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Vážení přispěvovatelé, pokud budete chtít vyjádřit svůj názor na dění v Tišnově a okolí, prosíme, 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 žádáme, abyste veškeré materiály dodávali pouze v elektronické podobě.

Příští uzávěrka bude 14. září 2015 ve 14.00, opět prosíme, abyste své příspěvky odevzdávali včas a ideálně průběžně.
V případě zaslání po uzávěrce nebudou přijaty a otištěny. Děkujeme velmi, redakce TN.

V GALERII JAMBORŮV DŮM SE KONALA VERNISÁŽ VÝSTAVY PAVLA DVOŘÁKA
S NÁZVEM DIVNÝ TYP. UVEDLA JI NOVÁ VEDOUCÍ GALERIE MARTA FIŠEROVÁ.
Foto: Michal Beneš

TIŠNOVŠTÍ SOKOLOVÉ SOUTĚŽILI V HELSINKÁCH NA GYMNAESTRÁDĚ. 
PŘEČTĚTE SI VÍCE V RUBRICE SPORT.
Foto: Kateřina Smetanová
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O modernizaci zš smíškova s michalem komprsem
Roman Skřepek

Mgr. Michal Komprs, nar. 1976. Pochází 
z  Tišnova  z  učitelské  rodiny.  Navštěvoval 
zde základní školu na ulici Riegrova a gym-
názium, v roce 1999 vystudoval Pedagogic-
kou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. 
Po absolvování studia působil osm let jako 
učitel na základní škole v Lomnici. Od roku 
2008  je  ředitelem Základní  školy Smíško-
va. Aktivně sportuje, věnuje se basketbalu 
jako rozhodčí, stará se o rodinu. 

Jak vlastně obyčejně tráví prázdniny ředi-
tel základní školy?
Záleží na tom, jestli se právě rekonstruu-
je budova školy, či nikoliv. Poslední dva roky 
proto prázdniny moc odpočinkové nebyly. 
V loňském roce probíhala rekonstrukce v pl-
ném proudu, přistavovala se jídelna a školní 
kuchyně, takže bylo potřeba tyto práce koor-
dinovat a zvládnout do konce prázdnin, aby 
školní rok mohl začít v řádném termínu. A to 
se podařilo. Letos to bylo ve znamení nároč-
ného stěhování a zabydlení nových prostor vč. 
instalace nábytku a veškerého vybavení.

Nový školní rok zahajujete otevřením nové 
části školy. Na co se mohou děti a pedagogo-
vé těšit?
Děti a pedagogové se mohou těšit na komplet-
ní podlaží s dvanácti novými učebnami, sedm 
učeben je koncipováno jako odborných – dvě 
učebny pro výuku informatiky, jedna environ-
mentální a jedna společenskovědní učebna, 
dále učebna výtvarné výchovy, multimediální 
aula a jazyková učebna. Zprovozněním nových 
prostor však především odpadá každodenní 
stěhování žáků I. stupně z Riegrovy na Smíš-
kovu. Výuka obou stupňů tak může od letošní-
ho září probíhat v jedné budově. 

Jak konkrétně tedy bude vypadat zahájení 
školního roku 2015/2016?
V úterý 1. září 2015 v 8 hodin ráno přivítá ve-
dení školy s představiteli města nové prvňáč-
ky. Od devíti hodin se uskuteční shromáždění 
žáků, zaměstnanců a hostů před budovou ško-
ly, kde bude slavnostně přestřižena páska. Ši-
rokou veřejnost bych rád pozval od 13 do 17 
hodin na den otevřených dveří, v rámci které-
ho si budou moci prohlédnout nejenom nové 
prostory, ale i starou část školy. 

Změny  nastaly  i  v  kuchyni  a  jídelně,  zna-
mená to pro děti nějakou zásadní změnu?
Zvětšením prostor školní jídelny a úpravou 
výdeje stravy došlo k výraznému zrychlení 
odbavení strávníků a tím zkrácení doby če-
kání ve frontě na oběd. V minulosti právě toto 

představovalo významný problém. Dokupova-
la se jedna myčka na nádobí a také nový kotel, 
který nahradil ten dosluhující. Zvětšily se pro-
story varny, což je i mnohem komfortnější pro 
kuchařky, a bylo vybudováno sociální záze-
mí, takže stravovací úsek je zcela samostatný 
a plně oddělený od školy, vybavený samostat-
nou příjezdovou rampou.

Vaše škola je po modernizaci i výrazně pří-
stupnější handicapovaným, než tomu bylo 
dříve.  Jak  Vy  sám  vnímáte  integraci  posti-
žených  do  běžného  prostředí  a  standardní 
výuky?
Od nového školního roku budeme ve škole 
vzdělávat cca 130 žáků se speciálními vzdě-
lávacími potřebami, z nichž 25 bude vzdělá-
váno formou individuální integrace, což nese 
zvýšené nároky na pedagogy. Z toho vyplývá, 
že se integraci v žádném případě nebrání-
me, pokud je smysluplná a dítěti prospěšná. 
Díky modernizaci a rekonstrukci jsme ško-
lou plně bezbariérovou, umožňující vzdělává-
ní žáků i s těžkým tělesným postižením. Nový 
školní rok bude po této stránce prvním tes-
tem, neboť do první třídy nastoupí dítě pou-
žívající invalidní vozík. Jsem přesvědčen, že 
handicapovaným dětem můžeme poskytovat 
maximální péči, a to mj. i z důvodu přítom-
nosti pedagogicko-psychologického centra 
Korálek, které ve škole působí a jehož součás-
tí jsou speciální pedagog a školní psycholog. 
Ve škole budou rovněž působit i čtyři asistenti 
pedagoga.

Na co jste Vy osobně po rekonstrukci nejví-
ce pyšný nebo z čeho máte největší radost?
Naprosto klíčové je sloučení dvou pracovišť 
školy do jednoho. Nevyhovující stav trval 
v podstatě již od roku 1993, kdy byla samo-
statná škola na ulici Riegrova zrušena a slou-
čena formálně společně se ZŠ Smíškova. 
Podstatným krokem je i bezbariérovost školy, 
což nás odlišuje od všech okolních škol. Mám 
radost z pořízení moderní audiovizuální vý-
ukové techniky. Ta přináší učitelům nové mož-
nosti a přiblížení výuky do 21. století. Radost 
mám i z toho, že díky novému kabátu škola 
výrazně omládla. 

Správný  manažer  nemá  být  nikdy  úplně 
spokojený,  a  proto  se  zeptám,  jaké  jsou 
Vaše další školní plány nebo přání?
Když se nám povedlo zmodernizovat horní 
část budovy, bylo by dobré se v následujícím 
období soustředit i na postupnou moderni-
zaci prostor původní budovy, která v násle-
dujícím školním roce oslaví 65. narozeniny. 
V příštím kalendářním roce se chystá úprava 
prostranství před budovou, vč. zlepšení situ-
ace s parkovacími místy, což umožní zejména 

rodičům snadnější přístup ke škole. Máme 
zmodernizovanou školu i sportovní halu 
a k úplné spokojenosti zbývá upravit a zre-
konstruovat areál venkovního hřiště. Sám 
jsem zvědav a těším se na to, jakou sloučená 
škola, s oběma stupni pod jednou střechou, 
bude mít atmosféru. 

Co  v  letošním  roce  připravujete  pro  děti, 
případně pedagogy za zajímavé akce? 
Po této stránce bude následující školní rok 
obdobný jako ty předešlé, akcí, které připra-
vujeme pro děti i jejich rodiče, bude celá řada. 
Za některé jmenujme např. adventní dílničky, 
jazykovou přehlídku, zábavně pojatý den ote-
vřených dveří a další. 

Co byste dětem,  jejich rodičům a kolegům 
popřál do nového školního roku?
Především rodičům budoucích prvňáčků bych 
popřál, aby nikdy svého rozhodnutí umístit 
své dítě na naši školu nelitovali. Dětem pak 
přeji, aby se jim v nových učebnách dobře 
učilo a do školy se vždy těšily. Učitelům, aby 
dokázali maximálně efektivně využít všech 
technických vymožeností, které jim moderni-
zace přinese, včetně zkvalitnění a usnadnění 
jejich i tak náročné práce.

Foto: Roman Skřepek

Foto: Roman Skřepek
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 Městské kulturní středisko informuje 

měks připravuje: koncert skupiny Poutníci, Rybářské slavnosti, kPh
Jan Brdíčko, ředitel MěKS

Na letošní září pro Vás v Městském kultur-
ním středisku chystáme tři akce, jež budou 
postupně gradovat. První z nich je koncert 
legendární bluegrassové skupiny Poutníci, 
která vystoupí v pátek 11. září v 19.30 na Za-
hrádce U Palce (na nádvoří barokního domu 
v ul. Jungmannova 70). Skupina letos slaví 45 
let existence, proto nabídne tišnovskému pu-
bliku ty nejlepší skladby ze své dosavadní 
tvorby.

Druhou kulturní akcí v pořadí jsou Ry-
bářské slavnosti, které se uskuteční 20. září 
u rybníka v Předklášteří. Program slavnos-
tí je určen labužníkům, milovníkům rybích 
i nerybích pochoutek a zároveň milovníkům 
dobré hudby. Vaše chuťové pohárky potěší 

mistři kulinářského umění z Tišnova a blízké-
ho okolí (Občerstvení  u  Hastrmana,  Hosti-
nec  Na  Humpolce,  Laskominy  od  Maryny, 
Edo  Sushi). Výbornou kávu a doubravnické 
pivo nabídne kavárna Muzea města Tišnova. 
Nevšední a pestrý kulturní zážitek Vás ovšem 
čeká i na pódiu, kde vystoupí:

 – tišnovská STARá BANDa, 
 – slavný písničkář a disident Jaroslav Hutka, 
 – bývalý frontman -123 minut a fenomenální 

zpěvák Zdeněk Bína se svým triem 
 – a originální showman a hiphoper Don 
Juan Disco. 
Akce nabídne také pestrý doprovodný pro-

gram pro děti. Ve spolupráci se střediskem 
volného času Inspiro, rodinným centrem Stu-
dánka, Galerií Jamborův dům chystá Muzeum 
města Tišnova pro děti odpoledne plné zábavy 

i poučení. Jedná se o volně přístupnou akci 
(vstupné dobrovolné). Přijďte si vychutnat 
a užít nedělní oběd na Rybářské slavnosti!

Třetí a největší zářijové akci našeho města, 
Svatováclavským hodům, je věnována samo-
statná pozvánka mé kolegyně Aleny Ochrym-
čukové. Závěrem Vám proto pouze nastíním, 
co v MěKS chystáme dále. Nyní již máme ho-
tový program na následující sezónu KPH 
2015/2016, která nabídne milovníkům kla-
sické hudby mimořádně kvalitní interprety. 
Za zmínku stojí: Edita Adlerová (říjen), Scho-
la Gregoriana (prosinec), Igor Ardašev (leden), 
Smetanovo Trio (duben), Micheala Fukačová 
(květen) a další. Koncem září zahájíme před-
prodej abonentek pro následující sezónu, pro-
to sledujte naše internetové stránky a vývěsní 
plochy.

upozornění pro stánkové prodejce na hodech
Vzhledem ke změně koncepce stánkové-

ho prodeje v rámci Svatováclavských hodů 
v Tišnově prosíme všechny zájemce o prodej-
ní místo na náměstí Míru (26. 9. 2015), aby 
se hlásili pouze v případě, že disponují tra-
dičním sortimentem či občerstvením. Elek-
tronika, ložní a spodní prádlo na tento typ 
akce nepatří. Naopak vyzýváme řemeslníky či 
prodejce s možností předvádění výroby své-
ho zboží, aby rozšířili řady vítaných stánkařů 

na této trhové akci. 
Přihlášku je možné podat zasláním e-mailu 

na produkce@kulturatisnov.cz, nikoli telefo-
nicky, a to nejpozději do 18. 9. 2015. Uveďte 
své jméno, adresu, počet metrů stánku (dél-
ka a šířka), sortiment (nejlépe s fotografií) 
a telefonní číslo. Prezence bude probíhat 26. 
září na místě od 6.00. Prodejcům bez řádné-
ho  přihlášení  předem  nebude  umožněno 
na trzích prodávat. 

svatováclavské hody s gradací ve velkém stylu
Alena Ochrymčuková, zástupkyně ředitele

Letošní hody v Tišnově budou jiné, lepší. 
V to alespoň věříme na Městském kulturním 
středisku, když vrcholí přípravy na největší 
open air akci v roce. Od pátku 25. září do ne-
děle 27. září budou mít Tišnováci o zábavu 
postaráno – v tradičním i netradičním progra-
mu si mohou vybrat všechny věkové katego-
rie. V pátek Předhodovým bigbítem počínaje 
a zpíváním pod májou konče, v sobotu pak 
v hlavním dni oslav budou na náměstí probí-
hat trhy (tentokrát s novou tendencí více ctící 
zvyky a řemesla), k vidění a slyšení bude sku-
pina historického šermu Victorius, akční Pí-
sničkové  tetiny  Klotylda  a  Matylda, které 
vtáhnou děti do zpívání a soutěžení, muzikál-
ně nesmírně nadaní Undistortion, kytarista 
Antonín  Jarůšek se svými výraznými autor-
skými písněmi nebo dívčí bubenické uskupe-
ní Spálený  sušenky, jež nám s radostí sobě 
vlastní předvede hudební koktejl inspirovaný 
západní Afrikou. V průběhu dne se na náměs-
tí vytvoří dětské dílničky připravené středis-
kem Inspiro a RC Studánka. Zlatým hřebem 

a velkou radostí nám budou slezští bardi 
Buty. A samozřejmě si stále zakládáme na tra-
dicích – sobotní dopoledne bude patřit stár-
kům, kteří budou jezdit po celém městě a zvát 
tišnovské obyvatelstvo na hody z bryček a že-
břiňáků, následně v odpoledních hodinách 
vystoupí s poctivou dechovkou Kameníkovi 
muzikanti přímo na náměstí a veselí bude 
pokračovat na hodové zábavě v sokolovně. 
Vyhlásíme také vítěze fotografické  soutě-
že  „Lidé,  které potřebujeme“ (stále se mů-
žete hlásit, fotografové!), nebudou chybět ani 
kejklířsko-žonglérské vstupy a nějaké to pře-
kvapení v programu. Jak je už letitým zvykem, 
v neděli nás čeká slavnostní svatováclavská 
mše v kostele a poté atletické dopoledne se 
čtyřbojem  pro  děti  a  skokanským  trojbo-
jem na hřišti u ZŠ nám. 28. října. Velkou novin-
kou, která by se mohla zařadit mezi budoucí 
tradice hodů, bude Sousedské hodové setká-
ní. V neděli bychom rádi vyzvali všechny, kteří 
bydlí v Tišnově, aby tento den pojali jako osla-
vu sousedské vzájemnosti a vyrazili před dům 
pozdravit své sousedy, popovídali si s nimi, 
třeba i přinesli něco dobrého, domácího k pití 

či k jídlu. Jakýmsi centrem této oslavy bude 
pak od pěti hodin náměstí 28. října, kde bude 
možnost posedět a občerstvit se – hudební ná-
stroje jsou vítány! Všechno samozřejmě zcela 
neformálně, jelikož se nám to zdá být prostě 
jen dobrý nápad – udržovat hezké sousedské 
vztahy a najít si prostor na věci, na které přes 
rok nezbývá moc času. 

Budeme se na Vás těšit, ať už kterýkoli den 
z hodových oslav!

Foto: archiv TN

Foto: archiv TN
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zateplení městského kulturního střediska Tišnov
Igor Kotulán, referent OIPP

Dne 8. 7. 2015 byla dokončena stavba 
„Zateplení veřejných budov v majetku měs-
ta Tišnova“ část III – „Zateplení Městského 
kulturního střediska Tišnov“. Provedené prá-
ce zahrnovaly zejména zhotovení kontaktní-
ho zateplovacího systému, výměnu okenních 
prvků a vstupních dveří, zateplení půdy a re-
konstrukci plochých střech. Dodavatelem 
stavby byla společnost LP staving s. r. o. Re-
alizační náklady činí 3 653 724 Kč bez DPH. 
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – 
Fondem soudržnosti a Státním fondem život-
ního prostředí ČR.

co zajímavého nabízíme v Tic?
Eliška Špačková

Turistické informační centrum (TIC) postup-
ně rozšiřuje své služby. Nejen pro turisty prodá-
váme pohlednice a dárkové nebo upomínkové 
předměty města Tišnova. Pro zájemce posky-
tujeme placenou službu používání PC a mnoho 

dalších služeb. Pro veřejnost zajišťujeme bez-
platné wifi připojení.

TIC však není zaměřeno jen na turismus. Jako 
jedno z center Městského kulturního středis-
ka se staráme i o kulturní život nejen v Tišnově. 
Úspěšným krokem se ukázala spolupráce se spo-
lečnostmi TicketArt a TicketStream, díky kterým 

prodáváme vstupenky na různé události po celé 
republice a výjimečně i do zahraničí. Nově také 
spolupracujeme s NdB, již tedy nemusíte pro 
vstupenky do Brna. Kromě těchto portálů se po-
dílíme i na prodeji vstupenek do Kina Svratka.

Děkujeme všem návštěvníkům TIC a doufá-
me, že i nadále bude návštěvnost stoupat.

Městské kulturní středisko Tišnov, Mlýnská 152, 666 01, vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici

pracovník/pracovnice Turistického informačního centra
Náplň práce:

 – poskytování specializovaných odborných informací 
a konzultací

 – administrace kalendáře a akcí MěKS
 – součinnost při organizování kulturních akcí
 – administrace plakátovacích ploch, plakáty ve vývěskách 

a smluvních místech MěKS
 – rezervace termínů kult. akcí, pronájmy prostor, dohody o pro-

nájmu, zápůjčky klíčů
 – předprodej vstupenek na kulturní akce
 – provádění zájemců v Galerii Jamborův dům

Požadujeme:
 – min. střední škola s maturitou 
 – výborné komunikační a organizační schopnosti
 – zájem o kulturu
 – přehled o obchodním styku
 – znalost regionu podmínkou
 – samostatnost, kreativita, komunikativnost, časová flexibilita
 – nadprůměrná uživatelská znalost PC (znalost MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint, i-net, sociální sítě, práce s databázemi 
na velmi dobré úrovni)

 – základní grafické dovednosti výhodou
 – NJ nebo AJ podmínkou
 – ŘP – skup. B výhodou

Nabízíme:
 – platové podmínky dle nařízení vlády č. 564/ 2006 Sb. v plat-

ném znění, 7. platová třída
 – nástup říjen 2015

Náležitosti přihlášky:
 – strukturovaný životopis
 – motivační dopis
 – písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely 

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

Městské kulturní středisko si vyhrazuje právo toto výběrové řízení 
kdykoliv v průběhu zrušit.
Informace o uvedené pozici poskytuje Martina Pavlíčková,
ekonom@kulturatisnov.cz,  549 410 082.
Přihlášky podávejte nejpozději do 15. 9. 2015, poštou na adresu 
MěKS, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov, 
nebo e-mailem na ekonom@kulturatisnov.cz. 

