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U tišnovského kostela sv. Václava
se probouzí jaro.

Foto: Miroslav Zavadil



Vážení přispěvovatelé, pokud budete chtít vyjádřit svůj názor na dění v Tišnově a okolí, prosíme Vás, abyste dodávali příspěvky tohoto typu 
nejpozději týden před řádnou uzávěrkou. Rádi bychom tak umožnili případné druhé straně, aby se k problematice vyjádřila ještě v témže čísle. 

Také Vás prosíme, abyste veškeré materiály doručili pouze v elektronické podobě.

Příští uzávěrka bude 18. května 2015 ve 14.00, opět žádáme, abyste své příspěvky dodávali včas a ideálně průběžně.
V případě zaslání po uzávěrce nebudou přijaty a otištěny. Děkujeme velmi, redakce TN.

MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ
Galerie Jamborův dům
Foto: Denisa Ondrová

BÝVALÍ ČLENOVÉ TOKSU PO LÉTECH NA PÓDIU SOKOLOVNY
velký sál MěKS
Foto: Miloš Sysel 
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 Rozhovor s nastupujícím ředitelem Městského kult. střediska Tišnov 
Roman Skřepek 

Mgr. Jan Brdíčko, nar. 1984, v Tišnově žije 
od roku 1987. Vystudoval zde gymnázi-
um, navštěvoval ZUŠ, od roku 2000 působí 
aktivně jako zpěvák tišnovské Ha-kapely, 
dále vykonává funkci PR koordinátora za-
psaného spolku Tigal. V roce 2010 ukončil 
magisterské studium Masarykovy univer-
zity v oboru obecná teorie a dějiny umění 
a kultury, nyní dokončuje doktorské studi-
um. Kromě výchovy dcery patří mezi jeho 
oblíbené aktivity jízda na kole a horolezec-
tví. Do současnosti pracoval jako obchodní 
a komunikační specialista společnosti Ko-
volit Česká, spol. s r. o. Hovoří aktivně an-
glicky, italsky a francouzsky. Od 1. května 
2015 bude ředitelem MěKS Tišnov.

Rada města Vás od 1. května 2015 jmeno-
vala ředitelem MěKS Tišnov. S jakými am-
bicemi do této funkce vstupujete? 
Do  své nové  funkce vstupuji  s  velkými oče-
káváními  a  zároveň  s  nadějí,  že  budu moci 
svojí prací přispět k rozvoji tišnovského kul-
turního  života.  Ambice  mám  velké,  možná 
až příliš. (smích) Ne, vážně, i když vím, že to 
bude  nesnadné,  chtěl  bych  především  změ-
nit  stereotyp  vnímání  kultury  jako  něčeho, 
co se odehrává mimo nás a co k nám přichá-
zí  nějak  samovolně.  Chci,  aby  lidem  nebyla 
lhostejná produkce MěKS a aby si lidé s naší 
pomocí nacházeli svoji vlastní cestu k aktiv-
nímu  kulturnímu  životu.  Abych  to  shrnul, 
patrně mám  stejné  pocity  jako  nemalá  část 
lidí,  kteří mi  vyjádřili  podporu.  Budu proto 
dělat vše, abych nezklamal sebe i ostatní.

Čím jste přesvědčil výběrovou komi-
si o tom, že jste tím nejvhodnějším 
kandidátem?
Čím? To se mohu jen domnívat. Výběrové ko-
mise  zpravidla  sdělují  jen  výsledky,  nikoliv 
důvody. Ale pokud se ptáte na můj názor, tak 
jsem  komisi  oslovil  zřejmě  znalostí  tišnov-
ského  kulturního  kontextu,  ale  především 
asi  koncepcí  rozvoje  kultury.  Kulturu  chá-
pu  jako živý organismus, o který  je potřeba 
pečovat,  pokud  se  má  rozvíjet.  Nechci,  aby 
to vyznělo pateticky, ale souvisí to s faktem, 
že  bychom neměli  zapomínat,  že  je  kultura 
svědectvím naší doby a dědictvím, které od-
kazujeme  pro  další  generace,  které  přijdou 
po nás. 

Plánujete nějaké zásadní funkční nebo 
organizační změny uvnitř organizace?
Už když jsem se o funkci ucházel, věděl jsem 
o tom, že se budou dít velké personální změ-
ny,  a  že  pokud místo  ředitele  získám,  budu 

muset bezprostředně po nástupu řešit volné 
vedoucí  pozice  v  rámci  vedení  jednotlivých 
složek  MěKS,  ať  už  v  muzeu,  galerii,  nebo 
televizi. 
Jednou  z  uvažovaných  změn  je  zařazení 
městské  knihovny  do  struktury  kulturního 
střediska.  Stejně  tak  tomu  bylo  v  případě 
Turistického  informačního  centra,  které  již 
nyní spadá do struktury MěKS. Cílem těchto 
změn bylo sjednotit všechny kulturně činné 
instituce města Tišnova pod  jednu hlavičku      
a dosáhnout tak lepší koordinace akcí, větší 
spolupráce  jednotlivých středisek. Tato celá 
konsolidace  bude pro MěKS  velkou  výzvou, 
proto není na místě pouštět se v dohledném 
časovém horizontu do dalších větších změn 
ve struktuře organizace.

Do jaké míry dáte i na názor současných 
zaměstnanců kulturního střediska?
Jednou  z  mých  priorit,  které  jsem  předsta-
vil  výběrové  komisi  ve  své  koncepci,  byla 
i  vstřícná  personální  politika  vůči  zaměst-
nancům MěKS. Ačkoliv nastupuji s konkrétní 
představou o fungování a směřování kultur-
ní  instituce,  zajímají  mě  názory  stávajících 
zaměstnanců. Vždyť právě  jejich zkušenosti 
jsou pro město cenným know-how. Z tohoto 
důvodu  chci  pořádat  pravidelné  porady  se 
zaměstnanci  jednotlivých  pracovišť,  abych 
věděl,  s  jakými  problémy  se  potýkají,  jaké 
kulturní akce chtějí realizovat a jaké mají ná-
pady pro zlepšení chodu instituce. 

MěKS není jen kino a koncerty, můžete 
stručně představit, jaká střediska budete 
mít nyní na starost?
Jednoduše  řečeno,  budu  mít  v  kompetenci 
dosavadní činnost MěKS, pod niž patří pořá-
dání koncertů, divadelních akcí, veškerá ofi-
ciální kulturní městská produkce (hody, ples, 
trhové slavnosti atd.), dále budu mít na sta-
rost  také  fungování  Kina  Svratka,  Muzea 
města Tišnova,  Jamborovy  galerie,  Turistic-
kého  informačního centra a činnost Tišnov-
ských novin a Tišnovské televize. Jak už jsem 
řekl,  ještě  letos  přejde  pod  hlavičku  MěKS 
také  Městská  knihovna  Tišnov.  Koordinace 
MěKS  je docela velké sousto, ale na druhou 
stranu  tento  stav  nabízí  i  jedinečnou  mož-
nost uvést jednotlivá střediska v součinnost. 
Toto chápu  jako velkou výzvu, na kterou se 
zároveň těším.

Jak se vyvíjí výběrová řízení na dal-
ší volná místa v rámci MěKS (muzeum, 
galerie)? 
Vše  je  na  nejlepší  cestě.  Minulý  pátek  17. 
dubna se nám podařilo v prvním kole vybrat 
vedoucí  Galerie  Jamborův  dům.  Naši  komi-
si přesvědčila brněnská kurátorka a aktivní 

umělkyně  Marta  Fišerová.  Výběrové  řízení 
na  post  vedoucího  muzea  jsme  uspořádali 
dvoukolově  a  uspěla  v  něm  Eva  Dohnálko-
vá.  Jsem  přesvědčen,  že  se  v  případě  obou 
nových  vedoucích můžeme  těšit  na  zajíma-
vé  výstavy  a  svěží  vítr  v  muzeu  i  v  galerii. 
V  současné době  ještě probíhá výběrové  ří-
zení  na  pozici  pracovníka  Tišnovské  televi-
ze. Věřím, že se nám podaří najít vhodného 
kandidáta i zde. Však se nechme překvapit. 

Jaké kulturní akce MěKS v nejbližší době 
plánuje?
Chtěl  bych  srdečně  pozvat  všechny  čtenáře 
Tišnovských  novin  na  oslavy  výročí  70  let 
od  konce  II.  světové  války,  na  jejichž  orga-
nizaci  se město  Tišnov  podílí  s  občanským 
sdružením  Continuum  vitae,  Podhoráckým 
muzeem a Jihomoravským krajem. Jak si bu-
dete  moci  všimnout  v  bohatém  programu 
oslav,  jednotlivé akce se uskuteční v průbě-
hu  celého  května.  Vzhledem  k  tomu,  že  je 
konec druhé světové války klíčovým okamži-
kem  moderní  doby,  neměli  bychom  zůstat 
nepoznamenáni  a  neúčastni  této  vzpomín-
kové události.

Jste člověk, který v kulturní oblasti již 
delší dobu působí, jak plánujete skloubit 
svoji aktivní hudební činnost s manažer-
skou pozicí?
Intuitivně  v  tom  nevidím  problém.  Ačko-
liv  chápu  kulturu  jako  jednu  sféru  působe-
ní  člověka,  svoji  roli  ředitele  MěKS  i  úlohu 
v Ha-kapele musím  samozřejmě  oddělit.  Ji-
nak řečeno, pracovní povinnost má přednost 
před  koníčky.  Z  jiného  úhlu  pohledu  však 

Foto: archiv Jana Brdíčka
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zákaz podomního prodeje v Tišnově 
Rada  města  Tišnova  schválila  na  svém 

zasedání dne 15. dubna 2015 nařízení o zá-
kazu podomního prodeje.

Cílem tohoto nařízení  je chránit občany 
města před vtíravými obchodníky a zabrá-
nit nekalým praktikám a klamání lidí, kteří 
jsou v prostředí domova přesvědčováni,  či 
dokonce  „donucováni“  ke  koupi  nepotřeb-
ného zboží či k podpisu mnohdy nevýhod-
né  smlouvy.  Jedná  se  nejčastěji  o  nabídky 
mobilních  operátorů,  obchodníků  s  parfé-
my či prodejců elektřiny a plynu. Obchodní 
zástupci a dealeři jsou proškoleni a někteří 
z  nich  používají  nejrůznější  klamavé  a  ag-
resivní obchodní praktiky, kterým zejména 

senioři  velmi  těžko  čelí.  Podomní  prodej 
přitom představuje také nezanedbatelné ri-
ziko vzhledem ke skutečnosti, že se za ob-
chodníky často vydávají pachatelé krádeží, 
kteří  zpravidla  chodí  ve  dvou  a  využívají 
osvědčeného  triku  –  jeden  zabaví majitele 
bytu ukázkou zboží nebo služeb, druhý me-
zitím byt prohledá a odcizí  z něj peníze  či 
cennosti. 

Zákaz podomního či pochůzkového pro-
deje se nevztahuje na organizované veřejné 
sbírky,  stejná  jako dosud  zůstávají  i  pravi-
dla  pronájmu  veřejného  prostranství  pro 
stánkový  prodej.  Město  (vč.  městských 
částí Hájek-Hajánky,  Jamné,  Pejškov)  bude 

v  nejbližších  dnech  označeno  na  vjezdech 
informační tabulkou, dále bude toto naříze-
ní zveřejněno na úřední desce.

V případě, že se i nadále setkáte s ně-
kterou z forem podomního prodeje, 
případně si nebudete jisti, zda se o po-
domní prodej jedná, či nikoliv, kontak-
tujte v pracovní době strážníky Městské 
policie Tišnov na tel. čísle 603 577 252, 
v době jejich nepřítomnosti se můžete 
obrátit i na Policii České republiky.

Nařízení  nabývá  účinnosti  patnáctým 
dnem  po  dni  vyhlášení,  tj.  dne  1.  května 
2015.

 Rada města 

vidím  svoje  kulturní  aktivity  jako  podstat-
nou výhodu pro práci ředitele MěKS. Díky zá-
jmu o kulturu  totiž nechápu svoje angažmá 

coby ředitele MěKS jen jako zaměstnání, ale 
jako  povolání.  A  popravdě  je  velký  rozdíl 
mezi  tím,  když  chodíte  do  práce,  abyste  se 

uživil,  a  tím,  když  vás  práce  naplňuje,  dává 
vám smysl a zároveň vás baví.

upozornění na dopravní omezení
Upozorňujeme  na  dopravní  omezení 

v Tišnově a okolních obcích. 

Z  důvodu  provádění  opravy  železnič-
ního  přejezdu  na  ul.  Klášterská  v  Tišnově 
(Tišnov–Předklášteří)  bude  probíhat  úpl-
ná  uzavírka  silnice  č.  III/3771  v  termínu 
od  18.  května  2015  do  21.  května  2015. 
Objízdná  trasa  je  již  zavedena  z  důvodu 
stavby nové komunikace v ulici Klášterská.

Z  důvodu  provádění  stavebních  pra-
cí  bude  probíhat  úplná  uzavírka  silni-
ce  č.  II/377  v  obci  Brťov-Jeneč  v  termínu 
od  20.  dubna  2015 do  31.  října  2015. Ob-
jízdná  trasa  je  vedena  přes  obce  Bukovi-
ce,  Rohozec,  Unín,  Hluboké  Dvory,  Lubě 
a Žernovník. 

Z  důvodu  provádění  výstavby  kanaliza-
ce  a ČOV bude probíhat  částečná uzavírka 

silnice  č.  III/3795  v  obci  Křižínkov  v  ter-
mínu  od  16.  dubna  2015  do  30.  května 
2015. Provoz bude veden v jednom jízdním 
pruhu.

Z důvodu provádění výstavby kanalizace 
a ČOV bude probíhat částečná uzavírka sil-
nice č. III/3865 v obci Braníškov v termínu 
od 20. dubna 2015 do 30. června 2015. Pro-
voz bude veden v jednom jízdním pruhu.

 Odbor dopravy 

 Odbor správy majetku a komunálních služeb 

zateplení základní umělecké školy Tišnov
Veronika Šebková

Počátkem  měsíce  ledna  2015  začaly 
probíhat práce na zateplení Základní umě-
lecké školy v Tišnově. Dodavatelem stavby 
je  Stavební  společnost  V&K  s.  r.  o.  se  síd-
lem  v  Bystřici  nad  Pernštejnem.  Realizací 
projektu  dojde  ke  komplexnímu  zateple-
ní  objektu,  což  v  sobě  zahrnuje  výměnu 

otvorových  prvků  a  zateplení  fasády,  vč. 
stropů  ve  třetím nadzemním podlaží. Dále 
také bude opravena střecha objektu.

V  současné  době  probíhají  práce  dle 
předpokládaného  harmonogramu.  Byla 
uskutečněna  výměna  všech  oken,  vč.  za-
teplení stropu třetího nadzemního podlaží. 
V návaznosti na provedené práce dodavatel 

stavby začal stavět  lešení ve dvorním trak-
tu a bylo započato se zateplováním  fasády. 
Celkové realizační náklady činí 2,87 mil. Kč 
vč.  DPH.  Městu  Tišnov  se  podařilo  získat 
dotaci z Operačního programu Životní pro-
středí ve výši 1,7 mil. Kč. O průběhu této in-
vestiční akce Vás budeme ještě informovat.
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zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Tišnov
Igor Kotulán, referent Odboru investic 
a projektové podpory

Dne 13. dubna 2015 byly zahájeny staveb-
ní práce v rámci  investiční akce  „Zkvalitnění 
nakládání s odpady ve městě Tišnov“, která je 
složena ze dvou projektů: „Modernizace sběr-
ného dvora“ a „Výstavba kompostárny“.

Projekt „Modernizace sběrného dvora“ ob-
sahuje  stavbu  haly  na  prvotní  třídění  odpa-
dů, zpevnění a částečné zastřešení stávajících 

ploch,  umístění  buněk  pro  administrativu 
a související  inženýrské sítě (dešťová kanali-
zace, vodovod, elektrorozvody).

Předmětem  druhé  části  veřejné  zakázky 
„Výstavba kompostárny“  je vybudování nové 
kompostárny v areálu sběrného dvora Tišnov. 
Kompostárna  bude  sloužit  k  likvidaci  biolo-
gicky rozložitelných odpadů. Součástí projek-
tu jsou také zpevněné plochy, oplocení a dále 
související inženýrské sítě.

Oba  projekty  jsou  realizovány  stavební 

firmou  Stylstav  s.  r.  o.  a  budou  dokončeny 
ve  lhůtě  čtyř měsíců od  zahájení  stavby. Re-
alizační  náklady  na  projekt  „Moderniza-
ce  sběrného  dvora“  činí  11  981  300 Kč  bez 
DPH  a  na  projekt  „Výstavba  kompostárny“ 
5 768 600 Kč bez DPH. Oba projekty jsou spo-
lufinancovány  Evropskou  unií  –  Evropským 
fondem pro  regionální  rozvoj  (dotace  fondu 
EU:  85 %  z  uznatelných  nákladů)  a  Státním 
fondem životního prostředí ČR v rámci Ope-
račního  programu  Životní  prostředí  (dotace 
SFŽP ČR: 5 % z uznatelných nákladů).

vítání nových občánků města Tišnova 2015
Rudolf Vrzal,
předseda Komise pro občanské 
záležitosti Rady města Tišnova

Dne 20. března 2015 byly slavnost-
ně přivítány tyto děti narozené od srpna 
do října 2014:

David Lojda
Beáta Pisková

Klaudie Albertová
David Fic

Matěj Fiala
Gita Schottenbergerová

Ondřej Sláma
Tobiáš Dřínovský

Damián Dočekal
Izabela Bujková

Michaela Životská
Daniel Nečas

Agáta Mareková
Vojtěch Přichystal
Vanesa Švaňhalová

žije v Tišnově víc mužů, nebo žen?
Dagmar Dvořáková,
Odbor správních a vnitřních věcí

Z údajů matriky a evidence obyvatel k 31. 
prosinci 2014 vyplývá, že v Tišnově ke kon-
ci loňského roku žilo 8 944 obyvatel státního 
občanství ČR. Žen je v Tišnově stále více než 
mužů  –  k  uváděnému  datu  jich  bylo  4  756, 
mužů o celých 12 % méně – 4 188.

Průměrný věk Tišnováka byl na počátku 

letošního roku 41,25 let.  Nejstaršímu  ob-
čanovi  je 99 let (žena narozená v roce 1916) 
a  dále  pak  následuje  7  občanů  narozených 
v rozmezí let 1917–1920.

V  roce 2014 se v Tišnově uskutečnilo 85 
sňatků  (údaje  jsou  za  celý  správní  obvod 
matričního  úřadu  Tišnov),  z  tohoto  počtu 
bylo 71 sňatků civilních a 14 církevních. Mezi 
stálé  obyvatele  Tišnova  loni  přibylo  119 

nově narozených dětí, oproti tomu zemřelo 
85 našich občanů.

Zajímavá jsou také čísla spojená s migrací 
obyvatel. Z  jiných obcí se do Tišnova přistě-
hovalo a k trvalému pobytu se nahlásilo 253 
lidí, zatímco 184 občanů se z Tišnova odstě-
hovalo jinam. V rámci města pak změnilo bě-
hem roku 2014 adresu  trvalého pobytu 266 
občanů.

 Odbor správních a vnitřních věcí 

komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova se představuje
Rudolf Vrzal, předseda komise

Komise pro občanské záležitosti 
(KPOZ)  je  poradním  orgánem  Rady  měs-
ta Tišnova. Předsedou komise  je pan Rudolf 
Vrzal,  místopředsedkyní  PaedDr.  Petra  Ka-
ppelová,  členkami  komise pak Mgr.  Ludmila 
Babáková, Alena Cecavová, Mgr.  Zdenka Do-
hnálková, Marie Lieberzeitová a  Jarmila On-
drová.  Hlavní  náplní  činnosti  komise  jsou 
především vítání nových občánků a gratulace 

občanům Tišnova k významným jubileím.
Vítání nových občánků města Tišnova 

se  koná  zhruba  šestkrát  ročně  a  pozvánku 
na tento slavnostní obřad dostávají vždy ro-
diče dítěte,  které má po narození  trvalý po-
byt v Tišnově. V roce 2014 jsme tak přivítali 
94 nových tišnovských občánků.

Gratulace občanům k významnému ži-
votnímu jubileu probíhají v případě zájmu, 
členové  komise  tak  po  předchozí  domluvě 

osobně  navštěvují  občany,  kteří  se  dožívají 
80, 85, 90 a více  let. Příležitostí ke gratulaci 
bývají  také  výročí  svatby,  jako  zlatá svatba 
(50 let) a diamantová svatba (60 let). Ná-
vštěva je vždy spojena s předáním blahopřá-
ní a dárkového balíčku. 

Zástupce KPOZ se na konci každého škol-
ního  roku pravidelně  zúčastňuje  slavnostní-
ho předávání výučních listů a maturitních 
vysvědčení absolventům  místních  střed-
ních škol.

 Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova 
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 Městská policie 
strážníci odstraňovali 
injekční stříkačky
V neděli 29. března 2015 provedli stráž-

níci  Městské  policie  Tišnov  cílené  opat-
ření  na  vyhledávání  použitých  injekčních 
stříkaček  na  dětských  hřištích,  sportovi-
štích  a  v  parcích.  Během  výkonu  služby 
byly  nalezeny  a  odstraněny  čtyři  použité 
injekční  stříkačky  včetně  aplikačních  je-
hel a jedna skleněná dutinka sloužící k in-
halaci omamných  látek. Místa nálezu byla 
následující:  dětské  hřiště  na  ul.  Jamboro-
va, parčík u nového hřbitova, parčík na ul. 
Květnická, okolí fotbalového hřiště.
(redakčně zkráceno)

městská policie upozorňuje na možné podvody
Miroslav Kettner

V  poslední  době  přijala  Městská  poli-
cie Tišnov několik oznámení od občanů, že 
na území města dochází k pokusům o pod-
vodné uzavírání smluv. Tyto smlouvy se tý-
kají  převodů  poskytovatelů  energetických 
služeb.  Ve  většině  případů  došlo  nejprve 
k  telefonickému  kontaktu,  kdy  se  volající 
vydával  za  pracovníka  Energetického  re-
gulačního  úřadu.  Pod  záminkou  kontroly 
spotřeby elektrické energie se snažil získat 
důvěru  zejména  starších občanů  a poté  se 
je  pokoušel  přesvědčit  ke  změně  dodava-
tele  a  uzavření  mnohdy  velmi  nevýhodné 

smlouvy. Městská policie se naposledy s po-
dobným  jednáním  setkala  dne  24.  břez-
na 2015 v odpoledních hodinách, kdy díky 
duchapřítomnosti  seniorky,  která  učini-
la  oznámení,  mohla  hlídka  včas  zareago-
vat a přímo v bytě oznamovatelky zabránit 
podvodnému jednání. 

V  případě,  že  se  občané  setkají  s  ob-
dobnými  nabídkami,  nechť  neprodleně 
kontaktují  Městskou  policii  Tišnov  (tel. 
549 439 858 nebo 603 577 252), popřípa-
dě Policii ČR. Důrazně doporučujeme volat 
nejlépe  před  sjednanou  schůzkou  s  údaj-
ným kontrolorem.

svatováclavské hody 2015 – stánkový prodej
Dovolujeme si upozornit, že přihlášky pro stánkový prodej na tišnovské hody budeme přijímat od 1. května 2015. 

Po tomto datu Vás prosíme, abyste kontaktovali produkční Městského kulturního střediska Tišnov MgA. Alenu Ochrymčukovou
na produkce@kulturatisnov.cz. Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.

TišnOvský hyde PaRk 
Představujeme občanskou iniciativu zachraňme zahrádku u Palce
Jan Schneider

V minulém  čísle Tišnovských novin  a  také 
ve  vysílání  Tišnovské  televize  oznámil  sou-
kromý  investor  záměr  provést  rekonstrukci 
barokního  měšťanského  domu  Na  Pernštýně 
na ulici Jungmannova, a to včetně výstavby no-
vých bytových  jednotek v prostoru současné-
ho dvora. Protože se bezesporu jedná o jedno 
z nejkrásnějších míst v Tišnově, iniciovali jsme 
vznik  občanské  iniciativy,  která má  za  cíl  za-
chovat tento jedinečný prostor v centru města 
pro možnosti  společenského a kulturního vy-
žití. Rozhodli jsme se vstoupit do jednání s ma-
jitelem objektu a pokusit se najít takové řešení, 
které nepoškodí zájmy soukromého vlastníka, 
ale  současně přispěje k zachování unikátního 
prostoru Zahrádky U Palce a barokního domu 
Na Pernštýně.

Tuto  iniciativu  ke  dni  uzávěrky  Tišnov-
ských  novin  podpořilo  jen  na  sociální  síti  už 
830  lidí,  množství  pozitivních  ohlasů  máme 
také mimo  sociální  sítě.  Této  podpory  si  vel-
mi vážíme, pro dobrý výsledek našeho společ-
ného  snažení  je velice důležitá. Našlo  se  také 
mnoho těch, kteří se nabídli k aktivní pomoci. 
Díky  tomu  jsme mohli  vytvořit  užší  pracovní 
skupinu (ve složení Romana Němcová, Tomáš 
Bartoš, Jan Brdíčko, Jan Pernica, David Olbort, 
Jan  Schneider),  která  za  celou  iniciativu  or-
ganizuje  veškerou  práci,  připravuje  návrhy, 

realizuje potřebné schůzky, podílí se na chodu 
našeho webu,  Facebooku,  připravuje kulturní 
akce  na  podporu  projektu  aj.  Práce  je  a  pře-
devším bude ještě hodně, proto stále přijímá-
me od Vás všech konkrétní nabídky na pomoc. 
Pište,  prosím,  na  e-mail  zachranmezahrad-
ku@protisnov.cz,  budeme  Vás  kontaktovat. 
Děkujeme!

V  minulých  dnech  proběhla  důležitá  jed-
nání  s  majitelem  objektu  a  starostou  města. 
Představili  jsme  každému  zvlášť  naše  před-
stavy  možného  řešení  areálu  tak,  aby  byla 
zachována  jeho  kulturně-společenská  funk-
ce  i  do  budoucna.  Velmi  si  vážíme  přístupu 
pana Navrátila,  který  souhlasil  s  naším návr-
hem a realizaci svého záměru v tuto chvíli do-
časně  pozastavil,  abychom měli  čas  připravit 
konkrétní projekt  řešení. Obdobně k naší  ini-
ciativě přistoupil starosta města. V případě, že 
se nám podaří předložit konkrétní projektový 
záměr  využití  domu  Na  Pernštýně  a  přilehlé 
zahrádky, je město ochotno aktivně jednat tře-
ba i o finanční podpoře projektu. Tento postoj 
potvrdilo také jednání Výboru pro strategické 
plánování  a  rozvoj města Zastupitelstva měs-
ta Tišnova, na kterém zástupce naší  iniciativy 
představil  přítomným  zastupitelům  plánova-
né  kroky  naší  iniciativy.  Variant  řešení  vidí-
me  v  tuto  chvíli  hned několik,  během měsíce 
je  rozpracujeme do konkrétní podoby, kterou 
předložíme majiteli objektu i městu k dalšímu 

jednání. Veřejnosti bychom rádi  základní  stu-
die představili na některé z doprovodných akcí 
naší  iniciativy,  které  připravujeme.  Budeme 
včas  informovat.  Ještě  jednou  Vám  děkujeme 
za podporu a všem dotčeným za vstřícný po-
stoj při jednáních.

Zachraňme společně Zahrádku U Palce! Ne-
dopusťme, aby nám z ní zůstaly pouze krásné 
vzpomínky!
Veškeré  informace najdete na www.za-

chranmezahradku.cz a v události na Face-
booku  pod  názvem  Zachraňme  Zahrádku 
U Palce



Radnice infORmuje  

06 Tišnovské noviny

TišnOvský hyde PaRk 

škOlská zařízení 

vyjádření starosty 
města
Jiří Dospíšil

V minulých dnech  jsem byl  ze  strany 
nového majitele domu čp. 70 na ul. Jung-
mannova  (Na  Pernštýně)  seznámen  se 
záměrem  rekonstrukce  tohoto  objektu 
a  současně  osloven  občanskou  iniciati-
vou,  jejímž  cílem  je  zachování  prostoru 
pro kulturní a společenské využití. Jsem 
si plně vědom, že kulturní život v tomto 
jedinečném místě má svoji  tradici a stal 
se  již  jeho  součástí.  Osobně  občanskou 
iniciativu  vítám.  Budu  rád,  pokud  se 
ve  vzájemné  spolupráci  iniciativy  obča-
nů, majitele objektu a samosprávy měs-
ta  podaří  nalézt  rozumné  řešení,  které 
bude  respektovat  vlastnické  právo  ma-
jitele  a  také  spokojené bydlení obyvatel 
v  přilehlých  domech  a  současně  umož-
ní  kulturní  využití.  Je  jen  škoda,  že  ve-
dení města  zvolené  v minulých  volbách 
se  touto  záležitostí  dostatečně  aktivně 
nezabývalo  právě  v  době,  kdy  byla  bu-
dova  se  zahrádkou  „U  Palce“  nabízena 
k prodeji.

vyjádření k domu na Pernštejně
Miroslav Navrátil

Dovolte,  abych  některé  informace  pana 
Schneidera  upřesnil,  jak  to  vidím  já,  jako 
majitel domu „Na Pernštejně“.

