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Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,
v minulých dvou vydáních Tišnov-

ských novin byl dán prostor mým kole-
gům z vedení města, aby se Vám nejen 
představili, ale také vyjádřili k ože-
havým tématům ve svých rezortech. 
V dnešním vydání tak opět využiji ce-
lostránkového formátu pro vlastní my-
šlenky. Doufám jen, že Vás toto zjištění 
neodradí od čtení dalších řádek.

Květen je nazýván měsícem lásky 
a je asi skutečně nejkrásnějším v roce. 
Je to současně i měsíc, ve kterém si při-
pomínáme ukončení 2. světové války. 
Oficiální vzpomínkové akce se kona-
ly v předvečer státního svátku, tedy 7. 
května. Za hojné účasti občanů města 
Tišnova byly položeny věnce na náměs-
tí Míru u pomníku padlých a u pomníku 
Boženky Škrabálkové. Následovala pak 
vzpomínková beseda v Muzeu města 
Tišnova, kdy na konec války a osvoboze-
ní Tišnova vzpomínali pamětníci. Vzhle-
dem k tomu, že v příštím roce uplyne 70 
let od skončení 2. světové války, chtěli 
bychom oslavy a především vzpomínko-
vé akce rozprostřít do delšího časového 
období. Chtěli bychom znovu připome-
nout osudy těch, kteří položili svůj život 
za osvobození Československa a jejichž 
jména se pomalu vytrácí z naší paměti. 

V okamžiku, kdy píši tyto řádky, pro-
bíhají poslední přípravy na odhalení 
pamětní desky a busty generála Mari-
ana Langiewicze. Tento polský šlechtic 
byl před 150 lety v Tišnově interno-
ván po neúspěšném Lednovém povstá-
ní v Polsku, v jehož čele stál. Odhalení 
busty a následná výstava v Muzeu měs-
ta Tišnova se uskuteční pod záštitou 
velvyslankyně Polské republiky v Čes-
ké republice Grażyny Bernatowicz 

a samozřejmě za účasti delegace ze 
spřáteleného Sulejówa a Konzulátu Pol-
ské republiky.

Stejně jako v předešlých letech se 
v měsíci červnu bude konat Mezinárod-
ní hudební festival Concentus Moraviae. 
Letos je to již jeho XIX. ročník a v ter-
mínu od 3. do 28. června se uskuteč-
ní v devatenácti festivalových městech 
na 34 koncertů. Město Tišnov bude hos-
titelem 9. června v bazilice Nanebevzetí 
Panny Marie a 25. června v Kině Svrat-
ka. Začátek koncertů bude vždy v 19.30. 

Rád bych zmínil ještě jednu důležitou 
akci, jejímž pořadatelem je město Tiš-
nov. V neděli 15. června se pod záštitou 
starosty města Tišnova uskuteční již 
osmý ročník tradičního Memoriálu Ivo 
Medka.

Mírné klima letošní zimy výrazně 
přispělo ke zdárnému průběhu mnoha 
investičních akcí města Tišnova. Zatep-
lení Centra sociálních služeb by mělo 
být dokončeno během letních prázdnin, 
hrubá stavba nadstavby školy Smíškova 
je již hotova. V tuto chvíli do školy míří 
řemeslníci a v rámci Odboru správy ma-
jetku a investic se připravuje výběrové 
řízení na vnitřní vybavení a inventář 
tříd a odborných učeben. Do své dru-
hé poloviny se dostává i rekonstruk-
ce koupaliště. Úspěšně bylo sanováno 
dno a boky bazénu, je provedena kom-
pletní výměna odtokového systému 
a v nejbližších dnech by měly být zahá-
jeny práce na laminaci bazénu. Pro ve-
řejnost by mělo být koupaliště otevřeno 
k 1. červenci 2014. Tento termín je sa-
mozřejmě výrazně limitován zdárným 
úspěchem všech technologických kro-
ků, které se na staveništi dějí, a samo-
zřejmě i z našich úst musí zaznít nemalé 
obavy o zdárné dokončení akce. Dou-
fejme tedy, že v požadovaném termínu 
otevření koupaliště na nás bude čekat 
kompletně zrekonstruovaná vana ba-
zénu s nově vydlážděnou plochou pro 
odpočinek opatřenou novými lavič-
kami a lehátky. Součástí rekonstrukce 
jsou samozřejmě i čtyři nová brodítka 
a kompletní oplocení vnitřního areálu 
koupaliště. 

Kromě staveb, které můžete jako 
občané přímo vidět, připravujeme sa-
mozřejmě i akce, jejichž začátek je situ-
ován do druhé poloviny letošního roku. 
Během letních prázdnin bude prove-
dena rekonstrukce sociálního zaříze-
ní v Mateřské škole Na Humpolce s tím 
cílem, aby po parku a zateplení pláš-
tě budovy byla dořešena i otázka leža-
té kanalizace ve vnitřních prostorách 

objektu. Domníváme se, že provedení 
rekonstrukce plotu kolem celého areá-
lu bude možné až v příštím roce. Další 
důležitou investiční akcí je moderniza-
ce dopravního terminálu a stavba par-
koviště v ulici Na Loukách. Rada města 
Tišnova na svém mimořádném jednání 
konaném 7. května schválila znění zadá-
vací dokumentace a jmenovala komisi 
pro otevírání obálek s nabídkami. Nyní 
tedy čekáme na konkrétní cenové na-
bídky a následnou e-aukci. Předpoklá-
daná hodnota zakázky je 17,3 milionu 
korun včetně DPH. Na svém posledním 
jednání rada uzavřela smlouvu o dílo 
na veřejnou zakázku Sanace vlhkého 
zdiva uliční části objektu Hotelu Květni-
ce v Tišnově. Během léta je tedy potře-
ba počítat i s omezením pohybu chodců 
v prostorách kolem Hotelu Květnice. 

V současné době projednáváme s do-
pravním inspektorátem a správou silnic 
zřízení dočasného přechodu pro chod-
ce na ulici Trnec tak, aby byl umožněn 
bezpečnější přechod chodců v blízkosti 
autobusové zastávky. Dále s dopravním 
inspektorátem a správou silnic pokra-
čujeme ve zbudování bezpečnější auto-
busové zastávky na Trnci. Připravujeme 
řešení, které odstraní dnešní zastavo-
vání autobusu na silnici II. třídy v ne-
přehledném místě pod horizontem, 
jenž vytváří nebezpečnou dopravní 
překážku.

Objízdná trasa hradčanské uzavírky 
bude bohužel ztěžovat dopravní situa-
ci v Tišnově ještě několik měsíců. Opět 
děkuji všem za trpělivost, pochopení 
i opatrnost při pohybu po přetížených 
komunikacích.

Po dokončení prací na rekonstruk-
ci elektrického vedení bude následo-
vat rekonstrukce chodníků a veřejného 
osvětlení v Hornické ulici. V Halasově 
ulici připravujeme vybudování odstav-
ného pásu a úpravu dopravního režimu 
ulice tak, aby se zde legálně vytvoři-
lo více než dvacet dlouho očekávaných 
parkovacích stání pro obyvatele přileh-
lých domů.

Doufám, že jsem Vás při čtení těchto 
řádek příliš neunavil a výsledky voleb 
do Evropského parlamentu Vás také ne-
rozladily. Přeji Vám tedy krásné prožití 
posledních dnů měsíce května a poho-
dový a slunečný červen.

Tomáš Komprs, starosta
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Představení úřadu –  Odbor správních a vnitřních věcí
Vážení čtenáři, náš seriál představování 
jednotlivých odborů Městského úřadu 
v Tišnově pokračuje. Při přípravě toho-
to čísla se právě chystaly volby do Ev-
ropského parlamentu a ty má v Tišnově 
na starosti Odbor správních a vnitřních 
věcí Městského úřadu Tišnov (dále jen 
OSVV), a proto Vám tento odbor blíže 
představíme jako další v pořadí. 

Vedoucím OSVV je Bc. Jiří Dospíšil 
(tel. 549 439 713, jiri.dospisil@tisnov.cz), 
ten  dohlíží na fungování odboru, který 
svojí agendou působí v oblastech státní 
správy i samosprávy. 

Vedoucí odboru vede tým 12 lidí. Níže 
Vám představíme agendu, kterou může-
te jako občané na OSVV řešit: 

Podatelna 
Zajišťuje kontaktní místo veřejné sprá-
vy Czech POINT (např. výpis z rejstříku 
trestů, obchodního rejstříku a dalších 
rejstříků, výpis z katastru nemovitostí, z 
bodového hodnocení řidiče apod.), ově-
řuje pravost podpisu (legalizace) a sho-
du opisu či kopie a listiny (vidimace).
Zpracovává došlou i odesílanou poštu, 
spravuje elektronickou podatelnu, za-
jišťuje provoz telefonní ústředny úřadu, 
podává informace občanům, směřuje je-
jich žádosti na jednotlivé útvary nebo 
zaměstnance úřadu, zabezpečuje kopí-
rovací služby pro občany v souvislosti 
s vyřizováním úředních záležitostí, za-
jišťuje vedení úřední desky městského 
úřadu, pečuje o vývěsní skříňky. Eviduje 
materiální nálezy, vyjma nálezů zvířat.
Kontakt: 
Zdenka Králová, tel. 549 439 711 (rovněž 
číslo telefonní ústředny),
zdenka.kralova@tisnov.cz,
Terezie Bracková, tel. 549 439 773,
terezie.brackova@tisnov.cz

Matrika a evidence obyvatel
Vede agendu dle zákona o matrikách, 
jménu a příjmení, a to v rámci území 
města i obce s rozšířenou působnos-
tí. Plní úkoly matričního úřadu –  vede 
matriční knihy narození, manželství a 
úmrtí; vydává rodné, oddací a úmrt-
ní listy; vydává potvrzení o údajích za-
psaných v matriční knize a potvrzení ze 
sbírky listin; přiděluje rodná čísla; vy-
dává vysvědčení o právní způsobilosti 
k uzavření manželství; vydává osvědče-
ní k církevnímu sňatku; povoluje změnu 
jména a příjmení; přijímá prohlášení o 
určení otcovství apod.

Zajišťuje agendu úkolů stanovených 
zákonem o evidenci obyvatel – příjem 
přihlášení občanů k trvalému poby-
tu, jeho změny a zrušení; příjem pro-
hlášení o ukončení trvalého pobytu na 
území ČR; příjem žádosti o zprostřed-
kování kontaktu; příjem hlášení adresy 
pro doručování; poskytování údajů ve-
dených v informačním systému eviden-
ce obyvatel k osobě občana na základě 
jeho žádosti apod.
Plní funkci tajemníka komise Sboru pro 
občanské záležitosti (zajišťuje občanské 
obřady – vítání občánků, životní a man-
želská jubilea apod.).
Ověřuje pravost podpisu (legalizace) a 
shodu opisu či kopie a listiny (vidimace).
Kontakt: 
Ing. Dagmar Dvořáková, tel. 549 439 774,
dagmar.dvorakova@tisnov.cz
Zuzana Šimková, tel. 549 439 775,
zuzana.simkova@tisnov.cz

Občanské průkazy, cestovní 
doklady

Referentky vykonávají státní sprá-
vu podle zákona o občanských průka-
zech (např. přijímání žádostí o vydání 
občanských průkazů, vydávání občan-
ských průkazů, vedení evidence vyda-
ných občanských průkazů, rozhodnutí 
o neplatnosti, potvrzení při oznáme-
ní ztráty, odcizení nebo zničení) a zá-
kona o cestovních dokladech (např. 
přijímání žádostí o vydání cestovních 
pasů, vydávání cestovních pasů, vede-
ní evidence vydaných cestovních do-
kladů, příjem oznámení o odcizení, 
ztrátě nebo zničení pasu, možnost ode-
vzdat nalezené doklady či doklady po 
zemřelém).
Kontakt:
Věra Králíková, tel. 549 439 778,
vera.kralikova@tisnov.cz
Dana Kučerová, tel. 549 439 776,
dana.kucerova@tisnov.cz
Iveta Nováčková, tel. 549 439 770,
iveta.novackova@tisnov.cz

Oddělení IT
Zabezpečuje především chod technolo-
gického centra Městského úřadu v Tiš-
nově (serverovny) a veškeré výpočetní 
techniky (hardware i software) na úřa-
dě, proškolování zaměstnanců v ob-
lasti výpočetní techniky a poskytování 
konzultací zaměstnancům ohledně po-
užívání techniky. Na starosti má také 
správu dat městského úřadu, intranetu 
a internetových stránek města, řešení 

připojení k internetu a zabezpečení tele-
komunikačních služeb. 
Kontakt:
Kamil Augustýn, tel. 549 439 771,
kamil.augustyn@tisnov.cz
Pavel Chadim, tel. 549 439 714,
pavel.chadim@tisnov.cz
Viktor Svída, tel. 549 439 784,
viktor.svida@tisnov.cz

Přestupky 
Referentka předsedá komisi k projed-
návání přestupků města Tišnova a ze-
jména projednává přestupky a správní 
delikty svěřené do působnosti OSVV 
(např. přestupky proti majetku, proti 
občanskému soužití či proti veřejnému 
pořádku).
Vykonává právní poradenství v jedno-
duchých právních záležitostech, které 
se vztahují k činnosti úřadu (zejména 
správní řízení, zákon o obcích a krajích).
Zpracovává komplexně návrhy obecně 
závazných vyhlášek města a kontroluje 
návrhy jiných pracovníků , odpovídá za 
jejich soulad s obecně závaznými práv-
ními předpisy, vede evidenci právních 
předpisů města a podílí se na zpracová-
ní návrhů vnitřních předpisů (řídicích 
aktů), s výjimkou předpisů vztahujících 
se k finančnímu hospodaření.
Organizuje volby do Evropského parla-
mentu, do Parlamentu České republiky, 
do zastupitelstev krajů a obcí (vedení 
seznamu voličů, registrace kandidátních 
listin pro volby do zastupitelstev obcí 
atd.), uskutečňuje referenda a sčítání 
lidu, domů a bytů.
Kontakt:
Mgr. Ivona Prášilová, tel. 549 439 779,
ivona.prasilova@tisnov.cz

Majetek, asistentka vedoucího
Referentka zabezpečuje pořízení, pro-
voz, údržbu a drobné opravy majetku a 
technických zařízení; pořizuje spotřeb-
ní materiál pro úřad, eviduje veškeré 
faktury odboru a průběžně kontroluje 
čerpání;  vede kompletní evidenci ma-
jetku v budovách úřadu; provádí inven-
tarizace; plní funkci tajemnice Komise 
likvidační a škodní; vede a zpracovává 
docházku OSVV; vykonává další čin-
nosti související s vnitřním chodem 
úřadu. 
Kontakt:
Kateřina Lepková, tel. 549 439 772,
katerina.lepkova@tisnov.cz
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číslo volební strana okrsek 1 okrsek 2 okrsek 3 okrsek 4 okrsek 5 okrsek 6 okrsek 7 okrsek 8 okrsek 9 celkem 
hlasů pro 
stranu

%
MŠ Horova Hornická ZŠ Smíškova MěKS Gymnázium ZŠ Nám. 

28. října
Jamné Hajánky Penzion

1 SNK Evropští demokraté 2 1 1 1 5 0,32
2 Koalice SP a NO! 1 1 0,06
3 Klub angažovaných nestraníků 2 2 0,13
4 NE Bruselu - Národní de-

mokracie
1 1 0,06

5 Křesťan.a demokrat.unie-
Českosl.strana lidová

24 14 45 26 46 24 3 1 23 206 13,37

6 Str.zdravého rozumu-NECH-
CEME EURO-za Evropu sv. st.

1 1 2 1 3 1 3 12 0,78

7 Koalice TOP 09 a STAN 14 13 42 29 46 16 4 33 197 12,78
8 Liberálně ekologická strana 3 1 4 1 1 3 1 3 17 1,10
9 LEV 21 - Národní socialisté 1 3 3 7 0,45
10 Komunistická strana Čech a 

Moravy
21 32 22 21 32 25 4 5 20 182 11,81

12 REPUBLIKÁNSKÁ STRANA 
ČECH, MORAVY A SLEZSKA

1 2 2 5 0,32

14 Česká strana sociálně demokrat-
ická

28 40 58 58 74 49 9 55 371 24,08

16 ANO 2011 20 18 38 27 39 15 2 3 19 181 11,75
18 Moravané 1 3 1 5 0,32
20 Občanská demokratická strana 9 8 29 17 19 3 1 1 18 105 6,81
22 Úsvit přímé demokracie Tomia 

Okamury
1 5 5 5 6 7 2 4 35 2,27

23 Strana zelených 4 7 7 12 9 6 3 1 10 59 3,83
24 Strana svobodných občanů 1 3 5 13 11 6 1 1 9 50 3,24
26 Komunistická strana 

Československa
1 2 1 1 5 0,32

27 Volte Pravý Blok www.cibulka.
net

6 2 1 2 4 15 0,97

28 ANTIBURSÍK - STOP 
EKOTERORU !

1 1 0,06

29 Koalice DSSS a SPE 1 1 2 1 5 0,32
31 Republika 4 1 5 0,32
32 Česká pirátská strana 3 4 10 12 10 6 9 54 3,50
37 Občanská konzervativní strana 2 2 4 0,26
38 Věci veřejné 2 4 1 1 8 0,52
39 OBČANÉ 2011 1 1 1 3 0,19

počet odevzdaných platných 
hlasů

137 153 283 236 307 167 23 23 212 1541

počet zapsaných voličů 848 653 1033 1353 1253 968 71 87 870 7136
Účast voličů - počty 138 155 286 238 307 168 23 23 213 1551
Účast voličů v % 16,27 23,74 27,69 17,59 24,50 17,36 32,39 26,44 24,48 21,73

Oprava Hotelu Květnice
Veronika Šebková, referentka oddělení investic

Hotel Květnice je situován v centru 
města a jistě patří k dominantním stav-
bám náměstí Míru. Jedná se o objekt, 
který je veden v seznamu nemovitých 
kulturních památek NPÚ, a proto je na-
ším zájmem se věnovat opravám a in-
vesticím, které směřují k prodloužení 
životnosti této krásné secesní stavby.

Záměrem města Tišnova bylo v letoš-
ním roce provést sanaci vlhkého zdiva 
a opatřit objekt novou fasádní omítkou.  
Bylo vypsáno několik výběrových řízení, 
jejichž prostřednictvím měli být vybráni 
zhotovitelé.

Teprve ve druhém výběrovém říze-
ní se nám podařilo najít zhotovitele, kte-
rý provede sanaci vlhkého zdiva. Tím je 
společnost SASTA CZ, a. s., která se pří-
mo soustředí na tento typ stavebních pra-
cí. Termín zahájení je stanoven na začátek 
června. Předpokládané ukončení sanace 
bylo stanoveno na konec července. Po dobu 
realizace bude zabrán chodník v celém roz-
sahu kolem objektu Hotelu Květnice. Pro-
to žádáme o zvýšenou opatrnost, pokud 
se budete pohybovat v blízkosti staveniště. 
Zároveň Vás informujeme, že vstupy do ho-
telu a Tipsportu budou přístupné. Celkové 

náklady na výše uvedenou opravu jsou 650 
tisíc korun bez DPH, z toho 300 tisíc činí 
dotace z Ministerstva kultury ČR.

Zhotovitele, který by provedl opravu 
fasádní omítky, se v letošním roce nepo-
dařilo najít ani po dvou výběrových říze-
ních. Do prvního kola se nikdo nepřihlásil, 
druhého se zúčastnilo několik zájemců, 
kteří podali cenové nabídky, jež byly ale ne-
úměrně vysoké k finančním prostředkům 
vyčleněným na opravu fasády. Z tohoto 
důvodu jsme se rozhodli veřejnou zakáz-
ku zrušit a pokusit se zhotovitele vybrat 
v příštím roce.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 – Tišnov
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Rekonstrukce ulice Družstevní, II. etapa
Veronika Šebková, referentka oddělení investic

V druhé polovině měsíce července před-
pokládáme, že by mohla být započata re-
konstrukce Družstevní ulice v úseku ulic 
Nerudova–Černohorská. Jejím předmě-
tem je oprava vodovodu a kanalizace. Tyto 
práce jsou v režii Svazku vodovodů a ka-
nalizací Tišnovsko. Poté bude provede-
na rekonstrukce celého uličního prostoru 
včetně veřejného osvětlení. Akce navazuje 
na už hotové opravy Nerudovy ulice a části 
ulic Družstevní a Jiráskova.

Družstevní ulice je navržena jako 
jednosměrná ve směru od Nerudovy 
ulice k Černohorské. Bude rozšířena stá-
vající šířka komunikace a tím vznikne 
jízdní pruh o šířce 3,5 metru s oboustran-
nými parkovacími pásy o šířce dva me-
try. Po pravé straně ve směru jízdy bude 
vybudován jednostranný chodník a v celé 
délce ulice vjezdy k rodinným domkům. 
Pro zklidnění provozu budou vystave-
ny čtyři zpomalovací polštáře. Stávající 

veřejné osvětlení bude vyměněno za nové 
hliníkové stožáry s LED svítidly.