 Odbor investic a projektové podpory 

Foto: archiv odboru
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ubytování lT brumov – podzim
Václav Drhlík, vedoucí OSMKS

Areál Letního tábora Brumov už pomalu 
opouští děti ze 4. turnusu a nastává čas, kdy 
se v areálu můžete ubytovat i Vy se svými ro-
dinami či přáteli. Zarezervujte si proto jeden 
z posledních čtyř volných víkendů (týdnů) 
a využijte možnosti pobytu v přírodě, užij-
te si turistiku po okolí, sběr hub, rodinnou 

rekreaci či firemní oslavu.
Kapacita objektu pro ubytování činí 32 lů-

žek včetně sociálního zařízení. Stravování je 
vlastní, k dispozici je plně vybavená kuchy-
ně (veškeré nádobí, spotřebiče). Parkování je 
možné přímo na místě. Areál lze pronajmout  
na celotýdenní nebo i jen víkendové pobyty.

Ke sportovnímu a kulturnímu programu 
můžete využít především travnaté fotbalové 

hřiště, přírodní ohniště, venkovní zastřeše-
né posezení a společenskou místnost sloužící 
mimo jiné jako jídelna.

Využijte příznivé ceny za pronájem uby-
tování. Bližší informace naleznete na webu 
www.tisnov.cz, na telefonu 549 439 852 nebo 
na e-mailu lenka.klusakova@tisnov.cz.

 Odbor správy majetku a komunálních služeb 

INZERCE

sběr rostlinného oleje – upozornění
Václav Drhlík, vedoucí OSMKS

Od března letošního roku mají občané 
možnost předat k recyklaci použitý rostlinný 
olej. K dispozici je sedm zelených nádob s hor-
ním vhozem o objemu 240 litrů, které jsou 
umístěny na stanovištích pro tříděný odpad 
v ulicích Polní, Dlouhá, Nerudova, Na Hrád-
ku, Hornická, na sídlišti U Humpolky a u poš-
ty 3. Použitý rostlinný olej můžete odevzdat 
i na sběrném dvoře. 

Kromě použitého rostlinného oleje, který 

je třeba postupně shromažďovat do PET lah-
ví se šroubovacím uzávěrem, je možné pře-
dat i použitý živočišný tuk (sádlo), které lze 
odevzdat například také v PET lahvi (za tep-
la) nebo v plastové uzavřené vaničce. V oleji 
či tuku mohou být i zbytky strouhanky, které 
po smažení na pánvi zůstávají.

Nádoby jsou průběžně sváženy, použitý 
rostlinný olej a živočišný tuk odebírá a ná-
sledně předává k recyklaci společnost Ko-
bylka s. r. o. z Brna. Proběhlo již pět svozů 
použitého rostlinného oleje, při kterých jsme 

zaznamenali níže uvedené problémy.
Prosíme především občany, aby předáva-

ný použitý rostlinný olej plnili pouze do PET 
lahví se šroubovacím uzávěrem! V plasto-
vých lahvích na olej se zacvakávacím víčkem 
totiž dochází k otevření víčka při manipulaci 
a k následnému znečištění svozové nádoby. 
Dále upozorňujeme, že do nádob na použitý 
rostlinný olej nepatří olej motorový.

Děkujeme za to, že dobře třídíte.
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informace o elektronické prezentaci města
Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Město Tišnov, stejně jako všechna moder-
ní města, vyvíjí aktivity směrem k občanům 
i prostřednictvím elektronických komunikač-
ních kanálů. Zprávy šířené elektronicky jsou 
oproti novinovým článkům mnohem pruž-
nější, zajišťují operativní přenos důležitých 
informací, ale některé informační technolo-
gie fungují také oběma směry, takže případné 
náměty, stížnosti, pochvaly nebo připomínky 
jsou ihned zaznamenány a je na ně adekvátně 
reagováno. 

Vzhledem k tomu, že jsme v poslední 
době dotazováni na to, které stránky jsou 
vlastně tím „pravým“ informačním por-
tálem města, dovolujeme si Vás seznámit 
s jejich adresami, případně hesly pro vyhle-
dávání, abyste vždy věděli, které informace 
jsou oficiální a které převzaté, nebo dokon-
ce zavádějící. Tímto bychom chtěli zároveň 
poděkovat všem subjektům, které s námi 
sdílí články vydané na našich internetových 
stránkách. Stejně tak děkujeme všem, kte-
ří již oficiální informační portály používa-
jí a pomáhají nám svými podněty s tím, aby 

byl jejich obsah vždy aktuální a pro čtenáře 
zajímavý.

Přehled informačních portálů
Web: www.tisnov.cz
Facebook: www.facebook.com
(název profilu: Město Tišnov – oficiální)
Youtube: www.youtube.com
(název kanálu: Město Tišnov)
Tišnovské noviny: www.tisnov.cz/urad/
dokumenty/tisnovske-noviny
Tišnovská televize: www.tisnov.cz/ttv/
Oficiální e-mail: urad@tisnov.cz

 Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů 

 Výběrové řízení 

Rada města Tišnova ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje KONKURZ

na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace města
mateřská škola, Tišnov, u humpolky 1686

Požadavky:
1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele ško-

ly podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, v platném znění

2) znalost školské problematiky a předpisů
3) organizační a řídící schopnosti

K přihlášce přiložte:

1) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (di-
plom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně dokla-
dy o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení)

2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně 

pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstna-
vatelů atd.)

3) strukturovaný profesní životopis
4) písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran
5) výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
6) originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti 

k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců)
Předpokládaný  nástup  na  pracovní  místo  ředitele/ředitelky:
1. 10. 2015.
Obálku označte slovy: „Konkurz MŠ U Humpolky – neotvírat“.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 11. 9. 2015 na adresu: Měs-
to Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov.

Městské kulturní středisko Tišnov, Mlýnská 152, 666 01, vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pracovního místa

referent Odboru fi nančního (správa poplatků a vymáhání pohledávek)
Popis pozice:

 – zajišťování agendy místních poplatků (evidence poplatníků, výběr 
poplatku, vyměření poplatku a další)

 – vymáhání pohledávek

Požadavky:
 – min. SŠ vzdělání s maturitní zkouškou
 – znalost zákonů v oboru a ve veřejné správě, zejména zákon č. 

565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; 
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů; zá-
kon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 – praxe v oboru vítána, zkouška zvláštní odborné způsobilosti nutná 
do 18 měsíců od nástupu

 – znalost práce s PC podmínkou
 – morální bezúhonnost
 – komunikativnost, samostatnost a schopnost jednat s lidmi
 – nástup dle dohody, nejlépe od 1. 11. 2015

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

Písemné přihlášky s požadovanými přílohami předejte na podatel-
nu MěÚ Tišnov nebo zašlete v  termínu do 11. 9. 2015 – do 12.00 
hod. na adresu město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, a  to 
v zalepené obálce s textem:
„Výběrové řízení – referent Odboru finančního – NEOTEVÍRAT“

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

 – K přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, pro-
hlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdě-
lání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely 
tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů.

 – Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál 
výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší tři měsíce a originál do-
kladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 – Přihlášku zašlete se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez 
nich není úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchaze-
čů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
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zahrádka u Palce
Romana Němcová

Dovolte mi, abych za iniciativu Zachraňme 
Zahrádku U Palce navázala na sérii článků, kte-
ré se v předchozích číslech Tišnovských novin 
vyslovovaly k tématu odkoupení domu č. p. 70, 
zvaného Perštýn, do vlastnictví města a za-
chování tohoto přirozeně vzniklého kulturní-
ho a společenského centra s nezaměnitelným 
„geniem loci“ pro veřejnost. Na jednu stranu 
nás velice potěšil příspěvek pana starosty Do-
spíšila v minulém čísle, kterým dává veřejně 
najevo svoje sympatie k Perštýnu a přilehlé za-
hrádce a ubezpečuje, že se věcí bude dále za-
bývat s cílem „zachování historické hodnoty 
domu a dvora a také k zachování kulturní tradi-
ce v tomto místě“. Velice si vážíme i jeho podě-
kování iniciativě za odvedenou práci. Mrzí nás 
však striktní odmítnutí našich variant řešení, 
které byly označeny za nedostatečné a nepře-
svědčivé, ačkoliv tyto varianty byly průběžně 
konzultovány a upravovány zcela v souladu 
s přáním vedení města. 

Naše iniciativa Zachraňme Zahrádku U Pal-
ce vznikla především s cílem vyvolat diskuzi 
a to se nám zcela jistě podařilo. Když nás vede-
ní města požádalo, abychom pro další jedná-
ní připravili možnosti směny Perštýna za jiný 
majetek města, rádi jsme tomuto požadavku 
vyšli vstříc. Možné varianty jsme ve svém vol-
ném čase připravili a představili na třístran-
né schůzce (majitele, zástupců vedení města 
a zástupců iniciativy). Z této schůzky vzešla 
pro všechny nejlépe akceptovatelná varianta 
směny za stavební pozemek za Albertem s do-
platkem ve výši 6 milionů Kč. Dále je už pou-
ze na straně města a majitele, aby tuto směnu 
proměnili ve skutečnost, nebo spolu nalezli ji-
nou variantu řešení. Iniciativa Zachraňme Za-
hrádku U Palce už v tomto směru nemá žádnou 
možnost do vyjednávání zasahovat a bude stej-
ně netrpělivě, jako ostatní příznivci Zahrádky 
U Palce, očekávat výsledek jednání dotčených 
stran.

Všichni si dobře uvědomujeme, že nejen 
otázka financování převodu objektu do vlast-
nictví města je důležitým faktorem pro bu-
doucnost domu a jeho převod pod městská 
křídla. Je potřeba vymyslet, jak dům co nej-
lépe využít, k jakým účelům by mohly sloužit 

prostory sousedící s žijící hospodou. I v tom-
to směru vedení města oslovilo naši iniciati-
vu, aby se pokusila přijít s nějakým nápadem. 
Obě strany se přitom shodly, že skloubení by-
dlení s kulturním a společenským životem by 
nedělalo dobrotu. Po průběžných konzultacích 
s vedením města jsme tedy sestavili několik 
možných variant řešení a tyto byly následně za-
slány městským zastupitelům. My bychom Vás 
rádi seznámili s variantou, která nebyla zcela 
přijata, ale z našeho pohledu byla nejvhodnější. 
Tato varianta by v prvé řadě pomohla vyřešit 
prostorové problémy příspěvkových organiza-
cí působících na území města. Základní umě-
lecká škola v Tišnově a přidružené občanské 
sdružení Tigal se těší velkému zájmu ze strany 
dětí i dospělých o umělecké vzdělání, ale potý-
kají se s nedostatečnou prostorovou kapacitou. 
V prostorách Perštýna by tak nalezlo zázemí 
několik školních kapel s možností vybudová-
ní menšího nahrávacího studia a střižny pro 
prezentaci nacvičeného repertoáru všech žáků 
školy. Do nových prostor by se přestěhova-
la z budovy MěKS také učebna hudební nau-
ky a malý sál pro výuku dramatického oboru. 
Uvolněné prostory v MěKS by posloužily pře-
stěhování Tišnovské televize z prostor Inspira 
pod střechu své mateřské instituce a Inspiru by 
se tak otevřely další možnosti rozšíření svých 
aktivit, po kterém tak dlouho volá. Jako nej-
vhodnější využití prostor v přízemí iniciativa 
spatřuje ve vybudování moderního turistické-
ho informačního centra (TIC). Dosavadní pro-
story TIC v Jamborově domě jsou malé a zcela 
mimo turistické trasy, a pokud má Tišnov pat-
řit mezi města s turistickým zázemím, což při 
vstupu města do turistické destinace Koru-
na Vysočiny zástupci iniciativy předpokládají, 
je třeba TIC přestěhovat a rozšířit. Při velkém 
boomu cyklistické turistiky posledních let pro-
story Perštýna skýtají výbornou možnost např. 
pro vybudování úschovny, opravny či půjčovny 
kol a prostory velkého průjezdu si přímo říkají 
o umístění panelů s prezentací turisticky zají-
mavých míst v Tišnově i okolí. Své místo by zde 
mohl najít Senior Point a „Obci přátelské rodi-
ně“ by slušelo také zřízení Family Pointu. Pro 
návštěvníky města pak může Perštýn nabíd-
nout rovněž prostory ve druhém patře, které 
by mohly sloužit jako ubytování hostelového 

typu, což by pro město znamenalo určitý vý-
nos nebo úsporu při ubytování návštěv města 
či aktérů kulturních akcí. Bohužel vedení města 
náš nápad vybudování moderního TIC v Perš-
týně nepodpořilo. Pro zájemce je však námi 
zpracovaný dokument dostupný v plném zně-
ní na stránkách www.zachranmezahradku.cz/
clanky/projekt-vyuziti. Naše iniciativa samo-
zřejmě netrvá na nutnosti využití objektu dle 
jimi předložených variant. Svými nápady se 
však snaží přinést inspiraci a přesvědčit měs-
to o tom, že převod majetku do jeho vlastnictví 
má svůj smysl.

O oblibě Perštýna s jeho zahrádkou nemůže 
být sporu, vždyť jen pod petici za jeho zacho-
vání pro veřejnost se podepsalo téměř 1 000 
občanů Tišnova i těch, kteří sice v Tišnově ne-
bydlí, ale mají ho rádi a vracejí se sem. Jsme 
opravdu velice rádi, že Tišnovákům není lho-
stejné, co se děje v jejich městě, a dokáží se 
semknout v „boji“ za společnou věc. Kromě pe-
tice město obdrželo také otevřený dopis, inici-
ovaný panem Syslem, s podpisy významných 
tišnovských osobností a s jasnou výzvou, aby 
se město postavilo k převodu domu do svého 
vlastnictví čelem. Měli jsme velké štěstí, že pan 
Navrátil, jako tišnovský patriot, na základě ve-
řejného názoru vyjádřil přání ponechat domu 
jeho současné využití a nabídl dům k prodeji 
městu. Nyní je už pouze na zvážení městského 
zastupitelstva, nakolik je dům s komunitním ži-
votem pro město důležitý a nakolik vyslyší přá-
ní svých voličů.

Reakce starosty města na diskuzi o zahrádce u Palce 
Jiří Dospíšil, starosta města

V souvislosti s domem Na Perštýně a při-
lehlou zahrádkou toho bylo v poslední době 
na stránkách Tišnovských novin napsáno 
možná až zbytečně mnoho, proto se omezím 

v reakci na výše uvedený článek na stručné 
sdělení. 

Ještě jednou děkuji občanské iniciativě 
za vyvolání zájmu o osud domu Na Perštýně 
a jeho neustálé oživování, při kterém odved-
la opravdu velký kus práce. V současné době 

vedeme intenzivní jednání s panem Navráti-
lem, který na konci června vyjádřil přání na-
dále jednat pouze s vedením města. S ohledem 
na probíhající jednání však nebudeme v tuto 
chvíli situaci dále komentovat a vyjádříme se 
podrobně až po skončení těchto jednání. 
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s končícími prázdninami začíná nový školní rok
Radmila Zhořová, ředitelka školy

„Osmadvacítka“ končí o dva dny dříve. Děti 
budou mít delší prázdniny. Tyto věty byly kon-
cem června slyšet po Tišnově často. Ano, ško-
la se dočkala a od prvních dnů prázdnin začala 
dlouho připravovaná generální rekonstrukce 
toalet u tříd prvního stupně. Dětem přibyly dva 
dny volna, ale zaměstnanci odešli na dovole-
nou až v prvních červencových dnech. Rekon-
strukce se ukázala velice náročná, v současné 
době již snad spěje do zdárného konce. Školní 
rok 2014/15 ale končí teprve s odcházejícími 
prázdninami. V červnu naši školu opustilo 74 
žáků devátých tříd, se kterými jsme se rozlou-
čili na již tradičním slavnostním setkání na Za-
hrádce U Palce. Na jejich místa do školních 
lavic za pár dnů zasedne 95 nových prvňáčků, 
na které se již paní učitelky a budoucí spolužá-
ci velmi těší.

Dělá mi velkou radost, že naše škola i díky 
realizaci projektu „Začít spolu“ není mís-
tem pouze pro výchovu a vzdělávání, ale stá-
le častěji se stává i komunitním centrem. 
Začít spolu (v mezinárodním označení Step 
by Step) je otevřený metodický model vychá-
zející z pedagogického přístupu orientované-
ho na dítě. Zdůrazňuje individuální přístup 
k dítěti, partnerství rodiny a školy, kreativitu, 
spolupráci, rozvoj komunikace a schopnos-
ti řešit problémy. Program představuje velmi 

otevřený didaktický systém. Využívá projek-
tového učení, integrované tematické výuky 
a podnětného prostředí ve třídě. Učebny jsou 
netradičně členěny do tzv. center aktivit, která 
jsou vybavena knihami, učebnicemi a pomůc-
kami vhodnými k výuce určitého předmětu. 
Poskytují tak dostatek možností pro individu-
ální i skupinovou práci. Učební proces je odliš-
ný pouze svým průběhem. Obsah učiva zůstává 
stejný jako v ostatních běžných třídách. V naší 
škole se jeho prvky realizují od roku 2012.

I v ostatních třídách se ale děti neučí jen 
v lavici s tabulí před sebou, ale velmi často 
také vyjíždějí na exkurze a poznávací zájez-
dy. Účastní se besed a vzdělávacích programů, 
používají mnohé moderní informační tech-
nologie. Běžnou součástí výuky jsou dnes in-
teraktivní tabule, dataprojektory, počítače 
a tablety.

Protože se u nás již stalo tradicí pořádání 
výukových a poznávacích zájezdů do Anglie, 
tak se i v letošním školním roce vypravilo čty-
řicet žáků do Londýna. Všichni se vrátili nad-
šení, protože si ověřili, že znalosti z hodin 
angličtiny se jim podařilo uplatnit přímo v te-
rénu, a všichni se ke svému úžasu byli schopni 
v cizí zemi domluvit. Tyto svoje znalosti mno-
zí získali i zapojením se do cambridgeských 
zkoušek YLE a KET/PET. Celkem bylo na pří-
pravu přihlášeno 113 žáků a v únoru děti 
z 9. tříd absolvovali řádnou zkoušku FLYERS. 

Nejlépe byla v průměru vyhodnocena část 
speaking, kde žáci měli největší počet erbů, 
na dalším místě bylo reading a writing a nej-
méně erbů získali žáci v části listening. V břez-
nu se potom Hedvika Ruszová, Tomáš Oharek 
a Zdeněk Dobeš zúčastnili zkoušky KET, což je 
první cambridgeská zkouška, kterou mohou 
skládat i dospělí. Těchto zkoušek se později 
zúčastnilo i 23 dětí 5. ročníků (úroveň starters 
a movers), 23 dětí ze 6. tříd (úroveň movers, 
21 dětí ze 7. ročníku (úroveň movers a flyers) 
a 19 dětí (úroveň flyers). Celkově byly všech-
ny děti úspěšné. Pokud bude zájem ze strany 
žáků i rodičů, budeme v přípravě jazykových 
dovedností i nadále pokračovat. 