  
Uvažovaná  výstavba  bytového  domu 

by měla být v poslední  třetině dvora a při-
lehlé  zahradě,  a  to  v dostatečném odstupu 
od  historického  domu  a  tím  by  byl  zacho-
ván i vzrostlý ořech. Nevím, kolik peněz slí-
bil  pan  starosta panu Schneiderovi,  ale při 
jednání zastupitelstva dne 16. 3. 2015 jsem 
nezaznamenal,  že  by myšlenku  o  zachová-
ní  zahrádky  někdo  výrazně  podpořil.  Pan 
Schneider  se  nejprve  vyjádřil,  že  ho  vůbec 
nenapadlo  se  o  dům zajímat,  když  byl  sta-
rostou.  Na  přímou  otázku,  proč  se  o  dům 
nezajímal,  prohlásil,  že  měl  nejasné  vlast-
níky,  což  není  pravda.  Více  jak  čtyři  roky 
byl v nabídce (i po dobu starostování pana 
Schneidera),  a  musel  tedy  mít  vlastnická 
práva vyřešena, bez nich nejde prodej usku-
tečnit. To vše si jde ověřit na kamerovém zá-
znamu jednání zastupitelstva. 

    Taktéž  na  výboru  zastupitelstva  pro 
strategické plánování  dne 15.  4.  2015,  kde 
jsem  nabídl  městu  odprodej  Pernštejna, 

jsem  po  vystoupení  pana  Schneidera  ne-
zaznamenal  žádnou  větší  pozitivní  akti-
vitu  zastupitelstva  k  záměru  „Zachraňme 
Zahrádku U Palce“. Panu Schneiderovi byla 
dána  šance  do  příští  komise  donést  návrh 
využitelnosti a celkovou koncepci, aby měli 
zastupitelé  možnost  případně  rozhodnout 
o odkupu „Pernštejna“.

A  nakonec  mám  velmi  vážné  výhrady 
k počátečnímu postupu celé panem Schne-
iderem  vyvolané  aktivity  „Zachraňme  Za-
hrádku  U  Palce“,  neboť  mě  jako  majitele 
poškozují.  A  pokud  město  nebo  jiný  sub-
jekt ode mě nemovitost neodkoupí, může se 
stát, že výstavba, která tam musí vzniknout, 
aby záchrana vlastní budovy byla ufinanco-
vána, bude necitlivě natlačena hodně blízko 
k historické budově, kde by to nepřežil ani 
ten krásný ořech a tím díky panu Schneide-
rovi  a  celé  jeho  vyvolané  aktivitě  vznikne 
stavařský paskvil.

Článek  pana  Schneidera  vyvolává  pocit, 
že je „ruka v rukávě“, a tak to rozhodně není. 
Jako  bývalý  občan města  Tišnova  bych  byl 
velmi rád, kdyby město ode mě nemovitost 
odkoupilo  a  mimo  údržbu  zůstalo  vše  při 
starém. Chtěl jsem celou vynucenou situaci 
citlivě řešit, ale vzalo mi to vítr z plachet. 

Projekt holocaust a exkurze Terezín na zš nám. 28. října
Učitelé dějepisu

Již  několikátý  rok  se  žákům  9.  ročníků 
snažíme  přiblížit  moderní  dějiny  20.  století 
trochu detailněji, formou osobního zapojení, 
besedy  s  pamětníkem,  osobním  prožitkem. 
Ať už  se  jedná o dobu komunismu (Příběhy 
bezpráví), či období 2. světové války (projekt 
Holocaust a exkurze do ghetta Terezín), vždy 
se setkáváme s pozitivními ohlasy z řad žáků, 
které nás nejen utvrzují  v  tom,  že  tyto  akce 
mají smysl, ale povzbuzují nás i v dalším roz-
šíření již tak nabitého programu.  

Proto  letos  hodláme  akci  obohatit  o  po-
znávání tišnovských obětí holocaustu. V tom-
to  případě  musíme  poděkovat  občanskému 
sdružení Continuum vitae, které nám poskyt-
lo  pracovní  listy.  Za  zmínku  stojí  i  činnost 
učitelů  českého  jazyka,  kteří  se  stejným  té-
matem zabývají v hodinách literatury, jejichž 
vyvrcholením je projektové odpoledne, které 
žáky  rovněž velmi  zaujalo. Díky nim se  toto 
téma rozšíří o besedu s Erikou Bezdíčkovou – 
ženou, která holocaust přežila.

Jak  je zmíněno výše, ani  letos  jsme neza-
háleli,  zvláště když  si  v  roce 2015 připome-
neme 70. výročí konce 2. světové války. Naše 
projektové  odpoledne  Holocaust  proběhlo 
v  úterý  3.  března.  Žáci  se  v  50minutových 
blocích postupně seznámili s norimberskými 
zákony,  osudy  židovských  vězňů  a  životem 
ve varšavském ghettu. Hodnocení akce pone-
cháváme na žácích samotných:

„… bylo dobrý, že se zapojili i ti, co normál-
ně nic nedělají…“

„... nejhorší byly hlavně ty zákony, brali jim 
věci, na kterých jim záleželo, zabíjeli příbuzné, 
kamarády. Přitom byli úplně stejní jako my…“

„… většina ze zákazů a příkazů nedáva-
la ani smysl, nechápu, co vůbec směli dělat 
a jíst…“

„… bylo hnusný, jak ty děti musely vyrůstat 
v tom ghettu, ve strašných podmínkách, kdy 
kolem nich umírali lidi…“

„… překvapilo nás, že mladí kluci kradli jíd-
lo, nechtěli ukrást peníze, ale hlavně jídlo…“

„… dokázala jsem si úplně živě představit to 
utrpení, umírající lidi kolem mne…“

„… dozvěděl jsem se spoustu věcí o židech, 
které jsem dosud netušil…“

„… určitě by se mi líbil ještě nějaký podobný 
program ve škole…“

Vyvrcholením  projektu  Holocaust  je  ná-
vštěva  bývalého  ghetta  v  Terezíně,  která  se 
uskutečnila v pátek 6. března. Předně musí-
me  poděkovat  Klubu  přátel  školy,  který  dě-
tem již několikátý rok hradí cestu autobusem 
do Terezína. Bez jejich pomoci by se asi tato 
exkurze neuskutečnila.

V Terezíně byl pro žáky připravený pestrý 
program,  který  nedovoloval  ani  chvilku  od-
počinku. Žáci se seznámili s životem v ghettu, 
nahlédli do  tajné  synagogy, mansardy  i hro-
madné  ubikace,  navštívili  i  vězení  v  Malé 
pevnosti, která žáky zaujala asi nejvíce.

„… v některých místech jsem si nedokázala 
představit, jak se v tomto dá ještě žít…“

„… mně se nelíbila představa, že všude, kde 
jsme byli, chodili předtím židé, úplně na stej-
ných místech. Děsivý…“

 ZŠ nám. 28. října 



škOlská zařízení  

5/2015 07

škOlská zařízení 

beseda s pamětnicí na základní škole 28. října
Učitelé českého jazyka

8.  dubna  2015  poctila  naši  školu  vzác-
ná  návštěva.  Byla  to  paní  Erika  Bezdíčková, 
která  se  přišla  s  žáky  devátých  tříd  podělit 
o svůj nelehký životní příběh.

Paní  Bezdíčková  se  narodila  v  roce  1931 
do  židovské  rodiny.  Šťastné  dětství  pro  ni 
skončilo ve třinácti letech, kdy ji nacisté s ce-
lou  rodinou  deportovali  do  koncentrační-
ho  tábora.  Přes  své mládí  dokázala  se  svou 
kamarádkou  utéci  z  pochodu  smrti  a  tím  si 
zachránila  život.  Vražedné  šílenství  nacistů 
však přežila z celé rodiny pouze ona. 

Žáci  se  zatajeným  dechem  sledovali  ne-
jen  její  vyprávění,  ale  také  půlhodinový  do-
kumentární film o jejím životě, který natočila 
režisérka  Olga  Sommerová,  někteří  využili 
možnosti zakoupit si knihu Moje dlouhé ml-
čení, již napsala v roce 2010.

Paní Erika dnes dokáže na svůj osud vzpo-
mínat  poutavě  a  citlivě.  Patří  jí  náš  velký 
obdiv  za  to,  že  nezahořkla  a  že  i  v  pokroči-
lém věku bojuje svými slovy za to, aby nikdo 
z mladé  generace  na  hrůzy 2.  světové  války 
nikdy nezapomněl.

Na závěr musíme dodat, že nejen my uči-
telé jsme nadšení z chování žáků. Ti se aktiv-
ně  zapojovali,  zajímali  se  a  svým  chováním 

a  přístupem  nám  dokázali,  že  nejsou  „lho-
stejnými  puberťáky“,  ale  téměř  dospělými 
lidmi s vlastním názorem.

ZŠ Tišnov, nám 28. října pořádá ve spolupráci 
s hnutím „Brontosauři v Himalájích” výstavu

Spring DaleS public School
ekologická SoběStačná škola v MaléM tibetu

24. 4.—31. 5. 2015
Výstava je umístěna v atriu školy, veřejnosti je přístupná ve všední dny od 8 do 17 hod.
Slavnostní zahájení proběhne v pátek 24. dubna 2015 v 11 hod.

další pomoc pro útulky
Vážení  občané,  pomozte  opět  zvíře-

cím útulkům. Pokud máte doma prošlou 
autolékárničku  (nevyhovující  zákonu 
o  silničním  provozu),  doneste  ji  k  nám. 
Sbíráme  i  jakýkoli  další  zdravotnický 
materiál, který můžete postrádat (obva-
zy, dezinfekci, náplasti, deky, prostěradla 
atd.).  Vše  odvezeme do  útulku,  který  to 
potřebuje. Sbírka probíhá nepřetržitě.

Sběrná místa v Tišnově:
INSPIRO Tišnov (dříve DDM)

– Riegrova 312
(kontaktní osoba: Mirek Holec)

ZŠ 28. října Tišnov
(kontaktní osoba: Jana Křížová,

tel. 549 415 629)

Přehlídka jazykových dovedností na zš smíškova
Alena Jankovská

Dne  26.  března  2015  se  velká  tělocvična 
naší  školy  již  tradičně  proměnila  v  divadelní 
sál s jevištěm nasvíceným reflektory pro účin-
kující děti. Hlediště se do posledního místa za-
plnilo jejich rodiči a kamarády.

    Na  začátku  přehlídky  ředitel  školy  Mi-
chal  Komprs  a  zástupkyně  naší  partnerské 
jazykové školy P.A.R.K. paní Barbora Šindelo-
vá  slavnostně  předali  certifikáty  14  prvním 
absolventům  mezinárodních  zkoušek  Cam-
bridge z anglického jazyka.

      Poté  už  zkušení  moderátoři  Vojta  Her-
mann  a  Anička  Bracková  z  9.  B  ve  svižném 
tempu  uváděli  celkem  19  vystoupení  písní, 
pohádek a básniček v  anglickém, německém, 
ruském,  ale  i  českém  jazyce.  I  přes  pochopi-
telnou  trému  nakonec  většina  účinkujících 
podlehla  kouzlu  příjemné  atmosféry  celého 
odpoledne a bylo vidět,  že  jak děti na  jevišti, 
tak diváci v hledišti si přehlídku hezky užili.

    Rádi  bychom  poděkovali  všem,  kteří  se 
na  přípravě  přehlídky  podíleli,  a  doufáme, 
že  příští  rok  bude  stejně  úspěšný  jako  ten 
letošní. Foto: Jakub Večeřa

 ZŠ Smíškova 
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basketbalové jaro na zš smíškova
Věra Dvořáčková

Jarní  měsíce  jsou  po  sportovní  stránce 
školních  klání  již  tradičně  ve  znamení  bas-
ketbalových  soutěží.  Prvním,  kdo  odstarto-
val turnajový maraton, byl tým starších žáků. 
V okresním kole si bez ztráty jediného bodu 
došel pro jasné vítězství. Dobrá týmová prá-
ce  a  úspěšnost  zakončování  vedly  k  zaslou-
ženému  postupu  do  krajského  kola.  Tam už 
soupeři  patřili  k  basketbalovým  skoro  pro-
fíkům, a  tak  jsme  již na stupeň vítězů nedo-
sáhli. Přesto si  tým odvezl cenné zkušenosti 
do příští sezóny a zaslouží si velkou pochva-
lu,  protože  se  skládá  z  basketbalových  nad-
šenců, kteří na sobě udělali velký kus práce.

Jako další přišel na  řadu  tým starších dí-
vek  pod  vedením  Gabriely  Ščasné.  Ten  díky 
složení z hráček  tišnovského basketbalu ne-
dal soupeřkám v okresním ani krajském kole 
šanci  a  vybojoval  si  postup  do  kvalifikace 
na republiku. Poradil si s  týmem Havlíčkova 
Brodu,  ale  na  Pardubice  už mu  bohužel  ne-
zbyly  síly.  Únava  byla  opravdu  znát,  neboť 

hráčky samotné mají za sebou náročnou se-
zónu a čeká je ještě několik bojů pod hlavič-
kou  SKB  Tišnov.  Tento  tým má  svou  velkou 
šanci i příští rok a věříme, že ji opět využije.

Družstvo  mladších  žákyň  jako  by  šlo 
ve  stopách  svých  starších  spoluhráček.  Ná-
sledoval  úplně  stejný  scénář  a  výsledek,  jen 
s tím rozdílem, že je kvalifikace do republiky 
teprve čeká. Budeme jim držet palce, a ať už 
to dopadne  jakkoli,  je  to velký úspěch a pří-
slib do budoucna.

Poslední,  kdo  nastoupil  do  bojů,  byl  tým 
mladších žáků. Ten teprve začíná sbírat zku-
šenosti a snaží se basketbalovým dovednos-
tem naučit. Třetí místo v okresním kole není 
žádná  ostuda.  Díky  zelené  kartě  pořádající 
školy měli kluci možnost nastoupit i do kraj-
ského  kola,  kde  si  vybojovali  pěkné  čtvrté 
místo.

Doufám,  že  basketbal  bude  na  naší  ško-
le  patřit  mezi  oblíbené  sporty.  Děkuji  všem 
učitelům  tělesné  výchovy  a  trenérům  tiš-
novského  basketbalu,  kteří  hráčky  připra-
vují  po  celý  rok.  Všem  sportovcům  děkuji 

za skvělou reprezentaci školy a přeji spoustu 
sportovních úspěchů a zážitků. 

 ZUŠ Lomnice 
Taneční odpoledne
Marie Pospíšilová

Ve středu 27. května 2015 v 16.30 hodin 
se v sále tišnovského kina  představí  žáci 
tanečního oddělení lomnické ZUŠ. V pestrém 
programu vystoupí všichni ve skladbách sku-
pinových  i  sólových,  uvidíme  „Mořské hvěz-
dice“,  „Pekařky“,  „Berušky  a  Berušáky“,  ale 
také  „Labutě“  z  Labutího  jezera.  Jako  hosté 
vystoupí žákyně tanečního oddělení ZUŠ Klo-
bouky u Brna. Aby se celý večer jen netančilo, 

obstarají  hudební  vstupy  žáci  a  učitelé  ZUŠ 
Lomnice. Určitě se přijďte za námi podívat!

V letošním roce tato nejmenší ZUŠka v re-
publice  slavila  několik  úspěchů  na  polích 
soutěžních. Děvčata z tanečního oboru (paní 
učitelka  Jana Suchá) si přivezla diplom z  ta-
neční soutěže ZUŠ, v soutěži v sólovém zpěvu 
(paní učitelka Eva Štěrbová) dostali v okres-
ním kole David Češka a Adéla Pilátová čestné 
uznání a Adam Haxa získal 3. místo. Největ-
ších úspěchů v  soutěžním klání dosáhli  žáci 

ve hře na žesťové nástroje (pan učitel Tomáš 
Prokop),  kdy  byl  v  okresním  kole  Josef  Ha-
nák na 2. místě a Martin Češka získal 1. mís-
to  s  postupem  do  krajského  kola  soutěže, 
ve kterém skončil na vynikajícím 2. místě.

Blahopřání  a poděkování patří dětem,  je-
jich  učitelům,  panu  učiteli  Jiřímu  Jarošovi 
za  korepetici  a  také  vedení  školy  za  pomoc 
při organizaci, dopravě a projevené podpoře 
učitelů i žáků. 

 Gymnázium Tišnov 
americká lektorka na gymnáziu v Tišnově
Helena Zelinková 

V  letošním  školním  roce měla  naše  škola 
štěstí, byla  totiž vybrána  jako  jedna ze zhru-
ba deseti  jiných, které mohly mít po celý rok 
k  dispozici  amerického  rodilého  mluvčího. 
Do Tišnova v srpnu přijela slečna Chloe Wei-
ser přímo z New Yorku.  (Jak  sama  říká, byla 
to zpočátku dost velká změna.)

Možná jste se s naší novou členkou učitel-
ského  sboru  již  potkali,  v  dubnu  je  v  Tišno-
vě už osmým měsícem. Pro  studenty našeho 
gymnázia  se  stala nejen novou vyučující,  ale 
pro mnohé  z  nich  i  novou  kamarádkou.  Aby 
nebyl  nikdo  v  nevýhodě,  je  každý  měsíc 

stanoven rozpis tříd, ve kterých bude vést vý-
uku, takže navštíví každou třídu zhruba dva-
krát měsíčně. Pro mladší  studenty připravuje 
různé konverzační hry, aktivity nebo soutěže, 
pro  starší  ročníky pak prezentace  či diskuse 
k  tématům,  jako  jsou  americké  dějiny,  svát-
ky a tradice, politický systém, zajímavá místa 
USA anebo životní styl – vše využitelné nejen 
u maturitní zkoušky z anglického jazyka.

Pro  všechny  studenty  je  to  úžasná  mož-
nost  slyšet  skutečnou  americkou  angličtinu 
a také jsou nuceni v ní komunikovat, protože 
Chloe zatím neumí česky. I pro vyučující ang-
lického jazyka je nesporným přínosem.

Celý  projekt  funguje  díky  Fullbrightově  Foto: archiv školy

Foto: Věra Dvořáčková
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nadaci, jež platí podstatnou část veškerých ná-
kladů  (zbytek  je  hrazen  z  prostředků  MŠMT 
České  republiky).  Fullbrightova  nadace  je  ve-
lice prestižní nadací poskytující  granty na vý-
měnné  pobyty  pro  studenty,  učitele,  vědce 
nebo  umělce.  Byla  založena  krátce  po  druhé 

světové válce v USA s velice ušlechtilým cílem 
– pokud poznáme své nepřátele, pak  se  z nás 
stanou přátelé a to významně přispěje k udrže-
ní míru ve světě. V současnosti je do programu 
zapojeno 155 zemí z celého světa. Nadace po-
skytuje jednak možnost studia v zahraničí pro 

americké  studenty  či  vědce,  jednak  studium 
v USA pro zájemce z jiných zúčastněných stran.

Je  škoda,  že  se  tato možnost nedá  zopako-
vat i příští rok, zájemců je totiž mnoho. Už nyní 
víme, že nám bude naše lektorka příští rok moc 
chybět.

florbalový turnaj
Natálie Káčová, studentka sexty

Ve čtvrtek 9. dubna se v  tišnovské sokolov-
ně konal již pošesté turnaj ve florbalu „O pohár 
hejtmana JmK“. Na tento turnaj, který získal fi-
nanční podporu od JmK a zaštiťuje ho samotný 
hejtman kraje JUDr. Michal Hašek, se sjelo osm 
týmů  z  oslovených  jihomoravských  gymnázií 
–  Gymnázium  TGM  Zastávka,  Gymnázium  Br-
no-Křenová,  Gymnázium  tř.  Kpt.  Jaroše  Brno, 
GOA Bučovice, Gymnázium Blansko a Gymnázi-
um Hodonín. Účastnilo  se  také družstvo Gym-
názia  Tišnov,  které  zajišťovalo  organizaci  celé 
akce.  Turnaj  zahájili  krátkým  proslovem  ředi-
tel tišnovského gymnázia Mgr. Karel Švábenský 
a poté  starosta Tišnova Bc.  Jiří Dospíšil. Druž-
stva  byla  rozdělena  do  dvou  skupin,  v  jejichž 
rámci mezi  sebou  sehrávala  jednotlivé  zápasy. 
Do semifinále postoupily dva vítězné týmy z ka-
ždé skupiny. Nikoho nepřekvapilo, že se do se-
mifinále probojovalo družstvo Gymnázia tř. Kpt. 
Jaroše Brno, které vyhrálo poslední tři ročníky, 
a  tak  si  podle  pravidel  ponechalo  putovní  po-
hár.  Letošní  pohár  ovšem  získalo  Gymnázium 
Brno-Křenová,  a  to  po  sehrání  zápasu  s  Gym-
náziem tř. Kpt.  Jaroše Brno, které  tak nakonec 
získalo  druhé místo.  Třetí místo patří  Gymná-
ziu Zastávka a jako čtvrté se umístilo Gymnázi-
um Břeclav. Gymnázium Tišnov obsadilo sedmé 
místo,  nejlepšími  hráči  našeho  družstva  byli 
Štěpán Špaček a Erik Flek, oba po jednom gólu 
a jedné asistenci.

Turnaj byl ukončen vystoupením mažoretek 
a slavnostním vyhlášením výsledků.

pořádá koncert skupinypořádá koncert skupiny
Midnigt Coffee Session

KDY:  23. 5. 2015  v  18 hodin

KDE:  ve venkovních prostorách 
  cukrárny Cherry Předklášteří

Koncert se koná pouze za příznivého počasí. 
V případě zrušení koncertu aktuálně sledujte náš FB.

Koncert je zdarma.

Firma Steinhauser, s.r.o. v Tišnově přijme

brigádníky – studenty pro dlouhodobější brigádu (6 týdnů a více)
•

nabídka práce od června do září 2015
•

následná možnost brigády po celý rok

Podrobné informace na telefonu  549 410 163.
Životopisy zasílejte na adresu:

Steinhauser, s. r. o., Karasova 378, Tišnov 66601 
e-mail:  stursova@steinhauser.cz

INZERCE

Terciáni soutěžili v televizi aneb u6
Jarmila Hošková

Dne  24.  března  2015  se  pět  žáků  tercie 
(Kateřina Medková, Ondřej Němec, Miroslav 
Pavelka,  Filip  Wágner,  Tereza  Heinrichová) 
zúčastnilo  televizní  soutěže  s  názvem  U6. 
Do  Ostravy  žáci  odjížděli  již  v  pondělí  23. 
března  spolu  s  panem  ředitelem.  Přespáva-
lo se přímo ve štábu České televize v Ostravě. 

Druhý  den  ráno  se  studenti  přesunuli 
do nedalekého areálu U6 – Malý svět techni-
ky.  Soutěž  samotná  probíhala  v  prostorách 
továrny U6. Proti týmu našeho gymnázia stá-
la  pětičlenná  skupinka  z  gymnázia  v  Hrani-
cích na Moravě. Otázky a soutěžní úkoly byly 
vybrány především z oblastí chemie a fyziky, 
nechyběly však ani úkoly vyžadující tělesnou 
zdatnost. Po celou dobu natáčení bylo relativ-
ně vyrovnané skóre. Rozhodnout tedy musel 

závěrečný úkol, a to poznávačka slavné osob-
nosti, kterou náš tým bohužel prohrál.

Celé soutěžní klání bude odvysíláno v pátek 
1. května 2015 v 15.30 hodin na programu ČT D 
a reprízu pořadu je možné zhlédnout v neděli 
3. května 2015 v dopoledních hodinách. 

Foto: archiv školy

Foto: Adam Kapoun
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Oslavy 95. výročí založení školy
Natálie Káčová, studentka sexty

Nejspíš už všichni víte, kdo bude mít letos 
v  Tišnově  největší  oslavu  narozenin.  Ano,  je 
to naše škola! Samozřejmě že se mnozí z Vás 
mohou  pokusit  trumfnout  tuto  oslavu  něja-
kým svým narozeninovým večírkem, ale radši 
si moc nevěřte. Po přečtení článku určitě po-
chopíte proč. Letos je to právě 95 let od chvíle, 
co naše škola přijala své první studenty. Tehdy 
bylo gymnázium provizorně umístěno do bu-
dovy měšťanské dívčí školy, na novou budovu 
si muselo počkat ještě čtyři roky.

Výročí  založení  školy  se  slaví  vždy  jed-
nou za pět let. V této chvíli u nás tedy studují 
pouze  tři  třídy,  které  zažily  i  předchozí  osla-
vy.  Mezi  tyto  „mažňáky“  patřím  i  já,  a  proto 
se  Vám  pokusím  přiblížit  celý  průběh  oslav. 
Nejvýraznější  akcí  je  bezesporu  akademie, 
na paty jí však šlape majáles.

Na  majáles  (15.  května)  se  každá  třída 
pečlivě  připravuje. Musí  si  totiž  vybrat  něja-
ké  téma, připravit  si kostýmy a secvičit krát-
ké představení. Těmi se pak tradičně majáles 
zahajuje. Následuje volba prince a princezny. 
Každá  třída  nižšího  gymnázia  si  zvolí  jednu 
dívku a chlapce, kteří pak v nejrůznějších sou-
těžích bojují  o  dva urozené  tituly.  Tento pro-
gram ukončuje  volba  krále.  O  královský  titul 
soupeří  zástupci  ze  tříd  vyššího  gymnázia. 
Kdo se ale stane královnou, zůstává prozatím 
tajemstvím. 

Všichni  studenti  totiž  po  volbě  krále  vy-
razí do ulic Tišnova ve slavnostním průvodu. 
Obyvatelé Tišnova postupně vychází ze svých 
příbytků,  aby  se  podívali,  co  je  to  za  děsivý 
řev dole na ulici. Poté, co zjistí, že se nejedná 
o žádný pokus o puč, nýbrž o intelektuální vý-
květ  Tišnova  a  širého  okolí  v  celé  své  kráse, 
zůstávají často na ulici stát a pozorují průvod 
až do konce. Ono je totiž opravdu na co se dí-
vat. Jelikož všichni víme, jak to je s fantazií ně-
kterých  studentů,  určitě  nikoho  nepřekvapí, 
že  kostýmy  občas  nemají  daleko  k  vystavení 

v galeriích moderního umění.
Průvod prochází tišnovskými ulicemi, až se 

nakonec  zastaví  na  náměstí Míru  (pro méně 
všímavé: to je ten betonový svah v centru Tiš-
nova  s  kašnou  uprostřed,  na  jehož  spodním 
konci najdete městskou radnici). Zde probíhá 
volba  královny.  Každá  třída  vyššího  gymná-
zia si ze svých řad vybírá jednu dívku, o které 
usoudí, že ostatní předčí svou krásou a inteli-
gencí. Po představení všech dívek si král zvolí 
jednu z nich za královnu. To může být oprav-
du těžká volba, ale král musí respektovat fakt, 
že žijeme v monogamní společnosti. 

V červnu se pak uskuteční akademie. Jed-
ná  se o devadesátiminutový  sled  vystoupení, 
který seznamuje obecenstvo s nadanými stu-
denty školy. Uvidíte tanec, uslyšíte zpěv, mož-
ná  i  nějakou  poezii…  To  se  nikdy  nedá  určit 
předem, protože každá akademie  je originál-
ní. Pokud cítíte, že bez Vaší maličkosti by byla 
letošní  akademie  značně  ochuzena,  neváhej-
te a zapojte se! Čas máte do konce dubna, kdy 
můžete předvést své vystoupení porotě. Ta má 
za úkol vybrat ta nejlepší vystoupení a posklá-
dat z nich finální program.

Oslavy výročí založení školy nejsou určeny 
jen pro současné studenty, ale i pro absolven-
ty, pro něž  jsou  skvělou příležitostí  setkat  se 
se  svými  bývalými  spolužáky  a  učiteli.  K  to-
muto účelu se hodí zejména den otevřených 
dveří,  který se uskuteční v  sobotu 6.  června. 
V  prostorách  školy  bude  připravena  výstava 
věnovaná historii i současnosti gymnázia.

 Inspiro (středisko volného času Tišnov) 
bowlingový turnaj dvojic
Lucie Borková

V  neděli  12.  dubna  proběhl  v  bowlingo-
vé  herně  v  Tišnově  dětský  turnaj  v  bowlin-
gu. Sportovního klání se zúčastnilo 10 dvojic, 
a to nejen z řad hráček a hráčů, kteří navště-
vují  bowlingový  kroužek.  Panovala  sportov-
ní  atmosféra  a  velká  koncentrace,  kdy  chtěl 
každý  shodit  všechny  kuželky  hned  prvním 
hodem a získat do svého zápisu „strajk“. Hráč-
kám  i  hráčům  se  velmi  dařilo,  výkony  byly 

vyrovnané  a  hned  osm  z  účastníků  turna-
je  si  vylepšilo  svůj  osobní  rekord  v  náhozu. 
Osobní  rekordy  hráčů  můžete  vidět  v  bow-
lingové herně, kde má Inspiro svoji nástěnku. 
Každý absolvoval pět her,  tentokrát v klasic-
ké desítkové hře. Po sečtení náhozů dvojic se 
určilo pořadí, kdy první a čtvrté místo oddě-
lovalo pouhých 37 bodů, což  je v celkem de-
seti hrách, které dvojice odehrály, velmi malý 
rozdíl. 

