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Z kanceláře místostarosty
Vážení čtená-

ři, v tomto peri-
odiku se mimo 
jiné průběžně 
dozvídáte o řadě 
investičních akcí 
realizovaných 
městem. Dnes se 
dozvíte další in-
formace na toto 
téma formou 

tiskových zpráv dále uvedených. Mám ra-
dost, když se daří majetek města Tišnova 
zvelebovat a současně jsou při většině vět-
ších investic využívány zdroje z různých 
dotačních titulů. To vše by nebylo možné 
bez tvůrčí práce zaměstnanců městského 
úřadu, za kterou bych jim chtěl poděko-
vat. Na tyto investiční akce jsou důsledně 
uplatňovány principy elektronických auk-
cí a zdá se, že se tím u většiny zakázek do-
stáváme na reálnou, tedy nepředraženou 
cenu. Zakázky vykazující podezření z ne-
odpovídající ceny jsou Radou města ruše-
ny a vypisovány nové s důrazem na větší 
publicitu ve směru k možným zájemcům 
o zakázku. Pochopitelně výběrem nejlep-
ší nabídky proces nekončí, ale investiční 
akce začíná a je třeba, aby město prostřed-
nictvím pověřených osob dohlédlo na sa-
motnou realizaci projektu. Věřím, že se to 
i v případě očekávaných velkých investic 
rovněž podaří.

Zavedení elektronických aukcí bylo mo-
tivováno snahou šetřit prostředky města 
a bylo až na výjimky hodnoceno od po-
čátku pozitivně, bohužel ne všechny sna-
hy Rady města šetřit a účelně vynakládat 
prostředky jsou na tom od počátku stejně. 
Řada těchto snah vede často i ke konflik-
tům, protože v zájmu města je zasahováno 
do zájmů jiných osob či společností. Za mé 

krátké působení ve vedení města jsem jich 
zažil celou řadu. Například když jsme usi-
lovali o vstup našeho města do svozové 
společnosti KTS Ekologie s.r.o. vlastněné 
některými obcemi Jihomoravského kra-
je, byli jsme na půdě zastupitelstva obvi-
ňováni z omezování volné soutěže, když 
necháme odpady svážet firmou bez vý-
běrového řízení. Byli jsme rovněž vyzý-
váni k umožnění veřejné soutěže a nechat 
uplatnit tržní mechanizmy, které jediné 
mohou zaručit nejnižší cenu. Doposud 
svážející firma SITA CZ a. s. se rovněž sna-
žila přesvědčit opoziční zastupitele o ne-
hospodárnosti našeho záměru. Žádné 
výběrové řízení jsme neudělali, proč taky, 
když odpady měla svážet firma spolu-
vlastněná naším městem. Dnes je svoz od-
padů cca o 15 % levnější. Firma SITA CZ a. 
s. a další firmy působící v našem regionu 
dostaly záhy od Úřadu pro ochranu hos-
podářské soutěže pokutu téměř sto mili-
onů korun za kartel v oblasti odpadového 
hospodářství. Asi dříve používané obálko-
vé metody a neviditelná ruka trhu v tomto 
případě nefungovaly. Jen škoda, že v roce 
2005 Technické služby Tišnova zanikly 
v důsledku fúze se společností SITA CZ a.s. 
Město by dnes možná mělo lepší výcho-
zí pozici při snaze zajišťovat efektivnější 
úklid a údržbu vlastními silami. 

Konflikty se nám vskutku nevyhýbají, 
není to tak dlouho, co jsme byli místním 
podnikatelem na zastupitelstvu kritizo-
váni za uspěchanou realizaci rekonstruk-
ce domu na ulici Riegrova, i když v tomto 
případě byla kritika, spíše konstruktiv-
ní a možná i prospěšná. V současnos-
ti krystalizuje další déle trvající konflikt 
města se společností Němec Jiří stavitel 
s.r.o., který se článkem uvedeným v rubri-
ce Názory občanů tohoto vydání dostává 

na veřejnost. Nebudu zde rozebírat detai-
ly tohoto konfliktu, jen bych chtěl vyjád-
řit přesvědčení, že i tento konflikt vznikl 
ze snahy města a pověřených osob hájit 
zájmy všech občanů Tišnova. Stalo se tak 
na základě skutečností, ze kterých lze 
usuzovat, že byly poškozeny zájmy měs-
ta. Pochopitelně město musí respekto-
vat i snahu prosadit zájmy druhé strany 
a mělo by se snažit o konsenzuální řeše-
ní. Nejsem si však jist, zda medializace to-
hoto konfliktu přinese něco pozitivního 
ve vztahu k jeho řešení. Všechny zúčastně-
né strany často vnáší do veřejné diskuze 
řadu dalších nedorozumění a předvoleb-
ních frází, a tím se pravděpodobnost do-
hody snižuje a pak už opravdu nezbývá 
než posoudit práva zúčastněných nezá-
vislým soudem. Nicméně věřím, že i tento 
konflikt nakonec přinese pro občany více 
pozitivního než negativního.

Na konflikty se však můžeme dívat i po-
zitivně. Konec konců i já jsem se do vedení 
města dostal v důsledku konfliktu občanů 
s dřívějším vedením města. Žádné město 
není dokonalé a jeho vedení jakbysmet, 
ale přítomnost konfliktů ve městě je ur-
čitě známka zájmu o veřejné dění. Výše 
uvedené konflikty nás totiž nutí k diskuzi 
o zásadních otázkách města, jako jsou na-
příklad tyto: Kdy je třeba využít ruky trhu 
a kdy je vhodnější zřídit společnost vlast-
něnou městem? Jak má město uplatňovat 
své zájmy při vzniku nové infrastruktu-
ry pro bydlení? Obdobné konflikty nám 
často nedají spát, ale jsem rád, že existu-
jí, protože nás mohou posunout směrem 
k lepší správě našeho města. 

 Petr Bábor

Úvodní slovo starosty
Prázdniny se 

přehouply do své 
druhé poloviny. 
Voda v tišnov-
ském koupališti 
dosahuje takřka 
rekordních tep-
lot (na obvyklé 
poměry), vyso-
ká návštěvnost 
ukazuje na smy-

sluplnost tohoto zařízení ve městě. V této 
souvislosti bych se chtěl omluvit za někte-
ré nedostatky, které vznikly v první fázi re-
konstrukce, zejména pak zcela nevyhovující 
úprava dvou ochozů bazénu. Toto provedení 

bude předmětem reklamace po ukonče-
ní sezóny, kdy bude rekonstrukce pokračo-
vat prováděním celkových úprav bazénové 
vany. Stavební práce v letních měsících však 
neprobíhají pouze na koupališti, investič-
ních akcí města je realizováno hned několik. 
Bohužel tyto práce přinášejí určitá omezení, 
leckdy se bez hlubší znalosti zdá, že práce 
probíhají pomalu nebo třeba nelogicky. Věř-
te však, že pracovníci investičního odboru 
na vše důsledně dohlížejí a veškeré práce 
jsou realizovány zcela v souladu s projek-
tovou dokumentací, soutěžními podmínka-
mi i uzavřenou smlouvou. Prosím vás tedy 
o určitou trpělivost, společně se i díky ní do-
čkáme mnoha nových a pěkných věcí.

V srpnovém čísle Tišnovských novin na-
jdete reakci pana Němce na mé červencové 
slovo starosty, ve kterém jsem zmínil ně-
které nešvary dob minulých, se kterými se 
takřka denně musíme potýkat. Ve svém pří-
spěvku se o ní krátce zmiňuje kolega Bábor. 
Já se pro dnešek komentáře zdržím, zejmé-
na pak z důvodu aktuálně probíhajícího 
soudního sporu. Už do příštího čísla se po-
kusíme připravit stručný přehled celé této 
složité kauzy tak, aby si i čtenáři Tišnov-
ských novin a občané města mohli udělat 
ucelený obrázek.

Letní pohodu a příjemné počtení v srp-
novém čísle Tišnovských novin vám přeje

Jan Schneider

Foto v galerii Michal Beneš
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Dopravní omezení
Petra Vokáčová, odbor dopravy

Upozorňujeme, že z důvodu opravy 
kanalizace a vodovodu na ulicích Jirás-
kova a Družstevní v Tišnově (v úseku 
od ulice Nerudova po ulici Drbalova) 
bude na těchto ulicích v termínu cca 
od 22. 7. 2013 do 30. 11. 2013 omezen 
provoz. Ulice Jiráskova bude úplně uza-
vřena a na ulici Družstevní se bude jez-
dit v jednom jízdním pruhu při snížení 
nejvyšší dovolené rychlosti.

Tišnov v roce 2013 hospodaří dobře
Zdeňka Kárná

Pravidelnou zprávu o průběžném 
hospodaření města Tišnova projed-
nala na svém jednání Rada města Tiš-
nova. Ve zprávě jsou shrnuty základní 
údaje o hospodaření města Tišnova 
k 31. 3. 2013 a srovnání hospodaření 
města v letech 2009 – 2013.

Financování města Tišnova v roce 
2013 je realizováno na základě rozpoč-
tu, který byl projednán a schválen na za-
sedání Zastupitelstva města Tišnova, 
konaného dne 17. 12. 2012: rozpočet 
na straně příjmů ve výši 143 472 300 Kč, 
na straně výdajů ve výši 191 543 000 Kč. 
Plnění příjmů města Tišnova za první 
čtvrtletí roku 2013 činí 39 453 212 Kč, 
tj. 27,21 % k upravenému rozpoč-
tu. Ve srovnání s rokem 2012 předsta-
vuje plnění na 94,9 %. Daňové příjmy 
k 31. 3. 2013 činí 26 842 580 Kč (27,7 %). 

Nedaňových příjmů bylo dosaženo v ob-
jemu 6 851 795 Kč (30,21 %). Jedná se 
převážně o příjmy z pronájmů a služeb. 
Kapitálové příjmy byly dosaženy ve výši 
34 950 Kč. Dotace město přijalo v celko-
vé výši 5 723 886 Kč, tj. 22,52 % uprave-
ného rozpočtu. Plánovaný příjem dotací 
se očekává v druhé polovině roku.

Celkové výdaje města Tišnova za prv-
ní čtvrtletí roku 2013 jsou čerpány 
na 17,22 % upraveného rozpočtu města 
a činí 33 303 534 Kč. Běžné výdaje jsou 
plněny na 18,57 % a činí 22 973 645 Kč, 
kapitálové výdaje jsou plněny na 17,84 % 
upraveného rozpočtu a představu-
jí 10 329 888 Kč. Saldo příjmů a výdajů 
k 31. 3. 2013 činí 6 149 677 Kč. 

Vedení Tišnova hodnotí hospodaře-
ní města za první čtvrtletí roku 2013 
jako dobré. „Ukazuje se, že jsme při 

sestavování rozpočtu uvážlivě odhad-
li výši příjmů, které ministerstvo financí 
předpovídalo na mnohem vyšší úrovni. 
Celkově hodnotím čerpání rozpočtu jako 
dobré, je třeba si však uvědomit, že nás 
množství velkých investic teprve čeká,“ 
řekl k rozpočtu starosta města Jan 
Schneider.

MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV

VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pracovního místa

PRAcOVNÍk TiŠNOVskÉ TELEViZE (REfERENT(-kA) ODBORU kULTURY A ŠkOLsTVÍ)

Popis pracovní pozice:
•	 zajišťování samostatné publicistické, fotoreportérské a te-

levizní zpravodajské činnosti, 
•	 zajišťování kameramanské, střihačské a jiné technické činnosti.

Požadavky:
•	 střední, vyšší odborné nebo vysokoškolské technické vzdě-

lání, nejlépe filmového nebo žurnalistického zaměření,
•	 znalost práce s nelineárním střihovým zařízením SD/HD 

(EDIUS výhodou),
•	 znalost práce s kamerou SD/HD - kompaktní automat 

i profesionální kamera s manuálním nastavením,
•	 znalost práce v grafických programech, 
•	 orientace v obrazových formátech SD/HD - MPEG2, DV, P2, 

v zapojení a ovládání AV techniky, mikrofonů, osvětlení,
•	 výborná znalost práce na PC,
•	 schopnost tvorby textů, dobrá znalost češtiny, 
•	 morální bezúhonnost,
•	 komunikativnost, samostatnost, loajálnost, časová flexibilita 

a kreativita,
•	 kultivované vystupování,
•	 řidičský průkaz skupiny B, 
•	 výhodou: předložení ukázky své práce v délce trvání 3 minut 

ve formátu MPEG-2 program stream CBR, 8 Mbit/s

Nástup dle dohody, nejlépe ihned.
Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, v platném znění, platová třída 9. 

ZÁJEMCI	SE	MOHOU	PŘIHLÁSIT	DO	2.	9.	2013	
•	 písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 

TIŠNOV 
•	 písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 2. 9. 2013 do 17.00 hod.