Druhým pololetím právě končícího školní-
ho roku se vinula nit vzpomínek na ukončení 
2. světové války. Škola se na oslavách 70. vý-
ročí této celosvětové události podílela mno-
ha aktivitami. Troufám si však říct, že nejvíce 
naše žáky oslovily besedy s tzv. skrývaným dí-
tětem, tišnovským pamětníkem Ing. Milanem 
Fryčkou a paní Erikou Bezdíčkovou z Brna. 
Velmi dobře byla všemi hodnocena i exkur-
ze do dělostřelecké tvrze Bouda na Suchém 
vrchu a Vojenského muzea v Králíkách. Sou-
částí oslav byla i velkolepá celoměstská vý-
stava dětských prací, do jejichž tvorby se žáci 
zapojili s elánem, nadšením a velkou měrou 
kreativity, bez rozdílu věku. Na výstavě tak ob-
čané města Tišnova mohli spatřit jak mnoho 

 ZŠ nám. 28. října 

Reakce na článek martina sebery o mš u humpolky
Barbora Kněžínková

V srpnovém vydání Tišnovských novin vyšel 
článek pana radního Martina Sebery, který 
informoval veřejnost o dění v MŠ U Humpol-
ky. Z mého pohledu rodiče tento článek po-
někud jednostranně informoval o situaci, 
která nakonec vyvrcholila odstoupením paní 
Musilové z místa ředitelky. Ráda bych proto 
doplnila některé podstatné skutečnosti, kte-
ré vedly k nespokojenosti rodičů a pedagogic-
kých pracovníků MŠ.
Petice rodičů vznikla v červnu 2014 hned z ně-
kolika důvodů. Rodiče po paní ředitelce po-
žadovali to, co je v jiných mateřských školách 
v Tišnově běžné a na co byli zvyklí i z naší MŠ: 
odpolední zájmové kroužky, edukativně sti-
mulační skupinky pro předškolní děti, školu 
v přírodě a více společných akcí dětí a rodičů 
(přespání předškoláků ve školce, opékání špe-
káčků na zahradě a podobně). Trápilo nás také 
malé využití nově vybudované zahrady. Ta byla 

prohlášena za nebezpečnou, nejzajímavější 
herní prvek byl po celé dva roky omotán čer-
venobílou páskou a děti na něj měly zakázán 
vstup. Na zahradě si téměř nehrály, většinu 
pobytu venku trávily na procházkách městem. 
Toto vše se rodiče snažili s paní ředitelkou nej-
dříve vykomunikovat, naráželi zde ale opako-
vaně na její neochotu a dlouhé vysvětlování, 
proč to nejde. Všichni jsme chápali, že existu-
jí určitá zákonem daná pravidla, která se musí 
dodržovat, ostatní školky je ale také dodržují 
a přitom vše výše zmíněné funguje.
Nespokojené byly i všechny pedagogické pra-
covnice MŠ U Humpolky, které se rozhodly 
vystoupit proti vedení paní ředitelky a požado-
valy její odstoupení. Jejich situace v dlouhodo-
bém otevřeném konfliktu se svou nadřízenou 
nebyla vůbec jednoduchá, přesto se všechny 
velmi snažily o bezproblémový chod školky, 
a to i v době téměř půlroční dočasné pracovní 
neschopnosti paní ředitelky Musilové.
Chtěla bych zde zmínit i určitou „bezzubost“ 

celého systému, kdy zřizovatel (město) v pod-
statě nemůže odvolat ředitele jím zřizovaného 
subjektu (mateřské školy) bez závažného po-
rušení povinností. Z článku pana radního Mar-
tina Sebery je zřejmé, že paní Musilová žádnou 
svou zákonem danou povinnost neporušila, 
přesto s ní pedagogičtí pracovníci ani většina 
rodičů nebyli spokojeni. Jedinou možnou šancí 
na nového ředitele tak bylo přesvědčit paní ře-
ditelku Musilovou, aby odstoupila sama.
Ač se tak z článku pana radního Martina Sebe-
ry může zdát, že paní ředitelka Musilová dě-
lala vše, co měla, a přesto musela odejít, není 
to tak úplně pravda. Ředitel mateřské školy by 
měl dělat daleko více než vést účetnictví, zajis-
tit dodržování hygienických předpisů a strikt-
ně dodržovat předpisy právní. Tyto předpisy 
totiž vůbec neřeší (a ani nemohou řešit), jestli 
se školka vyvíjí v moderní vzdělávací zařízení, 
kde funguje spolupráce a komunikace mezi ro-
diči, učiteli a ředitelem.
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výkresů s válečnou tematikou, tak i plastické 
modely tanků, lodí, letadel a zbraní, makety 
pozemních a leteckých bitev. Všem výtvorům 
vévodilo osm postav v životní velikosti – vojá-
ci různých národů, zdravotní sestra, a dokonce 
i pes! Část prací byla literární a po jejich pře-
čtení snad každého z nás dospělých muselo 
potěšit, že i dnešní děti, které znají útrapy vál-
ky jen z filmů, knih a besed, se v nich s velkým 
citem a hlubokým prožitkem k událostem II. 
světové války vyjádřily. Všechny práce budou 
již během září umístěny v prostorách školy, 
kde je mohou zhlédnout i ti, kteří tuto ojedině-
lou výstavu v prostorách tišnovské radnice ne-
mohli navštívit.

Závěr školního roku jako každoročně probě-
hl v atriu školy za krásného počasí slibujícího 
nádherné prázdniny. Zde byli vyhlášeni nejlepší 
sportovci, mozky školy a také udělen titul Pri-
ma třída. Ocenění nejlepší sportovci: 1. Gabriela 
Humpolíková, 2. Klára Dvořáčková, 3. Dominika 

Kompanová, 1. Viktor Ondráček, 2. Lukáš Kris-
tek, 3. Vojta Dušek. Sportovní třídou roku byla 
vyhlášena 9. A. Mozkem školy se letos stali Lu-
káš Kristek a Lenka Dvořáková. Nedílnou sou-
částí života naší školy je celoroční snažení 
všech tříd o získání titulu Prima třída. Účastní 
se všechny třídy 1. i 2. stupně a během školní-
ho roku mohou získat body za různé aktivity. 
V letošním roce mezi ně patřily: 4x sběr papí-
ru, úklid šaten, sběr hliníku, Den společenské-
ho chování, Bílý den, Den Země a úklid v okolí 
školy. Nejvyššího počtu bodů dosáhly třídy 1. 
A a 6. A. Pro zajímavost – papíru jsme nasbí-
rali celkem 78 237 kg. Žáci 5. D se opět zapoji-
li do akce Celé Česko čte dětem. Pozoruhodný 
výkon předvedla Dorotka Pokorná, která za rok 
přečetla 97 knih, což je 17 156 stran textu. 

V prvních prázdninových dnech jsem obdr-
žela velmi pozitivní zprávu z Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy. Naše škola splnila 
veškeré požadavky a získala dotaci v celkové 

výši 865 060 Kč v rámci výzvy č. 56 – OPVK 
Zvyšování kvality ve vzdělávání s klíčovými 
aktivitami Čtenářské dílny jako prostředek 
ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramot-
nosti, Stínování (shadowing) pro pedagogy 
cizích jazyků, matematiky, přírodovědných 
a technických oborů v zahraničí a Zahraniční 
jazykověvzdělávací pobyt pro žáky. Myslím, že 
z těchto zpráv je zřejmé, že ani v novém škol-
ním roce nebude učení jednotvárné a nudné 
a že se do školy již všichni těší stejně tak jako 
já.

Děkuji všem, kteří pomáhají při zajišťová-
ní každodenního provozu školy. Zvláště pak 
vedení městského úřadu, Klubu přátel školy, 
Radě školy a sponzorům – často z řad rodičů, 
kteří nemalou měrou přispívají ke zlepšení 
technického vybavení školy. 

Přeji Vám všem krásné poslední letní dny 
a dětem šťastné vykročení do nového školní-
ho roku.

sbírka pro zvířátka v nouzi
Jana Křížová

Sbírku pro opuštěná zvířátka organizujeme 
již čtvrtým rokem. Vloni měla velký úspěch. 
Sešla se řada dárků v podobě granulí, kon-
zerv, pamlsků, dek, hraček a jiných potřebných 
věcí, které alespoň na krátkou dobu útulkům 
pomohly. Díky akci si lidé připomenou exis-
tenci útulků a domácích depozit. Jakékoli ta-
kové zařízení mohou přijet navštívit – buď si 
vybrat pejska či kočičku, nebo mohou pomoci 
s venčením či se přijet jen pomazlit. Zvířátka 
se v útulcích nejčastěji ocitají jako nevhod-
né dárky, po smrti pána nebo se omrzí. Lidé 
se zbavují domácích mazlíčků různými způ-
soby – velmi rozšířené je uvazování pejsků 
v lese za každého počasí, vyhazování štěňat 

a koťat do kontejnerů nebo na smetiště či jen 
tak z auta.

Sbírka začíná 1. září 2015 a vyvrcholí 
ke Dni zvířat 4. října. Následující den budou 
věci předávány organizátorce Charitativní ces-
ty po útulcích Lence Herufkové (Facebook: 5. 
charitativní cesta po útulcích a depozitech). 
Lenka vše v rámci své dovolené (letos svateb-
ní cesty) rozveze do útulků, které fungují díky 
práci dobrovolníků a jsou bez příjmů od měst. 
Pro žáky se uskuteční beseda na téma domácí 
mazlíčci. Určitě bude dětem opět předvedena 
Lenčina hluchá fenečka, která je ukázkou toho, 
že i pejsek s handicapem se všemu naučí a po-
slouchá na slovo, vše záleží pouze na člověku.
Psům, kočkám a koním pomohou:

 – granule a konzervy pro psy a kočky, 

piškoty, pamlsky, těstoviny
 – kočičí WC a stelivo do WC, hračky, oblečky 

pro pejsky
 – pelíšky, obojky, vodítka, klece, misky
 – odčervovadla, prostředky proti blechám 

a klíšťatům, šampony
 – co se doma již nehodí: polštáře, peřiny (ne 

prachové), povlečení, závěsy, deky, přehozy, 
ručníky

 – úklidové a dezinfekční prostředky, prací 
prášek
Sběrné místo: vestibul ZŠ 28. října, Tišnov

Tímto chci poděkovat všem hodným lidem, 
kterým není osud útulkáčků lhostejný. Dou-
fám, že se akce opět vydaří a že bude do aut 
na rozvoz co nakládat. 

zš 28. října Tišnov vyhlašuje pro děti i širokou veřejnost u příležitosti 
renovace výstavy květnice fotosoutěž 
Téma: Květnice hora, Besének voda...
Kategorie: černobílá, barevná fotografie

Podmínky soutěže: 
1. Přijímají a hodnotí se: minimálně jeden, 

maximálně čtyři snímky, které svým poje-
tím splňují zadané téma.

2. Je zakázáno provádět fotomontáže, do-
kreslování, kolorování, není dovoleno fo-
tografiím přidávat ohraničení v podobě 
rámečku.

3. Podáním fotografií do soutěže potvrzuje 
účastník své autorství a respektování pod-
mínek soutěže.

4. Podáním fotografií dává účastník ZŠ sou-
hlas k bezplatnému zveřejnění fotografií 

v komunikačních médiích, na internetu, 
výstavách bez časového a místního omeze-
ní včetně případných úprav, které nesníží 
jejich hodnotu.

5. Přihlášením do soutěže autor fotografií 
dává souhlas se zveřejněním svého jména 
ve sdělovacích prostředcích.

6. Ostatní práva a povinnosti, které v těchto 
podmínkách nejsou upraveny, se řídí ob-
čanským zákoníkem (§ 2, autorská práva).

7. Snímky zasílejte v elektronické podo-
bě na adresu zhorova@tisnov-zs28.cz, 
do předmětu zprávy uveďte FOTOSOUTĚŽ. 
V textu zprávy dále sdělte jméno a příjme-
ní autora, jeho věk a kontaktní údaje (poš-
tovní adresa, popř. telefonní číslo).

8. Parametry fotografie: minimální rozlišení 
5 Mpix, 300 dpi, formát souboru JPG. U ka-
ždé fotografie uveďte název.

9. Snímky je třeba zaslat nejpozději do 30. 9. 
2015.

Hodnocení:
10. Soutěžní snímky budou vystaveny v pro-

storách školy. Bude určeno 1.–3. místo 
v obou kategoriích.

11. Hodnotit mohou občané a žáci anonym-
ním hlasováním v termínu 12. 10. – 23. 10. 
2015 v místě výstavy.

12. Vyhlášení výsledků a ocenění výherců pro-
běhnou v rámci otevření výstavy Květnice 
v měsíci listopadu.
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 ZŠ Smíškova 
Poděkování městu Tišnov
Věra Dvořáčková, zástupkyně ředitele

Jak už víte z minulého čísla Tišnovských 
novin, žáci ZŠ Smíškova se již podruhé zú-
častnili projektu Z místa, ve kterém žijeme. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali zástup-
cům města za finanční podporu, které se nám 
dostalo. Díky ní se celá projektová skupina 

mohla zúčastnit závěrečného setkání týmů 
v Praze.

O tom, že i žáci základní školy dokážou 
odvést velmi kvalitní práci, se mohli někte-
ří zástupci města sami přesvědčit na škol-
ní projekci dokumentu o Porta coeli, kam 
se k naší velké radosti dostavili v čele s pa-
nem starostou Jiřím Dospíšilem. Na podzim 

bychom chtěli uskutečnit i projekci pro ve-
řejnost, na níž rádi uvítáme zájemce o regio-
nální historii. O našem záměru budeme včas 
informovat.

Ještě jednou děkujeme městu, že podpo-
ruje mladé lidi v zajímavé činnosti, a dou-
fáme, že naše spolupráce bude pokračovat 
i v budoucnu. 

 Gymnázium 
studenti tišnovského gymnázia navštívili moldavu nad bodvou
Hana Švábenská

Studenti gymnázia v Tišnově se v prvním 
prázdninovém týdnu účastnili projektu Art 
Without Borders – Umění bez hranic, který or-
ganizovalo gymnázium z Moldavy nad Bodvou, 
partnerského města Tišnova. 

Projekt byl financován z větší části vise-
grádskou čtyřkou, na dopravu studentům při-
spělo město Tišnov a jejich rodiče.

Výsledkem projektu bude kalendář výtvar-
ných prací studentů. Z každé školy jich bylo 
dvanáct, jako je měsíců v roce. Byli rozděleni 

do skupin po čtyřech, po jednom ze zúčastně-
ných zemí České republiky, Polska, Maďarska 
a Slovenské republiky. Každá čtveřice si vy-
brala jednu z nabízených technik, například 
malbu, batiku, koláž, sochařství nebo kres-
bu tužkou, a zvolila si nosná témata pro svo-
je výtvory, stejná pro danou skupinu. Inspiraci 
hledali studenti na svých výletech po okolí – 
Košice, Jasov, Medzev, Záděl, ale i v samotné 
Moldavě nad Bodvou, která byla ústředním 
motivem jejich tvorby. Společným jazykem 
byla pro všechny studenty angličtina. Při prá-
ci je vedla nezapomenutelná učitelka výtvarné 

výchovy Františka Ferry a mistr Štefan Bie-
lik. Veškeré zázemí připravila ředitelka mol-
davského gymnázia RNDr. Zuzana Borovská. 
Všichni účastníci i organizátoři projektu si 
za svoji práci zaslouží velkou pochvalu. Stu-
denti pracovali s nadšením, získali nové zážit-
ky, navázali nová přátelství.

Výstupem projektu bude kalendář slože-
ný z prací studentů, výstava v Košicích v době 
tradičního Košického maratonu, ale zůstává 
i spousta krásných nezapomenutelných zážit-
ků ze společné práce i výletů.

INZERCE
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OsTaTní zařízení 

Monika Krištofová, 
koordinátorka

Rc studánka informuje
• V září začínají kroužky v pondělí 7. 9. 2015.
• Od září bude herna otevřená od pondělí 7. 9. 

2015, a to dopoledne od 9.15 do 12.00 a od-
poledne od 15.00 do 18.00.

• Přijďte k nám. Těšíme se na Vás.

RC Studánka Vás srdečně zve na:

oslavu studánkových narozenin 

Kdy: v pátek 4. 9. 2015 od 15.30 
Kde:  RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Na  co  se můžete  těšit? Na pohádku O zlaté 
rybce (divadlo Netratrdlo od 16.00), balónko-
vá zvířátka, tvořivou dílnu pro děti, malová-
ní na obličej, narozeninový dort, skákací hrad 
a hudební vystoupení (od 17.45). Opět předá-
me Řád dětského úsměvu.

Uvedená aktivita je sou-
částí projektu „Kulturní 
akce pro rodiny s dětmi“. Je 
realizována za finanční podpory 
města Tišnova. 

Řád dětského úsměvu je ocenění společ-
nostem či organizacím, které jsou přátelské 
rodinám s dětmi. Každý subjekt je hodnocen 
podle specifických možností, které ve své ob-
lasti může nabídnout. Platí tato základní kri-
téria: bezbariérový přístup, vstřícnost rodině, 
čisté, zdravé a nekuřácké prostředí, ohledupl-
nost k životnímu prostředí, vstřícnost zaměst-
navatelů k zaměstnancům s malými dětmi. 
Víte o někom, koho v tomto směru ocenit? For-
mulář „Návrh na ocenění“ a více informací na-
leznete na našich webových stránkách www.
studanka-tisnov.cz. Děkujeme.

přednášku co potřebujete vědět 
o státní sociální podpoře

Chystáte se na mateřskou? Končí Vám 
rodičovský příspěvek a nevracíte se hned 

do práce? Nebo jste se ocitli v tíživé životní si-
tuaci? Paní Jitka Malá, referentka agendy stát-
ní sociální podpory a nepojistných sociálních 
dávek 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!
Na přednášce se zaměříme zejména na:

 – rodičovský příspěvek
 – přídavky na dítě
 – příspěvek na bydlení
 – porodné
 – podporu v nezaměstnanosti 
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.

aktivitu Předškoláček 
(edukativně stimulační skupinky 
pro děti a jejich rodiče)
Kdy: ve školním roce 2015/2016, začíná-
me 23. 9. 2015, každou středu v 15.00 nebo 
v 16.00 
Kde: ZŠ 28. října v Tišnově
Lektorka: psycholožka Hana Pelčáková Kubecová
Kontakt: h.kubecova@seznam.cz, popř. tel. 
číslo 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, soustře-
dění, sociálního zrání, ovládání emočních 
a volních procesů. Aktivity se účastní rodič 
společně s dítětem. Otec nebo matka získává 
inspiraci a dovednosti, jak s dítětem pracovat 
v domácím prostředí, dále zkušenosti z před-
školní přípravy, z kontaktu s ostatními rodiči 
a ze spolupráce s psychologem. Také vidí své-
ho potomka pracovat a komunikovat ve sku-
pině svých vrstevníků. Dítě si v doprovodu 
rodiče zvyká na školní prostředí a seznamuje 
se s těmi, s nimiž půjde do první třídy. 

Uvedená aktivita zahrnuje možnost vyu-
žít individuálních psychologických konzultací, 
díky nimž rodiče mohou přispět k rovnoměr-
nému vývoji osobnosti a rozvoji sociálních do-
vedností svých dětí. 

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 žáků prvních tříd
Kdy: sobota 3. 10. 2015 v čase od 9.00 
do 13.00
Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov

Workshop je zaměřen na praktická dopo-
ručení pro práci s dětmi s ADHD v předškol-
ním a mladším školním věku. V první části 
workshopu budou představeny základní zá-
sady při práci s dětmi s ADHD doplněné zá-
žitky z dlouholeté praxe lektorky. Rodičům 
budou doporučeny zajímavé a podnětné po-
můcky, které mohou při práci s dětmi s ADHD 
využívat a zlepšovat tak zábavnou formou je-
jich dovednosti a schopnosti. V druhé části 
workshopu bude prostor pro diskuzi a sdílení 
rad, tipů a zkušeností s prací s hyperaktivními 
a neklidnými dětmi.

