
Historická vozidla a jejich obdivovatelé zaplnili 
tišnovské náměstí Míru v sobotu 5. září.

Foto: Roman Skřepek

ročník XXV. říjen 2015 číslo 10
vyšlo 23. 9. 2015 www.tisnov.cz



Vážení přispěvovatelé, pokud budete chtít vyjádřit svůj názor na dění v Tišnově a okolí, prosíme Vás, abyste dodávali příspěvky tohoto typu nejpozději 
12. října (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 odevzdávali pouze v elektronické podobě.

Příští uzávěrka bude 19. 10. 2015 ve 14.00, opět prosíme, abyste své příspěvky dodávali včas a ideálně průběžně.
V případě zaslání po uzávěrce nebudou přijaty a otištěny. Děkujeme velmi, redakce TN.

SETONŮV DĚTSKÝ DEN NAVÁZAL V NEDĚLI NA OSLAVY 
SKAUTSKÉHO VÝROČÍ. KONAL SE V AREÁLU LETNÍHO KINA 
A DĚTI SI MOHLY TŘEBA ZAHRÁT NETYPICKÉ ČLOVĚČE, NEZLOB SE!
Foto: Denisa Ondrová

80 LET. TAK DLOUHÁ DOBA UPLYNULA OD VZNIKU SKAUTU 
V TIŠNOVĚ. VÝROČÍ OSLAVILI NEJEN SKAUTI V SOBOTU 
12. ZÁŘÍ NA VERNISÁŽI SKAUTSKÉ VÝSTAVY V MUZEU 
A PŘI POKLÁDÁNÍ PAMĚTNÍCH KAMENŮ SKAUTŮM 
PADLÝM VE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE.
Foto: Denisa Ondrová

ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SMÍŠKOVA SE BUDOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 POPRVÉ UČIT 
V NOVÝCH TŘÍDÁCH V NÁSTAVBĚ. 1. ZÁŘÍ ŽÁKY I NÁVŠTĚVNÍKY DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
SLAVNOSTNĚ PŘIVÍTAL ŘEDITEL ŠKOLY MICHAL KOMPRS.
Foto: Roman Skřepek
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Zářijový pozdrav starosty města
Jiří Dospíšil, starosta města 

Milí Tišnované,
zdravím Vás po prázdninách a době dovo-
lených opět prostřednictvím stránek Tiš-
novských novin. Jak jsem avizoval, každého 
čtvrtroku si dovolím se s Vámi podělit 
o několik svých aktuálních radostí i sta-
rostí. Zde jsou ty zářijové.

Co se nedaří, co mne trápí: 

• Porta coeli

Doslova „za humny“ máme jednu z nejvý-
znamnějších stavebních památek v ČR – ná-
rodní kulturní památku cisterciácké opatství 
Porta coeli v Předklášteří. Nejen na základě 
mých několika nedávných osobních návštěv 
jsem přesvědčen, že rozsáhlý areál kláštera, 
jehož historie je vousatá stejně jako ta našeho 
města, dnes není v nejlepší kondici a vyžadu-
je naši vytrvalou pozornost a pomoc. Ale nej-
sem přesvědčen o tom, že mu ji věnujeme!
A tak se ptám: 

 – Je klášter Porta coeli dostatečně v našem 
povědomí a jsme na něj dostatečně hrdí? 

 – Je pro nás uspokojivé jednou začas schválit 
příspěvek na tu či onu havarijní opravu če-
hokoliv, co nám již „padá na hlavu“?

Pokud jste odpověděli negativně, pak mož-
ná přivítáte myšlenku založení nadace či jiné 
neziskové organizace, která by se soustavně 
a dlouhodobě problematikou kláštera Porta 
coeli zabývala.

• CZT – teplo

Problému centrálního vytápění věnuje-
me neustálou pozornost, zatím bohužel bez 

konkrétního hmatatelného výstupu. Po ně-
kolika jednáních s dodavatelskou firmou byla 
v polovině roku vypracována podrobná ana-
lýza smluvních vztahů, která je klíčovým bo-
dem pro další postup města. V návaznosti na 
to schválila rada města dne 9. září 2015 vý-
zvu adresovanou společnosti Teplo T směřu-
jící k plnění povinností vyplývajících z těchto 
smluvních vztahů.

Z čeho mám radost, co se daří:

• Vzájemná komunikace 
„radnice–občané“

Jednou z priorit, které si naše koalice dala po 
volbách do vínku, bylo zlepšení komunikace 
ve vztahu k Vám občanům. A troufnu si ne-
skromně konstatovat, že se nám to daří. Po-
zitivně je hodnocena pravidelná aktualizace 
webových stránek města, nově pojaté Tiš-
novské noviny, ale také zvýšená míra infor-
mací před a v průběhu realizace rozličných 
investičních akcí v různých částech města. 
V této souvislosti chválím své kolegy radní, 
kteří na tom mají velký podíl. Těší mne rov-
něž, že téměř sto z Vás již využilo možnos-
ti objednat se k projednání určité záležitosti 
v mých úředních hodinách. Budu rád, když 
Vám zájem o dění ve městě vydrží. Je to pro 
nás důležité, pracujeme totiž pro Vás!

• Rekonstrukce Nemocnice Tišnov

Mám radost, že se zatím daří ovlivnit pů-
vodní záměr rekonstrukce tak, aby se za 
investované peníze kraje, které nemocnice 
bezesporu potřebuje, neznehodnotila jed-
na z nejzajímavějších částí našeho města 
a mohli jsme na ni být i nadále pyšní.

• strategické plánování 

Ze zažitých zvyklostí našeho města vybo-
čuje investiční výhled na roky 2015–2018, 
jenž byl v posledním půlroce zpracováván 
na úrovni vedení města a městského úřadu. 
V tomto výhledu jsou chronologicky seřazeny 
akce investičního charakteru, které by měs-
to v uvedených letech mělo realizovat, včet-
ně finančního vyjádření, tedy možností dotací 
a také vlastních zdrojů. Nyní bude dokument, 
který je velmi důležitý zejména pro včasnou 
přípravu jednotlivých akcí, předložen k dis-
kusi členům zastupitelstva. O jeho konečné 
podobě Vás budeme samozřejmě informovat.

Hezké podzimní dny Vám přeje
Jiří Dospíšil, starosta města

O práci místostarosty s Tomášem Komprsem
Roman Skřepek

Ing. Tomáš Komprs, nar. 1969, pochází z Tiš-
nova z učitelské rodiny. Navštěvoval zde zá-
kladní školu na ulici Riegrova a gymnázium, 
v roce 1992 vystudoval FJFI ČVUT v Praze. 
Po absolvování studia působil mimo jiné 
jako vysokoškolský učitel, vývojový pracov-
ník v oblasti operačního rouškování či ředi-
tel elektrotechnické výroby. Od roku 2010 
je zastupitelem města, nyní působí jako mís-
tostarosta pro oblast kultury, sociálních věcí 
a zdravotnictví, energetiky, podnikání a ces-
tovního ruchu.

Jak jste spokojen se změnami, které nasta-
ly v tomto roce v MěKS? Myslím tím např. 
konsolidaci všech kulturních institucí pod 
„jednu střechu“, případně nové personální 

obsazení MěKS nebo některých středisek. 
V roce 2014 jsem stál u zrodu změn v or-

ganizaci a fungování MěKS a myslím, že s nimi 
mohu být spokojen. Z důvodu novelizace záko-
na o dani z příjmu k 1. 1. 2015 se nám nepo-
dařilo převést městskou knihovnu pod MěKS. 
K tomu tedy došlo s konečnou platností 
k 1. 7. 2015 a od tohoto data je skutečně pod 
jednou střechou vše, co do té doby bylo čás-
tečně realizováno i v rámci městského úřadu. 
Vzniká tím silná organizace s cca 20 zaměst-
nanci, která působí ve městě v oblasti kultury 
a která má nyní dostatečný potenciál k tomu, 
aby došlo ke zlepšení fungování nejen MěKS, 
ale i kultury v Tišnově k větší spokojenosti 
občanů.
Je v oblasti kultury ještě co zlepšovat? A po-
kud ano, tak v čem máme na poli kultury 
rezervy?

V odpovědi na tuto otázku se mi vyjeví scéna 

ze známého českého filmu Pelíšky, kde režisér 
Jiří Krejčík hodnotí spokojenost kuchařky s po-
věstnými noky. Zlepšovat je vždy co. V tomto 
okamžiku bych byl velice rád, aby různé složky 
MěKS dostaly určitý časový prostor k tomu, na-
učit se správně mezi sebou komunikovat a vy-
řešit takové ty běžné dětské nemoci, které se 
vznikem větší organizace souvisejí. Následně 
se pak můžeme věnovat zefektivnění finanč-
ních toků a dalšímu zvyšování úrovně kultur-
ních a společenských akcí.

V poslední době je horkým tématem 
např. financování sociálních služeb nebo so-
ciální bydlení. Máte nějaké novinky, které 
se týkají Tišnova nebo obcí v regionu?

Od roku 2015 se klade v rámci sociálních 
služeb větší důraz na jejich financování z po-
hledu místních samospráv. Město Tišnov má 
v tomto ohledu velmi uspokojivou pozici, a to 
jednak z důvodu dlouhodobého fungování 

Foto: Roman Skřepek
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výboru pro komunitní plánování sociálních 
služeb, jednak i v osobě vedoucího odboru so-
ciálních věcí Mgr. Michala Kudláčka. Myslím si, 
že nejdůležitější změny se týkají právě přeroz-
dělování financování sociálních služeb v našem 
tišnovském správním obvodu. V současném 
okamžiku se, řečeno hokejovou terminologií, 
nacházíme na konci první třetiny. Jsou stanove-
ny určité parametry, jak by mělo být financová-
ní jednotlivých služeb zajištěno, a probíhá čilá 
diskuse v rámci samospráv v regionu a také ve 
vztahu ke krajskému úřadu.
Jak Vy sám hodnotíte situaci v sociálních 
službách v rámci správního obvodu?

Na straně jedné vidím smysluplnost a ne-
zbytnost v poskytování sociálních služeb, na 
straně druhé se musíme zajímat i o jejich eko-
nomickou efektivitu. Jak jsem zmínil v před-
chozí odpovědi, v rámci závěrečné třetiny 
očekávám úpravu v oblasti poskytovatelů soci-
álních služeb, tedy v jejich výčtu a rozsahu, a je-
jich budoucí zakotvení v rámci dotačních titulů 
jednotlivých obecních zastupitelstev v regionu.
Jedním z témat v programovém prohláše-
ní je centrální zásobování teplem. Máte pro 
občany nějaké nové informace? Jak se vyvíjí 
jednání s dodavatelem tepla pro další obdo-
bí, případně jaké kroky již proběhly?

Centrální zásobování teplem je jedno z klí-
čových témat, kterému jsem se již jako starosta 
města Tišnova věnoval v loňském roce. Na stra-
ně jedné máme poskytovatele společnost TEP-
LO T, která je skutečně strategickým partnerem 
města Tišnova, a na straně druhé velké množ-
ství klientů, kteří jsou na systém CZT v Tišno-
vě napojeni. Vedením města byl proveden audit 
smluvních vztahů, které Tišnov s TEPLEM T 
uzavřel. Naší snahou je, aby se cenová nároč-
nost pro jednotlivé bytové jednotky co nejvíce 
přiblížila nákladům, které mají občané použí-
vající lokální vytápění. Na stole máme určité 
varianty, se kterými budeme v nadcházejícím 
období konfrontovat poskytovatele služby.
Zájem občanů nedávno vyvolala plánovaná 
přístavba tišnovské nemocnice. Jak přípra-
va projektu v tuto chvíli vypadá? 

Tišnovská nemocnice by měla skutečně 
v nejbližším období prodělat zásadní změ-
ny. Zastupitelstvo města Tišnova bylo detail-
ně seznámeno s plánem rekonstrukce zařízení 
v rámci jednání svého výboru pro strategické 

plánování. Následné usnesení zastupitelstva 
připomínkovalo navrhovaný projekt řešení. 
Nato došlo k  zásadní změně v koncepci uspo-
řádání rekonstruovaných a nově budovaných 
objektů, včetně přilehlých parkovišť a zásahů 
do veřejné zeleně. Myslím si, že nová podoba 
nemocnice poskytne výrazné zkvalitnění zdra-
votní péče pro pacienty a bude i velice příjem-
ná pro oko kolemjdoucího.
Plánuje město nějakou další investici do 
budovy polikliniky? Zateplení se podle mě 
docela povedlo, nicméně uvnitř je stále co 
zlepšovat. 

Když jsem v loňském roce psal svůj posled-
ní příspěvek do Tišnovských novin, zmiňo-
val jsem tam úlohu dobrého hospodáře. Ta se 
projevila v případě rekonstrukce centra volno-
časových aktivit Inspiro. Bohužel dotační titul 
pro polikliniku se týká pouze jejího zateplení, 
a tudíž máme budovu polikliniky v moderním 
svěžím designu, ale v objektu nás čekají nema-
lé zásahy do rozvodů elektroinstalace, vodoin-
stalace a samozřejmě i to stěžejní, po čem se 
stále volá, rekonstrukce sociálního zařízení.
Nedávno vznikla destinační společnost Ko-
runa Vysočiny, přičemž Tišnov je jedním 
ze zakládajících členů. Navíc jste byl zvo-
len předsedou dozorčí rady. Bude mít Tiš-
nov uskupení co nabídnout, přestože spadá 
územně spíše do Jihomoravského kraje?

Město Tišnov bezprostředně hraničí s Čes-
komoravskou vrchovinou, Deblínsko, Lomnic-
ko, ale i Pejškov jsou její součástí. Destinační 
společnost Koruna Vysočiny v sobě sdružuje 
sedm měst, která leží na Českomoravské vr-
chovině. Domníváme se, že takto vytvořená 
destinační společnost má výborné předpokla-
dy pro společnou koordinaci a rozvíjení služeb 
v oblasti cestovního ruchu tak, aby se nám na 
delší dobu podařilo udržet návštěvníka v tom-
to velice zajímavém a atraktivním území.
Nyní to trochu otočím, jaký prospěch bude 
mít naše angažovanost v tomto uskupení 
pro občany, podnikatele a podobně?

Snaha o rozvíjení aktivit v rámci cestovní-
ho ruchu je prospěšná pro region jako celek, 
tedy i pro občany a podnikatele. Pro rok 2016 
např. plánujeme se spolkem Continuum Vitae 
v okolí města Tišnova vznik stezky hrdelního 
práva. Nechci na tomto místě celý projekt před-
stavovat, ale v případě jeho úspěšnosti se dá 

očekávat, že do města zavítají návštěvníci, kteří 
se samozřejmě mohou zajímat také o další pa-
mětihodnosti ve městě a budou přínosem pro 
podnikatele v restauračním sektoru. Pro ob-
čana je tedy zajímavý nejenom ten fakt, že mu 
na katastru města vzniká něco nového, ale i to, 
že se dá očekávat zkvalitňování poskytovaných 
služeb.
Připravuje město nějaký zajímavý projekt, 
kterým se chcete pochlubit? Ať už je ve fázi 
dokončení, nebo přípravy. 

Jeden z projektů jsem právě rámcově na-
značil, dalším zajímavým projektem je za-
mýšlená revitalizace areálu letního kina. 
V souboru investičních akcí pak počítáme 
s další rekonstrukcí pozemních komunikací, 
veřejného osvětlení, veřejné zeleně atd. Nej-
bližší horizont realizací těchto investic bude 
zakotven do připravovaného rozpočtu města 
Tišnova pro rok 2016.
Co Vás čeká v nejbližším období, ať už po 
pracovní stránce, nebo osobní?

Jak bylo v úvodu tohoto rozhovoru zmíně-
no, působím ve funkci neuvolněného místosta-
rosty. Tam tedy směřuje i moje odpověď na 
otázku, co mám v plánu pro nejbližší období. 
Kromě zájmu o rozvoj města zaujímá mou ne-
malou pozornost i rozvoj firmy na výrobu elek-
tromotorů, kterou provozuji v Nedvědici.

 MěKS informuje 

Vážení čtenáři Tišnovských novin a zástupci organizací,
z loňského a letošního roku zby-

ly v redakci novin staré výtisky. Pokud 
o ně máte Vy nebo Vaše organizace zá-
jem, ozvěte se nám, prosím, na e-mail 

noviny@kulturatisnov.cz, volejte na čís-
lo 777 706 714 nebo se přijďte domluvit 
do redakce Tišnovských novin v úřední 
hodiny v pondělí či středu. Rádi bychom 

noviny rozdali jednotlivcům a nekomerč-
ním institucím.

S přáním krásného léta
Vaše redakce Tišnovských novin

Foto: Roman Skřepek
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Parkoviště v ulici Na Loukách bylo uvedeno do zkušebního provozu
Eva Jelínková, OIPP

Stavba parkoviště byla součástí projektu 
„Modernizace dopravního terminálu Tišnov 
a stavba parkoviště v ulici Na Loukách“ spolu-
financovaného Evropskou unií.

