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Vážení spoluob-
čané, měsíc čer-
ven se přehoupl 
do své druhé po-
loviny, jahodová 
sezona je za námi 
a tepla v uplynu-
lých dnech sužova-
la zřejmě každého 
občana. Jak rádi 
bychom se byli 

ochladili a nabrali síly na tišnovském kou-
pališti, leč to je stále zavřené a ruch sta-
vebních firem nedává naději na konec 
stavebních úprav. Kolemjdoucí pozorovatel 
nabývá pocitu, že letošní sezona koupání je 
mimo reálný dosah možností města. 

Když v roce 2011 prováděl kontrolní 
výbor zastupitelstva města Tišnova kont-
rolu připravenosti koupaliště pro zahájení 
letní sezony, bylo konstatováno, že tech-
nologie koupaliště je v havarijním stavu, 
množí se úniky vody z bazénu a každoroč-
ní náklady na úpravu jeho vnitřních ploch 
dosahují statisíců korun. 

Příprava probíhající rekonstrukce kou-
paliště započala v roce 2012 zpracováním 
architektonické studie na revitalizaci celé-
ho areálu Ing. arch. Peckou. Z této poměr-
ně rozsáhlé studie byly vyčleněny práce 
„nezbytné“ k zachování provozu koupa-
liště, tj. oprava výpusti, kde docházelo 
k mohutnému úniku vody, rekonstrukce 

vlastního bazénu a jeho následná lamina-
ce a částečná výměna trubních rozvodů 
v části podél bazénu. 

Vzhledem k tomu, že nebyl v tom-
to okamžiku proveden řádný průzkum, 
bylo navržené řešení rekonstrukce bazé-
nu drobnými místními opravami stávají-
cí plochy a navazující laminací nereálné. 
Konstrukce dna bazénu totiž vykazovala 
vysoké narušení a nebylo možné provést 
jen navržené otrýskání a drobné vyspráv-
ky. Bylo nutné konstrukčně vyřešit kom-
plexní sanaci dna. Současně bylo zjištěno, 
že stav potrubních rozvodů je skutečně 
v celém rozsahu havarijní a je nutné tuto 
situaci řešit kompletní výměnou rozvodů 
v celém areálu.

V roce 2013 se před zahájením provo-
zu realizovala oprava výpusti i broušení 
a oprava betonových ochozů. Na podzim 
došlo k odbourání přelivových hran a od-
tokových žlabů, které byly zhotoveny nově, 
současně byl proveden nový rozvod na-
pouštěcí vody.

Na podzim 2013 započaly práce na re-
alizační dokumentaci II. etapy, která měla 
vyřešit skutečnosti zjištěné v rámci staveb-
ních prací na I. etapě, tj. způsob sanace ba-
zénové vany odfrézováním celé betonové 
vrstvy v tloušťce cca tří centimetrů, kom-
pletní rekonstrukce rozvodů vody a kana-
lizace, úpravy ochozů podél bazénu včetně 
nových brodítek a venkovních sprch.

Přesun sanace vany do II. etapy, která 
předcházela vlastní laminaci z I. etapy, za-
příčinil vzájemnou propojenost obou etap 
s různými dodavateli a zvýšené nároky 
na vzájemnou koordinaci prací.

Zahájení výběrového řízení na doda-
vatele II. etapy bylo naplánováno na le-
den 2014. Teprve až nová rada dne 
12. 2. 2014 schválila zadávací podmínky 
soutěže a mohl být zahájen výběr doda-
vatele. Výběrové řízení má zákonem sta-
novené lhůty, které nelze krátit. Smlouva 
o dílo s vybraným uchazečem byla uza-
vřena 7. 4. 2014 s termínem dokončení 
do 90 dnů od podpisu smlouvy. Z daného 
tedy vyplývá, že termínem dokončení by 
měl být 7. červenec letošního roku. Poté by 
mělo následovat asi desetidenní napouště-
ní bazénu včetně nezbytných kontrol kva-
lity vody. 

V okamžiku, kdy Vám tento článek píši, 
je stavěn ochranný plot, dokončuje se la-
minace dna a finální podobu již mají boky 
bazénu. Pevně tedy věřím, že se nám kou-
paliště podaří otevřít k 1. červenci a se-
zona koupání se tak bude moci úspěšně 
rozběhnout. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám krás-
ný zbytek června a doufám, že se s Vámi 
setkám v prvních červencových dnech 
na nově zrekonstruovaném koupališti.

Tomáš Komprs, starosta

Úvodní slovo

Vážení spoluob-
čané, v dnešním 
úvodním slově 
bych Vás ráda in-
formovala o změ-
nách, které jsme 
v posledních mě-
sících intenzivně 
připravovali v ob-
lasti kultury.

V květnovém 
čísle jsem Vám přiblížila cestu, kterou 
chceme zefektivnit pořádání, řízení i plá-
nování kulturního dění v našem měs-
tě. Byla zpracována analýza a koncepce 
„Restrukturalizace kultury v Tišnově“, se 
kterou se můžete podrobněji seznámit 
v materiálech z jednání zastupitelstva 
č. 4/2014. K ní se úzce váže Metodika 
harmonogramu činností, na jejímž zá-
kladě bude tento náš záměr realizován. 
Pro lepší ilustraci bych si dovolila před-
stavit některé z našich stěžejních cílů. Pá-
teří všeho, co má s kulturou co do činění, 
jsme logicky zvolili příspěvkovou organi-
zaci města Tišnova, a to Městské kulturní 
středisko (MěKS). V něm centralizujeme 

kulturu tak, aby nedocházelo ke tříštění 
kompetencí, aby byla odstraněna dvojko-
lejnost řízení a bylo zprůhledněno finan-
cování kulturních akcí. Chceme vytvořit 
kulturní instituci plně zajišťující zázemí 
pro kulturní a společenské dění nejen 
pro Tišnov, ale pro celý region. 

Rada města na svém zasedání dne 
12. 6. 2014 rozhodla o zrušení Odboru 
kultury a školství k 1. 7. 2014. Komise 
kulturní a školská a Redakční rada Tiš-
novských novin budou samozřejmě na-
dále, jako orgány Rady města Tišnova, 
plnit svoji funkci.

Jednotlivé součásti Odboru kultu-
ry a školství budou postupně začle-
něny pod MěKS. Od 1. 7. 2014 to bude 
Tišnovská televize a Tišnovské novi-
ny, včetně jejich pracovníků. Školství 
bude mít ve své kompetenci pracovni-
ce agendy školství začleněná do finanč-
ního odboru (dosud pracovnice Odboru 
kultury a školství). V další fázi bude pod 
MěKS začleněna také Městská knihovna 
Tišnov a Turistické informační centrum. 
Je samozřejmostí, že nedílnou součás-
tí změn bude i navýšení provozních 

příspěvků MěKS a dodatek ke zřizova-
cí listině. Správný směr našich kroků  
dokládá i to, že právě při převodu fi-
nančního příspěvku na kulturu se nám 
podařilo najít a uspořit pro tento rok 
částku téměř 1 milion korun. 

Nepříjemnou zkušeností je odmítnutí 
nabídky (přes dřívější přislíbení účasti) 
společného projednávání této problema-
tiky na pracovní schůzce zastupitelstva, 
která se měla uskutečnit 11. 6. 2014. 
Domníváme se, že takto důležitá proble-
matika by měla být konzultována napříč 
politickým spektrem, a je nám líto, že 
několik zastupitelů vedených J. Schnei- 
derem pokračuje ve své destruktivní po-
litice. Za lacinými výmluvami se skrývá 
jedině nevůle dosáhnout širšího kon-
senzu, který by prospěl našemu městu 
jako celku.

Nakonec bych si dovolila po tak vyčer-
pávajícím komentáři zcela jednoduchý 
a pozitivní závěr: kultura v Tišnově je bo-
hatá, různorodá a především – žije. Žije 
pro všechny, kteří chtějí a najdou si to, co 
je jim blízké. Věřím, že i Vám se to daří.

PaedDr. Petra Kappelová, radní
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Představování úřadu – Odbor sociálních věcí
Vážení čtenáři, do každého čísla Tišnov-
ských novin se snažíme vybrat konkrétní 
odbor podle nějakého klíče.  V tomto čísle 
padla volba na Odbor sociálních věcí, a to 
zejména proto, že v měsíci červnu, kdy 
jsme chystali aktuální číslo, bylo hned ně-
kolik významných mezinárodních dnů, 
jejichž zaměření je tematicky spojené 
s agendou zmíněného odboru:
•	 1. června – Mezinárodní den dětí
•	 15. června – Světový den proti násilí 

na seniorech
•	 26. června – Světový den boje proti 

drogám

Zajímavostí tohoto odboru je, že v sou-
časnosti v jeho čele stojí jediný muž z ce-
lého týmu.
Kontakt na vedoucího Mgr. Michala Kud-
láčka, DiS., je telefon 549 439 721 či e-mail 
michal.kudlacek@tisnov.cz.
Referentky Odboru sociálních věcí mají 
na starosti agendu samosprávy města 
i státní správy.

V samostatné působnosti odbor 
jako celek:

•	 Vytváří analýzy, koncepční a metodic-
ké materiály v oblasti sociální práce 
pro potřeby města, spolupracuje 
i s externími subjekty na komunitním 
plánování sociálních služeb.

•	 Na území města koordinuje opatře-
ní a projekty v oblasti prorodinné 
politiky.

•	 Spolupracuje s poskytovateli sociál-
ních, zdravotních a jiných služeb při 
řešení nepříznivých životních situací 
občanů města.

•	 Spolupracuje s Centrem sociálních 
služeb Tišnov (příspěvková organiza-
ce města) při řešení nepříznivých si-
tuací klientů a plní vybrané úkoly jako 
zástupce zřizovatele této organizace.

•	 Provádí sociální šetření a podává 
zprávy na základě vyžádání orgánů 

města, soudů aj.
•	 Vykonává funkci tajemníka Komi-

se prevence kriminality Rady města 
Tišnova, tajemníka Výboru pro ko-
munitní plánování sociálních služeb 
Zastupitelstva města Tišnova.
A další…

V přenesené působnosti:
Vykonává státní správu v rozsahu přene-
sené působnosti obecního úřadu a obec-
ního úřadu obce s rozšířenou působností:
•	 podle zákona o sociálněprávní ochra-

ně dětí.
•	 koordinace poskytování sociálních 

služeb a poskytování odborného so-
ciálního poradenství osobám ohrože-
ným sociálním vyloučením dle zákona 
o sociálních službách (agenda sociál-
ního kurátora). 

•	 agendu sociální práce dle zákona o so-
ciálních službách a dle zákona o po-
moci v hmotné nouzi (agenda sociální 
práce v přenesené působnosti).

•	 zajišťuje výměnu a vydávání parko-
vacích průkazů typu O7 zdravotně 
postiženým osobám, kterým byl při-
znán příspěvek na mobilitu či zvláštní 
pomůcku (dříve mimořádné výhody 
II. a III. stupně) na základě zákona 
o provozu na pozemních komunika-
cích (zákon o silničním provozu).

•	 agendu uzavírání smluv o poskytování 
sociálních služeb dle zákona o soci-
álních službách u osob, které nejsou 
schopny činit právní úkony a nema-
jí zákonného zástupce, tj. u občanů 
umístěných v pobytovém zařízení 
se sídlem ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností či u občanů 
s trvalým pobytem v rámci správního 
obvodu v případě ambulantních a te-
rénních sociálních služeb. 

•	 plní úkoly veřejného opatrovníka 
v případech občanů se soudem naří-
zenou změnou v oblasti způsobilosti 
k právním úkonům svéprávnosti.

•	 vede řízení dle zákona o organizaci 
a provádění sociálního zabezpečení, 
o ustanovení zvláštního příjemce dáv-
ky důchodového pojištění.

Vykonává státní správu v rozsahu obecní-
ho úřadu obce s rozšířenou působností:
•	 podle zákona při vydávání doporučení 

k uzavírání smluv o nájmu bytu zvlášt-
ního určení a bytu v domě zvláštního 
určení či v bytě zvláštního určení, kte-
rý byl zřízen se státní účastí.

•	 podle zákona o návykových látkách 
(výdej tiskopisů a žádanek s modrým 
pruhem a vedení příslušné evidence 
o těchto dokladech).

•	 podle zákona o právech příslušníků 
národnostních menšin plní úkoly na-
pomáhající výkonu práv příslušníků 
romské komunity a integraci přísluš-
níků romské komunity do společnosti.

•	 je-li úřad ustanoven soudem opatrov-
níkem např. podle zákona o azylu.

Kontakty:
Sociální	 práce	 v	 přenesené	 působ-
nosti,	sociální	kurátor
Mgr. Eliška Kölblová, 549 439 763, 
eliska.kolblova@tisnov.cz
Milada Pelíšková, DiS., 549 439 764, 
milada.peliskova@tisnov.cz

Sociálněprávní	ochrana	dětí
Eva Janásová, 549 439 745, 
eva.janasova@tisnov.cz
Bc. Lenka Šprochová, 549 439 745, 
lenka.sprochova@tisnov.cz
Petra Zemanová, DiS., 549 439 744, 
petra.zemanova@tisnov.cz
Lenka Motyčková, DiS., 549 539 746, 
lenka.motyckova@tisnov.cz

Kurátor	pro	mládež
Bc. Radka Wágnerová, DiS., 549 439 747, 
radka.wagnerova@tisnov.cz

Dotace na investiční akce města
Eva Jelínková, Odbor správy majetku a investic

Koncem loňského roku podalo město 
osm žádostí o finanční podporu ze Stát-
ního fondu životního prostředí ČR na re-
vitalizaci veřejných budov, modernizaci 
odpadového hospodářství, dětské hřiště 
a sanaci skalní stěny pod Květnicí.

V měsíci dubnu a květnu byly přizná-
ny čtyři dotace, ostatní žádosti budou 

projednány při následujícím zasedání 
rady fondu.

Podpořeny byly projekty „Revitalizace 
Domu dětí a mládeže“ s celkovými nákla-
dy 3,6 mil. Kč, z toho dotace činí 1,2 mil. Kč, 
„Výstavba kompostárny“ s celkovými ná-
klady 9,8 mil. Kč, z toho dotace 8,8 mil. Kč, 
„Modernizace sběrného dvora“ s celkovými 

náklady 29,6 mil. Kč, z toho dotace 20,6 mil. 
Kč, a „Dětské hřiště přírodního stylu při MŠ 
Horova“ s celkovými náklady 1,3 mil. Kč, 
z toho dotace 1,2 mil. Kč.

Celkově tak dosud přiznaná finanč-
ní podpora na letošní rok dosahuje 32 
mil. Kč a tvoří průměrně 72 % celkových 
nákladů.
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Tišnovské noviny 
se stěhují

Vážení čtenáři, sídlo Tišnovských 
novin bude s platností od 1. čer-
vence 2014 přestěhováno z budovy 
Městského úřadu v Tišnově v ulici 
Radniční 14 do prostor Městského 
kulturního střediska.
Kancelář redakce Tišnovských no-
vin tedy nově naleznete v ulici Mlýn-
ská 152. Více informací k této změně 
či k novým úředním hodinám do-
stanete na emailu noviny@tisnov.cz 
nebo telefonu 777 706 714. Omlou-
váme se za komplikace a děkujeme 
za pochopení.

V třídění odpadu jsou Tišnované stále aktivní
Václav Drhlík, oddělení komunálních služeb

Tišnované už několik let zodpověd-
ně třídí elektroodpad. Nyní můžeme 
přesně vyčíslit, kolik elektrické ener-
gie, ropy, uhlí, primárních surovin či 
vody jsme díky recyklaci ušetřili život-
nímu prostředí. Víme také, o kolik jsme 
snížili produkci skleníkových plynů 
nebo nebezpečného odpadu. Informa-
ce vycházejí ze studií neziskové spo-
lečnosti ASEKOL, která pro nás spolu 
se společnostmi Elektrowin a Ekolamp 
zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných 
elektrozařízení. 

