejména o nedovolené stá-
ní na chodníku, na zákazu zastavení, 

v křižovatkách a na přechodu pro chod-
ce nebo ve vzdálenosti kratší než 5 met-
rů před přechodem. U těchto přestupků 
postupuji dvěma způsoby. Nachází-li se 
řidič u vozidla, projednám přestupek 
hned na místě a to s ohledem na závaž-
nost přestupku buď domluvou, blokovou 
pokutou nebo oznámením na odbor do-
pravy. Pokud se řidič na místě nenachá-
zí, tak vozidlo nafotím a předvolám si 
jeho provozovatele do kanceláře. Často ře-
ším znečišťování veřejného prostranství 
psími exkrementy, kdy osoba, která psa 
venčí, po něm již exkrementy neodkli-
dí. V případě, že toto jednání zpozoruji, 
postupuji nekompromisně a přistupuji 
k blokové pokutě. Také řeším neukázně-
né pejskaře, kteří venčí psy bez vodítka 
nebo náhubku. Přitom vyhláška města 
č. 6/2003 stanoví, že mimo psí zóny musí 
být pes na vodítku, jehož délka umož-
ní bezpečnou ovladatelnost psa. Bez vo-
dítka smí chodit pouze s náhubkem.

Jaké kuriózní případy jste řešil?
V ulici Riegrova běhal muž evidentně 

pod vlivem omamných a psychotropních 
látek s dlažební kostkou v ruce a hrozilo, 
že by mohl začít poškozovat zaparkovaná 
vozidla.

S jakým hlavním problémem se ve své 
práci potýkáte? 

Řekl bych, že hlavním problémem, se 
kterým se potýkám, je to, že v této funk-
ci jsem sám a nejsem tak schopen pokrýt 
veškeré potřeby občanů, kteří se na mě 
obracejí. Hodně k tomuto přispívá fakt, že 
přestupkové jednání se vyskytuje ve vy-
soké míře na celém území města a není 

v možnostech jednoho člověka vyřešit 
veškeré protiprávní jednání, které mi ob-
čané oznámí, a být všude přítomen, i přes 
výbornou spolupráci s místním obvodním 
oddělením Policie ČR, které také řeší tyto 
přestupky. Jejich obvod je veliký a nemo-
hou se stále pohybovat jen v Tišnově, na-
víc se musí zabývat každodenní trestnou 
činností.

Jaký největší problém v městě Tišnově 
Vás trápí?

V současné době mě nejvíce trápí sku-
pinka občanů popíjejících alkoholické 
nápoje u samoobsluhy v ulici Dřínová 
a jejich vulgární projevy, kterými častují 
procházející ženy. Vzhledem k množícím 
se oznámením od občanů, kteří se ale 
obávají jednání těchto pánů dosvědčit, 
jsem do této lokality zvýšil obchůzkovou 
činnost, abych alespoň částečně přispěl 
ke zlepšení situace v této oblasti. Ne vždy 
se mi ale podaří tyto osoby přistihnout 
při jednání vykazujícím znaky přestupku, 
a tak je to zatím běh na dlouhou trať.

Jaká je spolupráce s občany? 
Dá se říct, že s většinou občanů je spo-

lupráce výborná a reakce vesměs po-
zitivní. O něco horší je spolupráce se 
skupinkami problémových občanů, kteří 
jsou většinou pod vlivem alkoholu nebo 
případně jiných omamných a psychotrop-
ních látek.

Jak vidíte Tišnov za 10 let? 
Myslím, že za deset let by v Tišnově 

mohla být plně funkční nepřetržitě vyko-
návající službu městská policie, která by 
pružně reagovala na potřeby občanů.
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Tvorba strategického plánu pro město Tišnov
Miriam Jedličková, Odbor kancelář starosty

Město Tišnov získalo z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
dotaci na realizaci projektu „Tvorba stra-
tegického plánu pro město Tišnov“. 

Tento dokument bude v první řadě 
identifikovat cíle v jednotlivých oblastech 
rozvoje města, bude reflektovat potře-
by obyvatel, zástupců města, organizací 
a firem a zohledňovat je v dlouhodobém 
plánování rozvoje města a tím umožní 
i snazší provázanost jejich aktivit. Doku-
ment by měl zefektivnit činnost úřadu 
i regionu. Prioritní oblasti strategického 
plánu jsou:

1. Doprava a technická infrastruktura
2. Udržitelný územní rozvoj
3. Kvalita života obyvatel
4. Ekonomický rozvoj
5. Zdravotnictví, sociální oblast a školství

Tento projekt vznikl z potřeby vytvoře-
ní strategického plánu rozvoje města, pro-
tože v současné době nemá město Tišnov 
aktuální strategický plán rozvoje. Proto se 
současná Rada města ve volebním období 

2010 – 2014 zavázala k vytvoření nového 
strategického plánu rozvoje, který by měl 
být vytvořen až do roku 2020.

15. února letošního roku Rada měs-
ta Tišnov zveřejnila na svých webových 
stránkách www.tisnov.cz v sekci „veřej-
né zakázky“ výzvu k podání nabídky pod 
názvem zakázky: „Tvorba strategického 
plánu pro město Tišnov“ v rámci inter-
netového poptávkového řízení. Předmě-
tem zakázky je služba dodavatele 
a předmětem jejího plnění je tvorba do-
kumentu strategického plánu pro město 
Tišnov. Konkrétní specifikace předmětu 
zakázky, hodnotící kritéria či požadavky 
na prokázání kvalifikace dodavatele jsou 
i s dalšími podmínkami součástí zadávací 
dokumentace uveřejněného výběrového 
řízení viz www.tisnov.cz/aukce. V součas-
né chvíli zadavatel posuzuje obdržené na-
bídky a bude vybírat dodavatele zakázky.

Projekt bude probíhat až do konce roku 
2013. O průběžných výstupech realizace 
nového strategického plánu budou pra-
videlně uveřejňovány informace na webu 
města nebo prostřednictvím tisku.

Projekt Tvorba strategického plánu pro 
město Tišnov r. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031 
je financován z Evropského sociálního fon-
du prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu 
města Tišnova.

Bude u Tišnova úložiště radioaktivního odpadu?
Miroslava Humpolíková

Odpověď na tuto otázku zatím nezná-
me, ale je jisté, že dvě obce správního ob-
vodu Tišnova – Olší a Drahonín – se stanou 
historicky prvními, na jejichž území plánu-
je stát provést geologický průzkum, který 
dá odpověď na otázku, zdali je toto území 
vhodné pro vybudování trvalého hlubin-
ného úložiště radioaktivního odpadu. 

Stát již několik let hledá místo, kde by 
bylo možné vybudovat trvalé úložiště ra-
dioaktivního odpadu, zejména vyhořelého 
paliva z atomových elektráren Dukovany 
a Temelín. Již bylo po celé České republi-
ce vytipováno šest lokalit; v nich však prů-
zkum geologické vhodnosti vůbec nezačal, 
neboť to narazilo na mocný a aktivní od-
por obyvatel dotčených lokalit. 

Jinak je tomu zatím u nás – na Tišnov-
sku. Když Správa úložišť radioaktivních 
odpadů jako jedno z dalších možných míst 
pro vybudování úložiště vybrala lokalitu 
Kraví hora u obce Střítež, (vzdušnou čarou 

od Tišnova pouhých 16 km) a kontakto-
vala sedm obcí nacházející se v bezpro-
středním sousedství této lokality (Bukov, 
Drahonín, Moravecké Pavlovice, Olší, Sej-
řek, Střítež a Věžná), setkala se sice s vlaž-
ným přijetím, ale nikoliv s jednoznačným 
odporem většiny občanů těchto obcí. 
V současné době je na Ministerstvu život-
ního prostředí ČR zahájeno správní řízení 
o vytyčení průzkumného území v lokalitě 
Kraví hora. Pokud bude průzkumné území 
vytyčeno, tak geologický průzkum v loka-
litě Kraví hora v průběhu několika let pro-
běhne. Mnozí si jistě řeknou, že průzkum 
ještě neznamená stavbu úložiště. To je jistě 
pravda, nicméně máme dvě atomové elek-
trárny, navíc se připravuje rozšíření Teme-
lína o další bloky a radioaktivní odpad je 
nutné někam uskladnit. Jak dlouho bude 
moci sedm obcí, na jejichž území průzkum 
ukáže vhodnost geologického podloží 
pro vybudování úložiště radioaktivního 

odpadu, vzdorovat síle a tlaku státu na vy-
budování úložiště? A je opravdu správné, 
aby o takto zásadní věci, která ovlivní život 
nejen obyvatel žijících v okolí případné-
ho úložiště, rozhodovali pouze obyvatelé 
těchto sedmi obcí? Vždyť dopady stavby 
tohoto typu jsou mnohem větší a nebudou 
respektovat hranice katastrů obcí – do lo-
kality Kraví hora se přece musí radioak-
tivní odpad nějak dopravovat (zřejmě 
po železnici přes Tišnov), úložiště bude 
odvětráváno (nejčastější vítr ze severozá-
padu vane přes tuto lokalitu na Tišnov) 
a podzemní vody z tohoto území někam 
odtékají (říčka Loučka přivádí vody z této 
oblasti do Tišnova)!! 

Věřím, že se najdou lidé, kterým to ne-
bude jedno a začnou se zajímat o všech-
ny skutečnosti s úložištěm související, aby 
Tišnov mohl být i nadále dobrým místem 
k žití a bydlení. 

Názory občanů

Plošná  
deratizace

V rámci prevence proti přemnožení 
potkanů a časového sjednocení derati-
začních zásahů, které zvyšují účinnost 
těchto opatření, vyhlašuje Město Tišnov 
plošnou deratizaci od 4. 3. do 31. 3. 2013.

O provedení deratizace podejte pro-
sím zprávu oddělení komunálních slu-
žeb Města Tišnova osobně nebo na tel. 
549 439 851.

Deratizační práce provádí 
firma Praiznerovi, tel. 723 244 840
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Kompetentní učitel 21. století
Šárka Ondráčková, Vzdělávání pro život o. s.

Pod tímto názvem se v pátek 11. led-
na 2013 uskutečnil seminář pro učitele 
a ředitele mateřských škol, který lekto-
rovala Mgr. Juliana Gardošová – ředitelka 
MŠ Beruška z Frýdku – Místku, lektorka 
a mentorka programů pro další vzdělává-
ní pedagogických pracovníků.

Seminář zorganizovalo tišnovské ob-
čanské sdružení Vzdělávání pro život 
ve spolupráci s MŠ Horova Tišnov a Step 
by Step Praha.

26 učitelů a ředitelů škol se seznámilo 

s dokumentem Kompetentní učitel 
21. století, který lze v praxi využít jako 
praktický návod k sebehodnocení (au-
toevaluaci) učitele i evaluaci školy 
v souladu s Rámcovým vzdělávacím pro-
gramem. Při práci ve skupinách účastníci 
hledali odpověď na to, jak vypadá „dob-
rá škola“, zda je důležitější, aby měla ško-
la silné a tvořivé vedení, spolupracovala 
s obcí a místní komunitou, dbala na es-
tetickou úpravu tříd, či bylo odměňování 
zaměstnanců transparentní.

Kromě toho si účastníci prakticky 
vyzkoušeli například to, jak je při ko-
munikaci důležité a příjemné dostat 
od druhého dvě minuty soustředěné 
a nerušené pozornosti.

Zkusme tedy dát svým dětem nebo 
partnerovi každý den chvilku pozornos-
ti, kdy je bez přerušení a hodnocení se 
zájmem vyslechnete a kromě toho, že se 
dozvíme spoustu informací, mohou se 
zlepšit i naše vzájemné vztahy.

Literární talenty na gymnáziu
Jana Rohlínková, 
profesorka Gymnázia Tišnov

V krátkém zamýšleném cyklu by-
chom vám rádi představili studenty 
našeho gymnázia, kteří jsou úspěšní v li-
terární tvorbě a získávají přední ocenění 
na nejrůznějších soutěžích v celé České 
republice.

Mezi nadané a velmi úspěšné talen-
ty patří Bernadeta Babáková, které by-
chom rádi věnovali tento první příspěvek. 
Bernadeta je studentkou septimy a má 
za sebou účast v mnoha soutěžích, do kte-
rých ji nominuje škola, ale také v těch, jež 
si vyhledává sama. Za tento školní rok 
převzala několik cen a ocenění, z nichž 
poslední cena, udělená Katedrou bohe-
mistiky Filosofické fakulty Univerzity Pa-
lackého patří mezi ty neprestižnější.

Z obdržených cen:
•  Hlavní cena za kategorii próza v Lite-

rární soutěži Čáslav 2012
•  2. místo v literární soutěži pořádané 

Městkou knihovnou v Čelákovicích – 
téma Němé tváře

•  3. místo v literární soutěži Příbram 
Hanuše Jelínka, v kategorii poezie

•  2. místo v soutěži o nejlepší esej Cizi-
nec mezi námi – FF UP v Olomouci

Cenu za esej Cizinec mezi námi pře-
vzala Bernadeta 7. února přímo na Fi-
losofické fakultě UP v Olomouci. S touto 
prací uspěla v silné konkurenci studen-
tů před odbornou porotou, jejímiž členy 
byli nejen pedagogové, ale i překladate-
lé a redaktoři literárních časopisů. Z této 
eseje přinášíme ukázku i vám, čtenářům 
Tišnovských novin.

Cizinec mezi námi
Bernadeta Babáková

Cizinci mezi námi jsou, je jich hodně 
a často se nejvíce liší vzhledem a svou 
řečí. Jsou nám cizí, vždyť přece my jsme 
tady doma. Liší se znalostmi, liší se po-
vahou. Žádný Vietnamec nebude tak 
cynicky glosovat svůj nezajímavý život, 
nebude tak od srdce nadávat na politi-
ku a sociální systém. Žádný Ukrajinec 
si nebude stěžovat na Brusel a jeho by-
rokracii. Žádný Polák nebude v tram-
vaji nadávat na smradlavý duchny, co 
zabírají místo, protože by se v něm asi 
silně hnulo jeho křesťanské svědomí. 
Žádný Němec vám za humna nevyveze 
odpadky nebo netípne cigaretu do ope-
čovávaného truhlíku s muškáty. Žád-
ný Rom nestrčí svoje rodiče do domova 
důchodců, protože jejich rodiny drží 
při sobě. Tito cizinci se od nás dělí pře-
devším mateřskou řečí. Snaží se mlu-
vit česky co nejlépe, jenže my jim to 
nedarujeme a škodolibě se posmívá-
me tomu, jak náš těžký, záludný jazyk, 
který v psané podobě bezchybně ovlá-
dá jen málokterý Čech, různě komolí. 
Jazyk sám dokáže neuvěřitelně rozdě-
lovat a kastovat. Protože se každý z nás 
může občas cítit jako cizinec. Třeba ba-
letka mezi mladíky se zálibou v počí-
tačových hrách a v jejich imaginárních 
světech vysokýho skillu, alíků, orků, hí-
lování, kuchařka mezi doktory nejspíš 
neporozumí latinské hantýrce, občan-
sky nezainteresovaný člověk mezi po-
litiky, co mluví v ustálených frázích, 
náznacích a nikdo pořádně neví, co tou 

dlouhou řečí slibují, potvrzují nebo vy-
vracejí. Starší člověk mezi puberťáky 
a jejich hustejma cool trendy megá pří-
běhy nebude úplně ve své kůži. I dva 
milenci si spolu můžou vytvořit svůj 
spiklenecký speciální jazyk, plný me-
tafor, o jejichž původu vědí jen oni dva. 
Jak se asi pak cítí takový přistěhovalec?  
Co se týče našich představ, často potup-
ných, nepromítáme si jen naše nejhor-
ší vlastnosti právě do chování cizinců? 
Na ostatních nám vždy nejvíce vadí prá-
vě naše vlastní chyby.

Měli bychom si zvykat, být otevře-
nější, přístupnější, tím nemyslím jen 
všelijaké výbory, organizace a centra 
pomáhající cizincům se zde integrovat. 
Myslím konkrétně nás, jako jednotlivce, 
co vystoupí ze zažitých stereotypů. Pak 
snad nebudeme vidět jen další šišlají-
cí žlutou zimnici nebo lopatu z východu, 
ale konkrétního člověka, konkrétní indi-
viduum, ten elementární prvek, ze kte-
rých se nakonec složí barevná mozaika 
naší společnosti.