V současné době připravujeme výbě-
rové řízení, prostřednictvím kterého vy-
bereme zhotovitele celé investiční akce. 
Nadále Vás budeme informovat o jednot-
livých fázích této akce nejenom v Tišnov-
ských novinách, ale také na webových 
stránkách města Tišnova.

Upozornění pro návštěvníky lesa
Odbor životního prostředí MěÚ 

Tišnov upozorňuje návštěvníky tiš-
novských kopců Květnice a Klucani-
na na zvýšený výskyt divokých prasat 
v jarním období. Bachyně mohou být 

kvůli strachu o mláďata agresivní a ne-
bezpečné. Při chůzi se držte vyznače-
ných stezek, vyhýbejte se houštinám 
a při venčení mějte zvířata na vodítku!

Plánované uzavírky
Petra Vokáčová, odbor dopravy

Upozorňujeme na dvě plánované uza-
vírky, které začaly před několika dny. 

Z důvodu oprav silnice mezi Nuzířo-
vem a Lipůvkou je v termínu od 19. květ-
na do 31. července tento úsek úplně 
uzavřen. Objízdné trasy jsou vedeny přes 
Malhostovice, Čebín, Kuřim a zpět na Li-
půvku; pro nákladní vozidla nad výšku 
4,2 m z  Kuřimi do České a odtud již zpět 
na Lipůvku.

Kvůli stavebním pracím u areálu spo-
lečnosti MICROTEX v Lomnici je od 26. 
května do 24. července na silnici vedoucí 
z Lomnice směrem na Bedřichov omezen 
provoz. Ten bude v pracovním místě ve-
den jedním jízdním pruhem a bude řízen 
světelným signalizačním zařízením.

Humanitární sbírka
Město Tišnov ve spolupráci s Diecézní 

charitou Brno a společností KTS Ekologie 
s. r. o. vyhlašuje letní humanitární sbír-
ku. Od 7. do 21. června můžete v pytlích 
či krabicích předat neznečištěné oša-
cení a textil na sběrný dvůr, Wágnero-
va 1543, Tišnov. Sběrný dvůr je otevřen 
v pracovní dny od 7 do 15 hodin, v pon-
dělí do 16.30. Můžete využít také soboty 
7., 14. a 21. června, kdy je otevřeno od 8 
do 12 hodin. Sbírku si poté převezmou 
dopravci z Diecézní charity Brno. 

Můžete darovat letní a zimní oblečení 
(dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, pro-
stěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky 
(min. 1 m²), peří, péřové a vatové přikrýv-
ky, polštáře, deky a nepoškozenou obuv.

Pro potřeby humanitární sbírky nelze 
přijmout: znečištěný a vlhký textil, elekt-
rospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, 
počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky, 
matrace, koberce.
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Hejtman v Tišnově
Na konci května do Tišnova zavítal hejt-

man Jihomoravského kraje Michal Hašek. 
Na celý den si naplánoval několik zastá-
vek a návštěvu města zakončil debatou 
při obědě se starosty spádových obcí ORP 
Tišnov.

Cestu do Tišnova začal v tišnovské ne-
mocnici, příspěvkové organizaci. Tam jej 
ředitel nemocnice Bořek Semrád seznámil 
s přípravami na velkou rekonstrukci, kte-
rá nemocnici čeká v příštích letech. Při ní 
by měla vzniknout nejprve jednopodlažní 
poliklinika a poté i čtyřpodlažní lůžkový 
trakt namísto současného východního kří-
dla nemocnice v celkové hodnotě více než 
200 milionů korun. 

Hašek dále zamířil do tišnovských 
škol, které rovněž zřizuje kraj, a sice 

Gymnázium Tišnov a Střední škola a zá-
kladní škola Tišnov. V obou se setkal s ře-
diteli a pedagogy. Mluvili o potřebách 
a plánech do budoucna. Třeba na gymná-
ziu s ředitelem Karlem Švábenským ho-
vořil o plánované půdní nástavbě, kde by 
měla vzniknout prostorná aula pro předá-
vání maturitních vysvědčení a další školní 
ceremoniály, která nyní gymnáziu chybí, 
a tak bývá využita obřadní síň radnice.

V daném týdnu hejtmanovy návštěvy 
se na obou školách právě konaly maturity, 
kterých se také zúčastnil. „Viděl jsem kou-
sek maturity z ruštiny, a tak mě to zauja-
lo, že jsem neodolal a podíval se na celé,“ 
omlouval zpoždění, které zdržením nabral.

Kvůli zpoždění se zkrátilo setkání 
na radnici se všemi radními města Tišnova, 

kde kromě zhodnocení stavu ve výše zmí-
něných organizacích probírali také chys-
tané investice a zejména nutnost oprav 
silniční sítě na Tišnovsku, což bylo i hlav-
ní téma při setkání se starosty obcí 
Tišnovska.  

Toho se zúčastnil i ředitel Správy 
a údržby silnic Jihomoravského kraje Jan 
Zouhar, který komentoval práce na prá-
vě rekonstruované silnici v Hradčanech, 
představil krátkodobé plány, jako je třeba 
nutnost co nejdříve po konci objížďky přes 
Čebín a Drásov opravit silnice, či výstavbu 
spojnice tišnovského nádraží s přejezdem 
u Předklášteří a střednědobé plány na sil-
niční obchvat Hradčan a Čebína nebo řeše-
ní situace v Kuřimi.

Zákaz loterií ve městě
Zastupitelstvo města Tišnova na svém 

zasedání 28. dubna 2014 také schváli-
lo úplný zákaz loterií ve městě. První 
obecně závazná vyhláška k zákazu lo-
terií na celém území města byla vydána 
v červnu roku 2012. Do této vyhlášky 
však bylo zahrnuto přechodné ustano-
vení o tom, že povolení loterijní činnosti 
vydané před 1. lednem 2012 lze na úze-
mí města prodloužit maximálně do kon-
ce roku 2014. V nálezu Ústavního soudu 
z roku 2013 však bylo toto datum jako 
nejzazší termín zrušeno a loterie a po-
dobné hry mohou být provozovány až 
do ukončení vydaných povolení, což je 
v Tišnově v některých případech až rok 
2019.

Dle informací Odboru živnosten-
ský úřad MěÚ Tišnov platnost povole-
ní herních zařízení, která byla vydána 
Městským úřadem v Tišnově, vypršela 
k poslednímu prosinci 2013. V Tišnově 
nyní zbývá 47 výherních zařízení (z toho 
většina jsou interaktivní videoloterijní 
terminály a jedna elektromechanická ru-
leta), která byla povolena Ministerstvem 
financí a jejichž povolení stále trvá. 

Schválenou novou vyhlášku o zá-
kazu loterií s účinností od 1. července 
2014 vedení města poskytlo jako pod-
nět Ministerstvu financí ČR k zahájení 
správního řízení o zrušení platných po-
volení k provozování loterních zařízení 
na území města, což nejspíš povede k co 

nejrychlejšímu sjednocení termínů ukon-
čení všech platných povolení.

Co se týče dopadu novely vyhlášky 
na rozpočet města Tišnova, byly na rok 
2014 plánovány zhruba třímilionové pří-
jmy z loterní činnosti. K polovině dub-
na to reálně bylo zhruba osm set tisíc 
korun, a pokud by Ministerstvo financí 
platná povolení zrušilo obratem, činil by 
schodek v rozpočtu města na tento rok 
zhruba milion a půl. Většina zastupitelů 
se však shodla, že absolutní zákaz loterií 
je morálně prospěšný a chybějící peníze 
budou nahrazeny jinou příjmovou slož-
kou či omezenými výdaji tak, aby nebyly 
ohroženy priority města. 

Zřízení městské policie
Zastupitelstvo města Tišnova schváli-

lo na svém zasedání 28. dubna 2014 vy-
hlášku, kterou zřizuje městskou policii, 
a to od 1. června 2014. Dosud v Tišnově 
působil inspektor veřejného pořádku, 
ten má ale oproti městským strážníkům 
velmi omezené kompetence. 

Nová městská policie bude mít dva 
členy, jeden z nich bude zároveň i vedou-
cím strážníkem. Tuto funkci bude mít 
právě dosavadní inspektor veřejného 
pořádku Miroslav Kettner, který projde 
prolongačním kurzem a zkouškou od-
borné způsobilosti potřebnými k výko-
nu funkce. Na místo vedoucího strážníka 
nastoupí 1. července 2014. V nejbližších 
týdnech bude také vyhlášeno výběrové 
řízení na druhého strážníka. V závislosti 

na kvalifikaci nového zaměstnance pak 
i on projde potřebnými rekvalifikacemi 
a zkouškami. Plnohodnotně začne praco-
vat nejpozději od 1. září 2014.

Sídlo městské policie bude v budově 
Městského úřadu Tišnov na Radniční 14 
v přízemí (nyní kancelář Odboru kultury 
a školství). Pracovní doba bude pružná 
osmihodinová a bude se přizpůsobovat 
potřebám města. Jednou z priorit se sta-
ne dohled nad dětmi, které přecházejí sil-
nice u škol.

Hlavní činností městské policie je do-
hled nad dodržováním zákonů a obecně 
závazných předpisů, odhalování a řešení 
protiprávního jednání na území našeho 
města, dodržování pravidel občanské-
ho soužití, obecně závazných vyhlášek 

a nařízení obce a činí opatření k nápravě, 
podílí se na prevenci kriminality, dohlí-
ží nad dodržováním čistoty na veřejných 
prostranstvích apod. Práce strážníků 
není jen represe, ale i prevence a také po-
moc občanům, kteří ji potřebují.

Strážníci budou nosit uniformy 
a na prsou odznak s číslem, prokazovat 
se budou uniformou při výkonu služby 
a služebním průkazem s fotografií. Vozi-
dlo městské policie bude bílé a zřetelně 
označené nápisem Městská policie.

Bližší informace k městské policii zá-
jemci najdou na webu města Tišnova 
v záložce  Zastupitelstvo, Rada/ Doku-
menty / Materiály zastupitelstva.
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Z projektové kanceláře

Projekt „Podpora naplnění vybra-
ných kritérií standardů kvality v rám-
ci činnosti OSPOD MěÚ Tišnov“, reg. č. 
CZ.1.04/3.1.03/C2.00068, který je finan-
cován z prostředků Evropského sociál-
ního fondu prostřednictvím operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a ze státního rozpočtu ČR, je úspěšně 
realizován. Na základě průzkumu trhu 
byl vybrán dodavatel technického vy-
bavení a služeb pro poskytnutí vzdělá-
vání. Služby v podobě akreditovaných 

vzdělávacích kurzů v oblasti činnosti OS-
POD (Orgán sociálněprávní ochrany dětí) 
pro MěÚ Tišnov zajistí Vzdělávací cent-
rum pro veřejnou správu, o. p. s, se síd-
lem ve Vítkově ulici č. 10/241, 186 00, 
Praha.  Harmonogram vzdělávacího pro-
gramu obsahuje 8 kurzů pro 6 zaměst-
nanců OSPOD MěÚ Tišnov v časovém 
rozpětí květen 2014 až květen 2015. 

Dne 28. dubna 2014 se Zastupitel-
stvo města Tišnova na svém zasedání č. 
3/2014 usneslo vydat na základě ustano-
vení §1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii, obecně závaznou vyhláš-
ku o zřízení Městské policie Tišnov 
s účinností od 1. června 2014 (více v sa-
mostatném článku na předchozí straně).

Projekt „Rekonstrukce nám. Míru“ 
je momentálně ve stavu příprav před vy-
hlášením architektonicko-urbanistické 
soutěže (dále jen AU soutěž). Dle dopo-
ručení zkušených měst a k získání kvalit-
ního zadání pro AU soutěž se projektový 
tým rozhodl využít nabídky Nadace Part-
nerství pro poskytnutí odborné analý-
zy tohoto veřejného prostoru a zjištění 
názoru veřejnosti. Na základě získaných 
informací a dat (analýza proběhne v příš-
tích 2–3 měsících) vyhodnotíme a zfor-
mulujeme doporučení, resp. zadání pro 
AU soutěž. Občané města Tišnova budou 
moci otevřeně spolupracovat i na odbor-
ně vedeném setkání. 

Informace o projektech naleznete 
na stránkách města www.tisnov.cz.

Projektová kancelář ve spoluprá-
ci s partnerem projektu ZŠ Smíškova 
v současné době připravuje výběrové ří-
zení na dodavatele vybavení odborných 
učeben pro projekt „Modernizace 

výuky a zvyšování kvality odborné-
ho vzdělávání na ZŠ Smíškova“, reg. č. 
CZ.1.11/3.2.00/35.01448, který je finan-
cován z Evropské unie prostřednictvím 
operačního programu ROP JV.

INZERCE
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Nové vedení města odmítá komunikovat
Jan Schneider, zastupitel

V úvodníku Tišnovských novin č. 4/2014 
informoval místostarosta Karel Souček čte-
náře novin a občany města o probíhající in-
vestici – II. etapě rekonstrukce koupaliště 
Tišnov. Mimo jiné uvedl následující: „... Pod 
taktovkou minulého vedení započaly práce 
v září loňského roku. Záhy bylo zjištěno, že 
původní rozpočet nebude dostačující, vzhle-
dem k podstatně horšímu stavu dna bazé-
nu oproti předpokladům. Tehdejší vedení 
města požadovalo po firmě, která realizova-
la stavbu, nový návrh rozpočtu a ten jim byl 
předložen v přibližně trojnásobné hodnotě 
toho původního. Celkově by náklady na re-
konstrukci dosahovaly téměř 13 500 000 Kč. 
Rozhodli jsme se vyhlásit nové výběrové ří-
zení, do kterého se přihlásily firmy nabízející 
provedení rekonstrukce efektivněji a ceno-
vě výhodněji, kdy úspora může být až v řá-
dech miliónů. Přístup předchozího vedení 
města může vést až k situaci, kdy areál kou-
paliště nebude připraven na letní sezónu 
2014 včas...“ Tato zveřejněná informace se 
nezakládá na pravdě, dopracování potřebné 
projektové dokumentace i přípravu nové-
ho výběrového řízení v souladu s požadavky 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, započalo bývalé vedení města už v roce 
2013. O investici ve výši 13,5 mil. se tak nikdy 

neuvažovalo. Fakt, že zveřejnění výzvy k po-
dání nabídky na tuto podlimitní veřejnou 
zakázku schválila městská rada na svém za-
sedání 12. února, tedy pouhé dva dny po zvo-
lení rady nové, je také jasným důkazem toho, 
že materiál byl připravován v době před od-
voláním rady předchozí. Skutečnost, kdy 
konečná cena za provedení díla je po pro-
vedení výběrového řízení prostřednictvím 
elektronické aukce nižší než cena projekto-
vaná a mnohdy i odhadovaná, není vzhledem 
ke zkušenostem z obdobných výběrových ří-
zení na stavební zakázky neobvyklá. Ostatně 
k zavedení výběrových řízení prostřednic-
tvím elektronických aukcí nás vedla právě 
snaha maximálně zprůhlednit a především 
zlevnit veřejné zakázky hrazené z veřejných 
prostředků. Což se nám také po celou dobu 
dařilo. V tomto případě činí úspora cca 2 mi-
liony korun, což je bezesporu úspěšný vý-
sledek elektronické aukce, nikoliv nového 
vedení města. Je třeba také připomenout, že 
od samého začátku se v projektu II. etapy re-
konstrukce koupaliště připravovala obměna 
stávajícího mobiliáře v projektované ceně 
cca 550 tis. Kč, která měla být předmětem 
dalšího výběrového řízení a její financování 
mělo proběhnout právě z plánovaných úspor 
po uskutečnění elektronické aukce na hlavní 

stavební část projektu II. etapy rekonstrukce.
Protože se uveřejněná informace nezaklá-

dá na pravdě, požádal jsem dne 10. 4. pana 
místostarostu Součka o poskytnutí infor-
mace, tedy vysvětlení výše citovaného tvr-
zení, včetně podkladů, ze kterých při psaní 
svého úvodníku čerpal. Přesto, že zákon 
o svobodném přístupu k informacím dává 
žadateli právo obdržet odpověď do 15 dnů, 
do dnešního dne místostarosta Souček vů-
bec nereagoval. Nejenom že zveřejněním ne-
pravdivé informace porušil zákon, ale naplno 
také ukázal, že mu zastupitel a občan měs-
ta nestojí ani za slušnou odpověď. Opět se 
tak potvrdilo, že ono zlepšení komunikace, 
o kterém jsme mnoho slyšeli v únoru tohoto 
roku, byla jen zástěrka. Skutečným důvodem 
změny ve vedení radnice totiž byla obyčejná 
touha po moci a možná také snaha zastavit 
úspěšné tažení v řízení města předchozího 
vedení. 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat 
všem kolegům z městského zastupitelstva 
a městského úřadu, kteří aktivně podporo-
vali předchozí vedení v realizaci dříve ne-
myslitelných projektů, jakým rekonstrukce 
dosluhujícího areálu krásného tišnovského 
koupaliště bezesporu je.

INZERCE
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Poděkování 
Dana Rudolfová 

Chtěla bych touto formou poděko-
vat paní Mgr. Janě Křížové, třídní učitelce 
žáků 5. A třídy ZŠ Tišnov, náměstí 28. říj-
na, za krásné představení, kterého jsme se 
mohli zúčastnit ve středu 7. května 2014 
v Kině Svratka. Konala se zde prezentace 
projektu Poznej region MAS Brána Vysoči-
ny, místo, kde žiji. Představení vzniklo pod 
záštitou MAS (místní akční skupiny) Brá-
na Vysočiny, s přispěním žáků a pedago-
gů ZŠ Tišnov, nám. 28. října, a především 
díky paní učitelce Janě Křížové, která ce-
lou akci skvěle organizovala.

Již ve vestibulu kina si mohli návštěv-
níci prohlédnout prezentace jednotlivých 
obcí regionu, které pro ně vytvořili žáci 
prvního stupně. I když byly „jen“ v papíro-
vé podobě, byly krásně barevně i graficky 
zpracované a doplněné fotografiemi. Dě-
tem se podařilo v relativně krátkém čase 

získat a zpracovat veliké množství infor-
mací o historii, okolní přírodě, turistice, 
obyvatelstvu, průmyslu a zemědělství, 
o spolkové a kulturní činnosti či sporto-
vištích jednotlivých obcí. Starší děti tyto 
zajímavosti s využitím svých znalostí ne-
jen z předmětu informatika velice šikovně 
zpracovaly pomocí programu PowerPoint 
do zajímavých a mnohdy i vtipných video-
prezentací. Ty byly promítány v pěti blo-
cích, v každém žáci osobně představili 
vždy tři obce. Řečnické výkony dětí mohly 
směle konkurovat profesionálním mode-
rátorům. Jednotlivé části byly proložené 
a přirozeně sjednocené vesele pojatými 
drobnými scénkami mladších dětí a vtip-
ně doplněné úryvky známých písniček.

 A jak to celé vznikalo? Projektu se 
zúčastnili vybraní zájemci z řad žáků 
3.–8. ročníků školy. Věkově různorodé 

skupiny dětí pod vedením pedagogů vy-
razily v úterý 15. 4. 2014 do Tišnova a 15 
okolních vesnic, které za pomoci tam-
ních občanů poznávaly. Nejenže se děti 
učily vzájemně komunikovat, pomáhat si 
a spolupracovat, ale hlavně měly za úkol 
získat co nejvíce zajímavých informací 
o dané obci a získané materiály poté spo-
lečně ve škole zpracovávaly. Tento úkol 
všichni splnili na jedničku.

Myslím, že nebudu mluvit jen za sebe, 
když řeknu, že jsem se o svém okolí do-
zvěděla mnoho zajímavých věcí, o kte-
rých jsem dodnes neměla ani tušení. 
Byla jsem dětmi doslova zlákána k ná-
vštěvě míst, na která bych sama od sebe 
určitě na výlet nevyrazila. A to bylo jistě 
hlavním účelem záměru – poznej region, 
ve kterém žiješ.

Plány výstavby v lokalitě Hony za Kukýrnou
Jiří Němec

Dovolte, abych také svou troškou 
do mlýna přispěl k diskusi o budoucí vý-
stavbě v lokalitě Hony za Kukýrnou. My-
slím, že mně k tomu částečně opravňuje 
objem dosud realizovaných staveb mojí 
společností, a současně bych také rád 
uvedl na pravou míru některé pochyb-
nosti, spojované s našimi vizemi v rámci 
projednávaného návrhu nového územ-
ního plánu. Všechny, kteří očekávají pro-
sazování necitlivého zastavění tohoto 
území například mnohopodlažními byto-
vými domy nebo jinou výstavbou archi-
tektonicky či urbanisticky nezapadající 
do krajinného rázu, musím zklamat. 

