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Strategický plán pro město Tišnov
Miriam Jedličková, manažerka projektu

Od ledna 2013 je město Tišnov příjem-
cem dotace z Evropského sociálního fon-
du z Operačního programu Lidské zdroje 
a  zaměstnanost  na  realizaci  projektu 
Tvorba  strategického  plánu  pro  město 
Tišnov. Hlavním cílem projektu je tvorba 
zásadní koncepce rozvoje města v rámci 
samosprávného celku Tišnova až po rok 
2020.  Je  to  významný  koncepční  doku-
ment,  jehož  úkolem  je  sjednotit  pohled 
na celkový rozvoj daného území, definuje 
dlouhodobé  cíle,  priority  a  v  návaznosti 
na ně konkrétní projekty. Na  tuto veřej-
nou  zakázku  malého  rozsahu  proběhlo 
v únoru 2013 výběrové řízení. Výzva byla 
vyhlášena  dne  15.  2.  2013  s  lhůtou  pro 
podávání nabídek do 26. 2. 2013. Vzhle-
dem k zjištěné chybě ve výzvě a zadávací 
dokumentaci Rada města Tišnova schvá-
lila na svém zasedání 13. 3. 2013 zrušení 
výše  uvedené  veřejné  zakázky.  Násled-
ně  na  to  proběhlo  poptávkové  řízení, 
ve  kterém  byla  na  základě  dlouhodo-
bé praktické  zkušenosti  se  zpracováním 

strategických  plánů  v  kombinaci  s  kva-
litou  výstupů  úspěšně  vybrána  doda-
vatelská  společnost  SPF  Group,  v.  o.  s. 
Spolupráce  začala  podepsáním  smlou-
vy o dílo, kterou rada schválila 3. dubna 
2013.  Přípravná  část  strategického  plá-
nu zahrnuje tvorbu organizačních a me-
todických postupů zpracovatele. V tomto 
kontextu proběhla v dubnu prostřednic-
tvím  workshopu  prezentace  dodavatele 
SPF Group, v. o. s. pro všechny zaintere-
sované,  kteří  společně  ovlivňují  ekono-
miku a rozvoj našeho města. Touto první 
etapou jsme současně v rámci identifika-
ce  kritických  rozvojových  oblastí  spus-
tili proces aktivní kooperace se zástupci 
různých organizací a důležitých institucí. 
O způsobu jejich zapojení tak i dalším po-
stupu v práci na  tvorbě  tohoto význam-
ného  dokumentu  pro  město  Tišnov  vás 
budeme i nadále informovat prostřednic-
tvím tisku nebo webových stránek www.
tisnov.cz. 

Dopravní omezení
Petra Vokáčová, odbor dopravy
Luboš Dvořáček, odbor správy majetku 
a investic

Upozorňujeme  všechny  řidiče  a  oby-
vatele Tišnova, že v souvislosti s konáním 
Mezinárodní expozice minerálů budou 
v  Tišnově  od  2.  5.  2013  od  15:00  hod. 
do 5. 5. 2013 18:00 hod. uzavřeny míst-
ní  komunikace  -  ulice  Na  Hrádku,  Pa-
rolkova  a  spodní  část  ulice  Drbalova. 
Na  těchto  komunikacích  bude  zřízeno 
parkoviště  pro  účastníky  Mezinárodní 
expozice minerálů.
V  souvislosti  s  pořádáním  akce  „Den 

s hasiči a Integrovaným záchranným 
systémem ČR“ bude v sobotu 1. 6. 2013 
od 8:00 hod. do 14:00 hod. uzavřeno ná-
městí  Míru  v  Tišnově.  Objízdná  trasa 
je  vedena  ulicemi  Janáčkova,  Nádražní, 
U Humpolky, Dvořákova a Riegrova.
Další uzavírka proběhne v souvislosti 

s  pořádáním  cyklistického  závodu  „Me-
moriál Ivo Medka“,  který  se  uskuteční 
v neděli 2. 6. 2013 od 12:00 hod do 18:00 
hod. Uzavřena bude silnice II/377 v úse-
ku Tišnov – Železné (po odbočku k areá-
lu firmy Vitar). Objízdná trasa je vedena 
přes  obec  Lomnička  a  bude  platit  pro 
veškerou dopravu.
Poslední  uzavírka  se  týká  uli-

ce Brněnská  (od  křižovatky 
s  místní  komunikací  Cáhlovská  po  kři-
žovatku  s  Komenského  náměstí),  která 
bude  od  2.  5.  2013  do  31.  7.  2013  uza-
vřena  z  důvodu  provádění stavebních 
úprav na této komunikaci. Objízdná tra-
sa je vedena po krajských silnicích - ulice 
Janáčkova,  Nádražní,  U  Humpolky,  Dvo-
řákova a Riegrova a po místních komuni-
kacích – nám. Míru a Komenského nám.
Uvedené uzavírky budou řádně ozna-

čeny  přechodným dopravním  značením. 
Děkujeme  všem  za  pochopení  a  omlou-
váme se za případné vzniklé komplikace.
Upozorňujeme,  že  z  důvodu  prová-

dění  výstavby  kanalizace  v  městyse 
Doubravník bude v termínu od 1. 4. 2013 
do 18. 6. 2013 omezen provoz na silni-
ci vedoucí z Doubravníku do Klokočí. 
Tato silnice bude v městyse Doubravník 
pro  veškerou  dopravu  kromě  linkových 
autobusů úplně uzavřena a objízdná tra-
sa bude vedena přes obce Borač,  Štěpá-
novice, Kaly a část obce Olší Litava.
V  souvislosti  se  stavebními  pracemi 

na silnici II/385 (v úseku od obce Stří-
tež po Dolní Rožínku)  bude  v  termínu 
od 22. 4. do 16. 6. 2013 silnice uzavřena. 
Objízdná  trasa  bude  vedena  přes  obce 
Sejřek, Nedvědice, Rožná.

Úvodní slovo starosty
Rok  2013  je 
z  pohledu  his-
torických  udá-
lostí  pro  naše 
město  význam-
ný.  Mimo  jiné 
si  připomíná-
me  už  780  let 
od první písem-
né  zmínky,  kte-
rá  je  datována 

do února roku 1233, kdy se v listině české 
královny Konstancie  poprvé Tišnov  obje-
vil.  Rozhodli  jsme  se  využít  tohoto  výro-
čí  k  posílení  kulturního  a  společenského 
dění  v  našem  městě,  stejně  tak  zlepšení 
podmínek  pro  rozvoj  cestovního  ruchu, 
šíření dobrého jména města a obecné po-
vzbuzení hrdosti nás, občanů města Tišno-
va. V rámci roku města Tišnova tak na vás 
čeká  množství  akcí,  prostřednictvím 

kterých  si  připomeneme  významné  his-
torické mezníky. Namátkou mohu  jmeno-
vat  výstavy  v  areálu  kláštera  Porta  coeli, 
studentský  majáles,  rybářské  slavnosti, 
velkou  regionální  výstavu,  výšlap  na  roz-
hlednu,  historický  jarmark  na  náměstích, 
výstavu  o  historii městské  spořitelny,  se-
tkání  významných  rodáků  nebo  koncert 
Václava  Neckáře  na  náměstí.  První  in-
formace  o  plánovaných  akcích  a  články 
o  historii města  najdete  už  v  tomto  čísle 
Tišnovských novin. Brzy také budou spuš-
těny  speciální  internetové  stránky  www.
tisnov780.cz. Věřím, že si každý z vás najde 
v široké nabídce akcí tu svoji a že to bude 
třeba i dobrým důvodem, proč do Tišnova 
pozvat své příbuzné, známé a kamarády.

Příjemné  čtení  květnových  Tišnov-
ských novin vám přeje

Jan Schneider 

Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031 je 
financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města Tišnova.
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Vyjádření k odstoupení z funkce radní města
V  březnovém  čísle  TN  čtenáři  v  úvod-

níku  pana  starosty  Schneidera  narazili 
na toto sdělení:„Ti, kteří se zajímají o dění 
ve  městě,  jistě  zaznamenali,  že  kolegyně 
Zdeňka  Dohnálková  rezignovala  na  man-
dát členky rady města“. Ano, je to tak, 25. 3. 
2013 jsem na jednání zastupitelstva města 
oficiálně  odstoupila  z  funkce  členky  rady 
města Tišnova. 
Protože  aktuálně  dostávám  dotazy 

na  tento  krok,  využívám  možnosti  vyjá-
dření  v  TN,  abych  sdělila  hlavní  důvody, 
proč jsem se rozhodla činnost v radě města 
ukončit. 
Odstoupení  bylo  návazným  krokem 

na vypovězení koaliční dohody, které Stra-
na zelených (SZ) učinila o několik dní dří-
ve. Koaliční dohodu, na jejímž základě bylo 
vedení města ustanoveno do svých  funkcí 
na  podzim  2010,  uzavírala  SZ,  jejíž  jsem 
zastupitelkou, s nadějí, že budou při řízení 
města výrazně využívány principy týmové 
spolupráce,  transparentnosti  jednání,  za-
pojování občanů do rozhodování, podpory 
občanské  společnosti,  zdravého  životní-
ho  stylu  a dalších hodnot,  pro nás  zelené 
důležitých. 
Bohužel však styl řízení města, a zvláš-

tě  styl  jednání  pana  starosty,  se  zejmé-
na v průběhu r. 2012 začal měnit směrem 
od  týmové spolupráce k chování autokra-
tického vůdce. Styl řízení města jako firmy, 
nedostatečné  sdělování  informací,  často 

jen  sdělování  rozhodnutí,  netýmové  cho-
vání. Přes nesporné úspěchy v ekonomické 
oblasti, dosažené společným úsilím, se za-
čaly názorové rozpory prohlubovat a  také 
se objevily případy jednání, které pro mne 
překračovaly hranice politické korektnosti. 
Vzhledem k prostoru TN zde nebudu uvá-
dět podrobnosti.
V  průběhu  volebního  období  se  rov-

něž ukázalo, že i na mnohá témata pro SZ 
důležitá  mají  koaliční  partneři  výrazně 
odlišný náhled. Kromě otázky  rozvoje  su-
permarketů v Tišnově  to v poslední době 
bylo  např.  vyjádření  k  procesům  souvise-
jícím  s  připravovaným  státním  záměrem 
na vybudování hlubinného úložiště  jader-
ného odpadu v lokalitě Kraví hora v obvo-
du  nedaleko  Tišnova  aj.  Určitě  je  možné 
mít na věci odlišný názor, ale není možné 
koaličního  partnera  soustavně  mocensky 
válcovat a nebrat jeho názor v úvahu. To se 
pak nejedná o spolupráci. 
Počátkem března byli  koaliční partneři 

ČSSD,  VV  a KSČM  seznámeni  s  připomín-
kami SZ ke vzájemné spolupráci. Ty nebyly 
vypořádány způsobem pro SZ přijatelným, 
a proto SZ následně koaliční smlouvu vypo-
věděla, neboť ztratila důvěru ke koaličním 
partnerům,  především  pro  netýmový  styl 
jednání. Pro mne osobně byla práce v radě 
města, do které jsem vstupovala s elánem 
a chutí prospět svému městu, v posledních 
měsících frustrující. 

Upozorňuji čtenáře TN, že nejsem kari-
érní úřednice. Byla jsem neuvolněnou rad-
ní,  která  měla  nadále  svou  práci  na  plný 
úvazek.  Za  činnost  radní  jsem  pobírala 
mzdu cca 2200 Kč měsíčně, za dobu jedná-
ní rady města, pokud probíhala v mé běžné 
pracovní době, hradilo město refundaci mé 
mzdy  Masarykově  univerzitě,  kde  pracuji 
jako vedoucí Knihovny univerzitního kam-
pusu. Dále mi byly hrazeny náklady telefo-
nu a byl mi proplacen účet za nový telefon 
v  ceně  cca  2000 Kč.  Toť  byly mé  benefity 
radní,  kromě  získání  zkušeností  z  chodu 
úřadu  a  rozhodování  o  chodu města,  což 
bylo rozhodně obohacující. 
Povinnostem  radní  jsem  se  věnovala 

podle  svých nejlepších  schopností  a mož-
ností,  kromě  času  na  jednání  rady města 
i  v mnoha  hodinách  svého  osobního  vol-
na, neboť zahrnovala i další související jed-
nání, přípravy na jednání a práci s občany. 
Děkuji  všem,  kteří  mne  v  průběhu  vyko-
návání funkce podporovali a pomáhali mi, 
velmi si toho vážím.
Aby nedošlo k pádu vedení města, pod-

pořila jsem volbu nové radní. Zůstávám řa-
dovou  zastupitelkou  za  Stranu  zelených. 
V  jednáních  zastupitelstva  města  podpo-
řím  zbytky  stávající  koalice  v  tématech, 
která  budou  shodná  se  zájmy  Strany  ze-
lených.  Věřím,  že  je  přednější  zachovat  si 
svobodu rozhodování než podíl na moci. 