Studie LCA posuzuje systém zpětné-
ho odběru CRT televizorů, počítačových 
monitorů a drobného elektrozařízení. 
Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpraco-
vání až do okamžiku finální recyklace 
jednotlivých frakcí vyřazených spotře-
bičů do nového produktu. Pro každou 
frakci byly vyčísleny dopady na životní 

prostředí. Výsledky studie jsou prezen-
továny jako spotřeba energie, surovin, 
emise do ovzduší, vody a produkce od-
padu. Konečná bilance vyzněla pro zpět-
ný odběr elektrozařízení jednoznačně 
pozitivně, a to ve všech aspektech.

Výsledek studie jednoznačně pro-
kázal, že zpětný odběr elektrozařízení, 
i těch nejmenších, má nezanedbatelný 
pozitivní dopad na životní prostředí. 
Zpětný odběr a recyklace např. stovky 
mobilních telefonů uspoří tolik ener-
gie, kolik spotřebuje moderní úsporná 
lednice za více než 4,3 roku provozu. 
Díky recyklaci jednoho notebooku do-
jde ke snížení spotřeby ropy, na kterou 
osobní automobil ujede téměř 100 ki-
lometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů 
pitné vody. Stejné množství je napří-
klad spotřebováno při 30 cyklech myč-
ky nádobí. 

Z Certifikátu Environmentálního vy-
účtování společnosti ASEKOL vyplý-
vá, že občané Tišnova v loňském roce 
vytřídili 865 televizí, 354 monitorů 
a 8 923 kg drobných spotřebičů. Tím 
jsme uspořili 401,12 MWh elektřiny, 
18 950,35 litru ropy, 1 781,09 m3 vody 
a 16,16 tuny primárních surovin. Navíc 
jsme snížili emise skleníkových plynů 
o 89,26 tuny CO2 ekv. a produkci nebez-
pečných odpadů o 352,12 tuny.

Když si uvědomíme, že například 
osobní automobil vyprodukuje za rok 
provozu dvě tuny skleníkových plynů 
a jedna čtyřčlenná domácnost průměr-
ně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické 
energie, jsou to impozantní čísla. Proto 
si všichni, kteří zodpovědně třídí a při-
spívají tak k ochraně životního prostře-
dí, zaslouží obrovský dík.

Personální změna 
v zastupitelstvu

Dne 15. května podal svoji rezig-
naci zastupitel města Tišnov Lukáš 
Válka (za stranu TOP 09), a to ze zdra-
votních důvodů. Na uvolněný mandát 
zastupitele.

Války nastupuje 1. náhradnice z kan-
didátky téže politické strany, v tom-
to případě Mgr. Monika Chlupová 
Fruhwirtová. 
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Tišnov úspěšný v žádostech o dotace na sběrný dvůr
Radovan Klusák, zastupitel

Vážení čtenáři, možná jste již zazname-
nali informaci o schválení žádostí o dotace, 
které byly za město Tišnov podány v lis-
topadu loňského roku. Část těchto žádostí 
byla podána opět na zateplení veřejných bu-
dov v majetku města a část na rekonstruk-
ci i další využití stávajícího sběrného dvora. 
Protože agenda odpadového hospodářství 
patřila do mých kompetencí, dovolím si tyto 
žádosti okomentovat a přiblížit všem uživa-
telům sběrného dvora tuto problematiku. 
Když bych se vrátil na úplný začátek, musel 
bych zmínit to základní, na čem se tehdejší 
vedení města shodlo. Byla to výpověď dlou-
holetých smluv mezi městem Tišnovem 
a společnostmi SITA a SKANSKA. Než do-
šlo k tomuto kroku, bylo nejdříve provede-
no porovnání nákladů na likvidaci odpadů 
v našem městě s náklady obcí, které si tyto 
služby zajišťovaly samy. Ona neviditelná 
ruka trhu, jak jsme byli přesvědčeni, měla 
i v tomto případě, obrazně řečeno, až příliš 
dlouhé prsty. Společnost SITA CZ se později 
stala jednou z firem, které Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže potrestal za kartelové 
dohody stomilionovou pokutou. Již během 
prvního roku se ukázalo, že naše rozhod-
nutí vypovědět dlouholeté smlouvy bylo 
správné. Značná finanční úspora zajistila za-
chování stejné ceny za svoz odpadu, kterou 
každý z nás platí. Díky tomuto rozhodnutí 
může dnes město zaměstnávat i větší počet 
lidí vedených na úřadu práce. Bohužel sběr-
ný dvůr zůstal na úrovni 80. let. Naše snaha 

zlepšit nevyhovující stav sběrného dvora 
vedla k podání dvou žádostí o dotaci. První 
žádost je zaměřena na zlepšení technické-
ho stavu dvora a výstavbu nové haly. V rám-
ci rekonstrukce má dojít k odkanalizování 
celého prostoru a k položení asfaltu na po-
jezdných a manipulačních plochách. Ve stře-
du dvora by měla vyrůst nová hala sloužící 
ke skladování nejen odpadů a techniky, ale 
v budoucnu i k umístění technologie na do-
třídění odpadů. Tříděný odpad se stal cen-
nou surovinou, a čím čistší je, tím více peněz 
z prodeje můžeme získat. Jistě jste v mé-
diích zaslechli, že města čeká velká změna 
v oblasti odpadů. Povinně se bude třídit bio-
odpad a kovy. Tedy další komodity. S biood-
padem v našem městě již nějaké zkušenosti 
máme a to, co se nyní sváží z popelnic 
na biodpad (včetně trávy a listí z veřejných 
ploch), končí v blanenské kompostárně, 
kde se za uložení pochopitelně platí. Proto 
byla podána druhá žádost na vybudování 
kompostárny v rámci sběrného dvora. Svou 
kapacitou by měla pokrýt potřeby měs-
ta právě na likvidaci trávy, listí a drobných 
větví z veřejné zeleně. Technologii k pro-
vozu kompostárny jsme již získali v před-
chozím dotačním titulu. Oba tyto projekty 
mají za cíl nejen zlepšení vlastního třídění, 
ale také fixaci ceny pro občany a zlepšení 
komfortu sběrného dvora pro jeho uživa-
tele, tedy opět pro nás obyvatele Tišnova. 
Schválené projekty počítají s dotací 90 % 
z uznatelných nákladů. Nyní však záleží 

na staronovém vedení, zda bude schopno 
ve lhůtě tří měsíců nechat dopracovat po-
třebnou stavební dokumentaci a projek-
ty jako veřejnou zakázku vysoutěžit. V tuto 
chvíli mám však obavy, že na odboru správy 
majetku a investic neprobíhá dostatečná ko-
munikace s poskytovateli dotací, což může 
být klíčové. Moje obavy mají bohužel reálný 
základ, vždyť na akci regenerace zeleně, jež 
byla zahájena v březnu letošního roku v cel-
kové hodnotě cca 10 milionů korun, z nichž 
dotace z Operačního programu životního 
prostředí má tvořit 8 milionů, nemá město 
doposud podepsanou smlouvu o poskyt-
nutí finanční podpory s poskytovatelem 
dotace. Na dubnovém zasedání zastupitel-
stva města jsem požádal o vysvětlení. Od-
pověď v duchu, že na fondu toho mají moc, 
jsem chtěl doložit písemnou komunikací 
s fondem, což mi bylo přislíbeno. Bohužel 
v květnu jsem obdržel informaci, že komu-
nikace mi nemůže být poskytnuta, protože 
jako nedůležitá byla smazána. Tomu říkám 
odpovědný přístup! Ono se dá jen stěží do-
ložit něco, jak jsem si ověřil, co neexistu-
je. Písemné stanovisko, o které jsem v této 
věci požádal pana starostu, také stále jen 
očekávám. Snad bude k projektům sběrné-
ho dvora přistoupeno s větší zodpovědností 
a zmíněné projekty budou uvedeny v život. 
Trnitou cestou všech schvalovacích proce-
sů si již prošly, nenechme si tuto jedinečnou 
šanci protéci mezi prsty.

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

Žádáme o pomoc při hledání podkla-
dů pro návrh a tvorbu symbolů pro míst-
ní část Hájek-Hajánky. Při projednávání 
zápisu do kroniky pro místní část Hájek-
-Hajánky vznikla myšlenka, že i naše míst-
ní 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 obča-
ny okolních obcí, kdo by měl jakoukoliv 

informaci 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.

Rozloučení s Odborem kultury a školství
Marie Ježková, poslední vedoucí Odboru kultury a školství MěÚ Tišnov (od 16. 9. 2013 do 21. 3. 2014) 

Vzhledem ke skutečnosti, že Rada 
města Tišnova dne 12. června 2014 roz-
hodla o zrušení Odboru kultury a školství 

Městského úřadu Tišnov, chci poděkovat 
všem svým bývalým kolegyním a kole-
gům z tohoto odboru za naši plodnou, 

byť krátkou spolupráci. Všem přeji, ať se 
jim daří i na jejich nových pracovištích 
a pozicích. 

Názory občanů

Místní části
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Městské kulturní středisko Tišnov

vyhlašuje  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici

DRamaTuRg – PRODuKčNÍ – EDiTOR TN a TTV

Náplň práce:
•	 Dramaturgie, produkce a koordinace kulturních akcí.
•	 Zajišťování průběhu konané kulturní akce (publicita, hono-

ráře, vstupné, občerstvení, ubytování umělců, pořadatelská 
služba atd.). 

•	 Spolupráce s kulturními, společenskými a sportovními 
organizacemi ve městě, společná tvorba Kalendáře akcí 
(aktuální i roční plán), příprava textů Kalendáře akcí pro 
všechna městská média.

•	 Zajišťuje agendy Tišnovských novin a Tišnovské televize: 
zodpovědnost za provoz, tvorbu, výrobu TN a TTV. 

•	 Redakční práce TN – aktivní vyhledávání témat, publicis-
tická a reportérská činnost, příprava článků a podkladů, 
příjem textů.

•	 Spolupráce se zpracovatelem grafiky a tisku TN.
•	 Spolupráce s redakční a mediální radou TN a TTV.
•	 Aktivní vyhledávání inzerentů pro TN a TTV.
•	 Příprava námětů pro TTV, spolupráce na jejich zpracování. 
•	 Dohled nad přípravou dramaturgického plánu vysílání TTV.
Požadavky:
•	 min. vyšší odborné vzdělání 
•	 výborné komunikační a organizační schopnosti
•	 zájem o kulturu
•	 samostatnost
•	 kreativita
•	 komunikativnost 
•	 základní přehled o obchodním styku
•	 Aj, Nj

•	 ŘP – skup. B
•	 nadprůměrná uživatelská znalost PC (znalost Word, Excel, 

PowerPoint, i-net, sociální sítě, práce s databázemi atd. 
na velmi dobré úrovni)

•	 časová flexibilita podmínkou 
•	 předchozí zkušenosti z produkční práce a práce v médiích 

výhodou
Nabízíme:
•	 práci na plný úvazek 
•	 platové podmínky dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 

v platném znění, 9. platová tř.
•	 nástup ihned nebo dohodou
Náležitosti přihlášky:
•	 strukturovaný životopis
•	 motivační dopis
•	 písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro 

účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů v platném znění.

 
Informace o uvedené pozici poskytuje Martina Pavlíčková, 
ekonom@kulturatisnov.cz, 549 410 082.
Přihlášky podávejte nejpozději do	11.	7.	2014, poštou na ad-
resu MěKS, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov, nebo e-mailem 
ekonom@kulturatisnov.cz.
Vyhlašovatel	si	vyhrazuje	právo	zrušit	 toto	výběrové	ří-
zení	kdykoliv	v	jeho	průběhu.

Do Železného se po 60 letech vrátilo divadlo
Martina Pavlíčková, Aneta Nejezová, foto Radmila Pavlíčková

Kdo se někdy prošel po Železném a jeho 
nejbližším okolí, možná si všiml, že v lese, 
kousek nad posledními domy a u jedné z cest 
vedoucích na Stanoviska, stojí malý opuště-
ný areál. Z toho místa dýchá zvláštní kouzlo, 
a kdo má alespoň trochu představivosti, jis-
tě mu při pohledu na dvě vyvýšená pódia do-
jde, že tam nejsou jen tak pro nic za nic.

A také že ne. Když byly naše babičky 
ještě o něco mladší než my, chodily tam 
na divadelní představení i na hudební zá-
bavy. Lesní divadlo bylo centrem železen-
ského dění. Bohužel na celých šest desítek 
let tamní ruch ustanul a od té doby je mezi 
místními známé pořekadlo, že když něco 
špatně skončilo, dopadlo to jako divadlo 
v Železném. 

S rozšířením volnočasových aktivit pad-
la i myšlenka divadlo Železnému vrátit. 
Na konci června tak lesní divadlo zaplnilo 
více než dvě stě lidí, kteří přišli zhlédnout 

představení Lucerna. Tu i jiné hry tam kdy-
si hrával místní ochotnický spolek. Ochot-
níci ve vsi ale už dávno vymřeli, a tak 
divákům hrál divadelní spolek HerKA ze 
Šlapanic. 

Nicméně dobrá zpráva pro případné zá-
jemce je, že některé jedince představení 
a hlavně samotná myšlenka obnovení tra-
dice tak nadchly, že se v Železném začína-
jí seskupovat první ochotníci. Nechcete se 
přidat i Vy?

Městské kulturní středisko
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ZŠ Smíškova

milé překvapení pro rodiče
Romana Konečná

Ráda bych se s Vámi podělila o svůj 
názor na projekt Poznej region MAS Brá-
na Vysočiny, místo, kde žiji.

V půlce dubna se můj syn (Adam Ko-
nečný, žák 7. C) zúčastnil projektové vý-
uky. Byl ve skupině, která navštívila obec 
Braníškov. Úkolem dětí bylo seznáme-
ní se s vesnicí, zjišťování informací, zají-
mavostí, turistických míst v její blízkosti, 
fotodokumentace.  

Začátkem května přišel syn domů s in-
formací, že se stal jedním z těch, kteří 
budou hovořit o dané obci v tišnovském 
kině na slavnostním zakončení, kde žáci 
ze ZŠ nám. 28. října představí své přidě-
lené obce. Předal mi pozvánku pro rodiče 
a hned ho zajímalo, zda se přijdu podívat.

Rádi jsme se této akce zúčastni-
li a opravdu jsme byli překvapeni, jak 

bylo vše dobře přichystáno (v přícho-
zí chodbě panely s písemnými informa-
cemi a obrázky, které děti ve skupinách 
vytvořily; kulisy na pódiu a vše, co k této 
akci patřilo). O každé z obcí jsme se vždy, 
nejen z mluveného slova dětí, ale i z pro-
jekce na plátně, dozvěděli obecné infor-
mace, jména starostů obcí, zajímavosti, 
historii, znaky obcí, významné osobnos-
ti, památky, dopravní dostupnost, sport 
v obcích a další např. i plány do budouc-
na. U obce Lubné mne velice zaujalo, že 
děti samy vymyslely básničku. U všech 
prezentací nás bavila kreativita a nápa-
dy dětí na zpracování, které měly v kaž-
dé skupině odlišné. Nejen děti, ale i my 
dospělí jsme ještě více poznali okolí své-
ho bydliště. Děti vždy na konci své pre-
zentace poděkovaly všem za pozornost 

a do představované obce nás pozvaly.
Hodnotím tento projekt jako velice 

zdařilý. Obdiv si zaslouží děti, na kterých 
bylo vidět, že si to opravdu užily, i jejich 
učitelé, kteří se na projektu podíleli. Po-
děkování patří i starostům obcí a dalším, 
kteří děti v obcích přivítali a informace 
rádi poskytli. Největší poděkování však 
určitě náleží paní učitelce Janě Křížové, 
která jak jsme se dozvěděli, s nápadem 
přišla, a paní učitelce Barboře Kulhánko-
vé, která celý program uváděla a milým 
hlasem provázela.