Gymnázium Tišnov
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Den otevřených dveří 
Gymnázia Tišnov
Silvie Čechová, sexta

Dne 5. 2. 2013 se na tišnovském gym-
náziu konal tradiční Den otevřených dve-
ří. Ani letos pro uchazeče o všeobecné 
vzdělání nechyběla řada zajímavých akti-
vit korespondujících s jednotlivými před-
měty. Zajímavé pokusy z oblasti fyziky 
a chemie, testy z matematiky, českého ja-
zyka a angličtiny nebo ochutnávky zdra-
vé výživy ze společenských věd. Neustále 
v pozoru a připraveni provádět zájemce 
po škole byli dobrovolníci z řad studentů, 
k dispozici byl i učitelský sbor. 

A proč jednotlivé rodiče láká představa 
umístit své ratolesti jako studenta zrovna 
této školy? Odpovědi jsem zjišťovala pří-
mo mezi rodiči a návštěvníky.

Nejčastěji jsou to dobré reference, 
vzdálenost od bydliště, osobní zkušenosti 
nebo časový rozvrh, který dítěti umožňu-
je nadále se věnovat svým zájmům a ko-
níčkům. A co očekávají od studia? Tak 
v první řadě dobrou přípravu na vysokou 
školu, a to jak na její studium, tak na sa-
motné přijímací zkoušky. Často se obje-
vuje přání rodičů s pomocí výběru dalšího 
studia, vyhranění dítěte a nasměrování 
ho do určité „studijní koleje“. „Chci, aby 
moje dcera získala takový ten všeobecný 
přehled, aby až se bude hlásit na jakou-

koli školu, neměla problém se dostat ... “ 
Při každém důležitém rozhodování si člo-
věk ověřuje všechny možnosti, kontrolu-
je pověst nebo se spoléhá na svůj vlastní 
„čuch“. Tady jednoznačně vítězí zkušenos-
ti osobní nebo přátel, dobrá pověst pak 
už většinou jen přispívá ke konečnému 
rozhodnutí.

Níže nejčastější odpovědi rodičů 
na otázku: „ Na co se nejvíc zaměřujete při 
výběru školy?“
•  Tak určitě na preference dcery, 

k čemu má vlohy, co by chtěla v živo-
tě dělat, na jakou vysokou školu by 
se chtěla dostat, to znamená, aby ji ta 
střední škola dobře připravila na ten 
obor, kterému se rozhodne sama 
věnovat.

•  Je to blízkost bydliště a všeobecné 
vzdělání, protože nemá vyhraněný 
žádný směr, kterým se chce ubírat.

•  Na reference známých a i zaměření, 
na škálu mimoškolních nabídek a ta-
kovou tu péči o studenta.
Budoucím „gymplákům“ se program 

vesměs líbil, zaujaly je testy z různých 
předmětů a nejvíc se těší na své známé, 
které už na škole mají, na tělocvik a dob-
ré obědy.

Tercie a kvarta v divadle
Anna Francová, kvarta

Zimní dny přímo vybízejí k návštěvě 
divadla, proto se i studenti tercie a kvar-
ty vypravili 5. února do Mahenova di-
vadla na dopolední školní představení 
Moliérovy hry Škola žen. 

Návštěva Mahenova divadla i Mo-
liérova škola žen se mi velmi líbily. 
V Mahenově divadle panuje krásná slav-
nostní atmosféra díky krásné a honosné 

výzdobě. A vidět divadelní hru přímo 
v divadle se vůbec nemůže rovnat jen 
pouhému přečtení tohoto textu. V kni-
ze totiž nejsou zachycena gesta, pohy-
by a výrazy herců, které udělají opravdu 
hodně. I díky tomu někdy kniha nevy-
zní tak vtipně, jako hra v podání skvě-
lých herců, jako byl i Václav Vašák v roli 
Horáce.

Úspěchy studentů 
v olympiádě 
z českého jazyka
Jana Rohlínková, 
profesorka Gymnázia Tišnov

Velmi radostná zpráva dorazila na gym-
názium po jarních prázdninách. Všich-
ni studenti, kteří se zúčastnili okresního 
kola olympiády v Čj pro okres Brno-ven-
kov, konaného 7. února na ZŠ Modřice, se 
velmi dobře umístili na předních příčkách 
a vzorně tak reprezentovali naši školu.

V kategorii pro nižší gymnázia a zá-
kladní školy mezi padesáti soutěžícími 
obsadila první místo studentka kvarty 
Anna Francová a na 7. – 8. místě se umís-
tila Klára Vaverová. Ve vyšší kategorii, 
pro gymnázia a střední odborné školy, 
obsadil druhé místo Filip Findura, stu-
dent oktávy, a na čtvrté pozici se umístil 
Jaroslav Stránský z kvinty.

Všem studentům k získanému úspě-
chu blahopřejeme a postupujícím přeje-
me jasnou mysl i v krajském kole.

Zleva Anna Francová a Klára Vaverová

Zleva Filip Findura a Jaroslav Stránský
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Publikací provází skřítek Písík
Rozhovor připravila Zdeňka Kárná

Dětem pátých tříd ZŠ Tišnov, nám. 28. 
října nedávno přibyl mezi učebními mate-
riály jeden hodně zajímavý. Učí totiž hra-
vým způsobem práci s počítačem. Zeptali 
jsme se autorky publikace Barbory Kul-
hánkové nejenom na to, jak dílo vznikalo.

Kdo  se  kromě  Vás  ještě  podílel 
na tvorbě publikace?

Byly jsme čtyři, já sestavila hlavní osno-
vu kapitoly, konzultovala s kolegyní vyu-
čující informatiku, která také připravovala 
obrázky k jednotlivým kapitolám. V týmu 
pracovala i kolegyně češtinářka, kte-
rá měla na starosti jazykovou správnost. 
Vzhledem k tomu, že publikace je určena 
pro žáky prvního stupně, spolupracovala 
s námi také kolegyně vyučující menší děti 
na prvním stupni, aby míra náročnosti po-
pisovaného učiva odpovídala jejich věku.

V publikaci jsou příběhy, kreslené po-
stavičky  i  názorné  obrázky  konkrét-
ních  situací  pro  práci  s  PC?  Můžete 
popsat,  jak  jste  jednotlivé  kapitoly 
vytvářeli? Sedli jste si k PC a zkoušeli 
nejlepší popis konkrétní manipulace?

Celou publikací provází žáky skří-
tek Písík, kterého si děti samy nakreslily. 
Než jsme začaly publikaci tvořit, pro-
běhla mezi žáky tehdejších čtvrtých tříd 
soutěž, ve které se děti snažily ztvár-
nit svého průvodce chystanou učeb-
nicí samy pro sebe. Vítězové soutěže 
byli potom mile překvapeni, že se je-
jich skřítek, kterému také sami vybra-
li jméno, skutečně v učebnici objevil.  
Každá nová kapitola v knize začí-
ná nějakým příběhem z běžného ži-
vota, který má dětem na konkrétních 
situacích předvést, jak se dají vyřešit po-
mocí počítačů. Hlavními hrdiny těchto 
příběhů byli Aleš a Julča, žáci naší školy.  
Obsah jednotlivých kapitol vznikal na zá-
kladě našich praktických zkušeností vý-
uky informatiky žáků na druhém stupni, 

takže jsme již nemusely hledat popisy 
konkrétních pracovních postupů. Nejtěž-
ší asi bylo přizpůsobit míru i náročnost 
učiva mladším dětem. I když naprostá vět-
šina z nich se s počítačem setká již dříve, 
než ve škole v rámci výuky informatiky, 
i přesto existují výjimky, které nemůžeme 
přehlížet. Navíc děti vnímají počítač spíš 
jako hračku, či hru, dobrý zdroj zábavy. 
Nejtěžší je to, aby pochopily, že ve škole si 
na počítačích nebudou hrát, ale že infor-
matika je předmět jako každý jiný, možná 
pro mnohé trochu zábavnější. Proto jsme 
se v naší publikaci snažily děti nějakou 
poutavou formou zaujmout, aby je více 
bavilo plnění požadovaných úkolů.

Pokud  tomu  tak  bylo  –  určitě  jste  se 
nasmáli…  Máte  nějakou  zajímavou 
historku?

Nejvíce historek je spojených s pořizo-
váním fotografií pro knihu. Úvodní příbě-
hy ke kapitolám, o kterých jsem již mluvila, 
jsou doplněny fotkami Áji a Julči v různých 
situacích. Právě to sebou neslo drobné pro-
blémy. Děti se smály, když se měly tvářit váž-
ně, naopak, tvářily se vážně, když se měly 
smát. Málokdy se podařilo pořídit hned 
napoprvé fotografie, které by vyhovovaly.  
Nejvíc jsme se asi zapotili, když se pořizo-
valy fotografie k příběhu s chameleonem. 
V příběhu se mluví o párku chameleonů 
– Božce a Alfrédovi. Než jsme ale stihli na-
fotit fotografie k příběhu, jeden z chame-
leonů náhle pošel. Opravdu jsem měla 
velký strach, aby se nic zlého nepřihodilo 
druhému z chameleonů, protože sehnat 
náhradu by byl trochu problém. Nakonec 
ale vše dobře dopadlo. 

Která  kapitola  byla  nejobtížněji 
zpracovatelná?

Paradoxně nejobtížněji se zpracováva-
ly kapitoly k učivu o internetu a elektro-
nické poště. Sama jsem byla překvapená, 
jak je obtížné napsat stručný a výstižný 
návod pro rutinní operace, jako je třeba 
vyhledat nějaký pojem pomocí interneto-
vého vyhledávače, či správně napsat mail 
nebo poslat mail s přílohou. Snad právě 
proto, že internet nabízí tolik různých 
možností, bylo velmi obtížné vybrat to, 
co je nejdůležitější a hlavně to dětem po-
dat tak, aby se správně naučily provádět 
jednotlivé úkony. 

Příručka  je  jasná,  srozumitelná...  Ne-
myslíte, že by ji uvítali všichni začáteč-
níci a případně i zvídaví senioři?

Nejste první, kdo se na to ptá. Bohužel, 
i když nerada, ale musím zklamat všech-
ny ty, kteří by měli zájem o poskytnutí 
této publikace. 

Publikace vychází z našeho Školního 
vzdělávacího plánu a je implicitně určena 
pro žáky naší školy. Tvorba výukového 
materiálu byla hrazena z Evropského so-
ciálního fondu, konkrétně z Operačního 
programu vzdělávání pro konkurence-
schopnost. Proto se musíme řídit pravi-
dly, které platí pro produkty, jež vznikají 
za finanční podpory fondů Evropské unie 
a nedovolují využít takto vytvořené ma-
teriály komerčně. 

Aby bylo možné si publikaci zakou-
pit, bylo by nejdříve nutné získat doložku 
MŠMT a vydat knihu jako učebnici. To ale 
z výše uvedených důvodů prozatím není 
možné. 
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Ahoj kamarádi,
tak jsem zase tady a jsem moc rád, že vás všechny 
opět vidím. Jste pěkně opálení a vypadáte i odpočatí. 
Doufám, že jste hodně lenošili, sportovali, cestovali. 
A že v koutku srdce jste se ke konci prázdnin 
trošičku těšili na školu a taky na hodiny informatiky. 

Já se na vás těšil moc. Občas jsem se potkal 
s Ájou a Julčou, a tak mi to nedalo, abych pro vás 
nevymyslel pár dalších her, úkolů a soutěží. 

Samozřejmě si ale nebudeme jen hrát. I tento 
školní rok nás čeká fůra zajímavé práce. Naučíte 
se psát a upravovat kratší texty a vkládat do nich 
obrázky, budeme společně pracovat s internetem, 
vysvětlíme si, jak správně psát a posílat e-maily. 
Teď si určitě většina z vás říká, že toto všechno už 
přece dávno umíte. Možná, že trošku ano, ale já 
vás toho během roku naučím mnohem víc, než 
si teď dokážete představit. A Julča s Ájou u toho 
samozřejmě nebudou chybět.

Už se nemůžu dočkat, až se všichni společně 
pustíme do práce, takže nebudu zdržovat a jdeme 
na to!

11

Kopírování více souborů současně

Nyní společně zkopírujeme do složky ŽIVOČICHOVÉ zbývající soubory nacházející 
se ve složce ZVÍŘATA. Abychom nemuseli kopírovat každý soubor zvlášť, označíme 
současně více souborů. Pracujte se mnou.

1) Otevřete složku ZVÍŘATA. 

2) Označte jeden soubor.

3) Zmáčkněte a držte klávesu Ctrl.

4) Postupně klikejte myší na další soubory. Klávesu Ctrl musíte držet stále 
zmáčknutou. Soubory, které jste vybrali, se podbarví. 

5) Jestliže jste pracovali správně, podařilo se vám označit více souborů tak, jak 
je znázorněno na následujícím obrázku:

6) Další postup je stejný, jaký jste se naučili při kopírování dříve.

A jsme téměř hotovi. Kdo z vás pracoval pozorně, má všechny soubory ze 
složky ZVÍŘATA překopírované ve složce ŽIVOČICHOVÉ. 

Vaším posledním úkolem bude zopakovat si a procvičit práci s odstraňováním 
objektů (souborů a složek). Celou složku ZVÍŘATA odstraňte nejprve do koše 
a potom i trvale z koše pryč. Pokud jste pracovali správně, máte nyní ve své 
složce pouze složku ŽIVOČICHOVÉ s nakopírovanými soubory zvířat.

3

Ája: „Hm, to neva. Mohli bychom si místo toho pustit Malování a zkusit namalovat ně-
jaké obrázky z prázdnin.“

Julča: „Super, to je fajn nápad, jen doufám, že si mamka nebude brát notebook do prá-
ce. Ale teď už pojď zase blbnout na kruhu.“

Zatímco si Julča s Ájou povídali, přichystal jsem pro Vás (a samozřejmě i pro 
ně) úkoly, na kterých si společně zopakujeme, co si pamatujete z předchozího 
dílu učebnice. Určitě si vzpomenete na pojmy bit a byte, víte, co je to note-
book, na kterém by Julča s Ájou chtěli malovat, ze kterých částí se skládá 
a zda patří do hardware nebo do software, co to vlastně hardware či soft-
ware je, jaký je mezi nimi rozdíl a spoustu, spoustu dalších věcí. 

Koukáte dost překvapeně, někteří i trošku zaraženě. Asi jsem začal hodně zprudka. 
Ale nebojte se, ze začátku budeme pracovat pomalu a společně a sami uvidíte, jak 
si na všechno postupně vzpomenete. Julča s Ájou již také museli zahnat vzpomínky 
na prázdniny a pustili se s chutí do práce. Tak se přece nenecháte zahanbit.

Na následujících úkolech si můžete ověřit, kolik informací jste si z loňského školního roku 
zapamatovali:

1.	 Kdo	z	vás	si	vzpomene,	jaká	je	základní	úloha	počítače	a	k	čemu	počítač	 
	 slouží?

2.	 Informace	uložené	v	počítači	mají	svou	velikost.	Pamatujete	si,	v	jakých	 
	 jednotkách	se	uvádí?	Vyjmenujte	je	a	seřaďte	podle	velikosti.

3.	 Popište	základní	části	stolního	počítače	a	notebooku	a	vysvětlete	rozdíl	 
	 mezi	notebookem	a	stolním	počítačem.
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Jaké to bylo 
na příměstském 
táboře
Dáša Lazarová, pedagog DDM

O jarních prázdninách proběhl na Do-
mečku již tradiční příměstský tábor. Na-
bídnutého programu využily děti, které 
zůstaly tento týden v Tišnově. A roz-
hodně nelitovaly. Společně se svými 
kamarády si v Domečku zahrály růz-
né pohybové i deskové hry, vyrobily si 
na památku ovečku, koníka nebo japon-
ský lampión, ale hlavně je každý den 
čekal zajímavý výlet. V pondělí se vy-
pravily na farmu se spoustou oveček, 
kde si pochovaly několikadenní jeh-
ňátka a nakrmily ovečky a koníky. Úte-
rý strávily skoro celý den v Technickém 
muzeu a jeho lákavé herně. Kluky zau-
jaly parní stroje a letadýlka, holky zase 
parádní historické kočárky. Ve středu si 
děti užívaly vodních hrátek na bazéně 
v Lomnici a čtvrteční dopoledne na Ran-
či Loučka v Předklášteří. Tam šly původ-
ně za koníky, ale hrát si s dětmi chtělo 
i několik pejsků, ovečka, koza a dokonce 
2 malá přítulná prasátka. Páteční dopo-
ledne strávily děti v dětské herně v Oáze 
a na bowlingu. Ačkoliv ho hráli někte-
ří poprvé, nechtěli odtud odejít. Týden 
utekl a dětem se nechtělo domů. Někteří 
už se hlásí na příměstský tábor o letních 
prázdninách.