Mgr. Zdeňka Dohnálková

Rozhovor s novou členkou Rady 
města Tišnova Helenou Randovou
Zdeňka Kárná

Proč jste přijala nabídku stát se členkou 
rady?
Od počátku volebního období jsem pod-

porovala  dosavadní  koalici  a  po  odchodu 
Mgr. Dohnálkové z koalice  jsem prostě do-
stala  nabídku …  Chci,  aby  bylo  umožněno 
stávajícímu vedení města pokračovat v na-
stoleném projektu rozvoji města.
Jaké nápady či myšlenky či projekty bu-
dete prosazovat?
Ráda  bych  zapojila  občany  do  akce  čis-

tota  města  –  to  znamená  podpořit  úmy-
sl  rozmístit  více  odpadních  košů,  aby 
„exkrementy“domácích mazlíčků nekončily 
na chodnících, případně na lesních cestách, 
kam  chodí  děti  na  procházky  ať  s  mateř-
skou  školou  nebo  s  rodiči.  Mým  snem  či 
prioritou  je vybudovat dopravní hřiště pro 

nejmenší, aby se naučili do budoucna jak se 
chovat  ohleduplně  na  silnicích  (například 
v areálu letního kina v součinnosti s policií 
ČR). Zatím však tato investice není na pro-
gramu investičních akcí města. Myslím také, 
že občané Tišnova by přivítali opravu či re-
konstrukci  koupaliště.  Tím,  že  jsem  pod-
pořila stávající  finančně náročné  investiční 
projekty, se budu snažit, aby ani „koruna ne-
přišla nazmar“.
Co byste nazvala svou srdeční záležitostí?
Podpořit  neziskové  organizace  v  je-

jich  činnosti.  Hodně  věcí  dělají  dobrovol-
ně  a  za  velmi  malou  finanční  podporu. 
Také budu pracovat na rozšíření povědomí 
o MAS  /Místních  akčních  skupinách/  kam 
se mohou  i  neziskové  organizace  přihlásit 
a získat finanční prostředky na své projekty. 

Ráda bych také pracovala na zlepšení cho-
vání  občanů  vůči  seniorům  a  podporovala 
jejich důstojný život ať už v domech s pečo-
vatelskou službou nebo v Centru sociálních 
služeb. 

Helena Randová má také velkého koníčka, 
miluje zvířata, především psy. 40 let už chová je-
dinou rasu - německé boxery. Ráda se baví ve spo-
lečnosti přátel a jezdí do Tater či na Vysočinu.

V dnešním čísle Zpravodaje dává redakční rada prostor / článek otiskujeme bez jakýchkoli úprav/ odstupující člence Rady 
města Tišnova Zdeňce Dohnálkové/SZ/, nové člence Heleně Randové /KSČM/ a představitelům koalice.
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Reakce na vyjádření Mgr. Zdeňky Dohnálkové 
k odstoupení z funkce radní města
Členové  Zastupitelstva  města  Tišno-

va za ČSSD, VV a KSČM považují  za nut-
né  reagovat  na  vyjádření  Mgr.  Zdeňky 
Dohnálkové k  jejímu odstoupení  z  funk-
ce radní města,  zejména pak na některé 
skutečnosti,  které  v  něm  uvádí,  aniž  by 
popsala  skutečná  fakta,  která  byla  dů-
vodem  její  rezignace.  Součástí  dohody 
o ukončení spolupráce bylo mimo jiné to, 
že důvody ukončení budou prezentovány 
společně a seriózně, bez akcentování ně-
kterých konkrétních vztahů. Tato dohoda 
však  byla  bývalou  radní  a  předsedkyní 
ZO  Strany  zelených  v  Tišnově  Mgr.  Do-
hnálkovou porušena s cílem vyvolat v ob-
čanech města mylný  dojem  o  fungování 
koalice a její roli v ní.
Spolupráce politických stran ČSSD, VV, 

SZ a KSČM v zastupitelstvu po celou dobu 
ctila  principy  týmové  spolupráce  posta-
vené na odpovědnosti jednotlivců za jim 
svěřené  oblasti.  Od  roku  2010  se maxi-
málním  způsobem  otevřelo  rozhodová-
ní  samosprávných  orgánů  veřejnosti,  ať 
se  to  týká  veřejných  zakázek  či  běžné 
agendy  samosprávných orgánů.  Za krát-
kou dobu se podařilo dosáhnout toho, co 
bylo  v  Tišnově  po  dlouhá  léta  zcela  ne-
myslitelné.  Město  je  spravováno  se  vší 
odpovědností,  odborností  a  s  přísným 
důrazem na maximální  transparentnost. 
Žádný  z  členů  vedení města  nevystupu-
je  a  nikdy  v minulosti  nevystupoval  au-
tokraticky, z povahy zákonem svěřených 
pravomocí to není ani možné. 
Mgr. Zdeňka Dohnálková ve svém pro-

hlášení zmiňuje nesporné úspěchy v eko-
nomické  oblasti  a  především  společné 
úsilí, kterým jich bylo dosaženo. Skuteč-
né práce, kterou během svého působení 
v radě města odvedla, však mnoho není. 
V  jí  svěřené  oblasti  životního  prostředí 
nedošlo  za  dobu  jejího  působení  v  radě 
města k výraznému pokroku. Mnohé pro-
jekty,  za  které  byla  odpovědna,  nebyly 
řešeny  vůbec  nebo  zcela  nedostatečně. 
Namátkou  lze  jmenovat  projekt  zřízení 
fondu životního prostředí,  který od  své-
ho  založení  v  roce  2011  není  aktivně 
propagován a dál se nevyvíjí, projekt re-
generace zeleně vybraných lokalit města 
spolufinancovaný  Evropskou  unií,  který 
nabírá  skoro  roční  zpoždění  v  realizaci, 
projekt začlenění města do sítě fairtrado-
vých měst,  jehož  dořešení  jí  bylo  svěře-
no usnesením rady města také už v roce 
2011  nebo  nedokončený  projekt  vychá-
zek s radními. 
Strany  koalice  po  celou  dobu  aktiv-

ně  přistupovaly  k  tématům,  ke  kterým 

se zavázaly ve  společném programovém 
prohlášení  na  počátku  volebního  obdo-
bí.  To  vzniklo  po  dlouhé  diskusi  a  jako 
maximální  možná  shoda  bodů  jednotli-
vých  volebních  programů.  Programové 
prohlášení více politických stran  je však 
vždy  určitým  kompromisem  a  je  nut-
né k  jeho plnění přistupovat s maximál-
ní disciplínou. Jeho obsah nemůže žádná 
ze  zainteresovaných  stran  jednostran-
ně  a  bez  společné  dohody  rozšiřovat. 
Tato  zásada  byla  Stranou  zelených  prá-
vě  v  případě  kauzy  hlubinného  úložiště 
jaderného  odpadu  v  lokalitě  Kraví  hora 
na  hranici  správního  obvodu  Tišnova, 
které Mgr. Dohnálková zmiňuje jako pří-
klad nespolupráce, porušena. Rada měs-
ta se odmítla zabývat něčím, co jí nebylo 
předloženo  v  rámci  řádného  programu 
jednání a zpracováno do podoby materi-
álu k projednání. Jediným podkladem byl 
doprovodný email od zástupců Sdružení 
pro záchranu prostředí  - Calla,  což  je  ji-
hočeská  ekologická  organizace  dlouho-
době  bojující,  mimo  jiné,  proti  jaderné 
elektrárně Temelín a text výzvy s názvem 
K  hlubinnému  úložišti  férově,  z  něhož 
nebyl  patrný  ani  jeho  autor.  Každý  od-
povědně  pracující  člen  orgánu města  se 
zcela  pochopitelně  nemůže  na  základě 
těchto  jednostranných  informací  rozho-
dovat.  Samotný text výzvy hovořil o ob-
nově demokratického procesu při výběru 
lokality  nebo  o  přijetí  nového  zákona, 
který  posílí  postavení  obcí,  na  jejichž 
území by mohlo vzniknout hlubinné úlo-
žiště.  Argumenty  pro  tvrzení,  proč  není 
dosavadní  proces  demokratický,  nebo 
informace  o  tom,  co  konkrétně  má  ob-
sahovat  onen  zákon  posilující  postavení 
obcí, však naprosto absentovaly. Domní-
váme se, že zde nelze hovořit o odlišném 
názoru  nebo  mocenském  válcování,  jak 
ve svém textu Mgr. Dohnálková zmiňuje, 
ale spíše o její neochotě připravit pro jed-
nání  orgánů  města  kvalitní  a  obsahově 
korektní materiál. O lecčems hovoří také 
to,  že  z  celkem 59 obcí  správního obvo-
du Tišnova podpořily tuto výzvu pouze 4 
obce. Celá kauza  tak  spíše zavání potře-
bou Strany zelených najít zajímavé téma 
pro nadcházející  „supervolební“  rok než 
skutečnou snahou o dobrou správu věcí 
veřejných.
Předložení  připomínek  ke  vzájemné 

spolupráci počátkem března pak již bylo 
pouze  záminkou  k  tomu  vyvolat  hlubší 
krizi  při  vědomí  křehkého  rozložení  sil 
v tišnovském zastupitelstvu a posílit tak 
pozici  Strany  zelených  a  její  zástupkyně 

v závěrečné fázi volebního období. Přes-
to,  že  byl  již  na  prvním  setkání  v  rámci 
dohadovacího  řízení  dojednán  a  všemi, 
tedy  i  Stranou  zelených,  odsouhlasen 
konkrétní  postup  na  revizi  programo-
vých  priorit  a  koaliční  spolupráce,  bylo 
bez  dalšího  jednání  po  pár  dnech  ozná-
meno  Stranou  zelených  okamžité  vy-
povězení  koaliční  smlouvy.  Neochota 
opakovaně  diskutovat,  věcně  argumen-
tovat, obhajovat dílčí neúspěchy nebo si 
přiznat neschopnost plnit svěřené úkoly 
tak byla alibisticky nahrazena náhlou re-
zignací,  která  je  nyní Mgr.  Dohnálkovou 
až teatrálně prezentována.

Jan Schneider, Marek Babák, 
Radmila Zhořová, Radovan Klusák, 

Renata Pleskačová, Helena Randová

Anketa: 
Modernizace 
dopravního 
terminálu
V  rámci  přípravy  pro  realizaci  pro-

jektu  „Modernizace  dopravního  ter-
minálu  Tišnov  a  stavba  parkoviště 
v ulici Na Loukách“ bude od 1. 5. 2013 
do 31. 5. 2013 umístněný  na  strán-
kách www.tisnov.cz v sekci Dokumenty 
města  elektronický anketní formu-
lář.  Dovolujeme  si  požádat  všechny 
občany  a  cestující,  kteří  mají  zájem 
o  zlepšení  komfortu  a  kultury  cesto-
vání  v  přestupním  uzlu  Tišnov,  aby 
se  vyjádřili  a  tím  podpořili  význam-
ný projekt města k naplnění  jeho cílů. 
Výsledky anketního šetření budou ná-
sledně zveřejněny na webových strán-
kách města Tišnova. Děkujeme  za Váš 
čas.

 
Projektová kancelář města Tišnov
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Rada  města  Tišnova  ve  smyslu  §  166  odst.  2  zákona 
č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

VyHlAšuje konkuRZy

na pracovní místa ředitelů/ředitelek  příspěvkových orga-
nizací města:
• Základní škola, Tišnov, nám. 28. října 1708
• Základní škola, Tišnov, Smíškova 840
• Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky 1686

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 
1. 8. 2013
 
Obálku na zvolenou školu označte slovy:
„Konkurz ZŠ nám 28. října - neotvírat“ nebo
„Konkurz ZŠ Smíškova – neotvírat“ nebo
„Konkurz MŠ U Humpolky – neotvírat“.
 
Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 17. 5. 2013 
na adresu:
MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov.

Více na www.tisnov.cz

MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV

VyHlAšuje VÝBĚRoVÁ ŘÍZenÍ 
pro obsazení pozice:

• Pracovník Tišnovské televize (referent Odboru 
kultury a školství) – na dobu neurčitou. 

• Referent odboru správy majetku a investic (agen-
da správy nebytových prostor) - na dobu určitou 
(po dobu nemoci, mateřské a rodičovské dovolené).

Popisy pracovních pozic, požadavky i náležitosti přihlá-
šek a další informace naleznete na www.tisnov.cz
(„aktuality z radnice“ nebo „volná místa“).

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 10. 5. 2013 
• písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 
666 19 TIŠNOV 

• písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 10. 5. 2013 – 
do 12.00 hod.

INZERCE
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Gymnázium Tišnov

Putovní pohár hejtmana jmk ve florbalu
 Josef Tesař

11. dubna 2013  se  uskutečnil  v  hale 
SSK  Tišnov  4.  ročník  putovního  turna-
je  ve  florbalu,  v  kategorii  chlapců  vyš-
šího  gymnázia,  o  Pohár  hejtmana  JmK 
JUDr. Michala Haška.
Soutěže se zúčastnilo 8 družstev gym-

názií  Jihomoravského  kraje.  Soutěž  pro-
bíhala v průběhu celého dne a  celkovým 
vítězem  se  stalo,  již  potřetí,  Gymnázium, 
třída  Kpt.  Jaroše  Brno,  před  pořádající 
školou,  gymnáziem  Tišnov  a  gymnáziem 
Břeclav. Stínem turnaje byla neúčast ško-
ly  gymnázium  Křenová  Brno,  která  bez 

omluvy  nepřijela,  i  když  účast  potvrdi-
la. Zastoupilo  ji družstvo chlapců SŠ a ZŠ 
Tišnov, které patří poděkování za zdárný 
průběh.
Všechna  družstva  obdržela  diplomy 

s pamětním listem hejtmana a ceny. Celý 
turnaj  byl  zdokumentován  a  každé  gym-
názium doslalo videonahrávku s jednotli-
vými zápasy a soubor 400 fotografií.
Velmi  hezké  vstupy  do  soutěže  měla 

děvčata  školy  jako  roztleskávačky 
a na slavnostní zakončení turnaje i mažo-
retky pod vedením JUDr. Kolářové.

Slavnostní zahájení provedli Jan Schne-
ider,  starosta  města  Tišnova,  Mgr.  Ma-
rek  Babák,  místostarosta  města  Tišnova 
a Mgr. Karel Švábenský, ředitel pořádající 
školy,  gymnázia  v Tišnově.  Ten  také pře-
dal ceny pro nejlepší kolektivy i jednotliv-
ce. Nejlepším hráčem turnaje se stal David 
Baláš – gym. Břeclav, střelcem turnaje Pa-
vel Zbořil – gym. Kpt. Jaroše a brankářem 
Ondřej Brunn z téže školy.
Turnaj  byl  ze  strany účastníků  vysoce 

hodnocen po organizační stránce a všich-
ni se již těší na 5. ročník v roce 2014.

Zdravá Pětka
Libuše Urbanová, učitelka

Zdravá  Pětka  je  vzdělávací  program 
pro děti,  který poskytuje  školám Nadač-
ní fond Albert.V  letošním  školním  roce 
se  do  něj  zapojila  celá  naše  škola.  Je  za-
měřen na zdravý životní styl, především 
v oblasti stravování. Lektoři Zdravé Pětky 
seznamují  žáky v  rámci dvouhodinového 
bloku  zábavnou a interaktivní  formou 
se zásadami správného stravování. Cílem 
je motivovat děti k automatickému přije-
tí zásad zdravé výživy a jejich přirozené 
implementaci do životního stylu. 
Zdravá Pětka nabídla dva výukové pro-

gramy  –  Školu Zdravé Pětky  pro  žáky 
1. stupně a Party se Zdravou Pětkou pro 
žáky  2. stupně  ZŠ.  Výuka  probíhá  v pro-
storách školy (kmenových třídách i cvičné 
kuchyni).  Program  vede  odborně  vyško-
lená  lektorka  Zdravé  Pětky  Mgr.  Andrea 
Hrušková, která zajišťuje všechny pomůc-
ky i potraviny potřebné k výuce.
Škola  Zdravé  Pětky  seznamuje  men-

ší děti s 5 základními zásadami zdravého 
stravování –  správným složením  jídelníč-
ku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, 
zásadami  hygieny  a  bezpečnosti  potra-
vin  a přípravou  zdravé  svačinky. Na kaž-
dé téma je připraven soutěžní úkol, který 
plní žáci rozdělení do skupinek a pro svůj 
tým  sbírají  „pětky“. Na  závěr  si  odnesou 
vysvědčení a dárečky Zdravé Pětky.

Party se Zdravou Pětkou  je  dvou-
hodinovka  vaření,  respektive  přípra-
vy  studeného  party  pohoštění  pro  žáky 
2. stupně  základních  škol.  Žáci,  opět  roz-
děleni  do  5 skupinek,  se  dozvědí  uži-
tečné  informace  o  kombinaci  zdravých 
potravin  a  chutí,  naučí  se  jednoduché 

triky ze studené kuchyně  i zásady správ-
ného  stolování.  Sami  si  připraví  občerst-
vení  o  5 chodech,  které  nakonec  všichni 
ochutnají.

A proč zrovna
 Pětka?

• Jez zdravě. 
V potravinové 
pyramidě vybí-
rej spíš ze spod-
ních pater.

• Nakupuj chytře. 
Čti údaje 
na obalech po-
travin a ty příliš 
sladké nebo 
tučné neber.

• Pobav se při 
vaření. 
K přípravě jídla 
přizvi kamará-
dy a užij si zdra-
vou legraci.

• Buď čistotný. 
Před každým 
jídlem si umyj 
ruce a hezky 
prostři stůl.

• Hýbej se. 
Pravidelně 
sportuj a zkus 
ujít 10 000 kro-
ků denně.

Děti na 1. i 2. stupni byly nadšené a s vel-
kou chutí se pustily do vlastnoručně při-
pravených zdravých pokrmů.

ZŠ Tišnov, nám. 28. října

INZERCE
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Ptačí den v Zoo Brno
Alena Jankovská, učitelka

Dne  3.  4.  2013  se  čtyřčlenné  druž-
stvo z naší školy ve složení Anna Kuruco-
vá,  Lea  Bartoňová,  Michaela  Richterová 
a  Vendula  Procházková  již  tradičně  zú-
častnilo  ornitologické  vědomostní  sou-
těže  Ptačí  den  v  brněnské  zoologické 
zahradě.
Na  19  stanovištích  odpovída-

la  děvčata  na  nelehké  otázky  převáž-
ně  o  cizokrajném  ptactvu.  Poslední 
20.  stanoviště  by  zaskočilo  nejednoho 

studovaného biologa, protože poznávání 
peří, kostí či vajec ptáků z celého světa je 
něco jako velká loterie.
Přes  mimořádnou  obtížnost  letošní-

ho  ročníku,  jak potvrdili  sami pořadate-
lé, se naše družstvo umístilo na krásném 
4. místě z celkového počtu 15 soutěžících 
družstev  z  celé  jižní  Moravy.  Třetí  mís-
to děvčatům uniklo o pouhého 0,5 bodu, 
což je pro ně zdravou motivací do příští-
ho ročníku této soutěže.

Hrátky s hlínou
Kateřina Klímová, účastnice kurzu

Někdy po Vánocích jsem našla v Tiš-
novských  novinách  nabídku  ZŠ  Smíš-
kova v Tišnově na kurz Hrátky s hlínou. 
Protože  jsem  maminkou  čtyřletého 
kluka,  kterému  jeho  školka  podobnou 
činnost nenabízí,  rozhodla  jsem se při-
hlásit. Délka kurzu i jeho z části městem 
Tišnovem dotovaná  cena  byly  více  než 
příznivé.  Jako  doslova  „hlínou  nepolí-
bená“ jsem napjatě očekávala, jak bude 
kurz  pro  tak  malé  děti  probíhat.  Byla 
jsem  velice  příjemně  překvapená.  Uči-
telka PaedDr. Petra Kappelová nám vše 
perfektně vysvětlila a ukázala, dodávala 
nám spousty nápadů a variací a postup-
ně  jsme  se  dostávali  přes  jednoduché 
výrobky  až  k  dílům  téměř  dokonalým. 
Je vidět, že paní učitelka touto činností 
žije a práce s hlínou je i jejím koníčkem. 
K vybavení místní keramické dílny pat-
ří nejen pec na vypalování výrobků, ale 
i  hrnčířský  kruh,  který  šikovnější  děti 
měly možnost využít. Zhotovené výrob-
ky jsme si postupně odnášeli domů, kde 
jsme za ně sklízeli patřičné pochvaly ze 
strany rodinných příslušníků. Všem dal-
ším zájemcům o  tento obor mohu  tyto 
kurzy  jen  a  jen  doporučit.  Veliké  díky 
za Vaši práci, paní Kappelová!

jarní setkání se seniory
Ivana Prášková, Zdeňka Kulová a žáci ze ZŠ Smíškova

Přestože  se  zima  letos  své  vlády  ne 
a  ne  vzdát,  my  jsme  vítali  jaro.  Přija-
li  jsme pozvání k  jarnímu setkání  se  se-
niory  v  příjemném  prostředí  městské 
knihovny. K této příležitosti jsme si s dět-
mi  z  prvního  stupně  připravili  pásmo 
písniček, básniček a nechybělo ani diva-
delní představení dramatického kroužku. 
Před školou jsme naložili všechny kulisy 
a další nezbytné věci na dvoukolák v do-
mnění,  že  ten kousek  vše  krásně uveze-
me. Ale už po pár metrech jsme zjistili, že 
to  nebude  tak  snadné.  Přes  veškeré  pe-
ripetie  s  padajícími  kulisami  a  častými 
zastávkami  jsme  do  knihovny  přece  jen 
dorazili včas. Čekalo nás milé překvape-
ní. Mezi  diváky  byli  nejen  naše  babičky, 

dědečkové a rodiče, ale také děti z obou 
tišnovských základních škol. Jak náš pro-
gram ubíhal, cítili jsme, že jaro je za dveř-
mi.  Když  potom  na  závěr  babičky  četly 
básničky  s  jarní  tematikou,  bylo  najed-
nou mezi námi. Děkujeme seniorům i pa-
ním knihovnicím za milé pozvání.
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Diskotéka
Ivana Smíšková

Domeček ve  spolupráci  s  klubem Čas 
Tišnov  zkusil  po  několika  letech  obno-
vit  tradici diskotéky pro náctileté. V ne-
děli  24.  3.  se  ukázalo,  že  opět mají  děti 
o  diskotéku  pro  náctileté  zájem.  Před 
čtvrtou  hodinou  odpolední  se  otevřela 
brána  sálu  městského  kulturního  stře-
diska a během hodiny přišlo asi 50 dětí. 
DJ Tonda se svým pomocníkem vytvořili 
pro návštěvníky tu pravou atmosféru ne-
jen výběrem hudby, ale i mlhovými a svě-
telnými  efekty.  Pro  děti  byl  přichystán 
doprovodný program v podobě malování 
hennou na  tělo, který  se velice osvědčil. 
Občerstvení nabídlo nealko pití, sladkos-
ti  a  párek  v  rohlíku.  Nejvíc  se  však  děti 
zajímaly o svítící náramky, na jejichž po-
pud jsme se rozhodli udělat příští disko-
téku ve stylu svítící UV party.
Vzhledem  k  tomu,  že  diskotéky  pro 

náctileté  jsou  pořádány  organizacemi 
pracujícími  s  dětmi  a mládeží,  podléha-
jí  tyto  akce  přísným  pravidlům.  Rodiče 
se  tak nemusí bát  své dítě na diskotéku 
pustit.
Děkujeme  všem  organizátorům,  kte-

ří  se  podíleli  na  přípravě,  a  těšíme  se 
12. května na UV party na viděnou. Děku-
jeme rovněž firmě A-Z music za zapůjče-
ní technického vybavení.

