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Úvodní slovo starosty
Ač to při po-

hledu z okna pří-
liš nevypadá, léto 
je opět tady. To 
letošní je přede-
vším ve zname-
ní oslav 780 let 
od první pí-
semné zmínky 
o našem městě. 
I červnové čís-

lo Tišnovských novin se proto tomuto téma-
tu věnuje, najdete v něm dokončení článku 
o historii města, rovněž tak program aktuálně 
připravovaných akcí. Zde musím využít situa-
ce a na některé vás srdečně pozvat. Na mysli 
mám především netradiční trhovou slavnost 
v sobotu 8. června. Na náměstí Míru budete 
moci zhlédnout doprovodný program s ná-
zvem Tišnov – jak to bylo, jak to je.  Na vlastní 
oči tak uvidíte královnu Konstancii, Jana Žiž-
ku nebo abatyši Barboru Konickou. Pro naše 
město důležité historické mezníky vám budou 
představeny v krátkých hraných ukázkách 

včetně doprovodného komentáře. V tentýž 
den v odpoledních hodinách bude program 
pokračovat na zahradě vily Franke a násled-
ně u tišnovské rozhledny. Věříme, že vyslyší-
te naši výzvu a společný výšlap absolvujete 
v historickém kostýmu, prostřednictvím kte-
rého si alespoň symbolicky připomeneme 
bohatou tradici turistiky v našem regionu. 
Za odměnu na vás bude u rozhledny čekat ob-
čerstvení. V neděli 9. června se pak otevřou 
dveře radnice široké veřejnosti, kromě pro-
hlídky interiérů budete moci zhlédnout zají-
mavé dokumenty z historie města, včetně oné 
pověstné listiny z roku 1233. Víkendový pro-
gram společně zakončíme na tišnovském ná-
městí koncertem Václava Neckáře a skupiny 
Bacily. Vstup je samozřejmě zdarma. 

 Aby to však nevypadalo, že se v Tišnově 
pouze veselíme, je třeba zmínit také to, že letní 
měsíce budou i v letošním roce využity k úpl-
né realizaci či alespoň zahájení některých in-
vestičních akcí. Namátkou mohu vzpomenout 
rekonstrukci ulic Družstevní a Jiráskova, úpra-
vu části ulice Brněnská, vybudování nových 

přechodů pro chodce na ulici Riegrova a ná-
městí Míru, opravu hřbitovní zdi, revitalizaci 
budov mateřských škol Humpolka a Sluníčko, 
opravu tišnovského koupaliště a mnoho dal-
ších. Aktuální a podrobné informace vám při-
neseme v příštím čísle Tišnovských novin. 

Poprvé v historii města byla zpracová-
na výroční zpráva o činnosti města Tišno-
va za předcházející rok. V tomto dokumentu 
jsou v přehledné podobě uvedeny základní 
informace o městě Tišnově, jeho organizační 
struktuře, výsledcích hospodaření, volených 
zástupcích, významných investicích apod. Vě-
řím, že v ní najdete mnoho nových a zajíma-
vých informací o dění v našem městě v roce 
2012. Zpráva je k dispozici v elektronické po-
době na internetových stránkách města.

Těším se na setkání na některé z mnoha 
kulturních akcí, které jsou pro vás připrave-
ny během celého léta. Čekání na ně si pro tuto 
chvíli můžete zpestřit například přečtením 
nového čísla Tišnovských novin.

Jan Schneider 

Z kanceláře místostarosty
Svoje dnešní 

slovo místosta-
rosty bych rád 
věnoval přede-
vším změnám 
v dopravě, kte-
ré nás čekají 
v průběhu něko-
lika dalších mě-

síců. Před třemi týdny bylo na některých 
městských komunikacích rozmístěno nové 
dopravní značení. Cílem těchto změn je pře-
devším zachování plynulé průjezdnosti měs-
tem. Veškeré změny si řidiči mohou ověřit 
i na městských internetových stránkách. 
V současnosti je nejcitlivější změnou v do-
pravě uzavření části ulice Brněnské v horním 
úseku navazujícím na náměstí Komenského. 
Jedná se o již delší dobu připravované sta-
vební práce, které povedou ke zjednosměr-
nění této části s důrazem na bezbariérovost, 
včetně úpravy vstupu do nedávno zrekon-
struovaného kina Svratka. Dobrou zprávou 
pro pěší a především osoby s omezenou 
hybností je, že se v průběhu měsíce června 
vybuduje přechod pro chodce v prostoru 
pod hotelem Květnice. Tímto krokem se sta-
ne tišnovská radnice dostupná i pro vozíčká-
ře bez nutnosti pohybu po komunikaci. Další 
nový přechod vznikne na žádost občanů, 
a to na frekventované ulici Riegrově v místě 
dnešního parčíku, směrem do ulice Svato-
pluka Čecha. Maminky si tedy budou moci 
mnohem bezpečněji užít v parčíku volné 

chvíle se svými dětmi na vloni zrekonstru-
ovaných herních prvcích. Bezpečně tak bu-
dou moci přecházet i ti, kteří pěšky směřují 
ze sídliště na Honech ke starému hřbitovu. 
Od starého hřbitova pak zanedlouho může-
me bezbariérově pokračovat ulicí Chodníček 
k přechodu pro chodce na Dvořákové. Ano, 
chodník na Chodníčku také dostane nový 
kabát. Sejdeme-li ke křižovatce ulic Dvořá-
kova a Brněnská, čeká zde na nás změna do-
pravního značení. Hlavní silnice již nebude 
rovně do centra, ale nově bude vedena ulicí 
U Humpolky směrem k autobusovému ná-
draží. Celá křižovatka bude upravena nejen 
svislým značením jako doposud, ale bude 
doplněna i o vodorovné značení. Usnadní se 
tak řidičům řazení do jízdních pruhů. Tato 
změna navazuje na již zmíněnou úpravu čás-
ti ulice Brněnské. Tímto se uzavírá okruh do-
pravních úprav a naší procházky městem. 
Pokud však budete chtít navštívit finanč-
ně nejvýznamnější dopravní akci letošního 
roku, budete muset nahlédnout z ulice Dr-
balovy do Družstevní a Jiráskovy. Zde se na-
vazuje na loňskou opravu ulice Nerudovy 
a dochází k rekonstrukci kanalizace a vodo-
vodu. Věřím, že se tyto stavební práce u míst-
ních občanů setkají s pochopením, vždyť 
budou sloužit především jim samotným. 

S dopravou také souvisí bezpečnost 
ve městě. Na konci loňského roku jsme 
se vás občanů formou ankety dotazovali 
na pocit bezpečí v našem městě. Výsledky 
si můžete prohlédnout na www.tisnov.cz/

soubor/zaverecna_zprava_anketa_bezpec-
nost_2012_web.pdf.

Anketu iniciovala Komise prevence kri-
minality, coby poradní orgán rady města. 
Komise také doporučila radě, aby zahájila 
přípravné práce vedoucí ke vzniku městské 
policie v Tišnově. Tato skutečnost není ničím 
jiným než odrazem špatně nastavené perso-
nální politiky Policie ČR. Bohužel jsme nedo-
stali uspokojivou odpověď ani od vedoucího 
územního odboru Brno-venkov na naši žá-
dost o posílení obvodního oddělení v Tiš-
nově. Jsme tedy nuceni se touto otázkou 
skutečně vážně zabývat. V poslední době se 
také zabýváme myšlenkou, jak vám, našim 
občanům, umožnit opravdu seriozní a trans-
parentní nákup elektřiny a plynu, za nejvý-
hodnější cenu a bez obav z oněch „malých 
písmenek“ ve smlouvách dodavatelů energií. 
Nenechte se proto zmanipulovat podomní-
mi prodejci, kteří zaplavují s jejich „nejvý-
hodnějšími“ cenami naše domácnosti.

Závěrem vám přeji pohodou protkané 
jarní dny a těším se na osobní setkání prv-
ního června na náměstí, při již tradičním 
setkání nejen s hasiči, ale i s ostatními slož-
kami záchranného systému.

Radovan Klusák

Fotografie na titulní straně: 
 Majáles 2013, autor Michal Beneš 

Fotografie v galerii: 
Michal Beneš a Miroslav Pálka
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Dopravní omezení
Petra Vokáčová, odbor dopravy

Upozorňujeme, že v termínu od 2. 5. 2013 
do 31. 7. 2013 bude v obci Hradčany úplně 
uzavřena silnice (ulice Drásovská) vedoucí 
z Hradčan do Drásova z důvodu provádění 
výstavby kanalizace. Objízdná trasa bude 
vedena přes obce Čebín a Drásov.

Dále bude omezen provoz, z důvo-
du provádění rekonstrukce a posílení NN, 
na ulicích Koráb, Dobrovského, Hornic-
ká a Revoluční ve městě Tišnov v termínu 
od cca 14. 5. 2013 do 31. 8. 2013. Dopravní 
omezení spočívá ve vedení silničního provo-
zu lokálně v zúženém průjezdním profilu.

Upozorňujeme, že z důvodu provádě-
ní rekonstrukce plynovodu bude na ulicích 
Mánesova, Hanákova, Mrštíkova, Jambo-
rova a Hornická ve městě Tišnov v termí-
nu od cca 1. 5. 2013 do 30. 9. 2013 těmito 
ulicemi omezen provoz. Dopravní omezení 
spočívá ve vedení silničního provozu lokál-
ně v zúženém průjezdním profilu. 

Dále z důvodu provádění rekonstruk-
ce a posílení NN bude na ulicích Koráb, 
Mlýnská ve městě Tišnov v termínu od cca 
14. 5. 2013 do 31. 8. 2013 těmito ulicemi 
omezen provoz. Dopravní omezení spočívá 
ve vedení silničního provozu lokálně ve zú-
ženém průjezdním profilu.

V termínu od cca 1. 6. 2013 do 31. 8. 2013 
bude v obci Hradčany omezen provoz na sil-
nici (ulici Tišnovská) vedoucí z Tišnova 
na Čebín z důvodu provádění výstavby ka-
nalizace. Provoz bude veden v zúženém 
průjezdním profilu a bude řízen světelným 
signalizačním zařízením.

Také v období od cca 15. 5. 2013 
do 15. 6. 2013 bude v obci Lažánky ome-
zen provoz na silnici vedoucí z Maršova 
do Veverské Bítýšky z důvodu provádění 
výstavby kanalizace. Provoz bude veden 
v zúženém průjezdním profilu a bude řízen 
světelným signalizačním zařízením.

Provoz tišnovského koupaliště
Eva Jelínková, vedoucí odboru správy majetku a investic

Letošní sezóna na tišnovském koupališ-
ti bude ovlivněna probíhající rekonstrukcí. 
V současné době zde probíhají nezbytné 
opravy spočívající v částečné rekonstrukci 
trubních rozvodů, ve výměně nefunkčních 
čerpadel a v pravidelné obnově nátěrů. 
Provoz bude zahájen 1. 7. 2013 a potrvá 
do poloviny září. Po té bude v rekonstrukci 

pokračováno vybetonováním nové hrany 
včetně přepadových žlábků, vlastní sana-
cí bazénové vany a dokončením trubních 
rozvodů. Následně bude povrch bazénu 
upraven stříkaným laminátem.

Přesto, že počasí přeje zatím jen otužil-
cům, přeji Vám pohodové léto na našem 
koupališti.

Tišnov slaví 780 let
Hana Pokorná, vedoucí odboru kultury a školství

O víkendu 7. – 9. června 2013 si připo-
meneme 780 let od první písemné zmínky 
o Tišnově. Obyvatele i návštěvníky Tišnova 
čeká celá řada zajímavých akcí.

V pátek 6. června v 18 hodin zahá-
jí PhDr. Josef Zacpal ve vestibulu ZŠ, nám. 
28. října výstavu „Tišnov na starých fotogra-
fiích“. Jedná se o snímky ze sbírky fotogra-
fa Pavla Smékala, z nichž nejstarší pochází 
z roku 1865. Návštěvníci si prohlédnou, jak 
vypadala různá tišnovská zákoutí v běhu času 
od druhé poloviny 19. století až do poloviny 
století dvacátého. Výstava potrvá do 16. červ-
na a bude přístupná denně od 9 do 18 hodin.

V sobotu 8. června od 8 hodin se bude 
na náměstí Míru konat již tradiční trhová slav-
nost, tentokrát obohacená o program s ná-
zvem „Tišnov – jak to bylo, jak to je“. Program 
bude zahájen příchodem královny Konstancie, 

v jejíž zakládací listině ke klášteru Porta coeli 
se poprvé objevila zmínka o Tišnově. Následo-
vat bude průřez dějinami města doprovázený 
dobovými zpěvy, hudbou, tanci, šermířským 
vystoupením a osobnostmi, jako byli např. Jan 
Žižka nebo abatyše Barbora Konická. Důležité 
historické události budou ilustrované komen-
tářem, cvičením malých Sokolek, recitací a zá-
věrem i dechovou kapelou. 

Ve 14 hodin zahájí na zahradě vily Fran-
ke starosta Tišnova Jan Schneider odpoled-
ne věnované 10. výročí obnovení tišnovské 
rozhledny. O nejzajímavější zážitky spoje-
né s budováním dominanty města se podě-
lí zástupci bývalého občanského sdružení 
Rozhled na Tišnov. Ke zhlédnutí budou také 
i fotografie pořízené při stavbě. Zvlášť vítáni 
budou návštěvníci, kteří se dostaví v dobovém 
kostýmu připomínajícím bohatou historii 

trampingu, turistiky a skautingu na Tišnov-
sku. Díky tišnovským skautům si můžete vy 
i vaše děti cestou na rozhlednu vyzkoušet 
svoje tábornické a jiné dovednosti. Odměnou 
na konci trasy bude nejen krásný výhled, ale 
i posezení s kytarou a občerstvením.

Nedělní program oslav bude soustře-
děn na městskou radnici, kde od 10 hodin 
proběhne Den otevřených dveří. Budou zde 
k vidění originály pamětních knih a kronik, 
kopie listin spojených s historií Tišnova včet-
ně té nejstarší z roku 1233 a další zajímavé 
dokumenty, vážící se k historii města. Nej-
starší pamětní kniha z roku 1665 bude k dis-
pozici v digitální podobě. Ke zhlédnutí budou 
i záběry starého Tišnova z archivu Tišnovské 
televize. V 17 hodin uzavře slavnostní víkend 
na náměstí před radnicí koncert Václava Nec-
káře se skupinou Bacily. 

Plánované 
rekonstrukce
Jan Ryšavý, Silvie Peřinová, odbor správy 
majetku a investic

Od 20. května 2013 na ulici Brněn-
ská (od křižovatky s místní komunikací 
Cáhlovská po křižovatku s Komenského 
náměstí) probíhá úprava místní komu-
nikace a budování bezbariérových chod-
níků. Zmiňovanou akci realizuje firma 
BS-IMEX, s.r.o.

Úprava ul. Brněnská s sebou při-
náší i značné omezení a to především 
pro automobilovou dopravu. Podstat-
ná a zároveň nepříjemná informace pro 
řidiče vozidel je, že úsek mezi ulicemi 
Procházkova a Mlýnská je pro vozidla 
zcela uzavřen. Žádná omezení by nemě-
la vzniknout v případě vstupů do domů, 
prodejen ani do místního kina Svratka, 
kde bude realizován bezbariérový pří-
stup. Opravy ul. Brněnská budou probí-
hat až do konce letošního července.

