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Nad Hájkem na Tišnovsku
začal barevný podzim.

Foto: Josef Permedla

TIŠNOVSKÉ HODY SE KONALY O VÍKENDU 26. A 27. ZÁŘÍ.
STÁRCI ZPÍVALI UŽ V PÁTEK VEČER POD MÁJOU A V SOBOTU
ZVALI NA HODY, TANČILI A VYSTUPOVALI NA NÁMĚSTÍ.
Foto: Denisa Ondrová

SOBOTNÍ HODOVÝ PROGRAM UKONČILA HODOVÁ TANEČNÍ
ZÁBAVA V SOKOLOVNĚ.
Foto: Denisa Ondrová

Vážení přispěvatelé, pokud budete chtít vyjádřit svůj názor na dění v Tišnově a okolí, žádáme Vás, abyste dodali příspěvky tohoto typu nejpozději
6. listopadu (týden před řádnou uzávěrkou). Rádi bychom tak umožnili případné druhé straně, aby se k problematice vyjádřila ještě v témže čísle.
Také Vás prosíme, abyste veškeré materiály odevzdávali pouze v elektronické podobě.
Příští uzávěrka bude v pátek 13. listopadu 2015 ve 14.00, opět žádáme, abyste své příspěvky dodávali včas a ideálně průběžně.
V případě zaslání po uzávěrce nebudou přijaty a otištěny. Děkujeme velmi, redakce TN.
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ÚVODNÍK
O volnočasových aktivitách s Lucií Borkovou
Roman Skřepek
Mgr. et Bc. Lucie Borková, nar. 1983,
pochází z Tišnova. V roce 2007 vystudovala Fakultu sportovních studií Masarykovy univerzity, obor regenerace a výživa
ve sportu, o tři roky později absolvovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, obor sociální pedagogika a volný
čas. Již při studiu působila na pozici sociální pracovnice v nízkoprahovém zařízení v Tišnově a současně i jako lektorka
firemního vzdělávání. Od roku 2012 je ředitelkou Inspira – střediska volného času
Tišnov, které bylo dříve známé jako Dům
dětí a mládeže Tišnov. Jejími zájmy jsou
cestování a turistika, sportování, především bowling a volejbal, objevování nového a posouvání si vlastních hranic.
Člověk pracující s dětmi a mládeží často tráví svůj volný čas prací, je to i u Vás
podobné?
Je úžasné mít práci, která vás živí i baví současně. Svoji práci, stejně jako kolegyně, vidím
jako životní styl a mám ji moc ráda. V Inspiru mám kolegyně, které jsou kamarádkami,
a i moji známí pomáhají při realizaci činností
pro děti v Inspiru. Takže se nedá oddělit práce
a volný čas.
Paní ředitelko, proč právě název Inspiro?
Chtěli jsme se odlišit, být originální a čitelní. Dům dětí a mládeže byl často zaměňován
s dětským domovem nebo domovem mládeže, což jsou zcela jiné organizace. „Nový“ název jsme řešili a konzultovali přes jeden rok.
Změna názvu byla rozhodnutím celého týmu,
který vnímal, že bylo třeba posunout se o krok
dál. Názvem Inspiro jsme chtěli zaujmout
starší žáky a studenty, což se povedlo. Náctiletí přece nemohou chodit do „Domečku“, že?

Co vše zahrnuje nabídka Inspira?
Inspiro je školské zařízení zajišťující zájmové
vzdělávání pro děti, žáky a studenty. Pod zájmové vzdělávání se řadí kroužky a tábory. Během školního roku, který je pro nás od října
do května, realizujeme tedy kroužky a výukové programy. Školy v naší nabídce naleznou
výukové programy zaměřené na oblast přírodovědnou, vlastivědnou, technickou nebo
preventivní, rozvíjející jednotlivce či třídní
kolektiv. Jedná se o programy, které metodou
zážitkové pedagogiky rozvíjí a prohlubují témata školního vzdělávacího programu. V průběhu celého kalendářního roku pořádáme
a spolupodílíme se na organizaci zhruba pětadvaceti akcí pro rodiny s dětmi. O prázdninách, a to především o těch letních, pořádáme
pobytové i příměstské tábory.
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Na naší činnosti se velkou mírou podílí externí spolupracovníci, kteří dle školského zákona
musí mít úspěšně absolvovaný akreditovaný
pedagogický kurz. Jeho náplní je psychologie,
pedagogika, příprava a organizace zájmového
vzdělávání.

Nepřehlédnutelná byla Vaše letošní kampaň při náboru školáků do nových kroužků, byla úspěšná?
Na přípravě letošních kroužků a rozvrhu jsme
začali pracovat již v květnu, což umožnilo přijít na konci prázdnin s ucelenou nabídkou
kroužků, a tím dětem a rodičům ulehčit včasné
plánování školního roku. Kampaň byla úspěšná. Do kroužků máme přihlášeno přes devět
set dětí, žáků a studentů, což je o sto více než
v loňském roce. Bohužel jsme museli řadu zájemců z kapacitních důvodů odmítnout. Z celkového počtu osmdesáti šesti kroužků z nich
šedesát vedou externí spolupracovníci, kteří
mají svoji práci a jednou až dvakrát týdně ve
svém volném čase si připravují a vedou kroužky. Časové možnosti spolupracovníků tedy neumožňují nabídnout další termíny.

Jak přijali všechny letošní změny Vaši kolegové? Nebo se jednalo o týmovou práci?
A jak jste spokojena se svým pracovním
týmem?
Změn v letošním roce bylo opravdu hodně.
V jarním období byly naší hlavní náplní záležitosti týkající se přejmenování, především
nového grafického vzhledu organizace a změny názvu v dokumentech a smlouvách. V letních měsících jsme se kromě realizace táborů
a čerpání dovolených věnovali přípravě nového webu, online přihlašování, přípravě rozvrhu a celého školního roku. Hodně času zabralo
i řešení vzniklých situací na staveništi. Aby
vše proběhlo hladce, muselo se jednat o týmová rozhodnutí a práci.
S pracovním týmem jsem spokojená, patří do
něho devět interních zaměstnanců a pětašedesát externích spolupracovníků. V posledních dvou letech se daří upevnit spolupráci
s externími spolupracovníky a tím snížit jejich
fluktuaci.
Hodláte se do budoucna zaměřovat i na aktivity pro dospělé?
Nyní nabízíme kreativní kurzy pro dospělé a PC kurzy pro seniory, o které je velký zájem. Rádi bychom se v budoucnu více zaměřili
na aktivity pro dospělé, ale v současné době
máme pracovní kapacitu zcela přeplněnou
žáky a studenty, kteří jsou naší hlavní cílovou
skupinou.
Letos v létě jste realizovali poměrně hodně táborů, a to klasických, méně tradičních

Foto: Roman Skřepek
nebo i příměstských. Plánujete na tuto činnost navázat i v budoucnu?
V létě jsme poprvé nabídli příměstské tábory
během celých prázdnin. Všech deset jich bylo
zcela naplněno. V trendu pobytových i příměstských táborů budeme pokračovat a dle
poptávky je i rozšiřovat.

Myslíte si, že lidé mají představu o tom,
jaká je pracovní náplň pedagoga v Inspiru?
Myslím si, že představu nemají. Práce pedagoga ve středisku volného času je zcela odlišná od práce pedagoga ve škole. Připadám si,
že s kolegyněmi spadáme do kategorie „Ferda Mravenec – práce všeho druhu“. Vzhledem
k tomu, že jsme školské zařízení, jsme povinni plnit řadu administrativních úkolů, jako
jsou evidence a kontrola přihlášek účastníků, vedení školní matriky, přijímání, kontrola a upomínkování plateb školného, vedení
evidence materiálu, personalistika, směrnice
apod. Kromě zákonné administrativy se v dopoledních hodinách ještě věnujeme vytváření a distribuci letáků, newsletterů a plakátů,
psaní článků o naší činnosti, aktualizaci webu
a Facebooku pro dobrou informovanost rodičů. Dále také komunikaci s rodiči, externími
pracovníky, pobočkami, přípravám a realizacím akcí, táborů a v neposlední řadě i kroužků. A v letošním září jsme v rámci pracovní
doby museli stihnout i náročný úklid po rekonstrukci, aby vše bylo 1. října připraveno na
zahájení školního roku.

Jedna budova, kterou využíváte, prošla
v poslední době stavebními úpravami.
Na co nového se mohou návštěvníci těšit
a kdy?
Rekonstrukce budovy je již za námi. Máme
nová sociální zařízení a z kohoutků nám
konečně teče i teplá voda. Je vyměněno
Tišnovské noviny
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topení v celé budově, což se jistě značně projeví ve chvíli, kdy budou vyměněna okna a budova bude zateplena. Velkou změnu klienti
zaznamenají ve Slunečním sále, kde proběhla sanace vlhkého zdiva. Zdi byly do výšky sto
sedmdesáti centimetrů očištěny od omítek až
na cihlu, nanesly se nové sanační omítky, vymalovalo se a pořídil se nový úložný prostor,

což sál velmi projasnilo. Lidé procházející
okolo budovy jistě zaznamenali obnažené zdivo zvenku budovy. V této fázi rekonstrukce je
to správně, vlhké zdivo bude nyní několik měsíců vysychat.
Z čeho máte za poslední rok největší
radost?

Velké radosti mám dvě. Jednou je, že se podařilo vytvořit nabídku výukových programů
pro mateřské a základní školy a že třídy naše
služby využívají. Druhou radostí pro mě je vydařený rebranding organizace. Název Inspiro
se začal používat mezi žáky i dospělými a děti
do Inspira rády chodí.

Radnice informuje

MěKS informuje
Další vlajková loď na obzoru
Alena Ochrymčuková, zástupkyně ředitele
V poslední době jsem několikrát zaslechla otázku „Budou v Tišnově nějaká divadla?“
Milí přátelé, budou. A jaká! Letošní sezóna
bude dokonce prubířskou. Nachystali jsme
pro Vás celé divadelní předplatné. Celkem
šest divadelních představení v době od listopadu do května se uskuteční převážně v Kině
Svratka, ovšem s jednou výjimkou – premiérou Gogolovy Ženitby nastudovanou znovuobnoveným Karasovým divadlem, která se
odehraje 16. dubna 2016 v tišnovské sokolovně. Karasovo divadlo je pro nás speciální
srdcovou záležitostí, jelikož aktivním ochotníkům velmi fandíme, snažíme se je podporovat
a věříme, že na tradici tišnovského divadelnictví bude se ctí navázáno. Lokálními soubory – hned 22. listopadu nás čeká Dívčí válka
v podání Divadla Prkno, ale zdaleka nekončíme. V adventním termínu 11. prosince se

sem z Brna staví Divadlo MALÉhRY, abychom
se zabývali aktuálním tématem ve vtipném
duchu díky inscenaci Biostory. V únoru uvedeme první ze zlatých hřebů naší divadelní
nadílky – Spolek sešlých se svou Commedia
dell'arte. Což znamená, že 24. února v Tišnově uvítáme Pavla Lišku, Tomáše Matonohu
nebo Marka Daniela, Gabrielu Štefanovou
či Tatianu Vilhelmovou a další známé tváře.
V prvním jarním měsíci máme v pořadí druhý středobod předplatného s další plejádou
slavných herců: Eva Holubová a Ivana Chýlková se 12. března představí v inscenaci Klára a Bára pražského Studia DVA. O zakončení
sezóny se postará Divadelní spolek Kašpar
se slavnou Havlovou aktovkou Audience, jejíž
absurdní humor předvedou 11. května herci
Jakub Špalek a Jan Potměšil.
Více informací o divadelním předplatném
a jednotlivých představeních (vstupenky můžete samozřejmě zakoupit i mimo předplatné)

najdete přímo uprostřed Tišnovských novin na speciální čtyřstraně, kde jsou k vidění mimo jiné i medailonky ke konkrétním
divadlům.
Těšíme se na vyplutí zbrusu nové vlajkové
lodi MěKS a držíme Vám na ní místo!