Děkujeme i paní ředitelce Radmile 
Zhořové za velice milé přivítání na tomto 
slavnostním zakončení projektu a bude-
me se těšit na další akce Vaší ZŠ. Je to pro 
nás rodiče příjemný zážitek, vidět děti 
zapojené do takovýchto akcí.

Cykloturistický kurz 
Iveta Daňhelová, žačka

Na začátku června jsme se všichni se-
šli před naší školou a vybaveni velkými 
zavazadly a koly jsme se autobusem vy-
dali na cestu směr rekreační areál Ka-
mínka u obce Roštín. Cesta trvala asi 
hodinu a půl a svítilo nám sluníčko. 

Když jsme dorazili na místo, rozdělili 
jsme si chatky a nanosili do nich svá za-
vazadla. Areál i okolní příroda působily 
velmi příjemně již při příjezdu. Vybali-
li jsme si věci a začali prvním obědem 
v krásné restauraci v areálu. Jídlo bylo 
velmi chutné a pracovníci příjemní. 

Byli jsme rozděleni do dvou skupin, 
na cyklisty a turisty. Někteří si s sebou 
nemohli přivézt kolo, a tak chodili jako 
turisté. Ostatní již první den po obědě 
nasedli na kola a vydali se k restauraci 
jménem Bunč, která byla důležitou kři-
žovatkou pro další cesty. Od Bunče pak 
na kopec Vlčák, který opravdu dostál své-
mu jménu. Turisté vyrazili pěšky k re-
stauraci Bunč a k Vylízané skále.

Druhý den nám počasí nepřálo, a tak 
jsme se při snídani domluvili, že půjde-
me všichni společně do Kostelan. Vyba-
veni teplým oblečením a bundami jsme 
vytrvale šlapali dlouhou trasu směr 
Kostelany. Nakonec jsme unavení došli 
k restauraci Bunč a dopřáli si malé ob-
čerstvení. V areálu jsme se poté, jako té-
měř každé odpoledne a večer, věnovali 

různým sportovním aktivitám a spole-
čenským hrám.

Ve středu jsme jeli do Kroměříže. 
Z areálu Kamínka jsme sešli do obce Roš-
tín a odtud jsme jeli autobusem. Počasí 
nám přálo. Na náměstí jsme si dali roz-
chod a pak nás čekala prohlídka zámku. 
Statečně jsme vyšlapali všechny scho-
dy zámecké věže a pokochali se výhle-
dem na Kroměříž a okolí. Navštívili jsme 
i Květnou zahradu, ve které se nachází 
osmiboká rotunda s kopulí a dlouhá ko-
lonáda. Večer jsme měli táborák, opekli 
jsme si špekáčky, zazpívali si různé písně 
a zahráli nějaké hry.

Ve čtvrtek cyklisté vyjeli na Velehrad. 
Turisté se statečně vydali přes kopec 

Vlčák na Vylízanou skálu, kde potom při-
pravili slaňování. K Vylízané skále přijeli 
i cyklisté při zpáteční cestě z Velehradu 
a slaňovali jsme společně. 

Poslední den se všichni účastníci kur-
zu vydali na rozhlednu Brdo. Někteří 
na kolech, jiní pěšky. Všichni jsme neko-
nečně dlouho stoupali na kopec, kde se 
na jeho vrcholku tyčí Brdo. Po náročném 
vyšlapání schodů rozhledny nám však 
byl odměnou krásný výhled na celé okolí.

Většině z nás se nechtělo domů, přesto 
jsme po pěti dnech museli areál opustit. 
Kurz byl plný výletů, sportovních aktivit, 
společenských her, krásné přírody a zá-
bavy. Myslím, že jsme si ho všichni užili 
a budeme na něj rádi vzpomínat.
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Závěr projektu Comenius na SOŠ Fortika 
Dana Syslová, koordinátorka projektu

Koncem května se v polském Elblagu 
nedaleko Gdaňsku konala v rámci me-
zinárodního projektu Comenius, part-
nerství škol – Save not Waste, závěrečná 
pátá projektová schůzka

Tato schůzka byla vyvrcholením naší 
dvouleté spolupráce s partnerskými ško-
lami ze Švédska, Itálie, Kypru a Polska.

Tradiční poznávání kultury a histo-
rie hostitelské země zahrnovalo návště-
vu nedalekého bývalého koncentračního 
tábora Stutthof, celodenní zájezd do pře-
krásného přístavního města Gdaňsk 
s projížďkou na „pirátské“ lodi, pro-
cházku po sopotském molu, které se 
chlubí nejdelší lavičkou v Evropě, a pro-
hlídku impozantního středověkého sídla 
německých rytířů, hradu Malbork.

Hostitelé nám umožnili poznat také 
tradiční produkty polské kuchyně, a to 
na společných obědech a večeři, studen-
tům pak navíc v hostitelských rodinách, 
kde byli po celou dobu pobytu ubytováni.

Poslední půlden schůzky byl věnován 
oslavám Dne Evropské unie, při nichž 
každá skupina prezentovala informace 
o své zemi, škole a tradičním tanci, pís-
ni a hře, které pak se zapojením ostat-
ních předvedla. Vidět jsme tak mohli 
italský sicilský tanec, tanec z Kypru, hru 
ziziros, kterou hrají kyperští muži. Naše 
skupina předvedla ukázku z české bese-
dy,  lomnický kroj, dětskou hru skákání 
přes gumu. Vrcholem našeho vystoupení 
byl street dance v podání studentky Ma-
rie Vaverkové. Součástí oslav byla také 

soutěž studentů ve znalostech zeměpisu 
a  kultury zemí EU.

 Celý projekt můžeme hodnotit jako 
úspěšný, v jeho průběhu studenti i uči-
telé spolupracovali na tvorbě společných 
produktů, poznali životní styl hostitel-
ských zemí a navázali nová přátelství. 
A to nejdůležitější – získali chuť pozná-
vat hlouběji nové země a zdokonalovat 
se v anglickém jazyce i učit se jazyky jed-
notlivých zemí.

uctili jsme památku obětí z Terezína
Iva Pestrová, žákyně III. ročníku

V polovině května se žáci naší školy 
i s rodinnými příslušníky zúčastnili pi-
etního aktu v Památníku Terezín. I když 
nám počasí moc nepřálo, účastníci zá-
jezdu zcela zaplnili autobus. V Terezíně 
jsme se přidali k ostatním návštěvníkům 
a společně vzdali hold desítkám tisíců 
osob, které v pevnosti zemřely. Po pro-
jevech premiéra Bohuslava Sobotky i ji-
ných významných osobností nám byla 
umožněna prohlídka pevnosti. Tato 

původně vojenská pevnost vznikla spo-
lečně s celým městem Terezínem kon-
cem 18. století. Za druhé světové války 
zde sídlila neblaze proslulá věznice 
pražského gestapa a později přestupní 
stanice do koncentračních táborů. V Mu-
zeu ghetta jsou dnes stovky dokumen-
tů, kreseb a videozáznamů, které nám 
přibližují život v těchto krutých pod-
mínkách. Měli jsme též vzácnou příle-
žitost vyslechnout autentická svědectví 

přímých účastníků těchto událostí. 
Zvláště prohlídka ubikací, krematoria 
a místo v Malé pevnosti, kde gestapo 
popravovalo vězně, v nás zanechala ne-
zapomenutelný pocit. Je důležité, aby si 
tuto pohnutou dobu naše generace stále 
připomínala.

Za zprostředkování zájezdu chceme 
poděkovat OV Brno-venkov Českého 
svazu bojovníků za svobodu, zejména 
jeho předsedovi Ing. Milanu Fryčkovi. 

Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky 1686

PŘiJmE

aSiSTENTa PEDagOga
Pracovní poměr nabízíme na	dobu	určitou	od	1.	9.	2014	do	30.	6.	2015, výše 
úvazku 0,5.

Požadovaná odborná kvalifikace podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedago-
gických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Platové zařazení podle NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky, včetně strukturovaného životopisu, přehledu dosavadní praxe a kopií 
dokladů o dosaženém vzdělání, doručte nejpozději do	18.	7.	2014 na adresu Ma-
teřská škola, Tišnov, U Humpolky 1686, 666 01 Tišnov.

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

7. 7. – 11. 7. 2014 bude oddělení pro 
dospělé zcela uzavřeno z technic-
kých důvodů.

SŠ a ZŠ Tišnov
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Taneční večery – Pozor! Příliš mnoho pozitivní energie!
Ilona Lukášková, spokojená maminka

 Nerada se ve svém životě opaku-
ji. Ale tentokráte musím. Musím zkrát-
ka zopakovat: Děkuji. Děkuji velice 
tomu neskutečnému zdroji energie, síly 
a temperamentu, jakým je paní Marké-
ta Chlubná, vedoucí tanečního oboru Zá-
kladní umělecké školy v Tišnově. Děkuji 
všem těm, které tento neobyčejný člo-
věk dokáže nadchnout a pomáhají pak 

s organizací, šitím kostýmů, propaga-
cí, poskytnutím prostor na nácvik apod. 
Děkuji všem těm maminkám, babičkám 
a příbuzným, kteří celý rok vodí a vozí 
děti na hodiny taneční výchovy. Děkuji 
všem účinkujícím, kteří předvedli nád-
herné a neopakovatelné výkony, kte-
rým jsme my, vděční diváci, rádi tleskali, 
protože tolik krásných pocitů, smíchu 

a dobré nálady zas dlouho nezažijeme!  
Vše bylo zúročeno ve dvou výjimečných 
večerech při koncertech žáků taneční-
ho oboru v Kině Svratka 27. a 28. května. 
A tak mi dovolte zvolat na konci tohoto 
školního roku všem výše jmenovaným 
naposled a z plných plic: BRAVO!!!!

Foto zdroj: ZUŠ Tišnov

Tancem k radosti
Josef Permedla 

Taneční koncert ZUŠ Tišnov pod ve-
dením paní učitelky Markéty Chlubné 
v sále Kina Svratka se uskutečnil dne 
26. května 2014. Připravenost dětí 
na této akci, navíc v dvouhodinovém 
programu a při plně obsazeném sálu, 
příjemně překvapila. Byli jsme svědky 

pěkného a pestrého vystoupení taneč-
nic a tanečníků i moderování paní uči-
telky. Děti předvedly celkem patnáct 
tanců.  Nejen tanec Čertice patřil k ve-
lice zdařilým a barevně pestrým, ale 
také další vystoupení V zámecké za-
hradě připomínalo včely na květech. 

Jmenovat bych mohl i další tance – 
Chvátám, Duha, Kuchařky i všechny 
ostatní se velmi povedly. Tanečnímu 
oboru při ZUŠ Tišnov přeji mnoho no-
vých nápadů a řadu úspěchů při další 
činnosti. 

Představujeme úspěšného studenta
Helena Zelinková, učitelka

V poslední době se klade velký důraz 
na přírodní vědy. Jsme proto rádi, že se 
můžeme pochlubit naším úspěšným stu-
dentem Jaroslavem Stránským ze sexty. 

Jaroslav patří od začátku studia k vy-
nikajícím studentům a kromě výborného 
prospěchu je úspěšný i v mimoškolních 
soutěžích a olympiádách (zeměpis, ma-
tematika, český jazyk). Jeho dosavadní 
práce ve škole byla oceněna 3. místem 
v anketě O nejlepšího studenta Gymnázia 
Tišnov pro školní rok 2013/14.

V poslední době se Jaroslav zaměřu-
je převážně na fyziku a chemii, v těch-
to oborech dosáhl letos velmi dobrých 
výsledků – jedná se o 5. místo v kraj-
ském kole chemické olympiády a  4. mís-
to v krajském kole fyzikální olympiády. 
Dále je zapojen v korespondenčních se-
minářích pořádaných Univerzitou Kar-
lovou (FYKOS, MKS) a také se účastnil 
odborných chemických a fyzikál-
ních soustředění pro úspěšné řešitele 
olympiád. 

Jaroslav by chtěl začít spolupracovat 
s Fakultou chemickou VUT Brno, plánu-
je zpracovat práci Středoškolské odbor-
né činnosti na fyzikálně-chemické téma. 
Doufáme, že se mu podaří spoluprá-
ci navázat, a věříme, že se za dva roky 
stane řádným studentem dané fakulty. 
V dalším studiu a mimoškolní zájmo-
vé činnosti mu přejeme mnoho dalších 
úspěchů. 

Gymnázium Tišnov
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Projekt Sedím a jedu pro žáky z Tišnovska
Lucie Borková, Miroslav Holec

Žáky základních škol na Tišnovsku 
(ZŠ Smíškova, MŠ a ZŠ Deblín, ZŠ Katov) 
v dubnu a květnu zasáhl projekt Sedím 
a jedu, který připravil Dům dětí a mlá-
deže Tišnov (dále jen DDM) ve spoluprá-
ci s Tišnovským vozíčkářem. Cílem bylo 
seznámit a upozornit děti a mládež na ži-
votní situace, které prožívají naši spolu-
občané vozíčkáři, a zároveň na náročnost 
pohybu na invalidním vozíku.

DDM připravil pro každou třídu hodi-
nový program, který byl upraven s při-
hlédnutím k věku a schopnostem žáků 
jednotlivých tříd. Ti se s nadšením zapo-
jili do úkolů a příležitostí, které jim byly 
nabídnuty.

Tým DDM na venkovním hřišti při-
pravil pro děti jízdu zručnosti (v Deblí-
ně jsme kvůli dešti upravili program pro 
místní tělocvičnu). Každý žák (a často 
i vyučující) si s napětím a očekáváním 
vyzkoušel             jízdu na vozíčku mezi 
kužely (simulující překážky na chodníku, 

pouliční lampy či jiné bariéry). Obtíž-
nější byl přejezd přes kladinu jednou 
polovinou vozíku. Naopak průjezd sníže-
nou překážkou byl pro většinu hračkou. 
Za projetou dráhu děti dostaly button 
(odznak), který jim bude připomínat 
účast v projektu Sedím a jedu.

Ostatní mezitím trávili čas povzbuzo-
váním spolužáků nebo četbou a debatou 
u připraveného komiksu. Ten znázorňo-
val vztah bývalého špičkového mladého 
sportovce (nyní na invalidním vozíku) 
a partou kluků bikerů. Poté, co překonali 
období úšklebků a vzájemně se spřátelili, 
pomohl jim svými cennými radami a tri-
ky ke zlepšení jejich schopností a výkonů 
při jízdě v terénu na kole.

Velmi přínosný byl přímý kontakt 
a možnost položení otázek skutečným 
invalidům. Od nich se žáci dozvědě-
li jejich osudy (nemoc, úraz), technické 
údaje o elektrickém vozíčku (rychlost, 
dojezd, cena), ale i rady do života. Naopak 

vozíčkáři požádali děti o pomoc na ulici.
V dětských očích bylo často vidět 

překvapení ze situace, kdy pan Kadlec 
(zástupce vozíčkářů) popisoval složi-
tý způsob cestování vlakem (objednání 
dopravy u Českých drah tři dny předem, 
cesta v poštovním vagónu atd.) nebo po-
hyb v zaplněných uličkách supermarketů.

Fotodokumentace je k vidě-
ní na www.sedimajedu.ddm-tisnov.cz 
a na facebookové stránce projektu.