V termínu od července do října 2013 
bude probíhat plánovaná rekonstrukce 
ulic Jiráskova a Družstevní v Tišnově, a to 
v úseku Drbalova – Nerudova.

Předmětem veřejné zakázky je re-
konstrukce kanalizace v ulici Jiráskova 
a oprava vodovodu v ulicích Jiráskova 
a Družstevní (včetně veřejných částí pří-
pojek). Dále projekt řeší celkovou rekon-
strukci místních komunikací, chodníků 
a veřejného osvětlení v obou ulicích.

O dopravním omezení budeme včas 
informovat.
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MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV

VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice  REfERENT ODBORU sPRáVNÍcH A VNiTŘNÍcH VĚcÍ
 
Popis pracovní pozice:
•	 příprava právních předpisů po obsahové a formální 

stránce, 
•	 právní poradenství v jednoduchých právních záležitos-

tech, které se vztahují k činnosti úřadu (zejména - správní 
řízení, zákon o obcích a krajích), 

•	 zajišťování přestupkové agendy v působnosti Komise pro 
projednávání přestupků a OSVV,

•	 státní správa v rozsahu přenesené působnosti obecního 
úřadu, v rozsahu pověřeného obecního úřadu a v rozsahu 
obecního úřadu s rozšířenou působností na úseku voleb.

Nástup dle dohody, nejlépe od 1. 8. 2013

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, v platném znění, platová třída 10. 
ZÁJEMCI	SE	MOHOU	PŘIHLÁSIT	DO	10.	6.	2013	
•	 písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 

666 19 TIŠNOV 
•	 písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 10. 6. 2013 – 

do 12:00 hod.
Podrobnější	informace:
Bc. Iva Dvořáčková, tel. 549 439 715
Požadavky a náležitosti přihlášky  naleznete na www.tisnov.cz 
(„aktuality z radnice“ nebo „volná místa“).

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zaří-

zení distribuční soustavy - rekonstruk-
cí, oprav, údržbových a revizních prací 
- bude přerušena dodávka elektrické 
energie:
Dne	13.	6.	2013	od	8.30	do	14.00	hod.

Bez napětí budou ulice Halasova, ul. 
Mánesova od čísla 1601 směrem na ko-
nec ulice, ul. Hornická od křižovatky 
s ul. Mánesovou po křižovatku s ul. Ha-
lasovou, na ul. Jamborova budou vypnu-
ty čísla 1535, 1536, 1537 a popisné číslo 
Brněnská 800.
Dne	13.	6.	2013	od	7.30	do	14.45	hod.
Seznam adres dotčených plánovaným 
vypínáním: Kostelní 16, Kostelní 910, 
Kostelní 911, Radniční 12, Radniční 13, 

Radniční 14, Radniční 71, Radniční 682, 
nám. Míru 111, nám. Míru 911.
Dne	17.	6.	2013	od	7.15	do	18.00	hod.

Vypnutá oblast: bez napětí bude celá 
obec Březina, obec Vohančice, obec Herol- 
tice i chatové oblasti, obec Pejškov, obec 
Závist, obec Žernůvka, obec Nelepeč, obec 
Čížky, obec Úsuší.

Dále bez napětí bude část obce Hrad-
čany a to část ulice Drásovské od Drásova 
po rodinný dům č. 137, část ulice Čebín-
ské od Čebína po rodinný dům č. 108 
a 120, ulice Sportovní, část ulice Drásov-
ská od Tišnovské po dům č. 140. Část uli-
ce Čebínské od Drásovské po dům č. 133. 
Ulice Horka a část ulice Tišnovská od čísla 
8 a 12 na konec obce směrem na Tišnov.

Dne	17.	6.	2013	od	7.15	do	18.00	hod.
Vypnutá oblast: obec Předklášte-

ří a Tišnov. Bez napětí bude ulice Šiku-
lova od ulice Strmá po ulici Úzká, ulice 
Ke Klínku, Pod Horkou a Sadová. Dále 
ulice Šikulova od ulice Úzká po ulici Ko-
menského, na ulici Komenského budou 
vypnuty čísla popisná 1063, 1066, 1106, 
pošta a samoobsluha. Ulice Víska, V Ulič-
ce, ulice Komenského od dřevěného mos-
tu po školu č. p. 1097. Bez napětí budou 
také domy za mostem – ulice Klášterská 
678 a 696.

Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s.r.o.

spolupráce Mikroregionu Porta s Banátem
Antonín Nahodil, předseda Mikroregionu Porta

Obce Mikroregionu Porta od roku 
2005 spolupracují  s českými obcemi v ru-
munském Banátu (s obcí Gernik a Svatá 
Helena, která je správně příslušná pod ru-
munskou obec Coronini). Obec Sv. Helena 
má  350 obyvatel, ale  mladí lidé odcháze-
jí do České republiky za prací. Obec Coro-
nini  se rozkládá na břehu Dunaje a má asi 
1300 obyvatel. 

Zástupci Mikroregionu Porta  navštívili 
tuto oblast několikrát. Ve spolupráci s Klu-
bem přátel fotografie Tišnov byla v roce 
2008 uspořádána úspěšná výstava foto-
grafií ze života obyvatel českých obcí v Ba-
nátu. Na  vernisáž bylo pozvána  padesátka 

místních občanů ze Sv. Heleny. Na dvou vel-
kých zájezdech do Svaté Heleny jsme 
krajanům předvedli pravou moravskou za-
bíjačku a seznámili se  s jejich zabíjačkový-
mi zvyky.

 Na základě těchto zážitků jsme se do-
hodli na uzavření smlouvy mezi Mikrore-
gionem Porta a obcí Coronini – Sv. Helena. 
Našim cílem je další poznávání kultur 
a hlavně  pomoc našim krajanům zejména 
v ekologii, která je v Rumunsku v plenkách. 

Pokud vás život a krajina Banátu zajímá  
můžete do konce června navštívit výstavu 
fotografií Pavla Bortlíka v Galerii Na scho-
dech, v Tišnově, Bezručova 21.

Informace z regionu
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studenti fortiky ve Švédsku
Květa Káčová, studentka

Studenti a učitelé SOŠ Fortika Lomni-
ce se ve dnech 17. – 22. března  v rámci 
projektu Comenius „Šetři, neplýtvej“ zú-
častnili druhé projektové schůzky, která 
proběhla v severošvédském Burtrasku. 
Kromě školy, příjemných lidí a nádherné 
severské přírody jsme si jako „hotelová-
ci“ všímali především švédské kuchyně.

Ve Švédsku jsem nikdy nebyla, pro-
to jsem se na cestu velmi těšila. Zajímala 
mě jejich kuchyně, z jakých surovin, jaké 
kvality jsou a jak se zde pokrmy celkově 
připravují. Nejvíce mě zaujala pestrost 
potravin a to, že ve Švédsku preferují čer-
stvost a většinou BIO kvalitu. Také se zde 
hodně jí losí a sobí maso, které jsem ni-
kdy předtím nejedla.

My, studenti z Fortiky jsme se stra-
vovali v jídelně místní školy, kde vařili 
opravdu dobře.   K snídani mají Švédové 
jiný chléb než my u nás, ten jejich vypa-
dá jako placka, která má odhadem 10 cm 
v průměru a ani nechutná jako chléb, 
připomíná spíše  trvanlivé pečivo, které  
mně osobně  chutnalo hrozně chemic-
ky. Mají ho rádi s máslem, šunkou, sýrem 
(který mají opravdu výborný), marmelá-
dou, atd. Taky jedí hodně cereálie a různé 
kaše. Zajímavé bylo, že studenti si tento 
chleba pokládali přímo na stůl, bez talířů, 
bez ubrousků, takže po snídani byly za-
špiněné pouze čtyři talíře od nás, Čechů. 

Oběd jedí  brzo, už v 11 hodin dopo-
ledne. Švédové moc nejedí polévky, jedi-
nou, kterou jsme za celý týden  ochutnali, 

byl vývar z losa, který se v ničem  od na-
šeho klasického hovězího nelišil. Druhý 
chod tvořilo většinou losí maso v podobě 
kostek v omáčce nebo grilované se zele-
ninou a podávané v jejich typickém chle-
bu nebo šunka s brambory, které mají 
jiný tvar než ty naše, jsou menší a šišatěj-
ší. Ve školní jídelně byl salátový bar, kde 
byl bohatý výběr a každý si mohl vybrat 
podle toho, na co měl zrovna chuť. Jídlo si 
také nabíral každý sám, podle chuti a hla-
du. Velmi mne překvapilo, že po každém 
jídle pijí mléko, ať už předtím jedí co-
koliv. Také si ke všemu dávají studenou 
omáčku z brusinek. 

Večeře začíná už v 16 hodin, jedí po-
dobná jídla jako na oběd. Přes den mívají 
ještě různé coffee breaky, svačiny.  Takže  
jedí prakticky pořád. 

Z místních cukrovinek mě zaujaly vý-
borné čokolády,  lepší jsem nikdy nejedla. 
Dále pak mají rádi různé výrobky z lé-
kořice – ať už lékořicová zvířátka  nebo 
pendreky. Nejhorším zážitkem byla pro 
nás slaná lékořice v čokoládě.  Naopak 
jeden z nejlepších zážitků byl, když jsme 
strávili den u jezera a vyráběli takzvané 
‚bread sticks‘. Švédští učitelé nám kaž-
dému dali prut, kus těsta a ukázali nám, 
jak z  těsta udělat ‚hada‘ a jak ho správně 
na prut namotat tak, aby z něj nespadl, 
a opéci si jej nad ohněm.  Tohle se nedá 
považovat za nějaké luxusní jídlo, ale dů-
ležitá byla  přátelská atmosféra,  proto-
že, když jste s lidmi, se kterými se cítíte 

dobře,  lépe vám i  chutná. Navíc, kdy si 
člověk něco opeče nad ohněm, když ved-
le něj stojí Kypřan nebo Italka? 

Na závěr bych chtěla říct, že ať už se 
člověk učí ve škole o gastronomii jaké-
hokoliv státu cokoliv, je nejlepší, když to 
zažije na vlastní kůži, protože tak pozná 
nejlépe návyky, povahu a zvyklosti lidí. 
Já osobně jsem musela už pět dní po ná-
vratu vyjet do IKEI, abych si zde koupila 
ten kulatý, lehce chemický chleba, na kte-
rý jsem si za ten týden zvykla, a abych 
si připomněla všechny dostupné chutě 
a vůně Švédska u nás. 

Global Village – prezentace potravin jednotli-
vých zemí

Gymnázium Tišnov

Literární talenty na gymnáziu iii
Jana Rohlínková, vyučující

V třetím díle cyklu o literárních talen-
tech  bychom  rádi pokračovali v před-
stavování úspěšných studentů. Tentokrát 
představíme Filipa Finduru, studen-
ta oktávy, který se připravuje ke složení 
maturitní zkoušky, ale zároveň k repre-
zentaci školy na celostátním kole Olym-
piády v českém jazyce v kategorii pro SŠ. 

Filip má za sebou účast v mnoha li-
terárních soutěžích, konaných po celé 
České republice, z nichž si přivezl mno-
há ocenění a čestné ceny. Školu vzorně 
reprezentuje nejen literární a jazykovou 
prací, ale přední ocenění získal také 

ve společenskovědních předmětech, 
především výborné ocenění v loňském 
školním roce, kdy získal 2. místo v celo-
republikové Ekonomicko – manažerské 
olympiádě.

Nejčerstvější je získání 1. místa v kraj-
ském kole Olympiády v českém jazyce, 
které proběhlo v dubnu tohoto školního 
roku. Republikové kolo proběhne v červ-
nu v Praze – přejeme Filipovi mnoho zda-
ru a bystrou mysl.
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Gymnázium získalo dotaci z fondů EU
Karel Švábenský, ředitel

V roce 2012 byla v rámci Regionální-
ho operačního programu NUTS II Jiho-
východ (dále ROP) v oblasti podpory 3.4 
Veřejné služby regionálního významu 
vypsána výzva pro podávání žádostí se 
zaměřením Zařízení pro vzdělávání včet-
ně technického zařízení pro výuku. Vy-
brané projekty mají být pokryty z 85 % 
z ROPu a 15 % má dokrýt Jihomoravský 
kraj. Na tišnovském gymnáziu si přitom 
již po řadu let snažíme posílit právě výu-
ku technických a přírodovědných oborů, 
a tím směřovat naše absolventy na vy-
soké školy právě tohoto zaměření. Po ta-
kových odbornících je totiž stále větší 
poptávka, najdou dobré uplatnění v praxi 
a netvoří klientelu Úřadů práce.

Na škole proto vznikla pracovní skupi-
na složená z učitelů fyziky, chemie a biolo-
gie, která sestavila prvotní představu, jak 
by měla nově rekonstruovaná pracoviště 
v učebnách a laboratořích vybavená mo-
derní měřicí a demonstrační technikou 
vypadat. V souladu se zásadami zákona 

o veřejných zakázkách pak byly vybrány 
odborné firmy na zpracování projekto-
vé dokumentace a vlastní žádosti. První 
úspěch znamenalo již získání souhlasu 
zřizovatele školy, kterým je Jihomorav-
ský kraj, k vlastnímu podání žádosti. 
Díky velkému úsilí všech členů pracov-
ní skupiny i vybraných firem se podařilo 
žádost doladit a v požadovaném červ-
novém termínu podat. V září se pak tiš-
novské gymnázium objevilo v seznamu 
institucí, které byly Regionální radou 
NUTS II Jihovýchod vybrány k realizaci 
projektu.

Další etapu představovalo vyřeše-
ní administrativních úkonů potřebných 
pro podepsání vlastní smlouvy, přede-
vším získání úvěru na předfinancování 
celé akce. Úkol ztížený koncem funkč-
ního období zastupitelstva JMK, kte-
ré škole už nestihlo potřebné souhlasy 
schválit, a nové zastupitelstvo kraje za-
čalo fungovat až koncem roku 2012. Na-
konec se však vše potřebné podařilo 

dovést do zdárného konce a počátkem 
ledna 2013 byla podepsána s Regionál-
ní radou smlouva, která bude pro ško-
lu znamenat přínos 4.506 tis. Kč, z toho 
3.830 tis. Kč dotuje ROP a 676 tis. Kč Ji-
homoravský kraj. Takřka 90 % z toho 
činí investiční náklady na potřebné sta-
vební úpravy a vybavení moderní měři-
cí a demonstrační technikou. V současné 
době jsou již splněny všechny podmínky 
pro zadání veřejné zakázky a byla vyhlá-
šena soutěž na výběr dodavatele. V let-
ních měsících 2013 by měla být celá akce 
realizována. 

Od podzimu se tedy mohou žáci tiš-
novského gymnázia těšit na výuku 
v rekonstruovaných přírodovědných 
učebnách s přístroji, které odpovídají 
trendům poslední doby. K využití chce-
me přitom pozvat i žáky a učitele škol 
tišnovského regionu, a zvýšit tím popula-
ritu školy i počet zájemců o studium.

studenti reprezentovali v přírodovědných oborech
Martina Havlátová, Jana Rohlínková, vyučující

Studenti gymnázia se zapoji-
li do Středoškolské odborné činnosti, 
ve které získali svými pracemi a jejich 
obhajobami velmi pěkná umístění. Re-
prezentovali především v oborech sou-
visejících s biologií, zemědělstvím, 
potravinářstvím a ochranou životního 
prostředí.