Pavel Liška v inscenaci Commedia dell’arte,
foto: archiv Spolku sešlých

Rok 2015 je rokem zvířat a dalších příjemných akcí
Alena Ochrymčuková, zástupkyně ředitele
Sto zvířat – celonárodně proslulá, už dvacet pět let hrající kapela, která konečně zavítá
do Tišnova. Tím slavným dnem bude 26. listopadu. Od osmé večerní ve velkém sále MěKS
spustí skupina svoji pověstnou show plnou
především ska muziky. Půjde bezpochyby
o nezapomenutelný večírek, tak doufáme, že si
ho nenecháte ujít!
V rámci koncertních večerů si můžete dopřát i jazzový dýchánek – Ondřej Štveráček
Quartet se v Tišnově představí o pár dní dříve,
23. listopadu. Mladý a nesmírně talentovaný
saxofonista, skladatel a leader vlastní formace
Vám v coltraneovském stylu ukáže, co všechno je na saxofon možné zahrát, když se trochu
cvičí.
A listopad v MěKS bude i dále opravdu nabitý – 10. listopadu na Vás čeká lahůdka z továrny KPH neboli Kruhu přátel
hudby: Ensemble Damian s programem
11/2015

Torso. Soubor předvede fragment barokní
opery v původních kostýmech a hrát se bude
na dobové nástroje, a to přímo v reprezentativních prostorech obřadní síně tišnovské radnice. Ve středu 4. listopadu vystoupí v kostele
sv. Václava známý místní sbor LSDa, 11. listopadu groove jazz hrající kapela Chocofly, tentokrát U Palce, 21. listopadu je pro milovníky
tvrdších stylů připraven už pátý Region metal
fest a o zakončení listopadového maratonu se
29. listopadu postará tradiční trhová slavnost
Adventní jarmark škol. Přijďte a zahřejte se
s námi v začínající zimě!
Je toho na Vás moc? Jelikož mezi naše střediska patří i muzeum, galerie, kino, knihovna
a další, akcí je opravdu hodně, a proto bychom
Vám rádi nabídli možnost mít v nich lepší přehled. Přihlaste se k odběru našeho zbrusu nového newsletteru alias věstníku. Jednou či dvakrát
do měsíce Vám tak přistane v mailu dopis od
nás s přehledně roztříděnými informacemi
o všech námi pořádaných akcích. Vše je možno

Foto: archiv kapely
uskutečnit na www.mekstisnov.cz nebo zajděte přímo do kina, galerie, na koncert či do divadla a vepište se nám do formuláře, který je tam
uložený. Sladkou odměnou Vám bude 10% sleva
na všechna divadla a koncerty pořádané Městským kulturním střediskem.
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Radnice informuje
Vážení přispěvatelé Tišnovských novin,
děkujeme Vám za Vaši přízeň, aktivní přispívání a informace, které nám do redakce
dodáváte.
Rádi bychom Vám znovu připomněli, že
od 1. dubna 2015 je platný nový statut TN,
který najdete na stránkách Tišnovských nowww.tisnov.cz/urad/dokumenty/
vin:
tisnovske-noviny.
Mnohé je možné ze statutu vyčíst, přesto bychom ještě upřesnili několik základních pravidel, o jejichž dodržování bychom
Vás chtěli požádat, aby byla naše spolupráce
jednodušší:
1) prosíme Vás, abyste u textu vždy uváděli
autora článku a jeho funkci, nejlépe hned
pod nadpisem.
(např.: V létě bude v MěKSu živo Lenka
Myslíková, dramaturgyně)
2) u fotografií uvádějte autora, pokud ho
neznáte, tak zdroj (webové stránky
a podobně). Prosíme, abyste jej psali přímo jako název fotky. Například místo
IMG001 bude: „foto: Ludmila Čermánková“. Pokud budete chtít, můžete vložit
i popisek fotky, lze jej též vepsat do názvu
fotografie, ještě před autora. Pakliže by se
délkou nevešel, samozřejmě jej můžete
vypsat do těla mailu.
Žádáme Vás, abyste dodávali ke každé
akci či článku maximálně pět fotografií, a to v odpovídající kvalitě, rozlišení
minimálně 300 DPI. Otištění fotek není

samozřejmostí, přesto se snažíme vždy
vyjít vstříc, a pokud je dostatek volného
místa, fotografie otiskneme.
Fotky nevkládejte do textu (např. do
Wordu), ale vždy je připojujte jako samostatný soubor ve formátu nejlépe.jpg
s popiskem, viz výše.
3) pokud jsou ve Vašem článku odkazy na
akce, které pořádáte, rozdělte je na dva
dokumenty – jeden půjde do KAM a druhý do těla TN. Toto neplatí pro: školská
zařízení, ostatní zařízení (CSS, DOSA, RC
Studánka, Inspiro…) a podobné organizace, které se zaměřují na relativně úzkou
cílovou skupinu. KAM by měl být co nejuniverzálnější – pro naopak co nejširší cílovou skupinu. Samozřejmě ale v Přehledu
kulturních akcí Vaše akce uvedená zůstane, pakliže jste ji zadali na portálu www.
kulturatisnov.cz.
Někdy se může stát, že v těle TN je málo
místa a naopak v KAMu dostatek. V takovém případě budou akce výše zmíněných
organizací (pro které neplatí rozdělení na
dva dokumenty) výjimečně umístěny do
KAMu.
4) prosíme Vás o respektování maximální
délky článku. V současnosti je to 6 000
znaků včetně mezer. Delší články musí
mít odhlasovánu výjimku od Komise pro
komunikaci a média, která vždy ve středu
po pondělní uzávěrce o obsahu TN jedná.

Dále upozorňujeme na možnost propagace Vašich akcí nebo prezentace jiných
událostí či námětů i v Tišnovské televizi.
S konkrétním námětem můžete kontaktovat
pana Miroslava Dvořáka na tel. 777 707 576,
e-mailu televize@kulturatisnov.cz.
Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši snahu
dělat naše noviny ještě lepšími a zajímavějšími, všech příspěvků si vážíme a jsme rádi, že
máme noviny na takové úrovni, k čemuž velkou měrou přispíváte právě Vy.
Srdečně Vás zdraví Monika Chlupová Fruhwirtová, předsedkyně Komise pro komunikaci a média.

Vážení přispěvatelé
Tišnovských novin,
rádi bychom Vás upozornili, že poslední Tišnovské noviny roku 2015 vyjdou ve
středu 25. listopadu. Uzávěrku mají již
v pátek 13. listopadu místo klasické pondělní uzávěrky, na kterou jste zvyklí. Nezapomeňte tedy poslat své příspěvky už
do pátečních 14 hodin. Uzávěrka je posunutá kvůli státnímu svátku, který oslavíme 17. listopadu.
Děkujeme Vám za pochopení.
Redakce Tišnovských novin

Odbor investic a projektové podpory
Přeložka silnice III/3771 Tišnov–Předklášteří
Eva Jelínková, vedoucí OIPP

Z důvodů broušení
a lakování podlah bude
Muzeum města Tišnova
od 26. 10. do 31. 10. 2015
uzavřeno.

Těšíme se na Vás opět
v listopadu.
Děkujeme za pochopení.
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Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje zahájila počátkem roku realizaci stavby
„Přeložka silnice Tišnov–Předklášteří“ od kruhového objezdu u nádraží podél trati až k železničnímu přejezdu na Trmačově. V souladu
s uzavřenou smlouvou o spolupráci je město
investorem souvisejících stavebních objektů, tj. chodníků, parkovacích zálivů, veřejného
osvětlení, cyklostezky a rekonstrukce ulice Na
Loukách. Stavba obsahuje i vyvolané přeložky
nízkého a vysokého napětí, sdělovacích a drážních kabelů a demolici části skladu společnosti Spark. Zhotovitelem stavby je společnost
M-SILNICE a. s. se sídlem v Pardubicích.
V současné době probíhá pokládka asfaltu
a dláždění chodníků a parkovacích zálivů. Následovat bude osazení dopravního značení
a výsadba stromů. Práce budou vyhotoveny

do konce roku 2015. O průběhu stavby pravidelně informujeme v aktualitách na webových
stránkách města. Celkové náklady města na
tento projekt činí 17 milionů Kč.

Přeložka, foto: Roman Skřepek
Tišnovské noviny

Radnice informuje
Revitalizace Inspira – střediska volného času Tišnov
Eva Jelínková, vedoucí OIPP
V říjnu byly úspěšně dokončeny práce na
revitalizaci Inspira – střediska volného času
Tišnov v nákladech 1,7 milionu Kč. Projekt

obsahoval sanaci základové spáry k zamezení vzlínání vlhkosti a sanační omítky v tanečním sále, kompletní výměnu topení včetně
kotlů a úplnou rekonstrukci sociálních zařízení. Dodavatelem stavby byla společnost Nejez

stavitel s. r. o. se sídlem v Tišnově. V návrhu
rozpočtu města na rok 2016 je nyní kompletní
zateplení objektu včetně výměny oken a dveří
a přístavba bezbariérové vstupní rampy.

a také vybudování chodníku a nového veřejného
osvětlení podél silnice směrem na Deblín. Součástí projektu jsou i vyvolané přeložky stávajících inženýrských sítí.
Zhotovitelem stavby je společnost MERTASTAV s. r. o. se sídlem v Předklášteří. Termín
dokončení stavby je smluvně stanoven na květen
příštího roku tak, aby mohla bez omezení proběhnout letní sezóna na koupališti. Stavební náklady města na tento projekt činí 19 milionů Kč.
Město zajistilo na své náklady projekty domovních přípojek kanalizace a v současné době
vyřizuje územní souhlasy za jednotlivé majitele

nemovitostí. Občané platí pouze správní poplatek za územní souhlas 500 Kč.
O průběhu výstavby jsou dotčení obyvatelé
informováni písemně formou roznášky letáčků a dále jsou veškeré informace zveřejňovány
na informační desce na místě samém. Práce budou v případě vhodného počasí probíhat celou
zimu. Žádáme proto místní obyvatele o trpělivost a shovívavost.
V návrhu rozpočtu na rok 2016 je v této lokalitě plánována výstavba nového mostu přes
Závistku. Ten stávající je již delší dobu v havarijním stavu.

