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Z kanceláře místostarosty
První polo-

vinu roku 2013 
máme za sebou 
a  je  dobré  při-
pomenout si, co 
se za tuto dobu 
podařilo  z  plá-
novaných inves-
tičních  akcí  již 
zrealizovat, kte-
ré  akce  právě 

probíhají a co nás v druhé polovině roku 
ještě čeká. 
Zatímco  první  část  roku  2013  byla 

v Tišnově především ve znamení příprav 
na letošní investice (zpracování projek-
tové  dokumentace,  výběr  dodavatelů 
a uzavírání smluv), během příštích týdnů 
a měsíců se většina investičních akcí pře-
sune do fáze realizace. S ohledem na roz-
sáhlost investic však nelze plnohodnotně 
zmínit veškeré a připomenu pouze ty vel-
ké. Rozsáhlé opravy čekají dvě tišnovské 
mateřské  školy  –  U  Humpolky  a  Sluníč-
ko,  kde  bude  v  letních  měsících  prove-
dena  realizace  zateplení  a  výměny  oken 
v  předpokládaném  rozsahu  cca  6,2  mil. 
Kč,  na  které  se  městu  podařilo  získat 

dotace  z  Operačního  programu  Životní 
prostředí  v maximální  výši  3,16 mil.  Kč. 
Každý  rok  se  tak  do  našich  mateřských 
škol investují nemalé prostředky z měst-
ského rozpočtu. Na nové zateplení a nová 
okna  se  však  nemusí  těšit  jen  děti,  ale 
také naše seniory čeká bydlení v „novém“. 
Dotaci z OPŽP se podařilo v loňském roce 
získat také na revitalizaci budov Centra 
sociálních služeb na sídlišti pod Květnicí. 
Stavební akce, kterou  tak z  jedné  třetiny 
pokryje  dotace  ve  výši  12 mil.  Kč,  bude 
zahájena  letos v  srpnu a potrvá do  října 
roku 2014.
Nejvýznamnější investice, která se ješ-

tě  letos  dočká  svého  zahájení,  je  dlouho 
očekávaná  rekonstrukce  Základní  ško-
ly Smíškova, která po mnoha letech spojí 
dvě oddělená pracoviště školy. Předpoklá-
dané náklady stavební akce, která by měla 
být dokončena do konce roku 2014, jsou 
43 mil.Kč.  Investice by měla obnášet ná-
stavbu  celé  školy,  to  znamená  všech  tří 
pavilonů  -  předního  i  dvou  bočních.  Tak 
vznikne  v  nástavbě  12  nových  tříd,  což 
vyřeší přecházení  z budovy na ulici Rie-
grova  a  zároveň  pokryje  i  nárůst  po-
čtu žáků. Celkem 7 učeben z nových tříd 

budou učebny odborné, a to jmenovitě ja-
zyková,  environmentální,  multimediální, 
výtvarné  výchovy,  dvě  počítačové  učeb-
ny  a  učebna  společenských  věd.  I  díky 
této projektové změně a zaměření na od-
bornost vzdělávání jsme mohli začátkem 
letošního roku požádat o dotaci z Regio-
nálního operačního programu Jihovýchod 
na  projekt  nazvaný  „Modernizace  výuky 
a zvyšování kvality odborného vzdělává-
ní na ZŠ Smíškova“. Ve značné konkurenci 
projektů  jsme  uspěli.  V  posledním  červ-
novém  týdnu  schválila  Regionální  rada 
regionu  soudržnosti  Jihovýchod  na  tuto 
dlouho očekávanou investiční akci dotaci 
z prostředků EU ve výši 21,5 mil. Kč. Záro-
veň na zateplení celé školy se nám poda-
řilo získat dotaci z OPŽP ve výši 2 mil. Kč. 
Rád bych na tomto místě poděkoval všem 
zaměstnancům úřadu, kteří se na zpraco-
vání žádosti o dotaci na ROP podíleli. Po-
děkování  patří  též  řediteli  ZŠ  Smíškova 
a jeho kolegům za spolupráci na přípravě 
této úspěšné žádosti. 

Marek Babák

Úvodní slovo starosty
Minulý  týden se 
na základních 
i  středních  ško-
lách ozvalo na-
posledy zvonění 
a žáci a studenti 
se  konečně  ro-
zeběhli  na  vy-
toužené  letní 
prázdniny.  Pře-
jme jim spo-

lečně,  ať  jim počasí  dopřeje  skutečného 
odpočinku,  poslední  dny  tomu  moc  ne-
nasvědčovaly.  Mnoho  času  na  odpoči-
nek  však  nečeká  toto  léto  vedení města 
a  investiční  pracovníky  městského  úřa-
du.  V  současnosti  se  realizují,  každým 
dnem  realizovat  začnou  nebo  projek-
tově  dokončují  mnohé  investiční  akce.  
A  to  je  dobře.  Doba,  ač  se  to  mnohdy 
nezdá,  investicím  přeje  a  bylo  by  hlou-
pé  přešlapovat  na  místě.  Po  první  po-
lovině  volebního  období,  kterou  jsme, 
i  přes  mnohá  úskalí  a  nenávistná  ges-
ta  některých  spoluobčanů  a  politických 
odpůrců,  usilovně  věnovali  moderniza-
ci  procesů  v  řízení  města,  konečně  za-
čínáme  sklízet  pověstné  ovoce.  Úřad  se 
postupně  personálně  stabilizoval,  pro-
voz města  je dnes v mnohých aspektech 

jasně  efektivnější,  dostává  se  prostřed-
ků  také  na  mnohé,  pro  naše  předchůd-
ce  nevýznamné,  investice.  A  díky  tomu 
je  také  konečně  dostatek  času  na  zahá-
jení  důkladných  právních  a  ekonomic-
kých rozborů některých kroků, který byly 
v minulosti učiněny a u nichž máme váž-
ný  důvod  se  domnívat,  že  nebyly  zcela 
v  souladu  se  zájmy města,  ať už  záměr-
ně  či  z  trestuhodné  nedbalosti.  Týká  se 
to  zejména  některých  veřejných  zaká-
zek při výstavbě nové obytné zóny v  lo-
kalitě Hony za Kukýrnou, spekulativních 
prodejů a směn městských pozemků vy-
braným právnickým  i  fyzickým osobám, 
správy  městského  majetku,  či  převzetí 
ručitelských závazků za úvěry soukromé 
společnosti.  Po  mnoha  letech  není  jed-
noduché některé věci přesně analyzovat, 
mnoho dokumentace na úřadě je nekom-
pletní, některé důležité smlouvy dokonce 
chybí  úplně.  Jakmile  budeme  mít  jasná 
stanoviska,  začneme  tyto  problematické 
věci  zveřejňovat,  u mnohých  také  před-
pokládáme  předání  orgánům  činným 
v trestním řízení. Na těch pak bude, aby 
zvážily, zda nedošlo ke spáchání některé-
ho z trestných činů.
Červnové  úvodní  slovo  se  však  jistě 

sluší  zakončit  radostněji.  Jak  se  ostatně 

dočtete  v  následujícím  příspěvku  mís-
tostarosty  Marka  Babáka,  bylo  město 
úspěšné se získáním dotace na dostavbu 
základní  školy  Smíškova.  Konečně,  dalo 
by se říct. Otázkou však zůstává, zda do-
tace v řádech desítek milionů korun, kte-
ré  město  pro  letošní  rok  získalo  nejen 
na tuto akci, nemohlo na nyní realizované 
nebo mnohé další a především potřebné 
investice získávat pravidelně už v minu-
losti.  Vzhledem k  tomu,  že  programova-
cí období 2007-2013 bylo tehdy v plném 
proudu  a  množství  rozdělovaných  pro-
středků  bylo  mnohonásobně  vyšší,  než 
je  tomu  v  roce  závěrečném,  je  to  spíše 
k  hlubokému  zamyšlení.  Mnohdy  totiž 
stačí  méně  výmluv,  ale  více  tvrdé  prá-
ce, chuti a odvahy měnit věci k  lepšímu. 
Děkuji  tedy  tímto  všem  svým  kolegům 
z  vedení  města,  konstruktivním  členům 
městského  zastupitelstva  a  také pracov-
níkům  městského  úřadu  za  nadšení,  se 
kterým  se  do  nových  projektů  pouštějí. 
Společně s vámi se nám jistě podaří měs-
to Tišnov posunout opět o poznání dál.
Dny plné slunce a prázdninové poho-

dy vám přeje
Jan Schneider

 
Foto v galerii Michal Beneš a Miroslav Pálka.
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Plánované opravy ve městě
Veronika Šebková, odbor správy majetku a investic
V  současnosti  je  Tišnov moderním,  roz-
víjejícím se městem, které výrazně inves-
tuje do zlepšování podmínek nejenom 
občanů Tišnova.  Stává  se  tak moderním 
a vyhledávaným sídlem.
Největší akcí je akce pod názvem „Výmě-
na  oken  a  dveří  v  objektech města  Tiš-
nov“.  Jedná  se  o  výměnu  oken  a  dveří 
v  pěti  objektech.  Stávající  dřevěná  okna 
budou  vyměněna  za  okna  plastová.  Ob-
jekty,  kterých  se  výměna  oken  a  dve-
ří  týká,  jsou:  Poliklinika  Tišnov,  bytové 
domy  na  ulici  Polní  639  a  640,  nebyto-
vý  objekt Brněnská 2  (pouze  zadní  část 
budovy), dále kulturní dům v Hajánkách 
a  také  dojde  k  výměně  střešních  oken 
ve třech bytových jednotkách v nástavbě 
ZŠ na nám. 28. října.
V  e-aukci  dne  27.  5.  2013  byl  vybrán 
zhotovitel Okna Morávek s.r.o. se sídlem 
ve Veselí nad Moravou. Celkové náklady 
na realizaci celé akce činí 2 297 246 Kč. 

Realizace je plánována na srpen až říjen t.r. 
Další  již  realizovanou  opravou  je  zatep-
lení nástavby u bytového domu v ulici Ji-
ráskova  854.  Firma,  která  provádí  výše 
zmiňované práce, je firma KONTEST s.r.o. 
se sídlem v Březině. Předpokládaný  ter-
mín dokončení akce je stanoven do konce 
června. Celkové náklady činí 229 162 Kč.
V  rozpočtu  města  jsou  v  letošním  roce 
vyčleněny  finance  na  opravy  plochých 
střech u objektů Základní umělecká škola 
Tišnov a Poliklinika Tišnov. Firma, která 
bude opravu provádět, je firma KONTEST 
s.r.o.  se  sídlem v Březině, která zvítězila 
v e-aukci konané 18. 6. 2013. Předpoklá-
daný  termín oprav plochých  střech  jsou 
měsíce  srpen  –  září.  Celkové  náklady 
na opravu činí 710 270 Kč.
Značnou opravou v letošním roce projde 
objekt Brněnská 2. V rozpočtu města Tiš-
nov byla vyčleněna částka 1 500 000 Kč 
na  opravu  topení,  opravu  fasády 

a  výměnu  dřevěných  historických  oken. 
V  současnosti  se  pracuje  na  projektové 
dokumentaci.
Další  opravy  budou  prováděny  u  budov 
na  nám.  Komenského  145  a  Bezručo-
va 35. V objektu nám. Komenského 145 
proběhne další etapa rekonstrukce elek-
troinstalace.  Částka,  se  kterou  je  uvažo-
váno  v  rozpočtu  města  na  zmiňovanou 
opravu, činí 300 000 Kč. 
U  objektu  Bezručova  35  je  plánovaná 
rekonstrukce  rozvodů  vody,  dále  výmě-
na  rozvaděčů,  rozvodnice  s  jističi  pro 
jednotlivé  bytové  jednotky.  Částka,  kte-
rá  byla  vymezena  z  rozpočtu  města  je 
300 000 Kč. 
  Věříme,  že  veškeré  plánované  opravy 
proběhnout  bez  jakýchkoliv  komplikací 
a povedou ke větší spokojenosti občanů.

Oznámení
Dopravní omezení
Upozorňujeme, že v  termínu od cca 24. 
6. 2013 do 31. 7. 2013 bude v obci Hrad-
čany  omezen  provoz  na  silnici  vedoucí 
z Hradčan na Čebín (konkrétně od ozna-
čení  obce  po  konec  přilehlých  zahrad) 
z  důvodu  provádění  výstavby  kanaliza-
ce.  Provoz  bude  veden  v  zúženém prů-
jezdním profilu a bude řízen světelným 
signalizačním zařízením.
Dále  bude  z  důvodu  rekonstrukce  prů-
tahu  v  obci  Lipůvka  v  termínu  od  cca 

1. 7. 2013 do 31. 10. 2013 uzavřena sil-
nice  vedoucí  směrem  od  Tišnova.  Ob-
jížďka bude vedena přes Kuřim a Čebín. 

Petra Vokáčová, odbor dopravy
Přerušení dodávky el. energie
Z  důvodu  plánovaných  prací  na  zaříze-
ní  distribuční  soustavy  -  rekonstruk-
cí,  oprav,  údržbových  a  revizních  prací 
–  bude  přerušena  dodávka  elektrické 
energie:
Dne 8. 7. 2013 od 7.30 do 15.00 hod.

Bez napětí bude část města Tišnova: uli-
ce  Horova,  Erbenova,  Revoluční,  Dob-
rovského,  Alšova  mimo  č.  p.  628,  ulice 
Hornická  od  křižovatky  s  ulicí  Na  Ryb-
níčku  po  křižovatku  s  ulicí  Erbenova 
a na ulici Hybešova č. p. 893, 894.

Děkujeme Vám za pochopení, E.ON Čes-
ká republika, s.r.o.