Podrobnější	informace	: Bc. Iva Dvořáčková, tel. 549 439 715

V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum 
a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, 
číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.
K přihlášce připojte strukturovaný	 životopis,	 prohlášení	
o	 bezúhonnosti,	 kopii	 dokladu	 o	 nejvyšším	 dosaženém	
vzdělání,	souhlas	s	nakládáním	s	poskytnutými	osobními	
údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona 
č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč 
originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce 
a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a pří-
lohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být za-
hrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní 
místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení 
kdykoliv v jeho průběhu.
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Tišnov podpoří milionem korun sportovce i skauty 
Zdeňka Kárná

Třem žadatelům z řad tišnovských 
sportovních klubů byla poskytnuta ve-
řejná finanční podpora z rozpočtu měs-
ta Tišnova na provoz v roce 2013. Dotace 
v celkové výši 670 000 Kč získají Teniso-
vý klub, TJ Sokol a SSK Tišnov. Zároveň 
město v tomto roce podpoří mimořád-
nou dotací 250 000 Kč tišnovský Junák – 
svaz skautů a skautek ČR.

Zastupitelstvo města Tišnova schválilo 
na svém zasedání 24. června poskytnutí 
finančních podpor z rozpočtu města. SK 
Tenis Tišnov tak v roce 2013 získá částku 
140 000 Kč, která bude určena na provoz 
a údržbu tenisového areálu na Ostrovci. 
Ten je celoročně využíván nejen závod-
ními hráči a členy klubu, ale i širokou 
veřejností. Náklady na roční provoz pře-
vyšují 520 000 Kč a v letošním roce navíc 
klub plánuje do areálu pořídit nové vyba-
vení v podobě 16 laviček pro návštěvní-
ky. Část těchto nákladů by měla pokrýt 
právě dotace z rozpočtu města. 

Stejnou částku 140 000 Kč letos zís-
ká také TJ Sokol Tišnov, který příspěvek 
využije na provoz sokolovny a činnost 
oddílů, které zde v současné době fun-
gují. Dotace tak podpoří víc než 600 zá-
jemců o sport různého věku, kteří jsou 
členy 16 oddílů sokolské všestrannos-
ti, oddílů karate, šachů, odbíjené, koší-
kové, tanečního oddílu a badmintonu. 
Sumu 390 000 Kč pak město z rozpočtu 
uvolnilo pro Sdružení sportovních klu-
bů Tišnov na provoz tišnovské sportovní 
haly. Příspěvek pokryje zvýšené nákla-
dy na energie a služby (pronájem šaten, 
dozor provozu, spotřeba vody) a v plné 
výši pokryje hodiny mládeže ve sportov-
ní hale. 

„Město podporuje sportovní kluby kaž- 
doročně, v roce 2013 však poprvé vyhlá-
silo dotační titul na provoz sportovních 
zařízení. Vlastníci sportovišť tak nyní 
získali vyšší jistotu při plánování rozpo-
čtů na provoz, což je v době, kdy obecně 

podpory ze strany podnikatelských sub-
jektů ubývá, jistě dobré znamení,“ řekl 
k problematice místostarosta odpovědný 
za oblast sportu Marek Babák.

Kromě sportovců se ale letos do-
čkají finanční podpory ze strany měs-
ta také tišnovští skauti. Zastupitelstvo 
schválilo mimořádnou dotaci ve výši 
250 000 Kč pro Junák – svaz skautů 
a skautek ČR, která bude využita na re-
alizaci projektu Skautský dům Tišnov. 
„Město pronajalo bezplatně tišnovským 
skautům městský dům, který si skauti své-
pomocí opravují. Je ale samozřejmě jasné, 
že není v jejich silách náročnou opravu ze-
jména co do finančních zdrojů zvládnout, 
proto město tento projekt podpořilo,“ in-
formoval starosta města Jan Schneider. 
Společně s dotací Jihomoravského kraje 
a dary tišnovských firem a drobných dár-
ců poslouží tyto prostředky k rekonstruk-
ci objektu, který bude tišnovský skautský 
oddíl využívat ke své činnosti.

INZERCE
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MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV

VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pracovního místa (po dobu mateřské a rodičovské dovolené)

AsisTENT(-kA) sTAROsTY mĚsTA

Popis pracovní pozice:
•	 administrativní a organizační podpora vedení města – 

plnění úkolů spojených s úřední činností starosty města 
a členů rady města, správa kalendáře, organizace a přípra-
va schůzek, příprava podkladů k jednání,

•	 komunikace s odbory městského úřadu při zajištění po-
třebných podkladů pro práci starosty města a členů rady 
města,

•	 interní a externí písemná komunikace,
•	 evidence korespondence a jiných písemností starosty města 

a členů rady města,
•	 zpracování textů, tabulek a prezentací,
•	 zařizování pracovních cest a zpracování cestovních 

příkazů,
•	 ve spolupráci s asistentkou tajemníka zpracování programu 

a materiálů pro jednání zastupitelstva a rady města,
•	 vyhotovení a evidence zápisů z jednání orgánů města,
•	 evidence úkolů z jednání orgánů města a zajištění jejich 

plnění,
•	 komunikace s médii a koordinace prezentace města 

navenek,
•	 organizace přijetí návštěv a oficiálních hostů.
 
Požadavky:
•	 vzdělání minimálně středoškolské s maturitou,
•	 znalost prostředí státní správy a samosprávy výhodou,
•	 znalost příslušné legislativy (zejména z. č. 128/2000 Sb.), 
•	 časová flexibilita,
•	 zkušenosti z administrativy,
•	 dobrá počítačová gramotnost (nejméně Word, Excel, 

PowerPoint, práce s internetem, uživatelská práce s obsluhou 
redakčního systému webu, uživatelská úprava fotografií, 
další znalosti výhodou),

•	 řidičský průkaz sk. B,
•	 nekonfliktnost, komunikativnost, asertivita, pečlivost, 

samostatnost, reprezentativní vystupování, organizační 
schopnosti,

•	 základní komunikační znalost cizího jazyka (AJ nebo NJ).

Nástup dle dohody, nejlépe od 1. 11. 2013.
Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, v platném znění, platová třída 8. 

ZÁJEMCI	SE	MOHOU	PŘIHLÁSIT	DO	2.	9.	2013	
•	 písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 

TIŠNOV 
•	 písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 2. 9. 2013 do 17:00 hod.

Podrobnější	informace	: Bc. Iva Dvořáčková, tel. 549 439 715

V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum 
a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, 
číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.

K přihlášce připojte strukturovaný	 životopis,	 motivační	
dopis,	 prohlášení	 o	 bezúhonnosti,	 kopii	 dokladu	 o	 nej-
vyšším	dosaženém	vzdělání,	 souhlas	s	nakládáním	s	po-
skytnutými	 osobními	 údaji pro účely tohoto výběrového 
řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů.

Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč 
originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce 
a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a pří-
lohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být za-
hrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní 
místo.

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

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv 

způsobem podíleli na uskutečnění cha-
ritativního a vzpomínkového koncertu 
pro Filipa a Tomáše, který se uskuteč-
nil 7. 6. 2013 v Tišnově v Rockstar Café. 
Zejména patří poděkování p. Kadle-
covi, majiteli podniku, řediteli SŠ a ZŠ 
Ing. Rudolfu Maškovi, tiskárně VoŠtěp 
spol. s r.o., p. Ing. Šprtkovi autoopravna 
Tišnov, Mgr. Martině Sikorové reklamní 

a kopírovací centrum Tišnov, p. Zámeční-
kovi a dalším sponzorům, pedagogickým 
i nepedagogickým pracovníkům školy, 
žákům, rodičům a kamarádům. 

Výtěžek koncertu byl použit na poří-
zení kompenzačních pomůcek pro naše-
ho spolužáka Filipa. 

Spolužáci ze 2.C SŠ a ZŠ Tišnov 

Oprava a omluva
V Tišnovských novinách číslo 21 z pro-
since loňského roku je uveřejněn člá-
nek Miroslava Pavlíka „Zapomenutý 
spisovatel Josef Soukal“. V jeho textu je 
chybně napsáno příjmení spisovatelovy 
dcery Zdeňky. Místo uvedeného „Hádko-
vá“ tam správně patří „Hédlová“. Za toto 
nedopatření se omlouváme rodině 
i všem čtenářům.

Redakční rada TN
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Vážení spoluobčané, s velkým zájmem 
jsem si, možná jako i někteří z Vás, přeče-
tl „Úvodní slovo starosty“ v Tišnovských 
novinách č. 7/2013. Mimo nic neříkající 
obecné povídání o modernizaci proce-
sů v řízení města, o níž si udělá obrázek 
každý, kdo jde něco vyřizovat sám, byla 
velmi zajímavá střední pasáž, ve které 
dal pan starosta příslib k provedení práv-
ních a ekonomických rozborů některých 
kroků, týkajících se veřejných zakázek 
v lokalitě Hony za Kukýrnou, které byly 
v minulosti učiněny. Dokonce učinil slib 
problematické věci zveřejňovat a „mnohé 
předávat orgánům činným v trestním ří-
zení“. Vzhledem k tomu, že je všeobecně 
známo, že rozvoj města Tišnov prostřed-
nictvím výstavby lokality Hony za Kukýr-
nou zajišťuje společnost Němec Jiří 
stavitel s.r.o., považuji za svou povinnost 
se k závazkům pana starosty vyjádřit.

Předem se chci také veřejně ke snaze 
pana starosty zveřejnit zmiňované pro-
cesy připojit a garantuji, že pokud to ne-
udělá pan starosta, učiním tak já. Je velmi 
důležité a zásadní, aby právě v době 
předvolební byli občané objektivně a ne-
stranně informováni, a to lze udělat jen 
zpřístupněním uzavřených smluvních 
vztahů. Jen se mi zdá, že článek pro pana 
starostu psal někdo, kdo nebyl objektiv-
ně a úplně informován o stavu věcí. Ne-
chce se mi totiž věřit, pokud by si úvodní 
slovo starosta připravoval sám, že by 
opomněl na některé důležité skuteč-
nosti, v jejichž světle zní vydaný článek 
v č.  7/2013 zkresleně až paradoxně. Tak 
například již více jak rok má pan staros-
ta právní rozbor všech smluv, které jsou 

zpochybňovány, a dodnes se nic nesta-
lo. Zde je možné pro úvahu čtenáře uva-
žovat o dvou možnostech, a to buď je 
právní rozbor špatný, bez opory v záko-
nech, anebo pan starosta neplní svou po-
vinnost veřejného činitele při odhalení 
nezákonného chování. Osobně se přiklá-
ním k první variantě tím spíš, že součas-
ný pan starosta byl aktivním účastníkem 
schvalovacích procesů inkriminovaných 
smluv (ve funkci místostarosty) a při 
jeho poctivosti by jistě nedopustil , citu-
ji „trestuhodnou nedbalost“ způsobují-
cí podpis smluv. Mimochodem abychom 
částečně odtajnili obecně pojem „smlou-
vy“ a „spekulativní prodeje“, vězte, že 
v jednom případě se jedná o odkup ve-
řejných ploch za nákupní cenu (na těchto 
plochách je již vybudováno dětské hřiště 
a osázeny stromy), ve druhém případě 
se jedná o vybudování místní komunika-
ce včetně parkovacích stání a infrastruk-
tury v délce cca 400 m, částečně ležící 
na pozemcích města a částečně na po-
zemcích soukromých, společností Němec 
Jiří stavitel s.r.o. a její předání do vlast-
nictví města zadarmo, v dalším případě 
vybudování místní komunikace včetně 
kompletní infrastruktury a její odpro-
dání městu za cenu pozemků, touto ko-
munikací zastavěných, a tak bych mohl 
pokračovat. V žádném případě nemohlo 
jít o veřejné zakázky, neboť všechny akce 
byly realizovány na pozemcích v soukro-
mém vlastnictví.

V rozporu s prohlášením pana staros-
ty v úvodním slově, že je také konečně 
dostatek času na právní a ekonomické 
rozbory, se již více jak rok domáháme 

práv naší společnosti, ale i obyvatel dané 
lokality. Důsledkem přístupu starosty 
města je totiž nejen to, že poškozuje naši 
společnost ať již ekonomicky nebo i ob-
chodně, ale také přímo a prokazatelně 
neplněním uzavřených smluvních závaz-
ků komplikuje život a zhoršuje životní 
podmínky řádných občanů města Tišnov, 
například tím, že není provozováno ve-
řejné osvětlení, jsou ohroženy podmín-
ky uzavřených hypotéčních úvěrů klientů 
z hlediska zajištění přístupu k veřejným 
plochám apod.

Pan starosta ve své aroganci šel tak 
daleko, že dokonce v rozporu se správ-
ním řízením již více jak rok brání vydání 
vyjádření města k řádně podané žádosti 
o plánované výstavbě, a to dokonce v jed-
nom případě i přesto, že již na tento zá-
měr bylo vydáno právoplatné územní 
rozhodnutí s kladným vyjádřením města.

Za naši společnost preferuji osob-
ní jednání, které se za období poslední-
ho více jak roku zpět uskutečnilo pouze 
jedenkrát, kdy jsme akceptovali výzvu 
města, bohužel ani tohoto jednání se pan 
starosta nezúčastnil. Předpokládám tedy, 
že pan starosta upřednostňuje mediál-
ní způsob řešení, který v úvodním slově 
v č. 7/2013 nejen zvolil, ale ke kterému 
se také veřejným slibem zavázal, že do-
stojí zveřejnění příslušných „problema-
tických věcí“, abyste si všichni vy občané 
města mohli ještě před volbami udělat 
na věc názor sami.