Rekonstrukce komunikací v lokalitě Za Mlýnem
Eva Jelínková, vedoucí OIPP
Akce je realizována ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko, který
zde buduje novou splaškovou kanalizaci, a dále
s obcí Předklášteří, která se bude finančně podílet na výstavbě chodníku podél silnice směrem na Deblín (některé domy v této lokalitě
se nachází v katastru obce Předklášteří).
Projekt obsahuje úplnou rekonstrukci povrchů
komunikací a chodníků, vybudování parkovacích ploch a rekonstrukci veřejného osvětlení
v ulicích Ke Střelnici, Za Krétou a Za Mlýnem

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Nové a bezpečné označení přechodů pro chodce
Jiří Kubíček, OSMKS
V září letošního roku realizovalo město Tišnov zvýraznění čtyř přechodů pro chodce. Na
přechodech byl použit strukturální plast v červenobílém provedení a nově byly přechody
osazeny dopravními značkami s retroreflexní
fólií. Takto upravené přechody se nacházejí na
ul. Kukýrna, Lomnická a dva na ul. Dvořákova.
Věříme, že tato opatření přispějí ke zvýšení
bezpečnosti dětí i dospělých na frekventovaných přechodech pro chodce ve městě.
Foto: archiv MěÚ

Prodloužení otevírací
doby hřbitovů
Eva Zavřelová, OSMKS
Ve dnech 29. října až 6. listopadu 2015
bude prodloužena otevírací doba tišnovských hřbitovů do 21.00.
Poté, jako obvykle přes zimní měsíce,
budou hřbitovy uzavírány v 18.00, s výjimkou Štědrého dne, kdy bude otevřeno
do 24.00.

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů
Městská policie získala nové služební vozidlo
Roman Skřepek, vedoucí OKSVV
Když předkládali strážníci městské policie
na konci prvního pololetí roku 2015 vedení
města zprávu o své dosavadní činnosti, museli konstatovat, že pro plnohodnotné fungování
městské policie nemají zcela ideální podmínky. Dosud nebyli vybaveni zbraněmi, chyběl
jim alespoň jednoduchý informační systém,
ale také např. pociťovali absenci služebního
vozidla v policejním provedení. V tom jim nakonec dala za pravdu jak Komise bezpečnosti
a prevence kriminality, tak Rada města.
Uplynuly jen tři měsíce a strážníci získali
několik nových prostředků pro výkon služby.
V červenci obdrželi služební zbraně, během
11/2015

měsíce září bylo dohodnuto dodání informačního systému pro městskou policii a počátkem
října se dočkali nového služebního vozidla.
Po vyhodnocení aktuálních potřeb a prozkoumání dostupných nabídek bylo rozhodnuto o zakoupení vozidla Dacia Dokker, které
již několik dnů můžete vídat v okolí služebny
městské policie nebo v ulicích města. Pořizovací cena vozidla činila 334 tisíc korun vč.
DPH, což je vzhledem k parametrům vozidla,
jeho užitné hodnotě a přídavnému vybavení
zajisté slušná cena. Za radnici vozidlo od dodavatele převzal první místostarosta města
Ing. Václav Šikula, který je zároveň pověřen
řízením městské policie. Předání se zúčastnili i další zástupci města, Policie ČR nebo např.

Foto: Roman Skřepek
Komise bezpečnosti a prevence kriminality.
Služební vozidlo strážníkům umožní jak lepší
preventivní působení v rámci služebního obvodu, tak rychlejší dosažitelnost a větší akceschopnost v případě potřeby.
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Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova
Vítání nových občánků města Tišnova 2015
Dagmar Dvořáková, tajemnice Komise pro
občanské záležitosti Rady města Tišnova
Dne 18. září 2015 byly slavnostně přivítány tyto děti narozené na jaře roku 2015:

Sofie Burianová
Petr Maláska
Michael Greguš
Sabina Zemanová
Anna Brdíčko
Aneta Valdhansová
Vít Němec
Markéta Slámová
Robin Kozák
Lukáš Kříž
Albert Svoboda

Emma Dufková
Jakub Malásek
Ema Malíková
Sophie Kennedy
Tomáš Pařízek
Ema Strážnická
Jiří Dvořák
Jakub Vodný
Sára Částková
Viktor Straka
Blanka Mlnaříková
Robin Kappel
Kristýna Demlová
Viktor Dvořák

Jáchym Vyplašil
Amálie Drábková
Maxim Daniel
Adéla Krábková
Robin Dvořáček
Ondřej Urbánek
Dominik Zdražil
Dne 2. října 2015 byly slavnostně přivítány tyto děti narozené v létě roku 2015:

Filip Gerža
Daniel Švarc
Vojtěch Štěpánek
Natálie Čechová
Lukáš Duchoň

Výběrová řízení

Dětem i jejich rodičům přejeme krásný
a spokojený život ve městě Tišnově.

Město Tišnov vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice

referent Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů
(pracovník v oblasti výpočetní techniky)

Popis pozice:
–– zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat
–– zajišťování servisu a údržby kancelářské techniky, správy počítačové sítě, správy serverů a softwarového vybavení

–– zajišťování školení na základy práce se SW, případně specializovaných školení na konkrétní SW
–– zajišťování uživatelské podpory Czech POINT, provoz a funkčnost
webových kamer
–– správa internetových a intranetových stránek města

referent Odboru správních a vnitřních věcí
(právník, přestupky)

Popis pracovní pozice:
–– příprava právních předpisů po obsahové a formální stránce
–– právní poradenství v právních záležitostech, které se vztahují
k činnosti úřadu (zejména správní řízení, zákon o obcích, zákon
o přestupcích a další)

–– zajišťování přestupkové agendy
–– státní správa v rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu,
v rozsahu pověřeného obecního úřadu a v rozsahu obecního úřadu s rozšířenou působností na úseku voleb a další

referent Odboru dopravy a živnostenský úřad
(zkušební komisař, technik)

Popis pozice:
–– posuzování a schvalování odborné způsobilosti k řízení silničních
motorových vozidel

–– posuzování technické způsobilosti vozidel
–– zabezpečování zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičská
oprávnění a další

referent Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů

(agenda školství a administrace dotací) na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti
Popis pozice:
–– zajišťování agendy správy školského rejstříku
–– plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)
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–– výkon agendy zakladatelských a zřizovatelských funkcí vůči organizacím nebo organizačním složkám státu či územního samosprávního celku
–– administrace dotací města, plnění úkolů v oblasti kultury, sportu,
cestovního ruchu a jiné

Tišnovské noviny

RADNICE INFORMUJE
referent Odboru sociálních věcí – sociální kurátor a sociální pracovník
v přenesené působnosti
(na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti)

Popis pracovní pozice:
–– výkon přímé sociální práce v přenesené působnosti – práce s cílovou skupinou osob zdravotně postižených, osob s nízkými příjmy,
osobami náležejícími do etnických menšin
–– výkon agendy zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění,
vedení správního řízení, výkon dohledu nad plněním povinností zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění dle ust. § 10
a § 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
–– agenda osob omezených či zbavených způsobilosti k právním
úkonům
–– výkon funkce veřejného opatrovníka osob omezených či zbavených způsobilosti k právním úkonům
–– výkon funkce zvláštního příjemce pojistných i nepojistných

––
––
––
––

sociálních dávek (zejm. příspěvek na péči, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory)
agenda sociálního kurátora, práce s osobami propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody, psychiatrických léčeben
agenda uzavírání smluv dle ust. § 91 odst. 6 zákona 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
výměna parkovacích průkazů u držitelů mimořádných výhod pro
těžce zdravotně postižené občany II. a III. stupně
realizace sociálního šetření a vypracování zpráv u žadatelů o nájem bytu města Tišnova, u nichž jsou v žádosti deklarovány důvody zvláště zřetele hodné

Více informací najdete na úřední desce nebo na www.tisnov.cz/
volna-mista-na-meu-vyberova-rizeni.

INFORMAČNÍ SERVIS
Oznámení
o stěhování ordinace
Jany Jeřábkové
Ordinace praktické lékařky MUDr.
Jana Jeřábková s. r. o. bude od 1. listopadu 2015 přestěhována z budovy polikliniky do nových prostor v přízemí domu č. p.
432 na ul. Riegrova.
Ordinační doba i personální obsazení
zůstávají beze změny.
Kontakt:
E-mail: jer.jana@seznam.cz
Telefon: 541 215 272

ŠKOLY

Snížení ceny tepelné energie
v CZT Tišnov v letošním roce
Počátkem října byla zahájena topná sezóna v rámci soustavy CZT v Tišnově a v každé
domácnosti se stává aktuální otázkou výše plateb za vytápění a ohřev teplé vody v letošním
roce. Rádi bychom proto naše odběratele informovali o aktuálním vývoji.
Společnost TEPLO T s. r. o. provedla v návaznosti na předpokládaný odběr tepla a ceny
vstupních energií v letošním roce aktualizaci předběžné kalkulace ceny tepelné energie pro
rok 2015. Z výsledku vyplývá předpokládaná úspora v nákladech v soustavě CZT v řádu cca
2 miliony Kč a snížení ceny o cca 9 % oproti roku 2014. Aktualizovaná předběžná kalkulace
letošního roku byla zaslána jednotlivým odběratelům písemně.
Předběžná kalkulace ceny tepelné energie na rok 2016 bude známa po uveřejnění cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu na konci listopadu a naši zákazníci budou s její výší seznámeni na každoročním semináři konaném na začátku prosince a následně
i zprávou v Tišnovských novinách. Dle aktuálně známých cen energií je předpoklad pozitivního vývoje a dalšího snižování ceny tepelné energie v CZT Tišnov v rozmezí 5 až 10 %.