Nominace na udělení čestného občanství a ceny města
Hana Pokorná, vedoucí odboru kultury a školství

Znáte nějakou výjimečnou osobnost, 
která  má  svůj  podíl  na  rozvoji  města 
a  propagaci  jeho  dobrého  jména?  Víte 
o někom, jehož činnost je v některé ob-
lasti lidského konání zaznamenání hod-
ná a zaslouží poděkování?
Nominujte tohoto člověka na udělení 

čestného občanství či ceny města.
Čestné  občanství  města  Tišnova  se 

uděluje  fyzické  osobě  jako  projev  úcty 
za  zásluhy  o  rozvoj  města  a  propagaci 
jeho  dobrého  jména.  Čestné  občanství 
lze udělit za života nebo in memoriam.
Cena  města  je  výrazem  poděková-

ní osobnostem či kolektivům za činnost 
v  oblasti  vědy,  kultury,  sportu  či  jiné 

oblasti  a  za  mimořádné  činy  spojené 
s osobním hrdinstvím a statečností.
Nyní  máte  možnost  navrhnout 

pro  některé  z  těchto  ocenění  svého 
kandidáta.
V  návrhu  odůvodněte,  proč  by  daná 

osoba  (kolektiv)  měla  být  vyznamená-
na.  Zašlete  nám  veškeré  dostupné  do-
kumenty, které podpoří Váš návrh, např. 
životopis, výčet činností či zásluh, novi-
nové články o činech či zásluhách, pub-
likační  přehled,  atp.  V  případě,  že  vám 
budou známy, připojte i kontaktní údaje 
na navrhovanou osobu (kolektiv). 
Písemné  návrhy  prosím  podávejte 

do 31. 7. 2013 na podatelnu MěÚ Tišnov, 

nám.  Míru  346,  666  19  Tišnov  nebo 
na e-mail osobnosti@tisnov.cz.  Čestné 
občanství  a  ceny města  budou uděleny 
na některé z nadcházejících akcí v rámci 
oslav 780. výročí Tišnova.
Čestné občanství města Tišnova bylo 

doposud uděleno těmto osobnostem:
Filip  Dvořáček,  Benedikt  Neumann, 

Jan  Hanuš,  Petr  Sekora,  Jan  Oderský, 
František  Müller,  František  Navrátil, 
Alois  Jirásek,  Jan  Máša,  T.  G.  Masaryk, 
Edvard  Beneš,  Jaroslav  Kvapil,  Josef 
Jambor, Josef František Karas, Alois Král, 
Vasil  Romančenko,  Marie  Pavlíková, 
Miloš  Wasserbauer,  Emanuel  Ranný, 
Vladimír Sedlák.
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MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV

VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení funkce 
VEdOUcÍ OdBORU kULtURY A ŠkOLstVÍ
 
Popis pracovní pozice:
• Řízení činností a procesů Odboru kultury a školství (ob-
last školství, kultury a sportu, Tišnovských novin a Tiš-
novské televize),

• odpovědnost za výkon zřizovatelských funkcí k přísluš-
ným příspěvkovým organizacím a organizačním složkám,

• odpovědnost za hospodaření s rozpočtovými prostředky 
v příslušných paragrafech,

• zajišťování propagace města a další.

Nástup dle dohody, nejlépe ihned.
Platové podmínky  se  řídí  nařízením vlády  č.  564/2006 Sb., 
o  platových  poměrech  zaměstnanců  ve  veřejných  službách 
a správě, v platném znění, platová třída 11. 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 15. 7. 2013 
• písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  
TIŠNOV 

• osobně na podatelnu MěÚ Tišnov do 15. 7. 2013 – 
do 17.00 hod.

Zalepenou  obálku  označte  slovy:  „NEOTEVÍRAT  -  Výběrové 
řízení – vedoucí OKŠ“
Podrobnější informace:
Bc. Iva Dvořáčková, tel. 549 439 715
Požadavky a náležitosti přihlášky naleznete na www.tisnov.cz 
(„aktuality z radnice“ nebo „volná místa“).

Vyhlašovatel  si  vyhrazuje  právo  zrušit  toto  výběrové  řízení 
kdykoliv v jeho průběhu.

studentky gymnázia skvěle reprezentovaly tišnov
Martina Havlátová, vyučující

13. června se v Jičíně konalo již potře-
tí  vyhlášení  soutěže Nejlepší  student  SŠ 
České  republiky  pořádané  společností 
MICRORISC s.r.o. Soutěž veřejnosti před-
stavila spoustu zajímavých, mnohostran-
ných  a  vyzrálých  mladých  osobností. 
Naše  škola  nominovala  studentku  sep-
timy  Karolínu  Rezkovou  za  její  výrazné 
úspěchy  v  biologických  soutěžích. Karo-
lína patří mezi  tři  studenty,  kteří  získali 
ocenění Nejlepší student 2013 a obstála 

tak v obrovské konkurenci talentovaných 
studentů z celé republiky. 
15.  června  se v Brně konalo  celostát-

ní  kolo  Středoškolské  odborné  činnosti, 
do kterého postoupila další studentka 
septimy, Michaela Medková. Se svou pra-
cí Vliv cytokininů na zakořeňování rostlin 
obsadila  vynikající  třetí  místo  a  vzorně 
tak reprezentovala naši školu. Také Míše 
k úspěchu srdečně blahopřejeme.

Na fotografii uprostřed Karolína Rezková.

Proč stojí za to být dobrým studentem? 
Karolína Rezková, studentka septimy

Být  dobrým  studentem  s  sebou  nese 
obrovské množství práce, povinností, od-
říkání, v mém případě  třeba probdělých 
nocí.  Člověk  se  někdy musí  vzdát  zába-
vy a radovánek studentského života, aby 
dostál  svým povinnostem. Stručně  řeče-
no, obnáší to spoustu nepříjemností. Jen-
že každá mince má dvě strany…
Student,  jenž  je  zvyklý  plnit  své  úko-

ly  pečlivě  a  v  termínu,  překonává  den-
ně mnoho překážek.  Studovat  rozhodně 
není  snadné,  a  tak  to někteří  vzdají  ješ-
tě dříve, než pořádně začnou. Pokud však 
vydržíte  a  začnete  na  sobě  tvrdě praco-
vat, věci se změní. Úkoly dříve tak obtíž-
né nyní zvládnete během několika minut. 

Za  sebou  necháváte  překážky  předtím 
zdánlivě nepřekonatelné…
S každým, byť jen sebemenším, úspě-

chem  roste  vaše  důvěra  v  sebe  samého 
a především vůle zlepšovat se. V okamži-
ku,  kdy  jste  dobře motivovaní  a  odhod-
laní  vytrvat,  začínáte  postupně  získávat 
zkušenosti – a ty jsou k nezaplacení! Do-
stanete se do kolektivu podobně zaměře-
ných,  ambiciózních kolegů. To  je  jedním 
ze  základních  předpokladů  dalšího  roz-
voje.  Nejprve  pouze  posloucháte  zku-
šenější,  jenže  brzy  přijde  chvíle,  kdy  se 
sami  postavíte  do  čela  skupiny  a  ostat-
ní  se  na  vás  budou  obracet  s  žádostmi 
o pomoc.

Když Benjamin Franklin řekl, že inves-
tice do vzdělání nesou nejvyšší úrok, měl 
pravdu. Existují však lidé velmi vzdělaní 
a zkušení, kteří nevědí,  jak tyto hodnoty 
zúročit.  Správně využít  svých  schopnos-
tí  je mnohdy umění.  Jestliže to dokážete 
nejen  ve  svůj  vlastní  prospěch,  ale  také 
ve  prospěch  druhých,  budete  šťastným 
člověkem. Nezáleží na tom, zda svým ge-
niálním vědeckým objevem posunete lid-
stvo dopředu, nebo jako lékař zachráníte 
tisíce  životů…  Až  se  jednou  ohlédnete, 
zjistíte, že jste byli úspěšní a zároveň uži-
teční. A takový pocit za to stojí! Nebo ne?!

Gymnázium Tišnov
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Vzdělání a výchova

Předávání certifikátů cambridge 
Jaroslava Paruchová

V  měsíci  červnu  se  ve  spolupráci 
s Městskou knihovnou uskutečnilo  slav-
nostní  pasování  na  rytíře  Cambridge 
spojené s předáním certifikátů. V dubnu 
se  totiž 16 dětí,  které  v Tišnově navště-
vují  kurzy Helen Doron  English,  zúčast-
nilo prestižních testů Cambridge English 
Exams  (YLE  tests),  které  zahrnovaly  pí-
semnou, poslechovou a ústní část. 
Vše  proběhlo  v  přátelské  a  pohodo-

vé  atmosféře  a  ukázalo  se,  že  naše  děti 
jsou  téměř o 20%  lepší než  celosvětový 
průměr všech testovaných dětí. Všem zú-
častněným  gratulujeme  a  přejeme  jim 
hodně štěstí do dalších úrovní YLE testů!

studenti reprezentovali v Rakousku
Barbora Holubová, vyučující

Během minulých let se podařilo navá-
zat kontakt s krajanským Školským spol-
kem  Komenský  ve  Vídni.  Tento  spolek 
mimo  jiné spolupracuje s  řadou rakous-
kých,  českých,  slovenských  a  maďar-
ských škol a snaží se organizovat některé 
akce,  které  zprostředkují  vzájemné  sty-
ky  zainteresovaných  školských  zařízení. 
Důležité  je především to, že se účastníci  
z  různých  zemí  setkávají,  vyměňují  si 
zkušenosti,  navazují  kontakty,  komuni-
kují  v  cizích  jazycích.  Tento  charakter 
aktivit  naplňuje  svým  obsahem  v  praxi 
zásady multikulturní výchovy. 

Každoročně  spolek Komenius organi-
zuje mimo jiné i atletické sportovní závo-
dy s názvem Sport ohne Grenzen, jichž se 
tišnovští gymnazisté letos opět zúčastni-
li. Tato sportovní akce se konala 4. června 
v  rakouském  Schwechatu.  Táňa  Lieber-
zeitová (prima) získala 1. místo v trojboji 
své věkové kategorie a Markéta Havláto-
vá (prima) obsadila 3. místo ve své věko-
vé kategorii.
Návštěva  těchto  mezinárodních  atle-

tických závodů byla umožněna  i díky  fi-
nanční podpoře ze strany MěÚ Tišnov. 

Úspěchy malých matematiků
Alena Mašková, vyučující

Již  tradičně  se  ve  2.  pololetí  školního 
roku účastní naši žáci z nižšího gymnázia 
několika matematických soutěží.
V  letošním  ročníku  matematické 

olympiády mohli nově do okresního kola 
postoupit pouze čtyři žáci z dané katego-
rie a školy. Ve Šlapanicích uspěli tito žáci: 
v kategorii Z8 zvítězila Klára Čechovičo-
vá z tercie, v kategorii Z7 obsadila Eliška 
Otáhalíková 7. místo a v kategorii Z6 zís-
kal Filip Wagner 2. místo.
V  soutěži  Pythagoriáda  postoupilo 

do okresního kola konaného opět ve Šla-
panicích  23  našich  žáků.  V  kategorii 
6. tříd dosáhli úspěchů tito žáci: 1.   mís-
to  Miroslav  Pavelka,  2.  místo  Tereza 

Heinrichová, 3. místo Kateřina Medková, 
4. Natálie Olšovská, Ondřej Němec a Va-
lentina Zavala z primy. V kategorii 7. tříd: 
3. místo  Eliška Otáhalíková  a Mirek Ko-
zumplík  ze  sekundy.  V  kategorii  8.  tříd: 
1. místo Petra Pikulová, 2. místo Dominik 
Plachý,  3. místo  Žaneta  Sobotková  a  Jan 
Mačák z tercie.
Poslední matematickou soutěží,  které 

se naše škola pravidelně účastní, je Mate-
matický klokan. Soutěž je celorepubliko-
vá a probíhá ve všech školách současně. 
U nás úkoly řešili všichni žáci. Z celkové-
ho počtu 1212 účastníků v okrese v ka-
tegorii Benjamín obsadil krásné 3. místo 
Filip Wagner z primy. V kategorii  Junior 

ze  151  konkurentů  Jaroslav Valík  z  2.  B 
také 3. místo.
Všem  žákům  srdečně  blahopřejeme 

a přejeme spoustu dalších úspěchů. 

INZERCE
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Výměnný pobyt slovenských dětí
Jana Křížová, vyučující

V listopadu 2012 žáci 4.–6. ročníku naší 
školy pobývali týden na Slovensku v Sere-
di. Nastal  čas  výměnného pobytu  sloven-
ských  dětí  ve  škole  28.  října  a  v  českých 
rodinách. Všechny děti se moc těšily a od-
počítávaly  dny  do  příjezdu  slovenských 
kamarádů. 26. 5. dorazil autobus se sereď-
skými dětmi. Po podzimních zkušenostech 
si  všichni  velmi  brzy  porozuměli.  Děti  se 
ubytovaly ve svých hostitelských rodinách 
a  hned  druhý  den  ráno  vyrazily  do  naší 
školy  na  výuku.Ve  vyučovacích  hodinách 
si vyzkoušely uplatnit slovenské vědomos-
ti a porovnat učivo. Někteří učitelé využili 
této návštěvy a vytvořili přímo česko-slo-
venské hodiny. Zazněly otázky a odpovědi 
týkající  se  rozpadu Československa  a  do-
konce i česká a slovenská hymna.

Žáci si vzájemně četli ze slovenských 
a českých čítanek, zjistili, že v matema-
tice  toho  umíme  ve  stejném  ročníku 
více, že 5. třída je na Slovensku už dru-
hý stupeň a mluvnice ve slovenském ja-
zyce není taky úplně jednoduchá.
V  odpoledních  hodinách  jsme  slo-

venským  dětem  ukázali  okolí  Tišnova. 
Protože město Sereď leží v rovinné ob-
lasti, pochlubili jsme se naší Vysočinou. 
Nejvíce obdivu si získal hrad Pernštejn 
a  jeho  okolí.  Velmi  mě  potěšila  slova, 
která  jsem  uslyšela  z  úst  Paľa  na  roz-
hledně  v  Karasíně:  „Júú,  to  budu  mať 
doma  čo  ukazovať!“  Ve  volném  čase 
se  dětem  věnovaly  hostitelské  rodiny, 
které  pro  ně  pořádaly  různé  programy 
a zábavná setkání.

Týden utekl jako voda a 31. 5. nadešel 
čas loučení. Všichni Slováci se těšili domů 
za  svými  rodiči,  ale  také  se  přiznali,  že 
jim bude „za Tišnovom smutno“.
Děti  spolu  již  od  podzimního  pobytu 

komunikovaly  po  sociálních  sítích  a  do-
konce  probíhaly  i  víkendové  návštěvy 
česko-slovenských rodin. Doufám, že tato 
přátelství  budou  udržována  i  nadále,  že 
tento týden byl přínosný pro všechny zú-
častněné strany.
Touto  cestou  bych  chtěla  poděkovat 

všem  zúčastněným  rodinám  za  proje-
venou  důvěru  a  spolupráci,  ale  také  ve-
dení města Tišnov,  které nás v  této akci 
podpořilo.