Seminář o intuitivní pedagogice
Dáša Lazarová

V sobotu 13. dubna se sjelo do Tišnova 
30 zájemců z řad pedagogů i rodičů z celé 
republiky, aby se dozvěděli víc o věhlas-
né škole Solvik, která byla založena před 
30  lety  ve  Švédsku.  Tato  škola  fungu-
je  ve  snaze  o  beznátlakovu  komunikaci 
a  je  zaměřena  důsledně  až  nekompro-
misně na  to,  aby  se děti  staly  člověkem, 
který  je  vnitřně  svobodný,  nezlomený, 

umí utvářet  samostatně svůj život, ví  co 
chce, a umí to rozeznat od toho, co od něj 
chtějí  jiní  nebo  celá  společnost.  S  lekto-
rem Petrem Živým jsme si zahráli spous-
tu  her  intuitivní  pedagogiky,  nahlédli 
jsme do jejich principů a vyzkoušeli jsme 
si  vlastní  schopnosti.  Podle  hodnocení 
účastníků to byl seminář velmi příjemný 
i přínosný.

objev poklady květnice
Monika Chlupová Fruhwirtová

Tak  byla  nazvána  akce,  která  proběh-
la  v  lokalitě  přírodní  památky  Květnice, 
za  slunečného  nedělního  odpoledne  dne 
21.  dubna  2013.  Inspirací  byla  pověst 
o  Zlaté  kachničce  sídlící  v  hoře  Květnice, 
která má  snést  zlaté  vajíčko,  z  něhož  vy-
skočí vojsko a zachrání město před pohro-
mou. Jelikož datum připadlo na svátek Dne 
Země, organizátoři  se dohodli,  že akce se 
ponese v duchu ochrany přírody. Účastní-
ci si mohli vybrat ze dvou tras. Vycházko-
vě – naučné, nazvané „Se skřítky za zlatou 
kachničkou“,  určenou  pro  věkovou  kate-
gorii 0 – 101  let pořádanou DDM Tišnov, 
Ekoporadnou, Skauty a RC Studánka a tra-
sou sportovní, nesoucí  jméno „ Zálesácký 
závod  zdatnosti“,  kterou  připravil  Sokol 
Tišnov.  Oběma  trasami  prošlo  či  proběh-
lo 178 účastníků. Cílem celé akce bylo při-
mět širokou veřejnost, aby se více zajímala 
o nejbližší okolí města, seznámila se se za-
jímavostmi hory Květnice, zasportovala si 

v přírodním prostředí a  strávila poklidné 
jarní odpoledne. Děkuji všem účastníkům 
i organizátorům za zdařilou akci a těším se 
na další spolupráci. 
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Velikonoční čtení dětem
Jana Juříčková, obyvatelka DPS Tišnov

Ve středu 27. března 2013 se v Měst-
ské  knihovně  Tišnov  (v  Jamborově 
domě) opět uskutečnilo velikonoční čte-
ní  pro  děti.  My,  babičky  z  DPS  Tišnov, 
paní  Kšicová,  paní  Kudláčková,  paní  Ju-
říčková  a  paní  Odehnalová,  jsme  dětem 
zarecitovaly  básničky  a  říkanky  vítající 
jaro a četly velikonoční příběhy.
Děti  pro  nás  měly  připravený  krás-

ný  a  veselý  program  plný  básniček 

a  písniček.  Obzvláště  se  jim  vydařilo 
krátké  hrané  divadlo  o  kohoutkovi,  kte-
rý hledal své vajíčko. Děti si celou scénku 
nacvičily v anglickém jazyce.
Celá akce proběhla v předvelikonoční 

náladě a velmi se vydařila. Již nyní se tě-
šíme na další.
K úplné spokojenosti nám chybělo jen 

sluníčko.
Foto: Marta Špirková

Základní umělecká škola

Kultura

Úspěchy mladých hudebníků
Tomáš Zouhar, ředitel ZUŠ Tišnov

V  soboru  23.  března  2013  se  na  ZUŠ 
Hodonín konalo krajské kolo soutěže hry 
na  akordeon.  Z  okresního  kola  do  kraj-
ského  postoupili  žáci  naší  ZUŠ  Štěpán 
Konečný, Eliška Krejčí a Ondřej Vitula ze 
třídy paní učitelky Dany Morysové.
Eliška  Krejčí  a  Ondřej  Vitula  získali 

krásná druhá místa ve svých kategoriích.

Štěpán Konečný ve své kategorii získal 
první místo a postupuje do celostátního 
kola.
Za  krásný  výsledek  žákům  i  paní 

učitelce  velmi  gratulujeme,  děkujeme 
a  Štěpánovi  přejeme  mnoho  úspěchů 
v celostátním kole.

Zuš Tišnov vyhlašuje 
přijímací řízení:

Hudební obor  – každé květnové pon-
dělí,  15.30  –  17.00  nebo  po  indivi-
duální  domluvě,  pí.  uč.  Dubská  tel.: 
734 573 154.
Výtvarný obor  –  během  června  2013 
(přesné termíny budou zveřejněny).
Počítačová grafika  –  každé  květno-
vé úterý, 15.30 – 17.00 nebo po indivi-
duální  domluvě,  pí.  uč.  Pucharová  tel: 
775 023 649.
Taneční obor  – denně od 27. 5. 2013 
do 31. 5. 2013, vždy 13.15 – 18.00
Literárně dramatický obor  –  denně 
od  13.  5.  2013  do  16.  5.  2013,  13.00 
–  16.00,  vždy  po  individuální  domlu-
vě – pí.  uč. Hönigová,  tel: 608 929 71, 
berit.honigova@gmail.comFestival jeden svět byl úspěšný

Jan Pernica, spoluorganizátor festivalu Jeden svět Tišnov, vedoucí kina Svratka

Minulý rok jsme začali a letos úspěšně 
navázali: již druhý rok se v Tišnově konal 
festival dokumentárních  filmů o  lidských 
právech  Jeden svět. Podtitulem  letošního 
festivalu  byla  lehce  provokativní  otázka 
„Bojíte se snášet?“,  která k nám přines-
la například dokumenty zabývající se ne-
tolerancí  a  xenofobií  v  českém prostředí, 
jako  byla  Hra o kámen nebo  Na divo-
kém severu.  Ruský  dokument  Polibek 
od Putina se zabýval nebezpečnými ten-
dencemi  ve  společnosti,  zatímco  závě-
rečný  snímek  celého  festivalu  Na sever 
od slunce nás zavedl k norským fjordům 
a ukázal, jak se dá žít mimo dosah civiliza-
ce a v souladu s přírodou.
Kromě filmových projekcí, které za fes-

tivalový víkend navštívilo bezmála 200 di-
váků, byly součástí festivalu i doprovodné 
akce, jako koncert brněnské kapely Pole-
tíme  nebo nedělní divadelní představení 
Hra od v Tišnově  již zavedeného divadla 
Prkno.

Jak na školní, tak i na projekce pro veřej-
nost se nám podařilo pozvat zajímavé hosty, 
kteří  po  filmu  debatovali  s  diváky.  Pozvání 
přijala například novinářka Petra Procház-
ková  nebo  ředitelka  Muzea  romské  kultu-
ry v Brně Jana Poláková. Diskuse byly živé 
a měly u diváků velký ohlas.
Nedílnou a v podstatě nejdůležitější čás-

tí  festivalu  jsou  filmové projekce pro  školy, 
kterých  se  letos  zúčastnily  nejen  tišnovské 
školy, ale i základní školy z Kuřimi nebo Drá-
sova.  Celkem  během  šesti  promítacích  dní 
navštívilo kino 1077 žáků.
Velké poděkování patří našim sponzorům 

(Auto  Burian,  Subterra,  Mertastav,  lékárna 
Arnica, Ing. Z. Brzobohatá – poslankyně Ev-
ropského  parlamentu,  Icebreaker  Tišnov) 
a městu Tišnov za finanční pomoc a celkový 
zájem. Organizaci spolehlivě zajistili Dan Pe-
trucha, Anička Sítorová a Bára Pálková, bez 
nichž by  festival nebyl  tak zdařilý,  jaký byl. 
Věřím, že započatá tradice bude pokračovat 
pozváním na Jeden svět v Tišnově 2014.
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Věra kostelecká - dáma s jiskrou v oku
Rozhovor s tišnovskou legendou
Silvie Čechová, studentka Gymnázia Tišnov a členka amatérského divadelního spolku PRKNO

Tišnovská Jamborova galerie  je pro mě 
jako pro studenta tak trochu zapomenutou 
krajinou.  Kromě  pár  povinných  návštěv 
v  hodinách  výtvarné  výchovy  jsem  ji  ni-
kdy sama nenavštívila. Dnes tomu má být 
ale jinak… Hned od dveří mě vítá energic-
ká  paní  Kostelecká,  působí  čile,  zapáleně 
a nuda s ní určitě taky nebude. Dáma s jis-
krou v oku,  která  shodou okolností právě 
letos  oslavila  velké  životní  jubileum,  byla 
jednou z osobností Karasova divadla, dnes 
už zaniklého amatérského spolku. Je to vel-
ký  rozdíl,  řídit  divadlo  neprofesionálních 
herců dnes a před šedesáti lety? To mě jako 
současnou divadelnici zajímalo nejvíce.

Jak vlastně vznikal amatérský spolek 
Karasova divadla? Co bylo impulsem 
pro jeho zrod?
Celé to vznikalo na základech bývalého 

sokolského  souboru,  který  fungoval  ještě 
před válkou. Už to nemohl být Sokol, pro-
tože ten byl tehdy zakázaný. Nakonec bylo 
divadlo pojmenováno po novináři Karaso-
vi,  který  se  tady  narodil.  Souboru  se  ujal 
Karel  Cejnek  a  můj  manžel.  Závěrečná 
práce mého manžela  na  filosofické  fakul-
tě  byla  o Masarykovi  a  Benešovi  (psal  se 
rok 1948) a prostě se to nehodilo, aby šel 
do  školství.  Stejně  by  býval  dostal  umís-
těnku někde do pohraničí. Tak zůstal v Tiš-
nově  a  Karasovu  divadlu  se  mohl  plně 
věnovat.  A  přestože  ve  spolku  byli  jak  li-
dovec,  tak  komunista,  o  politice  se  nikdy 
nemluvilo.  Lidi  sem přišli,  pobavili  se,  za-
smáli, pak se zkoušelo. Každý se těšil. 

Dnes je pro začínající amatérská diva-
dla těžké se prosadit, naučit lidi jít si 
sednout a podívat se na mnohdy kvalit-
ní kusy pouze za vstupné dobrovolné. 
Jakou jste měli taktiku k nalákání divá-
ků vy?
Vy  máte  velkou  nevýhodu,  za  nás  ješ-

tě  nebyla  televize,  zloděj  času.  Lidi  ten-
krát chodili na jedno představení i dvakrát, 
v Tišnově se hrálo třeba šestnáctkrát a po-
každé bylo plno. A teď jsou počítače, různé 
hry a někteří lidé žijí doma. Ale my jsme se 
do podvědomí příliš dostávat nemuseli, lidi 
zkrátka chodili. 

Televize je opravdu žrout času, o po-
čítači nemluvě, ale to je spíš problém 
mladých lidí. Starší generace raději 
usednou k seriálu a mladší k počítačo-
vé hře. Divadlo už lidi tolik nespojuje, 
ale Vás a Vašeho manžela spojovalo,ja-
ké máte na toto společné působení 

vzpomínky?
Vždyť my jsme se v divadle našli. Já jsem 

byla  sice  o  dost mladší,  ale  byli  jsme oba 
bez partnera, no a tak jsme se našli a vzali. 
Brali jsme se v třiašedesátém a prožili spo-
lu skoro čtyřicet let. Dost často jsme spolu 
i hráli, třeba v Gogolově Revizoru.