Naším záměrem je v souladu s územ-
ním plánem budovat v plochách k tomu 
určených, tj. v plochách označených v ná-
vrhu nového územního plánu jako Z2, 
Z3 a Z4, rodinné domky ve stejném du-
chu, jako jsou již vystavěné domy podél 
ulic Ranného a Valova a v nyní realizova-
né ulici Poslední (viz obrázek). Současně 
se chceme dále podílet na výstavbě infra-
struktury a tím napomoci i zjednodušení 
dopravy uvnitř sídliště. V této souvislos-
ti jsme nabídli vedení města vybudování 
komunikace propojující konec ulic For-
mánkovy, M. Pavlíkové a K Čimperku, až 
po propojení s komunikací Lomnickou, 
a to zcela v režii naší firmy. V současné 
době se projednávají technické detaily 
projektu, po nichž bude následovat pří-
slušné povolovací řízení. Plochy pro bydlení dle územního plánu
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O svobodě slova a šikaně slovem
Jan Brdíčko

Četba internetových diskusí na strán-
kách www.tisnov.info mě přiměla vyjádřit 
znepokojení nad výroky účastníků dis-
kuse, jež dalece překračují etické hranice 
slušného chování a které současně atakují 
hranice zákona. Jedná se o verbální útoky, 
argumenty ad hominem, jež diskreditu-
jí osobu na základě sociálního kontextu, 
věku, fyzických dispozic, handicapů atd. 
Laskavého čtenáře předem upozorňu-
ji, že cílem tohoto článku není hájit poli-
tické kroky či názory kterékoliv ze stran 
sporu, ale hájit důstojnost všech jednotliv-
ců (namátkou Ing. Václava Seyferta, Jana 
Schneidera, Ing. Františka Svobody, Milo-
še Sysla, Ing. Radima Tichého atd.), jejichž 
jména jsou špiněna v rámci veřejné disku-
se na zmíněných internetových stránkách. 
Chci také poukázat na několik problémů; 
konkrétně na etický rozměr anonymity 
diskusních fór a dále na porušování zá-
kona, jež je v lepším případě způsobeno 
neúplnou a zavádějící interpretací Listiny 
základních práv a svobod.

Právní rozměr svobody slova
17. článek Listiny základních práv 

a svobod garantuje právo vyjadřovat 
vlastní názor slovem, písmem, tiskem, 
obrazem nebo jiným způsobem. Hrani-
ce svobody jedince jsou limitovány svo-
bodou ostatních lidí a stejně tak je tomu 
v případě svobody slova. Ti, již hájí anony-
mitu internetových fór, dovolávají se svo-
body slova, jež je garantována zmíněným 
17. článkem Listiny základních práv a svo-
bod, ovšem mají tak na mysli svobodu slo-
va ve smyslu absolutním; jinak řečeno, 
mohu říkat cokoliv, kdykoliv a kdekoliv. 
Svoboda v právním státě má však své limi-
ty, kterými jsou jednak právní odpověd-
nost a také svoboda druhých lidí. Jsou-li 
tedy v diskusích napadány občanská čest 
a lidská důstojnost, pak atakují hranice 
zákona.

Mravní rozměr svobody slova
Pokud mluvčí nepřekročí svým pro-

jevem hranice svobody jiné osoby, pak 
nese za svůj projev odpovědnost etickou. 
I této odpovědnosti se však anonym zří-
ká.  Považujeme-li diskusi, coby princip 
fóra, za základní aktivitu demokratické 
společnosti, za veskrze užitečný, humánní 
a (v případě korektní argumentace) racio-
nální nástroj přesvědčování, pak bychom 
měli dbát o hygienu diskusních fór. Pravi-
delné návštěvníky internetových diskusí 
dnes bohužel nezaskočí útočná rétorika 
a pseudoargumentace z dob minulých.

Jedním z nejzávažnějších problé-
mů spjatých s diskusemi na stránkách 
www.tisnov.info je verbální terorismus. 
Úmyslně mluvím o slovním teroru, jeli-
kož invektiva, pomluvy a verbální útoky 
ad hominem jeví jeho atributy; ataky při-
cházející z neznámých míst znemožňu-
jí postiženému smysluplnou obranu, ať 
už obranu argumentační v rovné diskusi, 
či právní, podá-li postižený trestní ozná-
mení na neznámého pachatele. Teroris-
ta také útočí ve veřejném prostoru, útočí 
anonymně a jeho jednání se dotýká celé 
společnosti.

S anonymitou účastníků diskusí a jejich 
slovním terorem souvisí i pojem zbabě-
losti. Podpis, jakožto identifikaci autora, 
tak můžeme chápat coby projev odvahy 
v kontrastu ke zbabělosti. O absenci od-
vahy ve zmíněné diskusi svědčí fakt, že 
útočníci nejsou s to jednat svým jménem 
a nést břímě odpovědnosti za své názory, 
výroky a jednání. Samotná diskuse je tak 
jejich přičiněním přehlídkou lidské ma-
losti a hříchu. 

Pokud se účastníci diskuse ukry-
ti za anonymní přezdívky vzdávají od-
povědnosti, tak kdo nese odpovědnost 
za verbální útoky? Zdeněk Hrdlička, coby 
provozovatel stránek, v záhlaví disku-
se upozorňuje, že neodpovídá za obsah 
fóra. Souhlasím s tím, že provozovatel ne-
nese přímou odpovědnost za soudnost 
a výroky přispěvatelů, ovšem nese odpo-
vědnost sekundární, jelikož právě provo-
zovatel dává prostor všem přispěvatelům. 
Provozovatel tak nese odpovědnost za to, 
zdali nejsou v diskusích porušovány prá-
va a svobody. Zřeknutí se odpovědnos-
ti za fórum je však velmi chatrné alibi. 
Uvažte analogii: Jsem-li majitelem pódia, 
tak jsem také spoluodpovědný za to, zda-
li vystupující svojí produkcí porušují zá-
kon. Hájit se zde svobodou slova je liché, 
jelikož svoboda je nutně spojena i s odpo-
vědností za své konání. A anonym žádnou 
odpovědnost nemá. Můžeme se ptát, zda-
li právě bulvarizace diskusního fóra není 
účelem, jehož cílem je sledovanost strá-
nek, jež živí inzerce.

Závěr
O pomluvě výstižně píše německý bás-

ník Friedrich Rückert jako o otravě jedem, 
která úmyslně nakazí jednoho člověka, je-
hož sžírá, a pak se jako epidemie šíří dál. 
Rozhodně nejsme vzdáleni středověku. 
I tehdy lidé řešili problém revize hodnot. 
A proto si chraňme práva a svobody, ať 
už svobodu slova, nebo práva na lidskou 

důstojnost i dobrou pověst. Ani jedno 
není samozřejmé. Diskusní fóra by ne-
měla sloužit jako prostor pro nejnižší lid-
ské projevy. V případě, že tomuto účelu 
slouží, je na nás, zdali taková místa chce-
me v rámci zachování duševní hygieny 
navštěvovat.

Můžeme se pak ptát, je-li skutečně ano-
nymita internetových fór zdrojem a ga-
rancí svobody slova, či spíše jejím koncem. 
V dnešní mediální době, kdy mají masové 
sdělovací prostředky velkou moc hýbat 
s osudy jednotlivců i skupin, bychom měli 
více než jindy důsledněji hájit naše svobo-
dy, nikoli samozřejmé.

1 § 11 až 16 zákona č. 40/1966 Sb., 
 občanského zákoníku. 
2 Ačkoliv jsem na straně zastánců 
 zachování anonymních IP adres 
 a ochrany soukromí jedince ve virtuálním  
 prostoru internetu, v případě inte- 
 netových diskusí hájím rovnou diskusi 
 garantovanou transparentní identifikací 
 uživatele pomocí jeho ID karty.

INZERCE
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Osadní výbor Hájek-Hajánky 
Ladislav Kotouček, předseda OV Hájek-Hajánky

Žádáme o pomoc při hledání pod-
kladů pro návrh a tvorbu symbolů pro 
místní část Hájek-Hajánky. Při projed-
návání zápisu do kroniky pro místní 
část Hájek-Hajánky vznikla myšlenka, 
že i naše místní část by mohla mít své 
symboly (znak a vlajku). Z kroniky jsme 

se dozvěděli, že kdysi   samostatná obec 
Hájek měla i svoji pečeť. Symboly z této 
pečeti bychom chtěli pro tyto návrhy 
znaku využít a zachovat je tak i pro příští 
generace. 

Proto se obracíme na Vás, čtenáře Tiš-
novských novin, spoluobčany a občany 

okolních obcí, kdo by měl jakoukoliv in-
formaci o této pečeti, nebo dokonce i její 
otisk, ozvěte se, prosím, na: 
• telefon 733 564 047
• e-mail: lad.kotoucek@seznam.cz.

Předem děkujeme za spolupráci.

OS Vinohrad začalo sezónu jarním úklidem
Jitka Malášková, OS Vinohrad

První akcí v roce bývá již tradičně 
pro členy občanského sdružení Vino-
hrad a jejich příznivce jarní úklid obce. 
Sešli jsme se před Velikonocemi, aby-
chom po zimě společně připravili pěkné 
a čisté prostředí na příchod jara. Naše 
děti se jako obvykle vydaly po místních 
částech Hájek, Hajánky a Stanoviska 

s pytli a sbíraly pohozené a větrem roz-
házené odpadky. Dospělí se zaměřili 
na větší kusy a příjezdové cesty od Vše-
chovic a kopec do Hajánek. 

Každý rok se nám podaří posbírat 
i železný šrot, který vracíme do sběr-
ných surovin, a peníze takto získané 
nám pomáhají financovat naše projekty. 

Tentokrát jsme měli štěstí a k naleze-
nému železu nám umožnila paní Jana 
Halabalová a její dcera Anna vyklidit 
spoustu železného šrotu z jejich statku 
na Stanoviskách. 

Všem, co se zapojili, děkujeme a tě-
šíme se na další akce pořádané OS 
Vinohrad.

Maturita, maturita, maturita!
Silvie Čechová, studentka

Maturita, zkouška z dospělosti. Tý-
den, po kterém si většina studentů ma-
turitního ročníku tišnovských středních 
škol zhluboka oddechne, je za námi. 
Na tišnovském gymnáziu se pod čtyřle-
tým kantorským dohledem ženského tria 
třídních učitelek, Hany Daňkové, Dagmar 
Lankové, Marcely Vašíčkové, připravova-
lo na letošní potítko zhruba 90 studentů.

Zatímco jejich většinu čeká jedna ma-
turita za život, kantoři ji opakují rok co 
rok. Ačkoliv to tak nemusí vypadat, ma-
turita nemá být boj učitele se žákem, ale 
oboustranná spolupráce. Proto jsme se 
zeptali na „každé straně barikády“, jak 
maturitu vnímají.

Učitelka matematiky

Jste nervózní za svoje studenty?
Určitě, každý učitel prožívá se stu-

denty celou dobu jejich studia a období 
maturity obzvlášť. Čeká určité výsledky 
a doufá, že se jich dočká.

Co byste si přála, aby si studenti od-
nesli z období na gymnáziu?

Hlavně co nejlepší mezilidské vzta-
hy, o tom naše škola je, to je pro ně 

nejdůležitější. Také vědomosti, kte-
ré se jim postupně spojí dohromady 
v mozaiku.

Jaký je podle Vás obecný význam 
maturit?

Je to první velká zkouška, která ověří 
nejenom vědomosti, ale hlavně psychic-
kou odolnost. Spousta studentů těžko 
snáší psychický tlak, hůře se s ním vyrov-
nává, proto si myslím, že je maturita nej-
náročnější zkouška v životě.

Takže nesouhlasíte s názorem, že každá 
zkouška na vysoké je rovna maturitě?

Každá zkouška na vysoké je vědo-
mostně mnohem těžší než maturita, jsou 
takové. Ale ten tlak rodiny, školy, ta oče-
kávání jsou tady mnohem silnější.

Student osmiletého gymnázia

Zítra tě čeká maturita, cítíš tlak rodi-
ny a příbuzných? Co ti pomáhá překo-
nat nervozitu?

Čeká, čeká. Tlak rodiny je enormní, 
protože pořád ještě všichni považují můj 
úspěch/neúspěch u maturity za klíčový 
milník na mé cestě životem. Nervozitu 

přebíjím tak, že jsem se to naučil, cvi-
čím jógu a vím, že to zvládnu. Nervózní 
nejsem.

Jak vnímáš maturitu jako takovou? Co 
říkáš na státní formu?

Myslím si, že k maturitě je připuštěno 
příliš mnoho lidí a minimálně polovina 
by tam být neměla. Státní forma maturity 
je holý nesmysl. Nerozumím tomu, proč 
by gympláci, středoškoláci i učni měli 
mít stejnou úroveň zkoušky. To je přece 
hloupost.

Kolik času jsi věnoval učení a považu-
ješ studium, kterým si prošel, za do-
statečnou přípravu?

Učil jsem se celých osm let! Né, teď 
vážně. Osm let jsem se flákal, učil jsem 
se zhruba týden, ale to je asi kvůli tomu, 
že maturuju z jednoduchých předmětů. 
Na druhou stranu je to každého volba, 
z čeho bude maturovat, a pokud se někdo 
vymlouvá na to, že on má těžší předměty, 
je to k smíchu.

Co se týká studia jako přípravy na ma-
turitu, myslím, že by stačil poslední půl-
rok. Zbývajících sedm a půl roku bylo 
spíš proto, aby učitelé měli práci.
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Další přátelská návštěva partnerské školy v Seredi
Barbora Holubová, učitelka

Již od roku 2008 se při různých příle-
žitostech setkávají studenti a učitelé tiš-
novského gymnázia s žáky a pedagogy 
slovenského sereďského Gymnázia Voj-
techa Mihálika. Na počátku byly společné 
práce v rámci mezinárodního projektu 
Comenius, následovaly studentské výmě-
ny, které umožnily zúčastněným žákům 
seznámit se s realitou života v soused-
ní zemi, ke které nás poutají historicky 
přátelské vazby. Uskutečnilo se i něko-
lik sportovně zaměřených vzájemných 
návštěv. 

V letošním školním roce mohli stu-
denti partnerských škol změřit své síly 

již dvakrát. Jak již byla tišnovská veřej-
nost informována,  navštívila na podzim 
2013 v rámci oslav MSD skupina sloven-
ských studentů naše gymnázium. Do pro-
gramu sportovních soutěží během MDS 
byla zařazena přátelská sportovní utkání.

Na konci dubna byli tišnovští sportov-
ci přivítáni v partnerské škole v Seredi. 
Uskutečnila se zde přátelská sportovní 
utkání ve florbalu a ve volejbalu. Výkony 
sportovců byly výborné a vyrovnané. Tiš-
novský volejbalový tým zvítězil, ve flor-
balu byli úspěšnější slovenští sportovci. 
Důležitější než samotný výsledek je však 
fakt, že se díky této akci opět mohly 

rozvíjet vzájemné vztahy mezi oběma 
partnerskými školami. 

Kontakty partnerských škol jsou dlou-
hodobě finančně podporovány prostřed-
ky MěÚ Tišnov. Děkujeme. 

Tišnov žije: Je škola budoucnost vzdělání?
Silvie Čechová, studentka

První z přednášek nově vzniklé ini-
ciativy Tišnov žije s názvem Je škola 
budoucnost vzdělání? může působit pro-
vokativně. Že školství v České republice 
dlouhodobě strádá, je pro většinu z nás 
zřejmé, ale rovnou ho rušit? Jaké jsou al-
ternativy? A je to vůbec podstatou my-
šlenky Ondřeje Šteffla, který v dubnu 
přednášel na tišnovském gymnáziu?

Za potlesku do jedné ze tříd tišnovské-
ho gymnázia vstupuje drobný pán. Majitel 
společnosti SCIO, bývalý ředitel pražské-
ho gymnázia PORG – Prvního obnoveného 
reálného gymnázia, člověk s velmi liberál-
ním pohledem na svět, navštívil Tišnov, 
aby informoval, varoval, nastoloval otázky 
a možná i částečně provokoval. „Přednáš-
ky se obvykle začínají tak, že dotazy jsou 
na konci, ale já to chci udělat naopak, ptej-
te se nejdřív vy.“ Tím startuje sérii dotazů, 
která neskončí, i když reálně odpoví zhru-
ba na polovinu z nich. 

„Loď se potápí a my řešíme, jestli má 
posádka papíry!“ O. Šteffl

„To je běžné nedorozumění, vzdělání 
rovná se škola, ale výzkumy ukazují, že 
potřebné pro práci a život se učíme jin-
de,“ ukazuje obrázek potápějící se lodi, ko-
lem kry, uvnitř chaos. Je to naše školství? 
„Místo abychom tuto nepřipravenou loď 
opravili, řešíme věci uvnitř. Vznikají i ne-
příjemné otázky, například že v kajutě do-
šel toaletní papír, ale problémy kolem ní 
jsou závažnější a mluví se o nich málo.“ 

Míst pro mimoškolní vzdělání, jako 
je MOOC, Khan Academy, Naučmese.
cz, Mimoškolu.cz, HelpOuts, je mnoho. 
Výše zmíněné stránky by v současnosti 

mohly suplovat učitele, od nichž děti lát-
ku nechápou, jestli je časem i nahradí, je 
ve hvězdách. Díky videím a online kur-
zům se můžete stát „odborníkem“ na li-
bovolné téma. „Chtěl bych říct, že jsem si 
zkoušel některé kurzy a líbí se mi to víc 
od paní profesorky Švábenské,“ říká je-
den ze studentů. Reakce pobavila a Šte-
ffl profesorce zatleskal. „Dobře, couvnu, 
každý nemá takové štěstí a profesorku 
Švábenskou.“

Máme se ve školách půl roku učit, jak 
někoho zabít?

Asi všechny překvapilo, s jakou vervou 
se  Šteffl opřel do známé hry World of 
Warcraft. „Když se na to podíváte, tak to 
není o nic jednodušší než kokpit letadla. 
Trvá půl roku, než se dostatečně zdoko-
nalíte.“ Co je tedy motivací pro děti, které 
se nejsou ochotny naučit látku zadanou 
ve škole, pro zvládnutí ovládání „herní-
ho kokpitu“ World of Warcraft? A co jim 
to dá? 

„Ano, takže neučme se číst, učme se 
půl roku počítačovou hru. Mě to pobu-
řuje, že bych se měl půl roku učit něco, 
co mi k ničemu nebude, jen abych mohl 
někoho virtuálně zabít. To mi přijde zby-
tečné.“ Jako výměna za čtení a počítání 
určitě. Myšlenka však spočívala v pou-
kázání na chybějící motivaci ve školách, 
která se dnes vesměs proměnila v hon-
bu za známkami, zdařilými přijímacími 
zkouškami, tituly, což ovšem nesdílí s po-
těšením všichni žáci. 

Další „krou“ kolem naší lodi je rych-
lost změn v dnešním světě. Dítě roste 
do jiného prostředí, než na které ho škola 
připravuje, mělo by počítat i s možností 
nezaměstnanosti. Otázka, nakolik hrozí, 

že se s ní budeme my studenti jednou 
potýkat, a její samotné řešení jsou  ale 
na další přednášku.

„Kdyby se děti učily mluvit ve škole, 
byla by půlka národa němá." O. Šteffl

Tři otázky pro Ondřeje Šteffla:

Jak na Vás působilo zdejší prostředí? 
Když jste přišel, vypadal jste překva-
peně, možná až vyděšeně...

Vyděšeně ne, mně to přišlo úžasné, ko-
lik se tu sešlo lidí. Tišnov je vlastně malinké 
městečko a takový zájem je prostě skvělý.

Setkáváte se i jinde s negativními ná-
zory? Tady na Vás lidé docela „útočili".

Ale to je běžné. Tady dokonce kromě 
toho jednoho studenta, který byl ještě 
dost mladý, byly vesměs běžné reakce. 
Někdo mě nazval „jdoucím proti prou-
du“, já bych to tak silně neformuloval 
a myslím si, že většina lidí o tomto nikdy 
nepřemýšlela a buď je to pro ně překva-
pení, nebo jsou zaskočení.

Neshledávejme školu jediným zdro-
jem vzdělání, snažme se vzdělávat ne-
jen ve studentském věku, berme život 
jako zdroj informací. Je to správně? 
Byl jste pochopen, nebo jsme se po-
řád motali v tématu školství a co je 
špatně?

Bylo tu hodně lidí a všem do hlavy ne-
vidím, myslím, že jste to zformulovala 
hezky. Zdrojů vzdělávání je celá spousta 
a všichni z nich můžeme čerpat úžasné 
věci. Méně spoléhat na to, že se vše do-
zvíme ve škole. Všichni si to asi neodnes-
li, ale jsem si jist, že mnozí ano.
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Na gymnáziu se bojovalo o pohár hejtmana
Jana Wágnerová, učitelka

V první polovině dubna se v hale 
SSK Tišnov uskutečnil 5. ročník turnaje 
ve florbalu, v kategorii chlapců staršího 
gymnázia, o pohár hejtmana Jihomorav-
ského kraje JUDr. Michala Haška.

Turnaj pořádalo Gymnázium Tišnov, 
zúčastnilo se sedm družstev gymnázií 
z celého kraje. Soutěž zabrala celý den. 
Vítězem a držitelem putovního pohá-
ru se stalo již počtvrté Gymnázium třída 
Kpt. Jaroše, Brno. Na druhém místě skon-
čilo Gymnázium Tišnov a na třetím Gym-
názium Křenová, Brno.

Všechna družstva obdržela diplo-
my s pamětním listem hejtmana a upo-
mínkové předměty. Celý turnaj byl 
zdokumentován a každé gymnázium do-
stalo videonahrávku s jednotlivými zápa-
sy a soubor fotografií.

Turnaj slavnostně zahájili starosta Tiš-
nova Tomáš Komprs a ředitel tišnovského 
gymnázia Karel Švábenský.