První místo  obsadila  dvojice Pavel Hanák 

a  Hynek  Navrátil,  na  druhé  příčce  se  umís-
tili  Marek  Homola  a  Dominik  Rosendorfský 
a  třetí místo  patří Martinu  Klimešovi  a  Fili-
pu Wagnerovi. Všem děkuji za účast, fair play 
a příjemné odpoledne. 

Děkuji  Xbowlingu  Tišnov,  který  se  spolu-
podílel na organizaci turnaje a věnoval do něj 
ceny. 

Trénujte, a ať Vám to padá!

Pěvecký sbor 
Gymnázia Tišnov 
sklízí úspěchy
Petra Glosr Cvrkalová

Dne 10. dubna 2015 získal pěvecký 
sbor Gymnázia Tišnov Gloria Cantate 
bronzové  pásmo  v  celostátní  soutě-
ži Gymnasia cantant, kde své pěvecké 
síly měří pouze sbory gymnázií. Tímto 
se ten tišnovský zařadil k první desít-
ce nejúspěšnějších sborů v republice. 
O týden později si sbor Gloria Canta-
te pod vedením Mgr. Petry Glosr Cvr-
kalové  vyzpíval  pásmo  stříbrné,  a  to 
ve Skutči v soutěži O cenu Vítězslava 
Nováka.
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mimoňská párty
Nikola Šuhajdová

V neděli 12. dubna praskal sluneční sál  In-
spira ve švech. I přes krásné počasí dorazilo 40 
dětí. Odpoledne se zde totiž konala Mimoňská 
párty, na které se malí návštěvníci opravdu ne-
nudili. Pracovníci  Inspira si pro děti připravili 
pestrý program. DJka Pac vybírala  skvělé hity 
a nezapomínala ani na písničky na přání. Kro-
mě tance a her si každý mohl navrhnout a vy-
robit  svůj  vlastní  button.  Kdo  chtěl,  mohl  se 
zkrášlit či doplnit svou image v našem Mimoň-
ském kosmetickém studiu.

Párty se po všech stránkách vydařila, a  tak 
se  můžete  společně  s  námi  těšit  na  pokračo-
vání na podzim. Jaké téma asi bude na pořadu 
příště? 

Pohádkový les v Tišnově
kolektiv střediska INSPIRO

Milé  děti,  rodiče  a  prarodiče,  opět  pro  Vás 
chystáme ke Dni dětí  tradiční a oblíbenou ne-
dělní  vycházku  pohádkovým  lesem.  Po  cestě 
potkáte  pohádkové  postavy  a  zvířátka,  které 
pro Vás mají připravené různé hádanky, soutě-
že, úkoly i odměny. Novinkou bude občerstvení 
uprostřed  cesty u Vašich oblíbených  lanových 
překážek. Vstupné činí 50 Kč (pouze děti).

Těšíme se na Vás!
Kdy: neděle 31. května 2015
Na trasu můžete vycházet průběžně od 9.30 

až  do  13.00  a  vyhnout  se  tak  prvním  velkým 
frontám na startu.

Kde: na Klucanině – začátek je u tišnovské 
nemocnice, konec na Sychráku. 
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Poděkování RC Studánka
Monika Krištofová

RC Studánka děkuje paní Evě Nedomové ze 
Štěpánovic a její rodině, jež našemu centru da-
rovala  zachovalé  pianino.  Na  jeho  převoz  za-
půjčil nezištně dodávku pan Stanislav Madron 
z  Doubravníka.  Děkujeme  také  panu  ladičovi 
Pavlu  Novotnému  z  Brna,  který  nám  poskytl 
odborné poradenství,  opravu nástroje a daro-
vání nových kláves. Rovněž chceme poděkovat 
firmě Siemens Electric Machines s. r. o. Drásov 
a jejím zaměstnancům, od nichž jsme obdrželi 
finanční dar na opravu nástroje.

Opravené pianino bude od 6. května k dis-
pozici  v  tělocvičně  Studánky  všem,  kteří  oce-
ní  hru  na  tento  harmonický  nástroj.  Více 
informací u koordinátorky Moniky Krištofové, 
tel. 777 706 721, studanka@atlas.cz. 

Pozvánky do Studánky

Brožura rodinného života
Workshop pro rodiny s dětmi, který využije 

výtvarného projevu  jako prostředku pro  lepší 
sebepoznání,  uvědomění  si  vztahových  vazeb 
a podporu léčebného procesu při psychosoma-
tických  potížích  a  konfliktech  v  mezilidských 
vztazích.  Jedná  se  o  zážitkovou  terapeutickou 
techniku, kdy si  rodiče s dětmi vytváří vlastní 
obal na CD podle instrukcí psychologa.

 – Kdy: 11. května 2015, od 16.00 do 18.00
 – Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
 – Lektorka: Mgr. Hana Pelčáková Kubecová, 
psycholožka, lektorka Školy lásky v rodině 
a Gestalt terapeutka.

Prosíme  zájemce,  aby  se  nahlásili  do  7.  květ-
na  2015  na  studanka@atlas.cz,  na  telefonu 
777 706 721 nebo přímo v RC Studánka.

Uvedená aktivita je součástí projektu 
Se Studánkou o krok napřed. Je finanč-
ně podpořena z dotačního pro-
gramu Rodina a ochrana práv 
dětí MPSV a realizována za fi-
nanční podpory města Tišnova.

Akce ke Dni matek
 – Kdy: 12. května 2015 od 9.15
 – Kde:  zahrada  a  tělocvična  RC  Studánka, 
Riegrova 318, Tišnov
Ke  Dni  matek  letos  připravujeme  zábavné 

dopoledne. Můžete se těšit na úkoly v „Říši po-
hádek a snů“, kam se s dětmi společně vydáme. 
Zveme nejen maminky, ale  i babičky, dědečky, 
tatínky. Posedíme i při zákuscích a občerstvení. 
Těšíme se na Vás.

Přednáška 
Základy rodinného práva

Jak je rodinné právo upraveno v novém ob-
čanském  zákoníku  a  jaké  novinky  nám  nový 
občanský zákoník v rodinném právu přináší?

Společně  se  zaměříme  na  některé  otázky 
manželského  práva  včetně  společného  jmění 
manželů. Zabývat se budeme i rozvodem man-
želství a vypořádáním společného jmění man-
želů  po  rozvodu.  Stranou  nezůstane  ani  péče 
o děti  po  rozchodu/rozvodu  rodičů  a proble-
matika výživného.

V rámci diskuze se pak budeme věnovat Va-
šim konkrétním dotazům. Na setkání s Vámi se 
těší Mgr. Klára Gottwaldová.

 – Kdy: 20. května 2015, od 16.00 do 17.30
 – Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Lektorka:  Mgr.  Klára  Gottwaldová  půso-

bí jako advokátka v Brně a ve Vyškově, ve své 
praxi se zaměřuje především na právo pracov-
ní, rodinné, trestní a základní právní servis pro 
podnikatele.  Přednáškové  činnosti  se  věnu-
je od roku 2012, ať už v rámci otevřených se-
minářů pro veřejnost, či v rámci zakázkových 
seminářů  vytvořených  zákazníkům  přímo 
na míru. Případné zájemce prosíme, aby se na-
hlásili do 18. května 2015 na studanka@atlas.
cz, na telefonu 777 706 721 nebo přímo v RC 
Studánka.  V  případě  zájmu  zajistíme  hlídání 
dětí. Cena: 20 Kč za dítě.

Uvedená aktivita je součástí projektu 
Se Studánkou o krok napřed. Je finanč-
ně podpořena z dotačního programu 
Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Seminář Začněte podnikat 
na rodičovské

 – Kdy: středa 20. května 2015 od 9.30 
do 12.30

 – Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
 – Pro koho:  rodiče  na mateřské/rodičovské 
dovolené, ostatní zájemce
Pod  vedením:  advokátky Mgr.  Kláry  Gott-

waldové,  která  poskytuje  právní  služby 
ve  všech  hlavních  právních  oblastech.  Se-
mináře  se  vždy  snaží  doplňovat  o  poznat-
ky  z  praxe.  Přednáškové  činnosti  se  věnuje 
v  rámci  otevřených  seminářů  pro  veřejnost 
i v rámci zakázkových seminářů vytvořených 
zákazníkům přímo na míru. Od r. 2013 exter-
ně  spolupracuje  s  Genderovým  informačním 

Foto: Lucie Borková
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centrem NORA, o. p. s.
Cílem  semináře  je  poskytnout  účastníkům 

vstupní informace k problematice, jak začít své 
vlastní podnikání. Jeho součástí bude i praktic-
ké cvičení. Během semináře je zdarma zajištěno 
hlídání Vašich dětí.

Program semináře:
 – možnosti podnikání při mateřské/rodičov-
ské dovolené

 – jaké dokumenty a  formuláře  je nutné vypl-
nit, povinnosti registrace na úřadech

 – platná legislativa
 – základní  informace  k  povinnosti  daně, 
sociálnímu a zdravotnímu pojištění
Počet  a  věk  hlídaných  dětí  i  potvrzení  své 

účasti  nahlaste  do  13.  května  2015  na  e-mail 
liba.beranova@tiscali.cz.  Občerstvení  bude 
zajištěno.

Seminář je financován z ESF prostřednictvím OP 
LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Samoživitelství 
– společenský fenomén? 

Sólo rodičů v České republice přibývá. Každé 
druhé české manželství končí rozvodem. 

Přijďte se dozvědět:
 – na jaké sociální dávky mají sólo rodiče nárok
 – co  to  je  tzv.  feminizace  chudoby  a  proč  je 
více samoživitelek než samoživitelů

 – jaké jsou užitečné odkazy, weby a pomáhají-
cí organizace

 – co  to  jsou  měkké  aspekty  samoživitelství 
a spoustu dalšího, co se se samoživitelstvím 
pojí

 – Kdy:    ve  čtvrtek  28.  května  2015 
od 9.30   (do 11.00) 

 – Kde: v poradenské místnosti RC Studánka
Debatou  Vás  provede  HR  konzultantka 

Bc. Michaela Mořická z GIC Nora, o. p. s. Hlídání 
dětí je zajištěno, jejich počet a věk i svou účast 
nahlaste  na  e-mail  liba.beranova@tiscali.cz. 
Občerstvení bude zajištěno.

Poradenství je financováno z ESF prostřednic-
tvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Letní příměstské tábory 
ve Studánce

 – Věk: pro děti od 3  (zvyklé na  školkový re-
žim) do 7 let (i pro jejich starší sourozence 
do 8 let)

 – Strava:  celodenní  strava  (oběd,  2  svačiny) 
a pitný režim zajištěn 

 – Kdy: pondělí–pátek, 7.00–16.00
 – Kde:  RC  Studánka  o.  s.,  Riegrova  318,  Tiš-
nov, k dispozici tělocvična a uzavřené hřiště 
s herními prvky

 – Cena:  1 400 Kč za celý týden (v ceně je zahr-
nuta  strava, program, materiál na  tvoření), 

můžete se nahlásit i na více termínů
7.–10. 7.  Prasátko Pepa (4 dny, cena 1 120 Kč)
13.–17. 7.  Indiáni 
20.–24. 7.  Čarodějův učeň (kouzla, čáry)
27.–31. 7.  Tábor se ZuZu angličtinou
3.–7. 8.  Tábor se ZuZu angličtinou
10.–14. 8.  Putování s Ferdou a Beruškou
17.–21. 8.  Čtyři živly
24.–28. 8.  Skřítci, šotci, permoníci, trpaslíci

Připraven  je  pestrý  program,  hraní,  tvo-
ření  a  pohybové  aktivity,  které  zajišťují  námi 
ověřené  vedoucí.  Součástí  budou  i  procházky 
po  okolí.  Denní  program  odpovídá  věku  dětí 
a respektuje jejich potřeby. 

Prosíme  zájemce,  aby  se  nahlásili  do  30. 
června 2015 na studanka@atlas.cz, na telefo-
nu 777 706 721 nebo přímo v RC Studánka.

Péče o malé děti při RC 
Studánka 
Kateřina Hromčíková

Nedostalo se Vaše dítě do školky? Potřebu-
jete  se  vrátit  do  práce?  Chcete,  aby  Vaše  dítě 
bylo mezi vrstevníky? Potřebujete si něco vyří-
dit na úřadech či u lékaře? Jezírko je tu pro Vás!

 – Jezírko je zařízení školkového typu pro děti 
od 2 do 5 let. 

 – Nabízíme  každodenní  nebo  občasnou  péči 
v dětském kolektivu. Klademe důraz na  in-
dividuální  přístup  a  přátelské  prostředí. 
Vycházíme z principů Školy lásky v rodině.

 – O děti se stará stálý  tým zkušených certifi-
kovaných pečovatelek.

 – Provoz,  včetně  stravy  (oběd  +  2  svačiny, 
pitný  režim),  je  zajištěn  každý  všední  den 
od 7.00 do 16.00, v případě potřeby i déle.

 – Pro  děti  jsou  předem  připraveny  jejich 
věku  přiměřené  aktivity  (výtvarné,  hudeb-
ní,  sportovní  a  didaktické).  K  dispozici  je 
uzavřené dětské hřiště a tělocvična.

 – Přijímáme děti bez ohledu na trvalé bydliště 
a zaměstnanost rodičů až do naplnění naší 
kapacity.

CENÍK (platný od 1. září 2015, do konce srpna 
platí stávající)

 – Každodenní  docházka  5  200 Kč  /  měsíc 
(30  Kč/h),  (cena  zahrnuje  také  příspě-
vek  na  hygienické  a  výtvarné  potřeby,  děti 
v  průběhu  roku  již  nic  nemusí  nosit.  Cena 
nezahrnuje stravné a příspěvky na kulturní 
akce a exkurze)

 – Jiná  než  každodenní  docházka  –  účtuje  se 
podle počtu odchozených hodin

 – Stravné – 50 Kč/den (svačina 10 Kč, oběd 
30 Kč, svačina 10 Kč, pitný režim) 
– 30 Kč / polodenní strava 
– měsíční stravné při celodenní docházce 
cca 1 000 Kč
Naším cílem je co nejvíce vyjít vstříc poptáv-

ce rodičů. Děti k nám kromě celotýdenního po-
bytu mohou docházet na celý den nebo i půlden 
pravidelně některé dny v týdnu či příležitostně. 
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Po domluvě  je možné přijmout  i děti mladší 
2  let. Podmínkou  je  individuální péče v prv-
ních adaptačních týdnech. Dále nabízíme in-
dividuální  péči  v  domácím  prostředí,  péči 

o  nemocné  děti  nebo  vyzvedávání  dětí  ze 
školních  zařízení.  Podrobné  informace  na-
leznete na www.studanka-tisnov.cz.  Přihla-
šovat  se  můžete  již  nyní.  Kontakt:  blanka.

mahelova@seznam.cz, telefon 775 050 558. 

Těšíme se na Vás! 

 Centrum sociálních služeb 

akce css v dubnu, květnu a červnu 2015

Přednáška s odborníkem 
na život vlků Jaroslavem 
Monte Kvasnicou

Centrum sociálních služeb Tišnov Vás srdeč-
ně  zve  dne 30. dubna 2015 ve 14.00 hodin 
na nevšední přednášku, která se uskuteční v jí-
delně DPS Králova.

Popovídat si s námi přijde pan Jaroslav Mon-
te Kvasnica,  známý publicista,  odborník  na  ži-
vot vlků a propagátor canicrossu a dogtrekingu. 
Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, obor 
čeština-bulharština. Aktivně vystupuje v příro-
dovědných a popularizačních pořadech v České 
televizi. Zúčastnil se několika horolezeckých vý-
prav na Kavkaz, Pamír, Karpaty, do Alp, na Sibiř 
nebo Kamčatku. Přispívá do časopisů Pes, pří-
tel  člověka, Dobrodruh,  Svět  psů,  Lidé  a  země 
a  jiné.  Pan  Kvasnica  je  také  autorem  mnoha 
knih:  Krajina  s  vlky,  Vlci  přicházejí  s  větrem, 
Jantarové oči, Běh s  ,,vlky“ aneb Canicross, Zá-
tiší s hadem. Na besedy často vodí i své zvířecí 

kamarády, takže se máme na co těšit. Vstupné 
je dobrovolné. 

Poslechový pořad z cyklu 
Písničky ze starých časů 

Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX 
pokračují  v  cyklu  poslechových  pořadů  Pís-
ničky  ze  starých  časů,  který připravuje  a  ko-
mentuje pan Václav Seyfert. 

„Májové okouzlení“ proběhne ve středu 6. 
května od 15.00 hodin v jídelně DPS Králova 
za poslechu písní Jitky Molavcové, Viktora So-
domy, Karla Gotta nebo skupiny Saze.

V červnu se sejdeme u „Voliéry plné me-
lodií“ ve středu 3. června jako vždy od 15.00 
hodin  v  jídelně  DPS  Králova.  Zazní  písničky 
Zuzany  Navarové,  Hany  Ulrychové,  Jany  Ro-
bbové nebo Milana Chladila.

Plavání ve Wellness Kuřim
Odjezd od Podhorácké restaurace je v 11.45 

hodin. Doprava a vstupné: 95 Kč

Plavání v květnu: změna! Jedeme 13. 
května 2015, 27. května 2015 – závěr pla-
vání se zastávkou v restauraci U Mertů. 
V  případě  nízkého  počtu  účastníků  se  v  da-
ném termínu nepojede.

Pro každý  termín  je potřeba  se  zvlášť na-
hlásit  (buď  při  cestě  zpět,  nebo  kdykoliv 
telefonicky).

Prosíme přihlášené  zájemce,  aby  se v pří-
padě,  že  nemohou  v  daný  termín  jet,  co  nej-
dříve odhlásili. O plavání je zájem a uvolněné 
místo tak můžeme nabídnout náhradníkům.

Kontakty  pro  bližší  informace  a  přihlašo-
vání:   Markéta Prokopová (tel. 730 193 325), 
Marta  Špirková  (tel.  773  590  274),  osobně 
na pečovatelské službě.

Oslava Dne matek
V úterý 12. května  2015  již  tradičně CSS 

Tišnov  pořádá  k  příležitosti  svátku  matek 
malé kulturní odpoledne. Ve 14.00 hodin v jí-
delně  DPS  Králova  všem  maminkám  přijdou 
popřát členky uměleckého souboru Janáčkovy 

z velikonoční výstavy v css
Markéta Prokopová

V úterý 31. března  se  uskutečnila 
v  prostorách  DPS  tradiční  velikonoční  vý-
stava,  ale  již  v  pátek  27.  března  proběhla 
příprava  v  rámci  speciální  aranžérské  dílny 
s  paní  Pokojovou.  Zde  vznikaly  velikonoč-
ní vazby a aranže, které byly potom k vidění 
na výstavě. 

Velikonoční  výstavu  si  prohlédlo  na  110 
návštěvníků,  kteří  obdivovali  a  i  si  zakou-
pili  různé  výrobky  od  seniorů  a  dalších  vy-
stavovatelů.  Obyvatelé  DPS  se  prezentovali 
výstavkou  výrobků,  společně  zhotovených 

v dílničkách. Velký zájem byl především o ve-
likonočně  naaranžované  pletené  košíky,  vě-
nečky,  vyplétaná  zdobená  vajíčka,  vonné 
svíčky, korálková zvířátka, přáníčka.

Děti z mateřských škol nejvíce zaujal vel-
ký  háčkovaný  velikonoční  betlém  paní  Emi-
lie Špačkové. Pozornosti návštěvníků se těšily 
také  pletené  ponožky  od  paní  Naděždy  Kši-
cové,  háčkovaní  zajíčci  paní  Kamily  Vojtové 
nebo výborné sněhové trubičky, které nabíze-
la paní Ludmila Cvrkalová. Krásných výrobků 
však bylo mnohem více.

Děkujeme  proto  všem  účastníkům 
a návštěvníkům.Foto: Markéta Prokopová

z koncertu Tišnovského pěveckého sboru
Jana Wildová

Ve spolupráci Centra sociálních služeb Tiš-
nov a občanského sdružení Tigal, o. s., se v so-
botu  18.  dubna  konal  v  jídelně  DPS  Králova 
koncert  Tišnovského  pěveckého  sboru  pod 
vedením  kapelníka  Tomáše  Zouhara.  Během 
koncertu  zazněly  nejen  klasické  renesanční 

a barokní skladby, Janáčkovo dílo, lidové písně, 
muzikálové  a  filmové  melodie,  často  v  neob-
vyklých úpravách. 

Škoda že si v nevlídném sobotním odpoled-
ni  našlo  cestu  „na penzion“ méně diváků,  než 
by si úroveň této akce zasloužila. My, kteří jsme 
přišli,  jsme odcházeli obohaceni o krásný kul-
turní zážitek.  Foto: Jana Wildová
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Na Prvního máje do Českého ráje
1.–3. května 2015 setkání Camp Sedmihor- 
ky

Tradiční  prvomájový  pobyt  v  Českém  ráji. 
Projdeme místa  známá  i neznámá a pokochá-
me  se  krásami  přírodními  i  kulturními.  Sou-
částí  bude  nordicwalkingová  vycházka  pro 
zájemce. Zapůjčení holí  je nutné nahlásit pře-
dem. Detaily najdete na webu.

Ejchuchů 2015
8. května 2015 odpoledne  nás  a  našeho 

hipoterapeutického koně Vendu najdete na be-
nefiční akci pro Ranč Loučka v Předklášteří.

Květnový nordicwalking
10. května od 15.00 setkání před budovou 

na Bezručově 21. Pro zájemce je možné zapůj-
čení kvalitních NW holí z naší půjčovny à 20 Kč. 
Příspěvek: 50 Kč / 100 Kč (rodinné).

Čas pro sdílení
Kruh  žen  s  Hankou  Uřídilovou  12. května 
2015 od 17.00. Hlaste se, prosím, na hanauri-
dilova@seznam.cz.

Otevření Dvorku
15. května 2015 v 15.30 se pro Vás otevírá 

sezóna na Dvorku. Odpoledne  si  zpříjemníme 
programem,  ve kterém nebude  chybět hudba, 

šerm, tvoření ani dobroty.

Kreativní čas  
21. května 2015. Dílnička od 16.30
Zveme  Vás  na  letošní  první  dílničku 

na Dvorku. Budeme si hrát a malovat manda-
ly  a  jiné  radosti  křídami  na  zem.  Kdyby  nám 
nepřálo počasí, schováme se v Klenbách a bu-
deme  si  vyrábět  jarní  deštníčky  z  korku.  Pří-
spěvek: 30 Kč / 60 Kč (rodinné).

Pro další informace sledujte www.
casprosebe.cz nebo FB profil.

opery  Lenka  Malinková  a  Marie  Sedláčková. 
Na  klavír  zahraje  pan  František  Kratochvíl. 
Přijďte  si poslechnout  známé operní melodie 
a muzikálové písně.

Poznávací výlet do Lomnice
V pátek 15. května 2015 pořádáme pozná-

vací výlet do Lomnice.
Cena 40 Kč zahrnuje dopravu speciálně ob-

jednaným  autobusem,  který  na  nás  bude  če-
kat. Odjezd od Podhorácké restaurace v 10.00 
hodin  (další  zastávky  u  pošty,  Penny  a  Pod 
Klucaninou). Navštívíme lomnický zámek, pro-
hlédneme si park a nádvoří.

Zájemci se budou moci podívat do zámecké 
kaple. Projdeme Lomnici k Židovskému náměs-
tí,  kde  navštívíme  synagogu  a  případně  i  ži-
dovský  hřbitov.  Na  závěr  výletu  poobědváme 
v restauraci Fortika. Akce se uskuteční při mi-
nimálním počtu 20 osob.

Kontakty  pro  bližší  informace: Marta  Špir-
ková  (tel.  773  590  274),  Markéta  Prokopová 
(tel. 730 193 325).

Osobně se můžete přihlásit také v kanceláři 

pečovatelské služby v DPS Králova.

Sluníčková zábava
Těšíte se na léto? Máte rádi slunce a krás-

né počasí? Přijďte si užít  sluníčka ve čtvrtek 
28. května 2015 od 14.00 hodin do jídelny 
DPS Králova na Sluníčkovou zábavu.

K  tanci  i  poslechu  Vám  zahraje  oblíbená 
Malá Kapela  z  Tišnova.  Vítán  je  jakýkoliv  slu-
níčkový oděv – žlutý, zlatý, s motivem sluníčka 
ve  všech  významech,  se  slunečnými  doplňky, 
šperky...  Nebude  chybět  ani  doprovodný  pro-
gram  Jarní  pozdrav  ze  Sluníčka  v  podání  dětí 
z MŠ Sluníčko. Občerstvení je zajištěno, vstup-
né dobrovolné.

Výlet do Sloupsko-šošůvských 
jeskyní

V úterý 16. června 2015 pořádáme výlet 
do Sloupsko-šošůvských jeskyní. 

Odjezd  od  Podhorácké  restaurace  v  10.30 
hodin  (další  zastávky  u  pošty,  Penny  a  Pod 
Klucaninou).  Cena 200 Kč  zahrnuje  dopravu 

a vstupné s průvodcem. Akce se uskuteční při 
minimálním počtu 20 osob.

Na zpáteční cestě je zastávka na oběd v re-
stauraci.  Předpokládaný  návrat  je  v  16.00 
hodin.  Sloupsko-šošůvské  jeskyně  jsou  nej-
větší  zpřístupněné  jeskyně  v  České  republi-
ce.  Tvoří  je  rozsáhlý  komplex  dómů,  chodeb 
a  obrovských  podzemních  propastí.  Jesky-
ně  je  významným  nalezištěm  koster  jeskyn-
ních  medvědů,  lvů,  hyen  a  dalších  živočichů. 
Prostor,  který  se  nazývá  Eliščina  jeskyně, má 
velmi  bohatou  krápníkovou  výzdobu  a  také 
vynikající akustiku, proto je příležitostně vyu-
žívána pro koncerty komorní hudby. Šošůvská 
část, objevená 1889,  je charakteristická křeh-
kou a barevnou krápníkovou výzdobou.

Prohlídková trasa bude bezbariérová, 
vhodná i pro hůře pohyblivé návštěvníky. Těší-
me se na Vaši účast.

Kontakty  pro  bližší  informace:  Markéta 
Prokopová (tel. 730 193 325), Marta Špirková 
(tel. 773 590 274). Osobně se můžete přihlá-
sit také v kanceláři pečovatelské služby v DPS 
Králova.

Foto: archiv sdružení Za sebevědomé Tišnovsko

 Čas pro sebe 

 Za sebevědomé Tišnovsko 
férová snídaně v Tišnově již popáté
Hana Pernicová

Spolek Za sebevědomé Tišnovsko zve na již 
pátou Férovou snídani. Ta letošní se bude opět 
konat v parčíku před lékárnou Arnica (nám. 28. 
října),  a  to  v  sobotu 9.  května 2015 od devíti 
do jedenácti hodin. V případě deštivého poča-
sí se bude snídat uvnitř, v zázemí Ekoporadny 
Tišnovsko ve dvoře za lékárnou.

Férová  snídaně  je  neformální  setkání  lidí, 
kteří  se  zajímají  o  původ  potravin,  podporují 
fair trade (spravedlivý obchod) nebo se s tou-
to myšlenkou chtějí seznámit. Také se jí zúčast-
ňují ti, kteří fandí potravinám vypěstovaným či 
vyrobeným v nedalekém okolí. Akce je součástí 
celosvětových oslav Dne pro fair trade, které se 

konají vždy druhou květnovou sobotu. Přesto-
že organizátoři jako vždy připraví občerstvení 
z  fairtradových  a  lokálních  surovin,  velmi  ví-
taná  je  též aktivní účast příchozích. Zkuste  se 
zamyslet  nad  původem  věcí,  ze  kterých  běž-
ně vaříte, a použít v co nejvyšší míře suroviny 
místního  původu  nebo  z  produkce  fair  trade. 
Nakoupit  můžete  nejen  fairtradové  výrobky 
nabízené Ekoporadnou nebo prodejnou zdravé 
výživy na Brněnské ulici,  ale  také místní  pro-
dukty na Tišnovských trzích. Výsledkem se pak 
můžete  pochlubit  ostatním  podobně  naladě-
ným příchozím a sdílet zkušenosti s přípravou 
takovýchto „férových“ pochutin. Loni  jsme tak 
okusili např. netradiční špenát z bršlice, buch-
tu  z  fairtradového  kakaa  a  cukru  zdobenou 

květy  černého  bezu  nebo  domácí  kváskový 
chléb a pomazánku. Co bude „v nabídce“ letos? 
Nechme se společně překvapit, těšíme se na se-
tkání s Vámi.
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alík – třídíme hliník 2015 
Soňa Kappelová

Brontosauří dětský oddíl 1. BRĎO Tišnov 
Gingo  pořádá  další  ročník  soutěže  ve  sbě-
ru  vytříděného  hliníku.  11.  května  budeme 
od  16  hodin  v  oddílové  klubovně  (budova 
DDM)  hliník  vážit  a  následně  vyhodnotíme 
ty nejlepší v kategorii velkých a malých ko-
lektivů. Ti, kteří nepotřebují soutěžit a chtějí 
pouze vytříděný hliník odevzdat, ho mohou 
nosit  během  celého  roku  do  tišnovské  eko-
poradny, každou středu od 14 do 18 hodin. 