Do okresního kola postoupilo 5 stu-
dentek, z nichž čtyři – K. Věchtová, B. 
Dvořáková, V. Humpolíková a M. Med-
ková – postoupily i do kola krajského. 
Postup do celostátního kola obhájila Mi-
chaela Medková ze septimy  s prací Vliv 
různých druhů cytokininů na zakořeňo-
vání moruše černé in vitro.

Studentka Karolína Rezková ze sep-
timy reprezentovala školu v prestižní 
biologické soutěži Amavet. V celorepubli-
kovém kole obsadila 5. místo a postupuje 
do mezinárodního kola, které se bude ko-
nat v Houstonu v USA. Karolíně děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy a přejeme, 
aby se jí v mezinárodním kole dařilo.

Úryvek z povídky Pád

Kola se točí a motor řve, krajina ubíhá ko-
lem jak splašené stádo zeleně. Vlahý večer 
se pomalu přeměňuje v noc a ve vzduchu 
je cítit benzín. Vítr mi víří ve vlasech, mám 
spuštěnou střechu kabrioletu a řítím se 
jak šelma, jsem král, jsem tady a teď a na-
vždy tak.
Pak zatáčka, smyk a skřípot svodidel, já le-
tím, já křičím, já padám. Sklo se tříští a ze-
mě-nebe-země-nebe se mi míhají před 
očima. Ležím a chlad chodníku mě tlačí 
do tváře, jen bolest nepřichází. Ne, počkat, 
už je tu.
Slyším hlasy a možná jsem trochu omrá-
čen a napůl v bezvědomí, ale někdo tu je, 
pomozte mi, chci zavolat, ale slova váznou 
a jenom dech se mi barví krví. Ty nohy! 

Nohy chodí kolem mě a pořád další a nové: 
v lodičkách, v teniskách, v polobotkách, 
v kozačkách a… bosé? A nezastaví, nebo 
snad ano, a pak se mi vyhnou obloukem. 
Některé nohy se zarazí, strnou a otočí se 
a utečou pryč, jiné mě snad ani nevidí, po-
čkejte, prosím, jenom chviličku, až teď že 
by se našel zachránce?
Kleká si vedle mě a… cože? To nemůžeš my-
slet vážně, kam jdeš s tou peněženkou, ty 
hajzle?
A další takový! Mně už nic neukradneš, sra-
be zlodějská, mně stačí už jen chcípnout 
a nic po mně na tomhle světě nezůstane…
On vytahuje mobil a volá! Volá záchranku!
Já věděl, že všichni lidi nejsou jen prohnilí 
šupáci!

Teď se mně snaží obrátit. Nejsi nakonec 
doktor? Prohlédneš mě, uzdravíš mě, za-
chráníš mě? Zatraceně, to ne! Najednou to 
bolí čím dál víc, ty nejsi doktor, copak ne-
víš, že s obětí nehody nesmíš hýbat? Cos to 
provedl, tohle nejde vydržet, já…
Ono to přestalo! Ale byl ten svět tak tma-
vý? Tolik stínů a lehkosti, jsem lehký jako 
peříčko, já se vznáším, a mír a klid…
Žádný mír, žádný klid, vždyť mě zabil, par-
chant jeden, do vězení, ne, na křeslo s ním!
A mír a klid…

Autor: Filip Findura
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sportovní boje pokračují
Věra Dvořáčková, vyučující

Díky podpoře vedení školy ZŠ Smíškova 
se nám daří budit v dětech zájem o sport 
a vést je tak k všestrannosti. Uskutečnilo 
se velké množství sportovních akcí, a tak 
se předem omlouváme našim sportovcům 
za zkrácenou verzi všech soutěží a přiná-
šíme pouze základní informace.  

Pro naše florbalisty se nám podařilo 
díky zájmu okolních škol zorganizovat Ve-
likonoční turnaje - pro mladší žáky na naší 
škole a pro starší, díky spolupráci s Gym-
náziem Tišnov, ve sportovní hale. Oba tur-
naje ukázaly zájem o tento sport a byla 
k vidění kvalitní hra. Pro naše hráče to 
byl jednak turnaj rozlučkový nejen na zá-
věr sezóny, ale i na závěr jejich docházky 
na základní škole a zároveň ukázal, že stá-
le máme na škole talenty a šikovné spor-
tovce, se kterými je radost pracovat. 

Vedle toho vrcholí basketbalové sou-
těže. Starší žákyně naší školy se umístily 
na 3. místě v okresním přeboru. Velkou 
radost nám udělaly mladší žákyně, které 
okresní kolo vyhrály a v krajském kole se 

umístily o pouhé 3 body na druhém místě. 
Mladší žáci se po bojovném výkonu umís-
tili v okrese na 3. místě a díky zelené kar-
tě, kterou máme jakožto pořádající škola, 
se zúčastní i krajského finále. Konečný vý-
sledek přineseme v dalším příspěvku.

Velkého úspěchu dosáhlo družstvo 
starších žáků v halové kopané. V okrsko-
vém kole v Kuřimi obsadili 1. místo, stejně 
tak dopadli i na okresním kole v Ivanči-
cích a jedinou smolnou prohrou si nako-
nec odváželi z krajského kola, které se 
konalo opět v Ivančicích, nádherné 2. mís-
to. Dobrý přístup hráčů k tréninku přináší 
konečně své ovoce a věříme, že si to chlap-
ci patřičně užívají.

První větší generálkou na blížící se atle-
tické soutěže byla Mokerská laťka, soutěž 
ve skoku vysokém. Odváželi jsme 25 zá-
vodníků a z toho 12 jich stálo na stupních 
vítězů. K vidění byly velmi kvalitní výkony 
a sportovci si kromě dobrého pocitu z vý-
konu odváželi i spoustu cen.

Vyjmenovat všechny sportovce, kteří 
naši školu reprezentovali, by bylo velmi 
obsáhlé. Tentokrát bych tady chtěla po-
děkovat Heleně Součkové a Gábině Ščas-
né za kvalitní vedení a dobrou přípravu 
na soutěže a všem našim sportovcům po-
přát, ať jim konec sezóny vyjde co nejlépe. 
Štěstí přeje připraveným.

Matematika s chutí v ZŠ a MŠ Deblín 
Petra Stupňová, Jiří Lukas, vyučující

Žáci 5. a 7. třídy Základní školy a Mateř-
ské školy v Deblíně se zapojili do projektu 
„Matematika s chutí“, který je realizován 
Institutem pro sociální a ekonomické ana-
lýzy (dále jen ISEA). ISEA je jedním z čes-
kých think tanků1 zaměřených na podporu 
klíčových reforem. Její nezávislost na stá-
tu, finanční či institucionální, pomáhá vy-
tvářet spojení mezi akademickou sférou 
a politikou.

Proč vůbec projekt vznikl?
Projekt reaguje na výsledky 

řady výzkumů, které jasně proka-
zují zhoršení znalostí českých žáků 
v matematice a jejich negativní po-
stoj k výuce matematiky. Vyučování 

na českých školách je spíše zaměřeno 
na reprodukci znalostí než na rozvíjení 
tvůrčí osobnosti žáka. Neposkytovalo mu 
dostatečné možnosti pro objevování 
a tedy získávání trvalejších znalostí a do-
vedností. Proto můžeme v dnešní době 
často číst o „matematice podle profesora 
Hejného“, jejíž metody respektují přiro-
zený vývoj dítěte. Snažíme se tedy dětem 
ukázat, jak se učit hrou, tvořivou činností. 

co nás čekalo na začátku?
Nejdříve jsme obdrželi testy, které žáci 

vyplňovali bez jakékoli předchozí přípra-
vy. Snahou bylo získat co nejobjektivnější 
přehled o znalostech žáků na začátku roku. 

Jaký je průběh jednotlivých 
projektů?

Projekt 5. třídy se nazývá „Obchodník musí 
umět počítat“. Sestavili jsme pět skupinek 
o pěti až šesti žácích. Tři z nich si zvolily 
hru Dostihy a sázky, zbylé dvě Výstaviště 
Business. Každý žák se tak učí hospodařit 
s určitou částkou peněz. Některým se již, 
 jak jsme předpokládali, podařilo zban-
krotovat. Zde se ukázalo, že celý projekt 
nemusí rozvíjet pouze matematické 
schopnosti, ale také sociální cítění. Z žáků 
se nestaly hyeny ženoucí se za vlastním 
úspěchem. Ba naopak si během hry peníze 
půjčovali a někteří z bohatších kupovali 
chudým dárky.

ZŠ Deblín
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Nedávnou aktivitou bylo seznáme-
ní se s počítačovým programem Sweet 
Home 3D. Ten je volně ke stažení na in-
ternetu. Zkoušeli jsme si navrhovat 
vlastní místnosti, domy a někteří dokon-
ce celé ulice, což korespondovalo s hrou 
Výstaviště Business – kupování ulic, sta-
vění domů a hotelů.

Tématem projektu 7. třídy je „Doprava“. 
Na úvod žáci samostatně vytvářeli prezen-
tace, ve kterých hledali odpovědi na řadu 
otázek - co je doprava, k čemu slouží, 
jaké je její členění, jaký vliv má na životní 
prostředí, co je udržitelná doprava. Dále 
zkoumali mapy, znečištění ovzduší v ČR, 
mapy a grafy vyjížďky a dojížďky za prací, 
za službami a do škol na Deblínsku apod.

Poté se ve skupinkách po třech (jed-
na po čtyřech) pokoušeli zjistit, jaký 
druh dopravy je pro ně a jejich rodiny 
nejvýhodnější (finančně, časově, z hle-
diska bezpečnosti) a jaká má naopak 
omezení. Zaměřili se nejen na ces-
ty po ČR, ale i na některá evropská 
velkoměsta.

Informace čerpali nejen z interne-
tu a knih ve školní knihovně, ale vyu-
žívali i školou vydané publikace – Atlas 
Deblínska a vlastivědnou učebnici De-
blínsko: Na cestě k trvalé udržitelnosti.

V dalším bádání bychom se chtě-
li detailněji zaměřit na porovnání bez-
pečnosti různých typů dopravy pomocí 
dostupných statistických dat.

co nás ještě čeká?
Ke konci školního roku proběhne 

posttest, který ukáže, jak efektivní byla 
výuka realizována jiným, netradičním 
způsobem. 

Upozornění
Projekt Matematika s chutí není soutěž. 

Nemůžeme očekávat vyhlašování výherců 
a přesnou klasifikaci, kdo získal jaký počet 
bodů. Jedná se o zkoušku něčeho nového. 
Věříme, že se žáci budou dobře bavit a ješ-
tě se při tom něčemu přiučí. 

1 Skupina pro výzkum v oblasti politiky 
a ekonomiky.

Tomáš Rybníček: „Do muzea bych rád dostal rodiny 
s dětmi, seniory a turisty.“ 
Zdeňka Kárná

Absolvent fakulty výtvarných umění  
VUT Brno (ateliér papír a kniha),  poslé-
ze pedagog na střední škole, s Barborou 
Svátkovou spolupracoval na grantových 
projektech Pedagogické fakulty MU reali-
zovaných ve spolupráci s Domem umění 
města Brna, Moravskou galerií a Muzeem 
města Brna. Hlavní náplň práce – zpro-
středkování kulturního dědictví  a jeho 
popularizace. MgA. Tomáš Rybníček se 
ujal vedení Muzea města Tišnova před 
pár měsíci. Při této příležitosti jsme jej 
vyzpovídali.

Celé	 vaše	 dosavadní	 vzdělání	 i	 práce	
směřují	k	jedinému	cíli	–	dostat	histo-
rii	 či	 	 na	 první	 pohled	 nudné	 výsled-
ky	 badatelů	 mezi	 lidi.	 Jak	 to	 chcete	
udělat?
Vím, jak to chodí. Odborníci zkouma-
jí, napíší knihu a ta zůstane v knihovně. 
Trend posledních deseti let je ale  dostat 
tyto knihy či výsledky badatelského úsilí 
mezi lidi. Začíná to fungovat tak, že mu-
zea zakládají edukační centra, zatím jsem 
tohle zaregistroval v brněnském  Morav-
ském zemském muzeu, také  v Olomouci  
a samozřejmě  v Praze, vše je propojeno 
s místními fakultami. Je pravda, že toto 
si mohou dovolit větší instituce s větším 
rozpočtem. Malá muzea si zatím edukační 
centrum dovolit nemohou. Mým cílem je 

zaměřit se na interaktivní programy, chtěl 
bych, aby výstavy byly hodně přátelské 
k veřejnosti, aby byly názorné, aby si ná-
vštěvník na exponát mohl sáhnout.

Zkuste		to		popsat	podrobněji.
U exponátu by mělo být popsáno hodně 
přesně, jak věc funguje, k čemu byla vyu-
žívána. Představuji si výstavy popularizač-
ní, nikoli badatelské. Hodlám oslovit různá 
muzea a výstavy si půjčovat, plánuji spo-
lupracovat s vysokými školami. Výstava, 
která je zajímavá, nemusí být drahá. Jde 
v první řadě o nápad. Mám poměrně vol-
nou ruku v tom, co bych rád uskutečnil. 
Do konce roku 2013 už je výstavní plán 
hotov, na příští rok se chystá. Chceme ně-
které výstavy zapůjčit a  přichystat i vlast-
ní. Je dobré vždy připravit pestrou směsici 
témat.

Jak	 vůbec	 lze	 dostat	 návštěvníky	
do	muzea?
Je to těžký úkol, sám jsem zastáncem více 
různých témat, abychom oslovili co nejšir-
ší spektrum lidí. Nelze nachystat výstavu, 
aby zaujala úplně všechny. Rád bych spolu-
pracoval i s dalšími organizacemi Městské-
ho kulturního střediska, pod  nějž muzeum 
spadá – mám na mysli hlavně galerii, ne-
bráním se společným projektům. S galerií 
už dáváme dohromady výstavní plány.

Máte	nějaký	sen?
Sen snad ani ne, ale rád bych vytáhl míst-
ní témata, třeba v návaznosti na výstavu 
archivních materiálů a fotografií budo-
vy Spořitelny města Tišnova realizované 
dle návrhu architektů Bohuslava Fuch-
se a Jindřicha Kumpošta  udělat výstavu  
na téma tradiční architektura – dřevěné 
mosty. Rád bych dal prostor interaktiv-
ním  výstavám – například přiblížení fy-
zikálních jevů a zákonů. Návštěvník si 
na takové výstavě může spoustu věcí vy-
zkoušet. Mám inspiraci ze zahraničí a vi-
děl jsem, jak si s radostí hrají i  dospělí.  
A další věc – chci dostat do muzea rodiny 
s dětmi. Třeba během letní turistické se-
zóny není od věci, když se cyklista zastaví 
v tišnovském muzeu…
A samozřejmě  školy jsou výborná cílová 
skupina. Myslím, že se děti mohou naučit  
chodit do muzeí, že muzeum  nemusí vní-
mat jako  zaprášenou instituci.
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Centrum sociálních služeb

svátek matek
Jana Wildová, ředitelka

V neděli 12. května měly všechny maminky svátek. Již tradičně se při této příleži-
tosti scházejí seniorky a senioři v domě s pečovatelskou službou na malém kulturním 
odpoledni. Ve čtvrtek 9. května přijely maminkám popřát členky Uměleckého soubo-
ru Janáčkovy opery Lenka Malinková a Marie Sedláčková. Na klavír zahrál František 
Kratochvíl, který vyučuje na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. V jejich 
podání zazněly známé operní, operetní a muzikálové melodie, střídané uměleckým 
přednesem dojemných i úsměvných textů. Ve slunečném odpoledni se více než 30 di-
váků přeneslo v myšlenkách z jídelny DPS do koncertního sálu a užívalo si krásný 
umělecký zážitek. Doufáme, že se v domě s pečovatelskou službou dočkáme dalších 
vystoupení těchto umělců. 