Projekt zahrnoval výstavbu parkoviště P+R 
pro 103 automobilů, včetně veřejného osvět-
lení a výsadby zeleně. Stavbu realizovala spo-
lečnost Eurovia CS, a. s. Celkové náklady činily 
9,68 milionu korun, z toho 85 % tvoří dotace 

Evropské unie.
Následně byla zahájena rekonstrukce ulice 

Na Loukách v rámci projektu „Přeložka silni-
ce III/3771 Tišnov–Předklášteří“. Aby mohlo 
být parkoviště otevřeno dříve, než bude pře-
ložka kompletně dokončena, byl v ulici Na 
Loukách položen podkladní asfalt a bylo 

požádáno o povolení zkušebního provozu. Ko-
nečná obrusná vrstva asfaltu bude položena 
následně v rámci celé stavby, a to zhruba na 
konci měsíce října. 

Vyzýváme řidiče k maximální opatrnosti 
při příjezdu na parkoviště, v jeho okolí stále 
probíhají stavební práce.

Modernizace sběrného dvora v Tišnově byla úspěšně dokončena
Eva Jelínková, OIPP

V dubnu letošního roku byla zahájena reali-
zace projektu „Zkvalitnění nakládání s odpady 
ve městě Tišnov“. Stavbu realizovala společ-
nost Stylstav s. r. o. se sídlem v Křižanově. Slav-
nostní otevření nového areálu sběrného dvora 
proběhne 25. září 2015.

První část projektu představovala výstav-
ba haly na prvotní třídění odpadů, přístřeš-
ků pro kontejnery, komunikací a zpevněných 
ploch. Projekt lze svým rozsahem a zapojením 
spádových obcí chápat jako významné zaříze-
ní regionálního systému nakládání s odpady 

a využitelnými složkami komunálních odpa-
dů. Realizací tohoto projektu dochází k navý-
šení kapacity zpracování či třídění odpadů 
o 840 t/ rok. Celkové náklady činily 14,95 mili-
onu korun, z toho je příspěvek fondu Evropské 
unie 12,71 milionu korun a příspěvek SFŽP ČR 
747 tisíc korun.

Druhá část projektu obsahovala výstav-
bu kompostárny s plánovanou produkcí 
150 tun kompostu za rok, boxů na bioodpad 

a souvisejících inženýrských sítí. Cílem pro-
jektu bylo vybudování nové kompostárny 
využívající biologicky rozložitelný odpad z do-
mácností a z údržby veřejné zeleně. Vypro-
dukovaný kompost bude sloužit k revitalizaci 
zelených ploch města. Celkové náklady činily 
7,21 milionu korun, z toho je příspěvek fondu 
Evropské unie 6,13 milionu korun a příspěvek 
SFŽP ČR 361 tisíc korun.

 Odbor investic a projektové podpory 

Foto: Roman Skřepek
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Mobilní sběr odpadu
Václav Drhlík, OSMKS

Oznamujeme všem občanům města Tišnova 
a místních částí Pejškov, Jamné a Hájek-Hajánky, že 
na veřejných prostranstvích budou opět k dis-
pozici kontejnery na velkoobjemový odpad. 

Na každém sběrném stanovišti je umístěn 
kontejner v době od l5.30 do l8.00 hodin.

Za velkoobjemový odpad lze považovat takový, 
který vzhledem ke svým rozměrům nelze ulo-
žit do vlastních odpadových nádob (popelnic, 
kontejnerů). Jsou to především skříně, sedací 
soupravy, koberce, železo aj. Pokud je to mož-
né, prosíme o maximální snížení objemu toho-
to odpadu. U skříní se jedná o rozmontování, 
s kterým může pomoci i obsluha u kontejnerů. 
K přistaveným kontejnerům lze donést i velko-
objemové elektrozařízení, které podléhá zpět-
nému odběru (chladničky, sporáky, televize, 
monitory aj.) a které město odebírá prioritně 
na sběrném dvoře. Prosíme o respektování po-
kynů obsluhy na jednotlivých stanovištích. 
Z bioodpadů lze ke kontejneru odložit pouze 

větve z ořezu stromů a keřů, které je také mož-
né celoročně odevzdávat na sběrném dvoře, 
kde se tento odpad dále štěpkuje. Ostatní bio-
odpad ze zahrad a z domácností doporučujeme 
nejlépe kompostovat na vlastních zahrádkách 
nebo uložit do pravidelně vyvážené nádoby na 

bioodpad (od 20. března do 11. prosince 2015 
se vyváží každý sudý týden v pátek) nebo větší 
množství bioodpadu odvézt přímo na sběrný 
dvůr. Zájemci o nádobu na bioodpad si ji mo-
hou zakoupit u obsluhy sběrného dvora.

 Odbor správy majetku a komunálních služeb 

30. 9. 2015 ul. Černohorská, ul. Janáčkova

1. 10. 2015 ul. Kvapilova, parkoviště u Pošty 3

6. 10. 2015 ul. Drbalova, U Humpolky

7. 10. 2015 parkoviště ul. Polní, ul. Erbenova

8. 10. 2015 ul. Mrštíkova, ul. Klášterská (u závor)

13. 10. 2015 ul. Na Hrádku (u hřbitova), ul. Purkyňova (nemocnice)

14. 10. 2015 Pejškov (u zastávky), ul. Brněnská (u pily)

15. 10. 2015 Kukýrna (u ordinace dr. Stalmachové), Jamné (na návsi a „U Vlachů“)

20. 10. 2015 ul. Za Mlýnem, Hajánky

21. 10. 2015 ul. Halasova, ul. Králova (na konci)

22. 10. 2015 ul. Dlouhá (u křižovatky s Lomnickou)

Plán přistavení velkoobjemových kontejnerů:

INZERCE

Obchodní společnost hledá 

skladníka
na plný pracovní úvazek 

Místo práce: Čebín 
Termín nástupu: dle dohody

POŽADUJEME:
– pečlivost, spolehlivost, ochotu učit se, rychlost, příjemné 

vystupování a ochotu při vyřizování objednávek. Potřebujeme 
komunikativní pozitivní osobnost s čistým trestním rejstříkem. 
Praxe vítána!

– aktivní znalost PC
– znalost účetního systému POHODA výhodou!
Náplň práce:
– kontrola příjmu zboží a chystání zboží k expedici
 – obsluha vysokozdvižného vozíku
 – příjem objednávek od zákazníků
– komunikace se zákazníky na prodejně
 – vyřizování reklamací se zákazníkem
 – potřebná administrativní činnost
Nabízíme:
– práci v příjemném prostředí
 – stravenky a jednosměnný provoz pondělí až pátek
 – fixní plat a osobní ohodnocení

Životopisy zasílejte na nemec@abcsroub.cz
Kontakt: 777 667 675
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humanitární sbírka textilu a ošacení
Václav Drhlík, OSMKS

Město Tišnov ve spolupráci s Diecézní cha-
ritou Brno a společností KTS Ekologie s. r. o. 
vyhlašuje podzimní humanitární sbírku. Od 
3. 10. do 17. 10. 2015 můžete v pytlích či kra-
bicích předat neznečištěné ošacení a textil 
na sběrném dvoře, Wagnerova 1543, Tišnov. 

Sběrný dvůr je otevřen v pracovní dny od 7.00 
do 15.00 hod., v pondělí do 16.30 hod. Můžete 
využít také sobot 3. 10., 10. 10. a 17. 10., kdy je 
otevřeno od 8.00 do 12.00 hod. Sbírku si poté 
převezmou dopravci z Diecézní charity Brno. 
Můžete darovat letní a zimní oblečení (dám-
ské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěra-
dla, ručníky, utěrky, záclony, látky (min 1m²), 

peří, péřové a vatové přikrývky, polštáře, 
deky, nepoškozenou obuv, batohy a koženou 
galanterii.

Pro potřeby humanitární sbírky nelze při-
jmout: znečištěný a vlhký textil, elektrospotře-
biče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní 
kola, lyže, dětské kočárky, matrace, koberce.

Občané Tišnova versus blokové čištění
Miroslav Kettner, vedoucí strážník

V poslední době se na pracovišti Městské poli-
cie Tišnov množí oznámení na nerespektová-
ní dopravního značení při blokových čištěních 
a údržbových pracích na komunikacích a par-
kovištích města. Opakovaně byly zjištěny i pří-
pady manipulace s přenosnými dopravními 
značkami.
Městská policie upozorňuje na skutečnost, že 
nerespektování dopravního značení je pře-
stupkem ve smyslu § 125c odst. 1 písm. k) zá-
kona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, za který lze uložit blokovou po-
kutu do výše 2 000 Kč v blokovém řízení, popř. 

může být věc postoupena k dořešení místně 
a věcně příslušnému správnímu orgánu. Výše 
uvedeným přestupkovým jednáním jsou sou-
časně naplněny podmínky umožňující městské 
policii nebo Policii ČR dát příkaz k odtažení vo-
zidla z důvodu odstranění překážky silničního 
provozu.
Současně upozorňujeme na skutečnost, že ne-
oprávněná manipulace s dopravním značením 
rovněž naplňuje skutkovou podstatu přestup-
ku ve smyslu § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 
200/1990 Sb.
Považujeme za důležité zmínit fakt, že blo-
kové čištění, oprava komunikací a vodo-
rovného dopravního značení jsou ze strany 

města především službou vedoucí ke zkvalit-
nění života ve městě Tišnově. Ze strany občanů 
nerespektujících přenosné dopravní značení 
dochází k narušení harmonogramu prací za-
městnanců technických služeb, kteří se musí 
na místo často opakovaně vracet. Narušením 
harmonogramu prací pak dochází k finančním 
ztrátám a k absenci těchto pracovníků v jiných 
částech města.
Z výše uvedených důvodů bude městská policie 
do budoucna ve větším rozsahu využívat svých 
oprávnění k dosažení nápravy. Současně Měst-
ská policie Tišnov děkuje všem občanům, kteří 
jsou ohleduplní a při blokovém čištění respek-
tují dopravní značení.

 Výběrové řízení 

 Městská policie Tišnov 

Město Tišnov, vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pracovního místa

investiční referent
(referent Odboru investic a projektové podpory) na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti

Popis pracovní pozice:
 – organizace předprojektové, projektové přípravy a vlastní realiza-

ce investičních akcí města
 – vedení evidence uzavřených smluv o dílo a kontrola jejich 

dodržování

Požadavky:
 – SŠ, VOŠ nebo VŠ vzdělání technického zaměření
 – znalost zákonů ve veřejné správě (zákon č. 128/2000 Sb., 

o obcích; zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; zákon 
č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů

 – znalost občanského zákoníku
 – dobrá znalost práce s PC
 – ŘP skup. B
 – morální bezúhonnost
 – komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajál-

nost a časová flexibilita, obchodní uvažování, kreativní schopnosti
 – nástup dle dohody

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
platová třída 9-10.
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 5. ŘÍJNA 2015

 – písemně na adrese: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov 
 – písemně na podatelně MěÚ Tišnov do 5. října 2015 – do 17.00 

hod., a to odevzdáním zalepené obálky s textem: „Výběrové říze-
ní – referent OIPP – na dobu určitou, po dobu dlouhodobé 
nepřítomnosti – NEOTEVÍRAT“

 – v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum 
a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, čís-
lo OP, datum, podpis a telefonní spojení

 – k přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, 
prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaže-
ném vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobní-
mi údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 – před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč origi-
nál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší tři měsíce a origi-
nál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

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

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu
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Dotazník ke zpracování strategie 
a k čerpání dotací v území 
Mas brána Vysočiny

Vážení občané,
obracíme se na Vás jménem Místní akční 

skupiny Brána Vysočiny, jejímž stěžejním cí-
lem je přispět k udržení/zlepšení kvality ži-
vota místních obyvatel a udržitelnému rozvoji 
území, v němž MAS působí (Tišnov, Březina, 
Nelepeč-Žernůvka, Vohančice, Úsuší, Heroltice, 
Lažánky, Maršov, Braníškov, Svatoslav, Deblín, 
Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lubné, 
Katov, Níhov, Borovník). Protože se příprava 
nového dotačního období ze strany České re-
publiky výrazně protáhla a v jejím průběhu se 
změnily podmínky podpory a nastavení pro-
gramů, rádi bychom si ověřili Vaše potřeby, 

názory a představy o nejvhodnějším využi-
tí a směřování podpory. Díky Vašemu cenné-
mu zapojení budeme moci připravovanou 
finální strategii rozvoje území MAS směřovat 
k co možná nejefektivnějšímu využití finanč-
ních prostředků na základě reálných potřeb 
občanů, neziskového a soukromého sektoru 
a zástupců obecní samosprávy a znalosti aktu-
álního nastavení.

Tímto Vás chceme poprosit o anonymní 
zodpovězení dotazníku nejpozději do 5. 10. 
2015, které by Vám nemělo zabrat více než pat-
náct minut.

Odkazy na dotazník pro obyvatele, soukromý 

i neziskový sektor a starosty naleznete na strán-
kách www.masbranavysociny.cz.

Předem děkujeme za Vaši spolupráci, názo-
ry a doporučení.

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z. s.
Kontakt: PhDr. Libuše Beranová, manažerka, 

777 706 722, manager@masbranavysociny.cz

Plošná deratizace
V rámci prevence proti přemnožení 
potkanů a časového sjednocení derati-
začních zásahů, které zvyšují účinnost 
těchto opatření, vyhlašuje město Tišnov 
plošnou deratizaci od 1. 10. do 30. 10. 
2015.
O provedení deratizace podejte, prosím, 
zprávu oddělení komunálních služeb 
města Tišnova osobně nebo na tel. 549 
439 851.

 Různé 

 Různé 
Vážení spoluobčané,
Rodinné centrum Studánka opět rea-

lizuje ve spolupráci s dětskými domovy 
v Tišnově a Vranově projekt, jehož cílem 
je nákup dárků pod vánoční stromeček 
pro děti. V letošním roce je tento projekt 
rozšířen i o vánoční přání dětí, se který-
mi pracují sociální pracovníci Městského 
úřadu Tišnov přímo v rodinách, jež nemo-
hou s ohledem na svoji složitou finanční 

situaci svým dětem dopřát splnění jejich 
často velmi skromných přání. Cílem projek-
tu je v době vánočních svátků udělat těmto 
dětem radost. Dárky budou předány pra-
covníky dětských domovů a zaměstnan-
ci odboru sociálních věcí Městského úřadu 
Tišnov. Věřím, že Vás tato možnost pomo-
ci osloví a i Vy budete mezi těmi, kdo splní 
dětské přání. Ta jsou umístěna na vánočním 
stromečku v Rodinném centru Studánka, 

Riegrova 318, Tišnov. Vy si vyberete Vám 
blízký dárek, zakoupíte ho, zabalíte a při-
nesete do konce listopadu do Studánky. 

Maminky ze Studánky následně zajistí 
předání. Pro případné dotazy mě kontak-
tujte na tel. 604 871 943.

S úctou Lenka Knechtová, zastupitelka

 MŠ Sluníčko 

Milé děti, vážení rodiče,

zveme Vás od 5. 10. 2015 vždy 
v pondělí od 15.30 do 16.15 hod. 

do MŠ Sluníčko, Tišnov, 
Na Rybníčku na pravidelné setkávání 

„Mámo, táto, pojď si hrát“

s různorodými zábavnými činnostmi 
v budově a při pěkném počasí i venku. 

Aktivity jsou určené dětem od 2 let, 
které ještě nezačaly navštěvovat MŠ.

Informovat a přihlásit se můžete 
na tel. 549 415 256.

Těšíme se na Vás.
Kolektiv MŠ

 ZŠ nám. 28. října 

budou z nás dobří cyklisté?
Jana Křížová

Žáci 4. tříd se v září zúčastnili výukové-
ho programu na dopravním hřišti v Blansku. 
Během celého dopoledne si mohli vyzkoušet 
jízdu na kole se semafory a spoustou doprav-
ních značek. Součástí byla též teoretická část 
s ukázkami různých dopravních situací a jejich 
řešením. Největším oříškem byly pro děti, jako 
každý rok, křižovatky a kruhový objezd.

Získané znalosti si děti znovu prověří na 
jaře, kdy kromě praktických jízd budou mu-
set prokázat i znalosti teoretické formou testu 
z pravidel provozu. Každý žák tak bude moci 
získat průkaz cyklisty, který je důkazem toho, 
že cílená a dlouhodobá příprava dětí v oblas-
ti dopravní výchovy a bezpečnosti silniční-
ho provozu je velmi důležitá a přináší dobré 
výsledky.

V pondělí 14. září bylo u naší školy slav-
nostně otevřeno nově postavené dopravní 
hřiště pro předškolní a školní děti. Jsme rádi, 
že i ti nejmenší mohou v místě svého bydliště 
trénovat a zdokonalovat své cyklistické doved-
nosti ještě předtím, než se z nich stanou plno-
hodnotní účastníci silničního provozu.