Co vše se sbírá?
Vše  hliníkové  např.  nápojové  plechov-

ky,  víčka  od  jogurtů,  termixů  apod.,  obaly 
od měkkých sýrů, paštik atd., zavařovací víč-
ka, plata od  léčiv (pouze celohliníková); ná-
dobí  a příbory,  žaluzie,  stanové konstrukce, 
lehátka, staré nádoby apod.

Vytříděný  hliník  by  měl  být  očištěný 
od  zbytků  potravin  a  zbaven  nehliníkových 
prvků  –  např.  i  kovových  knotů  z  čajových 

svíček. 
Co do hliníku nepatří?
Fólie spojené s papírem nebo plastem, tj. 

obaly od žvýkaček, pytlíky od kávy, polévek, 
obaly od arašídů, plastová plata od léků, kra-
bice trvanlivého mléka atd.

Výtěžek  z  odevzdaného  hliníku  bude 
stejně  jako  v  loňském  roce  použit  v  rámci 

celoroční  činnosti  našeho  oddílu  –  www.
brdo-gingo.wz.cz. V minulém roce  jsme vy-
brali  celkem  284  kilo  hliníku,  což  nám  vy-
neslo  částku  5  118 Kč,  která  je  výrazným 
přispěním do oddílového rozpočtu.  Děkuje-
me všem, kteří třídí s námi. 

60 let tišnovského radioklubu Ok2kea
Josef Stryk

V červnu letošního roku to bude 60 let, co 
se  uskutečnila  ustavující  schůze  tišnovské-
ho radioklubu. V žádném případě to však ne-
znamená, že by se již připravoval na „odchod 
do důchodu“. Naopak.

Nechce  se  ani  věřit  tomu,  že  již  uplynulo 
dalších  deset  roků  od  oslav  50.  výročí  zalo-
žení  radioklubu  –  shodou  okolností  se  této 
jubilejní  akce  tenkrát  účastnilo  60  členů, 
sponzorů  a  hostů.  Nemůžeme  nevzpome-
nout na obětavého nestora a zakladatele ra-
dioklubu  pana  Karla  Součka,    volací  znak 
OK2VH, který při příležitosti tohoto kulatého 

padesátého  výročí  sestavil  pamětní  alma-
nach  o  historii  radioklubu  od  jeho  založení 
až  po  současný  stav.  Členská  základna  sice 
prořídla,  ale  i  tak kolektivní  stanice  s volací 
značkou OK2KEA zaznamenává v posledních 
letech nebývalých sportovních výsledků v na-
vazování  radioamatérských  spojení  na  vel-
mi  krátkých  vlnách.  Vysílacím  stanovištěm 
je  chata  na  kopci  poblíž  místní  části  Vese-
lí u Lomnice. Zde se schází kolektiv nadšen-
ců  k  účastem  v  mezinárodních  soutěžích 
při  navazování  spojení.  Zářivým  příkladem 
může  být  první  subregionální  závod  kona-
ný ve dnech 7. a 8. března tohoto roku. Naše 
kolektivní  stanice  se  podle  předběžných 

výsledků umístila na osmém místě z celkové-
ho  počtu  42  hodnocených  stanic  ve  své  ka-
tegorii s počtem 398 navázaných spojení, což 
podle  překlenuté  vzdálenosti  vyneslo  bodo-
vý  zisk  116  233.  To  představuje  v  průměru 
292 kilometrů na jedno navázané spojení.

Těchto  velmi  dobrých  výsledků  bylo  do-
saženo mimo  jiné  i  tím,  že  v posledních ně-
kolika  letech došlo k modernizaci vysílacího 
zařízení včetně anténních systémů s finanční 
podporou města  Tišnova.  Na  oplátku  radio-
klub  propaguje  město  nejen  při  podobných 
mezinárodních  soutěžích  a  závodech,  ale 
i na staničních lístcích potvrzujících naváza-
ná spojení.

 Brďo Tišnov Gingo 

co dělají tišnovští lukostřelci
Eva Dohnálková

Sezóna  tišnovského  lukostřeleckého  od-
dílu  a  činnost  spolku  Odyssea  Tišnov,  který 
se  zaměřuje  na  propagaci  instinktivní  luko-
střelby  (tedy  střelby  z  luků  bez  použití  mí-
řidel),  jsou  v  plném  proudu.  Kromě  kurzu 
a přednášky Tomáše Hanuše (vicemistra svě-
ta a dvojnásobného mistra Evropy ve střelbě 
lukem  vlastní  výroby),  které  za  hojné  účas-
ti  proběhly  poslední  březnový  víkend,  jsme 

v  neděli  13.  dubna  uspořádali  první  letošní 
3D střílení. I přes chybu v datu, která se vlou-
dila  na  plakát  uveřejněný  v  minulém  čísle 
Tišnovských  novin,  si  více  než  sto  dětských 
i  dospělých  účastníků  za  krásného  počasí 
na  okruhu  u  ZŠ  28.  října  přišlo  vyzkoušet, 
jaké je ulovit si své 3D „zvíře“ (terč – maketu 
zvířete v životní velikosti), a ověřit si, že  lu-
kostřelba je skutečně aktivita vhodná pro ce-
lou rodinu. Všem děkujeme za účast! 

Veškeré  informace  o  spolku,  proběhlých 

akcích včetně odkazu na fotogalerii a naší na-
bídce  akcí  pro  školy,  firmy  a  další  subjekty 
naleznete na http://odyssea.tisnov.cz.

Odyssea  Tišnov  děkuje  Sokolu  Tišnov 
a dalším organizacím za  spolupráci  a městu 
Tišnovu  za  finanční  podporu.  Rádi  bychom 
také  poděkovali  všem,  kteří  nás  podpoři-
li  dobrovolným  vstupným.  Vybraná  část-
ka  bude použita  na  obnovu  lukostřeleckého 
vybavení.  Těšíme  se  na  setkání  při  dalších 
akcích.

 Odyssea Tišnov 

 Radioklub Tišnov 

sPOlky a sdRužení 

Loňské vyhodnocení soutěže, foto: Soňa Kappelová
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 Svaz diabetiků 

 Svaz zdravotně postižených 

Tišnovští diabetici zvou nové členy
Jarmila Matulková

Chcete vědět, co je diabetes a jak s ním žít? 
Staňte se naším členem. Svaz diabetiků – územ-
ní organizace v Tišnově je sdružení, ve kterém 
se  scházejí  všichni,  kteří  jsou  postiženi  touto 
civilizační  chorobou,  ale  i  ostatní  zdraví  ob-
čané. Při  schůzích, které se konají každou po-
slední středu v měsíci v prostorách Městského 
kulturního střediska na Mlýnské ulici v Tišno-
vě vždy ve 14 hodin, se o této chorobě dovíme 
novinky od odborníků. Přednášející, lékař nebo 

zdravotní sestra, mají stále nové informace, zís-
kané od specialistů na celostátní úrovni.

Naše  organizace  v  Městském  kulturním 
středisku  například  pořádá  pravidelné  cviče-
ní každý čtvrtek od 9 do 10 hodin. Toto cviče-
ní  je oblíbené a navštěvují ho  i zdraví občané. 
Všechny  zájemce  srdečně  zveme  do  našeho 
kolektivu.  Cvičení  je  individuálně  přizpůsobe-
no každému cvičenci a nikdo se nemusí obávat 
jeho náročnosti. 

Dvakrát  v  roce  pořádá  Územní  organizace 
diabetiků v Tišnově rekondiční pobyty v délce 

3 až 7 dní v některé oblíbené lokalitě republiky. 
Další program organizace se dovíte, když se 

k naší skupině diabetiků připojíte. Vítáni do na-
šich řad jsou všichni z Tišnova i okolních obcí. 
Na  realizaci  aktivit  organizace  nám  přispívá 
město Tišnov a některé obce v okolí. Městské-
mu úřadu v Tišnově a všem okolním obecním 
úřadům  patří  srdečné  poděkování  za  angažo-
vanost a finanční podporu.

Všechny  zájemce  o  program  Územní  or-
ganizace  diabetiků  v  Tišnově  srdečně  zveme 
do naší skupiny.

Obnova divadelního spolku
Jiří Veselý

Vážení Tišnováci,  již  je  to  více  jak dvacet 
let, co zde působilo ochotnické divadlo.

Chtěli  bychom  v  Tišnově  toto  amatérské 
divadlo  znovu  obnovit,  a  proto  vzniká  pod 
Sokolem divadelní spolek. 

Tímto  oznámením  chci  oslovit  každého, 
kdo by se chtěl jakýmkoliv způsobem podí-
let na obnovení této tradice.

Pokud budete mít  zájem o další  informa-
ce,  kontaktujte  mě  buď  e-mailem  na  adre-
se veselyjiri@centrum.cz,  nebo  telefonicky 
na čísle 605 586 819.

Těším  se  na  budoucí  vzájemnou 
spolupráci.

pomáháme lidem
vést zdravější život

nabídka rekondičních pobytů 2015
Spolek zdravotně postižených Brněnska 

Pro veliký zájem účastníků
o rekondiční pobyt v luhačovickém hotelu

Adamantino jsme byli nuceni požádat
o další termín pobytu, který proběhne

5. až 11. října 2015.
Cena pobytu: 4 500 Kč. Vedoucí: E. Krčmová.

Dále jsou ještě volná místa
v Hotelu Pavla ve Vlachovicích u Sykovce.

Termín: 13. až 19. července 2015.
Cena pobytu: 4 300 Kč. Vedoucí: E. Krčmová.

V případě dotace bude cena pobytu snížena.
Nabídka tak zvaných vánočních pobytů

bude k dispozici později.
Zájemci nechť se hlásí u vedoucí  ekondičního pobytu.

Emilie Krčmová
Erbenova 949, 666 03 Tišnov 3,

Tel. 534 009 920, mob. 607 242 138

INZERCE

Dobové foto Karasova ochotnického divadla,
jehož výstava se koná od 16. května v Müllerově 
domě, foto: archiv TN
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Najdete zde:
dětské oblečení z chráněné dílny Strážnice – tepláky, pyžama, čepice, zástěrky na vaření pro holčičky,

nádherné zavinovačky pro miminka
•

dárkové předměty vyrobené ve Skryjích, a to ručně vyráběné svíčky, mýdla, pouzdra na mobily, bižuterii
a spoustu dalších sezónních výrobků

•
dřevěné hračky, originální tašky, ručně pletené ponožky, křestní roušky a svíce

•
Dále jsou zde v prodeji různé věci do domácnosti – hrníčky, skleničky, obrázky, knížky, hračky… a použité oblečení.

Komu je líto vyhodit nepotřebné zachovalé oblečení či nějakou drobnost z domácnosti, může ji do obchůdku přinést.

Těšíme se na vaši návštěvu. mlýnská 129, Tišnov (az centrum)

charitní
obchůdek

„u bobříka“

sPOlky a sdRužení 
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anežka Turková – na počátku byl ornament
Veronika Jičínská

A. Turková v současnosti vystavuje v Ga-
lerii Jamborův dům. Výstava potrvá do 24. 
května. Otevřeno je každý den od 10.00 
do 17.00 hodin, ve středu až do 19.00 hodin, 
ve všední dny Vám galerii otevře pracovni-
ce informačního centra  (od 12.00 do 13.00 
polední pauza). V případě zájmu o návštěvu 
mimo otevírací dobu nás, prosím, kontaktuj-
te (e-mail: galerie@kulturatisnov.cz, mobil: 
730 167 598).

Po maturitě  na  tišnovském  gymnáziu  byla 
Anežka Turková  (nar.  1980)  přijata  do  atelié-
ru doc. Petra Kvíčaly na brněnské FaVU. Během 
studia absolvovala dvě zahraniční stáže, v Ru-
munsku  a  v  Itálii.  V  roce  2005  získala  za  své 
obrazy  cenu  děkana  FaVU.  Poslední  roky  žije 
a tvoří ve Francii a v Jamborově domě předsta-
vuje svoje nejnovější práce.

Název výstavy napovídá, že společným jme-
novatelem  Anežčiných  obrazů  (olejomaleb 
na plátně nebo drobnějších koláží a kreseb) zů-
stává ornament, respektive kombinace původ-
ně ozdobných prvků z nejrůznějšího prostředí, 
např. motiv dlaždicového vzoru převzatý z ob-
razu  vynikajícího benátského malíře Giovanni 
Mansuetiho  (cca  1465–1527)  nebo  prvek  po-
užitý  na  dlažbě  rodinného  domu  v  Albánii  či 
inspirace ze současného  japonského komiksu. 
Na  obrazech  se  tyto motivy  rozpadají  na  jed-
notlivé části, otáčí se, mění barvu a lepením je-
jich  papírových  otisků  vytvářejí  další  prostor, 
východisko  pro  nový  obraz.  Práce  na  papíře 
vznikají  dokreslováním  řady  otisků  drobných 
šablon  nebo  jako  kresby  striktně  geometric-
kých ornamentů opakovaně překrývané  lepicí 
páskou, doplňované dalšími kresbami nebo no-
vými motivy rytými nehtem přes pásku.

Co tě vedlo k rozhodnutí studovat malbu 
na FaVU?

Pokud si dobře vzpomínám, přihlásila jsem 
se na FaVU nejspíš proto,  že  jsem nebyla  roz-
hodnutá,  kde  mám  po  maturitě  pokračovat. 

Jako  dítě  jsem  sice  chodila  do  výtvarného 
kroužku na  tehdejší LŠU, ale malování a kres-
lení  jsem  se  soustavněji  začala  věnovat  až 
na konci střední školy, takže přihlášku na FaVU 
jsem poslala,  ale  necítila  jsem  se  na přijímací 
zkoušky  vůbec  připravená.  Nicméně  zasáhla 
náhoda,  protože  přibližně  ve  stejné  době  za-
čínaly  na  zámku  v  Kuřimi  výtvarné  semináře 
vedené  Milanem  Magnim,  Marianem  Pallou, 
Petrem  Kvíčalou  ad.  a  já  jsem  měla  možnost 
se  jich zúčastnit. Moje práce Petra Kvíčalu za-
ujaly a doporučil mi, abych se do jeho ateliéru 
na FaVU přihlásila.

Co pro Tebe znamená ornament?
Je to pro mě naprosto základní prvek tvorby 

a zabývám se jím takřka nepřetržitě už od ško-
ly. Proto také název výstavy „Na počátku byl or-
nament“, i když vzhledem k povaze ornamentu 
můžeme název vztáhnout i obecně, v kontextu 
celé  historie  umění.  Vnímám  ornament  jako 
ozdobný  prvek,  jehož  původní  krásu  nechci 
kopírovat  ani  konzervovat,  využívám  ho  jako 
základní  kámen  pro  nový  obraz  –  nic  víc,  nic 
míň. Zásadní roli sehrálo moje setkání s orna-
mentem na obrazu G. Mansuetiho,  který  jsem 
objevila během milánského studijního pobytu. 
Detail ze zmíněného obrazu jsem si obkreslila 
do deníku a pohltil mě natolik,  že  jsem skoro 
ani  nevycházela  ven  a  pořád  dokola  jsem  ho 
zkoušela překreslovat a hrát si s ním. Je zajíma-
vé, že ačkoliv se jedná o raně renesanční obraz, 
geometrický  motiv  působí  dodnes  naprosto 
nadčasově. 

Některé z vystavených kreseb-koláží vzni-
kají zvláštní technikou překrývání lepicí 
páskou, můžeš přiblížit, jak je vytváříš?

Překreslím  ornament  velmi  přesně  oby-
čejnou  tužkou na  papír  a  snažím  se  co  nejvíc 
tlačit  na hrot,  aby na podkladu ulpělo  co nej-
více pigmentu. Na  výslednou kresbu přilepím 
izolepu a tu pak opatrně strhnu tak, aby na ní 
zůstala i původní kresba. Pásku s kresbou při-
lepuji  na  nový  podklad,  postupně  přidávám 

další  kresby  a  pásky  atd.  Nebo  si  někdy  vy-
tvářím šablony, jejichž barevné otisky doplňu-
ji  kresbami.  Papírové  šablony  se  často  stávají 
i součástí olejomaleb a vytvářejí tak vlastně ur-
čitý druh koláží. Někdy fungují kresby jako jistý 
druh psychické přípravy k většímu obrazu, kdy 
se mi uvolní myšlenky a můžu se soustředit jen 
na tvorbu.

Když člověk stojí před některými tvými ob-
razy, má pocit, že vznikají velmi postupně 
a dlouho, je to pravda?

Často  mám  na  začátku  přesnou  předsta-
vu,  jak by měl obraz vypadat, ale výsledek se 
jí nakonec vůbec nepodobá. Možná je to proto, 
že když cokoliv vytvářím, unikám tím z  reali-
ty,  uklidňuji  se  a  soustředím  se  jen na obraz. 
Takže je to pravda, trvá mi hrozně dlouho, než 
obraz opravdu dokončím a opustím ho. Stává 
se mi, že se k němu vracím i v průběhu něko-
lika let. 

Pomlázka na den učitelů
Václav Seyfert st.

V  sobotu  28.  března  proběhl  v  kultur-
ním  domě  v  Železném  třetí  ročník  hudební-
ho  festivalu Bluesová pomlázka.  Zatímco  ty 
předchozí  dva  se  uskutečnily  přesně na  veli-
konoční sobotu, letošní akce byla na programu 
o týden dříve, aby nekolidovala s plánovaným 

koncertem  Mariána  Vargy  v  Tišnově  (který 
pak byl nakonec stejně pro nemoc odložen až 
na  konec  května...).  A  protože  to  tedy  tento-
krát vyšlo přesně na „Den učitelů“, lákal z pla-
kátu potenciální zájemce o dobrou hudbu Jan 
Amos Komenský s kytarou.

Během  večera  se  na  festivalu  každoroč-
ně představují  tři  interpreti.  Tím prvním byl 

letos Jiří Šlupka Svěrák se skupinou Nejen-
blues v obsazení piano a zpěv, foukací harmo-
nika,  bicí.  Svěrák,  bývalý  člen C&K Vocalu,  je 
vizuálně i hlasově velmi charismatickou osob-
ností  s  vrozeným  bluesovým  cítěním,  které 
uplatnil  jak  v  řadě  klasických  standardů,  tak 
v  několika  vlastních  skladbách.  Z  celého  ve-
čera  mělo  právě  jeho  podání  blues  nejblíže 

 MěKS informuje 

 Koncerty a festivaly 

Anežka Turková na vernisáži v Tišnově,
foto: Denisa Ondrová
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swingová devadesátka stréca karla
Václav Seyfert st.

U  příležitosti  nedožitých  90.  narozenin 
dlouholetého  tišnovského  kapelníka  a  spor-
tovce  JUDr.  Karla  Seyferta  se  11.  dubna  se-
šlo v hlavním sále tišnovské sokolovny velké 
množství  pamětníků  i  bývalých  členů  or-
chestru  na  vzpomínkovém  hudebním  veče-
ru Swingová devadesátka stréca Karla. 
Během  večera  vystoupila  nejprve Ha-kape-
la  Ladislava Havlíka  a po ní Big band Kon-
zervatoře Brno  s  dirigentem  Mojmírem 
Bártkem a také s hostujícími zpěvačkami Zu-
zanou  a  Martinou  Růžičkovými,  jejichž  ta-
tínek  byl  kdysi  právě  jedním  z  kmenových 
členů TOKSu. Kdo byl při tom, jistě si naplno 
užil příjemně nostalgickou a bohužel zřejmě 

neopakovatelnou  náladu  celé  akce,  a  proto 
asi  není  třeba  k  otištěné  fotografii  z  tohoto 
večera nic dalšího dodávat.

Ale  něco  snad  přece:  Během  večera  bylo 
premiérově v prodeji také archivní dvojalbum 
„Písně žijí dál“, obsahující historické nahráv-
ky  Tanečního  orchestru  Karasova  divadla 
a  TOKSu,  včetně  bookletu  s  bohatou  doku-
mentací  a  fotografiemi.  Pokud  jste  neměli 
možnost pořídit si album přímo na uvedené 
akci,  můžete  si  to  vynahradit  dodatečným 
nákupem  hned  na  třech  různých  místech 
v  Tišnově.  Za  150 Kč  je  2CD  v  prodeji  jed-
nak  v  knihkupectví  paní  Raškové,  Brněnská 
475, dále v prodejně Sursum, Cáhlovská 161, 
a  také  v  Muzeu  města  Tišnova  v  Müllerově 
domě, Jungmannova 80.

k původní podobě tohoto žánru a určitě nala-
dilo posluchače na další průběh festivalu tím 
správným směrem.

Jestliže u první kapely hrály prim klávesy, 
v případě té následující to byla kytara. Lukáš 
Martinek je dnes u nás svým muzikantstvím, 
citem i technikou hry možná vůbec nejinvenč-
nějším bluesrockovým elektrickým kytaristou 
a ve skupině Private Earthquake se v triu za-
měřuje na repertoár podobně složených sku-
pin  ze  zlaté  éry  rockové  hudby  (Cream,  Jimi 
Hendrix  Experience).  Je  možná  jen  trochu 
škoda, že hraje spíše jako by sám pro sebe než 
pro diváky, a že tedy koncertním vystoupením 
nedodává ke své brilantní hře výraznější pří-
davnou hodnotu.

Pravým  opakem  byla  jihoamerická  sku-
pina Demian Band,  která v Železném absol-
vovala jeden ze svých dvou českých koncertů 
během  evropského  turné.  Kytarista Demian 
Dominguez  z  Argentiny  obdržel  už  téměř 

před  20  lety  cenu  za  šíření  bluesové  hud-
by na svém kontinentě a ve spojení se svými 
ekvádorskými  spoluhráči  (baskytarista  Juan 
Carlos Pesantes a bubeník  Ivan Panta) si zís-
kal enormním nasazením a temperamentem 
od prvního tónu celé publikum na svou stra-
nu.  Pro  někoho  možná  promyšlená  show  až 
příliš  překryla  evidentní  hudební  kvality,  ale 
skutečně bylo nejen nač  se dívat,  ale  také  co 
poslouchat. Tenhle set by určitě nadchl mladé 
rockery, pokud by ovšem na Pomlázku dorazi-
li;  takhle mu aplaudovalo pouze diváctvo po-
někud vyššího věkového průměru.

Jako  vždy  doprovodila  hudební  vystoupe-
ní  i  instalace  fotografií. V  té  letošní  se  svými 
snímky  na  téma  „Blues  po  česku“  představi-
li  tišnovští  autoři  Miloš  Buček,  Milan  Sítora 
a Pavel Smékal.

Věřme, že se pravděpodobně nejúspěšněj-
ší  z  dosavadních  tří  ročníků  festivalu  dočká 

během příštích Velikonoc svého dalšího vyda-
řeného pokračování.

Oblíbená kapela The Tap Tap vystoupí v netradičním 
prostředí zahrádky u Palce
Jan Schneider

Kapela  studentů  a  absolventů  školy  Jed-
ličkova  ústavu  The  Tap  Tap  se  během  své 
šestnáctileté  existence  stala  jednou  z  nej-
populárnějších  českých  hudebních  skupin 
a  mnohokrát  úspěšně  reprezentovala  Čes-
kou  republiku  i  v  zahraničí.  Jednou  z  prv-
ních velkých akcí, na které kapela vystoupila, 
byl v roce 2011 hudební festival Hudbou pro 
UNICEF. Od  té doby měli návštěvníci  festiva-
lu  možnost  vidět  fantastické  vystoupení  ka-
pely The Tap Tap  ještě dvakrát, a  to v  letech 
2012  a  2013. Nyní  se  do Tišnova  vrací  opět 
o něco slavnější, ale stále stejně skromná ka-
pela The Tap Tap, aby potěšila svým skvělým 

vystoupením  fanoušky a  současně podpořila 
projekt Hudbou pro UNICEF. Koncert se usku-
teční v pátek 29. května v rámci festivalového 
warm-upu na Zahrádce U Palce.

The Tap Tap je hudebním souborem, který 
v roce 1998 založil a od té doby vede Šimon 
Ornest.  V  souboru  hrají  převážně  studenti 
Jedličkova  ústavu  a  škol,  projektu  STUDEO, 
ale  také  hostující  profesionální  hudební-
ci.  Skupina The Tap Tap  vydala  v  roce  2006 
svoje  první  CD  s  názvem Hopšidyridy. Nato-
čila  je  společně  s  ukrajinskou  kapelou  Hu-
culyk  v  nahrávacím  studiu  SONO  Records. 
Kromě  devíti  společných  písniček  je  vložen 
také  27minutový  dokumentární  film  o  prv-
ní  cestě  souboru  Huculyk  do  Prahy.  Další 

CD Párty na kolečkách bylo vydáno v dubnu 
2010  ve  speciální  OSA  edici.  Na  albu  najde-
te  17  písniček,  na  které  jste  u  The  Tap  Tap 

Demian Band, foto: Jaroslav Buček

Foto: www.thetaptap.cz

Hrající Mojmír Bártek, foto: Miloš Sysel
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zvyklí. Na CD se objevují zvučná  jména,  jako 
David  Koller,  Jarda  Svoboda,  Zdeněk  Svěrák, 
Ewa Farna, Matěj Ruppert a další. CD The Tap 
Tap  v  Opeře  vyšlo  na  jaře  roku  2011.  Jedná 
se o záznam živého vystoupení kapely v jedi-
nečných prostorách Státní opery Praha v pro-
sinci  2010. Obsahuje  32  zvukových  souborů 
– písničky a vstupy moderátora Ladislava An-
geloviče. Obsahuje mimo jiné hit Xindla X Ři-
ditel  autobusu.  Další  CD  s  názvem  The  Tap 

Tap v Opeře vzniklo jako záznam živého kon-
certu  z  již  druhého Mikulášského  vystoupe-
ní v prostorách Státní opery Praha v prosinci 
2011.  Večerem  provázel  Ladislav  Angelovič 
a  Jan Kraus.  Zatím poslední  CD  vyšlo  v  roce 
2013 a jmenuje se Moje volba.

Skupina  The  Tap  Tap  aktuálně  vystupu-
je  na  celorepublikovém  turné  s  projektem 
The  Tap  Tap  načerno.  Hlavním  účelem  pro-
jektu,  který  kromě  koncertu  skupiny  nabízí 

i výstavu obrazů, je upozornit na význam čer-
ného humoru jako důležité schopnosti komu-
nikovat o vážných věcech s nadhledem. Turné 
je  pořádáno na podporu  sbírky na dostavbu 
areálu Jedličkova ústavu a škol.

The Tap Tap vystoupí na Zahrádce U Palce 
v pátek 29. května 2015 od 19.00 hodin. Vstu-
penky v předprodeji za 120 Kč jsou k dostání 
v Turistickém informačním centru Tišnov, Br-
něnská 475.

Pozvánka na koncert 15 let s ha-kapelou
Zuzana a Jan Brdíčkovi

Vážení čtenáři Tišnovských novin,
chtěli  bychom  Vás  jménem  Ha-kapely  sr-

dečně pozvat na slavnostní koncert naší sku-
piny,  který  se uskuteční 23. května v 19.00 
hodin v tišnovské sokolovně. Pojďte se při-
pojit k narozeninové oslavě, kterou Ha-kape-
la  otevře  jubilejní  15.  sezónu.  S  vymýšlením 
dárku si nelamte hlavu – přijďte a sami bude-
te obdarováni!

V  průběhu  večera  Vám  nadělíme  osvěd-
čený  současný  repertoár  jazzrockových 
a soulových hitů, svižných rock-and-rollů i ro-
mantických skladeb. Zavzpomínáme na písně 

hrané v minulosti, kteréžto zahrajeme vzkří-
šené  v  nových  svěžích  aranžích  kapelníka 
Ladislava Havlíka. Můžete se těšit také na vy-
stoupení skvělých tanečnic Jazz Team z Danzy 
Brno,  které  Vás  jistě  uhranou  svým  tancem. 
Jako  třešinku  na  narozeninovém  dortu  Vám 
představíme  naši  premiéru  Jazzové  suity 
od Matúše Jakabčice. Více už prozrazovat ne-
budeme. Co by to bylo za narozeninovou par-
ty bez překvapení?!

Zakoupením  vstupenky  podpoříte  na-
točení  audiovizuálního  záznamu  koncertu 
Ha-kapely.  Více  informací  naleznete  na  face-
bookových stránkách Ha-kapely.

Naleštěte si polobotky a přijďte si  s námi 
zatančit, osvěžit svůj hudební sluch a oslavit 
naše jubileum! Těšíme se a nejvíc na Vás!