Tvořivá dílna otevřena dvakrát týdně
Jana Wildová, ředitelka

Otevírací dobu  Tvořivé dílny v míst-
nosti vedle jídelny v DPS Králova mo-
hou senioři  navštěvovat každý pátek 
od 13.00 do 15.00 hodin a  nově navíc 
také každé úterý od 8.30 do 10.30 hod.

Co všechno v Tvořivé dílně děláme? 
Pod vedením Kateřiny Trčkové pracuje-
me s různými materiály, od papíru přes 
textil až po různé proutí. Stříháme, le-
píme, skládáme, pleteme, malujeme 
i natíráme. 

Nyní právě pleteme z papírových ru-
liček košíčky a ošatky, oplétáme nádoby. 
Rádi bychom se s těmito výrobky zú-
častnili celorepublikové soutěže Šikovné 
ruce našich seniorů, kde jsme již dříve  
byli úspěšní a dovezli si pár ocenění.

Tvořivá dílna není jen pro obyvatele 
domu s pečovatelskou službou, ale i pro 
ostatní z Tišnova a okolí. Přijďte se po-
dívat nebo se i rovnou zapojit. Těšíme se 
na vás.

Předškolka Ptáčata 
Monika Krištofová, koordinátorka

V pondělí 13. 5. 2013 proběhl zá-
pis do předškolky Ptáčata. Dostavilo se 
26 zájemců, ze kterých bylo 15 dětí přija-
to do předškolky. S přijatými dětmi a ro-
diči se setkáme ve čtvrtek 29. 8. od 15.00 
do 17.00 hod. Děti si budou moci pohrát 
v novém prostředí a seznámit se s tetami 
Pavlou, Zdenkou a Evou a rodiče se mo-
hou informovat na chod předškolky.

Hipoterapie

Od počátku dubna 2013 se naplno roz-
běhly aktivity projektu „S koněm posílí-
me záda i mezilidské vztahy“, které jsou 
podpořeny z dotačního programu Rodina 
a ochrana práv dětí MPSV. Je těžké popsat 
radost, emoce a zážitky dětí s rodiči při 
cvičení, relaxaci a hipoterapii. Více fotogra-
fií naleznete na www.studanka-tisnov.cz.

Stále je možné se přihlásit do podzim-
ního běhu projektu. Více informací na 
stránkách nebo u Bc. M. Nečasové tel. č. 
603 142 391.Jezírko nabízí hlídání dětí

V letních měsících budeme mít pro-
stor pro větší počty dětí. Jezírko je zaříze-
ní školkového typu pro děti od 2 do 5 let 
(na léto se mohou přihlašovat i šestileté 
děti s odkladem školní docházky). O děti 
pečují zkušené pečovatelky.

Provoz, včetně stravy, je zajištěn každý 
všední den od 7.00 do 16.00.

Pro děti je nachystán program plný hra-
ní, tvoření a zábavy.

Poděkování

RC Studánka o. s. děkuje květinářství 
paní Veselé a cukrárně Adina za jejich 
sponzorské dary ke květnové akci „Míle 
pro mámu“ spojené s akcí Tišnov bez 
bariér. Rovněž děkuje sdružení Tišnovský 
vozíčkář o. s. a členům rady města za účast 
a zodpovězené dotazy v  následné debatě 
o bezbariérovém Tišnově.

Foto: Kateřina Trčková
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Galerie z ruky zahájila sezónu
Miloš Buček

Za májového deště a v zajetí zeleně 
zdolávaly 11. května automobily výjezd 
Svrateckou hornatinou mezi křížovické 
chalupy. Galeristka Stanislava Macháčko-
vá zde s obdivuhodnou vitalitou a elegan-
cí otevřela další výstavní sezónu. A hned 
v úvodu nabídla návštěvníkům k zhlédnu-
tí ukázky šperkařské tvorby dokonce tří 
autorů: Aleny Kojdlové, Jolany Novákové 
a Miroslava Štěpánka. Každý z výtvarníků 
upřednostňuje jiný materiál, a tak si kaž-
dé oko mohlo najít svůj zdobný doplněk 

krásy. Zrakové vjemy provázelo a umoc-
ňovalo koncertní vystoupení studentů 
muzikálového herectví v režii a s hudeb-
ním doprovodem Dady Klementové. Co 
zbylo z anděla? Tak se totiž jmenovalo 
doprovodné hudební pásmo. Ve spojení 
s ukázkami ze šperkařské tvorby určitě 
pěkný víkendový kulturní zážitek. Krása 
nabízená z ruky křížovické galerie si za-
slouží pozornost nejen vzdálenější brněn-
ské kulturní klientely.

Beseda s Liborem Balákem
Marie Šikolová, městská knihovna

V měsíci dubnu se uskutečnila v dět-
ském oddělení beseda s tišnovským 
výtvarníkem, malířem a ilustrátorem 
Liborem Balákem. Autor je častým ná-
vštěvníkem a velkým příznivcem naší 
knihovny. Nejednou pro děti připravil 
výtvarnou perličku - v rámci projektu 
na podporu čtenářství Knihy mého srd-
ce připravil výzdobu v podobě pohád-
kového vláčku nebo starého tajemného 

hradu. Pro nejmenší čtenáře nakreslil 
deníček Pohádkový list malého čtenáře. 
S velkým nadšením v dětském oddělení 
instaloval výstavu Svět hraček a legendy 
oblohy a ochotně čtenářům povyprávěl 
o zkušenostech se svým koníčkem - mo-
delařinou. Velmi rád se s dětmi setkává 
i na besedách a je vždy snadné najít pro 
zvídavé žáky zajímavé téma. Pro ten-
to školní rok připravil čtvrtým a pátým 

třídám povídání Za podobou dávných lidí 
a Obrázky, které vyprávějí. Žáci v průbě-
hu besedy načerpali řadu překvapivých 
informací, které doprovázely ukázky au-
torových obrazů. Čas, který s ním strávili 
rychle utekl a děti se s ním nerady roz-
cházely. Určitě si ani příště nenechají ujít 
příležitost osobního setkání a opět při-
jdou pobesedovat. 

MAs Brána Vysočiny o. s.
vyhlašuje výběrové řízení na

projektového manažera místní akční skupiny
Náplň práce:
•	 příprava, řízení a administrace projektů MAS,
•	 příprava podkladů a organizace jednání orgánů MAS,
•	 spolupráce s orgány MAS a komunikace se členy MAS,
•	 práce na přípravě Integrované strategie rozvoje území MAS 

Brána Vysočiny.

Požadavky:
•	 zkušenosti s projekty operačních programů, práce s projek-

ty Programu rozvoje venkova (PRV) Státního zemědělského 
intervenčního fondu (SZIF) výhodou,

•	 SŠ nebo VŠ vzdělání, nejlépe zemědělského nebo ekonomic-
ko-správního směru,

•	 znalost programu LEADER výhodou,
•	 znalost regionu Tišnovska,
•	 orientace v oblasti zadávání zakázek výhodou,
•	 výborné komunikační a organizační schopnosti,
•	 schopnost systematické práce, pečlivost, samostatnost,
•	 proaktivní přístup k práci,
•	 znalost anglického jazyka slovem i písmem výhodou,
•	 časová a věcná flexibilita,
•	 uživatelská znalost práce na PC (Microsoft Office - Word, 

Excel, PowerPoint),
•	 řidičský průkaz skupiny B.

Nabízíme:
•	 zajímavou, samostatnou a odpovědnou práci,
•	 potřebné zaškolení a uvedení do problematiky,
•	 částečný pracovní úvazek (>0,5), nástup co nejdříve.

Požadované dokumenty a odevzdání přihlášek:
•	 profesní životopis,
•	 motivační dopis (max. 1 strana A4) s kontaktními údaji.

Přihlášky zašlete na adresu
MAS Brána Vysočiny, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
s označením obálky „Výběrové řízení - manažer MAS“ nebo 
e-mailem na adresu info@masbranavysociny.cz do 17. 6. 2013.

Více	informací	poskytne:
www.masbranavysociny.cz
Ing. Petr Bábor, Ph.D, předseda MAS, tel. 604 75 88 91; 
e-mail: petr.babor@tisnov.cz

INZERCE
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Pixelománie v galerii Diana
Miloš Buček

Kolik megapixelů má tvůj fotoapa-
rát? Možná nejčastější otázka mezi 
běžnými uživateli digitálních fotopří-
strojů. Příklady obrazů poskládaných 
z množiny těchto malých čtverečků 
bylo možné zhlédnout po celý měsíc 
od 4. do 31. května v galerii Diana. Vy-
stavovalo zde 15 členů Klubu přátel foto-
grafie Tišnov. Pestrost členské základny 
se odráží i v žánrové skladbě vystave-
ných fotografií. Výstavní panely nabízely 
76 snímků krajiny, abstraktních kompo-
zic, portétů, reportážních i dokumentár-
ních snímků a v neposlední řadě i krásu 
detailů a zátiší.

Samostatná výstava je jedním příkla-
dem z řady aktivit fotoklubu. Souběžně 
s ní jsou k vidění samostatné autorské 
výstavy členů KPFT. Milan Ferov nabízí 

fotoohlédnutí za letošní dlouhou zimou 
v prostorách tišnovského muzea a Pa-
vel Bortlík střípky z Banátu v Galerii 
Na schodech. Trio Zavadil, Kabeš, Bortlík 
připravují výstavu v Domově sv. Alžběty 
v Žernůvce. Klub s napětím očekává le-
tošní konečné umístění v otevřené soutě-
ži fotoklubů nazvané Ratibořický mapový 
okruh. Členové klubu obesílají průběž-
ně řadu vypsaných fotografických sou-
těží s dílčími úspěchy. Z poslední doby: 
Bystřické zrcadlení – O. Výleta 2. mís-
to, Lomnický objektiv - J. Buček 1.  mís-
to, Černobílé valéry, Rýmařov - M. Buček 
2. místo.

Kromě prezentačních akcí má však fo-
toklub v programu i další činnosti jako 
je dokumentární spolupráce členů s re-
gionálním tiskem, médii a vzdělávacími 

institucemi. Dvakrát ročně organizuje 
pro členy a zájemce výjezdní fotovíken-
dy. Ten příští se uskuteční koncem květ-
na v Bělé pod Pradědem. Veškeré bližší 
informace o činnosti fotoklubu si zájemci 
mohou najít na webu: fotoklubtisnov.cz.

780 let Tišnova- 2. díl
Josef Zacpal

Revoluční rok 1848 přinesl zrušení 
patrimoniální správy a o dva roky poz-
ději od podzimu 1850 i prvního voleného 
starostu v čele města. Další správní re-
formy posílily význam Tišnova i v širším 
měřítku. Stal se nejprve sídlem okres-
ního soudu v rámci brněnského politic-
kého okresu a následně v letech 1855 
– 1868 zde byl dokonce poprvé vytvo-
řen smíšený okresní úřad s kompeten-
cí politickou a soudní. Definitivně získal 
Tišnov prestižní postavení okresního 
města s jediným okresním soudem tam-
též v roce 1896. V 60. letech se město 
dostalo i do mezinárodního povědomí, 
když zde byl v roce 1863 krátce interno-
ván vůdce polského lednového povstání 
Marian Langiewicz. Ani válečné události 
se Tišnovu nevyhnuly. 11. července 1866 
se zde přímo v ulicích strhla krvavá bit-
ka mezi Rakušany a Prusy s 47 mrtvými 
jako jeden z dozvuků rozhodující bitvy 
u Hradce Králové. V pruských řadách se 
jí tehdy zúčastnil i mladý důstojník Paul 
von Hindenburg, pozdější druhý ně-
mecký prezident v období výmarské re-
publiky. Ačkoliv byl Tišnov v minulosti 
především českým městem, v polovině 
19. století vrcholily germanizační snahy 
radnice. Němčinou se tehdy běžně hovo-
řilo i ve většině zámožnějších rodin. Tepr-
ve 60. léta přinesla obrat a nastartovala 

rozvoj českého vlastenectví a kulturního 
uvědomění. Od roku 1861 bylo zavede-
no také psaní městského protokolu v čes-
kém jazyce. Stále bohatší byla spolková 
činnost, vrcholící založením sokolské 
organizace. Pro vzdělání obyvatelstva 
bylo nejvýznamnějším počinem založení 
měšťanské školy chlapecké v roce 1884, 
po níž následovaly průmyslová pokračo-
vací škola, zimní hospodářská škola a ko-
nečně v roce 1903 také dívčí měšťanka. 
Hospodářský rozvoj charakterizoval de-
finitivní úpadek cechů a domácí tkalcov-
ské výroby na úkor tovární produkce, 
která se ale více rozvíjela v sousedním 
Předklášteří. Tišnov si udržel postave-
ní regionálního obchodního střediska 

s pondělními trhy, řadou jarmarků, do-
bytčími trhy a vyhlášenými obilními trhy. 
Významnou ekonomickou roli hrála Spo-
řitelna města Tišnova, založená v roce 
1875. Spojení se světem umožnilo vybu-
dování železničních tratí, nejprve v roce 
1885 do Brna a o dvacet let později 
do Žďáru nad Sázavou a Prahy. Všech-
ny dosažené úspěchy byly s hrdostí pre-
zentovány na velké národopisné výstavě 
v roce 1893. Její úspěch podtrhla i účast 
populárního Kmochova dechového or-
chestru, vedeného slavným kapelníkem. 
Vyhlášení Tišnova klimatickým místem 
v roce 1895, nádherná neporušená okol-
ní příroda a blízkost hlavního zemské-
ho města Brna byly hlavní předpoklady 
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vybudování velkého vodoléčebného sa-
natoria MUDr. Františka Kuthana pod 
Klucaninou v letech 1898 – 1899. Úspěš-
ný projekt brzy přilákal bohatou kliente-
lu nejen lázeňských hostů, kteří nepřímo 
ovlivnili i stavební rozvoj města. Ten se 
projevoval jak rozsáhlou vilovou výstav-
bou, tak i řadou velkých staveb v centru. 
Za všechny je třeba uvést alespoň na sta-
rých základech postavenou historizující 
budovu radnice (1905 – 1906), sokolov-
nu (1897 – 1898), okresní hejtmanství 
na Horním náměstí (1895 – 1896) a sku-
pinu výstavných vil na Riegrově ulici. 
Léta viditelného vzestupu města jsou 
patrná i ze sčítání v roce 1900, ve kte-
rém Tišnov vykazoval 2 958 obyvatel 
a 317 domů. 

Nastartovaný růst přibrzdila první 
světová válka. Z frontových linií se domů 
už nikdy nevrátilo 103 mužů. Hrdiny se 
stalo 51 Tišnováků, kteří bojovali za sa-
mostatný stát v legiích ve Francii, Itálii 
a v Rusku. 