Nejlepším hráčem turnaje se stal Lu-
káš Paták (Gymnázium Křenová, Brno), 

střelcem turnaje Pavel Zbořil, brankářem 
Matyáš Kroupa (oba hráči Gym. tř. Kpt. Ja-
roše, Brno).

Florbalový turnaj zakončily svým vy-
stoupením mažoretky pod vedením 
JUDr. Kolářové. Turnaj byl ze strany účast-
níků vysoce hodnocen po organizační 
stránce a všichni se již těší na jeho 6. roč-
ník v roce 2015.

INZERCE
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Florbalový Baumat Cup
Věra Dvořáčková, vedoucí předmětové komise pro tělesnou výchovu

Díky podpoře firmy Baumat se naší 
škole podařilo uspořádat druhý roč-
ník velikonočního florbalového turnaje 
Baumat Cup pro všechny školy v okolí 
Tišnova. 

Konaly se čtyři turnaje pro žáky od 3. 
do 9. ročníku a letos poprvé i pro dívky. 
Byla k vidění kvalitní utkání a je znát, 
že florbal je na školách velmi oblíbeným 
sportem. Děkujeme za spolupráci Gym-
náziu Tišnov a věříme, že se z tohoto tur-
naje stane příjemná tradice i pro další 
roky.

Zde přinášíme výsledky:

Kategorie 1. stupeň ZŠ:
1. ZŠ Drásov
2. ZŠ 28. října, Tišnov
3. ZŠ Lomnice
4. ZŠ Smíškova A, Tišnov
5. ZŠ Smíškova B, Tišnov
Kategorie dívky:
1. ZŠ Smíškova A, Tišnov
2. Gymnázium Tišnov
3. ZŠ Drásov A
4. ZŠ Smíškova B, Tišnov
5. ZŠ Drásov B

Kategorie mladší žáci:
1. Gymnázium Tišnov
2. ZŠ 28. října, Tišnov
3. ZŠ Smíškova, Tišnov 
4. ZŠ Drásov
5. ZŠ Lomnice
6. ZŠ Dolní Loučky
Kategorie starší žáci:
1. ZŠ Smíškova A, Tišnov
2. Gymnázium Tišnov
3. ZŠ Lomnice
4. ZŠ 28. října, Tišnov
5. ZŠ Drásov
6. ZŠ Smíškova B, Tišnov

Basketbal AND1.CUP 2014 mladších žákyň
Gabriela Ščasná, učitelka  

Na začátku dubna pořádala ZŠ Smíš-
kova okresní kolo v basketbalu AND1.
CUP 2014, kde naše žákyně jednoznačně 
zvítězily a postoupily do krajského kola. 
To se konalo o týden později rovněž v tě-
locvičně ZŠ Smíškova. Naše družstvo, slo-
žené z hráček tišnovského basketbalu, 
ale i žákyň naší školy, které nehrají bas-
ketbal závodně, postoupilo po skvělých 
výkonech do kvalifikace na republiko-
vé finále, které se uskutečnilo na konci 
dubna v Pardubicích. Našim děvčatům se 
díky velkému hernímu nasazení podařilo 
kvalifikovat se do republikového finále, 
které se konalo v půlce května v Klato-
vech. Zúčastnila se ho nejlepší basketba-
lová družstva z celé České republiky. Naše 
dívky po vyrovnaných zápasech skončily 
na pěkném 4. místě, kde podlehly o pou-
hé 2 body  velkému soupeři z pražské zá-
kladní školy. Z bojů o bronzové medaile 

přinesly dvě výhry a dvě prohry ve své 
skupině. Dívkám srdečně blahopřejeme 
k obrovskému úspěchu, děkujeme za re-
prezentaci školy i města a přejeme, ať se 
jim daří i v dalších letech. Poděkování pa-
tří i trenérkám Beatě Adamcové a Vladi-
míře Knoflíčkové, které v Tišnově vedou 
basketbalový oddíl a pod jejichž taktov-
kou děvčata trénují již několik let, panu 
Nováčkovi, který nám zajišťoval dopravu, 
a v neposlední řadě městu Tišnov, které 
finančně podpořilo účast naší školy v re-
publikovém finále.

Naši školu i město Tišnov na republi-
kovém finále reprezentovaly:  Michaela 
Adamcová, Sára Kocourková, Nicola Sr-
bová, Veronika Pololáníková, Petra Knof-
líčková, Štěpánka Pilná, Marie Dvořáková, 
Michaela Králová, Vendula Koláčková, 
Andrea Pleskačová a Adéla Dolníčková.

Holky, děkujeme!

V dubnu se konala také stejná soutěž 
pro mladší žáky. Žáci ZŠ Smíškova úspěš-
ně postoupili z 1. místa do krajského 
kola, kde skončili na pěkném 4. místě.
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Děti z Tišnova na prknech, která znamenají svět
Kateřina Fingralová, manažerka Hanky Kynychové

Děti z dětského domova v Tišnově vy-
stoupily v  muzikálu Noc na Karlštejně 
v Severočeském divadle opery a bale-
tu. Do ústeckého divadla se nevypravi-
ly náhodou. Tento zážitkový den vyhrály 
v sedmém ročníku oblíbené taneční cha-
ritativní soutěže Hejbejte se a zpívej-
te, který pořádá Nadační fond Hanky 
Kynychové. 

Tišnovské děti jsou v muzikálovém 
světě ostřílené, takže vystoupení v Ústí 
nad Labem zvládly na jedničku. V sou-
těži dětských domovů, kterou pořádá 
známá cvičitelka a moderátorka Han-
ka Kynychová, zvítězily už poněkoliká-
té. Za svoji soutěžní „kariéru“ tak měly 
možnost tančit na pódiu pražské Goja 
Music Hall v muzikálu Děti ráje. Zde 
vystupovaly hned třikrát se skladba-
mi Děti ráje, colu, pijeme colu, a Céčka, 
sbírá céčka. V loňském roce pak vy-
měnily Goja Music Hall za další praž-
ské divadlo Hybernia, kde si zatančily 

v pohádkovém muzikálu Kapka medu 
pro Verunku. Účinkování v ústeckém 
představení Noc na Karlštejně pro ně 
tedy opravdu nebylo žádnou novinkou. 
Tou bylo snad jen to, že poprvé v diva-
delním představení zpívaly. V samotné 
soutěži Hejbejte se a zpívejte děti zpíva-
jí s mikroporty běžně, ale v Dětech ráje 
ani v Kapce medu pro Verunku se zpěv 
nepovedlo technicky zajistit. Protože je 
u tišnovských dětí talent ve zpěvu a tan-
ci více než patrný, jejich vystoupení bylo 
famózní. 

Do Ústí nad Labem je doprovodila 
sama Hanka Kynychová s částí realizač-
ního týmu své nadace. S dětmi absol-
vovala nejen zvukovou a prostorovou 
zkoušku, ale také portování a samot-
né vystoupení přímo na jevišti Seve-
ročeského divadla opery a baletu, kde 
děti úvodním slovem představila. Byla 
tak první, kdo dětem vysekl poklonu 
za jejich výkon. Nebyla sama, kdo měl 

z vystoupení dětí radost. „Děti opět měly 
možnost stát na jednom jevišti s velký-
mi osobnostmi, jako je například Tereza 
Mátlová. Obdivuji jejich sebejistý projev. 
Já sama jsem při vstupu na jeviště a při 
pohledu do hlediště strašně znervózně-
la. Ale asi to nikdo nepoznal,“ smála se 
Hanka Kynychová, která považuje děti 
z dětských domovů za svoji druhou ro-
dinu, proto na jejich vystoupení nemoh-
la chybět. 

Tereza Mátlová, která ztvárnila 
v představení královnu Elišku, talent 
tišnovských dětí velmi ocenila. Ochot-
ně se pak s dětmi nejen fotila, ale také 
hovořila o zákulisí divadla a předávala 
jim svoje zkušenosti z divadelní práce. 
Vzhledem k tomu, že Tereza ztvární jed-
nu z velkých rolí ve světovém muzikálu 
Fantom opery, který uvede Goja Music 
Hall na podzim tohoto roku, to byl pro 
děti velký zážitek a měly tak možnost 
čerpat další cenné zkušenosti. 

Sportujeme na plný plyn
Věra Dvořáčková, vedoucí předmětové komise pro tělesnou výchovu

I když se sportovní zprávy ze ZŠ Smíš-
kova dlouho neobjevily na stránkách 
Tišnovských novin, neznamená to, že 
se na naší škole nic neděje. Tradičně se 
od začátku školního roku zapojujeme 
do velkého množství sportovních soutěží. 
Atletika, fotbal, stolní tenis, florbal, bas-
ketbal, sportovní gymnastika jsou spor-
ty, kterým se na naší škole daří. Úspěchy 
v okresních a krajských kolech jsou toho 
důkazem. Poslední reprezentace školy 
v atletice dopadla skvěle. Všechna škol-
ní družstva postoupila do okresního kola, 

a to hned ze tří prvních a jednoho druhé-
ho místa, a na okrese jsme se stali jednou 
z nejúspěšnějších škol, protože jsme si 
odvezli dvě třetí a jedno první místo, kte-
ré se stalo zároveň postupovým do kola 
krajského.

Snažíme se připravovat talentované 
žáky, jak jen to je možné. Těší nás jejich 
zájem a úspěchy, děkujeme za dosavad-
ní skvělou reprezentaci školy a přejeme 
i úspěšný závěr školní sportovní sezóny, 
který bude hlavně v duchu atletických 
soutěží.

Podrobný přehled našich úspěchů při-
neseme na závěr školního roku.

Dětský domov Tišnov
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Vypravte svoje děti za prázdninovým dobrodružstvím!
Eva Nováčková

Volejbal a bowling, cesta za pokla-
dem nebo pravý zámecký bál. Přemýšlíte, 
co budou Vaše děti podnikat o prázd-
ninách? Vyzkoušejte oblíbené příměst-
ské tábory Domu dětí a mládeže Tišnov! 
Po celý srpen se jim budou věnovat zku-
šení pedagogové DDM Tišnov, kteří pro 
ně připravují šest různých táborových 
programů.
Příměstské tábory? Žádné odkladiště 
dětí.

Příměstský tábor trvá jeden týden 
a dítě je možné přihlásit na libovolný po-
čet dní. Každý den začíná tábor v 8 ho-
din ráno a končí v 16 hodin. „Program je 
pečlivě připravený, aby na sebe navazo-
val a gradoval a aby byl pro děti pestrý, 
zajímavý a plný her. Děti jedou v týdnu 
na dva výlety do okolí. Není to žádné od-
kladiště dětí,“ vysvětlila ředitelka DDM 
Tišnov Lucie Borková. 

V každém z šesti letošních táborů se 
děti mohou těšit na jinou celotáboro-
vou hru. Vedoucí připravili sportovní 

tábor, tematický tábor Stopařův průvod-
ce po Galaxii nebo tábor zaměřený na pu-
tování pohádkami. „Děti stráví den plný 
pohybu, zábavy a dobrodružství s no-
vými kamarády a večer mohou být opět 
doma s rodiči,“ přiblížila Borková.
Pro jaké děti jsou tábory určeny?

Fantazii, týmovou spolupráci, radost 
z pohybu nebo toleranci a komunika-
ci, to vše vedoucí na příměstských tábo-
rech u dětí rozvíjí. „Myslím si, že tábor 
je vhodný pro děti, které se umí najíst, 
obléknout a zapojit do kolektivu. Hor-
ní hranicí je asi čtvrtá třída,“ řekla jed-
na z vedoucích tábora Martina Tesařová. 
Na každém táboře je pro děti zajištěn 
teplý oběd i dostatek pití. Jízdné na vý-
lety, vstupné i materiál na výrobky jsou 
v ceně tábora, která je 300 Kč na jeden 
den a 1 200 Kč na celý týden.

Podrobnosti o všech táborech jsou 
k přečtení na webových stránkách DDM 
Tišnov (www.ddm-tisnov.cz). „Rodiče 
mohou o prázdninách v klidu pracovat, 

o jejich děti bude postaráno profesionál-
ně a zábavnou formou. Snažíme se, aby 
děti netrávily svůj volný čas na ulicích 
nebo doma u počítače,“ dodala Borková. 
Na každém táboře bývá přibližně 20 dětí.

Na tábor Domu dětí a mládeže Tiš-
nov se tak mohou vypravit i děti, které 
nechtějí spát mimo domov. „Mnoho dětí 
nechce být od rodičů odloučeno na delší 
dobu, na příměstském táboře mají jisto-
tu odpoledního návratu domů. To dětem 
přináší větší pohodu a na druhý den se 
více těší,“ vysvětlila vedoucí příměstské-
ho tábora Veronika Kolářová.
Vybrat si můžete z následujících pří-
městských táborů:
• 28. 7. – 1. 8. Prázdniny s Pokustónem
• 4.–8. 8. Byl jednou jeden život
• 4.–8. 8. Bowlingově-sportovní sou-

středění, pro děti od 11 let
• 18.–22. 8. Neuvěřitelná hra
• 25.–29. 8. Stopařův průvodce 

po Galaxii

Florbalový turnaj
Na konci dubna se uskutečnil turnaj 

všech florbalových skupin DDM. Celkem 
se sešlo 30 dětí, které byly rozlosované 
do tří týmů v mladší a starší kategorii. 
Mladí florbalisté se tentokrát hodně za-
potili, protože herní systém byl utvořen 
tak, aby týmy spolu hrály vždy dva zá-
pasy. Velkou oporou pro sportovce byli 
diváci, kteří jim vytvořili tu správnou at-
mosféru turnajového klání a povzbuzo-
vali je až do konce.

Všechny týmy byly náležitě oce-
něny a nejlepší hráči mladší (Ondřej 

Schovánek) i starší kategorie (David 
Hladký) dostali věcnou cenu. Děku-
jeme fandícím divákům, kteří po ce-
lou dobu turnaje byli pro děti velkou 
oporou a vytvořili pro ně tu správnou 
atmosféru.
Kategorie A

1. místo Smrťáci (Jan Suchomel, Matěj 
Navrátil, Martin Halouzka, Marek Vojá-
ček, Michal Černošek)

2. místo Zuřiví draci (Matyáš Ambros, 
Martin Bednář, Ondřej Schovánek, Zby-
něk Navrátil)

3. místo Florbalmani (Ondřej Nečas, 
Tadeáš Celnar, Tadeáš Špaček, Šimon Ma-
rek, Jan Šindelář)
Kategorie B

1. místo Bezejmenní (David Hladký, 
Michal Bauer, Ríša Cvrkal, Jakub Berka, 
Marek Lapčík)

2. místo Brankáři (Tomáš Sedláček, 
Lukáš Celnar, Kamil Procházka, Martin 
Berka, Jindra Pavelka)

3. místo Lamy (Katka Mannová, Deni-
sa Šindelářová, Jaroslav Opluštil, Václav 
Chlup, Radim Bednář)

Školní rok na Domečku za sebou zavřel dveře
Lucie Borková, ředitelka

Kroužky i kurzy pro dospělé jsou 
v tomto školním roce již za námi, a že 
jich bylo. Celkem jsme otevřeli 74 
kroužků pro 664 účastníků, o prázdni-
nách uspořádali 15 táborů pobytových 
i příměstských, připravili a uskutečnili 
jsme 16 akcí pro rodiny s dětmi a 9 kur-
zů pro dospělé. A nejen to! Máme nový 
systém přihlašování dětí do kroužků, 
Domeček se otevřel večerním kurzům 
pro dospělé, spolupracujeme s ostat-
ními organizacemi v Tišnově, které se 
zabývají výchovou a vzděláváním dětí 

a mládeže, zrealizovali jsme řadu po-
čítačových kurzů pro seniory a mnoho 
dalšího.

Za pestrou nabídkou aktivit stojí tým 
interních zaměstnanců, řada externích 
pracovníků a mnoho dobrovolníků, kte-
ří nás podporují a pomáhají nám. Cítím, 
že všichni tuto činnost dělají s radostí 
a srdcem. 

Všem tímto děkuji za spolupráci, vá-
žím si jejich času a energie, kterou věnují 
dětem. Přeji radostné a pohodové proži-
tí prázdninových měsíců a v příštím roce 

se těším opět na vzájemnou spolupráci. 
1. září bude Dům dětí a mládeže sla-

vit své 15. narozeniny. Ano, bude to už 
15 let, co Domeček připravuje a nabízí 
kroužky, tábory, semináře, kurzy i akce 
pro veřejnost v Tišnově. Těšíme se na se-
tkání s Vámi v pondělí 1. září od 14 ho-
din v areálu DDM Tišnov, abychom výročí 
společně oslavili.
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Hledáme vedoucí a spolupracovníky
Lucie Borková, ředitelka

V novém školním roce chceme otevřít 
řadu nových kroužků, proto hledáme nové 
vedoucí, instruktory a dobrovolníky, kte-
ří by nám pomohli vést kroužky pro děti 
a mládež. Pokud máte nějaký koníček, kte-
rý byste rádi předávali dětem, kontaktujte 
nás. 

Hledáme vedoucí především tanečních 
kroužků (sportovnětaneční kroužek, výra-
zový a společenský tanec), mažoretek, mo-
delářů, dramatického kroužku a florbalu. 
Nabízíme práci v rodinném a tvůrčím pro-
středí, ve kterém získáte řadu zkušeností, 

jak pedagogických, tak i pracovních. Stu-
denti mohou získat praxi pro své budou-
cí povolání. Díky dobrému technickému 
zázemí a vybavení můžeme děti a mlá-
dež vzdělávat netradičními a inovativními 
metodami.

Spolupracovníky čeká nejen finanč-
ní ohodnocení, ale i rozvoj a vzdělávání 
v dané oblasti.  I Vy se můžete stát součás-
tí inspirujícího a spolupracujícího týmu! 
Tak neváhejte a kontaktujte nás! Lucie 
Borková, reditelka@ddm-tisnov.cz, tel. 
730 167 536.

Městská knihovna

Půjčovní doba 
o prázdninách

1. 7. – 31. 8. 2014 bude knihovna ote-
vřena následovně (obě oddělení):

PO 8–11    12–18
ST 8–11    12–18

Poděkování
Monika Krištofová, koordinátorka

Rodinné centrum Studánka upřímně dě-
kuje panu Pavlu Malíkovi za posečení zahra-
dy kolem centra, které provedl bez nároku 
na finanční odměnu. V půlce května usku-
tečnilo Rodinné centrum Studánka pochod 
Míli pro mámu, která je projevem pocty ma-
minkám a ženám. Zúčastnilo se ho více než 
20 maminek s dětmi. Na jeho začátku jsme 
společně poseděly na studánkové zahra-
dě a pochutnaly si na zákuscích, kávě a čaji. 
Tímto děkujeme cukrárně Adina, která nám 
na akci darovala krabici výborných zákus-
ků. Zajímavým zjištěním pro nás bylo, že 
zmíněná cukrárna rozváží po Tišnově své 
výrobky přímo do domácností. Tento roz-
voz je zdarma. Určitě doporučujeme. Naše 
poděkování patří rovněž MŠ Horova Na Pa-
loučku, na jejíž prostorné zahradě jsme míli 
ukončily a kde si děti mohly pohrát. 

Genderový audit v Mikrop Čebín a.  s.
Rovné příležitosti, slaďování práce 

a rodiny, firemní školky… Pojmy, kte-
rými se čeští zaměstnavatelé, ale i za-
městnanci začínají zabývat čím dále 
tím více. 

Genderový audit je zhodnoce-
ním pracovních podmínek ve firmách 
s ohledem na principy rovného zachá-
zení. Zjišťuje, jaké mají podmínky ženy 
a muži, například jak jsou ve firmě spo-
kojení, zda nedochází k přímé či nepří-
mé diskriminaci, jak firma podporuje 
slaďování práce a rodiny či zda existuje 
prevence šikany. Často tyto audity za-
hrnují i perspektivu rovných šancí pro 
jiné skupiny zaměstnanců: pečujících, 
lidí vyššího věku, lidí se zdravotním 
omezením. Účelem auditu je na jedné 
straně poskytnout dobré pracovní pod-
mínky zaměstnaným s ohledem na je-
jich konkrétní situaci, na straně druhé 
pak napomoci zaměstnavateli využít 
potenciál opravdu všech.

V rámci našeho projektu byl dokon-
čen druhý audit ve společnosti Mikrop 
Čebín a. s. Šetření bylo zahájeno studi-
em podkladů dodaných firmou, to vy-
ústilo ve vytvoření dotazníku, který 

pokrýval oblasti, jako je přijímací říze-
ní, hodnocení zaměstnaných a kariérní 
postup či slaďování pracovního a sou-
kromého života. Všichni měli možnost 
dotazník anonymně vyplnit. Využilo 
toho 69 osob, tj. 62,2% míra návratnos-
ti, která poukazuje na poměrně vysoký 
zájem zaměstnaných se k problemati-
ce vyjádřit. Všechny takto získané in-
formace lze rozčlenit podle pohlaví, 
věku, oddělení ve firmě a podívat se 
tak na to, jak situaci ve firmě hodno-
tí různé skupiny. Následovaly čtyři in-
dividuální rozhovory a dvě skupinové 
diskuse, společně napomohly lepšímu 
porozumění údajů získaných z dotazní-
ků. Na závěr byla vypracována zpráva 
a zformulována doporučení pro další 
rozvoj. Certifikát o úspěšném absolvo-
vání byl zástupcům vedení společnosti 
předán v polovině dubna a podrobněji 
diskutován zejména s jednatelkou fir-
my. Touto cestou děkujeme firmě Mi-
krop Čebín a.s. za vstřícnost při celém 
procesu. Věříme, že vybraná doporuče-
ní se podaří prosadit v praxi. 

