
Klášter Porta coeli zaplnili 24. června
návštěvníci koncertu saxofonového kvartetu 
BL!NDMAN.
Foto: Denisa Ondrová
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Vážení přispěvovatelé, pokud budete chtít vyjádřit svůj názor na dění v Tišnově a okolí, prosíme Vás, abyste dodávali příspěvky tohoto typu 
nejpozději týden před řádnou uzávěrkou. Rádi bychom tak umožnili případné druhé straně, aby se k problematice vyjádřila ještě v témže čísle. 

Také Vás prosíme, abyste veškeré materiály odevzdávali pouze v elektronické podobě.

Příští uzávěrka bude 17. 8. 2015 ve 14.00, opět žádáme, abyste své příspěvky dodávali včas a ideálně průběžně.
V případě zaslání po uzávěrce nebudou přijaty a otištěny. Děkujeme velmi, redakce TN.

FESTIVÁLEK U PALCE
11. července 2015, Café U Palce
Foto: Michal Juříček

FESTIVÁLEK U PALCE
11. července 2015, Café U Palce
Foto: Michal Juříček
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O dětech a letním táboře brumov s Petrou kappelovou 
Roman Skřepek

PaedDr. Petra Kappelová pochází z Tišnova. 
Navštěvovala zde základní školu a gymnázi-
um, v roce 1989 zakončila studium na Pe-
dagogické fakultě v Brně. V současné době 
je předsedkyní komise pro kulturu a ces-
tovní ruch a členkou komise školské, pro 
děti, mládež a rodinu. Celou svoji profesi-
onální dráhu působí ve školství, nyní jako 
zástupkyně ředitele na ZŠ Tišnov, Smíško-
va. S dětmi pracuje od svých 16 let a stejně 
tak dlouho věnuje část prázdnin aktivitám 
na LT Brumov. 

Co Vás i po těch letech ve školství baví 
na prázdninové práci s dětmi?
Práce s dětmi o prázdninách se zásadně liší 
od práce s dětmi ve škole. Děti o prázdninách, 
a to i na táboře, si především musí oddychnout 
od vzdělávání a mnohem větší prostor je pro-
to pro zábavu, dobrodružství, získávání zku-
šeností, pro soužití v kolektivu vrstevníků, pro 
pobyt v přírodě. Pro mne je to práce nejenom 
s dětmi, ale i s jejich vedoucími – našimi od-
chovanci. Především na nich tábor stojí, máme 
stálou partu kluků a holek, kteří neváhají obě-
tovat část prázdnin nebo dovolené tomu, aby 
připravili dětem úžasné dva týdny uprostřed 
přírody v romantickém prostředí areálu tá-
bora Brumov, který si pronajímáme od města 
Tišnov. 

Mohou být letní tábory i v dnešní době pro 
děti dostatečně atraktivní?
Určitě mohou. Svědčí o tom nejenom to, že de-
vadesát míst na táboře bylo v letošním roce, 
i v letech minulých, obsazeno během 14 dnů 
a řadu dalších zájemců jsme museli s lítos-
tí odmítnout. Dále o tom svědčí to, že se nám 
stále vrací i děti, které zde tráví začátek prázd-
nin prakticky od první třídy. Tábor jim nabízí 
to, co během školního roku nemají ve škole ani 
v kroužcích. Určitou míru samostatnosti, partu 
nejenom stejně starých kamarádů, ale i kama-
rádů-vedoucích a praktikantů. Věnují se hrám 
oblíbeným a tradičním, poznávají nové, často 
pracují v rámci celotáborové hry nejen v od-
dílech, ale i ve věkově smíšených skupinách. 
Překvapivě málo dětí se nedokáže obejít na tá-
boře bez mobilu či tabletu. Daleko žádaněj-
ší jsou akční hry s různými náměty, sportovní 
hry, putování a spaní v přírodě, dokonce i po-
máhání v kuchyni při přípravě jídla. 

Jak se vůbec v poslední době daří získat 
kvalitní personál tábora?
Nejlepší je, když se sejde několik pozitivních 
faktorů: dobře znáte děti, které na tábor jezdí 
a „dorůstají“ v něm; máte ve svém okolí dosta-
tek obětavých rodinných příslušníků a jejich 
přátel; a hlavně všichni jste tak trochu blázni, 
pro které je Brumov srdeční záležitost. 

Co byste si přála do dalších let?
Především dostatek dětí, které budou 

o Brumov stát, a důvěru jejich rodičů, kteří 
nám je svěří. Pro děti obnovení rybníčku pod 
táborem. Aby se v něm mohly před sezónou 
rozmnožovat nejen žáby, ale aby v době táborů 
dětem sloužil k hrám. A jako každoročně krás-
né počasí, pohodu a trochu toho štěstí. 

Převod knihovny pod měks
Jan Brdíčko, ředitel MěKS

Milí čtenáři Tišnovských novin,
informujeme Vás, že od 1. července 2015 

Městský úřad Tišnov předal Městskému 

kulturnímu středisku do správy Městskou 
knihovnu, která byla dříve organizační slož-
kou města Tišnova. Tato změna je pouze in-
terní organizační záležitostí, pro klienty 
knihovny se vůbec nic nemění. Knihovna bude 

i nadále nabízet stávající služby. Kromě sjed-
nocení kulturně činných institucí pod hlavič-
kou MěKS Tišnov přinese integrace knihovny 
do struktury MěKS lepší koordinaci kultur-
ních akcí.

fotosoutěž (z) města Tišnova: 
„lidé, které potřebujeme“
Jan Brdíčko, MěKS

Rádi fotíte? 
Máte rádi naše město?
Nebojíte se soutěžit?

Pokud ano, pak přesně pro Vás Městské 
kulturní středisko vyhlašuje letní fotografic-
kou soutěž. Tematicky je vymezena názvem 
„Lidé, které potřebujeme“. Zároveň se však 
musí jednat o fotografie týkající se Tišno-
va. Přihlášku a podrobná pravidla soutěže je 

možné stáhnout na inter-
netových stránkách MěKS a na webu města 
Tišnova. Účastníci se mohou do fotosoutěže 
přihlásit od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015. Účast 
v soutěži je podmíněna zasláním přihlášky 
a max. tří fotografií na e-mail produkce@kul-
turatisnov.cz nebo doručením přihlášky a CD 
s fotografiemi na sekretariát MěKS. Slavnostní 
vyhlášení a ocenění vítězů proběhnou v rámci 
oslav Svatováclavských hodů. Plánovaným vý-
stupem soutěže je též vydání kalendáře města 
Tišnova pro rok 2016.

 Městské kulturní středisko informuje 

Vážení čtenáři Tišnovských no-
vin a zástupci organizací, z loňského 
a letošního roku zbyly v redakci no-
vin staré výtisky. Pokud o ně máte Vy 
nebo Vaše organizace zájem, ozvě-
te se nám, prosím, na e-mail novi-
ny@kulturatisnov, volejte na číslo 
777 706 714 nebo se přijďte domlu-
vit do redakce Tišnovských novin 
v úřední hodiny v pondělí či středu. 
Rádi bychom výtisky rozdali jednot-
livcům a nekomerčním institucím.

S přáním krásného léta
Vaše redakce Tišnovských novin

Foto: Roman Skřepek
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informace o mš u humpolky
Martin Sebera, radní pro školství, sport, 
mládež a volnočasové aktivity

Vážení občané,
dovolte mi informovat tišnovskou veřej-

nost o situaci na MŠ U Humpolky.
Nejprve musíme konstatovat a sdělit infor-

mace ke všem dosavadním skutečnostem, kte-
ré zazněly v TN nebo na webových stránkách 
města.

1. V souvislosti s informacemi uvedenými 
na www.tisnov.cz dne 30. 9. 2014:

V červnu 2014 byla podána petice rodi-
čů. Dne 8. 9. 2014 proběhlo jednání ředitelky 
školy Mgr. Andrey Musilové s petenty, v prů-
běhu byly diskutovány jednotlivé body peti-
ce. Byly zdůvodněny a objasněny postupy ze 
strany MŠ, které petenti akceptovali. Na zá-
kladě toho iniciovali i jednání se zřizovatelem, 
které bylo svoláno na 25. 9. 2014, ředitelka se 
dostavila, ale na základě jejích informací byla 
tato schůzka na místě zrušena.

Následovala petice zaměstnanců, kteří vy-
jádřili nespokojenost s výkonem řídící práce 
ředitelky školy. V průběhu jednání dne 29. 9. 
2014 ředitelka nepřistoupila na návrh zřizo-
vatele, aby se vzdala funkce ředitelky školy, 
ale navrhla zřizovateli, aby ji odvolal, pokud 
se domnívá, že má pro její odvolání podklady.

Na základě podnětu zřizovatele ško-
ly proběhla v termínu 1. až 3. 10. 2014 v MŠ 

inspekční činnost, jejímž výstupem je in-
spekční zpráva čj.: ČŠIP-913/14-P, včetně 
připomínek k ní a stanoviska ČŠI k těmto při-
pomínkám čj.: ČŠIP-913/14-P, které obdr-
žel zřizovatel dne 9. 1. 2015. ČŠI konstatuje, 
že MŠ pod vedením ředitelky Mgr. Musilové 
poskytuje předškolní vzdělávání v souladu 
s činností, která je uvedena ve školském rejs-
tříku, a mateřská škola dosahuje požadované 
úrovně. Na základě provedeného komplex-
ního institucionálního hodnocení školy ČŠI 
neshledala důvody k návrhu na odvolání ředi-
telky školy. Zároveň byla v MŠ vykonána stát-
ní kontrola dodržování příslušných právních 
předpisů, během které nebylo shledáno jejich 
porušení. Zprávy ČŠI jsou zveřejněny na strán-
kách www.tisnov.cz/ms-u-humpolky.

De 3. 11. 2014 byla pracovníkem odbo-
ru vnitřní kontroly města Tišnova provedena 
kontrola hospodaření ke dni 30. června 2014, 
zaměřená na průběžné hospodaření k 30. 6. 
2014. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky 
v hospodaření, bylo konstatováno, že ředitel-
ka školy vydala příslušné směrnice k vede-
ní účetnictví, které jsou v PO dodržovány, 
a že ve vedení účetnictví, provádění účetních 
operací, v hospodaření s majetkem organiza-
ce došlo od minulé kontroly ke zlepšení sta-
vu. Nedostatky zjištěné při minulé kontrole 
(ke 30. 9. 2013 – tedy za období řízení MŠ 
předchozí ředitelkou) byly odstraněny.

Dále byly za dobu působení ředitelky 

Mgr. Musilové v MŠ Tišnov, U Humpolky, 
provedeny kontroly ze strany Krajské hygi-
enické stanice (KHS), VZP a OSSZ, které rov-
něž neshledaly žádné porušení příslušných 
předpisů.

Z výše uvedeného vyplývá, že v působe-
ní Mgr. Musilové, jako ředitelky MŠ Tišnov, 
U Humpolky 1686, nebyl shledán žádný záko-
nem stanovený důvod, pro který by měla být 
z pozice ředitelky školy odvolána.

2. Kromě výše uvedeného byla v červenci 
a srpnu 2014 v MŠ provedena zejména roz-
sáhlá rekonstrukce sociálních zařízení pro 
děti (U Humpolky), díky čemuž byly odstra-
něny nedostatky zaznamenané při kontrolní 
činnosti provedené KHS z roku 2011 a bylo 
umožněno navýšení kapacity MŠ. Dále byla 
za působení Mgr. Musilové odstraněna bez-
pečnostní rizika na obou pracovištích (např. 
školní zahrada, obklady radiátorů apod.), byly 
zrekonstruovány šatny pro děti na pracoviš-
ti U Humpolky, došlo k obměně ještě původ-
ního nábytku a vybavení ve všech třídách, 
byla dovybavena pracoviště školních kuchy-
ní, z důvodu zajištění hygienických požadav-
ků a lepšího komfortu služeb pro rodiče byly 
zřízeny na obou pracovištích prádelny ložního 
prádla, na pracovišti U Humpolky byla pro za-
městnankyně zprovozněna sborovna včetně 
vybavení IT (do té doby v MŠ nebylo).

Pro zlepšení informovanosti o MŠ byly vy-
tvořeny nové www stránky školy.

 Odbor investic a projektové podpory 

 Školy 

informace o investičních akcích
Eva Jelínková, vedoucí OIPP

Zateplení polikliniky bylo dokončeno
Zateplení Polikliniky Tišnov bylo zahá-

jeno 16. února 2015. Zhotovitelem stavby 
byla firma Vlastimil Zelený z Brtnice. Staveb-
ní práce spočívaly v zateplení obvodových 
plášťů objektu, zateplení půdy a ve výměně 
stávajících otvorových výplní. Stavba byla 
dokončena 30. června 2015 a její realizace 
proběhla poměrně hladce. Zejména spolu-
práce s firmou Vlastimil Zelený byla na vyso-
ké úrovni a za zmínku stojí také velmi dobrá 
kvalita odvedených prací. Poděkování patří 
všem nájemníkům objektu, díky nimž mohly 
stavební práce probíhat za částečného pro-
vozu (výměna oken) i za plného provozu při 

ostatních stavebních činnostech. Celková 
cena zateplení činila 3,871 milionu korun vč. 
DPH, na stavbu byla poskytnuta dotace 
z OPŽP ve výši 2,06 milionu korun.

Základní umělecká škola je již zateplena
Dne 30. června 2015 byly ukončeny sta-

vební práce na objektu Základní umělecké 
školy v Tišnově. Stavební práce spočívaly 
v komplexním zateplení objektu, vč. výměny 
stávajících dřevěných oken za okna plasto-
vá, a dále proběhla oprava střešního pláště.  
V rámci podnětů z řad občanů bylo vyhověno 
i připomínce ohledně zachování zdobného 
reliéfu „lva“ na fasádní omítce. Ten sice ne-
byl instalován zpět nad vchodové dveře, ale 
jeho replika je umístěna v interiéru chodby 

ZUŠ. Celkové náklady stavebních prací činily 
2,794 milionu korun vč. DPH. Dodavatelem 
stavby byla Stavební společnost VaK, s. r. o. 
Projekt byl rovněž podpořen Státním fon-
dem životního prostředí ve výši 1,7 milionu 
korun. Děkujeme zhotoviteli stavby a všem 
zúčastněným, kteří se určitým způsobem 
podíleli na této investiční akci. Ta byla jejich 
přičiněním ukončena včas a a zdárně.

Foto: archiv OKSVV
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TišnOvský hyde PaRk 
Reakce na článek karla součka o domu na Pernštejně
Jiří Blaha

Vážení spoluobčané,
se zájmem jsem si přečetl (poplašnou zprá-

vu) o zániku demokracie v Tišnově z pera 
Ing. Bc. Karla Součka ml. Jím položené otáz-
ky o popření demokratických principů tvo-
řících základ naší společnosti, o svobodě 
občanů Tišnova a nedotknutelnosti soukro-
mého vlastnictví bych si dovolil rozšířit o další 
velmi významný pilíř demokracie.

Je to uzákoněný princip, že co není záko-
nem, vyhláškou anebo právním předpisem 
zakázáno, je povoleno. A tady je to problém. 
Pan Ing. Bc. Karel Souček ml. nezná pravdě-
podobně současně platný územní plán města 
Tišnova, který pro budování staveb pro byd-
lení požaduje, schváleným regulativem zastu-
pitelstva, dodržet pro tyto stavby uliční čáru. 
To v případě záměru výstavby bytového domu 

ve dvoře Pernštejna nepůjde. Dále obec-
ně závazná vyhláška č. 37, kterou byl vydán 
v roce 1998 územní plán, obsahuje na str. 10 
i ochranný regulativ – zvláště chráněná úze-
mí: přírodní památka KVĚTNICE + ochranné 
pásmo 50 m od hranice rezervace – obecná 
ochrana přírody a krajiny. Bohužel přírodní 
památka Květnice přímo souvisí s hraniční zdí 
zahrádky U Palce. Dále bych si dovolil pouká-
zat na další zákonné omezení. Je to zastupite-
li schválené zadání nového územního plánu 
z roku 2008. Toto zadání je přímým pokynem, 
co by měl územní plán obsahovat a jaké vy-
užití ploch a staveb je v očích zastupitelů to 
správné. V něm je na str. 13, v odst. 1) Kultur-
ní hodnoty, a) Respektovat plochy s objekty 
přispívajícími ke kulturnímu dědictví a iden-
titě města, které dosud nepožívají zákonné 
ochrany památkové péče. Tento dokument 
také obsahuje na str. 17 pokyn – intenzivně 

využít prostory historických domů (například 
Müllerův dům) pro kulturní využití (galerie, 
výstavní síně apod.). Tolik doslovná citace 
z vyhlášek a požadavků zastupitelů na sku-
tečné využití podnikatelského záměru pana 
Ing. Navrátila s domem č. 70, obecně nazýva-
ným „Pernštejn“.

Mám ten dojem, že při přípravě svého pod-
nikatelského záměru se pan Ing. Navrátil ne-
seznámil dostatečně s těmito zákonnými 
omezeními a požadavky platnými na území 
města Tišnova pro tento historický dům. 

Závěrem bych chtěl pana Ing. Bc. Karla 
Součka ml. upozornit, že jeho obavy o další 
demokratický vývoj v Tišnově jsou předčasné, 
neboť zájem občanů o dění v Tišnově a o na-
kládání s historickými objekty je dokladem 
správně nastavených demokratických princi-
pů ve společnosti.

Otevřený dopis starostovi města
Miloš Sysel

starosta města Bc. Jiří Dospíšil
MěÚ Tišnov, náměstí Míru 111
Tišnov 666 01

Věc: Dům na Perštýně 

V Tišnově v minulých letech došlo k něko-
lika nešťastným a bohužel nevratným staveb-
ním zásahům. Historická jižní část města byla 
překryta necitlivě umístěnou a nevkusnou 
stavbou Tesca, cenný barokní dům byl přesta-
věn a prakticky zanikl. 