Jízda zručnosti dětí v rámci memoriálu ivo medka 
Ivana Smíšková

Za příjemného počasí se v rámci cyk-
listického závodu Memoriál Ivo Medka 
v polovině června uskutečnila Jízda zruč-
nosti dětí. Na trať se vydalo necelých 80 
dětí, které bojovaly mezi sebou ve třech 
kategoriích. Na všechny cyklisty čeka-
ly různě obtížné překážky, jelo se na čas, 
ale také na penalizaci za chybně proje-
tou překážku. Spěchat se tedy opravdu 
nevyplatilo.

První tři nejlepší jezdci v kategorii 
si odnesli diplom a krásné věcné ceny. 
Nejmenší děti si mohly vyzkoušet slalo-
movou jízdu na odrážedlech či koloběž-
kách, za kterou byly oceněny sladkostí 
a balónkem. 

Všem zúčastněným blahopřejeme, dě-
kujeme městu a organizátorům za hladký 
průběh akce a těšíme se na další ročník.

Výsledky:
Kluci	5–7	let
1. místo Jakub Komárek  
2. místo Martin Šír 
3. místo Ondřej Vejpustek 

Holky	5–7	let
1. místo Lenka Kryštofová
2. místo Katka Nováková 
3. místo Alžběta Navrátilová

Kluci	8–10	let  
1. místo Marek Starý 
2. místo Dominik Schulz
3. místo Petr Pavlíček

Holky	8–10	let
1. místo Nikola Kopečná
2. místo Natálie Vévodová
3. místo Adéla Drábková

Kluci	11–15	let
1. místo Patrik Suchánek
2. místo Robin Zahradníček
3. místo Matěj Juránek

Holky	11–15	let
1. místo Bára Jelínková
2. místo Lucie Benešová
3. místo Bára Síbková
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Pohádkový les v Tišnově
Dáša Lazarová

Letošní krásné počasí přilákalo 
na Den dětí 395 účastníků na tradiční 
pohádkovou cestu po Klucanině. Přišli 
se podívat, jaké nové pohádkové posta-
vy letos potkají, a vyzkoušet, co si pro ně 
letos připravily. Po tradičním prolezení 
mraveništěm děti narazily na Krakono-
še, který jim řekl, jaká zvířátka mohou 
v lese najít, dál je čekal Princ a Večernice 
a jejich hvězdy, s Patem a Matem zatlou-
kaly hřebíky a řezaly dřevo, s Princeznou 

Koloběžkou se svezly jak jinak než na ko-
loběžce, u Harryho Pottera a Hermiony 
si vyzkoušely své schopnosti, u Vodníka 
s Rusalkou nakoukly pod pokličky hr-
nečků a dalšímu princi pomáhaly probu-
dit Šípkovou Růženku, která jim pak dala 
za odměnu růžičku. S klauny na Sychrá-
ku si pak děti zkoušely žonglování s ta-
líři a poikami. Tradičně největší úspěch 
slavily lanové překážky, které byly letos 
zase o něco bohatší. 

Poděkování patří všem rodičům, kteří 
se k nám se svými dětmi vypravili, všem 
dobrovolníkům, kteří trpělivě na svých 
stanovištích zvládli toto velké množství 
dětí, a také všem ženám z výtvarného 
kroužku z DPS, které nám vyrobily přes 
400 růží pro Šípkovou Růženku.

Těšíme se na další společná setkávání 
na našich akcích.

Postřehy z květinové zábavy
Ludmila Cvrkalová

Žena a květina, to je ustálené spoje-
ní, které k sobě patří. A nebylo tomu ji-
nak ani na konci května v penzionu, kde 
se konala Květinová taneční zábava. Ta-
ková se ještě nikdy neuskutečnila a byl to 
od děvčat z CSS výborný nápad. Nejdříve 
se v tvořivé dílně vyráběly květiny na vý-
zdobu a pak se každý vyzdobil květinou 
sám podle svého. Objevily se připnuté 
na halence, ve vlasech, připevněné na ka-
belce, jako náramek, náušnice, klobouček  

i sukně, prostě samá květina. U mužů 
v klopě nebo jen tak v ruce.

K tanci i poslechu hráli manželé Maš-
kovi z Kuřimi. S bylinkami a ochutnávkou 
čajů přišla paní magistra z Chytré lékárny. 
Přestávky byly vyplněny soutěžemi s ur-
čováním květin.  Poznávaly se květiny po-
kojové, které zdobí chodby, pak zahradní 
z našich záhonů a luční z travnatých po-
zemků kolem našeho domova, v současné 
době dostávajícího nový vzhled. Nejtěžší 

bylo rozeznat několik druhů sušených kvě-
tin, ale i s tím si všichni poradili. Nejvíce 
přítomných se zapojilo do soutěže o písnič-
ky, ve kterých se zpívá o květinách. Člověk 
by ani nevěřil, kolik existuje takových krás-
ných lidových písní, kde se o nich zpívá. Pro 
soutěžící byly připraveny sladké odměny, 
pro nejaktivnější kytice. 

Již teď se jistě chystá nějaká nová zají-
mavá zábava, těšíme se všichni na příští 
setkání v jídelně DPS.

Centrum sociálních služeb Tišnov
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Ocenění Řád dětského úsměvu
V letošním roce bude RC Studánka 

opět udělovat na oslavách narozenin 
(v pátek dne 5. 9. 2014) Řád dětského 
úsměvu. Jedná se o ocenění společnos-
tem či organizacím, které jsou přátel-
ské rodinám s dětmi. Každý subjekt je 
hodnocen podle specifických možnos-
tí, které ve své oblasti může nabídnout. 
Platí tato základní kritéria: bezbarié-
rový přístup, vstřícnost rodině, čisté, 
zdravé a nekuřácké prostředí, ohledu-
plnost k životnímu prostředí, vstříc-
nost zaměstnavatelů k zaměstnancům 

s malými dětmi. Víte o někom, koho 
v tomto směru ocenit? Formulář „Ná-
vrh na ocenění“ a více informací na-
leznete na našich webových stránkách 
www.studanka-tisnov.cz. Své podně-
ty, prosím, posílejte do 10. 8. 2014. 
Děkujeme.

Psychologické poradenství
Zahrnuje poradenství a psychotera-

peutickou pomoc při:
•	 osobních potížích (nespokojenost 

sám se sebou, vyčerpanost, nespavost, 
nervozita, problémy v komunikaci)

•	 partnerských problémech (komuni-
kační bloky, nedůvěra, žárlivost)

•	 rodinných problémech (výchova, péče 
o děti, problémové děti, předškolní 
příprava)

•	 náročných životních situacích (roz-
vod, úmrtí blízké osoby)

•	 úzkostných a depresivních stavech
Poradenství probíhá formou indivi-

duálního, párového, popř. rodinného po-
radenství. Při konzultaci mohou klienti 
vystupovat anonymně. Dále nabízíme 

skupinové nácviky relaxačních a imagi-
načních technik (pro klienty nacházející 
se ve stresu, pro klienty s problémy uvol-
nit se).

Objednat se můžete na telefonicky 
na čísle 736 607 320, popřípadě e-mai-
lem  na h.kubecova@seznam.cz. Vede 
Mgr. Hana Pelčáková Kubecová, psycho-
ložka, lektorka Školy lásky v rodině a Ge-
stalt terapeutka.  

Projekt „Činnost psychologa v RC Stu-
dánka v roce 2014“ je realizován za fi-
nanční podpory města Tišnova.

Projekty RC Studánka podporované městem Tišnov
Projekt Provoz Rodinného centra Stu-

dánka v roce 2014 je zajišťován za finanč-
ní podpory města Tišnova. To přispívá 
na dofinancování energií a nákup kance-
lářských a výtvarných potřeb.

Projekt Kulturní akce k oslavě 10. 
narozenin RC Studánka je uskutečněn 

za finanční podpory města Tišnova. Tímto 
přispívá na doprovodný program při osla-
vách desátých studánkových narozenin. Poděkování  

RC Studánka
Monika Krištofová, koordinátorka

Rodinné centrum Studánka děku-
je panu Martinovi Iskrovi z Tišno-
va za servis hasicích přístrojů, který 
provedl zdarma. 

Rovněž děkuje firmě Teplo T a městu 
Tišnovu za velmi rychlé řešení pro-
vozní situace s únikem vody v našem 
centru. 

Děkujeme. 

INZERCE
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Olympijská legenda Jan Richter
Miroslav Pavlík

Jan Richter (29. 3. 1923 – 25. 7. 1999) 
je stále tou slavnou hokejovou legendou, 
olympionikem, který stál v letech 1949 
až 1954 ve svatyni československého ho-
kejového mužstva.

Bytostně patří na Tišnovsko, protože 
v Tišnově se narodil, chodil tady do školy 
a po celý život se potom vracel do domu 
svých rodičů v Lomničce.

Již od mládí se věnoval sportu v tiš-
novském Sokole, kam ho nasměroval 
jeho otec, také Jan, jinak sportovec, mu-
zikant, náčelník hasičů, herec a režisér 
ochotnického divadla.

Jako dorostenec úspěšně cvičil na ná-
řadí, chytal v házené a stal se čtvrtým 
nejúspěšnějším lehkoatletickým deseti-
bojařem v republice. Osudem se mu však 
stal led. Podle „školičky“ Bóži Modrého, 
která vycházela v časopise, se učil chytat 
v brance. Aniž tušil, že se jednou stane 
jeho nástupcem v brance Československé 
republiky.

Prožil krásné dětství. Rád vzpomínal 
na sportovní začátky, ale také na klukov-
ské party a boje v Müllerově ulici (dnes 
Halouzkova), války s Klášteráky, na ob-
jevné výlety na Květnici. Ke vzpomínkám 
patřily i tábory na Havlově, na Slávka Ma-
jora a Jindřicha Kociána (vynikajícího 
sportovce a talentovaného malíře).

Hokej začala hrát mládež na zamrz-
lé Svratce, kdy místo hokejek používala 
uřezané větve stromů. S organizovaným 
hokejem se v Tišnově začínalo až v roce 
1941. První historický zápas byl sehrán 
v Řečkovicích a odpoledne se pokračova-
lo doma s Královo Polem. V brance Tiš-
nova stál do roku 1945, kdy přešel do SK 
Králova Pole. Tomuto klubu zůstal vě-
ren po celý život a jako jediný nepřešel 
do vznikající brněnské Komety. Připo-
meňme, že do Tišnova se vrátil až jako 
45letý veterán, kdy chytal za Baník.

Jan Richter patřil k průkopníkům tiš-
novského hokeje, stejně tak jako např. 
Habart, Hliněnský, Jeřábek, bratři Kosí-
kové, bratři Kučerové, Sendler, Seyfert, 
Šťáva, Vondráček, Vosáhlo, Životský aj. 

Již od mládí byl všestranně nadaným 
sportovcem, a tak si v roce 1948 odskočil 
z hokeje na mistrovství republiky v dese-
tiboji, kde obsadil páté místo.

Dne 26. 3. 1949 odchytal svůj prv-
ní reprezentační zápas proti Polsku. Stal 
se prvním brankářem, který chytal tzv. 
lapačkou. 

V roce 1952 byl nominován na olympi-
ádu v Oslu. Tehdy hrála sestava slavných 
hokejistů, např. Gut, Václav a Vlastimil 

Bubníkovi, Danda, Charouz aj. Porazi-
li Polsko, Norsko, Německo, Finsko, Švý-
carsko. Podlehli jenom Kanadě a USA. 
V závěrečném duelu porazili Švédsko 
(4:0). Avšak při rovnosti bodů i skóre se 
muselo hrát nové utkání o bronz. Švéd-
sko vyhrálo 5:3.

Jan Richter pak ještě startoval dvakrát 
na mistrovství světa, ale naši hokejisté 
neměli štěstí na získání medailí. Na šam-
pionátu ve Švýcarsku muselo dokonce 
československé mužstvo odstoupit z dů-
vodu státního smutku, protože zemřel 
prezident Klement Gottwald.

O rok později se na MS ve Švédsku 
účastní sovětská „sborná“ a hned si od-
váží zlatou medaili, čímž odsunula naše 
hráče na 4. místo. Na tomto mistrovství 
odehrál Jan Richter 5. 3. 1954 svůj po-
slední zápas (celkem jich odehrál 37). 
Po první třetině, kdy naši prohrávali 1:3, 
jej v brance vystřídal náhradník Kolouch. 
Potom se už v brance reprezentačního 
družstva nikdy neobjevil. Když se vů-
bec poprvé udělovaly tituly Mistrů spor-
tu hokejistům, vedle Karla Guta stál i Jan 
Richter.

Celou svou hokejovou kariéru odchy-
tal v brance bez masky, o čemž svědčilo 
36 stehů v obličeji, jako trvalá vzpomín-
ka na ni. Hokej vystřídala cyklistika. Jan 
Richter se stává průkopníkem cyklisti-
ky na. Na obyčejném cestovním Favo-
ritu sjezdil skoro celou Evropu. Např. 
Maďarsko, Rakousko, Jugoslávii, Bulhar-
sko, Dánsko, Norsko, Anglii aj. Na kole 
našlapal přes 20 tisíc kilometrů. Na Ba-
laton jezdil dva dny a na Jadran k moři 
jen o málo víc.

Když již málem slavil abrahámovi-
ny, rozhodl se, že zajede na kole do Ang-
lie, kde se v Leicesteru konal šampionát 
cyklistů (Word Cycling Championships 
1970). Se zátěží 10 kg, v denním prů-
měru 200 km a pochopitelně se znakem 
Brna na dresu absolvoval z Brna trasu 
1 800 km v rekordním čase. O rok poz-
ději se vydal na Tour de Balkan (Brno 
– Primorsko 2 200 km). Na Tour de Scan-
dinavie se dostal na kole přes Oslo až 
do Bodó za polárním kruhem.

Na kole jezdil také pravidelně na cha-
lupu z Brna do Lomničky, a býval tam 
dokonce dřív než rodina, která cestova-
la vlakem. Kolo používal také po Brně 
a na cestu do práce. Miloval chalupu 
v Lomničce, kde si uměl všechno vyrobit 
vlastníma rukama. Jak říkal „od žebřiňá-
ku po nábytek“. 

A protože po otci zdědil i hudební na-
dání, prosadil se i jako hudebník. Noty sice 
moc neznal, ale rytmus měl v těle. Sám si 
udělal bubnový agregát, vyrobil originální 
paličky (které potom vytvářel i pro ostat-
ní hudebníky) a hrával v populárních or-
chestrech Combo Brno i Septet klubu. 

Jan Richter byl populární, rád besedo-
val a lidi ho milovali. Byl pro ně Honza 
Richter a tak se také uvádělo jeho jmé-
no na plakátech při besedách, které byly 
vždy zajímavé, plné vzpomínek a laska-
vého humoru. 

Jan Richter celý život nepil, nekouřil. 
Uměl však žít, uměl se rozdávat a milovat 
lidi. Již za svého života se stal legendou, 
spojenou nejen s Tišnovskem. 

Zpracováno s použitím materiálů z ro-
dinného archivu.
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Vražda obyčejného člověka
Z projektu STOLPERSTEiNE 2014 – Holocaust v Tišnově 1941–1945
Miloš Sysel

Leopold Östereicher byl jedním z tiš-
novských Židů, kteří zmizeli v kon-
centračních továrnách průmyslového 
vraždění beze stopy.

Adolf Hitler se svými nacistickými 
pohlaváry soustředěně likvidoval elitu 
jednotlivých národů. Nejinak tomu bylo 
i u nás po německé okupaci. Snažil se tak 
národ duchovně oslabit, zbavit se nebez-
pečí případných vůdčích postav, které by 
proti němu mohly organizovat odboj. Ale 
nejzrůdněji se projevovala vraždící ma-
šinerie průmyslovou, racionální likvida-
cí naprosto obyčejných, bezvýznamných 
lidí. Jen z toho důvodu, že jejich rasa byla 
označena za podřadnou a nehodnou dal-
šího života. Takovým bezvýznamným, 
obyčejným a tichým člověkem byl i Leo-
pold Östereicher. Jeho největším provině-
ním byl židovský původ. 