Náš spolek často vyráží na různé diva-
delní festivaly, dokonce sami jeden po-
řádáme, měli jste i vy příležitost vyrazit 
někam za brány Tišnova? 
My jsme se zúčastňovali krajských pře-

hlídek.  Například  v  Krnově,  Třebíči  a  do-
konce v Hronově jsme získali první místo. 
A  zároveň  jsme  organizovali  okresní  fes-
tival  tady,  tenkrát  se  zúčastnilo  i  dvanáct 
souborů.  Dostávali  jsme  technickou  pod-
poru  od  uranových  dolů,  různé  kabely, 
osvětlení  i peníze,  ale připravovat  jsme si 
museli všechno sami.

Divadlo Prkno také pořádá svůj festival, 
každoročně se ho účastní kolem pěti di-
vadelních souborů. Mají také mnohem 
méně členů, je k neuvěření, že ve své 
době mělo Karasovo divadlo až sto 
dobrovolníků.
Existovala režijní rada a ta naplánovala 

hry tak, aby se všichni uplatnili. Hlavní dva 
režiséři byli Cejnek a Kostelecký. Ti si mu-
seli hru napřed rozebrat, najít jí myšlenku 
a tu pak vtělit do herců. To každý neumí, já 
bych  to  taky neuměla. Byly hry, kde hrálo 

hodně členů, jako Naši furianti nebo Lucer-
na. Ale  amatérští  herci  jsou  většinou  zaš-
katulkovaní do určitého typu role. Třeba já 
jsem nikdy nehrála princezny, já jsem hrála 
„děvy“ z lidu. 

To je pravda, já také většinou hraji uke-
canou holku.
Každá  jsme  prostě  nějaká…  (mrkne 

na mě spiklenecky).

A jak dlouho vydržela Karasova scéna 
a proč zanikla?
Začaly diskotéky, čaje a potom už se těm 

mladším  nechtělo  vysedávat  v  sokolov-
ně. To víš, zkoušky byly třeba obden, když 
bylo potřeba. A to byl závazek. Navíc nacvi-
čovat dva měsíce divadlo a pak ho dvakrát 
předvést, to je velký nepoměr. Poslední, co 
jsme hráli, byla Noc na Karlštejně a Dalska-
báty hříšná ves. Poslední hra Karasova di-
vadla byla v roce 1992 Čapkova Bílá nemoc 
ke stoletému výročí založení Sokola. Mužští 
hrát nechtěli  a  začala  chybět  ta mladá  za-
pálená  generace.  Bylo  prostě moc  rozpty-
lování. Já to beru jako vyústění toho, že se 
začalo žít rychleji a pohodlněji. 

 
Amatérská scéna dnes a v minulosti se tedy 
příliš neliší, stále spoléhá na ochotu a obě-
tavost svých členů, vzájemnou spolupráci 
a chuť se bavit. Ne u počítačů nebo televi-
ze, ale s lidmi. Na chvíli si hrát a odběhnout 
od každodenních problémů.
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780 let od první písemné zmínky o Tišnově
Josef Zacpal

V letošním roce si město Tišnov a kláš-
ter  Porta  coeli  společně  připomínají 
780  let od první písemné zmínky o nich 
v  historických  pramenech.  Stalo  se  tak 
v  listině z 6. února 1233, která obsahuje 
dohodu mezi českou královnou Konstan-
cií  a  konventem  premonstrátů  v  Teplé 
o  prodeji  vidžínského  újezdu  tamějšímu 
klášteru.  Přestože  královna  touto  listi-
nou řeší finanční vyrovnání ohledně kláš-
tera  původně  plánovaného  při  kostele 
sv. Petra v Praze,  je v ní poprvé uvedena 
informace,  že  konvent  pro  cisterciačky 
nakonec  založila  v  Tišnově  na  Moravě. 
Za  zakládací  listinu  kláštera  Porta  coeli 
je  považováno  až  velké  privilegium mo-
ravského  markraběte  Přemysla,  vydané 
ve  Znojmě  31.  října  1234,  ve  kterém  se 
svolením svého bratra českého krále Vác-
lava I. potvrzuje jeho založení. 
Obě  lokality,  oddělené  od  sebe  ře-

kou  Svratkou  a  vzdálené  jen  necelé  dva 
kilometry,  spojila  na  několik  následují-
cích  století  úzká  vazba  spolupráce,  vzá-
jemných vztahů a souvislostí. Klášter byl 
ve  středověkých  listinách  často  ozna-
čován  jako  „Tišnovský“  a  město  jako 
majetek  kláštera  se  stalo  již  od  30.  let 
13. století ekonomickým, tržním a správ-
ním centrem  jeho okolního panství. Nej-
mladší  z  trojlístku,  obec  Předklášteří, 
vznikala  postupně  až  později  doslova 
jako místo  „před klášterem“,  kde  se usa-
zovali  lidé,  jejichž  práce  byla  potřeb-
ná  pro  každodenní  běžný  život  opatství. 
Ačkoliv  moderní  doba  tyto  souvislosti 
a vazby zpřetrhala a klášter dnes leží vý-
hradně na území obce Předklášteří,  fun-
gující opatství sester cisterciaček zůstalo 
dodnes coby perla středověké architektu-
ry „rodinným stříbrem“ města i obce. 
Rok 1233 ale není pro oba letošní jubi-

lanty rokem jejich narození. Klášter Porta 
coeli byl založen královnou Konstancií již 
v roce 1232 a samotný Tišnov je lokalitou 
mnohem starší a navíc postupně vznika-
jící. Toto území s  ideálními klimatickými 
podmínkami v bezprostřední blízkosti le-
vého břehu  řeky Svratky a  z druhé  stra-
ny chráněné hradbou kopce Květnice bylo 
pravidelně  osídlováno  již  od  starší  doby 
kamenné. Po pravěkém období a po Kel-
tech a Germánech v protohistorickém ob-
dobí se zde v 8.  století našeho  letopočtu 
poprvé  objevili  i  slovanští  osadníci.  Je-
jich pobyt potvrdily archeologické nálezy 
také v období Velkomoravské říše a v ná-
sledujících  stoletích.  Nejstarší  podoba 
současné  osady  se  formovala  po  roce 
1200, kdy se ocitla v majetku moravských 

markrabat  a  byla  spravována  z  hradu 
Veveří.  Procházela  tudy  dálková  cesta 
spojující  Brno  s  oblastmi  horního  povo-
dí  řeky Svratky  a  z ní  se  zde odpojovala 
další  cesta  místního  významu  směrem 
k  severovýchodu.  Právě  tento  prostor 
v blízkosti raně středověké dopravní kři-
žovatky,  odpovídající  zhruba  dnešnímu 
Dolnímu  náměstí,  byl  jádrem  vznikající-
ho  sídelního  útvaru,  jehož  význam  ještě 
zvýraznila  existence  farního  kostela  sv. 
Václava  na  nedaleké  vyvýšenině.  Osada 
dostala  jméno Tušenovice nebo také Tu-
šňovice, odvozené od osobního jména Tu-
šen („ves Tušenova“ či „lidí Tušenových“). 
Směřování názvu k současné podobě za-
čalo již poměrně brzy ve 13. století (Tuše-
nov, Tušnov). 
Jak  již  bylo  řečeno,  zásadním  mezní-

kem se pro Tišnov stalo založení opatství 
sester cisterciaček Porta coeli. Tento krok 
ovlivnil  pozitivně  vše  na  dalších  550  let 
jeho  historie.  Přesto  nebo  právě  proto 
se  na  tomto místě  nabízí  otázka,  zda  by 
vývoj osady  směřoval k městskému cha-
rakteru  i  bez  této  události.  S  ohledem 
na  ideální  geografickou  polohu  místa 
na dopravní  tepně a doložitelný význam 
před  založením  kláštera  pravděpodobně 
ano,  jen  středověký majitel  či  vládce  by 
byl jiný. 
První léta vzájemného vztahu kláštera 

a osady přinesla Tišnovu především trho-
vá práva jako nejdůležitější městský atri-
but a postupné rozšiřování jádra osídlené 
plochy. Dolní náměstí se protáhlo v obou 
směrech  do  dnešních  ulic  Brněnská 
a Jungmannova a nové tržiště (Horní ná-
městí) vzniklo směrem k farnímu kostelu 
sv. Václava. V roce 1240 byl Tišnov popr-
vé uveden jako trhová osada s týdenními 

trhy vždy v pondělí, což společně s další-
mi atributy všestranného hospodářského 
rozvoje a sociálním rozvrstvením obyva-
telstva vedlo ke vzniku obce s plně dotvo-
řeným městským charakterem. Důležitou 
roli hrály také velmi úzké vztahy s králov-
ským městem Brnem. Podle všech těchto 
hledisek lze Tišnov zařadit k nejvýznam-
nějším  a  nejlidnatějším  poddanským 
městečkům  na  Moravě.  Jako  městečko 
byl také označován, oficiálně ale městem 
nebyl. 
Všestranný rozvoj v 13. století plynule 

pokračoval i za vlády dynastie Lucembur-
ků.  Důkazem  hospodářského  významu 
města pro okolní region se stalo privilegi-
um krále Václava IV. z 30. července 1416, 
kterým  bylo  měšťanům  povoleno  konat 
ve  městě  první  osmidenní  výroční  trh 
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(letní),  a  to  vždy  počínaje  nejbližší  ne-
dělí po  svátku Nanebevzetí Panny Marie 
15.  srpna.  Dnes  je  tato  nejstarší  docho-
vaná  listina městského archivního  fondu 
uložena  v  depozitáři  Státního  okresního 
archivu  Brno-venkov  v  Rajhradě.  Závě-
rečná  fáze  vlády  Lucemburků  byla  spo-
jena s husitskými bouřemi, které zasáhly 
i bezprostřední okolí Tišnova. Cisterciač-
ky proto načas opustily domovský klášter 
a  vzniklé  situace  okamžitě  využili  pro-
husitští  Pernštejnové  k  převzetí  správy 
nad  církevním  panstvím.  Řádové  sestry 
se sice po uklidnění poměrů vrátily, k ob-
novení  předhusitských  pořádků  ale  do-
cházelo  velmi  pomalu  a  Pernštejnové  si 
udrželi  silný  vliv  až  do  počátku  17.  sto-
letí.  Nevyřešené  vztahy  mezi  Pernštej-
ny a klášterem komplikovaly situaci také 
ve městě.  Přesto  jeho  rozvoj  pokračoval 
rychlým  tempem  jak  ve  sféře  hospodář-
ské,  tak  i  stavební.  Tišnov  postupně  zís-
kal  od  panovníků  (Vladislav  Jagellonský, 
Ferdinand I., Rudolf II.) všechny zbývající 
osmidenní  výroční  trhy  a  četné  svobody 
a výsady měšťanům a městským cechům 
přinesly  i  další  listiny  ze  strany  panov-
níků  i  obou  vrchností.  Snad  nejznámější 
je  v  tomto  směru velké privilegium aba-
tyše Barbory Konické ze Švábenic z roku 
1554.  Značně  se  také  rozšířilo  oboro-
vé  spektrum  řemesel  a  živností  a  po-
sílily  pravomoci  městské  samosprávy 
a  soudu.  13.  listopadu  1464  v  Tišnově 
pobýval  český  král  Jiří  z  Poděbrad  s  do-
provodem.  V  2.  polovině  15.  století  se 
ve městě objevily první celokamenné ob-
jekty a novou podobu dostal farní kostel, 
ke  kterému byla následně do  roku 1543 
asymetricky  přistavěna  mohutná  čtyř-
hranná věž, sloužící  jako zvonice, kostel-
ní  trezor  a  městská  hláska.  Honosným 
domům  měšťanů  a  panských  úředníků 
dominovala novostavba radnice z 2. polo-
viny  16.  století  na Horním  náměstí.  Tiš-
nov  se  zařadil  k  největším  poddanským 

městečkům  předbělohorského  období 
na Moravě s  téměř 200 domy a více než 
1 300 obyvateli. 
Všestranný  rozvoj  městečka  zastavi-