MŠ Horova
Mateřská škola, Tišnov, Horova – „Na paloučku“ slaví 50 let
Edita Brnková, ředitelka
V listopadu tohoto roku oslaví Mateřská
škola Horova v Tišnově již padesáté výročí své
působnosti. Padesát let v lidském životě představuje zásadní mezník, většinou spojený s bilancováním i velkými oslavami. Mluvíme-li
o padesátiletém provozu nějakého podniku či
organizace, nemělo by tomu být jinak. Dovolím si říci, že mateřská škola, která po desetiletí vychovává generace dětí, překoná přitom
společenské otřesy i změny a zdárně působí
i dnes, má dobrý důvod k oslavám i malému
11/2015

zamyšlení nad uplynulými lety. Pojďme se tedy
společně ohlédnout.
Píše se rok 1965 a na sídlišti Pod Klucaninou se 30. listopadu slavnostně otevírá nové
kolektivní zařízení Jesle – mateřská škola, první zařízení tohoto typu v okrese Brno-venkov.
Nutno říci, že za svůj vznik vděčí Uranovým
dolům Dolní Rožínka, které jsou také hlavním
investorem výstavby. Od samotného vzniku
po mnohé následující roky jsou to právě tatínkové z Uranových dolů a ochotné maminky,
kteří neváhají věnovat svůj čas a mnohdy i peníze na pomoc s vybavením tříd, s terénními

úpravami zahrady, jejím osázením i oplocením
celého areálu. Tišnov se zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech významně rozrůstá a potřeba mateřských škol i jeslí se zvyšuje.
Poté stavební boom socialistické éry pomalu
utichá a situace se stabilizuje až do roku 1990.
Se společenským převratem dochází po roce
1989 k mnoha změnám. Nové uspořádání společnosti se odráží i v nahlížení na předškolní
výchovu. Mateřské školy tak často musí obhajovat svou existenci a potýkat se s radikálním
úbytkem dětí vlivem prodloužené mateřské
dovolené. I Mateřská škola Horova se potýká
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s existenčními potížemi. Její provoz je nákladný, a tak je ve školním roce 1992/93 část areálu (bývalé jesle) nabídnuta k podnikání.
Mateřská škola nadále funguje jako dvojtřídní. V roce 2003 dochází ke sloučení Mateřské
školy Horova s Mateřskou školou Sluníčko,
z důvodu nízkého počtu dětí. Těch však přibývá a s nimi se ozývají i kritické hlasy ze stran
rodičů, kteří volají po řešení nedostatku míst
ve školkách, a proto se od září 2008 stává Mateřská škola Horova trojtřídním zařízením. Ani
to však nestačí. Od 1. ledna 2010 se proto opět
„osamostatňuje“ a dochází k rozsáhlé rekonstrukci podnikatelských prostor bývalých jeslí.
Mateřská škola Horova získává nové prostory
pro další dvě třídy se zázemím a stává se pětitřídní MŠ, s kapacitou sto dvaceti pěti dětí.
A jaká je současnost?
Počátky osamostatnění Mateřské školy na
Horově ulici jsou spjaty s výchovně-vzdělávacím programem „Začít spolu“, s jehož prvky
od počátku kolektiv pedagogů MŠ začal pracovat, nejprve v jedné třídě, poté se rozšířil
do zbývajících čtyř tříd. Tento program staví své principy na integrovaném učení hrou
v tzv. centrech aktivit, což jsou pracovní koutky s různým zaměřením, na individuálním přístupu ke každému dítěti a na úzké spolupráci

s rodinou. Příhodná poloha v zeleni pod lesem Klucaninou dala vzniknout současnému
názvu Mateřská škola „Na paloučku“. V roce
2013/14 jsme na základě projektu získali dotaci z OPŽP (prioritní osa 7) na rekonstrukci
zahrady v přírodním stylu. Projekt byl realizován na podzim 2014 a dětem nyní zahrada nabízí nové přírodní herní prvky. Naším
dlouhodobým záměrem je využívat potenciál
zahrady k výchovně-vzdělávací práci, vytvořením zahradních center aktivit, ve kterých jsou
děti již zvyklé pracovat. Velký dík patří i rodičům našich dětí, kteří se značnou měrou podílejí na zkvalitňování prostředí mateřské
školy. Mnohdy neváhají věnovat svůj čas, energii i prostředky při účasti na drobných školních projektech i brigádách, které společně
plánujeme. Mateřská škola prošla v minulosti
řadou proměn a některé úpravy, např. ty stavební, jako je zateplení nebo výměna oken, ji,
jak doufáme, ještě čekají.
MŠ Horova „Na paloučku“ je jednou z nejstarších škol v Tišnově. V současné době má
17 zaměstnanců a 140 zapsaných dětí v pěti
třídách po 28 dětech. Během její nepřetržité
působnosti prošly jejími branami stovky dětí.
Jako zralá „padesátnice“ úročí své letité zkušenosti s výchovou a vzděláváním předškolních

Foto: archiv MŠ
dětí, svou nabytou moudrostí, laskavým
i vstřícným přístupem k dětem i rodičům ve
své každodenní pedagogické práci.
A co popřát závěrem?
Do další „padesátky“ zejména mnoho rozesmátých dětských tváří, spokojených rodičů,
zájem i vstřícný postoj místních úřadů a spolupracujících institucí, hodně pracovního elánu
a dobrý kolektiv všech zaměstnanců, kteří jsou
hnacím motorem celé mateřské školy.
Srdečně vás všechny zveme 28. 11. 2015
od 10.00 do 14.00 na den otevřených dveří,
kde můžete zavzpomínat na léta strávená
na „Horovce“ a prohlédnout si všechna zákoutí této padesátileté budovy.

ZŠ nám. 28. října
We are on the YLE way…
Barbora Kulhánková
První říjen se stal pro více jak sto žáků naší
školy dnem slavnostním. Na setkání v Kině
Svratka jim byla předána osvědčení, která dokládají složení certifikované zkoušky z anglického
jazyka YLE Cambridge English, a tím bylo završeno jejich téměř roční úsilí. Zkoušky YLE Cambridge English určené pro děti základních škol
jsou založené na zábavných aktivitách. Každé
dítě, jež se ke zkoušce přihlásí, obdrží certifikát,
jenž je motivací pro další studium v angličtině
a rodičům ukazuje pokrok jejich potomka.
V roce 2014 se naše škola stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K., autorizovaného centra pro pořádání jazykových zkoušek,
a od loňského školního roku se začali zájemci
z řad žáků připravovat na jejich složení. Opravdu jsme byli velmi mile překvapeni obrovským
zájmem. Zorganizovat a následně zajistit přípravu sto deseti žáků byl úkol nelehký. Velmi
dobře se ho zhostily vyučující angličtiny, paní
Gabriela Tillhonová a paní Libuše Urbanová.
Celý školní rok děti velice důkladně připravovaly nejen v hodinách anglického jazyka, ale
i v rámci kroužků. Žáci pátého až devátého ročníku byli rozděleni do třech úrovní. Ti nejmladší skládali zkoušku YLE Starters, starší YLE
Movers. Nejstarší, kteří si stihli osvojit během

08

školní docházky také nejvíce jazykových dovedností, si troufli na YLE Flyers. Velmi úspěšnými se stali také tři žáci loňského devátého
ročníku, kteří dosáhli na certifikáty vyšší úrovně KET a jedna žákyně dokonce na certifikát
úrovně PET.
Aby děti mohly předvést alespoň něco
málo z toho, co se naučily, připravily si pro
svoje rodiče a blízké jazykové pásmo sestavené z ukázek různých aktivit, které musely během zkoušek zvládnout. Proto se odpoledne
prvního říjnového dne ozývala z Kina Svratka
angličtina ve všech možných podobách. Angličtina jako RAP sloužící malým dětem k osvojení slovní zásoby, angličtina formou poslechu

a v neposlední řadě angličtina mluveného slova. Tu s dětmi zdokonaluje rodilá mluvčí Chloe
Weiser z New Yorku, která u nás v letošním
školním roce působí.
O tom, že se vystoupení dětem povedlo,
svědčil velký potlesk publika, ale i dobrý pocit všech účinkujících a učitelů, kteří se na jeho
přípravě podíleli. Nejdůležitější však je, že děti
získaly výbornou zkušenost a pocit uspokojení z poctivě odvedené práce. Jsme si vědomi
toho, že znalost anglického jazyka je pro dnešní
dobu nezbytná, a tak i když jsme škola se zaměřením na rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů, nezůstáváme v oblasti
výuky cizích jazyků pozadu.

Foto: Ladislav Adamec
Tišnovské noviny
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Návštěva útulku v Prosatíně a Křoví
Jana Křížová a Lenka Dufková
Na naší škole je již zavedenou tradicí, že
každý rok pořádáme výlet pro děti, které se
během roku zapojují do sběrů pořádaných školou. I letošní výlet byl pro ně velkým zážitkem.
Jeli jsme se podívat, jak to vypadá v útulku pro
opuštěná a týraná zvířátka. ÚTen se nachází
v Prosatíně a Křoví, což je nedaleko Velké Bíteše. My jsme nejprve navštívili jednu část útulku v Prosatíně, kde je k vidění spousta zvířat
hospodářských, ale i pejsci a kočičky. Nejprve
nás přivítaly kozy, které se procházely před
statkem. Děti jim hned dávaly suché pečivo
a kozy je s velkou chutí kousaly. Hned se nás
ujaly dvě slečny, které v útulku pracují, a provedly nás celým statkem. Mohli jsme si prohlédnout ovce, koně, krávy, prasátka, slepice

Náš výlet na Květnici
Karolína Pešková, Adéla Drábková,
Alena Štveráčková, Nikola Kopečná
a Marco Zavala – žáci 5. C

V pondělí 21. září 2015 jsme vyrazili na přírodovědnou vycházku na Květnici. Ta je přírodní památkou. To znamená, že má nejnižší
INZERCE
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a už zmiňované opuštěné pejsky a kočičky.
Se všemi zvířátky se děti pomazlily. Velikým
zážitkem pro mnohé bylo venčení pejsků, jízda
na koni a projížďka bryčkou taženou koňmi.
Děti si také mohly vyzkoušet ruční dojení krávy a poté si nadojené mléko ochutnat.
Zjistily, že takovéto mléko má úplně jinou barvu i chuť než to v krabici z obchodu. Poslechli
jsme si kruté osudy některých zvířátek, které
jejich majitelé týrali nebo se jich vzdali, či je
dokonce vyhodili. Druhou částí výletu byl útulek v Křoví, kde bydlí pouze psí obyvatelé. Paní
majitelka jich má několik desítek. Zároveň zde
provozuje psí školku a psí hotel. Ten slouží
pro rodiny, které odjíždí např. na dovolenou
a nemají hlídání pro své miláčky. O psy se zde
postarají po dobu jejich nepřítomnosti. Každý den paní majitelka pejsky z Brna přiveze,

stará se o ně, venčí je a večer zase odveze zpět
do Brna k jejich páníčkům. Psí hotel a školka
jsou sice placená služba, ale tímto způsobem
získávají finance na chod útulku, který stojí
nemalé peníze.

stupeň ochrany.
Když jsme přišli na Květnici, rozdělili jsme
se do pěti skupinek. Paní učitelka nám rozdala krabičkovou lupu, atlasy živočichů a rostlin
a pracovní listy. Také nám vysvětlila, že pokud vstupujeme na chráněné území, vidíme na
stromech dva červené pruhy. Když chráněné

území opouštíme, je viditelný jen jeden pruh.
Pak jsme pokračovali dál, až jsme došli na
jižní svah. Tam nám paní učitelka ukázala dřín
jarní. Chráněný druh stromu, který kvete žlutě. Jeho plody připomínají třešně. Také jsme se
mohli podívat na borovici černou a dub pýřitý neboli šípák. Tady nám paní učitelka začala

Foto: Jana Křížová
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vyprávět o stepníku moravském. Je to jedovatý pavouk, který žije na Květnici. Sameček
a samička se od sebe liší zbarvením. Z jižního
svahu byl krásný výhled na Tišnov zalitý sluníčkem, plný pohody. Když najednou se v trávě něco mihlo. Bylo to saranče, hned jsme ho
chytili do krabičkové lupy. Saranče mělo pruhované nohy a oranžově zbarvená křídla. Viděli jsme hodně pavouků a také ploštici, poté
jsme stoupali nahoru. Touhle cestou jsme přišli až na Velkou skálu, která se nachází v nadmořské výšce 446 m n. m. Tam jsme teprve
začali zkoumat živočichy. Paní učitelka rozdala

určovací klíče. Hned jsme se pustili do pojmenování svých živočichů a pak jsme hledali další. Také jsme se postupně podívali na vyhlídku.
Byl odtamtud krásný pohled na obec Předklášteří. Cestou zpátky jsme našli křižáka obecného. Byl schovaný pod listem. Mysleli jsme si,
že je to úlovek dne, ale pak přišlo ještě větší
překvapení – kudlanka nábožná. Všechny pozorované živočichy jsme na závěr zase vypustili do přírody. Bylo to úžasné! Ale museli jsme
už opravdu spěchat do školy, abychom stihli
oběd.
Byl to krásný výlet!