Foto: Jana Křížová
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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 po-
jetím 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 potvrzu-
je účastník své autorství a respektování 
podmínek soutěže.

4. Odevzdáním fotografií dává účastník 
ZŠ souhlas k bezplatnému zveřejně-
ní fotografií v komunikačních médiích, 

na internetu, výstavách bez časového 
a místního omezení včetně případných 
úprav, které nesníží jejich hodnotu.

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

6. Ostatní práva a povinnosti, které v těch-
to podmínkách nejsou upraveny, se řídí 
občanským zákoníkem (§ 2, autorská 
práva).

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

8. Parametry fotografie: minimální rozliše-
ní 5 Mpx, 300 dpi, formát souboru JPG. 
U každé 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 výher-
ců proběhnou v rámci otevření výstavy 
Květnice v měsíci listopadu.

ZahRada – zamyšlení nad děláním věcí jinak
Filip Navrátil

V diskusi pod článkem na iDNES.cz, který 
o ZaHRAdě informuje, mě zaujal obzvlášť je-
den komentář. Toto spíše zvolání hezky vysti-
huje tak nějak zakořeněnou obavu ze všeho 
nového, nepodřizujícího se dosavadním za-
běhnutým zvyklostem.

„Vážně si někdo myslí, že je schopen dítě 

lépe vzdělávat a vychovávat než kvalifiko-
vaný pedagog?“

Je nutné dodat, že v ZaHRAdě kvalifikovaní 
pedagogové podle všeho pracují, a tak se au-
torova obava nejspíše týkala toho, zda dokáže 
děti připravit na život alternativní vzdělávání 
stejně tak dobře jako klasická instituce.

Vlastně i já jsem měl na začátku v hlavě ob-
raz rozjívených dětí, které leží na polštářích 

uprostřed chaosu rozházených dílců staveb-
nic. Po přečtení pár článků jsem ale rozhod-
ně pro takovéto alternativy a nekvalifikuje mě 
pro to nic menšího než vlastní dlouholetá zku-
šenost s klasickou školní docházkou.

Děti se chtějí samy učit
Když jsem poprvé slyšel o ZaHRAdě, i mě 

 ZŠ Zahrada 
brána ZahRady otevřena!
Zuzana Kostřicová

To šlo jednou pět kluků do školy. Oni ovšem 
chodili do jiné školy, než do jaké děti chodí. 
Nebyla to první, ani druhá třída, ale úplně jiná 
škola, jakou nikdo ani nezná. Vzpomínáte? Tě-
mito slovy začíná slavná Zahrada Jiřího Trnky. 
A v dost podobném duchu zahájila svůj pro-
voz i nová tišnovská škola – komunitní škola 
ZaHRAda. Mezi děti a rodiče postávající ráno 
1. září před školou na Riegrově ulici se vmísilo 
několik „kluků“ v pruhovaných tričkách a spo-
lečně se rozhodli dostat do ZaHRAdy. Jenže 
„vrátka“ budovy nešla otevřít, neboť je zevnitř 
držel zlomyslný kocour, nápadně připomínají-
cí slovutného pana ředitele. Pan ředitel prchal 
přes budovu na dvůr, prskal, děti ho honily, 
div mu neutrhly ocas. Následovala nízká lana, 
tunel a za ním učená velryba, která ví všech-
no a nechápe nic. A děti pochopily, že chtějí-li 
se něco smysluplného dozvědět, budou muset 
pátrat dál. Celé putování se završilo v učebně 
v prvním patře, kde byl pro děti připraven uví-
tací program. Před polednem se pak všichni 

– děti, rodiče, kocour, velryba, paní z rozhla-
su a hosté potkali na dvoře při slavnostním 
pikniku. 

Tomuto dni ovšem předcházelo čtrnáct dní 
horečného malování, stěhování, bouchání, vr-
tání, zařizování, které vyvrcholilo takřka noční 
směnou pro pár nejvytrvalejších několik hodin 
před otevřením. V prostorách školy se vystří-
dalo bezmála třicet dobrovolníků. Celé ote-
vření školy je pak další etapa v procesu, který 
začal před bezmála dvěma lety vášnivými de-
batami o možnostech komunitního vzdělávání. 
A zdaleka nekončí. Teď zrovna se snažíme pro-
kousat horou povinné dokumentace a všech 
předpisů, které musíme jako oficiální škola 
dodržovat. Ustát situaci ekonomicky a vydržet 
ten nápor práce. 

Shoda s textem Jiřího Trnky je v mnoha 
věcech: ani u nás není první ani druhá třída, 
ale skupina dětí od 6 do 9 let, které společně 
formulují své otázky a hledají na ně odpově-
di. Také jsme škola, „jakou nikdo ani nezná“, 
a proto vnímáme obavy, co se od ní dá očeká-
vat. Budeme se je snažit postupně rozptýlit, 

jak pravidelnými články do Tišnovských novin, 
tak uspořádáním dne otevřených dveří. Kromě 
toho se chystáme účastnit trhových slavnos-
tí určených pro školy, potkávat se s otázkami 
a pochybami, naslouchat jim a odpovídat na 
ně. Zároveň chceme poděkovat Gymnáziu Tiš-
nov, že s námi přestálo první chaotické dny, 
a doufáme, že se nám bude v jedné budově 
dobře sousedit. Jen nejsme tak úplně jiná škola 
– takových škol kolem nás přibývá. Stejně tak 
se nesnažíme jít proti praxi v běžných školách 
– pozvolnými změnami prochází celé školství.

Foto: Martina Laušmanová
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 ZUŠ Tišnov 
Zahájení školního roku na ZUŠ Tišnov
Kamila Dubská

Tak jako tomu je na všech školách, 
1. září i ZUŠ Tišnov zahájila nový školní rok 
2015/2016. První zářijový týden se i letos 
nesl v tónech sestavování rozvrhů, opětovné-
ho setkání učitelů i žáků po prázdninách a se-
známení se s nově nastupujícími žáky, kteří 

v minulém školním roce úspěšně prošli talen-
tovou přijímací zkouškou a byli na naši školu 
přijati. Žáci, kteří k nám dochází již několiká-
tý rok, se tak mohli v tomto týdnu podívat po 
díky prázdninám zapadlých notách, připra-
vit taneční trikoty, sfouknout prach usazený 
na barvách a štětcích a osvěžit si svůj herecký 
projev a kostýmy. To vše jen proto, abychom 

mohli 7. září zahájit řádnou výuku a pokračo-
vat v rozvíjení všech uměleckých dovedností, 
které jsme přes prázdniny nechali odpočívat, 
uzrát a vyhřát sluníčkem. 

Začátek školního roku se na naší škole 
zdá být pozvolný a klidný, ale není to tak úpl-
ně pravdou. Někteří naši učitelé a žáci skočili 

trochu zarazilo slovo HRA. Proč by vzdělání 
mělo být zábavné? Učení se je náročné, vyža-
duje spoustu vůle a sebepřekonání. Proč by to 
tak ale mělo být? Není představa dítěte jako 
prázdné nádoby, kterou je potřeba naplnit, 
otřesně přestárlá? 

Jedním z principů ZaHRAdy je, že děti samy 
řídí, co a jak se budou v danou chvíli učit. Jako 
kdyby se snad děti chtěly samy vzdělávat? To-
hle mi připadá, v kontextu vlastní zkušenosti 
z klasické školní docházky, jako sci-fi. Napří-
klad prvouka nebo přírodověda mě nikdy pří-
liš neoslovovaly a dávno nemám tušení, o co 
se paní učitelka snažila. Vzpomínám si ale na 
desítky hodin strávených sledováním příro-
dopisných cyklů National Geographic Soci-
ety u babičky na VHS. Každá úvodní znělka u 
mě vyvolávala vlnu endorfinů a v první třídě 
jsem naprosto adoroval Davida Attenborou-
gha. Byl jsem tak zasažený environmentálním 
poselstvím těchto dokumentů, že jsem ihned 
začal pracovat na vynálezu perpetuum mobile. 
Nového zdroje energie, který okamžitě nahra-
dí fosilní paliva a zastaví tak devastaci plane-
ty Země. S rozmnožovacími rituály keporkaků 
a slušnými základy mechaniky jsem se tedy 
seznámil s předstihem, ještě dřív, než na to 

stačilo dojít někdy na vyšším stupni. Vlastně 
jen proto, že jsem byl prostě zvědavý a prahl 
jsem po dalších úžasných záběrech kosatek. 
Těmhle příjemným emocionálním momentům 
se škola bohužel nikdy nepřiblížila. Vždyť i to 
naprosto nejsložitější, chodit a mluvit, se nau-
čil každý sám.

Odměna a trest
S trochou nadsázky musím říct, že do ško-

ly jsem, krom dní, kdy se dalo ulít, chodil vět-
šinu času se strachem. Hlavním úkolem bylo 
přežít. Nezahanbit se špatnou známkou. Škola 
se smrskla na získávání odměny a vyhýbání se 
trestu. Efektivní výchovný model pro psy pana 
Pavlova před sto lety, ale příliš se neslučuje 
s představou člověka žijícího naplněný život 
a dlouhodobě usilujícího o nějaké cíle. Nepři-
padá mi úplně správné, aby se přirozená touha 
dětí poznávat takhle redukovala.

My jsme to přece také zvládli
Možná lze ještě přemýšlet o klasické for-

mě výuky jako o dobrém způsobu přípravy 
pro tento svět. Pro osmihodinovou pracovní 
dobu, pak víkend a v létě týden v Chorvatsku. 

Co to znamená, rozvíjet u dětí jejich jedineč-
nost, kreativitu a potenciál, není to zbytečné 
rozmazlování? 

Vnímám to ale tak, že dnes lze již jen těž-
ko dosáhnout v konkrétním oboru lidské čin-
nosti kompletní expertní znalosti. Je mnohem 
méně pravděpodobné, že nějaký vystudujete, 
zůstanete v něm celý život a vystačíte si s tím, 
co se naučíte v mládí. Právě proto je důležité 
poznávat sám sebe, vědět, že člověk má něja-
ké nadání a umí kreativně řešit různé situace. 
To mu pak dává širší repertoár pro zvládání 
nenadálých životních událostí, jako je třeba 
i ztráta zaměstnání.

I mně se nad tím vlastně na začátku chtě-
lo mávnout rukou. Vždyť jsem to také přežil. 
Ale proč jen přežívat? Ve škole jsem strávil to-
lik let, že jen přežít a naučit se pár faktických 
informací je hrozně smutné plýtvání. Exis-
tuje zde například obrovský knižní trh se se-
berozvojovou literaturou pro dospělé. To jen 
ilustruje, jak velká je lidská potřeba objevo-
vat vlastní skryté zdroje a učit se kvalitněji 
a šťastněji prožívat svůj život. Proč tohle ne-
akcentovat už v klasickém vzdělávání dětí 
a neušetřit jim v budoucnu čas?

 ZŠ Smíškova 
Tak jsme se dočkali
Hana Eklová, učitelka

Přání mnoha rodičů, dětí i nás pedagogů se 
stalo skutečností. V úterý 1. září 2015 Základní 
škola Smíškova slavnostně otevřela nově vybu-
dované prostory s mnoha odbornými učebna-
mi i kmenovými třídami. Vzniklo tak místo pro 
žáky, kteří doposud museli navštěvovat odlou-
čené pracoviště školy na Riegrově ulici. V tento 
moment jsme se všichni ocitli nejen na jedné 
lodi, ale i na jedné společné palubě. Skonči-
lo tím mnohaleté nepříjemné přecházení dětí 
i pedagogů z jedné budovy na ulici Riegrova do 
budovy na Smíškově. 

A protože to byl velmi důležitý okamžik 
v historii naší školy, přivítali jsme tu prv-
ní školní den i celou řadu významných hostů, 

kteří přispěli k slavnostní atmosféře celého 
dopoledne. Přestřižení pásky před vstupem 
do budovy se ujali hejtman Jihomoravské-
ho kraje Michal Hašek, starosta města Tišno-
va Jiří Dospíšil a ředitel školy Michal Komprs. 
Jako tradičně při významných příležitostech 
školy i tentokrát vystoupil učitelský pěvecký 
sbor Los Ámos, který vtáhl do svého programu 
i všechny žáky shromážděné před školou. 

Odpoledne pak proběhlo v duchu dne ote-
vřených dveří. Potěšil nás velký zájem z řad 
veřejnosti, rodičů i žáků. Mnozí si přišli za-
vzpomínat na roky strávené ve škole, součas-
ní žáci přivedli své rodiče, aby se podívali do 
jejich nových tříd, a někteří možná přišli jen 
tak ze zvědavosti prohlédnout si nové školní 
prostory.

A co staronové škole popřát do budoucna? 
Spoustu svědomitých a pečlivých žáků, usmě-
vavých pedagogů a spokojených rodičů.

Foto: Roman Skřepek
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do výuky, příprav a trénování uměleckých vý-
konů přímo po hlavě. 

Již několik let působící žákovská kapela 
Undistortion (pod vedením Marka Kubáta) vy-
stoupí v sobotu 26. 9. 2015 na náměstí Míru 
v rámci programu Svatováclavských hodů.

I v letošním roce navazujeme na spoluprá-
ci s Centrem sociálních služeb v Tišnově a žáci 
naší školy vystoupí v rámci oslav Mezinárod-
ního dne seniorů, který se letos koná 1. října 
v místním penzionu. Vystoupení se svými žáky 
si pro tuto příležitost nacvičili Dagmar Fišero-
vá a Zdeněk Vašíček ze ZUŠ Tišnov. K nim se 
připojí také akordeonový soubor Minimusic 
(pod vedením Bohuslavy Nedomové), který 
působí na naší pobočce v Nedvědici.

Mezi žáky a učiteli ZUŠ Tišnov jsou však 
i tací, kteří si prázdninového lenošení příliš 
neužili a od ZUŠ si moc neodpočinuli. Jedním 
z nich je mladý akordeonista Štěpán Konečný. 
Společně se svou paní učitelkou Danou Mo-
rysovou trénovali a setkávali se i přes prázd-
niny, v přípravném týdnu v srpnu, a téměř 
každý den od zahájení tohoto školního roku. 
Důvodem je reprezentace naší školy na dvou 

soutěžích – 14. října na Mezinárodní soutěži 
mladých hudebníků v Praze a 28. října na Me-
zinárodních akordeonových dnech v Praze. 
Štěpánovi přejeme mnoho štěstí, úspěchů a už 
teď mu za celou naši školu držíme palce.

Pro veřejnost připravujeme také opět tra-
diční žákovské besídky, které se konají ka-
ždých čtrnáct dní, vždy ve čtvrtek, v 17.00 

hodin v koncertním sále ZUŠ Tišnov (první 
proběhne 8. října 2015). Všechny srdečně zve-
me a jsme vděčni za jakoukoli podporu našich 
žáků ze strany veřejnosti. Těšíme se na shle-
dání na našich vystoupeních a akcích v tomto 
školním roce. Vaše ZUŠ Tišnov

Akordeonista Štěpán Konečný,
foto: Dana Morysová

Monika Krištofová, 
koordinátorka

Poděkování RC studánka
V pátek 4. září 2015 odpoledne oslavilo RC 
Studánka spolu s veřejností své 11. narozeni-
ny. Pro děti jsme měli zajištěné divadlo, tvo-
ření, skákací hrady a malování na obličej. 
Pozorností byla balónková zvířátka a nechy-
běl ani velký narozeninový dort. Závěr nám 
příjemně zpestřila živá hudba. Dovolte mi po-
děkovat všem, kteří k nám přišli, kteří na nás 
myslí, podporují nás a věnují nám svou přízeň. 
Děkuji mimojiné Milanu Halouzkovi za půjče-
ní skákacího hradu pro malé děti, hudebníkům 
i všem aktivním rodičům, kteří pomáhali akci 
připravit a podíleli se i na její realizaci. Uvede-
ná oslava byla součástí projektu „Kulturní akce 
pro rodiny s dětmi“ a byla realizována za fi-
nanční podpory města Tišnova. Děkujeme.

RC studánka připravuje:

aktivitu Předškoláček 
(Edukativně stimulační skupinky 
pro děti a jejich rodiče)
Kdy: ve školním roce 2015/2016, začíná-
me 23. září 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, soustředění, 
sociálního zrání, ovládání emočních a volních 
procesů. Aktivity se účastní rodič společně se 
svým potomkem. Matka nebo otec získáva-
jí inspiraci a dovednosti, jak s dítětem praco-
vat v domácím prostředí, nabývají zkušenosti 
z předškolní přípravy, z kontaktu s ostatními 
rodiči a ze spolupráce s psychologem. Také 
vidí své dítě pracovat a komunikovat ve sku-
pině svých vrstevníků. To si navíc v doprovodu 
rodiče zvyká na školní prostředí a seznamuje 
se s těmi, s nimiž půjde do první třídy. 