V minulých měsících našel nového majite-
le i dům Na Perštýně, který je spolu s naproti 
chátrajícím barokním domem Na Pekle jed-
nou z posledních historických staveb města. 

Na rozdíl od neobydleného chátrajícího „Pek-
la“ je dům na Perštýně využíván a kromě 
historického rozměru v něm za posledních 
patnáct let vznikl kulturní fenomén v podobě 
Café U Palce, který je známý už i za hranice-
mi města. Café U Palce společně se zahrádkou 
vytvořilo v této části města jedinečný prostor 
s osobitým kouzlem a atmosférou, kterou his-
torický dům dotváří. 

Je nepochopitelné, že dům Na Perštýně 
není dnes přes nepopiratelnou hodnotu toho, 
co z něj zbylo, památkově chráněn.

Nový majitel domu Na Perštýně je ochotný 
přehodnotit své stavební záměry a jako rodilý 
Tišnovan prodat objekt městu Tišnovu. 

Zachránil by se tím nejen kus starého Tiš-
nova, ale pro budoucí generace také část his-
torické paměti města, která v posledních 

letech tak nenávratně mizí. Některé věci v ži-
votě nejdou vždy vyjádřit penězi. A historická 
paměť Tišnova je právě jednou z těchto nepe-
něžních hodnot. 

Pro budovu se již hledá nové využití a vzni-
ká projekt, který by tento kulturní fenomén 
ještě více posílil. 

Pokud se má město Tišnov do budoucna 
něčím chlubit, propagovat a lákat návštěvníky, 
tak kulturou žijící historický dům Na Perštýně 
bude právě takovým místem. 

My, níže podepsaní občasné Tišnova, tím-
to dopisem žádáme představitele města, 
aby tento převod historicky cenného domu 
do svého vlastnictví uskutečnilo a zachráni-
lo tak tuto významnou kulturní památku pro 
další generace.

V Tišnově 13. 7. 2015

Ve snaze o spolupráci a o dobré vzájemné 
vztahy, jak s ostatními řediteli škol, tak zejmé-
na se zřizovatelem, paní ředitelka po celou 
dobu svého dosavadního působení v Tišnově, 
bez jakéhokoliv nároku na odměnu, posky-
tovala na požádání odbornou a metodickou 

pomoc.
Veškeré tyto kroky a aktivity paní ředitelky 

Musilové byly činěny ve snaze o garantování 
kvalitního předškolního vzdělávání, v soula-
du s požadavky platné legislativy a následkem 
toho i zajištění konkurenceschopnosti školy 

do budoucna.
I přes tyto skutečnosti se zřizovatel dohodl 

s paní ředitelkou Andreou Musilovou na ukon-
čení pracovního poměru dohodou a vzdání se 
funkce ředitelky ke dni 30. 9. 2015.

jméno příjmení rok 
narození profese bydliště podpis datum
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Odpověď na otevřený dopis
Jiří Dospíšil, starosta

Vážený pane Sysle, vážení občané, 
děkuji Vám za vyjádření Vašeho názo-

ru ve věci domu č.p. 70 (tzv. „Perštýn“) a za-
hrádky U Palce. Vysloveného názoru si velmi 
vážím, stejně tak otevřenosti, s níž jej vyjad-
řujete. Předpokládám, že jde především o re-
akci na projednání podkladů předložených 
občanskou iniciativou „Zachraňme Zahrádku 
U Palce“ Výborem pro strategické plánování 
a rozvoj města dne 24. června 2015, kdy nedo-
šlo ke schválení předloženého návrhu řešení. 

Chci Vás ubezpečit, že Váš názor naprosto 
sdílím a již více než čtvrt roku se touto otáz-
kou poměrně intenzivně zabývám. Účastnil 
jsem se několika jednání občanské iniciativy, 
několikrát jsem jednal i se současným majite-
lem objektu panem Miroslavem Navrátilem.

Co je nesporné?
1) Historická hodnota domu a dvora – ano, 

bezesporu se jedná o jedinečnou část města.
2) Kulturní potenciál a tradice – místo má 

své nezaměnitelné kouzlo a kulturní akce zde 
již mají svoji tradici.

Bohužel varianta předložená občanskou 
iniciativou Výboru pro strategické plánování 
a rozvoj města byla dle mého názoru neakcep-
tovatelná pro:

• nevýhodnost uvažované směny pro město 
(směna lukrativního pozemku za Albertem 
a doplatek ve výši 6 mil. Kč je nevýhodným 
obchodem),

• neznalost názorů občanů bydlících v oko-
lí na otázku provozu hospůdky a zahrádky 
U Palce,

• nejasnou vstupní investici do oprav 
objektu,

• nepříliš přesvědčivé úvahy o budoucím pl-
nohodnotném a účelném využití. 

Přestože navrhovaná varianta nebyla při-
jata (navíc dle informací M. Navrátila by se 
jednalo dokonce o doplatek ve výši 7 mil. Kč), 
vyslovil jsem již na jednání výboru poděko-
vání občanské iniciativě za odvedenou práci 
a rád to znovu zopakuji. To, že je někdo ocho-
ten ve svém volném čase a zadarmo se věno-
vat podobné věci, je obdivuhodné.

Po jednání výboru oznámil pan Miroslav 
Navrátil, že hodlá pokračovat ve svém záměru, 
o jehož podobě je ochoten jednat přímo s ve-
dením města. Z tohoto důvodu jsem se s pa-
nem Miroslavem Navrátilem sešel. Výsledkem 
našeho společného jednání je ubezpečení, že 
v letošním roce nedojde ke změnám v provo-
zu zahrádky a hospůdky. Současně obě stra-
ny konstatovaly vůli dále v této věci jednat. 

Nutno říci, že ochota k jednání ze strany pod-
nikatelského subjektu či soukromého vlastní-
ka, s níž se město v tomto konkrétním případě 
setkává, je dle mého názoru naprosto nebýva-
lá, a za to patří panu Navrátilovi poděkování.

Jaké budou tedy další kroky:
• zjištění názoru občanů bydlících v oko-

lí domu č.p. 70 (tzv. „Perštýn“) a zahrádky 
U Palce, 

• hledání jiných variant, které by vedly k za-
chování historické hodnoty domu a dvora 
a také k zachování kulturní tradice v tom-
to místě; další úvahy o případném využití 
domu a zahrádky U Palce.

Foto: Miloš Sysel

Firma Steinhauser, s.r.o. 
přijme do hlavního pracovního poměru na pozici:

pracovník sanitace
•

pracovník masné výroby
•

pracovník balírny
Jedná se o třísměnný provoz. 

Vyučen nebo praxe v potravinářství výhodou. 
Nástup ihned.

Nabízíme: 
stabilita a zázemí prosperující společnosti

motivující finanční ohodnocení
možnost odborného a profesního růstu

Podrobné informace na telefonu 549 410 163. 
Životopisy zasílejte na adresu:

Steinhauser,s.r.o., Karasova 378, Tišnov 66601 
e-mail: stursova@steinhauser.cz

INZERCE
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exkurze žáků zš smíškova do Příbrami
Dagmar Zacpalová, učitelka dějepisu

V květnu letošního roku se žáci 8. a 9. roč-
níku naší školy vydali v rámci výuky o lid-
ských právech a novodobé historii na exkurzi 
do Příbrami.

Dopoledne nejprve navštívili Hornický 
skanzen na Březových Horách a seznámili se 
s historií  těžby stříbra a dalších rud v Příbra-
mi. Po sestupu do podzemí někdejší cáchovny 
dolu Anna se prošli štolou v doprovodu per-
moníků a důlním vláčkem se svezli až k ústí 
nejhlubší březohorské jámy Prokop. Pak „sfá-
rali“ výtahem na úroveň 1. patra bývalého 
dolu Anna (asi 40 m hluboko) na vodní patro, 
tzv. Wasserlauf, které bylo součástí unikátního 
vodního systému sloužícího k pohonu důlních 
zařízení. Na závěr si prohlédli strojovnu s vel-
mi vzácným exponátem – parním těžním stro-
jem z roku 1914, jehož obrovská kola sloužila 
k pohonu hornických výtahů. Byl to pro děti 

– podle jejich vlastních slov – skvělý zážitek.

Odpoledne se všichni přesunuli k nedale-
kým Lešeticím do bývalého tábora Vojna, dnes 
Památníku Vojna pojmenovaného po blízkém 
kopci. Protože se zachovaly některé původní 
vězeňské objekty, byl tento bývalý tábor v ne-
dávné době zrekonstruován a stal se pietním 
místem připomínajícím utrpení lidí v době 
komunistické totality. Nejdříve do roku 1951 
fungoval jako tábor nucených prací a poté 
do roku 1961 jako vězení pro odpůrce komu-
nistického režimu. Byl strategicky umístěn 
mezi uranovými šachtami, kde vězni pracova-
li jako novodobí otroci bez jakýchkoli ochran-
ných pomůcek a odnášeli si odtud velmi vážné 
zdravotní problémy. Za ostnatými dráty tá-
bora strávili dlouhé roky mj. i bývalí přísluš-
níci protifašistického odboje (často se svými 
nacistickými trýzniteli), naši zahraniční letci, 
spisovatelé, sportovci a mnozí další, kteří se 
z různých důvodů stali jako obránci myšlenek 

svobody a demokracie nepohodlnými teh-
dejším vládcům. Díky poutavému výkladu 
průvodce a řadě fotografií i autentických 
předmětů získaly děti při prohlídce areálu tá-
bora velmi jasnou představu o jeho fungová-
ní a funkci. Doplnily si svoje znalosti o třetím 
odboji a většina z nich si uvědomila, že naše 
svoboda není nic samozřejmého, protože ješ-
tě v 50. letech 20. století za ni lidé pokládali 
své životy.

Foto: Dagmar Zacpalová

informatika s Písíkem stále pokračuje
členové realizačního týmu projektu

V letech 2010–2012 realizovala naše škola 
grantový projektu s názvem Podpora a zlep-
šování podmínek výuky ICT v souladu s im-
plementací ŠVP, který jsme získali v rámci 
globálního grantu CZ.1.07/1.1.02 Zvyšování 
kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji. 
Letos v červnu skončil třetí rok pětileté lhůty 
udržitelnosti.

I v právě končícím školním roce byly reali-
zovány aktivity vyplývající z náplně projektu. 

Žáci i pedagogové využívají pravidelně ak-
tualizované úložiště výukových materiálů, jež 
se stalo velice oblíbeným cílem pro ty, již hle-
dají nové podněty pro svou výuku či, v pří-
padě žáků, domácí přípravu. Díky množství 
nových zajímavých interaktivních materiá-
lů připravených pro všechny vzdělávací obo-
ry a věkové kategorie trvá také zájem žáků 
i vyučujících o výuku na interaktivní tabuli 
a v počítačové učebně. Třináct vyučujících ab-
solvovalo certifikované semináře se zaměře-
ním na rozvíjení metod práce s informačními 
technologiemi.

V počítačové učebně probíhá pravidelná 
výuka informatiky na 1. i 2. stupni i výuka 
dalších předmětů. S učebnicemi Informati-
ka s Písíkem I a II pracovali ve školním roce 

2014–2015 nejen děti na 1. stupni, ale i žáci 
6. ročníku 2. stupně. Počítačový skřítek Písík, 
průvodce učebnicemi, se opět stal oblíbeným 
kamarádem malých studentů informatiky. 
Součástí výuky v 5. ročníku byl i nácvik využí-
vání elektronické pošty. Jak se s tímto učivem 
žáci vypořádali, můžete sami posoudit v ná-
sledujících ukázkách.

Ahoj Písíku,
píšu ti svůj první e-mail proto, protože 

jsem se s tvou učebnicí hodně naučila. Cvičení 
s tebou mě zabavila a doma jsem si zkoušela 
uložit věci na flešku. Ale ovšem některá cviče-
ní jsem uměla. Byl to vážně hezký rok. Těším 
se na příští.

Barbora Vašíčková

Milý Písíku!
Líbily se mi hodiny s tvojí učebnicí, pro-

tože jsem se v ní dozvěděla spoustu nových 
informací.

Líbí se mi na tobě i to, jak jsi namalovaný. 
Jen díky tobě a tvé učebnici mi vychází jed-
nička z informatiky. A také díky tobě jsem se 
naučila na počítači psát bez chyb.

Opravdu mi budeš chybět.
Posílám ti mnoho pozdravů, a ať naučíš 

dobře děti na počítači.
Eliška Tešnarová 

Milý Písíku!
Informatika mě moc baví, protože jsi nás 

provázel touto učebnicí, ve které jsem se na-
učila spoustu věcí. Díky tobě jsem se nauči-
la psát referáty na počítači a posílat e-maily. 
A také umím psát bez chyb. Opravdu mi bu-
deš chybět.

S pozdravem Adéla Čtveráková

Milý Pisíku,
Informatika s tebou se mi moc líbila. To, co 

jsem se s tebou naučila, bylo moc zábavné!!!
S tebou mě bavilo všechno. Kdybych si 

měla vybrat, co mě bavilo nejvíce, tak to bylo 
asi ukládání textu do hvězdičkové složky. 
Jsem smutná z toho, že se s tvou učebnicí mu-
sím loučit.

Ester Sedláčková 

Více informací na http://projekt-opvk.
tisnov-zs28.cz/.

 ZŠ nám. 28. října 

 ZŠ Smíškova 



mozek roku na zš smíškova
Dagmar Zacpalová, učitelka

Již po osmé byly předposlední školní den 
nejnadanějším žákům naší školy uděleny titu-
ly Mozek roku a o něco mladší titul Mozeček 
roku. Šanci získat toto ocenění měli všichni, 
kteří se během roku úspěšně účastnili růz-
ných vědomostních soutěží. Nejúspěšnější 
byli ti, kteří měli na svém kontě vítězství nebo 
přední umístění zároveň v několika školních 
kolech, např. anglické konverzační soutěže, 
Pythagoriády, matematické olympiády, che-
mické i fyzikální a astronomické olympiády 
nebo recitační soutěže, a navíc uspěli výraz-
ně i v kolech okresních a krajských. Nebylo 
jednoduché z nich vybrat ty opravdu nejlep-
ší, protože vítězové předvedli skutečně rene-
sanční výkony, tzn. uspěli ve velmi rozdílných 
oborech. Vyhráli nejen v anglické konver-
zační soutěži, ale zároveň i v matematické, 

zeměpisné nebo chemické olympiádě. Tady 
jsou:

Mozek roku – žáci 2. stupně
1. Pavlína Kubátová 9. B
2. Lukáš Paruch 7. B
3. Vojtěch Hermann 9. B
4. Josefína Hlaváčová 8. C
5. Anna Vrzalová 9. B
6. Jan Zavřel 8. B
7. Iva Bartoňová a Tereza Smejkalová 8. C
8. Eva Zavřelová 8. C a Julie Cebáková 6. B
9. Leona Žáková 6. B 

a Bernadeta Nečesalová 8. B
10. Barbora Polášková 8. B

Mozeček roku – žáci 1. stupně
1. Hana Blažková 5. B
2. Ivona Zavřelová 5. B
3. Anna Drlíková 5. A

4. Vincenc Skoumal 5. B
5. Matěj Blažek 2. B

Všem oceněným blahopřejeme, děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy a přejeme jim 
další úspěchy.
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cyklokurz zš smíškova
Lucie Altmannová, žákyně 9. B

V pondělí 1. června jsme se my, žáci 9. 
A a B, sešli před školou, abychom vyrazi-
li na dlouho očekávaný kolák. Společně jsme 
naložili kola a věci. Autobusem jsme se rozjeli 
do areálu Kamínka, kde nás čekaly útulné cha-
tičky a krásné lesní cesty, které jsme byli od-
hodláni zdolat.

Hned první den jsme se seznámili s místní 
výbornou kuchyní a odpoledne jsme se odváž-
ně vrhli na kopec Vlčák. I když se nám nejdřív 
zdálo skoro nemožné dostat se až nahoru, 
všichni jsme to dokázali.

Během následujících dnů jsme si uži-
li spoustu týmových her, sportovních aktivit 
a společně stráveného času. Hráli jsme celo-
týdenní hru a večery jsme trávili zpěvem u tá-
boráku. Ve středu byl odpočinkový den, kdy 
jsme se všichni vydali do blízké Kroměříže. 
Zde jsme navštívili místní zámek a prohlédli si 
krásné zahrady. 

Týden utekl jako voda. V pátek nás ať už 
pěšky, nebo na kole čekal náš poslední cíl, 
rozhledna Brdo, odkud byl krásný výhled 

po celém okolí. Po návratu do areálu jsme se 
už jen naobědvali, sbalili kola a tašky a auto-
bus nás odvezl zpátky domů do Tišnova.

Myslím, že můžu mluvit za všechny 

deváťáky, když řeknu, že jsme si všichni ten 
týden moc užili a budeme na něj dlouho vzpo-
mínat i poté, co se rozejdeme každý svou 
cestou.

Foto: Věra Dvořáčková

Foto: Gabriela Ščasná

Projekt z místa, ve kterém žijeme 
Pavlína Kubátová, žákyně 9. B

Před čtyřmi lety se na Základní škole Smíš-
kova sešlo pár žáků druhého stupně zajíma-
jících se o historii. Pod vedením paní učitelky 
Dvořáčkové se naše „skupinka“ dozvídala více 
hlavně o židovské kultuře na Tišnovsku. 

Po roce vznikl pod stejným názvem náš první 
dokument. 