Sandra Harásková, 9. A

Konala se opět ve školní tělocvičně. O tři hodiny skvělé zábavy se postaral DJ Meluzín. Letos
byl počet zúčastněných opravdu veliký! Přišlo
nás více jak dvě stě! Tímto bych jménem všech

Hodová diskotéka

V pátek dne 25. září 2015 se na naší škole již tradičně uskutečnila hodová diskotéka.

ZŠ Smíškova

Foto: Lenka Dufková

zúčastněných chtěla poděkovat paní učitelce
Kovaříkové a žákovské samosprávě za skvělou
organizaci a doufáme, že další jejich akce budou také tak povedené.

Nečekané, ale o to radostnější výsledky
Věra Dvořáčková, zástupkyně
Školní rok se rozběhl velkou rychlostí
a žáci ZŠ Tišnov Smíškova ve sportu rozhodně
nezahálí.
V pátek 25. září jsme přivítali přátelskou
návštěvu ZŠ J. A. Komenského ze Seredi a poměřili si s nimi sportovní dovednosti v atletice,
fotbale, basketbale a ve florbale. Ač se vše odehrávalo v přátelském sportovním duchu, kromě fotbalu jsme si ze všech klání odnesli vždy
prvenství. Byli jsme rádi, že se po třech letech
opět ve velmi příjemné atmosféře navázalo na
tradici, ve které bychom rádi pokračovali i nadále. Děkujeme také městu Tišnov a firmě Vitar za pomoc při organizaci našeho setkání.
Hned týden poté odjelo šest čtyřčlenných družstev na první soutěž v přespolním
běhu, která zahajuje vždy celoroční sportovní soutěžení mezi školami. Okresní kolo se už

ZŠ ZaHRAda

pravidelně koná v Želešicích a mohou se ho
účastnit i žáci prvního stupně. Po důsledném
výběru reprezentantů jsme s radostí sledovali, že všichni naši běžci dobíhali v první půlce
startovního pole. Přesto jsme vůbec nečekali obrovský úspěch – čtyři první a dvě druhá
místa v soutěži družstev nás dostala na pozici
nejlepší školy v okrese. Protože žáci z prvního
stupně nemohou postoupit dál, do krajského
kola v Hodoníně odjelo znovu bojovat o umístění družstvo mladších žáků a obě družstva
dívek.
K vidění byly opět skvělé výkony a jsme
velmi rádi, že i v konkurenci velkých škol se
nám podařilo přivézt dvě čtvrtá a jedno sedmé
místo.
V obou kolech se nám dařilo díky individuálním výkonům a s pýchou jsme tleskali našim
sportovcům na stupních vítězů, když přebírali ceny pro jednotlivce. Obě výsledkové listiny

Foto: Věra Dvořáčková
najdete na stránkách školy.
Všem našim reprezentantům děkujeme,
těšíme se na další sportovní klání a budeme
velmi rádi, když si je budou naši žáci užívat
s takovým nadšením jako dosud.

Zaostřeno na islám
Martina Laušmanová
Snad by se mnohým mohlo zdát, že v současné situaci kolem uprchlické krize v Evropě je skoro nemožné se tématu islámu
vyhnout, a není tedy třeba na něj zaostřovat. Když však zabrousíme s přáteli na to, co
vlastně náboženství a životní styl muslimů,
kteří tvoří většinu uprchlíků, zahrnují, zjistíme často, že víme žalostně málo. Většina se
žel spokojí s informacemi a obrazy, které nám
nabízejí média, a to, jak jistě uznáte, nelze ani
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při nejlepší vůli považovat za reprezentativní.
Rozhodli jsme se tedy společně s komunitní
školou ZaHRAda přispět svým malým dílem
k porozumění tomu, co současný islámský
svět představuje. Beseda se konala v pondělí
12. října v prostorách Času pro sebe.
Je to jen malá kapka v moři informací, ale
chtěli jsme, aby to byla kapka co nejosobnější a prostá strachu a katastrofických scénářů.
Na povídání o islámu a hlavně muslimech –
vždyť islámský svět tvoří lidé, a tedy hlavně
ty je třeba poznávat – jsme si pozvali člověka

povolaného, tudíž takového, který mezi muslimy dlouhodobě žije. Pavel Novotný nám pomohl nahlížet na muslimy jako na ty, kteří se
stejně jako my snaží žít svůj život podle svého
nejlepšího přesvědčení. Jak lze logicky předpokládat, mezi třetinou lidstva se najdou lidé
dobří i zlí, a vynést jednoznačný soud o několika miliardách lidí tedy opravdu nelze. Ne že
bychom to všichni nevěděli, ale ruku na srdce, jak často se dopouštíme zobecňujících výroků typu – muslimové si neváží žen, jsou to
násilníci a podobně? Náš host nám netvrdil
Tišnovské noviny
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ani pravý opak, tj. že všichni jsou milí a mírumilovní, zkrátka nás vedl k tomu, že chceme-li
o těchto lidech něco vědět, musíme se s nimi
potkat. Moje britská kamarádka nedávno trefně vystihla rozdíl mezi Čechy a Brity v postoji
k muslimům. Zatímco pro nás je to ten fousáč z televize, pro Brity je to soused… Nemusím toho souseda mít zrovna rád, třeba je mi
i protivný, ale je to člověk jako já. Až budeme
mít větší zkušenost, možná ubude strachu.
A tak nám náš host nejen předvedl islámskou
modlitbu a povyprávěl o Mohamedovi a pěti

pilířích islámu, ale také nám promítl fotky
ze svých cest po islámských zemích a ty byly
plné setkání s lidmi – a o ty jde především.
Také nás povzbudil k tomu, abychom se někam vypravili ty lidi poznávat. Protože jsme
to s mým manželem už léta praktikovali, mohli jsme mu dát za pravdu, že ani islámský svět
není černobílý.
A tak doufám, že se účastníci besedy dozvěděli nejen to, že když muslim mluví o salátu, nemají nosit zeleninu, ale modlitební
kobereček, a že dostali i podnět k přemýšlení

o lidech, kteří v našich představách nemají často moc lichotivou podobu. Doufám také,
že když zněl pro ilustraci podvečerním Tišnovem „azan“, islámské volání k modlitbě, nezalekli se okolo jdoucí Tišnované tohoto zpěvu
a neřekli si s obavami: „Už jsou tady…“ Vždyť
náš Tišnov je místem, kde můžeme o věcech
diskutovat a učit se. Děkuji všem, kteří nám to
umožnili. Ať už to byl náš host Pavel Novotný,
spolek Čas pro sebe, nebo komunitní škola ZaHRAda. Dík patří samozřejmě také všem, kteří
přišli.

Milan Růžička

setkáme na plánovaném dni otevřených dveří
na začátku prosince.
Zároveň vnímáme, že nejsme v naší snaze
žádným zjevením – podobných škol jako my
v posledním roce vznikla celá řada a další jsou
zakládány. Z nejbližšího okolí (Brno) je možné zmínit ZŠ Letokruh a ZŠ Ježek bez klece.

Podobně vidíme, že celé školství, a nejvíce je to
patrné právě na prvním stupni, se již řadu let
posouvá směrem k hledání vnitřní motivace
dětí, výuce zaměřené na praktické poznávání
a větší propojenost učiva, což můžeme sledovat i na všech tišnovských školách.

Reakce na článek „ZaHRAda – zamyšlení nad děláním věcí jinak“

Rádi bychom poděkovali panu Filipu Navrátilovi za článek v posledním čísle Tišnovských novin. Potěšilo nás, že lidé v Tišnově
nad naší školou, nebo spíše nad vzděláváním
obecně, takto přemýšlí. Budeme rádi, když se

ZŠ a MŠ Deblín

ZŠ a MŠ Deblín v novém školním roce
Iveta Kosová, ředitelka
Po svém ročním působení ve škole v Deblíně jsem se o letošních prázdninách ujala jejího
vedení. V loňském školním roce jsem zde učila první třídu a měla jsem možnost tuto školu
dobře poznat. Potěšil mě velmi vstřícný přístup kolegů k dětem, rodičům i sobě navzájem
v pedagogickém sboru. Učitelé odvádí skvělou práci, pracují s různorodostí žáků ve třídě a přizpůsobují se jejich potřebám. Výborná
spolupráce s rodinou, a veřejností vůbec, byla
znát na všech akcích školy, ať už rozsahu celoškolního jako vánoční dílničky, nebo menšího, v podobě besed pro rodiče a rodičáků ve
třech – s rodičem i dítětem.
Díky takovému školnímu klimatu jsme během roku neřešili žádné velké kázeňské přestupky, průšvihy a další problémy. Zaujala mě
i spolupráce se školkami, často jsem potkala
ve škole třídu malých školkáčků na návštěvě
nebo sledovala školní děti, které připravily pro
školky nějaký poučný či sportovní program.

Jsem tedy přesvědčená, že jsem převzala po
bývalém vedení velmi kvalitní školu a školku,
kterou chci i nadále rozvíjet. Kde jsou pedagogové kvůli dětem a pro děti i jejich rodiče.
Další rozvoj školy je zajímá, mají chuť se vzdělávat a budu je v takovém přístupu nadále podporovat. Aby nám příjemná atmosféra ve škole
přetrvávala, abychom podporovali různorodá
nadání dětí, a to všech. Neboť každé dítě může
být v něčem úspěšné. Aktivní přístup vnímám
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i ze strany rodičů, hlavně Klubu přátel školy,
který se školou úzce spolupracuje, organizuje
různé akce a finančně přispívá i na zkvalitnění
vzdělávání.
Děkuji tedy pedagogům a ostatním správním zaměstnancům ve škole i ve školkách za
jejich práci, rodičům za jejich zájem a těším se
na naše společné pokračování.
Závěrem bych chtěla ocenit spolupráci
a velkou podporu zastupitelů městyse Deblín,
kteří se o školu starají, a to nejen finančními
prostředky na její provoz.