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

Novinky ve Studánce

cvičení se zorou
Zahrnuje různé druhy cvičení s vlastním tě-

lem, zprostředkování pohybu i pro ty, kteří si 
myslí, že nejsou „sportovně založení“ a nemají 
zkušenosti s žádným cvičením. Lektorka se vě-
nuje také tomu, jak u pohybu a při sportu „tělo 
mluví“. Říká, že v pohybu se často ukáže, s čím 
máme problém a co potřebujeme v životě ře-
šit. V rámci hodiny budou probíhat konzultace.
Kdy: každé pondělí od 18.00 do 19.00, začíná-
me 14. 9. 2015
Kde: tělocvična RC Studánka, Riegrova 318
Cena: 50 Kč
Lektorka:  Zora Svobodová (absolventka VŠ 
v Brně, obor tělesná výchova a zeměpis, 16 let 
hráčka basketbalu, nyní pracuje jako odbor-
ná asistentka na Fakultě sportovních studií 
– učí vysokoškoláky různé pohybové aktivity 
– tanec, zumbu, zdravotní tělocvik, SM systém 
(jedinečná rehabilitační metoda dr. Smíška za-
měřená na bolest v zádech), lyžování, squash, 
badminton, basketbal a další.

němčina pro mírně pokročilé
Kdy: středa dopoledne od konce září
Vede: Ing. Radka Štěpanovská, Ph.D.
Lekce: 45 min
Cena: 50 Kč
Učební materiály zajistíme.

 RC Studánka 

Foto: Monika Krištofová
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inspiro připravuje nový školní rok
Lucie Borková

V Inspiru se připravuje nový školní rok, při-
chází nápady na nové kroužky, skládá se jejich 
rozvrh, jsou vybíráni jednotliví pedagogové, 
dolaďuje se nový web i novinka v přihlašování 
do kroužků. 

Jako každý rok i letos přinášíme řadu no-
vých kroužků. Mezi nimi najdete:
Šachy – Pro všechny, kteří si chtějí osvojit 

pravidla a strategii této královské hry.
Včelař – V kroužku se děti budou učit oše-

třovat včely v průběhu celého roku, poznávat 
stromy, keře a rostliny, anatomii včely a léčení 
včelstev.
Mažoretky – Tanečně-sportovní aktivita, 

kde se nejen děvčata učí tanečním a pochodo-
vým technikám s použitím hůlek.
Švihadlování – Skákání přes švihadlo 

a učení se různých triků se švihadlem. Velmi 
populární nový sport v ČR (rope skipping).
Volejbal a sporty – Pro kluky i holky, kteří 

se chtějí naučit míčové hry všeobecně a zamě-
řit se na zpracování míče. 
Badminton – Populární raketový sport, 

který procvičí celé tělo. Zaměříme se na nácvik 
základních technik, pohybu po kurtu, osvojení 
pravidel i taktiky.
Florbal pro holky – Všestranná sportovní 

aktivita s hokejkou. Nejde jen o tréninky, tur-
naje a tým…
Kapela – Umíš aspoň trochu hrát na nějaký 

hudební nástroj? Chceš mít kapelu? Jestli ano, 
tak právě pro Tebe je tento kroužek.
Klub instruktorů – Je určený všem od 12 

let, kdo chtějí poznat hranice svých možností. 
Zážitkové kurzy a pravidelné schůzky umožní 
poznat sebe sama i ostatní. Instruktoři se bu-
dou podílet na přípravě a realizaci akcí pořá-
daných Inspirem. 
Výtvarný ateliér – Nevšední tvořivý krou-

žek plný inspirace a fantazie. Přijď si vyzkou-
šet různé výtvarné techniky!
Vodní  fitness – Velmi populární spoje-

ní cvičení, her a tance ve vodě za doprovodu 
hudby. 

Celou nabídku  kroužků  pro  následující 
školní rok naleznete od 1. září 2015 na na-
šich webových stránkách www.svcinspiro.
cz, na výlepních plochách, ale i na nástěnkách 

ve školách v Tišnově a okolí. 
Přihlašování do kroužků bude probíhat 

v přihlašovacím týdnu 7. až 11. září 2015, 
buď osobně v Inspiru (pondělí až pátek Vám 
budeme k dispozici v čase od 8 do 18 hod), 
nebo nově on-line přes naše webové stránky. 

Pro rodiče dětí, které v posledních dvou le-
tech navštěvovaly nějaký kroužek či se účast-
nily tábora v Inspiru (dříve DDM Tišnov), tzn. 
máme je v evidenčním systému, bude možnost 
přihlášení on-line. Rodičům zašleme v prv-
ním zářijovém týdnu na e-mail vygenerované 
přihlašovací údaje a odkaz, kde budou moci 
vybírat z nabídky a dítě přihlásit. On-line při-
hlašování bude probíhat také v přihlašovacím 
týdnu 7.–11. září 2015. Současně zůstává mož-
nost přihlásit děti do kroužků osobně.

Rodiče dětí, které ještě nenavštěvova-
ly kroužky v Inspiru, budou přihlašovat děti 
osobně v Inspiru v přihlašovacím týdnu. 

Školní rok v Inspiru začíná ve čtvrtek 1. 
října 2015. 

Těšíme se na Vás a doufáme, že Vás naše 
nová nabídka zaujme.

vídeň nejen pro děti
Dagmar Lazarová

Vydejte se s námi za krásami světové me-
tropole. Tento zájezd je svým programem 
zaměřený na rodiny s dětmi, ale je vhod-
ný pro všechny věkové kategorie. Dopole-
dne si prohlédneme exteriéry a zahrady 
zámku Belveder a navštívíme slavný vídeňský 

trh Naschmarkt. Odpoledne Vás čeká ne-
tradiční zážitková prohlídka centra Vídně 
s průvodcem, možnost nákupů a ochutnávek 
specialit z vídeňské kuchyně a náš výlet za-
končíme v podvečer v zábavním parku Prater 
plném kolotočů, strašidelných domů a jiných 
atrakcí pro děti i dospělé. 
Odjezd  v  sobotu  26.  září  v  7.00 

od Inspira, Riegrova 312, Tišnov. Návrat asi 
ve 21.30. Cena 380 Kč/osoba. V ceně je dopra-
va autobusem, služby průvodce a nápoj zdar-
ma. Další poplatky podle individuální volby. 
Vstup do Prateru je zdarma, cena atrakcí se 
pohybuje cca 3–5 eur.
Přihlášky  a  informace: Petr Horák, tele-

fon: 777 906 580, e-mail: hor.petr@seznam.cz 

akce css v září a říjnu 2015

Termíny plavání ve Wellness 
Kuřim 2. pololetí 2015
Říjen 21. 10. 2015
Listopad 4. 11. 2015 / 18. 11. 2015
Prosinec 2. 12. 2015

Odjezd od Podhorácké restaurace je v 11.45 hod.
Doprava a vstupné: 100 Kč

V případě nízkého počtu účastníků se v da-
ném termínu nepojede.

Kontakty  pro  bližší  informace 
a přihlašování:

 – Markéta Prokopová (mob. 730 193 325)
 – Marta Špirková (773 590 274)
 – osobně v budově Centra sociálních služeb 

Tišnov, Králova 1742

Tvoření luka 
(s Luckou a Katkou)

Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
1. Kurz Výroba zdobeného deníčku a „post 
it“ bločku 
Kdy: středa 9. 9. 2015, v čase od 17 do 19 hodin 
Oboje si vytvoříte v okrasných dárkových vazbách. 

Cena: 220 Kč
Kontakt: lucie.dospisilova@seznam.cz
Skupina maximálně 8 lidí. Kurz se koná při mi-
nimálním počtu 5 lidí.

2. Kurz Výroba krabičky na kapesníky z rý-
žového papíru
Kdy: středa 23. 9. 2015 

3. Kurz Zdobení malých šperkovnic
Kdy: středa 7. 10. 2015

RC Studánka připravuje:

 – přednášku Prevence předlužení a zadlužení
 – burzu podzimního a zimního dětského ob-

lečení od 12. do 14. 10. 2015

 SVČ Inspiro 

 Centrum sociálních služeb 



návštěva jarošova mlýna a hradu veveří
Igor Tejkal

Dne 21. července uskutečnilo CSS Tišnov 
prohlídku kulturní památky Jarošova mlýna 
ve Veverské  Bítýšce. Jedná se o mlýn dodnes 
plně funkční, přestože mouka se zde již nevy-
rábí. Návštěvníci měli možnost se seznámit 
s celým provozem a navštívit všechna čtyři 
patra, v nichž dříve probíhaly jednotlivé části 
výroby mouky. Prohlídka byla velmi zajímavá, 
protože ji pán mlynář Jaroš provázel vtipným 
výkladem. Přítomné přezkoušel ze znalostí 
jednotlivých druhů obilovin i druhů vyrábě-
né mouky a všech produktů, které při výrobě 
vznikají. Dalším tématem byla historie rodu 
Jarošů, zvyky a tradice, které se v mlýně do-
držují, a následovalo povídání o vzniku mly-
nářského erbu. Při odchodu ze mlýna měli 
přítomní příjemný pocit, že se dozvěděli věci, 
se kterými se normálně nesetkají.

Dalším cílem se stal hrad Veveří. Zastavili 
jsme před hradem u kaple Matky Boží, která 
sloužila celému okolí ke konání bohoslužeb 
i jako místo k pohřbívání. Vyslechli jsme si 
známou pověst o 12 stříbrných apoštolech, 
kteří byli údajně uloženi v chodbě, která spo-
jovala kapli s hradem a byla častým cílem 
hledačů pokladů.

Datum vzniku hradu není známé. V prů-
běhu dějin procházel slavnými i méně slav-
nými obdobími. Významnou osobou, která 
hrad navštívila, byl sir Winston Churchill. 
V roce 1910 na svatební cestě na hradě pře-
spal. V hradní kapli sv. Prokopa byl nalezen 
velmi cenný obraz, který je dnes považován 

za národní kulturní památku a je známý 
pod jménem Panna Marie z Veveří. Za soci-
alizmu byl hrad velmi poškozen necitlivou 
přestavbou. 

Prohlédli jsme si nádvoří a Prachovou 
věž a přesunuli se do restaurace ve Veverské 
Bítýšce.

OsTaTní zařízení 
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Exkurze Veselý Kopec – 
Soubor lidových staveb 
Vysočina

Centrum sociálních služeb Tišnov pořá-
dá výlet na Veselý Kopec v  úterý  15.  září 
v 9.30 hodin. Úhrada výletu je 250 Kč. Za-
hrnuje cestu autobusem a vstupné.

Při návštěvě Veselého Kopce si snad všich-
ni vybavíme obrázky Josefa Lady plné kli-
du, rovnováhy, uspořádanosti a harmonie. 
Skanzen lidových staveb Vysočina se nachá-
zí na pomezí Železných hor a Žďárských vr-
chů. Přináší svědectví o životě zemědělců 
a řemeslníků v období od poloviny 19. stole-
tí do poloviny 20. století. První expozice byla 
návštěvníkům zpřístupněna v roce 1972. 
Čeká Vás opravdu nevšední zážitek, který Vás 
donutí na chvíli zpomalit. Na závěr prohlídky 
skanzenu poobědváme v dobové restauraci 
U Kováře Matěje. Při zpáteční cestě k domo-
vu se stavíme na Zelené hoře, kde si udělá-
me malou zastávku na vyhlídce. Za hezkého 
počasí bude možno vidět do dalekého okolí. 

Výlet se uskuteční při minimálním počtu 
25 osob. Předpokládaný návrat v 18 hodin.

Odjíždíme autobusem od Podhorácké re-
staurace v 9.30, další zastávky jsou u pošty, 
Penny a na sídlišti Pod Klucaninou.

 Hlaste se u Markéty Prokopové (730 
193 325) a Marty Špirkové (773 590 274), 
případně osobně v Centru sociálních služeb 
nejpozději do 11. 9. 2015.

Poslechový pořad z cyklu 
Písničky ze starých časů 
Historie v písních žije

Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX 
pořádají cyklus poslechových pořadů Písnič-
ky ze starých časů, který připravuje a komen-
tuje pan Ing. Václav Seyfert. 

Pokračování poslechového pořadu roku 
2015 se koná ve středu 16. září od 15.00 ho-
din v jídelně DPS Králova pod názvem Mari-
ím, Majkám, Maruškám. Uslyšíme písničky 
Karla Gotta, Mikiho Volka, Jana Wericha, Pe-
tera Sedláka, Ivana Hlase a dalších interpretů.

Další  poslechové  pořady  Písničky  ze 
starých časů.

 – středa 14. 10. v 15.00 hodin v jídel-
ně DPS Králova – Co dobrého si dáte 
k pití?

 – středa 11. 11. v 15.00 hodin v jídel-
ně DPS Králova – Na koních s písní 
na rtech

 – středa 9. 12. v 15.00 hodin v jídelně DPS 
Králova – Citoslovce je také slovo

Hodová taneční zábava
Srdečně Vás zveme na Hodovou taneční 

zábavu, která se bude konat ve čtvrtek 24. 
září 2015 od 14.00 hodin v jídelně DPS Krá-
lova. K tanci i poslechu zahrají manželé Maš-
kovi. Bohaté hodové občerstvení zajištěno.

Oslava Mezinárodního dne 
seniorů

Zveme Vás na oslavu Mezinárodního 
dne seniorů, který se uskuteční 1.  října 
od 13.30 v jídelně DPS Králova.

V bohatém programu uvidíte vystoupe-
ní dětí z mateřské školy U Humpolky, pana 
Františka Kratochvíla, pěvecký soubor ZUŠ, 
taneční vystoupení, hru na harmoniky sku-
piny Minimusik, baletky ZUŠ, folklórní sku-
pinu Bítešan, kouzelníka Katona a možná 
i nějaké překvapení. Těšíme se na Vaši účast. 
Občerstvení zajištěno.

Dny otevřených dveří v CSS 
Tišnov

Ve dnech 6. až 7. 10. 2015 od 9 do16 ho-
din proběhnou v rámci Týdne sociálních slu-
žeb dny otevřených dveří na CSS. Budete mít 
možnost si prohlédnout nejen společné pro-
story v DPS, jako je jídelna, tělocvična nebo 
knihovna, ale lze nahlédnout také k některým 
obyvatelům přímo do jejich bytu.

Zájemci získají informace o domech s pe-
čovatelskou službou a podmínkách bydlení 
zde, o pečovatelské službě a dalších činnos-
tech Centra sociálních služeb Tišnov. Těšíme 
se na Vaši návštěvu.

Z Jarošova mlýna, foto: Markéta Prokopová
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beseda barvy maroka
Centrum sociálních služeb Tišnov zve 

na přednášku Barvy Maroka navazují-
cí na výstavu fotografií. Beseda se koná 
v pondělí 14. 9. 2015 od 15 hodin v jí-
delně DPS Králova. Vyprávět o svých ces-
tách bude cestovatel, spisovatel, fotograf 
a úspěšný blogger Ladislav Větvička. Mů-
žeme se těšit  na krásné obrázky z této 
barevné africké země, kterou navštívil při 
svých četných cestách v roce 2013, ale jis-
tě i na zajímavé a svébytné povídání.

Spolek Čas pro sebe představuje novou službu
Mezičas aneb Co má dítě dělat, když nemá co dělat?

Ľubica Kubicová, koordinátorka 

Mezičas je místo otevřené všem, kdo potřebují řešit „prostojový čas” dětí 
od devíti do patnácti let. Jedná se o čas, kdy dítě není s rodiči ani jinak hlídáno 
(ujel mi autobus, čekám na kroužek atd.). 

Mezičas není službou hlídání, ale otevřený prostor pro děti s cílem pokrýt 
potřebu rodin zabezpečit potomky během prostojů a ulehčit rodinám. Nejedná 
se o suplování vzdělávacích a volnočasových aktivit. Jde o azyl s možností smy-
sluplného trávení prostojového času. Děti zde také mohou čekat v době, kdy ro-
diče vyřizují důležité záležitosti na úřadech, poště, u doktora a podobně. Během 
této doby mohou plnit domácí úkoly (k dispozici jsou pracovní stoly, PC). Děti 
z rodin, které nemají doma PC, mohou plnit úkoly do informatiky – pod dohle-
dem (nelze hrát hry atd.). V Mezičasu najdou bezpečný prostor také děti, které 
se dostaly do náhlé, neobvyklé, obtížně řešitelné nebo nebezpečné situace. 

Mezičas využívá prostor spolku Čas pro sebe a jejich strategickou polohu 
přímo v centru města. Také vnitřního traktu Dvorku umístěného mezi budo-
vami ZŠ, SVČ Inspiro, polikliniky, MěÚ a gymnázia (do padesáti metrů od ZŠ, 

Sokola, klubovny hnutí Brontosaurus atd.), tělocvičny, k dispozici zázemí, re-
laxační a čtenářský koutek a prostory SetKávárny, kde je přes klenby východ 
přímo na náměstí (ZUŠ, pošta, atletické hřiště atd). Možnost ohřevu jídla, led-
nička. Jsou zde i uzamykatelné skříňky pro dlouhodobé či krátkodobé ulože-
ní věcí (př. ráno kytara, odpoledne aktovka a večer opět kytara, než ji rodič 
vyzvedne).

Důležitou součástí Mezičasu je dospělá osoba, která dohlíží na prostor a je 
nápomocna v případě dotazů dětí nebo rodičů (pokud dítě doma něco zapo-
mnělo, mohou rodiče věc nechat v Mezičase apod.). Dohlížející osoba má te-
lefon, ze kterého mohou děti v případě potřeby volat (ujel mi autobus atd.), 
nebo zde lze nechat číslo a zavoláme Vám. Dospělá osoba nebude vykonávat 
funkci vychovatele ani pečovatele, ale lze se na ni kdykoli obrátit.

Chceme tímto podpořit sladění rodinného a pracovního života, prostřed-
nictvím vytváření zázemí pro děti v pracovní době rodičů. Předpokládáme na-
dále aktivní zapojení rodičů při zkvalitňování a dolaďování Mezičasu s jejich 
specifickými potřebami. 

 „Mezičas aneb Co má dítě dělat, když nemá co dělat?“ je finan-
cován z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Mezičas bude otevřen 13. 9. 2015 slavnostním 
zahájením na Dvorku ve 14.00 na adrese Bezručova 21, 
Tišnov.

sPOlky a sdRužení 

výstava fotografi í – barvy maroka
Zveme Vás na výstavu Barvy Maroka, kte-

rá bude probíhat od  1.  9.  do  14.  9.  2015 
v prostorách Centra sociálních služeb Tišnov 
na Králově ulici. Výstava vznikla z fotografií 
pořízených v březnu 2013 při cestě čtyř přá-
tel Marokem. Impulsem ke vzniku této výstavy 
bylo okouzlení touto arabskou africkou zemí, 
touha ukázat ostatním lidem krásu Maroka –
země barev, chutí a vůní. Přijďte si prohléd-
nout fotografie měst, tržnic, lidí, hor a oceánů, 
které v Maroku hýří barvami.

Výstava bude zakončena přednáškou auto-
ra fotografií Ladislava Větvičky v pondělí 14. 
9. 2015 od 15 hodin v jídelně DPS Králova. Barvy Maroka, foto: Ladislav Větvička

Čas pro sebe v září

7. až 17. září 2015
Genezis – unikátní putovní 
historicko–vědecká výstava
výstava,  odborné  přednášky  s  diskusí, 

promítání, komentované prohlídky
8:00-13:00 školy
13:00-14:30 přestávka na oběd a krátký 

odpočinek
14:30-17:00 výstava otevřená pro veřejnost
17:00-17:45 promítání
18:00-20:00 přednáška s projekcí a odpo-

vědi na dotazy, abs. matfyz 
Mgr. Libor Votoček

Vstupné dobrovolné.

11. září
První narozeninový jarmark 

aneb Klenby z očí do očí
Od 16.00 na Dvorku. Ruční práce místních 

autorů. Setkejte se naživo s autory, již vystavují 
v Klenbách. Ukázky technik, možnost jejich vy-
zkoušení, příjemná atmosféra, koncert.