Na konci června uplynul rok od ukon-
čení realizace grantového projektu s ná-
zvem Podpora a zlepšování podmínek 
výuky ICT v souladu s implementací 
ŠVP, který škola získala v rámci globál-
ního  grantu  CZ.1.07/1.1.02  Zvyšování 
kvality  ve  vzdělávání  v  Jihomoravském 
kraji.  Jednalo  se  o  grant  z  Operačního 
programu  Vzdělávání  pro  konkuren-
ceschopnost.  Tento  program  byl  spo-
lufinancovaný  ze  státního  rozpočtu  ČR 
a  z  Evropského  sociálního  fondu.  Nyní 
se projekt nachází v pětileté  lhůtě udr-
žitelnosti, jejíž 1. rok již máme úspěšně 
za sebou.
Projekt,  jenž  byl  realizován 

od  12.  3.  2010  do  30.  6.  2012,  byl  za-
měřen  na  zavedení  moderních  metod 
a forem práce s podporou ICT do výuky. 
Jeho cílem bylo začlenění  informačních 
a  komunikačních  technologií  do  práce 
učitele a  tím zkvalitnění podmínek pro 
zvyšování informační gramotnosti žáků.
Dnes  můžeme  směle  prohlásit,  že 

cíl  projektu  byl  stoprocentně  splněn, 
a to ke spokojenosti žáků i učitelů ško-
ly. Díky úspěšné realizaci šesti klíčových 
aktivit, jež tvořily jádro projektu, získala 

škola vybavení pro dvě odborné učebny 
(25 počítačů pro žáky, multifunkční za-
řízení pro učitele, dataprojektor s plát-
nem, interaktivní tabuli s příslušenstvím 
-  program  pro  práci  s  tabulí,  datapro-
jektor,  ozvučení),  dále  byl  vytvořen 
elektronický zásobník výukových mate-
riálů, do něhož mají neomezený přístup 
všichni učitelé i žáci 2. stupně, a v rám-
ci  zvyšování  informační  gramotnosti 
a kvalitní odborné přípravy pedagogic-
kých pracovníků zaměřené na využívá-
ní  ICT  bylo  proškoleno  31  vyučujících. 
Hlavním  výstupem  projektu  pak  bylo 
vytvoření  vlastních  učebních  materi-
álů  a  příslušných  metodických  příru-
ček pro výuku informatiky na 1. stupni 
Informatika s Písíkem I a II. 
Cíle  projektu  jsou  pečlivě  naplňová-

ny  i  ve  stávajícím  období.  Žáci  i  peda-
gogové  pravidelně  využívají  úložiště 
výukových  materiálů,  jež  se  stalo  ve-
lice  oblíbeným  cílem  pro  ty,  již  hledají 
nové podněty pro svou výuku či, v pří-
padě žáků, domácí přípravu. Učitelé zde 
naleznou  elektronické  materiály  vy-
tvořené v rámci projektu  (pracovní  lis-
ty,  testy,  projekty,  prezentace,  výukové 

hodiny  pro  interaktivní  tabuli  atd.), 
žáci  pak  například  úkoly  pro  procvi-
čování  látky či zápisy a přehledy učiva. 
Již  3.  rokem  probíhá  na  1.  stupni  vý-
uka  informatiky  „podle  počítačového 
skřítka Písíka“. Žáci, kteří prošli dvoule-
tým obdobím výuky, dnes končí 6.  roč-
ník a dovednosti a znalosti získané 
díky  skřítkovi  Písíkovi  jim  nemálo  po-
sloužily nejen při přípravě na vyučová-
ní, ale  i pro  jejich osobní potřeby. Díky 
tomu, že byla většina učitelů v době re-
alizace  projektu  proškolena  v  ICT  do-
vednostech,  pominuly  jejich  zábrany 
a celý učitelský sbor bez obtíží pracuje 
s  informačními  technologiemi,  vytvá-
ří  nové materiály  a  pravidelně  zapoju-
je ICT do své výuky.  V tvůrčí atmosféře 
proběhla  i dvě pracovní setkání vyuču-
jících,  kde  byl  velmi  kladně  hodnocen 
právě přínos datového úložiště. 
Doufáme,  že  se  na  naší  škole  poda-

řilo vytvořit prospěšné, fungující a přá-
telské  ICT  prostředí,  jež  budou  s  chutí 
a zájmem využívat všichni žáci i vyuču-
jící školy.
Za realizační tým projektu

Simona Komprsová
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cykloturistický kurz ZŠ smíškova
Hana Bednářová a Anna Kurucová, žákyně devátého ročníku

Ráno 3. 6. se žáci devátých ročníků se-
šli před školou. Nahromadilo se zde vel-
ké množství zavazadel a kol. Po příjezdu 
autobusu se všechny věci naložily a moh-
lo se vyrazit. 
V  rekreačním  areálu  Kamínka  nás 

přivítal  neustávající  déšť,  ale  my  jsme 
i přesto přenesli zavazadla do svých cha-
tek,  které  se  nám  právě  staly  domovem 
na pět  následujících dní.  Po  obědě  jsme 
vyrazili  na  první  vycházku.  Vybaveni 
deštníky a pláštěnkami jsme kráčeli k re-
stauraci s názvem Bunč, která byla důle-
žitou křižovatkou pro naše další cesty. 
V úterý nás čekal výlet do Kroměříže, 

kde  jsme  si  prohlédli  zámek  a  zahradu. 
Ve  středu  se  již  začalo  vyjasňovat,  a  tak 

první odvážlivci nasedli na kola. Posled-
ní dva dny našeho kurzu svítilo sluníčko 
a my si tak krásy okolí mohli vychutnávat 
plnými  doušky.  Téměř  všechna  odpole-
dne byla věnována sportu a každý večer 
se konal společný program, který jsme si 
sami zorganizovali. 
Poslední den se všichni účastníci kur-

zu vydali na rozhlednu Brdo. Jak některý 
z  účastníků  trefně  poznamenal:  „Tenhle 
kopec  má  snad  90°!“  Po  nekonečném 
stoupání nám však byl odměnou krásný 
výhled na celé okolí. Při odjezdu si mno-
ho  z  nás  postesklo,  že  se  opět  vracíme 
do běžného života. Myslím, že kurz jsme 
si všichni moc užili a bez váhání bychom 
si ho zopakovali. 

Zahradní slavnost
Petra Kappelová, vyučující

Mezi deštivými dny na přelomu květ-
na a  června se přece  jeden zářivý a  slu-
nečný  den  našel.  Bylo  to  právě  tehdy, 
když  se  na  školní  zahradě  ZŠ  Tišnov, 
Smíškova  sešlo  téměř  120  dětí  ve  věku 
od 0 do 15 let na tradiční zahradní slav-
nosti. Mnozí,  v doprovodu  svých  rodičů, 
zde byli  poprvé,  jiní,  kteří  školu  navště-
vovali v rámci edukativních skupin před-
školáků,  se  tu  cítili  mezi  školáky  jako 
doma. Na zahradě je čekaly zábavné úko-
ly a soutěže, taneční vystoupení starších 
spolužáků  z  dětského  domova,  spousta 
legrace, hudby,  tance –  to vše  samozřej-
mě  v  oblíbených  karnevalových  kostý-
mech.  Nechybělo  občerstvení,  cukrová 
vata a spousta cen. O zábavu se postarali 
vyučující prvního stupně, pracovníci cen-
tra  Korálek  a  starší  žáci  školy.  Poděko-
vání  za věcné  ceny patří  i městu Tišnov 
a firmě VITAR, s.r.o.

Malá škola na velkém finále
Milan Fiala, zástupce ředitele

V  sobotu  8.  června  2013  se  na  br-
něnském  výstavišti  konalo  moravské 
finále  foodstylingové  soutěže  „Zlaťáci 
v kuchyni“ – soutěže, která v dětech pro-
bouzí  zájem  o  zdravé  potraviny  a  pří-
pravu  jednoduchých  pokrmů  z  nich. 
Soutěže  se  zúčastnilo  celkem  21  týmů, 
které  postoupily  z  předešlých  vyřazo-
vacích  kol  ve  všech moravských  krajích. 
Jeden  z  těchto  týmů  tvořili  žáci  8.  roč-
níku  Střední  školy  a  Základní  školy  Tiš-
nov, náměstí Míru 22 ve složení Miroslav 
Nepejchal,  Patrik  Novotný  a  Ondřej  Že-
natý. Úspěšně  absolvovali  obě kola  finá-
lové  soutěže  –  v první  disciplíně  tvořili 
svoji  představu  z  předem daného ovoce 

a  zeleniny  na  téma  Den  dětí,  ve  druhé 
měli prostor na přípravu pokrmu z vlast-
ních surovin. Ve velké konkurenci se sice 
našim zástupcům nepodařilo dosáhnout 
na  medailové  pozice,  ale  svým  vystou-
pením  udělali  čest  sobě  i  škole,  kterou 
reprezentovali. Zároveň dokázali, že mo-
hou  uspět  i  ve  srovnání  s  žáky  běžných 
základních  škol  s  daleko  větším počtem 
dětí. Odměnou jim byly nejen upomínko-
vé předměty, které si ze soutěže odvezli, 
ale také pochvala odborné poroty a auto-
gram a foto s moderátorem celé soutěže, 
známým  hercem  Jiřím  Mádlem.  Blaho-
přejeme k dosaženému úspěchu a těšíme 
se na příští ročník.

SŠ a ZŠ Tišnov
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Lesní rodinný klub na tišnovsku
Lesní  rodinný  klub  na  Tišnovsku  je  alternativní  forma  před-
školního  vzdělávání,  která  nabízí  výchovu  a  vzdělávání  založe-
né na myšlenkách a principech lesních mateřských škol pro děti 
ve věku 3–6 let (popř. sedmileté děti s odloženou školní docház-
kou) a zároveň program pro rodiče s dětmi od 0 do 3 let. 
Lesní rodinný klub se snaží ukutečňovat zásady Intuitivní peda-
gogiky, princip respektovat a být respektován s oporou ve Wal-
dorfských a Montesorri vzdělávacích systémech.
Dopolední část probíhá celoročně venku. Oběd a odpolední akti-
vity se konají ve vytopitelném zázemí nebo v jeho blízkosti.
Cílem je zajistit dětem kvalitní výchovu a vzdělávání dle jejich po-
třeb a v přirozeném prostředí tzn. v malé skupině, v přímém kon-
taktu s přírodou a s možností pravidelného doprovodu rodiče či 
mladšího sourozence.
Pátky  jsou  již  tradičně  věnovány objevným výpravám na  různá 
místa Tišnovska. 

Ve školním roce 2013 je v lesním klubu přihlášeno 21 dětí ve věku 
3–6 let a 18 rodin na páteční program pro rodiče s dětmi do 3 let. 

LEsNÍ ROdINNÝ kLUB dĚtEM POskYtUJE:
• individuální přístup ve skupině maximálně 16 dětí,
• prožitkové učení v souladu s přírodou po celý rok, 
• rozvíjení fantazie, tvořivosti i spolupráce s ostatními,
• posilování důvěry ve vlastní síly a vnímání vlastních hranic,
• doprovázení, trpělivost, naslouchání, respektující přístup 
a bezpodmínečné přijetí ze strany pedagogů a asistentů,

• možnost účasti rodinných příslušníků na realizaci programu, 
• odpočinek a odpolední tvoření ve vytopitelném zázemí,
• dostatečné množství přímých plnohodnotných zážitků spoje-
ných s děním v přírodě,

• spontánní, a přitom bezpečný pohyb v přírodě. 

dOVEdNOstI, ktERÉ sE sPOLEČNĚ UČÍME
Zodpovědnost za sebe, rozlišení rizik a rozpoznání svých hranic.
Učit se respektovat sami sebe i přání druhých.
Nevyrušovat ostatní při hře (nejdříve se jich zeptáme, zda se mů-
žeme připojit).
Vzájemně si nic nebrat.
Nenásilné řešení konfliktů: vyjádřit své pocity, učit se říkat dru-
hým, co mi vadí a co nechci, aby dělali.
Pedagogové-průvodci  jsou osobnosti, které svým příkladem po-
máhají dětem řešit různá nedorozumění. S respektujícím posto-
jem  přistupují  k  individualitě  každého.  Nehodnotí  výkony  dětí, 
ale přijímají jejich rozdílnost a pestrost.

Lesní rodinný klub na Tišnovsku je spoluzakladatelem Asociace 
lesních MŠ. Jeho činnost je realizována za podpory města Tišnova. 

VOLNÁ MÍstA:
V současné chvíli nabízíme volná místa k docházce od 2. 9. 2013 
na celý týden, případně 2–3x týdně.

LEtNÍ tÁBORY:
Lesní rodinný klub na Tišnovsku srdečně zve všechny předškolní 
děti na dva týdny plné dobrodružství, zážitků, kamarádství, pří-
běhů,  tajemství,  poznání,  hraní  si,  pohybu,  objevování,  a  to  vše 
v sounáležitosti s přírodou a jejími projevy. 
Naše  táborové  místo  se  nachází  v  kopcích  a  loukách  nad  obcí 
Předkláštěří, v  letním zázemí lesní školky. Máme blízko studán-
ku,  výsluní,  stín,  listy,  rozmanitý  les,  pařez,  zvířata  i  jiné  lesní 
kamarády.