Jiří Němec

Vlídné a přívětivé dámy v tišnovské firmě systra
Bohumil Hlaváček

Vlídnost, přívětivost, laskavost, dob-
rosrdečnost i ochota jako projev dobré 
vůle a snahy vyhovět platí ve společnos-
ti za cenné lidské vlastnosti. Lidé s těmito 
vlastnostmi toto své jednání, pramenící 
z jejich životního přesvědčení, životních 
pravd a životní filozofie, vnímají jako své 
poslání, naplňující srdce a duši. A v něm 
právě tkví smysl jejich života. V jejich 
hodnotovém systému zaujímají hodnoty 
altruismu a pomáhání první místa. Býva-
jí to lidé poctiví, čestní, dělající to, co je 
správné, i když se nikdo nedívá. 

Setkání s takovými lidmi potěší 
v opravnách letitých elektrospotřebičů 
v brněnských ulicích Lidické nebo Šte-
fánikově, kde nad jejich starými majiteli 
neohrnují nos a nenutí je k nákupu těch 
nových a nejnovějších. Nebo v opravně 

obuvi ve Tkalcovské ulici, u hodináře 
v Jugoslávské ulici, u opraváře deštní-
ků ve Štefánikově ulici nebo v opravně 
oděvů v ulici Tábor 48 d, kde ochotně 
i scelují látky poškozené od molů nebo 
roztržením a vyměňují zipy. 

Rád se podělím o nejnovější zkušenost 
s opravou jedné ze tří žaluzií do dřevě-
ných oken, které jsme pořídili od firmy 
Systra v Brně 12. srpna 1994. Její brněn-
ská pobočka však byla letos uzavřena. Při 
hledání, kdo by se opravy žaluzie ujal, 
jsem zjistil, že Systra, vyrábějící interié-
rové a exteriérové žaluzie, textilní role-
ty, sítě proti hmyzu, markýzy, slunolamy 
a další stínící produkty působí nejblíž 
ještě v Tišnově, a to v ulici Na Zahrád-
kách 349. Na internetu vybízí zájem-
ce, aby si vybrali ideální poměr denního 

světla a stínu, žaluzie přesně podle před-
stav a přání, bude jen na nich, kolik svět-
la či stínu si vpustí do místnosti. Dvakrát 
jsem se telefonicky ujišťoval, zda skuteč-
ně mohu přijet s oknem a téhož dne bude 
oprava hotová. Účetní firmy paní Yvona 
Schallerová, s kterou jsem telefonoval, 
vedoucí výroby paní Jitka Plevová, kte-
rá opravu organizovala, jakož i paní Eva 
Štouračová, která žaluzii opravovala, byly 
nesmírně vstřícné, vlídné, sympatické. 
A co nejvíce překvapilo: než jsme se sy-
nem stačili vypít a zaplatit kávu v hotelu 
na tišnovském náměstí, zvonil mobil ze 
Systry, že už si okno s opravenou žaluzií 
můžeme odvézt.
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ZŠ Tišnov, Smíškova

Rozloučení se základkou
Alena Bednářová, matka

S koncem školního roku a začátkem 
prázdninového volna mi to nedá a usedám 
ke klávesnici, abych se podělila o své zážit-
ky a zkušenosti z uplynulých deseti měsíců 
na ZŠ Smíškova. Dívám se na školu z pozi-
ce rodiče – opravdu je o čem psát a to jen 
a pouze v kladném duchu. Shodou okolností 
se letos obě moje děti na konci roku ve škole 
jaksi loučily. Syn přechází na druhý stupeň 
a dcera jako deváťačka opouští základku de-
finitivně. Byla jsem se podívat na zakončení 
školního roku, které se vždy koná poslední 
červnový den v tělocvičně školy. Po celou 
dobu jsem si silně uvědomovala tu báječnou 
atmosféru a sounáležitost všech pasažé-
rů, kteří spolu deset měsíců plují na zaoce-
ánské lodi „Smíškova“, jak říkal pan ředitel. 
Bylo znát, že všem zúčastněným, učitelům, 
žákům i personálu, je spolu prostě dobře. 

Proběhla vyhlášení nejúspěšnějších žáků 
a sportovců a správně zaznělo, že dobrá 
umístění dětí ve sportovních a vědomost-
ních soutěžích nejsou jen jejich zásluhou, 
ale také výsledkem obětavosti a pracovitosti 
jejich učitelů. Mnohdy ve svém volném čase 
ještě dělají trenéry sportovních družstev 
a věnují se dětem, vedou jejich mimoškol-
ní aktivity a za to jim patří velký dík. Oce-
nění byli také členové školního parlamentu 

a redaktoři časopisu Smíšek, kteří se celý 
rok snažili své spolužáky obveselit a připra-
vit jim příjemné chvíle o přestávkách a při 
různých školních akcích. Musím zmínit tře-
ba barevné dny nebo adventní dílničky, kde 
bývá pravá vánoční pohoda a atmosféra. 
I zde patří velký dík učitelům, kteří žákům 
parlamentu a redakce pomáhají v jejich čin-
nosti uspět.

Poté zazpíval školní sbor The Smile Sin-
gers, který ve škole působí již řadu let pod 
vedením učitelů Kučery a Vrtěla. Každé vy-
stoupení je naprosto profesionální a je znát, 
že páni učitelé vedou pěvecký kroužek více 
než dobře. Děkuji jim tímto za všechny jeho 
členy, kteří se ze zkoušek vracejí s dobrou 
náladou a chutí zpívat dál. 

A nakonec přišlo to nejlepší a také nejdo-
jemnější – loučení deváťáků. Když 9. B zpí-
vala o derniéře a za jejich zády běžela 
projekce z fotek, které si dovezli z různých 
společných výletů a akcí za uplynulé čtyři 
roky, jediné oko v tělocvičně nezůstalo su-
ché. Zde patří můj velký dík paní učitelce 
Věře Dvořáčkové, která se po celou dobu 
svého třídnictví v 9. B o své žáky výbor-
ně starala, vždycky s nimi vyšla po dobrém 
a v každém problému, do kterého se dosta-
li, je podržela a bojovala za ně. Vždycky bylo 

znát, že ty naše puberťáky má prostě ráda. 
Ne nadarmo je nejoblíbenější učitelkou dru-
hého stupně a já jsem moc ráda, že moje 
dcera měla štěstí na její třídnictví. 

A když už jsem u toho vzpomínání a dě-
kování, nesmím zapomenout na syno-
vu třídu. I on letos cosi opouští – přechází 
na druhý stupeň, na jiný systém výuky, do ji-
ných učeben a k jiným učitelům. Jistě by mi 
dal za pravdu, že nejen on, ale i všichni jeho 
spolužáci z 5. B na svoji učitelku z prvního 
stupně paní Petru Křížovou budou vždyc-
ky myslet s úsměvem, láskou a vědomím, 
co všechno svým žákům věnovala. Doká-
zala i nesportovce přivést k lásce k florbalu 
a lenochy zaujmout zábavnou formou výu-
ky natolik, že se učili rádi a poctivě. Za její 
citlivý a chápající přístup k individuálním 
potřebám našich dětí a za její obětavost vě-
novat se jim i nad rámec běžné výuky taky jí 
moc děkuji. 

Takže zaoceánská loď kapitána Komprse 
dnes dojela do přístavu, kde bude kotvit pří-
ští dva měsíce, než zase vypluje na svoji de-
setiměsíční pouť. Přeji panu řediteli, ať vede 
svoji školu dále v tomto příjemném a vstříc-
ném duchu. Ať je učitelům, dětem i rodičům 
na chodbách ZŠ Smíškova vždycky tak fajn, 
jako je mně, kdykoli se tam ocitnu. 

mít vlastní recitál je výzvou 
Zdeněk Vašíček, pedagog ZUŠ Tišnov

Vlastní recitál je jednou z mnoha mož-
ných aktivit žáka základní umělecké školy. 
Na ZUŠ Tišnov proběhla jmenovitě klavír-
ních recitálů v posledních letech řada. Lze 
u nich uvést rekordmany a rekordmanky, 
jimiž jsou Veronika Nečasová (průkopnice, 
2007), David Kellner (nejmladší účastník: 
6 let, 2012), Anežka Bartoňková (největší 
počet recitálů: 2009 a 2011, 2013 se při-
pravuje na svůj v pořadí třetí) a Vendula 
Nečesalová (osobitý vývoj: 2009 recitál, 
2010, 2011 a 2012 korepetitorka pořadů 
školního sboru a orchestru).

Nejnovější klavírní recitál probě-
hl na škole 21. června 2013. Připravil si 
ho desetiletý Viktor Magyar, žák 3.  roč-
níku I.  stupně ZUŠ Tišnov. Také on pa-
tří k rekordmanům – první recitál měl 
jako sedmiletý. Viktorův nejnovější recitál 
měl těžiště v hudbě klasicismu (Ludwig 
van Beethoven), obsáhnul však i baro-
ko (Georg Friedrich Händel) a 20. století 

(Izák Berkovič). Celkem zahrnul dvanáct 
skladeb: sedm sólových, pět na čtyři ruce.

Vedro v koncertním sále školy si vyžá-
dalo zvláštní způsob větrání přes chodbu. 
Jeho funkci jednorázově narušilo prás-
knutí dveřmi. To ovšem byla maličkost 
ve srovnání s jinými nebezpečími v minu-
losti, hrozícími zejména z přilehlé Dvo-
řáčkovy ulice. Od túrování motorek přes 
psí vytí tvořící nečekaný kontrapunkt žá-
kovských výkonů až k dobře „rozjetému“ 
orchestru v nejvyšší zvukové hladině z ji-
ného sálu školy.

V čem spočívá náročnost recitálu? Pří-
prava během školního roku musí být mno-
hem důkladnější, než je běžné. Například 
Viktor měl měsíc před recitálem ne ob-
vyklou jednu, ale několik vyučovacích 
hodin klavíru týdně a stále denně cvičil. 
(Byť prázdniny už postupně byly na do-
hled.) Počet zahraných skladeb neprozra-
dí vše. Nutno upřesnit, že recitál znamená 

obvykle 30 minut hry na nástroj. Jestliže 
průvodní slovo moderátora zabere zhru-
ba 15 minut, znamená to, že žák –„recitá-
lista“ se na vlastní výkon musí soustředit 
celkem asi 45 minut.

Již pro standardní pokračování dítě-
te ve studiu hudebního předmětu na ZUŠ 
je role jeho rodičů či prarodičů nezastu-
pitelná. Jsou takříkajíc „učitelovou pro-
dlouženou rukou“ při domácí přípravě 
dítěte. U recitálu to však platí znásobeně. 
Výsledky „recitálového“ výzkumu autora 
tohoto článku se zdají ukazovat následující. 
Za spolupráce rodiny se školou a při vý-
razné, vytrvalé podpoře dítěte pro recitál 
toto dítě k recitálu skutečně také dospěje 
a zvládne ho!
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sportovec roku ZŠ smíškova 2013
Věra Dvořáčková, vyučující

Někdy se zdá, že to nemůže být ani 
pravda. Letos se vyhlašoval již 12. roč-
ník Sportovce roku ZŠ Smíškova. V tom-
to roce se naše škola se všemi postupy 
zúčastnila 35 sportovních soutěží pro 
žáky 1. a 2. stupně, postoupila šestkrát 
do krajských kol a přivezla z nich tři 
stříbrná místa. Pro nezasvěcené možná 
výsledek nic moc, pro nás neskutečný 
úspěch. Ve školních soutěžích se začíná 
okrskovými koly, kde je 9 škol, vítěz po-
stupuje do okresních kol, kde se utkáva-
jí vítězové okrsků Brno – venkov a vítěz 
okresu potom jde mezi nejlepší v Jiho-
moravském kraji, kam patří asi 500 škol.

Jsme na naše sportovce patřičně pyš-
ní. Snažíme se o všestrannost, aby si ti, co 
je sportování baví, vyzkoušeli co nejvíce 
sportů, a když se k tomu daří, není lep-
ší odměna pro učitele tělocviku než roz-
zářená dětská tvář po vyhraném zápase 
či závodě. Nezbývá pak nic jiného, než ty 
nejlepší odměnit a zároveň tak motivovat 
ostatní.

V letošním roce to nebylo vůbec jed-
noduché, hlavně v kategorii starších 

žáků, kde se utvořila skupina výborných 
sportovců, kteří po celý rok předváděli 
skvělý týmový výkon a pochopili, v čem 
je síla a podstata úspěchu. Protože větši-
na z nich opustila brány naší školy, pře-
jeme jim, ať jim láska ke sportu zůstane 
a vzpomínky v nich vždy vzbudí jen pří-
jemné pocity.