13. září
Slavnostní zahájení projektu 
Mezičas aneb Co má dítě 
dělat, když nemá co dělat

Ve 14.00 na Dvorku – na adrese Bezručova 
21, Tišnov.

19. září
Výlet za poznáním i zábavou

V Buchlovicích u Uherského Hradiště na-
vštívíme areál státního zámku Buchlovice. 
Prohlédneme si více než 1 250 druhů fuchsií 

ze zdejší sbírky a park s exo-
tickými dřevinami. Poté zamíříme do  Ar-
cheoskanzenu Modrá. Součástí vý letu je pro 
zájemce nordicwalkingová  vycházka. Více 
na webu.

23. září
Vernisáž fotografi cké výstavy 
Houby

Od 17.00 ve foyer budovy na Bezručově 
21 v Tišnově. Vernisáž výstavy amatérského 
fotografa Jaroslava Bučka. Na svých toulkách 
přírodou, zejména na Tišnovsku, kde vlastní 
chatu od r. 1981, pořídil již stovky fotografií 
a nasbíral spoustu hub.

Pro  další  informace  sledujte www.
casprosebe.cz nebo FB profil.

 Čas pro sebe 
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Územní organizace diabetiků 
Tišnov děkuje za rekondiční 
pobyt
Jarmila Matulková, předsedkyně

Rekondiční pobyt ÚO DIA Tišnov proběhl 
v hotelu Horník u rybníka Sykovec od 27. 6. 
do 4. 7. 2015.

Celá skupina účastníků rekondičního po-
bytu děkuje všem OÚ a MěÚ, které nám fi-
nančně přispěly na tento pobyt. Jsou to:
MěÚ Tišnov – 15 000 Kč,
OÚ Železné – 2 000 Kč,
OÚ Drásov – 1 000 Kč.

Rekondiční pobyt byl spojen s edukací, 
cvičením a se sportem. Večerní besedy za pří-
tomnosti odborníků poskytly mnoho nových 
informací, jak žít s touto nemocí kvalitní život 
bez závažných komplikací.

 Svaz diabetiků 

 Svaz tělesně 
postižených Tišnov 

 Klub českých turistů 

STP pořádá pro své členy
i ostatní zájemce

ve středu 16. září ZÁJEZD

Kroměříž
město historických památek, umění a kultury
Odjezd ve 12.00 od Podhorácké restaurace 

se zastávkami U Šťávů, u pošty, u Penny 
a aut. zastávky pod Klucaninou.
Závazné přihlášky a dotazy

na tel. 722 264 021.
Cena dopravy: pro členy 80 Kč, nečleny 130 Kč.

Klub českých turistů Tišnov 
 

pořádá Zájezd s vycházkou 
 

Naučná stezka Macocha 
 

na oslavu KČT 
 

120 let fungování útulny na Macoše 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neděle 30. srpna 2015  
 

• 11:00 odjezd osobními auty od sokolovny Tišnov, Riegrova ulice ke Skalnímu mlýnu 

• 12:00 odchod po naučné stezce Macocha k turistické chatě Macocha 2,5 km 

• 13:00 účast na oslavách u chaty (proslovy, prohlídky chaty, hudba, výstava speleoobrázků, 
příležitostné razítko, turistická známka a nálepka, razítko Vystup na vrchol, pamětní list) 

• Dle zájmu pokračování po NS ke Koňskému spádu a zpět 2 km 

• Návrat ke Skalnímu mlýnu po NS Pustým žlebem 3,5 km 

• Návrat auty do Tišnova asi v 18 hod. 
 

Zájemci, hlaste se u Lojzy Zemana – počet osob, popř. možnost vzít auto – aby se optimalizoval 

počet a vytížení vozidel. Kapacita parkoviště u Skalního mlýna je omezená. 
 

Všechny příznivce pěší turistiky zve 

Lojza Zeman, tel. 602 763 811, lojza.zeman@seznam.cz 

Foto: Kateřina Slouková

Územní organizace 
diabetiků Tišnov informuje
Jarmila Matulková, předsedkyně

Vedení Územní organizace diabetiků 
oznamuje všem členům a ostatním zá-
jemcům změnu místa konání výborových 
i členských schůzí. Od měsíce září 2015 
se všechny schůze výboru i členů budou 
konat na Městském úřadě v Tišnově, ná-
městí Míru 111, v zasedací místnosti 
v přízemí budovy. Data a hodina konání 
schůzí se nemění.

Současně upozorňujeme na pokra-
čování „cvičení s Martou“. To bude pro 
všechny zájemce jako dosud probíhat 
od 10. září každý čtvrtek od 9.00 v Kul-
turním středisku na Mlýnské ulici. Srdeč-
ně všechny zveme.



Oddělení pro dospělé čtenáře

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

„Stromy a keře III“
Pokračovací kurz navazuje na přednášky minulých dvou semestrů. 
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

„Evropský cestovatelský manuál“
Série přednášek provede posluchače různými místy Evropy. Ne-
bude se jednat o zeměpisný či geografický popis míst, ale o sondu 
do našeho domovského kontinentu, který skrývá mnoho zajíma-
vých koutů a příběhů.  
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 rozdíl-
ná náboženství. Z praktických důvodů bude zaměřen na ty nej-
významnější a nejrozšířenější. Budeme tedy naslouchat moudru 
židovských rabínů a melodickému recitování imámů, meditovat 
spolu s následovníky Buddhy a vdechovat omamnou vůni hindu-
istických chrámů. 
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 až 
leden) nový cyklus přednášek.

„Dějiny oděvní kultury III“
V další řadě oblíbených přednášek o historii odívání se již dostá-
váme na začátek 20. století. Do doby plné pohybu, pokračování 

průmyslové a vědeckotechnické revoluce, velkého vzepětí lidské-
ho umu, který byl však také zneužit v časech válečných. 
Zahájení: úterý 29. 9. 2015 v 9.30

Zájemci o přednášky UVČ a VU3V se mohou přihlásit osobně 
do 25. 9. 2015 v městské knihovně. Bližší  informace na www.
mktisnov.cz nebo přímo v knihovně.

salonky
Ořechovské kostely
24. 9. 2015
Městská knihovna Tišnov pořádá v rámci projektu „Salonky“ ná-
vštěvu ořechovských kostelů – kostela sv. Jiří a kostela Všech sva-
tých. Oba původně gotické kostely pocházejí ze 14. století a jsou 
chráněny jako kulturní památka České republiky. 
Sraz účastníků v 8.15 před budovou vlakového nádraží (odjezd 
v 8.30).

Zájemci se musí přihlásit osobně v městské knihovně nebo te-
lefonicky na čísle 549 121 001-2.

Oddělení pro dětské čtenáře
Pohádky z kouzelné zahrady
5. 10. 2015 v 8.30 a 10.00
Zveme Vás na setkání s populárním spisovatelem Jiřím Šanderou. 
Pro své dvě děti syna Juráška a dceru Kačenku začal psát pohádky 
inspirované rostlinami a jejich životem v kouzelné zahradě. Také 
další příběhy Bambulanda a Štruntalanda si získaly ihned své čte-
náře. Vypráví se v nich o skřítcích, kteří ovládají mnoho kouzel 
a jejich čarodějný klobouk udělá řadu užitečných skutků. Na ve-
selé a vtipné povídání s autorem se mohou těšit žáci druhých tříd 
základních škol. Na konci besedy mají děti možnost si zakoupit 
knihu s věnováním autora.
Akce je přístupná i veřejnosti.
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výstava Pavla dvořáka divný typ 
Marta Fišerová

Výstava trvá od 1. 8. do 12. 9. 2015

Vpisuji do vyhledávače Pavel-Dvořák-malíř, vstupuji do sekce obráz-
ky a... nic. Nenacházím to, co hledám.
Pavel Dvořák a jeho obrazy figurují, až na velmi ojedinělé momen-
ty, pouze v reálném světě. Pavel bude raději zaplňovat svoje plátna, 
než aby naplňoval odkazy svého blogu (který neexistuje). Ta myš-
lenka mě potěšila. Umím si jen těžko představit, že by se tak obrov-
ská malba vešla do rámečku mojí obrazovky, aniž by utrpěla škody. 
Na druhou stranu mu díky této absenci může utéci zájem široké 
uměnímilovné společnosti. Nicméně ta část, která se zajímá o dob-
rou malbu, už dávno jeho jméno zná. Jsem proto velice ráda, že v Ga-
lerii Jamborova domu můžeme hostit díla tohoto rosického rodáka. 
Malíře pracujícího úporně a oddaně ve jménu malby. V poslední 
době i ve jménu drobné sochy, ale malba je stále na prvním místě.
V Galerii Jamborův dům Pavel představuje výběr děl z posledních 

let. Rámcově jsou rozpoznatelné tři tematické okruhy, které ovšem 
nikterak nepostrádají vnitřní provázanost. 
Univerzálním návodem na čtení Pavlových prací by mohly být „béč-
kové” filmy, které Pavel uvádí jako jeden ze svých inspiračních zdro-
jů. Skrze ně zjistíme, že cesta k vnímání jeho děl je o hodně kratší, 
než jsme mohli předpokládat. 
Nemusíme uvažovat nad vnitřní filozofií typu „být, či nebýt”. Dějová 
linie je jasná: svět je ovládán zlem, proto přichází naštvaný a odhod-
laný dobrák, který mnohdy nemá co ztratit, aby vše uvedl na pravou 
míru. Jsme si již předem jisti, že našeho superhrdinu na cestě mezi 
zlouny potká láska a vše vyvrcholí happy endem, kdy štěstí všech 
obyčejných lidí teče proudem v adoraci hrdiny. 
Přesně takové jsou práce Pavla Dvořáka. Jsou happy endem. Gestem 
jasných barev v bestiálních rozměrech. Obrazy generují tenzi mezi uto-
pickými ideály a nostalgickými elementy; idylu nebo ironický horor. 
Ironie – to je to, co mi vrtá hlavou – jsou obrazy ironií všeho výše 
popsaného (V žertu z kýče za lepší zítřky!), nebo je to jednoduše 
příběh s dobrým koncem? Od autora se mi v odpovědi dostává po-
ťouchlý úsměv. Tedy rozhodnutí je na nás, divácích. 

 Akce Městské knihovny Tišnov 

 Galerie Jamborův dům 
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Počítač, na kterém nyní píši tento text, leží mezi dvěma knihami. 
Napravo těžká monografie Jeffa Koonse, nalevo Neo Rauch a Pavel 
Dvořák v pomyslném středu. Napravo vyprázdněné banality v do-
konalém provedení (ano, Jeff Koons opravdu dovedl nemožné, když 
vyprázdnil banalitu); nalevo symbol, tradice, surrealismus a roz-
máchlé tahy štětcem. Jeff Koons a Neo Rauch byli první dva, na které 
jsem pomyslela v úvaze o kontextu Pavlových děl. Pavel si však vy-
kračuje středem ke svému happy endu.

Výstavu Pavla Dvořáka Divný typ můžete zhlédnout v Galerii Jambo-
rův dům každý den až do 12. 9. 2015.

Pavel Dvořák (*1985 v Rosicích) je absolventem ateliéru Malba II., 
Františka Kowolowského a Jiřího Kuděly, Fakulty umění Ostravské uni-
verzity. Během studií absolvoval stáž na německé Hochschule für Bil-
dende Künste v Drážďanech. Žije a pracuje v Brně. Foto: Michal Beneš

srpnový příběh
Petr Fruhwirt

Jako každý den v čase sklizně obilo-
vin jsem vstával ráno o půl páté. Měl jsem 
ve zvyku vykrást se z ložnice jako myška, 
rozloučit se se ženou a dcerkou tichým po-
libkem a v kuchyni si připravit snídani. K té 
nezbytně patřilo i zapnutí rozhlasu po drátě. 
Zpozorněl jsem při zprávě, že vojska Sovět-
ského svazu a dalších „spřátelených“ armád 
překročila hranice naší republiky a směřují 
již od půlnoci k Praze. Aby zachránila budo-
vání socialismu u nás. Prý kontrarevoluční 

síly a Pražské jaro naši zemi ohrožují. Proto 
nás začaly obrněné vozy plné sovětských za-
chránců se samopaly a tanky s ostrým střeli-
vem takto přátelsky chránit 21. srpna 1968. 
Rychle jsem se vrátil do ložnice a své ženě 
jsem tuto Jobovu zvěst sdělil. Pán Bůh zaplať, 
že urychlila narození mé druhé dcerky jenom 
o měsíc.

S těžkým srdcem jsem odjížděl z domu, se 
starostmi jsem procházel budovy zeměděl-
ského družstva, kde jsem pracoval. Sklizeň 
obilovin ještě probíhala, všude plno nejis-
tých tváří pracovníků, techniků. Svolal jsem 

je a poprosil, aby zachovali klid a věnovali se 
naší práci. Budeme potřebovat chléb, mléko 
i maso, ať jsou zde okupanti, nebo přátelé.

Hodinu za hodinou byla situace v naší 
zemi vážnější. Výstřely, mrtví, zranění obča-
né, otazníky. Co bude dál? Výzvy ke stateč-
nosti, klidu. Prohlašování Ústředního výboru 
KSČ a vlády. Řeči rozumné i lživé tlachy a dal-
ší, co jistě i mnozí z Vás mohli sami zažít 
a pamatují si. Prý jsme tehdy chtěli socialis-
mus, ale ten s lidskou tváří. Teprve rok 1989 
skoncoval s tímto klamavým přívlastkem, ale 
skoncoval opravdu???

významná výročí anny Pammrové
Vlasta Urbánková

Vždy po pětiletém období připomínají čle-
nové tišnovského občanského sdružení Spo-
lečnost Anny Pammrové širší veřejnosti data 
ohraničující životní dráhu žďárecké spiso-
vatelky a filozofky – 29. června 1860 až 19. 
září 1945. V době podzimního výročí v roce 
2010 byla v přeplněném sále Galerie Diana 
slavnostní vernisáží zahájena netradičně po-
jatá výstava fotografií Milady Škárové a kre-
seb Pavla Adamce s názvem „Krajiny domova 
Anny Pammrové“. I letos se na tomto místě 
sejde stejná dvojice osobností, v jejichž vý-
tvarných dílech se prolíná myšlenkový svět 
a přírodní prostředí bytosti, které se během 
času dostalo pojmenování „Žena s duší lesa“, 
jak je také nazvána letošní výstava k význam-
ným pammrovským výročím. Cyklus foto-
grafií Milady Škárové se tentokrát soustředí 
na blízké okolí domku, v němž prožila žďá-
recká samotářka druhou polovinu života, 
proto podtitul „Žďárecko v životě Anny Pa-
mmrové“. Stejně jako na minulé výstavě jsou 
ke snímkům přiřazeny obsáhlejší komentáře 
a citace spisovatelčiných myšlenek, a proto si 

návštěvníci budou moci odnést nejen vizuál-
ní zážitky, ale též nové poznatky. Na vníma-
vého diváka však nejvíce zapůsobí doslova 
citový vztah k přírodě, který spojuje vnitř-
ní svět autorky fotografií s tou, pro niž se 
lesy, stráně a vody staly jediným prostředím, 
v němž mohla žít. Takto zachytila autorka ži-
votopisu své tety Alma Křemenová její poci-
ty, když přišla poprvé na planinu, kde dodnes 
stojí její obydlí: „Šla dále do borového lesa: 
po chvíli stromy řídnou a objevuje se nádher-
ná vyhlídka. Naproti hory a lesy, pod noha-
ma skalnatý sráz a hluboko dole šumí říčka 
Bobrůvka, na níž opodál stojí osamělý mlýn.“ 
Osobní vyznání o osudovém spojení s kra-
jem, který naplnil její samotu, nalezneme 
v dopise inženýrovi Václavu Havlovi, dědeč-
kovi prezidenta Havla: „Dospěla jsem mezi 
tím k neklamavé jistotě, že vše, co v tomto 
kraji za bezmála celé čtvrtstoletí jsem pro-
trpěla a promyslela, směřovalo jen k pozná-
ní příčin a cest Zrodu a Smrti. Proč asi Váš 
letohrádek musel být postaven za neobvyk-
lých okolností právě v místech tak odlehlých 
a na skále té, kde od r. 1897 do r. 1908 bylo 
místo mé modlitby, myšlenek a snů?“

Častým poutníkem po pammrovských 
končinách je i Pavel Adamec. Už jeho první 
návštěva Pammrova a Havlova před 15 lety 
byla inspirací k cyklu kreseb Ze žďáreckého 
skicáku. Během následujících let vrcholí od-
danost Anně Pammrové ilustracemi ke třem 
titulům – dvěma životopisným a k souboru 
dopisů rodině Havlových. Stejně jako v roce 
2010 tvoří druhou část výstavy letošní cyk-
lus umělcových výtvarných projevů – tento-
krát akvarelů s motivy stromů. 

Kalendárium důležitých momentů živo-
ta a odkazu Anny Pammrové bylo v uplynu-
lém pětiletí obohaceno dvěma událostmi. 
Tou první bylo představení Anny Pammro-
vé na prestižní konferenci „Otokar Březi-
na 2014“ konané na Filozofické fakultě UK 
v Praze, na němž vystoupila Milada Škárová 
s příspěvkem na téma ženské otázky v životě 
a díle naší protagonistky. V podzimním obdo-
bí minulého roku pak došlo též k význam-
nému nálezu pěti dosud neznámých dopisů 
Anny Pammrové, které byly uchovány v po-
zůstalosti paní Emílie Poláčkové z Doubrav-
níku a uloženy v prostorách obecního 
úřadu Doubravník. Díky iniciativě Václava 



Zábrši a Miroslava Cecavy se s obsahem do-
pisů mohli seznámit členové Společnosti A. 
P. a o objevu byl informován i významný li-
terární vědec a březinovský editor Petr 
Holman.

Výstava „Žena s duší lesa“ bude zahájena 
vystoupením obou tvůrců a také příspěvky 
hostů: Pražská badatelka Zuzana Ticháčko-
vá promluví o aspektech životní filozofie A. 
P. v dnešní době a zasvěcený znalec přírody 
tišnovského regionu Jan Lacina provede po-
sluchače údolím řeky Bobrůvky, jejíž bře-
hy a vody jsou častými náměty vystavených 
fotografií. 

Program slavnostního odpoledne konané-
ho 19. září od 14 hodin v Galerii Diana doplní 
vystoupení hudební skupiny Žalozpěv a reci-
tace básní Anny Pammrové.
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vzpomínky na konec války iii
Podle vzpomínek pamětníka sepsal 
Josef Meduna

V Tišnově Sověti na konci války drže-
li hodně německých zajatců. Jednou jsem se 
díval, jak vedli dlouhý zástup Němců navečer 
k sokolovně. Viděl jsem, jak měli radost, že 
budou pod střechou. Ve velkém sále sokolov-
ny byla provizorní noclehárna. Na podlaze 
byla rozprostřená sláma a na ní leželi vojáci, 
někteří přikrytí pláštěm. V sále se celou noc 
svítilo. Ve městě byla vyhlášena pracovní po-
vinnost a já jsem byl přidělen právě do so-
kolovny. V noci jsem se díval, jak se němečtí 
zajatci snažili spát, když mě jeden z nich po-
prosil, že potřebuje jít na velkou stranu. Měl 
jsem strach, že chce utéct, co by pak se mnou 
udělali sovětští vojáci. Přece jsem ale vyvedl 
zajatce na cvičiště u sokolovny. To bylo po-
seté lidskými výkaly. Zajatec však jen vyko-
nal svou potřebu a v pořádku jsme se vrátili 
do sálu. Byl jsem moc rád, že to dobře dopad-
lo. Snad proto, že jsem byl ozbrojený, a Ně-
mec se bál utíkat. 