V nových podmínkách první republi-
ky Tišnov plynule navázal na všeobecný 
předválečný rozvoj. Město zůstalo síd-
lem politického okresu i okresního sou-
du. Důležitým krokem pro celý region 
bylo založení první střední školy – gym-
názia v roce 1920. Největší kulturní 
událostí se stala Podhorácká výstava 
v červenci 1927, prezentující celé Tiš-
novsko ve všech oborech činnosti. O ne-
celý rok později 17. června 1928 zavítal 
do města na krátkou návštěvu prezident 
Československé republiky T. G. Masaryk. 
Nejzřetelněji se všechny pozitivní ten-
dence odrazily ve stavebním rozmachu 
města, které se za dvacet let samostatné-
ho státu téměř zdvojnásobilo.  Největší 
podíl na tom mělo Všeobecně prospěš-
né stavební a bytové družstvo, založené 
už v roce 1921. Projekční plány vilových 
čtvrtí vznikaly v duchu moderního za-
hradního města. Vedle rodinných a by-
tových domů se stavěly i veřejné budovy, 
charakterizující jeho obraz dodnes. Šlo 
především o dostavbu Horního náměs-
tí a funkcionalistickou budovu městské 
spořitelny na Dolním náměstí, na jejíž 
podobě se podepsali přední architek-
ti Bohuslav Fuchs a Jindřich Kumpošt.  
Po celé dvacetiletí si Tišnov uchoval 
charakter příjemného lázeňského mís-
ta a turistického střediska s atraktivním 
okolím. 

Německá okupace po 15. březnu 1939 
zastavila veškerý rozvoj a naopak uvrh-
la město stejně jako celý stát do hluboké 
destrukce. V roce 1942 byl zrušen tišnov-
ský politický okres a v následujícím roce 
byl místo zvolené samosprávy dosazen 
do čela města německý vládní komisař. 
V závěru války se stal Tišnov zázemím 

letecké továrny Diana, přestěhované z Ví-
deňského Nového Města do rozestavě-
ných železničních tunelů budované trati 
z Brna do Prahy. Při bombardování města 
letadly Rudé armády 25. dubna 1945 za-
hynulo 14 obyvatel a bylo zničeno nebo 
poškozeno bezmála 200 domů. Dalších 
téměř sto lidí bylo oběťmi nacistických 
zvěrstev nebo padlo v boji s okupanty. 
Vláda nad městem i okresem se dostala 
zpět do rukou tišnovských občanů už 8. 
května, sovětští a rumunští vojáci vstou-
pili do města o den později.  

Poválečnou obnovu, která tentokrát 
probíhala mnohem pomaleji, ještě více 
zkomplikoval nástup komunistické to-
tality v roce 1948. 40 let jejího trvá-
ní se podepsalo jak na vzhledu města, 
tak i v osudech jeho obyvatel. Tři z těch, 
kteří se s ní nesmířili, za to zaplati-
li i v mírových podmínkách svým živo-
tem. Politický okres byl obnoven hned 
na konci války, v roce 1949 byl ale nej-
prve územně redukován a v rámci správ-
ní reformy v roce 1960 zcela zrušen. 
Na samém okraji nového okresu Brno-
-venkov byl Tišnov izolován a často opo-
míjen na úkor oblastí jižně od Brna. A to 
i přesto, že od roku 1953 byl „zvětšen“ 
připojením velké sousední obce Před-
klášteří. V 50. letech byly dokončeny dvě 
důležité dopravní stavby, zahájené již 
před válkou a v jejím průběhu. Byla to 
nová dvoukolejná železniční trať z Brna 
do Prahy a silniční obchvat města. Zejmé-
na druhý projekt byl nejen z dnešního 
pohledu nesmírně progresivní a mno-
há města či obce mohou Tišnovu tuto 
stavbu stále jen tiše závidět. Mimořádně 
úspěšnou společenskou událostí se sta-
ly oslavy 700 let města Tišnova v roce 
1959. Přestože historikové zanedlouho 
označili oslavovanou listinu za padělek, 
nostalgické vzpomínky na toto velkolepě 
pojaté jubileum setrvávají v paměti Tiš-
nováků dodnes. 

Určité oživení ve městě přinesla až 
60. léta, po kterých ale následovalo dva-
cetiletí normalizační šedi. Po vzoru jiných 
českých a moravských měst byla byto-
vá otázka řešena výstavbou panelových 

sídlišť pod Klucaninou, na Humpolce 
a pod Květnicí. Impulsem k tomu byla 
i skutečnost, že se Tišnov stal hornickým 
střediskem pro blízkou těžbu uranových 
rud v oblasti Dolní Rožínky. Megaloman-
ské plány na straně jedné a nekoncepč-
nost na straně druhé vedly k celé řadě 
drastických demolicí historických domů 
na četných místech města. Například 
velmi potřebné nové základní škole mu-
sela ustoupit část zástavby dolní Kukýr-
ny a téměř celá jedna strana Dvořáčkovy 
ulice. Další futuristické plány přestavby 
centra města naštěstí zastavila Sametová 
revoluce v listopadu 1989. 

Po svobodných demokratických vol-
bách v následujícím roce převzali Tišno-
váci správu města opět do svých rukou, 
už ale bez Předklášteří a dalších později 
integrovaných obcí. Úsilí o obnovu okre-
su bylo završeno k 1. lednu 2003, kdy 
se stal Tišnov v rámci nově vzniklého Ji-
homoravského kraje obcí s rozšířenou 
působností pro 34 okolních obcí, ke kte-
rým přibylo o dva roky později dalších 
24 obcí z kraje Vysočina. Samotné měs-
to se velmi rychle změnilo k nepoznání. 
Byly obnoveny podnikatelské aktivity, 
posílila městská ekonomika a oživení se 
dočkal ponurý vzhled většiny budov. Byly 
opraveny některé ulice a moderně byl 
vyřešen přednádražní prostor. Plošně se 
město rozrostlo o novou obytnou čtvrť 
Hony za Kukýrnou. Příkladem vydaře-
ných realizací je velký penzion na sídliš-
ti pod Květnicí a citlivá přístavba radnice. 
Naopak těžkou ránou pro městské cent-
rum se stal neforemný objekt supermar-
ketu na Mlýnské ulici. Všechna pozitiva 
dokresluje rok od roku pestřejší spole-
čenský život obyvatel a návštěvníků měs-
ta. Nejvýznamnější z nich, prezident 
České republiky Václav Klaus, navštívil 
Tišnov 20. června 2010. Jeho návštěvou 
lze symbolicky ukončit procházku dě-
jinami jubilujícího města Tišnova, jen 
s malým dodatkem na závěr. Další ces-
ta pana prezidenta totiž vedla do Před-
klášteří, kde si mimo jiné také prohlédl 
nejcennější prostory druhého letošního 
jubilanta, kláštera Porta coeli.
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Z historie Karasova divadla
Helena Pernicová

Pod názvem Karasovo divadlo tišnovští 
ochotníci vystoupili poprvé v roce 1950. 
Své jméno divadlo dostalo podle tišnovské-
ho rodáka, spisovatele a novináře Josefa 
Františka Karase.  Tradice tišnovského di-
vadla však sahá až do 80. let 19. století. Po-
stupně se divadlu věnovalo několik spolků, 
po roce 1918 se divadelní činnost nejplně-
ji rozvíjela v dramatickém odboru Soko-
la Tišnov a v Katolické vzdělávací jednotě. 
V té době se v Tišnově hrály i opery a ope-
rety a častá byla spolupráce s brněnskými 
profesionálními herci i režiséry. 

Vůdčími osobnostmi poválečné éry di-
vadla, provozovaného postupně pod hla-
vičkou Závodního klubu Předklášterkých 
papíren, TJ Baník a Sdruženého závodního 
klubu pracujících v Tišnově, byli Karel Cej-
nek a Lubomír Kostelecký, kteří se prvně 
poznali jako profesor gymnázia a jeho na-
daný student a brzy je dlouholetým přátel-
stvím spojila láska k divadlu a veřejnému 
působení.  Karel Cejnek byl duší divadla, 
jeho dramaturgem, kmenovým režisérem 
a hercem. Luboš Kostelecký rovněž reží-
roval a výborně hrál a byl také schopným 
a obětavým organizátorem, praktickým šé-
fem souboru. Ten byl z dnešního pohledu 
až nepředstavitelně velký:  Patřilo do něj 
několik desítek herců, výtvarníci, technič-
tí pracovníci a činovníci, celkem téměř sto 
lidí. Nikdo z nich nebyl za svou práci pla-
cený, všichni se divadlu věnovali ze záliby 
a s pocitem sounáležitosti ke společnému 
dílu. Během jednoho roku se pravidelně 
nastudovalo 5 – 6 představení, výběr dbal 
na uvádění her historických i současných, 
českých i světových a rovněž pohádek pro 
děti. Zkoušky probíhaly několikrát týdně, 
hrálo se v sále sokolovny, většinou zcela 
zaplněném.

V polovině padesátých let se mimo-
řádnou kulturní událostí stalo nastudová-
ní  Hervého  operety Mamzelle  Nitouche. 
Tento dodnes hraný příběh o klášterní 
chovance Denise a Célestinovi, učiteli zpě-
vu, klášterním varhaníkovi a zároveň ope-
retním autorovi, se podařilo nastudovat 
tak přitažlivě, že mnohokrát reprizova-
né představení neváhali mnozí navštívit 
i opakovaně. Nastudování bylo přitom ná-
ročné – kromě orchestru řízeného diri-
gentem Jakubem Horákem zde vystupoval 
i sbor klášterních schovanek (v reálu čle-
nek chrámového sboru kostela sv. Václava), 
precizně provedeny musely být i všechny 
sólové pěvecké party.  Obrovský úspěch 
v hlavní roli slavil Bohumil Hranička, vše-
stranný herec vládnoucí navíc vynika-
jícím tenorem. Jeho přítel z dob studií 

na učitelském ústavu, herec Karel Höger, 
mu zprostředkoval profesionální angaž-
má v ostravské opeře, ale Hranička zůstal 
věrný svým žáčkům a okruhu tišnovských 
divadelních přátel. Byl i velmi dobrým kla-
víristou a na posezení po zkoušce nebo 
představení dovedl na přání zahrát prak-
ticky cokoliv. 

Dalším zdařilým a vzpomínaným před-
stavením, rovněž náročným v přípravě 
a požadavcích na herce, bylo nastudová-
ní poetického pohádkového příběhu Julia 
Zeyera Radúz a Mahulena, hraného jako 
melodram s hudbou Josefa Suka a insceno-
vaného  u příležitosti oslav města Tišnova 
v roce 1959.

Soubor se pravidelně zúčastňoval nej-
různějších přehlídek na okresní i krajské 
úrovni, v roce 1961 slavil úspěch i na pres-
tižní celostátní přehlídce Jiráskův Hronov, 
kde předvedl hru Vratislava Blažka Pří-
liš štědrý večer.  Jednalo se o satirickou 
hru ze současnosti a soubor porotu zau-
jal zdařilým civilním herectvím a celkově 
moderním provedením, včetně náznako-
vě pojaté scény. Představení bylo i divácky 
velmi úspěšné, během jednoho roku bylo 
reprizováno celkem šestnáctkrát a soubor 
se s ním zúčastnil i dalších přehlídek a sou-
těží. Režisérem hry byl MUDr. Zdeněk Mod-
rák, scénu vytvořil Leoš Malec a v hlavních 
rolích se představili Miroslav Paukert 
a Věra Kostelecká.

Hereckými oporami souboru byli kro-
mě již jmenovaných Josef Sobotka, který 
se výborně uplatnil v charakterních rolích, 
Robert Baláš, ztvárňující především komic-
ké postavy, Vladimír Turinský, Pavel Máca 
a později také dr. Miloš Frýba a František 
Trnčák.   Z ženských představitelek nelze 
nezmínit přirozeně talentovanou Jarosla-
vu Zvěřinovou, Marii Mrázkovou, dr. Danu 
Tirovou a skvělou komičku Drahu Horto-
vou. Scénografii se po mnoho let věnoval 

Leoš Malec, osvětlení zajišťoval Miloš Na-
vara a rekvizity zabezpečovala Fanynka 
Zelinková, která prý dovedla pro scénu 
sehnat prakticky cokoliv, včetně živé kozy, 
jak vzpomínají pamětníci. Precizním, vel-
mi pečlivým inspicientem byl pan Franti-
šek Wágner, o líčení herců se staral maskér 
Zdeněk Chutný. 

Karasovo divadlo pořádalo také tzv. 
Poetické kavárny, zpočátku v sále soko-
lovny, později v prostorách MěKS.  Ve sto-
lovém  uspořádání sálu, při svíčkách 
a s možností objednání poháru vína pro-
bíhala přibližně hodinová pásma věnova-
ná vždy jednomu z českých básníků. Mezi 
zvláště zdařilé patřil večer věnovaný Pet-
ru Křičkovi, který svou přítomností obo-
hatila básníkova manželka Anna Křičková, 
v té době již hodně letitá, ale vitální dáma.  
Na představení dojela sama svým traban-
tem ,„beruškou“, živě na svého muže vzpo-
mínala a přednesla i několik jeho básní, 
včetně známé „Jedna, lomená jednou“. 
Autory nápadu literárních večerů i jeho 
realizátory byli manželé Luboš a Věra Kos-
telečtí. Přestože to s tématem článku přímo 
nesouvisí, je zde na místě připomenout, že 
tato organizátorská dvojice také po dlou-
hou řadu let koncepčně připravovala kon-
certy Kruhu přátel hudby, až do doby, kdy 
se dramaturgem KPH stal Jan Beránek.

I když staří herci postupně odcházeli, 
soubor divadla zůstal kompaktní po něko-
lik desetiletí, vlastně až do počátku deva-
desátých let, kdy se z něj oddělila skupila 
mladších herců a založila komorní Diva-
dlo pod kinem. To však nemělo dlouhého 
trvání. Poslední velkou inscenací celého 
původního souboru byla v roce 1992 Čap-
kova Bílá nemoc (s L. Kosteleckým  v hlav-
ní roli doktora Galéna), která byla hrána 
jako součást oslav 100 let Sokola v Tišno-
vě. Na prahu nové doby se tak uzavřela vý-
znamná kapitola tišnovské kultury.

Soubor Karasova divadla - Jiráskův Hronov (1961)
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ČERVEN – měsíc  myslivosti
Jiří Malásek

Myslivci si zejména po letošním pro-
dlouženém zimním období trochu od-
dychli, nemusí již chodit přikrmovat zvěř, 
která velmi trpěla. Bylo třeba však vy-
čistit všechna krmná zařízení, desinfiko-
vat je, provést potřebné opravy a údržbu 
a připravit je na navezení nového krme-
ní - kvalitního sena, jeteliny a dalších ze-
mědělských produktů pro příští zimní 
období.

V jarních měsících též proběhlo kaž-
doroční sčítání zvěře v jednotlivých ho-
nitbách, ze kterého je patrné, jak zvěř 
letošní zimu přečkala, v jaké je kondi-
ci, jaké  jsou poměry pohlaví zvěře, jaké 
jsou s určitou přesností skutečné stavy 
zvěře, od kterých se bude též odvíjet dal-
ší chovatelská činnost v honitbě, včetně 
potřebného lovu.

Důležitou součástí myslivecké činnos-
ti je  každoroční kontrola mysliveckých 
zařízení po zimě, prověření jejich stavu, 
vypracování plánu oprav a plán výstav-
by nových zařízení ať již stabilních, nebo 
i přenosných, které se pak využívají tam, 
kde je oseta kultura, nebo vysázeny nové 
lesní stromky, na kterých by mohly vzni-
kat škody zvěří. Jedná se zejména o kr-
melce pro zvěř spárkatou - srnčí, daňčí, 
mufloní a černou a dále krmelečky pro 
zajíce, zásypy pro bažanty a koroptve. 
V neposlední řadě je třeba vyčistit napa-
jedla, budky pro vodní ptáky a zprovoznit 
lapací zařízení na odchyt zvířat škodících 
myslivosti. Zařízení sloužící k pozorování 
zvěře a k lovu jsou různé lovecké žebříky, 

posedy, záštity apod. Všechna tato mys-
livecká zařízení musí být před loveckou 
sezonou opravena a upravena, aby byla 
bezpečná a mohla naplno sloužit ke své-
mu účelu.