Zároveň je možné využít individuálních psy-
chologických konzultací, díky nimž rodiče mo-
hou přispět k rovnoměrnému vývoji osobnosti 
a rozvoji sociálních dovedností 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. října 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.
Lektorka: Bc. Markéta Dobiášová je vedou-
cí Tréninku sociálních a emočních doved-
ností pro hyperaktivní a neklidné děti. S těmi 
s ADHD pracuje již pátým rokem. Je autor-
kou a lektorkou kurzů „Jak vychovávat dítě 
s ADHD“ a „Praktická doporučení pro prá-
ci s dítětem s ADHD“. Je také z větší části au-
torkou portfolia „Aktivity vhodné při práci 

 RC Studánka 
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s dětmi s ADHD“. Své kurzy a publikace zamě-
řuje praktickým směrem.
Prosíme zájemce, aby se nahlásili do 30. září 
2015 na studanka@atlas.cz, na telefonu 777 
706 721 nebo přímo v RC Studánka. V případě 
zájmu zajistíme v RC Studánka hlídání dětí.

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

přednášku Prevence zadlužení 
a předlužení 

Dozvíte se, jaký je mezi nimi rozdíl, o ne-
bezpečí dluhové pasti a možnostech řešení.
Kdy: v pondělí 5. října 2015 v 16.00 
Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Lektor: finanční poradce Mgr. Tomáš Veselý

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

Zdobení malých šperkovnic
Tvoření LUKA (s Luckou a Katkou)
Kdy: středa 7. října 2015, v čase od 17.00 do 
19.00
Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Kontakt: lucie.dospisilova@seznam.cz

Skupina pro maximálně osm lidí. Kurz se 
koná při minimálním počtu pěti účastníků.

burzu podzimního a zimního 
dětského oblečení

Přijďte prodat a nakoupit podzimní a zimní 
oblečení, obuv, hračky a další potřeby pro děti 
od 0 do 15 let.
Kdy: 12.–14. října 2015
Kde: v sokolovně!, Drbalova 274, Tišnov
Výkup: v pondělí od 10.00 do 17.00
Prodej: v úterý od 9.00 do 17.00
Výdej: ve středu od 13.00 do 17.00

Vstupné na burzu pro kupující je 10 Kč.
Poplatek pro prodávající za účast na burze 

je 12 % z prodaného (min. 50 Kč). Jedna osoba 
může prodávat max. 50 kusů.

Formulář k prodeji je ke stažení na www.
studanka-tisnov.cz, kde jsou rovněž další in-
formace. Uzavírka je v úterý 6. října 2015 
ve 22 hodin! 

Uvítáme pomoc dobrovolníků na této burze. 
Prosíme kohokoliv, kdo má zájem pomoci, aby 
se přihlásil na e-mail radka.stepanovska@
seznam.cz nebo na telefon 777 706 724. Zá-
vazně přihlášení pomocníci (minimálně 4 ho-
diny) nebudou platit vstupní poplatky 50 Kč 

při prodeji a 10 Kč při nákupu. Za Váš čas pře-
dem děkujeme!

Během burzy je možné si zakoupit zboží 
z charitního obchůdku „„U bobříka““ Tišnov, 
výrobky z chráněného bydlení Skryje, z nízko-
prahového Času Tišnov a z chráněných dílen 
Strážnice a Bystré.

V rámci burzy bude probíhat charitní šat-
ník, kam můžete darovat nepotřebné (či ne-
prodané) věci (oblečení, obuv nebo doplňky, 
lůžkoviny a zbytky látek…), které pomohou 
například lidem bez domova nebo matkám 
a dětem v azylových domech.

t rojdílný cyklus s Fojtovými 
„Chci investovat do zlepšení 
svého života?“

Sebezkušenostní cyklus přednášek zaměře-
ný na to, jak si zkvalitnit svůj život a jak teorii 
z přednášek přenést do praktického každo-
denního života. Informace a jednotlivá témata 
se budou prolínat a volně na sebe navazovat. 
Kde: v tělocvičně RC Studánka, Riegrova 318, 
Tišnov
Lektoři: 
Mgr. Eva Fojtová – pracuje jako kouč s dětmi, 
rodiči, rodinami, dospělými a páry a pomáhá 
jim v hledání nefunkčních mechanizmů, které 
jsou příčinou jejich potíží a frustrací
Ing. Pavel Fojt – kromě práce kouče s dospělý-
mi se zabývá poradenstvím v oblasti podniká-
ní a rozvojem firem

 – Kdo jsem já
Co všechno patří do mého života a za co nesu 
odpovědnost. Objevování vlastního poten-
ciálu je cílem každého života. Sebepoznání 
a seberealizace.
Kdy: v pátek 23. října 2015 v čase od 16.30 do 
18.30

 – Já a partner
Respekt jako důležitý princip ve vztahu. Ne-
shody a hádky oslabují vztah. Každá situace 
má řešení.
Kdy: v pátek 20. listopadu 2015 v čase od 
16.30 do 18.30

 – Já a děti
Výchova a přístup k dětem. Jak neopako-
vat modely a vzorce chování, které mě přivá-
dí do problémů. Jak vytvářet funkční vztah 
s dítětem.

Kdy: v pátek 11. prosince 2015 v čase od 
16.30 do 18.30
Cena: za jedno setkání 200 Kč, při koupi celé-
ho cyklu přednášek zvýhodněná cena 500 Kč. 
Poukaz si můžete zakoupit v kanceláři RC Stu-
dánka. V případě zájmu zajistíme hlídání dětí. 
20 Kč za dítě na jednom setkání. 

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

RC studánka informuje: 
 – Hledáme služební maminky a vedoucí 

kroužků. Přijďte mezi nás a pomozte vytvá-
řet Rodinné centrum Studánka. Služební 
maminka vytváří zázemí pro návštěvníky 
RC Studánka a poskytuje informace o jeho 
provozu. Máme pro Vás připravené bonusy. 
Více informací na www.studanka-tisnov.cz.

 – Říkáte si, co podniknete o podzimních 
a zimních večerech? Co třeba zahrát si na 
piano? V tělocvičně RC Studánka máme 
jedno k dispozici. Vezměte přátele a přijďte 
k nám.

 – Umíte něco zajímavého? Vedete nějaký 
kurz nebo kroužek? Zrealizujte ho u nás. 

 – Jste novopečenou maminkou a chtěla bys-
te nosit své dítě v šátku? Můžete se naučit 
šátkovat s Janou Bartlovou. Připravujeme 
od října.

Foto: Tereza Skřepková

Vánoční dárky
Monika Krištofová, koordinátorka RC 
Studánka

Rodinné centrum Studánka o. s. při-
pravilo již tradiční akci Vánoční dárky pro 
děti z dětských domovů. O letošních Vá-
nocích jsme se rozhodli rozšířit pole pů-
sobnosti a rozdělit tak více radosti než 
v předchozích ročnících.

Chcete-li udělat dobrý skutek a k vá-
nočním světlům přidat další rozzářené 
dětské oči, přijďte se podívat na seznam 
přání, který je od října k dispozici v RC 
Studánka od pondělí do pátku v čase 
od 9.00 do 16.00. Je možné se domlu-
vit i na jiný čas, a to na tel. 604 871 943. 
V letošním roce si můžete vybrat dárek 
i na  www.studanka-tisnov.cz.

Děkujeme.
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Inspiro pořádá společně se skauty z Tišnova 
„Přírodovědnou stezku“

V neděli 11. října od 14.00 do 16.00 zveme všechny malé i velké příz-
nivce přírody na Sychrák, kde proběhne nedělní odpoledne v duchu pří-
rody, her a barev podzimu.

Těšíme se na Vás. Inspiro SVČ a skauti z Tišnova 

Podzimní prázdniny s Inspirem
O podzimních prázdninách jsme pro Vás připravili dva zajímavé výlety.

Ve čtvrtek 29. října 2015 do archeoskanzenu v Modré, do botanic-
ké a sladkovodní expozice Živá voda a na Velehrad.

V archeoskanzenu velkomoravského sídliště v Modré se dotkneme 
naší dávné minulosti. V areálu Živá voda se seznámíme s životem ve 
vodě i kolem ní a podíváme se do podvodního tunelu dlouhého osm me-
trů a širokého dva metry, který je v hloubce 3,5 metru pod vodní hla-
dinou. Je to ojedinělý experiment v rámci celé Evropy. Kromě našich 
typických ryb jsou zde vidět i rarity, jako je jeseter a vyza velká, která je 
dlouhá téměř dva metry. Na závěr nás čeká prohlídka Velehradu, nejvý-
znamnějšího poutního místa v České republice, s průvodcem.

Na tento zájezd mohou jet samotné děti, celé rodiny i dospělí. Peda-
gogický doprovod je zajištěn.
Cena: děti 400 Kč, dospělí 450 Kč
V ceně je doprava autobusem, vstupné do skanzenu a Živé vody, 
služby průvodce, pedagog, nápoj v autobusu.
Odjezd v 8.00 od Inspira v Tišnově, návrat cca v 18.00.
Přihlášky do 23. října 2015, Dáša Lazarová, e-mail lazarova@
svcinspiro.cz, tel. 731 507 220 nebo online na www.svcinspiro.cz.

V pátek 30. října 2015 do Olomouce, na Svatý kopeček a do loštic-
kého muzea tvarůžků

Dopoledne si můžete vybrat a buď jít na procházku historickým cen-
trem Olomouce s průvodcem, nebo si jít zahrát bowling do Bowlingo-
vého centra v galerii Šantovka, největšího a nejmodernějšího centra 
na Moravě s osmnácti drahami. Odpoledne nás čeká společná návště-
va Svatého kopečku, oblíbeného výletního a poutního místa u Olomou-
ce. A na závěr pojedeme do Loštic, kde si prohlédneme muzeum výroby 
tvarůžků, tradiční české delikatesy. Tyto dobroty si potom můžete na-
koupit v podnikové prodejně, kde je opravdu velký výběr.

Na tento zájezd mohou jet samotné děti, celé rodiny i dospělí. Peda-
gogický doprovod je zajištěn.
Cena: děti 400 Kč, dospělí 450 Kč. Hráči bowlingu + 100 Kč za 
1,5 hodiny
V ceně je doprava autobusem, vstupné do muzea, služby průvod-
ce, pedagog, nápoj v autobusu.
Odjezd v 8.00 od Inspira v Tišnově, návrat cca v 18.30.
Přihlášky do 23. října 2015, Dáša Lazarová, e-mail lazarova@svcin-
spiro.cz, tel. 731 507 220 nebo online na www.svcinspiro.cz.

Drakiáda 2015
Soňa „Veverka“ Kappelová

Dětský oddíl 1. BRĎO Tišnov – Gingo Vás srdečně zve na tradiční dra-
kiádu, která se uskuteční v neděli 11. října 2015 na polích směrem 
k Lomničce.
Sraz a registrace účastníků proběhnou od 15.00 do 15.30 na ulici 
K Čimperku u domu s pečovatelskou službou, vyhodnocení nejlepších 
v 16.00. Přijďte nejlépe s vlastnoručně vyrobenými draky, porota bude 
hodnotit zvláště originalitu, výtvarné zpracování a letové vlastnosti. 
V případě deště se akce nekoná.

Velký zájem o kroužky v novém 
školním roce
Ivana Kroutilová

Sedm set čtrnáct. To je počet přihlášek, které jsme přijali během při-
hlašovacího týdne od 7. do 11. září. Od pondělního rána před kancelá-
řemi Inspira stály fronty, a tak některé kroužky byly plné již v ten den 
dopoledne. Na poptávku po zvýšení kapacity jsme zareagovali pruž-
ně a hned jsme během týdne rozšířili některé kroužky o další skupi-
ny, mnozí náhradníci se tak do kroužku přece jen přihlásili. Ti, kteří se 
k nám z kapacitních důvodů nedostali, mají možnost se informovat na 
konci ledna o možném přihlášení dítěte na 2. pololetí. Ještě teď si však 
mohou vybrat z několika kroužků, ve kterých jsou stále volná místa.
Vážení rodiče, velmi si vážíme Vaší přízně a důvěry.

 SVČ Inspiro 

 Brďo Tišnov – Gingo 

Foto: Soňa Kappelová



Podzimní akce Css

Odjezd od Podhorácké restaurace je v 11.45 hodin.
Doprava a vstupné: 100 Kč
V případě nízkého počtu účastníků se v daném termínu nepojede.
Kontakty pro bližší informace a přihlašování:
Markéta Prokopová (tel. 730 193 325), osobně v budově Centra sociál-
ních služeb Tišnov, Králova 1742

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

Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX pořádají cyklus posle-
chových pořadů Písničky ze starých časů, který připravuje a komentu-
je pan Ing. Václav Seyfert. 

Další pokračování se koná ve středu 14. října v 15.00 hodin v jí-
delně DPS Králova pod názvem Co dobrého si dáte k pití? Na tuto 
otázku nám ve svých písních odpoví interpreti jako Jaromír Nohavica, 
Jitka Molavcová, Aleš Ulm a jiní.

Další poslechové pořady 
Písničky ze starých časů

 – středa 11. listopadu v 15.00 hodin v jídelně DPS Králova – Na ko-
ních s písní na rtech

 – středa 9. prosince 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 ko-

nat ve čtvrtek 24. září 2015 od 14.00 hodin v jídelně DPS Králova. 
K tanci i poslechu zahrají manželé Maškovi. Bohaté hodové občerstvení 
zajištěno.

Oslava Mezinárodního dne seniorů
Zveme Vás na oslavu Mezinárodního dne seniorů, který se uskuteční 

1. října od 13.30 hodin v jídelně DPS Králova. V bohatém programu 
uvidíte vystoupení dětí z mateřské školy U Humpolky, pana Františka 
Kratochvíla, pěvecký soubor ZUŠ, taneční vystoupení, hru na harmo-
niky skupiny Minimusik, baletky ZUŠ, folklórní skupinu Bítešan, kou-
zelníka Katona a možná i nějaké překvapení. Těšíme se na Vaši účast. 
Občerstvení zajištěno.

Dny otevřených dveří v CSS Tišnov
Ve dnech 6. až 7. října 2015 od 9 do 16 hodin proběhnou v rámci 

Týdne sociálních služeb dny otevřených dveří v CSS. Budete mít mož-
nost si prohlédnout nejen společné prostory v DPS, jako je jídelna, 
tělocvična nebo knihovna, ale lze nahlédnout také k některým obyva-
telům přímo do jejich bytu. Zájemci získají informace o domech s pe-
čovatelskou službou a podmínkách bydlení zde, o pečovatelské službě 
a dalších činnostech Centra sociálních služeb Tišnov. Těšíme se na Vás.

Exkurze Dolní Věstonice – Pálava
Centrum sociálních služeb Tišnov pořádá výlet do Dolních Věstonic 

ve čtvrtek 15. října v 9.30 hodin.
Cena výletu je 270 Kč. Zahrnuje cestu autobusem, vstupné a degus-

taci ve vinném sklepě s odborným výkladem.
Navštívíme stálou muzejní expozici, umístěnou v barokní budově bý-

valé radnice v obci Dolní Věstonice u Nových Mlýnů na Pálavě. Muzeum 
představuje archeologické lokality, které světově prosluly nálezem síd-
lišť lovců mamutů z doby 25 až 30 000 let př. n. l. Zde dr. Karel Absolon 
v roce 1925 objevil jednu z nejslavnějších ženských plastik, Věstonic-
kou venuši. Dozvíte se tu zajímavosti o životě pravěkého člověka, uvi-
díte kostěné i kamenné předměty, rekonstrukci paleolitického obydlí, 
broušení kamenných obrázků a otisky textilií, nástrojů, šperků nejstar-
ších v dějinách lidstva. Po návštěvě muzea se přesuneme do Penzionu 
Husí plácek na oběd. Na Pálavě ani nemůžeme zakončit výlet jinak než 
degustací vín s občerstvením a odborným výkladem ve vinném sklepě.