Program zajišťují od 8.00 do 16.00 hodin pedagožka a asistenti 
lesního klubu, po obědě je pro děti zajištěn odpočinek.
Maximální kapacita dětí je 16 na den.
Cena:  1000 Kč  /program + 200 Kč  (záloha na  oběd,  která  bude 
vybírána přímo na místě).
Přihlášky a rezervace k táborům i celoroční docházce telefonicky 
na tel: 739 565 901(koordinátorka Veronika Juříková), e-mailem: 
lesniklub@tisnovsko.eu
Více inforamcí na stránkách: lesniklub.tisnovsko.eu

INZERCE
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klobouková zábava
Senioři z DPS

Ve čtvrtek 13. června jsme se pobavi-
li na Kloboukové zábavě v jídelně Centra 
sociálních  služeb  Tišnov.  Všichni  účast-
níci  „splnili“  podmínku,  a  tak  jsme  se 
mohli  kochat  pestrou  paletou  různých 
pokrývek  hlavy.  Od  dámských,  květina-
mi  zdobených,  barevných  kloboučků  až 
po papírovou čepičku ve  stylu Večerníč-
ka. Nechyběl myslivecký klobouk, cylindr 
či klobouk pravého skauta. Též kovbojo-
vé měli své zástupce. Některé dámy si vy-
robily nebo alespoň přizdobily pokrývku 
hlavy speciálně pro tuto příležitost.
Program  zábavy  byl  pestrý.  Celým 

odpolednem nás provázel pan Antonín 
Chronc  hrou  na  harmoniku  a  zpěvem. 
Všechny  potěšilo  vystoupení  šikovných 
dětí z Mateřské školy Květnická, které za-
zpívaly, zarecitovaly, zatančily a na závěr 
nám všem předaly vlastnoručně vyrobe-
ná přáníčka. Následovala promenáda klo-
bouků,  zasoutěžili  jsme  si  a  zatancovali 

káčátko.  A  protože  pan  Chronc  hrál  jak 
k poslechu, tak i k tanci, všichni si podle 
gusta nejen zazpívali, ale i zatancovali.
Před  jídelnou  jsme  měli  k  dispozici 

několik  informačních  panelů,  kde  jsme 

se mohli dočíst o historii klobouků a za-
jímavostech o nich.
Zábava se velice vydařila. Všichni jsme 

se pobavili a již se těšíme na další akci. 

foto Richard Wild

dobrodružný výlet do Lysé nad Labem 
Marie Špačková, Blažena Režná, Olga Valná, Vladimír a Světlana Tračukovi

V  pátek  14.  června  jsme  se  skupinka 
seniorů  z  Centra  sociálních  služeb  Tiš-
nov  vypravili  do  Lysé  nad  Labem,  kde 
se  konal  již  14.  ročník  soutěže  „Šikovné 
ruce našich seniorů“. My jsme se také zú-
častnili a  již předem zaslali  své výrobky 
poštou.
Tato  soutěž  byla  součástí  projektu 

Senior  –  Handicap:  aktivní  život  2013, 
Lázeňským  veletrhem  a  výstavou  růží 
a  květin  časného  léta  Růžová  zahrada. 
K vidění  toho bylo opravdu hodně. Kro-
mě  výrobků  a  ručních  prací  seniorů 
z  celé  České  republiky  jsme  se  kochali 
také nádhernou záplavou květin a moh-
li si prohlédnout spoustu novinek 

a  zajímavostí  z  oblasti  lázeňství,  módy 
pro  seniory,  rehabilitačních  a  kompen-
začních pomůcek.
Samotné vyhlášení vítězů soutěže bylo 

doprovázeno  zábavným  programem. 
Zhlédli jsme vystoupení mažoretek, gym-
nastickou sestavu i fakírskou show.
Ačkoli jsme se tentokrát v soutěži ne-

umístili,  načerpali  jsme  alespoň  spous-
tu nové inspirace pro ruční práce a další 
tvořivou činnost. Soutěže se totiž zúčast-
nilo přes tisíc seniorů s asi 3200 různými 
pracemi a výtvory.
Už  jen  dostat  se  do  Lysé  nad  Labem 

a  v  pořádku  se  vrátit  zpět  bylo  pro  nás 
jedno  velké  dobrodružství.  Náš  výlet  se 

„trefil“  právě  do  zahájení  festivalové  se-
zóny,  kdy  mládež  z  celé  republiky  ces-
tovala  do  nedalekých  Milonic  na  akci 
zvanou Votvírák. Vlaky byly tak přeplně-
né, že nás v Kolíně na nádraží nesl proud 
na další nástupiště. Do vlaku  jsme se už 
však nedostali. Nakonec to dobře dopad-
lo, protože za pár chvil pro nás přijel níz-
kopodlažní  patrový  City  Elefant.  A  tak 
jsme  si  užívali  tichou  a  poklidnou  jízdu 
v měkkých sedačkách. 

Celý výlet se nám velice líbil a nav-
nadil  nás  na  další  cestování.  Že  bychom 
příště  jeli  vlakem  třeba do Prahy? Nebo 
někam jinam?
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Kultura

Úspěch na mistrovství v bowlingu
Lucie Borková

V  sobotu  25.  května  proběhlo  v  Pra-
ze  mistrovství  České  republiky  základ-
ních  škol  v  bowlingu.  Turnaj  probíhal 
ve dvou kategoriích a hrálo se v týmech. 
Jižní  Moravu  v  tomto  turnaji  reprezen-
tovaly dva  týmy  z Domu dětí  a mládeže 
Tišnov  z  kroužku  bowlingu.  A  vůbec  si 
nevedly  špatně. Ve  velmi  vysoké konku-
renci  vybojoval  tým  Pavel  Hanák, Matěj 
Šimeček, Hynek Navrátil a David Šebesta 
stříbrnou medaili  a pohár  v  kategorii  1. 
stupeň ZŠ. V kategorii  2.  stupeň obsadil 

5. místo tým složený Eliškou Janečkovou, 
Kristýnou Koukalovou a Pavlínou Pro-
cházkovou,  který  si  také  dovezl  pohár. 
Velkou ctností celé skupiny byl sportovní 
a týmový duch, kdy se navzájem všichni 
podporovali  a  bojovali  společnými  sila-
mi  o  co  nejlepší  umístění.  Všichni  hráči 
i hráčky si odvezli velmi krásný sportov-
ní zážitek. 

tIŠNOVINY.cZ
Miloš Sysel

Dne 6. 6. 2013 byly spuštěny na adre-
se www.tisnoviny.cz webové stránky no-
vých nekomerčních novin pro Tišnovský 
region pod názvem „Tišnoviny – jiný po-
hled“. O čem budou tyto noviny? O jakých 
tématech v nich hodláme psát? 
Lidé  se  dívají  na  tento  svět  stejnýma 

očima. Většinou se shodnou na předmět-
ných  věcech.  Ale  projekce  onoho  imago 
mundi  (obrazu  světa)  do  mysli  jednot-
livce  už  je  jiná.  Shodné  předmětné  sku-
tečnosti  nabývají  rozličných  významů 
a  interpretací. Dochází k názorovým ne-
shodám,  vzniku  rozličných  myšlenek. 
Zprvu  pouhé  filosofické  diskuse  jsou 
zneužívány  ideologiemi. Vznikají politic-
ké  strany, osobující  si  reprezentovat  ten 
který  ideový  proud,  přitom  se  snaží  jen 
o uchvácení moci,  jak  tomu vždy v ději-
nách bylo. 
Setkáváme  se  s  lidmi,  se  kterými 

na běžné věci života v tomto světě nalé-
záme shodu. Ale potom přijdou zkoušky, 
kdy  věci,  pro  jednoho  jasné  a  pravdivé, 
jsou  pro  druhého  nepřijatelné.  K  těmto 
situacím dochází při každých politických 
volbách,  ale  i  při  zmanipulovaných  re-
ferendech, nekorektních anketách a vý-
zkumech. V čem spočívá najednou tento 
rozpor,  který  může,  bohužel,  být  často 
fatálním  okamžikem  měnícím  na  desít-
ky let naše osudy, jak se stalo v této zemi 
v roce 1948? 
Pokud  člověk  poctivě  a  neúnavně 

zkoumá  minulost,  porovnává  s  přítom-
ným  životem,  najde  mnoho  fenoménů, 
které se opakují. 
Malátnost mysli, lenost duše, zklamání 

v  srdci  jsou  skutečnou příčinou  tragédií 
světa.
Podobné  názorové  neshody  se  proje-

vují i na té nejnižší, sousedské úrovni.
Někomu  vadí  žebrající,  podnapilý 

bezdomovec  u  supermarketu,  někdo  se 
naopak zamyslí nad svým životem a po-
korně pocítí vděčnost, že jej nemusel po-
stihnout podobný osud žebráka.
Někomu vadí hlučná mládež a chce  ji 

někam vytlačit. Možná sám dávno zapo-
mněl na svá mladá bouřlivá léta hospod-
ských zábav, rvaček a demolování všeho 
kolem.
Někomu  vadí  psí  hovínka  v  ulicích 

a požaduje nějaká rázná exekutivní řeše-
ní. Jiní v tom tak zásadní problém nevidí.
Někdo  vidí  pouhou  jednu  hodinu  tr-

vající  exhibici  Heleny  Vondráčkové 
za 100 000 Kč  jako krásné zpestření ve-
čera na městském plese, jiný to vidí jako 
plýtvání peněz z městské pokladny.
Někdo  oceňuje množství  investičních 

akcí  prosazených  Radou  města  Tišnova 
jako smělý a odvážný počin,  jiný vidí  je-
jich nereálnost v načasování realizací.
Někdo  vidí  prosazování  návrhů  při 

hlasování s rozdílem jednoho hlasu jako 
„demokratický princip“, jiný v tom vidí de 
facto vládu 8 lidí, namísto 15.
Na  stránkách  Tišnovských  novin,  vy-

dávaných pod různými názvy tišnovskou 
radnicí  od  roku  1970,  najdete  z  onoho 
normalizačního období článek o založení 
SSM v Tišnově, ale již ani písmenko o li-
kvidaci tišnovského Junáka, na jehož let-
ní tábory jezdilo až 100 tišnovských dětí.
V  kronice  města  Tišnova  najdete 

jímavé  popisy  naměřených  teplot,  síly 
větru  a  kolik  napadlo  sněhu,  ale  už  ani 
písmenko  o  monstrózním  politickém 
procesu  s mladými  odbojáři  na  začátku 
padesátých let.
Informace,  a  nejen  ty  současné,  ale 

i historické, se k vám občanům dostáva-
jí stále selektivně a zkresleně. Také proto 
vznikly „Tišnoviny – jiný pohled“.
Co chystáme a o čem budeme psát?
O  lidech,  kteří  tu  před  válkou  žili 

a  kteří  zmizeli.  O  Židech,  o  Němcích, 
o  ustrašené  české  kolaborantské  duši, 
o statečných a morálně silných lidech, ja-
kým byl např. MUDr.  Fruhwirt,  o mlčení 
a  zbabělosti  sousedů,  ale  i  postavičkách 
a  kuriozitách,  které  ke  koloritu  života 
v  obcích  neodmyslitelně  patří.  Poznáte, 
jak  se  věci  dávno  zapomenuté  dotýkají 
dneška.
Z  nejbližších  seriálů  na  pokračování 

to bude o posledních majitelích panství 
Porta  coeli  po  josefínských  reformách, 
o historii skautingu, o Židech a Němcích 
v  našem  městě,  o  hlubokých  kořenech 
v lidových písních, které se dnes nezpí-
vají, a které se kdysi nesly naším krajem 
apod.
Tišnoviny  –  jiný  pohled  je  otevřená 

platforma,  na  kterou  zveme  všechny  se 
zájmem  o  náš  kraj.  A  věřím,  že  se  nám 
podaří  udržet  vždy  odstup  a  vidět  věci 
s nadhledem, alespoň z pomyslné výšky 
Květnice.
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Po naučných stezkách 
okolo Pernštejna
Dagmar Kopřivová, vedoucí Městské knihovny

V  rámci  projektu  „Salonky“  se  uskutečnil  poznávací  výlet 
do Nedvědice,  kde  jsme  se  pod  vedením místního  kronikáře 
dr. Jiřího Šmída vydali na velký vyhlídkový okruh okolo hradu 
Pernštejna. Nově otevřená trasa je přístupná veřejnosti od loň-
ského  léta  a  nabízí  turistům  nejen  krásné  pohledy  na  státní 
hrad Pernštejn, ale  také devatenáct zastavení s  informačními 
tabulemi  i  odpočinkovými  místy.  Akce  vyvolala  velký  zájem 
z řad veřejnosti. Zúčastnilo se jí 33 zájemců nejen z řad senio-
rů, připojili se k nám také turisté z Brna.

Letní kino v tišnově opět ožilo hudebním festivalem
Zdeňka Kárná

Během  třetího  červnového  víken-
du  hostil  Tišnov  už  pátý  ročník  chari-
tativního  hudebního  festivalu  Hudbou 
pro  UNICEF.  Pořadatelé  pro  posluchače 
hudby z celé republiky připravili  to nej-
lepší,  co  může  v  současné  době  místní 
hudební  scéna  nabídnout.  „Jsem  velmi 
rád, že si  i v  tomto roce našlo do Tišno-
va a do krásného areálu letního kina 
cestu  velké  množství  příznivců  hudby,“ 
řekl k festivalu jeho hlavní pořadatel Jan 
Schneider.  Ve  dvou  dnech  zněly  letním 
kinem známé hity skupin Mandrage, To-
xique, Charlie Straight, Portless, zpěváků 
Dana Bárty, Jana Budaře, Petra Bendeho, 
zpěvačky  Kataríny  Knechtové,  ale  také 
legendární  slovenské  kapely  Vidiek.  „Už 
tradičně  naši  akci  podpořilo  fantastické 
hudební uskupení The Tap Tap a vlastně 
už také tradiční pak bylo vystoupení Jar-
dy Uhlíře,“ popsal skvělou atmosféru fes-
tivalu Jan Schneider.

I  v  letošním  roce  měl  festival  pře-
devším  charitativní  přínos.  Pořadatelé 
za  vydatného  přispění  diváků  rozdělili 
mezi  více  charitativních  projektů  celko-
vou částku 100 000 Kč, podpořili činnost 
občanského  sdružení  TAP  dětí  z  Jedlič-
kova  ústavu,  projekt  opravy  skautské-
ho  domu  v  Tišnově  a  samozřejmě  také 
očkovací  program  UNICEF,  což  je  také 
hlavním  posláním  tohoto  netradičního 
festivalu,  který  si po pěti  letech  své exi-
stence už našel své pevné místo na festi-
valové mapě  republiky. Hudební  festival 
Hudbou pro UNICEF byl i v letošním roce 
akreditován  v  projektu  Čistý  festival 
a  pro  rok  2013  také  obdržel  certifikát, 
který  potvrzuje,  že  se  pořadatelé  a  ná-
vštěvníci chovají po celou dobu festivalu 
ohleduplně k životnímu prostředí.