Na přelomu jara a léta, tj. koncem 
května a v měsíci červnu, v době kdy na-
stávají dny nejdelšího slunečního svitu 
a nejkratší noci nastává měsíc myslivosti 
a ochrany přírody.

Označení června jako měsíce mysli-
vosti patří mezi nejmladší tradice čes-
ké myslivosti po dobu více jak padesáti 
let. V tomto měsíci je naše příroda plná 
života - vše bují, raší, zelená se, kvete 
a zejména rodí se mláďata. Celá příroda 
potřebuje v tomto období naši maximál-
ní ochranu a péči. Tento neustále opaku-
jící se koloběh v přírodě si myslivci plně 
uvědomují a snaží se všemožně pomoci.

Myslivost je odborná, koncepč-
ní a ochranářská činnost prováděná 
ve vztahu k přírodě a ve vztahu k volně 
žijícím živočichům. Je to především péče 
o zvěř, její chov a velká snaha o zacho-
vání přírodního prostředí zvěře. Právě 
v tomto ročním období zaměřují mysliv-
ci svoji činnost na ochranu nových živoči-
chů, zabezpečují klid v honitbách, bojují 
proti ztrátám na mladé zvěři a zlepšují 
životní prostředí zvěře jak údržbou stá-
vajících zvěřních políček, tak zřizováním 
nových, zakládáním biopásů a výsad-
bou mladých stromků ať v lese, nebo 
v polních podmínkách. V tomto obdo-
bí se též kosí a suší nejkvalitnější seno 

a jetelina potřebné pro zimní přikrmová-
ní. Řeže se a suší se též letnina. Ve spo-
lupráci se zemědělci myslivci těsně před 
kosením pícnin vyhání zvěř z polností 
pomocí loveckých psů, večer před kose-
ním instalují světelné a zvukové plašiče, 
instalují pachové ohradníky a snaží se 
minimalizovat případné ztráty zejména 
mladé zvěře.

Mláďata zvěře mají rádi bezpochyby 
všichni lidé. Žel se však stává, že v čase 
rodění mláďat odnášejí lidé z honiteb 
nalezená a dle nich opuštěná mláďa-
ta domů v přesvědčení, že jde o sirotky, 
nebo je pak vnucují myslivcům, aby se 
o ně starali. Toto je však veliká chyba, 
neboť matka těchto mláďat je neopusti-
la, ale jen odběhla buď se pastvit, napít 
se, nebo aby je nevystavovala nebezpečí 
a jistě je někde v blízkosti a o svém po-
tomkovi dobře ví.
Prosíme	 proto	 při	 vašich	 návště-

vách	 přírody	 -	 neodnášejte	 a	 pokud	
možno	se	ani	nedotýkejte	 takto	nale-
zených	mláďat	zvěře	a	tím	jim	prospě-
jete	nejlépe!

Konec jara a léto je pro myslivce napl-
něno i hojnou spolkovou a kulturní čin-
ností. Kynologická činnost je v plném 
proudu. Po jarním svodu probíhají zkouš-
ky různých plemen psů, organizují se 
střelecké soutěže na různých úrovních, 
pořádají se přehlídky trofejí, myslivecké 
dny, soutěže pro děti a mládež, „pytlácké 
noci“ a další. 

INZERCE
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Druhý kočovný vůz
Vladimír Kapoun

Šestimetrovou vlečku jsem koupil 
od pana Vítka ze Žlebů v r. 1974. Hned v tom 
roce jsem ji zjara prodloužil o jeden metr 
a navařil železnou konstrukci. Značně mi 
se svářečskými pracemi pomohl pan Josef 
Toufar. Následovala zdlouhavá práce s vrtá-
ním děr do konstrukce a přišroubováváním 
desek. Tyto práce jsem prováděl u své-
ho strýce v Brusném a dokončil do podzi-
mu. Hned následující rok jsem vůz doplnil 
na 20 včelstev a navštívil čtyři stanoviště. 
Můj tchán Jaroslav Hudec snižoval postup-
ně ve voze počet včelstev tak, jak jsem je já 
zvyšoval. Když v roce 1986 přestal definitiv-
ně včelařit, obsadil jsem vlastními včelstvy 
na plnou kapacitu – 22 včelstev. 

S tímto vozem jsem kočoval od r. 1976 
do r. 2008, kdy jsem kočování pověsil 
na hřebík. Za těch 33 let jsem uskuteč-
nil 123 přesunů a navštívil 90 stanovišť 
od malin na Sýkoři až po akát za Pohořeli-
cemi. Nejvíce přesunů za jeden rok – osm 
– jsem uskutečnil v r. 1978. V jiné roky to 
bylo 2 – 5 přesunů.  Nejčastěji se jednalo 
o přísun k zemědělským plodinám za úče-
lem jejich opylování. Za dob JZD byla jejich 
skladba pestřejší. Na semeno se pěstova-
la svazenka, červený jetel, vojtěška, ostro-
pestřec mariánský, dále mák, kmín, hořčice 
a hlavně řepka jak ozimá, tak jarní. Párkrát 
jsem byl i v ovocném sadu v Lažánkách 
a Holasicích. V současnosti zbyla jenom ře-
pka, vyjímečně ostropestřec mariánský 
a navíc se začala pěstovat slunečnice. 

Za dobu kočování jsem podrobně poznal 
mnoho míst a zákoutí na Tišnovsku, zejmé-
na v katastrech, kde hospodaří družstva 
v Březině, Čebíně a Deblíně. Nejvíce jsem 
si oblíbil loučku u Čertovy hráze za Herol- 
ticemi, na rozcestí lesní cesty z Heroltic 
do Pejškova (a dále Braníškova) a Lažánek 
ke Kaolíňáku. Je to ideální místo pro včely – 
kryté před větry, s orientací údolí na všech-
ny strany a značnými výškovými rozdíly, což 
má význam hlavně kvůli prodloužení doby 
květu rostlin a tím i snůšky. Pestrá skladba 
lesu – akát, listnaté i jehličnaté stromy, ma-
liní – byla zárukou, že zde vždy nějaká snůš-
ka byla. 

Kočování se včelstvy vyžaduje kromě 
určité fyzické námahy i administrativní 
a organizační práci. Bylo potřebné před za-
čátkem sezóny nahlásit místa a dobu pře-
sunů na OV ČSV, kde se vypracoval plán 
kočování v okrese a přidělila konkrétní sta-
noviště v případech, kdy se na jedno mís-
to  hlásilo více kočovníků. Byly to hlavně 
akátové porosty v okolí Hlíny, o které byl 
velký zájem. Dále bylo nutné získat povo-
lení o umístění kočovného vozu od majitele 

pozemku, nahlásit dobu a umístění kočov-
ného vozu v minulosti na MNV, nyní na OÚ. 
Uvědomit bylo potřebné také ZO ČSV do je-
jichž obvodu se kočovalo. Za celou dobu 
jsem měl pouze jedenkrát problém s míst-
ními včelaři. Vždy jsem se snažil předem 
s nimi domluvit na konkrétním umístění 
kočovného vozu, aby to vyhovovalo oběma 
stranám. V současné době je pro získání 
povolení kočování nutné zdravotní vyšet-
ření včelstev na mor včelího plodu, který je 
nejvážnější hrozbou současného včelařství. 
Pokud se jednalo o přesun k zemědělským 
plodinám, tak nejdůležitější bylo domluvit 
s agronomem družstva konkrétní datum 
přesunu a požádat ho o zajištění traktoristy. 
Veškeré přesuny se uskutečňovaly bezplat-
ně jako protislužba za opylování zeměděl-
ských plodin. Jednalo se vesměs o krátké 
vzdálenosti. V určité době se kočovníkům 
finančně přispívalo z včelařských fondů 
a dotací.

O zážitky, ať příjemné či nepříjemné, 
nebylo nouze. Těch nepříjemných bylo na-
štěstí málo. Kromě dvou vloupání přes vy-
páčené dveře a pomalování vozu sprejerem 
mi větší škody nevznikly. Daleko horší to 
bylo jednou při přesunu ze Závisti k Herolti-
cím. Byl to první přesun v tom roce – nepa-
matuji přesně ve kterém. Po dlouhé zimní 
přestávce bylo vždy potřebné dofouknout 
pneumatiky. Do té doby jsem k tomu vyu-
žíval kompresoru traktoru. Tento traktoris-
ta ovšem „vzduch“ neměl a tak i přes to, že 
jsem viděl, že pravé zadní kolo by potřebo-
valo přifouknout, vydali jsme se na cestu. 
Plášť vydržel až do Heroltic. Tam se postup-
ně roztrhal na cucky, takže jsme asi 1 km jeli 
jenom po ráfku. Kupodivu včely to přečkaly 
bez újmy. Od té doby jsem dofouknutí pro-
váděl nožní pumpičkou. 200 až 300 žďou-
chů na jednu pneumatiku stačilo. Smutné 
byly i některé situace u řepky v souvislosti 
s počasím. V době jejího květu, v prvé polo-
vině května, bylo počasí značně proměnlivé. 
Tak při jedné sněhové přeháňce bylo mož-
né vidět včely s rouskami pylu, jak dosedají 
na česno současně se sněhovými vločkami. 
A je jisté, že mnohé  nedoletěly. Jindy zase 
doletěly, ale zapadly do řepky. V důsled-
ku chladu zkřehly a již nevzlétly a uhynuly. 
Byly jich stovky. 

Příjemných vzpomínek a zážitků byla 
celá řada. Protože se převoz uskutečňo-
val za svítání, bylo nutné se ke kočovné-
mu vozu přesunout brzo ráno. Pokud se 
jednalo o menší vzdálenosti, tak na kole, 
jinak autem. Brzké vstávání sice nebylo 
nic příjemného, ale sledovat za ranní rosy 
probouzení přírody vše vynahradilo. Ale 

nejpříjemnější zvuk, který jsem očekával 
v tom ranní tichu, byl přibližující se zvuk 
traktoru. Někdy se stalo, že traktorista ne-
dojel. V době, kdy neexistovaly mobily, ne-
zbývalo nic jiného, než domluvit převoz 
na příští den. Několikrát, abych nemusel 
vstávat brzo ráno, jsem přenocoval u ko-
čovného vozu. Pokud bylo teplo, tak pod 
nebeskou klenbou plnou hvězd, jinak v ko-
čováku. Bzukot včel byl uspávající. Vzpomí-
nal jsem na svůj první pobyt pod stanem 
krátce po válce, vzdáleném od obydlí. Byli 
jsme čtyři, a protože se do stanu vešli pou-
ze tři, rozdělili jsme si noc a vždy jeden ven-
ku „hlídal“. O nezvyklé zvuky nebylo nouze. 
Přečkali jsme to tenkrát bez následků, ale 
byli jsme rádi, když nastalo svítání. 

Nezapomenutelný je pro mne také dal-
ší zážitek. Byl horký červencový den.  Mák 
pod Čimperkem u vodárny dokvetl, včely 
vytvářely „brady“ (vysedávaly na česno), 
neměly co dělat. Následující ráno jsem je 
převezl poprvé k Bílému potoku pod Bra-
níškov a vrátil se domů. Ještě týž den jsem 
se jel na kole podívat, jak to vypadá. Již 
z dálky jsem slyšel hukot. Když jsem přišel 
blíž, zdálo se mi, že se všechna včelstva rojí. 
Kočovák byl přímo včelami obsednut. Příči-
nou tohoto stavu bylo medování jedlí, kte-
ré se v té lokalitě nacházely. Říká se, že jedle 
meduje zřídka a opravdu, při pozdějších ná-
vštěvách tohoto stanoviště jsem tuto situaci 
již nezažil.

Včelaření je nejen pěkný, ale i užitečný 
koníček. Jeho celospolečenský prospěch 
značně převyšuje prospěch pro včelaře. 
Kromě opylovací činnosti je to produk-
ce hlavně medu, jehož prodejem přispívají 
včelaři ke zdraví lidí. Najděte si svého včela-
ře, kterých je v naší ZO ČSV Tišnov skoro 80. 
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Práce na skautském domě  jsou v plném proudu
Marek Batelka, vedoucí střediska Květnice Tišnov

Projekt Skautský dům Tišnov se roz-
běhl na plné obrátky, první brigádníci 
už za sebou zanechali kus skvělé práce. 
Do dnešního dne se na skautském domě 
odpracovalo 420 hodin, z toho 293 ho-
din samotných čtyřech brigádách. Našim 
partnerem se stalo město Tišnov, které 
nás v rekonstrukci podporuje.

Během květnových svátků se sešla 
velká skupina ochotných pracovníků 
z řad rodičů, vedoucích a dětí. Mamin-
ky a babičky uvázaly šátek kolem hlavy 
a škrábaly omítku. Tátové se opře-
li do sbíječek. Zvláště děti se pustily 
do bouracích prací s velkým zápalem, 
protože něco takového si doma jen tak 
nevyzkouší. Díky jejich nadšení postu-
povaly práce mnohem rychleji. Nejob-
líbenější činností se stalo odstraňování 
omítky, nakládání suti a vození korbice 
na hromadu. Také objevování starého ha-
rampádí zanechaného po předchozím 
nájemníkovi se těšilo velké oblibě. Klu-
ci postupně našli po dílech skoro celou 
škodovku. Užili jsme si spoustu legrace 

a dobrodužství. Babičky a maminky do-
konce napekly buchty a koláče. 

co jsme již dokázali?
Podali jsme žádosti o dotace na JMK 

a město Tišnov. Konzultovali s odborní-
ky ze stavební praxe. Vypracovali jsme 
projekt. Proběhly čtyři brigády. Odpra-
covali jsme 420 dobrovolnických hodin 
za necelé dva měsíce. Vyměnili jsme oka-
py. Odstranili omítku ze čtyř místností 
a zadní stěny. Vykopali drenážní příkop 
pro odvětrání domu. Vyklidili komplet-
ně nepořádek a nánosy zeminy ze dvo-
ra. Získali podporu rodičů a přátel. Přišlo 
spoustu nabídek od nových lidí na mate-
riál i vybavení. Kolem projektu se vytvo-
řila parta nadšených mladých lidí (tělem 
či duchem). Sestavili jsme rozpočet a vy-
jednali lepší podmínky se stavební fir-
mou. Proběhlo jednání s městem Tišnov 
o naší vzájemné spolupráci. Pracujeme 
na propagaci v médiích, na internetu 
a Facebooku. Rozplánovali jsme všechny 
kroky pro úspěšnou realizaci projektu.

Na co se chystáme?
V dalších naplánovaných brigádách 

se pustíme do odstranění starých podlah 
a do opravy koupelny. Dostali jsme již ně-
kolik nabídek na vybavení klubovny jako 
například kotel, parkety, WC, umyvadla, 
skříně, židle a jiné… Stále nám však ně-
které věci chybí, takže hledáme přede-
vším materiál na stavbu (písek, cement, 
omítku...). Děkujeme za podporu a bu-
deme rádi, když nám budete držet palce 
i nadále.