Na ZUŠ Tišnov poprvé s šesti cizími jazyky
Zdeněk Vašíček, pedagog ZUŠ Tišnov

„Největším problémem vzděláva-
cího systému jsou cizí jazyky“ – tak 
zněl nadpis článku Martiny Honsové 
(TN 01/2013, str. 21). Článek uvedl, že 
ve školách studenti málo používají cizí 
jazyky tak, aby se dorozuměli. Lze do-
plnit, že jedním z pokusů o řešení je 
zapojit cizí jazyk či jazyky do předmě-
tu vyučovaného dosud jen česky. Tako-
vá činnost je známa pod zkratkou CLIL 
(= Content and Language Integrated 
Learning). Metodě CLIL jsou dnes vě-
novány zvláštní konference (viz moji in-
formaci v TN 17/2012, str. 19). Po skoro 
dvaceti letech výuky individuální hře 
na klavír jako CLIL jsem na přelomu let 
2012/2013 na ZUŠ Tišnov zaregistro-
val nový jev: poprvé bylo použito šesti 

cizích jazyků. Angličtina, francouzština, 
italština, němčina, ruština a španělština. 
Ve zjednodušující zkratce: AFINRŠ.

Žáci a žákyně ve věku 7 až 18 roků 
a v celkovém počtu 14 si pro výuku vy-
brali jeden či dva cizí jazyky, hlavně ang-
ličtinu (65%). Zvolili si též počet nových 
cizojazyčných jednotek za vyučovací ho-
dinu: 3 až 15 především z hudební ob-
lasti. Žákovské cizojazyčné dorozumění 
za školní rok tudíž mělo často jen vstup-
ní či základní úroveň. Řečeno odbor-
něji, sahalo od méně než A1 po asi A2 
dle „Společného evropského referenč-
ního rámce pro jazyky“. Někdy tomu 
tak bylo i u učitele – některé cizí jazyky 
jsem se začal učit až spolu se žáky. Dnes 
to není nic neobvyklého: viz požadavek 

celoživotního vzdělávání včetně cizoja-
zyčného. V dotaznících většina (85%) 
žáků a žákyň uvedla, že vypuštění cizího 
jazyka z výuky by je mrzelo.

Co z toho plyne? Šesti-cizojazyčnost 
jako možnost, byť často jen na vstupní 
úrovni, tímto v jedné klavírní třídě byla 
zahrnuta do obsahu výuky. Jde o dvojná-
sobek cizích jazyků proti Komenského 
„Světu v obrazech“ (1685) a trojnáso-
bek proti doporučením Rady EU v rámci 
„ET 2020“ (2009). Přesto je nutno setr-
vat při zemi. Neboť dospět všeobecně 
na úroveň A2 či raději mnohem dál a tím 
největší problém vzdělávacího systému 
na jednom dílčím úseku – na ZUŠ Tiš-
nov – začít řešit, to bude znamenat ještě 
hodně práce. Nicméně: těšíme se na ni!

Dům dětí a mládeže
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Bowlingový turnaj rodinných dvojic
Lucie Švancarová, ředitelka DDM

Rodinné dvojice, tedy dítě a rodič, 
které chtěly neděli 17. 2. strávit aktiv-
ním pohybem, se přihlásily do bowlin-
gového turnaje pro děti a jejich rodiče, 
který pořád Dům dětí a mládeže Tišnov. 
Bojů o pohár se zúčastnilo 13 rodinných 
dvojic. Výsledek se počítal celkem z šes-
ti odehraných her, při čemž dvě hry ode-
hrálo dítě a dvě hry rodič, což jsou běžné 
hry. Potom už to nebylo tak jednodu-
ché, další hru házel první hod vždy ro-
dič a dítě dohazovalo a poté házelo první 
dítě a dohazoval rodič. Musím říct, že 
některé děti to svým rodičům nedělaly 
zrovna lehké a rodiče často čekal těžký 
dohoz. Během celého turnaje panovala 

příjemná a přátelská atmosféra, kdy ro-
dinné dvojice bojovaly o každou shoze-
nou kuželku, děti povzbuzovaly a chválily 
své rodiče a naopak rodiče povzbuzovali 
své děti. Každá rodinná dvojice si odnesla 
cenu, medailová místa si odnesla medai-
le a na vítěze čekal pohár. Kromě pořa-
dí dvojic byly vyhlášeny dvě doplňkové 
ceny – nejvyšší nához dítěte, kde nejvíc 
kuželek shodil Jan Tříska se 178 body, 
a nejvyšší nához rodiče, kde nejlepší hru 
zahrál Svaťa Kupčík se 175 body. V turna-
ji byla cítit velká snaha a současně i ma-
linko nervozita, se kterou hráči bojovali. 
Blahopřeji všem ke krásným výsledkům 
a těším se na setkání na dalším turnaji.

Jan a Roman Třískovi – 928 bodů
Silvie a Svaťa Kupčíkovi – 776 bodů
Tomáš a Jarek Krejčí – 765 Bodů
Pavča a Jana Procházkovi – 728 bodů
Petr a Petr Vojtovi – 726 bodů
Ondra a Libor Vítovi – 639 bodů
Matěj a Eva Šimečkovi – 627 bodů
Johanka a Jan Kolaříkovi – 626 bodů
Jirka a Josef Bojanovi – 566 bodů
Adélka a Mirek Tulisovi – 564 bodů
Martin a Petra – 557 bodů
Denda a Petr Šebkovi – 519 bodů
Eliška a Markéta – 151 bodů

Lyžování s Domečkem
Ivana Smíšková, pedagog DDM

V úterý 12. 2. tišnovský DDM pořádal 
pro malé i velké lyžaře jednodenní lyžař-
ský zájezd do skiareálu Říčky v Orlických 
horách. V lyžařském areálu najdeme tři 
upravované sjezdovky se čtyřsedačko-
vou lanovkou; pro nadšence běžecké-
ho lyžování nabízí Orlické hory dostatek 
upravovaných běžeckých tras. Úterní 
ráno nás ovšem přivítalo chumelenicí, 
která prakticky ustala až navečer. Díky 
tomu byla cesta po zasněžených a kluz-
kých silnicích velice náročná. Velké díky 

patří panu řidiči z ČSAD Tišnov za odve-
denou práci, který nás bezpečně dopravil 
na místo. Pravý zimní den se sněhovou 
nadílkou na takřka prázdných sjezdov-
kách a běžeckých tratích tak prožilo 
zhruba pět desítek lyžařů, kteří si pod-
mínky pro lyžování velice pochvalovali. 
Všichni nakonec odjížděli spokojení, do-
syta vylyžovaní a s dobrou náladou.

Děkujeme všem, kdo se našeho zá-
jezdu zúčastnili a těšíme se na viděnou 
na naší další akci. 
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Informace k přijetí do předškolky Ptáčata
Libuše Beranová, manažerka předškolky

RC Studánka již přijímá přihlášky na školní rok 2013/2014.

Předem dohodnutá místa v předškol-
ce jsou držena pro partnerské společ-
nosti (3 místa Siemens, 2 místa město 
Tišnov), 10 volných kapacit mohou vy-
užít neznámé subjekty – týká se to dětí 
s trvalým pobytem v regionu Tišnovsko, 
které nejsou umístěny v žádné mateř-
ské škole a jehož rodič ukončil (ukon-
čí) RD a nastupuje do zaměstnání u jiné 
společnosti než partnerské. Od všech ne-
známých subjektů (společností) je nutné 
doložit potvrzení o de minimis (přijetí 
veřejné podpory ve výši 48 254,06 Kč) 
a prohlášení o účetním období žadate-
le (společnosti). Potvrzení de minimis 
a prohlášení o účetním období žadatele 

nemusí dokládat společnosti, které veřej-
nou podporu nesmí čerpat (státní sprá-
va, samospráva, nemocnice, školy apod.).

Vzhledem k podmínkám projek-
tu může jeden rodič nastupující po RD 
do práce využít pro své dítě místo 
v předškolce pouze po dobu jednoho 
roku, předpokládá se, že další rok již dítě 
bude přijato do státní školky. Za 3 roky je 
nutné naplnit indikátor 45 podpořených 
osob (3 roky ˟ 15 různých dětí). 

Vyhlašuje výběrové řízení

pro obsazení pracovní pozice: Pracovník v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost v sociálně 
aktivizačních službách pro seniory a osoby se zdravotním postižením (v SAS)

Popis pracovní pozice:

•  organizace aktivit SAS (exkurze, vý-
lety, výstavy, tvůrčí dílny, ruční prá-
ce, cvičení, apod.), 

•  účast na akcích SAS, vedení aktivit, 
doprovod seniorů na akcích,

•  zpracování a naplňování standardů 
kvality sociální služby,

•  zjišťování zájmu seniorů, navrhování 
nových aktivit, 

•  vedení evidence týkající SAS, včetně 
sledování financí v SAS, 

•  příprava podkladů pro dotace a pro 
vyhodnocení služby.

Požadavky:

•  vzdělání dle zákona 108/2006 Sb., 
nejlépe SŠ vzdělání s maturitou 
v pedagogickém oboru + akredito-
vaný kurz pracovníka v sociálních 
službách,

•  znalost standardů kvality sociálních 
služeb,

•  dobrá znalost práce s PC,
•  ŘP skup. B,
•  morální bezúhonnost,
•  kladný vztah k cílové skupině 

klientů,
•  komunikativnost, samostatnost, 

schopnost jednat s lidmi, loajál-
nost a časová flexibilita, kreativní 
myšlení, 

•  nástup možný od 1. 4. 2013 nebo dle 
dohody.

Před uzavřením pracovní smlouvy do-
loží vybraný uchazeč originál výpisu 
z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 
měsíce a ověřenou kopii dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání.

Zájemci mohou zaslat přihlášku 
k výběrovému řízení a strukturova-
ný životopis do 11. 03. 2013 
•  písemně na adresu: 

Centrum sociálních služeb Tišnov, 
příspěvková organizace, 
Králova 1742, 666 01 Tišnov

•  e-mailem na adresu: 
info@css.tisnov.cz

Podrobnější informace: 
Ing. Mgr. Jana Wildová, tel. 549 410 310

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zru-
šit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho 
průběhu.

Centrum sociálních služeb

Kontakt:
PhDr. Libuše Beranová, manažerka předškolky, 777 706 722, liba.beranova@tiscali.cz.

Více na www.studanka-tisnov.cz.
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Ostatková zábava v penzionu
Jana Wildová, ředitelka CSS 
Foto: Richard Wild

Ve čtvrtek 14. 2. proběhla v domě 
s pečovatelskou službou ostatková zá-
bava. Zahráli manželé Maškovi z Kuřimi, 
kteří si již u seniorů získali oblibu. Při 
jejich písničkách si mohou posedět, za-
tancovat nebo zazpívat známé melodie. 
Jako vždy bylo na zábavě bohaté občer-
stvení: zákusky z Karlovy pekárny, chle-
bíčky od Vojanců, víno, nealko nápoje, 
káva. Průvod masek byl sice v letošním 
roce poněkud méně početný, ale o to více 
rozruchu masky vytvořily řehtačkami, 
houkačkami a jinými rekvizitami. Je tře-
ba poděkovat všem, kteří si vzali masku 
a přispěli k dobré zábavě všech. Dík pat-
ří také všem, kdo přispěli do bohaté tom-
boly. O více než 70 výher byl tentokrát 
rekordní zájem. Ale i ti, kteří nevyhráli, 
odcházeli ze zábavy spokojeni s příjemně 
prožitým odpolednem. 

Seniorům zazpívali Cvrčci
Jana Wildová, ředitelka CSS 
Foto: Marta Špirková

V pátek 8. 2. 2013 vystupoval v domě 
s pečovatelskou službou na Králově ulici 
dětský sbor Cvrčci z Nedvědice pod ve-
dením umělecké vedoucí Mgr. Petry Glo-
sr Cvrkalové. Za dobu existence sboru, 
od roku 2002, prošlo tímto hudebním tě-
lesem bezmála 60 členů. V současné době 
má sbor 17 zpěvaček a jednoho zpěváka, 
jejichž průměrný věk je deset let. 

Cvrčci zazpívali seniorům písně buď 
přímo složené nebo upravené pro tento 
soubor a předvedli muzikálově pojatou 
pohádku O dvanácti měsíčkách. Takřka 
profesionální pěvecké a herecké nasaze-
ní všech členů sboru sklidilo u seniorů 
oprávněný úspěch. Lze předpokládat, že 
zde Cvrčci nezpívali naposledy. 
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Vzpomínka na talentovanou Leonu Střeleckou
Josef Pavlík

Letos uplyne již deset let od tragické-
ho odchodu výtvarně talentované Leo-
ny Střelecké, narozené 14. března 1978 
a žijící od dětství v Tišnově. Tady na-
vštěvovala základní školu a souběžně 
po devět let i výtvarný obor tehdejší Li-
dové školy umění. Studovala čtyřletou 
průmyslovou školu textilní v Brně, Vyš-
ší odbornou školu pedagogickou a soci-
ální v Kroměříži a Pedagogickou fakultu 
Masarykovy univerzity. Měla před sebou 

nadějnou budoucnost i jako výtvarnice. 
Svědčí o tom zachovaná tvorba roztrou-
šená mezi blízkými a přáteli, ale také 
v nejedné soukromé sbírce. Snad se na-
jde někdo, kdo zpracuje nedokončené 
– vlastně teprve započaté – dílo Leony 
Střelecké.

 Z dochovaných zlomků tvorby lze 
usuzovat, že jako výtvarnice přinášela 
svěží a mladistvý přístup v malbě, bati-
ce i malbě na hedvábí, zajímavé jsou její 
kresebné studie přátel a blízkých. V její 
tvorbě se setkáváme s figurativní mal-
bou mladých lidí, snahou kompozičně 
vyjádřit pocitové vztahy, vnitřní napě-
tí, hledání funkčnosti výtvarné zkratky 
ke zvýraznění estetického dojmu. Příjem-
ně se nás dotýká barevná harmonie lyric-
kého projevu spolu se zajímavými prvky 
a motivy v malbě na hedvábí a v batice. 
Milovala nejen přírodní prvky, ale i prv-
ky geometrické a abstraktní. Měla jistě 
mnoho osobních i výtvarných plánů, kte-
ré přerušila tragická událost, kdy spolu 
s přítelem Martinem Douškem zahynula 
10. července 2003 na hoře Elbrus.

V roce 2004 na společné výstavě Sta-
nislava Bělíka, dědečka Leony Střelecké, 
jsme měli v Doubravníku možnost po-
znat výběr z její tvorby. I později, v letech 
2006 a 2007, byla zastoupena na výstavě 
v Železném.

Vyzdobme do co největší krásy vzpo-
mínku na tuto nadanou výtvarnici!

Foto z rodinného archivu Stanislava Bělíka

Foto obrazů: Od Veveří k Pernštejnu - Slovník 
výtvarníků (autor Miroslav Pavlík)
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 Poster Story Jitky Kopejtkové prodloužena do 10. března
Rozhovor připravila Veronika Jičínská 
Foto: Michal Beneš

Rozhovor s fotografkou Jitkou Kopejt-
kovou (*1973) vznikl při jedné z jejích 
návštěv Tišnova, kdy pro návštěvníky 
připravila komentovanou prohlídku své 
výstavy. 

Fotíte  výhradně  strhané  plakáty,  což 
je  opravdu  originální  téma,  co  Vás 
k tomu inspirovalo?

Když jsme po revoluci v roce 1989 
mohli začít cestovat, vyrazila jsem na vý-
let do Paříže, kde se mými prvními foto-
grafickými objekty staly prázdné láhve 
od vína. Zvláštním způsobem ve mně 
vyvolávaly nutkání zamýšlet se nad osu-
dem lidí, kteří z nich pili, každá láhev 
mi připomínala nějaký příběh. Postup-
ně přibývaly podobné objekty, jako sta-
rá vyhozená křesla apod. Při jedné cestě 
ucpanou Prahou jsem najednou perifer-
ním viděním zaznamenala zvláštní ba-
revnou skvrnu, ale když jsem se otočila, 
viděla jsem jen plakátovací plochu. Až 
po několika opětovných pohledech jsem 
pochopila, že ty barvy, které mě nutily se 
znovu a znovu otáčet, byly vrstvy strha-
ných plakátů. Protože fotoaparát nosím 
všude s sebou, zastavila jsem a vyfotila 
pár snímků, ze kterých jsem po vyvolá-
ní byla naprosto nadšená. Když jsem se 
za pár dnů na místo vrátila, abych uděla-
la ještě další záběry, strhané plakáty od-
tud už zmizely a já jsem zcela propadla 
touze zachycovat jejich prchavé kouzlo. 