Rozhodli jsme se pokračovat. K našemu 
týmu se přidali i mladší spolužáci a společně 
jsme zkoumali další příběhy z minulosti Tiš-
nova. Za uplynulé dva roky jsme stihli natočit 
hned tři dokumenty: 50. léta na Tišnovsku, 

pojednávající o životě doktora Petra Fruhwirta, 
Sametová revoluce, mapující příběh roku 1989 
v Tišnově, a nejaktuálnější projekt Porta coeli. 

Do práce jsme se dali v únoru. Začali jsme 
tím, že jsme náš film již podruhé přihlásili 
do projektu Člověka v tísni Z místa, kde žije-
me, který podporuje základní a střední školy 
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sportovec roku 2015 zš smíškova
Věra Dvořáčková, zástupkyně ředitele

Předposlední den školy je již pravidelně vě-
nován vyhlášení Sportovce roku, kdy se hod-
notí nejen dosažené výkony, všestrannost 
sportovce, ale také osobnost, píle, vůle a schop-
nost motivovat sebe i ostatní k výkonu.

V tomto školním roce jsme se účastni-
li 26 sportovních soutěží, ze kterých se nám 

většinou dařilo postupovat do dalších kol. 
Osmkrát jsme se dostali až na krajskou úro-
veň, z čehož jsme čtyřikrát stáli i na stupních 
vítězů. Dívčí týmy dvakrát postoupily do kvali-
fikace na republiku v basketbale. Můžeme být 
maximálně spokojeni jak s výsledky, tak s pří-
stupem našich sportovců k tréninku i závodům 
samotným.

Výsledky:
1. místo: Sára Vetešníková, Tomáš Pokorný, 

Štěpánka Pilná, Vojta Smutný
2. místo: Petra Knoflíčková, Pavel Humpola, 

Míša Adamcová, David Výrosta
3. místo: Markéta Smutná, Honza Čada, Miri-

am Matisová, Vojta Zhoř
4. místo: Adéla Vojancová, Matěj Schulz, Mo-

nika Balášová, Ruda Cvrkal, Jirka 
Konečný

5. místo: Karolína Klusková, Radim Maloň, Ve-
ronika Jůzová, Jindra Šimek

6. místo: Anna Musilová, Jan Peňáz, Mariana 
Shpilyarevych, Štěpán Fabula

7. místo: Petra Pokorná, Kuba Edlman, Sára 
Kocourková, Tomáš Koláček, Martin 
Blaťák

8. místo: Veronika Lásková, Šimon Vagner, 
Iva Bartoňová, Katka Procházková, 
Michal Bednář, Adam Kolář, Radek 
Vejrosta

9. místo: Adéla Brázdová, Adrian Horváth, 
Anna Bracková, Pavel Hejmala, Jan 
Dufek, Martin Müller

10. místo: Leona Žáková, David Bednář, Tereza 
Smejkalová, Petr Pokorný, Petr Jeřá-
bek, Josef Krejčí

Za celou školní sportovní sezónu dě-
kujeme učitelkám tělesné výchovy Heleně 
Součkové a Gabriele Ščasné a také všem vy-
učujícím na prvním stupni, protože i jejich 
žáci se účastní spousty soutěží s dobrými vý-
sledky. Velké poděkování patří vedení školy 
za umožnění s dětmi naplno pracovat a za fi-
nanční podporu městu Tišnov, firmě Subterra 
a firmě Baumat, díky nimž jsme mohli odmě-
ňovat sportovce po celý školní rok, kvalitně 
a pohodlně cestovat na soutěže, uspořádat 
florbalové turnaje a pořídit dětem sportovní 
vybavení.

Krásné prázdniny plné sluníčka, dobré ná-
lady, pohody a sportovních výkonů přeje ZŠ 
Smíškova.

Foto: Gabriela Ščasná

v pátrání po historii Československa. Poté jsme 
se pustili do hledání podstatných informací 
o dějinách a životě kláštera. V březnu jsme vy-
slali dva členy týmu, aby se zúčastnili worksho-
pu k projektu Z místa, kde žijeme v Praze.

V dubnu a květnu jsme se do toho vlo-
žili naplno. Poprvé jsme se setkali s panem 
Jindřichem Jakubcem, naším hlavním pamět-
níkem, kterému vděčíme za spoustu poznatků 
o klášteře. Pár informací nám sdělila také se-
stra Alžběta. Pro potřeby filmu vzniklo znač-
né množství videí a fotek. Po získání dostatku 
informací a záběrů Porta coeli začalo dlou-
hé zpracovávání dokumentu, což zahrnovalo 
stříhání videí, psaní a namlouvání komentářů. 
Na začátku června bylo vše konečně hotovo.

Dne 11. června se náš tým vydal do Pra-
hy, kde dva z nás za celou skupinu prezento-
vali námi vytvořený dokument před ostatními 
školami zapojenými do projektu Z místa, kde 

žijeme. Do tohoto projektu se přidalo celkem 
19 škol, z čehož většinu tvořily střední školy 
a gymnázia. Byli jsme také jednou ze tří škol, 
které si místo prezentace připravily film, a byli 
jsme jediní, kdo nepopisoval příběh člověka, 
nýbrž objektu. 

Po úspěšném prezentování v Praze jsme 
svůj projekt představili i spolužákům. Návště-
vou nás poctil nejen pan starosta a zástupci 
města, ale i náš pamětník pan Jindřich Jakubec. 
Promítání jsme zahájili prezentací „O filmu“, 
kde jsme se pomocí fotografií snažili vystih-
nout své úsilí při zhotovování projektu. Poté 
jsme promítli dokument, vyslechli si slova 
pana starosty i pana Jakubce a naše skoro půl-
roční práce tím v podstatě skončila. 

Za tu dobu, co jsem součástí projektového 
týmu, jsem získala spoustu zážitků a zkuše-
ností. Řekněte mi, kolik lidí v patnácti zkusilo 
natáčet a psát komentář k filmu? Taky jsem se 

samozřejmě dozvěděla obrovské množství in-
formací o tématech daných projektů. A jako bo-
nus jsem poznala skvělou partu lidí, na kterou 
jen tak nezapomenu. 

Na závěr bych ráda poděkovala paní učitelce 
Dvořáčkové za všechno, co pro nás kdy udělala, 
a celému projektovému týmu za skvěle stráve-
ný čas a za vytvoření něčeho mimořádného.

Praha, foto: Vojtěch Hermann

Čokovoko zahrají u Palce pro zš zahRada
Jiří Nešpor

Kdo ještě neví, od září startuje v Tišnově 
nová základní škola ZaHRAda. V minulých čís-
lech o ní již bylo psáno, ale stále se něco děje. 
Do ZaHRAdy jsou zapsány děti a na setkání 
s nimi se již pilně připravuje vybraný peda-
gogický tým. Město škole poskytlo prostory 
v budově bývalé základní školy na Riegrově 

ulici, a tak se činí také rodiče školáků, zvelebu-
jí učebnu, brousí nábytek, šijí polštářky a shá-
ní pomůcky.

V půli srpna se děti, rodiče i učitelé setkají 
v teepee na společném táboře a pak už může 
škola začít. Ještě předtím Vás ovšem ZŠ Za-
HRAda zve na benefiční koncert skupiny Čoko-
voko a DJ Messera na zahrádce U Palce v pátek 
28. srpna od 19 hodin.

Zaplacením vstupného podpoříte rozjezd 
školy a užijete si nepochybně i originální vy-
stoupení známé dvojice brněnských raperek. 
Toto dívčí duo nepřijíždí do Tišnova poprvé 
a můžete se tak opět těšit na vtipný hiphopový 
koktejl Adély a Zuzany, které podpoří svým ta-
nečním setem taktéž již v Café U Palce známý 
brněnský DJ Messer. 

 ZŠ ZaHRAda 
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Z výstavy výtvarného oboru v areálu Porta coeli, 
foto: Zdeněk Vašíček

Hlavní budova ZUŠ Tišnov dnes,
foto Zdeněk Vašíček

 ZUŠ 

 Gymnázium 
Gymnaziální úspěchy v celostátním měřítku
Martina Havlátová, garant Středoškolské 
odborné činnosti (SOČ)

Ve dnech 19. až 21. 6. 2015 se studenti 3. 
ročníku Gymnázia Tišnov, Matěj Hlaváč (sep-
tima) a Martin-Petr Tlustoš (3. B), zúčastnili 
celostátní přehlídky prací Středoškolské 
odborné činnosti v Praze na VŠE.

Oba naši soutěžící prezentovali své práce 
v konkurenci 16 dalších studentů.

Matěj Hlaváč soutěžil v oboru biologie 
s prací 3D kultivace nádorových buněk in vitro 
a obsadil celkové 7. místo. Toto umístění, jeho 
prezentování a zajímavost tématu mu zajistily 

účast v mezinárodním kole SOČ. Matějova ná-
ročná práce je doplněna pracovním poměrem 
ve FN u sv. Anny v Brně a vyvrcholí stážemi 
na John Hopkins University v Baltimoru a v In-
stitute of Mechanobiology v Singapuru.

Martin-Petr Tlustoš obhajoval v před-
mětu historie s prací Soudruzi z wehrmachtu 
aneb Kamarádi partyzánů a porota mu uděli-
la vynikající 2. místo. Martin byl pochválen ko-
misí za svoje prezentační dovednosti a hlavně 
mravenčí práci, kterou odvedl. Získal na této 
akci kontakty na lidi z oboru historie i oborů 
jiných. Je nominován do soutěže České hla-
vičky, což je studentská obdoba udílení titulu 

Česká hlava pro vědce. Martin dále připravuje 
na konec roku 2015 vydání publikace mapující 
události závěru 2. světové války na Tišnovsku.

Kromě vlastního sobotního soutěžení měli 
studenti možnost navštívit Karlovu univerzi-
tu a VŠE, zúčastnit se prohlídky historického 
jádra Prahy, besedovat s Ing. Janou Drábovou, 
Ph.D., předsedkyní Státního úřadu pro jader-
nou bezpečnost, a setkat se s porotci, kteří mo-
hou být v budoucnu jejich vysokoškolskými 
pedagogy.

Blahopřejeme oběma studentům a přejeme 
jim mnoho úspěchů v jejich dalším profesním 
růstu.

zuš Tišnov ve školním roce 2014/2015
Zdeněk Vašíček, učitel hudebního oboru 

Základní umělecká škola Tišnov má čtyři 
obory: hudební, literárně-dramatický, taneční 
a výtvarný. Každý z nich je svébytný a na prá-
ci školy se podílí nezastupitelným způsobem. 

Hudební obor včetně svých poboček zvládl 
padesát koncertů, besídek a vystoupení všeho 
druhu. Z akcí konaných v MěKS Tišnov jme-
nujme například vánoční a jarní koncert, dva 
absolventské koncerty a absolventský klavír-
ní recitál. Inovací byl koncert školního oddě-
lení bicích nástrojů (učitel Miroslav Šonka). 
Opomenout nelze koncert na tišnovské radni-
ci a absolventské varhanní koncerty, konané 
v kostelích v Tišnově a Deblíně. V hudebních 
soutěžích si nejlépe vedl saxofonista Richard 
Cvrkal (1/I, učitelka MgA. Olga Spilková). 
V ústředním kole soutěže ZUŠ obdržel první 
místo. Školu úspěšně reprezentovaly soubo-
ry Barocco Aggiornato, Ha-kapela, Tom band, 
Undistortion i Dětský pěvecký sbor ZUŠ Tišnov. 
Novinkou školního roku 2014/2015 byl Ha-
ppening ZUŠ, který pod záštitou Základní umě-
lecké školy proběhl v rámci festivalu Concentus 

Moraviae na různých místech Tišnova a byl za-
vršen společným koncertem žáků ZUŠ festiva-
lových měst v tišnovském Kině Svratka.

Literárně-dramatický obor využil příleži-
tost doplňovat standardní výuku návštěvou 
divadelních představení. Pokračovala dlouho-
letá spolupráce s dětským oddělením Městské 
knihovny Tišnov, kde obor předvedl osm in-
scenací s reprízami. V okresním kole soutěže 
Dětská scéna obdržela Natálie Bartošová (5/I) 
1. místo, Adéla Kubová (5/I) 2. místo a Saša 
Floriánová (4/II) 3. místo. Závěr školního 
roku se nesl ve znamení absolventského před-
stavení v MěKS Tišnov a seznamování žáků 
s formou divadla „site-specific performance“ 
na různých místech ve městě.

Taneční obor zúročil svoji práci třemi ta-
nečními koncerty v tišnovském Kině Svrat-
ka a řadou vystoupení v Tišnově i mimo něj. 
Žákyně s tanci Dobré ráno, Voda a Tmavá či 
světlá se zúčastnily krajského kola soutěže 
ZUŠ. V mezinárodní baletní soutěži Na špič-
kách obdrželo číslo Tančící panenky 1. místo 
a číslo Procházka zámeckou zahradou 3. mís-
to. Poháry z rozličných akcí, jichž se taneční 

obor zúčastnil, nakonec zcela zaplnily vitrínu 
v přízemí hlavní budovy školy. (Kdo nevěří, ať 
tam běží a přesvědčí se na vlastní oči.) Výtvar-
ný obor představil práce svých žáků v areálu 
kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova. 
Výstavou Linie, barva a tvar zde zahájil třetí 
dekádu spolupráce s Podhoráckým muzeem. 
V prostorách hlavní budovy školy probíha-
ly tematicky zacílené výtvarné minivernisá-
že absolventů výtvarného oboru. Na nabídku 
malíře, scénografa, režiséra a autora projek-
tu MgA. Vladimíra Kiseljova se výtvarný obor 
ke konci školního roku zapojil do výmalby tiš-
novského nádražního podchodu.

Evropský svátek hudby 2015 na nádvoří 
barokního domu Na Pernštejně se konal za po-
dílu všech oborů ZUŠ Tišnov.

Stavební úpravy probíhající ve druhém po-
loletí zejména v hlavní budově školy na Dvo-
řáčkově ulici si vyžádaly zčásti mimořádný 
režim výuky a také trpělivost žáků, rodičů 
i zaměstnanců školy. Dnes už lze ocenit nový 
vzhled hlavní budovy. A těšit se, že blížící se 
školní rok 2015/2016 bude na ZUŠ Tišnov za-
hájen i díky tomu vskutku svátečně.
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OsTaTní zařízení 

Monika Krištofová, 
koordinátorka

informace o projektech 
Rc studánka 
podporovaných 
městem Tišnovem
• Projekt „Provoz RC Studánka o. s. v roce 

2015“ je realizován za finanční podpory 
města Tišnova. Tímto přispívá na dofinanco-
vání energií a nákup kancelářských a výtvar-
ných potřeb. 

• Projekt „Kulturní akce pro rodiny s dětmi“ je 
realizován za finanční podpory města Tišno-
va. Tímto přispívá na doprovodný program 
ke Dni dětí, na oslavu studánkových naroze-
nin a martinskou slavnost. 

• Projekt „Psycholog v RC Studánka v roce 
2015“ je realizován za finanční podpory 
města Tišnova. Tímto přispívá na psycholo-
gické poradenství.

Psychologické poradenství v Rc 
studánka o. s.

Zahrnuje poradenství a psychoterapeutickou 
pomoc při:
• osobních potížích (nespokojenost sám se se-

bou, vyčerpanost, nespavost, nervozita, pro-
blémy v komunikaci)

• partnerských problémech (komunikační 
bloky, nedůvěra, žárlivost)

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

• náročných životních situacích (rozvod, úmr-
tí blízké osoby)

• úzkostných a depresivních stavech

Poradenství probíhá formou individuálního, 
párového, popř. rodinného poradenství.
Při konzultaci mohou klienti vystupovat 
anonymně.
Mgr. Hana Pelčáková Kubecová (psycholožka, 
lektorka Školy lásky v rodině a Gestalt tera-
peutka), e-mail h.kubecova@seznam.cz, tel. 
736 607 320.

Uvedená aktivita je také součás-
tí projektu „Se Studánkou o krok 
napřed“. Je finančně podpořena 
z dotačního programu Rodina a ochrana práv 
dětí MPSV.

RC Studánka Vás srdečně zve na:

Relaxaci a imaginaci
Přijďte si odpočinout po náročném pracovním 
vytížení! Relaxační metody přinášejí pocity 
osvěžení, uklidnění a štěstí.

Kdy: 27. 8. 2015 v 19.00
Kde: tělocvična RC Studánka, Riegrova 318
Lektorka: Mgr. Hana Pelčáková Kubecová – 
psycholožka, lektorka Školy lásky v rodině
Kontakt: h.kubecova@seznam.cz, mob. 
736 607 320
Je nutné přihlásit se předem.
S sebou: karimatku, deku, polštářek, popř. tep-
lé ponožky

Uvedená aktivita je součás-
tí projektu „Se Studánkou o krok 
napřed“. Je finančně podpoře-
na z dotačního programu Rodina 
a ochrana práv dětí MPSV.

přednášku komunikace
s dětmi aneb Proč to neumíme

Kdy: v sobotu 29. 8. 2015 od 13.00 do 16.00
Kde: tělocvična RC Studánka Tišnov, Riegrova 
318
Dotovaná cena: 200 Kč
Lektorka: dr. Lidmila Pekařová působí 33 let 
v klinické psychologii. Přednáší pro pedago-
gy, širokou veřejnost a řídící pracovníky růz-
ných firem a školství. Je 17 let primářkou 
rehabilitačního oddělení Hamzovy léčebny 
Luže-Košumberk.
Prosíme zájemce, aby se nahlásili do 25. srp-
na, nejlépe na studanka@atlas.cz, na telefonu 
777 706 721 nebo přímo v RC Studánka. V pří-
padě zájmu zajistíme hlídání dětí. Cena 20 Kč 
za dítě. 