Foto: Miloš Sysel

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TIŠNOV, příspěvková organizace,
Králova 1742, 666 01 Tišnov

hledá pracovníka/pracovnici pro obsazení pracovní pozice:

Pečovatelka
– zástup za dlouhodobou nemoc

Popis pracovní pozice:
 – pracovník vykonává veškeré úkony pečovatelské služby v domác-
nostech uživatelů pečovatelské služby, zejména v domě s pečova-
telskou službou Králova 

 – po zapracování se předpokládá práce v nepřetržitém provozu, včet-
ně sobot, nedělí, nočních směn

 – platový tarif určen v souladu s nařízením vlády č. 303/2014 Sb., 
v závislosti na vzdělání a praxi

 – nástup možný ihned

Požadavky:
 – vzdělání dle zákona 108/2006 Sb., tj. nejlépe SŠ v oboru sociální 
péče nebo akreditovaný kurz pracovníka v sociálních službách

 – zdravotní způsobilost
 – základní znalost práce s PC
 – ŘP skup. B, aktivní řidič
 – morální bezúhonnost
 – kladný vztah k cílové skupině klientů 
 – zodpovědnost, pečlivost, samostatné myšlení, schopnost komuni-
kace s lidmi

Před uzavřením pracovní smlouvy je nutno absolvovat vstupní zdra-
votní prohlídku u smluvní lékařky CSS,  doložit originál výpisu z evi-
dence  rejstříku  trestů ne  starší  3 měsíce  a  ověřenou kopii  dokladu 
o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Zájemci mohou zaslat strukturovaný životopis
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

OBLASTNÍ CHARITA TIŠNOV vypisuje výběrové řízení na pozici

zdravotní sestra
pro Ošetřovatelskou službu

Nabízíme:
 – pracovní poměr na plný úvazek
 – zajímavou a kreativní práci pod odborným vedením a supervizí
 – možnost seberealizace a dalšího vzdělávání
 – zázemí profesionálního týmu a zavedené organizace

Požadujeme:
 – min. středoškolské zdravotnické vzdělání, specializační studium 
výhodou

 – registraci dle zákona 96/2004 Sb., v oboru všeobecná sestra
 – praxe u lůžka, minimálně 2 roky
 – schopnost komunikace, týmové spolupráce i samostatné práce 
v domácí péči

 – zodpovědnost, spolehlivost a důslednost
 – řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
 – trestní bezúhonnost

Přivítáme:
 – zkušenosti v oblasti psychologie, terapie, sociální práce apod.

Nutnou podmínkou  k  zařazení  do  výběrového  řízení  je  zaslání 
strukturovaného životopisu, motivačního dopisu  (rozsah  max. 
A4) a kopii dokladu o relevantním vzdělání na adresu: Oblastní 
charita  Tišnov,  Ráboňova  116,  666  01  Tišnov,  nebo  na  e-mail: 
tisnov@tisnov.charita.cz.
Vybraní uchazeči budou kontaktováni e-mailem nebo telefonicky, aby 
se dostavili k osobnímu pohovoru.

Uzávěrka přihlášek: 15. května 2015
Nástup: dle dohody
Informace a dotazy: Zuzana Švábová
tel.: 549 410 779, mobil: 736 523 684,
e-mail: dom.pece@tisnov.charita.cz

INZERCE
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jaro v Galerii na schodech
Miroslav Pálka

Galerie Na  schodech  vstoupila  do  pátého 
roku své činnosti. V pojetí regionu Tišnovska, 
které nikde nekončí a nikde nezačíná, uvidíte 
díla  Jiřího Hřebíčka narozeného ve Štěpáno-
vě a fotoskupiny Kontakt z Hodonína.

Jiří Hřebíček vystavuje sérii Křídla do 12. 
května 2015. „Fotografování se pro mě stalo 
návratem  k  tomu,  co  jsem  vždy  chtěl  dělat, 
a prostřednictvím těchto obrazů bych se rád 
podělil  alespoň  o  některé  ze  svých  zážitků.“ 
V sérii velkoplošných fotografií ptáků z Nor-
ska,  Německa,  Jižní  a  Střední  Ameriky  se 
představují  papuchalkové,  racci,  orlové,  te-
rejové, papoušci, velké hejno kolibříků, labuť 
a  zvonek  zelený  z našich  luhů  a hájů. Autor 
výrazně  a  promyšleně  pracuje  s  minimál-
ní hloubkou ostrosti. Na mlžném pozadí vy-
niká  precizně  ostrý  hlavní  motiv  fotografie. 
Dva snímky získaly ocenění v soutěžích, a to 
zvonek  zelený  v  Bystřickém  zrcadlení  2013 
a racek tříprstý v Přírodě Wildlife 2012. Vý-
stava patří ke třem nejlepším v celé pětileté 

historii  galerie.  Práci  Jiřího Hřebíčka  si mů-
žete  prohlédnout  na  www.jirihrebicek.cz, 
ale atmosféru a kvalitu fotografií nejlépe vy-
chutnáte v prostorách výstavy.

Fotoskupina  Kontakt  Hodonín  nastoupí 
ve vyrovnané slavnostní  formaci k vernisáži 
ve středu 13. května v 17 hodin.

Skupina  fotografů  Kontakt  byla  založena 
v roce 1978 a v Československu v té době pa-
třila k nejlepším. Například dva roky po sobě 
se  stala  vítězem  nejznámějšího  mapového 
okruhu Nekázanka.  V  roce  1991  se  skupina 
rozpadla,  jako mnoho dalších.  K  její  obnově 
došlo  až  v  roce  2004.  V  současné  době  má 
pět členů a jejich fotografie můžete pravidel-
ně vídat na výstavách v Hodoníně i okolních 
městech. Získali několik ocenění v domácích, 
ale i v prestižních mezinárodních soutěžích.

Pro výstavu v Galerii Na schodech má sku-
pina  připravenu  sérii  50  fotografií  s  moti-
vy  reportáží,  portréty,  krajiny. Možná přijde 
i kouzelník s aktem.

Často  se  objevuje  „krajinné  vlnobití“,  vi-
nice a  folklorní motivy  i  fotografický humor. 
Folklorní  motivy  stylově  doplní  vystoupení 
cimbálové  muziky  Kyničan  a  víno  nalévané 
rukou  znalců. Na  internetu najdete  fotosku-
pinu  Kontakt  na  http://www.fotoklub.es-
tranky.cz/.

Galerii  Na  schodech  naleznete  na  Bezru-
čově 21, Tišnov. Otevřeno  je  v  běžných pra-
covních hodinách od 8.00 do 17.00.

Její provoz sponzoruje město Tišnov a fir-
ma  Servis  počítačů  PC,  galerie  se  vzájemně 
podporuje s Klubem přátel fotografie Tišnov.

Jan Vaščák

Jaro  je  tady a s ním začíná výstavní  sezó-
na  v  lomnické  synagoze.  Galerie  V-ATELIER     
(www.v-atelier.cz)  již  potřetí  v  řadě  připra-
vila  výstavu  vycházející  z  tematického  zadá-
ní, kterým je Vysočina v obrazech. Veřejnosti 

se představí  celá  řada malířů, kteří ve  svých 
dílech  zachycují  nálady  Vysočiny  v  průběhu 
všech  ročních  období  a  přibližují  nám  všem 
známou krajinu osobitým pohledem.

Balkon v patře synagogy nabídne návštěv-
níkům pozvání do světa plného  fantazie řez-
báře Vlastimila Dvořáka.

Slavnostní  vernisáž  s  kulturním  progra-
mem  se  uskuteční  v  sobotu  2.  května  2015 
ve  14.00  hodin.  Výstava  potrvá  do  31.  květ-
na,  otevřeno  bude  soboty,  neděle  a  svátky 
od 13.00 do 17.00 hodin. Návštěvy mimo tuto 
dobu jsou možné po domluvě na úřadu měs-
tyse Lomnice, telefon 549 450 315.

dárkové poukazy a permanentky
Ondřej Kaláb a tým Kina Svratka

Od  1.  května  Kino  Svratka  zahajuje  prodej  dárkových  poukazů 
(za 130 Kč) a permanentek (za 30 Kč).

Dárkový poukaz do kina má podobu malé knížky, do jejíhož vnitř-
ku lze vepsat přání a můžete tak potěšit své blízké nejen kinem, ale 
i  rýmem. Platí na všechna 2D a 3D představení pro 1 osobu, mimo 
alternativní obsah (opery na plátně, koncerty na plátně, živé přeno-
sy apod.).

Podrobnější informace naleznete na obrázku.

Permanentka  poslouží  každému  věrnému  návštěvníkovi  Svrat-
ky. Díky ní bude mít od nynějška 10. film zdarma, a to i v případech, 
že půjde o 3D představení nebo alternativní obsah.  Stačí postupně 
sbírat razítka do průkazky (platí 1 rok), která se po přeložení vleze 
do každé peněženky.

 Galerie Na schodech 

 Výstava v synagoze 

 Novinky v kině 

Foto: Ladislav Mrkva
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měsTská knihOvna 
noc s andersenem v tišnovské knihovně
Marie Šikolová

Dětské oddělení se tradičně zapojilo do pat-
náctého  ročníku  mezinárodního  projektu 
na podporu dětského  čtenářství Noci  s Ande-
rsenem. O pohádkové dobrodružství byl velký 
zájem a řada dětí se do soutěže aktivně zapoji-
la. Ve velkém počtu zavítaly i na doprovodnou 
akci,  během  které  bylo  vyhlášeno  16  nočních 
spáčů. V podání tišnovské skupiny historického 
šermu se uskutečnilo představení, které připo-
mnělo  první  Andersenovu  pohádku  Křesadlo. 
Vystoupení  probíhalo  v  podvečerních  hodi-
nách v zahradě knihovny a navodilo atmosféru 
pohádkové noci. Účinkující předvedli řadu pů-
sobivých scének, na které děti odpovídaly po-
tleskem. Za ochotu sponzorsky vystoupit patří 
celé  skupině Victorius velké poděkování. Oče-
kávaná  Noc  s  Andersenem  odstartovala  o  tý-
den později v pátek 27. března a na nedočkavé 
čtenáře již čekal dopis od pohádkáře.

„Milé Andersenky a Anderseni, jako dítě jsem 
rád poslouchal tatínkovy pohádky. Kamarádi se 
smáli, že pohádkám moc věřím, a také se smá-
li, že jsem velice chudý. Moc jsem si přál, aby se 
splnila věštba, které věřila moje maminka, a ta 
říkala, že jednou bude na moji počest osvíce-
né celé rodné město Odense. Byl jsem vytrva-
lý a vydal se za svým cílem. Hrál jsem divadlo, 
zpíval, tancoval a psal pohádky. A právě těmi 
jsem později proslavil celou svoji zemi Dánsko. 
Přál bych si, abyste v den mých narozenin byli 
i Vy se mnou šťastní. A když uvěříte tomu, že se 
budou dnes večer na mnohých místech dít po-
divuhodné věci, pak možná přijde překvapení 
i k Vám do tišnovské knihovny. Určitě ale víte, že 
ani v pohádce není nic zadarmo. Jako správný 
hrdina i Vy musíte splnit řadu úkolů, díky nimž 
složíte tajenku, která Vám nakonec odhalí velké 
tajemství.“

Překvapené děti se dychtivě pustily do plně-
ní  úkolů,  aby  získaly  důležité  sdělení.  Velkým 

vzrušením byl poslední úkol, který mohl splnit 
jenom jeden z nich. Odvážný kamarád, který se 
rázem stal  jedničkou večera, sám vyšel do po-
hádkové noci a přinesl poslední vzkaz: „Čekej-
te mezi jedenáctou a dvanáctou hodinou. Nikdy 
nechodím  sám,  jsem  stále  obklopen  přáteli 
a  pohádkovými  bytostmi.  Rád  Vám  odpovím 
na  vše,  co Vás bude  zajímat. Když budete mít 
u  sebe magický  kámen  a  rozsvícené  světýlko, 
najdu Vás velmi rychle. H. A.“ V určenou hodinu 
jsme se zatajeným dechem očekávali návštěvu. 
Zvuky flétny nás vylákaly do noční zahrady, kde 
ze tmy vystoupila postava Andersena, Madlen-
ky, Kašpárka a Malé mořské víly. A jaké překva-
pení nastalo, když vešli do čítárny, aby s námi 
besedovali. Pan Andersen dětem dlouho poví-
dal  a  všichni byli na  závěr odměněni krásnou 
pohádkou. Unavené děti, plné velkých zážitků, 
pak rychle ulehly ke spánku. 

Foto: Marie Šikolová
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Oddělení pro dospělé čtenáře
Databáze Anopress – aktuální, rychlý a pře-
hledný přístup do obsahu českých médií

Je možné, aby měla knihovna k dispozici velkou část časopisů a dal-
ších médií vycházejících v ČR? Ano,  je! Od 20. dubna Vám poskytuje 
zdarma vstup do databáze Anopress,  která obsahuje  spoustu medi-
álních  zdrojů. Uteklo Vám číslo Vašeho oblíbeného  časopisu? Může-
te navštívit tišnovskou knihovnu a dané číslo si prohlédnout v online 
databázi. Poskytujeme přístup do archivu čísel až rok starých. Už Vám 
nic neunikne!

Databáze Anopress  obsahuje  plné  texty  novinových  a  časopisec-
kých článků, doslovné přepisy televizních a rozhlasových relací a zprá-
vy z internetových serverů. Je zde více než 1 500 různých zdrojů. Jaké 
to  jsou, můžete  nahlédnout  zde: http://www.anopress.cz/sledova-
na-media. Věříme, že si jistě vyberete. Proto neváhejte a přijďte si vy-
zkoušet naši novou službu poskytování elektronických zdrojů. 

salonky
Zámek Slavkov – Austerlitz
19. května 2015

Městská  knihovna Tišnov  pořádá  v  rámci  projektu  „Salonky“  ex-
kurzi na zámek Slavkov. 

Rozšířená prohlídka představí návštěvníkům reprezentativní pro-
story Kounicovy rezidence s dobovým mobiliářem, předměty užitého 
umění,  stejně  jako bohatou  freskovou a  štukovou výzdobou. Během 
prohlídky bude k vidění také část obrazové sbírky rodu Kouniců, Sál 
předků  s  portréty  nejvýznamnějších  majitelů  zámku,  Rubensův  sál 
s kopiemi Rubensových velkoplošných pláten, Historický sál, ve kte-
rém  bylo  podepsáno  příměří  po  bitvě  u  Slavkova,  kaple  sv.  Kříže 
a další prostory. V severním křídle prohlídková trasa mapuje kulturu 
bydlení  šlechty od  renesance po 19.  století.  Její  součástí  je např.  re-
nesanční gobelín, tzv. Květinový salonek, empírový „napoleonský“ sa-
lonek, knihovna, zbrojnice s ucelenou sbírkou zbraní a zbroje od 16. 
do 18. století, Sál módy nebo Divadelní sál a další prostory.

V  rámci  exkurze  je  možné  navštívit  také  podzemí  slavkovské-
ho zámku a výstavy „Mnoho tváří krajky“, „Jablko se ne/kouše“ nebo 
„Svět kostiček – výstava z exponátů dětské stavebnice Lego“.
Vstupné na zámek: dospělí 170 Kč / senioři 120 Kč / děti, studenti 
a ZTP 110 Kč
Sraz  v  Tišnově  v  8.15  před  budovou  vlakového  nádraží  (odjezd 
v 8.30). Dopravu si hradí každý sám.
Zájemci  se musí  přihlásit  telefonicky  na  čísle  549  121  001-5  nebo 
osobně v městské knihovně.

beseda
Zimbabwe – velký kamenný dům
Andrea Kaucká a René Bauer
14. května 2015 v 17.00

Zimbabwe – fascinující země, ve které různé kultury zanechaly své 
stopy. Od  Sanů  (Křováků) přes Zulu-Ndebele  a  Šona  až po moderní 
bělošské přistěhovalce. Kamenný dům, jak je jméno této země volně 
překládáno, nenabízí  jen kamenné ruiny usedlostí dávných civilizací 

nebo příjemné safari v některém z národních parků,  ale  také velice 
zachovalé dva až  šest  tisíc  let  staré  jeskynní malby a  zvonící kame-
ny ukryté v hloubi buše nádherné krajiny. Přijďte se seznámit s touto 
zemí, prohlédnout si jeskynní malby a projít se po Velkém Zimbabwe. 
Nebo jen zaskočit vyvenčit krále zvířat...

www.divokaafrika.cz

Rebelové z Kansasu
21. května 2015 v 17.00

Městská knihovna zve všechny zájemce na přednášku Jana Svato-
še a Romi Strakové o novém filmu. Americké  filmaře Martina a Osu 
Johnsonovy znal kdysi celý svět. Jejich filmy, fotografie a knihy obdivo-
valy ikony tehdejšího kulturního života,  jako Charlie Chaplin, Ernest 
Hemingway,  Jack  London  či  britská  královská  rodina. Dnes  je  jejich 
odkaz pozapomenut nejen v rodných Spojených státech, ale také v Af-
rice. Režisér Jan Svatoš a kameramanka Romi Straková představí svůj 
nový filmový projekt, jehož natáčení začalo v americkém Kansasu…

univerzita volného času
Křesťanská apologetika
6. května a 20. května 2015 v 16.45 – přednášky letního semestru UVČ
Komorní tvorba pro smyčcové nástroje 
– výběr symfonických skladeb
11. května 2015 v 17.00 – přednášky letního semestru UVČ
Stromy a keře
13. května 2015 v 16.30 – přednáška letního semestru UVČ proběhne 
v areálu kláštera Porta coeli

Oddělení pro děti a mládež
Přísloví napoví... duben až červen 

V měsících dubnu až  červnu  jsme připravili pro žáky základních 
škol besedu, ve které se zaměříme nejen na povídání a hry s českými 
příslovími. Ta nám popisují životní zkušenosti, jak nám je zaznamena-
la lidová slovesnost. Přicházejí z dob našich babiček a dědečků, proto 
je třeba žákům jejich význam vyložit tak, aby jim porozuměli. Pro děti, 
které si svou životní jistotu teprve hledají, přináší jasné a srozumitel-
né sdělení, které může být příjemným ukazatelem, jenž jim dává pocit 
bezpečí. Navíc hravé a  jednoduché úkoly umožní, aby smysl přísloví 
lépe pochopily.

Ve  druhé  části  besedy  žákům  představíme  nové  a  oblíbené  titu-
ly našich čtenářů. A jako doplněk školního vzdělávání je seznámíme 
s knihami naučné literatury. Věříme, že pestrá knižní nabídka čtenáře 
zaujme a potěší.

Korálková pohádková olympiáda
Zveme žáky ze školních družin na zábavný program, ve kterém ne-

budou chybět soutěže, hry nebo ukázková četba. 
Jednotlivé  disciplíny  prověří,  zda  děti  dobře  znají  pohádky.  Brzy 

se pozná, jak je pro ně snadné doplnit pohádkové dvojice, dát správ-
né  jméno pohádkové krásce, hrdinovi nebo zvířátku  či  složit  správ-
ný název pohádky. Mimo to si vyzkouší svou paměť i postřeh a také 
rychlost při odhalování pohádkových postav. Za správné odpovědi ne-
získávají body, ale korálky.

Staňte se čestnými členy pohádkové říše a přijďte soutěžit.
Termín návštěvy je třeba předem domluvit na tel. 

549 121 003 či e-mailu marie.sikolova@seznam.cz.

 Akce Městské knihovny Tišnov 
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vzpomínky na počátky okupace
Vyprávění pamětníka sepsal Josef Meduna

Tehdy  jsem  chodil  do  septimy  gymnasia 
v Tišnově. Ráno, když jsem se chystal do školy, 
uslyšel  jsem  hluk  letadla.  O  ty  jsem  se  vždyc-
ky zajímal. Šel jsem tedy honem k oknu a viděl 
nad Tišnovem směrem k Brnu nízko letící Jun-
kers 52. Černé kříže na křídlech a na trupu, co 
tady  dělá  německé  vojenské  letadlo?  V  nebla-
hé  předtuše  jsem  pustil  rádio  a  uslyšel  jsem: 
„…  hier  ist  Reichsender  Brünn…“  Zazněly  vý-
zvy v němčině, aby všichni Němci vyšli do ulic 
a přebírali všude vládu. 

Rozčilený jsem odešel do školy a ve třídě už 
bylo  rušno.  Všichni  rozhořčeně  diskutovali,  co 
se  to  děje.  Vyučování  ani  nezačalo.  O  hodinu 
později  přišel  třídní  profesor  Kubáček  a  nesl 
knihu,  zavolal  si  jednoho  ze  studentů  na  stu-
pínek  a  řekl mu,  ať  čte,  a  on  četl:  „Můj  drahý 
český  národ  neskoná  a  všechny  hrůzy  slavně 
překoná.“  Najednou  jsme  uslyšeli  hluk  moto-
rů, nahrnuli se k oknům a viděli jedoucí kolonu 

nákladních aut obsazených německými vojáky. 
Viděli  jsme  jejich přilby a zbraně. Někteří klu-
ci se začali smát, ale to třídního učitele rozčílilo 
a  začal  křičet:  „Co  se  smějete,  copak nechápe-
te tu tragédii?“ Nato si vzal svou knihu, odešel 
a  vyučování  pak  pokračovalo,  jakoby  se  nic 
nedělo. 

Po škole  jsem šel do města, které bylo plné 
německých  vojáků.  Postavili  na  náměstí  kape-
lu a hráli Poem. Můj otec stál v postranní ulici, 
v ruce hůl a na hlavě klobouk, a řekl: „Pěkně to 
hrají, pěkně hrají.“  Já  jsem se díval na náměstí 
a  najednou  jsem  si  všiml,  že  všichni  přítomní 
Židé spěchali pryč. Za chvilku ale odešli i ostatní 
a Němci hráli pustému náměstí. 

Vojáci později obsadili také sokolovnu, tělo-
cvičnu chlapecké školy a další budovy. Tišnov-
ský fotbalový klub AFK Tišnov měl tehdy velmi 
dobré mužstvo a také agilního předsedu Pepka 
Ptáčka. Ten vyjednával s Němci přátelský fotba-
lový  zápas na hřišti  na Ostrovci,  který  se  taky 
odehrál.  Na  německých  hráčích  bylo  vidět,  že 

fotbal moc neumějí. Ale hráli a snažili se, vrha-
li se pod nohy tišnovských fotbalistů, pokoušeli 
se zasáhnout hlavou letící míč. Jeden z nich při 
tom  spadl  na  zem  a  rozplácl  se.  Diváci  se  ne-
smáli, jen se divili té snaze a obětavosti. Za Tiš-
nov tehdy hrál Tonda Vitula, který byl výborný 
a  hrál  takzvané  šlapáky.  Když  chtěl  protihráč 
odkopnout  míč,  šlápl  na  něj  oběma  nohama, 
protihráč  kopl  jako  do  zdi  a  přeletěl  dopředu 
na zem. Tenkrát se to nepískalo. 

V německém týmu však byl jeden vynikající 
hráč na  levé straně obrany. Běhal kolem svých 
spoluhráčů,  gestikuloval,  vytýkal  chyby  a  radil 
jim.  Mezi  diváky  se  říkalo,  že  se  jmenuje Ma-
ryška a že je Vídeňák. Němci nakonec prohráli 
10:0 a němečtí důstojníci  se potom chodili dí-
vat na  fotbalové zápasy. Stáli vždycky po dvou 
v rohu hřiště, u pasu jim visely kordíky a kou-
kali na dobrý tišnovský fotbal. Za několik týdnů 
Němci přesídlili do kasáren v Brně.

První část, pokračování příště

mrtví se ospravedlnit nemohou…
Miloš Sysel 

Před koncem války řekl vedoucí gestapa poli-
tickým vězňům, kteří v lágru ještě dožívali: „Za-
mícháme to v papírech, které po nás zůstanou, že 
se budete zabíjet mezi sebou ještě padesát roků 
po válce.“ (Arnošt Lustig, Esence) 

Paní  hora  je  rozsáhlé  polesí,  které  se  táhne 
od Šerkovic až k Rašovu. V únoru 1945 lesním 
tichem zaznělo několik výstřelů. Ukončily život 
členů rodiny československého legionáře a vlas-
tence Vladimíra Vlčka.

Vladimír  Vlček  se  vrátil  jako  legionář 
po skončení I. světové války z Ruska. Nebyl sám. 
Zpět si do své vlasti přivezl ženu Varvaru a  je-
jich čtyřletou dcerku Věru. Později se jim naro-
dil  syn Miloš  a  dcera  Zdena.  Rodina  přesídlila 
do  Tišnova  ze  Šumperku.  Vladimír  Vlček  jako 
legionář dostal místo školníka na místním gym-
náziu. Vlčkovi zde získali služební byt, který se 
nacházel  v  levé  části  budovy  v  přízemí  s  okny 
do  ulice Na Hrádku.  Po  obsazení  Českosloven-
ska německými  vojsky 15.  března 1939 musel 
Vladimír Vlček místo školníka i byt opustit. Syn 
Miloš ještě v roce 1941 na gymnáziu odmaturo-
val a v  roce 1943, podobně  jako mnoho  jiných 
mladých mužů a žen, nastoupil na nucené prá-
ce do Německa. Z těch však uprchl a skrýval se 
po  svém  útěku  na  různých místech  v  Tišnově. 
Měl velkou snahu zapojit se do ilegálního odbo-
je proti nacistům. Svým známým, u kterých pře-
spával  a  se  kterými  se  stýkal,  svoje  odhodlání 

nijak netajil. Z dnešního pohledu by leckdo ne-
zasvěcený  řekl,  že  to  bylo  neopatrné  a  mohlo 
přivést  nežádoucí  pozornost,  ale  jak  z  dostup-
ných archivních dokumentů vyplývá, celý odboj 
v Tišnově a okolí byl již dávno před Milošovým 
útěkem  z  Německa  zachycen  do  volavčích  sítí 
brněnského gestapa.

Předválečný  redaktor  brněnské  Rovnosti 
František  Cibulka  jednoho  dne  seznamuje  Mi-
loše  Vlčka  s  „opravdovým“  členem  ilegálního 
odboje. Setkávají se v domku Cibulkových. Štíh-
lý vysoký muž černých vlasů, tmavých očí a po-
hledného obličeje  je Otakar Chalupa,  od února 
1943 konfident gestapa. On a jeho nejbližší spo-
lupracovník Viktor Ryšánek, jeden z vůbec nej-
úspěšnějších  konfidentů  gestapa,  pravidelně 
navštěvují Tišnov. V jejich hledáčku jsou jména 
– Alois Wágner, Vladimír  Sedlák, Miroš Habro-
vec, Antonín Parolek, Josef Drábek, Božena Škra-
bálková a další. Vše, co je mezi členy tišnovského 
odboje sděleno, ví  zanedlouho  i gestapo. Miloš 
Vlček  se  stává  nevědomou  volavkou.  Ale  ge-
stapu nejde o „malé ryby“. Někdo z Tišnova má 
spojení na Radu tří generála Luži, což pro nacis-
ty znamená daleko větší nebezpečí. Mají obavu 
z celonárodního povstání při zapojení ozbroje-
ných složek českého četnictva, hasičů, sokolů…

Toto spojení má Miroš Habrovec, který je ale 
natolik  opatrný,  že  o  kontaktu  nemluví  ani  se 
svými druhy, kteří  jsou ve  styku  s  III.  údernou 
rotou ve Skaličce. V  tomto místě je nutné zmínit 
rok 1939 a krátký příběh, který později nepřímo 
ovlivní osud Vlčkových. 

V roce 1939 pracoval v brněnské Zbrojovce 
mladý muž, čerstvý otec rodiny, sokol a vlaste-
nec  Oldřich  Kothbauer  z  Tišnova.  Po  obsazení 
republiky německými vojsky se rozhodl k velmi 
odvážnému činu. Vyváží tajně z továrny po čás-
tech,  doposud  výrobním  číslem  neoznačené 
prototypy  kulometů.  Část  jich  zakopává  na  za-
hradě svého rodinného domku,  část  je  schová-
na u bývalého legionáře Františka Kočky, který 
na  zbraně  zhotovuje  plechové  schránky.  Jeden 
z těchto kulometů je zakopán na Květnici prav-
děpodobně samotným Kothbauerem. Ten je za-
tčen a uvězněn na konci srpna 1939, ale ze zcela 
jiných  důvodů  –  kvůli  podstrčeným  letákům 
na  svém  pracovišti.  O  zcizených  kulometech 

 Výročí 70 let od osvobození Československa 

Zdena Vlčková, foto: archiv rodiny Jurnečkovy
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tehdy gestapo nemělo tušení. 
Na  jaře  1944  při  výletě  po  Květnici  skauti 

Ladislav a  Josef Vetešníkovi spolu s  Jaroslavem 
Fialou náhodou objeví  zakopanou bednu  s ku-
lometem. Donesou ji Antonínu Parolkovi, který 
kulomet prohlédne, nakonzervuje a hodlá scho-
vat na příznivější dobu k povstání.

Prostřednictvím svých volavčích sítí se o ku-
lometu dozví  i Chalupa s Ryšánkem. Na příkaz 
svých nadřízených požádají  o poskytnutí  kulo-
metu pod záminkou, že je určen pro partyzány 
v Beskydech. Kulomet dopravuje do Brna Miloš 
Kučera z Předklášteří a předává ho na zábrdo-
vickém  nádraží  oproti  heslu  „lis  do  zubokolu“ 
neznámému muži. Onen neznámý je Otto Veče-
řa, bohužel také konfident gestapa. 