Jak jste začala vystavovat?
Rozhodně jsem zpočátku neměla 

žádné umělecké ambice a vůbec by mě 
nenapadlo, že bych mohla někdy vysta-
vovat. Považuji se za docela uzavřeného 
člověka a první vernisáže byly pro mě 
opravdovým utrpením. Vlastně mě pře-
svědčili moji přátelé, kteří mým fotkám 
věřili mnohem víc než já.

Poslední rok máte výstavami oprav-
du nabitý – mohla byste říct, které vý-
stavy  si  nejvíc  považujete  a  co  byste 
označila za svůj největší úspěch?

Za největší úspěch bych označila loň-
skou výstavu Písmo jako obraz, písmo 
v obraze v Muzeu moderního umění An-
dyho Warhola v Medzilaborcích, kde 
moje fotky visely ve společnosti Warho-
la, Basquiata, Lichtensteina aj. Kurátor 
si pak dokonce vybral i dvě fotografie 
do sbírky muzea. Velkou radost jsem ale 
měla hlavně z možnosti vystavovat 

v pražské nezávislé galerii Trafačka, kte-
rá za svou krátkou dobu působení získala 
renomé v celé střední Evropě. Do Tra-
fačky chodí návštěvníci vnímaví k street 
artu a k alternativním druhům umění, 
takže doteď moc ráda vzpomínám na tý-
den, který jsem tam strávila provázením 
vlastní výstavou. Velmi dobrý pocit mám 
ale i z výstavy v Tišnově.

Součástí  Vašich  výstav  bývají  ne-
jen  komentované  prohlídky,  ale  také 
přednášky  pro  studenty  a  výtvarné 
dílny  pro  děti.  V  Tišnově  se  předná-
šek zúčastnili studenti gymnázia, jaká 
byla ta setkání?

Překvapivě kromě jedné skupiny ne-
měli studenti velké povědomí o součas-
ném umění, respektive o street artu, ale 
při přednášce byli velmi pozorní, měli 
zajímavé dotazy. Velký dík patří paní 
profesorce Ivě Bahenské, která s námi 
spolupracovala a která vydržela moje vy-
právění několikrát za sebou.

Chtěla jsem studentům přiblížit, o čem 
je street art a graffiti, jaký je rozdíl mezi 
uměleckou výpovědí a hloupým čmárá-
ním po zdech.

Označila byste svoje fotky jako umění, 
nebo spíš jako design?

Já o nich takhle vůbec nepřemýšlím, 
nechávám to na kurátorech a na noviná-
řích. Setkávám se např. s označením new 
street art nebo urbanistické umění. Čím 
dál více se ale posouvám do oblasti de-
signu, respektive užitého umění. Motivy 
„mých“ strhaných plakátů byly použity 
na platebních kartách ve Francii a snad 
nic nezakřiknu, když prozradím, že se 
podobná série chystá i v České republice. 
Ráda bych postupně pronikla i do oblasti 
bytového designu.

Se  světem  špičkového  designu  jste 
vlastně  spojena  i  stálou  výstavou 
v jednom pražském hotelu...

Ano, moje dlouhodobá prodejní výsta-
va je umístěna ve Fusion hotelu, který je 
dílem oceňovaných českých designérů 
a nachází se v budově banky od Josefa 
Gočára, kousek od Václavského náměstí.

Máte  nějaký  klíč,  jak  by  měl  divák 
k Vašim fotkám přistupovat?

Nemám žádný univerzální klíč, ale 
pravdou je, že se snažím, aby moje fotky 
působily pozitivně. Nechci jimi ani kri-
tizovat konzumní společnost, přestože 
se to ve spojitosti s plakáty jako nositeli 
propagace konzumu trošku nabízí. Já se 
ze strhaných plakátů skutečně snažím 
vytáhnout barvy v neobvyklých a neopa-
kovatelných kombinacích a kompozicích, 
které samozřejmě nerespektují žádné 
nauky o barevných škálách apod. Na vy-
světlenou musím dodat, že už od dětství 
vnímám barvy hodně intenzívně, vidím 
totiž barevně i písmena a číslice. S tro-
chou nadsázky by se tak dalo říct, že se 
snažím ukázat, že každá špinavá nevábná 
ulice může skrývat svoje barevné kouzlo.

Každé úterý  a  středu  odpoledne 
srdečně zveme děti do malé  výtvar-
né  dílny: z filmových plakátů si může-
te vytvořit koláž, která ozdobí předsálí 
kina Svratka. Pro nejmenší děti jsou při-
praveny graffiti omalovánky. Až půjdete 
z knihovny, zastavte se, těšíme se na vás!

Výstava je prodejní, informace o ce-
nách v galerii.

Zleva Veronika Jičínská a Jitka Kopejtková
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Úspěšná výstava Josefa Jambora  v Jihlavě
Veronika Jičínská 
Foto: Jakub Koumar 

15. února proběhla v zaplněných pro-
storách galerie Domu Gustava Mahlera 
v Jihlavě komentovaná prohlídka výsta-
vy, příznačně nazvané Okouzlení kraji-
nou. Mezi obrazy Josefa Jambora, které 
byly na výstavu zapůjčeny z majetku 
města Tišnova provázel několik desí-
tek návštěvníků pan František Vejpus-
tek, kterému patří velký dík za odborný 
a poutavý výklad.

Doufejme, že tato výstava bude úspěš-
ným začátkem ve snaze zviditelnit odkaz 
Josefa Jambora a že se nám podaří Galerii 
Jamborův dům dostat do širšího povědo-
mí veřejnosti nejen v Tišnově a blízkém 
okolí. 

Milan Magni vystavuje v Předklášteří
Martina Šviková, kurátorka výstavy

V neděli 17. 2. 2013 byla v Podhorác-
kém muzeu v Předklášteří zahájena prv-
ní letošní výstava. Reprezentativní výběr 
z cyklu maleb, grafických listů a dře-
věných objektů přibližuje dílo Milana 
Magniho, známého umělce s italskými 
předky, jenž od roku 2006 žije a tvoří 
ve Svatoslavi. 

Milan Magni (nar. 1960) absolvoval 
brněnskou Školu uměleckých řemesel 
a poté Katedru výtvarné výchovy na Pe-
dagogické fakultě Masarykovy univerzity 
pod vedením Miroslava Štolfy a Leoni-
da Ochrymčuka. Od počátku se soustře-
dil téměř výhradně na malbu. Studoval 
staré mistry i malířské techniky a tech-
nologie, s nimiž dále experimentoval. 
Zásadní vliv na něj měla tvorba velkých 
osobností geometrizující a lyrické ab-
strakce a abstraktního expresionismu 
(zejména K. Malevič, M. Rothko, M. Tobey, 
G. Mathieu ad.). Magni bývá řazen mezi 
konstruktivně orientované malíře, kteří 
vycházejí z tzv. analytické nebo radikální 
malby, a má velmi blízko k francouzským 
umělcům, s jejichž tvorbou se seznámil 
na studijní stáži v Poitiers. Již v 80. letech 
se stal respektovanou osobností brněn-
ské umělecké scény. Byl členem skupiny 
Měkkohlaví, TT klubu a spoluzakladate-
lem intermediální Skupiny mlhy a skotu 
– Florian. 

Magniho vždy zajímala především 
tematika spjatá s kosmologií a půso-
bením různých skrytých energií. Zhru-
ba od poloviny 90. let začaly do jeho 

geometrizující tvorby postupně proni-
kat inspirace různými krajinnými prvky 
a přírodními strukturami a tyto tendence 
vyvrcholily poté, co se Magni přestěhoval 
do Svatoslavi. 

Výstava v Předklášteří představuje 
výběr z cyklu prací inspirovaných kra-
jinou kolem Svatoslavi, které vznikly 
v posledních dvou letech. Spíše než kon-
krétní výsek krajiny se Magni pokouší 
zachytit jakousi archetypální oproště-
nost krajiny, její esenci a trvalost v mno-
hosti neustále se měnících přírodních 
forem. Eliminuje vyobrazení bezpro-
středně odkazující k předmětnému 
světu a plně se soustřeďuje na práci se 
světlem, barvou a strukturou obrazo-
vé plochy. Barva je v Magniho obrazech 
prostředkem vytváření neiluzivního 
prostoru a zároveň nositelem emotiv-
ního výrazu a významu. Právě prostřed-
nictvím vztahů jednotlivých barev, jejich 
textury a způsobu vrstvení se vynika-
jící malíř-kolorista pokouší zachytit 
skrytý řád a vnitřní harmonii zdánlivě 
jednotvárné krajiny, která ho tolik fas-
cinuje. Výstavu maleb a grafických listů 
doplňují Magniho trojrozměrné dřevěné 
objekty (Špalky-Tváře, Špalky-Hlavy), 
které představují novou polohu uměl-
ce, jenž se dosud vyjadřoval především 
prostředky malířskými. 

Výstavu za přítomnosti autora zahá-
jila kurátorka Martina Šviková a úvod-
ní slovo pronesl Jan Lacina, Magniho 
blízký přítel. O příjemnou atmosféru se 

postarala také tišnovská kapela Mañana 
a vynikající občerstvení, které je již tra-
diční devizou vernisáží Milana Magniho, 
známého sommeliera a degustátora. 

Výstava Milana Magniho je další 
z řady výstav, jimiž se Podhorácké mu-
zeum v Předklášteří (pobočka Muzea 
Brněnska) pokouší veřejnosti přiblížit 
tvorbu nejvýznamnějších současných 
umělců, kteří žijí v tišnovském regionu. 
Magniho tvorba však svým významem 
region daleko přesahuje a dává nahléd-
nout do širších souvislostí uměleckého 
dění. 

Výstava potrvá do 1. 4. 2013. Těšíme 
se na Vaši návštěvu. 
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Hudbou pro Unicef již popáté
Zdeňka Kárná, Foto: Radim Strachoň a Zdeněk Svoboda

Příjemnou zábavu a zároveň příležitost 
pomoci nabízí již pátý ročník charitativ-
ního multižánrového hudebního festivalu 
Hudbou pro UNICEF. Málokterý hudební 
festival je svým zaměřením tak jedineč-
ný, jako právě Hudbou pro UNICEF. Koná 
se totiž ve spolupráci s Dětským fondem 
OSN – UNICEF a výtěžek z akce, jež se koná 
v pátek 14. a sobotu 15. června 2013 v Tiš-
nově, je určen na podporu očkovacích pro-
gramů UNICEF.

Festival už popáté oživí letní kulturní 
dění v Tišnově a opět přivítá hned něko-
lik hvězd současné domácí hudební scé-
ny. Na festivalu vystoupí mnoho známých 
osobností české a slovenské hudby v čele 
s oblíbenou skupinou Mandrage, skupi-
nou Charlie Straight, jednou z nejlepších 
slovenských zpěvaček Katarínou Knech-
tovou nebo Janem Budařem a jeho Elišči-
nem bandem. Mimořádný hudební zážitek 
je opět očekáván od skupiny The Tap Tap, 
což je kapela tělesně postižených studen-
tů a absolventů škol pražského Jedlič-
kova ústavu a nyní již tradiční tišnovský 

účastník a oblíbenec publika, nebo od pí-
sničkáře a skladatele filmové hudby Ja-
roslava Uhlíře. Na festivalu však dostane 
šanci také tišnovská Pátá ruka, velice ob-
líbená slovenská skupina Vidiek nebo Petr 
Bende a mnoho dalších. Program letošní-
ho ročníku, který pořadatelé poprvé pre-
zentují jako dvoudenní, je stále v přípravě 
a proto se dá předpokládat účast ještě dal-
ších známých hudebních jmen.

Hudební program začíná v areálu letní-
ho kina v pátek 14. 6. 2013 v odpoledních 
hodinách a i v letošním roce bude doplněn 
o množství doprovodných aktivit pro děti 
a mládež. Hlavní festivalový den je tradič-
ně sobota 15. 6. 2013. Vstupenky budou 
v předprodeji během měsíce března.

Pořadatelé si také pro letošní rok při-
pravili malou ochutnávku v podobě akcí 
Hudbou pro UNICEF Warm Up. V pátek 
12. dubna vystoupí v Café U Palce Honza 
Ponocný se svým one-man-show Circus 
Ponorka a v krásném prostředí nádvoří 
domu Na Perštýně pak 31. května oblíbe-
ná tišnovská formace Ha-kapela.

Koncert Psích vojáků v Tišnově
Libor Ždánský, ředitel MěKS, Foto: Miroslav Pálka

Že bude koncert Psích vojáků ojedi-
nělý a pro fanoušky atraktivní se vědělo 
– kapela se v srpnu 2011 znenadání stáh-
la z hudební scény se stručným oznáme-
ním, že z osobních a zdravotních důvodů 
ukončuje činnost. Na sklonku roku 2012 
však oznámili potěšující zprávu, že se vra-
cí, navíc opět v prapůvodní sestavě, v jaké 
byla roku 1979 založena. Po boku zpěváka 
a klávesisty Filipa Topola a bubeníka Davi-
da Skály se tak po desetiletích znovu obje-
vil baskytarista Jan Hazuka. Fanoušci měli 
v našem regionu možnost navštívit bez-
nadějně vyprodaný lednový koncert v br-
něnském klubu Mersey a nyní až koncert 
v Tišnově. Tomu odpovídal i na Tišnov vý-
jimečný předprodej, ve kterém se prodalo 
69 vstupenek.

Kapela, která měla za sebou v posled-
ních dvou dnech koncerty v Ostravě a Uher-
ském Hradišti, vstoupila na pódium před 
112 posluchačů něco po půl deváté a nasa-
dila okamžitě největší hity ze své ojedině-
lé kariéry. Zazněl tak známý song Chce se 
mi spát či známé Žiletky použité ve stejno-
jmenném filmu režisérem Zdeňkem Tycem. 
Velké koncertní křídlo, kterým disponu-
je sál MěKS, dávalo vzpomenout na legen-
dární koncerty Psích vojáků na brněnské 

Musilce, přesné bicí Davida Skály doprová-
zely výšivky basy Honzy Hazuky. Po dvou 
přídavcích se zhruba v 10 hodin Psí vojáci 
s nadšeným publikem rozloučili.

Skupinu založil Filip Topol, syn dra-
matika a chartisty Josefa Topola a bratr 
spisovatele Jáchyma Topola, již jako třinác-
tiletý školák v roce 1979 se svými tehdejší-
mi spolužáky ze základní školy, bubeníkem 
Davidem Skálou a baskytaristou Janem Ha-
zukou. Název Psí vojáci si zvolili podle vá-
lečného spolku indiánského kmene Šajenů 
z románu Thomase Bergera Malý velký 
muž. Hudba Psích vojáků má kořeny ve svě-
tovém undergroundu, značný je však i vliv 
skladatelů druhé půle 18. století. Topol se 
dlouhodobě potýkal se zdravotními potí-
žemi, v minulých letech prodělal řadu ope-
rací, při nichž mu lékaři odebrali polovinu 
slinivky, takže skupina vystupovala zejmé-
na po roce 2005 jen výjimečně a s velkými 
přestávkami. Proto přišla 10. srpna 2011 
strohá tisková zpráva manažera skupiny 
Romka Hanzlíka o konci hudební kariéry 
kapely z osobních i zdravotních důvodů. 
O to víc je potěšitelné, že drobný Filip To-
pol vypadá dobře a můžeme se těšit snad 
i na další alba tohoto unikátu na české i svě-
tové hudební scéně. Nálada v plném sále MěKS

Filip Topol - autor, pianista, zpěvák
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Z přednáškového cyklu „Z historie kláštera Porta coeli“, který se koná v Městské knihovně v Tišnově v rámci Univerzity volného času.