Uvedená aktivita projektu se 
Studánkou o krok napřed je finanč-
ně podpořena z dotačního progra-
mu Rodina a ochrana 
práv dětí MPSV a je 
spolufinancována Jiho-
moravským krajem.

studánkové narozeniny

Kdy: v pátek 4. 9. 2015 od 15.30 
Kde:  RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Můžete se těšit na: pohádku O zlaté rybce 
(divadlo Netratrdlo od 16.00), balónková zví-
řátka, tvořivou dílnu pro děti, malování na ob-
ličej, narozeninový dort a skákací hrad. Opět 
předáme Řád dětského 
úsměvu.

Uvedená aktivita je sou-
částí projektu „Kulturní 
akce pro rodiny s dětmi“. Je realizována za fi-
nanční podpory města Tišnova. 
Řád dětského úsměvu je ocenění společnos-
tem či organizacím, které jsou přátelské rodi-
nám s dětmi. Každý subjekt je hodnocen podle 
specifických možností, které ve své oblasti 
může nabídnout. Platí tato základní kritéria: 

bezbariérový přístup, vstřícnost rodině, čisté, 
zdravé a nekuřácké prostředí, ohleduplnost 
k životnímu prostředí, vstřícnost zaměstna-
vatelů k zaměstnancům s malými dětmi. Víte 
o někom, koho v tomto směru ocenit? Formu-
lář „Návrh na ocenění“ a více informací na-
leznete na našich webových stránkách www.
studanka-tisnov.cz. Prosíme, abyste své pod-
něty posílali do 10. 8. 2015. Děkujeme.

RC Studánka připravuje:

přednášku na téma 
co potřebujete vědět o státní 
sociální podpoře
Chystáte se na mateřskou? Končí Vám rodi-
čovský příspěvek a nevracíte se hned do prá-
ce? Nebo jste se ocitli v tíživé životní situaci? 
Paní Jitka Malá, referentka agendy státní so-
ciální podpory a nepojistných sociálních dá-
vek Úřadu práce v Tišnově, Vám poradí, jak, 
kde a o které dávky můžete žádat, jak dlou-
ho a v jaké výši je můžete pobírat. Zeptejte se 
na to, co Vás zajímá!
Kdy: čtvrtek 17. 9. 2015 v 16.00 
Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Zájemce prosíme, aby se nahlásili do 14. 
9. 2015 na studanka@atlas.cz, na telefo-
nu 777 706 721 nebo přímo v RC Studánka. 
V případě zájmu zajistíme hlídání dětí.
Cena: 20 Kč za dítě.

Uvedená aktivita projektu Se Stu-
dánkou o krok napřed je podpoře-
na z dotačního programu Rodina 
a ochrana práv dětí MPSV.

workshop „Praktická doporučení 
pro práci s dítětem s adhd“ 
– pro rodiče předškolních dětí 
a prvňáčků
Kdy: sobota 3. 10. 2015 v čase 9.00–13.00
Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov 

Uvedená aktivita projektu Se Studánkou 
o krok napřed je podpořena z dotačního pro-
gramu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. 
opět aktivitu Předškoláček (edukativně-sti-
mulační skupinky pro děti a jejich rodiče)
Kdy: ve školním roce 2015/2016, začínáme 23. 
9. 2015, každou středu v 15.00 nebo v 16.00 
Kde: ZŠ 28. října v Tišnově
Lektorka: psycholožka Hana Pelčáková 
Kubecová
E-mail: h.kubecova@seznam.cz, popř. tel. čís-
lo 736 607 320
Cílem této aktivity je seznámit rodiče s pří-
pravou dětí na školní docházku. Důraz je kla-
den na rozvoj jednotlivých schopností dítěte 
potřebných pro úspěšné zvládnutí čtení, psa-
ní a počítání, rozvoj myšlení, řeči, soustředění, 

 RC Studánka 
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sociálního zrání, ovládání emočních a volních 
procesů. Aktivity se účastní rodič společně 
s dítětem. Rodič získává inspiraci a dovednos-
ti, jak s dítětem pracovat v domácím prostře-
dí, nabývá zkušenosti z předškolní přípravy, 
z kontaktu s ostatními rodiči a ze spolupráce 
s psychologem. Také vidí svého potomka pra-
covat a komunikovat ve skupině dalších dětí. 
Dítě si v doprovodu rodiče zvyká na školní pro-
středí a seznamuje se s těmi,, s nimiž půjde 
do první třídy. 
Uvedená aktivita zahrnuje možnost využít in-
dividuálních psychologických konzultací, díky 
nimž rodiče mohou přispět k rovnoměrnému 
vývoji osobnosti a rozvoji sociálních dovednos-
tí svých dětí. 

Uvedená aktivita projektu Se Stu-
dánkou o krok napřed je podpoře-
na z dotačního programu Rodina 
a ochrana práv dětí MPSV.

evropský projekt Rc studánky 
končí
Libuše Beranová, manažerka projektu

Projekt Jsme si opravdu rovni a rovny? s při-
dělenou dotací 6,7 milionu Kč začal 1. 7. 2012 
a skončil 30. 6. 2015. Plánované aktivity reali-
zovalo RC Studánka o. s. s realizačním týmem 
projektu ve spolupráci s partnery (Siemens 
Electric Machines s. r. o. Drásov, město Tišnov, 
Mikrop Čebín a. s. a GIC Nora o. p. s.) i se spolu-
pracovníkem, kterým byl Úřad práce – kontakt-
ní pracoviště Tišnov.
Z projektu se vybavily nové prostory RC Stu-
dánky na ul. Riegrova 318, a to poradenská 
místnost, přednášková místnost, předškolka 
Ptáčata, kuchyň vč. spotřebičů a šatna dětí. Po-
řídily se také hračky a hry, kancelářské a vý-
tvarné potřeby a další. Tým projektu tvořila 
manažerka, fin. manažerka, asistentka, tři pe-
čovatelky, dvě asistentky auditorek, supervi-
zorka, dvě auditorky, socioložka, genderová 

konzultantka a další osoby na záskoky, hlídání 
či lektoři seminářů.
Mezi aktivity projektu patřily genderové audi-
ty, poradenství, semináře, rekvalifikační kurzy, 
služba péče o děti – předškolka Ptáčata, vytvo-
ření informačního materiálu i závěrečný kulatý 
stůl. Při všech akcích i aktivitách bylo zajištěno 
hlídání dětí.
Genderové audity – auditování firmy Siemens 
Electric Machines Drásov s. r. o. probíhalo od 1. 
10. 2012 do 17. 7. 2013, auditování firmy Mik-
rop Čebín a. s. se konalo od 1. 12. 2013 do 14. 4. 
2014 a auditování Městského úřadu v Tišnově 
bylo od 1. 3. 2014 do 9. 6. 2014. Ve všech fir-
mách a na úřadu proběhl sběr podkladů, dotaz-
níkové šetření, individuální rozhovory i fokusní 
skupiny. Po jejich vyhodnocení na závěr obdr-
žely společnosti certifikát a brožuru s navrže-
nými opatřeními na možná zlepšení.
Vyhodnocení navržených opatření a vytvoře-
ní informačního materiálu – na základě auditů 
ve firmách a na úřadu – proběhly od září 2014 
do dubna 2015. Vzniklý materiál byl určen 
zaměstnavatelům, zaměstnancům i osobám 
nezaměstnaným či na RD z perspektivy uve-
dených pozic. Informace v materiálu vycházely 
z údajů získaných při auditování firem a inspi-
rovaly se především praxí. Materiál byl distri-
buován do obcí regionu Tišnovsko na obecní či 
městské úřady, do velkých firem i neziskových 
organizací (3x 3 000 kusů).
Genderové poradenství bylo prováděno gende-
rovou konzultantkou prostřednictvím e-mai-
lu, telefonicky i osobně. Zpočátku probíhaly 
jen konzultace, od roku 2013 započaly debaty 
jednou měsíčně (celkem 20 debat) zaměřené 
na klienty žádaná témata, např. sociální dáv-
ky, návrat do zaměstnání po RD, vztahy v ro-
dině, psaní životopisu, motivačního dopisu, 
fungování assessment center, tipy pro pracov-
ní pohovor, rodičovské kompetence v kariéře, 
samoživitelství, jak média ovlivňují nás a naše 
děti, mýty a pravdy o domácím násilí. Při kon-
zultacích bylo zajištěno hlídání dětí pro klienty. 

Osobních konzultací se zúčastnilo 57 osob. 
Semináře zaměřené na problematiku rovných 
příležitostí proběhly: 21. 11. 2012 Slaďování 
pracovního a soukromého života, 28. 5. 2013 
Mapování a řízení vlastních kompetencí, 12. 
11. 2013 Flexibilní pracovní režimy (právní 
hledisko), 19. 5. 2014 Náklady a zisky rovných 
příležitostí, 19. 11. 2014 Gender před tabulí 
aneb Potřebují holky a kluci rozdílnou výcho-
vu?, 15. 5. 2015 Žena v pracovním právu – pro 
ÚP v Tišnově, 20. 5. 2015 Začněte podnikat 
na rodičovské, 2. 6. 2015 – Rovnost neznamená 
stejnost. Seminářů se zúčastnilo 63 osob.
Služba péče o děti (předškolka Ptáčata) začala 
fungovat od 10. 9. 2012 s 15 dětmi na Květnic-
ké 821 a od ledna 2013 v nově opravené bu-
dově městem Tišnovem na ulici Riegrova 318. 
Otevřeno bylo každý den kromě státních svát-
ků a víkendů od 6.30 do 16.30. O děti se staraly 
akreditovaným kurzem vyškolené pečovatel-
ky (Bc. Pavlína Kuchařová, Zdeňka Špačková, 
Vladimíra Chadimová, Eva Šenková, Monika 
Vaňková). Předškolky využilo 48 dětí většinou 
dvou– až tříletých rodičů, kteří své dítě neu-
místili v obecní školce a potřebovali se vrátit 
do zaměstnání. Ve školce probíhal zajímavý 
program, kroužky, akce a různé aktivity. Spe-
ciální poděkování patří Zuzce Molnárové a an-
gličtině ZUZU, která pro děti připravila každý 
rok úžasné pilotní lekce angličtiny!
Rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních 
službách – pečovatelka o děti do 15 let byl ur-
čen především osobám evidovaným na Úřadu 
práce v Tišnově a osobám vracejícím se po RD 
do zaměstnání a probíhal ve spolupráci se ŽVS 
Vesna o. p. s. První běh kurzu se konal od 16. 7. 
do 13. 8. 2012 v prostorách RC Studánka Tiš-
nov (Květnická 821). Všech 18 absolventek ob-
drželo certifikát platný v celé ČR. Druhý běh 
kurzu se konal od 30. 6. do 1. 8. 2014 v pro-
storách RC Studánka Tišnov (Riegrova 318), 
všech 24 absolventek obdrželo certifikát plat-
ný v celé ČR. Uplatnění absolventek může být 
ve firemních a soukromých školkách, v organi-
zacích nabízejících domácí hlídání a péči o děti, 
samostatně na živnostenský list nebo jako pří-
prava k národní kvalifikační zkoušce Chůva.
Závěrečnou aktivitou byl 13. 5. 2015 kulatý stůl 
se zástupci jednotlivých partnerských firem 
a úřadů o tom, jaké konkrétní výsledky audit 
a jeho navržená opatření přinesly. Firmy a úřad 
přednesly svá aplikovaná opatření na rovné 
příležitosti v praxi. Veřejnost a zástupci dalších 
firem na Tišnovsku se mohli inspirovat příkla-
dem dobré praxe. Akce se zúčastnilo 25 osob.
Děkujeme všem, kteří se s námi do projektu 
jakkoliv zapojili. Mělo to smysl!
Projekt CZ.1.04/3.4.04/76.00262 byl financo-
ván z Evropského sociálního fondu prostřed-
nictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Společná fotka z Ptáčat 2014/2015, foto: Martin Polák
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z návštěvy 
muzea města Tišnova
Ludmila Šťávová

V pátek 26. 6. 2015 uspořádalo Centrum 
sociálních služeb procházku do Muzea města 
Tišnova, které je umístěno v rekonstruovaném 
Müllerově domě na Jungmannově ulici. Účast-
níky, kteří nemohli ze zdravotních důvodů pěší 
cestu absolvovat, odvezla autem naše paní ře-
ditelka a pracovnice paní Markéta Prokopová.

V muzeu jsme zhlédli výstavu bývalého 
tišnovského Karasova divadla. Většina z nás 
prožila období, kdy Karasovo divadlo v Tiš-
nově působilo, a tak jsme podle vystavených 
fotografií mohli zavzpomínat na herce i na jed-
notlivá představení. Navíc nám pracovnice 
muzea promítly krátký film s některými ukáz-
kami z představení a také s tehdejšími her-
ci, jako byli paní Kostelecká, Frýbová a další, 
kteří ve filmu zavzpomínali na své působení 
v divadle. 

V prvním poschodí pak bylo vystaveno ně-
kolik fotografií orchestru Karla Seyferta, který 
v té době aktivně působil a byl známý v širo-
kém okolí Tišnova. Zde jsme si také prohlédli 

stálou expozici muzea.
Zakončení této zdařilé procházky proběh-

lo v cukrárně Diana, kde jsme ještě besedovali 
o prohlídce muzea. (redakčně zkráceno)

z výletu do sloupsko-šošůvských jeskyní
Ludmila Cvrkalová

Úterý 16. června, obyčejný všední den, 
proměnily kulturní pracovnice paní Marké-
ta Prokopová a Marta Špirková z DPS pro 
nás seniory v den plný krásných zážitků. 
Autobusem jsme vyjeli do Sloupsko-šošův-
ských jeskyní. Je to asi hodinku cesty z Tiš-
nova, ale většina z účastníků tam nebyla, 
někteří již dávno, jako žáci na školním výle-
tě. Lesnatá krajina s krásnými skalami nutila 
k fotografování. A to se ve slunečném počasí 
opravdu podařilo. V útrobách jeskyní se před 
námi otvíraly jak úzké průchody, tak hlubo-
ké prolákliny i nádherné krápníky zdobené 
sály. Ten nejkrásnější Eliščin nás překvapil 
svou akustikou, která láká mnoho umělců 

ke koncertům, jež se zde konají. V jiných jes-
kynních prostorách se léčí děti s dýchacími 
potížemi a v dalších jsme mohli vidět ce-
lou historii od pravěku až podnes. Příroda je 
mocná čarodějka a to jsme si na dnešním vý-
letě snad všichni uvědomili. 

Na zpáteční cestě jsme se zastavili v re-
stauraci Na Hrádku v Ráječku, kde jsme chut-
ně poobědvali, dopřáli si kávičku i zmrzlinu. 
A zpáteční cesta vedla domů, do Tišnova, kde 
máme na Květnici také jeskyni, a někteří se 
chystají, že ji navštíví na podzim, kdy bude 
probíhat výstava minerálů. Sice nemá tako-
vou honosnou výzdobu, ale můžeme se jí také 
pochlubit.

(redakčně zkráceno)

s tišnovskými vozíčkáři se určitě ve svém životě neztratíte
Pavel Kadlec, předseda sdružení 

Tišnovští vozíčkáři sice měli hned na začát-
ku roku velkou smůlu, ale v žádném případě se 
nevzdávají. Přesto, že několik z nich postihly 
nejrůznější zlomeniny, stále vymýšlejí budou-
cí akce. Takový je holt život. O tom, že po-
hyb na vozíku není snadný ani předvídatelný, 

není pochyb. Ale i přesto se tito lidé snaží vy-
dat ze sebe co nejvíce. Je totiž stále co napra-
vovat. Pokud nemáte jasno, jakými aktivitami 
se zabývají, zajděte si buď do informačního 
centra, nebo na pracovní úřad pro náš nový 
informační leták. Nejenže tam najdete, co tito 
naši obětaví spoluobčané pro vás doposud 
udělali, ale i informace o aktivitách zdravotně 

postižených. Milerádi mezi sebe také přivítá-
me všechny zájemce o spolupráci. Pokud ne-
víte, čeho všeho jsme o berlích či na vozíku 
schopni, tak vězte, že jsme častými hosty Ga-
lerie Skleněnka v Březině, pořádáme výlety či 
nejrůznější besedy. Prostě neusínáme na vav-
řínech. Chcete-li, přijďte mezi nás. Kontakt na-
jdete na internetových stránkách města.

Z muzea města Tišnova, 
foto: Markéta Prokopová

sPOlky a sdRužení 

 Centrum sociálních služeb 
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nádražní podchod novou zajímavostí města
Helena Pernicová

Ve středu 15. července 2015 byla obyvate-
lům Tišnova symbolicky předána umělecká 
výmalba nádražního podchodu. Na podvečerní 
akci, která byla pojata jako koncert s vystoupe-
ním smyčcového kvarteta členů Tišnovského 
komorního orchestru, se sešli všichni, kteří 
se o proměnu tohoto donedávna nevábného 
místa zasloužili: představitelé města Tišnova 
starosta Jiří Dospíšil a místostarosta pro kultu-
ru Tomáš Komprs, starosta obce Předklášteří 
Antonín Nahodil, zástupce správce podchodu 
SŽDC, členové spolku Za sebevědomé Tišnov-
sko, kteří výmalbu iniciovali, zástupci sponzo-
rů a samozřejmě tvůrce výtvarného díla, malíř, 
dramaturg a scénograf MgA. Vladimír Kiseljov, 
který v průběhu slavnosti návštěvníky malbou 
nazvanou „Brána nebes“ provedl. Je třeba zdů-
raznit, že na rozdíl od výmaleb na jiných ná-
dražích je ta tišnovská promyšleně tvořeným 
celkem ztvárněným uměleckými prostředky.