Podle  prohlídky  zbraně  gestapáci  zjistí,  že 
kulomet  pochází  z  předválečného  vývoje  br-
něnské Zbrojovky. Zpětně přijdou na jméno za-
tčeného  Oldřicha  Kothbauera  z  Tišnova,  který 
je ale v té době již mrtvý. Nález automatických 
rychlopalných zbraní v Tišnově má za následek 
to, že gestapo začne připravovat úder proti tiš-
novskému  odboji.  Jeho  rozhodnutí  urychlí  ješ-
tě jeden fakt. Miloš Vlček jednoho dne zjistí, že 
muž,  představený  mu  v  létě  1944  Františkem 
Cibulkou,  je  ve  skutečnosti  konfident  gestapa 
Otakar  Chalupa.  Jeho  otec  Vladimír  Vlček  do-
stává Chalupovu fotografii od Vladimíra Sedláka 
z Tišnova, podle které nechává  zhotovit  asi 25 
kopií ve fotoateliéru v Novém Městě na Moravě. 
Ty potom rozdává s varováním mezi své známé. 
Pár  fotografií  se bohužel dostane do rukou ge-
stapa v Brně, které se rozhodne jednat. Chalupa 
s Ryšánkem potkávají v Brně Miloše Vlčka, kte-
rého  se  snaží přesvědčit,  že nejsou konfidenty, 
ale  opravdovými  odbojáři.  Pozvou  důvěřivého 
Miloše Vlčka do kavárny v Alfa pasáži,  kde má 
pod hlavičkou firmy Erlan tajnou úřadovnu ge-
stapo.  Miloš  Vlček  je  zatčen.  Když  pochopí,  že 
gestapo  o  všem  ví,  přislíbí mu  spolupráci  pod 
krycím  jménem Karel Mařák.  Ale  sám  vedoucí 
gestapák Anton Mondorf  Vlčkovu  slibu  nevěří, 
a protože v Tišnově chystá velkou zatýkací akci, 
je Miloš držen ve vězení na Kounicových kole-
jích.  Těsně  před  zatýkáním  dostává Miroš  Ha-
brovec důrazné varování o  tom,  že  se kulomet 
dostal do rukou gestapa. Tento vzkaz mu předá-
vá  Jiří Hliněnský. Ale bohužel Habrovec odmít-
ne uvěřit, že Večeřa, kterého jak sám řekl, dobře 
zná  a  důvěřuje  mu,  by  mohl  být  konfidentem 

gestapa. 
Během  zatýkání  5.  října  1944  je  dopadeno     

mnoho lidí, mezi nimi bratři Vetešníkovi, Fran-
tišek Kočka, při pokusu o útěk je zastřelen Miroš 
Habrovec.  Zbylí  členové  odboje  jsou  záměrně 
ponecháni  na  svobodě  a  jejich  činnost  je  dále 
sledována. Jsou pak zatčeni 29. listopadu téhož 
roku při druhé zatýkací vlně.

Pozornost  všech  v  Tišnově  se  upřela  k  Mi-
loši  Vlčkovi,  který  je  označen  za  osobu,  která 
všechno vyzradila. Při výsleších jsou gestapáky 
zatčeným  osobám  předkládány  nebo  záměrně 
nechávány na okraji stolu protokoly, aby do nich 
mohli  vyslýchaní  „nenápadně  nahlédnout“ 
a  přečíst  si,  že  jejich  spoluvězni  již  promluvili. 
A sami pak také mluví…

Miloš Vlček  se  ocitl  ve dvojím ohni  –  odboj 
mu  nevěří  a  na  druhé  straně  jej  gestapo  nutí 
k  činnosti  s  prokazatelnými  výsledky,  čemuž 
se snaží Miloš vyhnout. Pohrůžka, že v případě 
jeho útěku bude zatčena celá jeho rodina, jej do-
nutí na konci roku 1944 k zoufalému činu. V lo-
kalitě  na Vlčí  na  Paní  hoře  buduje  lesní  úkryt. 
Sem  odvádí  své  rodiče  a  svou  mladší  sestru 
Zdenu. Kolem nich se za chvíli utváří další malá 
skupinka  ruských  válečných  uprchlíků.  O  je-
jich úkrytu ví i Hejmalovi ze šerkovické hájenky 
a skupině Miloše Vlčka pomáhají, aniž by věděli, 
o koho jde.

Paní  Hejmalová  se  jednoho  dne  v  Tišno-
vě  doslechne,  že  v  lese  nedaleko  jejich  hájen-
ky  se  skrývá  rodina Miloše Vlčka,  který má  již 
tou  dobou  v  Tišnově  nálepku  zrádce.  Ale  není 
si  jista,  zda  se  jedná  o  stejnou  skupinu.  Josef 
Drábek  a  Božena  Škrabálková  seženou  fotku 
Miloše  Vlčka,  kterou  při  návštěvě  pracovního 
úřadu ukážou dceři manželů Hejmalových, teh-
dy  devatenáctileté  Věře.  Ta  na  fotografii  bez-
pečně poznává stejného muže, který se zdržuje 
s početnější skupinou lidí u nich v polesí – Mi-
loše  Vlčka.  Tou  dobou  přicházejí  do  lesů  Paní 
hory dva muži – ruský partyzán Jakov Kolomi-
jec z partyzánské skupiny Jermak a Josef Henek, 
podivná postava spíše kriminálního ražení, číš-
ník  a  karbaník,  který uprchl  při  cestě do Brna 
k výslechu na kriminální policii a někde po svém 
útěku se spojil s Kolomijcem.

Jsou  to  možná  právě  oni,  kdo  po  obdr-
žení  informace,  že  se  v  lese  na  Paní  hoře 
skrývá Miloš Vlček s rodinou, rozhodnou o po-
pravě Vlčkových. Přímo u bunkru zastřelí rodiče, 

osmnáctiletou Zdenu odvedou dolů k šerkovic-
ké hájovně rodiny Hejmalů, kde mezitím dojde 
k  náhodnému  setkání  zástupců  Jermaku  a  III. 
úderné roty ze Skaličky. Obě skupiny se domlu-
ví za týden na další schůzce. Jako důkaz budoucí 
spolupráce a spolehlivosti jsou členové III. úder-
né roty vyzváni k zastřelení Zdeny Vlčkové.  Je-
den  z  nich,  Alois  Unčovský,  odmítne.  Úkolu  se 
ujme  Milan  Genserek.  Mladičkou  Zdenu  střelí 
zezadu dvakrát do hlavy. Ale ani po hodině Zde-
na ještě není mrtvá. Ještě slyšitelně sténající dív-
ku v lese poblíž hájenky rychle zahrabávají... 

Miloš Vlček je zastřelen jinou skupinou par-
tyzánů u Dědkova poblíž Velkého Meziříčí.

Gestapo  pátrá  po  Miloši  Vlčkovi,  ale  když 
přijde do jeho bydliště, nikoho z rodiny zde ne-
najde. Proto  jeho členové zatýkají nejstarší Mi-
lošovu  sestru Věru,  tehdy provdanou  za  Josefa 
Jurnečku, kterého zatknou také. Z vězení je Věra 
Jurnečková po krutých výsleších propuštěna až 
po několika  týdnech. V  té době  jsou  její  rodiče 
a všichni sourozenci  již mrtví. Po válce se sna-
ží  Josef Jurnečka očistit  jméno rodiny své ženy. 
Marně.

Zvláště ti, kteří se po válce vrátili z koncent-
račních táborů domů, byli skálopevně přesvěd-
čeni,  že  je  udal  Miloš  Vlček.  Někteří  dokonce 
za  zrádcovskou označovali  celou Vlčkovu  rodi-
nu. Vznikly nezničitelné legendy o zradě, ve kte-
rých jak mouchy v pavučinách zůstala řada lidí 
uvězněna navždy.

Gestapu se podařilo vnést nedůvěru a pode-
zírání mezi  český národ, ušetřeni nezůstali  ani 
mnozí lidé v Tišnově. 

Odmítli pochybovat o vině Miloše Vlčka, pro 
další bylo pohodlné všechnu vinu svalit na Vlč-
kovu  mrtvou  rodinu,  protože  mrtví  již  nikdy 
nepromluví...

 Výročí 70 let od osvobození Československa 
Třetí světovou? ne! Člověk se nezrodil pro válku
Jana Vrzalová, tisková mluvčí 
Českého svazu bojovníků za svobodu

Drobný mužíček s pilou v ruce rozřezává hla-
veň děla na kusy, které se, položeny na zem, 
stávají záhonky plnými pestrobarevných 

květin. Bylo by krásné, kdyby se lidstvo zařídi-
lo po vzoru českého malíře, grafika, ilustráto-
ra a kreslíře humoru Stanislava Holého a jeho 
pana Pipa a se zbraněmi naložilo podobně. 
Žel, zůstává jen u přání.

Když  v  roce  1918  skončila  první  světo-
vá  válka,  lidstvo  si  oddechlo  v  přesvědčení, 

že  do  stejné  katastrofy  se  už  nikdy  znovu  ne-
vrhne.  Logická  víra.  Vždyť  strašlivá  zkušenost 
musela zákonitě poučit i varovat. Nepoučila. Ne-
varovala. O dvě desítky let později vypukl druhý 
a mnohem horší světový konflikt.

Je tomu už sedmdesát let, co utichly zbraně, 
a  běs  druhé  světové  války  přestal  lidi  strašit. 

Svatební fotografie Varvary a Vladimíra 
Vlčkových, foto: archiv rodiny Jurnečkovy
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Jenomže,  jak  jsme  toho  dnes  a  denně  svědky 
díky  zpravodajství  sdělovacích  prostředků,  ani 
ten lidstvo, zdá se, nepoučil. Ozbrojené konflikty 
v různých částech světa zuří tu s větší, tu s menší 
intenzitou.

Nedávno  mi  jeden  válečný  veterán  vyprá-
věl  drsný  vtip.  Rádio  Jerevan  dostalo  otázku, 
zda bude  třetí  světová  válka.  Po  chvíli  ticha  se 
ozvalo:  „Po  debatě  s  odborníky můžeme  s  jis-
totou  říci,  že  nebude.  Nicméně  boj  za mír  do-
sáhne  takových  rozměrů,  že  nezůstane  kámen 
na kameni!“

Myslím,  že  „slovutné“  rádio  tragiku  součas-
nosti  vyjádřilo  zcela  jasně.  Z hlasu  starého vo-
jáka znělo zoufalství i hořkost. Není se co divit. 
Podobně  jako  on  a  spousta  dalších  lidí  mám 
v  poslední  době  neodbytný  dojem,  že  politici 
rozhodující o této planetě, o naší zemi mají ten-
denci spíše řinčet zbraněmi než raději do úmo-
ru jednat a jednat. Na straně druhé, jak ukázaly 
události  na Ukrajině,  konferenční  stoly  a  papí-
rové  desky  jsou  prachbídnými  zárukami míru, 
chybí-li  skutečná  vůle  konflikty  vyřešit  pokoj-
nou cestou. 

Nemohu  se  zbavit  pocitu,  že  řada mocných 
vůbec  nedomýšlí  své  výroky,  odsudky,  závěry, 
které činí. Kormidlo událostí  stáčí do pohříchu 
nebezpečných vod, aniž by si uvědomovala do-
pad vlastních činů i slov. A co víc, že snad vůbec 
za své jednání necítí odpovědnost. 

„Pro naši budoucnost je životně důležité, aby-
chom porozuměli limitům použití vojenské síly, 
a k tomu lze dojít pouze pečlivými historickými 
analýzami,“ zdůrazňuje Charles Townshend, edi-
tor obsáhlé publikace Historie moderní války.

Na to se, bohužel, zapomíná. A nejen to. Zdá 
se, že pro samotná lidská práva, jimiž se tak rády 
ohánějí,  přestaly  být  i  vlády  evropských  zemí 
suverénními a podléhají tlaku zvenčí. Nijak ne-
bojují  proti  překrucování  historických  faktů 
a razantněji se nestavějí proti šíření neofašismu, 
neonacismu,  extremismu  ve  všech  formách... 

A už vůbec se nezabývají jejich příčinami. Hlav-
ním strašákem a nepřítelem se stalo Rusko, což 
je pro Evropu kontraproduktivní.  

Adam Roberts, což  je Montague Buton, pro-
fesor mezinárodních vztahů na univerzitě v Ox-
fordu, si položil otázku, jak válce zabránit, jak jí 
čelit  nebo  přinejmenším  jak  ji  omezit?  Věnuje 
se  právním  aspektům ohraničení  jejího  vedení 
a  otázkám kolektivní  bezpečnosti.  V  té  souvis-
losti připomíná, že systém OSN, založený v roce 
1945  přijetím  Charty  Společnosti  národů,  měl 
odstranit  příčiny  války  podporováním  sociál-
ního  pokroku  a  lidských  práv,  rozšířením  sítě 
a  dosahu  funkčních  mezinárodních  organizací 
a posílením dohod o mírovém urovnání  svárů. 
V mnoha koutech světa jsme však svědky spíše 
opaku, což i on sám rovněž konstatuje. Upozor-
ňuje, že „OSN nedosáhla ničeho, co by připomí-
nalo  všeobecný  systém  kolektivní  bezpečnosti, 
ale představuje fórum pro koordinaci reakcí ale-
spoň na některé problémy a proklamuje důleži-
té  symbolické  uznání  myšlenky  rovnosti  států 
a národů. Jestliže se této organizaci nepodařilo 
odstranit  války,  je  alespoň  občas  chápána  jako 
stále mohutnější  překážka  proti  užití  síly,  a  to 
dokonce i některými válčícími stranami“.

Pozoruhodné je, že již vojenští myslitelé kon-
ce  devatenáctého  století  na  budoucnost  nahlí-
želi se směsí obavy a jisté euforie. Bestsellerem 
nejen  v Německu,  ale  také  v  zahraničí  se  stala 
kniha Das Volk  in Waffen, majora německé ar-
mády Colmara von der Goltze, jež poprvé vyšla 
v roce 1883. Obsahuje až nebývale jasnozřivou 
pasáž: „… nástup budoucí války je vyhlížen s úz-
kostlivým  očekáváním.  Podle  všeho  má  každý 
za to, že bude vedena s takovou destruktivní si-
lou, že něco takového dosud nikdo nespatřil. Pro 
boj na život a na smrt bude shromážděna veš-
kerá morální energie a veškerá suma inteligence 
obsažená v národech, bude zapojena za účelem 
jejich vzájemného zničení.“

Násilné  střety  jsou  staré  jako  lidstvo. 

Jenomže společnost zaznamenala zejména v po-
sledním století obrovský rozvoj,  což se zákoni-
tě muselo projevit i na těchto srážkách. Moderní 
válka už zahrnuje nejen nové vojenské technolo-
gie a techniky, ale také další aspekty jako třeba 
sociální  sítě,  kde mezi  znesvářenými  stranami 
rovněž zuří s úděsnou silou. O vlivu sdělovacích 
prostředků nemluvě.

Před  časem historik  a  ředitel  Ústavu  světo-
vých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
Martin Kovář na konferenci Bezpečnost budouc-
nosti, která se konala v PS Parlamentu ČR, varo-
val před falešným pocitem bezpečí. Nejen naše 
dějiny ukazují,  že  se  společnost nezřídka mýli-
la, když se domnívala, že žije v poklidném světě. 
Vystřízlivění bylo kruté nejen svou rychlostí. 

Žijeme  vůbec  v  bezpečném  světě?  Nikoliv. 
Teroristické  útoky  v  Paříži,  v  Kodani,  konflikt 
na  Ukrajině  atd.  dokazují,  že  pocit  bezpečí  je 
pouhou iluzí. Ostatně na uvedené konferenci to 
potvrdil šéf Ředitelství speciálních sil minister-
stva obrany Karel Řehka prohlášením, že „svým 
způsobem jsme už ve válce, ale neuvědomujeme 
si to, nebo si to nejsme schopni připustit“.

Pochopí  konečně  politici,  že  jsou-li  u  moci, 
nesou  plnou  odpovědnost  za  své  konání?!  Je 
na čase, aby začali události a konkrétní jevy po-
jmenovávat  přesnými  výrazy,  aby  poukazovali 
na věci, které společnosti i lidstvu škodí, přesto-
že ta si na ně již zvykla a zdají se jí samozřejmé. 
Je na čase, aby evropští politici včetně českých 
v  sobě  našli  politickou  odvahu  jednat  tak,  aby 
zabránili  jakémukoliv,  i  sebemenšímu  ozbroje-
nému střetu.

 „Bude patrně čím dál tím obtížnější udržo-
vat pečlivě budovanou tradici vojenského pro-
fesionalismu, jež byla tak klíčová pro tvorbu 
podoby moderní války. Jestli má dojít k ‚válce 
teroru‘, mohla by být daleko totálnější než kte-
rákoliv jiná válka minulosti.“ 

Charles  Townshend,  editor  knihy  Historie 
moderní války

koniklec velkokvětý
Bohumil Kabeš

Koniklec je jednou z prvních, svým fialovým 
květem  velmi  nápadných  kvetoucích  rostlin. 
Bývá  proto  často  označován  poslem  jara,  po-
dobně jako prvosenka nebo bledule.

Koniklec velkokvětý patří na seznam přísně 
chráněných druhů rostlin. Je chráněný ve všech 
svých podzemních i nadzemních částech a také 
ve  všech  vývojových  stadiích.  V  ohrožení  je 
také celý biotop této vzácné rostliny.

Koniklece jsem fotografoval na Malhostovic-
ké pecce, (nadmořská výška 332 m) a na Drá-
sovském  kopečku.  Jsou  to  významné  lokality 
teplomilné  vegetace  i  teplomilných  živočichů 

skalní  stepi  na  vápencovém  podloží,  a  proto 
byla v roce 1980 obě místa vyhlášena přírod-
ní  památkou.  Kromě  koniklece  velkokvětého 
se  zde  vyskytují  i  jiné  ohrožené  druhy  teplo-
milné  květeny,  jako  jsou  lomikámen  trojprstý, 
tařinka  horská,  ostřice  nízká,  mochna  píseč-
ná a další. Žijí zde i významné druhy teplomil-
ných živočichů, např. kudlanka nábožná, různé 
druhy brouků a motýlů, ještěrka obecná, z ptá-
ků stojí za zmínku hnízdící ťuhýk obecný nebo 
bramborníček černohlavý.

Z  Tišnova  není  tato  lokalita  daleko,  a  tak 
může  být  cílem  některé  sobotní  nebo  neděl-
ní  rodinné  vycházky.  Ale  pozor!  Kopečky  jsou 
přírodní  památkou,  a  proto  v  tomto  prostoru 

musíme dodržovat všechny zásady ochrany pří-
rody a životního prostředí. Tak hezké zážitky!

Květy koniklece velkokvětého mají působivé 
fialové zbarvení, foto: B. Kabeš
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elektronické mapování královy jeskyně
Pavel Vašík

Způsob mapování  jeskyně, který  jsme pro-
váděli  za  mého  mládí,  se  oproti  současnosti 
již značně odlišuje. Dříve byly hlavními měřič-
skými  pomůckami  kompas,  sklonoměr,  pás-
mo  a  tužka.  Pokud  chtěl  člověk  podat  nějaký 
rozumný  pracovní  výkon,  potřeboval  k  sobě 
minimálně dva pomocníky, kteří podrželi pro-
vázek  pro  zavěšení  důlního  kompasu  a  sklo-
noměru.  Ideální  byl  ještě  jeden  člověk,  pro 
měření  bočních  vzdáleností,  potřebných  pro 
zakreslování půdorysu a výšek pro  řez. Orga-
nizátor mapování pak zapisoval všechny míry 
a prováděl dílčí nákresy pro mapu. Doma jsme 
potom každý polygonový záměr pomocí trigo-
nometrických  funkcí  přepočítali,  aby  půdorys 
odpovídal  skutečnosti,  a  vše  se  zakreslovalo 
do jedné mapy. Tato práce je nezáživná, časově 
náročná a v naší skupině ji ovládá jen několik 
členů.

Pokud  chceme  někde  zahájit  prolongač-
ní  práce,  potřebujeme  přesně  vědět,  kde  se 
dané  místo  nachází,  a  to  nejen  půdorysně, 

ale  také  v  jaké  úrovni.  Z  praxe  už  víme,  že 
je  to  nezbytné.  V  minulosti  se  nám  stalo,  že 
jsme  se  prokopali  do  již  známé  chodby  nebo 
zbytečně  pracovali  těsně  pod  povrchem.                                                         
V  roce  2008  jsme  využili  kolegů  jeskyňá-
řů  z  Moravského  krasu,  kteří  pomocí  majáku 
v podzemí lokalizovali na povrchu pro nás dů-
ležitá  místa.  Takto  byla  zaměřena  křižovatka 
nové  cesty do Tišnovského dómu, Dobišarovy 
chodby a  rovněž místo, kde se nachází Neděl-
ní dóm. V současné době se však potřebujeme 
lépe zorientovat v horních patrech na západní 
straně jeskyně, ve výšce asi 30 až 50 metrů nad 
dnem Tišnovského dómu, v nejméně probáda-
ném Labyrintu, který dosud nebyl zmapován.

Od  konce  loňského  roku  naše  jeskyňářská 
organizace, jako jedna z mála, vlastní švýcarský 
přístroj  Leica  Disto  X310  upravený  takovým 
způsobem, aby byl vhodný i pro mapování pod-
zemí. Prodávaná verze umí měřit délky a sklon. 
Vítek Kulhánek a Jan Vašík ve spolupráci s od-
borníky  toto  zařízení  přepracovali,  dopl-
nili  modulem  s  elektronickým  kompasem, 
který umí ještě další potřebné úkony, a zařízení 

nakalibrovali. Polygonový tah se tímto přístro-
jem  tvoří  jednoduše  tak,  že  laserovým  paprs-
kem namíříte  na  zvolený  bod,  odkud  se  bude 
pokračovat  s měřením.  Chytrý  program  zprů-
měruje  tři měření, umí barevně rozlišit hlavní 
cestu od bočních záměrů a do půdorysu samo-
zřejmě vnese již přepočítané délky podle sklo-
nu. Měřič s sebou současně nese např. PDA se 
zapnutým Bluetooth přenosem,  takže probíhá 
bezdrátová  komunikace  a  veškeré  naměřené 
údaje se do aplikace Pocket Topo ihned ukláda-
jí a také se tam mohou kdykoliv překontrolovat. 
Při  postupu  se  dají měřit  i  rozměry profilů  či 
komínů, odboček a také zakreslovat stěny. Vše 
se pak stáhne do počítače, kde se nám zobrazí 
polygonový tah včetně všeho, co jsme dokresli-
li. Vlastní přístroj je velikosti turistické GPS a je 
snadno  ovladatelný  jednou  rukou.  Časová  ná-
ročnost oproti staré metodě je mnohonásobně 
nižší. Jedná se o neuvěřitelný pokrok v metodě 
mapování. Tento náš nový pomocník v ceně jen 
desítek tisíc určitě přispěje k dokončení přes-
né mapy Královy jeskyně a k dokonalé orienta-
ci v podzemním terénu kopce Květnice.

kosí král
Josef Permedla

Černobílý kos je raritou, která se může vy-
skytnout i u Vás. V Přerově ornitologové ob-
jevili kosa černého, který se lišil od ostatních 
kosů svým výrazným černobílým zbarvením. 

Jde  o  barevnou  anomálii,  odborně  nazva-
nou  leucismus,  tedy  o  poruchu  distribuce 
melaninu. 

Na ulici Svatopluka Čecha v Tišnově na za-
hradách  žije  pan  král  kosů  s  hermelínem 
a tam ho také můžete spatřit. Uveďme si jen 

pár řádků o jednom z nejznámějších u nás ži-
jících ptáků. Tento krásný elegantní živočich 
se vyskytuje v celé Evropě. Miluje vlhké lesy 
s hustým porostem. Usídlil se však i v zahra-
dách  a  odtud  je  každým  rokem  na  jaře  sly-
šet jeho zpěv. Samičky bývají hnědší s šedým 

mateří kašička – dlouhověkost a plodnost včelí matky
Josef Permedla 

Mateří  kašička  je  čistý  včelí  produkt  hlta-
nové  žlázy  dělnic,  které  se  živí  pylem.  Včely  ji 
využívají  ke  krmení  larev  dělnic  během  jejich 
prvních  dnů  života,  budoucích  matek  a  také 
trubců v době hojnosti. Tvoří  ji mladušky, kte-
ré jsou 6 až 12 dnů staré. U zimní generace včel 
začíná  žláza  fungovat  až  na  jaře  následujícího 
roku. Mladušky touto kašičkou krmí  jedno– až 
třídenní  larvičky.  Larvy,  z  nichž  se mají  vylíh-
nout matky, jsou krmeny po celou dobu vývoje, 
ale i po vylíhnutí. Zatímco dělnice žijí v období 
snůšky 4 až 5 týdnů, zimní generace včel je lépe 
krmena a dožívá se 6–7 měsíců, matka žije 3–4 
roky. Přitom byly larvy stejné. Rozdíl způsobilo 
podávání mateří kašičky dělnicím nebo matce, 
která v období vrcholu (v květnu) klade 1 500 
až  2  000  vajíček  denně,  to  je  dvojnásobek  její 
váhy.  Přitom  je  její  dlouhověkost  v  říši  hmyzu 
nevídaná. 

Kašička  má  nejhodnotnější  složení.  Včely 
medonosné (Apis melifera) vytvářejí dvě kasty 
samičího  pohlaví  neplodné  dělnice  a  plodnou 

matku. Její larva se líhne ze stejného oplozené-
ho vajíčka jako dělnice, ale dostává větší porce 
mateří  kašičky,  díky  kterým  se  jí  vyvinou  po-
hlavní orgány.

Mateří kašička je smetanově žlutá, má typic-
kou  vůni  a  štiplavou  chuť.  Je  velmi  nestabilní, 
proto je nutno ji po odebrání z matečníků rych-
le  zakonzervovat.  Kašička  se  vmíchá do medu 
(maximálně  tři  váhová  procenta  hmotnos-
ti  medu).  Med  je  lepší  použít  pastový,  aby  se 
kašička  rovnoměrně  rozptýlila  a  nevyplavala 
na hladinu. Nejlepší je čerstvá přímo z mateční-
ku. Na rozdíl od medu nevydrží příliš dlouho při 
běžné teplotě. V chladničce při max. 5 °C ji  lze 
v uzavřené nádobě uchovávat až půl roku. Dlou-
hodobé  skladování  je  možné  pouze  v  sušené 
či zmražené  formě.  Sušení probíhá při  teplo-
tě -30 °C, dodávaná je ve skleněných ampulích. 
Jedná se o lyofilizaci mateří kašičky.

Mateří  kašička  je  jednou  z  biologicky  nej-
účinnějších  přírodních  látek.  Svědčí  o  tom 
kromě  jiného  i  skutečnost,  že  právě  ona  roz-
hoduje o  tom,  jak dlouho bude která včela žít. 
V  případě  lidského  organismu  má  především 

antibakteriální,  antimykotický  a  protizánět-
livý  účinek,  zvyšuje  imunitu,  podporuje  růst, 
krvetvorbu,  zvyšuje  koncentraci  hemoglobinu 
a  krevního  železa.  Kašička  by  neměla  být  po-
dávána  nemocným,  u  nichž  byl  zjištěn  nádor 
prsu,  dělohy  nebo  vaječníků. Není  vhodná  ani 
pro těhotné ženy. Doporučuji její užívání po do-
hodě s lékařem. Jinak je rovněž hojně využívá-
na při výrobě kosmetických přípravků. Jedná se 
však o novodobější produkt, který se obtížněji 
získává.

Série otevřených matečníků,
foto: Josef Permedla
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jak jsme otevřeli pstruhovou sezonu 2015 v Tišnově
Dagmar Rudolfová

V pátek 17. dubna 2015 v 17.00 jsme, v čele 
s místostarostou Ing. Karlem Součkem, otevře-
li pstruhovou sezonu v povodí městské kašny 
v Tišnově. Asi si říkáte, že jste si špatně přečetli 
předchozí větu, ale ne, vidíte dobře. 

Pan  místostarosta  Souček  dostal  výborný 
nápad,  jak udělat radost nejen dětem. V pátek 
ráno vypustil do městské kašny, ve které zatím 
byla jen čistá voda bez chemie, na padesát pa-
rádních pstruhů duhových. Pro rybáře byly při-
praveny pruty, návnady i podběráky a v 17.00 
hodin to všechno vypuklo. Malé i větší děti, ro-
diče  i  ostatní  dospělí  se  seběhli  kolem  kašny 
a všechny zachvátila  lovecká vášeň.  S každým 

vyloveným pstruhem napětí stoupalo a všichni 
zvyšovali svoje úsilí. Záhy se prutů chytili tatín-
ci a nehodlali opustit loviště, dokud z vody ne-
vytáhli ,,večeři“ pro rodinu. Malé děti tento čas 
mohly trávit vybarvováním obrázků, vyplňová-
ním  kvízu  nebo  čtením  zajímavostí  o  rybách, 
které měly k dispozici. Protože páteční počasí 
neudrželo ráz předchozích dnů a bylo poměrně 
chladno, všichni ocenili  teplý čaj nebo ovocný 
punč, který je zahřál po těle. 

Sama jsem se se svými nulovými rybářský-
mi  zkušenostmi  do  chytání  nepouštěla,  přes-
to jsme si s dcerou odnesly krásného pstruha, 
kterého  nám  zkušení  rybáři  vylovili.  A  věřte 
mi,  pstruh  na  másle  k  sobotnímu  obědu  byl 
výtečný.

Soudě dle  rozzářených dětských očí a zřej-
mé lovecké vášni tatínků se domnívám, že jsme 
tímto založili novou tradici v Tišnově. 

Zveme  Vás  tedy  na  příští  ročník  otevře-
ní  pstruhové  sezony  v  povodí  městské  kašny 
v Tišnově. Petrův zdar!

futsalový galakoncert květnice vs. havlíčkův brod 10:5
Jaromír Pacek

Nevídaná bitva se odehrála první dubnovou 
večerní  sobotu v  tišnovské  sportovní hale. Byl 
to  poslední mistrovský  zápas  kolektivu Marti-
na Chlupa ve  futsalové divizi E. Dále se  jedna-
lo o přímý souboj o konečnou bronzovou příčku 
mezi Tišnovem a Havlíčkovým Brodem. Branek 
jako máku, úžasná bojovnost, to vše mělo náboj 
až do konce utkání.