Výlet se uskuteční při minimálním počtu 25 osob. Předpokládaný 
návrat v 18.00 hodin. Odjíždíme autobusem od Podhorácké restaurace 
v 9.30 hodin, další zastávky jsou u pošty, Penny a na sídlišti Pod Klu-
caninou. Hlaste se u Markéty Prokopové (tel. 730 193 325), případně 
osobně v Centru sociálních služeb nejpozději do 13. října 2015.
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 Centrum sociálních služeb 

Termíny plavání ve Wellness Kuřim – 2. pololetí 2015
Říjen 21. 10. 2015
Listopad 4. 11. 2015

18. 11. 2015
Prosinec 2. 12. 2015
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 Oblastní charita Tišnov 

Z vystoupení seniors bandu
Jana Wildová, ředitelka

V úterý 25. srpna 2015 jsme přivítali v Centru sociálních služeb Tiš-
nov návštěvu z Třebíče. Obyvatelé Domova pro seniory Třebíč – Manž. 
Curieových přijeli pobavit svoje vrstevníky z Tišnova. Osmičlenný sou-
bor, jehož nejstarší členka právě slaví 90. narozeniny, předvedl doslova 
profesionální výkon a vnesl do jídelny DPS výbornou náladu. Pod vede-
ním jejich odborné terapeutky, jež doprovázela vystoupení hrou na ky-
taru, zazpívali senioři několik písniček, které jsme všichni dobře znali, 
takže se mnozí přidali. Zasmáli jsme se vtipům, leckdy jen pro plnole-
té, a také jsme zhlédli vtipně pojaté scénky. Zábavná hodinka uplynu-
la jako nic. Ačkoliv bylo zjevné, že účinkující by nám rádi ještě něco ze 
svého umění předvedli a že k tomu mají stále dost sil, museli končit. 
Čekala je totiž prohlídka budovy centra a potom cesta zpět do Třebíče. 
Nezbývá než obdivovat humor a nasazení, s jakými tato skupina již pět 
let vystupuje. Doufáme, že třebíčským seniorům budeme moci brzy 
návštěvu oplatit.

INZERCE
Z vystoupení Seniors bandu, foto Markéta Prokopová



Čas pro sebe v říjnu
Mezičas – dny otevřených dveří
7. a 8. 10. 2015, 8.30 až 18.30

Přijďte se podívat na prostory Mezičasu 
a zeptat se na cokoliv. 

Workshop Hojnost a já 
čtvrtek 8. 10. 2015, 17.30 

Co pro nás znamená hojnost a jak ji vpus-
tit do našeho života?  Není nutné jenom 
tvrdě pracovat, jde to i s lehkostí. Využijte 
jednoduchou metodu EFT (Techniky emoční 
svobody).

Lektoruje zkušená koučka, konzultantka 
a terapeutka Alena Navrátilová.

Příspěvek: 249 Kč

Interaktivní seminář Pohybový aparát
čtvrtek 15. 10. 2015, 17.00

Workshop s instruktáží zdravého cvi-
čení a diagnostiky. Jak rozpoznat zkrácené 

svaly a případné disbalance, jak jim předchá-
zet a kam se obrátit o pomoc. Děti s sebou!

Příspěvek: 50 Kč, 100 Kč / rodina 

Celorodinný výlet za odpočinkem
a poznáním 17. 10. 2015 

Výlet pro malé i velké, staré i mladé, slabé 
i silné. Pojďte strávit čas s rodinou na výle-
tě do Čáslavi, Kutné Hory a jejich okolí. Bližší 
informace na webu.

Kruh žen s Hankou Uřídilovou
úterý 20. 10. 2015, 17.00

Tématem tentokrát matka země a naše 
tělo. Pohodlné oblečení v barvách podzimu. 
Příspěvek: 200 Kč

Workshop Jak zvládnout vztek u dětí
čtvrtek 22. 10. 2015, 17.30

Také se Vaše dítě vzteká a Vám se zdá, že 

nemá proč, a cítíte se bezradní? Pochopte 
vztek a nechte ho odejít pomocí metody EFT. 
Lektoruje Alena Navrátilová.

Příspěvek: 249 Kč

Povídkárna 1. 10. 2015 až 30. 11. 2015
První kolo literární soutěže pro děti od 

čtyř let. Pro bližší informace sledujte webo-
vé stránky.

Spolufinancováno z dotačního programu 
Rodina a ochrana práv dětí MPSV. 

Realizováno za finanční podpory města 
Tišnova.

Spolufinancováno z rozpočtu Jihomorav-
ského kraje.

 
Sledujte www.casprosebe.cz, náš face-

bookový profil nebo napište na casprose-
be@centrum.cz.
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 Čas pro sebe 

Mezičas aneb Co má dítě dělat, když nemá co dělat? 
v prostorách spolku Čas pro sebe po–pá od 12.30 do 17.30
Bezručova 21, Tišnov, KONTAKTNÍ TELEFON: 739 722 006

Mezičas je místo otevřené všem, kdo potřebují řešit „prostojový čas” 
dětí školního věku (ZŠ). Jedná se o čas, kdy dítě není s rodiči ani jinak 
hlídáno.

AZYL:
 – Nejedná se o službu hlídání dětí ani suplování vzdělávacích a volnoča-

sových aktivit. Ale o otevřený prostor pro děti s cílem pokrýt potřebu 
rodin zabezpečit své potomky během prostojů a ulehčit jim tím.

 – PRAVIDELNÉ VYUŽÍVÁNÍ. Jde o „azyl” s možností smysluplného trá-
vení prostojového času. Děti zde mohou čekat i v době, kdy rodiče 
vyřizují záležitosti na úřadech, poště, u doktora a podobně. Zde mo-
hou např. plnit domácí úkoly.

 – NEOČEKÁVANÉ SITUACE – bezpečný prostor pro děti, které se 
dostaly do náhlé, neobvyklé, obtížně řešitelné nebo nebezpečné 
situace. V TĚCHTO PŘÍPADECH NEPLATÍ CENÍK A SLUŽBA JE PO-
SKYTNUTA ZDARMA.
DOSTUPNÝ TELEFON ZDARMA

 – V rámci Mezičasu bude k dispozici telefon pro umožnění kontaktu 
dětí s rodiči nebo naopak. Jeho číslo je 739 722 006.
MOŽNOST BEZPEČNÉHO ULOŽENÍ VĚCÍ

 – Jsou zde zamykatelné skříňky pro dlouhodobé či krátkodobé ulože-
ní věcí.

POMOC DOSPĚLÉ OSOBY
 – Důležitou součástí Mezičasu je dospělá osoba, která dohlíží na prostor 

a je nápomocna v případě dotazů dětí nebo rodičů. Nebude vykonávat 
funkci vychovatele ani pečovatele, ale lze se na ni kdykoli obrátit.
DOSTUPNOST PŘÍMO V CENTRU

 – Mezičas využívá prostor spolku Čas pro sebe a jeho strategickou po-
lohu přímo v centru města.
ZÁZEMÍ

 – vnitřní trakt
DVOREK – venkovní prostor s herními prvky ve dvorním traktu 
za poliklinikou
HŘIŠTĚ – veřejné hřiště v dvorním traktu za poliklinikou

 – TĚLOCVIČNA – hry, sportovní náčiní, půjčovna míčů atd.
 – PRACOVNÍ PROSTOR – místo s psacími stoly pro plnění úkolů
 – PC – možnost jeho využití
 – RELAXAČNÍ ZÓNA – jedna v tělocvičně a druhá v SetKávárně
 – SETKÁVÁRNA – místo s kuchyňkou, stoly, klavírem, nástroji. Mož-

nost pro ohřátí jídla, sdílení i relaxaci.

„Mezičas aneb Co má dítě dělat, když nemá co dělat?“ je spolufinancován 
z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.
Realizován za finanční podpory města Tišnova, z projektu „Čas pro 
setkávání!“
Spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje, projekt „Čas pro 
setkávání”

příspěvek za využití skřínky se zámkem pro úschovu věcí

za den při současném využití služby Mezičas 10 Kč

za den bez využití služby Mezičas 20 Kč

za měsíc při současném využití služby Mezičas 300 Kč

za měsíc bez využití služby Mezičas 450 Kč

při využití služby Mezičas skříňka pro odložení věcí bez zámku zdarma

příspěvek za využití služby Mezičas za dítě
jednorázový příspěvek za den 25 Kč
příspěvek na kalendářní měsíc 350 Kč
příspěvek na 10 vstupů 210 Kč

každé další dítě v rámci rodiny 50 %
z aktuálního ceníku
V PŘÍPADĚ KRIZOVÉ SITUACE JE SLUŽBA MEZIČAS ZDARMA
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 Svaz tělesně postižených 

 Český svaz chovatelů  Odyssea Tišnov 
Další vydařená lukostřelecká akce pro veřejnost

Eva Dohnálková, členka sdružení

V neděli 6. září se na hřišti u ZŠ 28. října opět sešli příznivci instink-
tivní lukostřelby. Akce pro širokou veřejnost se stává již tradiční, a tak 
nás ani přes ne zcela příznivé počasí nepřekvapila vysoká návštěvnost. 
Během odpoledne se na 3D okruhu vystřídalo téměř 200 návštěvníků. 
Na cvičném rozstřelišti vysvětlili zkušení lukostřelci všem zájemcům 
základy střelby a pak se již účastníci společně s instruktory vydávali na 
okruh, kde si lukostřelbu vyzkoušeli v terénu. Střílelo se i na nové 3D 
terče (plastové makety zvířat) zakoupené díky dotacím z Jihomorav-
ského kraje a města Tišnova. Akce se skvěle vydařila a na jaře se bude-
me těšit na další setkání s příznivci instinktivní lukostřelby.

Závěrem bychom rádi zmínili, že náš spolek nadále hledá vhodnou 
lokalitu pro vybudování stálého 3D lukostřeleckého okruhu. Pokud 
byste nám v této věci nabídli pomoc, budeme Vám vděční.

Veškeré informace o plánovaném okruhu a všech našich akcích na-
leznete na webu http://odyssea.tisnov.cz/.

Foto: Jiří Glos

INZERCE



Junáci, vzhůru! a setonův den. skauti v Tišnově slaví 80 let od svého založení.
Marek Batelka, vůdce střediska

V sobotu odpoledne 12. září 2015 jsme zahájili oslavy 80 let skau-
tingu v Tišnově na ulici Družstevní 554 před domem, kde žili skauti 
Josef a Ladislav Vetešníkovi. Pamětní „kameny zmizelých” nám i ko-
lemjdoucím budou připomínat statečnost, kterou oba muži prokáza-
li během druhé světové války. Nebáli se postavit na stranu dobra a za 
pravdu položili vlastní životy v roce 1945 v koncentračním táboře ve 
Flossenbürgu.

Slavnostního odhalení se zúčastnili současní skauti z Tišnova, Vever-
ské Bítýšky, pamětníci, zastupitelé města Tišnova, zástupci Muzea měs-
ta Tišnova a spolku Continuum Vitae. Poslední dvě zmíněné organizace 
jsou spoluorganizátory akce i výstavy Junáci, vzhůru!

Pietním aktem stejně jako vernisáží všechny přítomné provedl Mi-
loš Sysel, skaut a historik, který celou akci inicioval.

Akce Junáci, vzhůru! dále pokračovala v Muzeu města Tišnova. Ko-
lem čtvrté hodiny se v sálu v prvním patře shromáždilo asi 80 lidí. Při-
šli se podívat na vernisáž spojenou s promítáním filmu o tišnovském 
skautingu. Součástí programu bylo i vyprávění pamětníků mezivá-
lečných let i doby po revoluci. Hosté (skauti) z Veverské Bítýšky stej-
ně jako tišnovští skauti zazpívali a zahráli na kytary staré i moderní 
skautské písně.

Návštěvníci si prohlédli nově otevřenou expozici v přízemí muzea 
zachycující 80 let dějin i současnost skautingu v Tišnově. Na výstavě 
trvající až do 25. října 2015 jsou k vidění kromě starých kronik a do-
bových materiálů také fotografie z činnosti, diplomy či kostýmy z tá-
borových her.

Po vernisáži se přítomní shromáždili k přátelskému posezení na za-
hradě Skautského domu, který skauti v uplynulých letech opravovali.

V neděli bylo rušno v areálu letního kina pod Klucaninou. Muzeum 

města Tišnova, Odyssea Tišnov, Skaut, středisko Květnice Tišnov, z. s., 
uspořádaly společně Setonův (dětský) den.

Děti si vyzkoušely, jaké to je, proměnit se v dobrodružného objevi-
tele, poradit si s hlavolamy, projít pralesem poslepu, ulovit si obživu 
jen lukem a šípem, indiánský souboj „Muh Mohva” a další.

Na akci se podílelo na tři desítky dobrovolníků a pomocníků a za je-
jich nezištnou pomoc jim moc děkujeme!

Náš vděk patří i dárcům. Projekt Junáci, vzhůru! vznikl za finanční 
podpory města Tišnova a firmy Baumat Tišnov.

Mob. 605 936 552 (T-mobile STS)
E-mail: marek.batelka@skaut.cz, www.kvetnice.skauting.cz 
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 Junák – český skaut, středisko Květnice Tišnov 

Foto: Denisa Ondrová

Oddělení pro dospělé čtenáře
salonky
Stránská skála – exkurze
15. října 2015 

Městská knihovna pořádá ve spolupráci s Moravským zemským 
muzeem v Brně exkurzi na významnou brněnskou geologicko-pale-
ontologickou lokalitu Stránská skála. Touto národní přírodní památ-
kou se projdeme v doprovodu odborného lektora. 

V případě nepříznivého počasí změna programu vyhrazena.
 – Vstupné: 30 Kč
 – Sraz zájemců: v Tišnově v 8.45 před budovou vlakového nádraží

Zájemci se musí přihlásit osobně v knihovně nebo telefonic-
ky na čísle 549 121 001-2.

Přednáška
Kreslení pravou mozkovou hemisférou

1. října 2015 v 18.00 
Nakreslit ze dne na den portrét? Je to opravdu možné, i když člo-

věk nemá talent? Ano, je. Kreslení není složité, jenom nám nikdo 
přesně neřekl, jak na to. Navíc máme v sobě mnoho přesvědčení 
o tom, že nejsme dostatečně šikovní, dobří, talentovaní. Tato přesvěd-
čení, kterým plně věříme,  nás potom zastavují v naší tvořivosti a pro-
jevu. Kreslení pravou mozkovou hemisférou není jen o „kreslení“ jako 
takovém. Je to úžasný nástroj pro zlepšení sebevědomí, zbourání 
svých dosavadních bariér a rozpuštění starých modelů v myšlení.

Zveme všechny zájemce do přednáškového sálu Městské knihov-
ny v Tišnově. Výše zmíněnou problematiku přiblíží odborná lektorka 
Mgr. Martina Šopfová Bajerová.

beseda
Austrálie
8. října 2015 v 17.00

Městská knihovna Tišnov zve všechny nejen příznivce cestování 
na přednášku Richarda Skolka o Austrálii.

KULTURa 
 Akce Městské knihovny Tišnov 
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Ta je sice nejmenším z kontinentů, o to víc však unikátních or-
ganizmů a přírodních zajímavostí skrývá. Richard Skolek Vám ten-
to kontinent představí opravdu poutavě. Dozvíte se, kdo ho objevil, 
kolik zde žije domorodých národů a jak se od sebe liší, kolik je dru-
hů bumerangů a kolik klokanů, proč má Austrálie tři vlajky a mnoho 
dalšího!

Chile
22. října 2015 v 17.00

Martina Novotná se v lednu vydala na cestu do země, která je nám 
na západní polokouli nejvíce vzdálena. Cestovala sama po centrální 
části Chile a za ubytování neutratila ani korunu, nocleh si totiž vždy 
sháněla přes internetové stránky Couchsurfing. Ty se zaměřují na 
sbližování kultur a poznávání místních obyvatel. Zažila své první ze-
mětřesení a krátce po jejím odjezdu vybuchly dvě sopky v místech, 
která navštívila.

Přijďte si poslechnout zajímavé povídání o dobrodružném cesto-
vání po jedné ze zemí Jižní Ameriky.

Univerzita volného času – 
zimní semestr 2015/2016
Světová náboženství očima Bible
30. září a 14. října 2015 v 17.00

Cyklus přednášek se bude zabývat širokou škálou představ lid-
stva o Bohu a dechberoucí pestrostí cest k němu, jak je nabízejí 
rozdílná náboženství. Z praktických důvodů bude zaměřen na ty nej-
významnější a nejrozšířenější. Budeme tedy naslouchat moudru ži-
dovských rabínů a melodickému recitování imámů, meditovat spolu 

s následovníky Buddhy a vdechovat omamnou vůni hinduistických 
chrámů. 

Evropský cestovatelský manuál
5. a 19. října 2015 v 17.00

Série přednášek provede posluchače různými místy Evropy.
Nebude se jednat o zeměpisný či geografický popis míst, ale o sondu 
do našeho domovského kontinentu, který skrývá mnoho zajímavých 
koutů a příběhů. 

Stromy a keře
7. a 21. října 2015 v 17.00 

Pokračovací kurz navazuje na přednášky minulých dvou semest-
rů. Jeho cílem je seznámit posluchače především se všemi druhy 
keřů, keříčků a lián u nás domácích, keřů introdukovaných, ale zdo-
mácnělých a dále pak keřů introdukovaných v parcích a arboretech. 
Ukáže také, jak je poznat podle určitých znaků, a seznámí s podmín-
kami, kdy se jim daří.

Virtuální univerzita 3. věku 
– zimní semestr 2015/2016
Dějiny oděvní kultury III 
29. září, 13. a 27. října 2015 v 9.30 

V další řadě oblíbených přednášek o historii odívání se již dostá-
váme na začátek 20. století. Do doby plné pohybu, pokračování prů-
myslové a vědeckotechnické revoluce, velkého vzepětí lidského umu, 
který byl však také zneužit v časech válečných. Na všechny tyto pro-
měny samozřejmě reagují módní tvůrci.