Můžete využít náš nový 
účet 2700406668/2010 třeba k zaslání 
sponzorského daru.

Na všechny dary vystavujeme darova-
cí smlouvu a je možné si mimo přispění 
na dobrou věc i ponížit Váš daňový základ.

Chtěli bychom poděkovat rodičům 
za ochotné rady, všem co zapůjčují materi-
ál a nářadí, ochotným brigádníkům za ne-
skonale obětavou pomoc. 

Věříme, že práce budou i dále pokračo-
vat stejně hladce a s nadšením jako dosud. 

Tišnovští vozíčkáři informují 
Pavel Kadlec, Dáša Lapčíková 

Tišnovští vozíčkáři připravují za fi-
nanční podpory města Tišnova Den 
dětských her, který se uskuteční na cyk-
lostezce u Svratky. Uskuteční se zde hry 
a soutěže pro radost našich nejmladších.  
Chtěli bychom docílit toho, aby se  mlá-
dež a zároveň i rodiče naprosto uvolnili 
a dokázali se radovat se svými ratolestmi 
a užít si přitom zábavy. Všichni zúčastně-
ní si zde vyzkouší  jízdu zručnosti na in-
validním vozíku, přebalování miminka 
v podobě panenky a jiné aktivity. Trasa 
bude dlouhá přibližně 1  kilometr a děti 
za své výkony obdrží drobné sladkosti.  
O termínu uskutečnění Vás budeme včas 
informovat prostřednictvím Tišnovských 
novin, na našich stránkách i nástěnce.  

Průběh dne invalidního občana 
Ráno: handicapovaný ležící v poste-

li, se musí nejdříve dostat na vozík. Nej-
jednodušší je pomoc druhé osoby. Tento 
způsob je však dosti namáhavý, někdy 
i bolestivý, proto je lepší využít techni-
ku v podobě zvedacího zařízení. I když 
už handicapovaný sedí na vozíku, je to 
spojeno s možnými problémy. Vozíčkář 
by měl každé dvě nebo tři hodiny změnit 

pozici poposednutím, neboť delším seze-
ním si může způsobit tzv. „dekubity“, což 
je velmi nebezpečná a nepříjemná situa-
ce. Nejlepší pro vozíčkáře je, pokud vozík 
opustí a alespoň na dvě hodiny si lehne, 
což je ovšem spojeno s problémem pře-
sunutí z vozíku do postele a opět z poste-
le na vozík. 

Poledne: pokud sedíte na vozíku 
a nemůžete se pohnout, je potíž dát si 
v restauraci oběd, neboť vozíkem není 
možné se dostat ke stolu. Snad jen bo-
kem, což je dosti nepohodlné.Tatáž situ-
ace nastává i v domácím prostředí. Jízda 
na samotném vozíku je ovládána joysti-
kem, což je něco podobného jako ovláda-
cí páka  v letadle. 
Večer:  po návratu domů absolvuje 

vozíčkář tytéž úkony jako ráno, ovšem 
v opačném pořadí. Musí se dostat z vozí-
ku do postele. A tak končí den vozíčká-
ře, který se dá rozvést do různých situací, 
jako je třeba jízda po chodníku, problém 
s vysokými obrubníky, bariérové obcho-
dy, instituce, bezohlední řidiči parkující 
na chodnících, déšť apod. 

V Tišnově už  existují upravené chod-
níky s nájezdy pro vozíčkáře, takže je 

schopen pohodlně se dostat od vlakové-
ho nádraží k nemocnici, navštívit super-
markety i jiné obchůdky. Je velmi milé, 
když se například zastavím u překážky, 
že se většinou najde někdo, kdo mi na-
bídne pomoc. Totéž platí i na přechodech 
pro chodce, kdy řidiči zpravidla zastaví 
a s úsměvem mi dávají přednost. 

Potěšující příklad z bezbariérové bu-
dovy OÚ: Má bezbariérový vstup v zad-
ním traktu ze dvora, na který jsme 
nasměrováni orientačními tabulkami. 
Přímo ze dvora vstupujeme do výtahu, 
který nás dopraví do kteréhokoliv po-
schodí. V těchto prostorách si můžeme 
vyřídit vše, co potřebujeme. A tak i han-
dicapovaný si zde může vyřídit např. ob-
čanský průkaz, řidičský průkaz, stavební 
povolení i jiné formality. 

Děkujeme všem občanům, kteří  se 
zajímají o náš život a vítáme  podněty 
vedoucí ke zpříjemnění života handica-
povaných lidí.    

S úsměvem a přáním příjemného pro-
žití nadcházejících letních dnů. 
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Vzpomínka na Karla Rašovského
Karel Krejčí

Již několik let mne tak nedojal odchod spo-
luobčana a přítele jako v případě  Mgr. Kar-
la Rašovského. Znal jsem jej od nejútlejšího 
mládí od roku 1936, jak jsem již kdysi popiso-
val v souvislosti se vzpomínkou na jeho otce. 
Byly to tehdy jedny z mých nejkrásnějších 
prázdnin, které jsem se svým otcem strávil 
v Synalově a kde jsem byl současně v denno-
denním styku s Karlem. Byly to pro mne ob-
jevné prázdniny, poznal jsem tehdy podrobně 
život na zapadlé vesnici, kam příjezd auta byl 
událostí. Do detailu si pamatuji, jak na kon-
ci polní cesty, lemované černými třešněmi 
a vedoucí od pomníku padlých k lesu, stál 
můj otec a četl ve stoje nějakou francouzskou 
knihu. Já jsem měl naprostou volnost, jak ří-
kají myslivci o psovi na vodítku, otec mě měl 
„na volno“. Karel mne učil hledat hříbky, ne 
houby, těch jsme si nevšímali. Sešli jsme stráň 
lesa v serpentinách až k okraji rybníka ve Žle-
bech a vraceli jsme se zpět každý snad se sto 
hřiby. To byly tehdy zlaté časy.

Po určité době jsme se znovu sešli v pri-
mách v tišnovském gymnáziu. Z jeho tehdej-
ších spolužáků se již také drží jen několik. 
Arna Oharek ve Švýcarsku, profesor Válka 
v Borači-Podolí, Dáša Svinková snad v Ostra-
vě a Libuše Podalová v Drásově. O ostatních 

nevím. Oba jsme však gymnázium opustili, on 
pokračoval v rodinné tradici na učiteláku, já 
na průmyslovce.

A opět jsme k sobě měli blízko. Chlapec-
ký a dívčí učitelák stály na nábřeží po obou 
stranách mostu přes Svratku ze Starého Brna 
na Vídeňskou ulici. Já jsem bydlel na druhé 
straně řeky, shodou okolností u Karlovy tety 
ze Střemchoví. Tam bydlel později i Karel.

Dům byl prasklý od střechy ke skle-
pu od výbuchu při ničení blízkého mostu 
na konci války. Spolu s námi tam žily štěnice, 
to bylo tehdy v Brně ve starších domech cel-
kem běžné. Například hlavní nádraží se ply-
novalo každý rok. Na tetičku pamatuji ještě ze 
dvou dalších důvodů. Ve Střemchoví skončila 
svoji válečnou pouť německá polní lékárna. 
Část léků z ní se pak objevila u ní doma a ona 
s nimi zásobovala své známé v okolí. A vařila 
také výborné černé pivo. To stávalo na dozrá-
ní podél stěny na záchodě. Tetička často od-
jížděla na delší dobu k příbuzným a jednou se 
stalo, že dvě láhve vybuchly. Toho jsem teh-
dy využil a další dvě podezřelé lahve otevřel 
a vypil. 

Můj otec se s otcem Karla dobře znal. Při 
společném setkání vždycky naříkali, kdo 
má „větší potvoru kluka“. My dva jsme totiž 

v té době měli mnoho jiných zájmů. Váleč-
né pozůstatky, zbraně, výbušniny a začínala 
i děvčata. Škola byla až na konci pořadí. Naši 
otcové, dnes tam „nahoře“, nakonec snad nad 
námi nemusí lomit rukama.

Karel začal učit na měšťance v Mikulově. 
Můj soused, přistěhovaný sem z Drnholce, 
studoval tehdy v sousedním gymnáziu a při 
prvním setkání  s ním tady ho hned poznal. 
Dále Karel učil v Tišnově na Riegrově ulici 
a v Deblíně. Z jeho rodinného života toho moc 
neznám. Snad bylo v padesátých letech minu-
lého století senzací, když na Husově ulici ne-
chal postavit dům na klíč a rozumně tak uložil 
dědictví. Dnes tento běžný způsob stavění 
bylo tehdy něco mimořádného.

V důchodu se Karel Rašovský zapo-
jil do společenského života, uváděl výstavy 
v Jamborově domě, chodil s dárky přát osm-
desátníkům. Tehdy jsme si krásně zavzpo-
mínali. Naposledy jsem s ním mluvil, když si 
ke mně přijel loni v lednu pro knížku o Ku-
thanově sanatoriu. Pak jsem ho již jen zahlédl 
z auta před poliklinikou.

Zůstává mně v paměti jeho chůze, připo-
mínající chůzi zápasníka nebo sedláka, vždy 
s úsměvem ve tváři. Byl to fešák, prima chlap 
a je ho škoda.

V květnu na Tišnovsku férově
Zdeňka Dohnálková

Již potřetí mohli Tišnované férově posnídat, 
tentokrát nikoliv v parčíku u Ekoporadny, 
ale na náměstí Míru vedle radnice, u fontány. 
Voda sice ve fontáně netryskala,  hojnost vody 
dodalo samo nebe a poznamenalo přípravu 
snídaně značnou vlhkostí.  To však neodra-
dilo organizátory ani účastníky a výsledkem 
bylo vydařené setkání s dobrými jídly a ná-
poji z místních či fair tradových produktů.  
Férovou snídani v Tišnově pořádala Ing. Bc. 
Zuzana Brzobohatá, členka pracovní sku-
piny pro fair trade v Evropském parlamen-
tu, ve spolupráci s Ekoporadnou Tišnovsko 
a městem Tišnovem. Touto do značné míry 
symbolickou akcí byla podpořena meziná-
rodní iniciativa, která chce spravedlivější ob-
chodování, které zejména ve třetím světě 
chybí. Poprvé se férově snídalo také v nedale-
kém Deblíně.
Další akcí na podporu fair trade byla fotogra-
fická výstava v Městském muzeu „Díky fair 
trade“, o družstvech pěstitelů v Peru, která 
obchodují v rámci systému fair trade . Foto-
grafie pořídili Stanislav Komínek ze společ-
nosti NaZemi, fotograf Lidových novin Tomáš 
Hájek a tlumočnice Markéta Kopková, kteří 

se do Peru vypravili se záměrem  zjistit, zda 
fair trade opravdu pomáhá zlepšit životní si-
tuaci pěstitelů. Během expedice vedla trojice 
rozhovory s managementem družstev a jejich 
členy – pěstiteli kakaa, kávy a cukrové třtiny. 
K zahájení výstavy byla 8. 5. uspořádána be-
seda s účastníkem expedice Stanislavem 
Komínek, kterou jsem měla tu čest zahajo-
vat. Beseda byla provázena ukázkami do-
vezených produktů a vysvětlením mnoha 
zajímavých fotografií, dokládajících nároč-
nou práci na plantážích na pomezí amazon-
ského pralesa a úpatí And. Vliv obchodování 
v rámci fair trade, který zaručuje drobným 
pěstitelům výkupní cenu, odpovídající nákla-
dům na pěstování a výrobu a navíc zaruču-
je i důstojné živobytí, je nesporný. Jak mohli 
slyšet posluchači ve stejném přednáškovém 
sále v říjnu 2012 z úst předáka indiánské-
ho družstva Antonia Jimenéze z panamské-
ho fairtradového družstva, i v Peru fair trade 
významně pomohl mnohým pěstitelům vy-
břednout z bídy, umožnil vzdělávání jejich 
dětí a zlepšil celkově jejich sociální postavení. 
Proto je i na nás spotřebitelích různých pro-
duktů ze zemí třetího světa, tzv. globálního 

jihu, abychom si kupovali výrobky, které byly 
vyrobeny důstojnou prací, za dodržování lid-
ských práv, ekologicky šetrně a bez práce 
dětí. Nedávné události z textilky v bangladéš-
ské Dháce, kde zahynulo přes 1000 osob, pře-
vážně mladých žen, dávají tušit, že tam 
patrně na fair trade, který klade důraz na dů-
stojné podmínky práce, nikdo nedbal. Také 
do Česka míří každoročně zboží za miliardy, 
vznikající pro nás v těžko představitelných 
podmínkách. Proto je třeba se ptát výrobců, 
firem a představitelů státu: obchodujete fair? 
Platíte dostatečné mzdy? Nezaměstnáváte 
děti a vězně? Aktivní přístup firem i občanů 
ve smyslu fair trade by znamenal zlepšení 
podmínek pro miliony lidí. Bližší informace 
o fair trade naleznete na stránkách brněnské 
společnosti NaZemi www.nazemi.cz. Doufej-
me, že i v Tišnově přibude prodejců a provo-
zoven, nabízejících fair trade produkty a že se 
zapojí i další instituce, např. školy a úřady, aby 
město Tišnov mohlo pokročit ve svém úsilí 
stát se prvním jihomoravským fairtradeovým 
městem. Bez zájmu a aktivního občanství se 
obdobná aktivita neobejde.
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Den orientace v Tišnově
Aleš Chmelík

V neděli 5. 5. 2013 odpoledne, za pří-
jemného polojasného počasí, probě-
hl historicky první „Den orientace“ 
v Tišnově. Pro tratě byl využit prostor 
na sídlišti pod Květnicí, se startem a cí-
lem u Podhorácké restaurace. Tato akce 
navázala na mistrovství Jihomoravské-
ho kraje v orientačním sprintu, které se 
s úspěchem konalo v Tišnově 20. 4. 2013, 
a využila mapu nazvanou „Pod Květnicí“, 
která byla pro tento závod vytvořena.

Ti, kdo se rozhodli strávit nedělní od-
poledne pohybem a vyzkoušet si své 
navigační schopnosti, měli připraveny 
od pořadatelů tři tratě o různé délce 
a obtížnosti: 0,8 km, 1,4 km a 2 km. Mezi 
účastníky, kterých bylo celkem 49 zapsa-
ných a 12 jako doprovod, jste mohli najít 

jak sportovce, kteří se již s orientačním 
sportem setkali a chtěli navázat na své 
minulé zážitky, tak děti ve školním věku 
nebo rodiny s dětmi, které si s mapou 
užily odpolední procházku se zajímavou 
náplní. Podle reakcí účastníků se akce 
líbila, zvláště dětem a mládeži. Ti byli 
za nalezení všech kontrol na trati 
odměněni drobnými cenami, které 
poskytla Českomoravská stavební 
spořitelna, a.s.

Pro ty, kdo si tuto akci, spojující fy-
zický a duševní výkon, nechali ujít nebo 
by si ji chtěli zopakovat, máme dobrou 
zprávu. Pořadatelé z oddílu orientačního 
běhu při VSK Mendelu Brno mají v úmys-
lu ji v září zopakovat.

Prvomájový petanque
Miloš Buček

Od roku 2004 se na tišnovském hřiš-
ti sešli příznivci pétanque již podesáté. 
Turnajový plakát sice zpodobňoval herní 
situaci na sněhovém podkladu – realita 
1. května 2013 na hřišti pod Květnicí však 
byla teplotně letní, zdobená jarní zelení 
a rozkvetlými keři. Právě příznivá před-
pověď počasí a sváteční den uprostřed 
týdne byly základem rekordní účasti 32! 
herních párů a rovněž nemalého počtu 
přihlížejících.