Aktuálně ze školy

• V letošním roce navštěvuje naši školu
235 žáků z 18 obcí, z toho čtvrtina dětí je
z obcí mimospádových. Jen pro zajímavost,
místních je 95. Otevřeli jsme opět dvě první třídy, kde je dohromady 38 žáků. Celkově
přibylo ve škole 26 školáků. Ve všech třech
školkách máme 76 dětí.

• Přes prázdniny se realizovaly investiční plány bývalého vedení. Proběhla rekonstrukce školky U Krtečka, vybavila se nová třída
pro prvňáky, vznikl kabinet prvního stupně, vyměnily se podlahy v několika třídách
a pořídily skříně do kabinetů. Družina se
přestěhovala do prostor bývalé školky v přízemí a doplnili jsme skříňky do šaten.
• Koncem loňského školního roku naše ZŠ obdržela certifikát Férová škola, který uděluje organizace Liga lidských práv. Jsme tedy

podle jejích kritérií školou, která nabízí
spravedlivé podmínky a kvalitní vzdělávání
pro všechny děti, bez ohledu na zdravotní či
sociální handicap, a vnímá rozdíly mezi dětmi jako bohatství, jehož lze využít. Velice mě
těší, že jsem byla pozvána s paní zástupkyní
Ivanou Musilovou a bývalým panem ředitelem Břetislavem Svozilem na setkání zástupců inkluzivních škol do Prahy. Sešlo se
tu vedení osmi škol z celé České republiky,
které měly při měření inkluze nadprůměrné
skóre. Výměna zkušeností mezi těmito školami je pro nás velice cenná, máme velkou
motivaci do další práce.

• Díky dotaci MŠMT proběhnou do konce
roku 2015 zahraniční jazykové kurzy některých pedagogů a 40 žáků druhého stupně si
zdokonalí cizí jazyk v Anglii. Do všech ročníků školy přibude celkem 400 nových dětských knih, které budou učitelé využívat ve
čtenářských dílnách.

• Redakce našeho školního časopisu Sedmopolis byla úspěšná v celorepublikové soutěži „Školní časopis roku 2015“ a postupuje
do finálového kola. Výsledky budou vyhlášeny 30. listopadu.

• Těšíme se na vznik nového přehledného
webu školy, na jeho tvorbě se budou podílet
učitelé i žáci, především 8. třída v rámci svého ročního projektu.

11

ŠKOLY
ZUŠ Tišnov
Okénko ZUŠ
Tomáš Zouhar, ředitel

Den seniorů
Dne 2. října 2015 se žáci naší školy podíleli na kulturním programu při příležitosti Dne
seniorů. Svátek oslavili obyvatelé Centra sociálních služeb na ulici Králova v Tišnově. Pestrý
program, který připravili zaměstnanci organizace, byl všemi návštěvníky oceněn velkým
potleskem a radostí v očích seniorů.
Tišnovská ZUŠ obohatila program třemi
bloky hudebního vystoupení. Hry na klavír se
ujaly sestry Anežka a Hana Bartoňkovy ze třídy pana učitele Zdeňka Vašíčka a zpěvem seniory potěšila žákyně pěveckého oddělení Agáta
Zavřelová ze třídy paní učitelky Dagmar Fišerové. Závěrem bloku ZUŠ Tišnov vystoupil
akordeonový soubor Minimusic z nedvědické
pobočky, který pracuje pod vedením paní učitelky Bohuslavy Nedomové.

Besídka žáků, foto: archiv ZUŠ
Tišnov opakují každých čtrnáct dní. Mezi osmi
hudebními čísly vynikl Štěpán Konečný, který
si ve třech samostatných blocích přehrál svůj
soutěžní repertoár, jímž bude reprezentovat
školu na mezinárodní akordeonové soutěži
v Praze.

Soutěž akordeonů

Dne 14. října 2015 se účastnil náš talentovaný žák Štěpán Konečný mezinárodní

akordeonové soutěže v Praze. Pořádala ji
společnost ART-DUO sídlící v Ruském centru vzdělávání a kultury v Praze. Mezi všemi účastníky získal Štěpán ve své kategorii
krásné druhé místo, za které jemu i jeho paní
učitelce Daně Morysové gratulujeme. Vedle
tohoto ocenění obdržel Štěpán Konečný také
cenu největšího sympaťáka.

KPH – vystoupení žáků

14. října odstartovala další sezóna Klubu
přátel hudby. Od roku 2013 se na tomto cyklu také podílejí žáci naší ZUŠ, a to jako „předskokani“ umělců, kteří na koncertě účinkují.
Hned prvního koncertu z celého cyklu se ujala paní učitelka Dagmar Fišerová, která připravila žačky pěveckého oddělení Annu
Buterinovou a Adélu Mhaini.
Den seniorů, foto: archiv ZUŠ

Den seniorů, foto: archiv ZUŠ

První žákovská besídka
V prvním říjnovém týdnu se uskutečnila první žákovská besídka, která odstartovala
sérii žákovských vystoupení, jež se v sále ZUŠ

ZUŠ Tišnov na Svatováclavských hodech
Marek Kubát
Když mi začátkem letních prázdnin volal
ředitel MěKS Honza Brdíčko a nabízel mi koncert pro kapelu Undistortion v rámci kulturního programu Svatováclavských hodů, byl jsem
mile potěšen. Kolikrát také budeme mít šanci
zahrát si na stejném pódiu jako Buty? Většina
muzikantů z kapely mi termín obratem potvrdila, měl jsem radost. Přece jen mohli o prázdninách vše vypustit a užívat si s čistou hlavou
letních radovánek. Oni ale vědí, že každý z nich
je nenahraditelnou součástí celku naší kapely,
ví, že nejednají pouze sami za sebe. Kdyby jim
to přineslo do života jen tuto zkušenost, i tak
můžu v klidu říct, stálo to za to. Myslím, že jim
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to ale ještě v průběhu našeho dalšího hraní
přinese do života o hodně víc.
Samotnému vystoupení předcházely pouze dvě zkoušky, na kterých se nám poměrně
uspokojivě podařilo nastudovat novou skladbu Smash od Avishaie Cohena. Na nějakou projížděčku celého programu už čas nezbyl. O to
víc jsem byl překvapen, jak kapela parádně
fungovala, všichni členové se sami svědomitě
připravili. To, že od našeho posledního koncertu uplynuly už tři měsíce, nebylo na vystoupení vůbec znát. Zase asi zapůsobil ten vnitřní
hlas: „já to přece nemůžu těm ostatním zkazit“.
Překvapen jsem byl také docela milou účastí
posluchačů, tancujícími dětmi na parketu, prostě moc příjemné dopoledne.

Odpoledne jsem si ještě šel poslechnout
písničkáře Tondu Jarůška, kvarteto bubeníků hrajících na africké bicí nástroje Spálené
sušenky a hlavně letošní hvězdu Svatováclavských hodů, skupinu Buty. Na jejich koncertě
jsem byl naposledy někdy v devadesátých letech, ale opět mě velice pobavili svým tradičním nadhledem a takovým možná už trošku
strejcovsky pohodlným, ale přitom velice poctivým muzikantským řemeslem.
Počasí nakonec Svatováclavským hodům
docela přálo, organizátoři, zvukaři i účinkující odvedli velice slušnou práci a hlavně se
mi zdálo, že lidé vypadali spokojeně. Co víc
si přát?
Tišnovské noviny

Ostatní zařízení
RC Studánka
Monika Krištofová,
koordinátorka

Poděkování RC Studánka
Ve dnech 12. až 14. října 2015 pořádala Studánka již tradiční podzimní dětskou burzu.
Lidé na ní opět mohli prodat a nakoupit si
věci pro děti. Od prodávajících jsme převzali
a označili evidenčními štítky šest tisíc položek,
z nichž se prodala přibližně polovina. Pomáhalo nám třicet šest dobrovolníků, kteří odpracovali přes dvě stě hodin. Na letošní burze jsme
poprvé měly i mužskou pomoc, za niž jsme
byly velmi rády. Pro přízeň uvedené akce svědčí návštěvnost veřejnosti, která se pohybovala
kolem tří set lidí. Na tomto místě chci poděkovat všem, kteří se na akci podíleli, a také těm,
kteří věnovali věci potřebným v rámci charitního šatníku. Všechny byly odvezeny dopravci
Diecézní charity Brno. Těšíme se na viděnou
na jarní burze, která proběhne v polovině
března.

RC Studánka vás srdečně zve na:
diskuzi na téma Výchova holek
od 3 do 8 let

Kdy: v pondělí 2. listopadu 2015, v čase 16.00
až 17.30
Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Lektorka: Mgr. Soňa Kappelová (psycholožka)
Vstupné dobrovolné.
Lektorka povede diskuzi, do níž mohou účastníci vnášet svoje zkušenosti s výchovou holek,
co jim funguje a nefunguje. Dozví se, co je přínosné a co ne, jaká jsou specifika výchovy, jak
respektovat genderové zvláštnosti a nerozdělovat činnosti na dívčí a chlapecké.
Uvedená aktivita projektu Se Studánkou o krok napřed je podpořena z dotačního programu Rodina
a ochrana práv dětí MPSV.

výrobu martinských lampionků
Kdy: v pondělí 9. listopadu 2015, v čase 16.30
až 17.30
Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Lektorka: Mgr. Martina Ingrová
Vstupné: 50 Kč za rodinu

martinské pečení

Kdy: v úterý 10. listopadu 2015, v čase 9.30 až
11.30
Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Vstupné dobrovolné.
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martinskou slavnost
Kdy: ve středu 11. listopadu 2015, v čase
16.30 až cca 17.45
Kde: sraz v parku u kostela sv. Václava
Přijďte s dětmi na tradiční světýlkový průvod
z parku u kostela sv. Václava na náměstí Míru,
kde si zazpíváme a připomeneme legendu o sv.
Martinovi. Také letos přijede Martin na bílém
koni, pochutnáme si na rohlíčcích a teplém
pití. Vezměte si s sebou světýlka, nejlépe vlastní výroby.
Uvedená aktivita je součástí projektu „Kulturní akce pro rodiny s dětmi“. Je realizována
za finanční podpory města Tišnova.

přednášku Ženy v nás
Aktivní přednáška o dvou polaritách ženy,
třech ženských aspektech a životě s nimi. Cesta
ke sjednocení ženských polarit, prožitek skrze pohádku O Sněhurce, kterou si zahrajeme
a necháme v sobě žít. Volná diskuse na téma
ženských cyklů a jiných otázek.
Kdy: v úterý 10. listopadu 2015, v čase 16.30
až 20.30
Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Lektorka: Jana Koudelová
Účinkují: Jarka Vykoupilová, Ivana Findurová,
Jana Koudelová a všichni přítomní
Cena: 220 Kč

přednášku Jdeme společně

Kdy: ve středu 18. listopadu 2015, v čase
16.00 až 18.00
Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Lektorka: Mgr. Viktorie Šťastná, Ph.D. (absolventka a lektorka projektu „Jdeme společně“)
Projekt „Jdeme společně“ je zaměřený na posilování rodičovských kompetencí a kompetencí
pomáhajících profesí, které pracují s malými
dětmi ve věku 0 až 7 let. Seznámíte se s tím,
jak dostat přirozenost do lidských vztahů,
být sám/sama se sebou, být tady a teď, jednat
v souladu se svými myšlenkami a emocemi, jak
dosáhnout souznění s ostatními a jak být zodpovědný/á za svou volbu, moc, vztahy i štěstí.
Uvedená aktivita je součástí projektu „Se Studánkou o krok napřed“.
Je finančně podpořena z dotačního
programu Rodina a ochrana práv
dětí MPSV.