Sportovec roku se vyhlašuje v kate-
gorii mladších a starších žáků. Ale letos 
se poprvé objevila ještě kategorii Talent 
roku – nejlepší sportovec z prvního stup-
ně, a tím se letos stala Petra	Knoflíčko-
vá ze 4. třídy.

sportovec roku 2013:

1. místo: Anna	Vrzalová,	Tomáš	Koláček,	
Tereza	 Kovaříková,	 Patrik	 Fabián,	
Štěpán	Špaček

2. místo: Monika Balášová, Martin Blaťák, 
Erika Fabiánová, Adam Spurný

3. místo: Michaela Adamcová, Vojtěch 
Zhoř, Eliška Škopíková, Radek Urbánek

4. místo: Veronika Jůzová, Jindřich Šimek, 
Michaela Hašková, Radek Sendler

5. místo: Alena Doležalová, Vojtěch Smutný, 
Marie Gabrielová, Martin Urbánek

6. místo: Marie Dvořáková, Pavel Hejmala, 
Kateřina Vrzalová, Damián Matis

7. místo: Kateřina Procházková, Rudolf 
Cvrkal, Lea Bartoňová, Adam Kolář

8. místo: Iva Bartoňová, Jiří Konečný, 
Andrea Dolíhalová, Lukáš Jelínek 

9. místo: Mariana Sphyliarevych, Tereza 
Kyjovská, Jakub Sojka

10. místo: Miriam Matisová, David Výrosta, 
Adam Kolář, Tereza Vrublová, Jakub 
Králík, Honza Zwiener, Dominik Kučera

Jsem ráda, že můžu tímto způsobem 
popřát všem krásné prázdniny plné ne-
jen sportovních zážitků, ale hlavně od-
počinku a nabírání nových sil, poděkovat 
všem vyučujícím, kteří děti připravují 
na soutěže a věnují se jim ve svém vol-
ném čase a přát si, abychom pokračovali 
v této práci ne kvůli výsledkům, ale pro 
dobrý pocit.
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Jak stará Bára zavařovala
Barbora Kulhánková

Na léto se obvykle těším z několika dů-
vodů. Mám ráda, když svítí sluníčko a je 
pěkné teplé počasí. Léto mám spojené 
s koupáním, opalováním, výlety na kole. 
Pro mě, profesí učitelku, také s příjem-
ným lenošením, které si obvykle užívám. 
Ovšem tedy v případě, že nezavolá paní 
ředitelka a jednouchým příkazem nezru-
ší část dovolené, jak se tomu stalo loni. 
Ano, vážení přátelé, i to je ve školství 
možné.

K létu ovšem patří i jeho druhá strán-
ka. Ti z nás, kterým leží na srdci blaho 
rodiny, snaží se také pinožit na různě vel-
kých pozemcích za účelem vypěstovat 
nějakou tu více či méně chutnou plodinu, 
hlavně plnou vitamínů a zaručeně BIO! 
Některé výpěstky se ovšem všechny ne-
spotřebují, a tak následuje proces kon-
zervace. Když jsem byla mladší, vždycky 
jsem tyto aktivity považovala jaksi za ne-
patřičné, nudné a nepotřebné. Postupem 
času ale měním názor, a tak, světe div 
se, dokážu vyměnit příjemné povalová-
ní na lehátku za pobyt u kuchyňské lin-
ky za účelem zpracování zemědělských 
produktů.

Nejinak tomu bylo a je i s černým ry-
bízem. Je to jedna z mála plodin, kterou 
ještě na zahrádce pěstujeme především 
proto, abychom z něj získali lahodný čer-
norybízový sirup. Pracnost výroby to-
hoto produktu pominu. Co by ale člověk 
neudělal pro zdraví a výborný požitek 
při konzumaci lahodné šťávy, navíc bez 
umělých barviv, sladidel a dalších přísad! 
Letošní sezóna ovšem černému rybízu 
příliš nepřála, a tak jsme sklidili pouhých 
2,7 kg. (A pak že prý studený máj, v sto-
dole ráj.) Nu co, uvažuji, přeci jen to sto-
jí za to, pár skleniček zajisté přijde vhod!

S přípravou pomáhala i moje mamin-
ka, takže k nám domů se již přesunul po-
lotovar, kterým jsme s manželem umně 
a velkou pozorností, aby se něco neza-
špinilo, naplnili dva pytlíky ze záclon, ze 
kterých během noci a následujícího do-
poledne vykapalo jisté množství kýžené-
ho extraktu.

No nic, povídám. To nejhorší mám už 
za sebou, nádoby se během překapávání 
nepřevrhly, ze zbytků ovoce jsem se jala 
založit takzvaný druhák a teď už jen při-
dat cukr, mírně zahřát, nalít do sklenic 
a zavařit.

Práce běžela jako po drátcích, skleni-
ce byly naplněny hotovým produktem 
a přišlo na řadu zavařování. „Zkus tu mi-
krovlnku, Barunko,“ radí maminka. „Před 
lety jsem si koupila knihu o zavařování, 

ve kterém je také jako jedna z metod po-
psáno i zavařování v mikrovlné troubě. 
Zkusila jsem to, a jinak už to nedělám. 
Půjčím ti tu knihu, abys věděla, jak na to.“

Nu co, tak to tedy vyzkoušíme, říkám 
si. Ze začátku jsem sice nechápala, proč 
mi maminka současně s knihou půjčila 
i plastovou misku pod květináč cihlové 
barvy, ale jak jsem po důsledném pročte-
ní návodu pochopila, autor doporučuje 
tuto misku vložit do trouby a naskládat 
na ni sklenice určené k zavařování. Její 
význam mi, přiznám se, zůstal utajen. 
Sklenice jsem tedy umístila do mikrovn-
ky, nastavila výkon, potřebnou dobu, 
přesně podle návodu a s napětím stisk-
la tlačítko Start. Celou dobu, jsem si po-
chvalovala. Jak je to krásná a efektivní 
práce, spotřebiče pracují za nás, žádné 
hrnce, teploměry a přestrkávání sklenic 
po kuchyňské lince.

Píp, píp. Aha, mikrovlná trouba ozna-
muje, že skončila práci. Nedočkavě při-
stupuji ke dvířkům a otvírám je. Pravda, 
trochu mě zarazilo, že tekutina ve skleni-
cích klokotala varem, ale uklidněna tím, 
že jsem postupovala přesně dle příručky, 
byla jsem si jistá úspěchem. Po chvíli, kdy 
jsem si řekla že, sklenice snad už ochlad-
ly natolik, aby se daly z mikrovlnky vy-
jmout, jsem tak učinila.

Opatrně položila na kuchyňskou lin-
ku a …

… to byl poslední okamžik, který si 
ještě pamatuji. Následovala rána do-
provázena cinkotem střepů. Nevěřícně 
a v šoku jsem zírala na moji téměř zbru-
su novou kuchyň, která se během jedné 
sekundy změnila v něco nepopsatelné-
ho. Rudě červená lepkavá tekutina se 
dostala naprosto všude, nebrala ohledy 
ani na zdi, strop, záclonu, okno, dokonce 
ani na pánev s rozvařenou večeří.

Po nekonečné půlminutě, během 
které jsem přemýšlela, jestli uteču, sko-
čím z rozhledny nebo se oběsím, raději 
jsem hystericky zařvala na manžela, ať 
jde okamžitě za mnou. Podle tónu mého 
hlasu odhadl vážnost situace a téměř 
ihned přiběhl. Zarazil se v nedokonče-
ném pohybu a zíral. Chvíli na mě, chvíli 
na kuchyň. Teprve nyní jsem si uvědo-
mila, že mě něco pálí a nemohu mr-
kat. Bylo to tím, že část lepkavé hmoty 
polila i mě a trochu se mi slepilo víč-
ko nad pravým okem. O oblečení ani 
nemluvím.

Kromě nezábavného popisování úkli-
dových prací mi dovolte jen pár drob-
ných rad.

1. Budete-li se rozmýšlet, čím vyma-
lovat byt, doporučuji akrylátové barvy. 
Z těch jde totiž rybízová šťáva smýt, mu-
síte být ovšem pohotoví a rychlí, dokud 
se šťáva nezapije do malby. I z bílého ná-
těru jde celkem úspěšně odstranit.

2. Podobně rychlý postup doporuču-
ji i při praní záclon. Díky šikovnosti mé 
dcery, která, ač s angínou, pohotově za-
kročila, se záclona opět skví v běloskvou-
cí kráse bez poskvrnky.

3. Dále doporučuji vlastnit ochranný 
plexisklový štít, který používají lesní děl-
níci při zpracovávání dřeva. Jedině ten 
vám dodá pocit ochrany a bezpečí stejně 
jako mému manželovi, když budete od-
nášet zbylé nevybuchlé lahve do bezpeč-
né vzdálenosti, aby náhodou nezpůsobily 
další pohromu.

4. Zavařování ve fritéze, elektrické či 
horkovzdušné troubě nezkoušejte, i když 
je příručka také doporučuje. Dle mých 
zkušeností vynechte raději i mikrovlnku.

Zkrátka a dobře. Myslím, že naše skvě-
lá trojice, manžel, dcera a já, aspirujeme 
na zápis do Guinessovy knihy rekordů. 
No uznejte, za 40 minut provést vánoč-
ní úklid kuchyně včetně dvakrát umyté-
ho okna, vyprané záclony a odstranění 
rozbité vázy, která se rozprskla na čers-
tvě umytou podlahu při demontáži gar-
nýže, to je přeci výkon! Trochu ho jen 
kazí pomyšlení na to, že je teprve červe-
nec a zřejmě ho budeme do vánoc muset 
zopakovat.

Nyní již umytá a uklidněná několika 
panáky, které hřejí trochu lépe než šťá-
vou lehce opařený krk a ruka, s napros-
tým uspokojením přehlížím dokonale 
uklizenou kuchyň. A přeci, chybka se 
vloudila. Zapomněli jsme umýt garnýž.

INZERCE
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Akce městské knihovny Tišnov

Univerzita volného času – zimní semestr
Městská knihovna vyhlašuje pro blížící 
se zimní semestr (září - leden) nové cykly 
přednášek.

kapitoly z historie 
československé rockové hudby

8dílný cyklus přednášek. V tomto 
formátu se bude odvíjet značně klikatý 
vývoj hudebního a sociologického feno-
ménu, který v šedesátých, sedmdesátých 
a osmdesátých letech významným způ-
sobem ovlivňoval kulturní život tehdejší 
mládeže. 

Tento poslechový „seriál“ nám před-
staví různé proměny bígbítu a rocku 
od raných začátků ovlivněných americ-
kým rock and rollem, přes vliv legendár-
ních Beatles a Rolling Stones, rhythm 
and blues, psychedelii, hard rock, jazz 
rock, art rock, folk rock a různé pro-
měny punku, nové vlny, heavy metalu 
a alternativních hudebních proudů, s nej-
významnějšími reprezentanty daného 
žánru v tehdejším Československu. 

8dílný cyklus sice nemůže vyčerpáva-
jícím způsobem postihnout celou histo-
rii, ale bude většinovým odrazem doby 
a jejích hlavních hudebních atributů, 
které ji významným způsobem ovlivňo-
valy. Mnohdy zaznějí skladby, které ni-
kdy nebyly v rozhlasu a televizi vysílány, 
anebo zůstaly pouze v myslích skalních 
pamětníků.
Přednáší: Petr	Gratias,	brněnský hudeb-
ní publicista a rockový historik
Zahájení: středa	2.	10.	2013	v	17.00

Základy genealogie aneb Jak 
sestavit rodokmen

Cyklus přednášek k objasnění zákla-
dů genealogického výzkumu a vysvětlení 
zásad, jak postupovat při sestavení rodo-
kmenu a vedení rodové kroniky. Poskytne 
i základní orientaci v četbě starých textů, 
hledání v archivních pramenech a ve vyu-
žití počítače a internetu.
Přednáší: Jan Kos
Zahájení:	pondělí	7.	10.	2013	v	17.00

Z historie kláštera Porta coeli
Porta coeli (Brána nebes) je ženský cis-

terciácký klášter ze 13. století, ve kterém 
i v dnešní době žije komunita sester cis-
terciaček. Proslavenými dominantami to-
hoto kláštera jsou bohatě zdobený gotický 
portál v západním průčelí románsko- 
-gotické baziliky Nanebevzetí Panny Ma-
rie, kapitulní síň a křížová chodba. Cyklus 
představí dějinné události kláštera v šesti 
lekcích.
Přednáší: PhDr.	Irena	Ochrymčuková
Zahájení:	středa	23.	10.	2013	v	17.00

Zájemci se mohou přihlásit osobně 
do středy	25.	9.	2013 v Městské knihov-
ně Tišnov. Kurzovné za jeden obor činí 
200,– Kč splatných při zápisu do studia. 

Bližší informace získáte také na webo-
vých stránkách knihovny: www.tisnov.
cz/knihovna nebo na telefonním čísle 
549 121 001-2.

Počet studijních míst je omezen, tak 
neváhejte a přijďte se přihlásit brzy. 

Těšíme se na Vás!

Virtuální univerzitu 3. věku bude možné studovat také v Tišnově
Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) 

představuje novou moderní alternativu 
ke klasické prezenční přednáškové výuce. 
Je založena na využití komunikačních tech-
nologií a internetu a didakticky přizpůso-
bena specifikům cílové skupiny – seniorům 
se zájmem o vzdělávání. 