Nástěnná malba je koncipována jako filo-
zofický a estetický prostor, kde divák postupně 
prochází čtyřmi živly a prohlubuje a přetváří 
tak každý svůj den při cestě do práce nebo při 
jiné cestě vlakem. Čtyři živly obsahují všech-
ny emoce a stavy, které člověk během svého ži-
vota prožívá. Kompozice této nástěnné malby 
je úmyslně podobná např. skladbě symfonie, 
spojující ve svých větách protikladné principy 
a podobně pracující s rytmem, překvapením 
a s kontrasty. Její celková i detailní kompozice 
využívá energetického a symbolistického půso-
bení barev na lidské vědomí i podvědomí, do je-
jichž hloubek svým rozsahem proniká a spouští 
nové tvůrčí procesy ve svém okolí. Zároveň tak 
vytváří prostor krásy, kde se následně už nevy-
skytuje kriminalita a vandalismus.

Umístění malby v původně velmi tmavém 
a špinavém podchodu vlakového nádraží je také 
záměr – jeho původní temná a odstrašující ma-
terie je transformována v duchaplnou a krás-
nou. Smyslem díla je tedy dokázat, že veřejný 
prostor může být krásný a může trvale pozitiv-
ně přetvářet své okolí.

Divák prochází podchodem jako iniciační 
jeskyní nebo labyrintem, průvodcem jsou mu 
na stěnách děti, které jsou zde znázorněny jako 
svaté a představují naše prvotní poslání, čistotu 
a přímost našeho záměru. Obracejí zaběhnutý 
život vzhůru nohama.

Nejdříve procházíme materiálním světem 
živlu země, představovaném mimo jiné Sisyfem 
a lidmi běhajícími v kolečku pro křečky. Násle-
duje živel vzduchu, ve kterém nacházíme odleh-
čení, na stropě sledujeme výjev stvoření slunce 
a luny. V živlu vody nacházíme mimo jiné děti, 
které se mezi mořskými korály potápějí do své-
ho nitra pro perlu svého poslání, a na stropě 

symbolický soutok pěti vodních toků, které se 
setkávají v Tišnově. Závěrečnému živlu ohně 
a ducha vévodí zářící Brána nebes, Praha objí-
mající Brno a Kristus vstávající z mrtvých a pře-
svědčující nevěřícího Tomáše. Brána nebes je 
harmonií všech živlů dohromady a prochází se 
skrze ni Láskou dvou spojených bytostí, spoje-
ním protikladů.

Na stěnách vedoucích k nástupištím vidíme 
výjevy z měst, kam vlaky vedou – tedy např. Ze-
lenou horu architekta Santiniho ve Žďáře nad 
Sázavou, Prahu, Brno aj. To usnadňuje cestu-
jícím orientaci a zároveň je tyto motivy ladí 
na místo, kam směřují. V samotném podchodu 
jsou vyobrazeny všechny významné stavby a do-
minanty Tišnova a Brána nebes v Předklášteří, 
opět namalované v souvislosti s živly a energie-
mi, které v nich převládají.

(Text převzat z letáku autora malby pro 
návštěvníky vernisáže, v přípravě je brožura 
s podrobným výkladem jednotlivých motivů.)

Celý projekt bylo možné uskutečnit díky 
finanční podpoře města Tišnova a obce Před-
klášteří a díky finančním příspěvkům celé 
řady sponzorů, z nichž jmenujme alespoň fir-
my PROVOD, Subterra, FreeBow, ELVEKO, Iva-
na Zapletalová – IZ Reality, SYSTRA, EMKOR 
Technology, Mouka Tišnov a Michal Trojánek – 
pneuservis. Kromě toho menšími částkami při-
spěly i další subjekty a také jednotliví občané. 
Významný byl rovněž podíl dobrovolníků ze tří 

spolupracujících tišnovských spolků (Za sebe-
vědomé Tišnovsko, Čas pro sebe a Continuum 
Vitae), kteří společně zajistili přípravu pod-
chodu k malbě a celkovou organizaci. Mimo-
řádná byla i míra zapojení veřejnosti, pomáhat 
při vybarvování motivů přišlo během dvou 
týdnů malby více než padesát dobrovolníků 
z Tišnova, Brna i dalších míst.

Některými návštěvníky slavnostního pod-
večera byla vyslovena obava, jak dlouho pro-
světlený a zkrášlený podchod vydrží v tomto 
stavu, zda malba nebude poškozována spre-
jery. Celá plocha výmalby je opatřena dvo-
jí vrstvou antisprejového nátěru a uvažuje se 
o instalaci kamer. Kromě toho je (v případě 
souhlasu správce podchodu) zvažována insta-
lace přehrávače s klasickou hudbou, což podle 
zkušeností autora výmalby V. Kiseljova z ji-
ných nádraží svým způsobem, vytvořením po-
zitivní atmosféry, přispívá k ochraně místa. 

Nová podoba podchodu výrazně kontras-
tuje se zanedbaným vstupem, často špinavým 
schodištěm a podlahou podchodu, rezavým 
zábradlím a zanedbanými výplněmi u výstupů 
na nástupiště. Neudržovaný je rovněž předná-
dražní prostor a zmínit by bylo možné i dal-
ší nedostatky. Proto se dlouhodobé aktivity 
spolku Za sebevědomé Tišnovsko budou ubí-
rat právě tímto směrem – hledáním cest, jak 
spoluprací různých subjektů dojít k postupné-
mu zlepšení celkového stavu tohoto veřejného 
místa.

Vladimír Kiseljov, foto: Michal Beneš



moji spolupracovníci byli úžasní, hodnotí práci 
na výmalbě tišnovského podchodu její autor
vladimír kiseljov
Eva Nováčková, Kateřina Beranová

27 dní. Tolik času uteklo od červnového 
zahájení výmalby tišnovského nádražního 
podchodu až po červencové slavnostní ukon-
čení práce. Nyní už Tišnovany na jejich ces-
tách na nádraží doprovází hotová výmalba 
umělce Vladimíra Kiseljova, který pochází 
z Boskovic a vystudoval Janáčkovu akademii 
múzických umění v Brně.

Jaký máte z dokončeného díla pocit, 
vyšlo všechno podle Vašich plánů?

Všechno vyšlo podle mých představ, 
skončil jsem dokonce s výmalbou dříve, než 
jsme plánovali. Myslím si, že výsledek je po-
vedený a spolupracovníci byli úžasní. 

Pracovali na výmalbě jen Tišnované, 
nebo i lidé odjinud?

Myslím si, že to bylo tak půl na půl. V pod-
chodu maloval třeba Tomáš Polehradský, 
který je obchodní ředitel ve firmě v Praze 
a jezdil ve dvě hodiny odpoledne z Prahy 
do Tišnova, pracoval do desíti hodin a po-
tom jel zpátky. Jezdil sem pracovat skoro ka-
ždý den. Velmi si toho vážím. Byli tady i lidé 
z Brna, jezdily sem každé ráno v devět ho-
din i důchodkyně, které odjížděly nazpět 
do Brna v 17 hodin. Lidé vybarvovali oprav-
du tak, jak jsem jim řekl, nic nepokazili, spo-
lupráce s nimi byla moc příjemná. Celkem 
v podchodu pracovalo přibližně padesát vy-
barvovačů a asi šest vybarvovačů každý den. 
Zbytek se střídal po hodině nebo dvou. Ně-
kteří přišli jen jednou a už tu víckrát nema-
lovali, ale byli spokojení s tím, jaké to bylo.

Nebojíte se, že Vaši výmalbu poničí 
vandalové?

Na malbě je protisprejový lak, takže si 
myslím, že nebude poškozená. Za výmalbu 

se postavilo město, budou ji hlídat pra-
covníci security a pravděpodobně kamery, 
v podchodu bude hrát hudba. Myslím si, že 
lidé pochopili, že je výmalba kompletním 
uměleckým dílem, a kdyby ji zničili, bylo by 
to stejné jako zničit třeba výmalbu kostela. 
V případě, že někdo ničí kostely, tak už po-
tom není co řešit.

 
Můžete popsat, co mohou lidé ve Vaší 

výmalbě v podchodu vidět?
Když návštěvníci podchodu vejdou smě-

rem od Tišnova, procházejí živlem země, 
ve kterém je většina Tišnova. Je tam radnice, 
Tišnov je znázorněn jako ležící žena s Květ-
nicí a rozhlednou. Dále je součástí výmalby 
živel vzduchu, kde je zachycena rozhledna 
a morový sloup. Také je tam spousta symbo-
lických výjevů, dítě provázející podchodem 
a symbolizující prvotní čistý záměr toho, co 
víme, že chceme dělat. Dítě také možná ně-
čemu učí své rodiče. Pak je v podchodu ži-
vel vody, ve kterém je brněnský Parnas, tedy 
velryba, která má na hlavě Petrov, Špilberk, 
mořskou pannu a spoustu andělů. Jsou tam 
i děti, které se potápějí do hlubiny pro po-
klad, kterým je perla. Součástí výmalby je 
i Brána nebes v živlu ohně, kde se spojují 
všechny živly dohromady a dochází k har-
monii a spojení protikladů.

Na co dalšího se teď chystáte?
Další výmalby asi přijdou brzo, očekávám 

nabídky nádraží, hal nebo veřejných pro-
stranství. I nějaké kostely třeba rád uvítám. 
Nyní je ale přede mnou premiéra opery, pro 
kterou jsem napsal libreto a také ji režíruji 
a vytvářím scénu i kostýmy. Čeká mě spous-
ta dalších projektů, třeba výstavy v Praze 
nebo Německu. Pokud přijde nabídka, urči-
tě udělám rád něco dalšího i v Tišnově. Teď 
tomu dáme čas. 
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festiválek u Palce
Robert Rohlínek

Po 6. ročníku multižánrového festi-
válku konajícího se v Tišnově v sobotu 
11. 7. 2015 můžeme hrdě prohlásit tuto 
akci za daleko překračující hranici Tišno-
va, což potvrzuje vysoká účast mimotiš-
novských návštěvníků, kteří stejně jako 
v minulých letech přijeli i tentokrát, přes 
obtížné dopravní spojení, ocenit příjem-
né prostředí historického nádvoří barok-
ního domu na Jungmannově ulici.

Děkujeme všem návštěvníkům.

Z Festiválku U Palce, foto: Jan Pernica

Oddělení pro dospělé čtenáře
Univerzita volného času 
univerzita volného času – zimní semestr
Městská knihovna vyhlašuje pro blížící se zimní semestr (září–le-
den) nové cykly přednášek.

„stromy a keře iii“
Pokračovací kurz navazuje na přednášky minulých dvou semestrů. 

Jeho cílem je seznámit posluchače především se všemi druhy keřů, 
keříčků a lián u nás domácích, keřů introdukovaných, ale zdomác-
nělých a dále pak keřů introdukovaných v parcích a arboretech. 
Ukáže také, jak je poznat podle určitých znaků, a seznámí s podmín-
kami, kde se jim daří.
Kurz je primárně určen účastníkům předcházejících cyklů, jejich 
absolvování však není podmínkou pro účast v tomto semestru.

Přednáší: doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc.
Zahájení: středa 7. 10. 2015 v 17.00

 Akce Městské knihovny Tišnov 
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vzpomínky na konec války ii
podle vzpomínek pamětníka sepsal Josef 
Meduna

V  době osvobozování Tišnova v našem 
tišnovském bytě přechodně bydlela moje 
sestra Lída s manželem. Žili v Brně, tam se 
ale za války báli, a tak se nastěhovali k nám. 
Také u nás přechodně žila má sestra Anyn-
ka a stále nejmladší sestra Míla. Několik dnů 
po příchodu Sovětů do města jsme prožili 
šok. V noci se náhle ozvaly rány na vstupní 
dveře našeho bytu a křik. Někdo se k nám 
stále silněji dobýval. Všichni jsme se báli, 

nevěděli jsme, co se to děje. Lídin manžel 
Franta otevřel okno a začal volat o pomoc. 
Rozhlédl jsem se z okna. Pod naším bytem 
až k prvnímu poschodí rostl menší strom. 
Chytl jsem se za roh okna, spustil jsem se 
dolů po zdi a spadl přímo do koruny stromu. 
Trochu jsem se otřepal, ale rychle jsem slezl 
dolů do dvora. Veliká vrata vedoucí ze dvora 
na ulici však byla zamčená. Proto jsem pře-
lezl taras na dvůr sousedů a mlátil jsem jim 
na okna. Otevřeli mi, a když jsem je prosil, 
aby mě pustili na ulici, udělali to. 

Rychle jsem spěchal na radnici 

na náměstí asi 300 metrů daleko. Tam byla 
pohotovostní hlídka sovětských vojáků. Pro-
sil jsem je o pomoc. Také tam byl rumun-
ský důstojník a ptal se, jestli jsou ti rušitelé 
taky Rumuni. Když jsem řekl, že nevím, šel 
se mnou rychle k našemu domovu. Před 
náš byt jsme se dostali právě ve chvíli, kdy 
útočníci vyrazili dveře a vnikli dovnitř. Veli-
tel hlídky hned zasáhl a ptal se jich, co tam 
hledají. Oni odvětili, že hledají Germánce. 
Ukazovali na Anynku a křičeli, že její man-
žel je Germánec. Má sestra Anynka byla vý-
znamná sokolka, byla náčelnicí sokolské 

„evropský cestovatelský manuál“
Série přednášek provede posluchače různými místy Evropy. Nebu-
de se jednat o zeměpisný či geografický popis, ale  o sondu do na-
šeho domovského kontinentu, který skrývá mnoho zajímavých 
koutů a příběhů.  Přednášky budou rozděleny do několika tematic-
kých celků. Jednou z prvních bude například Evropa mystická, která 
bude mapovat oblasti či kulturní památky, jejichž účel není doposud 
znám nebo jsou nějakým způsobem spjaty s legendami či opředeny 
jinými tajemstvími. Další bude Evropa funerální, která bude popi-
sovat významná evropská pohřebiště či hřbitovy. Mnohá z těchto 
míst jsou spojena s významnými osobnostmi či událostmi. Setkáme 
se i s Evropou židovskou, náboženskou nebo etnickou, výtvarnou či 
hudební a literární. Součástí každé z přednášek bude mapování čes-
kých stop, tedy míst, která jsou spojena s naší zemí. 
Evropský cestovatelský manuál zdaleka není jen bedekrem pro ces-
tovatele, ale je určen pro ty, kteří se chtějí dozvědět nové informace 
jak o známých místech, tak zejména o oblastech, které jsou opomí-
jené nebo zcela neznámé.

Přednáší: Mgr. Barbora Pavlišová
Zahájení: pondělí 5. 10. 2015 v 17.00

„světová náboženství očima bible“
Cyklus přednášek se bude zabývat širokou škálou představ lidstva 
o Bohu a dechberoucí pestrost cest k němu, jak je nabízejí rozdílná 
náboženství. Z praktických důvodů bude zaměřen na ty nejvýznam-
nější a nejrozšířenější. Budeme tedy naslouchat moudru židov-
ských rabínů a melodickému recitování imámů, meditovat spolu 
s následovníky Buddhy a vdechovat omamnou vůni hinduistických 
chrámů.
V rámci tohoto semináře ale budou padat mnohem konkrétnější 
otázky:
Je militantní forma islámu překroucením učení Koránu radikálními 
islamisty, či je naopak výrazem věrného následování slov proroka 
Mohameda? Jaké mají vyznavači islámu ambice a cíle? Máme důvod 
se muslimů bát?
Co znamená existence státu Izrael pro židovskou víru? Je judaismus 
stále živý, a pokud ano, jak se liší od náboženství starověkého Izrae-
le? A bude znovu postaven chrám a obnoveny oběti?
Otázky nebudeme jen klást, ale také na ně odpovídat. Budeme hle-
dat objektivní informace, ale nebudeme zakrývat skutečnost, že vý-
chodiskem pro chápání a hodnocení rozdílných učení je historicky 
zakotvená křesťanská víra, na níž stojí evropská civilizace i naše 
myšlenková schémata.

Přednáší: Mgr. Marek Hančík, M.Div.
Zahájení: středa 30. 9. 2015 v 17.00

Virtuální univerzita 3. věku
Městská knihovna vyhlašuje pro blížící se zimní semestr (září–le-
den) nový cyklus přednášek.

„dějiny oděvní kultury iii“
V další řadě oblíbených přednášek o historii odívání se již dostává-
me na začátek 20. století. Do doby plné pohybu, pokračování prů-
myslové a vědeckotechnické revoluce, velkého vzepětí lidského 
umu, který byl však také zneužit v časech válečných. Na všechny 
tyto proměny samozřejmě reagují módní tvůrci. Na období končící 
secese navazuje doba začínající Gabrielle Chanel, Elsy Schiaparelli, 
Mariana Fortunyho a dalších nových autorů, kteří se snaží budo-
vat nový pohled na pohodlnou, funkční a zároveň estetickou podo-
bu oděvu časů kolem 1. světové války. Pokračovat budeme lety 20. 
a 30. Je to období naší první republiky. Projdeme si tvorbu našich 
módních salónů a zjistíme, jak dokázaly srovnat krok s Paříží i Lon-
dýnem. Léta 40. a 50. jsou již ve znamení módního diktátu Paříže, 
střídají se siluety a stále se prosazuje kvalitní krejčovský um. 60. 
a 70. léta jsou dobou uvolněných konvencí, odrazem války ve Viet-
namu, hnutí hippies na jedné a vlivu kosmického programu na stra-
ně druhé. A byznys módou let 80. se dostaneme ke konci 20. století. 
Bude to cesta zajímavá a v mnohém inspirativní.

Zájemci o přednášky UVČ a VU3V se mohou přihlásit osobně 
do 25. 9. 2015 v městské knihovně.