Relaxaci a imaginaci
Kdy: ve čtvrtek 19. listopadu 2015 v 19.00
Kde: tělocvična RC Studánka, Riegrova 318,
Tišnov
Lektorka: Mgr. Hana Pelčáková Kubecová,
psycholožka, lektorka Školy lásky v rodině
Kontakt: h.kubecova@seznam.cz,
mob. 736 607 320

Přijďte si odpočinout po náročném pracovním
vytížení! Relaxační metody přinášejí pocity
osvěžení, uklidnění a štěstí. Vhodné pro dospívající, mladé dospělé, dospělé i seniory.
Je nutné přihlásit se předem.
S sebou: karimatku, deku, polštářek, popř.
teplé ponožky
Uvedená aktivita je součástí projektu „Se Studánkou o krok napřed“.
Je finančně podpořena z dotačního
programu Rodina a ochrana práv
dětí MPSV.

přednášku Já a partner
Respekt jako důležitý princip ve vztahu.
Neshody a hádky oslabují vztah. Každá situace má řešení. Druhý díl ze sebezkušenostního trojdílného cyklu „Chci investovat do
zlepšení svého života?“ Zaměřeno na to, jak
si zkvalitnit svůj život a jak teorii z přednášek
přenést do praktického každodenního života.
Informace a jednotlivá témata se budou prolínat a volně na sebe navazovat.
Kdy: v pátek 20. listopadu 2015, v čase 16.30
až 18.30
Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Lektoři:
Mgr. Eva Fojtová – pracuje jako koučka 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 dospělými se zabývá poradenstvím v oblasti podnikání a rozvojem firem
Vstupné: 200 Kč
V případě zájmu zajistíme hlídání dětí.
Cena: 20 Kč za dítě na jednom setkání
Uvedená aktivita projektu Se Studánkou o krok napřed je podpořena z dotačního programu Rodina
a ochrana práv dětí MPSV.

Homeopatická lékárnička
Kdy: ve středu 25. listopadu 2015, v čase
16.30 až 20.30
Kde: RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov
Lektorka: RNDr. Jana Koudelová,
tel. 774 023 959
Vstupné: 150 Kč
Aktivní lekce první pomoci, kdy se můžete
naučit, jak si poradit pomocí homeopatie při
běžných akutních potížích. Seminář se zaměří na podrobnější rozbor situací, kdy homeopatika můžeme podávat, jaké potence volit,
jak se rozhodnout, když podání „správně vybraných“ homeopatik nefunguje. Pokud s používáním homeopatie začínáte, získáte návod,
jak si léky opatřit a jak je používat. Možnost
zakoupení již připravené lékárničky obsahující 29 léků v ceně 1 050 Kč. Pokud budete mít
o lékárničku zájem, objednejte si ji předem
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prostřednictvím e-mailu, nejpozději do 13. listopadu na jana@homeoporadna.com.

Tancem k sobě – intuitivní
a spontánní tanec

Kdy: čtvrtek (jednou za dva týdny) ve 20.00
Kde: tělocvična RC Studánky, Riegrova 318, Tišnov

Vánoční dárky

Lenka Knechtová, zastupitelka
Rodinné centrum Studánka opět realizuje
ve spolupráci s dětskými domovy v Tišnově
a Vranově projekt, jehož cílem je nákup dárků pod vánoční stromeček pro děti. V letošním roce jsme jej rozšířili i o vánoční přání
dětí, se kterými pracují sociální pracovníci

SVČ Inspiro

Podzim v Inspiru
PC kurzy pro seniory
Pro velký zájem opět otevíráme počítačové
kurzy pro seniory – práce se složkami, internet (vyhledávání spojů, mapy atd.), psaní ve
Wordu. Účastníky čeká šest lekcí (1,5 hodiny/
lekce). Začínáme v úterý 3. listopadu 2015.

Začátečníci v úterý od 8.00 do 9.30, pokročilí v úterý od 15.30 do 17.00. Pro ty, kteří
se chtějí naučit pracovat s fotkami, stáhnout si
je do počítače a poslat svým známým, máme
speciálně zaměřený kurz práce s fotkami ve
středu od 9.30 do 11.00.
Přihlašování probíhá od 20. října osobně
v kanceláři Inspira nebo na tel. 777 712 120
či e-mailem kancelar@svcinspiro.cz. Kurzy jsou vhodné pro každého, i pro úplného
začátečníka.

Diskotéka Hotel Transylvánie

Přijďte si užít strašidelné a především taneční odpoledne v duchu pozdního Halloweenu.
Program diskotéky je inspirovaný populární
pohádkou Hotel Transylvánie.
neděle 22. listopadu 2015,
od 15.00 do 16.00, Sluneční sál Inspiro

Do našeho hotelu budou moci vstoupit pouze návštěvníci s vlastní strašidelnou maskou. Bližší informace naleznete na webových
stránkách www.svcinspiro.cz nebo Facebooku Inspira. Těší se na Vás dechberoucí personál hotelu!
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Skrz volný, velmi jemně vedený tanec se dostáváme k sobě, ke svému nitru, poznáváme své
tělo, jeho schopnosti, možnosti, své emoce,
prožitky, tedy sami sebe v celé své složitosti či
jednoduchosti i ve vztazích s dalšími tanečníky. Tančíme i potmě či v tichu…
Tancem provází Viktorie Šťastná – absolventka taneční a pohybové terapie na Pedagogické

Městského úřadu Tišnov přímo v rodinách,
které nemohou s ohledem na svoji složitou
finanční situaci svým dětem dopřát splnění
jejich často velmi skromných přání.
Chcete-li udělat dobrý skutek a k vánočním světlům přidat další rozzářené dětské
oči, přijďte se podívat na seznam přání, který je od října k dispozici v RC Studánka od

Adventní dílny pro děti
a dospělé ve spolupráci
s LuKou
Přijměte pozvání na malé zastavení v čase začínajícího předvánočního shonu. V sobotu
28. listopadu 2015 od 9.00 do 18.00 pro Vás
v prostorách Městského kulturního střediska
pod kinem společně uspořádáme netradiční adventní dílny pro děti i dospělé.
Z našich dílen vybíráme např.: zdobení vánočních kartonových baněk, vánoční filcové a papírové zápichy, vánoční přání a visačky, netradiční
vánoční ryby, zdobení perníčků, vánoční kramlíky, vánoční ozdoby z vlny, 3D obálky na drobné
vánoční dárečky, výroba malého dárku – deníček v ozdobné vazbě, výroba vánočního svícnu
jinak, vánoční origami, možnost zdobení malé
šperkovnice anebo adventního kalendáře (pouze v dopoledních hodinách, jinak po domluvě, extra dílna, cenově dražší), adventní věnce a svícny
trochu jinak, bez chvojí (dopoledne), šití látkových dárkových pytlíčků, andílek z ovčí vlny,
vánoční ozdoby z ořechů, baňka na stromek –
jednoduchý patchwork.
Kromě bohaté nabídky tvoření bude jejich součástí prodej drobného vánočního cukroví a různých pochutin. Můžete si dát svařené víno či
voňavou kávu a při tom sledovat např. zručné ruce Heleny Babákové z Kuřimi při zdobení
perníčků. A nejen to, můžete si nazdobit i perníček vlastní!
Pokud se budete cítit unaveni, můžete využít
našeho malého lehacího koutku a nabrat síly
do dalšího tvoření. Součástí akce bude také výstava prací výtvarného oboru ZUŠ, která zde
bude prezentovat nedávno oceněné práce žáků
Zuzany Randuchové, jež postoupily z krajského kola do Celostátní národní přehlídky ZUŠ

fakultě UP v Olomouci.
Máte-li zájem se připojit do víru tance, nemusíte tančit, můžete se jen hýbat, ozvěte se,
prosím, na tel. 731 617 168 či e-mail viktorie.
stastna@gmail.com. Kapacita tělocvičny je
omezená.
Cena: 100 Kč

pondělí do pátku v čase od 9.00 do 16. 00. Je
možné se domluvit i na jiný čas, a to na tel.
604 871 943. Na www.studanka-tisnov.cz si
v letošním roce můžete dárek vybrat i elektronicky. Zakoupený a zabalený dárek přinesete do konce listopadu do Studánky.
Děkujeme.

výtvarných
oborů.
Tvořte a hrajte si s námi den před první adventní nedělí a můžete vyhrát krásný adventní kalendář, který Vám bude dělat radost nejen po
celý předvánoční čas..
Všechny výše uvedené dílny budou za poplatek
od 10 do 50 Kč.
Srdečně zvou pořadatelé Tvoření LuKa, Inspiro – středisko volného času Tišnov, MěKS Tišnov.

Nebeská návštěva

Opět se blíží Mikuláš a Vy si i letos můžete
v Inspiru objednat jeho návštěvu přímo k sobě
domů. V sobotu 5. prosince 2015. Rezervace
a informace na lazarova@svcinspiro.cz. Cena
návštěvy pro jedno dítě je 150 Kč, každé další
dítě v rodině 50 Kč.