Život v malých obcích a městech 
byl za první republiky protkán drob-
ným obchodem. I Tišnov byl plný ma-
lých řemesel, obchodů, náleven. Jedním 
z nejrozšířenějších zpracovatelských 
oborů bylo zpracování kůže. Umělé hmo-
ty a syntetické textilie ještě v širším pou-
žití neexistovaly. Kůže byly proto jedním 
z důležitých hospodářských artiklů.

I nejznámější starosta města František 
Müller měl velkou koželužnu. Však jmé-
na uliček kolem ulice Halouzkovy na ten-
to obor dodnes odkazují.

Na dnešní Klášterské ulici č. 355 stojí 
dodnes dům, který patřil manželům Flat-
-trovým. I oni se zabývali výkupem zvíře-
cích kůží, především králičích. 

„V mém mládí byli již Flattrovi poměr-
ně dost staří. V pravé části v přízemí byl 

obchod, kde kožky vykupovali, dál byly ně-
jaké sklady. Nahoře v patře nad obchodem 
bydleli. Občas u nich bydlel nějaký nájem-
ník. Vedle domu byl přístřešek, kde se kůže 
sušily. Za domem pak zahrada s krásným 
altánem, kde Flattrovi v létě odpočívali.“ 
(Oldřich Zelinka * 1921)

V létech před válkou bydlel u Flattrů 
také nájemník – tišnovský Žid Leopold 
Östereicher. I on se zabýval výkupem ko-
žek. Chodil po venkově s batohem na zá-
dech, ve kterém vykoupené kůže nosil 
do obchodu Flattrových. Pocházel z Velké 
Bíteše, jak a proč se ocitl v Tišnově, už ni-
kdo neví.

„Pamatuji si ho, jak s hůlčičkou v ruce 
a kůžemi na zádech chodil po okolních 
vesnicích. Ale kšeft to už nebyl tehdy nic 
moc, a tak se pokoušel vykupovat i sta-
ré železo. Ale to se ukázalo jako obchod 
ještě horší a brzy s výkupem železa skon-
čil. Bydlel tu sám, jen měl k sobě nějakou 
služebnou, která tu potom zůstala bydlet 
a myslím, že se po válce vdala.  On ten Ös-
tereicher byl takový hodný tichý pán. Ko-
likrát se s námi kluky zastavil a povídal. 
Třeba nám nabízel, že nás naučí v náhonu 
chytat ondatry a bude od nás kupovat on-
datří kůže." (Oldřich Zelinka * 1921)

Strohý policejní záznam udává:
Leopold Öste-

reicher, narozen 3. 
4. 1894, v databázi 
uveden jako Öste-
reicher, svobodný, 
místo narození 
Velká Bíteš, okres 
Velké Meziříčí, po-
křtěn, předchozí 

bydliště Velká Bíteš na Náměstí, okres 
Velké Meziříčí, 30. 1. 1930 do podnájmu 
u Apolonie Flattrové, Jungmannova 355, 
Tišnov, otec Bernhard Österreicher, mat-
ka Karolina Schwarzová.

Policejní přihlášku vyplnil 28. 8. 
1941, 31. 3. 1942 odjel na sběrné místo 
do Brna. Odtud jako ostatní do Terezína. 
Terezínská pamětní kniha uvádí pod jeho 
jménem:

Transportem Ah 273 odjel 4. 4. 1942 
do Terezína. Odtud 6. 10. 1944 transpor-
tem Eo 1138 do Osvětimi.

Dne 6. 10. 1947 dle sdělení ZNV v Brně 
č. 37934-V/30-4, ze dne 30. 9. 1947 byl 
jmenovaný usnesením okresního soudu 
odd. I. v Tišnově ze dne 16. 9. 1947 č. M 
6/47/7 na žádost Marie Jindřichové (by-
dlela v Deblíně), poté od 1. 2. 1932 Tiš-
nov Jungmannova 355 (nyní Klášterská) 
u Jana Sobeckého, prohlášen za mrtvého 
a považuje se den 6. 4. 1945 za den, je-
hož nepřežil. Pravděpodobné místo úmr-
tí jest Osvětim.

Snad tato Marie Jindřichová byla onou 
služebnou u Leopolda Östereichera.

Leopold Östereicher byl jedním z tiš-
novských Židů, kteří zmizeli v kon-
centračních továrnách průmyslového 
vraždění beze stopy.

Obrázek 1: Oldřich Zelinka Obrázek 2: Leopold Östereicher
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Exotický mazlíček
Sandra Coufalová, Tereza Slováková, veterinární ordinace Tišnov

V dnešní době přibývá dětí, které jsou 
alergické na zvířecí srst, přesto by si 
přály chovat nějaké zvířátko. Kromě vy-
šlechtěných bezsrstých plemen savců 
jsou další možností plazi, proto bychom 
Vám chtěli představit jednoho zástupce 
ještěrů a tím je gekončík noční (Euble-
pharis macularius).

Domovem tohoto ještěra je území táh-
noucí se od Afghánistánu až po sever 
Indie. Dorůstá do velikosti 30 cm. Mini-
mální nároky na velikost terária pro jed-
noho gekončíka jsou 60 cm (d) x 50 cm 
(v) x 50 cm (h), proto není překážkou 
pro chov v panelákovém bytě. 

Jak by mělo vypadat vybavení terária? 
Protože se jedná o pouštního tvora, jako 
substrát použijeme jemný písek a teplo 
v teráriu zajistíme klasickou žárovkou 
nebo topným kamenem. Speciální UV zá-
řivka není potřeba, protože v přírodě je 
aktivní převážně v noci. Pro zajištění te-
kutin je nutná miska s čerstvou vodou 
a jako úkryt poslouží nejrůznější kame-
ny, kořeny a jiné. 

Gekončík noční je hmyzožravý ještěr, 
jeho hlavní složka potravy je živý hmyz 
(cvrčci, švábi, kobylky aj.) Stravu je vhod-
né doplnit směsí minerálů a vitaminů 

určenou pro plazy, a to tak, že  touto smě-
sí posypeme krmný hmyz. Během svého 
života jako každý plaz svléká kůži, kterou 
následně pojídá. Ta obsahuje důležité 
složky pro správný růst. Před svlečením 
kůže gekončíka zešedne, je matná a začí-
ná se uvolňovat. Po svlečení je zbarvení 
kůže opět výrazné.

Pokud se rozhodnete pro chov více je-
dinců, je důležité dodržet tato pravidla:
•	 přizpůsobit velikost terária pro pláno-

vaný počet jedinců
•	 základní chovnou skupinu tvoří vždy 

jeden samec a 2–3 samice

Pro úspěšné 
rozmnožení chovu 
je vhodné gekončí-
ky zimovat. 

Gekončík noč-
ní je nenároč-
ný tvor, přesto se 
u něj mohou vy-
skytnout zdravot-
ní problémy. Jak	
rozpoznat,	 že	
náš	 miláček	 je	
nemocný? Pla-
zi dokáží dlouho 

příznaky nemocí skrývat, proto je nut-
né ihned navštívit veterinárního léka-
ře, pokud nastane např. změna v příjmu 
potravy (odmítání, snížení chuti k jídlu), 
problematické svlékání, změna barvy 
kůže, změna aktivity, hubnutí, deformace 
končetin.

Gekončík noční je klidný, nenároč-
ný tvor, proto je vhodný i pro děti. Je-li 
zvyklý na častý kontakt, vydrží sedět se-
dět na ruce nebo na rameni. Pro více in-
formací můžete navštívit naši veterinární 
ordinaci (viz vizitka na této straně) a ge-
končíky si prohlédnout.

Tišnov a Jaroslav Kvapil 
Josef Ondroušek

Jaroslav Kvapil (1868–1950), básník, 
spisovatel, dramatik, dramaturg, reži-
sér, autor divadelních her a libreta opery  
Antonína Dvořáka Rusalka, měl velice 
úzký vztah k Tišnovu.

Michal Sedlák mně kdysi vyprávěl, jak 
se jeho děda, známá tišnovská osobnost 
Jindřich Sedlák, seznámil s Jaroslavem 
Kvapilem. Jindřich Sedlák byl na léčení 
v Teplicích nad Bečvou. Jednoho dne šel 
po jednom z lázeňských chodníků a slyšel 
volání o pomoc, které se ozývalo z rokle 
blízko chodníku. Na dně rokle viděl ležet 
člověka, byl to Jaroslav Kvapil, který tam 
spadl. Sedlák zorganizoval jeho záchra-
nu, a tak vznikl mezi nimi přátelský vztah. 
(Přibližně tak to také vylíčil v Tišnov foto-
revue č. 6 Vladimír Sedlák, syn Jindřicha 
Sedláka a otec Michala).

Jindřich Sedlák často vyprávěl Mistru 
Kvapilovi o Tišnově a ani ne za rok, v roce 
1941, byl Jaroslav Kvapil hostem v Kutha-
nově sanatoriu. Měla na tom také podíl 

příbuzná dr. Kuthana, členka Národního 
divadla Liběna Ostrčilová. A potom pobý-
val v Tišnově každý rok, v roce 1949 na-
posledy. Průvodcem po Tišnově mu byl 
Bohuš Sedlák, bratr Jindřicha, autor kni-
hy V závětří Květnice a redaktor místních 
novin. Ten ho také uvedl do tišnovské spo-
lečnosti. Mistr ho nazýval svým příručím. 

Za okupace, kdy byl Jaroslav Kvapil 
pronásledován nacisty, se skrýval v Ku-
thanově sanatoriu. Jako mnozí další, mezi 
nimi i básník František Halas. Přesto neu-
nikl zatčení a 11 měsíců až do osvobození 
strávil ve vězení.

V poválečných letech nastudovali tiš-
novští ochotníci tři nejvýznamnější Kva-
pilova díla – Oblaka, Sirotek a Princezna 
Pampeliška. První inscenací byla Oblaka. 
Představení byl Mistr osobně přítomen. 
V roce 1946 byl v Tišnově uveden Sirotek. 
Slavnostní představení pod záštitou MNV 
bylo při příležitosti jmenování Jarosla-
va Kvapila národním umělcem a čestným 

občanem města Tišnova. Ten také hru sám 
režíroval. Ke Kvapilovým osmdesátinám 
nastudoval dramatický odbor Sokola Tiš-
nov jeho pohádku Princezna Pampeliška. 
Premiéry 9. října 1948 se Mistr samozřej-
mě účastnil a i tentokrát byl velice spoko-
jený s výkonem tišnovských ochotníků.

V Tišnov Fotorevue č. 6 jsou otištěny 
také velice pěkné vzpomínky paní Věry 
Moukové na Mistra. Ve svých písemných 
poznámkách měla zaznamenaný jeho vý-
rok: „Zde v Tišnově se ke mně všichni tak 
pěkně chovají, že nevím, jestli si mne s ně-
kým nepletou. Ale to bude ostuda, až na to 
přijdou.“

Když Jaroslav Kvapil zemřel, poslal jeho 
ženě Zdeně kondolenci také bývalý sta-
rosta města Tišnova Antonín Mouka. Ta 
v odpovědi mimo jiné uvedla: „Tišnov mu 
byl jedním z nejmilejších míst. Velký kruh 
tišnovských přátel býval mu po dlouhá 
léta nejen vyhledávaným útočištěm, nýbrž 
i místem odpočinku a osvěžení.“

Příroda
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malíř Vojtek oslavil osmdesátiny výstavou v Předklášteří
Zdeněk Jílek

Bylo nedělní odpoledne 25. květ-
na a do sálu Obecního úřadu v Před-
klášteří si našla cestu necelá stovka 
návštěvníků. Oželeli přenos z MS v led-
ním hokeji, závody v lyžování na trávě 
na Klínku v Předklášteří či krásné poča-
sí lákající do přírody a přišli se podívat 
na oslavu 80. narozenin Antonína Vojtka, 
malíře jižní Moravy. 

Z pozvaných gratulantů přijeli všichni, 
a tak zde mohli návštěvníci slyšet vyprá-
vění pražského moderátora a knihkupce 
Vráti Ebra (a to nejenom o knihách), kar-
tářku Dagmar Kludskou věštící oslavenci 
zajímavou budoucnost a také skladby An-
tonína Dvořáka, Bedřicha Smetany a Leo-
še Janáčka v kouzelném podání pěvkyně 

Věry Bakalové a klavíristy Františka Kra-
tochvíla. Úžasnou atmosféru samozřejmě 
umocňovalo vyprávění samotného osla-
vence malíře Antonína Vojtka o jeho mi-
lovaném kumštu. 

Na výstavě Vojtkových obrazů mohli 
návštěvníci spatřit a obdivovat celkem 
26 děl, z toho 14 realistických ma-
leb z jižní Moravy, šest snových kreseb 
a šest obrazů s abstraktní tematikou, té 
se Mistr věnuje v poslední době, a vra-
cí se tak dle svých slov do mládí. Ob-
razy bylo možné zakoupit, stejně jako 
knihy od jednotlivých gratulantů, a ne-
chyběla ani oblíbená autogramiáda. Bo-
hatý raut přispěl ke skvělé náladě všech 
přítomných.

 Setkání se velmi zdařilo a již nyní se 
může veřejnost těšit na další akce, kte-
ré vyplynou z plodné a příjemné spo-
lupráce společnosti Art Periscope s OÚ 
Předklášteří. Poděkování patří také 
sponzorům, firmám a organizacím:   
KORAL s. r. o. (pan Vlach), AQUA OSMO-
TIC (pan Haška), NEJEZ STAVITEL s. r. o. 
(pan Nejez),  ELQA s. r. o. (pan Kubíček), 
obec Předklášteří (starosta Ing. Naho-
dil). Zvláštní poděkování si zaslouží ře-
ditel ZUŠ v Tišnově pan Zouhar, který 
nezištně zapůjčil a nainstaloval klávesy 
pro hudební vystoupení. Pochválit chce-
me i pracovníky Tišnovské televize, kte-
ří celou akci natáčeli a citlivě zpracovali 
pro jejich vysílání. 

Za kamerou Dalibor Tikovský
Miroslav Pavlík

Do kulturní historie města Tišnova 
patří také významný fotograf a přede-
vším filmař Dalibor Tikovský, který by se 
7. června dožil 80 let.

Je jeden z mála těch, kteří zachycova-
li na filmový pás události města. Natočil 
stovky dokumentů, které jsou dnes vzpo-
mínkou nejen na události, ale také na lidi 
té doby. Byl také dvorním kameramanem 
tišnovského KPVU. Kamerou zachytil 
slavné tišnovské vernisáže výstav, např. 
Miroslava Horníčka, Jiřího Suchého, Vla-
dislava Renčína nebo Bohuslava Matala. 
Natočil také několik medailonků např. 
o Josefu Jamborovi, Karlu Formánkovi 
nebo o Jaroslavu Zeleném aj.

Z jeho filmů vytvořil po letech Ing. Ra-
dim Tichý řadu komponovaných pro-
gramů, které dnes, vedle filmů Dalibora 
Tikovského, také patří do zlatého fondu 
tišnovských dokumentárních filmů.

Dalibor Tikovský byl vždy Tišnova-
nem, i když se narodil na Chomutovsku 
(7. 7. 1934). Po ukončení základní školy 
začal pracovat v MEZ Drásov, kde se vy-
učil nástrojařem. Ve vzdělání pokračo-
val na Odborné škole elektrotechnické 
v Mohelnici a později také na průmyslové 
škole v Brně. Od roku 1965 začal praco-
vat ve výzkumném ústavu geologického 
inženýrství. Zlomem v jeho životě se sta-
la léta devadesátá, kdy nastupuje do Mo-
ravského muzea v Brně. Pracuje zde jako 
kameraman a konečně může uplatnit to, 
co dělal vlastně celý svůj život jako svou 
posedlost.