Trénování paměti 
Ach, ta moje hlava!!!
6. října a 20. října 2015

Všichni občas zapomínáme, máme větší nebo menší „okno“. Ne-
můžeme si vzpomenout na telefonní čísla a různá data, z paměti nám 
vypadávají jména a názvy. Jindy nás naše paměť překvapí svou rych-
lostí a jasností, někdy máme pocit, že nestojí za nic. Chcete si zlepšit 
paměť nebo si ji alespoň udržovat?

Naše „hrátky s pamětí“ Vám ukáží, že si lze zapamatovat téměř co-
koli, když víte, jak na to.

Karasovo divadlo: nová publikace 
k zakoupení v Muzeu města Tišnova

V rámci úspěšné výstavy o Karasově divadle vydalo Muzeum 
města Tišnova publikaci Karasovo divadlo: ochotnický divadelní 
spolek v Tišnově. V katalogu, který sestavila Bc. Eva Brdíčko, na-
leznete doplněné texty a fotografie z výstavních panelů, na přilo-
ženém DVD, které by nevzniklo bez finanční podpory Ing. Zuzany 
Brzobohaté, pak krátký film Tišnovské televize věnovaný historii 
Karasova divadla a množství archivních fotografií. Muzeum města 
Tišnova děkuje všem, kteří publikaci podpořili finančně nebo do 
ní přispěli svými texty. Publikace je k zakoupení v Muzeu města 
Tišnova a v Turistickém informačním centru za 105 Kč.
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Lidé mají nejraději české filmy, i když jejich kvalita občas pokulhává, 
říká vedoucí Kina svratka Ondřej Kaláb
Eva Nováčková

Sezona v tišnovském letním kině letos 
trvala jen velmi krátce kvůli nedostatečné 
promítací technice. Pro milovníky velkého 
plátna se ale už chystají podzimní filmové 
premiéry, speciální akce i nefilmové novin-
ky v kamenném Kině Svratka. A který film 
bude do konce roku hitem sezony? O tom 
a mnohém dalším hovořil vedoucí kina On-
dřej Kaláb.

Nejprve by mě zajímala úspěšnost filmů 
v létě. Můžete zhodnotit, které filmy byly 
v létě v Tišnově největšími trháky?

Lidé dlouhodobě nejvíc chodí na české filmy 
a filmy pro děti a platilo to i v posledních mě-
sících. Velkým tahákem je už od konce května 
film Život je život, na který diváci chodí pořád, 
i když ho hrajeme čtvrtý měsíc. Třeba do let-
ního kina film nalákal dvě stě lidí. V září jsme 
Život je život hráli naposledy, už několikrát se 
nám ale stalo, že jsme ohlašovali poslední re-
prízu a pak jsme film na základě úspěchu ještě 
promítali, je to případ třeba Hodinového man-
žela. Jsou to ale spíš výjimky a skoro vždycky 
se jedná o české nebo dětské filmy. Jinak mají 
v dnešní době filmy v kinech životnost přibliž-
ně tři týdny až měsíc. 

Velice příjemným překvapením tohoto léta 
byl i film Domácí péče, což je spíš komorní 
a nekomediální snímek. Z dětských lidé hodně 
chodili na Mimoně a na film V hlavě.

Proč jsou české filmy dlouhodobě navštěvo-
vanější než zahraniční? Jsou lepší?

Tak to si nemyslím. Spíš podle mě vystihu-
jí něco o nás. Lidé chodí na filmy, které odráží 
jejich život, je samotné a jsou jim kulturně bliž-
ší než třeba americké filmy. Kvalita ale kolikrát 
pokulhává. Domácí péče a film Kobry a užov-
ky jsou za poslední roky spíše výjimkou. Co se 
týče obsahu i řemesla, obstojí tyto dva filmy 
i v mezinárodním kontextu. 

Které nové české filmy budou podle Vás na 
podzim nejzajímavější?

Z komedií jsou to určitě Celebrity s. r. o., kte-
ré vypráví o zákulisí natáčení nekonečného 
televizního seriálu. Film je natočený podle di-
vadelní hry Antonína Procházky. Myslím si, že 
osloví širší publikum, podobně jako film Wil-
sonov, což bude detektivní komedie, která sty-
lově navazuje na Tajemný hrad v Karpatech. 
V listopadu zaujme náročnější publikum nový 
film Petra Václava, který natočil Cestu ven. Je to 
herecky velmi zajímavě obsazený snímek, uvi-
díme Karla Rodena, Lenku Vlasákovou a také 
dva romské neherce, kteří účinkovali už v Ces-
tě ven. 

Doporučil byste i nějaké zahraniční filmy, 
které stojí za to, vidět na podzim a před 
Vánoci?

Věřím filmu Everest, který bude uvedený 
ve 3D. Trailery vypadají velice dobře, a kdo má 
rád hory a dobrodružství, přijde si na své. Po-
dle ukázek vypadá velice slibně také americká 
gangsterka Legendy zločinu s Tomem Hardym. 
Publikum asi osloví také sci-fi Marťan. Natočil 
ho ovšem Ridley Scott, který v posledních le-
tech nedělá příliš kvalitní věci. Marťan je ale 
očekávaný film, na který je hodně lidí zvěda-
vých. Týden před Vánoci bude mít premiéru 
sedmý díl Hvězdných válek, což bude filmová 
událost roku. Kino bude Hvězdných válek ko-
lem Vánoc plné.

Mohou se do kina těšit opět i starší diváci 
nebo maminky s dětmi?

Od října do března znovu poběží Baby kino 
a Bio senior. Zvažujeme, že budeme promí-
tat filmy v cyklu Bio senior častěji, ale zatím 
zůstává formát poslední pondělní odpoled-
ne v měsíci a Baby kino předposlední pondělí 
v měsíci odpoledne. Bio senior má velký ohlas, 
Baby kino zatím moc ne. Musím ale poděkovat 
Rodinnému centru Studánka, které mi hod-
ně pomáhá při organizaci Baby kina. Chceme 
na představení také dále zdokonalovat dětský 
koutek. Několikrát za rok budeme pořádat Fil-
mový kvíz a akci Svratka naslepo. V říjnu pro-
mítneme film Návrat do budoucnosti a k němu 
uděláme akci pro diváky, podzimní Svratku na-
slepo proto přesuneme z října na později. 

Bude se letos na podzim opakovat i noc ho-
rorů s názvem Halloweenský klystýr?

Jednodenní přehlídku Halloweenský klys-
týr letos pořádáme v sobotu 31. října a opět se 
bude podávat elixír zvaný klystýr, jehož složení 
nebudu prozrazovat, ale protáhne opravdu ka-
ždého. Promítneme hollywoodský horor, letos 
by to měl být slibný film Purpurový vrch. Také 
jednám s amatérským tvůrcem hororů, který 
by za osobní účasti promítl svůj vlastní film, za-
tím je to ale v počáteční fázi. Promítneme i ani-
mované horory z festivalu v Třeboni, to bude 
lahůdka na závěr. Dále bychom chtěli v létě 
uspořádat jednodenní nebo dvojdenní festivá-
lek crazy komedií, zvažovaný pracovní název 
je Tišnovská prda. (směje se) Odehrával by se 
v kině i na letňáku a mohlo by to být spojené 
s nějakou hudební akcí. 

Projekce se snažíme občas okořenit krát-
kými studentskými předfilmy nejlépe za účas-
ti tvůrců. Momentálně hledáme talentované 
amatérské filmaře na Tišnovsku. Jedním z nich 
je Rudy Vodička, domlouvám se nyní na před-
filmu, v němž důležitou roli hraje i Klucani-
na. Doufám, že se divákům tento podzim před 

některými filmy promítne, považuji ho za velmi 
zdařilý

Jak to v současné době vypadá v kině se sta-
vebními a jinými úpravami, bude klimatizace?

Klimatizace v kině je ještě otevřenou věcí. 
Projektant na náš podnět zpracovává další návr-
hy. Rozebírá se to ze všech stran, aby to dopad-
lo co nejlépe. Přes zimu to ale nebude aktuální, 
funkci ochlazování plní vzduchotechnika.

Kino má teď čerstvě novou fasádu a ná-
pis a máme hotový i interiér sálu. Schází nám 
ještě upravit malé a velké foyer. Letos a příš-
tí rok plánujeme místnosti designově zútul-
nit, přičemž budeme respektovat dobré staré 
věci, které tam zůstaly. Máme rozjednaného 
známého brněnského architekta, takže už se 
vyvíjí konkrétní projekt. Hlavní barvou bude 
pravděpodobně bílá, kombinovaná s černou 
a vínovou. Pod okýnkem do šatny a na dveřích 
plánujeme černé nátěry magnetickou barvou, 
kam budeme psát třeba cenovky a nápisy a bu-
dou tam moci malovat děti. Místnosti by mohlo 
zútulnit i nějaké industriální osvětlení.

Mohou diváci očekávat i nějaké nové soutěže?
Soutěže směřuji co nejvíc do kina, proto-

že chci oživit foyer před filmem. Diváci mohou 
pravidelně vhazovat odpovědi na různé otáz-
ky do „kouzelné krabičky“ umístěné v předsálí, 
aby si zpříjemnili čekání na film. Soutěže jsou 
i na Facebooku, hlavně tipovačky, nebo jsme 
nedávno vyhlásili na Facebooku akci Keškování 
s kinem, kdy účastníci hledali volňásky poscho-
vávané po Tišnově a okolí. 

Plánujete i nějaké další změny v kině?
Hodně cenných informací, které jsou důleži-

té pro případné změny, nám poskytly výsledky 
průzkumu Fandíme dobrému kinu. Chtěl bych 
poděkovat všem divákům, kteří se ho zúčastni-
li. Jedním ze zajímavých zjištění je, že začátky 
filmů v 19.30 nebo ve 20 hodin jsou často pře-
devším pro ženskou část publika příliš pozdní, 
proto chystáme častěji podvečerní představení 
v 18.45. Výzkum například také ukázal, že pro 
většinu lidí není klíčové vidět film v premiéře, 
ale že si na něj do kina přijdou klidně i později. 

Jestli chodíte rádi do kina, určitě vám není rybka 
na obrázku neznámá. Je totiž převzatá ze zněl-

ky kina, která měla premiéru v říjnu 2013.
Jejíž autorkou je Veronika Szemlová.



Pozor! Zvedá se opona!
Eva Vávrová

Možná jste o prázdninách zašli do muzea. 
A někteří z Vás třeba nezůstali jen v kavár-
ně (mimochodem kávu mají výbornou), ale 
zvládli navštívit i výstavu o Karasově divadle. 
Povzdychli jste si? Přišlo Vám líto, že je to už 
dávno, co spadla poslední opona? Tak teď je 
ta správná chvíle vytáhnout z klobouku… ale 

ne, zajíce ne. Z toho klobouku vlastně vyle-
tí fénix. Protože právě jako fénix z popela se 
znovu zrodí i Karasovo divadlo. A už se zkouší 
a bude se hrát. Tak doufáme, že se přijdete po-
dívat. A na co? První kus je vlastně osvědčená 
klasika Jak se Rumcajs stal loupežníkem. Re-
žisérem je uznávaný klasik František Trnčák. 
S Rumcajsem se totiž důvěrně zná. A s klasiky 
jdeme i dál, pan Gogol Ženitbu přichystal. Data 

premiér jsou však zatím neznámá. Ale dáme 
včas vědět, to se spolehněte. Do té doby věz-
te, že nám v Řáholci ještě sem tam chybí něja-
ký strom. Jinými slovy, kdo se chce přidat nebo 
nám jakkoli pomáhat, například s kostýmy, ku-
lisami, osvětlením, ozvučením, je vítán. Schází-
me se každý čtvrtek od 18.30 v sokolovně. 

Nebo dejte vědět na e-mail veselyjiri@cen-
trum.cz, telefonický kontakt je 605 586 819.

Člověk pochází z veverky (… ale evoluce nikdy nekončí)
Václav Seyfert st.

V sobotu 3. října se od 19 hodin uskuteč-
ní v kulturním domě v Železném u Tišnova 
nevšední rockový koncert, který by si neměli 
nechat ujít především příznivci slavné britské 
kapely Jethro Tull. Vystoupí zde totiž skvělý 
cover band Iana Andersona a jeho spoluhrá-
čů nazvaný Quizz Kid a spolu s ním jako před-
kapela skupina Cuprum. A proč ten záhadný, 
zdánlivě naprosto nesouvisící titulek?

Jethro Tull Tribute Band zde totiž v uply-
nulých létech už dvakrát s velkým úspěchem 
koncertoval, ale vždy pod názvem Bratranci 
Veverkové. Poprvé to bylo v únoru 2011 v sále 
Městského kulturního střediska, podruhé pak 
na podzim 2013 už v Železném. Toto vystoupe-
ní bylo bohužel v historii jmenované kapely úpl-
ně poslední. Krátce poté se „Veverky“ rozpadly 
a rozdělily se na dvě nová seskupení, z nichž 
jedním je právě Quizz Kid. (Název pochází 
z písničky skupiny Jethro Tull, která je součástí 
jednoho z kultovních alb „Too Old To Rock 'n' 

Roll: Too Young To Die“.) V jeho řadách působí 
z původní sestavy Veverků čtyři hudebníci: ve-
doucí a baskytarista Jan Havránek, zpěvák Vla-
dimír Pošvic, flétnista Richard Malát a bubeník 

Jan Ježek. Nově je doplnili kytarista Ondřej 
Vodrlind a hráč na klávesové nástroje Mikuláš 
Čimbura. Těm členům kapely, kteří absolvo-
vali předloňské vystoupení, se v Železném tak 
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Písně žijí dál
Václav Seyfert st.

Začátkem října uplyne už půl roku od vy-
dařeného hudebního večera Swingová deva-
desátka stréca Karla, který přímo v tišnovské 
sokolovně potěšil zhruba tři stovky přítom-
ných a na nějž dodnes celá řada jeho aktérů 
velmi ráda vzpomíná.

Poprvé tam bylo představeno i dvojalbum 
Písně žijí dál, které bylo sestaveno z dochova-
ných a technicky „vyčištěných“ nahrávek Or-
chestru Karasova divadla i pozdějšího TOKSu 
z let 1963–1973. Dva disky obsahují celkem 46 
skladeb – od nejstaršího Mackie Messera až po 
ruskou lidovou Cesty jdou v podání hostujícího 
zpěváka Štěpána Mátla, který shodou okolností 
zemřel letos 13. dubna, tedy pouhé dva dny po 
zmiňované akci. Součástí produktu je i dvaceti-
stránkový booklet s celou řadou historických 
fotografií, vyprávěním o kapele či faktografic-
kými a dokumentačními údaji.

Řadu pamětníků by jistě tato zvuková 

vzpomínka na dávné časy potěšila jako dárek, 
ať už pod vánočním stromkem, nebo při jaké-
koliv jiné příležitosti. Za 150 Kč je 2CD možno 
stále zakoupit ve třech tišnovských obchodech: 
v knihkupectví paní Raškové na Brněnské ulici, 

v prodejně nakladatelství Sursum na Cáhlov-
ské ulici a v Muzeu města Tišnova v Müllerově 
domě (Jungmannova ulice). Zkuste pookřát při 
tónech svého mládí…
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líbilo, že sami projevili zájem koncertní návště-
vu zopakovat, a pořádající občanské sdružení 
deTOX jim s velkou chutí vyhovělo. 

Na pódiu však tentokrát nebudou sami. Ješ-
tě před jejich setem vystoupí skupina Cuprum, 
která je z poloviny tvořena stejnými hudebníky 
(Pošvic, Malát, Ježek), ale na rozdíl od „Kida“ 
se zabývá vlastní tvorbou ve stylu progresivní-
ho rocku. Kromě již jmenované trojice v kapele 
dále hrají kytarista Jan Drchal, klávesista Ště-
pán Vodenka a baskytarista Jaromír Hynek. Po 
demosnímcích z roku 2008 vyšla skupině další 

dvě CD: Musica Deposita (2011) a Brahma Viš-
nu Šiva (2014). Tento poslední počin uvedl do 
života sám Vladimír Mišík a při křtu si zazpíval 
za doprovodu členů Cuprum i legendární pí-
seň Já a dým z alba Kuře v hodinkách.

Klávesové fajnšmekry a pamětníky bude 
jistě zajímat, že obě skupiny používají Ham-
mondovy varhany s tzv. Leslie boxem, což je 
zařízení, které v 70. letech letělo jako bomba 
rockovým světem. Šlo vlastně o rotující repro-
duktor, který vytvářel typické vibrato. Kape-
lám, které se žánrově vracejí o ty zhruba čtyři 

dekády zpět nebo na tehdejší hudbu přímo na-
vazují, pomáhá Leslie „bedna“ vytvářet auten-
tický zvuk dávných analogových aparatur a má 
tak řadu svých zasvěcených příznivců, kteří na 
ni nedají dopustit.