Oddělení pro dětské čtenáře

Poznej svého autora
Pro dětské čtenáře bude od srpna připravena znalostní soutěž „Poznej 
svého autora“. V prostorách dětského oddělení knihovny budou roz-
věšeny portréty autorů dětských knížek a úkolem účastníků soutěže 
bude poznat, o koho se jedná. Pokud si soutěžící nebudou vědět rady, 
u knihovnice si mohou vyžádat nápovědu. Tou jsou tři slova, která 
různými způsoby souvisejí s názvem knihy daného autora nebo vysti-
hují její děj. Ale pozor! Za každou nápovědu se odečítá půl bodu. 
Všichni soutěžící budou odměněni.

Přijďte a poznávejte. Těšíme se na Vás.
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srnec obecný je u nás původní zvěří
Josef Permedla

Srnčí zvěř je nejmenším druhem je-
lenovitých žijících v evropských lesích. 
Za soumraku je nejaktivnější. Velmi čas-
to navštěvuje zemědělskou krajinu a pro-
niká až na okraj lidských obydlí. Srnčí zvěř 
je naší nejběžnější, nejrozšířenější, ale také 
nejkrásnější spárkatou zvěří. Díky své neo-
byčejné přizpůsobivosti žije na celém území 
České republiky.

V létě převládá ve zbarvení rezavě červe-
ný odstín, zimní srst bývá nažloutle šedá až 
šedohnědá. Srnčí zvěř mění dvakrát do roka 
svou srst, říkáme, že přebarvuje. Velmi vzác-
ně je možno narazit na srnčí albíny. Ti v dů-
sledku své vady často trpí i špatným zrakem 
a jsou světloplaší. Mezi myslivci se traduje, 
že zastřelit srnu albína přináší smůlu.

Samci mají parůžky, které v dobrých pod-
mínkách dorůstají až do délky 25 centimet-
rů. Každý rok na podzim je shazují a na jaře 
příštího roku jim narůstají nové, ty jsou 
zpočátku pokryté sametovou vrstvou, kte-
rá se nazývá lýčí a vyživuje parůžek. Po do-
končení vývoje srnec vytlouká, tj. zbavuje 
parůžek odumřelého lýčí otíráním o slabé 
kmínky stromů nebo keřů. Podle druhu 
stromu nebo keře se odvíjí odstín parůžku. 
Srnčí paroží může být jednoduše zašpiča-
tělé nebo může mít naopak 4–6 výsad. Dle 
paroží se pak srnci nazývají špičák, vidlák 
nebo šesterák. Srnec obecný je relativně 
plachý a při ohrožení se často ozývá zvukem 
podobným psímu štěknutí. Většinu roku 
se zdržuje samostatně, výjimkou je období 
rozmnožování.

Srny pohlavně dospívají ve věku 16 mě-
síců. U březích v zimě se vývoj plodu za-
staví a zárodek se prakticky nevyvíjí, říká 
se tomu latentní březost (probíhá skrytě). 
Srny jsou březí celkem 40 týdnů. Vývoj se 

opět nastartuje na jaře, vyvinutá srnčata se 
rodí v květnu až červnu. Mají hnědou barvu 
s bílými skvrnami, které mizí ve stáří 1 až 
2 měsíců. Několik prvních dnů zůstávají ne-
hybně skryta v husté vegetaci, kam je cho-
dí matka několikrát denně krmit. Když srna 
zaregistruje v jejich blízkosti člověka nebo 
nějakého dravce, často se stává, že svá mlá-
ďata opustí.

Ve volné přírodě se dožívá srnec maxi-
málně deseti let. Chov srnčí zvěře je pře-
vážně záležitostí mysliveckých sdružení. 
Nejvyšší stavy jsou v kraji Jihomoravském. 
Srnec se loví od 16. května do 30. září, srny 
a srnčata od 1. září do 31. prosince. Lov se 
provádí osamělým čekáním na posedu, šou-
lačkou či vábením. Vábením je lov zajímavý 
a provádí se v období říje. V minulosti byl 

lov uskutečňován se psy – štvaním. Čas strá-
vený na čekané, rána provoněná vůní bylin 
a senosečí, to patří k těm nezapomenutel-
ným chvílím pozorování života v přírodě 
této krásné srnčí zvěře.

župy pernštejnské a v roce 1942 v době 
heydrichiády byla zatčena a deportována 
do koncentračního tábora Reifensbrück bei 
Fürstenberg in Mecklenburg. Po roce věz-
nění byla propuštěna. Začala to vojákům vy-
světlovat a ti po nějaké chvíli všichni odešli. 
Rumunský důstojník se, když viděl, že jde 
o Rusy, postavil stranou a vůbec se jedná-
ní neúčastnil. Tak jsme z té situace šťastně 
vyvázli. Ruští vojáci znásilnili hodně žen, 
ty se pak bály chodit na ulici a dívaly se jen 
z oken. 

Ve městě se nacházelo mnoho sovět-
ských vojáků a hledalo se pro ně ubytování. 
Na dvoře našeho domu bylo několik prázd-
ných místností, kam se nastěhovalo asi pat-
náct sovětských vojáků. Jejich velitelem byl 
seržant, který se představil jako Michal Ko-
valenko z města Sumi na Ukrajině. Maminka 
ho zvala k nám a on chodil někdy na oběd. 
Můj otec byl silný kuřák, ale v dané situaci 
neměl tabák. Dal proto jednomu vojákovi 
své staré hodinky se siluetou myslivce, jak 
střílí na jelena. Voják slíbil, že za hodinky 

přinese tabák, ale nepřinesl. Otec si pak stě-
žoval seržantovi. Ten nechal vojáky nastou-
pit na dvoře a křičel na ně. Za chvíli přiběhl 
voják s tabákem. Vojáci bydleli na dvoře asi 
dva týdny a potom odešli. Maminka pak vy-
pravovala, že když šla jednou po náměstí, 
po silnici právě pochodovala kolona sovět-
ských vojáků, najednou se jeden z nich od-
dělil a přišel za ní na chodník. Loučil se s ní 
a děkoval. Byl to ten Kovalenko.

Čtvrtá část, pokračování příště

Vážení čtenáři, v minulém čísle Tiš-
novských novin vyšel v rubrice His-
torie článek s názvem „Moje zážitky 
z konce války. Svým potomkům bych 
je nepřál“. Své vzpomínky zachytil 
pan Stanislav Roháček z Tišnova. Pan 
Karel Krejčí pouze pana Roháčka na-
bádal k sepsání tohoto textu a jen jej 
pak pročítal. Děkujeme za pochopení 
a přejeme hezký srpen.

Vaše redakce Tišnovských novin

Foto: Josef Permedla



významné stromy na štěpánovickém katastru
Petr Bortlík

Bylo zvykem našich předků vysazovat 
stromy, nejčastěji lípy a duby, na paměť vý-
znamných událostí. Chodíme kolem nich 
a často nevíme, proč zde stojí ani kdo je 
sázel. 

V blízkém okolí Štěpánovic máme hned 
několik takových stromů, které můžeme 
směle nazvat památné. Jsou to vesměs lípy 
různého stáří a velikosti. První lípa se na-
chází v nové čtvrti za mostem, v blízkos-
ti domu č. 89. Sázel ji pan Josef Výpustek 
s několika místními občany na podzim roku 
1945 na počest ukončení II. světové vál-
ky a osvobození naší vlasti od německého 
fašismu. 

Druhou památnou lípu najdeme u želez-
niční zastávky. Byla vysazena zdejším uči-
telem Františkem Strakou se školní mládeží 
v roce 1968 na paměť padesátiletého trvání 
Československé republiky. 

Třetí památná lípa je nejstarší a nachází 
se na rozhraní katastru Štěpánovic a Před-
klášteří. Je to strom mohutného vzrůstu, 
asi 25 metrů, a krásně zapadá do scenérie 

okolní krajiny. V těsné blízkosti stromu sto-
jí kříž z nedvědického mramoru. Kříž da-
rovali obci manželé Ludákovi v roce 1894. 
Shodou okolností byl v témže roce založen 
čtenářský spolek Pokrok. Jeho hlavním za-
kladatelem byl učitel na „staré škole“ Mo-
řic Pavlík. Čtenářský spolek měl velký vliv 
na vzdělávání místních občanů. Vraťme se 
však k  lípě: kdo ji sázel? S největší pravdě-
podobností to byli manželé Ludákovi. Býva-
lo dříve zvykem u křížů, božích muk a soch 
současně vysadit stromy. Lípy jsou tedy vý-
znamné nejen pro historii, ale jsou také 
užitečné z hlediska našeho zdraví. Je proto 
třeba mít k těmto svědkům našich předků 
náležitou úctu, stromy ošetřovat a chránit, 
abychom je mohli předat v plné kráse dal-
ším generacím. 

Posledním významným stromem ve Ště-
pánovicích je hrušeň v sadě Ranných. Je 
to nejmohutnější a nejstarší ovocný strom 
na celém katastru obce. Dosahuje výšky asi 
23 metrů a její stáří je odborníky odhadová-
no na 130 až 150 let.

U tohoto stromu se zastavíme trochu 
déle – znám jej velmi dobře více než 50 
let. Pozoruji všechny jeho proměny od jara 

do zimy. Kdykoliv jsem na naší zahradě, vi-
dím na hrušeň velmi dobře, protože je vzdá-
lena necelých 60 metrů. Z jara se zadívám 
s obdivem na tu nádhernou obrovskou ky-
tici květů, které se přes léto do podzimu 
promění v hrušky zvané „fíkovky“. Dříve se 
plody hrušně krájely a sušily, tím byly doko-
nale zakonzervovány a jejich chuť se velmi 
podobala fíkům. Proto asi hrušeň dostala 
jméno „fíkovka“. Chuť čerstvých i sušených 
plodů hrušně znám z mládí. V čase dozrává-
ní hrušek se postupně sbíraly – trhání z tak 
velkého stromu bylo nebezpečné. Po skliz-
ni se již pomalu blíží podzim. Hrušeň se 
postupně odívá do různých barev. První při-
chází lehká až citronová žluť, střídá ji oran-
žová, červená do hněda a na konci převládá 
barva mědi. V pozdním podzimu pak listí 
pomalu opadává, až zůstane jen holá kostra 
stromu. Hrušeň je připravena na zimu. 

Pod hrušní rád sedával na lavičce mis-
tr Ranný a se zalíbením se díval na přilehlý, 
převážně jabloňový sad. Zde čerpal náměty 
pro své obrazy téměř po celý život. 

Hrušeň již přežila několik generací. Kolik 
jich ještě přetrvá? To je otázka času, který je 
pánem naší krásné planety i vesmíru. 

střípky z atletiky
Martin Sebera

Mattoni 1/2maratón, Olomouc
Početná výprava tišnovských závodníků, 

včetně jejich podporovatelů, se vypravila 20. 
6. 2015 vypořádat se s nástrahami více než 
21 km, tedy půlmaratónem. Závody proběhly 
přímo v městě Olomouci se startem z Horní-
ho náměstí, dále přilehlými ulicemi u cen-
tra a blízkým okolím, které lemovalo velké 
množství diváků, včetně hudebních produk-
cí, hudby reprodukované i živé. V báječné at-
mosféře spolu s asi 5 000 dalšími běžci jsme 
postavili za AK Tišnov celkem 8 závodníků, 
všichni ve štafetě 10+11 km, tedy celkem 4 
štafety. Běhu 2RUN se zúčastnilo 257 dvo-
jic! Čtvrté ve své kategorii a 16. místo cel-
kem obsadily Petra Seberová a Katarína 
Hanušová, za 1:35:32 (Petra 43:12, Katarí-
na 52:20), 39. místo celkem a 24. v katego-
rii obsadila dvojice Jarek Kundrát, Petr Hála 
v čase 1:43:35 (Jarek 45:47, Petr 57:48), 
55. místo celkem a 27. v kategorii obsadily 

Katka Smetanová a Dita Hrubešová v čase 
1:48:13 (Katka 50:09, Dita 58:04), 65. místo 
a 32. v kategorii obsadily Ivča Jíchová a Dana 
Vojtová v čase 1:50:46 (Ivča 52:08, Dana 
58:38). Atmosféra fantastická, divácká kuli-
sa dokonalá, výkony neuvěřitelné. Prostě to 
nemělo chybu.

Memoriál MUDr. Vališe, Kuřim
Kuřimská běžecká liga pokračova-

la ve čtvrtek 25. 6. 2015 Memoriálem 
MUDr. Vališe, o němž na začátku závodu 
hezky popovídal jeho pravnuk MUDr. Vališ. 
Tišnovští běžci se prohnali lesem jako šmou-
lomodrá (místy červená) smršť a na závěr 
opět zacinkaly dva cenné kovy! Majda Kun-
drátová byla ve své kategorii čtvrtá. V do-
spělých kategoriích běžel Jarek Kundrát 
(16. místo, čas 22:11), Iva Jíchová (3. mís-
to, čas 23:53), Katka Smetanová (1. mís-
to, čas 24:07), Danča Vojtová (4. místo, čas 
24:45) a konečně Jindra Vrzalová (6. místo, 
čas 25:43). A letos již můžeme srovnávat 

a oproti loňským časům došlo k těmto zlep-
šením: Jarek o 2 minuty, Danča o 1 minutu, 
Emča o 2,5 minuty. Jo!

Atletický čtyřboj mládeže, 
Tišnov

Tradiční atletický čtyřboj pro všechny 
děti z Tišnova a okolí se odehrál na hřišti 
u ZŠ nám. 28. října, které se ponořilo do hor-
kého, slunného a bezvětrného dne s teplotou 
kolem 31 °C. Vzhledem k této skutečnosti 
mnoho rodičů s menšími dětmi nedorazilo. 
I tak se čtyřboje zúčastnilo 92 závodníků, 
kteří postupně ve všech disciplínách (sprint 
na 60 m, skok do dálky, hod míčkem a vytr-
valost) často posouvali své osobní rekordy. 
Potěšující je i účast dětí ze vzdálených měst, 
jakými jsou Vyškov, Brno, Blansko, Kuřim. 
Všichni závodníci si odnesli pamětní diplom 
s uskutečněnými výkony, drobnou cenu, 
tři nejlepší z každé kategorie pak i medai-
le. Na závěr se losovala tombola o pět cen, 
první cenu, tj. krásný dort ve tvaru smajlíka, 
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mistři z Tišnova po deseti letech
Jaromír Pacek

Tišnovská fotbalová veřejnost se koneč-
ně dočkala vytouženého cíle – postupu do I. 
A třídy. Poslední zápas ročníku 2014/15 

probíhal na domácí půdě proti Černé Hoře. 
Už zahájení zvěstovalo mimořádnou událost. 
Tuto zajistila přípravka, která ve slavnost-
ní atmosféře doprovázela při nástupu obě 
mužstva.

Samotný zápas se nesl v bojovném du-
chu, ale už nemohl nic podstatného v pořa-
dí v tabulce přinést. Konečný výsledek 4:0 
pro domácí zase potvrdil známou skuteč-
nost, že domácím přeje až druhý poločas, 

vyhrála dívka z Blanska. Hned po vyhláše-
ní jej blanenská výprava rozkrájela a místo 
dortu se na hřišti objevily spokojené úsměvy 
dětí. Vítězové 10 kategorií: Čumpelík Lukáš, 
Mašková Alexandra, Blažek Matěj, Daněčko-
vá Lucie, Nečas Adam, Blažková Hana, Drhlík 
Filip, Procházková Nikol, Dušek Vojtěch, Ha-
vlátová Markéta.

Poděkování patří sponzorům a partne-
rům: město Tišnov, Vitar, s. r. o, Geodetická 
kancelář Souček, ZŠ Tišnov, nám. 28. října 
a ZŠ Tišnov, Smíškova a České unie sportu 
v rámci projektu „Sportuj s námi“.

Devítiboj, Slavkov
Tradiční závod, již 6. ročník, přivítal v so-

botu 27. 6. 2015 opět nadšence atletiky, aby 
si vyzkoušeli atletický devítiboj. Ve srovnání 
s klasickým desetibojem chybí skok o tyči, 
což je rozhodnutí moudré. Jednak vzhledem 
k časovému manku, které skok o tyči před-
stavuje, jednak k nutnosti vybavení dosko-
čištěm, které na slavkovském atletickém 
stadionu chybí, a také s ohledem na zdraví 
závodníků. Tento devítiboj má též jednu zá-
sadní spojitost s Tišnovem. Pokaždé tu zví-
tězil tišnovský borec. Pětkrát v řadě Lukáš 
Pavelka a můžeme přeskočit, letos to byl On-
dra Doležal. Na bednu ho doprovodil a cel-
kové druhé místo ukořistil Martin Sebera, 
Lukášův i Ondrův trenér. V ženách si zkusila 
víceboj Iva Jíchová a byla třetí. Takže kom-
pletní sbírka medailí putovala do Tišnova. 
Počasí vyšlo báječně, časový program šlapal 
bezchybně, organizátoři se zaskvěli elektro-
nickou časomírou. Výsledky disciplín v pořa-
dí 100 m, dálka, koule, výška, 400 m, 110 m 
př., disk, oštěp, 1 500 m, celkové body:
Ondřej Doležal 12,84; 5,55; 9,90; 157; 58,03; 
16,67; 24,81; 33,36; 5:05,93; 4 286 bodů.
Martin Sebera 13,06; 5,31; 10,46; 172; 
63,14; 17,16; 25,52; 33,41; 5:52,95; 3 913 
bodů.
Iva Jíchová; 15,32; 3,19; 6,05; 121; 76,85; 
20,67; 14,76; 15,44; 6:38,75; 2 261 bodů.