Dalším  zajímavým  postřehem  byla  skuteč-
nost, že se jednalo o vůbec první výhru Květni-
ce  na  domácí  půdě  v  druhé  polovině  soutěže. 
Body se vozily z venku, domácí palubovka byla 
jak zakletá. O to větší je proto radost z konečné-
ho výsledku právě na Bílou velikonoční sobotu. 
Příjemně hlučná divácká kulisa za asistence Tiš-
novské televize hnala borce obou celků do útoku 
a těch 15 branek je toho důkazem. Došlo i k sou-
boji  dvou  nejlepších  kanonýrů  z  první  desítky 

divizního žebříčku. Třetí v pořadí, hostující Da-
vid  Klusák,  zatížil  naše  konto  třemi  brankami, 
domácí Martin Chlup, v celkovém pořadí sedmý, 
se trefil čtyřikrát. Střelci našich dalších branek – 
Janás Martin, Kříž Aleš, Panovský Lukáš, Dvořák 
Viktor, Kučera Patrik a Brodecký Marek.

Závěrečná děkovačka udělala tečku za vyda-
řeným  ročníkem 2014/15. Tento poslední  zá-
pas byl se vším všudy opravdovým futsalovým 
galakoncertem v Tišnově.

kopaná Čebín vs. Tišnov 1:3 – správná trefa
Jaromír Pacek

Vedení  JMKFS  ve  svých  zprávách  dává  pro 
každé  kolo  krajských  soutěží  dospělých  malé 
upozornění, který souboj by měl být pro diváky 
atraktivní.  V  potaz  se  bere  postavení  v  tabul-
ce  či derby sousedů v příslušné  lokalitě. Mezi 
pět  vytipovaných  lokalit  v  našem kraji moud-
ří činovníci krajského svazu doporučili i zápas 
Čebín–Tišnov,  hraný  12.  dubna  2015.  Chybu 
neudělali,  střetli  se  sousedé nejen v  tabulce  I. 
B  třídy, ale  i nejbližší  celky na železniční  trati 
Čebín–Tišnov.  

Atraktivitu  zápasu  podtrhovaly  především 
nové  posily  AFK  Tišnov.  Čebín  tak  přivítal 

exligového  Petra  Čoupka,  o  start  v  nejvyšší 
soutěži  stále  usilujícího Mohameda  Traorého, 
rodáka  z  Guineje,  dále  Ladislava  Hansla  z  di-
vizního  Blanska  a  Jakuba  Krejčíře  z  junior-
ky Zbrojovky Brno. Na postu trenéra hostů se 
zase  představil  bývalý  člen mistrovského  cel-
ku  Zbrojovky  z  roku  1978  Jiří  Hajský.  Nebylo 
se proto čemu divit, že mimořádná divácká ná-
vštěva vytvořila nový rekord v Čebíně. Samot-
ný zápas přinesl urputný boj, v hledišti potom 
nervy drásající, strhující zážitky. Vedení se ujal 
v  33.  minutě  Čebín  brankou  Michala  Sokola, 
těsně  před  poločasem  vyrovnal  tišnovský  Lu-
káš  Panovský.  Druhý  poločas  byl  už  branko-
vě  přijatelnější  pro  Tišnov.  Mohamed  Traoré 

svým  osobitým  stylem  –  průnikem  po  pravé 
straně – překonal v 52. minutě domácího bran-
káře. V 58. střelu Jiřího Zemana brankář Čebína 
pouze vyrazil  a pohotovou dorážkou byla  tře-
tí  branka  Tišnova  z  kopačky  Jakuba  Krejčíře. 
Snaha  domácích  o  zkorigování  stavu  nevyšla, 
domácí  trenér  Jiří  Pavlíček  v  souboji  s  trené-
rem  Tišnova  Jiřím  Hajským  vyšel  i  tentokrát 
naprázdno. Příjemné počasí, nádherné zázemí 
fotbalového stánku FC Čebín, rytířské souboje 
na hřišti – to všechno muselo uspokojit obrov-
ský počet fanoušků 12. dubna 2015 v Čebíně.

Není už co dodat, jen závěrečné konstatová-
ní, že doporučení k návštěvě zápasu Čebín–Tiš-
nov ze strany JMKFS byla správná trefa.

zobákem,  samečci  jsou  černí  a  zobák  mají 
oranžový. Kos  je  známý  skákavým pohybem 
po zemi, kde hledá potravu, především žížaly. 
Živí se hmyzem a také různými plody. U nás 
přebývají jedinci, kteří zůstávají na zimu, ale 
najdou  se  i  tací,  kteří  odlétají  do  jižní  a  zá-
padní  Evropy  či  do  severní  Afriky.  Staví  si 
hnízdo v houštinách, keřích a výklencích zdí 
nízko nad zemí. Oba rodiče se o svá mláďata 

dobře starají, nejen co se potravy týče, a oba 
střeží své hnízdo před vetřelci. 

Až pana krále v této městské části Tišno-
va  spatříte,  popřejte  jemu  i  jeho potomkům 
–  princátkům,  aby  vypadala  stejně  zajímavě 
jako jejich otec.

Foto: Veronika Součková

Kos, foto: Josef Permedla
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velký úspěch mladých tišnovských basketbalistek
Vladimíra Knoflíčková

2. až 5. dubna 2015
Easter Tournament Ostrava – je-

den z největších mládežnických turnajů 
v basketbalu v ČR – 148 družstev ze 14 
států – 1. místo v kategorii U15 děvčat 
– SKB Tišnov, 3. místo v kategorii U12 – 
SKB Tišnov.

Starší žákyně U15
Ve  čtvrtek  ráno  při  odjezdu  zazněla  věta: 

„Jedeme  ten  turnaj  vyhrát.“  O  čtyři  dny  poz-
ději,  v  neděli  po  vítězném  utkání  s  maďar-
ským  Györem,  se  to  stává  skutečností.  Bez 
jediné prohry, kdy starší žákyně postupně po-
razily Rožnov p. Radhoštěm,  slovenská druž-
stva Žiliny a Ružomberoka, v zápase o postup 
do finále pak slovinskou Lublaň. Zcela nečeka-
ně  tak postoupily do  souboje o 1. místo,  kde 
od  začátku  své  soupeřky  přehrávaly.  Kromě 
stavu 2:3 celý zápas vedly  i víc než desetibo-
dovým rozdílem. V závěru za mohutného po-
vzbuzování  všech  tišnovských  zúčastněných 
si již vítězství vzít nenechaly. V turnaji tak jen 
navázaly na skvělé výsledky z  letošní sezóny, 
kdy  ze 44  soutěžních utkání dokázaly vyhrát 
43krát.  Po  vítězství  v  přeboru  JM  kraje  nyní 
bojují i o vítězství na severní Moravě a 16.–17. 
května odehrají kvalifikaci o postup do doros-
tenecké ligy U17.

Finále:
SKB Tišnov – CMB Györ

49:39
Mladší žákyně U12

Starší děvčata dokázala Lublaň porazit, bo-
hužel  mladším  se  to  nepovedlo,  a  tak  po  je-
diné  porážce  ve  skupině  hrála  zápas  o  třetí 
místo.  Po  estonském Kallevu,  slovinském  Za-
savje a domácím SBŠ Ostrava porazily mladší 
žákyně Ústí nad Orlicí a jen podtrhly úspěšné 
výsledky Tišnova na  turnaji. Především si za-
slouží  pochvalu  za  velkou  bojovnost,  kdy  se 
ani za nepříznivého stavu nevzdávaly. V zápa-
se  s  Ostravou  prohrávaly  již  o  dvanáct  bodů, 
a přesto se na konci utkání tělocvičnou ozýval 
náš pokřik na oslavu vítězství.

O 3. místo:
SKB Tišnov – BK Ústí n. Orlicí

37:29
Celý turnaj z pozice trenérek úspěšně odří-

dili Vlaďka Knoflíčková, Beata Adamcová spo-
lu  s  Martinem  Volenou.  Zásluhu  na  úspěchu 
má i tentokrát odpočívající trenérka U12 Petra 
Simonsová.

Přípravka
A  jelikož  v  klubu  myslí  i  na  budoucnost, 

svůj  první  opravdový  turnaj  má  za  sebou 
i  družstvo  přípravky.  Pod  vedením  trenérek 
Petry  Novotné  a  Kláry  Suchomelové  se  zú-
častnilo  družstvo  přípravky  turnaje  ve  Žďáru 
n.  Sázavou.  Sice  obsadilo  poslední  osmé mís-
to,  ale hrálo  s  týmy,  jež  se už  letos zúčastnily 
pravidelné  soutěže. Nejblíže  ke  svému  první-
mu vítězství bylo v zápase s chlapci ze Svitav, 
ale nakonec přeci prohrálo 17:23. Další příle-
žitost zjistit, jak chutná vítězství, měla děvčata 
na domácím turnaji na konci dubna. SKB Tiš-
nov uspořádal ve školní tělocvičně ZŠ Smíško-
va  v  sobotu 25.  dubna 2015  turnaj  kategorie 
U13 a hned druhý den, v neděli, turnaj přípra-
vek,  vždy od 9.00 hodin. Všichni příchozí  tak 
měli možnost zhlédnout, v jaké formě jsou tiš-
novské basketbalistky z přípravky.

Úspěchy tišnovských atletů
Martin Sebera

Mistrovství Evropy: 7. Sebera a 8. Doležal
Na halové mistrovství Evropy masters od-

jelo do polské Toruně duo tišnovských atletů 
Martin  Sebera  (kategorie M40-44)  a Ondřej 
Doležal  (M35-39),  kteří  se  utkali  se  svými 
soupeři v atletickém pětiboji – 60 m př., skok 
do dálky, koule, výška, 1 km. Skvělý start oba 
závodníci  předvedli  na  překážkách.  Martin 
vylepšil  svůj  osobák  (9,01  s),  Ondra  zabral 
ještě  víc  (8,94  s),  a  tak  se  usídlili  na  před-
ních  pozicích  (Ondra  na  třetí,  Martin  čtvr-
té). V dálce Martin skočil jen 582 cm a Ondra 
svých letošních standardních 588 cm. Celko-
vě se Martin umístil po dálce pátý, Ondra tře-
tí. Ondra si v dálce natáhl zadní stehenní sval, 
což  se  negativně  projevilo  v  kouli  (9,33 m), 
ale pak  i ve výšce, kde nedal základ 154 cm. 
Martin  vrhnul  v  kouli  průměrných  9,97 m 
a ve výšce vzlétl až k 166 cm. Výšku 169 cm 
pro zranění již nedokončil. Poslední disciplí-
nu 1 km absolvoval Martin  za  velmi  slabých 
3:54,  to  Ondra  se  sebezapřením  vydoloval 
z  kiláku  neuvěřitelných  3:05.  Celkově  tedy 
Martin Sebera obsadil skvělé 7. místo, Ondra 
Doležal pak dokončil na též skvělém 8. místě.

11. dubna 2015, Brno, Masaryk Run
Že  je  běh  celospolečenský  fenomén,  je 

zřejmé  díky  množství  závodů  a  počtu  běž-
ců,  kteří  se na nich potkávají. A  to nemluví-
me o dalších fandech, kteří běhají nezávodně, 
pro  radost.  Tišnov  v  tomto  trendu  rozhod-
ně  neztrácí  a  úspěchů  z  běžeckých  kolbišť 
přibývá.

Jedním z nich  je Masaryk Run, který pro-
běhl na Masarykově okruhu v Brně. V    kon-
kurenci 1 200 závodníků a 100 dvoučlenných 
štafet  v  běhu  na  10 km  pro  Tišnov  získala 
medaili štafeta Petra Seberová a Katarína Ha-
nušová,  která  v  čase  46:46  obsadila  2. mís-
to! O kousek za medailí zůstalo duo Daniela 
Vojtová  a  Ivana  Jíchová,  které  v  čase  52:32 
skončily čtvrté. Ve smíšených štafetách se ne-
ztratilo  duo  Smetanová  a  Smetana,  které  si 
doběhlo v čase 48:33 pro 6. místo ve smíšené 
štafetě. Ostatní běžci nastoupili v individuál-
ním  závodě,  Pavel Bortlík  doběhl  37.  v  čase 
43:45, Ondra Doležal 59. v čase 45:11 a Jarek 
Kundrát 176. v čase 50:37. Do desítky se do-
stala ještě i Magda Kundrátová v závodě pří-
pravek,  která  obsadila  mezi  cca  30  soupeři 
celkově 7.  a mezi děvčaty 5. místo v  závodě 
na 400 m v čase 1:26. 

Sebera v kouli a Doležal na trati 1 km,
foto: Miriam Stewartová

Foto: Marek Knoflíček
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Turnaj dorostenců 
Zdeněk Kunický

Předposlední  akcí  halové  sezóny  na  Ost-
rovci  byl  turnaj  dorostenců. O  víkendu  21.  až 
23. března přijela do Tišnova elita dorostenců 
z  celé  ČR,  neboť  se  tišnovskému  klubu  poda-
řilo  získat  pořadatelství  dorosteneckého  tur-
naje  kategorie  „B“.  Na  celé  jižní  Moravě  jsou 
za  celou  zimní  sezónu pouze dva  turnaje  této 
kategorie, a  tak se čekala účast nejlepších do-
rostenců  z  celé  republiky.  Vedení  klubu mělo 
zájem uspořádat turnaj vyšší kategorie, proto-
že dorostenecký tým „A“ bude v letošní sezóně 
hrát ligu a pro hráče klubu je domácí prostře-
dí vždy výhodou. Do  turnaje nastoupilo všech 
pět dorostenců, kteří budou tvořit tým, a všem 
se  podařilo  předvést  výkony  své  aktuální  for-
my. Tomáš Stříteský, který bude oporou  týmu 
„B“ a podle potřeby naskočí do áčka, předvedl 
na  turnaji  výborný  výkon  v  prvním  kole,  kde 
porazil  Michala  Lušovského  z  Přerova  po  se-
tech 7/5,5/7,6/0. Poté však nestačil na prvního 
nasazeného Filipa Guziura a po velkém boji mu 
podlehl  5/7,2/6.  Tomáš  však  předvedl,  že  se 

bude jistě prát o základní místo v „A“ týmu. Do-
minik Kučera, který bude hrát na čtvrté pozici 
v áčku, získal v prvním kole skalp Václava Gála 
z  TC  Brno,  kterého  si  velmi  cení.  Ve  druhém 
kole  ho  čekala  trojka  tišnovského  týmu  Filip 
Křipský, ten hraje v současné době lépe a pora-
zil svého kolegu po setech 6/2, 6/0. Filip neměl 
v dalším kole šanci na výborně hrajícího Ond-
řeje Čtveráka a výsledek 6/0,6/0 byl pro něho 
velice  krutý.  Ondřej  předvedl  vynikající  tenis 
během celého turnaje, který vyvrcholil ponděl-
ním finálovým utkáním. V něm nastoupil proti 
Vojtěchu Prokopovi z TC MJ Brno. Utkání trva-
lo skoro tři hodiny a oba hráči předvedli výbor-
ný tenis a vyrovnaný souboj až do posledního 
míče.  Nakonec  však  Vojta  Prokop  lépe  zvládl 
koncovku a po setech 7/6,2/6,6/3 porazil Ond-
řeje Čtveráka (TK AGROFERT Prostějov), který 
bude letos hrát v tišnovských barvách na postu 
č. 1. v týmu dorostu i dospělých. Na raketě Pro-
kopa  skončila  ještě  jedna  naděje  tišnovského 
dorostu,  a  to Dominik  Křipský  (3/6,5/7).  Bo-
hužel to bylo už ve čtvrtfinále, ale Dominik se 
po  pauze,  kterou  zapříčinilo  zranění,  dostává 

opět do  formy a se svým výkonem byl spoko-
jený  nejen  on,  ale  i  jeho  trenér.  Ve  čtyřhře  se 
svým  bratrem  Filipem  pomýšlel  na  nejvyš-
ší  příčky,  jenže  v  semifinálovém  utkání,  které 
měli  výborně  rozehrané,  podlehli  páru  Evžen 
Holiš,  David  Sedlář  6/0,4/6,3/10.  Ve  druhém 
semifinále  nestačil  první  nasazený  pár  Čtve-
rák, Prokop na aktivně hrající dvojici  z Přero-
va Martin Šimeček, Michal Lušovský a podlehli 
jim  4/6,4/6.  Přerovský  pár  pak  v  pondělním 
finále  přehrál  i  dvojici  Holiš,  Sedlář  6/3,6/4. 
Všichni účastníci turnaje byli s organizací spo-
kojeni,  poděkování  patří  také  restauraci  Tiš-
novská  Rychta,  kde  zajistili  pro  hráče  a  jejich 
doprovod ubytování a stravování. Dále je třeba 
poděkovat  společnosti  Steinhauser,  která  pro 
finalisty  dvouhry  a  vítěze  čtyřhry  připravila 
překvapení ve  formě metrových salámů Vyso-
čina. Poslední poděkování patří městu Tišnov, 
které  každoročně  přispívá  nemalou  částkou 
na  činnost  a  provoz  tenisového  klubu.  I  díky 
této podpoře může klub pořádat turnaje, které 
jsou s oblibou navštěvovány nejen hráči  z ČR, 
ale i ze zahraničí.

Turnaj mužů
Zdeněk Kunický

Poslední turnaj zimní sezóny v teniso-
vé hale na Ostrovci patří tradičně mužům. 
O víkendu 28. až 29. března se do tenisové-
ho areálu sjelo 27 mužů z celého kraje. Mezi 
favority patřili první dva nasazení hráči 
Petr Vodák z TC BRNO, který svou karié-
ru začal na dvorcích v Kroměříži, a Daniel 
Vala, který hraje za klub TK DEZA Valašské 
Meziříčí.  Z  domácích  hráčů  se  zúčastnili  Do-
minik a Filip Křipští, kteří mají  spolu nahráno 
mnoho  hodin,  přesto  byl  los  do  prvního  kola 
neúprosný  a  sourozence  poslal  proti  sobě. 
Úspěšnější byl mladší z nich Dominik a zvítězil 
6/2,6/3. Jeho cesta v turnaji skončila u dalšího 
soupeře z TC Brno Markem Majdou. Celý zápas 
Dominik odehrál výborně a oba hráči předvedli 
velmi kvalitní tenis, který stál za vidění. Výsle-
dek 7/6,2/6,12/14 dopadl pro Dominika špat-
ně, ale chyběl mu jen jeden míč a turnaj by pro 
něho  pokračoval  dál.  Pro  Dominika  je  každý 

takový zápas obrovskou zkušeností. Los dopadl 
podobně i pro domácí dvojici veteránů Kunický, 
Ventruba. Oba  hráči  nejsou  v  zimě  tréninkově 
tak vytížení, ale s blížící se „mistrákovou“ sezó-
nou zvyšují svoje aktivity a turnaj je pro ně ma-
lou  prověrkou  výkonnosti.  Starší  a  zkušenější 
Kunický zvítězil 6/2,6/0 a v dalším kole nara-
zil na nasazenou dvojku Daniela Valu. Kunický 
předvedl  výkon,  za  který  se  jistě nemusel  sty-
dět, ale na pozdějšího vítěze turnaje to nestači-
lo. Výsledek 3/6 a 5/7 se nakonec ukázal  jako 
nejlepší  dosažený.  Domácí  Zdeněk  Hrabálek 
trénuje  během  celé  zimní  sezóny  pravidelně 
a na jeho výkonnosti je to znát. Daniela Valu po-
tkal o kolo později než Kunický a od svého ko-
legy dostal  rady,  jak na soupeře vyzrát. Daniel 
Vala však Hrabálka mezi osm nejlepších nepus-
til a vyhrál 6/2,6/2. Mezi domácími nastoupili 
i Dominik Kučera, který podlehl Jakubu Černo-
chovi (ŽLTC BRNO) 5/7,4/6, a benjamínek klu-
bu  mezi  dospělými  Tomáš  Stříteský.  Tomáš 
předvedl v prvním kole výborný výkon a porazil 

Petra Segeďu (TK Bílovec) 6/2,4/6,11/9. Rozdíl 
mezi nimi byl rovných deset let. Tomáš předve-
dl perfektní tenis i s prvním nasazeným hráčem 
Petrem Vodákem. Tomu však podlehl 4/6,3/6.

Semifinálové  dvojice  tvořili  Vodák–Majda 
6/2,6/3 a Vala–Elísek 6/1,6/1. Finále bylo vy-
rovnané  a  Vodák  s  Valou  předvedli  výborný 
tenis. Oba hrají podobný styl a diváci se mohli 
bavit dlouhými výměnami. Daniel Vala byl však 
na  turnaj  lépe  připravený  a  zvítězil  6/4,6/2. 
Stejná dvojice Vodák a Vala zvítězila  i v soutě-
ži čtyřher. Ve finále porazili Marka Majdu s Da-
nielem  Vrbou  (TK  Precheza  Přerov)  6/4,7/6. 
Na  tuto  dvojici  v  semifinále  narazili  domácí 
Zdeněk Hrabálek a Dominik Křipský a ve vyrov-
naném utkání jí podlehli až v závěrečném super 
tie-breaku 6/3,2/6 a 8/10. Domácí dvojice hrá-
la výborný tenis a je vidět, že společně absolvo-
vala už mnoho zápasů a vzájemně se doplňuje. 

2. května na Ostrovci  začíná série mistrov-
ských utkání a domácí hráči budou hájit barvy 
Tišnova v soutěžích JMTS v počtu 11 družstev.

kraví hora není daleko od Tišnova
Zdeňka Dohnálková

V sobotu 18. dubna se na sedmi místech Čes-
ké  republiky  konaly  protestní  akce  proti  ne-
transparentním  postupům  státních  orgánů  při 
výběru  zvažovaných  lokalit  trvalého  úložiště 

jaderného  odpadu.  Účastníci  pochodů  chtě-
li  také připomenout, že o týden později uplyne 
29 let od havárie jaderného reaktoru v Černoby-
lu, pouze několik let od katastrofy ve Fukušimě 
a že jaderná energie není lidstvu prospěšná, že 
je smrtelně nebezpečná a ekonomicky extrémně 

náročná,  pokud  se do  jejích nákladů  započítají 
všechny externality. Účastníci také připomínali, 
že problém trvalého úložiště jaderného odpadu 
není ve světě nikde uspokojivě vyřešen. Společ-
ně se domnívají, že je třeba hledat jiné způsoby, 
odpovídající novým vědeckým poznatkům. Zde 
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zmínili  zejména  nové  kanadské  a  dánské  kon-
cepty,  tzv.  předávaného  správcovství.  Účastníci 
a společná prohlášení organizujících obcí a spol-
ků také poukazovali na nerovnoprávné postave-
ní  obcí  vůči  státním orgánům a na neexistenci 
jasných kritérií výběru vhodného místa.

Prostě způsob, kdy se vysoce nebezpečné vy-
hořelé  jaderné palivo má  tzv.  trvale na desítky 
tisíc let uložit do útrob matky Země, se účastní-
kům protestů nezdál být tím nejlepším řešením. 
Rozloha budoucího úložiště, které bude zahrno-
vat průmyslový objekt k přípravě odpadů k ulo-
žení, má být na povrchu více než 10 ha a vlastní 
úložiště, tedy hlubinný důl o rozloze 40 ha ulo-
žený 500 m pod zemí, nenechává klidnými oby-
vatele  blízkých  obcí.  Zajištění  stability  místa, 
vyloučení  průsaků  do  podzemních  vod,  úniky 
toxických  výparů,  rizika  havárií  při  převozech, 
teroristické útoky. Plutonium přetrvávající v ja-
derném palivu není  opravdu hračkou pro děti. 
Tato  témata  zaznívala  i  na  diskuzi  v myslivec-
ké chatě v Drahoníně, kde skončil pochod kra-
jem lokality Kraví hora, kam se vydala i skupina 
občanů z Tišnova a okolí. Největší rizika této lo-
kality zahrnují její umístění v krajině se starými 
důlními díly a duplikací rizik s dosud nedořeše-
nými  ekologickými  zátěžemi  odkališť  podniku 
DIAMO. 

V  lokalitě  Kraví  hora  se  protestních 

aktivit ujaly především environmentálně zamě-
řené spolky jako Nechceme úložiště, Bystřičané 
a také členové Strany zelených z Tišnova a Brna. 
Zástupců z okolních obcí bylo jen několik. Ze za-
stupitelů města Tišnova se přes osobní pozvání 
autorkou článku na posledním jednání městské-
ho  zastupitelstva  nezúčastnil  nikdo.  Přesto  se 
na Kraví hoře sešlo více než 100 vnímavých ob-
čanů, kterým není osud krajiny lhostejný a kte-
ří chtějí vyloučit rizika z poškození zdrojů vody, 
havárií, úniků či radioaktivity pro budoucí gene-
race. Ze stanice Věžná nás vyrazilo asi patnáct, 
včetně dětí a psů, směrem k lokalitě Skalka. Zde 
ČEZ plánuje  vybudování  skladu  vyhořelého  ja-
derného  paliva,  které  má  podzemní  šachtou 
navazovat  na  objekt  hlubinného  úložiště.  Dále 
nám na cestě byli dobrými průvodci místní lidé 
z Věžné, Habří a okolí. Bývalý senátor, poslanec 
a starosta Bystřice nad Pernštejnem Ing. Novot-
ný, sám v minulosti technik v Uranových dolech 
Dolní  Rožínka,  nás  bezpečně  dovedl  lesem  až 
k místu budoucího areálu na Kraví hoře. Cestou 
jsme  v  lesích  viděli  propady  důlních  větracích 
šachet a další stopy po důlní činnosti. Proto se 
obáváme, že žulový masiv zde nebude tak nepo-
rušený, jak uvádí státní orgány.

Náměstek  primátora  města  Brna  Mgr.  An-
der  v  lokalitě  Skalka  připomněl,  že  i  město 
Brno musí znát pravdu o dopadech těžby uranu 

a  odstraňování  následků,  neboť  stávající  kon-
taminace  vod  v  povodí,  kdy  se  místní  potoky 
a říčky vlévají do Svratky, ohrožuje i životní pro-
středí brněnské přehrady. I když je samozřejmě 
jako první z řady větších sídel ovlivněn Tišnov. 
A  tudíž  jak  plánovaný  sklad  vyhořelého  paliva 
ve Skalce, tak plán hlubinného úložiště na Kraví 
hoře stávající rizika násobí.

Bližší  informace  k  problematice  jaderného 
úložiště,  včetně  projektu  hlubinného  úložiště, 
naleznete na  stránkách www.nechcemeulozis-
te.cz. Reportáž z této celorepublikové akce, které 
se celkem zúčastnilo kolem tisíce lidí, naleznete 
na http://www.ceskatelevize.cz/ct24/doma-
ci/308254-den-proti-ulozisti-lide-napric-ces-
kem-protestuji-proti-jadernemu-odpadu/.

Stabilní a rozvíjející se společnost 

BONITA GROUP SERVICE s.r.o. 
hledá nové spolupracovníky na plný pracovní úvazek:

 • VEDOUCÍ MONTÁŽÍ
 • VEDOUCÍ SKLADU
 • SVÁŘEČ
 • OPERÁTOR VÝROBY LANOVÝCH PRVKŮ
 • STROJNÍ ZÁMEČNÍK

Místo výkonu práce: Brno-Řečkovice
(blízko vlakového nádraží)

Více o nabízených volných pracovních pozicích naleznete  
na www.hriste-bonita.cz nebo nás kontaktujte

na níže uvedeném telefonním čísle.