Okolní státy, vztahy a osobnosti před založením kláštera
Irena Ochrymčuková, lektorka cyklu

Německo
Východofranská říše se vyvinula v ně-

meckou říši. Germánské kmeny byly defi-
nitivně sjednoceny na počátku 10. století 
za vlády Jindřicha I. Ptáčníka. V prame-
nech se objevují zmínky o „království 
Němců“ („Regnum Teutonicorum“), kde 
říšskými knížaty byli i biskupové. Země 
bojovala s Polabskými Slovany a bitvou 
na řece Lechu zastavila postup Maďa-
rů (955). V roce 962 vznikla korunovací 
Oty I. na císaře v Římě Svatá říše římská, 
do níž patřily i české země. Od 15. stole-
tí přibylo k pojmenování „národa němec-
kého“, potrvala do roku 1806.

Spor mezi Štaufy a Welfy poznamenal 
vedle vnitřního vývoje i styky a spoje-
nectví v celé říši. Pro další vývoj českého 
státu byla důležitá listina, kterou v roce 
1212 vydal vnuk pověstného císaře Fri-
dricha I. Barbarossy, císař Fridrich II. 
Štaufský – Zlatá bula sicilská. 

Po roce 1100 došlo po celém Německu 
k zakládání nových měst, k velkým stav-
bám hradů, arcibiskupských a biskup-
ských paláců a klášterů. Začal proces tzv. 
východní kolonizace. Zakládáním měst 
a vesnic na slovanských územích vý-
chodně od Labe došlo k průniku němec-
ké kultury do oblastí jako Čechy, Morava, 
Slezsko, Pomořansko, Prusko a Polsko.

Uhry
Koncem 10. století si Arpádovec Gej-

za Uherský podrobil ostatní maďarské 
velmože a vytvořil jednotné uherské 
knížectví s hlavním městem Ostřihomí. 
Nechal se pokřtít, jeho syn Štěpán I. byl 
roku 1000 korunován se souhlasem pa-
peže i císaře uherským králem. Štěpán 
dosáhl v Ostřihomi zřízení arcibiskup-
ství, dokonce byl prohlášen za svatého. 
Uherští panovníci zaujímali k českým 
Přemyslovcům postoje přátelské, stvr-
zované sňatkovou politikou (např. prin-
cezna Konstancie provdaná za Přemysla 
Otakara I., Kunhuta za Přemysla Otakara 
II.), ale i nepřátelské, z důvodů okamžité-
ho prospěchu pro Uhry. 

Polsko
V souvislosti se sňatkem s českou 

princeznou Doubravkou přijal polský 
kníže Měšek z rodu Piastovců křesťan-
ství, roku 968 bylo založeno misijní 
biskupství v Poznani. S postupující chris-
tianizací země pozvolna vznikala sa-
mostatná církevní organizace v Polsku. 

Měškův nejstarší syn Boleslav Chrabrý 
(992 – 1025), úspěšně pokračoval v roz-
šiřování území rodícího se polského stá-
tu, snažil se o upevnění knížecí moci 
a povznesení mezinárodního vlivu Pol-
ska. Za podpory císaře Oty III. zřídil pa-
pež Silvestr II. nad hrobem mučedníka 
biskupa Vojtěcha Slavníkovce v Hnězdně 
arcibiskupství a podřídil mu nově usta-
vená biskupství v Krakově, Kolobřehu 
a Vratislavi. Polští panovníci se zúčast-
ňovali bojů s Přemyslovci nebo proti nim, 
ale byli k nim vázáni dynastickými příbu-
zenskými svazky (např. manželka Měška 
– zmíněná Doubravka, dcera Boleslava I., 
opačně Eliška Rejčka, Viola Těšínská). 

Rakousko
Österreich – „východní říše“ – ze sta-

roněmeckého Ostarrichi – Východní 
marka – s německým obyvatelstvem, ra-
kouské vévodství s vládnoucími Baben-
berky, kteří bojovali s Maďary, zapojili 
se do říšské politiky, do boje o investitu-
ru, do mocenského zápasu mezi Štaufy 
a Welfy, účastnili se křížových výprav. 
Po vymření tohoto rodu po meči nastal 
boj o jejich državy sňatky s dědičkami 

a bojem. Rakouské země získali nakonec 
Habsburkové.

Vzpomínka na archeologa
Josef Zacpal

Na začátku března 
uplynulo 10 let od úmr-
tí moravského archeologa 
Jaromíra Ondráčka.

Odborník na pozdní 
dobu kamennou a star-
ší dobu bronzovou na na-
šem území prožil své 
dětství a mládí v Šer-
kovicích. Středoškolská 
studia absolvoval na tiš-
novském gymnáziu a v le-
tech 1951 – 1956 vystudoval archeologii 
na Filozofické fakultě brněnské univer-
zity. Po studiích zůstal pracovat v Brně 
a nastoupil jako vědecký pracovník 
do Archeologického ústavu Českosloven-
ské akademie věd. Zde po celá tři deseti-
letí patřil k nejbližším spolupracovníkům  
velikána moravské archeologie profesora 
Josefa Poulíka a v letech 1974 – 1990 pů-
sobil jako zástupce ředitele tohoto ústa-
vu. Svůj čas dělil mezi terénní výzkumy 

a studium nálezů, jejichž 
výsledkem byla řada od-
borných studií a článků, 
a mezi organizační práci 
ve prospěch moravské ar-
cheologie jako celku. Vel-
mi oblíbený byl rovněž 
u studentů a nastupující 
generace mladých arche-
ologů pro svůj vstřícný 
přístup a ochotu vždy po-
radit při řešení konkrét-

ního problému. Plné pracovní nasazení 
pak kompenzoval v rodných Šerkovicích, 
kam se po celý život vracel za rodinou, 
přáteli a známými. Ještě častěji sem za-
jížděl po odchodu do důchodu, když se 
mohl mnohem intenzivněji věnovat svým 
koníčkům – práci na zahrádce kolem své 
chaty, houbaření a vycházkám do okolní 
krásné přírody.

PhDr. Jaromír Ondráček, CSc. zemřel 
1. března 2003 ve věku nedožitých 72 let.

Před katedrálou sv. Štěpána v starobylém 
městě Mety 
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Halina Pawlovská: 
„Nejčastěji se mě lidé ptají, jak vypadá můj manžel!“
Rozhovor připravila Zdeňka Kárná

Ve čtvrtek 14. března představí popu-
lární spisovatelka a moderátorka svou 
One Woman Show také v Tišnově. Při 
této příležitosti jsme Halinu Pawlovskou 
vyzpovídali.

V anonci na Vaše vystoupení se píše, že 
budete vyprávět nevšední příběhy, zá-
žitky, postřehy… Na co se mohou diváci 
těšit?  Třeba  i  na  to,  co  bylo  v  oblíbe-
ných Banánových rybičkách?

Má divadelní show se jmenuje Straš-
ná nádhera a je přesně o tom, co říká ten-
hle název. O tom, že všechno krásné mívá 
v sobě i něco strašného. Když někoho mi-
lujete, tak o něj třeba máte strach, když 
jste štíhlí jak proutek, tak máte hlad, když 
jste známí všude na světě, tak nemáte ni-
kde soukromí, když máte plný dům lidí, 
tak nikdy nejste sami, ale někdy vám ti lidi 
strašně lezou na nervy....

Napsala jsem dvacet jedna knih a přes 
osm let jsem měla v televizi talk show 
Banánové rybičky. Nicméně každý den 
mám nový postřeh, nový názor a nové 
naděje. Mé představení je o vztazích. Vy-
právím v něm o tom, co se mi stalo osu-
dového kdysi i včera, vyprávím o lidech, 
které jsem potkala dávno, ale i dnes. Vy-
právím o svých zkušenostech i současné 
bláhovosti… Mé představení má s mými 
knihami i Rybičkami určitě společné to, 
že v něm vyprávím o svých láskách, rodi-
ně a sobě.

  Je  neuvěřitelné,  kolik  situací  a  sto-
ry jste zažila a vyprávíte o nich… Stále 
Vás  to  baví?  Některé  situace  se  určitě 
opakují.

Vyprávím o všem, co mi připadá za-
jímavé, veselé a dojemné a vyprávím to 
lidem, aby se smáli a aby se zamysleli. 
A vyprávím to proto, že mě to HROZNĚ 
baví. Tak jako každý člověk má unikátní 
otisky prstů, tak unikátnost každé situa-
ce spočívá v tom, z jakého úhlu pohledu se 
na ni díváte.

Máte  před  živým  vystoupením  nějaký 
rituál,  kterým  se  uklidňujete  nebo  se 
naopak dostáváte do té správné nálady?

Nemám. Před představením jsem 
vždycky nějak divně pasivní a zdá se, že je 
mi všechno fuk. Ožiju, jak vstoupím na je-
viště, a pak jsem živá ještě tak pět hodin 
po představení. To mám vždycky největ-
ší chuť si s někým povídat, pít víno a jíst 
něco moc dobrého.

Když  takhle  jezdíte  po  vlastech  čes-
kých, dá se vypozorovat rozdílné obe-
censtvo?  Mám  na  mysli  větší  města, 
menší města, Čechy, Morava...

Rozdíl nastane, když je mé vystoupení 
zadané pro určitou firmu nebo příležitost 
a publikum tvoří víc mužů než obvyk-
le. Jsem totiž zvyklá hlavně na divačky. 
Mám ráda své obecenstvo, které tvoří 
ženy. Rozumím jim a jsem potěšená, když 
jim zvednu náladu a sebevědomí. Když 
jsem několikrát po představení slyšela, 
že právě má kniha nebo televizní pořad 
pomohl nějaké ženě ve chvílích nejtěž-
ších, tak jsem byla šťastná… Zajímavé je, 
že muži se na mých představeních smějí 
fakt hodně. Mají asi silnější hlas, vždycky 
si uvědomím, jak se chechtají.

Která historka sklízí největší potlesk?
Nevyprávím všude úplně stejné his-

torky. Pravidelně ale vyhrávají ty, kdy 
jsem se nějak znemožnila. Když jsem 
chtěla být zvlášť úžasná a zvrtlo se to… 
Můj boj s gravitací slaví často úspěch.

Na co se návštěvníci Vašich talk show 
nejčastěji ptají?

Jak vypadá můj manžel…

Míváte před vystoupením ještě trému?
Samozřejmě. Mám vždycky úplně le-

dové ruce a pocit, že se mi špatně dýchá. 
Někdy se mi vůbec nechce vyjít na pódi-
um. Vlastně je to ale, když jste trochu ma-
sochisti, docela příjemné vzrušení.

V  současné  době  se  na  televizní  ob-
razovce  neobjevujete.  Stýská  se  Vám 
po  pravidelném  pořadu?  Případně 
chystáte něco v nejbližší budoucnosti?

Upřímně řečeno se mi zatím nestýs-
ká. Mám hodně práce, nicméně v mozku 
mi klíčí rozhodnutí, že bych mohla přijít 
s něčím novým…

Který z pořadů, které jste moderovala, 
Vám přinášel největší potěšení, který 
jste dělala nejradši?

Slovy klasika bych měla říct, že vše, co 
jsem dělala, dělala jsem ráda. Je to prav-
da. Ale pravda taky je, že cestopisný cyk-
lus Zanzibar mě bavil strašně!

Je něco, na co se těšíte v roce 2013?
Těším se na moře a slunce a na všech-

na rána, kdy se u snídaně scházíme čtyři 
generace. Mám totiž tu čest začínat každý 
den se svou 93letou mámou a svým osm-
náctiměsíčním vnukem a samozřejmě 
s jeho mámou – mou dcerou. Je to krása, 
kterou si uvědomuju a nechci o ni přijít!

Kde vidíte sebe sama za 20 let?
Jak už jsem řekla, nejradši bych se vi-

děla u našeho jídelního stolu se všemi 
blízkými a s radostí v očích, v kterých ne-
bude strach z bolesti ani chudoby.

A ještě se tak maličko vidím na verni-
sáži v galerii v New Yorku, kde jsou vy-
stavená díla mého geniálního syna, který 
si svým talentem vydělává tolik, že nás 
doma všechny živí…
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Jarní byliny pro očistnou kůru
Jiří A. Pleskač

Čas plyne velmi rychle. Nedávno jsme 
měli Hromnice, kterými dříve končila 
doba vánoční, a nyní jsme již od Popeleč-
ní středy vstoupili do postní doby. Pokud 
nepočítáme neděle, tak přesně za 40 dní 
od Popeleční středy budou Velikonoce. 
Obdobně jako před vánočními svátky, tak 
i před Velikonocemi je doba postní. Co je 
jejím smyslem a cílem?

Půst nemá být jen jakési soukromé 
cvičení. Už v Hermově pastýři, jednom 
z nejstarších křesťanských spisů z po-
loviny druhého století, čteme: „V post-
ní době máš být jen o chlebu a vodě. Pak 
spočítej výlohy, které bys vydal v den, 
kdys jedl a pil normálně. Dej obnos něja-
ké vdově, sirotku, nebo někomu potřeb-
nému. Zřekni se tak něčeho, aby z toho 
mohl mít užitek někdo jiný.“

Půst by neměl být chápán jako něco 
nepřirozeného, jednostranného nebo ne-
bezpečného pro zdraví. Půst by naopak 
měl vést k rovnováze, dávat zdraví tělu 
i jasnost myšlenkám. Právě v postní době 
se zařazují různé očistné kůry.

Které jarní bylinky jsou vhodné 
pro očistné kúry?

Kopřiva dvoudomá. naše známá pří-
telkyně do nepohody... Kopřiva je v jar-
ních měsících vhodná nejen ve formě 
čaje, skvěle se hodí také do polévek a lze 
z ní připravit výborný např. „kopřivo-
vý špenát“ nebo oblíbenou velikonoč-
ní nádivku. Kopřiva obsahuje vitamin C, 
betakaroten a vitamin A, vápník a žele-
zo. Působí močopudně a rozpouští hle-
ny v našem těle, zároveň je vhodná při 
chudokrevnosti, akné, ekzémech a rev-
matismu. Kopřivu bychom měli uží-
vat v časově omezených opakujících se 
kůrách v intervalu cca 2 týdny.
Pampeliška  –  smetánka  lékařská  

je odedávna součástí jarních čistících 
kůr. Její čerstvé mladé listy mají po-
měrně silné močopudné účinky, akti-
vují činnost ledvin a jater, významně 
tak podporují detoxikaci organismu. 
Obsahuje vitamíny C, A, B a betakaro-
ten, křemík, draslík a vápník. Pro svou 
nahořklou chuť jsou vhodné přede-
vším do zeleninových salátů, například 
ve Francii je salát z pampeliškových lis-
tů vyhledávanou pochoutkou. Zkonzu-
mované množství by nemělo překročit 
asi 1 větší hrst čerstvých listů na osobu, 
někteří citliví jedinci by po konzuma-
ci většího množství mohli pocítit mírné 
zažívací potíže.

Sedmikráska  chudobka, jejíž listy 
i květy se často používají do salátu, vhodné 
jsou i do polévky. Můžeme je také ale vy-
zkoušet jíst pokladené na chléb s máslem, 
ač to možná někomu bude připadat neob-
vyklé, je to jeden ze starých používaných 
receptů. Listy i květy sedmikrásky mají 
téměř stejné účinky na náš organismus. 
Látky v nich obsažené působí močopud-
ně, lehce podporují pocení a čistí krev, zá-
roveň stimulují funkci žlučníku a jater. Pro 
své účinky jsou doporučovány při potížích 
jako je akné, ekzémy, dna, artritida a pod.

Chceme-li ovšem organismus zbavit 
škodlivých usazenin opravdu důkladně, 
dopřejme si speciální jarní kúru na pročiš-
tění jater, žlučníku a ledvin.

Jak odlehčit játrům

Játra jsou strážcem organismu před 
škodlivými látkami – přeměňuje je v ne-
škodné odpady, které tělo nejrůznější-
mi cestami vyloučí. V současné době plné 
jedů a chemikálií ve vzduchu, vodě i potra-
vinách to občas bývá úkol nad jejich síly. 
Proto by očista jater měla začít už tím, že 
se budete snažit vyhýbat tomu, co játra 
zatěžuje: 
•  Jezte především čerstvé, průmyslově 

neupravené potraviny. 
•  Vyhněte se nezdravým tukům, alkoho-

lu, kofeinu a tabáku. 
•  Zvyšte příjem zeleniny a ovoce.

Nejen na jaře bychom měli do svého jí-
delníčku pravidelně zařazovat potraviny, 
které játrům svědčí – červenou řepu, ka-
rotku, kadeřavou kapustu, kedlubny, pe-
tržel, pastinák, hlávkový salát.