lo  stavovské  povstání  a  následné  kata-
strofy  třicetileté  války.  Průtahy  vojsk, 
vraždění  obyvatel,  plenění  a  vypalová-
ní domů a epidemie byly  takřka na den-
ním  pořádku.  Hned  na  začátku  války 
v  zimě  1621  zpustošil  městečko  polský 
oddíl.  Snahu  představitelů  obce  o  zmír-
nění případných konfliktů se žoldáky za-
platil  svým  životem  i  tehdejší  primátor 
Jiřík Mydlář.  Dodnes  tuto  událost  připo-
míná  jedno  ze  sgrafit  na  radniční  budo-
vě  a uvnitř  také  Jiříkův náhrobní  kámen 
na  nosném  sloupu  uprostřed  velké  za-
sedací  místnosti.  Další  nebezpečné  dny 
prožívali obyvatelé Tišnova v letech 1642 
a 1645 při průtazích švédských vojsk. Ješ-
tě dlouho po uzavření Vestfálského míru 
doznívaly  důsledky  této  kruté  válečné 
tragédie. V Tišnově podstatně ubylo oby-
vatel  i  domů,  řada  dalších  byla  pustých. 
Aby  toho  nebylo  už  tak  dost,  další  ránu 
zasadil  městečku  katastrofální  požár 
v roce 1668. Shořelo tehdy asi 70 domů, 
kostel,  fara,  škola,  radnice,  panský  dům 
i  dvůr Humpolka.  Všechny  tyto  okolnos-
ti  způsobily,  že poválečná obnova postu-
povala jen velmi pomalu a protáhla se až 
do přelomu 17. a 18. století. Tři další po-
žáry v letech 1702, 1704 a 1707 sice také 
ničily a přinesly lidská utrpení, avšak na-
startované hospodářské oživení už vedlo 
k mnohem rychlejší obnově a k proniká-
ní moderních  stavebních  forem  v  duchu 
vrcholného  baroka.  Opravovaly  se  takto 
měšťanské  domy,  dvůr  Humpolka  i  rad-
nice, u novostaveb pak již zcela převládly 
zděné  konstrukce  a  typické  mansardo-
vé  střechy.  S  celkovým  oživením  souvi-
sel i nárůst obyvatel, v roce 1763 jich zde 
žilo 1 043,  a  pestrost  a  četnost  řemesel, 
sdružených do více cechů. Hrdelní právo 
si městský soud udržel až do roku 1754, 

kdy  bylo  v  rámci  tereziánských  reforem 
předáno do Brna. 
Mimořádně  zasáhl  do  života  Tišnova 

a  celého  panství  svými  reformami  císař 
Josef  II.,  a  to  zejména  ve  dvou  konkrét-
ních případech. Rozhodnutím z 19. břez-
na 1782 zrušil klášter cisterciaček Porta 
coeli  podobně  jako  celou  řadu  dalších 
kontemplativních  církevních  řádů.  Pan-
ství  včetně  městečka  bylo  převedeno 
do  státem  vytvořeného  náboženského 
fondu  a  klášterní  budovy  byly  od  roku 
1786  pronajaty  soukromému  podnika-
teli  k  hospodářským  účelům.  Druhý  zá-
sadní krok císaře se týkal přímo Tišnova, 
který byl zřízením regulovaného magist-
rátu 10. července 1788 v právním smys-
lu povýšen mezi statutární města. V praxi 
to  znamenalo  zbyrokratizování  městské 
správy a nahrazení volených orgánů z řad 
měšťanů  placenými  úředníky  s  právnic-
kým vzděláním. 
Hned  na  počátku  19.  století  v  roce 

1801  se  podařilo  městské  obci  vykou-
pit  ze  všech  poddanských  povinností 
vůči velkostatku. Následný pozvolný růst 
města  jen  krátce  narušily  pobyty  napo-
leonských  vojsk  v  letech  1805  a  1809. 
Další požáry v letech 1805, 1821 a 1822 
ve  svých  důsledcích  opět  podpořily  sta-
vební  rozmach  jak  měšťanských  domů 
v už pozdně barokním, klasicistním a em-
pírovém  slohu,  tak  i  běžnou  navazující 
zástavbu. Do dnešní podoby byl v  letech 
1838 – 1841 přestavěn kostel sv. Václava 
prodloužením lodi a spojením s původně 
samostatnou  věží.  V  hospodářské  sféře 
začala  tradiční  cechovní  řemeslná  struk-
tura ustupovat do pozadí před pružnější 
průmyslovou  výrobou.  Několik  posled-
ních  desetiletí  klidného  rozvoje  města 
se  projevilo  i  v  narůstající  demografické 
křivce,  v  roce  1839  žilo    v  229  domech 
1 699 obyvatel. 

 
Dokončení v příštím čísle
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Co (ne)víme o Slunci
František Fárník

O  Slunci  a  především pak  o  jeho  vlivu 
na Zemi je rozšířena celá řada zkreslených 
představ. Cílem tohoto krátkého článku je 
alespoň velmi stručně některé nepřesnos-
ti opravit.
Na rozdíl od planet, hvězdy (tedy i naše 

Slunce) nejsou pevná  tělesa,  ale  jsou  tvo-
řeny plazmatem,  to  je plynem,  ve kterém 
jsou díky vysoké teplotě odtrženy elektro-
ny  od  atomových  jader.  Ve  středu  Slunce 
probíhá termojaderná reakce, při které se 
vodík přeměňuje na helium za teploty, kte-
rá v jádru dosahuje hodnot až 14 milionů 
stupňů  Kelvína.  Veškerá  sluneční  energie 
se  uvolňuje  právě  během  této  přeměny.. 
Uvolněná  energie  se  nejprve  šíří  radiací 
směrem k povrchu, v posledním úseku se 
šíří  konvekcí.  Právě  pohybem  plazmatu 
v  tomto  úseku  vzniká  sluneční magnetic-
ké pole. Konvekcí se toto magnetické pole 
následně dostává na povrch Slunce a jeho 
energie je hlavním zdrojem procesů, které 
pozorujeme ve sluneční atmosféře.
Protože  je  Slunce  plynná  koule,  není 

zcela  jasně  určen  jeho  povrch.  Z  tohoto 
důvodu definujeme celkem  tři  vrstvy  slu-
neční  atmosféry pomocí  jejich  fyzikálních 
vlastností.
Nejhlubší  vrstva,  to  je  ta,  kterou  vi-

díme  v  optickém  oboru  (např.  pouhým 
okem, chráněným tmavým filtrem) se na-
zývá  fotosféra.  Její  teplota  je  kolem  6000 
stupňů Kelvína a tloušťka asi 400 km. Nej-
výraznějším  a  nejdéle  pozorovaným  je-
vem v této vrstvě jsou tzv. sluneční skvrny. 
Jsou  to  tmavé  skvrny  a  nebo  jejich  usku-
pení,  které  vznikají  potlačením  konvekce 
silným magnetickým polem,  které  je  prá-
vě  ve  skvrnách  velmi  intenzívní.  Potlače-
ní konvekce vede ke snížení teploty a tedy 
i jasu v této oblasti, která se potom na jas-
ném pozadí okolní fotosféry jeví jako černá 
skvrna. Výskyt těchto slunečních skvrn, tj. 
jejich počet a plocha, kolísá v  jedenáctile-
tém cyklu a v tomto cyklu se rovněž mění 
sluneční aktivita (viz dále).
Nad  fotosférou  je  tzv.  chromosféra, 

vrstva,  ve  které  teplota  dosahuje  řádově 
až  10  000  stupňů  Kelvina  a  jejíž  tloušť-
ka  je  asi  2  500 km.  Protože  její  teplota  je 
již  značně vysoká, vzniká zde záření pou-
ze o určité vlnové délce a chromosférické 
jevy proto můžeme pozorovat pouze spe-
ciálním dalekohledem. Nejvýraznějším  je-
vem, který lze v této vrstvě pozorovat, jsou 
tzv. sluneční erupce.  Jsou to mohutné pro-
cesy, zasahující až do nejvyšších vrstev at-
mosféry, ve kterých se magnetická energie 
přeměňuje na energii tepelnou a na ener-
gii elektricky nabitých částic. Celá oblast se 

zahřeje na teplotu až několika desítek mili-
onů stupňů Kelvina. 
Nad sluneční chromosférou, až do vzdá-

lenosti  několika  desítek  slunečních  polo-
měrů,  existuje  velmi  řídká  a  velmi  horká 
část atmosféry, tzv. koróna. Tuto část nejlé-
pe vidíme během slunečního zatmění, kdy 
disk Měsíce zakryje jasný sluneční kotouč 
a my můžeme pozorovat velmi slabě zářící 
korónu.

Sluneční aktivita.
Sluneční  aktivitou  nazýváme  proce-

sy,  které  pozorujeme  ve  sluneční  atmo-
sféře v celém rozsahu spektra. Především 
jde o  sluneční  skvrny,  o  tzv.  sluneční  vítr 
(stálý  proud  nabitých  částic),  sluneční 
erupce,  výrony  koronální  hmoty  a  někte-
ré další jevy. Všechny tyto aktivní procesy 
čerpají energii z magnetického pole, které 
vzniká  pohybem  plazmy  pod  fotosférou. 
Především  sluneční  erupce  představují 
nejmohutnější procesy, u kterých se ener-
gie magnetická mění  na  energii  tepelnou 
a na energii nabitých částic. Intenzita mag-
netického  pole  ve  sluneční  atmosféře  je 
přímo úměrná počtu a velikosti slunečních 
skvrn a proto veškerá sluneční aktivita ko-
lísá v jedenáctiletém cyklu tak, jak se mění 
výskyt slunečních skvrn.

Vliv Slunce na Zemi.
Slunce  je  skutečným  zdrojem  a  udržo-

vatelem života na Zemi a  tento život buď 
přímo  a  nebo  nepřímo  silně  ovlivňuje. 
Ten  přímý  vliv  je  evidentní  –  zdroj  svět-
la  a  tepla.  Kromě  toho,  díky  oběhu  Země 
kolem Slunce a  její  rotaci,  známe střídání 
dne a noci a střídání ročních období. S ne-
přímými  vlivy  to  je  složitější  –  tyto  vlivy 
jsou v poslední době středem zájmu „slu-
nečních“ fyziků a tak alespoň velmi struč-
ně,  proč  a  co  mohou  tyto  vlivy  způsobit. 
Nejdříve proč:  jak  již bylo  řečeno v před-
chozích odstavcích, ve sluneční atmosféře 
dochází  k  velmi  energetickým  procesům, 
které jsou zdrojem záření, jak elektromag-
netického,  tak  korpuskulárního.  Toto  zá-
ření se šíří směrem od Slunce a v určitých 
případech  může  zasáhnout  i  naši  Zemi. 
V  těchto  případech  pak  ovlivňuje  výš-
ku  zemské  ionosféry  a  dokáže  rozkolísat 
zemské magnetické pole. V důsledku vlivu 
na ionosféru zhoršuje např. kvalitu a dosah 
radiového  spojení.  Rozkolísání  zemského 
magnetického pole může způsobit  tak sil-
né  indukované napětí v dálkových  rozvo-
dech elektrického proudu, že to může vést 
k vyřazení těchto rozvodů z činnosti. Vyso-
ký  tok nabitých  částic může ohrozit  život 

kosmonautů, kteří  se pohybují ve volném 
prostoru  a  může  vyřadit  z  činnosti  elek-
tronické obvody satelitů na oběžné dráze 
Země.  Řada  lidí  se  domnívá,  že  sluneční 
aktivita ovlivňuje i zdravotní stav citlivých 
jedinců – tyto jevy však zatím nebyly  jed-
noznačně a objektivně prokázány. Zemská 
atmosféra nás naštěstí chrání před krátko-
vlnným elektromagnetickým zářením stej-
ně tak jako před nabitými částicemi, které 
se na povrch Země vůbec nedostanou. Pro 
jejich  pozorování  musíme  proto  využívat 
umělé satelity Země a nebo meziplanetár-
ní sondy.  Jediné nebezpečné záření,  jehož 
malá  část  proniká  až  na  povrch,  je  ultra-
fialové záření, které působí hnědnutí naší 
pokožky („opalování“) a může způsobit ra-
kovinu kůže. 