Sovětské velení po zničení mostů Němci 
rozhodlo, že se postaví provizorní dřevěný 
most přes Svratku do Předklášteří. Most měl 

stát na místě původního betonového, kte-
rý Němci vyhodili do vzduchu při svém útě-
ku. Já jsem byl v rámci vyhlášené pracovní 
povinnosti přidělen spolu s několika kolegy 
jako pomocník při stavbě. Na sovětském od-
dílu stavitelů bylo vidět, že mají praxi. Poká-
celi mohutné olše na břehu řeky, kmeny dole 
zašpičatili a okuli železnými pláty. Také vyro-
bili jakési berany. Byly to velké díly kmenů, 
do nichž na bocích vklínili do zářezů silné 
větve, které fungovaly jako vyčnívající dr-
žadla. Také byla vyrobena dřevěná plošina 
a žebřík. Plošina stála na podpěrách vedle 
ohromného kmene, který vztyčený drželi so-
větští vojáci. Po žebříku jsme čtyři vystou-
pali na plošinu, kde byl připravený beran, 
každý chytil jedno vklíněné držadlo, zvedli 
jsme berana a zatloukali okovaný kmen olše 
do země. Beran byl ale velice těžký, zvládli 
jsme jen několik úderů a pak nás musela vy-
střídat další čtveřice dělníků. Tímto způso-
bem se nám podařilo pilíře ukotvit. 

Při stavbě byl potřeba další materiál, jeli 
jsme proto se sovětskými vojáky nákladními 
auty do dřevozpracujícího závodu podnika-
tele Brabce, říkalo se tomu proto brabčárna. 
Závod se nacházel na úpatí Klucaniny před 

stoupáním na Trnec. Nakládali jsme krás-
né dlouhé fošny. Majitel byl velice rozčilený, 
ale dostal potvrzení o odvozu. Sovětští sta-
vaři potom pokračovali ve stavění. Most byl 
pěkný, ale příliš úzký, a tak byl jednosměr-
ný. Měl i chodník se zábradlím pro pěší. Ten 
most tam sloužil několik let, než byl nahra-
zen dnešním betonovým. 

Měl jsem také za úkol hlídat stádo koní. 
Sověti ho totiž vedli za frontou a doplňovali z 
něj ztráty koňských potahů z fronty. V Tišno-
vě bylo stádo přibližně sta koní. Ti byli umís-
tění na loukách směrem k Březině na levém 
břehu Svratky. Já jsem měl za úkol hlídat, aby 
se stádo nerozuteklo. Hlídal jsem je ve dne 
i v noci. V noci ale byla potíž v tom, že vyso-
ká tráva byla pokrytá rosou, a když jsem cho-
dil kolem stáda, byl jsem mokrý až po kolena. 
Ale jednou jsem uviděl koníka, který měl 
provizorní provázkovou uzdu. Zkusil jsem ho 
ochočit a vskutku, za chvíli jsem na něm jez-
dil. Byl to veliký zážitek a velká výhoda, vy-
hnul jsem se rose. Bylo to jedinkrát v životě, 
co jsem jezdil na koni, ale bylo to krásné. 

Poslední část

autoklub Tišnov slaví 85 let a zve na 15. ročník Přehlídky elegance
Radek Babička 

Autoklub Tišnov letos slaví půlkulaté ju-
bileum. Je tomu totiž 85 let, co pan Karel 
Kopřiva, majitel papírny v Předklášteří, za-
ložil pod vlivem sílící popularity motorismu 
nejen v republice, ale i v jihomoravském re-
gionu tišnovský autoklub. Ostatně 28. září 
roku 1930 se v Brně na Masarykově okruhu 
uskutečnil I. mezinárodní závod automobilů 

a někteří hosté závodu nocovali právě v tiš-
novském Hotelu Franke. Tišnovskými uli-
cemi se tak procházela i legendární Eliška 
Junková, slavná česká závodnice, která se 
velkou měrou podílela na vzniku Masary-
kova okruhu a při prvním závodu uzavírala 
se svojí sportovní bugatkou závodní dráhu 
před startem.

Tišnovský klub se hned po vzniku začle-
nil do Autoklubu Republiky československé. 

Rozvoji klubové činnosti ve 30. letech minu-
lého století napomohlo i zařazení Tišnova 
do trasy Jízdy spolehlivosti Československé-
ho autoklubu Moravy a Slezska. Fotografie 
z prvního srazu motoristů v Tišnově z roku 
1934 pak ukazují, že Tišnov i přes malý po-
čet vlastníků automobilů a motocyklů začal 
nasávat motoristickou atmosféru. Na dal-
ší rozvoj činností si však místní autoklub 
musel počkat až po skončení války, která 
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samozřejmě veškeré společenské aktivity 
utlumila.

V roce 1945 došlo k obnovení autoklu-
bu a jeho začlenění pod Autoklub Mora-
vy a Slezska. Tišnováci se vrhli do pořádání 
automobilových a motocyklových závodů, 
ale také společenských akcí. Autoklub se už 
tehdy mohl pochlubit i kvalitně vybavenou 
dílnou, která se nacházela ve dvoře domu 
„Na Pernštýně“. Poválečná volnost však ne-
trvala dlouho. Už v roce 1951 musel tiš-
novský autoklub přejít stejně jako všechny 
kluby podobného zaměření pod hlavičku ar-
mádního Svazarmu, kde byl nucen setrvat až 
do roku 1990. Byť většina tehdejších členů 
nesla přechod pod polovojenskou organiza-
ci nelibě, chtěli-li tradici motorismu v Tiš-
nově zachovat, museli se s novými poměry 
vyrovnat. Další vývoj tišnovského autoklubu 
pak závisel především na tom, jak Svazarm 
v jednotlivých obdobích motoristům zrov-
na přál. První roky pod Svazarmem přines-
ly do města pod Květnicí pestrý motoristický 
program. Konaly se zde tehdy velmi popu-
lární soutěže v mototuristice, jízdy zručnos-
ti či terénní soutěže motocyklů. Vrcholem 
tohoto úspěšného období se staly tři roční-
ky rychlostního závodu automobilů a moto-
cyklů, který se od roku 1955 do roku 1957 
jel přímo v ulicích Tišnova. V druhé polovi-
ně 60. let však tehdejší politická garnitura 
změnila preference, doba přála spíše takzva-
ným branným sportům, mezi které se moto-
rismus neřadil. Na to samozřejmě doplatili 
i tišnovští nadšenci a situace dospěla až tak 
daleko, že autoklub ukončil v roce 1965 svoji 
činnost.

K druhému znovuzrození došlo v roce 
1971, mimo jiné díky finanční podpoře 
z podniku Uranové doly v Dolní Rožínce. 
V Tišnově se opět začaly jezdit orientační au-
tomobilové soutěže, jízdy zručnosti a v roce 
1977 zde startoval 1. ročník později vel-
mi populární Rallye Vysočina. Právě ta se 
nakonec postarala o největší zvýraznění 
Tišnova na motoristické mapě republiky. 
Z oblastního přeboru se postupně dosta-
la až do kalendáře mezinárodního mistrov-
ství republiky a během osmnácti ročníků se 
na tratích v okolí Tišnova představily české 
legendy automobilového sportu, mezi nimi 
třeba dvojice Blahna-Schovánek či dnes už 
sedminásobný mistr republiky Václav Pech 
junior. Na rozdíl od současnosti mohly tehdy 
i v národních soutěžích startovat vozy spe-
cifikace WRC známé z mistrovství světa, což 
do Tišnova a okolí každoročně přilákalo de-
setitisíce diváků nejen z regionu.

Vraťme se ale ještě zpět do přelomu 70. 
a 80. let, kdy tišnovská rallye teprve začí-
nala psát svoji historii. Tehdejší doba se dá 
totiž považovat za dosud nejúspěšnější ob-
dobí činnosti klubu. Automotoklub Tišnov 

se do povědomí motoristických fanoušků 
zapsal také účastí jezdců v mezinárodním 
mistrovství ČSSR silničních motocyklů. Pa-
vel Vašíček, Milan Horák a František Vala se 
pravidelně umisťovali na předních pozicích 
šampionátu. Zatímco dnes musí jezdci pře-
svědčovat sponzory, tehdy si členové AMK 
vydělávali na nákup závodních Yamah třeba 
natíráním zemědělských sil. 

Od vzniku autoklubu se v jeho čele vystří-
dalo deset předsedů. Když se v roce 1979 
ujal funkce ten současný, Jan Vlach, byl v ma-
jetku klubu jeden vojenský stan a vkladní 
knížka na 1 500 Kčs. Záhy se však podaři-
lo získat lokalitu u koupaliště, tehdy měsíč-
ní krajinu s polorozbořenými budovami, 
hromadou sutě a černou skládkou. V roce 
1983 byl položen základní kámen nové bu-
dovy, která se dočkala slavnostního otevření 
v roce 1989. Autoklub se díky novému areálu 
začal věnovat i dalším odvětvím a na dvoře 
vyrostla tehdy velmi oblíbená cyklokroso-
vá dráha. V 90. letech pokračovala úspěšná 
tradice rallye a nechybělo mnoho, aby se tu 
jel i nejslavnější endurový závod světa – Me-
zinárodní motocyklová šestidenní. Bohužel 
už tehdy měli silnější slovo „ochránci příro-
dy“, a tak se tato týmová soutěž, jejíž tradi-
ce sahá až do roku 1913, nakonec v Tišnově 
nekonala.

Na přelomu tisíciletí se k rallye připojila 
druhá velká akce – setkání historických vo-
zidel, dnes známé jako Přehlídka elegance 
Tišnov. Zatímco rallye napsala v roce 2008 

svoji poslední kapitolu, Přehlídka elegance 
pokračuje letos již 15. ročníkem. V sobotu 5. 
září se na náměstí Míru opět sjedou více než 
dvě stovky historiků a Tišnov tak opět pro-
voní benzínové skvosty, přičemž ty nejstarší 
by měly pocházet až z 20. let minulého sto-
letí. Pořadatelé jako každý rok zvou všechny, 
kdo si chtějí historii motorismu vychutnat 
v klidu, i na odpolední setkání, při němž je 
mnohem větší prostor si vozidla nerušeně 
prohlédnout do detailů. Letos se však od-
polední program poprvé nekoná na dvoře 
u autoklubu. Město totiž před lety vydalo po-
zemky v restituci původní majitelce, s níž se 
Autoklub Tišnov dohodl na ročním nájem-
ném ve výši 30 tisíc korun po dobu pěti let 
a následném přednostním odkoupení. Maji-
telka však po pěti letech prodala pozemek, 
který členové autoklubu zkulturnili a po de-
sítky let o něj pečovali, jinému kupci a klub 
tak o tyto prostory přišel. Odpolední pro-
gram Přehlídky elegance tudíž premiérově 
zamíří do prostor nedávno otevřeného Auto-
centra Cars Forever na adrese Červený Mlýn 
380. Vstup je zdarma a příchozí se mohou 
těšit na swingovou kapelu Mojmíra Bártka, 
tišnovské šermíře, přehlídku dobových odě-
vů a vynikající občerstvení.

Program na náměstí Míru startuje tradič-
ně v devět hodin, od půl desáté začne před-
stavování vozů a jejich postupný odjezd 
do Lomnice. Ve dvě odpoledne se histori-
ci sejdou na dvoře Autocentra Cars Forever 
a program zde bude pokračovat až do šesté 
večer.

Foto: Radek Babička
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kalendárium – významná kulturní a historická data
SRPEN

1. srpen 1555 Narodil se alchymista Edward Kelly.
5. srpen 1845 Zemřela spisovatelka a národní buditelka Magdalena 

Dobromila Rettigová.
6. srpen 1945 Svržení atomové pumy na Hirošimu
7. srpen 1865 Narodil se malíř Luděk Marold.
8. srpen 1900 Zemřel technik a podnikatel Emil Škoda.
8. srpen 1904 Narodil se Václav Morávek, jeden z nejznámějších 

představitelů českého protinacistického odboje, byl 
členem tzv. Tří králů.

9. srpen 1945 Svržení atomové bomby na Nagasaki
10. srpen 1296 Narodil se český král Jan Lucemburský, 35. český pa-

novník, otec Karla IV.
11. srpen 1948 Narodil se Jan Palach, který se 16. února 1969 upálil 

na Václavském náměstí v Praze.
12. srpen Mezinárodní den mládeže 
13. srpen Den leváků
16. srpen 1419 Zemřel Václav IV., český král (1362) a 37. český 

panovník.
17. srpen 2010 Zemřel spisovatel Ludvík Kundera.
18. srpen 1830 Narodil se rakouský císař František Josef I.
20. srpen 1968 Kolem 23. hodiny překročila hranice ČSSR vojska 

Varšavské smlouvy a ukončila tak demokratizační 
proces Pražského jara.

21. srpen 1915 Zemřel malíř Karel Myslbek.
26. srpen 1278 Zemřel Přemysl Otakar II., 30. český panovník 

a 5. český král (1261).
26. srpen 1346 Zemřel český král Jan Lucemburský.
26. srpen 1896 Narodil se Josef Mašín (starší), jeden z nejznáměj-

ších představitelů českého protinacistického odboje, 
byl členem tzv. Tří králů.

28. srpen 1960 Zemřel spisovatel Jaroslav Žák.
29. srpen Evropská noc pro netopýry

ZÁŘÍ

1. září 1310 Proběhl sňatek Jana Lucemburského a Elišky Přemy-
slovny. Na český trůn nastoupili Lucemburkové.

1. září 1600 Zemřel hvězdář a přírodovědec Tadeáš Hájek 
z Hájku.

3. září 1948 Zemřel druhý československý prezident E. Beneš 
(1935–38; 1945–8).

6. září 2000 Zemřel herec Jiří Sovák.
7. září 1915 Zemřel zakladatel české výroby pian Antonín Petrof.
8. září Mezinárodní den gramotnosti
8. září 1841 Narodil se Antonín Dvořák, český a světový hudební 

skladatel.

8. září 1915 Zemřel spisovatel, dramatik a první ředitel Národní-
ho divadla v Praze František Adolf Šubert.

8. září 1995 Rádio Svobodná Evropa zahájilo vysílání z Prahy.
8. září 1995 Zemřel spisovatel František Nepil.
14. září 1886 Narodil se Jan Masaryk, syn Tomáše Garrigua Masa-

ryka, významný československý diplomat a politik.
14. září 1937 Zemřel první československý prezident Tomáš Ga-

rrigue Masaryk (v úřadu 1918–1935).
16. září 1905 Narodil se básník Vladimír Holan.
17. září 1815 Josef Božek řídil v Praze ve Stromovce první parní vůz.
17. září 1873 Narodil se Max Švabinský, český malíř.
17. září 1910 Narodil se básník a spisovatel František Hrubín.
19. září 1922 Narodil se Emil Zátopek, nejslavnější českosloven-

ský běžec a sportovec
20. září 1979 Zemřel Ludvík Svoboda, 4. československý prezident 

(1968–1975).
22. září 1920 Narodil se mykolog a popularizátor houbařství Miro-

slav Smotlacha.
23. září 1253 Zemřel Václav I., 29. český panovník a 4. český král 

(1228).
23. září 1871 Narodil se František Kupka, významný český malíř 

a grafik.
23. září 1901 Narodil se Jaroslav Seifert, český držitel Nobelovy 

ceny za literaturu.
25. září 1906 Narodil se Jaroslav Ježek, český skladatel, klavírista, 

sbormistr a dirigent.
26. září 1212 Zlatá bula sicilská, dokument vydaný v Basileji řím-

ským králem Fridrichem II. Štaufským českému králi 
Přemyslu Otakarovi I., zaručovala povýšení Českého 
státu na království a dědičný královský titul.

26. září 1890 Narodil se režisér a scenárista Vladimír Slavínský.
26. září 1970 Zemřel básník a literární kritik Jiří Pištora.
28. září Den české státnosti – svatý Václav
28. září 935 Zemřel sv. Václav, patron českých zemí a 4. český pa-

novník, byl zavražděn bratrem Boleslavem.
28. září 995 Boleslav II. dal vyvraždit v Libici rod Slavníkovců.
28. září 1330 Zemřela královna Eliška Přemyslovna.
29. září 1820 Zemřel básník Antonín Jaroslav Puchmajer.
29. září 1890 Narodil se div. gen. Alois Eliáš, generál Českosloven-

ské armády, vlastenec a předseda protektorátní vlá-
dy, později nacisty popraven za napomáhání odboji.

29. září 1938 Mnichovská zrada; spojenci Československa – Velká 
Británie a Francie podepisují společně s fašistickou 
Itálií a nacistickým Německem smlouvu nakazující 
Československu odevzdat velkou část svého území, 
výzbroje, staveb a další.



Ohlédnutí za včelařským rokem 2014/15
Josef Permedla

Včelařský rok 2014/15 skončil po odkvětu 
lip. Vůdčí rostlinou podletí je květenství vřesu. 
Včelstva v tomto období začínají vytvářet zim-
ní generace dlouhověkých včel a připravují se 
na nadcházející podzim a zimu.   

Podzimní období roku 2014 bylo teplé, 
a proto včelstva s mladou matkou plodovala. 
Dělo se  tak i v průběhu zimy, což nebylo dob-
ré. Konec minulého roku a začátek toho letoš-
ního nebyly tedy pro včelstva příznivé. Tuhá 
zima je přijatelnější, z hlediska zdravotního 
stavu včel a spotřeby jejich zásob. Tak jako 
v předchozím včelařském roce i v tomto uply-
nulém uhynula zimní generace včel předčasně 
v období února a března. Důvodem bylo teplé 
zimní období, brzy se upracovala.

Předjaří a jaro byly celkem chladné, včel-
stva tudíž málo využila sběr pylu a nektaru. 
Křivka plodování v tomto období kolísala dolů 
a nahoru, ale druhá polovina dubna byla pří-
znivá, a tak včelstva tvořila nové včely, což je 
důležité pro období jara, které se datuje roz-
květem třešně ptačí. 

Včelařské léto začíná rozkvětem akátu. 
V našich podmínkách je ho málo, důvodem je, 
že se jedná o nepůvodní rostlinu našich lesů, 
a je proto likvidována z porostů. Z pohledu 
včelaře a spotřebitele medu je to škoda. Čirý 
akátový med je totiž velice lahodný, vydrží 
v tekutém stavu tak dlouho jako medovicový. 
Po odkvětu přišlo první medobraní květových 
medů. 

Plné léto se datuje květenstvím lip a druhé 
medobraní nastává po jejich odkvětu, který už 
značí konec včelařského roku. Období květ-
na, první a druhá dekáda června byly přízni-
vé pro sběr surovin k tvorbě medu. Následné 
období včelařského roku nebylo pro včelstva 

z hlediska snůšky příliš bohaté. Hlavní snůška 
skončila na Tišnovsku 6. 7. 2015. 