S využitím rychle se rozvíjejících infor-
mačních a komunikačních technologií je 
možné zpřístupnit seniorské vzdělávání co 
možná největšímu okruhu zájemců a tím 
poskytnout stejné příležitosti všem senio-
rům bez rozdílu místa bydliště. Dostupnost 
kdekoliv a kdykoliv je největší výhodou vir-
tuálních kurzů. Vlastní forma výuky při-
rozeným způsobem rozvíjí počítačovou 
a především informační gramotnost seni-
orů. Přesto	však	znalost	práce	s	počíta-
čem	není	podmínkou	účasti!	

Studium vzdělávací skupiny organizuje 
vyškolený lektor. U klasických prezenčních 
přednášek si posluchači odnášejí jen to, co 
si stačili poznamenat a zapamatovat; ne-
mají možnost se k přednesené látce jakkoli 
vrátit a případné tištěné studijní materiály 
nikdy nemohou projev lektora úplně nahra-
dit. Hlavní didaktická přednost virtuálních 
kurzů oproti klasickým prezenčním před-
náškám spočívá právě v možnosti opaková-
ní, což je významné zejména pro seniory. 

Účastníkem studia může být:
•	 senior se statutem důchodce
•	 invalidní důchodce bez rozdílu věku
•	 osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní 

nebo čekající na statut důchodce)

Podmínky studia:
•	 vyplněná a konzultačním střediskem 

(knihovnou) potvrzená přihláška
•	 zaplacený studijní poplatek (150,– až 

300,– Kč za semestr)

Pilotní	 semestr – Astronomie – obsa-
huje 4 přednášky, které zahrnují výtvar-
né a umělecké řešení slunečních hodin 
od antiky po současnost a představení 
slavných astronomů Rudofa II. 

Toto téma je povinné pro všechna nová 
střediska a slouží především k pochopení 
systému studia a ověření způsobu přija-
telnosti pro seniory i pro konzultační stře-
diska. Výuka probíhá 1x týdně. (V dalších 
semestrech pak 1x za 14 dní).

Začínáme v úterý 3. září a pokračujeme 
10., 17. a 24. září vždy od 9.30 do 11.30 
v přednáškovém sále městské knihovny. 
Cena prvního semestru je 150,– Kč

Pro	 další	 semestry	 si	 témata	 volí	 se-
nioři	sami	z	následující	nabídky: 

•	 Využití informačních technologií 
•	 Vývoj a současnost EU 
•	 Osobní finance
•	 Pěstování a využití jedlých a léčivých 

hub 
•	 Čínská medicína v naší zahrádce 
•	 Lesnictví 
•	 Vývoj a historie české myslivosti 
•	 Dějiny oděvní kultury 
•	 Hudební nástroje
•	 Michelangelo Buonarroti – život a dílo
•	 Etika jako východisko z krize 

společnosti
•	 Evropské kulturní hodnoty
•	 Lidské zdraví
•	 Kouzelná geometrie

Přihlášky a informace má pro vás připra-
veny a na setkání s vámi se těší – knihovni-
ce a kontaktní osoba VU3V konzultačního 
střediska Dagmar Kopřivová. 

Všem budoucím „studentům“, kte-
ří nemají doma potřebné technické záze-
mí, jsou v knihovně k dispozici 2 počítače 
a konzultační pomoc. 

Podrobné informace najdete na webo-
vých stránkách www.e-senior.cz, www.
tisnov.cz/knihovna nebo přímo v Městské 
knihovně Tišnov.



Kultura

10 Tišnovské noviny

Věra Bortlíková očima svého manžela
Veronika Jičínská

Tato vzpomínka byla zaznamenána bě-
hem instalace výstavy, kterou připravil 
František Vejpustek ve spolupráci s Pe-
trem Bortlíkem a jeho syny, jako připo-
menutí nedožitých osmdesátých čtvrtých 
narozenin oblíbené malířky. Text je vol-
ným přepisem vyprávění pana Bortlíka.
Výstava v Galerii Jamborův dům potrvá 
do 1. září 2013.

Věra Bortlíková (za svobodna Leš-
čenková) se narodila v roce 1929 v Pra-
ze, její otec byl stavební inženýr a matka 
pracovala jako bankovní úřednice. Ná-
sledkem hospodářské krize ztratili oba 
v roce 1933 zaměstnání a během ně-
kolika měsíců museli přehodnotit svůj 
dosavadní život. Díky podpoře bratra 

paní Leščenkové, který byl ředitelem 
a současně spolumajitelem pojišťovny, 
se rodina přestěhovala do Štěpánovic, 
do usedlosti, kterou zde zakoupil. Získali 
tak nejen zázemí, ale také hospodářství, 
které jim během války poskytlo uspoko-
jivý zdroj obživy. Situace se pochopitel-
ně změnila na začátku 50. let, po vzniku 
JZD. V té době už pan Leščenko pracoval 
ve stavební kanceláři a Věřina maminka 
se až do konce svého života starala o ro-
dinu a zbytek hospodářství.

Díky výtvarnému nadání složila Věra 
v roce 1946 talentovou zkoušku a moh-
la studovat na keramickém oddělení 
Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně 
u prof. J. Lichtága, kde jsme se sezná-
mili. Brzy poté jsem ale začal studovat 
na pražské Vysoké škole uměleckoprůmys-
lové v sochařském ateliéru Bedřicha Ste-
fana a ona mezitím získala zaměstnání 
v Ústředí uměleckých řemesel v Kunštátě. 
Následujících pět let nás na dálku spo-
jovaly alespoň dopisy, a to až do svatby 
v roce 1952.

Hned po svatbě jsme si ve Štěpáno-
vicích pronajali malou místnost ve vile, 
která patřila brněnskému architektovi 
Procházkovi, a tam jsme bydleli celých 
sedm let. Moc rád na tu dobu vzpomí-
nám, byli jsme mladí a šťastní a nedo-
statek prostředků nás nijak netrápil. 
Zpočátku se mi dařilo získávat dostatek 
sochařských zakázek, kromě pamětních 
desek a podobných prací jsem například 
vytvořil pomník rudoarmějcům v Čebí-
ně (1961). Ovšem jako nestraník jsem už 
později státní zakázky nemohl dostávat, 
a proto jsem nastoupil do Ústředí umě-
leckých řemesel jako restaurátor. Man-
želka s velkou péčí a láskou vychovávala 
naše čtyři děti a kvůli starosti o rodinu jí 

samozřejmě příliš času na vlastní tvorbu 
nezbývalo. Jakmile děti odrostly, zača-
la pracovat v papírně v Předklášteří, ale 
i tak si našla čas, aby domů takřka den-
ně přinášela kytice květin, které tak ráda 
malovala. Váziček plných lučních a pol-
ních květů bylo u nás doma stále dost. 

Pokud vím, kreslit a malovat začala už 
v dospívání a než se narodily děti, vytvá-
řela různé keramické figurky a šperky. 
Její první výtvarné práce hodně ovliv-
nila Zdenka Ranná, malířka a její blízká 
přítelkyně. Časem ale našly každá svůj 
osobitý styl, Věra si oblíbila pastely a po-
stupně si vytvořila i charakteristickou 
barevnou paletu. Uvědomuji si, že v sobě 
nesla zvláštní energii, která ji nutila neu-
stále tvořit. Když už byla v penzi, každé 
odpoledne, bez ohledu na počasí, si sba-
lila velkou skládací tašku, židličku a kra-
bici pastelů a vyrazila ven kreslit. I když 
svoje obrazy vytvářela podle skutečnos-
ti, nikdy se nesnažila o přesné zachycení 
reality. Chtěla dosáhnout harmonické ba-
revnosti a vyváženosti kompozice. Často 
do nich promítala i svoje duševní roz-
položení a nálady a zřejmě proto mají 
zejména její krajiny a pohledy na ko-
runy stromů zvláštní melancholickou 
atmosféru.

Zajímala se o všechno krásné kolem 
sebe, hlavně o přírodu, a milovala hud-
bu. Byla velmi skromná, milá, vstřícná 
a trpělivá a já jsem ji za to obdivoval, stej-
ně jako za obrovskou statečnost a sílu, 
se kterou na konci života přijala těžkou 
nemoc. 
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miluji Tišnov, mé myšlenky se tu vždy záhadně utiší
Barbora Kulhánková

Malíř Ivan Svatoš není Tišnovákům 
neznámý, již dvakrát v našem městě vy-
stavoval. Jeho druhá výstava proběhla le-
tos na začátku léta. 

Co	vás	přivedlo	k	malířství?	
To je otázka, kterou se celý život zabý-

vám. Od dětství na vás působí řada vlivů 
a některé se vryjí hluboko pod kůži. Pro 
mne to byl můj děda Václav, který bydlel 
ve starých Modřanech a maloval nádher-
né krajinomalby. Byl to svět, kde voněl 
terpentýn, v koberci byly zašlapané bar-
vy a kde se malířovy prožitky a předsta-
vy potkávaly na magickém bílém plátně. 
Když jsem šel studovat, bylo pro mne 
malířství už životní vášní…

Kromě	 malování	 obrazů	 se	 věnujete	
také	 ilustrování	 knih.Ve	 kterých	 kni-
hách	Vaše	ilustrace	najdeme?

Ilustroval jsem např. knihy poezie 
do ruky – Praha a Víno očima J. Seiferta 
a I. Svatoše, dále knihu Františka Nepila 
Po Praze chodím. Raritou je také záznam 
v české knize rekordů – ilustroval jsem 
zároveň největší i nejmenší knihu veršů J. 
Seiferta. Ten knižní kolibřík byl tak malý, 
že bylo potřeba listovat pinzetou.

Je	 velký	 rozdíl	 v	 tom,	 když	 malujete	
obraz	nebo	ilustrace	ke	knize?

Obraz má většinou viset na zdi, být oz-
dobou bytu, obýváku, pokoje. Jeho motiv 
určuji sám, nebo podle přání zákazníka. 
Ilustrace na druhou stranu prvotně slou-
ží dílu, které má ilustrovat, doprovázet. 
A od této funkčnosti se také odvíjí ma-
lířské pojetí. Ilustrace, pokud mají být 
upřímné, musí vzniknout s postupem 
času, tak, jak se malíř seznamuje stále 
důvěrněji s literárním dílem.

Jak	vzniklo	Vaše	spojení	s	Vysočinou?	
Těch pout je bezpochyby velké množ-

ství. Z Vysočiny pochází má manželka 
Naďa. Jako malíř a milovník poezie ne-
mohu pochopitelně přehlédnout i celou 
plejádu výtvarníků a básníků, kteří Vy-
sočině vtiskli svůj pohled na ní – Antonín 
Slavíček, bratři Křičkové, František 
Halas a pochopitelně Josef Jambor. Jez-
dím sem již dlouho, příští rok tomu bude 
40 let. Mám ateliér a letní galerii na cha-
lupě ve Třech Studních u Nového Města 
na Moravě.

Čím	je	vám	Tišnov	blízký?
Tišnov je mým srdečním místem – 

mám zde mnoho přátel a znám spous-
tu skvělých lidí. A osobně miluji pohled 
na kotlinu, v níž se vaše město nachází –
když přijíždím od Nového Města na Mo-
ravě a dole vykoukne střecha kláštera 
v Předklášteří – nějakým záhadným způ-
sobem se mé myšlenky vždy pokorně uti-
ší – proto miluji i samotný název Tišnov.

Na	 poslední	 výstavě	 v	 Tišnově,	 která	
se	 konala	 v	 červnu	 u	 příležitosti	 va-
šeho	 životního	 jubilea,	 jste	 se	 zmínil	
o	 připravovaném	 unikátním	 vydání	
básně	Máj	od	Karla	Hynka	Máchy.	

Knihu jsem přepisoval ručně kaligra-
fickým perem a to se, troufám si říci, 
v dnešní době počítačů a grafických pro-
gramů už příliš často nevidí. Vedlo mne 
k tomu hned několik důvodů. Moje gene-
race se ještě kaligrafickému umění učila 
a já už tehdy na výtvarné škole obdivo-
val středověké iluminované knihy, které 
se dochovaly jen díky několika opisům. 
Také když knihu přepisujete, máte mno-
hem více času o ní přemýšlet. A tím po-
sledním důvodem je jakýsi vzdor dnešní 
uspěchané době: přepisovat knihu ručně 

bylo pro mne to samé, jako když někte-
ří spisovatelé upřednostňují psací stroj 
před počítačem nebo fotografové analo-
gový fotoaparát na film před digitálem.