INZERCE

Dan Bárta okouzlil tišnovské publikum
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Vít Procházka si vytančil v Irsku 5. místo
Michala Králíková

An Comhdháil, slovo, které vypadá jako 
zaklínadlo keltského druida, ve skutečnos-
ti označuje jednu z organizací zaštiťujících 
udržení,  rozvoj a výuku  irského  tance ne-
jen v Irsku, ale vlastně po celém světě. Pod 
jejími  „křídly“  už  vyrostla  řada  tanečníků 
a  následně  lektorů  zvučných  jmen.  Jed-
noho  z  nich,  Štefana  Totha  (Slovensko), 
potkal  loni  na  podzim  irský  tanečník  Vít 
Procházka.  Těm,  co  alespoň  trochu  zna-
jí  Kuřim,  tišnovské  gymnázium  nebo  Ka-
tolickou  vzdělávací  jednotu,  není  Vítkovo 
jméno  úplně  cizí.  A  od  přelomu  března 
a dubna už ho znají i v Dublinu.
Přesně  tam  se  totiž  konala  soutěž  svě-

tového  formátu:  An  Comdháil  WorldIrish 
Dance  Championship  2013.  Tentokrát 
(a  poprvé  v  historii)  s  českou,  respekti-
ve  tišnovsko-kuřimskou účastí. Naše  leta-
dlo do Irska odlétalo ve středu 27. března, 
ale  Vítkova  cesta  začala  o  něco  dřív,  už 
v  říjnu.  Po  rozhodnutí  zkusit  se  připra-
vit  na  celosvětovou  soutěž  v  Irsku  násle-
dovaly  pravidelné  tréninky  v  Bratislavě 
a mnoho dalších odtančených hodin doma, 

v  Tišnově,  v  Brně.  A  najednou  už  to  tady 
bylo! Velký pátek! A věřte, že pro Vítka byl 
opravdu „velký“. Velká hala, velký počet di-
váků,  velké  podium,  ale  především  velká 
zkušenost. Zkušenost, za kterou jsou hodi-
ny a hodiny tvrdé práce, kupy propocených 
triček, odvaha, cílevědomost a odhodlání.
Jak to na takovém mistrovském šampi-

onátu vlastně probíhá? Každý sólista musí 
odtančit minimálně dva tance – step a soft. 
Každý  rok  jsou  vybrány  rytmy  (tzn.  typy 
tanců), které se tančí. Vítek ve své katego-
rii „Senior Men over 21“ stepoval v jigovém 
rytmu,  softy byly  reelové. Pro neznalce  je 
tahle informace poměrně matoucí, nicmé-
ně vězte, že třeba reel je taková naše poma-
lejší polka. Step má dvě kola. V základním 
se stejně jako v softu tančí po dvojicích, ná-
sleduje  sólové  vystoupení,  všechno  na  ži-
vou hudbu. Při hodnocení kladou zkušení 
tanečníci a lektoři důraz na techniku tance, 
dynamiku a rytmickou správnost  taneční-
ků.  Pak  se  vyhlašují  výsledky,  nejdřív  pro 
každý  typ  tance zvlášť a po sečtení všech 
výsledků  se  tanečníci  dozvídají  celkové 

pořadí  ve  své  kategorii.  Nebudu  Vás  na-
pínat…  tramtaráááá,  páté místo  v  ostrov-
ní  konkurenci  patří  českému  tanečníkovi! 
Gratulace,  medaile,  pohár,  vlajka,  úsměvy 
a hlavně potlesk, prosím!
Díky Vítkovi jsme měli my, jeho hrdý do-

provod, možnost nejen navštívit  Irsko, ale 
hlavně  být  při  tom.  Byl  tam.  Tančil.  Dob-
ře  tančil.  Čestně  a  kvalitně  reprezentoval 
Českou  republiku.  Teprve  poměrně  ne-
dávno  začínal  v  Tišnově,  ale  teď  dokázal 
nám všem, že to jde, když se chce. Jmenuje 
se Vítek Procházka a rozhodně  je největší 
hvězda, jakou kdy tišnovská taneční skupi-
na Éirigh, potažmo KVJ měla. Tak mu držte 
palce v dalších počinech!

tančí v kroji na zábavě i v dublinu na soutěži
Silvie Čechová, studentka Gymnázia Tišnov

Většina z vás, kteří už o Vítku Procházkovi 
slyšeli, si vybaví stepařské boty a v uších 
znějící  rytmy  irské hudby. Že byl ale stu-
dentem  zdejšího  gymnázia  a  že  se  nevě-
nuje pouze stepu a škole, jak by se mohlo 
zdát,  už  tak  „provařené“  není.  Známe  se 
jako členové krojované chasy z Veverské 
Bítýšky, a když jsem ho v tomto hektickém 
období poprosila o krátký rozhovor, nebyl 
proti. 

Co tě přivedlo k irskému stepu?
Kluci jsou snad ve všech tanečních skupi-
nách nedostatkovým zbožím.  Proto  když 
v  tanečních  vyšla  najevo  trocha  toho  ta-
lentu,  stal  jsem se obětí  lanaření do sku-
piny  irských  tanců.  Ne,  že  bych  se  nějak 
mohutně bránil… Ke stepu jsem se ale do-
stal až v Brně po nástupu na vysokou.

Určitě jste toho s vaší „irskou“ partou 
hodně zažili, co je asi takovým největ-
ším zážitkem, který se ti vybaví?
Určitě stát na pódiu při světovém šampio-
nátu v Dublinu. Něco takového by mě před 
pár lety ani nenapadlo. Pak mám plno ma-
lých,  ale  podobně  nezapomenutelných, 
zážitků, kdy jsme třeba blbli po vystoupe-
ních na plesech a prostě se bavili.

Stačíš se při tomto koníčku a škole 
věnovat ještě dalším volnočasovým 
aktivitám?
V rámci  školy nemám pouze  studijní po-
vinnosti,  ale  i  částečný  pracovní  úvazek. 
Takže  když  příprava  na  soutěž  vrcholila, 
opravdu  moc  času  navíc  nebylo,  a  když, 
tak  jsem volil  spíš  relaxační aktivity. Teď 
je  to  lepší,  navíc  budou  prázdniny,  tak 
snad nenechám kolo zahálet, podívám se 
zas do nějakého kraje světa, kde jsem ješ-
tě nebyl, nebo vymyslím nějaký převratný 
vynález, co změní svět k lepšímu.

Teď trochu odbočím, byl jsi studentem 
tady na tišnovském gymnáziu, prozraď 
nám, jak na časy v Tišnově vzpomínáš.
Vzpomínám na tu dobu často a rád. Všech-
ny  zážitky  vyjmenovat  nemůžu  a  vybrat 
jeden konkrétní se mi taky nepodaří. Ale 
bylo  plno  volného  času  a  já  se  snažil  ho 
nepromarnit.

 Plánuješ se stepováním živit nebo to 
budeš do budoucna brát jen jako hod-
ně velký koníček?
Chci  se  tancem  především  bavit.  A  když 
mně za to někdo bude chtít zaplatit, já se 
bránit nebudu. 
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Polozapomenuté výročí popravy
Karel Krejčí

Není  již v Tišnově mnoho těch, kteří 
pamatují pana Bohumila Grubera, a ješ-
tě  méně  těch,  kteří  znají  jeho  životní 
osud s tragickým koncem.
Bohumil  Gruber  se  narodil  v  Tiš-

nově  4.  12.  1900  v  dnes  již  zbořeném 
domě  č.  201,  který  byl  ve  východním 
rohu  11  domů  řadové  zástavby  po  ob-
vodu  velkého  společného  dvora.  Celý 
objekt patřil místnímu zemědělci panu 
Fialovi. Domky, některé jednopokojové, 
byly obydleny vesměs občany chudších 
vrstev,  ale  bydlela  zde  i  rodina majite-
le  dvora  a  byly  zde  i  chlévy  pana  Fia-
ly. Říkalo  se  tehdy, bydlí  ve dvoře. Celý 
dvůr, nacházející se v místech pod Hum-
polkou, byl zbořen při výstavbě sídliště 
U  Humpolky.  Gruberův  otec  pocházel 
ze  Stražku  a matka  z  Dlouhé  u  Bobro-
vé a byli sezdáni v Tišnově 16. 8. 1898. 
V Tišnově a okolí žije dosud několik je-
jich  příbuzných.  Gruber  v  roce  1918 
narukoval  do  Košic,  později  se  přihlá-
sil  za délesloužícího. Oženil  se a usadil 
se s manželkou v košické části Myslava. 
Poklidná léta mladých manželů v prvo-
republikové  atmosféře  byla  narušena 
okupací Košic a Myslavy horthyovským 
Maďarskem  v  roce  1938.  Byl  přeložen 
do Prešova, pak žili  v Solivaru a poslé-
ze  byl  přeložen  do  Spišské  Nové  Vsi. 
Po  vzniku  Slovenského  státu  odmítl 
přísahu  věrnosti  a  ve  čtyřicátém  roce 
se vrátil s rodinou do rodného Tišno-
va.  Zde  dostal  podkrovní  byt  u  Bracků 
na  tehdy  Okružní,  dnes  Hybešově  uli-
ci  a  zaměstnání  získal  na nádraží  ČMD 
(Českomoravské dráhy)  v Tišnově  jako 
staniční  manipulant.  Rodiče,  nábožen-
sky  a  vlastenecky  založení,  měli  dvě 
děti  –  dceru  a  staršího  Bohumila,  kte-
rý se mnou chodil do školy, a také jsme 
se kamarádili, protože  jsme bydleli na-
blízku. Tehdy také ministroval v kostele. 
Musím  využít  této  příležitosti  a  doda-
tečně  se  panu  Gruberovi  omluvit.  Jeho 
syn byl velice neopatrný a  rád se chlu-
bil  kamarádům  s  otcovou  vojenskou 
uniformou a jeho dvěma pistolemi 6,35 
a  9 mm.  O  větší  z  pistolí  projevil  vel-
ký  zájem  náš  spolužák  Jindřich  Kraus, 
syn  majitele  textilky  ve  Víru.  Skončilo 
to  tak, že  ji panu Gruberovi ukradl a  já 
blbec  jsem  mu  dělal  stěnu.  V  jedena-
čtyřicátém  roce,  když  byl můj  otec  za-
vřený, to byl šílený čin, bylo nám tehdy 
dvanáct roků. Pistoli  jsme s  Jindřichem 
zkoušeli  a  prohlíželi  na  záchodě  u  Če-
chů v Zamlýně, kde Jindra tehdy bydlel. 
Naštěstí  se  podařilo  vše  ututlat  a  pan 

Gruber  získal  pistoli  zpět.  To  však  ne-
byla  pro  Bohuše  dostatečná  výstraha. 
Nedávno mi  sdělil  jeden  ze  spolužáků, 
že  se mu  také  chlubil  v  roce 1944. Na-
štěstí vše dobře skončilo a v roce 1945 
Bohuš  působil  u  RG  (Revoluční  gar-
da)  a  doprovázel  Němce  a  kolaboran-
ty  do  internačního  tábora  v  Mezihoří. 
Menší čs. vojenská jednotka střežila ne-
jen Němce, ale i materiál po letecké fir-
mě  Diana.  Tehdy  byli  dva  vojíni  zabiti 
při manipulaci s výbušninou na loučské 
straně  tunelu. V Mezihoří byl  také štáb 
pro  soustředění  válečného  materiálu 
odbočka č. 13 – Tišnov a Bohumil Gru-
ber, který se ihned přihlásil do armády, 
byl  správcem  tohoto  skladu.  Koncem 
roku 1945 v Mezihoří vše skončilo a ro-
dina Gruberova se vrátila zpět do Košic. 
Bohuš  dokončil  gymnázium  a  ve  šlé-
pějích  otce  nastoupil  do  důstojnické 
školy, ze které byl vyřazen  jako  letecký 
navigátor.  Během  jeho  studia  byl  jeho 
otec zatčen přímo v kasárnách a po roz-
sudku přišla rodina o veškerý majetek. 
Před Bohušem na žádost otce vše tajili, 
skutečnost  se dozvěděl až při návštěvě 
rodiny  na  dovolence  o  rozsudku  smr-
ti  z  Rudého  práva.  Snad  zázrakem  se 
v  důstojnické  škole nic  nevědělo,  a  tak 
ji mohl dokončit. Po ukončení vojenské 
služby pracoval v Agrokombinátu.
Jak  mně  Bohuš  vyprávěl,  otec  jako 

Čech musel být souzen v Českých zemích, 
u  Státního  a  Nejvyššího  soudu  v  Praze. 
Byl  obviněn  z  velezrady,  vyzvědačství, 
vraždy podle § 78, 86, 216 (86/Sb.).
Rozsudek  trestu  smrti  byl  vykonán 

v Praze na Pankráci 21. 4. 1953. Ten den 
zde bylo  popraveno pět mužů. Bohumil 
Gruber byl souzen se skupinou osmi čle-
nů Bílé legie, která podle vykonstruova-
ného procesu  usilovala  o  zničení  lidově 
demokratického  zřízení  s  pomocí  nové 
světové  války  a  znovuobnovení  kapita-
listického  zřízení.  „Všichni  obvinění  se 
ke svým činům přiznali“. Zástupcem stát-
ního  prokurátora  byl  v  tomto  procesu 
Dr.  Ján  Fejéš.  Podle  zákona  119/90  Sb. 
zrušil  Vyšší  vojenský  soud  v  Trenčíně 
15.    listopadu 1990 obvinění,  další  roz-
hodnutí a rozsudek v celém rozsahu.
Bohumil  Gruber  byl  in  memoriam 

povýšen do hodnosti podplukovníka 
a  jeho  jméno  je  uvedeno  na  pamětní 
desce  na  budově  Ministerstva  obrany 
v  Praze  Dejvicích.  Sem  dojížděl  každo-
ročně Bohuš  z Košic  na  vzpomínkovou 
akci. Kde je však otec pohřben, se rodi-
na nikdy nedozvěděla.

Bohuš  dojížděl  také  každoročně 
do  Tišnova  na  schůzku  spolužáků.  Při 
jedné takové návštěvě mne požádal, zda 
by  bylo  možné  někde  v  Tišnově  umís-
tit  pamětní  desku  jeho  otce.  Doporučil 
jsem  nádražní  budovu,  kde  je  již  pa-
mětní  deska Bedřicha Galáře,  adjunkta 
ČSD,  popraveného  nacisty  v  Brně  dne 
15. 6. 1942. Při následném jednání bylo 
dohodnuto,  že věc bude řešena v závě-
ru  stavebních  úprav  nádražní  budovy. 
K  tomu  již  nedošlo.  Bohuš  postižený 
Alzheimerovou chorobou  již Tišnov ni-
kdy nenavštívil.
Toto  by  snad  mohlo  být  vodítkem 

pro  městský  úřad,  který  byl  požádán 
o  případné  zřízení  památníku  nebo 
pamětní  desky  k  60.  výročí  popravy 
Bohumila Grubera.
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Zlaté lány řepky – rojení 
Josef Permedla

Rostliny stojí na počátku potravinového 
řetězce.  Produkují  díky  fotosyntéze  orga-
nickou hmotu a kyslík, a tím umožňují ži-
vot dalších živých organismů. 
V dnešní době, kdy se vlivem životního 

prostředí snižuje počet druhů hmyzu, kte-
rý nežije ve společenství, by se měl zvyšo-
vat počet včelstev. Nedokonalým opylením 
klesá nejen úroda mnohých zemědělských 
kulturních  plodin,  ale  rostou  i  plody  ne-
vyvinuté, jejich nižší kvalita je jednoznač-
ná. Čím dokonaleji jsou květy opyleny, tím 
větší a hodnotnější plody narostou. To má 
velký význam v dnešním moderním ovoc-
nářství.  Po  intenzivním  opylení  včelami 
se  například  u  řepky  zvyšuje  hektarový 
výnos, délka  jednotlivých lusků, počet se-
men, kvalita, klíčivost a hmotnost. 
Když  na  jaře  rozjasní  zlaté  lány  řepky 

olejky  krajinu,  jen  málokoho  napadne, 
jak  významná  tato  jemná  kytička  vlast-
ně  je.  Řepka  olejka  dnes  patří  mezi  de-
set  nejvýznamnějších  plodin  světa,  má 
řadu  významných  předností  a  pěstuje  se 
na  všech  kontinentech.  U  nás  se  pěstuje 
již od 13.  století, buď jako ozimá nebo jar-
ní plodina. Ze semen se  lisuje olej, zbytky 
po  lisování  (pokrutiny)  se  používají  jako 
krmivo (obsahují asi 20 % bílkovin). Obsah 
oleje v semenech se pohybuje okolo 45 %.
Včelstva  se  přínosem  nektaru  z  řepky 

dostanou  do  síly  a mnohdy  zpracováním 
nektaru na med zalijí všechny volné buň-
ky.  V  této  situaci  nedostatku místa  v  úlu 
dochází k rojové náladě. 