Uplynulý včelařský rok byl v chovu včel 
a matek příznivý. Na medný výnos patřil 
k těm nejlepším, je srovnatelný s rokem 2011. 
Po stránce propagace a výstav byl velmi dob-
rým. Závěrem roku 2014 jsem se zúčastnil 
s ZO ČZS Hajánky, ZO ČZS Tišnov a ZO ČSV Drá-
sov podzimních výstav s včelařskou temati-
kou. Na pernštejnských slavnostech 2015 byly 
ke zhlédnutí fotografie z včelnice ZO ČSV Ne-
dvědice. V Tišnovských novinách bylo otiště-
no devět článků, za což redakci děkuji. V roce 
2015 jsem se zúčastnil Ptačí slavnosti při za-
hájení pravidelných sobotních trhů v Tišnově. 
Uskutečnily se různé akce pro děti, z toho šest 
ve výukovém programu Pilná včelka – Inspi-
ro. Jako poslední proběhla přednáška v červ-
nu na ZŠ Čebín. Za pozvání všem pořadatelům 

výstav a akcí pro děti děkuji. Ve včelařském 
kalendáři ČSV roku 2015 je obsaženo několik 
mých fotografií, na obal byla vybrána má fo-
tografie včely sající med, což mne velice těší. 
Považuji včelařský rok za úspěšný, a je tedy 
shodný s rokem 2011 po všech stránkách.

Co mi udělalo největší radost? Ti dva mla-
dí ve věku čtrnácti let, kteří letos přišli s tím, 
že chtějí včelařit. Jeden z nich má dvě včelstva 
a druhý jedno a přišel si za mnou označit mat-
ku, aby ji ve včelstvu snáze našel. 

Včelařům přeji, aby byl včelařský rok 
2015/16 úspěšný. Konzumentům medu spo-
kojenost s produktem včel. Včelstvům zdár-
né přezimování v nadcházejícím období, aby 
na jaře přivítala jaro v plné síle. Toho dnes mo-
hou dosáhnout poctivou péčí včelaře!

kudlanka nábožná – nemilosrdný lovec 
Bohumil Kabeš

Kudlanka je typickým představitelem dra-
vého hmyzu. Vnější vzhled, zbarvení, schop-
nost vydržet hodiny bez pohybu, to všechno 
má jeden cíl: být co nejméně nápadná a ulo-
vit kořist.  Jakmile se přiblíží na dosah nějaký 
hmyz, bleskově na něj zaútočí svojí spolehli-
vou zbraní, dlouhými a obratnými předními 
končetinami. Kudlanky jsou nenasytní dravci, 
a když se jim lov nedaří, vrhnou se bez roz-
paků i na své příbuzné. V případě, že je ohro-
žena, zaujme zvláštní, výhružný postoj, při 
kterém roztáhne křídla a hlasitě jimi chřestí. 
O samičkách kudlanek se ví, že občas požírají 
své partnery. Stává se, že samičky začnou jíst 
samečky už během páření nebo těsně po něm. 

Z pohledu samičky to není žádný akt krutosti, 
ale nutnost získat od samečka jeho bílkoviny, 
potřebné ke tvorbě vajíček. Menší sameček se 
proto snaží ihned po aktu samičce rychle unik-
nout. Nakladená vajíčka jsou uložena v tuhém 
pouzdře, ve kterém přečkají zimu a snesou 
mráz –15 až –18 °C. Vylíhlé larvy kudlanek se 
podobají dospělcům, ale liší se velikostí a chy-
bějí jim křídla. Od samého počátku života jsou 
dravé jako jejich rodiče. Nejprve se živí jen 
mšicemi a až později si troufnou na větší hmyz.

Je známo přibližně 2 000 druhů kudlanek, 
které obývají nejčastěji tropické a subtropické 
oblasti.

V posledních létech se kudlanky díky otep-
lování planety intenzívně rozšiřují směrem 
na sever.
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Kudlanka nábožná, foto: Bohumil Kabeš

Foto: Josef Permedla



na žebětín s mercedesem – Ostrovec volá!
Jaromír Pacek

Pokud bude v pojízdném stavu, tak se před-
staví také 30. srpna 2015 v 16.30 na Ostrovci. 
Tipujete asi správně, že se jedná o kopanou 
v našem fotbalovém stánku Tišnova. Nu a ten 
Mercedes není nikdo jiný než Petr Švancara. 
Trefná přezdívka se urodila v době působe-
ní Petra ve Slavii Praha v letech 2000–2002. 
Bonmoty či hlášky jsou mu už vlastní, přichá-
zí z ničeho nic. Tento výrok spatřil světlo svě-
ta v době, kdy už ve Slavii určitou dobu nehrál. 
V nahodilém rozhovoru se pozastavil nad tím, 
že nechápe, jak může někdo koupit drahý Mer-
cedes (myslel sám sebe) a potom ho nechat 
stát v garáži.

A tak se stalo, že je tu už patnáct let stále le-
gendární fotbalista, nesmírně čilý, humorem 
obdařený Petr Švancara – Mercedes. Přezdív-
ka se natolik ujala a zdomácněla, že i na mo-
hutných oslavách zmrtvýchvstání stadionu 
za Lužánkami 27. června 2015 ten opravdový 
čtyřkolový Mercedes nechyběl a na jeho kapotě 
seděl autor celé parády, slzami obdařený Petr.

Malý úvod byl před druhým domácím, dou-
fejme, atraktivním zápasem I. A třídy roční-
ku 2015/16. Fotbal v Žebětíně, městské části 
Brna se čtyřmi tisíci obyvateli, byl založen 
v roce 1940. Do roku 1971 působil v soutěžích 
okresu Brno-venkov. Až v soutěžním ročníku 
2009/10 SK Žebětín po vítězství v městském 
přeboru Brna-města postoupil do I. B třídy 

JMKFS. Po čtyřech letech i tuto soutěž bravur-
ně zvládl. Ročník 2014/15 připravil těžší 
soupeře, ale i tak konečné 8. místo s 31 body 
zajistilo nakonec klidný závěr soutěže. Ten byl 
v červnu korunován oslavami 75. výročí trvání 
kopané v Žebětíně.

Pro AFK Tišnov bude třetí mistrovské 
utkání další konfrontací s mužstvy vyšší třídy 
po osmi letech. Předzápas zajistí ve 14.15 nově 
utvořené B mužstvo mužů. Soupeřem jim bude 
ve IV. třídě okresu Brno-venkov celek TJ Sokol 
Příbram na Moravě.

Zveme touto cestou všechny, kdo žijí fot-
balem, ale i ty, co doposud s návštěvou váha-
li, na zaručeně velké zážitky v neděli 30. srpna 
2015. Ostrovec Vás volá!

basketbal se chystá na další úspěšnou sezónu
Martin Volena, hlavní trenér mládeže SKB 
Tišnov

Basketbalový klub SKB Tišnov se zaměřu-
je na výchovu mládeže v dívčích kategoriích. 
Tuto sezónu se může pochlubit dvěma titu-
ly přeborníků kraje a vítězstvími na několika 
mládežnických turnajích v republice.

Kategorie U12
Dívky ve věku do dvanácti let letos obsa-

dily v přeboru jižní a střední Moravy druhé 
místo. Jako jediné dokázaly porazit Valosun 
Brno, který poté skončil na mistrovství ČR 
na 3. místě. Pokud k tomu připočteme vítězství 
na turnaji v Ústí nad Orlicí a třetí místo na me-
zinárodním turnaji v Ostravě, má tento tým jis-
tě dobrý základ pro další basketbalový růst.

Kategorie U15
Velmi úspěšná sezóna 2014/2015 pro tuto 

kategorii. Dva tituly krajských přebornic (jižní 
a severní Moravy) s pouhými dvěma prohrami 
za celou sezónu. Dále vítězství na mezinárod-
ním turnaji v Ostravě, a přesto nespokojenost 
a nesplnění hlavního cíle. Tím byl postup 
do ligy v kategorii U17. Malou útěchou je, že 
tišnovská hráčka Sára Kocourková byla vy-
brána do regionálního výběru Moravy a svými 
dobrými výkony si řekla o přestup do jednoho 
z nejlepších mládežnických družstev v repub-
lice, do brněnských Žabovřesk.

Kategorie U17
 V této kategorii děvčata v přeboru jižní 

a střední Moravy obsadila páté místo.

Přípravka
Malé začínající basketbalistky mají za se-

bou svoje první zápasy na turnajích a od října 
je čekají opravdové zápasy v krajské soutěži.
Nová sezóna 2015/2016 mládeže SKB 
Tišnov

V nadcházející sezóně se do soutěží zapojí 
nejvíce družstev za mnoho posledních let. SKB 
Tišnov bude zastoupen v těchto kategoriích:

U11 – děvčata z loňské přípravky pod vede-
ním trenérek Suchomelová, Novotná, Kučerová
U12  a  U14 – s trenérkou Simonsovou 

a nově s asistentem Sedláčkem, přičemž v ka-
tegorii U14 budou hrát žákovskou ligu

U17 – pod vedením dvojice Adamcová, 
Knoflíčková se budou snažit připravit družstvo 
tak, aby se pokusilo o to, co letos nevyšlo, tedy 

farma divizního blanska – afk Tišnov
Jaromír Pacek

Fotbalová asociace ČR zavedla od roku 
2011 tzv. projekt Farma. Ten umožňoval pro-
fesionálním klubům (I. a II. liga) zřídit si 
po vzájemné dohodě z klubů hrajících tře-
tí ligu a divizi svou farmu. Celky I. a II. ligy 
mohly díky tomu na libovolný zápas farmář-
ského klubu vyslat dva hráče ze své jedenác-
tičlenné soupisky – tu zasílá každý klub před 
sezonou na FAČR. Z vysílajícího klubu (I. a II. 
liga) do přijímacího (farma) je pohyb hráčů 
mimo soupisku neomezený, žádné podmínky 
zde nejsou. Naopak, hráči registrovaní na far-
mě nemohou posílit klub vysílající bez řád-
ného hostování či přestupu. Další ustanovení 

sděluje, že hráč vysílajícího klubu nesmí na-
stoupit za B tým přijímacího klubu.

Záměrem projektu Farma byla snaha o vět-
ší vytížení hráčů vysílajících klubů, pro ama-
térské zápasy zase větší herní kvalita a pro 
diváky atraktivita – uvidí kvalitní hráče z li-
gových sfér – a to všechno přinese i větší ná-
vštěvnost fanoušků.

Protože se tento projekt, až na drobné vý-
hrady, nakonec uvedl, naznalo vedení FAČR, 
že ho od 10. 7. 2014 rozšíří. Z klubů kraj-
ských soutěží se mohou stát farmy celkům III. 
ligy a divizí. Tím jsme se dostali až k divizní-
mu Blansku, jehož farmářským klubem se stal 
Bořitov. Ten ale letos ukončil svou fotbalovou 
dráhu v krajské soutěži – I. A třída.

Vzhledem k dosavadním nadstandardním 
vztahům mezi FK Blansko a AFK Tišnov se 
podařilo zrealizovat funkcionářům obou cel-
ků výše uvedený projekt pro ročník 2015/16. 
A tak se stalo, co se asi ani ve snu žádnému 
tišnovskému fandovi nikdy nezdálo, že na Os-
trovci nastoupí v dresu AFK Tišnov fotbalová 
legenda se vším všudy – Petr Švancara.

 Není farma jako farma, ale ta fotbalová má 
jistě něco do sebe. AFK Tišnov okusí novou 
formu spolupráce s celkem hrajícím morav-
skou divizi sk. D. Nové tišnovské farmě lze už 
jen popřát úspěšné výsledky sportovního hos-
podaření v tomto soutěžním ročníku I. A tří-
dy, který se po osmi letech těžkých bojů vrátil 
tam, kde měl už dávno být!
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o postup do ligy U17
Přípravka – po přesunu loňské příprav-

ky do soutěže U11 již v červnu proběhl nový 
nábor děvčat, který se bude opakovat ve čtvr-
tek 3. září v 15.00 v tělocvičně na ZŠ Smíško-
va. Dívky povede vždy jedna z trenérek U11 
a nový trenér Jakub Navrátil.

S navýšením počtu družstev samozřejmě 
přichází i problémy s jejich zajištěním. A to jak 
po stránce materiální a finanční, ale také co se 
týká místa pro trénování, neboť jen mládež 
SKB Tišnov má týdně dvanáct tréninků. Pro-
to patří velké poděkování všem, kteří umož-
ňují dětem smysluplně sportovat. Jsou to díky 

dotačním titulům především město Tišnov 
a Jihomoravský kraj, sponzoři, rodiče. A v ne-
poslední řadě SSK Tišnov jako majitel spor-
tovní haly a ZŠ Smíškova, kde probíhá řada 
tréninků a převážná většina zápasů.

V nadcházející sezóně se mají možnost těšit 
tišnovští příznivci basketbalu ještě na jednu no-
vinku. A to první a druhou ligu žen. Po jednáních 
s bývalým brněnským klubem Noe Arch došlo 
k vytvoření nového klubu BK Handicap Tišnov, 
do něhož SKB Tišnov „vložilo“ mládež a na který 
přešla hrací práva pro obě tyto soutěže.

Klub je založen jako logické pokračování 
mládežnických kategorií a nabízí tišnovským 

odchovankyním možnost v budoucnu hrát 
vyšší ženské soutěže přímo v Tišnově, a ne 
různě po republice. Současně si klub klade 
za cíl ve spolupráci s projektem Lokomoce 
a obchodní korporací Handicap a. s. vytvořit 
podpůrný systém pro tělesné a duševní zdra-
ví ve všech oblastech lidského života. Navíc se 
klub bude snažit prostřednictvím systematic-
ké a koncepční práce s mládeží zkvalitnit tré-
ninkový proces a dosáhnout naplnění ambicí 
na postup tišnovského klubu do nejvyšší tu-
zemské soutěže ŽBL. 

Foto: Martin Volena
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sokol karate Tišnov nabírá nové zájemce
Petr Jůza, předseda oddílu

Oznamujeme, že v pátek 18. 9. 2015 
v 17.00 proběhne v sokolovně nábor zájem-
ců o výuku karate. Cvičit mohou přijít všich-
ni, kteří se chtějí něčemu novému naučit, 
protáhnout své tělo a zvýšit svou fyzickou 
kondici. Karate je sport vhodný pro všech-
ny zájemce od šesti let, horní věková hranice 
není omezena. Dobré je, že cvičit mohou se 
svými dětmi i rodiče, což se už od loňského 
roku děje. V současnosti má náš oddíl 44 re-
gistrovaných členů, rozdělených na začáteč-
níky a pokročilé. Začátečníci trénují v úterý 
a pátek, pokročilí v pondělí, středu a v pátek. 
Skoro tři čtvrtiny členů tvoří děti. Tomu jsme 

přizpůsobili i systém výuky. Děti rády soutěží, 
a tak je budeme připravovat na tři kola kraj-
ských pohárů mládeže. Jedno kolo by se mělo 
v prosinci konat i v Tišnově. Očekává se účast 
150 až 200 závodníků, což už je „zajímavé“ 
i po organizační stránce. Bude to ale dobrá re-
klama pro náš oddíl i pro město Tišnov.

Letos proběhlo tradičně soustředění 
na Prudké, kterého se zúčastnilo osmnáct 
karatistů. Všem se líbilo a kromě nových 
poznatků z karate si děti vyzkoušely třeba 
střelbu z luků, kterou nám zprostředkovali lu-
kostřelci z oddílu Sokola Tišnov, za to jim pa-
tří náš dík.

Těšíme se v září na shledanou se všemi 
stálými i novými členy oddílu karate.

cvičili jsme na světové gymnaestrádě v helsinkách
Jan Sláma

Světová gymnastická federace pořádá ka-
ždé čtyři roky gymnaestrádu, která je nesou-
těžní přehlídkou všeobecné gymnastiky. Patří 
sem jak vystoupení menších skupin v halách 
a na pódiích ve městech, tak hromadné sklad-
by, které jsou určeny pro stadiony. Tento-
krát se již XV. světová gymnaestráda konala 
ve dnech 12. až 18. července v Helsinkách. 
Mezi více jak 20 tisíci účastníky z 52 zemí 
z celého světa měla již tradičně zastoupení 
i Česká republika. Pod patronací České gym-
nastické federace se v Helsinkách představi-
lo téměř 900 cvičenců z České obce sokolské, 
Asociace sportu pro všechny a Asociace uni-
verzitního sportu. 

Je potěšitelné, že již po čtvrté jsme se 
do této významné reprezentační akce zapojili 
i my, cvičenci z tělocvičné jednoty Sokol Tiš-
nov. Tentokrát nás bylo celkem osm, z toho 
dva muži. Cvičili jsme v pódiové skladbě s ná-
zvem Zimní sen, kterou mohli diváci vidět 

v červnu na Sokolském Brnu. V Helsinkách 
jsme naši skladbu předvedli třikrát v halách 
a jednou na pódiu u olympijského stadionu. 
Pro Vaši představu, cvičení probíhala v deví-
ti halách od 9 do 19 hodin. Bylo zde možno 
zhlédnout různá vystoupení špičkových akro-
batických a gymnastických skupin, i celky ta-
neční a folklorní. Samozřejmě jsme se snažili 
toho vidět co nejvíce, abychom měli inspiraci 
i pro své další tělocvičné snažení. 

Kromě toho jsme si našli čas i na prohlíd-
ku významných dominant Helsinek a na vy-
jížďku lodí na přilehlé ostrovy. 

Účast na této významné mezinárodní akci 
v nás všech zanechala nezapomenutelné do-
jmy a zážitky, a tak nikdo nelitoval nemalých 
finančních nákladů, které musel každý za-
platit. Proto bychom chtěli poděkovat pře-
devším vedení města Tišnova, naší TJ Sokol 
Tišnov a Sokolské župě Pernštejnské za fi-
nanční podporu. Bez jejich pomoci bychom se 
gymnaestrády nemohli zúčastnit. Věříme, že 
i na další gymnaestrádě, která se bude konat 

v roce 2019 v rakouském Dornbirnu, nebu-
dou cvičenci naší TJ chybět. 

 Sokol Tišnov 

Tišnovští sokolové soutěžili v Helsinkách 
na gymnaestrádě, foto: Kateřina Smetanová

zveme vás 
do sokolovny
Lucia Jeřábková, vedoucí provozu

cvičení předškolních dětí
– každý  čtvrtek od 16 do 17 
hodin

Cvičení je vhodné pro děti od 4 do 7 
let. Hrajeme hry, učíme se základy gym-
nastiky, atletiky, míčových her i florbalu. 
Těší se na Vás Hela a Tom.

cvičení rodičů s dětmi – každý 
čtvrtek od 17 do 18 hodin

Cvičení je vhodné pro děti přibližně 
od 2 let, je ideální aktivitou, děti se těší 
společné činnosti s rodiči či prarodiči, 
postupně se začínají zajímat o vrstevní-
ky a nenásilně si zvykají na cizí prostředí. 
Těší se na Vás Denisa, Irena a Lenka.

taneční kroužek Tygříci – 
každé  úterý od 16 do 17 hodin

Cvičení je vhodné pro děti od 3 do 6 
let, vede děti k pohybu, správnému dr-
žení těla a vnímání hudby. Cílem je spojit 
pohyb a hudbu hravou formou, abychom 
si mohli ze soutěže nebo vystoupení od-
nést kromě odměny i patřičný potlesk. 
Těší se na Vás Lenka.

Kompletní rozvrh hodin oddílů na-
jdete na adrese sokoltisnov.min@wo.cz 
nebo na čísle 549 413 175.
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 Moravský rybářský svaz, místní organizace Tišnov 
mezinárodní rybářské závody na svratce 
Jiří Malásek

Již od roku 1967 se na revíru Moravského 
rybářského svazu, místní organizace Tišnov, 
konají tradiční Mezinárodní muškařské závo-
dy Svratecký lipan, v lovu ryb udicí na umě-
lou mušku. Letos se opět uskuteční v měsíci 
září a 44. ročník MMZ bude znovu součástí 
Rybářských slavností organizovaných Měst-
ským kulturním střediskem Tišnov.