Proč	jste	si	vybral	právě	Máj?	
Máchův Máj mě oslovil již na základní 

škole. A protože jsem měl blízko k příro-
dě – chodil jsem po skalách a zříceninách 
starých hradů – tak si mě velmi rychle 
získal. Jako malíře mne fascinovala Má-
chova schopnost popsat slovy drama-
tické krajinné obrazy… šumění větru 
na opuštěných skalách, klidnou hladinu 
jezera v úplňku. Jako malíř v tom vidím 
jasné rysy expresionismu – co je vně, to 
je uvnitř…

Jaké	jsou	Vaše	další	umělecké	plány?
Pracuji na dalších knižních projektech, 

chystám nové originální pohledy Prahy 
do kalendářů na rok 2015. A snad mohu 
také prozradit, že se chystá dokumentár-
ní film o mé tvorbě, který by měla odvysí-
lat Česká televize.
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Dřínová není obyčejná hora
Josef Ondroušek

Pro Tišnováky je zbytečné uvádět, že 
Květnice a Dřínová jsou dvě hory blízko 
sebe a v bezprostřední blízkosti Tišno-
va. Ale Dřínová zůstává ve stínu Květni-
ce. Na Květnici se totiž vyskytují vzácné 
rostliny, byla zde státní přírodní rezer-
vace (nyní je to přírodní památka), jsou 
zde jeskyně, nalézají se zde drahokamy 
– a výčet není zdaleka úplný. Dřínová 
nemá tolik lákadel a ještě utrpěla na krá-
se vznikem lomu pro potřeby vápenky. 
Když byla vápenka koncem šedesátých 
let minulého století zrušena, zřídili tu 
štěrkovnu.

A přesto je skupina lidí, kteří mají vět-
ší zájem o Dřínovou než o Květnici – jsou 
to archeologové. Správně však musíme 
uvést – měli.

Asi 10 000 let před naším letopočtem 
byla osídlena plošina pod Dřínovou. Bylo 
to téměř na samém konci starší doby ka-
menné, v paleolitu. Plošina se nacháze-
la u paty jihozápadního svahu Dřínové, 
na levém břehu řeky Svratky, asi 300 m 
nad jejím soutokem s Loučkou a Besén-
kem a 12 m nad její hladinou.

První nálezy, štípané kamenné nástro-
je, zde objevil v roce 1935 J. Lavický. Tyto 
nálezy o dva roky později popisuje J. Sku-
til ve zvláštním otisku z Horáckých listů 
pod názvem Příspěvky k pravěku Tišnov-
ska. Dodatek k Vlastivědě Tišnovska. 

Další etapu výzkumu zahájil v roce 
1947 jeden z našich předních archeologů 
B. Klíma. Během několika let získal po-
vrchovým sběrem rozsáhlou kolekci ští-
paných kamenných nástrojů, část z nich 
byla vystavena v pavilonu Anthropos 
v Brně – Pisárkách. 

Systematický výzkum provedl až te-
prve v letech 1966 a 1967 pro brněnský 
ústav Anthropos tehdejší student ar-
cheologie na brněnské univerzitě Oldřich 
Kos. Výzkum na Dřínové prováděl sou-
běžně se studiem.

Původní rozlohu sídliště se nepodaři-
lo zjistit, protože terén byl v tomto mís-
tě silně narušen stavbou železnice, lomu 
a přilehlé vápenky. Po odebrání povr-
chové humozní zeminy se těsně pod ní 
nacházely štípané kamenné předměty 
v jámovitých objektech mírně zahloube-
ných do drobné štěrkové suti. Na volné 
ploše naleziště o rozloze 45 x 35 m byly 
odkryty čtyři takové objekty. Dna těch-
to jam, z nich největší byla 12 m dlouhá 
a 2 m široká, byla na mnohých místech 
pokryta velkými plochými vápencový-
mi kameny. Vše nasvědčuje tomu, že se 
jedná o pozůstatky jednoduchých obydlí 

pravěkých obyvatel sídliště.
Oldřich Kos provedl vlastně výzkum 

záchranný. Na podzim roku 1967 byla 
do té doby volná plocha naleziště zničena 
rozšířením nedalekého lomu. A to zna-
menalo konec výzkumu.

Výsledkům jeho výzkumu věnoval 
v roce 1971 celé jedno číslo časopis Mo-
ravského muzea Acta musei Moravie 
s názvem Die Grabung auf der Spätpaläo-
lithischen Station Tišnov in den Jahren 
1966 und 1967 (Výzkum na pozdně- 
paleolitické stanici Tišnov v roce 1966 
a 1967). 

Na padesáti dvou stranách časopisu je 
fotografická dokumentace a nákresy na-
leziště a všech objevených předmětů. Je 
zde také konstatováno, že nálezy z obdo-
bí paleolitu byly do té doby velice vzác-
né a ve srovnání s podobnými nalezišti 
na území celého Československa je to tiš-
novské nejbohatší.

Vraťme se k osobě Oldřicha Kosa. Ro-
dák z Břeclavi, ale od dětství žil v Tiš-
nově. Již při studiu na tehdejší Střední 
všeobecně vzdělávací škole v Tišnově 
byla jeho koníčkem archeologie. Po ma-
turitě se mu splnil životní sen – byl přijat 
ke studiu na filozofickou fakultu tehdej-
ší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Brně na obor archeologie. 

Po úspěšném ukončení studia, při 
státní závěrečné zkoušce obhájil svoji di-
plomovou práci na téma Pozdní paleolit 

na Moravě, nastupuje v Západomorav-
ském muzeu v Třebíči jako vedoucí zá-
chranného výzkumu. Jeho prvořadým 
úkolem je provést záchranný archeolo-
gický výzkum hradiska Kramolín. Tato 
lokalita patřila k nejvýznamnějším ar-
cheologickým místům Třebíčska, ale 
byla v zátopové oblasti Dalešické pře-
hrady a dnes je pod hladinou. Promova-
ný historik Oldřich Kos zde objevil velké 
množství nálezů z různých pravěkých ob-
dobí, počínaje neolitickou kulturou s mo-
ravskou malovanou keramikou a konče 
mladohradištním osídlením z jedenác-
tého století našeho letopočtu. Odkryl 
zde 34 sídlištní objekty staré pět tisíc let 
a mnoho dalších předmětů jako zbytky 
nádob, přesleny, masivní závaží, drobné 
ozdůbky i zlomky ženských a zvířecích 
plastik, kamenných drtidel na obilí a sa-
mozřejmě velké množství kamenných 
nástrojů denní potřeby. V hradisku a jeho 
okolí byly zjištěny i jiné kultury jako úně-
tická, jevišovická a halštadská. Mezi za-
jímavé objevy patří zbytky keramických 
pecí se shluky střepů rozbitých nádob.

Oldřich Kos se svými spolupracovní-
ky prozkoumal i vnitřní areál a fortifi-
kační systém hradiska a splnil daný úkol 
možná víc, než měl. Hodně mu k tomu 
napomohly poznatky, které získal na tiš-
novské lokalitě.

Foto Miroslav Pálka
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s koněm posílíme záda i vztahy
Monika Krištofová

S koncem školního roku jsme úspěš-
ně uzavřeli I. běh projektu, ve kterém se 
snažíme propojit hipoterapii, odborně 
vedené zdravotní cvičení, psychologické 
poradenství, relaxaci a arteterapii. Jarní 
části se zúčastnilo celkem jedenáct rodin, 
některé včetně prarodičů. Pochvalova-
li si možnost společně aktivně strávené-
ho času a možnost dozvědět se, naučit 
se něco nového a užívat si společný čas 
v přírodě u koně. Děti pravidelně navště-
vovaly lekce hipoterapie, účastnily se 
cvičení v tělocvičně pod vedením fyzio-
terapeuta, po které následovala relaxace 
a imaginace s psycholožkou. Další činnos-
tí byla tvorba různými technikami v rám-
ci arteterapie. Během celého projektu 
měli všichni možnost využít individuál-
ních i rodinných konzultací s psycholo-
gem či fyzioterapeutem.

Pár citací jak účastníci vnímali projekt: 
„ ... hezky strávený společný čas, ... zvětšení 
sebedůvěry“, „ ... syn jel sám na koni bez 
držení, i když předtím nechtěl ... , zdoko-
nalení zručnosti, práce v kolektivu v cizím 
prostředí ... , když jsme dojeli na koníka, 
tak jsme měli příjemnou rodinnou chvil-
ku“, „ ... tipy na cviky, které se dají i doma 
cvičit, zklidnění + zapojení do kolektivu + 
radost z projektu“ „ ... líbily se mi kresby, 
které vznikaly po relaxaci“, „ ... je pro mě 
důležité, že ... měla možnost pracovat s ži-
vým koněm a být s lidmi, kteří ji přijímají 
takovou, jaká je“, „ ... na koni se mu moc lí-
bilo, rád by měl koně doma, už má vymyš-
leno, kde bude stáj.“

Aktivity projektu „S koněm posílíme 
záda i mezilidské vztahy“ jsou podpořeny 
z dotačního programu Rodina a ochrana 
práv dětí MPSV.

Předškolka Ptáčata
Ve čtvrtek 22. 8. od 15.00 do 17.00 bude 
Rozloučení rodičů a dětí s Ptáčaty, děti 
dostanou něco na památku a předvedou 
rodičům, jak zpívají a tancují, také si něco 
společně vyrobíme na památku.
Ve čtvrtek 29. 8. bude od 15.00 do 17.00 
program pro nové děti a rodiče přija-
té do Ptáčat od 2. 9. 2013! Děti si bu-
dou moci pohrát, zazpívat, seznámit se 
s prostředím, s pečovatelkami a něco si 
vyrobit.

Již nyní je možné podávat přihlášky 
na školní rok 2014/2015 do předškolky 
Ptáčata. Dle podmínek projektu se musí 
jednat o zaměstnanou matku, která se 
vrací po RD do práce a jejíž dítě nebylo 
umístěno do státní MŠ. Pracuje-li matka 
u soukromé společnosti, musí doložit po-
tvrzení o de minimis, ve veřejném sekto-
ru není potvrzení třeba.

Oslava narozenin 
studánky
Srdečně vás zveme na	oslavu	9.	naro-
zenin RC, které se uskuteční 2.	9.	2013	
v 15.00. Můžete se těšit na netradiční 
divadlo, tvoření pro děti a nebude chy-
bět ani narozeninový dort.
Při této příležitosti předáme oceně-
ní společnostem či organizacím, které 
jsou vstřícné rodinám s dětmi, nebo 
zaměstnavatelům, kteří nabízejí přízni-
vé podmínky pro slaďování rodinného 
a pracovního života.
Vaše nominace přijímáme na našem 
mailu studanka@atlas.cz nebo v bu-
dově RC do 22. 8. 2013. Více informací 
naleznete na www.studanka-tisnov.cz. 

Program 
na prázdniny
Zavítejte v srpnu k nám do Volné herny, 
která bude k dispozici každou středu 
v čase 9.00 – 12.00. Příspěvek je od čer-
vence jen 20 Kč na vstup!
Kroužky budou probíhat v čase 9.30 – 
10.15 následně:
Broučci: pondělí 12. 8. a 19. 8.
Kulíšci: úterý 6. 8.
Zpívánky: čtvrtek 29. 8.

Poděkování
RC Studánka o. s. děkuje p. Drhlíkovi 
z Oddělení komunálních služeb měs-
ta Tišnova za zajištění úpravy zahra-
dy kolem budovy a za přivezený písek 
na pískoviště, ve kterém už děti pil-
ně staví. Rovněž děkuje za sponzorské 
příspěvky společnosti Komplexní reali-
ty s.r.o. a zámečnictví Drlík.

Péče o děti „Jezírko“
Máme pro Vaše děti připravený program 
plný hraní, tvoření a zábavy.
•	 Jezírko je zařízení školkového typu 

pro děti od 2 do 5 let 
•	 děti pečují zkušené pečovatelky.
•	 Provoz je každý všední den od 7.00 

do 16.00, včetně stravy
•	 V areálu RC máme také k dispozici 

dětské hřiště.

Předškolka Ptáčata je financována z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.
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ii. běh pilotního projektu pro rodiny s dětmi
„s koněm posílíme záda i mezilidské vztahy“.
Propojení hipoterapie, arteterapie, psychologického poradenství a vedeného cvičení 

fyzioterapeutem v rámci jednoho projektu.

Vítáme každou rodinu s dětmi, která je ochotná se sobě pravidelně věnovat.
Začínáme v září 2013. Více informací www.studánka-tisnov.cz, mob. 603 142 391, e-mail: m.necas@centrum.cz

Aktivity projektu „S koněm posílíme záda i mezilidské vztahy“ jsou podpořeny z dotačního programu 
Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
Lucie Borková 

Dům dětí a mládeže Tišnov má za se-
bou čtrnáctý školní rok a byl to rok pra-
covní a úspěšný. Když se na ten čtrnáctý 
školní rok podíváme v číslech, tak bylo 
realizováno celkem 74 kroužků, které 
navštěvovalo 718 účastníků zájmového 
vzdělávání v Tišnově i okolí. Domeček 
uspořádal 18 akcí pro veřejnost, mezi 
nimiž najdeme florbalové i bowlingo-
vé turnaje, tvořivé dílny, diskotéky pro 
náctileté, Pohádkový les, Jízdu zručnos-
ti, Domečkovské narozeniny s Limonádo-
vým Joem a další. Během školního roku 
se uspořádalo 8 rozvojových kurzů pro 
mládež a dospělé. A ani o prázdninách 
se na Domečku nezahálí – probíhají let-
ní a příměstské tábory. 3 letních táborů 
se účastní 110 táborníků a 5 příměst-
ských táborů má 98 mladých účastníků. 
Za touto prací nestojí pouze 7 pracov-
níků Domečku, ale celá řada externích 

pracovníků a dobrovolníků, kteří přiklá-
dají ruku k dílu.