Příčina  rojové  nálady  ve  včelstvech 
je  rozmnožovací  pud.  Příroda  dovolu-
je  vždy  velkorysé  rozmnožování.  To  je 
nutné k přežití  rostlinných  i živočišných 
druhů. 
Oproti  přírodě,  ve  které  jde  o  udržení 

druhu a přežití, se člověk zajímá především 
o  vysoké  výtěžky.  Chce  a  musí  také  sice 
rozmnožovat  (zmlazovat),  aby  vyrovnal 
ztráty a aby mohl sám vybírat, ale princi-
piálně „ruší“ rozmnožovací pud. Roj přiná-
ší  ztráty. Včelař  se  snaží ovládnout  rojové 
nálady.  Nerojivá  produkční  včelstva  dosa-
hují na tomto úseku jisté medné výsledky. 
Včelař  zkouší  dosáhnout  ovládnutí  rojové 
nálady i technickým opatřením. Třeba vý-
měnou matky nebo tvorbou oddělku.
Zkušený  včelař  může  při  pozorování 

svých včelstev během snůškového dne po-
znat, která včelstva vykazují příznaky rojo-
vé nálady. Čilý let dřívějších dnů viditelně 
ochabl.  Je  zřejmé,  že  se  u  těchto  včelstev 
něco chystá. 
Včelstvo, které se hodlá rojit, matku již 

tak vydatně nekrmí také z důvodu, aby při 
vlastním  rojení  mohla  vůbec  létat.  Včely 
do ní dokonce strkají, chovají se k ní hru-
bě a přímo ji po plástu prohánějí. Můžeme 
si pomyslet, že zvyšují její tělesnou kondi-
ci.  Čas  vyrojení  nastává  tehdy,  jakmile  je 
jeden  nebo  více  matečníků  zavíčkováno. 
Vylétne roj a s ním opouští úl i dosavadní 
matka. Včely, které odlétnou s rojem, se co 
nejvíce  nasají medem.  Zpravidla  je  to  asi 
50 % rojícího se včelstva. 

Slídilky  pátrají  po  vhodném místě  pro 
roj.  Přichystané  včely  provádějí  vysoce 
vzrušený „bzučivý tanec“, klikatě probíha-
jí masou  včel  a  vibrují  přitom  zadečkem. 
Tento  tanec  strhne  celé  včelstvo  i  mat-
ku.  Včelstvo  přestane  větrat  úl  a  tak  do-
jde k rychlému výletu roje. Pro nevčelaře 
je roj, který víří ve vzduchu, nezapomenu-
telným zážitkem, především však slétává-
ní včel do hroznu. Roj si k usazení vybírá 
větev  stromu,  keř,  zahradní  plot  a  někdy 
zcela neskutečná místa jako nárazník auta 
nebo brázdu na poli… Včely včetně matky 
se  postupně  usazují  na  vybraném  místě, 
jsou zde i trubci. Tvořící se hrozen je zprvu 
malý a velmi živý, během 10 až 20 minut je 
hotov a uklidní se. V úlu mladá matka pře-
bírá vládu v kladení vajíček a ze svého těla 
se uvolňovanou aromatickou  látkou stará 
o novou harmonii v úlu. 

INZERCE
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 Práce na skautském domě pokračují
Marek Batelka, vedoucí střediska Květnice Tišnov 

S blížícím se koncem školního roku a blí-
žícími  se  tábory  přichází  malé  nadechnu-
tí  a  první  ohlédnutí  za  rychle  rostoucím 
projektem  skautského  domu  Tišnov.  Klí-
če  od  pronajatého  objektu  jsme  obdrželi 
15. března 2013. Od té doby jsme se chopili 
příležitosti a pustili se s chutí do díla.

 První fázi rekonstrukce skautského 
domu  máme  úspěšně  za  sebou.  Převážně 
bourací  práce  zahrnovaly  demontáž  tope-
ní, světel, odstranění omítek, kopání podlah, 
kopání  drenážního  příkopu  pro  odvhlče-
ní budovy, začišťování zdí, vyčištění dvorku 
od nánosů zeminy, hrubá úprava nejbližší-
ho  okolí  od  nepořádku,  vystěhování  půdy. 
Všechny tyto práce mohly být uskutečněny 
jen díky partě brigádníků z řad našich členů, 
vedení, jejich rodičů a přátel. Dále jsme do-
stali nespočet nabídek materiální a  fyzické 
pomoci včetně navázání spolupráce s měs-
tem Tišnovem, které nám nabídlo pomoc 
a podporu v našem projektu. Tímto bychom 
chtěli upřímně poděkovat  za obětavou po-
moc všech, co se doposud zapojili nebo nás 
podporují. 
Během  pouhých  8  týdnů  proběhlo  cel-

kem  5  velkých  brigád.  Do  party  lidí  ko-
lem  projektu  se  přímo  na  místě  zapojilo 
už  77  dobrovolníků.  Mladí  skauti  nabíd-
li  i  čas  svých  schůzek,  kdy  šli  „na  stavbu“ 
své  budoucí  klubovny.  Jen  na  samotných 
brigádách  je  odpracováno  neuvěřitelných 
500  hodin.  I  s  dokumentací,  administrati-
vou,  zařizováním a propagací bylo na pro-
jektu skautského domu Tišnov stráveno již 
celkem  673  hodin.  A  to  vše mimochodem 
bez  jediné  utracené  koruny!  Od  začátku 

rekonstrukce jsme se naučili vytvořit a na-
plánovat projekt, podat žádost o dotace, ko-
munikovat mezi sebou i s okolními subjekty, 
prezentovat se v médiích, na brigádách pra-
covat s novými nástroji. Naši  siláci naložili 
6 kontejnerů stavební suti a nepořádku, kte-
ré  nám město  pomohlo  odvézt.  Děkujeme 
panu Radovanu Klusákovi.
Další fáze oprav už bude vyžadovat práci 

stavebních firem a odborníků. I tak bychom 
rádi,  co  zvládneme,  udělali  sami.  Na  řadu 
teď přijdou odpady, voda, plyn a elektřina, 
nové  podlahy  a  vnitřní  omítky,  koupelna, 
wc. Velkou a viditelnou částí bude výměna 
oken a vstupních dveří. Oslovujeme místní 
firmy o nabídky či sponzoring. Kdo opravo-
val dům, ví, že to není vůbec jednoduché.
Skautskému  středisku  Květnice  Tiš-

nov  se  podařilo  na  rekonstrukci  objektu 
získat  dotaci  z  prostředků  Jihomoravské-
ho kraje. Dále jsme obdrželi dar 10 000 Kč 
z  charitativního  koncertu  Hudbou  pro 

Unicef  od  pana  starosty  Jana  Schneidera 
a místostarosty Mgr. Marka Babáka na úče-
ly  rekonstrukce  skautského  domu  Tišnov. 
Děkujeme.
Za  uplynulých  pár  „jarních“  týdnů  toho 

opravdu  nebylo  málo.  Když  k  tomu  při-
počteme  pravidelné  schůzky  a  víkendové 
výpravy  s  dětmi,  které  bez  přerušení  pro-
bíhají,  jsem  rád,  že máme  silnou  základnu 
a oporu přátel, rodičů a známých. V nejbliž-
ších  dnech  budeme  dokončovat  přípravy 
táborů a během prázdnin pojedou naše od-
díly na čtyři stanové tábory a jeden putov-
ní. Po táborech opět pokračujeme v plném 
proudu na další rekonstrukci skautského 
domu.

Chcete-li se zapojit do projektu nebo 
nabídnout  materiál,  služby  či  sponzoring, 
budeme  rádi  pokud  nás  kontaktujete.  Ak-
tuality  na  našich  webových  stránkách 
tisnov.skauting.cz 
Děkujeme za Vaši podporu! 

Výsledky soutěže ALÍk – třídíme hliník
Václav a Soňa Kappelovi

V polovině května jsme uspořádali vy-
hodnocení  celoroční  soutěže  ve  sběru 
použitého hliníku  s názvem Alík –  třídí-
me hliník. 
Svým  hliníkem  do  soutěže  přispěli 

mateřské školy, třídy, rodiny i jednotlivci, 
kteří svůj hliník donesli do naší klubovny 
nebo  do  tišnovské  ekoporadny.  Celkem 
jsme letos vybrali 330 kilo hliníku.

Ocenění: 
Velké kolektivy (školky, třídy ZŠ)
1. Mateřská škola Lomnička – 65 kg
2. Mateřská škola „Na Paloučku“ Horova 
– 52,5 kg

3. třída 3. A Základní škola Tišnov Smíš-
kova – 42 kg

Malé kolektivy (rodiny, jednotlivci)
1. Šnek a Troll Pánkovi – 25 kg
2. rodina Bartoňova – 17,5 kg
3. Monty a Veverka – 8 kg
Děkujeme  všem  sponzorům,  kteří  po-

skytli ceny do soutěže: 
Potraviny LIMADRO A-Z Centrum, Karlo-

va pekárna Tišnov, Zelenina a ovoce „u ná-
draží“, Mouka Tišnov, papírnictví Besének.
V průběhu let se kvalita vámi přinesené-

ho hliníku zlepšuje, i přesto stále ještě nachá-
zíme  spoustu  stříbrných  folií,  železa,  plastů 
a  dalších materiálů,  které  hliníkové  nejsou. 
Pokud máte zájem dozvědět se víc o tom, co 
hliník je nebo není, navštivte tišnovskou eko-
poradnu, kde je k tomuto tématu připravena 
interaktivní informační nástěnka.

Děkujem všem,  kteří  hliník  sbírají,  tří-
dí a nosí nám jej J.  Uvědomujeme  si,  že 
je to mnohdy náročné na organizaci, práci 
i čas. Další soutěžní vybírání a vážení opět 
za rok v květnu.



Svazy a sdružení

7/2013 15

setkání s Miroslavem Zikmundem
Výbor MO STP Tišnov – účastníci zájezdu

Ráno  5.  června  se  uskutečnil  zájezd 
do Zlína, Vizovic a Luhačovic. Do Zlína jsme 
přijeli v 10 hodin a šli do muzea – expozi-
ce Princip Baťa – Dnes fantazie, zítra skuteč-
nost.  Protože  toto  muzeum  bylo  otevřeno 
1. května letošního roku, myslíme si, že jsme 
byli snad první Tišnováci, kteří je navštívili. 
Ale určitě první, kteří se zde v poslední 

části  expozice  věnované  modernímu  ces-
tovatelství setkali s legendou, cestovatelem 
Miroslavem Zikmundem. Ve svých 94 letech 
je  velmi  vitální, milý  a  srdečný.  Nechyběly 
stisky rukou, podpisy i slzy v oku. To nikdo 
z nás nečekal.
Po prohlídce byl čas na oběd a procház-

ku po Zlíně. Dále  nás  vedla  cesta  do Vizo-
vic,  kde  je  sice  hezký  zámek,  ale my  jsme 

měli  v plánu  jen podnikovou prodejnu  fir-
my R. Jelínek. Zakoupili jsme něco dobrého 
tekutého domů jako dárek a jeli do dalšího 
cíle, lázní Luhačovice. To už nám svítilo slu-
níčko, ale v cíli padlo i pár kapek. Tam jsme 
měli další neplánované překvapení. V lázeň-
ském parku probíhalo setkání řezbářů, kte-
ré  jsme  sledovali  při  jejich  práci  a  k  tomu 
koncertovala  dixielandová  kapela.  Ještě 
lázeňské  oplatky  a  už  jsme  mohli  vyrazit 
na cestu domů.
Zájezd  organizačně  připravila  předsed-

kyně STP Květa Menšíková, patří jí za to dík 
všech účastníků. Chtěli bychom se omluvit 
těm dalším zájemcům (bylo jich celkem 54), 
kteří  pro  kapacitu  autobusu  nemohli  jet, 
ale  pro  příště  budou  první.  Ti,  kteří  byli 

přihlášeni  a nakonec  se bez omluvy nedo-
stavili,  blokovali  místo  právě  jim.  V  tomto 
pololetí  to  byla  poslední  akce.  Další  bude 
až v září, odpolední zájezd na Mohylu míru 
a do zámku Slavkov, kde je od 1. června ote-
vřena nová expozice zasvěcená věhlasné bi-
tvě u Slavkova a osobnosti císaře Napoleona 
Bonaparte.  Přejeme  všem  členům  pěknou 
dovolenou a v září na shledanou.

Nabídka ozdravných víkendových pobytů
Svaz postižených civilizačními chorobami Brno-venkov nabízí:

8. – 11. 11. 2013
penzion Vrchovina Nové Město n. M.
vedoucí Emilie Krčmová,
(tel. 534 009 920, 607 242 138).
15. – 18. 11. 2013
dle počtu zájemců buď penzion Vrchovi-
na nebo Hotel Pavla
vedoucí Emilie Krčmová.

15. – 18. 11. 2013
penzion Horácko Tři Studně
vedoucí Eva Staňková Šídková
(tel. 607 569 187).
22. – 25. 11. 2013
Hotel Pavla Vlachovice u Sýkovce
vedoucí Emilie Krčmová.