Několik základních údajů, které nám 
dávají  hrubou  představu  o  mohut-
nosti Slunce:
Hmotnost: 2 x 1030 kg
Objem: 1,4 x 1018 km3

Poloměr: 696 000 km
Vzdálenost od Země: 1,496 x 108 km
Teplota na povrchu: ~ 6 000 K
Teplota v nitru: 14 000 000 K
Luminosita: 3,85 x 1026 J/s
Úbytek hmotnosti: 4,3 x 109 kg/s
Složení: 90,96 % vodíku
8,89 % helia, 
0,15 % těžších prvků
Stáří: 5 miliard roků
Doba, zbývající do konce existence:
7 miliard roků

Sluneční fotosféra s několika skupinami slu-
nečních skvrn.

Výřez slunečního povrchu s velkým množ-
stvím magnetických silotrubic, naplněných 
horkým plasmatem, zasahující až do sluneční 
koróny. Snímek byl pořízen v extrémní ultra-
fialové oblasti spektra americkým satelitem 
TRACE.
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Velikonoční skautské kuřátko
Martin Němec, tajemník střediska

Letos jsme se rozhodli s našimi mlad-
šími členy (4 – 11 let) zapojit do sbírkové 
akce Pomozte dětem.  Je  to  jedna z mála 
možností,  jak  se  i  takto  malé  děti  mo-
hou sami aktivně zapojit do pomoci svým 
vrstevníkům,  kteří  neměli  v  životě  tolik 
štěstí. Celá sbírka je organizována Nada-
cí rozvoje občanské společnosti a Českou 
televizí  a  její  výtěžek  putuje  k  ohrože-
ným a znevýhodněným dětem.

Jak se naše děti zapojily?
Na  schůzkách  vyráběly  kuřátka  pro 

velikonoční  naladění  Vašich  domovů. 
Touto  jednoduchou  rukodělkou  jsme 
Vám mohli  alespoň  symbolicky  poděko-
vat za Vaše štědré příspěvky.

Kde akce probíhala?
Náš  oddíl  v  Doubravníku  letos  sla-

vil krásných 15 let své existence a při té 

příležitosti  uspořádal  výstavu,  na  které 
jste, kromě spousty zajímavých informa-
cí z jeho historie, měli možnost i přispět 
na Velikonoční skautské kuřátko.
Tišnovské oddíly se zúčastnily Veliko-

nočního trhu v Tišnově na náměstí Míru 
na Bílou sobotu. Kromě některých našich 
dětí a jejich výtvorů jste se mohli potkat 
i s maskotem celé sbírky - kuřetem se zá-
chranným  kruhem,  kterého  jistě  znáte 
i z televizní obrazovky.

A kolik se vybralo?
V Doubravníku  se  podařilo  nastřádat 

krásných  2830 Kč  a  v  Tišnově  3862 Kč, 
celkem jsme tedy pro Pomozte dětem vy-
brali 6692 Kč.

Děkujeme všem, kteří přispěli, a věří-
me,  že Vám kuřátka od našich dětí udě-
lala radost.

Projekt Skautský dům Tišnov
Martina Šmardová, členka vedení dívčího oddílu Jiřičky Tišnov

Skautská  klubovna  je  pro  nás  důleži-
tým  zázemím,  ve  kterém  probíhá  život 
oddílů a družin. Děti se v klubovně schá-
zí  na  pravidelných  schůzkách  a  víkendo-
vých  akcích.  Současnou  klubovnu  máme 
v soukromých prostorách na ulici Kukýr-
na  do  konce  června  2013. Díky  velkému 
počtu  členů  oddílů  (94  členů  jen  v  Tiš-
nově) nám kapacitně nedostačuje. Každý 
rok naše členská základna roste o přibliž-
ně  10  členů.  Letos  jsme  poprvé  otevřeli 
i schůzky pro předškolní děti.
Skautské  středisko  Květnice  Tiš-

nov  získalo  v  březnu  od  města  Tišnova 

do  pronájmu  starý  rodinný dům na  ulici 
Klášterská. Našim cílem je zrekonstruovat 
tento  objekt  a  vybudovat  Skautský  dům, 
který by sloužil jako základna pro každo-
denní  činnost  skautských  oddílů.  Skaut-
ský  dům  bychom  rádi  otevřeli  už  v  září 
2013. Stojí před námi nemalé úsilí, velká 
hromada nových výzev a příležitostí.
Současný objekt  je v zanedbaném sta-

vu  a  je  nutné  provést  nezbytné  rekon-
strukce.  Nejvíce  je  potřeba  zaměřit  se 
na vlhké zdi, vyměnit podlahy, dveře, okna 
a  okapy.  Elektrické  a  vodovodní  rozvody 
vyžadují revizi.

Většinu prací chceme zrealizovat vlast-
ními  silami  za  podpory  členů,  rodičů 
a  přátel.  V  neposlední  řadě  se  snažíme 
stavbu zrealizovat ekonomicky. Věříme, že 
společným úsilím se nám podaří všechny 
plánované úpravy provést  a budeme Vás 
moci  již  v  září  2013  přivítat  v  nově  zre-
konstruovaném Skautském domě. 
Průběžné  informace  o  rekonstrukci 

sledujte  na  našich  internetových  strán-
kách tisnov.skauting.cz 
Budeme rádi za materiální, fyzickou či 

finanční pomoc.

Dne 16. 3. 2013 se zúčastnila taneční 
skupina Crew of dancers taneční sou-
těže Czech danceorganization – Mist-
rovství formací ČR 2013, s formací „To 
je cirkus!“ získala 3. místo a postup 
na Mistrovství Moravy 2013.
DRŽTE PALCE!  
www.crewofdancers.cz

Příměstský taneční tábor
Nechcete  nechat  své  děti  sedět 
u facebooku?

Chcete,  aby prožily příjemný  týden plný 
pohybu a nových věcí? 

Přihlaste je do našeho příměst-
ského tábora. 

Taneční  skupina  Crew  of  dancers  pořá-
dá příměstský tábor plný tance (hip hop, 
house,  wack,  hype,  locking),  zajímavých 
her,  pohybu,  angličtiny,  zábavy,  příjem-
ných lektorů a nových přátel!

• Datum je 15. 7. až 19. 7. 2013.
• Začínáme v 7 hod. a končíme 
v 16 hod. (dítě lze přivést dřív a od-
vést později dle domluvy). 

• Pitný režim zajištěn po celý den, stra-
va 3krát denně (svačina, teplý oběd, 
svačina + ovoce, zelenina). 

• Pro děti je připraven bohatý program. 
 
Cena  včetně  pronájmu  prostor,  lekto-
rů,  materiálů  angličtiny,  jídla  a  pití  je 
1 900,- Kč.
Tábor bude probíhat v prostorách Active 
Studia, Jungmannova 70, Tišnov. 

Více informací na www.crewofdancers.cz 
nebo pište na mail: 
crewofdancers@seznam.cz.

Junák  -  svaz  skautů  a  skautek  ČR, 
středisko Květnice Tišnov
tisnov.skauting.cz
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I Hajánky mají svou tradici
Náhoda  tomu  chtěla,  že  se  na  jaře 

v roce 2001 na hlavní třídě Hajánek po-
tkali  dva  obyvatelé  a  každý  s  košíkem 
starých  brambor.  Z  počáteční  vzájemné 
shody v tom, že každé rodině zbylo toho 
roku  hodně  brambor,  ale  že  už  jsou  jen 
tak dobré na bramborák, došlo k nesho-
dě a to v tom, kdeže se dělají bramborá-
ky  lepší  a  kde  jsou  bramborákovatější, 
tedy klasičtější. Na č. p. 9 či na č. p. 31? 
Argumentace  zvolna  nabývala  na  inten-
zitě a než přešla v mezirodovou vendetu, 
našlo  se  řešení.  A  jediné možné!  Každá 
rodina  udělá  ten  svůj  zaručeně  nejlepší 
bramborák,  pak  se  rodiny  sejdou  a  ješ-
tě  zatepla  výtvory  porovnají.  Výborně, 
ujednáno!  A  kdy?  Co  nejdřív,  v  sobotu! 
A  v  kolik?  S  přeřeknutím  byl  stanoven 
čas  11  hod.  42 min.,  a  protože  stanove-
ná  sobota  byla  týden  před  Velikonoce-
mi,  byla  označena  za  Předvelikonoční 
Bramborákovou  Sobotu  (PBS).  Akce  se 
rozkřikla, a tak už při prvním bramborá-
kovém klání neseděly u stolu jen původní 
dvě  soutěžící  rodiny,  ale  postupně  při-
cházeli ke stolu i další sousedé se svými 

výtvory. A tak je tomu dodnes. Během ná-
sledujících  let  byla  sice  postupně  změk-
čována pravidla soutěže a u bramboráků 
byla  povolena  i  jejich  netradiční  prove-
dení  a  byly  také povoleny  i  jiné  výtvory 
z brambor, např. placky či buchty z bram-
borového  těsta,  přesto  ale  zůstal  hlav-
ním mottem sezení klasický bramborák. 
A protože se vedle něj vždy našlo na sto-
le i místo pro láhev dobrého moravského 

vína  či  plácačku  s  něčím  ostřejším,  ne-
lze se divit, že se PBS stala na Hajánkách 
již  tradicí  a  že  se  letos  uskutečnila  již 
podesáté. 
P.S.:  Rozdíl  mezi  datem  vzniku  PBS 

a počtem uskutečněných akcí je dán tím, 
že dva roky nebyly brambory. Či nezbyly!

 
Výbor PBS

INZERCE
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Halová sezóna na tenise skončila
Zdeněk Kunický

Posledním  turnajem  halové  sezóny,  kte-
rý  pořádá  Sportovní  klub  Tenis  Tišnov 
v  hale  na Ostrovci,  je  již  několikátým  ro-
kem  turnaj mužů.  Ani  letošní  sezóna  ne-
byla výjimkou, a tak patřil první dubnový 
víkend  kategorii,  ve  které  se  mohou  po-
tkat hráči rozdílného věku, i o několik de-
sítek  let.  Účast  hráčů  z  prvoligového  TC 
BRNO  slibovala  kvalitní  tenis  a  25  účast-
níků turnaje mělo možnost poměřit svoje 
síly. Perličkou na turnaji je rozdíl padesáti 
let mezi nejmladším a nejstarším hráčem. 
Karel Raab (1949), který pravidelně jezdí 
po turnajích mužů po celé ČR, však nesta-
čil  v  prvním kole na domácího Dominika 
Kučeru  (1997).  Nejmladším  hráčem  byl 
domácí Dominik Křipský  (1999), který si 
vylosoval  do  prvního  kola  o  rok  staršího 
bratra Filipa a ve  třech setech mu podle-
hl.  Z  domácích  sedmi  hráčů  do  druhého 
kola  ještě  postoupil  Róbert  Halas  a mezi 
8 nejlepších se probojoval Zdeněk Kunic-
ký. Domácí dvojice Zdeněk Kunický, Domi-
nik  Křipský  postoupila  do  druhého  kola 

ve  čtyřhře,  kde  nestačila  na  první  nasa-
zené  Nejedlý,  Doležel.  Semifinálová  utká-
ní byla v barvách hráčů TC BRNO – Pavla 
Nejedlého, Filipa Doležela, Martina Kašpa-
ra  a  Martina  Belatky.  Všichni  jmenovaní 
se  potkali  ve  finále  čtyřhry,  které  nabíd-
lo  vyrovnaný  souboj.  Utkání  vyvrcholi-
lo  supertiebreakem,  ve  kterém  vítězná 
dvojice musela odvracet jeden mečbol. Fi-
nálové utkání dvouhry se odehrálo v pon-
dělí v hale TC BRNO. Pro zranění bohužel 
nedohrál M. Kašpar a první nasazený hráč 
P. Nejedlý se tak mohl radovat z vítězství. 

Výsledky dvouhra SF: Nejedlý – Doležel 
6/1, 6/4, Kašpar – Belatka 6/3, 6/3 FI: 
Nejedlý – Kašpar 5/0 scr.
Výsledky čtyřhra FI: Kašpar, Belatka – 
Nejedlý, Doležel 6/4, 3/6, 11/9

Další utkání, která se odehrají na Ostrovci, 
budou už na venkovních čtyřech dvorcích. 
V  sobotu  13.  4.  se  členům  podařilo  díky 
příznivému počasí odklidit halu a dvorce 
prochází úpravou. 1. 5. tak bude moci klub 
zahájit první mistrovská utkání.