Tímto děkuji všem pracovníkům, ex-
ternistům i dobrovolníkům za jejich při-
spění, čas, spolupráci a energii, kterou 
vkládají do kroužků, táborů a akcí pro 
veřejnost. Přeji pohodové prožití letních 
měsíců a v následujícím roce se těším 
na další spolupráci.

Do následujícího školního roku máme 
připravenou kromě stávajících krouž-
ků i řadu nových kroužků. V kroužcích 
pro děti naleznete kroužek orientačního 
sportu, mladého kutila, výtvarný ateliér 
a další. Připravujeme řadu nových kurzů 
pro mládež (od 12 let) – cyklistika, žong-
lování a akrobacie, tišnovská partička, 
žurnalistika aj.

Nový školní rok přinese i změnu v při-
hlašování do kroužků pro děti a kurzů 
pro mládež. Přihlašování bude probíhat 

pouze v rámci jednoho zářijového týdne 
9. – 13. září, kdy rodiče přihlásí své dítě 
do kroužků a kurzů. V tomto týdnu bu-
dou mít rodiče a děti možnost nahléd-
nout do všech prostor DDM, řešit náplň 
kroužků a kurzů s pedagogy apod.

Současně hledáme nové spolupracov-
níky (externisty), kteří se chtějí reali-
zovat a vést kroužek pro děti či mládež. 
A proč být vedoucím kroužku v Domeč-
ku? Nabízíme jako zázemí zkušený tým 
pedagogů, možnost realizovat zde praxi, 
možnost vzdělávání v oblasti pedagogiky 
a seberozvoje. Pokud chcete být součástí 
Domečkového týmu a seberealizovat se, 
tak neváhejte a kontaktujte nás!

A v novém školním roce se těší-
me na setkání s dětmi a mládeží nejen 
v kroužcích a kurzech, ale i na akcích pro 
veřejnost.

Dům dětí a mládeže
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Čas pro sebe o. s.
Jiří Nečas 

První červnový týden jsme vyrazili 
na Vltavu. Akce se opět vydařila nad-
míru dobře. Ideální podmínky, počasí 
bez deště, sluníčko, voda tekla. Zaži-
li jsme Vltavu jak snad v tomto termí-
nu ještě nikdy, téměř prázdnou bez 
lodí. Doprovodné vozidlo hlásilo, že 
během dvou hodin pozorování Vltavy 
na břehu u Vikinga proplulo pouze 6 
lodí a dvě kachny, které navíc zbaběle 

letěly. Někteří zažili vodu vůbec popr-
vé. Na konci dalo největší práci všech-
ny posádky, včetně nejžádanější lodi 
Enterprise, bravurně řízené Honzou, 
přesvědčit, že dál se opravdu nejede 
a Zlatá Koruna je cíl našeho putování. 
Pravda, pár vodníků s námi jelo také, 
ale bez zranění a s úsměvem na tváři. 
Těšíme se na další Vltavu s Časem pro 
sebe a sluníčkem.

Nejbližší akce:
Další nordicwalking výlet tentokrát 

bez úvodního semináře bude 10. 8. 2013. 
Více info na www.casprosebe.webnode.cz 

 Čas pro sebe o.s. hledá ochotné lidi, 
kteří chtějí pomáhat jako asistent při hi-
poterapii. Vše vás naučíme, zaškolíme, 
vysvětlíme. Více informací u Michaely 
Nečasové 603 142 391.

majitelé bezbariérových objektů získali certifikáty
Pavel Kadlec

Dne 18. června 2013 proběhlo 
na Městském úřadě předávání certifiká-
tů bezbariérových objektů. Slavnostního 
aktu se zúčastnil starosta města Tišno-
va Jan Schneider, 1. místostarosta Rado-
van Klusák, za sociální odbor Mgr. Michal 
Kudláček, DiS. a Pavel Kadlec za tišnov-
ské vozíčkáře. Tito slavnostně předáva-
li přítomným majitelům bezbariérových 
objektů certifikát o jejich bezbariérovosti 
samolepku a upomínkové předměty. 

Mapa bezbariérových cest města 
Tišnova slouží k tomu, aby vozíčkáře, 

imobilní občany a starobní důchodce, 
případně maminky s kočárky, dovedla 
co nejrychleji po cestách jim přístupných 
k bezbariérovým objektům. Zároveň tato 
mapa ukazuje, po které straně chodníku 
se vydat, a tak si mohou handicapovaní 
občané vyřídit své osobní věci na úřa-
dech či nákupy v bezbariérových pro-
dejnách. Právě tyto objekty byly oceněny 
na shora uvedené akci. Každý majitel ob-
držel již zmíněný certifikát a nálepku 
s jednou až třemi hvězdičkami, přičemž 
tři hvězdičky znamenají bez bariér, 

o jednu hvězdičku méně mají všichni, kde 
se objevuje překážka v podobě turniketu, 
či velmi blízko sebe postavených regálů. 
Samolepku je možno vylepit na vstupní 
dveře objektu. Mapu lze získat na tišnov-
ském informačním centru nebo na so-
ciálním odboru, kde je volně přístupná. 
Tam ji lze získat zdarma. 

Tišnovští vozíčkáři, o. s., tímto děku-
jí městu Tišnovu za významnou podpo-
ru a finanční pomoc při realizaci tohoto 
projektu. 

Zahrádkáři oznamují – začíná se lisovat
Jan Kašparec

Základní organizace Českého zahrád-
kářského svazu v Tišnově zahájí v sobotu 
17. srpna 2013 v lisovně ve Wagnerově 
ulici lisování ovoce, a to jako každoroč-
ně nejen pro své členy, ale pro všech-
ny zájemce. Lisovat se bude každou 
sobotu od 7.30 hod. do 10.00 hod. (podle 

potřeby i déle) a od 4. září také každou 
středu od 16.00 hod. Po telefonické do-
mluvě možno i dříve. Při množství ovoce 
nad 300 kg je možno se objednat pře-
dem. Poplatek za 1 kg lisovaného ovoce 
je tak jako v minulém roce 2,50 Kč. 

Aktuální informace o lisování budou 

ve vývěsní skříňce zahrádkářské organi-
zace v horní části tišnovského náměstí 
Míru nad řeznictvím u Bártů.

Další informace je možno získat u ve-
doucího lisovny Petra Beneše na tel. čísle 
723 336 319.
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Doběháno, doskákáno, doházeno a spočítáno

soutěžní testování přípravek 
Martin Sebera

Český atletický svaz letos vyhlásil in-
spirativní projekt, do kterého se zapojil 
Atletický klub Tišnov. Jednalo se o Sou-
těžní korespondenční testování atletic-
kých přípravek. Účastnit se mohou děti 
ve věku 5 – 11 let, které pravidelně na-
vštěvují přípravky v atletických oddílech. 
Testovací disciplíny jsou:
•	 ročníky 2006, 2007, 2008 a mladší: 

20 m, skok daleký z místa a hod teni-
sovým míčkem

•	 ročníky 2005 a 2004: 30 m, skok dale-
ký z místa a hod kriketovým míčkem 
(150 g)

•	 ročníky 2003 a 2002: 50 m, skok dale-
ký z místa, hod medicinbalem (1 kg)
 

Letos se do korespondenční soutěže za-
pojilo 4507 malých atletů (!) ze 76 oddí-
lů. Rozděleno na kluky a děvčata vypadala 
účast následovně: 2309 ku 2198. Za AK 
Tišnov si na jednom tréninku, který byl 
vyhrazen pro toto testování, zasoutěžilo 
43 mladých atletů.

Nejvýše se z tišnovských dětí v cel-
kové republikové konkurenci vyšvihla 
Alexandra Mašková (rok narození 2008 – 
5. místo), Barbora Jelínková (2003 – 31.), 
Aneta Seberová (2007 – 34.), Ondřej Černý 
(2005 – 36.), Jakub Adámek (2007 – 36.). 
Je to nevšední projekt, který umožňuje za-
jímavé srovnání a může být inspirací pro 
další soutěžení dětí. Všechny zúčastněné 
děti obdržely diplomy s uvedením jejich 
výkonů. Umístění ostatních dětí je k na-
hlédnutí na www.aktisnov.wz.cz

3. kolo ii. ligy družstev 
29. červen 2013, Vyškov

Muži opět excelovali a zvítězili a před 
posledním kolem si s 99% jistotou za-
jistili postup do I. ligy! Družstvo žen 
na domácí půdě opět prohrálo s Uher-
ským Hradištěm a na 4. kole, právě v UH, 
to bude moc a moc těžké. Nicméně stá-
le jsou o jediný hlavní bod druhé za UH, 
takže naděje žije. Z Tišnova přijelo kvar-
teto Martin Sebera, Ondřej Doležal, Jakub 
Ondriska a Jan Kopečný. Sebera kvůli zra-
nění šel jen kouli a oštěp a výkony jsou 
tam mizerné, že je neuvádíme. Zato On-
dra Doležal exceloval na 400 m př., které 
vyhrál (63,64 s) a byl druhý na 110 m př. 
(17,82 s). Mladí sprinteři si udělali oso-
báky. Na „stovce“ Ondriska 12,04 s (6. 
místo), Kopečný 12,29 s. Na „200 m“ 
Ondriska 24,91 s (6. místo), Kopečný 
25,47 s. Časy jsou to hezké, stlačit je pod 
12 s a 25 s je však nutností…

slavkov, devítiboj 
29. červen 2013

Závod je určen široké atletické veřej-
nosti bez nutnosti mít extra průpravu. 
Kromě skoku o tyči se závodí ve stan-
dardních disciplínách atletického dese-
tiboje (100 m, dálka, koule, výška, 400 m, 
110 m př., disk, oštěp, 1500 m). Závod se 
konal ve stejném termínu jako druholi-
gová soutěž družstev. Ti, co nebyli na II. 
lize, byli na Slavkovském devítiboji. Tzn. 

Lukáš Pavelka a Verča Patzelová. A ved-
li si vcelku solidně. Lukáš jasně vyhrál 
a dokonce konečně hnul svými osobní-
mi možnostmi ve 100 m a 400 m sprin-
tu. Veroniku bychom chtěli za rok vidět 
výš než konečné 6. místo! Proč ne, třetí 
není vůbec daleko… Výsledky jsou opět 
na webu Atletického klubu Tišnov, kde 
můžeme porovnat body za jednotlivé dis-
ciplíny a hned se vyrýsují slabiny našich 
vícebojařů…

Na fotografii mladé sprinterské naděje:
zleva Jakub Ondriska, Jan Kopečný

INZERCE
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Na fotografii jsou Filip a Dominik Křipští.

Tenisové turnaje
Zdeněk Kunický

Turnajová sezona na Ostrovci je v pl-
ném proudu a výsledky domácích hráčů 
jsou přívětivé. Daří se jim však nejen v do-
mácím prostředí, ale také na turnajích, 
které jsou pořádány kluby v celé ČR v rám-
ci hodnocení do žebříčků Českého teniso-
vého svazu. 

Na Ostrovci zahájili starší žáci turnaj 
v pátek 28. 6., v den, kdy si donesli ze ško-
ly vysvědčení. Mezi 19 chlapci byl jasným 
favoritem domácí hráč Dominik Křipský. 
Dominik během turnaje neztratil ve dvou-
hře ani jeden gem a získal pohár pro vítě-
ze. Ve finále porazil svého kolegu Kryštofa 
Vítka, pro kterého je 2. místo v kategorii 
st. žáků velký úspěch. Společně pak zví-
tězili ve čtyřhře, když ve finálovém utká-
ní nejprve po nevýrazném výkonu ztratili 
překvapivě první sadu, ale potom už své 
soupeře k ničemu nepustili. V dalších dvou 
sadách ztratili pouze jeden gem. Slečny za-
čaly svůj turnaj o den později a stejně jako 
chlapců se jich sešlo devatenáct. Turnaj dí-
vek ovládla Denisa Huňková (TK Agrofert 
Prostějov), která si jako nenasazená hráč-
ka poradila postupně se všemi soupeřka-
mi. Ve finále porazila svoji spoluhráčku 
ze čtyřhry Veroniku Lebišovou (Sokol Le-
tovice), se kterou společně v turnaji párů 
zvítězily. V neděli, kdy se ještě dohrával 
turnaj dívek, měli na Ostrovci prostor ti 
nejmenší hráči od 5 do 7 let na turna-
ji minitenisu. Už v tomto věku předvá-
dí hráči výborné výkony, které jsou však 
důsledkem mnoha nahraných (někdy 

i individuálních) hodin tenisu, které by 
děti měly trávit i u jiných sportů. Všech 
14 zúčastněných hráčů na turnaji však za-
slouží pochvalu za bojovnost a slušné cho-
vání. Největší pohár si v Tišnově vybojoval 
Maxim Mrva z Prostějova. Nejlepší z do-
mácích byla Adriana Koudelková, která si 
odnesla pohár za 4. místo. Další pořádaný 
turnaj byl 9. – 11. 7. turnaj dorostu. Účast 
24 dorostenců je pro pořadatele velice 
dobrá. O to hezčí byl pohled na semifiná-
lové dvojice, mezi kterými byli 3 hráči do-
mácího klubu - Dominik Kučera a Dominik 
a Filip Křipští. Čtvrtým semifinalistou byl 
Ondřej Čtverák (TK Agrofert Prostějov), 
který pochází z nedalekých Hradčan a byl 
prvním nasazeným hráčem. V semifiná-
lovém souboji se Ondřej setkal s mladším 
z bratrů Křipských Dominikem. Po prvním 
setu 6/2 pro Ondřeje to vypadalo na jed-
noznačné utkání. Dominik ve druhé sadě 
hrál výborně a po několika neproměně-
ných setbolech přišly v tiebreaku mečboly 
na straně Ondřeje. S velkou dávkou štěstí 
se je Dominikovi podařilo odvrátit a poté 
získal druhý set. Ve třetí sadě vedl Domi-
nik dokonce 5/1, ale Ondřej ukázal, že je 
velký bojovník a dokonce sahal k vyrovná-
ní, když měl dvakrát na 5/5. Infarktový zá-
pas nakonec Dominik dovedl do vítězného 
konce a výsledkem 2/6, 7/6, 6/4 se probo-
joval do finále. Tam narazil na svého bratra 
Filipa, který v druhém semifinále pora-
zil Dominika Kučeru 6/2, 6/3. Na Filipovi 
třetí den turnaje ve finále byla znát větší 