Různé
V měsících červenci a srpnu bude v Ro-

dinném centru omezený provoz. Dopolední 
aktivity pro rodiče s dětmi budou jeden den 
v týdnu, a to ve středu podle rozpisu. Více in-
formací najdete na www.studanka-tisnov.cz. 
Na měsíc srpen také připravujeme příměst-
ské tábory s pohádkovou tematikou pro 
děti 3–7 let. Ještě máme volná místa.

V letošním roce bude RC Studánka opět 
udělovat na zářijových oslavách studán-
kových narozenin Řád dětského úsmě-
vu. Jedná se o ocenění společnostem či 
organizacím, které jsou přátelské k rodinám 
s dětmi. Víte o někom, koho ocenit? Více 
informací, i o zasílání nominací, napíšeme 
v příštích novinách. Děkujeme.

Genderový audit byl součástí projektu Jsme si opravdu rovni a rovny? 
(CZ.1.04/3.4.04/76.00262), který je financován z Evropského sociálního fondu prostřed-
nictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 
Audit zajistilo Genderové informační centrum NORA, o. p. s., ve spolupráci s Rodinným 
centrem Studánka o. s. v Tišnově.

Rodinné centrum Studánka
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Svátek matek v CSS Tišnov
Jana Wildová, ředitelka

Druhou květnovou neděli měly 
všechny maminky svátek. Již tradič-
ně se při této příležitosti scházejí seni-
orky a senioři v domě s pečovatelskou 
službou na malém kulturním odpoled-
ni. V úterý 13. května přijely maminkám 
popřát členky Uměleckého souboru Ja-
náčkovy opery Lenka Malinková, Marie 
Sedláčková a Věra Bakalová. Na klavír 
zahrál pan František Kratochvíl. V jejich 

podání zazněly známé operní, operetní 
a muzikálové melodie, střídané umělec-
kým přednesem. Repertoár byl zaměřen 
zejména na české autory, jako je Dvořák, 
Janáček a Smetana, neboť rok 2014 je 
také Rokem české hudby. Diváků se se-
šlo více než čtyřicet. V pošmourném od-
poledni umělci potěšili nejen naše uši, 
ale také oči a duši. 

Zúčastnila jsem se koncertu, který se ko-
nal v CSS ke Dni matek. Program byl vybrán 
z díla našich nejvýznamnějších hudebních 
a literárních tvůrců. Živá hudba a umělec-
ký přednes v provedení významných brněn-
ských umělců byly opravdovým uměleckým 
zážitkem. Je však politováníhodné, že tohoto 
zážitku, uskutečněného v prostorách jídelny 
DPS, využilo nepříliš mnoho posluchačů. 

Anna Šudáková, klientka

Poděkování 
personálu CSS
Olga Jalušková a Eva Vinterová

Vážená paní ředitelko, dovolte nám, 
abychom Vám u příležitosti blížícího 
se svátku matek, poděkovali za péči, 
kterou poskytují Vaši zaměstnan-
ci naší mamince paní Olze Turinské. 
Jmenovitě vedoucí sestře Aleně Šiku-
lové a pečovatelkám: Marii Hytycho-
vé, Janě Dolíhalové, Marcele Kudrnové, 
Marcele Netrefové, Jitce Mezeiové, Lence 
Dolníčkové a pedikérce Evě Smolkové. 
Všechny obětavě a pečlivě poskytu-
jí mamince potřebnou a nepřetržitou 
péči, kterou jí my dcery nemůžeme 
dát. Víme, že Vás všechny má maminka 
ráda. Ještě jednou Vám děkujeme a pře-
jeme Vám k svátku hodně zdraví, štěstí 
a pohody v práci i v životě.

Rozkvetlé jaro jsme si užili na 
výstavě Flora v Olomouci
Danuše Böhmová, účastnice zájezdu z Drásova

Na konci března jsme navštívili jed-
nu z největších květinových výstav 
Floru Olomouc. A jako by počasí vě-
dělo, jak nám výlet zpříjemnit, při-
chystalo sluníčko i teploty tak akorát. 
K dokonalosti pomohlo i to, že výstava 
byla na dostatečné ploše, a tak jsme se 
mohli nerušeně kochat krásnými kvě-
ty, stromky, keříky i bylinkami. Ačkoliv 
jsem výlet původně pojala jako příjem-
né zpestření jarního období, protože 
vlastní zahradu mám už plně osázenou, 
neodolala jsem a přivezla si domů další 
nové květiny. Jediný problém byl v tom, 
jak se v takovém nepřeberném množ-
ství rozličných druhů a překrásných ba-
rev rozhodnout. 

A když už nás bolely nohy, vždy byla 
nablízku nějaká lavička ve stínu jarně 
olistěných stromů. Také chuťové pohár-
ky si v průběhu korzování přišly na své. 
Pěkným završením výletu bylo poseze-
ní v restauraci v Prostějově na pozdním 
obědě. Pracovnice CSS opravdu mys-
lely na vše, takže i obsluha restaurace 
na nás byla dobře připravená. 

Krásně jsem si výlet užila od začát-
ku až do konce. Děkuji tímto CSS za vel-
mi zdařilou akci a doufám, že takových 
bude víc.
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Lidé se mě ptají, proč moje pivo není sladké, říká 
sentický pivovarník
Petr Hanák, Tomáš Dřevěný a Zdeněk Němec, členové kroužku Začínající novináři DDM Tišnov 

Fifinka, Eliška, Anetka nebo Irenka. Ne-
jen tyto dámy má doma sentický pivo-
varník a včelař Jiří Jelínek. Jsou to totiž 
nápaditě pojmenované pivní nádrže, které 
má na zahradě svého domku a zároveň pi-
vovaru. V jeho rodinném podniku ochut-
nával pivo i bývalý český prezident Václav 
Havel, jak dokládá fotografie na zdi malého 
pivovaru, který střeží hlídací pes. Sentický 
rodák popisuje, jaké byly jeho začátky, jak 
chutná křenové pivo nebo jak se mu nevy-
platilo kouřit na školním záchodě.

Čím je vaše pivo zajímavé?
Naše pivo se liší od jiných piv tím, že 

do něho přidáváme pravý včelí med. Je také 
nefiltrované a kvasnicové. V roce 1992 jsme 
byli jedni z prvních v republice, kteří začali 
stáčet nefiltrované pivo. Lidé byli v té době 
zvyklí přijít do obchodu a obrátit pivní lá-
hev vzhůru nohama. Když v ní něco plavalo, 
tak si ji nekoupili. 

Proč stáčíte pivo do plastových lahví?
Když jsme začali vařit pivo, bylo ne-

představitelné plnit ho do PET lahví. Každý 
pivař chtěl mít pivo ve skle. Brzy ale lidé za-
čali zjišťovat, že je PET lahev lehčí než sklo 
a třeba brát na výlet pivo v plastu je pohodl-
nější. V současnosti plní celá řada pivovarů 
pivo do plastových lahví. Skleněné lahve je 
potřeba pracně vymýt, vzniká velké množ-
ství odpadních vod a je potřeba čističky, 
na kterou nemáme místo. PET lahve koupí-
me, vymyjeme studenou vodou a naplníme 
pivem. Plastové lahve ale nevykupujeme 
zpátky, protože při čištění vodou vřelou 
nad 80 °C by se lahve scvrkly. V dnešní do- 
bě už existují kontejnery na třídění plastu 
a Češi jsou ve třídění zdatní. 

Jaké byly vaše podnikatelské začátky?
Po převratu v roce 1989 bylo možné 

podnikat, tak jsem se zkusil vrátit k oboru, 
který jsem studoval. Za minulého režimu 
jsem si nemohl nakoupit suroviny potřebné 
k vaření piva. V současnosti už jsem v dů-
chodu a pivovar jsem předal synovi a dce-
ři. Malých pivovarů je v České republice asi 
350, lidé už z nich nejsou překvapení. My 
jsme byli nadšenci, kotle na pivo mi děla-
li známí doma v garážích. Dnes už do na-
šeho byznysu přicházejí zbohatlíci, kteří 
si nechají všechno udělat na zakázku, mají 
hospodu, posezení, penzion. Dole v Senti-
cích v současnosti stavíme nový pivovar, 
nechceme si ale půjčovat peníze, tak do něj 
postupně investujeme a doděláváme ho.

Co jste tedy dělal předtím, než jste začal 
vařit pivo?

Nejprve jsem v Praze vystudoval che-
micko-technologickou školu, obor kvasná 
technologie. Když jsme maturovali, rozdá-
val nám třídní učitel umístěnky. My jsme 
kouřili na záchodě, a když jsem přišel 
zpátky do třídy, zjistil jsem, že na mě zby-
la umístěnka do likérky v Ústí nad Labem. 
Musel jsem tam nastoupit, ale pak jsem šel 
na dva roky na vojnu a zůstal v Brně. Na-
stoupil jsem do laboratoře ve Výzkumném 
ústavu pivovarském. Od 24 let jsem pak 
pracoval v Tišnově jako dispečer, také jsem 
jezdil s autobusem do zahraničí. 

Jak jste se dostal k vaření piva?
Syn objevil doma při předvánočním úkli-

du ve skříni stará skripta, v nichž byla po-
psána technologie výroby piva. Ptal se mě, 
jestli bych dovedl uvařit pivo. Šel jsem tedy 
do výzkumného ústavu, kde mi dali trochu 
sladu, chmele a kvasnic, a zkoušel jsem va-
řit doma na sporáku. Vzal jsem na ochutná-
ní do práce, kde mi nechtěli věřit, že jsem 
pivo vařil já. Chutnalo jim a od roku 1995 
se tím živím. 

Jak vás napadlo dát do piva med?
Od mládí jsem včelařil a med byl součás-

tí našeho jídelníčku, takže jsem ho zkusil 
použít do piva. Po celá staletí platil ve střed-
ní Evropě Reinheitsgebot, což znamena-
lo, že byla povolena pouze čistá receptura 
a do piva se nesmělo nic přidávat. Angliča-
né však dělali třeba zázvorové pivo, Belgi-
čané borůvkové. Přidávali si do piva, co je 
napadlo. U nás se jiné suroviny než slad, 
chmel, kvasnice a voda nepřipouštěly. Pro-
to když jsem jako včelař začal vařit pivo 
a napadlo mě přidat med, byla to i pro ve-
doucího Výzkumného ústavu pivovarského 
převratná myšlenka.

Jak se vyrábí pivo?
Pivo se vyrábí ze čtyř základních ingre-

diencí. Chmel, voda, slad, kvasnice. Slad je 
ječmenné zrno, které ve sladovně po dobu 
asi týdne klíčí, pak se pracně usuší, klíčky se 
odlomí a zůstane zrno. Klíčením se v zrnu 
aktivují enzymy, především alfa a beta amy-
láza, která dokáže škrob za určitých teplot 
změnit na zkvasitelný cukr. Do horního kot-
le nalijeme vodu, nasypeme sešrotovaný 
slad a zahříváme na teplotu 63 až 70 stup-
ňů a dojde ke zcukření. Pak se krátce povaří 
a spustí se samospádem do scezovací kádě, 
kde se zfiltruje sladina, sladká šťáva. Zbude 

mláto, které používají zemědělci na zkrme-
ní. Sladká šťáva se vaří s chmelem. Mladi-
nu zchladíme, pustíme na spilku a přidáme 
pivovarské kvasnice. Cukr se změní na al-
kohol a kysličník uhličitý. Kysličník se čás-
tečně vstřebává do piva. Ze spilky se pivo 
nalije do ležáckých tanků, kde se tempe-
ruje na tři stupně a pivo dva až tři měsíce 
dozrává. 

Jaký používáte med?
Používám pravý včelí světlý med, pro-

tože tmavý med je velmi drahý. Letos jsme 
museli dovézt med z Bulharska, protože 
ho bylo velmi málo. Do piva také dáváme 
vzhledem k ceně méně medu, než bychom 
chtěli. Proto naše pivo nazýváme „s přídav-
kem medu“. Aby bylo medové, muselo by 
v něm být více medu.

V současnosti se lidé hodně zajímají 
o přidané konzervační látky a barviva. 
Obsahuje vaše pivo nějaká éčka?

Kvasar neobsahuje žádná éčka, protože 
pivo je ani nemá zapotřebí. Průmyslově vy-
ráběná piva, která mají záruku třeba i rok, 
jsou hluboce pasterizovaná a upravovaná, 
ale v našem pivu éčka nejsou. Kvasar na-
opak obsahuje kvasnice s vitamínem B.

Vyrábíte kromě piva i něco jiného?
Vyrábíme čtyři základní piva a jednu 

pivní limonádu. Pět let recept na limonádu 
měním, něco přidám, něco uberu. V naší li-
monádě je chmel i mladina, ale nenechá-
me ji kvasit. I každá várka piva je u nás 
originál. 

Zkoušel jste recepty, které nevyšly?
Říká se pivo jako křen, tak jsem si řekl, 

proč bych nezkusil vyrobit pivo s křenem. 
Ale dopadl jsem špatně. Křen totiž obsa-
huje silice, které brzdí kvasinky a bakterie, 
takže jsem pivo sice uvařil, ale celý kotel 
jsem musel vylít. Pivo s křenem nefungova-
lo. Zkusil jsem třeba i bylinky, přidal jsem li-
pový nebo bezový květ. Bez je velmi dobrý, 
ale bylo by nutné ho sbírat ve velmi velkém 
množství. 

Je vaše pivo sladké, když je v něm med?
Lidé si myslí, že když je pivo s medem, 

bude sladké. To by ale bylo špatné. Med je 
jednoduchý cukr a pivovarská kvasinka jej 
celý spotřebuje, takže z medu zbude alko-
hol, oxid uhličitý a hlavně to zdravé, tedy 
minerální látky, látky propolisové povahy 
a alkaloidy. Ty se totiž kvašením nezmění. 
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Holocaust v Tišnově 1941–1945, rodina Stránských
Z projektu Stolpersteine 2014
Miloš Sysel

„Nelze pochopit nacistickou mašiné-
rii, lze ji však popsat.“

O zneužití myšlenky sionismu, potaž-
mo celého sionistického hnutí v protek-
torátu Čechy a Morava nacisty, bylo již 
napsáno mnohé. Opravdu důmyslného 
zneužití sionistického hnutí došlo v na-
cisty organizovaných tzv. přeškolovacích 
táborech. Zde se především mladí muži 
měli naučit zemědělským pracím, inte-
lektuálové se měli fyzicky utužit.

„Název přeškolovací tábor – Um-
schulungslager – měl odkazovat na ide-
ál sionistických organizací, které chtěly 
změnit strukturu tzv. tradičních židov-
ských povolání a zaměřit se na výcho-
vu židů k manuálním a zemědělským 
pracím. Židé měli být touto prací lépe 
připraveni na nový život v Palestině a zá-
roveň byl zemědělský výcvik podmínkou 
pro udělení imigračního certifikátu, kte-
rý vystavovala britská mandátní správa 
Palestiny.“ (Přeškolovací tábor Lípa, Ale-
na Jindrová)

V období let 1940–1945 existoval 
na území bývalého Československa jeden 
takový tábor. Lípa u Německého, dnes 
Havlíčkova Brodu.

Lípa je velmi stará vesnice, její historie 
sahá až do středověku. Místem přeškolo-
vacího tábora se stal statek inženýra Ju-
lia Krause. Krausovi byli v té době jediná 
židovská rodina v Lípě. Byli typickými 
představiteli pokrokářské asimilované 
vrstvy židů v tehdejším Československu. 
Tento statek byl Ústřednou pro židov-
ské vystěhování vyvlastněn a na jeho 

místě zřízen přeškolovací tábor. Většina 
mladých židovských mužů neodcházela 
do Lípy dobrovolně z nadšení pro sioni-
smus, ale byla k tomu přinucena právě 
Ústřednou pro židovské vystěhování. 
Mezi těmito mladými muži se ocitli i dva 
židovští obyvatelé Tišnova:

Jiří Stránský (ročník 1921) a Karel Po-
nížil (ročník 1922).

Rodina Stránských na začátku války 
čítala tři muže. Otec Arnold Stránský, na-
rozen 1. 10. 1882, v té době vdovec, měl 
dva svobodné syny.  Starší byl JUDr. Heř-
man Stránský, narozen 18. 4. 1910, mlad-
ší byl Jiří Stránský, narozen 31. 3. 1921.

Spolu vlastnili dům v ulici Brněnské 
č. 9, kde provozovali obchod s látkami 
a kůžemi.

„Jirka byl můj spolužák, je stejný roč-
ník jako já. Byli to velmi slušní lidé a obě-
taví. Když byly nějaké dobročinné akce 
pro ty nejchudší, vánoční besídky pro 
děti, dávali různé dary, většinou ve formě 
zboží. Starší syn, ten advokát, byl jeden 
z prvních tišnovských tenistů. S Jirkou 
jsem chodil pět roků do obecné školy, on 
šel potom na gymnázium a já do měšťan-
ky. Stačil ještě odmaturovat, ale na vyso-
kou už nešel, přišli nacisté a vysoké školy 
zavřeli. Jirka se už na obecné škole dobře 
učil, měl samé jedničky.“ (Z vyprávění Ol-
dřicha Zelinky, ročník 1921)

Jiří Stránský nastoupil do Lípy 
8. 10. 1941, kde zůstal do 1. 3. 1943. 
O jeho pobytu neexistují žádné podrob-
nosti. Druhý zmíněný židovský obyva-
tel Tišnova, jediný přeživší tišnovský 
židovský občan Karel Ponížil, již nežije. 

Pamětník pan Oldřich Stránský z Prahy, 
který není v žádném příbuzenském vzta-
hu ke Stránským z Tišnova, si jej mezi to-
lika vězni nevybavuje.

V Lípě vzniklo recesistické Kultur-
ní sdružení Siláž, které uvádělo vlastní 
i od známých autorů upravené „divadel-
ní“ hry.  Existuje program divadelního 
představení některých scén Snu noci sva-
tojánské, ve kterém je pod rolí Klubka 
(tkadlec) uveden J. Stránský. Jestli se jed-
nalo o našeho tišnovského Jiřího, je ale 
nejasné, protože v táboře v tu dobu po-
býval ještě Jan Stránský z Prahy.

Pak následoval více než roční pobyt 
v Terezíně, odkud byl odvlečen 15. 5. 
1944 transportem Dz 1263 do Osvěti-
mi. Před postupující východní frontou 
se začalo stupňovat vyvražďování věz-
ňů ve východních koncentračních tábo-
rech. Zdraví a silní jedinci byli přemístěni 
k práci na západ do Německa. Do němec-
kého Schwarzheide, kde měla výrobní 
závody firma BRABAG-Werks, bylo pře-
místěno na nucené práce asi tisíc česko-
slovenských židů z Osvětimi. Z důvodu 
nedostatku pohonných hmot se nacisté 
snažili získávat benzín z hnědého uhlí 
chemickým postupem. Asi 800 z nich 
tam nalezlo smrt. Byl mezi nimi i Jiří 
Stránský, který zahynul 29. 10. 1944.

Jeho otec Arnold a bratr Heřman, kte-
ří odjeli 25. 5. 1942 z Terezína trans-
portem Aq 569 do koncentráku v Izbici, 
nebyli tou dobou již mezi živými. Arnold 
zahynul pravděpodobně již roku 1942 
ještě v Izbici, Heřman pak v Majdanku 
23. 7. 1942 jako vězeň č. 6547.
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Tišnov a... Jára Cimrman
Josef Ondroušek

Vladimír Menšík kdysi řekl, že v Brně je 
(nyní musíme uvést byla) ulice Leninova, 
i když Vladimír Iljič nikdy v Brně nebyl.

V Tišnově máme Chodníček Járy Ci-
mrmana (je to poměrně frekventova-
ná ulička spojující ulici Družstevní s ulicí 
Na Honech v severní části města), a tak 
se nabízí otázka, zda tento proslulý čes-
ký vynálezce, badatel, všeuměl, pedagog, 
mistr v mnoha dalších odvětvích lidského 
počínání a geniální samouk někdy v na-
šem městě byl nebo jaký vztah k němu 
měl. Z dostupných archivních materiálů je 

možno udělat závěr, že naše město nena-
vštívil, i když…

Cimrmanolog Jiří J. Klement ve své prá-
ci Jára Cimrman a Tišnovsko, jejíž část 
byla otištěna také ve Zpravodaji MěstNV 
a MěV KSČ v Tišnově Tišnovsko v prosin-
covém čísle z roku 1983, uvádí:

„K těm několika Cimrmanovým sou-
častníkům, kteří byli přesvědčeni o jeho 
genialitě, patřil i penzionovaný boračský 
nadučitel Benedikt Glötzer. Tento zaníce-
ný osvětový pracovník pozval Cimrmana, 
aby v lomnické škole realizoval některé 

své pokrokové pedagogické představy. 
Bohužel však dostatečně neuvážil níz-
ký Cimrmanův koeficient zapamatová-
ní 0,03, který způsobil, že Mistr při cestě 
vlakem nedojel na nádraží v Tišnově, ale 
na nádraží v Praze-Těšnově. Jiné Cimrma-
novy kontakty s Tišnovem prokázány ne-
jsou.“ Tolik brněnský cimrmanolog Jiří J. 
Klement.