Chtěli  bychom  touto  cestou  poděkovat 
městu  Tišnov  za  sponzorský  dar,  který 
bude vyúčtován v měsíci září 2013.

Emilie Krčmová

Píší nám čtenáři

Výtvarná úvaha o tišnovském kruhovém objezdu
Radomír Bárta, umělecký kovář

Je kruhový objezd u Červeného Mlýna již 
dodělán?  Je  možné  toto  strategické místo 
– vjezd do Tišnova něčím obohatit? Tišnov 
je přece bránou do celého regionu! Čím ho 
zušlechtit,  aby  byl  opravdu  bránou  do  re-
gionu! Tišnov a Tišnováci  si přece  zaslou-
ží důstojnou upoutávku  svého města. Tak, 
jako  je  například  rozhledna. Dílo  několika 
schopných  lidí  a  Tišnováků.  Takové  a  po-
dobné otázky mne neustále aktivují k čin-
nosti  vždy,  když  tímto  místem  projíždím. 
Brána nebes – Porta coeli,  toto  je řešení!!! 
Po  několika  návrzích  jsem  se  rozhodl  pro 
jeden.
Vytvořil  jsem model možného doplnění 

kruhového objezdu a  je nyní na občanech 
města,  jak  se  k  tomuto  výtvarnému  návr-
hu vyjádří. Plastiku tvoří několik gotických 
oblouků  ,  které  se  dotýkají  v  různých  bo-
dech  výšek  ramen.  V  těchto  bodech  jsou 
pevně  spojeny  pevnostními  šrouby,  které 

nebudou vidět! Celá konstrukce je samono-
sná, kotvená do betonových pilířů. Detaily 
budou  konzultovány  se  statikem. Oblouky 
jsou umístěny vždy oproti vjezdu či výjez-
du z města. Při pohledu na kruhový objezd 
vždy  budete  před  branou.  Výška  by  byla 
průjezdná  od  5  do  7 m  pro  možné  práce 
údržby  vody,  plynu  a  el.  kabelů.  Materiál 
uvažuji kovaný a částečně broušený nerez. 
V místech kování bude patinovaný. Síla ma-
teriálu  3–4 mm,  kotevní  šrouby  nerezové. 
Materiál  bude  bezúdržbový,  lehce  omyva-
telný vodou.
V této věci  jsem již vstoupil do  jednání 

se  starostou  města  Janem  Schneiderem, 
který je mému projektu příznivě nakloněn 
a je připraven s realizací díla pomoci. V pří-
padě, že bude tento projekt veřejností klad-
ně přijat, bude společnými silami s městem 
připraven návrh financování stavby díla se 
zapojením  veřejných  financí,  grantových 

prostředků a uvažujeme také o sbírce mezi 
občany města a místními firmami. Dovolu-
ji si proto oslovit občany Tišnova i okolních 
obcí, aby se k návrhu vzniku této umělec-
ké  plastiky  vyjádřili.  Vaše  názory  očeká-
vám na emailu radomir@kovar-barta.cz, 
nejlépe do 30. 7. 2013. Tišnov je moje rod-
né město, a jako takovému bych rád proje-
vil svou stálou přízeň vytvořením plastiky 
Brány nebes. 
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karate – sport pro všechny věkové kategorie
Výbor oddílu Sokol Karate Tišnov

V  neděli  2.  června  oddíl  Sokol  Kara-
te  Tišnov  pořádal  zkoušky  STV  (stupně 
technické  vyspělosti,  lidově  páskování), 
kterých se zúčastnil nejen náš oddíl,  ale 
také  oddíly  z  Brna:  SVČ  Domeček  oddíl 
karate  a  Akademia  el  Vangelis.  Všichni 
karatekové (ti, kteří cvičí karate) byli do-
statečně připraveni, a  tak mohli zkušeb-
ní komisaři Petr Jůza (4. Dan), Petr Vrbík 
(3. Dan) a Liolios Vangelis (3. Dan) všem 
potřást  rukou  a  pogratulovat  k  dalšímu 
technickému  stupni.  Protože  nikdo  není 
dokonalý, vždy přidali pár rad co zlepšo-
vat a na co se dále zaměřit.
Karate je sport pro všechny věkové ka-

tegorie. Na zkouškách cvičily děti od 9 let, 
ale také dospělí ve věku 60 let. STV jsou 
rozděleny do dvou  základních kategorií, 
tzv. Kyu a Dan. Kyu jsou žákovské stupně 
rozdělené do  tří úrovní a  jsou označeny 

pomocí  pásů  různých  barev  (bílá,  žlutá, 
zelená, …). Dany jsou mistrovské stupně 
a karatekové, kteří zvládnou tyto zkouš-
ky,  získají  černý  pás.  Na  těchto  zkouš-
kách  jsme mohli  obdivovat  umění  hned 
čtyř uchazečů o první černý pás (1. Dan). 
Jejich kondici a umění  jim může kdekdo 
závidět.  Zkouška  na  1.  Dan  je  velmi  ná-
ročná, karatekové se na ni připravují ně-
kolik  let  a  ne  každý  se  na  tuto  zkoušku 
odváží. Naši čtyři stateční (Štěpán Řezní-
ček – Sokol Karate Tišnov, Jiří Sedlák, Vít 
Hudec a Krstivoje Stojanovič – Akademia 
eL  Vangelis)  tuto  zkoušku  úspěšně  zdo-
lali. Úspěšné složení zkoušky není dosa-
žením vrcholu jejich snažení, ale závazek, 
že se karate budou věnovat celý život, jak 
řekl zkušební komisař Petr Jůza. 
Všem  úspěšným  gratulujeme,  rodi-

čům  a  přátelům  děkujeme  za  podporu 

a  trenérům  děkujeme  za  trpělivost  při 
odstraňování nedostatků. 

Rybářské závody mládeže
Bohumil Kabeš

Tradiční  rybářské  závody  mládeže 
se v  letošním roce uskutečnily 2. června 
na  rybníku  v  Předklášteří.  Pořadate-
lem  těchto  závodů  je  Místní  organizace 
Moravského  rybářského  svazu  Tišnov. 
Ani  nepříznivé  počasí,  které  panova-
lo  celé  nedělní  dopoledne,  neodradilo 
25 mladých rybářů, kteří si přišli vyzkou-
šet  většinou  v  doprovodu  svých  rodičů 
nebo prarodičů své rybářské dovednosti. 
Závod byl náročný jak vzhledem k poča-
sí, tak i časově. V sedm hodin začal závod, 
který byl ukončen v jedenáct hodin. 

Výsledky závodu:
Martin Šrámek 6 ryb  celk. délka 158 cm
Libor Štulpa  3 ryby  146 cm
Martin Skoupý  3 ryby  120 cm
Luděk Králík  3 ryby  116 cm
Dominik Jež  2 ryby  86 cm
Václav Říha  2 ryby  80 cm

Soutěž  o  největší  úlovek  vyhrál  Libor 
Štulpa, který ulovil amura o délce 57 cm.
Malá statistika: 25 závodníků ulovilo cel-
kem  27 ks  ryb.  Bylo  uloveno  10  kaprů, 
4 amuři a 13 cejnů. 

Všichni    závodníci,  nejen  ti  nejlepší, 
byli odměněni hodnotnými cenami, které 
věnovali  tradiční  sponzoři  Byron  Group 
CZ  s.r.o.  Hradčany,  Gammarus  Fishing 
Tackle Hradčany, Místní organizace MRS 
Tišnov a Mikrop Čebín a.s.
Všem patří velký dík za ceny do soutě-

že a za propagaci rybářství mezi mládeží 
v našem regionu. Dík patří  také rozhod-
čím za hladký průběh závodů.
Závody  se  vydařily  a  už  se  těšíme 

na ročník příští – Petrův zdar !

Další  mladé  zájemce  o  rybářský  sport  zvu  do  rybářského 
kroužku,  který  zahájí  svoji  činnost  v měsíci  září  2013  opět 
na ZŠ Tišnov, náměstí 28. října.
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Atletice se v tišnově daří
Martin Sebera

Jarní  a  letní  období  vždy  patří  atle-
tickým  závodům.  Atletický  klub  Tišnov 
svým záběrem pojímá všechny kategorie, 
ve kterých lze závodit. Od dětských, přes 
oficiální ligové soutěže až k veteránům.

Čtyřboj
Pro místní atletický klub je nejvý-

znamnějším  závodem  čtyřboj  pro  děti 
od  3  do  15  let.  Termín  připadl  na  ne-
děli  16.  6.  2013.  Dlouhodobá  předpo-
věď  slibovala  na  neděli  16.  6.  pořádný 
pařák,  až  32  °C.  Naštěstí  se  počasí  roz-
houpávalo  pomalu  a  příjemných  24  °C 
uvítalo 130 závodníků ve věku 3–15  let. 
Pořádně  horko  však  bylo  na  samotné 
atletické  dráze  a  přilehlých  sektorech, 
a  to  zejména  z  atletického klání. Dětská 
zarputilost,  soustředění,  touha,  radost 
i  zklamání  k  těmto  závodům  patří,  stej-
ně jak tu více, tu méně motivovaní rodiče. 
Někteří  ve  snaze  povzbudit  své  ratoles-
ti  běželi  paralelně  se  závodníky  a  hlava 
nehlava  bourali  vše,  co  stálo  u  dráhy, 
včetně rozhodčích. Takové běsnění do at-
letiky  nepatří.  Vítězi  svých  kategorií  se 
stali:  Tobias  Jurášek,  Radka  Mašková, 
Adam Nečas, Eliška Konečná, Lukáš Pun-
čochář,  Anna  Kalincová,  Vojtěch  Zhoř, 
Markéta  Havlátová,  Filip  Zeman,  Jana 
Soldánová.  Kompletní  podrobné  vý-
sledky  včetně  fotogalerií  jsou  na  webu 
www.aktisnov.wz.cz.  Obrovský  dík  patří 
rozhodčím,  kteří  byli  připraveni  mnoho 
dnů dopředu, i těm, kteří se to dozvědě-
li  až na místě.  Své mistrovství prokázali 
efektním a efektivním přístupem ve svě-
řeném  sektoru.  Rychlé  vyhlášení  vý-
sledků  hned  po  doběhu  vytrvalostí  jen 
umocnilo  dobrý  dojem  z  průběhu  závo-
dů. Tyto  závody považuje Atletický klub 
Tišnov za svou výkladní skříň, a tak pořa-
datele těší pochvalné připomínky rodičů, 
ale  i  trenérů z ostatních atletických klu-
bů. Konec závodů byl poznamenán nepří-
jemnou  dohrou,  a  to  krádeží  zavazadel 
několika pořadatelů, kteří byli po vyčer-
pávajícím  čase  stráveném  ve  prospěch 
dětí a jejich rodičů odměněni tímto způ-
sobem. I tady je co zlepšovat do příštího 
ročníku. Pořadatelé děkují svým sponzo-
rům a partnerům: město Tišnov, Geode-
tická kancelář Souček a Vitar s.r.o. 

II. liga
Tišnovský dorost  a dospělí  opět  v  le-

tošní  sezóně  startují  za  vyškovský  klub 
AHA Vyškov, který před začátkem dekla-
roval  postupové  ambice  do  I.  ligy.  Hned 
první  dvě  kola  tomu  jasně  nasvědčují 

a  tišnovské  posily  hrají  důležitou  roli 
ve spanilé  jízdě do  I.  ligy. Lukáš Pavelka 
kraluje  překážkám  a  dominuje  v  tyči 
a  kouli,  Martin  Sebera  sbírá  důležité 
body za druhá a třetí místa, mladý Jakub 
Ondriska  zas  výkonnostně  roste  na  nej-
kratších  sprintech.  Ženy  mají  po  dvou 
kolech  stejný  bodový  zisk  s  Uherským 
Hradištěm.  Z  tišnovského  klubu  přispí-
vá k vyrovnané bitvě na středních tratích 
Veronika Patzelová.
Výsledky: 2. kolo 1. 6. 2013 Vyškov
Lukáš Pavelka: 1. 110 m př. 15,93 s; 4. tyč 
322 cm; 4. koule 11,65 m
Martin  Sebera:  1.  trojskok  11.94 m; 
2. 400 m př. 62,31 s; 3. 110 m př. 17,14 s
Jakub  Ondriska:  100 m  12,19 s;  200 m 
24,65 s – 2 osobní rekordy 
Výsledky: 1. kolo 18. 5. 2013 Uherské 
Hradiště
Lukáš Pavelka: 1. 110 m př. 16,38 s; 1. tyč 
321 cm; 1. koule 11,91 m
Martin  Sebera:  3.  110 m  př.  17,47 s; 
3. 400 m př. 62,60 s; 3. trojskok 12.17 m
Jakub  Ondriska:  7.  100 m  12,40 s; 
8. 200 m 25,41 s
Veronika  Patzelová:  6.  800 m  2:55,39; 
5. 400 m př. 84,08 s 

Nejlepším tréninkem je závod a v dět-
ských kategoriích to platí dvojnásob. Ono 
platí,  že  i  závod  je nejlepším  tréninkem. 
V okolí Tišnova mají nejmladší děti hned 
několik  možností  zkoušet  svou  výkon-
nost  v  atletických  vícebojích,  což  je  to 
pravé atletické koření.

Víceboj v Kuřimi
sprint  60 m,  skok  do  dálky,  míček 
a vytrvalost
Početná atletická družina vyjela změ-

řit  své  síly  do  Kuřimi.  A  byli  jaksepatří 
vidět. Na bednu vystoupali Anna Pacher, 
Roman  Budai,  Eliška  Konečná,  Magda 
Kundrátová,  Linda  Němcová,  Hana  Bu-
rešová,  Filip  Drhlík,  Markéta  Havlátová, 
Petr Havlát, Vojtěch Dušek,  Jan Kopečný 
a Dušan Pavelka. Zbývajících 15 dětí bo-
jovalo též srdnatě, na pódiovou oslavu to 
zatím nestačilo.  I  čtvrtá a  jinak nepopu-
lární místa ke sportu patří a je dobře, po-
kud  si  děti  zažijí  i  tyto  výsledky. Rodiče 
a trenéři pak mají v ruce o argument víc 
ke zvýšení tréninkové píle.