Dle celorepublikového kalendáře byl to-
muto pohárovému závodu přidělen termín 
na třetí zářijový víkend. Slavnostní zahájení 
závodu bude v pátek 18. září ve 20.00 hodin 
na rekreačním středisku na Prudké. Vlastní 
tříhodinové závody pak proběhnou v sobotu 
19. září dopoledne a odpoledne a závěrečná 
zkrácená dvouhodinová kola v neděli 20. září 
do 13.30 hodin.

Závodů se zúčastní 20 čtyřčlenných druž-
stev s tím, že vždy chytají dva členové a dal-
ší dělají rozhodčí soupeřům. Prostor závodu 

je vytyčen na řece Svratce na dvou sektorech 
– A a B, od Doubravníku po Borač. Každý zá-
vodník má k dispozici min. 50 metrů řeky 
a závodí se dle platného soutěžního a závod-
ního řádu pro lov ryb udicí – muška 2015. 
Tento závod je velmi atraktivní i pro diváky, 
jak rybáře, tak i nerybáře, neboť řeka Svratka 
je dobře zarybněná, soutěžící to dobře umí, 
a že se nachytá hodně ryb, garantují vlast-
ní účastníci, mezi kterými je několik mistrů 
světa, mistrů republiky a účastníků ligových 
soutěží v této náročné disciplíně.  V loňském 
roce se v celém závodě ulovilo celkem 1 866 
pstruhů a lipanů. Však přijďte a uvidíte, ne-
budete zklamáni.

Dle závodního řádu se chytá na max. tři 
umělé mušky na návazci s háčky bez proti-
hrotů, aby se ulovené ryby minimálně pora-
nily, ryba se musí podebírat do podběráku 
s bezuzlovou síťkou takže se rukou vůbec ne-
dotkne, pouze v podběráku se položí na plas-
tové korýtko, ve kterém se změří její délka 

a šetrně se pustí zpět do řeky. Vyhrává ten 
rybář nebo družstvo, kteří mají nejvíce na-
chytaných ryb a nejvyšší součet naměřených 
délek ryb.

Po sečtení a vyhodnocení celého závodu 
komisí rozhodčích a bodovací komisí pro-
běhne slavnostní vyhlášení celkových vý-
sledků a hlavně vítězů 44. ročníku MMZ, a to 
v rámci Rybářských slavností, v 15.30 ho-
din, které se uskuteční v neděli 20. září v od-
poledních hodinách v prostoru u rybníka 
v Předklášteří.

Přijďte se pobavit, poučit a užít si pře-
krásného prostředí kolem řeky Svratky. A to 
jak při vlastním závodu, tak i v místě koná-
ní Rybářských slavností, kde bude k dispozici 
bohaté občerstvení, včetně čerstvě připrave-
ných chutných ryb. Na tuto nevšední podíva-
nou v překrásném přírodním prostředí zvou 
organizátoři: sekretariát MRS, o. s., odbor 
LRU muška MRS, o. s., Městské kulturní stře-
disko Tišnov a MRS MO Tišnov. 

INZERCE
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Český hydrometeorologický ústav, dobrovolnická klimatologická stanice 
Tišnov-hájek
Jana Rohlínková

Více než kdy jindy se v letošních horkých 
letních měsících stáčela naše řeč i pozor-
nost k počasí a stupnici teploměru. Ale ne 
každý má doma svou amatérskou meteoro-
logickou stanici, ze které by čerpal přesná 
data, a proto mnozí spoléháme na předpo-
věď počasí v médiích. Pečlivému poslucha-
či rozhlasových stanic pak jistě neuniklo, že 
jedním z míst, na kterých jsou data sledová-
na, je také stanice Tišnov-Hájek.

Každodenní ranní rozhlasové připome-
nutí tohoto místa pro mě získalo až dráž-
divou, provokativní příchuť, a tak jsem se 
vydala místo najít a meteorology amatéry, 
manžele Loosovy, vyzpovídat. Osada Hájek, 
rozprostírající se na strmém, ale malebném 
kopci, mě přivítala ve slunném odpoledni, 
kdy se otevíral krásný výhled do širokého 
okolí. Stanici, tedy deset metrů vysoký me-
teorologický stožár, je možné zahlédnout 
již z dálky. Nachází se ve výšce  409 m n. m. 
v zahradě rodinného domu poblíž klikaté 
silničky, která obcí prochází. 

U manželů Loosových se mi dostalo mi-
lého přijetí a velkého množství informací 
přímo i nepřímo spjatých s počasím a me-
teorologií. Na mé dotazy odpovídala paní Ji-
řina Loosová.

J. R.: Odkdy se činnosti dobrovolných 
meteorologů věnujete? Kde byl ten první 
impulz sbírat meteorologická data?

Meteorologií se zabýváme dlouhodobě, 
ale nejdříve jenom tak jako každý – sledu-
jeme počasí, teplotu, srážky… V roce 2009 
jsme reagovali na výzvu Českého hydro-
meteorologického ústavu, pobočky v Brně, 
který hledal v této oblasti vhodné místo pro 
umístění stanice.

J. R.: A to je tedy doba, od které spolu-
pracujete s ČHMÚ?

Ano, nejprve probíhal půlroční zkušeb-
ní provoz – především spojení. Od května 
2010 jsme měli nejprve manuální srážko-
měr a měřili jsme srážky a teplotu podle 
vlastního teploměru a v únoru 2011 byla 
zprovozněna nová, již automatická klimato-
logická stanice, z jejíchž čidel odchází sní-
maná data v pravidelných intervalech. Měří 
se teplota ve výšce dvou metrů, přízemní 
teplota v pěti centimetrech,, vlhkost vzdu-
chu, rychlost a směr větru. Součástí stanice 
je také automatický srážkoměr. 

J.  R.:  Jaké  jsou  konkrétně  Vaše 

povinnosti?
Každé ráno je třeba zkontrolovat auto-

matickou stanici, odstranit případné ne-
čistoty (např. ptačí trus) ze srážkoměru 
a souběžně měříme většinu z hodnot také 
manuálně. Údaje zaznamenáváme třikrát 
denně (v letním období v 8–15 a 22 hodin, 
v zimním období v 7–14 a 21 hodin) a za-
pisujeme do Denního záznamníku meteo-
rologických pozorování, zaznamenáváme 
stav oblohy – oblačnost, stav počasí a stav 
povrchu půdy. V zimě se navíc musí zapiso-
vat stav nově napadeného sněhu. Ten se ne-
chá při pokojové teplotě rozpustit a měří se 
jeho vodní hodnota. Jednou týdně se měří 
i celková vrstva sněhu a zaznamená se jeho 
vodní hodnota.

 Kolem stožáru a čidel také musíme 
provádět pravidelnou údržbu, především 

sekat trávu z důvodu přesného měření pří-
zemní teploty.

J.  R.:  Jak  často  odesíláte  hlášení 
do ČHMÚ? 

Výše zmíněná data, označovaná jako po-
vinná hlášení, odesíláme vždy v pondělí. 
V zimním období jsou velmi důležité hod-
noty výšky sněhu a obsahu vody, ze kterých 
pak počítají v ČHMÚ modely tání sněhu. 
Mimo to sledujeme i další údaje – intenzi-
tu deště, bouřky (zaznamenávají se blesky 
a počítá se vzdálenost bouře), duhu, rosu 
a úkazy na obloze. Tyto údaje odesíláme 
v měsíčním hlášení. Jako mimořádné zapi-
sujeme srážky nad 30 mm, vichřice, zápla-
vy, případně škody na majetku. Pro zápis 
do tabulek jsou předepsané zkratky a zápi-
sy je třeba vést velmi pečlivě. 

Foto: Jana Rohlínková
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evangelické bohoslužby v Tišnově
Martin Horák, evangelický farář

Evangelické bohoslužby se v minulosti 
konaly v Tišnově na nejrůznějších místech: 
v zasedacích místnostech nebo v učebnách 
místních škol. V posledních šesti letech se 
díky vedení tišnovského Centra sociálních 
služeb mohou konat v kapli zdejšího Domu 
s pečovatelskou službou na Králové ulici. 
Vedle ostatních příchozích tak k nim mo-
hou bez obtíží přicházet i klienti tohoto 

domova. Tato shromáždění zde navíc pro-
bíhají v dobré součinnosti s místní římsko-
katolickou farností, která tu koná mše, příp. 
bohoslužbu slova každou sobotu od 18 
hodin. 

K evangelickým bohoslužbám nás při-
chází pravidelně okolo patnácti účastní-
ků, zastoupeny bývají všechny generace: 
děti školního věku, střední generace, se-
nioři. Bohoslužby vede zpravidla jeden 
z farářů Českobratrské církve evangelické 

z Brna. Bohoslužby jsou pro nás příležitos-
tí ke společnému ztišení, vyjádření vděč-
nosti Hospodinu, soustředění na to, co říká 
Bible k naší každodenní situaci, a slouží 
také k osobní a společné modlitbě a zpěvu. 
Jsou otevřené pro vážně hledající i náhod-
né návštěvníky. Evangelické bohoslužby se 
konají v kapli tišnovského Domu s pečova-
telskou službou (s vchodem nalevo od hlav-
ního vstupu) každou neděli od 10.30. 

J.  R.:  Paní  Jiřinko,  Vaše  spolupráce 
s ČHMÚ je dobrovolná. Přesto je Vaše vy-
právění velmi poutavé a svědčí o velkém 
zájmu  o  tuto  práci.  Vím  a  sama  jsem  se 
přesvědčila o tom, že o letošních prázdni-
nách vzešla z této Vaší práce i další milá 
povinnost. Některá rána Vás můžeme za-
slechnout  na  telefonních  linkách  České-
ho rozhlasu Brno. Jak k tomu došlo?

Oslovil nás Český rozhlas s nabíd-
kou, zda bychom ráno telefonicky poskyt-
li do vysílání základní informace o počasí. 
Tato nabídka vychází ze spolupráce ČHMÚ 
a Českého rozhlasu a vstupy do vysílání 
jsou ráno mezi 7–8 hodinou.

J.  R.:  A  jak  se  o  práci  dělíte 
s manželem?

Manžel obvykle provádí ranní kontro-
lu stanice a zápisy ranních dat, já pak za-
pisuji data přes den. Ale je třeba, abychom 
se na sledování a zapisování podíleli oba. 
A protože je to práce dobrovolnická, dě-
láme to především ze zájmu a pro zábavu. 
Navíc jsme již oba v důchodu, přesto to vní-
máme jako příjemnou povinnost.

J.  R.:  A  jaké bylo Vaším pohledem  le-
tošní léto?

Velmi teplé a suché. Bylo velmi málo 
srážek.

Při rozloučení mi paní Loosová řekla 
jedno prosté moudro, které si však dlouho 
uchovám ve své paměti: „Od počasí začíná 
a začínalo vždy všechno – od ranního po-
hledu z okna až po plánování práce a hos-
podářského roku.“ 

Tak až někdy uslyšíte v rozhlase mete-
orologická data ze stanice Tišnov-Hájek, 
vzpomeňte si, že je za nimi každodenní 
obětavá práce obyčejných lidí. A budete-
-li mít cestu do Hájku, udělejte si chvíli čas, 
stanice určitě stojí za pozornost.

Uvedená data o meteostanici byla po-
skytnuta se souhlasem ČHMÚ.

INZERCE
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 ° Brousím nože a jiné, Majorova 400. 

 ° Penzion Červený Mlýn v Tišnově
přijme na HPP číšníka, brigádně pomocnou 
sílu do kuchyně. Bližší informace 
na tel. 731 562 016.

 ° 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.

 ° Prodám byt 2+1 v OV na velmi hezkém
a klidném místě. Dům po komplet. 
revitalizaci – byt bez dluhu. Bezproblémové 
parkování. Tel. 606 258 379.

 ° Prodám NISSAN ALMERA 1.4,
rok výroby 1999, stav km 241 000,
cena 15 000 Kč. Tel. 734 370 182.

 ° Pronajmu částečně zařízený byt 2+1
na sídlišti pod Květnicí. Cena 8 000 Kč 
měsíčně včetně energií. Tel. 602 274 896.

 ° Pronajmu prostornou garáž v Tišnově
na ulici Mánesova, cena 1 000 Kč měsíčně, 
při platbě předem sleva, tel. 605 574 994.

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

 ° Prodám motor Trabant 601 po GO
a šlapací šicí stroj zn. VESNA.
Tel. 606 843 775.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

hrad veveří otvírá bránu tříkrálovým koledníkům
Pavla Caudrová, koordinátorka TKS

Ani v horkém létě nezapomíná Oblastní 
charita Tišnov na své koledníky. Chce tak 
ve spolupráci se státním hradem Veveří po-
děkovat svým koledníkům za jejich ochotu, 
se kterou jí pomáhají.

Všichni koledníci mají možnost volného 

vstupu na výstavu na hradě Veveří Šaty 
k tanci i k pohledu – taneční kostýmy inspi-
rované historickou módou. Mohou se po-
dívat, jak se oblékala šlechta v uplynulých 
staletích.

Na výstavě jsou ke zhlédnutí kostýmy 
z období gotiky, renesance, baroka, rokoka 
a secese. Část výstavy je interaktivní a lze si 

šaty i vyzkoušet.
Všichni koledníci si tak mohou zpříjemnit 

horké léto návštěvou této zajímavé výstavy.

Oblastní charita Tišnov si velice váží pod-
pory státního hradu Veveří, proto mu chce-
me i touto cestou poděkovat za spolupráci 
a koledníkům popřát příjemný zážitek.

římskokatolická farnost v Tišnově přivítala nového duchovního správce
Jan Kos, kronikář farnosti

Od 1. srpna 2015 se stal novým duchov-
ním správcem farnosti v Tišnově, adminis-
trátorem excurrendo v Předklášteří a také 
novým děkanem tišnovského děkanství R. 
D. Mgr. Josef Rybecký, který do Tišnova při-
chází z Tvarožné. Ve funkci vystřídal R. D. 

Mgr. Jiřího Buchtu, který v Tišnově působil 
pět roků a odešel do farnosti Stonařov u Jih-
lavy, kde bude zastávat i funkci jihlavského 
děkana. Otec Josef se stává 31. duchovním 
správcem farnosti sv. Václava od počátku 
17. století, od doby existence spolehlivých 
historických pramenů. V Tišnově bude pů-
sobit sám, protože dosavadní kaplan R. D. 

Mgr. Michal Cvingáf byl ke stejnému termí-
nu ustanoven duchovním správcem ve far-
nostech Lysice a Bedřichov.

Farnost otce Josefa Rybeckého srdeč-
ně vítá a přeje mu hodně úspěchů a radosti 
na tišnovské vinici Páně.

Děkujeme všem přátelům a známým za podporu a za projevení 
účasti při úmrtí MVDr. MARCELY PŘIKRYLOVÉ.

Rodina Přikrylova a Kaplanova

Poděkování kynologickému klubu 
v Tišnově
Marie Procházková 

V termínu od 3. 8. do 7. 8. 2015 se konal v Senticích přívesnický 
tábor spolku SENTIČAN, z. s., pro děti předškolního a školního věku 
s názvem „Příroda kolem nás“.

Ve středu 5. 8. 2015 proběhla na lesním hřišti „Horka“ ukázka vý-
cviků poslušnosti, obrany a agility psů. Děkujeme touto cestou čle-
nům Kynologického klubu v Tišnově za báječné dopoledne, které jsme 
mohli prožít za účasti pěti pejsků a jejich majitelů.

O nevšedním zážitku pro děti a poutavém komentáři k ukázkám 
svědčí především to, že všechny děti nehnutě a bez povídání sledovaly 
hodinový program.

Závěrečné hlazení pejsků pak bylo velmi příjemným završením 
krásného dopoledne na přívesnickém táboře.

Věřím, že všechny děti zužitkují získané poznatky při každodenní 
péči o své pejsky. 

Foto: Kateřina Procházková
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Dne 2. září to budou tři roky, co nás navždy 
opustila GABRIELA LEIFEROVÁ.

S láskou vzpomíná její rodina.

Dne 15. září uplyne sedmý smutný rok 
od úmrtí paní BOHUMILY MUSILOVÉ. 28. září 
vzpomeneme jejích nedožitých 90 let.

 Za vzpomínku děkuje rodina.

Dne 5. září uplyne 15 roků od úmrtí pana
JIŘÍHO BEDNÁŘE.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka, syn a dce-
ra s rodinami.

Dne 21. srpna uplynou tři roky, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatínek pan 
LADISLAV HAVLÍK.

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

Dne 15. srpna jsme vzpomněli páté smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek, dědeček, pradědeček, švagr a strýc pan 
ROBERT LAMAČ.

S úctou a láskou stále vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují manželka Ludmila a děti Jana, 
Liba, Lida a Robert s rodinami.

Dne 7. května uplyne osm let od úmrtí naší 
maminky paní MARIE KULÍKOVÉ.
Dne 11. září by se dožila 95 let.

Dne 6. října uplyne 13. výročí úmrtí 
našeho tatínka, pana JINDŘICHA KULÍKA.
Dne 15. srpna by se dožil 100. narozenin. 

S láskou vzpomínají dcera Marie a syn 
Jindřich s rodinami. 

vzpomínka na jana Tálského u příležitosti 50. výročí jeho úmrtí dne 5. září 1965

V těchto dnech vzpomínáme úmrtí p. JANA 
TÁLSKÉHO, odborného učitele a ředitele základ-
ní školy v Tišnově.

Narodil se 8. ledna 1903 v Ráječku u Blanska. 
Po vystudování Učitelského ústavu v Brně na-
stoupil jako odborný učitel v Rouchovanech, dále 
učil v Drásově a ve Veverské Bítýšce. V roce 1938 
nastoupil do Chlapecké měšťanské školy v Tišno-

vě a zde se s rodinou natrvalo usadil. Aktivně se účastnil kulturního 
a společenského dění ve městě Tišnově. 

Velice se angažoval v Jednotě Sokol, kde byl členem předsednictva, 
za což byl později v době druhé světové války uvězněn v koncentrač-
ním táboře Dachau. V roce 1947 vyšla jeho kniha „Bojem a utrpením 
ke svobodě“, ve které zpracoval odboj župy Pernštejnské za protekto-
rátu. Zasloužil se o rozvoj školství v Tišnově a má velkou zásluhu na ar-
chitektonickém řešení a výstavbě základní školy ve Smíškově ulici, kde 
pak působil jako ředitel školy. Byl velice všestranný, vedle práce učitele 
a ředitele školy také aktivně maloval a účastnil se oblastních výstav. 
Zemřel ve věku 63 let v důsledku podlomeného zdraví z minulosti…

Vzpomíná rodina Tálských, Bloudkova a Veselých.

Před dvěma lety 7. září zemřel bratr a strýc pan 
MIROSLAV VITULA. 8. září by se dožil 70 let.

Děkujeme, že vzpomínáte s námi. Sestra s rodinou. 
„ Kdo v srdcích žije, neumírá.“

Firma

JICOM, spol. s r. o.
 přijme elektromontéra

požadavky:
 SŠ nebo vyučen v oblasti 

elektro, samostatnost, flexibilita 
 ŘP sk. B a vyhl. 50/1978 

výhodou

Životopisy zasílejte na
jicom@jicom.cz.
 www.jicom.cz

ZÁŘÍ A ŘÍJEN – měsíce prevence 
diabetu

Veterinární ordinace MVDr. Klára 
Němcová nabízí možnost ZDARMA 
změřit hladinu glukosy (cukru) u psů, 
koček i fretek pomocí veterinárního 
glukometru

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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CYKLISTICKÉ VÝPRAVY ZA SMÍRČÍMI KŘÍŽI NA TIŠNOVSKU
SE KONALY 5. A 15. SRPNA.
Foto: Michal Beneš
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