13. až 17. 7. 2015 Atletický 
příměstský tábor, Tišnov

Celý týden se 25 dětí účastnilo pří-
městského tábora pořádaného Atletickým 

klubem AK Tišnov. Každý den měl pevný 
režim, sraz v rozmezí 8.00–8.30 hod., do-
polední program se svačinou, poté oběd, 
odpočinková fáze a fáze odpolední, opět se 
svačinou a ukončení v 16.00 hod. Místo ko-
nání bylo v tělocvičnách a na hřišti ZŠ Smíš-
kova. Počasí nám přálo, někdy až moc, ale 
ani 35stupňová vedra nemohla pohodový 
týden narušit. Děti byly hned první den roz-
děleny do družstev a zvolily si jména podle 
celotáborové hry „Cesta kolem světa“. Tak 
byla vytvořena čtyři družstva: Ekvestrie, 
Nejstát, Kokodánsko a Společnosti cesta ko-
lem světa s. r. o. A začaly týmové soutěže, 
které měly určit vítěze: Orientační běh, Ma-
lování na trička, Orchideje, Míčový trojboj, 
Trosečník v lanovém parku Proud v Brně, 
Člověče, nezlob se s živými figurami, Vlaj-
kovaná, Modernější pětiboj, Stopovaná, 

Biatlon, Netradiční olympiáda a na závěr 
proběhl Jarmark, kde si děti mohly zkusit, 
že živit se sportem není jednoduché. Na ně-
kolika stanovištích musely splnit úkol absol-
vováním několika cvičení, získaly virtuální 
platidlo, za které si poté mohly koupit v ob-
chodě ceny.

Celý týden proběhl pod bdělým a odbor-
ným dohledem kuchařek ze školní jídelny 
na ZŠ Smíškova, které nemalou měrou ovliv-
nily spokojenost dětí i trenérů. A na tom-
to místě přísluší poděkovat trenérům AK 
Tišnov za perfektní a bezvadný přístup 
k celému soustředění, za hodiny příprav jed-
notlivých her, za vedení všech čtyř družstev 
a za celý zdárný průběh. Díky, Mišo, Terko, 
Petro, Alčo, Verčo.

Další podrobnosti včetně bohatých foto-
galerií jsou na webu www.aktisnov.wz.cz.
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Memoriál MUDr. Vališe. Důležité jsou nejen výkony, ale i dobře vypadat, samozřejmě v dresech reprezentu-
jících Tišnov. Zleva: Vrzalová, Vojtová, Kundrát, Smetanová, Jíchová.
Foto: Martin Sebera
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Ostrovec přivítá kunštát – i. a třída je tady!
Jaromír Pacek

Skončila další bitva o vyšší třídu krajské 
fotbalové soutěže ročníku 2014/15. Muži 
AFK Tišnov se po osmi letech vrací do I. 
A třídy. Z původních soupeřů se setkají pou-
ze s FC Kuřim, který sestoupil z KP. O mimo-
řádný úspěch se postaraly především posily, 
které za pomoci sponzorů doslova úřadovaly 
nejen na našem hřišti. Už na podzim pod tre-
nérem Jiřím Hajským nastoupil do našeho 
kádru Mohamed Traoré a Samuel Ayebeng, 
na jaře doplnil sestavu Petr Čoupek, Ladislav 
Hansl a Jakub Krejčíř.

Začátek soutěže nebyl podle našich před-
stav. Největší ztráta na vedoucí celek byla 
po 10. kole podzimní části 9 bodů. Postup-
ně, krok za krokem začal náš celek dobývat 
vyšší příčky tabulky I. B třídy. Konečné první 
místo splnilo smělé cíle vedení AFK Tišnov 
dané před sezonou.

Souboj se Svratkou o postup měl nako-
nec po vypjatých situacích zajímavou dohru. 
Soupeř z Brna se dostal také do I. A tří-
dy sk. A na základě mimořádných okolnos-
tí – odhlášení klubů ze soutěží či odmítnutí 

postupu z finančních důvodů. A tak nás hostí 
právě Svratka na svém hřišti v Komíně před-
poslední víkend měsíce srpna ve druhém 
soutěžním kole. 

Před začátkem mistrovských zápasů pod-
zimní části se vedení AFK rozhodlo pro účast 
mužů v krajském poháru. Ten začíná dvě-
ma předkoly na přelomu měsíce července 
a srpna. Naším soupeřem bude ve druhém 
předkole vítěz utkání 1. předkola (celek OFS 
Blansko – Medlánky), které se hraje ve stře-
du 29. července 2015. Náš kolektiv bude 
cestovat na hřiště vítěze už v neděli 2. srp-
na. Rychlý spád má i další, už řádné první 
kolo, ve kterém by naše mužstvo v případě 
postupu za tři dny, ve středu 5. srpna, hos-
tilo na Ostrovci v 17.30 hod. účastníka KP 
Ivančice!

Rok s rokem se tak sešel a opět začnou 
nelítostné boje o body všech našich muž-
stev v sezoně 2015/16. První zápas mužů 
startuje na Ostrovci 16. srpna v 16.30 hod. 
proti Kunštátu, předzápas dorostu s Cetko-
vicemi začíná ve 14.15 hod. I na tomto prv-
ním domácím dvojzápase budou nabídnuty 
malé informační letáčky s návodem, kdy, kde 

a s kým se utká přípravka, žáci, dorostenci 
a muži v podzimní části nového ročníku.

Náš první soupeř v kategorii mužů FK 
Kunštát byl založen v roce 1934. Počáteční 
zápasy se hrávaly v místech „Pod Sochou“ 
v Rudce (socha prezidenta T. G. Masary-
ka odhalená v roce 1928). Největšího úspě-
chu dosáhl Kunštát roku 2002, kdy jen těsně 
1:2 podlehl béčku FKD Drnovice v boji o di-
vizi. Zápas sledovalo 600 diváků, vítěznou 
branku tehdy vstřelil Erich Brabec, done-
dávna opora Slavie a Sparty. Vzájemné sou-
boje mezi Tišnovem a Kunštátem sledované 
od roku 2005 jsou doposud příznivější pro 
Kunštát. Náš kolektiv zaznamenal tři výhry 
(poslední v roce 2011 v Kunštátě 3:0), tři ne-
rozhodné výsledky a šest porážek. V právě 
ukončeném ročníku 2014/15 obsadil Kun-
štát 4. místo, počet bodů 46 a skóre 69:49. 

Závěrem přeje všem našim celkům ne-
jen TJFTF, ale i vděčná tišnovská veřejnost 
hodně sportovního štěstí v celém ročníku 
2015/16 i stávající přízeň sponzorů. Napoví 
tomu už neděle 16. srpna 2015?

Jsme rádi, že I. A třída je konečně tady!

Tenisová družstva slaví úspěchy
Zdeněk Kunický

Poslední červnový víkend přinesl koneč-
né výsledky soutěží družstev, tenisté Tišno-
va slavili úspěchy. Družstvo dospělých „A“ se 
po roce opět vrátilo do divize, když bez jediné 
porážky a se skóre 53 ku 10 na zápasy obsa-
dilo 1. místo v I. třídě Jihomoravského teni-
sového svazu (JmTS). Vedení klubu vsadilo 
na mladé hráče Ondřeje Čtveráka, Dominika 
a Filipa Křipské a Karin Šafránkovou, kteří na-
stupují i v dorostenecké lize. Ti ve spojení se 
zkušenými hráči Zdeňkem Hrabálkem a Mar-
tinou Seyfertovou vytvořili výborný tým, 

který občas doplnili Zdeněk Kunický, Petr 
Nepustil a Petra Holešovská. Dominik Křip-
ský ve svých patnácti letech neprohrál jediné 
utkání, stejně jako o rok starší Ondřej Čtverák. 
K postupu do divize patří všem velká gratula-
ce. Dospělí „B“ se třemi výhrami obsadili ve II. 
třídě 6. místo a soutěž udrželi.

Historického úspěchu dosáhlo družstvo 
dorostu „A“. Po loňském postupu mezi elitu 
dorostu na jižní Moravě se jim podařilo ob-
sadit 2. místo v lize. Za celou soutěž nestačili 
pouze v prvním utkání na Zlín, který si za-
slouženě došel k vítězství v celé soutěži a po-
stoupil na Mistrovství ČR družstev. V družstvu 

nastupovali Ondřej Čtverák, Dominik Křip-
ský, Filip Křipský, Dominik Kučera, Tomáš 
Stříteský, Karin Šafránková, Kamila Prud-
ká a Klára Dvořáčková. Dorostenecké béčko 
s pouhou jednou výhrou skončilo na sedmém 
místě ve II. třídě. Starší žactvo „A“ v lize ne-
dosáhlo ani na jediné vítězství a v příští se-
zóně bude hrát I. třídu JmTS. Béčko staršího 
žactva dopadlo stejně jako A tým a bez jediné 
výhry skončilo na posledním místě ve III. tří-
dě. Mladší žactvo „A“ prohrálo pouze třikrát 
a vždy smolně 4/5. Třetí místo v I. třídě slibuje 
do příští sezóny boj o postup do ligy, protože 
družstvo bude hrát v podobném složení jako 

první skončil bez branek. Zase se uvedl Momo 
a svými třemi brankami opět potvrdil svou 
výjimečnost v soutěžním ročníku I. B tří-
dy, celkově tak upravil svoje střelecké konto 
na 33 branek.

Po utkání provázela bouři nadšení tišnov-
ských fanoušků i nevšední oslava spojená 
s dekorováním statečných aktérů, kteří v ne-
ustálém tlaku až do předposledního utká-
ní v Medlánkách dokázali svou nezlomnou 
psychickou odolnost. Slavnostního aktu se 
ujal tišnovský starosta Jiří Dospíšil, v čele 
sponzorů potom Oldřich Merta, to všechno 
za hudebního doprovodu, který slyšíme pou-
ze na mimořádných sportovních světových 

událostech. Ke všem gratulantům se připojil 
svým hudebním příspěvkem klášterský Anto-
nín Chronc. Celá ta sportovní paráda v sobotu 
20. června 2015 na Ostrovci byla v hledáčku 
Tišnovské televize, která tuto událost uloží 
do povědomí nejen této generace.

Postupy a sestupy přinášejí pocity ra-
dosti z úspěchu a hořké zklamání na dru-
hé straně. Té první si užili borci z Tišnova 
pod taktovkou Jiřího Hajského, smutek na-
opak sdílel celek FC Kuřim, doposud hrající 
KP JMKFS. Došlo tak k zajímavé a dosti ku-
riózní situaci po osmi letech. Tenkrát v roce 
2007 se oba celky hrající I. A třídu rozešly, 
každý do jiné třídy. Tišnov spadl do nynější 

I. B třídy a Kuřim naopak postoupila do KP. 
K tomu jim ale pomohl právě náš celek, který 
v heroickém boji doma porazil Tasovice a tím 
zlikvidoval jediného soupeře FC Kuřim v boji 
o postup do vyšší třídy. Nám tu dobu už krutý 
osud sděloval, že ani toto vítězství nemohlo 
pomoci k záchraně. Uběhlo osm let nelítost-
ných soubojů obou mužstev v rozdílných tří-
dách a ročník 2014/15 se postaral o osud 
v obráceném gardu pro Tišnov a Kuřim. Sou-
těžní ročník 2015/16 slibuje další sousední 
derby, a jak to všechno dopadne, sdělí až čer-
ven 2016. Ale mistři z Tišnova z roku 2015 
budou zdobit fotbalovou kroniku tišnovského 
sportu i pro další generace.

 Tenis 



házenkáři se po pěti letech vrací do druhé ligy
Jan Schneider

Tišnov – Čekání na postup skončilo. Tiš-
novským házenkářům se díky druhému mís-
tu v tabulce jihomoravské soutěže podařilo 
vybojovat druhou ligu, kterou hráli naposle-
dy v sezóně 2009/2010. 

Tým trenéra Aleše Kořínka teď čeká letní 
příprava. Ligové boje přivítá tišnovská spor-
tovní hala už v září. Postup o soutěž výš byl 
pro Tišnov cílem již na začátku sezóny. Tým 
ale oslabilo zejména dlouhodobé zranění 
střelce Jana Grubera a nepočetné mužstvo se 
nevyvarovalo bodových ztrát. Při absencích 
dalších hráčů naopak týmu výrazně pomoh-
li hostující hráči, nejvíce zápasů odehráli Dan 
Adensam z Rožnova pod Radhoštěm a Ondřej 
Cabák z HC Zubří – výkon obou byl pro hru 
Tišnovských nesporným přínosem. Patnáct 
výher a jedna remíza z dvaceti utkání nako-
nec stačily na druhé místo v tabulce, které 
znamenalo v systému soutěží vytoužený po-
stup o patro výše. Na podzim tak tišnovští 
fanoušci můžou opět přijít na druholigovou 
házenou. „Pokud chceme ve vyšší soutěži ob-
stát, čeká hráče ještě hodně práce. Ve dru-
hé lize už působí větší množství kvalitních 
hráčů a projev týmů tomu odpovídá. Přesto 
bych chtěl, aby jádro týmu tvořili hráči, kte-
ří postup vybojovali,“ vysvětlil trenér Házené 

Tišnov Aleš Kořínek. Ten v minulosti sbíral 
zkušenosti i na lavičce extraligového Zub-
ří nebo u žen interligového Zlína. „V Tišno-
vě jsme samozřejmě byli limitováni počtem 
tréninkových jednotek a časovými možnost-
mi jak mými, tak i hráčů. Přesto se nám po-
dařilo zažitý herní projev částečně změnit 
k lepšímu. Teď už bude jen na hráčích, kolik 

budou házené ochotni odevzdat. Ve většině 
tišnovských hráčů totiž stále vidím potenciál 
výkonnostního růstu,“ dodal Kořínek. V dru-
holigových bojích by Tišnov mohla pozved-
nout i velká posila. Klub intenzivně jedná 
o přestupu místního odchovance Jiřího Ha-
vláta. Někdejší vicemistr republiky a vítěz 
Českého poháru s Lovosicemi by se do svého 
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Tenisový turnaj 
mladšího žactva
Zdeněk Kunický

V neděli 28. června skončily soutě-
že družstev a už 1. července se na Ostrov-
ci konal první turnaj v kategorii mladšího 
žactva a do Tišnova přijelo 31 chlapců a 16 
dívek. Z domácích byli největšími želízky 
v ohni Eliška Kučerová a Jakub Goldman. 
Eliška byla dokonce první nasazená hráč-
ka, ale v semifinále nestačila na Hanáko-
vou z TC Brno 4/6, 1/6. Vítězkou se stala 
Kateřina Machová, která ve finále zvítězila 
nad Hanákovou 7/5, 6/3. Eliška Kučerová 
si spravila chuť v soutěži čtyřher a se svou 
partnerkou Veronikou Halovou z Otrokovic 
zvítězily. V soutěži chlapců si dobře vedl 
Jakub Goldman. V semifinále však byl nad 
jeho síly Roman Onderka z TC Brno, které-
mu Jakub podlehl 6/1, 6/1. Onderka poté 
ve finále porazil 6/1, 6/0 Davida Suchánka 
z BLTC Brno. Ve čtyřhře zvítězil pár Gold-
man, Onderka.

v letošním roce. „B“ družstvo obsadilo ve IV. 
třídě 3. místo. Babytenisté a minitenisté si 

v září zahrají krajské finále, protože oba týmy 
svoje soutěže vyhrály bez jediné porážky.

 Házená 

Dorost „A“. Zleva: Dominik Křipský, Ondřej Čtverák, Dominik Kučera, Filip Křipský, Karin Šafránková, kapi-
tán Zdeněk Kunický, Kamila Prudká a maskot klubu Teniska. Foto: Josef Slaný

Zleva: trenér Kořínek, hráči Švehla, Schneider 
a Gajdoš, foto: archiv Házená Tišnov
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bystrá blecha 2015 
aneb jak bylo
Michal Hajda

V našem kynologickém klubu Tišnov se 
uskutečnil již druhý ročník neoficiálních zá-
vodů v agility. Příprava započala již mnoho 
dní předem. Hodně práce dá sečení trávy 
a dopředu stavíme i naše teepee, protože 
závod byl v letošním roce ve stylu Divokého 
západu. Ale tu nejdůležitější práci odvedla 
organizátorka Erika Pavelková a za to jí pa-
tří náš dík. Bylo možné vidět indiány i bílé 
tváře, ale hlavně plný cvičák závodníků. Ka-
pacita závodu byla totiž naplněna na sto pro-
cent a to se hned tak nevidí. Počasí přálo, 
protože pod mrakem to mají pejsci nejraději. 
Ze čtyřiceti závodníků byla pouze malá část 
z našeho klubu. O to radostnější je, že hlav-
ní cena v podobě nadživotní keramické ble-
chy skončila v rukou našeho Aleše Kohoutka. 
Snad jediné, co mne trochu mrzelo, byla malá 
návštěvnost z řad občanů Tišnova. Příští rok 
se přijďte podívat, co by i vaši pejsci mohli 
umět. Poděkování patří také sponzorům, kte-
ří přispěli nemalým dílem: Akara zoo p. Řez-
níček, Baumarkt Brno pí Fuchsová, Bracco s. 

r. o. pí Bartáková, Husse p. Kadlec, Plaček s. 
r. o. Poděbrady, Jana Fjordanová a Rajče.net. 
Jsme vděčni také městu Tišnov za finanční 
podporu našeho klubu.

Obsáhlejší článek na našich stránkách 
http://kynologietisnov.webnode.cz/.

šerkovický pétanque – červen 2015 – vydařené sobotní odpoledne
za pořadatele Miroslav Randuch

V sobotu 20. 6. 2015 odpoledne proběhl 
na hřišti v Šerkovicích již 17. otevřený tur-
naj dvojic v pétanque pod názvem Šerkovic-
ké koulení.