Víceboj v Moravských Knínicích
9. června – sprint 50 m, dálka, míček
Jednotné  dresy  s  logem  atletického 

klubu na trojboji v Moravských Knínicích 
dominovaly na stupních vítězů a byla  to 
pro  přítomné  tišnovské  trenéry  příjem-
ná  podívaná.  V  kategorii  5–6  let  Radka 
Mašková  a  Aneta  Seberová,  9–10  let 
Magdaléna  Kundrátová,  11–12  let  Mar-
kéta Havlátová  a Vojta Dušek, 13–15  let 
Jan Kopečný a Lukáš Kristek. Tradičním 
závodem  je  pak  knínické  kolečko,  které 
se  běží  společným  startem  s  handicapy 
podle věku a bez rozdílu pohlaví. V dlou-
hém  cca  300 m  sprintu  se  kontrolovaně 
valí hromady dětí do cíle. I zde byla první 
tři místa obsazena tišnovskými v pořadí: 
Kopečný, Kristek a Havlátová.
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Šerkovický pétanque 2013 
Miroslav Randuch

V  sobotu  8.  června  odpoledne  proběhl 
na hřišti v Šerkovicích 13. turnaj dvojic v pé-
tanque pod názvem Šerkovické koulení.
Již  tradičního  turnaje  se  zúčastnilo 

celkem  39  soutěžních  dvojic  –  28  párů 
v  kategorii  dospělých  a  11  párů  v  kate-
gorii dětí ze Šerkovic, Tišnova, Lomnice, 
Brna, Zastávky…. 
Čtyřkolovým  turnajem  prošly  bez  je-

diné  porážky  pouze  první  dvě  dvojice 
v kategorii dospělých, v kategorii dětí zů-
stala bez porážky pouze vítězná dvojice. 

Konečné celkové výsledky dospělých: 
1.  Jiří a Lucie Jagošovi (Brno)
2.  KELTI JDOU / Tomáš Olbort a Tomáš 
Staněk (Brno/Moravské Knínice)

3.  Jaroslav Hvižď – Jarmila Rylichová 
(Brno)

4.  Hana a Václav Vlčkovi (Brno)
5.  GENKI / Dáša Bučková – Zuzana Mol-

nárová (Tišnov)
6.  Táňa Kubíčková – Lukáš Herman 

(Šerkovice)

Kategorie dětí – konečné pořadí:
1.  FRAJEŘI / Josef Pacula – Patrik Štrubl 
(Brno)

2.  Katka Bahenská – Monika Vlachová 
(Šerkovice)

3.  Hanka Senohrábková – Vojta Tesař 
(Šerkovice)

4.  LUTOHO 000 – Honza, Lukáš a Tomáš 
Olbortovi (Brno)

5.  Květoš Tesař - Tomáš Doušek 
(Šerkovice)

6.  Zdeněk Smolík – Martin Vyskočil 
(Lomnice u T.)

K herní pohodě a přátelské atmosféře 
přispělo  i  příjemné  letní  počasí.  Po  celý 
turnaj bylo k dispozici občerstvení.
Po  oficiálním  ukončení  turnaje  mno-

zí  hráči  využili  možnosti  pokračovat 
v „koulení“ na hřišti a v další části areá-
lu se pobavili na taneční zábavě do pozd-
ních večerních hodin.

Medaile se symboly pétanque a drob-
né věcné ceny pro všechny soutěžící vě-
novala  obec  Šerkovice  a  další  sponzoři 
akce  (MONTENERGO  BRNO,  Montáže 
staveb  –  Květoslav  Tesař,  Dana  Zacpalo-
vá - smíšené zboží, Josef Strnad – výroba 
bramborových  lupínků,  STYLE  SPORT  – 
Renata Zámečníková). 

Příznivce tohoto sportu zveme na tur-
naj  dětí  spojený  s  turnajem  dospělých, 
který proběhne v září 2013.

300 tanečníků na soutěži Respect cup 2013
Barbora Krejčí, Crew of Dancers

18. května se na ZŠ nám. 28. října usku-
tečnila  taneční  soutěž  Respect  Cup  2013. 
Ve čtyřech věkových kategoriích 300 taneč-
níků soutěžilo v disco, parketové kompozici, 
show dance a street dance. Taneční poháro-
vou soutěž pořádala místní taneční skupina 
Crew of Dancers. V porotě jste mohli vidět 
tři  tanečníky  a  zároveň  trenéry  různých 
skupin  –  Carlose,  Nikču  a  Zdéňu.  Tišnov-
skou tanečnici a trenérku Nikču (Nicol Pro-
sovou) jsme se rozhodli vyzpovídat.

Jak se vám soutěž líbila?
Nevěděla jsem, co od toho zprvu čekat. Na-
konec jsem velice překvapená. Mile samo-
zřejmě. Je příjemné strávit odpoledne mezi 
lidmi,  které  spojuje  chuť  a  láska  k  tanci. 
Vždy si tyto dny užívám. A pokud se cítí, že 
mají co předvést – sem s tím.

Co vše jste měli za úkol hodnotit?
Všechno. Hodnotí se hudba, kostýmy, prá-
ce s prostorem, provedení a celkový dojem.

Co vás u hodnocení ovlivňuje?
Důležité je říct, že porotcování je jen názor 
skupinky lidí. Prohraje-li někdo, nezname-
ná to, že neumí tancovat, ale že jeho projev 
zrovna  nezaujal  lidi  svěřené  k  porotcová-
ní. Přiznám se, že mě nejvíc baví hodnotit 
street  dance,  ale  ostatní  styly  respektuju. 
Hodně  na  formaci  dělá  hudba,  podle mě, 
protože tomu dodává energii a sílu.

Stane se, že hodnotíte někoho pozitivně 
jen díky vzhledu či sympatiím?
Je  těžké  hodnotit  kamarády  či  známé,  to 
ano,  ovšem  snažím  se  být  spravedlivá,  co 
to  jen  jde. Není  to  vždy  lehké. Každopád-
ně plný  počet  bodů bych  za  vzhled nikdy 
nedala.

Je porotcování unavující?
Spíše  vysilující.  Ačkoli  se  to  nezdá,  sna-
žíte-li  se  všechny  a  všechno  pozorovat, 
po  chvíli  už  člověk  vypadá  znuděně.  Ale 
opak  je  pravdou.  Například  já,  čím  víc  se 

soustředím,  tím  kamenější  mám  pohled. 
Ale baví mě pozorovat práci jiných, obdivu-
ji každého, kdo se něčemu věnuje a nesedí 
jen doma.

Jste radši hodnotitel nebo soutěžící?
Těžko  říct,  ale  spíš  soutěžící. Baví mě  ten 
adrenalin a  ten pocit,  když  tančíte  forma-
ci a věříte v ni a v to, co děláte. Na druhou 
stranu, sednout si do poroty a sledovat  je 
velmi obohacující.

Dáváte nějaké rady?
Na  soutěži  ne,  pokud  si  sami  neřeknou. 
Když za mnou někdo přijde, ráda odpovím, 
jinak neradím. A tanečníkům, které trénuji, 
radím pořád. I když nejde o rady, ale o můj 
názor  na  jejich  taneční  projev.  Tancová-
ní je celé o názoru jednotlivce, nejsou tam 
striktní pravidla.

Poděkování za  slušné a  poctivé 
jednání jednoho z  řidičů autobusu 
ČsAd tišnov.
Nestalo  se  nic  světoborného,  ani  nijak 
zvlášť obdivuhodného, přesto za zmín-
ku to stojí.
Jeden z  řidičů na  lince, kterou cestoval 
můj syn z Brna do školy v Moravské Tře-
bové, našel jeho zapomenutý notebook, 
který si syn odložil nahoru na horní od-
kládací místo pro cestující. Jelikož jej při 
vystupování  neměl  na  očích  a  bavil  se 
s  kamarádem,  zapomněl  jej  v  autobu-
se a to, že jej nemá v ruce, zjistil, až šel 
chodbou po internátu. Zavolal na dispe-
čink, kde mu dispečer sdělil jméno řidi-
če na lince, kterou v ten den syn přijel. 
Pan  řidič  –  poctivý  nálezce,  notebook 
při kontrole autobusu na konečné našel. 
Ponechal si jej u sebe s myšlenkou, že se 
někdo určitě ozve. Jakmile mu syn zavo-
lal, pán mu sdělil, kde bydlí a kdy si pro 
nalezenou  tašku  může  přijít.  Hodnota 
notebooku je šestnáct tisíc a hodnota 
prací, školních cvičení a softwaru je mi-
nimálně stejná. Proto poctivému nálezci 
náležela odměna ve výši minimálně  tří 
tisíc korun, kterou ale s velkou samo-
zřejmostí odmítl. 
Poctivých  lidí  se  v  dnešním  světě  už 
mnoho nenajde, ale jeden se opět našel 
a mému synovi pomohl. Poctivý nálezce 
se  jmenuje  Jiří Hečko,  bytem v Morav-
ské Třebové.
S pozdravem Otáhal Ivo, Mutěnice
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Vzpomínáme

Dne 24. července vzpomeneme 9. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil a 1. 8. 2013 
by se dožil 75 let náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček, pradědeček, tchán pan 
MILOSLAV JELÍNEK. Za tichou vzpomín-
ku děkuje manželka a synové Miloslav 
a Pavel s rodinami.

Nikdy nezapomeneme na našeho drahého 
JAROSLAVA NEČASE. Dne 18. 7. uplyne 
čtvrtý smutný rok od jeho úmrtí a 25. 7. 
vzpomeneme jeho nedožitých 68 roků. 
S úctou a láskou vzpomínají Marta, Jitka, 
Aleš, Jan. Děkujeme všem, kdo vzpomínají 
s námi.

Dne  19.  července  uplyne  9  smutných  let, 
co  odešla  naše  milovaná  manželka,  ma-
minka, babička a sestra
paní IRENA BERKOVÁ.
S  úctou  a  láskou  vzpomínají manžel,  děti 
s rodinami a sestra Hana.

Dne 28. 6. uplynulo 5  let, kdy nás navždy 
opustil  náš  milovaný  manžel,  tatínek  a  
dědeček
pan VINCENT GREGUŠ.
Stále  vzpomíná  manželka  a  děti 
s rodinami.

Dne 17. července uplyne třetí smutný rok,
co nás navždy opustil náš milovaný syn 
a bratr
pan JIŘÍ HÁLA.
S bolestí v srdci vzpomínají
rodiče a bratr Petr s rodinou.

Dne 16. června jsme vzpomněli 14. výročí
úmrtí našeho drahého syna, bratra, strýce, 
tatínka a dědečka
pana FRANTIŠKA PADALÍKA.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Děkují rodiče, děti, vnoučata a ses-
tra s rodinou.

Dne 6. července se dožívá
paní JIŘINA CHARVÁTOVÁ 
významného životního jubilea – 90 let. Do dal-
ších let přejeme mnoho zdraví, štěstí, pohody 
a spokojenosti. To vše jí přejí z celého srdce děti 
a vnoučata s rodinami a pravnoučata.

Dne 22. 6. 2013 uplynulo 5 let, kdy nás
navždy opustila naše manželka, maminka 
a babička
paní BRIGITA ROZBOŘILOVÁ. 
Za tichou vzpomínku děkují manžel a děti 
s rodinami.

Dne 17. 7. 2013 vzpomeneme 3. smutné 
výročí, co nás navždy opustila manželka, 
maminka a babička 
paní JANA ZAHRADNÍKOVÁ.
Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Dne 5. 7. 2013 by se dožil pan JAN HLÁVKA 100 let. A dne 8. 8. vzpomeneme výro-
čí úmrtí paní ŠTĚPÁNKY HLÁVKOVÉ z Předklášteří. Kdo jste je znali, vzpomeňte 
s námi. Dcera a syn s rodinami.



Vzpomínáme

INZERCE

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

 ° Pro prodejnu potravin přijmeme 
prodavačku na občasnou výpomoc. 
Vhodné i pro důchodce. 
Tel.: 603 322 502

 ° Prodám byt 1+1, I. kategorie v OSV, 
balkon, cihlový dům, po revitalizaci, 
přízemí, v Tišnově. Tel.: 724 795 431

 ° Máte nevyužitou místnost? 
Živnostník hledá kancelář v Tišno-
vě. Požadavky: světlo, teplo, přípojka 
na internet. Nájem do 1000,–/měs. 
Bez RK. Tel: 734 637 147

 ° Pronajmu prostory vhodné jako 
kancelář, 2 x WC, kuchyňka. Sál 
60 m2 + místnost 40 m2. 
Bližší info : 724 358 845

 ° Koupím výstroj německé armády 
(II. válka), např. přilby, uniformy, 
bodáky atd. Tel.: 723 539 270

 ° Kavárna v muzeu 
Otevřeno:  
pondělí – pátek 12.30 – 20.00 hod. 
sobota 10.00 – 20.00 hod.  
neděle 10.00 – 18.00 hod. 
Kavárna v muzeu připravila pro horké 
dny vychlazenou letní nabídku mícha-
ných coctailů, těšit se můžete i na bo-
růvkový ležák. Nově je pro naše hosty 
připraveno i příjemné posezení na let-
ní zahrádce kavárny. Těšíme se na vaši 
návštěvu!

 ° Nabízíme pracovní místo vhodné  
např. pro kadeřnictví, pedikúru, mani-
kúru. Tišnov, Brněnská 3. 
Tel.: 775 616 305

 ° Prodám garáž na Trnci. 
Tel.: 739 237 689

 ° Pronajmu byt 1+1 v Tišnově  
na ulici Brněnská. Tel.: 777 007 616

Dne 14. 7. 2013 uplyne 6 let od úmrtí našeho milovaného pana MARTINA GAŽIHO.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S bolestí a láskou vzpomíná syn Martínek 
a celá rodina.
Tak mladý jsi odešel, ani jsi nestačil říci sbohem. Jen krásné vzpomínky na tebe zůstaly. Bolest v srdci 
a tvůj syn, který by ti rád řekl tatínku, tady jsem, ale krutá rána zasáhla a ty jsi náhle odešel. Bůh a Ježíš 
Kristus jsou stále s tebou, přijde den, kdy se všichni šťastně sejdeme.

Dne 12. července uplyne 5 roků od chvíle, kdy nás navždy opustila
paní MARIE KRÁLÍKOVÁ a dne 20. července uplyne 8 let, kdy nás opustil 
pan VLADIMÍR KRÁLÍK z Březiny. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Dcera Marie s rodinou.

Bolestným pro nás navždy zůstane 10. červenec, kdy nás před 10 lety navždy
opustily naše děti LEONA a MARTIN. Stále na Vás vzpomínáme a nezapomeneme. 
Kdo jste je znali, vzpomeňte prosím s námi. Rodina Střelecká a Douškova.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, kamarádům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit 
s panem JANEM STŘELKOU. Manželka s celou rodinou.
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