Zleva Martin Belatka, Martin Kašpar, Filip Doležel a Pavel Nejedlý, všichni hráči z TC Brno.

V Tišnově se soutěžilo 
v orientačním běhu
Aleš Chmelík, organizátor akce

V sobotu 20. 4. 2013 uspořádal oddíl orientačního běhu při VSK 
MENDELU Brno mistrovství  Jihomoravské oblasti a oblasti Vyso-
čina v orientačním sprintu. Závod se konal za příjemného počasí 
v prostoru nám. 28. října, Kukýrny a sídliště Pod Květnicí, na speci-
ální mapě pro orientační běh, která byla pro tento účel vytvořena. 
Cílem  závodu  nakonec  proběhlo  přesně  300  účastníků,  kte-

ří soutěžili v 19 kategoriích od 10 do 65 let, k tomu ještě v kate-
gorii HDR  (rodiče  s  dětmi)  a  v  kategorii  P  (pro neregistrovanou 
veřejnost).
Oblastními mistry se stali v ženách Kamila Gregorová z SK OB 

Chotěboř v čase 12:54 min., v mužích Stanislav Mokrý z KOB Moira 
Brno časem 13:19 min.
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Vzpomínáme

Dne 13. dubna uplynulo 18. výročí úmrtí naší milované maminky, babičky
paní MARIE DVOŘÁKOVÉ. 

A dne 4. května uplyne 5. smutný rok od úmrtí našeho tatínka a dědečka
pana JANA DVOŘÁKA.

Za tichou vzpomínku děkují dcery s rodinami.

Dne  2.  dubna  uplynul  pátý  smutný  rok, 
kdy  nás  navždy  opustila  naše  drahá  ma-
minka a babička
paní BLANKA OBDRŽÁLKOVÁ.
Kdo  jste  ji  znali  a  měli  rádi,  vzpomeňte 
s  námi.  S  láskou  stále  vzpomínají  dcera 
Blanka s rodinou a syn Luděk.

Dne 5. května uplyne 25 smutných let, kdy 
nás náhle nečekaně opustil
pan BOŘIVOJ PECKA,
který by se vloni 25. října dožil 80 let. Kdo 
jste  ho  znali,  prosím,  vzpomeňte  s  námi. 
Za  vzpomínku  děkuje  manželka  Gabriela 
s rodinou.

Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary všem příbuzným, přátelům a známým, kteří  se přišli naposledy rozloučit 
s panem VÁCLAVEM VODÁKEM. Manželka a děti s rodinami.
Ráda bych touto cestou vyjádřila svoje poděkování za obětavou péči o mého manžela sestřičkám z Charity v Tišnově, především 
paní Pavle Caudrové. Děkuje Jana Vodáková.

Dne  28.  5.  uplyne  první  smutný  rok,  kdy 
nás  opustila  naše  milovaná  maminka 
a babička
paní BOLESLAVA HÁJKOVÁ.
S láskou stále vzpomínají dcera Jana a syn 
Jiří s rodinami.

Dne  10.  května  uplyne  20  let,  co  nás  na-
vždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček
pan JAROSLAV MELICHAR. 
Stále vzpomíná manželka s rodinou.

Dne 22. 4. uplynulo 8 let, kdy nás navždy
opustila  naše  manželka,  maminka 
a babička 
paní EMÍLIE DRÁBÍKOVÁ.
Za tichou vzpomínku
děkují manžel a dcery s rodinami.

Dne  1.  května  uplyne  devět  smutných 
roků,  kdy  nás  navždy  opustil  náš  mi-
lovaný  syn  a  bratr  pan  MICHAL ŽÍLA.
Čas plyne, bolest zůstává.
Za  tichou  vzpomínku  děkují  rodiče 
a sestra.

Dne 15. května se dožívá životního jubilea
85 let pan JAN BĚHOUNEK.

Mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších 
let přejí manželka a děti s rodinami.



Vzpomínáme

05/2013 17

Dne  17.  května  2013  uplyne  9.  výročí 
od chvíle, kdy nás navždy opustila milova-
ná maminka, babička a prababička
paní VILMA PTÁČKOVÁ.
Stále vzpomíná a za tichou vzpomínku dě-
kuje dcera a vnučky s rodinami.

Dne 26. dubna uplynul první smutný rok, 
co nás navždy opustila naše milovaná ma-
minka a babička
paní LIBUŠE ŠMERDOVÁ.
S láskou vzpomíná a za tichou vzpomínku 
děkuje dcera Alena s rodinou.

Dne 5. dubna uplynulo 14 let, kdy nás
navždy opustila
paní ALŽBĚTA TUREČKOVÁ.
Stále vzpomíná manžel s rodinou.

Dne  16.  dubna  uplynul  1  rok  od  úmrtí 
mého drahého bratra
pana VLADIMÍRA VRASPÍRA.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpo-
mínku. Děkuje bratr Antonín.

Dne 24. 4. 2013 by oslavil své 77. narozeniny pan JAN ČEPEŠ, 
zároveň 2. dubna uplynuly tři smutné roky od jeho úmrtí. 
S láskou vzpomínají manželka Jarmila a synové s rodinami.

Dne 21. 4. 2013 uplynulo 20 let, kdy
nás opustil náš milovaný manžel, otec
a dědeček pan Ing. LJUBEN SOTIROV. 
Stále vzpomíná manželka a děti 
s rodinami.

Dne  10.  května  uplyne  20  let,  co  nás 
po  těžké  nemoci  navždy  opustil  manžel, 
tatínek a dědeček
pan LADISLAV ŠPAČEK.
Za upřímnou vzpomínku děkuje manželka 
s rodinou.

Dne  25.  dubna  uplynulo  26  roků,  co  nás 
opustil  náš  milovaný  manžel,  tatínek 
a dědeček
pan MILOSLAV ŠTĚRBA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děku-
je manželka a dcera s rodinou..

Dne 2. května 2013 to bude 11 let, co nás 
navždy opustila naše milovaná manželka, 
maminka a babička
paní EVA PILNÁ.
Stále vzpomíná manžel, synové s rodinami 
a přátelé.

Jen ty stromy nad Tvým hrobem tiše 
šumí, jen ten kdo Tě měl rád, těm tónům 
porozumí.
Dne 13. dubna uplynulo 8 let, kdy nás na-
vždy opustila naše milovaná maminka, ba-
bička a prababička
paní MILADA PROCHÁZKOVÁ.
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomín-
ku děkují dcery a snacha s rodinami.

Dne  14.  dubna  2013  tomu  bude  10  roků,  co  nás  navždy  opustila  maminka,  babička 
a prababička paní JAROSLAVA OCHOTNÁ. 

A dne 1. 1. 2013 tomu bylo 26 roků, co nás opustil tatínek, dědeček a pradědeček
pan LADISLAV OCHOTNÝ.

S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkuje rodina Ochotných,
Láskova a Sedláčkova.



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.

 ° Nabízíme dlouhodobý pronájem 
bytu 2+1  v klidné části Tišnova. 
Informace na  tel.: 603 413 590

 ° Pronajmu byt 2+1 v Tišnově, 
panelový dům 3. patro, klidná lokalita. 
9 000 Kč včetně inkasa. 
Tel.: 728 872 805

 ° Pronajmu byt 1+1 v Tišnově 
od dubna. Tel. 737 630 725 

 ° Prodám DB 1+kk, 40m2, přízemí, 
ul. Dlouhá, velice pěkný, 990 000 Kč. 
Tel. 603 897 261. Nejsme RK.

 ° Prodám byt 1+1 v OV na sídlišti 
Pod Květnicí. Dohoda jistá. 
Tel.: 722 095 693

 ° Nabízím starším lidem 
pečovatelskou službu. Jsem důchod-
kyně z Tišnova s dlouholetou zkuše-
ností. Tel.: 734 491 929

 ° Koupím byt v Tišnově bez RK. 
Tel.: 775 604 188

 ° Kavárna v muzeu 
Otevřeno:  
pondělí – pátek 10:00 – 18:00 hod.  
sobota – neděle 10:00 – 19:00 hod.  
Kavárna v muzeu pro Vás připravila 
akční květnovou nabídku občerstvení. 
Na své si přijdou i studenti. Pro naše 
hosty je připraveno příjemné poseze-
ní na letní zahrádce kavárny. Neváhej-
te a přijďte ochutnat naše dobroty!

 ° Koupím součástky německého 
vojenského letectva LUFTWAFFE 
a součástky z továrny Diana, uniformy, 
boty, padáky atd. Tel.: 723 539 270

 ° Pronajmu 1+KK, zařízený včetně 
internetu a TV. Vhodný pro jednu oso-
bu. Cena včetně inkasa 6900 Kč. Cena 
pro firemní zákazníky od 350 Kč/den 
nebo dohodou. 
Telefonní kontakt 603 894 613

 ° Mladá rodina hledá k pronájmu 
nebo prodeji RD na Tišnovsku se za-
hradou. Nabízíme výpomoc s péči 
o starší osobu žijící v domě. 
Tel.: 728 892 400.
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www.komplexnireality.cz

Tr
ad

ic
e,

 ji
st

ot
a,

 p
ro

fe
si

on
al

ita
 ji

ž 
10

 le
t s

 v
ám

i.

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

Veškeré služby pro prodávající u nás zdarma!

Novostavba nízkoenerg. RD 6+kk, Hradčany
CP 807 m², klidná lokalita
4.200.000,- Kč 

RD 4+2, Předklášteří 
garáž s dílnou, zahrada
Cena po slevě: 3.099.000,- Kč 

RD 5+2 Hradčany
CP 1045 m², 2 garáže a 3 stání, krásný výhled
Cena v RK 

Stavební pozemek, Tišnov, CP 653 m² 
rozměry cca 21x35 m, IS v dosahu
1.5000.000,- Kč 

Prodej novostaby
rd 4+1 s garáží
Železné
4+1 se 2 koupelnami, garáží, zahradou a výhledem na Klucaninu a Květnici. CP pozemku činí 508 m2, z toho je ZP 
a nádvoří 114 m2, zahrada 394 m2. Základové pasy jsou zhotoveny z konstrukčního betonu C15, základová deska 
z betonu B20 vyztužená ocelovými konstrukčními sítěmi, opatřena penetračním nátěrem a protiradonovou izolací. 
Obvodové zdivo o šířce 38 cm z pálené cihly Keratherm, šířka středového zdiva 25 cm. 

Stropy provedeny z dřevěných nosných profilů s vyšší dimenzací. Podlahy - v celém přízemí položena tepelná izolace 
z tvrzeného polystyrénu + nainstalován otopný podlahový systém (5 otopných okruhů), uzavřeno betonovým 
potěrem. Krov zhotoven z dřevěných profilů (např. krokve 180/100, střešní latě 40/50), použita pálená taška Tondach 
engoba, měděný odstín. Podhled zhotoven z palubových smrkových profilů s propracovanými detaily, ošetřen 
základním napouštědlem a bezlazurovým dvouvrstvým nátěrem. Kvalitní fasáda značky Jubizol se silikonovou 
omítkou JUB (prodyšná s vysokou stálobarevností), štítová strana domu opatřena zateplením z fasádních minerálních 
desek Knauf, čímže je zaručena prodyšnost fasády u obou podlaží. Na fasádě navíc použity římsovité prvky kolem 
ostění oken, podparapetní a nadokenní římsy. Okna značky Zendow s dvojskly, odstín zlatý dub. 

Dispozice: 1.NP - zádveří 3,65 m2, chodba 9,71 m2, koupelna 4,79 m2, spíž 1,85 m2, kuchyň 11,45 m2, obývací pokoj s jídelním 
koutem 37 m2, sklad 3,63 m2, garáž 18,3 m2, 2.NP - chodba 10,86 m2, pokoje 20,65 m2, 19,22 m2, 17,50 m2, koupelna, WC - 11,46 m2.

Cena 3.850.000,-Kč

Pronájem bytu 2+1 Tišnov, Družstevní 
CP 65 m2, 1. patro RD, samost. plyn. kotel 
8.000,- Kč / měsíc včetně energií 

Stavební pozemek, Šerkovice, CP 1448 m²
IS na hranici, jižní výhled
828,- Kč / m²

dokončení 

jaro 2013
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