únava a bratrovi podlehl 6/4, 6/0. Ve čtyř-
hře celkem jednoznačně zvítězili spolužá-
ci z tišnovského gymnázia Ondřej Čtverák 
a Filip Křipský. Dorostenek se sešlo pouze 
jedenáct a první nasazená Karin Šafránko-
vá (TK TILIA Brno) si jednoznačně se vše-
mi poradila a odvezla si trofej nejcennější. 
Do semifinále dvouhry postoupila domácí 
Kamila Prudká, ale v souboji o finále pro-
hrála po tříhodinové bitvě s Michaelou 
Slívovou z Otrokovic 6/3, 1/6, 3/6. Pár 
Prudká, Goldmanová postoupil do finále, 
kde nestačil na Slívovou a Kovářovou (TJ 
Zbrojovka Vsetín) 2/6, 6/7.

INZERCE
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moravský Ultra maraton 2013
Josef Cacek

Začátkem prázdnin se v okolí Tišnova 
konala již tradiční běžecká událost s me-
zinárodní účastí – 21. ročník Moravského 
Ultra Maratonu (MUM). Během sedmi dnů 
vytrvalci uběhnou každý den trať o délce 
43 km (tzv. maraton+). Letos byl tento zá-
vod zároveň mistrovstvím ČR v etapovém 
ultramaratonu.

Běžci, kteří si chtěli jen vyzkoušet svou 
formu nebo nemohli investovat celý týden 
do tohoto sportovního zážitku, měli mož-
nost přihlásit se na jednotlivé dny nebo 
do soutěže MiniMUM, která zahrnovala 
pouze 3 určené etapy.

Cíl všech tratí a zázemí pro běžce byl 
v areálu Základní školy v Lomnici. Starto-
valo se z měst a obcí v regionu – Boskovi-
ce, Vranov, Tišnov, Olešnice, Bystřice nad 
Pernštejnem a první s poslední etapou za-
čínaly v Lomnici. Trasy vedly po místních 
komunikacích, turistických stezkách, les-
ních cestách a občas napříč loukou, či skrz 
lán pole v kolejích od traktoru.

Bývá zvykem, že etapu startuje zá-
stupce dané obce. Tišnovskou etapu 

zahájil krátkým proslovem k účastníkům 
a následným výstřelem ze startovací pisto-
le místostarosta Radovan Klusák. 

Letos se na tratích ukázalo rekordních 
115 běžců a celý MUM (301 km) dokonči-
lo 31 závodníků. Vítězem mužské katego-
rie se stal brněnský favorit Daniel Orálek 
s celkovým časem 23.34:18, následovaný 
Michalem Kovářem (24.50:37) a Milanem 
Adamcem (25.45:51). V ženách jasně tri-
umfovala Zdeňka Komárková (33.15:43) 
nad německou účastnicí Sabine Heil 
(42.31:22) a třetí Veronikou Kleinovou 
(42.34:43).

Loni jsem se Tišnovské etapy zúčastnil 
a po dokončení jsem si několik týdnů opa-
koval, že takto dlouhá trasa opravdu není 
pro mě. Nicméně čas šel dál, vzpomínky 
na bolavé nohy bledly a v paměti zůstaly 
jen krásné výhledy do krajiny z vrcholků 
kopců, rodinná atmosféra v cíli a radost 
z dokončeného závodu. A tak jsem se le-
tos opět přihlásil, tentokrát do soutě-
že MiniMUM, do které byly zařazeny obě 
Lomnické a Bystřická etapa. Bylo by mi ale 

líto, kdybych vynechal domácí trať, a pro-
to jsem se ukázal také na startu v Tišno-
vě. Zážitky rozhodně stály za to, ať už to 
byla možnost vidět v akci nejstarší účast-
nici Sigrid Eichner, která má na kontě neu-
věřitelných více než 1600 maratonů, nebo 
přetlačovaná s jezdci na koních na úzké 
stezce mezi Předklášteřím a Dolními 
Loučkami, či mateřská starost kuchařek 
v cíli. Krajina byla jedním slovem úžasná, 
ale to určitě nemusím Tišnovákům vyprá-
vět. Navíc se mi povedlo získat medailové 
pozice na všech třech etapách zařazených 
do MiniMUMu (129 km), a nečekaně tak 
získat v této zkrácené verzi zlatou příčku 
(10.09:07). Ženskou vítězkou se stala re-
prezentantka ČR v závodech na 100 km 
Alena Žákovská (13.52:25). 

Chtěl bych poděkovat všem organizáto-
rům a účastníkům za výbornou atmosféru 
a také všem zapojeným obcím, které po-
skytly vytrvalcům zázemí a podpořily ten-
to závod.

Pamětníci, 
ozvěte se! 
Ivana Zapletalová

V rámci realizace projektu o holo-
caustu STOLPERSTEINE se obracíme 
na pamětníky našeho města a blízkého 
okolí se žádostí o poskytnutí jakýchko-
liv informací o odvlečených tišnovských 
občanech – Židech a rodině Danielových.  
Máme zájem především o vaše osobní 
vzpomínky a výpovědi. Rádi k vám při-
jedeme, zaznamenáme, uděláme rozho-
vor. Dále uvítáme fotografie z té doby, 
fotografie žáků škol, kde jsou i židovské 
děti, účty ze židovských obchodů atd. 

Velmi oceníme osobní svědectví 
a postřehy ze dne, kdy byli Židé hro-
madně nakládáni do koňských povozů 
a odváženi z Tišnova pryč. Tento akt se 
odehrál na křižovatce ulic Dvořáčko-
vy, Jungmannovy a Janáčkovy. Obrátit 
se na nás můžete emailem na adresu: 
continuum.vitae@gmail.com, písemně 
na CONTINUUM VITAE o.s., Na Hrád-
ku  750 Tišnov 666 01, nebo tele-
fonicky na čísla: 608 100 421 nebo 
608 100 429.

Poradenství obětem násilí
Persefona je občanské sdružení po-

skytující odborné sociální, právní 
a psychologické poradenství obětem do-
mácího násilí, sexuálního násilí a znásil-
nění. Jsme tu také pro ty, kteří se obětem 
uvedeného příkoří snaží pomoci.

Naše služby poskytujeme v Tišnově 
dva dny v měsíci, a to každé druhé pondělí 
v době od 14.00 do 18.00 hodin a čtvrtou 
středu od 9.00 do 13.00 hodin v Rodin-
ném centru Studánka, Riegrova 318.

Ve druhém pololetí roku 2013 jsou to 
tyto termíny:

12. 8. a 28. 8., 9. 9. a 25. 9., 14. 10. 
a 23. 10., 11. 11. a 27. 11., 9. 12

První konzultace s klientem probí-
há s terénní sociální pracovnicí, která 
v případě potřeby zprostředkuje další 
konzultaci klienta s právničkou nebo psy-
choložkou Persefony o.s.

Na konzultaci v uvedených termí-
nech je možné přijít bez objednání, 
ale jistější je se telefonicky objednat 

na mobilní lince 737 834 345 nebo na pev-
né lince 545 245 996 v pracovní dny 
v čase 9 – 17 hod.

Přijďte se poradit, jsme tu proto, aby-
chom Vám podali pomocnou ruku.

Nabízíme pomoc, podporu a bezpečný 
prostor pro Váš příběh.

Poradenské služby poskytujeme 
v rámci projektu Přijdeme až k Vám 2 –  
zlepšení místní dostupnosti služeb obě-
tem domácího násilí, znásilnění a sexu-
álního zneužívání. Projekt je financován 
z ESF prostřednictvím OP LZZ a státní-
ho rozpočtu ČR a je realizován od června 
2011 do května 2014

Sídlo organizace: Persefona o. s., Jiráskova 8, 
602 00 Brno
Mobilní linka: 737 834 345, pevná linka: 
545 245 996
E-mail: domacinasili@persefona.cz
www.persefona.cz

Různé
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„Zapadlo slunce za hory, pro nás se zešeřil 
den. Tvůj milý hlas dozněl nám v dáli. Bo-
lest a vzpomínky zůstaly jen.“
Dne 11. 8. 2013 uplyne 10 smutných let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, tatínek, dědeček a pra-
dědeček pan EDUARD	VALA. S bolestí 
v srdci vzpomínají manželka, syn a dcery 
s rodinami.

„Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, 
chviličku postát a tiše vzpomínat.“

Dne 14. července uplynulo 20 roků 
od úmrtí
pana JOSEFA	KNOFLÍČKA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Vzpo-
míná manželka, syn a dcera s rodinami.

Dne 3. srpna uplyne již 10 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná 
maminka a babička
paní OLGA	ZAVŘELOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkují a s láskou 
vzpomínají děti s rodinami.

Dne 15. srpna 2013 by se dožil 98 let
pan JINDŘICH	KULÍK z Tišnova.
A 6. října si připomeneme 11. výročí jeho 
úmrtí. S láskou vzpomínají dcera Marie 
a syn Jindřich s rodinami.

„Kytičku květů na tvůj hrob dáme, se slzami 
v očích stále vzpomínáme.“

Dne 21. srpna uplyne první smutný rok, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek
pan LADISLAV	HAVLÍK. 
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomín-
ku děkují manželka a synové s rodinami.

Dne 11. 7. uplynulo 8 let od úmrtí našeho 
syna, manžela a tatínka
pana PhDr.	KARLA	FICE,	CSc. 
S úctou vzpomínají manželka, děti 
a maminka.

Dne 14. 8. 2013 by se dožil 65 roků
pan PAVEL	ŠENKÝŘ z Heroltic.
Všem, kdo ho znali a měli rádi, za vzpo-
mínku děkují manželka a dcery 
s rodinami.

Dne 11. 8. 2013 uplynou 2 roky, co nás 
opustila
paní JOSEFA	HEJMALOVÁ z Heroltic. 
Za vzpomínku děkují dcera a vnučky 
s rodinami.

Dne 24. 7. uplynul první rok, co nás navždy opustil tatínek, dědeček a praděde-
ček pan FRANTIŠEK	MUSIL. A 20. 8. to budou čtyři roky, co nás opustila maminka, 
babička a prababička paní LUDMILA	MUSILOVÁ. Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte 
s námi. S láskou vzpomínají děti a vnoučata s rodinami.

Dne 10. srpna uplyne 12 let od chvíle, kdy nás navždy opus-
til milovaný syn, bratr a strýc pan IVAN	HANSKUT.
Za tichou vzpomínku děkuje maminka jménem celé rodiny.

Dne 26. srpna vzpomeneme 15. výročí úmrtí mého manžela 
pana Mgr.	BOHUSLAVA	JAŠKA.
Kdo jste jej znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka Věra s rodinou.



Inzerce

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

 ° Pronajmu	byt	2+1	v	Tišnově.	 
Od září volný. Tel.: 732 567 085

 ° Nově	otevřen	textil 
dámský, pánský, dětský, galanterie, 
ponožky, punčochové zboží, papu-
če. Velký výběr kvalitních ponožek 
a spod. prádla. Otevírací doba: po – pá 
8.00 – 16.30 hod. Nám. 28. října 27, 
Tišnov (pod lékárnou).

 ° MŠ	Svatoslav	přijme	kvalifikovanou 
učitelku. Informace na tel. č. 
549 430 440, e-mail: mssvatoslav@
seznam.cz Dále nabízíme ještě jed-
no volné místo v MŠ pro dítě, školné 
180 Kč / měs.

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

 ° Prodám	třídveřový	VW	Golf	1.4.16V 
z roku 2003. Benzinový motor, béžová 
metalíza, najeto 66 000 km. První ma-
jitel. STK 7/2015. Tel. č. 606 163 345.

 ° Prodám	garáž	na	ulici	Květnická	– 
spodní řada. Elektrická přípojka zave-
dena. Cena: 180 000 Kč. 
Tel.: 603 893 212.

 ° Prodám	byt	2+1,	Květnice. 
Přízemí, balkon, CP 56 m2, nové jádro, 
kuchyň, okna. Zatepleno. 
Cena 1 350 000 Kč tel. 732 888 057
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