Našemu městu se tedy té cti nedosta-
lo. Ale je dokázáno, že okolí Tišnova Járu 
Cimrmana okouzlilo a že je navštívil hned 
několikrát. Ale o tom snad někdy příště.  

A byl houžví popraven... Objev tišnovské šibenice
Miloš Sysel

Naše malebné městečko Tišnov bývalo 
v dřívějších dobách vybaveno mnoha pri-
vilegii i povinnostmi. Jedním z nich bylo 
hrdelní právo. Povinností Tišnovských 
bylo případné provinilce proti právu po-
lapit, uvěznit, vystavit útrpnému právu 
– což byl v té době výslech spojený se su-
rovým mučením. Pokud provinilec toto 
„outrpné“ právo přežil, byl celý „protokol“ 
o spáchaném zločinu a přiznání zločince 
postoupen vyššímu stupni práva do Brna. 
Brněnští potom rozhodli o samotném pro-
vedení trestu, což v případě těžších zloči-
nů bývala smrt. Ale smrt ne ledajaká. Lidé 
byli sprovozeni ze světa upálením, nabod-
nutím na kůl, lámáním kolem, zahrabáním 
za živa, stětím a oběšením. Posledními dvě-
ma  jmenovanými druhy popravy byl vyba-
ven i Tišnov. Měl svá stínadla, která spolu 
s domkem pro přenocování kata stávala 
nedaleko Humpolky. A měl i šibenici vý-
hrůžně trčící z jednoho vrcholů Klucaniny.

Základy této šibenice se nedávno zá-
sluhou profesora Ungera z Antropologic-
kého ústavu v Brně a jeho týmu podařilo 
v březnu letošního roku objevit. Měl jsem 
vzácnou příležitost být výzkumu po celou 
dobu přítomen a pořídit alespoň fotogra-
fickou dokumentaci. Radim Tichý postup 
prací natáčel – podrobnější text a video 
najdete na stránkách www.tisnoviny.cz. 

Šibenice se nejčastěji stavěly na roz-
cestích nebo vyvýšených vrších, aby po-
věšení provinilci byli zdaleka vidět nebo 
nemohli být minuti bez povšimnutí. 
Do jaké míry mělo tohle hrůzné divadlo 
odstrašující efekt, nevíme. Ale Anglie, kde 
v minulosti platil trest smrti, se rozhodla 
tento trest nepraktikovat. K největším ka-
pesním krádežím docházelo právě při ve-
řejných popravách na náměstích. Lidé si 

pravděpodobně časem zvykli vidět u měst 
s právem hrdelního soudu polorozpad-
lá těla oběšenců, protože běžným zvykem 
bylo po vykonání rozsudku nechat viset 
mrtvé tělo uvázané na řetězech i několik 
let. Těla mrtvých se postupně rozkládala 
a rozpadala, kosti z těl padaly pod šibeni-
ci, kde byly čas od času trochu zahrabány.

Šibeniční vrchy se tehdy nejčastě-
ji označovaly německým slovem Gal-
genberg. Dodnes najdeme v okolí měst 
a městeček, kde se v minulosti uplatňovalo 
hrdelní právo, názvy jako Šibeniční vrch, 
Šibeník.

Ale s naší představou o šibenici, jak ji 
známe z filmů, tedy jako jednoduché dře-
věné konstrukci začepovaných trámků 
do pravého úhlu, delším trámkem usaze-
né pevně v zemi a na konci kratšího trá-
mu pak hák na provaz, se musíme rychle 
rozloučit. Šibenice v té době byly jinačí 
stavby! Konstrukce zděných šibenic byla 
se základnou čtvercovou, trojúhelníkovou 
nebo kruhovou.

Ta „naše“ má základnu ve tvaru čtver-
ce, i když při přesném měření se zjistilo, 
že je poněkud „z vinglu“. Nejkratší stra-
na má 526 cm, nejdelší pak skoro 560 cm. 
Při hypotetické úvaze stavebního zadá-
ní v tehdejších mírách se mohlo jednat 
o čtvercový základ o rozměru 3 x 3 sáhy, 
což by odpovídalo přibližně dnešním 
530 x 530 cm.

Masivní kamenný základ je vystavěn 
z kamenů červeného „drásovského“ pís-
kovce, který se na této straně Klucaniny 
hojně vyskytuje. Malta byla vápenná, váp-
no se tehdy pálilo ve vápenici, která stá-
la za Červeným mlýnem u cesty směrem 
na Deblín. Na Vokounově vedutě je ozna-
čena číslem 31 jako Kalk offen.    

V rozích byla stavba zesílena. Do výšky 
nad asi dvoumetrovou kamennou zeď pak 
pravděpodobně pokračovaly samostat-
né kamenné sloupky. Ve výšce 5–6 m byla 
přes tyto sloupky položena břevna – trám-
ky či kulatiny. Na nich pak viseli oběšení. 

Samotný výzkum na tišnovské šibeni-
ci skončil. Dnes naše občanské sdružení 
Continuum Vitae jedná s městem o úpra-
vě tohoto pro Tišnov významného mís-
ta. Základy by se měly zrestaurovat, okolí 
upravit. Jedná se o umístění kříže, jehož 
vodorovné rameno by mělo být vysoké 
jako bývalá šibenice. V budoucnu by se 
toto místo mohlo stát jedním z bodů nauč-
né stezky po Klucanině. 

Tento prostor je nyní volně přístupný – 
obracíme se tedy touto cestou na všechny 
občany a návštěvníky tohoto místa a tu-
risty, aby na základy zbytečně nestoupali 
a památku tak neničili. 
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Výstava Fotograf Kamil Till potrvá do 6. června
Veronika Jičínská, vedoucí Galerie Jamborův dům

Kamil Till (narozen 1960) pochází 
z Havířova, vyučil se fotografem na od-
borném učilišti v Ostravě pod vedením 
Zlaty Kunertové Čapkové. Několik let byl 
členem Svazu českých fotografů v Ha-
vířově a v letech 2006 až 2009 zastával 
prestižní místo hlavního fotografa hu-
debního festivalu Bohemia Jazz Fest. 
V současné době žije v Brně, pracuje jako 
fotograf Moravské galerie v Brně.

Pokud máte rádi klasickou černobílou 
fotografii a oceníte technickou dokona-
lost, určitě si na výstavě přijdete na své. 
Kromě klasických tzv. bromostříbrných 
fotografií (např. série fotek málo zná-
mého židovského hřbitova v Poběžovi-
cích nebo rozměrné fotografie zajímavé 
přírodní lokality Žermanický lom) máte 
možnost vidět i složitější fotografické 
techniky, jako je např. filtrace detailů.

Jak jste se stal fotografem? Vedl Vás 
k fotografování někdo v rodině?

Můj otec vždycky kreslil, maloval a fo-
til, takže jsem od něho něco odkoukal, 
ale spíš to byla shoda náhod. Rodiče ze 
mě původně chtěli mít uměleckého ko-
váře nebo knihaře, ale na ostravském 
učilišti se na tyto obory přednostně do-
stávali žáci s nějakým postižením. Obor 
fotografie tam v té době vyučovala skvě-
lá pedagožka Zlata Kunertová Čapková, 
která byla do Ostravy odejita kvůli svým 
politickým postojům z brněnské průmy-
slovky, a ta si mě kvůli nedostatku chlap-
ců v ročníku prosadila. Její osobnost 
a přístup k řemeslu na mě ohromně za-
působily a můžu říct, že díky ní jsem fo-
tografování propadl.

Kromě fotografování je Vaší láskou 
příroda...

Mám opravdu strašně rád hory a doce-
la často vyrážím na několikadenní výlety. 
Poznávacím znamením jsou jedny po-
nožky, jedny trenky a tři foťáky. (úsměv) 
Nejraději mám ale Beskydy, protože jsem 
v jejich blízkosti vyrůstal. Z Havířova to 
bylo půl hodinky vlakem. Tři velké foto-
grafie Žermanického lomu z oblasti Pod-
beskydí vlastně dodnes považuji za to 
nejlepší, co se mi povedlo vyfotit. V sou-
časnosti je zmíněná oblast přírodní pa-
mátkou na místě lomu, který byl v 50. 
letech otevřen pro těžbu kamene pou-
žívaného na stavbu nedaleké přehrady. 
Po jejím dokončení byl lom uzavřen, po-
stupně se vytvořilo i malé jezírko a díky 
tomu, že se lokalita nacházela na vel-
mi špatně dostupném místě, zde vznikl 

ojedinělý ekosystém se specifickou fau-
nou a flórou. Já jsem tam jezdil na kole už 
jako kluk a s odstupem několika let jsem 
se tam pak vrátil i s fotoaparátem. 

Celá série fotografií židovského hřbi-
tova v Poběžovicích jsou klasické 
bromostříbrné fotografie, další jsou 
foceny klasicky a naskenované nega-
tivy jsou vytištěné digitálně. Jak ale 
vznikala zátiší z cyklu Poslední ná-
vštěva u babičky Pravomily?

To je poměrně složitá technika filtra-
ce detailu, kdy se negativ kopíruje přes 
zvětšovák na tzv. pérový film, což je málo 
citlivý kontrastní film, který se musí vy-
volat v hodně ředěné vývojce tak, aby 
na film působila delší dobu jen velmi 
malá vrstva vývojky. Obraz se pak ustá-
lí, usuší a celý proces se zopakuje znovu, 
aby vznikl negativ, který se potom vy-
zvětšuje už klasickým způsobem. Vtip je 
v tom, že fotku vytvoří maximum vyvola-
ného stříbra a díky dlouhému působení 
vývojky na krystaly stříbra dostane ob-
raz úplně jinou, hlubší strukturu.

Dalším pro mě neznámým pojmem je 
označení Ilfochrome...

Tyhle fotografie vznikly už před del-
ší dobou a jejich výjimečnost tkví v po-
užití speciálního negativního papíru 
(Ilfochrome). Výrobce zaručuje v podsta-
tě nekonečnou stálost barev. Předchůdce 
Ilfochromu, tzv. Cibachrome, byl dokon-
ce testován v extrémních podmínkách 
v Alpách, fotka visela celý rok na skále, 
vystavená vlivu počasí, a po zkoumání 

v laboratoři bylo prokázáno, že barvy zů-
staly v původní kvalitě.

Zní to tak, že máte rád samotný pro-
ces vzniku fotografie. Pořád si fot-
ky vyvoláváte sám včetně různých 
experimentů?

Spíš je to tak, že už moc neexperimen-
tuji, protože to je samozřejmě časově 
náročné a já jsem zpohodlněl. V dnešní 
době se díky kvalitním skenerům a Pho-
toshopu dá fotografie perfektně upravit, 
ale přece jen vždycky dostanete jen di-
gitální médium a nemůžete si s negati-
vem pohrát přes zvětšovák. Proto se čas 
od času vracím do temné komory a vy-
volávám si fotky sám. Myslím si totiž, že 
bromostříbrná fotografie má úplně ji-
nou atmosféru a hloubku než digitální 
obraz. A navíc mám pořád moc rád vůni 
fotokomory, po které se mi občas prostě 
zasteskne.   

Jak vznikají Vaše fotografie v přírodě? 
Jak si vybíráte záběry?

Vždycky prostě čekám, až mě osloví 
určitý moment, záblesk, světlo, obraz... 
Prostě až mi to něco řekne. Nechávám 
se unášet intuicí, neexistuje, že bych ně-
jak komponoval záběry nebo šel cíleně 
za konkrétní představou, co bych chtěl 
vyfotit. Říkám si, že asi existuje něco jako 
fotografický Manitou, který mi vnukne 
ten správný okamžik, kdy a kde zmáčk-
nout spoušť. 
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Znáte některou z naučných stezek v okolí Brna?
Vážení přátelé lesa a přírody, jistě pro 

Vás není novinkou, že se v okolí Brna roz-
kládají rozlehlé lesní porosty přístupné 
veřejnosti. Významnou část lesních po-
rostů o rozloze více než 8 200 ha spravu-
je a obhospodařuje společnost Lesy města 
Brna, a. s. Jedná se o největší městský ma-
jetek v České republice, který má zejména 
obecně prospěšné poslání. Kromě odbor-
né správy a rozvoje lesního majetku statu-
tárního města Brna a některých okolních 
obcí se tato společnost zabývá i dalšími 
činnostmi, jako např. pěstební a těžební 
činností, výrobou a prodejem dříví, pro-
vozuje lesní a okrasné školkařství, údržbu 
veřejné zeleně či správu drobných vod-
ních toků na území statutárního města 
Brna. 

Pravděpodobně již někteří z Vás na-
vštívili naučné stezky Deblínskou, Brněn-
skou či Lipůveckou, které prostřednictvím 
informačních tabulí poskytují informa-
ce o různých zajímavostech brněnských 
lesů. Součástí naučných stezek jsou i od-
počinková místa, několik lesních studá-
nek a altánů, které zpříjemní pobyt pěším 
návštěvníkům i cyklistům. Studánky mají 

význam nejenom jako zdroj vody pro les-
ní zvěř a prameniště lesních toků, ale jsou 
i významným estetickým prvkem v lese. 
Dalším, veřejností oblíbeným místem je 
obora Holedná, sloužící chovu mufloní 
a dančí zvěře. Tato obora je svým umístě-
ním uprostřed města naprosto výjimeč-
ná, protože zejména městské děti nemají 
tolik příležitostí vidět na vlastní oči život 
divoké zvěře a v Brně mohou zvěř pozoro-
vat z bezprostřední blízkosti denně. I zde 
je vybudována naučná stezka. 

Společnost Lesy města Brna, a. s., se 
taktéž věnuje i stále oblíbenější lesní pe-
dagogice. Co je jejím smyslem?  Lesní 
pedagogika má prohloubit u veřejnosti 
zájem o les a objasnit význam hospoda-
ření v lese, zlepšení vztahu člověka k lesu 
a k přírodě obecně, podporuje a objasňuje 
práci lesníků a zájem o dřevo jako obnovi-
telnou surovinu.

Lesní oblasti v okolí Brna jsou vyhle-
dávány stovkami obyvatel přilehlých obcí 
a města Brna díky snadné dopravní do-
stupnosti i husté síti turistického zna-
čení. Krásy přírody se zde snoubí s pro 
návštěvníky atraktivním systémem rekre-

ačních prvků, který 
je společností Lesy 
města Brna, a. s., 
nejen pravidelně 
udržován, ale také 
neustále rozšiřo-
ván. Aktuálně je tu 

pro Vás další naučná stezka, přijměte pro-
to pozvání na zajímavou a poučnou pro-
cházku v příjemném komplexu lesních 
porostů Babího lomu. Naučná stezka Babí 
lom byla pro širokou veřejnost otevřena 
1. května 2014.

Jak se k naučné stezce Babí lom 
dostanete? 

Spojení IDS JMK do zastávky Leleko-
vice, náves zajišťuje autobus č. 41 (ze za-
stávky Královo pole – nádraží), případně 
autobus č. 310 z Kuřimi. 

Pro pěší: od zastávky se vydáte po čer-
vené turistické značce, která Vás povede 
na rozhlednu Babí lom, dále projdete PR 
Babí lom, na rozcestí se budete držet stá-
le červené, ze stezky odbočíte až u altánku 
a lelkovadla, a to vlevo. Po asfaltové silnič-
ce pokračujete cca 400 m, poté zabočíte 
vpravo a kolem chaty Babí lom se dosta-
nete k úvodní tabuli naučné stezky.

Pro cyklisty: od zastávky se vydá-
te po červené turistické značce, ze které 
však brzy odbočíte doprava po značené 
cyklostezce směr Babí lom. Kolem rybníč-
ku a altánku na konci vesnice Vás povede 
pěkná asfaltová silnička (automobilům 
přístupná jen na zvláštní povolení). Po cca 
2 km narazíte na altánek a tzv. lelkova-
dlo. Po dalších cca 400 m odbočíte vpra-
vo a kolem chaty Babí lom se dostanete 
k úvodní tabuli naučné stezky.
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Průjem u psa – první pomoc
Klára Němcová, zvěrolékařka

Jak můžete psovi nebo kočce pomoci, 
než navštívíte veterinárního lékaře? Jaká 
jsou všeobecná základní pravidla léčby 
průjmu?
1. 24hodinová hladovka (u mláďat 

pouze 12 hodin).
2. Dieta. Minimálně 3 dny tzv. „rýžová 

dieta“. Základem je rozvařená rýže, va-
řená nejlépe ve vývaru společně s ku-
řecím masem, krůtím nebo králičím, 
k tomu spařená nastrouhaná mrkev. 
Maso přidáváme v malém množství 
raději až druhý den diety. Čtvrtý den 
(pokud se stolice již upravila) se vrátí-
me ke stravě, na kterou je zvíře běžně 
zvyklé. Nemáte-li možnost dietu vařit, 
existují komerční diety (např.Hills i/d) 
v podobě granulí i konzerv, které za-
koupíte u veterináře.

3. Podání absorbencií (látky, které 
na sebe naváží toxiny a zahustí stoli-
ci). Existuje řada preparátů určených 
speciálně pro zvířata v podobě gelu 
(např. EnteroZOO), tabletek (např. 
AptusAttapectin, Dia Dog) a prášku 
(např. ProbicanPectin). 
Pokud nemáte veterinární lék, lze 
použít Tasectan (vylepšená verze 
Smecty) nebo právě Smectu. Použití 
černého uhlí může být zrádné, z důvo-
du zabarvení stolice. Může dojít k pře-
hlédnutí krve ve stolici Vašeho psa.

4. Probiotika – osídlí trávicí trakt pro-
spěšnými bakteriemi, urychlí uzdra-
vení a rekonvalescenci a působí také 
preventivně proti návratu průjmu 
(např. Probicol H pasta, Florentero 
tablety, AptusAptobalance prášek).

Kdy neotálet a navštívit ihned veterinár-
ního lékaře?
• Přidá-li se k průjmu opakované 

zvracení.
• Při vodnatém průjmu u mláďat.
• Pokud je ve stolici přítomná krev 

(jak čerstvá – červená, tak i natráve-
ná – temně hnědá až černě zbarvená 
stolice).

• Trvá-li průjem déle než 3 dny.
 
Pár pravidel, jak průjmu předcházet:
• Krmit kvalitní stravou (granule, vaře-

ná strava).
• Vyvarovat se náhlým změnám krmiva.
• Pravidelně odčervovat.
• Nepodávat kravské mléko. 

Ochrana žab ve Štěpánovicích
Adéla Nešporová, Jana Koudelová, členky o. s. Za sebevědomé Tišnovsko

Každý rok brzy na jaře ve Štěpáno-
vicích migrují zákonem chráněná ro-
pucha obecná a skokan hnědý. Jejich 
cesta k páření a kladení vajíček vede 
z tří až pěti kilometrů vzdálených lesů 
přes silnici k soukromému rybníku. 
Žáby ve směru k vodnímu zdroji putují 
ve dvojici – menší sameček sedí pevně 
na větší samičce, na které je zodpověd-
nost za zdárnou cestu. V rybniční vodě 
dojde k páření, pak se sameček odpo-
jí a nechá oplodněnou samičku naklást 
vajíčka. Samci snůšku několik dní hlí-
dají a samičky se vrací zpět do lesa, kde 
po zbytek roku přirozeně žijí. 

Žabí zásnuby ve Štěpánovicích i ná-
vrat do lesa jsou vystaveny ovšem neú-
prosné hrozbě. V cestě stojí silnice, kde 
pod koly projíždějících vozidel docháze-
lo každoročně k jejich velkému úhynu až 
v počtu tisíců kusů! Dnes je tomu ale na-
štěstí jinak. Lidé si uvědomili, že je po-
třeba zajistit pomoc žábám, a to v obou 
směrech. Možná Vás napadá otázka, čím 
jsou tito obojživelníci pro přírodu a člo-
věka tak významní? 

Rozježděné krvavé pozůstatky žab 
jsou dokladem toho, že došlo k chybě 
v lidském konání a tu se snažíme na-
pravit. Úbytek žab v ekosystému vede 
k porušení druhové stability a v oblasti 
může ovlivnit už tak křehkou rovnová-
hu v přírodě. Například stavy bodavé-
ho hmyzu, kterými se žáby živí a jejichž 

počty budou se změnou klimatu pravdě-
podobně růst, jsou jednou z obav, které 
nás mohou vést k ochraně těchto nená-
padných obyvatel našich lesů. 