Strukturované životopisy zasílejte na office@hriste-bonita.cz

Kontakt: Ing. Magda Drhlíková, mobil: +420 774 401 502

INZERCE

Foto: Lubomír Stehlík
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zajímají se Tišnováci o lidská práva?
Anna Sítorová

Možná  jste  právě  Vy  rodičem  některého 
z  1  615  dětí,  které  na  přelomu  března  a  dub-
na  sledovaly  v  tišnovském  kině  příběhy  svých 
vrstevníků  z  celého  světa.  Festival  Jeden  svět 
už jistě mnozí dobře znají, málokdo ale tuší, že 
největší část diváků má právě mezi 9 a 18 lety. 
Učitelé a žáci si mohli vybrat z několika projekcí. 
Pro děti od 8 do 14 let to byla dvě pásma krat-
ších  filmů,  samozřejmě  přizpůsobených  věku 
diváků.  Mezi  nimi  se  objevil  třeba  dokument 
o desetileté Noře ze Sýrie, která žije v uprchlic-
kém  táboře  v  Jordánsku,  o  dvanáctileté  Nicky 
z Nizozemí vyrovnávající  se  s  tím,  že  je  chudá, 
nebo  třeba  o  čtrnáctiletém  Brazilci  Gabrielo-
vi,  v  jehož  čtvrti  se  odehrálo mistrovství  světa 
ve  fotbale,  ale místním obyvatelům  to přineslo 
jen vyvlastnění a zbourání jejich domů. Po kaž-
dém filmu proběhla krátká debata s moderáto-
rem a reflexe toho, co děti viděly. Diváci poznali 
nejen to, jak žijí jejich vrstevníci v jiných částech 
světa, ale zjistili také, že věci, které u nás pova-
žujeme za samozřejmost, jinde tak samozřejmé 
vůbec být nemusí. Dokumenty také inspirovaly 
tím, jak je možné hrdě zvládnout nepříjemné si-
tuace nebo jak si i přes nedůvěru ostatních plnit 
vlastní  sny.  Všechny  filmy  spojovalo  poselství, 
že  děti  nemusí  být  bezbranné  bytosti,  ale  při 
troše odvahy aktivní občané, kteří můžou změ-
nit svůj život a okolí k lepšímu. Gabriel, jehož se 

neblaze dotklo mistrovství světa, to shrnuje slo-
vy:  „Pokud  v  něco  věříte, musíte  za  to  bojovat 
a  něco  pro  to  udělat.  Nečekejte  na  pomoc  do-
spělých.“ Studenti středních škol a vyšších roč-
níků  základních  škol  pak  navštívili  delší  filmy, 
po kterých následovaly debaty s odborníky k té-
matu  filmu,  například  s  fyzikem  Janem  Holla-
nem  o  klimatických  změnách,  s  humanitární 
pracovnicí  Markétou  Kutilovou  o  rekrutování 
mladých  Evropanů  k  teroristickým  jednotkám 
nebo  s  bývalou  europoslankyní  Zuzanou  Br-
zobohatou  o  ženách  v  politice  a  síle  volebních 
kampaní. Největší zájem škol byl o film Bojovní-
ci ze severu, Putinovy „Děti 404“ a Hlas za kozu. 
Divákům dvou projekcí, k nimž na poslední chví-
li odřekl svou účast host do debaty, se omlouvá-
me.  Dopoledních  projekcí  v  devíti  promítacích 
dnech se zúčastnilo celkem jedenáct škol z Tiš-
nova a okolí. Všem zúčastněným děkujeme a zá-
roveň vyzýváme učitele  i  rodiče  – pokud máte 
zájem, aby se Vaše děti a žáci  i nadále zajímali 
o lidská práva a svět kolem sebe, sledujte a pod-
porujte programy Jednoho světa na školách. Jde 
o  projekt  Člověka  v  tísni,  který  provozuje  uni-
kátní audiovizuální vzdělávací portál www.jsns.
cz, kde nabízí volně dostupné filmové a výukové 
materiály, a  iniciuje projekty  jako Příběhy bez-
práví  přibližující mladým  lidem  období  komu-
nistického  režimu  nebo  Kdo  jiný?  podporující 
mladé lidi k aktivnějšímu zapojení do občanské 
společnosti.  Pokud  chodíte  do  školy  a  zajímají 

Vás  témata  Jednoho světa, založte na své škole 
pod hlavičkou  Jednoho světa na školách  filmo-
vý  klub  a  promítejte  pro  sebe  a  své  spolužá-
ky lidskoprávní dokumenty! Na úspěšné školní 
projekce  pak  10.  dubna  navázala  veřejná  část 
festivalu, přičemž největší zájem byl hned o za-
hajovací  film Cukr blog. Režisérka Andrea Cul-
ková  o  filmu  poté  spolu  s  odbornicí  na  výživu 
a zdravotní prevenci Margit Slimákovou disku-
tovala s diváky. Je s podivem, v jaké míře a téměř 
bez  povšimnutí  útočí  jedna  z  nejnebezpečněj-
ších drog současnosti na nás a naše děti. Pokud 
se  Vám  nechce  čekat  na  další  ročník  festivalu, 
navštivte  stránku  www.promitejity.cz,  kde  si 
můžete  zdarma  vypůjčit  nejúspěšnější  lidsko-
právní dokumenty uplynulých ročníků. 

A  jak  by  zněla  odpověď  na  úvodní  otázku? 
Na  Jeden  svět  v  Tišnově  letos  zavítalo  rekord-
ních 2  103 návštěvníků,  což  je  téměř  o  pětinu 
více než loni. Zájem jak mladších, tak dospělých 
diváků  tedy  v  našem městě  a  okolí  roste.  Tato 
ochota  přemýšlet  nad  problémy  a  aktuálními 
událostmi  ve  světě,  aktivní  postoj  k  vlastnímu 
životu  a  roli  ve  společnosti  nás  všechny může 
maximálně  těšit.  Doufám,  že  si  bude  festival 
i nadále získávat své příznivce a bude v Tišno-
vě pokračovat v úspěšné tradici. Samotné nad-
šení organizátorů by ale nestačilo,  proto velmi 
děkujeme  všem  sponzorům, městu  Tišnov,  zú-
častněným místním  iniciativám  a  všem dobro-
volníkům za pomoc a podporu.

Persefona rozšíří pomoc pro osoby s problémovým zvládáním vzteku
Pavlína Dočkalová

K  dalšímu  rozvoji  aktivit,  řešících  kom-
pletně  problematiku  domácího  a  sexuálního 
násilí,  přispěje  organizaci  Persefona  projekt 
Z labyrintu násilí. Cílem projektu, který skončí 
v dubnu 2016, je snížit výskyt domácího nási-
lí na ženách a mužích a změnit postoje společ-
nosti k sexuálnímu násilí ve vztazích. 

Spolek  Persefona  pomáhá  obětem  domá-
cího násilí,  sexuálního zneužívání a znásilnění 
v  Jihomoravském  kraji  prostřednictvím  osob-
ního,  telefonického  a  e-mailového  poraden-
ství.  „Budeme  vytvářet  informační  kampaně, 
aby lidé zasažení domácím a sexuálním násilím 

věděli, že se na nás mohou obrátit,“ sdělila ře-
ditelka  Persefony  Jitka  Čechová.  A  dodala:  „Je 
potřeba  orientovat  se  více  i  na  terapeutic-
kou  práci  s  osobami,  které  se  tohoto  násilí 
dopouští.“ 

Kvůli celkovému ošetření problematiky ná-
silí ve vztazích dojde k rozšíření kapacity kon-
zultací určených obětem a jejich blízkým a také 
individuální  terapie  lidí  majících  problém  se 
zvládáním  vzteku.  Zcela  nově  bude  pro  oso-
by,  jež  se  chtějí  naučit  zvládat  své  agresivní 
chování,  otevřena  skupinová  terapie.  Na  pra-
videlných  setkáních  se  její  členové  budou 
soustředit  na  přijetí  odpovědnosti  za  násilné 
jednání, zlepšení schopností ovládat své emoce 

a na nácvik dovedností zamezujících stupňová-
ní hněvu. 

„V rámci projektu Z labyrintu násilí zrealizu-
jeme celostátní sociologický výzkum zaměřený 
na  postoje  společnosti  k  domácímu  a  sexuál-
nímu násilí a na překážky, které obětem brání 
vyhledat  pomoc,“  nastínila  Čechová.  Výsledky 
reprezentativního výzkumu, jenž se v České re-
publice v takové podobě neuskutečnil, poslouží 
mj. jako východiska pro osvětovou kampaň. 

Projekt  podpořila  Nadace  Open  Society 
Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, 
který je financován z Norských fondů. Více in-
formací o projektu a činnosti organizace nalez-
nete na www.persefona.cz.

stáže ve firmách nabízejí šanci studentům i nezaměstnaným 
Nikol Nejmanová

Příležitost, jak zvýšit uplatnitelnost 
na trhu práce, získat nové kontakty či rov-
nou zaměstnání, nabízí aktuálně realizo-
vané projekty Stáže pro mladé zájemce 
o zaměstnání 2 a Stáže ve firmách – vzdělá-
vání praxí 2, které zprostředkovávají stáže 
u soukromých firem působících na českém 

trhu. Poskytovatelům stáže jsou po ukonče-
ní propláceny předem stanovené náklady!

Prostřednictvím  stáží,  které  trvají  v průmě-
ru dva až čtyři měsíce, má zaměstnavatel mož-
nost  vyzkoušet  si  potenciálního  zaměstnance, 
a  pokud  se  stážista  osvědčí,  může  s  ním  fir-
ma  po  skončení  stáže  navázat  další  spoluprá-
ci. Poskytovateli  jsou za realizaci stáže hrazeny 

náklady zahrnující práci mentora, náklady spo-
jené  s  administrací  stáže,  opotřebení  majetku 
a  podobně.  V  nabídce  stáží  naleznete  desítky 
oborů,  výběr  je  tedy  opravdu  široký,  stážovat 
lze například pozice sociálního pracovníka, spe-
cialisty  marketingu,  účetní,  zahradníka  nebo 
kadeřnice, ale i veterinárního lékaře či soustruž-
níka kovů.

Studentům  posledních  a  předposledních 
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 ° Prodám dr. byt 2+1 v Tišnově, 
možno ihned převést do OV. 
Tel.: 777 557 081. Realitky nevolat!

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

 ° Doučování němčiny. 
Cena výuky: 200 Kč / 60 min. 
Tel.: 604 224 690.

 ° Koupím pozemek 
(zahradu, nevyužívaný prostor a podob-
ně) či ruinu o rozměrech 10 x 10 m a více. 
Pro stavbu vlastního rodinného domku. 
V klidném místě v Tišnově či Předklášteří. 

Nabídněte. Zaplatím až 750 t., spěchá. 
Tel.: 776 705 365.

 ° Sběratel z Vysočiny koupí obraz 
od Josefa Jambora, popřípadě další kraji-
náře z Vysočiny. E-mail: romansablik@se-
znam.cz, tel.: 776 043 056.

 ° Opravy a úpravy oděvů, 
dámské, pánské a dětské. Tel.: 739 446 896.

 ° Prodám byt 1+1 v OV, po rekonstrukci, 
po revitalizaci. Cihla, nízké náklady. 
949 000 Kč. Tel.: 775 621 682.

 ° Prodám přívěsný vozík za automobil, 

 cena: 2 000 Kč, mob.: 734 370 182.

 ° PROVOD, inženýrská společnost, s. r. o., 
 Středisko Tišnov, hledá nového spolupra-
covníka, který bude vykonávat pomocné 
projekční práce. Požadujeme středoškolské 
vzdělání ve stavebním oboru (nejlépe vodo-
hospodář), pokročilou znalost práce s PC, 
MS Office programy a autocad. ŘP sk. B je 
nezbytný. V případě zájmu zasílejte svůj ži-
votopis na tisnov@provod.cz, více informa-
cí na tel. 549 259 540.

 ° 40letý mladík hledá slečnu 
k seznámení. Tel.: 776 250 327.

ministr jiří dienstbier navštívil Tišnov
Jan Schneider

V pátek 17. dubna navštívil Tišnov na po-
zvání místní organizace České strany sociál-
ně  demokratické  ministr  pro  lidská  práva, 

rovné  příležitosti  a  legislativu  Jiří  Dienst-
bier. V poledne se setkal v rámci neformální-
ho pracovního oběda  se  zástupci  některých 
neziskových  organizací  působících  v  našem 
městě.  Odpoledne  se  zúčastnil  besedy  se 

studenty  zdejšího  gymnázia.  Ministr  Dien-
stbier  dále  navštívil  místní  dětský  domov 
a  v  podvečer  byl  hostem  ve  společné  de-
batě  se  členy  místní  organizace  sociální 
demokracie.

ročníků  je  určen  projekt  Stáže pro mladé 2, 
kde si  zájemci vybírají  stáže dle zaměření  své-
ho studia. Za každou odstážovanou hodinu zís-
kávají finanční příspěvek a v rámci každé stáže 
absolvuje  individuální  konzultaci  s  odborným 
lektorem,  který  prakticky  poradí  v  oblasti  ka-
riérního  rozvoje.  Informace o  aktuální nabídce 
stáží  a pravidlech projektu naleznete na www.
stazepromlade.cz.

Projekt Stáže ve firmách 2  je určen nejen 
pro nezaměstnané absolventy a rodiče na nebo 

po rodičovské dovolené, ale také například pro 
osoby nezaměstnané déle než tři měsíce a oso-
by starší 40 let. Stáž je dalším vzděláváním, stá-
žista tedy nemá nárok na mzdu, nicméně účastí 
v  projektu  není  ovlivněno  pobírání  podpory 
v  nezaměstnanosti  a  stážistům  je  v  průběhu 
stáže  propláceno  stravné,  cestovné,  případně 
ubytování  v  místě  stáže.  Podrobné  informace 
o  fungování  projektu  včetně  aktuální  nabídky 
stáží naleznete na www.stazevefirmach.cz. 

V  rámci  Jihomoravského  kraje  můžete 

navštívit  regionální  kancelář  na  adrese Kotlář-
ská 53, Brno-Veveří, kde se můžete  informovat 
o  možnosti  podpořit  či  rozšířit  své  uplatnění 
v rámci jednoho ze stážových projektů. Regionál-
ní konzultantku můžete kontaktovat také e-mai-
lem na adresu marketa.lasovska@fdv.mpsv.cz, 
popř. telefonicky 778 521 787.

Realizátorem obou projektů je Fond dalšího 
vzdělávání,  příspěvková  organizace  Minister-
stva práce a sociálních věcí.

„učíme se hrou“ aneb brána k navazování sociálních kontaktů pro děti 
s poruchami autistického spektra
Lucie Štefánková

Poruchy autistického spektra (dále  jen PAS) 
patří  mezi  nejzávažnější  poruchy  dětského 
mentálního vývoje, který je onemocněním v ně-
kolika oblastech do hloubky narušen. 

Celosvětově  je  v  poslední  době  zazname-
náván  nárůst  počtu  dětí  s  PAS,  který  je  podle 
odborníků  dán  jednak  zdokonalením  diagnos-
tických metod  a  dále  například  věkem  rodičů, 
kdy je u těch nad 35 let riziko výskytu poruchy 
větší. Podle dostupné evidence žije v Jihomorav-
ském kraji v současné době cca 500 dětí raného 
věku s touto poruchou.

Děti s PAS mají specifické vnímání okolního 
světa a životních situací, mají problémy v komu-
nikaci a sociální interakci, nejsou schopné mlu-
vit  o  svých  potřebách,  se  svými  vrstevníky  se 
nekamarádí.  Aby  děti  s  PAS  nezůstávaly  v  izo-
laci  od  vnějšího  prostředí  a  postupně  se  učily 

ho  vnímat  a  chápat,  posléze  s  ním  komuniko-
vat a začleňovat se do něj, potřebují dvě úrovně 
podpory:

a) vnímavé prostředí (rodina), které dokáže 
rozumět jeho potřebám a pomáhá mu je přimě-
řeně naplňovat a přitom rozvíjí hru, komunikaci 
a vzájemný kontakt

b)  vytváření  situací  pro  činnosti  dítěte, 
do  kterých  se  zapojí  i  jeho  nejbližší,  připrave-
ných a uskutečňovaných pod vedením speciální-
ho pedagoga s aktivní účastí dalšího odborníka 
na  rozvoj  komunikace  –  logopeda,  aby  se  pro-
střednictvím této součinnosti otevírala pro dítě 
komunikace,  a  tím  brána  k  navazování  sociál-
ních kontaktů

Proto  organizace  DOTYK II, o. p. s., pro-
střednictvím  projektu  „Učíme  se  hrou“,  pod-
pořeného  grantem  z  Islandu,  Lichtenštejnska 
a  Norska  v  rámci  EHP  fondů  www.fondnno.
cz a www.eeagrants.cz,  realizuje  pro  děti 

s  PAS  terapeutické  aktivity  (canisterapie,  mu-
zikoterapie)  a  nácviky  sociálních  dovednos-
tí  (tvůrčí  a  výtvarná  dílna,  hudebně-pohybové 
hry,  společné  výlety)  pod  vedením  odborníků 
multidisciplinárního týmu. Pro rodiče potom or-
ganizujeme vzdělávání v oblasti používání speci-
álních kompenzačních pomůcek pro děti s PAS. 
Rodiče (i ostatní  rodinní příslušníci) se přitom 
účastní aktivit spolu s dětmi a tím se podporuje 
kompetentnost rodiny při výchově postiženého 
dítěte nenásilnou a přirozenou formou.

Pokud byste chtěli věnovat svůj čas jako 
dobrovolníci ve prospěch dětí s poruchami 
autistického spektra a pomoci nám s reali-
zací projektu, podívejte se na stránky www.
dotyk2.cz, kde v sekci dobrovolnictví nalez-
nete bližší informace.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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zemřel tišnovský pamětník karel krejčí
Josef Zacpal

V  úterý  24.  března  zemřel  ve  věku  86  let 
pan Karel  Krejčí,  tišnovský  občan,  postupem 
času  i  velký  pamětník  a  výrazná  osobnost 
společenského a kulturního života města. Na-
rodil  se  v  rodině historika umění,  on  sám se 
naopak  celý  profesní  život  věnoval  technic-
kým  oborům.  Obě  tyto  stránky  pak  zúročil 
ve  svých  četných mimopracovních  aktivitách 
a koníčcích a po společenských změnách v lis-
topadu roku 1989 se zařadil mezi přední vlas-
tivědné pracovníky a zájemce o veškeré dění 
v Tišnově i jeho okolí.

Celý  život  se  zabýval  problematikou  dru-
hé  světové  války  a  jejími  dopady  na  Tiš-
novsko.  Mimořádné  zásluhy  má  především 
o  objasnění  činnosti  letecké  továrny  Diana 
v  tunelech  rozestavěné  trati  mezi  Tišnovem 
a Níhovem a osudů posádky amerického bom-
bardéru  zříceného  u  Tišnova  v  dubnu  1945. 
Výsledky  svých  badatelských  aktivit  k  těmto 
tématům poskytl široké veřejnosti formou vy-
daných publikací. Skvělým způsobem zpraco-
val a knižně vydal i historii Kuthanovy rodiny 
a sanatoria. Vydání své poslední práce, zamě-
řené  opět  na  události  konce  druhé  světové 
války, se již bohužel nedočkal.

Pan Karel Krejčí byl také dlouholetým čle-
nem  redakční  rady  Tišnovských  novin. Mno-
hem výrazněji  se  ale  zapsal do  srdcí  čtenářů 
tohoto městského  zpravodaje  svými  četnými 
články,  ve  kterých  se  věnoval  nejrůznějším 
tématům.  Osobitý  jazyk  a  způsob  vyprávění 
ve spojení s až obdivuhodnou pamětí byly ob-
zvláště oblíbené při jeho vzpomínání na starý 
Tišnov a jeho tehdejší obyvatele. Těchto nevy-
čerpatelných zdrojů stejně tak využívala i Tiš-
novská  televize  ve  filmových    dokumentech 
na výše uvedená témata.

V  neposlední  řadě  nelze  nevzpomenout 
jeho srdečný a vstřícný přístup k nejrůznějším 
kolegům  badatelům,  vlastivědným  pracovní-
kům a studentům, kterým nikdy neodmítl po-
moc  či  radu.  Velmi  intenzivně  spolupracoval 
i s Podhoráckým muzeum v Předklášteří, kte-
rému poskytl i část svých sbírek.

Všechny  tyto  aktivity  pana  Karla  Krejčího 
byly v roce 2013 oceněny udělením Ceny měs-
ta Tišnova. Čest jeho památce!  

Poslední rozloučení se konalo v pondělí 30. 
března 2015 v 15 hodin v chrámu sv. Václava 
v Tišnově.

ing. ilja krejčí zemřel
Josef Zacpal

V pondělí 13. dubna 2015 zemřel ve věku 
nedožitých  85  let  pan  Ing.  Ilja  Krejčí,  prv-
ní  demokraticky  zvolený  starosta  Tišnova 
po 42 letech komunistické totality. Narodil se 
v roce 1930 ve Štítině u Opavy v rodině ven-
kovského  učitele,  která  se  v  pohnutém  roce 
1938  přestěhovala  do  Ptení  u  Prostějova. 
V letech druhé světové války přišel o oba ro-
diče, otec zahynul v Osvětimi, matka, vězněná 
v Brně, zemřela krátce po osvobození. Mladý 
Ilja  se  poté  s  babičkou přestěhoval  do Brna, 
kde  vystudoval  nejprve  průmyslovou  ško-
lu  a  následně  elektrotechnické  inženýrství 
a strojírenství. Pracoval jako mechanik a kon-
struktér  stavebních  strojů  a  jeho  hlavním 
oborem  se  stala  technologie  výroby  staveb-
ních  hmot  a  dílců.  Útrapy  válečné  diktatury 
vystřídalo  pronásledování  novou  diktaturou 
po  roce 1948 pro  jeho náboženské přesvěd-
čení. Režim mu nedovolil obhájit předloženou 
disertační  práci  a  v  roce  1958  byl  dokonce 
zatčen  pro  trestný  čin  podvracení  republiky 
za hanobení socialistického hospodářství.

Po návratu z vězení se dál věnoval své pro-
fesi, především na Vysokém učení technickém 
v Brně,  kde byl  zařazen  jako výzkumný pra-
covník.  Své  technické  znalosti,    dovednosti 

a nápady uplatnil v podobě desítek zlepšova-
cích návrhů a vynálezů. Je také autorem něko-
lika patentů, týkajících se zařízení a způsobu 
výroby  betonářských  výrobků.  Jejich  úspěš-
né zavádění do praxe ve spolupráci s podniky 
na konci osmdesátých let plynule přešlo v za-
ložení vlastní rodinné prosperující firmy.

Zázemí  pro  svou  práci,  občanské  posto-
je  a  v neposlední  řadě  i  četné koníčky našel 
Ilja Krejčí ve své rodině. Již od mládí se zabý-
val  historií  a  četbou  historické  a  filozofické 
literatury.  Také  se  celý  život  věnoval  hudbě. 
Dobře hrál na kytaru a propojení  tohoto ko-
níčku se svým náboženským cítěním uplatnil 
jako  vedoucí  tišnovského  chrámového  dívčí-
ho  sboru,  se  kterým  sklízel  úspěchy  po  celé 
republice  i  v  zahraničí.  Tato  záliba  jej  také 
vtáhla  do  společenského  a  politického  ži-
vota  ve městě  po  změnách  v  listopadu  roku 
1989.  Při  sestavování  kandidátek  do  prv-
ních  demokratických  komunálních  voleb  byl 
jako nestraník osloven místními představite-
li Československé strany lidové a následně se 
stal jedním z pěti zvolených poslanců za tuto 
stranu  v  jednadvacetičlenném  zastupitel-
stvu.  Na  ustavujícím  zasedání  10.  prosince 
1990 byl jednomyslně zvolen starostou měs-
ta.  Po  celé  čtyřleté  volební  období  1990  až 
1994 usiloval  o  vzájemnou  spolupráci  všech 

zastupitelů, dalších orgánů a úřadů a obyva-
tel města s cílem co nejrychlejšího a úspěšné-
ho  rozvoje  Tišnova  jako  významného  centra 
regionu  v  nových  demokratických  podmín-
kách.  Po  skončení  funkčního  období  již  ne-
kandidoval  a  z  politiky  odešel.  Věnoval  se 
rodině a rozvoji rodinné firmy.

Čest jeho památce!

Foto: rodinný archiv I. Krejčího

Foto: Radim Tichý
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 ° Koupím byt 1+1 nebo 1+kk v Tišnově,
 platba v hotovosti. Tel. 704/769022.

 ° Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Tišnově,
může být i před rekonstrukcí.
Tel. 777 847 101

 ° Firma HKP METAL, s. r. o.,
se sídlem v Osové Bítýšce 300
přijme do pracovního poměru zámečníky, 
svářeče, mistra zámečnické dílny, brusiče.
Kontakt: tel. 775 112 016, pí Procházková, 
775 112 015 p. Procházka.

 ° Do zavedeného autoservisu v Tišnově
přijmeme automechanika.
Tel. 739 412 426.

Dne 10. února uplynulo osm let, co nás navždy 
opustila naše maminka ZDENA KOVÁŘÍKOVÁ. 
Dne 20. května by oslavila 85. narozeniny.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi. 
Syn Zdeněk a dcera Lída s rodinou

Dne 27. dubna 2015 uplynulo deset let
od chvíle, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan FRANTIŠEK OPLUŠTIL.

Stále vzpomínají manželka, syn František
a syn Petr s rodinou.

Dne 22. dubna uplynulo deset let,
kdy nás navždy opustila naše manželka,
maminka a babička paní EMÍLIE DRÁBÍKOVÁ.

Za tichou vzpomínku děkují manžel
a dcery s rodinami.

Dne 9. května by se dožila
paní JAROSLAVA HANÁKOVÁ 70 let
a 27. září uplyne dvanáct dlouhých let,
co nás navždy opustila. 

Za tichou vzpomínku děkuje a stále vzpomíná 
rodina.

Dne 21. května uplyne 12 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše milovaná mamin-
ka,
babička a sestra paní MILADA HOBLOVÁ.

S láskou vzpomíná rodina.

Odešel jsi, jak si osud přál, ale v našich srdcích 
žiješ dál. 

Dne 23. května uplyne druhý rok,
co nám navždy odešel tatínek, dědeček,
manžel ANTONÍN KLOUDA.

Vzpomínají manželka a dcera Marcela a Renata.

Dne 2. května 2015 to bude 13 let,
co nás navždy opustila naše milovaná manželka, 
maminka a babička paní EVA PILNÁ.

Stále vzpomíná manžel, synové s rodinami 
a přátelé. 

Dne 29. dubna uplyne první smutný rok,
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček, pan ANTONÍN PULKRÁBEK.

S úctou a láskou stále vzpomíná rodina.

Dne 1. května uplyne jedenáct smutných roků,
kdy nás navždy opustil náš milovaný syn a bratr
pan MICHAL ŽÍLA. Čas plyne, bolest zůstává.

Za tichou vzpomínku děkují rodiče a sestra.

Dne 25. dubna uplynulo 29 roků,
co od nás navždy odešel náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček pan MILOSLAV ŠTĚRBA.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka a dcera s rodinou.

Dne 12. dubna 2015 uplynulo deset roků,
kdy nás opustil manžel, tatínek a dědeček
pan JAN VÁCHA. 

Za tichou vzpomínku děkuje manželka
a synové s rodinami.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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Komenského nám. 124, 666 01 Tišnov
Tel. / fax: 549 410 321, mobil: 776 077 842, office@komplexnireality.cz

Dovolujeme si Vám představit 
revitalizovaný projekt výstavby 
zděných nízkoenergetických 
domů nedaleko Tišnova.

V krásné a tiché lokalitě uprostřed přírody 
daleko od smogu a hluku velkoměsta, zároveň 
však dostatečně blízko na komfortní denní 
cesty do zaměstnání.

Předmětné domy nebylo možno z důvodu zablokování 
dispozice s veškerým majetkem firmy Mittag, a.s. několik 
let nabízet. Současným vlastníkem zmíněné společnosti 
je rakouská společnost STRABAG, a.s., kterou v současnosti 
při prodeji zastupujeme. Motto celého projektu je nově 

stanoveno jako bydlení nedaleko Brna v čisté a bezpečném 
prostředí při nízkých pořizovacích ale hlavně i provozních 
nákladech. 

Díky skutečnosti, že většina domů byla ve formě hrubých 
staveb, byla nám navíc umožněna aplikace nejmodernějších 
nízkoenergetických technologií a měsíční provozní náklady 
by neměly překročit náklady běžného jednopokojového 
bytu v Tišnově. Vhodně zvolená velikost pozemků od cca 
400 do 850 m2 a rozmístění domů zaručuje soukromí 
budoucích obyvatel. Společnost STRABAG s dlouholetou  
tradicí  a zkušenostmi je zárukou kvalitního nízkoenergetického 
bydlení. Aktuálně zbývá šest samostatných domů 4+kk 
a tři dvojdomy s garáží 3+kk v ceně od 2.658.000,- Kč za 
dokončený dům (kuchyňská  linka není součástí standartního 
vybavení).

Možnost sjednání prohlídky dokončeného vzorového domu  
na výše uvedeném telefonním čísle. 
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RD 4+kk Šerkovice, novostavba 

CP 833 m2, nízkoenergetický 
2,927.300,- Kč 

 
Byt OV 1+1 Tišnov, ul. Králova 

CP 38 m², 2. NP, plast. okna, dům po revit.  
                             1,180.000,-Kč 

 
     Byt 1+kk Tišnov, ul. Dlouhá 
 CP 40 m², 1.NP, novostavba   

1,199.000,- Kč 

 
 

 
   Pronájem 1+1,Tišnov, ul. Jamborova 

CP 33 m², 2. NP, cihla 
7.500,- Kč/měsíc včetně inkasa 

 
Kancelář, Tišnov, budova KB 

CP 34 m², 2. patro,  
5.079,- Kč/měsíc  

 
Prodej komerčního areálu Tišnov, 

CP 1994 m², k rekonstrukci 
2,050.000,- Kč SLEVA! 

 

 
Rodinný dům 3+kk, Hradčany 

 novostavba, CP 680 m², klidné místo 
3.200.000,- Kč SLEVA! 

      
Stavební pozemek Březina u Tišnova 

CP 1.784 m²,  
1,300.000,- Kč  

 
      Stavební pozemek Veverská Bítýška  
       s rozměry 22 x 28 m, CP 603 m2                      
                   Cena  1.000,-Kč/m2 

  
 

 
Stavební pozemek Katov 

CP 807 m², 
850,-Kč/m2  

 

 

 

     
Pozemek Rašov u Tišnova 

cca 28 x 34 m. IS v dosahu, CP 1.400 m²  
600,- Kč/m2 

       
   Stavební pozemek Sentice 
voda na pozemku, CP 796 m2  

800,- Kč/m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