Součástí jarního pročišťovacího pro-
gramu by měly být i hořké bylinkové 
čaje, které by se měly užívat třikrát den-
ně mezi jídly po dobu tří až šesti týdnů. 
Doporučuji čaj připravený následujícím 
způsobem:

Výše zmíněné čaje a bylinky najdete 
v prodejně Veronika Tišnov na ulici Jung-
mannova nebo v prodejně ROSA CANINA 
na Poříčí v Brně.

1 zarovnanou polévkovou lží-
ci semen ostropestřece přelít večer  
litrem studené vody a nechat přes 
noc. Ráno 2 minuty mírně povařit, 
horkým odvarem přelít v druhém 
hrnci 1 zarovnanou polévkovou lží-
ci jaterní směsi (náš Hepatik nebo 
volně prodejný Ungolen) a nechat 
1/4 hodiny vyluhovat a scedit. Dále 
je možné použít námi vyráběné por-
cované čaje Dobré zažívání a Bylin-
ný čaj Brněnský Dr. Muzyčuka. 
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Dlask tlustozobý  
zvaný „ třešňák“
Text i foto: Bohumil Kabeš

Na krmítku se při louskání sluneč-
nicových semen hašteří několik zvon-
ků, vrabců, případně sýkor. Tu a tam 
si rozdají nějaký klofanec, čepýří svá 
křídla, štěbetají… Najednou jako když 
střelí, ptáci se rozlétnou na okolní keře 
a stromy a do krmítka vlétne poměrně 
zavalitý pták velikosti kosa, s nápadně 
vyvinutým zobákem. Pozorně se roz-
hlédne na všechny strany a pustí se 
do semen. Je to pěnkavovitý pták dlask 
tlustozobý.

Je krásně vybarvený a za letu jsou vi-
dět dva nápadné bílé pruhy na křídlech. 
Dlask dává přednost starým doubra-
vám s hustým podrostem, rád hnízdí 
i v parcích, sadech i starých zahradách. 
Je u nás ptákem stálým.

Jeho silný zobák je pro něj výborným 
a dokonalým nástrojem pro louskání 
tvrdých semen, jejichž jádry se živí. Roz-
louskne snadno i semena třešní a viš-
ní, což sadaři a zahrádkáři nevidí právě 
rádi. Jeho návštěvu na třešních poznáte 
snadno podle poházené dužniny a roz-
stříkané šťávy z třešňových a višňových 
plodů. Neživí se jen semeny peckovic, 
ale také mladými pupeny stromů a keřů 
a v létě hmyzem, kterým krmí i mláďata.

Dlaskové hnízdí jen jedenkrát 
do roka. V dubnu nebo počátkem 
května si pár postaví úhledné hnízdo, 
do kterého samička snese 4 – 6 špina-
vě bílých vajíček s hnědavou kresbou. 
Na vajíčkách sedí samička sama 12 až 
14 dní. Ale mláďata krmí oba rodiče 
po dobu 14 až 20 dnů. I když se dlask 
dožívá v průměru 12 až 15 let, není 
u nás příliš hojným druhem. Proto si 
přejme, aby tito krásní ptáci zůstali ješ-
tě po mnoho desetiletí ozdobou naší 
české krajiny.

Vzpomínky kočovníka
Vladimír Kapoun

I. část - Začátky

Aby bylo jasné hned od začátku – jde 
o kočování se včelstvy. 

První zážitky s kočováním mám z pře-
lomu 50. let minulého století, z doby, kdy 
jsem pomáhal svému tatínkovi při přesunu 
včelstev za středního Slovenska ke zdro-
jům nektaru do akátových lesů na jižním 
Slovensku.  Kočovné vozy v té době byly 
výjimkou, a proto převážení bylo značně 
náročné. To znamenalo již večer za tmy 
uzavřít úly a sešroubovat je tak, aby jed-
notlivé díly jednoho úlu byly pevně spo-
jeny. Bylo nutné zajistit včelám dostatek 
vzduchu při přepravě, která trvala několik 
hodin, a to použitím zasíťovaných strůp-
ků na jednotlivých úlech. Samotný převoz 
měl 3 fáze. První fázi tvořil převoz trakto-
rovou vlečkou z trvalého stanoviště včel-
stev na nákladové nádraží, druhou fází 
byl převoz na nákladním vagóně z výchozí 
stanice do cílové stanice na jižním Sloven-
sku a poslední fází opět převoz traktoro-
vou vlečkou z cílové stanice na konkrétní 
místo v akátovém porostu.  Jak je patrné, 
bylo to značně náročné na organizaci. Za-
jistit traktoristy, vagón a domluvit s místní-
mi včelaři vhodné umístění včelstev. A vše 
muselo být časově sladěno. Ale i fyzicky to 
bylo náročné. Osmkrát (čtyřikrát při ces-
tě tam a čtyřikrát při cestě zpátky) každý 
úl přenášet nebylo až tak jednoduché.  Při 
váze jednoho úlu kolem 40 kg a poměr-
ně velkém objemu to byla práce pro dva 
lidi. Ale výsledek stál většinou za tuto ná-
mahu. Akát je totiž nejmednatější rostli-
nou v našich končinách, jeho „výtěžnost“ 
se uvádí až 700 kg medu na hektar poros-
tu.  Musí být ovšem splněny povětrnostní 
podmínky, a to vlhkost kolem 80% a mini-
mální teplota v noci 15° C. Ale ani vysoké 
teploty nejsou nejlepší – vzduch má menší 
vlhkost a nektar může zasychat. Výhodou 

akátu je též to, že díky uspořádání květen-
ství mu nevadí ani déšť, který u některých 
jiných rostlin, ale i u medovice smývá sla-
dinu. A proto včely létaly i za jemného deš-
tě. Někteří kočovníci po skončení květu 
akátu přesouvali včelstva do lesů, zejména 
na maliní na středním a severním Sloven-
sku. Nám to však již stačilo, takže jsme se 
vždy vraceli domů na trvalé stanoviště. Vý-
hodou tehdejšího kočování bylo to, že ne-
vyžadovalo žádná veterinární povolení. 

Hlavním zážitkem z té doby byla hlav-
ně noční jízda na nákladním vagóně, kdy 
se občas stalo, že včely našly nějakou škví-
ru v úlu. Protože ve tmě nelétají, tak je 
člověk mohl ucítit až na svém těle, jak hle-
daly nějaké „teplé“ místo. A každý si dovede 
představit, co následovalo.  Zážitkem bylo 
i sledování práce včel v plné snůšce – jejich 
ostrý výlet z úlu a návrat s plným „baťohem“ 
sladiny, jak těžce dopadají na letáč úlu.

Po dobu studia na vysoké škole 
a po přestěhování do Tišnova v roce 1955 
jsme kočování přerušili. Až v roce 1969 
jsem udělal první pokus. Dvě včelstva jsem 
umístil k porostu akátu u silnice mezi Če-
bínem a Kuřimí. Z akátu nebylo nic. V roce 
1970 jsem proto udělal další pokus a vy-
bral si tentokrát les poblíž hájenky na Sý-
koři, kde bylo hodně maliní. Když jsem 
po 14 dnech šel zjistit situaci, hned první 
pohled mi naznačil, že není něco v pořád-
ku, protože včelstva skoro nelétala, i když 
podmínky k tomu byly. Po nahlédnutí 
do úlu jsem zjistil, že obě včelstva jsou vy-
rojená a plásty plně zanesené medem. Byl 
to typický příklad jednoho z důvodu roje-
ní včel – nedostatek místa pro výchovu po-
tomstva. Až dnes i uvědomuji, že jsem v té 
době neměl velké obavy z toho, že mi ně-
kdo úly ukradne, nebo nějaký vandal po-
maluje či zničí. 
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Květnice v jarním šatu
Helena Pernicová 
Foto: Helena Pernicová, Bohumil Kabeš

Až půjdete ve slunném časně jar-
ním dni od tišnovského nádraží do cent-
ra města, zdvihněte oči k modré obloze 
a ke žlutě zbarvenému úbočí Květnice. 
Dříve než se naplno zazelená bylinné pat-
ro, potěší náš zrak zářivě rozkvetlé dříny. 

Dřínu se daří na světlých a křovina-
tých stráních, ve světlých lesích a na je-
jich okrajích, zejména na kamenité půdě 
vápencového podloží. Na našem území 
není vzácný, ale tak vysoká míra výsky-
tu jako na Květnici a nedalekém vrchu 

Dřínová, který podle tohoto keře dostal 
i své jméno, není zdaleka běžná. Svědčí 
o tom i fakt, že s upozorněním na boha-
tý výskyt kvetoucích dřínů se setkáme 
v různých tištěných a internetových zdro-
jích upozorňujících na přírodní atraktivi-
ty Tišnova a jeho okolí. Odborníci dodají, 
že naše oblast je nejzazší moravskou dří-
novou lokalitou – na chladnější Česko-
moravské vrchovině se s ním nesetkáte.

Dřín rozkvétá před rašením listů, jeho 
květy nejsou velké, ale obvykle velmi 

četné, a proto je nelze přehlédnout. Ji-
nak je to během roku spíše nenápadný 
keř. Všímavé pozorovatele zaujme ale 
ještě jednou, na podzim, kdy se na keřích 
objeví červené oválné dřínky. Tyto pec-
kovičky, jsou jedlé, můžete je bez obav 
ochutnat, případně vyzkoušet výrobu za-
vařeniny, sirupu či pálenky. Dřínky jsou 
oblíbené ptáky, například drozdy, ale po-
chutnají si na nich také jezevci a kuny, 
kteří pak dřín ve svém trusu rozšiřují 
na další stanoviště.
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Jak stará Bára běžkovala
Barbora Kulhánková

Jednou mi jeden moudrý hodný pán řekl, 
že nejkrásnější věc na horách v zimě je, když 
se dá přijet po udržované cestě k nějaké pěk-
né hospůdce s vyhlídkou, pokochat se, dát si 
něco dobrého a zase odjet. Měl velkou pravdu 
a můj zážitek z relaxační projížďky na běž-
kách to plně dokládá. 

Trávíme s rodinou a přáteli jarní prázdni-
ny v krásném prostředí Orlických hor. Bydlí-
me ve stylové roubence, když mráz a počasí 
dovolí. Víťa, Julča a ostatní jezdí lyžovat, jen 
stará Bára ne. Sjezdovky odhodila do kou-
ta již před patnácti či více lety a velké před-
sevzetí znova na ně stoupnout vzalo za své, 
když si před dvěma lety pochroumala kole-
no. A tak jezdí s rodinou, hlídá teplo kachláků, 
když jsou ostatní na lyžích, lebedí si za pecí 
a užívá volné dny.

Nevím, co ji to ale letos popadlo, no zkrát-
ka a dobře, vzala si s sebou na hory běžky. 
Na ty ještě nezanevřela. Klouzání se po sně-
hu přece nemůže být nijak složité, napadlo 
ji pokaždé, když v televizi zahlédla sportovní 
záznam z běhu na lyžích. Všichni v jásavě zá-
řivých barevných trikotech vypadají tak lehce 
a elegantně… To taky dám, říkala si. 

Když rodinka asi s pěti kufry, padesáti taš-
kami a lyžařskou výzbrojí a výstrojí dorazila 
na místo, zkušeným okem přehlédla krásně 
bíle zasněžené pláně v okolí roubenky a zača-
la vybírat, kudy hned další den vyrazí brázdit 
na běžkách. No a tak hned první den nelenila, 
navlékla se do sportovního a vyrazila. Nápor 
mrazivého vzduchu ji vrátil do dveří oka-
mžitě, jak je otevřela. No jo, hory jsou hory, 
ještěže jsem pořádně oblečená. Neumrznu, 
ujišťovala sama sebe. U lyžárny nazula běž-
ky a vyrazila na svoji první krátkou okružní 
jízdu. Štiplavý vítr ji šlehal do tváří a ona si 

připadala jako pravý horský vlk. Jen nechá-
pala, proč se každý metr musí ubezpečovat 
o tom, že to je přece vono, kvůli tomu půl ná-
roda v zimě šílí a utrácí těžký prachy, aby pak 
mohlo dobrovolně zmrzat na šlepru nebo se 
pachtit za snem zlaté běžky…

 Když si myslela, že je na lyžích asi hodinu, 
otočila se, aby se podívala, jak daleko už uje-
la. Její údiv však nebral meze, byla venku asi 
deset minut a za tuto dobu se vzdálila od cha-
ty 300 m. Jéžiš, ale proč jsem tak nadřená, 
mudrovala si pro sebe. A proč mi lyže jedou 
spíše dozadu než vpřed?? Ať mi nikdo neříká, 
že jsem horší než Koukal a stoupání se sklo-
nem 0, 005° mi dá tak zabrat!!! No jo, to bude 
tím, že mám z předloňské sezóny namazáno 
na +5°C a teď je mínus 15, pomyslela si. A tak 
se supěním oběhla západní cíp lesa a spoko-
jená s tím, že přeci jen udělala něco pro svoje 
tělo, se vrátila zpět. 

Druhý den se situace mírně zlepšila, pro-
tože kamarád Václav jí ráno před odjezdem 
na sjezdovky vyšlápl prý příjemný tříkilome-
trový okruh. Zvládla ho i ona... Sice za trojná-
sobně delší čas, ale se skluznicí namazanou 
na plus 5, když venku bylo mínus 15, úctyhod-
ný výkon!  

Třetí jízda začala slibně. Úvodních tři sta 
metrů dlouhého stoupání pod sklonem 0,005° 
zvládla bravurně. Bez jediného proklouznutí 
se dostala až k okraji lesa a těšila se na zdo-
lání skvělého okruhu, který si po včerejší fu-
javici sama prošlápne. Sluníčko krásně svítilo, 
nehnula se ani větévka, bylo příjemných mí-
nus 8 a Bára si dala předsevzetí, že dnes si to 
na běžkách opravdu užije! 

A vůbec netušila, jak moc. První polovi-
na cesty se vyvíjela velmi slibně. Brouzda-
la si sama zasněženými pláněmi, kochala 

se kýčovitými výhledy na hory. Po půlhodi-
ně brouzdání naznala, že je čas změnit směr 
a vrátit se zpět. Slíbila přece osazenstvu cha-
lupy česnečku… Ještě dojet tamhle k remízku, 
vypadá to na starou projetou stopu… A tehdy 
to začalo: jedno zahranění na ledové plotně, 
předpisový tygr, sakra, jedu dom. Ale lyže si 
začaly dělat, co chtěly, podkluzovaly dozadu, 
rozjížděly se na všechny světové strany, do-
leva, doprava, mírně doleva, mírně doprava, 
dopředozadu, dopravoleva…

 Nezúčastněný pozorovatel sledoval Báru 
zmítanou v nekontrolovatelných křečích... To 
je moje poslední hodinka, říkala si. Zůstanu 
tady jako kdysi Hanč a Vrbata v Krkonoších. 
Snad jim budu stát alespoň za pomníček... ješ-
tě několik metrů ledové plotny a sláva… ces-
tička… běžky z nohou pryč a posledního půl 
kilometrů po svých.

Kolena se jí klepala jako ratlíkovi, když ko-
nečně dorazila na chatu. Teprve teď jí došlo, 
že je zpocená úplně, ale úplně všude. Omylem 
na sebe koukla do zrcadla a zařvala hrůzou 
– její obličej dočista splynul s rumělkově čer-
venou bundou. Jen oči barvu nezměnily. Na 
pokraji fyzického vyčerpání a totálního ner-
vového zhroucení odevzdaně dosedla na židli, 
z posledních sil si vyzula boty a bleskurych-
le šla roztopit kachláky, aby si stihla vysušit 
svoje bavlněné spoďáry velikosti XXL dřív, než 
dorazí zbytek osazenstva. 

Vysprchovaná a s úsměvem na rtu pak če-
kala nad rozvařenou polévkou. Na dotazy při-
cházejících „Jak sis zaběžkovala, Báro?“ jaksi 
neurčitě odpovídala, že to ušlo. Pouze kama-
ráda Vaška propichovala pohledem, když se jí 
zeptal, zda s nimi zítra vyrazí na hřebenovku.

Přátelé, SKOL!
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Diabetici zvou
Květa Kučerová, předsedkyně DIA Tišnov

Svaz diabetiků ČR vznikl před 20 lety 
vyčleněním ze Svazu tělesně postižených.

Je to dobrovolné, humanitární občan-
ské sdružení diabetiků a jejich příznivců.

Jeho posláním je pomáhat diabetikům 
v začlenění do společenského života, a to 
realizací zdravotních a sociálních progra-
mů, a informovat veřejnost o vzniku a léč-
bě diabetu.