Turnaje se v příjemném prostředí spor-
tovního areálu v Šerkovicích zúčastnilo 
celkem 34 soutěžících dvojic, 24 párů v kate-
gorii dospělých a 10 párů v kategorii dětí, ze 
Šerkovic, Tišnova, Lomnice, Brna…

Čtyřkolovým turnajem v kategorii dospě-
lých prošly bez jediné porážky pouze první 
dvě dvojice: brněnští Jaroslav Hvížď – La-
dislav Rylich a šerkovičtí Květoš Tesař ml. – 
Tomáš Doušek. V kategorii dětí zůstala bez 

Foto: Pavlína Koudelková

Foto: Miroslav Randuch

 Kynologický klub Tišnov 

 Pétanque 

rodiště měl vrátit z angažmá v německém 
Lokomotivu Pirna. „Z pracovních i osobních 
důvodů jsem už nechtěl další sezónu pod-
stupovat složité dojíždění. Možnost vrátit 
se do Tišnova beru jako dobrou příležitost. 
V týmu vidím potenciál, má schopného tre-
néra. Já sám bych rád mateřský klub dostal 

co nejvýš,“ odkryl svou přestupovou motivaci 
Havlát. O dalších posilách k rozšíření kádru 
klub zatím jedná. „Chceme vytvořit fungují-
cí tým s dobrou tréninkovou morálkou a jas-
ným herním konceptem. Postupem do druhé 
ligy práce zdaleka nekončí. Kromě postupné-
ho zkvalitňování týmu mužů je dlouhodobým 

cílem i obnovení kompletního systému mlá-
deže,“ odkryl klubové plány Kořínek. Jisté je, 
že sezónu kvůli operaci bude muset znovu 
vynechat Jan Gruber. Letní soustředění by 
měl tým absolvovat v srpnu ve Velkém Me-
ziříčí společně s juniorkou extraligového 
Zubří.
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porážky pouze vítězná dvojice Hanka Seno-
hrábková a Roman Dolíhal ze Šerkovic. 

Dešťovou přeháňku v průběhu turnaje 
soutěžící přečkali v budově sportovního are-
álu a pod připraveným pártystanem. 

Konečné celkové výsledky dospělých: 
1. Jaroslav Hvížď – Ladislav Rylich (Brno)
2. Květoš Tesař ml. – Tomáš Doušek 

(Šerkovice)
3. František Mach – Lenka Stará (Tišnov)
4. Radek a Zdeněk Smolíkovi (Šerkovice, 

Lomnice u T.)
5.–6. Buhumila Vyskočilová – Eva Smolíková 

(Lomnice u T.)
5.–6. Pavel Planowski – Dominik 

Tomaszewski (Polsko)
Kategorie dětí – konečné pořadí:
1. Hanka Senohrábková – Roman Dolíhal 

(Šerkovice)
2. Tomáš Kubíček – Vojta Tesař 

(Šerkovice)
3. Josef Pacula – Patrik Štrubl (Brno)
4. Klára Brodecká – Kristýna Zacpalová 

(Šerkovice)
5. Michal Pánek – Zdeněk Smolík ml. 

(Lomnice u T.)
6. Jan a Jakub Smolíkovi (Šerkovice)

Turnaj proběhl v pohodové atmosfé-
ře a je příležitostí k přátelskému setká-
vání příznivců této hry nejen z blízkého 

okolí. Po celý turnaj bylo k dispozici zázemí 
vč. občerstvení.

Medaile se symboly pétanque a drobné 
věcné ceny pro všechny soutěžící věnovala 
obec Šerkovice a další sponzoři akce: Mon-
táže staveb – Květoslav Tesař, MONTENERGO 
Brno, Josef Strnad – výroba bramborových 
lupínků, STYLE SPORT – Renata Zámečníko-
vá, SIKA CZ, manželé Škrobákovi, Ivana a Pa-
vel Novákovi. 

Příznivce této zajímavé hry zveme na dal-
ší turnaj, který proběhne v září 2015.

Více o veškerém pétanquovém dění v Tiš-
nově a Šerkovicích na www.repete-tisnov.
webnode.cz.

Různé 
Po desítkách let slavili v jamném pouť
Radek Babička

Obyvatelé vesničky Jamné, místní čás-
ti města Tišnova vzdálené od něj šest kilo-
metrů, nedávno založili osadní výbor. Jednou 
z jeho prvních aktivit se 28. června stalo slav-
nostní setkání místních obyvatel. Toto datum 
má v historii vesničky velký význam. Na svátek 
sv. Petra a Pavla se totiž v Jamném v dřívějších 
dobách slavila pouť. Podle místních pamětníků 
se však její oslavy konaly naposledy přibližně 
před čtyřiceti lety. Členové osadního výboru se 
tuto už málem zapomenutou tradici rozhod-
li obnovit. V krátké době zorganizovali brigá-
du místních občanů, kteří vymalovali a dali 

do pořádku kapličku i její okolí.
V den pouti pak náves zaplnily stany s lavič-

kami, nechyběl stánek s občerstvením a děti 
se s nadšením vrhly do útrob skákacího hra-
du. Všechny generace si pak pochvalovaly vy-
nikající sladkosti napečené místními ženami. 
Od dvou hodin byla za hojné účasti místních 
i návštěvníků z blízkého okolí sloužena mše 
svatá panem farářem R. D. Ervínem Jansou. 
Poté si účastníci pouti poslechli vyprávění 
o historii Jamného, která sahá až do 12. stole-
tí. Na závěr celého dne vystoupil Tišnovský pě-
vecký sbor a vše zakončila volná zábava.

Obnovenou jamenskou pouť přišel pod-
pořit místostarosta Tišnova, pan Václav 

Šikula. Městu Tišnovu patří poděkování za fi-
nanční podporu poskytnutou na zrealizování 
celé akce.

Pouťové odpoledne se vydařilo natolik, že 
si je někteří protáhli až do pozdních večer-
ních hodin. S průběhem akce byl spokojený 
i jamenský osadní výbor včele s Jiřím Procház-
kou, který zároveň potvrdil, že v obnovené 
tradici hodlají místní pokračovat i v příštích 
letech.

Těšíme se na další akce a přejeme občanům 
Jamného, aby jim jejich elán a úsilí vydržely.

Foto: archiv obce Jamné
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víkend otevřených zahrad v lomnici u Tišnova
Dagmar Fetterová

V letošním roce jsme přihlásili zámecký 
park s oranžerií v Lomnici u Tišnova do ce-
lostátní akce Víkend otevřených zahrad. Svá-
tek otevírání běžně nepřístupných zahrad 
veřejnosti vznikl ve Velké Británii a setkal se 
s velkým ohlasem i u nás, letos se konal již 
VI. ročník. Akci pořádá Průvodce parkem, o. 
s., ve spolupráci se Společností pro zahradní 
a krajinářskou tvorbu, Národním památko-
vým ústavem a Českou komorou architektů. 
Hlavním garantem je Ing. Přemysl Krejčiřík, 
Ph.D., z MZLU zahradnické fakulty v Lednici.

V sobotu dne 13. 6. 2013 jsme s velkým 
očekáváním hleděli k morovému sloupu 
na náměstí, kde jsme měli ve 13.00 hodin sraz. 
I když panovalo nehorázné vedro, sešlo se 42 
lidí! To bylo velice potěšující zjištění. Myslím, 
že „tahákem“ byl doc. Ing. Jan Lacina, CSc., kte-
rý je z Tišnova a je známý svými znalostmi 
a uměním vypravovat. Skupinka se tak zača-
la díky jeho povídání seznamovat s význam-
nými stromy v zámeckém parku, což byl např. 
mohutný ořešák černý, buk lesní červenolistý 
– památný strom pyšnící se 3. místem v celo-
státní anketě Strom roku v roce 2010. Poně-
kud schovaný mezi stromy roste mladý jinan 
dvoulaločný. Návštěvníci viděli další mohutné 
stromy, zejména lípy, zajímavý jasan ztepilý 

jednolistý, na terase rostoucí jasan ztepilý pře-
vislý. U vchodu do další části parku za brankou 
roste smrk stříbrný, bohužel už odumírající. 
Za zámkem na rovné terase je pěkný tis červe-
ný, nahovětvec kanadský a další mohutný oře-
šák černý, u vyhlídky do půvabné krajiny pak 
roste mohutná lípa a památný strom – javor 
horský u tenisového kurtu. Pohled na židov-
ský hřbitov a do okolní líbezné krajiny s výkla-
dem doc. Ing. Laciny byl skvělým doplněním 
předešlých informací o stromech. Cesta zpět 
vedla kolem torza lípy, která byla kdysi pa-
mátným stromem, před léty vyhořela a dnes 
je zcela rozpadlá. Skupinka se vydala příkrou 

pěšinou k obnovenému romantickému altá-
nu. Průhledy do okolní krajiny jsou ale dáv-
no zarostlé. Úzká pěšina nás dovedla k zadní 
brance nynějšího Zahradnictví pod zámkem, 
které v roce 2011 založili manželé Touskovi, 
jimž zahradnictví patří. Zastavili jsme se u sta-
ré kdouloně obecné, z jejíž plodů se dá vyrobit 
výborný kompot, připomněli jsme si letošní 
katastrofální úhyn včelstev a částečné znovu-
obnovení a také možnost zakoupení rostlin 
včetně fíkovníků namnožených ze zdejší pů-
vodní rostliny. V obnovené oranžerii (v roce 
2011 se zde byli někteří Tišnované v rámci 
exkurze pořádané společností za Sebevědomé 

Foto: archiv obce Jamné

Foto: Dagmar Fetterová, Výklad Jana Laciny 
v zámeckém parku u ořešáku černého
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Tišnovsko podívat na její žalostný stav) ná-
sledoval výklad Dagmar Fetterové o histo-
rii obnovy oranžerie. Zapůjčené kresby dětí 
z místní školy a mateřské školky vyzdobily 
dlouhou stěnu oranžerie. V „dětském kout-
ku“ byly k dispozici různé hračky pro malé 
návštěvníky včetně 80 let starého dřevěného 
houpacího koníka, zapůjčeného z Brna. Ještě 
nakouknutí do hrnčírny a zajímavého prosto-
ru autentické pece a první Víkend otevřených 
zahrad v Lomnici byl u konce. Spokojení ná-
vštěvníci se ještě zapsali do návštěvní knihy 

s přáním opakovaného setkání.
Závěrem chci upozornit na potěšující okol-

nost, že na cenu Patrimonium pro futuro 
(Dědictví pro budoucnost), kterou vyhlašu-
je generální ředitelka Národního památkové-
ho ústavu, byla navržena mezi 27 vybranými, 
v roce 2014 obnovenými památkami i oranže-
rie s hrnčírnou v Lomnici u Tišnova! Do konce 
srpna probíhá hlasování na http://www.npu.
cz/patrimonium-pro-futuro/2015/vypis/. 
Oranžerie s hrnčírnou je v seznamu památek 
na 21. pozici pod názvem Záchrana oranžerie 

s hrnčírnou v Lomnici u Tišnova. 
Pokud podpoříte svým hlasem tuto jedi-

nečnou oranžerii a ta se umístí na předním 
místě, bude to pro její „zachraňovatele“, ale 
dnes už i obdivovatele veliká čest! 

Autorka příspěvku Dagmar Fetterová dě-
kuje za zdárný průběh akce zejména panu 
doc. Ing. Janu Lacinovi, CSc., a dále paní An-
drejce Hanielské z městyse Lomnice a také 
za podporu panu starostovi Ing. Milanu 
Vojtovi.

POděkOvání 
21. srpna 2015 oslaví 85. narozeniny
paní ZDEŇKA ŽIVNÁ.

Mnoho zdraví a životní pohody do dalších 
let přeje dcera Zdeňka s manželem Pavlem, 
vnučky Hana a Eva i pravnoučata Jeník 
a Kačenka. Blahopřejí také snacha Jana, 
vnuci Daniel a Martin s manželkou, společně 
s pravnoučaty Martinkou, Honzíkem 
a Evičkou.

Všichni ti děkujeme za lásku a péči, kterou 
nám dáváš, a máme tě moc rádi.

Poděkování učitelům ZŠ Smíškova

Když měl náš syn, žák 1. třídy ZŠ Smíškova, zlomenou nohu, 
dostal na šest týdnů nechodící sádru. Hned nás napadla otázka: „Co 
škola?“ Naše obavy ale okamžitě rozptýlila třídní učitelka paní Rita 
Váchová, která s úsměvem řekla: „Žádný problém, to zvládneme.“ 
A za to, že se to opravdu bez problémů zvládlo, patří veliký dík 
především paní učitelce třídní, dětem, učitelkám v družině a ostatním 
dospělým, kteří chlapci ochotně pomáhali při nutném pohybu po škole 
a všude tam, kde bylo třeba.

Jsme rádi, že náš syn navštěvuje školu, kde jsou učitelé nejen skvělí 
odborníci, ale také dětem rozumí a svým přístupem vytváří klidné 
a přátelské školní prostředí.

Lucie a Martin Valovi

INZERCE
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Život má takový smysl, jaký mu dáme. Seneca

Poslední prázdninový den, 31. srpna 2005, se 
záhy a nečekaně ocitl „u nebeských bran“ cesto-
vatel, turista, horal a tramp Mgr. LEOŠ MALEC. 
Ač mu nebylo souzeno poznat svá vnoučata,
oni o něm vědí z vyprávění i fotek. Opustil jsi nás 
v 54 letech, ale vzpomínky na Tebe nevyblednou. 
Za Tvou vřelou lásku a přátelství Ti vděčí žena 
Hanka a sestra Hana s rodinami. 

Dne 16. června jsme vzpomněli 16. výročí úmrtí 
našeho drahého syna, bratra, táty a dědečka, 
FRANTIŠKA PADALÍKA.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Děkuje rodina Padalíkova a Štorova.

Dne 21. července jsme vzpomněli na druhé 
smutné výročí, kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, bratr, švagr a strýc
pan FRANTIŠEK DVOŘÁK.

S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují manželka Květoslava a celá rodina.

Dne 11. srpna uplynou čtyři roky, co nás
opustila paní JOSEFA HEJMALOVÁ z Heroltic.

Za vzpomínku děkují dcera a vnučky s rodinami.

Dne 23. července by se dožil 85 let
pan BOŘIVOJ KLUSÁK.

Za vzpomínku děkuje manželka a dcery 
s rodinami. 

Vzpomínky na tebe nám zůstaly jen 
a ty se nám vracejí každý den.

Dne 2. srpna 2002 zemřel pan JOSEF KRÉZEK. 
Letos to bude 13 roků.

S úctou a láskou stále vzpomínají manželka 
a dcera Dana s rodinou.

8. srpna uplyne 25 let, co nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan JAROSLAV PROKEŠ.
S úctou a láskou vzpomíná rodina Prokešova.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 14. srpna by se dožil 67 roků
pan PAVEL ŠENKÝŘ z Heroltic.

S láskou a úctou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují manželka a dcery s rodinami.

Dne 10. srpna uplyne 14 let od chvíle, kdy nás navždy opustil
milovaný syn, bratr a strýc pan IVAN HANSKUT.
Za tichou vzpomínku děkuje maminka jménem celé rodiny.

Dne 26. srpna vzpomeneme 17. výročí úmrtí mého manžela pana 
Mgr. BOHUSLAVA JAŠKA. Kdo jste jej znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Manželka Věra s rodinou

 ° Prodám 1+kk družstevní
(za 4 roky vlastnictví) na ulici Dlouhá,
Tišnov. Byt je v novostavbě cihlové, přízemí, 
bezbariérový, částečně zařízený (vestavěné 
skříně, linka, sklokeramický sporák).
Cena: 1 milion korun, tel. 777 182 182.

 ° Pronajmu krásný dvojpokojový byt 
v Tišnově na Humpolce, dům je po rekon-
strukci, k pronájmu ihned, cena 8 500 Kč. 
Tel. 724 568 243.

 ° Hledám podnájem 1 pokoje
v rodinném domě nebo bytě, Tišnov a okolí, 
za 3–4 000/měsíc. Jsem pracující žena,
spěchá. Tel. 739 927 093.

 ° Karel Pavlíček, kamenické práce,
tel. 604 310 243.

 ° Koupím byt 1+1 nebo 1+kk v Tišnově, 
platba v hotovosti. Tel. 704 769 022.

 ° Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Tišnově, 
může být i před rekonstrukcí.
Tel. 777 847 101.

 ° Koupím pozemek
(zahradu, nevyužívaný prostor a podobně) 
či ruinu o rozměrech 10 x 10 m a více.
Pro stavbu vlastního rodinného domku.
V klidném místě v Tišnově či okolí do
asi 7 km. Nabídněte. Zaplatím až 750 t.,
spěchá. Tel. 776 705 365.

 ° Koupím fotogra�ie nebo cokoliv jiného 
o motocyklech vyráběných firmou
H. Pavlíček v Tišnově, telefon 724 292 099.

 ° Pronajmu byt 1+1, částečně zařízený, 
ulice Králova, Tišnov, za 7 500 měsíčně
vč. energie. Tel. 732 885 215.

 ° Přenechám zahradu s chatkou
v zahrádkářské kolonii Besének u Tišnova. 

Cena dohodou. Tel. 776 108 583.

 ° Sběratel z Vysočiny koupí obraz
od Josefa Jambora, popřípadě další
krajináře z Vysočiny. E-mail romansablik@
seznam.cz, tel. 776 043 056.

 ° Žena, vdova 76 let hledá hodného
přítele svého věku, nekuřáka, zdravotně 
způsobilého k občasným schůzkám, který 
má rád přírodu, kulturu apod. Z Tišnova 
a okolí. Setkání napoví! Mobil 732 173 576.

 ° Prodám ŠKODA FELICIA 1,3; 50 kW,
rok výroby 2000. Cena 15 000 Kč.
Více info na tel. 604 868 509.

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE



8/2015 27

inzeRce 



inzeRce  

28 Tišnovské noviny



SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVĚ VYMALOVANÉHO PODCHODU
15. července 2015, nádraží Tišnov
Foto: Miloš Sysel

KONCERT BELGICKÉ SKUPINY BL!NDMAN
24. června 2015, klášter Porta coeli
Foto: Denisa Ondrová
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