Vstupenky na koncert nebudou nabízeny 
v předprodeji, za 170 Kč je bez problémů za-
koupíte až na místě před začátkem akce. A do-
slova přímo k jámě lvové – tedy ke kulturnímu 
domu v Železném – Vás může odvézt linkový 
autobus, který vyjíždí v 18.36 hodin z tišnov-
ského nádraží.

Kalendárium – významná kulturní a historická data
ŘÍJEN

1. říjen 1931 Narodil se Jiří Suchý, zakladatel Divadla Na Zá-
bradlí a Semaforu, český skladatel, publicista, 
grafik.

1. říjen 1995 Vstoupil v platnost zákon, podle něhož se koru-
na stala volně směnitelnou měnou.

1. říjen Světový den vegetariánství
1. říjen Mezinárodní den seniorů
1. říjen Mezinárodní den lékařů
1. říjen Světový den cyklistiky
1. říjen Světový den lidských sídel
2. říjen Světový den hospodářských zvířat
4. říjen Mezinárodní den ochrany zvířat
4. říjen 1910 Narodil se spisovatel a dramatik Adolf Branald.
5. říjen Světový den učitelů
5. říjen 1920 Vznikl umělecký svaz Devětsil, prvním předse-

dou byl Vladislav Vančura.
5. říjen 1936 Narodil se Václav Havel, první prezident ČR 

(1989–2003).
8. říjen Mezinárodní den boje proti popáleninám
9. říjen Světový den pošty
9. říjen 1925 Narodil se historik Josef Janáček. Zpopularizo-

val dějiny českého středověku.
10. říjen Světový den proti trestu smrti
10. říjen Světový den duševního zdraví
11. říjen 1424 Zemřel husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova.
14. říjen 1615 Narodil se italský architekt, autor mnoha staveb 

v Praze a v Čechách Carlo Lurago.
14. říjen 1890 Zemřel básník a revolucionář Josef Václav Frič.
15. říjen Den bílé hole
15. říjen Světový den venkovských žen
16. říjen Světový den výživy
16. říjen Mezinárodní den proti McDonald's
17. říjen 1920 Narodil se herec Rudolf Hrušínský.

17. říjen Mezinárodní den boje proti chudobě
17. říjen Světový den úrazů
18. říjen 1867 Narodil se Alois Rašín, český a československý 

politik, jeden z tzv. „Mužů 28. října“.
18. říjen 1956 Narodila se Martina Navrátilová, nejslavnější 

československá tenistka.
20. říjen Den stromů
20. říjen Světový den osteoporózy
21. říjen Den původních odrůd jablek
21. říjen 1125 Zemřel první český kronikář Kosmas.
24. říjen 1925 Zemřel spisovatel Jindřich Šimon Baar.
24. říjen Den OSN
24. říjen Světový den rozvoje informací
24.–30. říjen Týden za odzbrojení
26. říjen 1765 Narodil se hudební skladatel Jakub Jan Ryba.
27. říjen 1845 Narodil se básník Josef Václav Sládek.
27. říjen 1913 Narodil se Otto Wichterle, český vynálezce, 

chemik a spoluzakladatel makromolekulár-
ní chemie, vynalezl měkké kontaktní čočky 
a např. polyamidové vlákno (silon a hydrogel).

28. říjen Den vzniku samostatného československého 
státu (státní svátek)

28. říjen 1918 Oficiálně vzniklo Československo, a tedy samo-
statný svrchovaný stát Čechů a Slováků po ně-
kolikasetletém utlačování ze strany Habsburků 
a Maďarů.

28. říjen Čokoládový den
29. říjen 1929 Narodil se Evžen Plocek, známý svým upálením 

v Jihlavě 4. dubna 1969.
31. říjen Světový den spoření
31. říjen Den UNICEF
31. říjen 1790 V Praze byl uskutečněn první let balonem s lid-

skou posádkou.
31. říjen 1980 Zemřel herec a dramatik Jan Werich.
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My dali krev a život, vy dejte lásku!
Miloš Sysel

Srdce zvlhlé je ranní rosou
svítání stoupá výš a výš
Je nutno jít – kam...?
Pane, Ty to víš…

Verše zde přepsané jsou z listu papíru, kte-
rý má v záhlaví uvedeno TORSA BÁSNÍ brat-
rů Vetešníků...

Tento strojem psaný dokument jsem na-
šel v písemném archivu Františka Žáka 
– „Robina“. Několik složek dokumentů a foto-
grafických alb dokládá činnost 2. oddílu (kato-
lického) tišnovských skautů před II. světovou 
válkou, během ní i pár let po jejím skončení. 

Z písemných záznamů vyplývá, že i po zá-
kazu skautingu v tehdejším protektorátu 
se členové skautských družin scházeli dál. 
Přejmenovali se na Hochy lesů, byli nejpr-
ve sdruženi jako čtenářský klub pod časopi-
sem Vpřed, kde vycházely komiksy Rychlých 
šípů od Jaroslava Foglara, později pod katolic-
kým Andělem strážným. Dál spolu podnikali 

výpravy do okolních lesů, na Orlí hnízdo, do 
Pejškova, do rokle na Holém kopci, na Výrov-
ku. Scházeli se v klubovně doma u Žáků, ně-
kdy u Oharků. Klubovně říkali pro její malé 
rozměry legračně „kozí chlívek“. 

Byli to skauti katolického oddílu, proto vždy 
na svátek sv. Václava pořádali besídku. Její pro-
gram se skládal z jednoduchých divadelních 
scének, zpívání skautských písní a také recitace 
básní, které si někteří z nich sami psali. 

Vedle vedoucího „Brbly“ (Aloise Bednáře) 
poezií přispívali i Josef – „Pepánek“ a Ladislav 
– „Lávíček“ Vetešníkovi. 

Poslední svatováclavské besídky se oba bra-
tři naposledy zúčastnili 30. září 1944. Necelý 
týden po besídce, 5. října, byli v první rozsáhlé 
akci brněnského gestapa zatčeni, ve stejný den 
byl před „Vilou růží“ po marném pokusu o útěk 
zastřelen tišnovský sokol Miroš Habrovec. 

„Je nutno jít – kam...?“ 
Pane, Ty to víš…

Ve vězení v Kounicových kolejích byli vyslý-
cháni a mučeni po zbytek roku 1944. 29. lis-
topadu k nim přibyl jejich skautský druh z 1. 
oddílu tzv. svazových skautů Jaroslav Fiala, 
přezdívaný „Dyky“. Právě on pravděpodobně 
našel při potulkách na Květnici ukrytý kulomet 
a svěřil se bratrům Vetešníkovým se svým ná-
lezem. Pomocí již tehdy nastražených volavčích 
sítí se náhodě nalezený kulomet dostal do ru-
kou gestapa. Na podzim 1944 bylo nakonec za-
tčeno na dvě desítky tišnovských občanů. 

V lednu 1945 byli bratři Vetešníkovi trans-
portováni do koncentračního tábora Flo-
ssenbürg. Hlad, přítomnost tyfu, úplavice 
a neustálé bití stály nakonec oba bratry život. 
Josef zahynul 26. února 1945 ve svých 25 le-
tech, Ladislav o pár týdnů později, 10. března 
ve 21 letech. Jejich kamarád z „ulice“ a skaut-
ský druh Jaroslav Fiala byl pravděpodobně 
zastřelen 10. března v Norimberku. Bylo mu 
rovněž 21 let. 

„Šedivé vůně podzimních mlh
se na cesty klade
syrová vůně jak bolest sama 
v obklady srdce ti stáhne
stříbrné mlhy – svatební závoj 
pole zbroušená břitvami kos 
široká, široká země mlčení.
Jen vítr šeptá cos...
O zemi, člověku, lásce a štěstí“

Snad v těchto verších zmíněný vítr zašep-
tal tišnovským skautům, Pepánkovi, Lávíčkovi 
a Dykymu, naposledy cos o rodné zemi, lidech 
v ní, o jejich lásce...  Jen onoho štěstí, návratu 
do své vlasti a ke svým rodinám, se nedočkali. 

Letos od jejich smrti uplyne 70 let. 
O těchto i o dalších tišnovských skautech 

se více dozvíte na výstavě k 80. výročí založe-
ní skautingu v Tišnově „Junáci, vzhůru!“, která 
právě probíhá v Muzeu města Tišnova. V den 
jejího zahájení dne 12. září byly před domem 
na ulici Družstevní 554, kde bratři Vetešníkovi 
před zatčením bydleli, položeny kameny zmi-
zelých (Stolpersteine). 

Foto: soukromý archiv Miloše Sysla

Foto: Denisa Ondrová

PŘÍRODa 
Jsem z rodu baboček
Josef Permedla

Vrátíme se znovu do období prázdnin 
a dovolených. Při toulkách přírodou jsme si 
určitě všimli a pozorovali různě pestře zbar-
vené motýly. Dnes si něco povíme o jednom 
okatém z naší přírody. Babočka paví oko 
(latinsky Inachis io) je jedním z našich nej-
krásnějších motýlů, rozšířeným v celé Evro-
pě od Britských ostrovů dále přes Turecko 
a mírný podnebný pás Asie až po Japonsko. Foto: Josef Permedla 
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Na Ostrovci galakoncert, na Vrchovině zklamání
Jaromír Pacek 

Poslední prázdninový sportovní víkend 
patřil k těm nesmírně vydařeným pro AFK 
Tišnov. Všechna hrající mužstva získala po 
třech bodech a celkový brankový poměr 
37:4 to jen potvrdil.

Nejvyšší výhra 16:2 patří starším žákům, 
kteří pod vedením Martina Pilného dekla-
sovali své vrstevníky z Kahanu Zastávka. 
K vítězné partě patří se šesti brankami vů-
bec nejlepší střelec AFK Tišnov ze všech 
startujících celků zmíněného víkendu Mar-
tin Pilný ml. Po čtyřech střelách do sítě Ka-
hanu potom zacílil Viktor Ondráček a Ivan 
Sedláček, dvakrát se trefil Kryštof Merta. 
Mladší žáci zvítězili 3:0 díky brankám Ro-
berta Gunára, Maxima Ondráčka a Adama 
Rozmahela.

Dorostenci si lehce poradili s Dědicemi 
4:1. Tři branky vsítil Karel Jilg, jednu Do-
minik Bartoš. Další nadílku uštědřilo nově 
zbudované B mužstvo mužů Sokolu Pří-
bram v poměru 9:0. O branky se podělili Lu-
káš Panovský (4), Lukáš Slezák (3), Martin 

Flamich a Radek Vít.
 Vrcholem posledního srpnového víken-

du bylo střetnutí mužů I. A třídy z Tišnova 
a Žebětína. Atmosféra z prvního domácího 
zápasu před čtrnácti dny s Kunštátem se 
opakovala. Fanoušky přitáhla na Ostrovec 
zvučná jména v sestavě domácích. Nebylo 
se čemu divit, přítomných 600 diváků vy-
tvořilo tento víkend rekordní návštěvu na 
celé Moravě (I. a II. liga měly přestávku).

 Domácí nezklamali, splnili očekávání 
a výsledek 5:1 jen potvrdil úspěšný start ve 
vyšší soutěži po osmi letech. Střelecky se 
prosadil Mohamed Traoré (2 branky), Petr 
Švancara, Tomáš Sodomka a padla i jedna 
vlastní hostů. Spalující vedro dávalo zabrat 
všem přítomným na Ostrovci, aktérům na 
zeleném pažitu ale nejvíc. Oba trenéři vy-
užili ke střídání maximální počet, tedy pět 
hráčů z lavičky.

K tomu se ale přidala i zranění, která se 
nevyhnula ani našemu celku (Traoré, Hansl, 
Čoupek).

Poslední srpnová neděle se nesla ve vel-
kém očekávání fotbalových zážitků nejen 

v Tišnově. To se zde naplnilo plnou mě-
rou, ale na západ od Tišnova se čekalo něco 
víc. To už se posouváme k druhé části zá-
hlaví příspěvku. Vrchovina, divizní celek 
moravské skupiny D, hraje svoje zápasy 
v Novém Městě na Moravě. Právě zmíně-
nou srpnovou neděli hostila Blansko. To se 
v současnosti může pochlubit tím, že má 
v sestavě takového hráče, jako je populární 
Petr Švancara. Jediný problém je ale v tom, 
že Švancara na venkovní zápasy FK Blan-
sko nejezdí. Stejně tak nedorazil k utkání 
farmářského AFK Tišnov. Právě ten den na-
stoupil v dresu Tišnova na Ostrovci.

 Je s podivem, že toto činovníci Vrchovi-
ny nepostřehli, a jeho senzacechtiví fanouš-
ci tak v počtu 485 přišli o velký zážitek. 
Zklamání bylo veliké, ale v době, kdy je 
mediální svět nasycen někdy až dílčími in-
formacemi, tato velice důležitá, týkající se 
„Mercedesu z Brna“, do Nového Města na 
Moravě nedošla. Ponaučení malé – není na 
škodu podívat se k sousedům, ne ale přes 
plot, co je u nich nového!

4. běh akce běhej pro zdraví
Martin Sebera, Tereza Součková, 
trenéři

Chcete začít běhat? Nevíte jak? Odrazuje 
Vás počasí? Přemýšlíte aspoň o jednom heslu 
níže?

 – zdravý životní styl
 – zvýšení fyzické kondice
 – zvýšení psychické pohody a mentální 

odolnosti
 – boj s nadváhou
 – zkusit si máknout
 – uběhnout 5 km za 30 minut

 – poznat komunitu stejně smýšlejících lidí
 – najít způsob pro řešení svých problémů
 – oprostit se od každodenních starostí
 – překonat bolest a útrapy z fyzické zátěže
 – poznat své druhé já
 – postavit vzdušné zámky

Trenéři Atletického klubu AK Tišnov Vám 
pomohou překonat začátky, dají do Vašeho bě-
hání řád. Zkuste tříměsíční dohled nad svým 
během od neděle 4. 10. do 31. 12. 2015. 

 – Přijďte v neděli 4. 10. 2015 v 9.30 hod. 
na venkovní hřiště u ZŠ Tišnov, Smíškova.

 – Součástí programu budou i přednášky 
na téma regenerace a sportovní trénink.

 – Plán spočívá v trénování 3x týdně, jeden 
trénink společný.

 – Cena 500 Kč / celý blok.

Program je určen zejména pro úplné bě-
žecké začátečníky. Nabízíme odborný pří-
stup, vlídné slovo a slušné zacházení!

www.aktisnov.wz.cz/beh-pro-zdravi
www.facebook.com/groups/Beh.pro.zdravi.
Tisnov/

 AFK Tišnov 

 AK Tišnov 

Nenalezneme ho však v severní Africe ani 
na řecké Krétě ve Středozemním moři. U nás 
není vázán na určitý typ stanoviště, a je tak 
prakticky všudypřítomný. Vyskytuje se v par-
cích, zahradách, na okrajích lesů a ve volné 
krajině.

Jak již název tohoto nádherného motýla 
napovídá, dominantou obou párů jeho hně-
dých křídel jsou modrošedé skvrny – „paví 
oka“, která jsou nezaměnitelným znakem to-
hoto druhu. Často se usazuje na květech bod-
láků, ale není výjimkou ho spatřit i na jiných 

rostlinách, kde saje nektar. Motýl babočka 
přezimuje na půdách, v různých dutinách 
a chladných sklepích. Objevuje se již brzy zja-
ra jako jeden z prvních. Samice kladou svá 
vajíčka většinou na kopřivy, v jejichž hor-
ní části pak žijí housenky. Tento druh rost-
liny jim slouží jako potrava do doby, než se 
zakuklí. Přestože se jedná o početný druh, 
babočka paví oko žije osamoceně a samci do-
konce chrání svá dočasná teritoria.

Babočka patří mezi denní motýly. Je po-
stižena znatelným úbytkem způsobeným 

zásahy člověka do krajiny. Mění se přirozené 
životní prostředí, a proto ubývá nejen babo-
ček, ale prakticky všech ohrožených druhů 
motýlů. Nemalou měrou se na tom podílíme 
všichni. Sekačkou si dnes pěstujeme anglic-
ké trávníky a zahrádky nejsou plné květin 
– potravy motýlů. Kdo chce mít na zahradě 
babočku paví oko, může nechat růst někde 
v rohu pár trsů kopřiv, na něž motýl naklade 
vajíčka, a brzy pak může pozorovat celý vý-
voj tohoto krásného motýla, který se tak sta-
ne okrasou celé zahrady.
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5. září 2015, Moravská veteraniáda v atletice, Opava 
Letošní veteránská dráhová atletika vrcho-

lí jednotlivými mítinky. Veleúspěšně si vedly 
na Moravském srazu v Opavě tišnovské sprin-
terky Iva s Dančou. Co start, to medaile a to 

jsou cenné motivační body do zimní přípravy:
Iva Jíchová – 1. na 60 m (9,43 s), 

1. na 100 m (15,27 s), 1. na 200 m (31,83 s)

Danča Vojtová – 2. na 60 m (9,93 s), 1. na 
400 m (1:17,36 min.), 1. na 800 m (2:57,38 
min.)