Naše ústředí má sídlo v Praze a má pou-
ze dva placené pracovníky a dva redaktory 
časopisu Dia život.

Členové Výkonného výboru, kde jsou 
zástupci všech krajů a funkcionáři územ-
ních organizací, jsou pouze dobrovolníci, 
kteří tuto činnost vykonávají zcela bez-
platně ve svém volném čase.

Ve 158 územních organizacích je za-
pojeno přes 15 000 členů. Všechny orga-
nizace jsou samostatně hospodařícími 
jednotkami, ústředí je řídí pouze metodic-
ky a kontrolní a revizní komise vykonává 
kontrolu hospodaření.

Svaz diabetiků ČR je členem IDF 
(International Diabetes Federation), 
spolupracuje zejména s podobnými orga-
nizacemi na Slovensku, v Polsku a v Ně-
mecku. Na činnost ve prospěch diabetiků 
získáváme finanční dotace z ministerstva 
zdravotnictví a v poslední době i od Měst-
ského úřadu Tišnov.

Každoročně 14. listopadu pořádáme 
u příležitosti Dne diabetiků pochod proti 
diabetu. Připomínáme si den narození ob-
jevitele inzulinu a nositele Nobelovy ceny 
dr. Frederika Granta Bantinga. Dlouhodo-
bí diabetici jsou navrhováni na medaili 
MUDr. Jiřího Sallaby, průkopníka léčby dia-
betu v ČR.

Naše územní organizace Svazu diabe-
tiků Tišnov vznikla v roce 1994, naši čle-
nové jsou z Tišnova a okolí. V letošním 
roce jsme se zaměřili na pomoc nově zjiš-
těným diabetikům. Ti jsou v šoku z toho, 
že do konce života budou muset dodržo-
vat dietu nebo si píchat inzulín. Nejvíce se 

bojí, jak vše zvládnou v zaměstnání a v ro-
dině. Správná léčba cukrovky vyžaduje 
pravidelnost a řád.

Každý měsíc pořádá naše organi-
zace v Městském kulturním středisku 
zdravotně výchovnou činnost za účasti 
zdravotní sestry a dvakrát za rok lékaře 
– diabetologa.

Co bychom si přáli:
•  aby se více pacientů přihlásilo do na-

šich řad a dodržovali rady lékařů,
•  aby se věnovalo více pozornosti a pro-

pagaci zdravého životního stylu,
•  aby dodržováním „Standardů léčby dia-

betu“, schválených Českou diabetolo-
gickou společností, byl diabetik stejně 
kvalitně léčen v Praze, v Brně (kde jsou 
DIA centra), tak i v menších městech.
Diabetes je trvalé metabolické onemoc-

nění, které nás provází celým životem, 
ale dá se správně kompenzovat. Za celou 
územní organizaci DIA Tišnov přeji úspěš-
né zvládání této nemoci.

Tišnovský vozíčkář, o.s. informuje
Pavel Kadlec, předseda sdružení Tišnovský vozíčkář, o.s.

V našem městě existuje skupina lidí, 
kteří se potýkají s různými zdravotními 
omezeními. Jsou to handicapovaní, kte-
ří používají různé kompenzační pomůcky, 
jako např. francouzské hole, invalidní vo-
zíky, hole či doprovod druhé osoby. Běž-
ný občan si mnohdy ani neuvědomí, jaké 
překážky musí handicapovaný denně 
překonávat. 

Nutnost použít francouzské hole 
představuje potíže s překonáním scho-
dů na kluzkém chodníku nebo s nákupní 
taškou, zatímco takový vozíčkář má zcela 
jiné potíže, např. překonání hrany chod-
níku, vstup do objektu, obchodu nebo 
vyhnutí se zaparkovanému autu na chod-
níku. Podobné problémy musí řešit také 
maminky s kočárky či starší spoluobčané 
v důchodu. 

Tišnovský vozíčkář se zabývá řešením 
těchto problémů ve spolupráci s městem 
Tišnovem. A tak se stalo, že v loňském 
roce vydalo naše sdružení ve spoluprá-
ci s městem mapu bezbariérových cest 
města Tišnova. Tato mapa je doplněná fo-
tografiemi bezbariérových objektů a ob-
chodů, které jsou též na ní vyznačeny. 
Podařilo se nám zrealizovat i projekt na-
zvaný „tlačítko“, který zajišťuje přivolání 
první pomoci prostřednictvím sítě GSM 
pouhým stiskem tlačítka. Předností tohoto 

projektu je možnost volby přivolávané 
osoby (rodinný příslušník, sousedé, lékař, 
policie apod.) k imobilnímu pacientovi. 

V loňském roce jsme se také zaměřili 
na zajištění prostor pro setkávání výboru 
naší organizace. Díky pochopení a vstříc-
nosti Ing. Mgr. Jany Wildové, ředitelky Cen-
tra sociální ch služeb Tišnov, jsme našli 
prostory pro naše schůzky a jiné aktivity.

 V těchto prostorách jsme k dispozi-
ci i občanům, kteří řeší problémy, týka-
jící se ať už kompenzačních pomůcek 
nebo různých sociálních žádostí. Jsme 
tedy k dispozici pro zájemce z řad veřej-
nosti každou středu v době od 15 do 17 
hodin ve společenské místnosti, kte-
rá se nachází v prvním poschodí CSS 
Tišnov, ( bývalý penzion). Naše sdru-
žení zajišťuje též společná cvičení a ško-
lení na osobních počítačích. V případě 
zájmu se můžete zastavit osobně či vo-
lat na telefonní číslo 737 112 236 nebo 
nás můžete kontaktovat prostřednic-
tvím e-mailu tvozik@seznam.cz. O naší 
činnosti informují též webové stránky 
www.tvozik.sweb.cz. 

Jsme přístupni každému dobrému ná-
padu, který usnadní život handicapo-
vaným spoluobčanům a rádi přivítáme 
v našich řadách i případné zájemce o člen-
ství v našem sdružení. 
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Výroční schůze Svazu tělesně postižených
Květa Menšíková, členka výboru Svazu tělesně postižených

Členové Svazu tělesně postižených 
Tišnov se ve středu 30. ledna 2013 sešli 
na výroční schůzi, kde zhodnotili činnost 
organizace za minulý rok a zvolili nové 
členy do výboru organizace.

 Byli jsme rádi, že naše pozvání při-
jala Ing. Dvořáková z Oblastní charity 
Tišnov a Ing. Mgr. Wildová z Centra soci-
álních služeb Tišnov. Obě vysvětlily po-
slání těchto zařízení, která vykonávají 
nezastupitelné činnosti zvláště pro starší 
občany. Bohatá diskuze svědčila o zájmu 
všech přítomných. O možnostech rekre-
ačních pobytů informovala zástupkyně 
Oko STP Brno-venkov Jaroslava Konečná 
a zástupkyně SPSCH Emilie Krčmová. 

Pro rok 2013 má naše organizace při-
praveny zájezdy, přednášky, setkávání se 
zástupci dalších organizací a spolupráci 
s Centrem sociálních služeb. V loňském 
roce se naše členská základna rozrostla 
o 14 nových členů. Věříme, že i v tomto 
roce naše akce získají další zájemce. Zá-
jemce o přihlášku proto zveme na naše 
akce. O všech činnostech naší organizace 

budete informováni v Tišnovsku, v Tiš-
novských novinách a na internetových 
stránkách Info Tišnov.

Pozvánky na akce budou vždy vy-
věšeny v obchodě LEPO naproti ná-
draží a za výkladem prodejny Maso 
a uzeniny na nám. Míru. Těšíme se 

na setkání na akcích Svazu tělesně posti-
žených Tišnov. 

Zájezdy STP Tišnov v roce 2012 moh-
ly být uskutečněny, protože MěÚ Tišnov 
poskytl naší organizaci dotaci ve výši 
7000 Kč. Věříme, že i v roce 2013 MěÚ 
naši organizaci finančně podpoří.

Skauti a geocaching
Lenka Šmardová, 
Junák – svaz skautů a skautek ČR

V sobotu 12. ledna 2013 proběhlo se-
tkání místních geokačerů, které pořádal 
místní neformální spolek s názvem Tišnov-
ské geopivko. Součástí tohoto setkání byla 
aukce, kde byla vydražena jedna ze schrá-
nek (cache), jejíž výtěžek ve výši 500 Kč byl 
předán ve prospěch tišnovských skautů. 
Tato částka byla převedena na účet tišnov-
ského skautského střediska a bude využita 
pro jeho činnost.

Velké poděkování patří všem, kteří se 
rozhodli věnovat výtěžek aukce tišnov-
ským skautům, ale také těm, kteří celou 
akci připravovali. 

Pro skauty není zařízení GPS, které 
ukazuje aktuální pozici, nijak zvláště cizí. 
Zapojení do hry geocaching je spíše záleži-
tostí jednotlivců, ale přístroj GPS bývá ob-
čas využíván pro velké terénní hry, kdy je 
trasa zadána pomocí GPS souřadnic. 

Geocaching je turistická, navigační 
a trochu i internetová hra, která trošku 
připomíná klasické pokladové hry. Prin-
cip spočívá v tom, že někdo na neznámé 
místo ukryje schránku a zveřejní její sou-
řadnice na internetu. Hráči si na interne-
tu podle místa najde informace o dané 
schránce, kde kromě GPS souřadnic bývají 

většinou uvedeny i další informace o da-
ném místě, např. historie. Další informa-
ce o hře geocaching lze najít na webu 
www.geocaching.cz.
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Futsal Havířov – Květnice 2:2
Z dostupných pramenů se možno dočíst, 

že Havířov, v současné době s 80 000 oby-
vateli, byl postaven na „zelené louce“. Ad-
ministrativně se stal městem v roce 1955. 
Hlavním důvodem byla výstavba bytů pro 
pracovníky dolů a hutí po 2. světové válce. 
Pro Ostravsko – karvinskou průmyslovou 
oblast to byl nezbytný předpoklad dalšího 
rozvoje. Název Havířov byl vybrán z mno-
ha návrhů ve veřejné soutěži.

Právě Havířov, vzdálený od Tišnova 
210 km, se stal v pátek 1. února 2013 cílem 
futsalové party Květnice Tišnov. Po třech 
hodinách jízdy nám v 19.15 hod. výrazně 
osvícený a nad vozovkou zavěšený poutač 
„Město Havířov Vás vítá“ sděluje, že jsme 
na místě v podhůří Beskyd.

Samotný páteční duel byl stanoven 
na 20.30 hod. Pro hráče dostatečný časo-
vý prostor na přípravu, pro přítomné fa-
noušky taktéž. Ale místní „Sportovní hala“ 
na Žákovské ulici, uvedená do provozu 
v roce 2010, nemá restaurační zázemí typu 
„Krček“ v Tišnově. I v tomto směru má 
naše město velice dobrý zvuk i v Havířově.

Vzhledem k pozdnímu začátku utkání fa-
noušci brzy nalezli posezení v nedaleké hos-
půdce a tam vše potřebné při pivečku a kávě 
řešili. Družnou debatu doplnila početná 
sestava fandů z ostravské Poruby, která se 
hrdě hlásí k tišnovskému příbuzenstvu.

Posezení končí a výprava se stěhuje 
do dějiště pozdně večerního duelu 2. ligy. 
Levou stranu hlediště haly zablokovali 

hosté z Tišnova, pravou domácí Havířov. 
Nesmírně hlučná levá strana dávala jasně 
najevo, kdo je tady pánem. Domácí divá-
ci v úžasu a snad i s pochopením sledovali 
nejen boj na palubovce, ale i něco, co není 
v Havířově běžné – neutuchající povzbu-
zování hostujících fanoušků za doprovodu 
rozličných hudebních nástrojů.

Už začátek zápasu naznačil, že půjde 
o úporný boj o vstřelení první branky. Té 
dosáhli domácí, hosté v podání Michala Ne-
udeckera za dvě minuty vyrovnali. Poločas 
skončil a ten druhý přesně kopíroval prů-
běh prvního. Domácí se dostali do vedení 
a opět po dvou minutách střelec prvního 
našeho gólu Michal Neudecker vstřelil svůj 
druhý gól a upravil tak na konečných 2:2. 
Výsledek plně vystihuje poměr sil na hřišti. 
Jediný bod získaný v tomto ročníku na Os-
travsku je dílem bravurních zákroků Jendy 
Hlavoňka, střelecké pohody Michala a pří-
kladné bojovnosti celého kolektivu.

Nutno též podotknout, že tvrdý nelítost-
ný boj na palubovce se dosti často přená-
šel na souboj fandů Květnice s rozhodčími. 
Ti viditelně stranili domácím a i ta jedna 
žlutá karta udělená Martinu Chlupovi byla 
toho příčinou. Domácí, kteří letos slaví 25 
let trvání futsalu v Havířově, nesplnili svo-
je předsevzetí a přání zisku tří bodů s Květ-
nicí. Namlsaní byli vítězstvím 3:1 týden 
předtím v Líšni a nepovedeným výkonem 
právě Květnice, která doma s Líšní jen re-
mizovala 3:3.

Hodiny sdělovaly 22.25 hod. a celá vý-
prava, velice spokojená, opouštěla Havířov. 
Přesně o půlnoci rozcestník na dálnici po-
radil, že do Brna je 70 km. Kolem půl dru-
hé po půlnoci nás do své náruče bere spící, 
klidné a v tu dobu přívětivé město v pod-
hůří Vysočiny. Loučení s přáním všeho 
dobrého končí další cestu za body v ne-
smírně náročné soutěži. Úplný závěr a po-
děkování ale patřilo řidiči autobusu ČSAD 
panu Zdeňkovi. Celkem 420 km zvládl víc 
než na výbornou a partu sportovců a fandů 
dopravil ve zdraví zpět tam, kde je minulý 
den naložil.

Závěrem jen pár postřehů, zdroj Karvin-
ský a Havířovský deník k utkání Havířov 
– Květnice hranému 1. února 2013: „Sou-
peř je atraktivní nejen předváděnou hrou, 
ale také tím, že s týmem cestuje vždy en-
kláva fanoušků, kteří vytvoří v hlediš-
ti malé peklo. I tentokrát byla atmosféra 
utkání fantastická. Hra se přelévala nahoru 
dolů, byl to pohledný zápas. Tišnov je velmi 
dobrým soupeřem a remíza je spravedlivá. 
Pomohla nám i výborná atmosféra, v tako-
vé ze sebe hráči obvykle vydají maximum – 
dodal trenér domácích Tomáš Hladík.“

Není opravdu co dodat, jen Sportu zdar 
a futsalu v Tišnově zvlášť. Ať se daří v po-
sledním utkání na domácí palubovce v pá-
tek 29. března proti Třinci.

-pak-

Stolní tenista Svoboda se nominoval na mistrovství ČR
Stolní tenisté Koralu Tišnov jsou 

ve třech čtvrtinách svých soutěží. Letos se 
jim v soutěžích družstev kvůli generační 
výměně nedaří tak jako v letech minulých. 
Z kádru ještě vloni prvoligového „A“ – týmu 
nezůstal „kámen na kameni“. Šenkapoul se 
vrátil do MS Brno, Smejkal byl nucen kvůli 
zdravotním problémům přerušit sportovní 
činnost a Lukáš Veselý posílil „B“-mužstvo 
ve 3. lize. Nejtěžší ranou však bylo obnove-
né zranění zad tišnovské jedničky Rudolfa 
Cvrkala. Nelze se tedy divit, že „A“-mužstvo 
je ve 2. lize v sestupových vodách. Na dru-
hou stranu výkony „B“ – mužstva jako no-
váčka ve 3. lize jsou nad očekávání dobré 
a k udržení soutěže již šest utkání před 
koncem mnoho nechybí. Ostatní mužstva 
(„C“, „D“ a „E“) hrají v krajských a okresních 
soutěžích podle předpokladů, přičemž zde 
již získávají ostruhy mladé stolně-tenisové 
naděje.

Výrazných úspěchů však letos do-
sáhli Tišnováci v individuálních tur-
najích. Po velmi hodnotném vítězství 

Rudolfa Cvrkala na tradičním zářijovém 
turnaji mužů „O pohár starosty města“, vy-
hrál Jiří Dospíšil ml. okresní přebor mužů, 
Jakub Sedlář byl na tomtéž turnaji stříbrný 
a společně oba získali titul okresních pře-
borníků i ve čtyřhře.