Začíná filmovat na formát 8 a 16 mm 
a s vývojem techniky se dopracoval také 
k videu. Vytvořil velké množství doku-
mentů z historie Tišnova i regionu. Svůj 
první film (Pozor na ně) natočil již v roce 
1961. Za svoji práci získal řadu ocenění. 

Jednu z cen obdržel v roce 1981 na fes-
tivalu v Kroměříži za film Křídlo. Cenu 
dostal také za film o osudech šerkovické 
hájenky.

Byl vždy všude tam, kde se něco dělo. 
Vztah k výtvarnému umění a fotografo-
vání po něm zdědil také syn Luděk, který 
žije v Holandsku a věnuje se grafice (ka-
ždoročně figuruje na letní výstavě KPVU 
v Železném. Jeho dílo je do 20. července 
k vidění v Galerii Jamborův dům – pozn. 
redakce).

Dalibor Tikovský byl jen jeden a je 
škoda, že nemá pokračovatele. Je polito-
váníhodné, že nebyl v loňském roce, kdy 
město Tišnov udělovalo ceny za přínos 
tišnovské kultuře, navržen. Určitě by si 
tuto poctu zasloužil víc než někdo, kdo 
má s Tišnovem v podstatě společné jen 
místo narození.
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Vyhodnocení soutěže alík – třídíme hliník 2014
Soňa „Veverka“ Kappelová, 1. Brďo Tišnov Gingo

Vedoucí tišnovských Brďat letos 
12. května vyhodnotili nejlepší třídy i ro-
diny, které nasbíraly za uplynulý rok nej-
více hliníku. Kdo nechtěl soutěžit, mohl 
svůj hliník donést do tišnovské ekopo-
radny, odkud jsme si jej vyzvedli a pečli-
vě vytřídili.

Zde je vyhodnocení nejlepších z těch, 
kteří přišli soutěžit: 

Velké	kolektivy
1.	 místo ZŠ Smíškova, budova Riegrova 

– 52 kg
2.	 místo MŠ Horova – 46 kg
3.	 místo 1. A ZŠ Smíškova – 42 kg

Malé	kolektivy	–	rodiny
1.	 místo Pánkovi – 33,5 kg
2.	 místo Hamanovi – 11 kg
3.	 místo Žádníkovi – 8,5 kg

Celkově i s hliníkem z ekoporad-
ny jsme letos vybrali 284 kilo hliníku, 
za který jsme získali částku 5 118 Kč. 
Tyto získané peníze použijeme na čin-
nost našeho oddílu. 

Děkujeme také sponzorům, kteří vě-
novali ceny do soutěže, byly to: Potraviny 
LIMADRO A-Z Centrum Tišnov; Karlova 
pekárna Tišnov, prodejna Tesco; Zeleni-
na a ovoce u nádraží Tišnov; Mouka Tiš-
nov, výroba popruhů a lemovek. 

Letos byl hliník na vyhodnocení dobře 
vytříděný, a tak vážení rychle odsýpalo. 
Jen v igelitkách z ekoporadny bylo stále 
mnoho plastu, plastových fólií a železa. 
Pokud chcete třídit smysluplně, můžete 
se na nás obrátit o „zaškolení“, co do hli-
níku patří, a co už ne, nebo se můžete zú-
častnit soutěžního vážení, kde na některé 
nejasnosti ve třídění upozorňujeme.

Děkujeme všem, kteří svůj odpad třídí. 
Sběr hliníku stále pokračuje a v květnu 
příštího roku budeme opět vybírat. 

Koupání v řece aneb Připadám si jako vydra
Irena Pálková, spolek Za sebevědomé Tišnovsko 

Ještě před třiceti lety bylo koupání 
ve Svratce u splavu na Trmačově a u Bře-
ziny velice oblíbenou a zcela běžnou zá-
bavou. Byla to lacinější, ale hlavně často 
i čistší varianta koupání než na koupa-
lišti. Po revoluci se začala koupaliště 
v okolí nejen více udržovat, ale hlavně 
upravovat a pro většinu lidí se stalo nej-
lákavější koupání v některém z nových 
aquaparků s mnoha zábavními vodními 
prvky, pokud nevyužijí vlastní zahrad-
ní bazének. Čistá voda je samozřejmostí 
i na tišnovském koupališti a je zde jeden 
z posledních velkých bazénů na plavání, 
které jinde ustoupily atrakcím. Přesto 
by mnozí byli rádi, kdyby i naše koupali-
ště bylo modernější, a mají za to, že jsme 
opravdu zaostali. Ale to netuší, že u nás 
máme atrakci, o které mohou jiná města 
jen snít. Je totiž přírodní a žádná stavba 
ji nemůže nahradit.

Protože to máme kousek, stále si 
v létě jezdíme zaplavat ke splavu na Bře-
zině. Je již léty trošku sešlý, zato řeka 
je s útlumem papírenské výroby ještě 
čistší, než bývala dříve, i když je často 
dost studená. Donedávna mi to připa-
dalo jako docela všední zábava, dokud 
jsem nevyslechla několik překvapených 
a nadšených komentářů těch, kteří toto 
místo vyzkoušeli poprvé.

„Připadala jsem si jako vydra, když 
jsem plavala mezi stromy,“ komentovala 
kamarádka a netušila, že mohla potkat 
bobra, který tu občas k našemu nema-
lému překvapení a trochu i zděšení pro-
plave ostražitě kolem nás.

„Já jsem byl až za tou druhou zatáč-
kou, to je tedy něco, to tady tak plavete 
často?“ komentoval hrdě jeden „cizinec“, 
když jsme se ohřívali na betonovém 
okraji splavu a koukali, jak řeka plyne 
a děti skáčou do náhonu. A to netušil, že 
i postarší dámy tady někdy plavou ješ-
tě dál.

Plavat tichou řekou proti proudu, kte-
rý je zde díky splavu velice mírný a řeka 
dostatečně hluboká, napjatě sledovat, co 
se objeví za další zatáčkou, je úžasný zá-
žitek. A to nemluvím o setkání s bobrem 
nebo s ledňáčkem, které tu není tak úpl-
ně neobvyklé.

A nejsme sami. Návrat ke koupání 
v přírodních tocích je každoročně pro-
pagován Evropským dnem koupání v ře-
kách (letos připadá na 13. července), 
který doprovází různé akce. I Tišnov se 
k němu vloni připojil. Den koupání v ře-
kách jsme v polovině července oslavili 
společným plaváním ve Svratce, pikni-
kem na břehu a děti si užily i plavbu 
na člunu proti proudu. 

Takže, milí Tišnováci, až budete mít 
návštěvu, která pohrdne naším koupa-
lištěm, buďte in, zkuste ji vzít ke splavu 
na Březině a ukázat jí naši téměř adre-
nalinovou atrakci. Pokud bude mít vaše 
návštěva alespoň trochu dobrodružné-
ho ducha a voda nebude zrovna kalná 
po posledních deštích, užijete si krás-
nou zábavu!

Poděkování 
městu 
Emilie Krčmová, Spolek zdravotně 
postižených Brněnska

Děkujeme touto cestou městu Tiš-
novu za finanční příspěvek na naši 
činnost. Tato finanční částka bude 
použita na naše rekondiční a ozdrav-
né pobyty. V červenci jedeme do Ho-
telu Pavla ve Vlachovicích, v září 
do Rehabilitačního sanatoria v Kar-
viné, dále na Tři Studně do Penzi-
onu Horácko a v listopadu na čtyři 
takzvané vánoční pobyty. Podrobné 
vyúčtování bude odevzdáno Radě 
města Tišnov na konci roku 2014.
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Festival Hudbou pro uNiCEF byl letos rekordní
Jan Schneider, ředitel festivalu

V sobotu 14. 6. se uskutečnil v Tiš-
nově už šestý ročník charitativního hu-
debního festivalu Hudbou pro UNICEF. 
Zaplněný areál letního kina byl svěd-
kem vystoupení špičky české hudební 
scény, v čele s aktuálně nejpopulárněj-
ším zpěvákem Tomášem Klusem či vel-
kým objevem, zpěvačkou Lenny. Festival 
se za šest ročníků výrazně posunul, díky 
tomu se nám daří v Tišnově každý rok 
zorganizovat velmi kvalitní program. 
A dnes už je to samozřejmě také o osob-
ních známostech, mnozí účinkující se 
do Tišnova, především kvůli výborné 
atmosféře, vracejí. Ač nepatříme podle 
návštěvnosti k absolutní republikové 
festivalové špičce, co do technického zá-
zemí, kvality programu a festivalového 
marketingu nás k ní odborná veřejnost 

zařazuje. Také pro letošní rok byl festival 
Hudbou pro UNICEF zařazen mezi Čisté 
festivaly, což je projekt sdružující festi-
valy, které svým návštěvníkům umožňu-
jí třídit odpad. Tišnovský festival je tak 
součástí skupiny největších a nejzná-
mějších republikových akcí, jako jsou 
Rock for People, Votvírák, Colours of 
Ostrava, JamRock, United Islands nebo 
Sázavafest.

Festival Hudbou pro UNICEF je však 
výjimečný také svým hlavním posláním, 
jako jediná akce tohoto druhu je pořádá-
na ve spolupráci s českým zastoupením 
UNICEF. A letošní ročník také přinesl re-
kordní výtěžek na očkovací programy. 
Ty se podařilo podpořit částkou sto ti-
síc korun a více jak deset tisíc pak při-
nesla dražba speciálních festivalových 

panenek. Pořadatelé i tentokrát mysleli 
na nemocné děti z našeho regionu, které 
v konkrétních dvou projektech podpořili 
částkou deset tisíc pro každého. Za šest 
ročníků festivalu se tak podařilo vybrat 
bezmála bezmála čtyři sta tisíc korun, 
což znamená očkování, a tedy záchranu 
života pro více jak šest stovek dětí.

Po všech stránkách byl letošní roč-
ník úspěšný, a ač je za celým projek-
tem nesmírné množství práce a peněz, 
budeme se snažit v pořádání hudební-
ho festivalu samozřejmě pokračovat. 
Máme pár nápadů na zlepšení, část na-
šich myšlenek už také míří k dramatur-
gii dalšího ročníku. Ten se tak uskuteční 
v sobotu 13. června 2015 a návštěvní-
ky by měl opět přivítat v areálu letního 
kina v Tišnově.

Přijďte na Dvorek v srdci Tišnova 
Ľubica Kubicová, Čas pro sebe o. s.

V pátek 6. června se na nádvoří býva-
lé měšťanské školy, dnes administrativ-
ní budovy v Bezručově ulici nad poštou, 
sešlo množství lidí. Tou událostí, která 
je sem přivedla, bylo slavnostní otevře-
ní prostoru, který dostal název Dvorek. 

Centrem Dvorku je Hrad – dětské hři-
ště. Tento Hrad však obsadil potulný 
mnich, který vyžadoval od dětí, aby si 
jeho užívání vysloužily. Musely prokázat 
svoje dovednosti v několika odvětvích. 
Přeplazit se tajnou chodbou – tunelem, 
přešplhat přes vysoké schodišťové hory, 
sestřelit kuší plechovkového nepřítele, 
trefit cíl ze hřbetu dřevěného koně a na-
konec společně dobýt hrad, který mni-
chovi pomáhali hájit dva rytíři v plné 
zbroji. Nutno poznamenat, že se malí 
bojovníci činili a Hrad ke své slávě do-
byli. I s rytíři.

Všichni společně si připili na otevře-
ní Dvorku nealkoholickým perlivým 
mokem z domácích zdrojů a ochutnali 
hromádku dobrot, které příznivci spol-
ku napekli.

Součástí programu bylo vystoupe-
ní skupiny historického šermu Khaern 
M´orhen, dále koncert rodinné kapely 
Lankových a také vernisáž výstavy Dět-
skýma očima a čočkou. Tuto výstavu re-
alizoval Čas pro sebe o. s. ve spolupráci 
s Galerií na schodech. Vystavované jsou 
práce dětí z Fotografického kroužku 

při ZŠ a MŠ v Deblíně. Děti i dospělí si 
mohli prohlédnout a vyzkoušet histo-
rické zbraně a součásti zbroje. A také se 
všichni mohli porozhlédnout a zhodno-
tit práci, která byla na Dvorku udělána.

Co je vlastně Dvorek? 
Jedná se o dlouhá léta opuštěný a za-

nedbaný prostor v srdci Tišnova, na-
vazující přímo na občansky důležité 
a frekventované prostory Městského 
úřadu, polikliniky a DDM. 

Pod taktovkou spolku Čas pro 
sebe o. s., za významné pomoci aktiv-
ních příznivců s pomocí dětí a za ne-
opomenutelné podpory majitele 
objektu se postupně proměňuje v pro-
stor pro relaxaci, kulturu, vzdělá-
vání, zábavu, setkávání a sdílení. 

Z prostoru, který byl zanesen odpad-
ky, sutí a plevelem, je dnes zcela jiné 
místo. Terén byl srovnán, poškozená 
kanalizace opravena, odvezeno 11 kon-
tejnerů odpadu. Byla odstraněna nežá-
doucí vegetace a připraven prostor pro 
relaxační trávník. S pomocí přátel byly 
vysázeny darované rostliny – hlavně 
bylinky a květy, upleten plot z vrbové-
ho proutí, postaveno hřiště a pískoviš-
tě a také stánek pro prodej občerstvení. 
Proces proměny dvorku na Dvorek lze 
vidět v kronice, která je v Času pro sebe 
k nahlédnutí, podobně jako kronika sa-
motného spolku. 

Zastavte se na Dvorku. I Vy se může-
te podívat na práci, kterou Čas pro sebe 
o. s. již třetím rokem odvádí.
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Sebera je desátý v žebříčku světových mistrů 
Jiří Dospíšil

Na mistrovství světa masters v atle-
tice konaném v Budapešti obsadil desá-
té místo v kategorii M40 Martin Sebera. 
V halovém pětiboji se prezentoval vý-
kony 60 m př. – 9,20 s, dálka – 596 cm, 
koule – 1 019 cm, výška – 163 cm a 1 km  
– 3:14,87. Celkovým bodovým ziskem 
3 224 bodů zároveň vytvořil nový český 
rekord.

V krátkém rozhovoru jsme tišnovské-
ho závodníka vyzpovídali.

Co	říkáš	výkonu	a	umístění?
Maximální spokojenost, výkony 

ve všech disciplínách po delší stagnaci 
mají opět mírné zlepšení, což je dobré. 
I v Tišnově lze kvalitně potrénovat. Při-
dáte-li jeden trénink týdně na sportov-
ním gymnáziu Botanická v kryté hale, 
kde bylo možné jít techniku dálky a výš-
ky, pak máte vše, co potřebujete. V pod-
mínkách to zkrátka není. Jde o to, vytyčit 
cíl, zakousnout se do něj a držet.

Jak	jsi	vlastně	trénoval?
Trénoval jsem průměrně šestkrát 

týdně, většinou brzo ráno nebo pozdě 
večer. Mírná zima umožnila hodně po-
trénovat venku, což se projevilo na kva-
litě i kvantitě tréninkových prostředků. 
Stěžejní pro celou přípravu se ukazuje 
pravidelné týdenní soustředění v led-
nu v Krkonoších v hotelu Bouda Jana. 
Majitelé, zaměstnanci i pravidelní hos-
té, mající rezervovaný stejný termín, do-
káží vhodně motivovat a za těch pár let 

„přičichli“ k atletice a zvládnou o ní kva-
lifikovaně hovořit. Což je někdy úsměvné, 
ale zároveň zavazující, neboť už je to tra-
dice a tu nelze přehlédnout a ignorovat.