Každoročně se tak z iniciativy dob-
rovolníků začátkem března staví u sil-
nice zábrany, které žáby na jejich cestě 
zadrží. Ty jsou pravidelně až do květ-
na přenášeny hlídkami na druhou stra-
nu silnice. V letošním roce se podařilo 
přenést k rybníku 236 jedinců chráně-
né ropuchy obecné. Zatím z neznámých 
příčin však množství přenesených žab 
každoročně klesá. Před šesti lety totiž 
bylo přeneseno přibližně 3 000 jedinců. 
Proto se letos objevily snahy monitoro-
vat od června následný pohyb nově na-
rozených žab. Je možné, že se na úbytku 
žab projevují místní mikroklimatické 
podmínky, změna migrační trasy či jsou 
příčinou jiné důvody, které je třeba ob-
jasnit. Jistotou zatím zůstává, že i v příš-
tím roce hodlají dobrovolníci ve své 
práci pokračovat.

Od roku 2008 se na ochraně žab 
ve Štěpánovicích podíleli manželé Ma-
cháčkovi z Křížovic, ZŠ Doubravník, o. s. 
Naša dědina ze Štěpánovic, Ekoporad-
na Tišnovsko, obec Štěpánovice a řada 
jednotlivců.

INZERCE



Svazy a sdružení

6/2014 25

Co se děje s betlémy v létě?
Zdeněk Jílek, Art Periscope

Až se zima o Vánocích zeptá, co jste 
dělali v létě, tak společnost Art Perisco-
pe může směle prohlásit, že nezahálela. 
V loňském roce jsme se rozhodli zrestau-
rovat nově objevený betlém z kostela Na-
nebevzetí Panny Marie v Předklášteří. 
Jednalo se o 12 figurek dřevěných a 16 
sádrových, včetně tří částí pozadí (dá-
liny), každé o rozměrech 1,6 m x 1,6 m. 
Opravu se nabídl provést řezbář pan 
Zdeněk Farský až z Náchoda a nejdůle-
žitější potom bylo zajištění finančních 
prostředků. Největším sponzorem se stal 
pan Oldřich Merta, majitel Mertastavu 
s. r. o. a M-obchodu v Předklášteří.  Ten 
v roce 2013 zaplatil hlavní část restau-
rování ve výši 36 000 Kč a betlém mohl 
být vystaven v prosinci na výstavě naší 
společnosti v prostorách OÚ Předkláš-
teří. Částku za zbývající dvě části poza-
dí ve výši 15 000 Kč uhradila v letošním 
roce obec Předklášteří. Dopravu (třikrát 
do Náchoda a zpět) zajistila bezplat-
ně firma Steinhauser s. r. o. Tišnov. Celý 

opravený betlém budou mít možnost zá-
jemci zhlédnout o letošních vánočních 
svátcích v kostele v Předklášteří.

V letošním roce si dal Zdeněk Jílek 
ze společnosti Art Periscope další smě-
lý cíl, a to nechat opravit pohyblivý bet-
lém z kostela svatého Václava v Tišnově. 
Jedná se o betlém z roku 1935, který vy-
tvořil brněnský kovář Antonín Vajer. Zho-
tovil celkem čtyři betlémy, z nichž jsou 
funkční již pouze dva. Tady byla situace 
horší v tom, že se jedná o stařičký me-
chanický systém řemeniček, kožených 
řemínků, různých táhel, převodů, které 
se současnou technikou nedají nahradit. 
Přesto jsme našli odborníka z Muzea Vy-
sočina v Třebíči pana Roberta Vítka,  kte-
rý je ochoten a schopen tuto náročnou 
opravu uskutečnit. Cena zrestaurová-
ní asi 80 000 Kč byla rozdělena do dvou 
etap, letos za 60 000 Kč a příští rok zbý-
vající část. 

Naštěstí jsme našli pochopení u města 
Tišnova, které formou mimořádné 

dotace přispělo pro rok 2014 částkou 
40 000 Kč.  Podařilo se nám získat i další 
sponzory, a to firmy: Bonita Group Servi-
ce s. r. o., ELQA s. r. o., Steinhauser s. r. o., 
JICOM spol. s r. o., BAUMAT s. r. o., stavi-
tel Jiří Němec, Art Periscope s. r. o., a čás-
tečně na tuto opravu přispěje i vlastník, 
farnost Tišnov. Pro příští rok přislíbila fi-
nanční podporu i firma KORAL, s. r. o. Ná-
ročná akce tak může být zahájena. 

Velké poděkování za všechny tyto fi-
nanční částky patří všem uvedeným 
sponzorům, protože tak výrazně přispě-
jí k zachování vánočních tradic a umělec-
kých historických hodnot i pro naše další 
generace. Jak se vše povede, se můžete 
přesvědčit na výstavě betlémů s názvem 
Betlémy v pohybu a v čase, kterou spo-
lečnost Art Periscope připravuje v ter-
mínu od 13.–22. prosince 2014 opět 
v prostorách OÚ Předklášteří. 

Skautská pouť
Marek Batelka (Wonder), vůdce skautského střediska v Tišnově

26. dubna, první sobotu po svátku sv. 
Jiří, patrona skautů, se do Předklášteří 
sjelo na 300 skautů a skautek z širokého 
okolí.

Tradiční skautská pouť brněnské 
diecéze, pod patronátem brněnského 
biskupa Vojtěcha Cikrleho, který nás po-
ctil svojí návštěvou, letos vedla z Dolních 
Louček do Předklášteří.

Do organizace se zapojili tišnov-
ští skauti společně s brněnskými 

bratry a sestrami. Dohromady vytvořili 
pět stanovišť, na kterých účastníci plnili 
úkoly. Cestou například odpovídali na Ša-
lamounovy dotazy, snažili se uhodnout 
hádanky o svatých, bojovali na hrádku 
Lúčka, krmili zvířátka, poznávali kve-
toucí květiny. Po příchodu do Předkláš-
těří někteří využili nabídky místních 
cukráren. 

Po příchodu a odevzdání průvodek 
byla připravena prohlídka muzea, relax 

v parku, hraní frisbee nebo přechod přes 
slackline. Každá hlídka mohla času využít 
po svém. 

Skautská pouť byla zakončena slav-
nostním nástupem 40 soutěžících hlídek. 
Otec biskup předal putovní trofej vítězi. 
Hlídky s největším počtem nasbíraných 
bodů získaly odměnu.

Děkuji všem organizátorům i dopro-
vodům, kteří se na úspěchu skautské 
pouti u nás podíleli.

Velikonoční skautské kuřátko
Martin Němec, tajemník střediska Květnice Tišnov, Junák – svaz skautů a skautek ČR

Letos, stejně jako loni, jste si mohli 
z tišnovských velikonočních trhů na Bí-
lou sobotu (19. dubna) odnést výrob-
ky našich mladších členů (4–11 let) 
za drobný či větší příspěvek do sbírko-
vé akce Pomozte dětem. Oproti loňské-
mu roku byl letos pestřejší výběr pro 
Vaši velikonoční výzdobu. Kromě kuřá-
tek z vaty ve skořápkách jste měli mož-
nost si odnést kuřátka na špejlích či 
na kolíčku. Nejen naše děti a jejich vý-
tvory jste mohli na velikonočních trzích 

potkat. Celou sbírku doprovázel nepře-
hlédnutelný maskot celé sbírky – kuře se 
záchranným kruhem, kterého jistě znáte 
z televizní obrazovky. Letos se nám 
podařilo v Tišnově vybrat o polovinu 
více než loni, rovných 6 000 Kč. Věříme, 
že Vám výrobky našich nejmladších 
členů udělaly během Velikonoc radost.

Těšíme se na Vás opět příští rok 
na Bílou sobotu.
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Svaz tělesně postižených – zpráva o zájezdu do Křtin
Květa Menšíková, za výbor STP

Letošní první odpolední zájezd čle-
nů STP Tišnov a dalších zájemců se 
uskutečnil ve středu 23. dubna. Navští-
vili jsme poutní místo Křtiny a větrný 
mlýn v Rudici. Výklad v obou místech byl 
tak zajímavý a důkladný, že jsme nako-
nec po dohodě všech účastníků upustili 
od návštěvy Blanska. Ve Křtinách byli již 
někteří z nás i několikrát, ale toto místo 
nás svou atmosférou stále oslovuje. Ten-
tokrát jsme měli možnost zaposlouchat 

se i do zvonkohry – opravdu pohlaze-
ní na duši. V Rudici z nás ještě nebyl ni-
kdo, jen pan řidič Jílek, který je k nám 
na našich cestách velmi vstřícný. Vesni-
ce blízko Blanska má ojedinělou památ-
ku, větrný mlýn německého typu. Uvnitř 
mlýna je stálá expozice starého bydlení, 
výstava minerálů a historie jeskyňářství. 
Svým poutavým výkladem nás všechny 
milý a humorný průvodce zaujal nato-
lik, že jsme se zdrželi delší dobu, a proto 

jsme z Rudice jeli rovnou domů. Po ces-
tě jsme seznámili přítomné s dalšími ak-
tivitami STP a s plánovaným zájezdem 
na Sv. Kopeček u Olomouce, do samotné 
Olomouce a do Loštic, který se uskuteč-
ní 4. června. To už bude celodenní zájezd 
za finanční podpory od MěÚ Tišnov. Tě-
šíme se na další setkání se všemi seniory 
na akcích pořádaných STP Tišnov. 

Jízda na vozíku byla pro školáky velkou neznámou
Uljana Bráchová, za sdružení Tišnovský vozíčkář

Řeknete-li  „Sednu si a jedu“, ne vždy 
je to pro vozíčkáře prostě jednoduché 
a realizovatelné. O tom by mohli mno-
hé vyprávět nejen Pavel Kadlec či Eva 
Šebestová, ale i desítky dalších obdob-
ně zdravotně hendikepovaných v Tišno-
vě a okolí. Nyní však už více vědí i děti 
ve věku od deseti do patnácti let ze Zá-
kladních škol v Tišnově a Deblíně. Vedení 
škol jim totiž uvolnilo jeden den na pi-
lotní výukový program Sednu si a jedu, 
kdy se mohly díky Domu dětí a mládeže 
v Tišnově a organizaci Tišnovský vozíč-
kář podrobněji seznámit s tím, jaké to je, 
spolehnout se pouze na stabilitu vozíku, 
dnes nejvíce známého pod pojmem in-
validní. O tom, že je to nejtěžší zejména 
na nerovném terénu, není pochyb. A jak 
vyšlo najevo, většina dětí nemá s touto 
realitou žádnou zkušenost. Kluci a děv-
čata si vše nakonec ověřili při jízdě zruč-
nosti mezi kužely, najížděním na lyžinu 
či při podjíždění branky. Jak sami zjistili, 
ručně pohánět  vozík není vůbec snadné.  

A to jezdili pouze po rovině. 
Problémy související s jízdou na vo-

zíku a například i s kočárky, na které se 
mnohdy rovněž nebere ohled při sjíždění 
z chodníků a podobně, mohli poté školá-
ci rozebrat přímo s vozíčkáři.  Třeťačka 
Lenka z Deblína popsala své zkušenos-
ti s prababičkou na vozíku, a proto si 
více než ostatní uvědomuje problémy 
jízdy na štěrkové cestě, v lese či přes 
obrubníky. Její spolužáci s obdivem a úsi-
lím pečlivě zdolávali překážky.

Akce pod názvem Sedím a jedu, která 
se uskutečnila pod záštitou Městského 
úřadu Tišnov a MAS Brána Vysočiny, ne-
byla pro DDM Tišnov a tišnovské vozíčká-
ře první.  Již loni měla veřejnost možnost 
vyzkoušet si jízdu na vozíku. Tentokrát 
však bylo cílem usnadnit dětem mnoh-
dy první kontakt s vozíčkářem. Šlo o to, 
aby pochopily situaci zdravotně postiže-
ných spoluobčanů, i to, s jakými svízele-
mi se pohybují, nebo jak jim nabídnout 
pomoc a podobně. „O integraci vozíčkářů 

do společnosti se hovoří čím dál víc. Tato 
akce nasimulovala reálnou situaci, která 
by měla být dětem nápomocná zbavit se 
předsudků a obav z neznámého,“ řekl Pa-
vel Kadlec, předseda sdružení Tišnovský 
vozíčkář.

Letošní interaktivní výukový program 
Dům dětí a mládeže v Tišnově pečlivě 
připravoval. „Ve spolupráci s tišnovský-
mi vozíčkáři jsme se tentokrát zaměři-
li na děti.  Rádi bychom tuto akci nabídli 
jako první z našich výukových programů 
i pro další školy z okolí. Proto máme 
v úmyslu zažádat o větší grant,“ podotkla 
ředitelka DDM Lucie Borková.

A jak akci hodnotí ve školách? „Určitě 
to mělo smysl. Děti se formou zábavy do-
zvěděly, jak se zachovat, když se setkají 
s vozíčkářem a ten třeba zrovna potřebu-
je pomoc. Jistě budeme o těchto věcech 
ještě hovořit ve třídách. K tomu nám 
pomůže i tematický komiks, který jsme 
dostali,“ vysvětlila asistentka ZŠ Deblín 
Lucie Valušková.
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Projekt Stolpersteine 2014 pokračuje
Libuše Beranová, Continuum Vitae

V dubnu se k projektu konaly 
workshopy se žáky ZŠ nám. 28. října, ZŠ 
Smíškova i Gymnázia Tišnov v Muzeu 
města Tišnova. Žáci a studenti se mohli 
netradiční formou seznámit s osudy 15 
obyvatel Tišnova, kteří z našeho města 
odjeli v roce 1942 transporty a už se ni-
kdy nevrátili. Zahynuli v koncentračních 
táborech a ghettech. Nyní chodíme ko-
lem míst, kde měli svůj domov, bez po-
všimnutí.  V sobotu 20. září 2014 budou 
v dlažbě chodníku u těchto domů polo-
ženy pamětní kameny. Symbolicky se 
tak rodiny in memoriam opět shledají 
a vrátí domů. 

10. dubna se v Muzeu města Tišnova 
konala beseda s paní Erikou Bezdíčko-
vou, která byla v roce 1944 jako třinác-
tiletá odvlečena do Osvětimi. Na konci 
války utekla z pochodu smrti a dočka-
la se osvobození.  Byl promítán filmový 
dokument o jejím životě s názvem Hoř-
ký návrat z pekla, který natočila reži-
sérka Olga Sommerová. Při besedě byla 
představena i její autobiografická kniha 
Moje dlouhé mlčení (Život a holocaust). 

Počet obětí holocaustu je obrovský, 
hovoříme-li však o šesti milionech za-
vražděných, neměli bychom nikdy za-
pomínat, že se jednalo o šest milionů 

jednotlivých mužů, žen a dětí, z nichž 
každý měl svou tvář,  nezaměnitelný 
osud a jedinečný život. 

Děkujeme městu Tišnov, Muzeu měs-
ta Tišnova, sponzorům, současným ma-
jitelům domů, Nadačnímu fondu obětem 
holocaustu a dalším, kteří nám v usku-
tečnění tohoto projektu vychází vstříc 
organizačně a finančně. Cena jednoho 
kamene je 120 euro. 

Pokud i Vy chcete přispět na polože-
ní Stolpersteine – kamenů zmizelých, 
můžete zaslat libovolnou částku na účet 
107-5059170277/0100. Děkujeme.

Aktuálně z činnosti Vzdělávání pro život
Martina  Halouzková, Karolina Krátká, Kamila Marková Ševčíková a Renata Pleskačová, o. s. Vzdělávání pro život

Občanské sdružení Vzdělávání pro ži-
vot, o. s., vzniklo v roce 2008 jako inici-
ativa rodičů, pedagogů a jejich přátel 
za účelem umožnit dětem v regionu škol-
ní vzdělávání formou prožitku. V letošním 
roce se zaměřilo na podporu výuky s pro-
gramem Začít spolu a zdravého stravo-
vání ve školních jídelnách na Tišnovsku.  
Po dohodě s pedagogy z MŠ Horova, ZŠ 
nám. 28 října v Tišnově, MŠ a ZŠ Drásov 
a ZŠ Doubravník byly z členských pří-
spěvků sdružení zakoupeny nové vý-
ukové pomůcky. Školy si vybraly Logico 
Piccolo nebo Příběhy z kostek. 

Učební systém Logico Piccolo se za-
měřuje na rozvoj zrakového vnímání, 
koncentrace, pozornosti, soustředěnosti, 
vytrvalosti a trpělivosti. Podporuje týmo-
vou spolupráci dětí, motivuje je a usnad-
ňuje práci dětem s poruchami učení. 
Umožňuje dítěti okamžitou zpětnou vaz-
bu a sebehodnocení splněného úkolu. 
Jedná se o speciální rámeček a soubor 
karet s úkoly, které jsou různě obtížné 
a tematicky zaměřené. Vhodné jsou pro 
předškoláky a první stupeň ZŠ. 

Příběhy z kostek jsou jednoduchou 

a přitom účinnou pomůckou, která děti 
motivuje vyprávět podle obrázků, jež 
padnou na devíti kostkách. Obrázky se 
dají využít mnoha způsoby, umožňu-
jí tvořit slova, věty i celé příběhy. Děti 
si hravou formou rozvíjejí komunikač-
ní dovednosti a fantazii, učí se vypravo-
vat i volně psát na určené téma, pracovat 
ve skupině, ve dvojici i samostatně. Ob-
rázkové kostky lze použít i na procvičení 
gramatických jevů, slovních druhů nebo 
anglických slovíček. Kreativitě učitele, 
ale i dětí, které často přicházejí s dobrý-
mi nápady, se meze nekladou. 

Obě pomůcky ocení rovněž pedagogo-
vé, kterým tímto děkujeme za nápaditou 
výuku a vítáme další možnosti spoluprá-
ce při podpoře inovativního vzdělávání. 
Na podzim loňského roku zástupci Vzdě-
lávání pro život oslovili základní a mateř-
ské školy v regionu Tišnovsko s nabídkou 
uveřejnit alespoň pět osvědčených re-
ceptů jejich jídelny. Mělo jít o návody 
na svačinky, polévky či hlavní jídla, kte-
ré obsahují zdravé nebo netradiční su-
roviny (např. jáhly, pohanka, kuskus, 
cizrna, červená čočka, bulgur, zelenina 

apod.), či recepty netradičně uprave-
né. Ze sesbíraných receptů vydalo naše 
sdružení na vlastní náklady brožuru, kte-
rou zdarma distribuuje do základních 
a mateřských škol.  Umožní tak všem 
ve školních jídelnách vyzkoušet něco 
nového, netradičního a zdravějšího. Re-
cepty doprovázejí tematické obrázky 
dětí z MŠ Sluníčko Tišnov, MŠ Štěpáno-
vice a ZŠ Doubravník. Brožura je volně 
ke stažení na vzdelavani.tisnovsko.eu. 
Zájemci o tištěnou verzi ji mohou zís-
kat za symbolických 15 Kč po domluvě 
na vzdelavani@tisnovsko.eu nebo tel. 
604 589 449. 

Děkujeme všem školám, které se 
do této aktivity zapojily a osvědčené re-
cepty daly k dispozici. V průběhu dalšího 
školního roku plánujeme zveřejnit trojici 
TOP receptů, které na základě vlastních 
zkušeností z vydané brožury vyberou 
školní jídelny z Tišnovska. 

Přejeme personálu školních jídelen 
hodně odvahy, fantazie a elánu do další 
práce, stejně jako tvořivosti při sestavo-
vání jídelníčků. A dětem dobrou chuť!

Spolek psychologických služeb
Spolek psychologických služeb nava-

zuje na činnost Sdružení SCAN v rámci 
indikované primární prevence rizikového 
chování dětí a mládeže a poskytuje bez-
platné psychologické poradenství a psy-
choterapii dětem a jejich rodičům při 
potížích na úrovni rodiny, při trávení vol-
ného času nebo v rámci školní docházky. 

Služby jsou hrazeny z dotace MŠMT, JMK 
a města Tišnova. 

Pracovna: náměstí Míru 114, 666 01 
Tišnov. Telefonické a e-mailové ob-
jednávky konzultací s psychologem: 
Mgr. Kateřina Smutná – tel. 608 747 102, 
Mgr. Milan Růžička – tel. 604 923 723, e-mail: 
spolekpsychologickychsluzeb@seznam.cz. 

Více informací na internetových stránkách 
www.spolek-psychologickych-sluzeb.cz.
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Vzpomínky emeritního předsedy
aneb 80 roků tišnovské zahrádkářské organizace
Miloslav Drbal

K zahrádkaření jsem se dostal v sedm-
desátých letech minulého století v Nové 
Dubnici (město mezi Trenčianskou Tep-
lou a Dubnicí nad Váhom, vybudované 
na „zelené louce“ v padesátých letech  
minulého století), když zde byla založe-
na organizace slovenských zahrádkářů 
a byla vybudována zahrádková osada. 
Pracoval jsem s rodinou na 100 m2. Stal 
jsem se zahrádkářem amatérem bez vět-
ších ambicí na zvyšování této odbornosti. 
V té době jsem pracoval v továrně v Dub-
nici nad Váhom.