Posledním a nejvýraznějším úspěchem 
sezóny je druhé místo Lukáše Svobody 
na krajském přeboru ve dvouhře mužů. 
Tento lednový výsledek znamená jeho no-
minaci na mistrovství ČR, které se uskuteč-
ní 1. – 3 . 3. 2013 v Teplicích.

Co je však nejdůležitější? Díky dob-
ré práci trenérů mládeže Jiřího Dospíšila 
st. a Zdeňka Trojánka je klub úspěšný při 
výchově mládeže, která vévodí v katego-
riích starších žáků (František Nečas, Ma-
těj Kytner) i mladších žáků (Cvrkal Rudolf, 
Čtverák Adam, Blaťák Martin, Cvrkal Ri-
chard a dále Mader David, Bednář Michal, 
Novotný Adam, Kubát Kryštof, Blaťák On-
dřej, Dvořák Tobiáš, Chlup Adam) okre-
su Brno-venkov a současně se jí daří 
prosadit v rámci krajských a republikových 

bodovacích turnajů. Dokladem toho jsou 
mimo jiné třetí místa Františka Nečase 
ve dvouhře a páru Nečas-Kytner ve čtyřhře 
na přeboru starších žáků Jihomoravské-
ho kraje. Skutečně mimořádných výsledků 
pak letos dosáhl David Sedlář (v Tišnově 
na střídavý start z Kuřimi), jenž po dvou 
vítězstvích na republikových turnajích ka-
tegorie „A“ v Havířově a v Blansku dokonce 
v prosinci vedl republikový žebříček mlad-
ších žáků České republiky!!

-dos-

Ligový klub TTC Koral Tišnov podporují:
KORAL TIŠNOV, s.r.o. – p. Jan Vlach; 
MĚSTO TIŠNOV; Lékárna Arnica 

– PharmDr. Milan Sítora; YCNEGA tech-
nologies – RNDr. Petr Peška; Žula Rácov, 
s.r.o. – p. František Čtverák; AV Centrum 
– p. Luboš Brejcha; Credium – Ing. Miroslav 
Doubek; Steinhauser Tišnov – p. Martin 
Klouda; Nářadí a nástroje – p. Pavel Do-
spíšil; Restaurace Krček – p. Tomáš Plavec; 
ZŠ Smíškova – Mgr. Michal Komprs.
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Novinky v kabelové televizi Moravianet
Kabelová televize Moravianet připra-

vuje významnou modernizaci svých slu-
žeb. Proto musí v následujícím období 
dojít ke změnám ve vysílání, které se do-
tknout analogového i digitálního vysílání 
a promítnou se do všech stávajících pro-
gramových nabídek.

Pro zákazníky jsou připraveny nové 
cenově výhodné nabídky digitálních te-
levizních stanic, upravené podle žánrů, 
takže si zákazník může vybrat a platit 
jen za ty, které ho zajímají. Zákazníci mají 
možnost vybírat z více než 100 stanic. 
Pokud si ale z nové palety nabídek přece 
jen nevyberou, nevadí, využívají aktuální 
služby beze změny. 

V kabelové televizi Moravianet je stále 
možné sledovat analogové vysílání. Nyní 
je pro zákazníky nově připraveno 19 vy-
braných stanic s nejvyšší sledovaností. 
Tyto stanice mohou nyní sledovat všichni 
zákazníci Moravia Televize zdarma jako 
doprovodnou službu k objednané digitál-
ní nabídce (nelze na optických sítích).

Nabídka digitálního vysílání bude 
dále rozšířena o stanice, které budou 
dostupné na televizorech s DVB-T tune-
rem nebo DVB-T set-top boxem. Zákazní-
ci tak budou moci plně využít i televize, 
které nejsou vybaveny pro přímý pří-
jem signálu z kabelové televize. Všichni 
zákazníci Moravia Televize budou moci 

sledovat tyto stanice v plné digitální kva-
litě na všech těchto televizorech v do-
mácnosti zdarma (nelze na optických 
sítích). 

Změna programové  skladby  analo-
gového vysílání proběhne k 25. břez-
nu  2013.  Nové  nabídky  digitálního 
vysílání budou v platnosti od 2. dubna 
2013. Ke sledování nové digitální pro-
gramové  skladby  je  třeba  televizory 
přeladit.

Self servis, spol. s r.o. 
provozovatel služeb Moravianet

www.moravianet.cz

Užitečné kontakty
Název Adresa Telefon E-mail Internet

ZŠ Tišnov, nám. 28. října nám. 28. října 1708, 
666 01 Tišnov 549 415 629 sekretariat@tisnov-zs28.cz www.tisnov-zs28.cz

ZŠ Tišnov, Smíškova Smíškova 840, 
666 01 Tišnov 549 415 163 zssmiskova@zssmiskova.cz www.zssmiskova.cz

MŠ Tišnov, Sluníčko Na Rybníčku 1700, 
666 01 Tišnov 549 415 256 slunicko.ms@volny.cz www.slunickoms.wz.cz

MŠ Tišnov, Horova Horova 960, 
666 03 Tišnov 549 415 666 horova.ms@seznam.cz www.mshorova.webnode.cz

MŠ Tišnov, Humpolka U Humpolky 1686, 
666 01 Tišnov 549 410 382 mshumpolka@volny.cz

Základní umělecká škola Tišnov Dvořáčkova 316, 
666 01 Tišnov 549 410 655 zus@zustisnov.cz www.zustisnov.cz

Gymnázium Tišnov Na Hrádku 20,
666 01 Tišnov

549 410 402 
(kancelář) skola@gym-tisnov.cz www. gym-tisnov.cz

Střední škola a Základní škola 
Tišnov 

nám. Míru 22, 
666 25 Tišnov

549 410 076, 
549 410 077 reditel@soutisnov.cz www.soutisnov.cz

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

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

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

Městské kulturní středisko Mlýnská 152, 
666 01 Tišnov 549 410 082 sekretariat@kulturatisnov.cz www.mekstisnov.cz

Muzeum města Tišnova 
- Müllerův dům

Jungmannova 80, 
666 01 Tišnov 549 212 550 muzeum@kulturatisnov.cz

Jamborova galerie Brněnská 475, 
666 01 Tišnov 549 410 211 galerie@kultura tisnov.cz

Kino Svratka Brněnská 152, 
666 01 Tišnov 549 410 046 kino@kulturatisnov.cz

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

Centrum sociálních služeb 
Tišnov - příspěv. organizace

Králova 1742, 
666 01 Tišnov 549 410 301 info@css.tisnov.cz www.css.tisnov.cz

Nemocnice Tišnov Purkyňova 279, 
666 13 Tišnov 549 410 500 info@nemtisnov.cz www.nemtisnov.cz

Oblastní charita Tišnov Ráboňova 116, 
666 01 Tišnov 534 008 133 tisnov@charita.cz www.tisnov.charita.cz

Podhorácké muzeum Předklášteří Porta coeli 1001 
666 02 Předklášteří 549 412 293 predklasteri@muzeumbrnen-

ska.cz
www.predklasteri.muzeum-
brnenska.cz
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RC Studánka děkuje za účast a po-
moc v naší činnosti všem aktivním 
rodičům, kterých postupně přibývá. 
V této souvislosti zveme další rodi-
če do příjemného kolektivu a nového 
prostředí. Máme připravené i různé 
výhody pro pomáhající. Zároveň nás 
těší návštěvnost a přízeň veřejnos-
ti. Velmi si jí ceníme. Bližší informa-
ce o programu a případných změnách 
v něm naleznete na našich webových 
stránkách.

Monika Krištofová, koordinátorka

Děkujeme městu Tišnovu za sponzor-
ský dar v roce 2012. Peníze, které naše 
organizace v loňském roce dostala, byly 
použity na rehabilitační výpomoc, ma-
sáže. Jednalo se o ozdravný devítidenní 
pobyt v měsíci září na penzionu Vrcho-
vina v Novém Městě na Moravě. Ve vol-
ném čase jsme jeli na výlet do Žďáru nad 
Sázavou – Zelená hora. Na zpáteční cestě 
jsme se stavili na osvěžení do cukrárny – 
kavárny. Také jsme pořádali společné vy-
cházky do okolí (SKI Hotel, Maršovská 
rychta…). Dvakrát jsme hráli bowling, 

večer byl táborák s posezením při har-
monice nebo se hrály společenské hry, 
tancovalo se a vesele povídalo. Na pen-
zionu jsme měli velice dobrou domácí 
stravu. Na těchto ozdravných pobytech 
se navazují nová přátelství a všichni se už 
těší na příští setkání – vždyť pro mnohé 
je samota zlá.

Emilie Krčmová, Svaz postižených 
civilizačními chorobami v ČR, o.s. 
Okresní organizace Brno-venkov

Vzpomínáme

Dne 6. 3. 2013 uplyne šestý smutný rok, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička  a prababička paní 
JARMILA BAHYNSKÁ z Lomničky. 
Dne 13. 3. by se dožila 88 let. Za tichou 
vzpomínku děkuje rodina Pekova.

Dne 2. března 2013 uplynulo smutných 13 
roků, co nás navždy opustil náš milovaný 
syn MAREK MÜHLHANSL. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi.
Děkují rodiče.

Dne 16. 2. uplynul smutný rok, kdy nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček pan JAN BOČEK.
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomín-
ku děkují manželka a synové s rodinami.

Za účast při posledním rozloučení s paní 
JIŘINOU KREJČÍ  a projevy soustrasti 
děkuje manžel.

Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary všem pří-
buzným, přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit 
s panem KARLEM URBANEM. 
Dcery Milena a Iva s rodinami. Družka Anna.

Dne 23. února 2013 uplynulo 24 let, co nám navždy odešel náš 
drahý a milovaný manžel, tatínek a dědeček pan ADOLF POSNER. 
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují manželka a sy-
nové s rodinami.

Dne 1. 3. 2013 tomu bylo 11 let, kdy nás 
náhle bez rozloučení opustil pan 
JOSEF JANDA.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a
děti s rodinami.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům 
a známým, kteří se naposledy přišli roz-
loučit s panem JOSEFEM PAVLÍČKEM.
Za projevenou soustrast a květinové dary 
děkuje manželka Květoslava s rodinou.

 

Odešel jsi, jak si osud přál, však v
našem srdci a vzpomínkách žiješ dál.

Dne 12. února uplynul druhý smutný rok, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný man-
žel, tatínek a dědeček pan JOSEF KUČERA. 
Stále vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují manželka a děti s rodinami.

Kytičku květů na tvůj hrob dám,
se slzami v očích stále vzpomínám

Dne 5. března uplyne první smutný rok, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a syn pan ROMAN TITTL.  
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomín-
ku děkují manželka, děti a rodiče.



Inzerce

 ° PRONÁJMY PROSTOR MěKS 
MěKS nabízí prostory objektu 
na Mlýnské 152 (velký sál, malý sál,-
foyer, zahrada, kuchyňka aj.) a v Mu-
zeu města Tišnova na Jungmannově 
80 (stylová kavárna, vnitřní terasa) 
ke krátkodobým pronájmům. Různě 
velké prostory dle potřeby, veškeré 
potřebné zázemí, nerušené soukromí. 
Bližší informace na tel. č. 549 410 082 
nebo ucetni@kulturatisnov.cz.

 ° Hledám pronájem bytu 1+1. 
Tel.: 732 126 702 

 ° Koupím byt 2-3+1 bez RK. 
Tel.: 775 604 188 

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

 ° Prodám DB 1+kk, 40m2, přízemí, 
ul. Dlouhá, velice pěkný, 1 050 000 Kč.  
Tel. 603 897 261. Nejsme RK.

 ° Pronajmu byt 3+1, zařízený, 
plastová okna, nová koupelna. Sídl. 
Pod Klucaninou. Tel. č. 603 164 456, 
volejte po 14.00 hod.

 ° Pronajmu 40 m2 prostor k podnikání 
– kancelář, obchod. Tel.: 608 447 727

 ° Nejlevnější půjčka na trhu. 
Rychlé jednání. Tel.: 734 254 325

 ° Kompletní zednické a obkladačské 
práce. Rekonstrukce bytových jader 
od 67 000 Kč. Tel.: 702 335 994

 ° Prodám stavební pozemek 998 m 
v Čebíně. Cena 1 290 000 Kč.  
Tel. 606 344 244

 ° Prodám brambory konzumní, 
cena 6 Kč/kg, balení 25 kg. Dovoz 
zajištěn. Tel. 605 767 734

62%62% SLEVA

Vaše nejbližší pobočky:

TIŠNOV, Brněnská 185
tel.: 775 872 702

BRNO, Veslařská 103
tel.: 775 872 709

BRNO, Bayerova 23
tel.: 774 635 606

BLANSKO, Masarykova 14
tel.: 775 872 704



Nejvíce tepla ušetřím výměnou oken
Okna jsou zpravidla opravdu nejslabším místem v obvodové kon-
strukci, zpravidla však zabírají velmi malou plochu obvodové kon-
strukce. Z tohoto důvodu je ekonomická návratnost u výměny oken 
delší než u prostého zateplení. Ideální je pak kombinace výměny 
oken společně se zateplením obvodového zdiva.

Zateplením přestane můj dům dýchat   
K prostupu vzduchu obvodovou konstrukcí dochází v naprosto mini-
málně. Takřka 100% výměny vzduchu uvnitř domu probíhá větráním 
okny. Tzv. dýchání domu se zaměňuje s průchodem vodních par kon-
strukcí, kde při správně navržené konstrukci nedochází k žádným 
negativním jevům. Každý konkrétní případ zateplení musí být ověřen 
výpočtem  tzv. bilance vodních par, kterým se prokáže, že konstruk-
ce je navržena správně. 

Zateplením domů se zvyšuje riziko kondenzace vodní 
páry a vzniku plísní 
Při vnějším zateplení je to právě naopak! Kondenzace vodní páry 
uvnitř konstrukce se naopak výrazně snižuje, nebo se zcela odstraní. 
Teplota na vnitřním povrchu obvodových stěn při správně navrže-
ném zateplení se zvyšuje a výrazně klesá riziko kondenzace vodní 
páry a vznik plísní. 

Revitalizace vyjde příliš draho
S tímto tvrzením lze s úspěchem nesouhlasit. Ano, je pravdou, že nic 
není zdarma. Avšak při podrobné analýze prostředků klienta, např. 
SVJ, vhodném nastavení úvěru, započtení významného snížení 
záloh plateb za energie, bývá často klient příjemně překvapen, že 
nárůst měsíčních plateb do fondu oprav se po provedení revitalizace 
projeví minimálním zatížením měsíčních plateb. Vezmeme-li v potaz, 
že hodnota bytu se revitalizací zvýší o desítky, mnohdy i o stovky 
tisíc korun, zjistíme, že se jedná o vhodnou investici.
To vše se ještě umocní v případě, že aktuálně je dispozici vhodný 
dotační program. 

Nechci se zadlužovat
Statutárním zástupcem je SVJ. Majitel bytu tedy nedává svůj byt 
proti úvěru do zástavy. Je tedy volný k jakémukoliv nakládání. Maji-
teli bytu se nijak nezhoršuje jeho postavení vůči bankám. Majitel má 
pouze povinnost odvádět prostředky do fondu oprav, tak jako ji měl 
vždy i v případě že k rekonstrukci domu nedošlo.

Budeme mít okolo sebe staveniště
Ano, to je skutečně pravda. Stavební úpravy s sebou nesou zvýše-
nou míru hluku a jistá omezení. Dobrý partner však řeší revitalizaci 
v co nejkratším možném termínu. Obvykle během dvou až čtyř mě-
síců dle rozsahu prací.

Jsou s tím vším velké starosti
Ano, revitalizace s sebou starosti přináší. Jsme však připraveni na-
prostou většinu starostí vzít na sebe. Od organizace schůze, vyba-
vení stavebního povolení, zajištění komunikace s bankovními domy 
až po kolaudační řízení. V případě existence dotačního programu 
i jeho vybavení

Pokud uvažujete o revitalizaci ať už bytového či rodinného domu, jsme 
připraveni Vám odpovědět na všechny otázky. Jsme Vám k dispozici.

Váš A-MONT studio ve spolupráci s BASF Stavební hmoty Česká 
republika s. r. o.

A-MONT studio s.r.o.
Vrchlického 1915, 666 01  Tišnov
tel.: +420 775 568 538, +420 571 140 045
www.amontstudio.cz 

Mýty a fakta o revitalizacích 

Váš A-MONT studio ve spolupráci  
s BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.

www.amontstudio.cz www.basf-sh.cz 
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