Existuje	 nějaký	 jednoduchý	 recept	
nebo	jednoduchý	cvik?

Ano, vše je vymyšleno, vše je napsá-
no, jen se toho držet. Třikrát týdně běhat 
a skákat, třikrát týdně posilovna. Kon-
diční příprava je všestranná, jeden cvik 
nelze určit, ale určitě existují komplex-
ní cviky, které jsou základem silové pří-
pravy. Já za něj považuji hluboký dřep. 
V přípravném období nadřepuji 10 tun 
za trénink. Ale znovu říkám, o jednom 
cviku to není, příprava musí být kom-
plexní. Co je asi v mém tréninku největší 
rozdíl od let minulých, je navýšení množ-
ství regenerace: sauna, masáže, kryoko-
mora. V tom je nejvíc zakopán pes.

Kdo	tvořil	realizační	tým?
Tak pravý realizační tým nemám, ale 

v mém okolí a zejména na Fakultě spor-
tovních studií Masarykovy univerzity, kde 
pracuji, je mnoho odborníků, kteří rozumí 
své oblasti a které jsem různě obcházel, 
konzultoval a radil se. Kondiční přípravu 
hlídal R. Adamík, bolístky a zranění na-
pravovala fyzioterapeutka J. Řezanino-
vá, masážemi mi velmi pomohl M. Műller, 
k výživě mi své povykládala I. Hrnčiříko-
vá, teorii sportovního tréninku objasňoval 
J. Cacek, techniku výšky se snažila upravit 
Z. Hlavoňová a další kolegové. 

Jak	bude	vypadat	tvoje	letošní	sezóna?
Členové atletického klubu Tišnov bu-

dou letos hostovat za prvoligové družstvo 
Vyškova, ti se slabší výkonností (včetně 
mě) za druholigový Přerov. Své tréninko-
vé úsilí budu směrovat k dalším závodům 
kategorie masters, kromě toho mě čeká 
další trenérská a funkcionářská práce 
v atletickém klubu, zejména na poli mlá-
dežnické atletiky. Spolu s vedením a tre-
néry atletického klubu jsme na letošní 
rok, kromě standardních dvou závodů pro 
děti, připravili další nové projekty, jakými 
jsou běhání pro veřejnost a příměstský at-
letický tábor v době prázdnin.

Šerkovický pétanque – výsledky z června
Miroslav Randuch, organizátor

Na začátku června se na hřišti v Šerko-
vicích konal patnáctý turnaj  dvojic v pé-
tanque pod názvem Šerkovické koulení.

Již tradičního turnaje se zúčastnilo 
celkem 38 soutěžících dvojic – 30 párů 
v kategorii dospělých a 8 párů v kategorii 
dětí ze Šerkovic, Tišnova, Lomnice, Brna, 
Zastávky… 

Čtyřkolovým turnajem prošly bez jedi-
né porážky pouze první dvě dvojice v ka-
tegorii dospělých, v kategorii dětí zůstaly 
bez porážky rovněž první dvě dvojice.

K herní pohodě a přátelské atmosfé-
ře ve sportovním areále v Šerkovicích 
přispělo i příjemné letní počasí. Po ofi-
ciálním ukončení turnaje mnozí hráči 
využili možnosti pokračovat v koulení 
na hřišti a v další části areálu se pobavili 

na taneční zábavě do pozdních večerních 
hodin.

Medaile se symboly pétanque a drobné 
věcné ceny pro všechny soutěžící věnovala 
obec Šerkovice a další sponzoři akce, a to 
MONTENERGO BRNO, Montáže staveb – 
Květoslav Tesař, Dana Zacpalová – smíše-
né zboží, Výroba bramborových lupínků 
Šerkovice, STYLE SPORT – Renata Zámeč-
níková, Fofrem.net, Angličtina ZuZu. Příz-
nivce tohoto sportu zveme na turnaj dětí 
spojený s turnajem dospělých, který se 
bude konat v září 2014. Více o veškerém 
pétanquovém dění v Tišnově a Šerkovicích 
na www.repete-tisnov.webnode.cz.
Konečné	celkové	výsledky	dospělých:	
1.	 manželé Marečkovi (Brno)
2.	 Jirka a Silvie Gargulákovi (Brno)

3.	 Hana a Václav Vlčkovi (Brno)
4.	 Laďa Kotlín – Květoš Tesař (Šerkovice)
5.	 Dáša a Miloš Bučkovi (Tišnov)
6.	 René Oulehla – Zuzana Molnárová 

(Tišnov)

Kategorie	dětí	–	konečné	pořadí:
1.	 Zdeněk Smolík – Martin Vyskočil 

(Lomnice u T.)
2.	 Tomáš Kubíček – Vojta Tesař (Šerkovice)
3.	 Katka Bahenská – Monika Vlachová 

(Šerkovice)
4.	 Hanka Senohrábková – Roman Dolí-

hal (Šerkovice)
5.	 Gabča Smolíková – Kamča Vyskočilo-

vá (Lomnice u T.)
6.	 Klára Brodecká – Kristýna Zacpalová 

(Tišnov)
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Vojtěch Zhoř 
v atletice slaví 
velké úspěchy
Martin Sebera

Tři tituly nejrychlejšího muže Ji-
homoravského kraje si z Břeclavi od-
vezl v kategorii mladších žáků Vojta 
Zhoř. Postupně se probojoval rozbě-
hy na 60 m do finále, kde domino-
val výkonem 8,04 s na 60 m. Taktéž 
s přehledem vyhrál skok do dálky vý-
konem 516 cm a poté s kolegy z atle-
tického klubu AHA Vyškov zvítězili 
ve štafetě 4 x 60 m. Gratulujeme.

atletický čtyřboj mládeže v Tišnově
Martin Sebera

Podle hodnocení funkcionářů jsou 
úspěšné závody jen a jen tehdy, pokud: 1) 
přijde hodně dětí, 2) je hezké počasí, 3) 
výsledky jsou vyhlášeny hned po skonče-
ní závodů, které tak končí brzo. A takové 
byly závody v sobotu 7. června na hřišti 
u ZŠ nám. 28. října. Dětí přišlo 115, bylo 
slunečno a 28 °C a celé závody skončily 
malinko po 12.00 hod. Tedy ideální cesta 
k úspěchu. Přítomný lékař ošetřil jen jed-
nu odřeninu, bojovalo se ne na krev, ale 
do maximálního vysílení či zvracení (drá-
ha byla omyta), padlo množství osobních 
rekordů, spokojenost panovala s tisknu-
tými diplomy, kde jsou vidět kromě fotek 
ze závodů i jednotlivé výkony každého zá-
vodníka, protestů bylo velmi málo a pro-
dej občerstvení též fungoval na jedničku. 
Takže sečteno a podtrženo, příjemné do-
poledne strávené v přítomnosti královny 
sportu – atletiky.

Kompletní výsledky včetně fotogalerie 
jsou k nahlédnutí na www.aktisnov.wz.cz, 
zde vzpomeňme vystoupivších na bednu 
ve všech 10 kategoriích:
•	 předpřípravka II – chlapci: 1. Lu-

káš Čumpelík, 2. Jan Šťastný, 3. Jakub 
Novák

•	 předpřípravka II – dívky: 1. Natálie 
Mazálková, 2. Lucie Kniesová, 3. Stela 
Tomanová

•	 předpřípravka I – chlapci: 1. Ondřej 
Černý, 2. Jan Švestka, 3. Jakub Pařízek

•	 předpřípravka I – dívky: 1. Eliška Ko-
nečná, 2. Adéla Dekanová, 3. Valentýna 
Veselá

•	 přípravka – chlapci: 1. Luděk Čumpe-
lík, 2. Jakub Kopeček, 3. Dominik Puška

•	 přípravka – dívky: 1. Hana Blažková, 2. 
Zuzana Pazourková, 3. Tereza Všianská

•	 mladší žáci: 1. Vojtěch Zhoř, 2. Jakub 
Stibal, 3. Filip Drhlík

•	 mladší žákyně: 1. Nikol Procházková, 2. 
Iveta Chromá, 3. Dagmar Doležalová

•	 starší žáci: 1. Lukáš Kristek, 2. Jiří Ond-
riska, 3. Adam Hladký

•	 starší žákyně: 1. Markéta Havlátová, 2. 
Štěpánka Badinová

Velké poděkování patří rozhodčím 
a pomocníkům, neboť z jejich strany to 
byla symfonie aneb orchestrální čtyřvě-
tá skladba v cyklické sonátové formě: 
Petra Seberová, Alena Mašková, Terka 
Součková, Míša Jurčáková, Václav Drh-
lík, Aleš a Dominik Navrátilovi, Jiří Do-
spíšil, Martin Novotný, Miloslav Novotný, 
Karel, Helena, Karel ml. a Veronika Souč-
kovi, Kateřina Smetanová, Petr Havlát, 
Jakub Ondriska, Martina Punčochářová, 
Naďa Havlíková, Lucie Lahodová, Kristý-
na Bahenská a Martin Sebera. Další po-
děkování náleží sponzorům a partnerům 
závodu: město Tišnov, Geodetická kan-
celář Souček, Vitar s. r. o., ZŠ Tišnov nám. 
28. října, ZŠ Tišnov Smíškova.

Kopaná – obě série skončily
Jaromír Pacek

Že nic netrvá nikdy věčně, se po-
tvrdilo na přelomu května a června 
při dvou zápasech mužů AFK Tišnov 
na hřištích soupeřů.

V prvním termínu nás hostil So-
kol Švábenice. Právě s tímto soupeřem 
skončila naše nešťastná série proher 
na jejich hřišti. Nadšený a bojovný vý-
kon našich hráčů se přičinil o první ví-
tězství ve Švábenicích v poměru 5:1. 
Střelci AFK Tišnov byli Klíma Jiří, Ze-
man Jiří, Panovský Lukáš, Koloc Mar-
tin a Schottenberger Jiří. Ironií osudu 
právě první prohra domácích s námi 
„pomohla“ Sokolu Švábenice k sestupu 
do okresního přeboru.

Následující týden směřovala výpra-
va AFK Tišnov spolu s TJFTF do Rousí-
nova. Zde doposud velmi úspěšná série 

pro Tišnov skončila. Domácí rezerva 
posílená celou řadou hráčů prvního 
mužstva hrajícího KP až po velkém boji 
vyhrála 4:2. Všechny čtyři branky do-
mácích padly z kopaček hráčů A muž-
stva, kteří tak zajistili pro Rousínov B 
účast v příštím ročníku I. B třídy. Bran-
ky našeho celku vstřelili Zdražil Vojtěch 
a Zeman Jiří.

Fotbalová neděle v Rousínově měla 
něco navíc. Bylo to doslova vražedné 
teplo – na sluníčku přes 40 stupňů. I roz-
hodčí přerušoval oba poločasy k ma-
lému vodnímu osvěžení. Proto i všem 
aktérům na hřišti patřilo upřímné uzná-
ní a potlesk přítomných fanoušků po zá-
věrečném hvizdu rozhodčího.

Protože toto číslo TN vychází až 
po ukončení celé sezóny 2013/14, 

závěrečné hodnocení provádí vedení 
AFK Tišnov. Z pohledu TJFTF je nut-
no poděkovat všem hráčům, trenérům 
a funkcionářům za úspěšnou sezónu 
bez závěrečných výsledkových stresů. 

V neposlední řadě jim náleží i uznání 
za zajištění celosezónní přepravy nejen 
hráčů, ale i nás fandů k našim soupe-
řům. Tuto službu zajišťovala Meziná-
rodní a tuzemská autobusová doprava 
pana Bedřicha Hliněnského z Předkláš-
teří. S povděkem lze konstatovat, že 
koho z Tišnova odvezli, toho i dovezli 
v pořádku zpět. 

Můžeme si nyní jen přát, aby příští 
sezóna 2014/15 začínající v srpnu spl-
nila všechna očekávání hráčů, funkcio-
nářů AFK Tišnov a především věrných 
fanoušků.

Vojtěch Zhoř (druhý zprava)
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Rybářské závody mládeže 2014
Bohumil Kabeš, za pořadatele závodů a místní organizaci Tišnov

Již 48. ročník rybářských závodů 
mládeže se v červnu uskutečnil na ryb-
níku v Předklášteří, za účasti 27 rybá-
řek a rybářů. Mladí adepti rybářského 
sportu závodili čtyři hodiny, a to způ-
sobem plavaná nebo položená. Na re-
gulérnost závodů dohlíželi zkušení 
rozhodčí. Po ukončení závodů a vyhlá-
šení konečných výsledků byli všich-
ni startující odměněni hodnotnými 
cenami.

Statistika úlovků: mladí rybáři ulo-
vili celkem 4 kapry, 5 amurů a 10 línů, 

ale nejčastěji ulovenou rybou byl cejn 
a plotice.

Nejúspěšnější dívkou byla Lenka Mer-
tová na 7. místě, která ulovila 10 ks ryb 
o celkové délce 232 cm. Cenu o nejdelší 
úlovek získali Luděk Králík a Marek Para-
lič za kapry o délce 48 cm.

Výsledky závodů:
1.	 Matěj Malásek, 44 ks ryb, celková dél-

ka 897 cm
2.	 Jan Rymeš, 39 ks, 806 cm
3.	 Matyáš Žitník, 36 ks, 737 cm
4.	 Matyáš Cacek, 26 ks, 490 cm

5.	 Martin Skoupý, 19 ks, 369 cm
6.	 Martin Sedláček, 34 ks, 340 cm.

Závody sponzorovali: Gammarus Fis-
hing Tackle Hradčany, Byron Group CZ 
s. r. o. Hradčany, MO MRS Tišnov, Mikrop 
Čebín a. s., Fa – Zuzana Hlavoňová Brno. 
Všem patří velký dík za ceny do závodů 
a za propagaci rybolovu mezi mládeží 
v našem regionu. Poděkování náleží také 
rozhodčím a pořadatelům závodů. Tak 
Petrův zdar a na příštích závodech zase 
na shledanou!

Kurzy sebeobrany v Tišnově
Petr Jůza, předseda oddílu karate

Oddíl karate působí v Tišnově více 
než 25 let. Za tu dobu prošly jeho řadami 
stovky cvičenců. Činnost byla zaměřena 
především na sportovní karate a toto za-
měření utvářelo složení členské základny, 
kterou tvořili především mladí lidé a děti. 
Členové oddílu se často účastnili nejrůz-
nějších soutěží, kde si mohli porovnat své 
schopnosti s ostatními karatisty. Soutěž-
ní zápolení je však pouze jedním z kroků, 
kterými by měl kompletní karatista pro-
jít. Karate, coby bojové umění, je ovšem 
nutné chápat jako cestu, která má člově-
ka dovést k lepšímu fyzickému a dušev-
nímu zdraví a také pozitivně ovlivnit jeho 
morální a volní vlastnosti. V rámci toho-
to pohledu lze karate cvičit dlouhé roky 
v každém věku.

Během uplynulých let si asi každý 
mohl všimnout, jak se mění klima spo-
lečnosti kolem nás. Stále častěji se do-
zvídáme o negativních projevech násilí 
agresivních a bezohledných jedinců, kte-
ří mnohdy brutálně páchají trestnou 
činnost na svých spoluobčanech. Tito 
pachatelé si většinou vybírají za oběti 
slabší jedince, seniory a ženy, protože 
jsou zbabělí a často psychicky naruše-
ní. Nikdo z nás nemůže s jistotou říci, že 
se s takovým individuem nikdy nesetká 
a že se mu nic takového nestane. Může 
nastat situace, ve které půjde o maje-
tek, zdraví nebo život jemu, jeho blíz-
kým nebo jinému člověku. Bude záležet 
na našich schopnostech a dovednostech, 
abychom ze vzniklé situace vyvázli se 

zdravou kůží. Rozhodli jsme se tedy, že  
nabídneme široké veřejnosti z Tišnova 
a okolí kurzy základů sebeobrany.