V roce 1977 jsme se přestěhovali 
do Tišnova a já začal pracovat v TOS Ku-
řim. Hned jsem se stal členem ZO ČZS 
Tišnov. V té době probíhaly v ZO spory 
mezi funkcionáři. V roce 1980 byl zvo-
len nový výbor ZO a mně byla nabídnuta 
funkce předsedy. Přijal jsem a výbor byl 
na výroční schůzi schválen. Jádro jeho 
členů pracovalo až do roku 2003. V prá-
ci výboru i celé ZO se zavedl přesný řád, 
takže bylo dosahováno velmi dobrých vý-
sledků. ZO i její funkcionáři obdrželi řadu 
vyznamenání ČZS. Osobně bych chtěl 

ocenit práci Ing. Záviška jako vynikající-
ho jednatele, Ing. Zeráka a Mgr. Borkovou 
za organizování vzdělávací, zájezdové 
a společenské činnosti, za technickou 
a odbornou činnost předsedy Zavřela 
a Bartůška, ale i všechny ostatní členy 
výboru, se kterými jsem do roku 2003 
spolupracoval. 

Za svůj největší přínos ZO považu-
ji, že se výboru, jehož jsem byl předse-
dou, podařilo obnovit organizační práci, 
bohatou kulturně-společenskou tradi-
ci i dobré ekonomické výsledky. Výboru 
ZO se podařilo v letech 1980 a 1981 za-
jistit pronájem půdy u Svratky a Besénku 
v katastru obce Tišnov II od tehdejšího 
JZD Drásov a vytvořit zahrádkové osa-
dy Besének I a II. Tyto osady se podaři-
lo udržet i po roce 1989 schválenými 
smlouvami s jednotlivými vlastníky půdy 
s platností dohodnutého termínu proná-
jmu s JZD Drásov, konec roku 2011 po-
dle zákona o půdě. Potom byly uzavřeny 
smlouvy s restituenty. 

Získáním dotací jsme vylepšili technic-
ké vybavení lisovny ovoce. Ekonomicky 

jsme zhodnotili sklad v areálu lisovny 
jeho pronájmem. 

Revolučním činem v historii ZO bylo 
sepsání kroniky ZO ČSZ Tišnov a vydání 
brožury k padesátému výročí vzniku or-
ganizovaného zahrádkářství v Tišnově. 
O sepsání kroniky se zasloužil jednatel 
Ing. Závišek a brožurky Ing. Zerák. K to-
muto výročí byl uspořádán pro členy ZO 
slavnostní večer v tišnovské sokolovně. 
K 70. výročí ZO byla opět sepsána a vydá-
na brožurka. Na jejím zpracování, vydá-
ní a dotování jsem se podílel s předsedou 
Zavřelem, který byl po celou dobu mého 
předsedování místopředsedou, v roce 
2004 byl zvolen předsedou a  ZO úspěšně 
pokračuje ve své činnosti.

V letech 1995 až 2003 jsem praco-
val v představenstvu územní rady ČZS 
Brno-venkov.

V roce 2011 jsem se rozhodl, vzhle-
dem k svému věku a tím i nemožnos-
ti řádně ošetřovat pronajatou zahrádku 
(400 m2) v zahrádkářské osadě Besé-
nek I, přenechat ji mladšímu zájemci.

Vyhlášení nejlepších sportovců Tišnova za rok 2013
Jiří Dospíšil

V pondělí 5. května byli v obřadní síni 
tišnovské radnice oceněni nejlepší spor-
tovci města Tišnova za rok 2013. Pamět-
ní listy a drobné dárky převzali sportovci 
z rukou starosty města Tomáše Komprse 
a místostarosty Františka Svobody. Všech-
ny nominované uvedl Karel Švábenský, 
člen Rady města za oblast sportu.

Akce navazuje na kdysi tradiční anketu 
o nejlepšího sportovce města a v současné 
podobě ji v posledních letech organizuje 
Komise sportovní Rady města ve spolu-
práci s SSK Tišnov. Každý tišnovský klub 
má právo navrhnout na ocenění až dva 
sportovce nebo jednoho sportovce a jed-
noho funkcionáře či trenéra v libovolné 
kategorii (nerozlišuje se, zda jde o mládež 
či dospělé). Nominace nejsou povinné, tj. 
je na zvážení každého tišnovského klubu, 
zda využije svého práva, či nikoliv. Z před-
ložených nominací se pak nesestavuje 
konkrétní pořadí.  Nominace klubů s jejich 
stručným zdůvodněním:

1. FC Květnice – futsal
Pavel Červený

Jeden ze služebně nejstarších hráčů, 
který prošel s týmem od nejnižších sou-
těží až po druhou ligu. Vynikající střelec, 
jenž se dokázal vrátit k futsalu i po ope-
raci zad. Svým přístupem, kdy několik 
let dojíždí na tréninky z Brna, je všem 
příkladem.
Jiří Pavlíček

Hrající trenér a zároveň předseda klu-
bu, díky němuž vstoupil futsal do pově-
domí nejen tišnovských fanoušků. Prošel 
celou historií mužstva, vrcholem byla tří-
letá účast v druhé lize. Po sezóně u týmu 
končí, pokud klub bude fungovat dál, pů-
sobil by již jen jako hráč.

Volejbalový klub Tišnov
Ivan Novák

Nahrávač týmu, který na základě po-
kynů trenéra po celou sezonu úspěšně 
organizoval hru celého družstva. I přes 

náročné vysokoškolské studium a pro-
blémy se zády a ramenem je pro ostatní 
příkladem v tréninkovém procesu. Rov-
něž vytvořil a obsluhoval webové stránky 
klubu.
Lešek Noll

Univerzál týmu, šikovný hráč, který je 
schopen zahrát i na postu blokaře či sme-
čaře. V této sezoně nejúdernější síla muž-
stva v útoku i na podání. Vysokoškolák 
výbornou povahou, který kladně působí 
na ostatní spoluhráče. 

TTC Koral Tišnov – stolní tenis
Jiří Dospíšil ml.

V sezóně 2013/2014 lídr A mužstva 
ve třetí lize, kde ve dvouhře dosáhl 65% 
úspěšnosti a v počtu vítězství mu za 52 
výher mezi jednotlivci patří sedmé místo. 
Výraznou měrou tak přispěl k umístění 
družstva na čtvrtém místě tabulky. V lis-
topadu rovněž obhájil titul přeborníka 
okresu Brno-venkov ve dvouhře.

Sport
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David Sedlář
Ve svých čtrnácti letech velký spor-

tovní talent, který v sezóně 2013/2014 
nastoupil k 20 utkáním třetí ligy za tiš-
novské A mužstvo s vynikající bilancí 17 
výher a tři porážky. Jeho mimořádným 
úspěchem byl zisk titulu Mistra Čes-
ké republiky pro rok 2013 ve dvouhře 
mladších žáků a vicemistra ČR ve smíše-
né čtyřhře na květnovém mistrovství ČR 
v Mostě. 

Kynologický klub Tišnov
Klára Formánková

V roce 2013 složila se svou fenkou 
zkoušky: ZZO (Zkouška základní ovla-
datelnosti), BH (Zkouška ovladatelnos-
ti psa podle mezinárodního zkušebního 
řádu). Na Kombinačním závodě v rozsa-
hu zkoušky základního minima obsadila 
první místo, v Závodu poslušnosti v Raj-
hradě obsadila druhé místo.
Vladimír Bracek

Funkcionář, člen výboru. Velmi ochot-
ně a příkladně se věnuje výcviku, repre-
zentaci klubu a zajišťování organizačních 
záležitostí souvisejících s řízením a vede-
ním základní organizace Kynologického 
klubu Tišnov.

SK Tenis Tišnov
Dominik Křipský

V kategorii starších žáků získal v roce 
2013 na turnajích jednotlivců dvanáct-
krát první místo ve dvouhře a třináctkrát 
ve čtyřhře. V soutěži družstev patřil mezi 
opory staršího žactva a v dorostu ne-
prohrál ani jedno utkání. Jeho největším 

úspěchem v roce 2013 je třetí místo 
na mistrovství ČR staršího žactva ve čtyř-
hře a druhé místo na krajském přeboru 
ve dvouhře i ve čtyřhře.
Kryštof Vítek

V kategorii mladších žáků mu patří 
druhé místo v kraji a deváté místo v České 
republice. Jeho největším úspěchem je 
druhé místo v krajském přeboru z dvou-
hry a vítězství ve čtyřhře. Na halovém 
mistrovství ČR postoupil mezi osm nej-
lepších a ve čtyřhře vybojoval stříbrnou 
medaili. Při reprezentaci na Davis cupu 
mládeže pomohl k zisku stříbrné medaile 
pro tým jižní Moravy.

HC Tišnov – házená
Jan Gruber

Pravá spojka, hráč se zkušenostmi 
z mládežnické reprezentace ČR, opora 
družstva mužů, se 130 brankami nejlep-
ší střelec Jihomoravské ligy v roce 2013.
Ivan Bártek

Dlouholetý trenér a funkcionář, za ně-
kolik posledních let nevynechal jediný 
domácí zápas družstva mužů, funkcionář-
ská opora tišnovské házené.

SK Basketbal Tišnov
Petra Simonsová

Dlouholetá extraligová hráčka, kte-
rá oblékala dres Králova pole – Brno 
a Přerova. Po návratu ze zahraničí se 
stala v tišnovském klubu trenérkou mlá-
deže a v loňské sezoně i oporou ženského 
družstva SKB Tišnov. Pod jejím vedením 
obsadily minižákyně druhé místo v kraj-
ském přeboru.

Martina Knoflíčková
Tišnovská odchovankyně, která hrála 

extraligu v Brně v Žabovřeskách a Valo-
sunu. Zúčastnila se ME juniorek. V letošní 
sezoně hostuje zpět v Tišnově v týmu žen, 
ve kterém byla klíčovou hráčkou týmu. 
Družstvo obsadilo páté místo v krajském 
přeboru. Martina se také aktivně zapo-
jila do přípravy mládeže a rok trénuje 
přípravku. 

Atletický klub AK Tišnov
Markéta Havlátová

Umístila se na celkovém čtvrtém místě 
v desetidílném Brněnském běžeckém po-
háru v kategorii starších žákyň. Zdobí ji 
vzorná tréninková píle a přístup k účasti 
na závodech.
Alena Mašková

Trenérka mládeže, bafuňářka, rozhod-
čí, agilní pomocnice při všech aktivitách 
a akcích Atletického klubu.

AFK Tišnov – fotbal
Pavel Brychta

Pilíř tišnovské kopané jak v aktivní 
fotbalové kariéře, tak i po jejím skonče-
ní na poli funkcionářském. Dlouholetý 
předseda výkonného výboru AFK Tišnov, 
za jehož předsednictví dosáhl klub něko-
lika postupů do vyšších krajských soutěží 
ve všech kategoriích.
Jiří Zeman

Dlouholetá opora kádru mužů AFK. 
Svým přístupem k tréninku a nasazením 
v utkáních je příkladem mladším hráčům. 
Jako útočník patří každoročně k nejlep-
ším střelcům týmu.
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PETUNIE pojedenácté!
Miloš Buček, organizátor

„Pane? Jak se té hře říká?“ zazněla 
otázka malého chlapce s batůžkem pro-
hlížejícího si bezpočet více či méně ohra-
ných kovových koulí. „Pétanque!“ dostal 
odpověď. 

Druhou desítku již tradičních májo-
vých setkání zahájili tišnovští příznivci 
pétanque tentokrát s ohledem na blíží-
cí se prodloužený víkend již 27. dubna. 
Ve městě se souběžně se konající mine-
ralogickou burzou, sportovní výstavou, 
volným vstupem do jeskyně na Květni-
ci a téměř letním lákavým počasím měl 
XI. ročník turnaje nemalou konkurenci. 
Přesto se na hřišti v závětří Květnice se-
šlo 20 soutěžních párů, přibližně stejný 

počet přihlížejících i nezanedbatelná 
menšina čtyřnohých přátel. Poměr mezi 
domácími a brněnskými páry byl tento-
krát vzácně vyrovnaný. 

Po čtyřech hodinách herních due-
lů bylo rozhodnuto. Symbolicky zlaté 
pétanque trofeje získal tišnovský part-
nerský pár Stará-Mach před manžely Mi-
kelovými a na poslední chvíli sestavenou 
brněnsko-tišnovskou dvojicí Petr-Miloš.

K pohodové atmosféře vedle počasí 
i tentokrát přispělo město Tišnov zajiš-
těním cen pro vítěze a vinárna Jungman-
ka již tradičním startovním přípitkem. 
Ocenění pořadatele zaslouží i pár Vese-
lý-Zhořová za pétanque stylový hráčský 

párový dres. Hrací koule však nemusí 
dlouho zahálet. Každou středu je mož-
né se na hřišti pod Květnicí připravovat 
na blížící se turnaj, který bude 7. června 
v Šerkovicích.

Fotografie z utkání je možné zhléd-
nout na adrese scedro.rajce.idnes.cz/
Petunie_2014.

Výsledky:
1. Stará-Mach, 2. Mikelovi, 3. Petr-

-Miloš, 4. Omega B, 5. Orel Řečkovice, 6. 
Šarpíci, 7. „XK“, 8. Omega A, 9. Randucho-
vi, 10. Móky 00, 11. Jejdamane, 12.–13. 
Mlíkaři, Rylich, 14. Bradáčovi, 15. ZUZU, 
16. Amatéři, 17.–18. Vlčkovi, Fifini, 19. 
Merti, 20. Holubovi.

Futsalová Květnice jde dál
Jaromír Pacek

Chmurné předpovědi, týkající se další-
ho pokračování pro ročník 2014/15, jsou 
zažehnány. Hala za sokolovnou se dočká 
dalších bojů v moravské skupině divize.

Hlavním předpokladem chodu cel-
ku 1. FC Květnice je ale zajištění 
dostatečného množství finančních pro-
středků. I z tohoto důvodu musel náš 

celek po předminulé sezóně opustit dru-
hou ligu. Výsledkově velice úspěšné pů-
sobení nijak nepomohlo. 

Z důvodu dosti složitých organizač-
ních záležitostí je pro domácí zápasy 
upuštěno od vstupného. Veškeré finanč-
ní zdroje přichází od sponzorů, a protože 
i náklady neustále rostou, tak i pro nižší 

divizní soutěž se hledá náhradní řešení.
Proto i touto formou sdělení je snaha 

získat další sponzory, ať už firmy, či jed-
notlivce. Jen tak lze zajistit další života-
schopnost velice atraktivního halového 
sportu v Tišnově.

Bližší informace v této věci podá Mar-
tin Chlup, tel. 739 432 287.

Počasí z Hájku každý den
Jaromír Pacek

Rozhlas, televize, internet a různé tis-
koviny na nás neustále chrlí informace 
všeho druhu. Většinu bereme na vědo-
mí, přesto bychom rádi chtěli vědět, kte-
ré sdělení je pro nás důležité nejvíce. 
Mnohdy je to ale jen zbožné přání. Důle-
žité jsou ale například informace o poča-
sí a jeho rozmarech.

Mezi sedmou a devátou hodinou 
ranní brněnský rozhlas denně sdělo-
val teplotní stavy různých lokalit z JMK, 
Vysočiny a Zlínského kraje. Informace 
z Tišnova, města z podhůří Vysočiny, ale 
žádné. Moje přání, snad i sen nesplnitel-
ný, byl jednoduchý – kéž by i naše město 
doplnilo desítky míst z těchto tří krajů. 

Časem se moje přání zhmotnilo. Čes-
ký rozhlas Brno v již uvedených ranních 
hodinách uvádí teplotní stavy i z místní 
části Tišnov-Hájek, kde je umístěno ne-
zbytné technické zařízení. Může porov-
nat teplotní stavy nejen s ostatními místy 
ve třech krajích, ale také přímo v Tišnově. 

Setkání s našimi světci
Milan Halouzka

Dne 27. dubna uspořádala farnost Tiš-
nov na úpatí Květnice v prostoru za pen-
zionem naučnou stezku pro děti s názvem 
„Setkání s našimi světci“. Počasí se vydaři-
lo a na stanovištích čekali na děti pořada-
telé v dobových kostýmech, díky kterým 
měly možnost seznámit se hravou for-
mou s životními příběhy jednotlivých 

světců. Kromě poznávání konkrétních 
světců dle vyslechnutého příběhu děti 
plnily i vědomostní a logické úkoly. Akce 
byla zakončena v prostoru před mateř-
skou školkou na ulici Osvobození, kde 
na děti čekalo občerstvení i spousta dal-
ších sportovních atrakcí, do kterých se 
zapojili i odvážnější rodiče. 

Z důvodu současného otevření Krá-
lovy jeskyně veřejnosti bylo možné tuto 
akci spojit s absolvováním dětské trasy 
s poutavým výkladem známého tišnov-
ského jeskyňáře Petra Kulhánka. Děkuje-
me pořadatelům za příjemné odpoledne 
vyplněné nejen zábavou, ale i poučením 
a těšíme se na další ročník.

Různé
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Dne 30. května vzpomeneme nedožitých 
80 let pana ZDEŇKA OPATA. Za tichou 
vzpomínku všem, kteří ho měli rádi, děku-
je manželka a syn s rodinou.

Dne 17. května uplynulo 30 let od úmr-
tí naší maminky a babičky paní ZDENKY 
OULEHLOVÉ, rozené Hubáčkové. Stále 
vzpomíná rodina.

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

Dne 7. června uplyne první smutný rok 
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan 
Ing. JOSEF ČANĚK. Stále vzpomíná man-
želka a kamarádi.

Dne 15. května se pan JAN BĚHOUNEK 
z Tišnova dožil 86 let. Přejeme mu hodně 
zdraví do dalších let. Manželka, děti, vnou-
čata, pravnoučata.

75. narozeniny oslavil 14. května pan 
JOSEF RÁC z Čebína. Vše nejlepší a hod-
ně zdraví mu přeje manželka a děti 
s rodinami. 

Dne 3. května by se dožila 85 let naše mi-
lovaná maminka, babička a prababička 
paní BOHUSLAVA SENOHRÁBKOVÁ. Ze-
mřela 27. listopadu 2013. S láskou vzpo-
mínají děti s rodinami.

Dne 4. června uplyne 14 let, kdy nás na-
vždy opustil manžel, tatínek, dědeček 
pan JAROSLAV SENOHRÁBEK. Za tichou 
vzpomínku děkují děti s rodinami.

Dne 28. června uplyne 11 let od chvíle, kdy 
nás opustil milovaný manžel, tatínek, dě-
deček pan VOJTĚCH KROUFEK. Kdo jste 
ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Manželka, dcera a syn s rodinou.

Dne 21. května uplynulo 11 let od chví-
le, kdy nás navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička a sestra paní MILADA 
HOBLOVÁ. S láskou vzpomíná rodina.

Dne 26. května uplynulo 26 let, kdy nás 
navždy opustila naše milovaná maminka 
a babička paní EMÍLIE URBANOVÁ. S lás-
kou stále vzpomínají dcery Milena a Iva 
s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi.

Rádi bychom připomenuli 15. výročí úmr-
tí manžela, tatínka a dědečka VLADIMÍRA 
VÝROSTY, jež uplyne 7. června. 21. května 
by se dožil 72 let. Se zármutkem a láskou 
vzpomínají manželka Marcela, dcera a syn 
s rodinami.

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naším drahým zesnu-
lým ANTONÍNEM PULKRÁBKEM. Za květinové dary a projevy 
soustrasti děkuje manželka a dcera s rodinou.Dne 28. května uplynulo 15 roků od úmr-

tí paní Ing. EVY ZELENÉ. Za tichou vzpo-
mínku děkuje manžel s rodinou. Dne 26. vzpomeneme 6. smutné výročí, kdy nás navždy opus-

til manžel, tatínek a dědeček pan ANTONÍN HORT. Za ti-
chou vzpomínku děkuje manželka, dcery Dagmar a Lenka 
s rodinami.



Inzerce

32 Tišnovské noviny

 ° Koupím vojenské věci z 2. světové 
války. Např. přilby, uniformy, bodáky, 
vyznamenání, knihy, fotografie. 
Tel. 723 539 270.

 ° Pronajmu celoročně obyvatelnou  
chatu 1+kk, 50 m2 v Šerkovicích. Ná-
jem 3 500 Kč + 2 000 Kč inkaso, jen 
seriózní nabídky.  
Info na tel. 603 276 003.

 ° Pronajmu byt 2+1 v Tišnově, 
ul. Květnická, 4. NP. Cena 5 000 Kč/ 
/měsíc + inkaso, tel. 774 594 943.

 ° Prosím o nabídku hlídání 
sedmiletého syna, cena dohodou. 
Tel. 604 980 656.

 ° Prodám byt 1+1 v OV  v Tišnově.  
Volný ihned. Tel. 720454820.

 ° Pronajmu nově zařízený byt 3+kk, 
2. patro, ulice Dlouhá, Tišnov.  
Tel. 603 857 101.

 ° Prodám palivové dřevo, 
tel. 608 065 337.

 ° Prodám zahrádku u Svratky 
se zahradní chatkou, benzinovou sekačku 
(2 roky stará) + ostatní vybavení. 
Cena dohodou. Tel. 732 969 418.

 ° Koupím byt v Tišnově o velikosti 
1+1 nebo 2+1, může být i k rekon-
strukci. Platím hotově. 
Tel. 732 814 180.

 ° RK BAREAL, Janáčkova 102 Tišnov, 
tel. 724 780 136, nabízí k prodeji: 
Byt 3+1 v OV, 77 m2 s garáží 
v Předklášteří. Cena 1 590 000 Kč + 
provize. 
Byt 2 + 1, Brno, ulice Botanická, 
cena 1 790 000 Kč + provize.
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