Po čtyřech hodinách soutěžení, 64 vzá-
jemných hrách na 8 hřištích byl znám ko-
nečný výsledek. I když se letos poprvé 
nepodařilo tišnovským zástupcům probo-
jovat na jedno z předních míst, není třeba 
hodnotit celkové výsledky záporně.

Petanque je hrou založenou především 
na přátelských setkáváních, kde výsledek 

je až na druhém místě. Čelní místa v letoš-
ním ročníku obsadily páry, které se účast-
ní nevýkonnostní soutěže – Brněnské ligy. 
Pořadí na prvních třech místech dokládá, 
jak může společný zájem upevňovat man-
želské svazky.
1.	 místo – Jagošovi
2.	 místo – Urbánkovi
3.	 místo – Mikelovi

Čtvrté místo již patřilo tradičnímu tiš-
novskému páru Olbort - Oulehla.

Petunii již za měsíc 8. června střídá 
tradiční Šerkovické koulení. Kdo má zá-
jem na zlepšení osobní výkonnosti, může 
chodit zdokonalovat svůj herní projev 
na hřiště pod Květnicí každou středu 
od 17 hodin, nebo kterýkoliv den na drá-
hu vinárny Jungmanka.

stolní tenista 
David sedlář 
mistrem ČR

V dějišti mistrovství České republiky 
mladšího žactva ve Sportovní hale v Mos-
tě dosáhl fantastického úspěchu stolní 
tenista David Sedlář.

V neděli 19. 5. získal titul mistra České 
republiky ve dvouhře a ve čtyřhře se spo-
luhráčkou Viktorínovou z KST Zlín obsa-
dili navíc stříbrný stupínek.

Původem kuřimského odchovance, 
který letos trénoval v Tišnově a v bar-
vách klubu TTC KORAL Tišnov odehrál 
celkem 19 zápasů ve 2. lize za tišnovské 
mužské áčko a 30 zápasů v krajské sou-
těži mužů, dobře připravil a v průběhu 
mistrovství ČR koučoval hráč TTC KORAL 
Tišnov - jeho bratr Jakub Sedlář. 

Vítězství nebylo dílem náhody, vždyť 
David ve dvouhře za celé mistrovství 
ztratil pouze jediný set. Bravo!

-dos-

Poděkování
Velké poděkování patří Sokolské župě 
Pernštejnské za uspořádání Memoriálu 
Jaroslava Chromého – Běh Klucaninou.

Syn Bořivoj Chromý.
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Vyhlášení nejlepších sportovců města Tišnova za rok 2012
V pondělí 22. dubna 2013 byli v obřadní síni 
tišnovské radnice oceněni nejlepší sportov-
ci města za rok 2012. Pamětní listy a drobné 
dárky převzali sportovci z rukou staros-
ty města Jana Schneidera a místostarosty 
Mgr. Marka Babáka. 
Tato akce navazuje na kdysi tradiční vy-
hlašování nejlepších sportovců města 
a v současné podobě ji v posledních letech 
organizuje Komise sportovní Rady města 
ve spolupráci s SSK Tišnov. Každý tišnov-
ský klub má právo navrhnout na ocenění 
až 2 sportovce, nebo 1 sportovce a 1 funkci-
onáře či trenéra v libovolné kategorii (ne-
rozlišuje se, zda jde o mládež či dospělé). 
Nominace nejsou povinné - tj. je na zvážení 
každého tišnovského klubu, zda využije své-
ho práva či nikoliv. Z předložených nomina-
cí se pak nesestavuje konkrétní pořadí. 
Nominace	 klubů	 s	 jejich	 stručným	
zdůvodněním:

AfK Tišnov (fotbal)
Tomáš	Mičánek
Odchovanec tišnovské kopané, v současné 
době kapitán družstva dorostu. Svým pří-
stupem k přípravě a výkony v mistrovských 
utkáních je příkladem ostatním spoluhrá-
čům. Je „tahounem“ družstva a má značný 
podíl na úspěšných výsledcích družstva do-
rostu v krajské soutěži.
Ing.	Martin	Pilný
Bývalý hráč, po skončení aktivní kariéry 
dlouholetý funkcionář, který prošel mno-
ha funkcemi - od člena výboru, vedoucího 
družstva až do současné doby, kdy je tre-
nérem družstva mužů. Svou obětavou prací 
se podílí na úspěšných výsledcích družstva 
mužů v krajských soutěžích.

Atletický klub AK Tišnov
Lukáš	Pavelka	
Nejlepší závodník v družstvu AHA Vyškov, 
ve kterém nastupují tišnovští atleti v soutě-
ži družstev v II. lize. Stříbro (koule) a bronz 
(sedmiboj) z Mistrovství Moravy a Slezska.
Markéta	Havlátová
Žákyně  se vzorným přístupem k tréninku 
a účasti na závodech. Získala celkové 5. mís-
to v 10dílném Brněnském běžeckém pohá-
ru v kategorii mladších žákyň.

sK Basketbal Tišnov
Barbora	Pleskačová
Klíčová hráčka týmu dorostenek, který bo-
juje o postup do dorostenecké ligy. Svým 
přístupem k utkání a tréninku je příkladem 
pro mladé basketbalisty Tišnova. Svým vý-
konem přispěla k 1. místu v krajském pře-
boru dorostenek.

Aneta	Kučerová
Hráčka žen a trenérka mládeže. Nadějnou 
hráčku v postupu v basketbalové kariéře 
zradilo zranění kolene. Hrála žákovskou 
ligu pod trenérkou Beatou Adamcovou 
a dorosteneckou ligu. V současné době 
trénuje mládež a zapojila se do přípravy 
dorosteneckého týmu na kvalifikaci do do-
rostenecké ligy.

Hc Tišnov (házená)
Michal	Slavíček
Pochází ze známé házenkářské rodi-
ny, jde ve šlépějích svého otce Mila-
na, který úspěšně reprezentoval Tišnov 
v 80. a 90. letech. Michal Slavíček je opo-
rou družstva mužů, na postu střední spoj-
ky nebo křídla patří k nejlepším střelcům 
týmu.
Jakub	Gruber
Zástupce nastupující generace tišnov-
ských házenkářů, naděje pro družstvo 
mužů. Jakub Gruber se i přes své mládí už 
druhý rok úspěšně připravuje společně 
s hlavním družstvem mužů a už v závěru 
letošní sezóny by měl aktivně zasáhnout 
do utkání Jihomoravské ligy.

sK Tenis Tišnov
Filip	Křipský
Dominik	Křipský
Oba bratři mají za sebou velice úspěšnou 
sezónu. V soutěži družstev dorostu a star-
šího žactva mají dohromady skóre 48 ví-
tězství a pouze 2 porážky. Byli oporami 
družstva staršího žactva a hlavně díky nim 
se podařilo postoupit do nejvyšší soutěže 
Junior – Tour 2013. 
Na turnajích jednotlivců reprezentovali 
barvy tišnovského tenisu opravdu ukáz-
kově. Ve čtyřhře nastoupili spolu v 17 tur-
najích a z toho se jim 12x podařilo odvézt 
trofej nejcennější. Ve dvouhře zvítězil Filip 
8x a Dominik 3x.
Jejich píle při tréninku a chuť se neustále 
zlepšovat je dobrým příkladem pro ostatní 
hráče klubu a není tenista v Tišnově, který 
by trávil více času v areálu na Ostrovci, než 
Filip s Dominikem.

TTc Koral Tišnov (stolní tenis)
František	Nečas
Na krajském přeboru Jihomoravského kra-
je starších žáků obsadil 3. místo ve dvou-
hře i ve čtyřhře. V kategorii starších žáků 
obsadil letos 6. místo v bodovací soutě-
ži Jihomoravského kraje a byl nominován 
na žebříčkový turnaj nejlepších 12 hráčů 
Jihomoravského kraje. S vysokou úspěš-
ností 79 % rovněž nastupoval za „E“–druž-
stvo Tišnova mezi muži v OP II. třídy.
Matěj	Kytner
V kategorii starších žáků obsadil letos 
9. místo v bodovací soutěži Jihomoravské-
ho kraje, přičemž turnaj v Rájci-Jestřebí 
dokázal vyhrát. Na krajském přeboru star-
ších žáků obsadil 5. – 8. místo ve dvouhře 
a 3. místo ve čtyřhře. S úspěšností 57 % 
nastupoval rovněž za „E“-družstvo Tišno-
va mezi muži v OP II. třídy.

Volejbalový klub Tišnov
Ivan	Novák
Je nominován za příkladnou tréninkovou 
morálku, pozitivní přínos pro kolektiv 
a také vytvoření nových webových stránek 
klubu. 
Matěj	Bohuš
Je nominován za příkladnou tréninkovou 
morálku, variabilitu na různých herních 
postech a také za zapojení se do trenérské 
činnosti.

1. fc Květnice (futsal)
Patrik	Kučera
Hráč nastupující generace, v týmu hraje 
2 roky, ale i v tak mladém věku si vybojo-
val místo v základní sestavě a jeho výkony 
mají vzestupnou tendenci. Je to technický 
hráč s výbornou koncovkou.
Jiří	Schottenberger
Za 1. FC Květnice hraje rok a půl, v letošní 
sezoně se prosadil do sestavy a jeho výko-
ny se lepšily každým zápasem. Je to dravý 
hráč s tahem na bránu a pokud na sobě 
bude pracovat jako dosud, může dokázat 
velké věci.
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Vzpomínáme

Dne 26. 5. uplynulo 25 let, kdy nás navždy opusti-
la naše milovaná maminka a babička
paní EMÍLIE	URBANOVÁ.
S láskou stále vzpomínají dcery Milena a Iva 
s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 26. 6. 2013 vzpomeneme 5. smutné výročí, co nás navždy 
opustil náš manžel, tatínek a dědeček pan ANTONÍN	 HORT. 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka, dcery Dagmar a Lenka 
s rodinami.

Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary všem 
příbuzným, přátelům, kamarádům a známým, kteří se napo-
sledy přišli rozloučit s panem ZDEŇKEM	PTÁČKEM. Za  ce-
lou zarmoucenou rodinu sestra Marie.

3. 2. 2013 jsme vzpomenuli sté výročí narození pana ANTONÍNA	
BAŠNÉHO, který nás 17. 6. 1976 opustil. Za vzpomínku děkuje 
dcera Lenka a syn Antonín.

Děkuji všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s mým man-
želem KARLEM	RAŠOVSKÝM. Děkuji také za jakýkoliv pro-
jev soustrasti, květinové dary, vzpomínky. Vlasta Rašovská 
s celou rodinou.

„Kdo žil v srdcích těch, jež opustil, ten 
nezemřel.“
Dne 28. června 2013 uplyne 10 let od chví-
le, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček
pan VOJTĚCH	KROUFEK.
Za tichou vzpomínku děkují a s láskou 
vzpomínají manželka a děti s rodinami.

12. května 2013 uplynulo již 5 roků, co 
ukončil svoji životní pouť náš milý tatínek 
a dědeček
pan	LADISLAV	SODOMKA z Tišnova.
Zemřel jen několik týdnů po svých 85. na-
rozeninách, letos 2. března by mu bylo 90 
let. Vy, co jste ho znali, vzpomeňte si nyní 
na něj s námi. Děkuje a vzpomíná rodina 
Ondráčkova

Dne 27. května uplynulo 25 let, kdy nás 
navždy opustil
pan ALOIS	CIK.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 6. června vzpomeneme sedmé smut-
né výročí úmrtí naší milované manželky, 
maminky a babičky
paní KVĚTOSLAVY	BARTOŇKOVÉ.
Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Dne  4. června se dožívá
paní ANNA	ANDRLÍKOVÁ
významného životního jubilea – 85 let. Do dal-
ších  let  přejeme  mnoho  zdraví,  štěstí,  po-
hody a spokojenosti.  To vše jí přejí z celého 
srdce děti s rodinami, vnoučata, pravnoučata 
a prapravnouče.

Dne 21. května uplynulo již 10 let od chví-
le, kdy nás opustila naše milovaná mamin-
ka a babička
paní MILADA	HOBLOVÁ.
S láskou a úctou stále vzpomíná rodina.

Dne 3. 6. 2013 uplynulo 10 let, co nás na-
vždy opustila
paní ZDEŇKA	HOŠKOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Manžel a dcery s rodinami.
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INZERCE

 ° Penzion	Červený	Mlýn	přijme 
brigádnici na pozici recepční. Poža-
davky: znalost AJ, NJ, komunikativ-
nost, časová flexibilita, dlouhodobá 
spolupráce. Dále brigádníka na ob-
sluhu baru. Informace osobně nebo 
na tel. 549 410 461

 ° Prodám	RD	2+1	v	Předklášteří. 
Topení plyn, studna, sklep, vjezd 
na pozemek, možnost půdní vestavby, 
klidné místo. Cena 890.000 Kč. 
Tel.: 608 625 356

 ° Poradna SCAN 
– bezplatné psychologické poraden-
ství a psychoterapie dětem a jejich 
rodičům při potížích na úrovni rodiny, 
při trávení volného času nebo v rámci 
školní docházky. Poradenství je v roce 
2013 hrazeno z dotací MŠMT, JMK 
a MěÚ Tišnov. Pracovna: náměstí Míru 
114, 666 01 Tišnov. Telefonické a e-
-mailové objednávky konzultací s psy-
chologem:  
PhDr. Tatjana Bláhová – tel. 
604 923 723, poradna.scan@email.cz 
Mgr. Kateřina Smutná – tel. 
734 333 658, smutna@scan-os.cz

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

 ° Pronájem	bytu	4	+	KK	v	Lomnici	 
u Tišnova. 1. NP, tři neprůchodné 
ložnice, obytná kuchyně zařízená ku-
chyňskou linkou, koupelna se sprcho-
vým koutem. Cena 7500,- Kč + inkaso. 
Tel. 733 736 686

 ° Pronajmu	chatu	1+kk,	k	trvalému	 
bydlení  v Šerkovicích, klidná lokalita, 
3000,- Kč/měs.+ inkaso, tel.: 603 276 003

 ° Prodám	byt	3+1	v	centru, 
tel.: 731 178 692

 ° Nabízím	podnájem	zařízeného	pokoje 
v domě pro 1 osobu. Tel.: 776 556 337

 ° Srdečně	Vás	zveme	na:	Ztišení	na 
začátku	večera, biblické zamyšlení 
(Mgr. Martin Horák) a zpěvy z Taize. Kdy: 
čtvrtek 13. 6. 2013 od 19.00 hod. Kde: 
Společenská místnost, Procházkova 427, 
Tišnov. Všichni jsou srdečně zváni.

 ° Nabízíme	dlouhodobý	pronájem 
bytu 2+1,  v klidné části Tišnova. In-
formace na tel.: 603 413 590

 ° Kavárna	v	muzeu 
Otevřeno:  
pondělí – pátek 12:30 – 20:00 hod. 
sobota 10:00 – 20:00 hod.  
neděle 10:00 – 18:00 hod. 
Kavárna v muzeu pro Vás připravila 
vychlazenou letní nabídku míchaných 
drinků. V červnu se můžete těšit i na če-
pované pivo a borůvkový ležák. Pro naše 
hosty je připraveno příjemné posezení 
na letní zahrádce kavárny. Neváhejte 
a přijďte ochutnat naše dobroty!
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