Tři na sebe navazující kurzy v období 
září 2014 – červen 2015 se budou konat 
v tišnovské sokolovně, vždy ve středu 
od 18.30–19.30 a v pátek od 18–19 ho-
din. Obsahem bude obrana proti úde-
rům, kopům, škrcení, držení, využití 
předmětů denní potřeby pro sebeobra-
nu, strečinkové a kondiční cvičení. Kurz	
bude	zahájen	ve	středu	10.	září	2014.

Zájemce prosím o zaslání přihlašo-
vacích údajů (jméno a příjmení, tele-
fon, kontaktní e-mail ) do	5.	9.	2014 na  
e-mail: sebeobrana.tisnov@seznam.cz.
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Táňa nebreptá aneb mé postřehy z přednášky
Silvie Čechová

Po diskusním večeru na téma školství 
si iniciativa Tišnov žije vzala další těžké 
sousto. Politika jako taková je často pro-
bíraným tématem. Nezáleží na tom, jestli 
jsme doma, v práci, ve škole nebo v re-
stauraci s přáteli, politika je vždy po ruce. 
Láká a prosí, ať si na ni postěžujeme, 
provokuje a často nás i úplně zbytečně 
rozčílí.

Když jsem se vydávala na před-
nášku o sociální trojčlennosti od Táni 
Fischerové, nějak jsem na tlachání 
o politice neměla pomyšlení. Nečeka-
ně nečekaný úvod o výmluvnosti voleb 
do Evropského parlamentu kritikou sou-
časného stavu politické scény nejen zavá-
něl. Klíčové hnutí (politické hnutí, jehož 

spoluzakladatelkou je Táňa Fischerová), 
na rozdíl od hospodského breptání, na-
bízí vizi budoucího politicko-sociálního 
uspořádání. Složky ekonomika, politi-
ka a duchovno (kultura, věda, školství) 
by měly být naprosto odděleny a jedná-
ním by neměly zasahovat do jejich zá-
jmů. Podle vzoru francouzské revoluce 
by mezi nimi měla panovat vzácná sho-
da svobody, rovnosti a bratrství. Doufá 
také v poučení z minulosti, ve které spa-
třuje dva výrazné systémy: 1. diktování 
všeho, kde se oddělila ideologie od po-
litiky, a 2. povolování většiny, kde se od-
dělila ideologie od ekonomiky. Obojí je 
špatně, snaží se proto o nastínění tře-
tí cesty. A jaké přesně? Má společnost 

zbavená konkurence nějakou šanci? Jak 
může probíhat hlasování, s jehož výsled-
kem souhlasí sto procent zúčastněných? 
A je vůbec naše „lobbisty prožraná“ poli-
tika schopna odstřihnutí od ekonomiky? 
Pokud Vás při čtení článku napadají otáz-
ky, nic si z toho nedělejte, mě napadaly 
po celou dobu přednášky. A nebyla jsem 
sama, jako odpověď nám byla doporuče-
na četba knihy Rudolfa Steinera Trojčlen-
nost jako inspirace. Snad někdy seberu 
odvahu a knihu si přečtu, zatím odchá-
zím s dojmem příjemného setkání s in-
teligentními lidmi, kteří se nebojí ukázat 
cestu, ať už jakkoli schůdnou.

Žádost o pomoc s přípravou projektu
Irena Ochrymčuková, Josef Zacpal, Podhorácké muzeum  

Vážení čtenáři tišnovští i mimo Tiš-
nov bydlící, obracíme se na Vás s nabíd-
kou spolupráce na přípravě projektu 
k I. světové válce. Podhorácké muzeum 
v Předklášteří, pobočka Muzea Brněn-
ska, bude v rozmezí let 2014 až 2018 
uskutečňovat rozsáhlý projekt věnova-
ný 100. výročí událostí tohoto závaž-
ného válečného konfliktu. Obsahem 
projektu v muzeu bude výstavní a sbír-
kotvorná činnost, jejíž první část uveřej-
ní a formou výstavy otevře Podhorácké 

muzeum v listopadu 2014. Plánované 
jsou také besedy a přednášky o tomto 
historickém mezníku.  

Výstavu budeme koncipovat ve zmí-
něných letech jako postupné odkrývání 
vlivu I. světové války na bojující vojá-
ky a na jejich rodiny v zázemí z mno-
ha hledisek. Důraz bude kladen 
na příběhy jednotlivých rodin na Tiš-
novsku i jinde. Vedle muzejních sbírko-
vých předmětů a historických fotografií 
budou použity i rodinné kroniky, psané 

a tradované vzpomínky, rodinné foto-
grafie a památky. 

Chceme Vás tedy požádat o pomoc při 
vytváření tohoto nového projektu, o za-
půjčení starých fotografií a upomínek 
na I. světovou válku. Domníváme se, že se 
o velkých dějinných událostech před sto 
lety dá pojednat zcela osobním způsobem.

Prosíme, ozvěte se nám na tel. čís-
le 549 412 293 a mailovém kontaktu 
i.ochrymcukova@muzeumbrnenska.cz. 

Děkujeme za ochotu. 

Koncert v Porta coeli
Jana Fuchsová

V červnu se uskutečnil v Porta coeli 
koncert Vivat Carolus Quartus. Pan Al-
fred Strejček nám ve verších přiblížil 
méně známé životní etapy a postoje na-
šeho největšího Čecha, Karla IV.

Mluvené slovo pana Strejčka hu-
debně doprovázel pan Štěpán Rak, náš 
nejznámější kytarový virtuos. Zazněla 
originální gotická hudba i hudba zkom-
ponovaná přímo panem Štěpánem 
Rakem.

Věříme, že byl koncert pro všechny 
přítomné opravdu velkým kulturním 
zážitkem, a těšíme se na další spoluprá-
ci s umělci i na setkání s návštěvníky.
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	° Vyměním	byt	1+1	v	OV	na	Klucanině	
za byt 1+1 na Květnici OV nebo DB. 
Tel. 733 103 114.

	° Město	Tišnov	nabízí	k	pronájmu	
nebytové prostory v centrální zóně měs-
ta Tišnov v ulici Brněnská 2. Jedná se 
o prostory umístěné v přízemí budovy. 
Výměra prostor je 149,64 m2 + alikvotní 
část společných prostor 38,71 m2. Pro-
story jsou vhodné především k využití 

pro komerční účely (obchodní činnost, 
služby pro občany apod.). Volné od 1. 8. 
2014. Více informací obdržíte na MěÚ 
Tišnov, Odbor správy majetku a investic, 
tel. 549 439 852, e-mail:  
monika.svobodova@tisnov.cz.

	° Město	Tišnov	nabízí	k	prodeji	
objekt bez čísla popisného na ul. Dří-
nová v Tišnově na pozemku parc. č. st. 
1578 v k. ú. Tišnov vč. pozemku 

parc. č. st. 1578 v k. ú. Tišnov o výmě-
ře 165 m2. Jedná se o objekt bývalé 
kotelny, který už není využíván.  
Více informací obdržíte na MěÚ Tiš-
nov, Odbor správy majetku a investic, 
tel. 549 439 852, e-mail:  
monika.svobodova@tisnov.cz.

	° Hledám	doučování	AJ.	
Tel. 603 111 497.

Nový tišnovský kalendář právě vzniká
Michal Beneš

Přestože život kalendářů začíná vždy 
prvním lednem, jejich první přípravy star-
tují již začátkem předcházejícího roku. 
A týká se to také kalendářů od společnos-
ti Art Periscope, resp. jejich autora Zdeň-
ka Jílka, který letos na podzim vydává již 
svůj čtrnáctý regionální kalendář, tedy ti-
tul na rok 2015. Prvních osm kalendářů 
vzniklo pod hlavičkou firmy JICOM, spol. 
s r. o., ve které Zdeněk Jílek působil, a dal-
ších šest titulů vydala již samostatně jeho 
společnost Art Periscope, s. r. o. 

Celá tato série byla zahájena v roce 
2000 vydáním kalendáře obrazů Jose-
fa Jambora. Pro období let 2000–2001 
byl navržen kalendář leteckých snímků 
a „ptačích” pohledů  na město pod Květ-
nicí od stavitele Jiřího Němce pod ná-
zvem Z tišnovského regionu. Kalendář to 
byl dvouletý, jeden fotomotiv vždy na dva 
měsíce. V pořadí třetí kalendář na rok 
2001 se jmenoval Století pod Květnicí 
a nabízel na svých listech srovnání do-
bových a nových fotografií významných 
objektů a míst města Tišnova. Tento ka-
lendář byl malebně nejzdařilejší a byl 
průkopníkem porovnávání historických 
a současných pohledů v regionu. Velice 
zajímavým a nevšedním kalendářem byly 
Slavné tišnovské osobnosti 2003. Dosud 
se jeho jednotlivé listy objevují zarámo-
vané ve školách i školkách jako učební 
pomůcky o osobnostech města Tišnova. 
V roce 2004 byl vydán také první stol-
ní kalendář této série, nesl název Krásy 
Tišnovska. Tvořily jej fotografie kouzel-
né krajiny a přírody z různých koutů na-
šeho regionu. Na dalším titulu pro rok 
2006 spolupracoval opět stavitel Jiří Ně-
mec, a vznikl tak kalendář, který vyob-
razil společné investiční akce jeho firmy 
a společnosti JICOM – nové budovy a za-
řízení v Tišnově. Dostal název Proměny 

Tišnova a byl velice brzy rozebrán, stej-
ně jako předchozí kalendáře. Sedmým vy-
davatelským počinem pro rok 2008 pak 
byly raritní pohledy na starý Tišnov s ná-
zvem Tišnov ve starých pohlednicích. Ten-
to titul byl pro obrovský zájem Tišnovanů 
brzy dotiskován a nakonec opět vydán 
s malými úpravami, tentokrát jako osmý 
kalendář v řadě pro období 2008–09. 

Další vydavatelské období se nes-
lo již pod hlavičkou nově založené kul-
turní společnosti Art Periscope, s. r. o. 
a pro rok 2010 vznikly hned kalendá-
ře dva, a to Tišnov v obrazech malířů, 
v němž byly zachyceny malířské pohle-
dy na různá místa Tišnova, a potom také 
kalendář s názvem Malebné Tišnovsko, 
vydaný speciálně na zakázku pro firmu 
Mertastav, s. r. o. V obou kalendářích byly 
použity obrazy malířů ze soukromých 
sbírek. Rok 2011 byl ve znamení kalen-
dáře Květnice hora, Besének voda, který 
představoval tyto tišnovské dominanty 
prostřednictvím šestice tematických fo-
tografií a obrazů. Speciálně pro tento 
kalendář vznikl i velmi cenný obraz – ori-
ginální pohled na Květnici od pražské-
ho malíře Josefa Velčovského, jednotlivé 
snímky pak okomentoval svými postřehy 
doc. Jan Lacina. Na rok 2012 byl při příle-
žitosti 125. výročí narození malíře Jose-
fa Jambora vydán kalendář s Mistrovými 
obrazy pocházejícími ze soukromých sbí-
rek spolu s rozsáhlým textem o jeho 
životě a díle. Velice vydařeným kalendá-
řem, v pořadí již třináctým, se stal hned 
ten následující s názvem Svratka 2014 –
Od pramene k Veveří, v němž se střídaly 
originální fotografie a obrazy malířů se-
řazené dle ročního období po toku řeky 
Svratky, od pramene až po hrad Veveří. 
Titul vyšel v limitovaném nákladu 500 
kusů a do dnešního dne nezbyl žádný. 

A řada kalendářů směle pokračuje 
dále i letos – co se chystá? Přípravy čtr-
náctého nástěnného kalendáře na rok 
2015 jsou v plném proudu. Ponese ná-
zev Tišnovské kytice a budou jej tvořit 
reprodukce překrásných obrazů kytic 
od rovného tuctu známých a oblíbe-
ných regionálních malířů. Titulní motiv 
speciálně pro tuto událost namaloval 
brněnský malíř Stanislav Sedláček. Ka-
lendář bude slavnostně pokřtěn 21. 
září 2014 při příležitosti oslavy malí-
řova životního jubilea a jeho výstavy 
v prosklenném atriu restaurace Pod 
Klucaninou. Náklad tohoto titulu bude 
opět omezený a zájemci o větší množ-
ství unikátních kalendářů je mají mož-
nost objednat do 31. července 2014 
na e-mailu jilek@artperiscope.cz.
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Dne 12. července uplyne 10 let, kdy ze-
mřela paní VLASTA	 HORÁKOVÁ. Stále 
vzpomínají manžel, synové, sestra, bratr 
a tety s rodinami.

Dne 24. července vzpomeneme 10. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil náš milova-
ný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, 
tchán pan MILOSLAV	JELÍNEK. Za tichou 
vzpomínku děkuje manželka a synové Mi-
loslav a Pavel s rodinami.

Dne 19. července uplyne 10 smutných 
let, co odešla naše milovaná manželka, 
maminka, babička a sestra paní IRENA	
BERKOVÁ. S úctou a láskou vzpomínají 
manžel, děti s rodinami a sestra Hana.

Dne 11. července uplynulo 9 let od úmr-
tí našeho syna, manžela a tatínka pana 
PhDr.	KARLA	FICE,	CSc. S úctou vzpomí-
nají manželka, děti a maminka.

Dne 6. července by se dožila 90 roků 
naše drahá, milá maminka paní MARIE	
KUKLOVÁ. Stále s láskou vzpomíná 
vnučka Simonka a dcery Marie, Ludmila 
a Zdeňka s rodinami. 

Dne 14. června uplynulo 100 let od na-
rození paní VLASTY	 KOSTELENCOVÉ. 
Vzpomínají dcery Ludmila Klusáková 
a Eva Kašparcová s rodinami a zeť Zdeněk 
Buček s rodinou. 

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

Dne 11. července uplyne první smutný rok 
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan JIŘÍ	
FORMAN. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. Manželka, syn a dcera 
s rodinami.

Dne 6. června 2014 by se dožil 90 let 
náš drahý tatínek, dědeček, pradědeček 
a manžel pan ROBERT	LAMAČ. Všem, kdo 
jste ho znali a měli rádi, za vzpomínku dě-
kují manželka Ludmila a děti Robert, Lida, 
Liba a Jana s rodinami.

Nikdy nezapomeneme na našeho drahé-
ho JAROSLAVA	NEČASE. Dne 18. červen-
ce uplyne pátý smutný rok od jeho úmrtí 
a 25. července vzpomeneme jeho nedoži-
tých 69 roků. S úctou a láskou vzpomínají 
Marta, Jitka, Aleš, Jan. Děkujeme všem, kdo 
vzpomínají s námi.

Dne 12. července by se dožila 90 let tišnovská rodačka paní 
MUDR.	 ZORA	 KOLÁŘOVÁ, rozená Hejlová. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi. Dcera Zuzana s rodinou.

Dne 16. června uplyne smutných 15 roků, 
kdy nás navždy opustil náš syn, bratr, táta 
FRANTIŠEK	 PADALÍK. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. Vzpomínají rodiče, se-
stra s rodinou a synové s rodinami. 12. července uplyne rok, co nás opustil milovaný tatínek 

FRANTIŠEK	KOS. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Dcera 
s rodinou. 

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s panem 
ROSTISLAVEM	 ŠPAČKEM, za květinové dary a projevy sou-
strasti. Manželka s rodinou.

Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s mým drahým zesnulým 
tatínkem panem ZDEŇKEM	 KOPŘIVOU. Za květinové dary 
a projevy soustrasti děkuje dcera Táňa.
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