5. září 2015, 4. kolo II. ligy družstev, břeclav
Poslední kolo letošní druholigové soutěže 

družstev mužů se odehrálo v Břeclavi. Druž-
stvo mužů AHA Vyškov nastoupilo v sestavě 

jen nejvěrnějších atletů. Tedy v malém počtu 
a celkový bodový zisk tak stačil jen na 5. mís-
to. Z tišnovských borců skončil Sebera 4. na 

110 m př. (18,70 s), 4. v trojskoku (11,40 s) 
a 5. ve výšce (159 cm). Jan Holoch 5. na 110 m 
př. (21,17 s) a 6. v trojskoku (10,79 m).

30. srpna 2015 Kuřimská hora, Kuřimská běžecká liga, Kuřim 
Není hezčího programu než v krásném 

dopoledni, povzbuzeni letmými doteky jem-
ných paprsků slunce, proběhnouti se po 
mírně zvlněných cestičkách naší malé hory 
Kuřimské. A skupina vytrvalců konečně spl-
nila trenérův domácí úkol a přivezla domů, 
do malebného Tišnova, rovnou šest cenných 
kovů. Ano, činily se opět pouze ženy. U dětí 
druhé místo vybojovala Natálka Mazálko-
vá, za ní třetí ruku v ruce Magda Kundráto-
vá (časy 10:17 a 10:18). V kategorii „středně 
mladé ženy a slečny“ zvítězila Petra Sebero-
vá v čase 25:19 a třetí doběhla Katka Smeta-
nová v čase 30:47. V kategorii „o něco málo 

starší než středně mladé ženy“ doběhla na 
druhém místě Dana Vojtová v čase 29:02 
a třetí Ivana Jíchová v čase 30:40. Čtvrtá do-
běhla Jindřiška Vrzalová v čase 31:16 a pátá 
Dita Hrubešová v čase 31:30. Jarek Kun-
drát doběhl mezi muži devátý v čase 28:40 
a Jaromír Jícha mezi čtyřicátníky osmnáctý 
v čase 35:23. 

Kuřimská běžecká liga se pomalu dostá-
vá do finiše a v tomto seriálu, kde se počítá 
pět nejlepších výkonů ze sedmi závodů, se 
zřejmě můžeme těšit na celková velmi dobrá 
umístění tišnovských běžců.

Kuřimská hora 2015, zleva Smetanová, Vojtová, 
Kundrát, Kundrátová, Hrubešová, Mazálková,

Vrzalová, Seberová, Jíchová, Jícha, foto: J. Kundrát

 TTC Koral Tišnov INZERCE
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Zahájení basketbalové sezóny
Martin Volena

Mládežnická družstva SK Basketbal Tišnov zahajují v měsíci říjnu 
prvními zápasy novou sezónu. Rádi bychom Vás pozvali na tato do-
mácí utkání:

Kategorie U14 – žákovská liga
3. října v 11.00 Prostějov
4. října v 10.00 Olomouc
17. října v 10.00 Valosun
18. října v 9.00 SŠMH Brno

Kategorie U17 OP Moravy
3. října v 9.00 a 13.00 Lipník nad Bečvou
31. října v 12.30 a 14.30 Šumperk

Kategorie U12 OP JM
11. října v 9.00 a 10.30 SŠMH Brno

Kategorie U11 OP JM
31. října v 9.00 a 10.30 Prostějov

Všechny tyto zápasy mládežnických družstev budou odehrány v tě-
locvičně ZŠ Smíškova.

Zároveň bychom Vás rádi pozvali na utkání družstva žen BK Handi-
cap Tišnov, který od letošního roku hraje v tišnovské sportovní hale 
svoje zápasy 1. a 2. ligy.

Sobota 3. 10. 15.00 2. liga BK Handicap Tišnov B 
– Basketbal Nymburk B

17.30 1. liga BK Handicap Tišnov A 
– Sokol Pečky

Neděle 4. 10. 9.00 2. liga BK Handicap Tišnov B 
– Basket Poděbrady 

11.00 1. liga BK Handicap Tišnov A 
– Studánka Pardubice

Sobota 17. 10. 17.30 2. liga BK Handicap Tišnov B 
– Basketbal Nymburk

Neděle 18. 10. 10.00 2. liga BK Handicap Tišnov B 
– Basket Poděbrady

Sobota 31. 10. 17.30 1. liga BK Handicap Tišnov A 
– Sokol Litoměřice

Neděle 1. 11. 11.30 1. liga BK Handicap Tišnov A 
– Junior Kralupy

Navíc oba tišnovské kluby fanouškům představí mezi zápasy 1. a 2. 
ligy v sobotu 3. října 2015 všechna družstva, trenéry a sponzory. Ofi-
ciálně tak zahájí sezónu.

18. turnaj – 12. září 2015 Šerkovický pétanque
Miroslav Randuch

V sobotu 12. září 2015 se uskutečnil 
otevřený turnaj dvojic pro děti i dospělé 
v pétanque „Šerkovické koulení – Loučení 
s prázdninami“ v kulturně-sportovním are-
álku v Šerkovicích. 

V pořadí již 18. turnaje se zúčastnilo 
33 soutěžících dvojic – 25 párů dospělých 
a osm párů dětí. 

Sobotní příjemné pozdně letní počasí do-
volilo odehrát plánovaná kompletní čtyři 
kola turnaje, celkem 64 zápasů na kvalitně 
připravených hracích plochách. Ve čtyřko-
lovém pétanquovém klání v kategorii dětí 
zůstala neporažená pouze vítězná dvojice 
Hanka Senohrábková a Roman Dolíhal ze 
Šerkovic. V kategorii dospělých prošly tur-
najem bez jediné porážky první dvě dvojice: 
Dana a Marko Buterinovi z Tišnova a brněn-
ští Jarmila a Ladislav Rilichovi.

Konečné celkové výsledky dospělých: 
1. Dana a Marko Buterinovi (Tišnov)
2. Jarmila a Ladislav Rilichovi (Brno)
3. Radek a Zdeněk Smolíkovi (Šerkovice 

/ Lomnice u T.)
4.–5. Vasil Bilak, Vladimír Ševeček (Brno)
4.–5. Pavel Pfeffer – Martina Křičková (Brno)

6. Ivana Štrublová – Josef Šlesinger (Brno)
Kategorie dětí – konečné pořadí:
1. Hanka Senohrábková – Roman Dolíhal 

(Šerkovice)
2. Tomáš Kubíček – Vojta Tesař (Šerkovice)
3. Gabriela Štrublová – Josef Pacula (Brno)
4. Jan a Jakub Smolíkovi (Šerkovice)
5. Natálie Floriánová a Nikola Veselá 

(Šerkovice)
6. Adéla Veselá, Eliška a Veronika Šediovy 

(Šerkovice)
Turnaj proběhl v příjemném prostředí 

sportovního areálu v Šerkovicích. Již devět 
let je příležitostí k přátelskému setkávání 
příznivců této hry nejen z blízkého okolí.

Medaile se symboly pétanque a věc-
né ceny pro všechny soutěžící věnovala 
obec Šerkovice a další sponzoři akce (Stav-
by Tesař s. r. o., MONTENERGO BRNO, STY-
LESPORT s. r. o. – Renata Zámečníková, 
NEJEZ-STAVITEL, Vinárna a bar Jungmanka, 
Výroba bramborových lupínků Šerkovice…), 
SIKA CZ, PILA KUPKA, manželé Škrobákovi, 
Ivana a Pavel Novákovi.

Již osmnáctý turnaj pořádaný v Šerkovi-
cích od roku 2007 se vydařil. 

Zájemci o tuto zajímavou hru se 

v Šerkovicích setkají příští rok v již tradič-
ních termínech, v červnu a září.

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

 SK Basketbal Tišnov 

 Šerkovické koulení 2015 

INZERCE

Zájezd: 
Českorakouským 

pomezím 
se sklenkou vína

17. října
Nejmenší rakouský národní 

park Thayatal a jeho malebné 
hrady Hardegg a Kaja, 

Moravský sklep v Šatově 
s degustací vín a občerstvením, 

prohlídka unikátního 
malovaného sklepa. Kontakt: 

Pavlišová Barbora: 724775396
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Milovnice patchworku a quiltu vystavovaly v Tišnově
Jana Dušková

O víkendu 5. a 6. září se v Tišnově konala už 
tradiční výstava patchworku, letos v pořadí již 
dvanáctá. V tělocvičně základní školy nám. 28. 
října byly k vidění nejen patchworkové deky, 
přehozy, polštáře a tašky, ale i hračky pro děti, 
drobnosti všeho druhu. Jedna část vystavova-
cí plochy byla určena výhradně pro ručně vy-
ráběné panenky. Svoje díla vystavovalo zhruba 
sedmnáct šikovných autorek z jižní Moravy.

I přes ne zrovna přívětivé počasí se na vý-
stavu během dvou dní přišlo podívat 247 ná-
vštěvníků, tedy zase o trochu více než loni. 
Lidé nejvíce obdivovali různé techniky šití, 
quiltování, rozmanitost výrobků a samozřej-
mě velkou časovou náročnost tvorby. Součástí 
výstavy byl i prodej některých výrobků, mate-
riálů a pomůcek na patchwork, včetně ukázky 
šicích strojů. Pokud jste letošní ročník výstavy 
nestihli, nezoufejte, příští rok se bude určitě 
konat další.

bajkazyl brno = úspěšný projekt
Veronika Křížková, Ratolest Brno, veronika.krizkova@ratolest.
cz, 774 682 776

Brno, 3. 9. 2015 – Nezisková organizace Ratolest Brno před 
45 dny vložila na crowdfundingovou platformu hithit.cz svůj projekt 
Bajkazyl Brno. Žádala o pomoc s dofinancováním projektu, který byl 
finančně náročný vzhledem k místu a podmínkám stávajících pro-
stor. Dnes, 45. den od spuštění, je kampaň u konce a od veřejnosti se 
podařilo vybrat více než 370 000 Kč. Částka tak byla dokonce pře-
kročena:  původní výše činila 350 000 Kč. Bajkazyl Brno proto slaví 
úspěch a řadí se mezi úspěšné projekty na poli crowdfundingu.

Částka, o kterou organizace žádala, byla na běžnou crowdfundin-
govou kampaň vyšší, než je obvyklé. Důvodem bylo získání dosta-
tečného množství financí pro doplacení oprav, které byly nezbytné 
a byly uskutečněny nad rámec původního rozpočtu rekonstrukce 
prostor.

„Ráda bych poděkovala široké veřejnosti za solidaritu, kterou pro-
jevila při kampani k našemu projektu Bajkazylu Brno. Velmi si váží-
me podpory každého člověka, který přispěl na dofinancování oprav 
a úprav. Naším cílem je vytvořit Bajkazyl Brno jako místo komunit-
ního charakteru, které si budou moci lidé dotvářet i vlastními silami 
– pořádáním kulturních či jiných akcí. Víme, že bez Vás to nepošlape,“ 
říká Mgr. Alena Přikrylová, ředitelka Ratolesti Brno.

Bajkazyl Brno spojuje kavárnu, cyklodílnu a kulturní prostor 
s přesahem sociální práce. V tomto netradičním podniku vznikají 
tréninková pracovní místa pro klienty (jednoho ze dvou nízkopra-
hových klubů) neziskové organizace Ratolest Brno. Tréninková pra-
covní místa jsou zde pro mladé lidi, kteří jsou ohroženi sociálním 
vyloučením nebo již sociálně vyloučeni jsou. Kromě řešení své nepří-
znivé životní situace (např. dluhy, předčasný odchod ze vzdělávacího 
systému, existenční problémy) tak dostávají klienti možnost získat 
pracovní zkušenosti a návyky v tomto podniku. Ty by jim v budoucnu 
měly usnadnit vstup na pracovní trh a umožnit získání regulérního 
zaměstnání díky praxi, kterou v Bajkazylu Brno získají.

Foto: Jana Dušková

 Výstava patchworku z 5. a 6. září 2015 
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bLahOPŘÁNÍ 

VZPOMÍNÁME 

 ° Hledáme kolegy na PM Velká Bíteš 
na pozici Customer Services Officer. 
Rádi se s Vámi setkáme na osobním 
jednání, pokud: • rádi jedete na 150 % 
a přijímáte nové výzvy – Vaše nasazení 
jsme připraveni ohodnotit • umíte táhnout 
s týmem za jeden provaz a ještě lépe svůj 
tým vést • rádi komunikujete, ctíte lidský 
přístup a jste flexibilní, zkrátka musíme 
to z Vás cítit • ve Vašich cílech Vás rádi 
podpoříme. Pokud jste ucítili výzvu, rádi 
uvidíme Váš životopis, který zašlete na 
lenkacerstva@seznam.cz.

 ° AGROAD s. r. o. se sídlem v Kuřimi 
hledá SKLADNÍKA na HPP. 
Info na tel. 541 264 970.

 ° Do zavedeného kadeřnictví Studio Free 
v Tišnově přijmeme kadeřnici na ŽL. 
Požadujeme pozitivní osobnost 
s příjemným vystupováním. Více info na 
tel. 721 223 373.

 ° 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.

 ° Sháním ke koupi menší 
byt v dobrém stavu. 
Spěchá. Tel. 774 340 338.

 ° Hledám ke koupi dům, 
netrvám na perfektním 
stavu, může být 
i k opravám. Děkuji. 
Tel. 722 012 297.

 ° Nabízím úpravu pejsků 
(stříhání, trimování) 
na Dvořáčkově ulici u vet. 
ordinace. E. Klepárníková, 

tel. 723 776 122, na objednání.

 ° Pronajmu prostory k podnikání 
v centru Tišnova. Po rekonstrukci, 
bezbariérový přístup. Tel. 604 200 670.

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

29. července 2015 to bylo 30 let, kdy jsme vzpomněli úmrtí tatínka 
a dědečka pana ANTONÍNA PRÁŠKA z Borače-Podolí, a 1. září 2015 
maminky a babičky paní MATYLDY PRÁŠKOVÉ z Borače-Podolí. 
Vzpomínají snacha z Drásova s rodinou.

Dne 30. září uplyne druhý smutný rok, kdy nás 
navždy opustila naše milovaná maminka, 
babička a prababička paní MARIE BENDOVÁ. 
S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami 
a snacha s rodinou.

Všem, kdo ji znali a vzpomenou s námi, 
děkujeme.

Dne 29. září 2015 uplynulo 16 let od chvíle, 
kdy navěky odešel náš drahý 
Ing. FRANTIŠEK MERTA.

S láskou vzpomínají manželka, děti a sestra 
s rodinami.

EMILKA FEČÍKOVÁ z Tišnova oslaví 2. října 70. 
narozeniny. K tomu jí přejeme všechno nejlepší, 
hodně zdraví, štěstí a ať ji neopouští humor 
a radost. Kamarádky Alena, Hanka a Maruška

26. září oslaví 75 let paní ŠTEFKA RÁCOVÁ 
z Čebína. Všechno dobré, hodně štěstí a zdraví 
přejí manžel, dcery Olinka a Ivetka s rodinami
a sestra Alena s rodinou. Máme tě všichni rádi.

Co víc Ti můžeme na hrob dát, jen kytičku 
a vzpomínat.
Dne 6. října by se dožila 90 roků naše milovaná 
maminka, babička a prababička 
paní FRANTIŠKA VÁLKOVÁ. 9. září uplynou 
dva roky, kdy nás navždy opustila. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Děti s rodinami

Dne 4. října uplyne druhý smutný rok, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a strýc pan HYNEK ONDRÁČEK.

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínáme.
Manželka, dcera a syn s rodinami
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VERNISÁŽ VÝSTAVY PŘIPOMÍNAJÍCÍ SLAVNÉ BUDOVY ARCHITEKTA 
BOHUSLAVA FUCHSE SE KONALA 15. ZÁŘÍ V MUZEU MĚSTA TIŠNOVA. 
K PŘÍLEŽITOSTI 120. VÝROČÍ FUCHSOVA NAROZENÍ PUTUJE TATO VÝSTAVA 
PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE A SPECIÁLNĚ PRO TIŠNOV BYLY PŘIPRAVENY 
DVA VÝSTAVNÍ PANELY.
Foto: Michal Beneš

NOVÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ VZNIKLO U ZÁKLADNÍ ŠKOLY NÁM. 28. ŘÍJNA. 
VYUŽÍVAT JEJ BUDOU DĚTI Z TIŠNOVSKÝCH ŠKOL PŘI DOPRAVNÍ VÝUCE.
Foto: Roman Skřepek
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