Vánoční jarmark v Rožnově
pod Radhoštěm a adventní
Olomouc

Vraťte se s námi do starých časů a nechte se
unášet atmosférou tradic a koled valašských
Vánoc ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.
Uvidíte oživlé expozice ve Valašské dědině,
koledování, obchůzky Lucek a čertů. Den pak
zakončíme v centru svátečně vyzdobené Olomouce plné trhů, dobrot a vyhlášeného punče. Můžete jít na prohlídku historického centra
s průvodcem a potom navštívit vánoční trhy.
Zájezd pro každého. V sobotu 12. prosince 2015. Odjezd v 7.00 z Tišnova od Inspira.
Cena 300 Kč.
Cena zahrnuje dopravu autobusem a služby
průvodce. Vstupné do skanzenu si platí každý
zvlášť. Informace a přihlášky u Petra Horáka
na tel. 777 906 580 nebo e-mailu hor.petr@
seznam.cz.
Tišnovské noviny
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Přírodostezka
Monika Chlupová Fruhwirtová, pedagožka
V neděli 11. října se uskutečnila společná akce Inspira a skautů z Tišnova nazvaná
Přírodostezka. Akce proběhla na Sychráku
v dopoledních hodinách v trošku chladnějším a větrném počasí, ale to se od podzimu
dá očekávat. Nicméně to neodradilo osmašedesát návštěvníků z řad malých i velkých. Ti
měli během dvou hodin možnost projít osm
stanovišť a vyzkoušet své znalosti o přírodě, ochutnat podzimní úrodu, zahrát si hry
či vyrobit dráčka podzimáčka. Velice všem

děkujeme za účast a těšíme se na další společnou akci v přírodě.

Foto: archiv Inspira

Centrum sociálních služeb

Z oslavy Mezinárodního dne seniorů
Jana Wildová, ředitelka
Letošní oslava Mezinárodního dne seniorů se v Centru sociálních služeb Tišnov konala přímo v den tohoto svátku, tj. 1. října. Jak se
stalo v posledních šesti letech tradicí, v průběhu celého odpoledne se střídali účinkující
v pestrém programu. Koho jsme si pozvali letos? Žáky ze ZUŠ Tišnov: sestry Anežka a Hana
Bartoňkovy zahrály na klavír a Agáta Zavřelová zazpívala. Z nedvědické pobočky ZUŠ přijeli harmonikáři Minimusic pod vedením paní
Bohuslavy Nedomové. Děti z mateřské školy
U Humpolky, pracoviště Květnická, zazpívaly a zatančily. Originální taneční vystoupení
s biblickými motivy jsme viděli v podání dívčího souboru Benedicat. Přišel i kouzelník
Katonas, který předvedl zajímavé triky. Paní

Anna Kratochvílová nám přijela zazpívat jednu árii za doprovodu svého bratra Františka
Kratochvíla, který všem také zahrál na klavír.
S velkým úspěchem se setkalo vystoupení Bítešanu pod vedením starosty Velké Bíteše Ing.
Milana Vlčka. Zlatým hřebem letošní oslavy
Dne seniorů se stal Karel Gott revival. Slyšeli jsme zejména starší písně Karla Gotta, jež
v podání pana Boudy zněly téměř jako přímo
od „Mistra“. Při známých melodiích se většina
přítomných přidala svým zpěvem a zavzpomínala s dojetím na dobu, kdy byly tyto písně
moderní.
Že se akce seniorům líbila, dokládá i ohlas
jedné z účastnic, paní Ludmily Cvrkalové, která napsala: „Je mnoho akcí, které pro nás seniory Centrum sociálních služeb pořádá.
Výjimečná byla oslava Dne seniorů 1. října.

V jídelně se sešlo opravdu hodně těch, kteří se
chtěli setkat a pobavit. Bohatý program, který byl připraven, měl velký ohlas. Všichni byli
spokojeni, zpívali, tleskali účinkujícím, kterých bylo opravdu hodně a předvedli kvalitní
vystoupení. Nouze nebyla ani o občerstvení.
Přivítali jsme zástupce MěÚ, kteří nám přišli nejen popřát, ale přinesli i víno na přípitek
a setrvali s námi v družné zábavě. Poděkování patří všem, kteří pro nás krásné odpoledne
připravili, především pracovnici CSS Markétě
Prokopové. Děkujeme za ochotu a vstřícnost.“
Připojuji se k poděkování všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu oslavy Mezinárodního dne seniorů v CSS, a doufám, že v příštím
roce budeme moci tu letošní opět překonat
pestrostí a zajímavostí programu.

lidského společenství, které by bez jejich přispění nemělo všechny potřebné dimenze.
Senioři si zaslouží naše poděkování za své celoživotní zásluhy pro rodinu a blízké. V Tišnově je hlavním organizátorem oslav Centrum
sociálních služeb, které každoročně připravuje na tento den bohatý kulturní program v jídelně Domu s pečovatelskou službou Králova.
Mezi těmi, kdo přišli našim seniorům v letošním roce popřát k svátku všechno nejlepší, byly paní učitelky a děti z MŠ U Humpolky,

pracoviště Květnická, Základní umělecká škola
Tišnov a Nedvědice a umělci zblízka i daleka.
Každý rozvlnil svůj hlas i mysl při tónech lidových i moderních písní. Samozřejmě nechyběly dobroty z kuchyně rodiny Vojancových. Ve
volné chvíli byla možnost zhlédnout výstavu
fotografií ze života a činnosti seniorů v Domě
s pečovatelskou službou. Děkuji paní ředitelce
Ing. Mgr. Janě Wildové, která se svým týmem
pracovnic vše do detailu připravila, organizovala a vlastně i moderovala.

Oslava Mezinárodního dne seniorů v Tišnově
Lenka Knechtová, zastupitelka

Každý rok se prvního října slaví Mezinárodní den seniorů, který je věnován našim
rodičům a prarodičům. Je oslavou všeho, co
společnosti přináší staří lidé. Naše společnost uznává a respektuje stáří, a to nikoli
jako nežádoucí a mnohdy obávaný fenomén,
ale jako normální součást života a období,
kdy stále pokračuje rozvoj lidské osobnosti. Starší lidé jsou platnými a cennými členy

Z výstavy a besedy Barvy Maroka
Ludmila Cvrkalová
V prostorách CSS Tišnov byla od 1. září
instalována výstava fotografií Barvy Maroka. Krásné fotografie samy zvaly na besedu o Maroku, která se uskutečnila 14. září
11/2015

v jídelně CSS Tišnov.
Autor fotografií, cestovatel, spisovatel
a úspěšný blogger Ladislav Větvička již podruhé zavítal mezi nás, aby nám tentokrát
přiblížil tuto arabskou africkou zemi plnou
rozmanitostí, krásné přírody, skromných

lidí, nádherných hor, pouště, oáz a oceánu,
který ji omývá. Fotografie, video a poutavé
vyprávění všechny zaujaly natolik, že jsme
požádali o další návštěvu, a potěšilo nás, že
byla přislíbena. Budeme jistě zase mile překvapeni, co si pro nás pan Větvička připraví.
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OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ
Podzimní akce CSS
Termíny plavání ve Wellness Kuřim – 2. pololetí 2015
Listopad
Prosinec

4. 11. 2015
18. 11. 2015
2. 12. 2015

Doprava a vstupné: 100 Kč
V případě nízkého počtu účastníků se v daném termínu nepojede.
Kontakty pro bližší informace a přihlašování:
Markéta Prokopová (mob. 730 193 325)
Marta Špirková (773 590 274)
nebo osobně v budově Centra sociálních služeb Tišnov, Králova 1742

Podzimní procházka na mezinárodní výstavu
minerálů Tišnov
Centrum sociálních služeb Tišnov pořádá podzimní vycházku do sokolovny Tišnov na tradiční výstavu minerálů. Mezinárodní expozice minerálů má v Tišnově dlouholetou tradici již od roku 1975 a účastní se jí
více než dvě stě vystavovatelů.
V pátek 6. listopadu 2015 se vypravíme společně si prohlédnout
výstavu, která je jednou z největších svého druhu v Evropě. Sraz účastníků je ve 13.00 před hlavním vchodem CSS Tišnov.
Pro bližší informace volejte Markétě Prokopové na tel. 730 193 325.

Pozvánka na besedu s městskou policií

Centrum sociálních služeb Tišnov zve všechny zájemce z řad seniorů na besedu s Městskou policií Tišnov. Proběhne v úterý 10. listopadu od 14.00 v jídelně DPS Králova. Beseda bude věnována bezpečnosti
silničního provozu, především pohybu seniorů na pozemních komunikacích. Část besedy se zaměří také na rizika, která na seniory číhají v relativním bezpečí jejich domova. Podomní prodej, násilná a majetková
kriminalita atd. Na Vaše dotazy bude odpovídat vedoucí strážník Miroslav Kettner a strážník Jiří Sokol. V závěru besedy dostane každý senior
drobný dárek.

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

Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX pořádají cyklus poslechových pořadů Písničky ze starých časů, který připravuje a komentuje pan
Ing. Václav Seyfert.
Ve středu 11. listopadu od 15.00 v jídelně DPS Králova se uskuteční další odpoledne při poslechu melodií pro pamětníky, tentokrát o koních. Na koních a s písní na rtech se představí Jaromír Nohavica, Hana
a Petr Ulrychovi, Jiří Šlitr a další.
Další poslechové pořady Písničky ze starých časů ve středu 9. prosince v 15.00 v jídelně DPS Králova – Citoslovce je také slovo

Přednáška – Trénink účinné obrany seniorů
proti manipulaci

Centrum sociálních služeb Tišnov společně s Okresní hospodářskou
komorou Brno-venkov si Vás dovolují pozvat na přednášku na téma:
Trénink efektivního řešení konfliktů seniorů při domácím násilí, nakupování, pořizování půjček, komunikaci na veřejnosti, ve zdravotnických
zařízení a na úřadech.
V úterý 24. listopadu 2015 od 14.00 v jídelně DPS.
Cílem přednášky je naučit seniory taktickému jednání s obchodníky,
úředníky, rodinnými příslušníky a představiteli ostatních skupin veřejného života při možných nátlakových jednáních a manipulaci.
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Přednáška je hodinová a maximálně se jí může zúčastnit patnáct posluchačů. Přihlašování u Markéty Prokopové na tel.
730 193 325 (knihovna).

Vánoční tvořivá dílna v CSS Tišnov

V pátek 27. listopadu se již tradičně bude konat vánoční tvořivá dílna, v jídelně DPS Králova od 13.00. Přijďte si s námi vyrobit a nazdobit
adventní věnce, vánoční aranže a dekorace.
K dispozici budete mít chvojí, ozdoby, přírodní materiály, tavnou pistoli k přichycení ozdob aj. S sebou si přineste věnec, případně kruh, vázací drát, ozdoby a svíčky, dle vlastní fantazie.

Zdobení perníčků s Alenou Smejkalovou

V úterý 1. prosince si můžete přijít nazdobit perníčky, naučit se
nové motivy, předat si rady a tipy na zdobení. Perníčky a polevu budete
mít k dispozici nebo si přineste vlastní. Akce se koná v jídelně DPS Králova od 13.00.

Mikulášská zábava

Zveme Vás do Centra sociálních služeb na Mikulášskou taneční zábavu, která se bude konat ve čtvrtek 3. prosince od 14.00 v jídelně DPS
Králova. K tanci i poslechu Vám zahraje Malá kapela. Možná Vás navštíví
Mikuláš. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné. Těšíme se na Vás.

Vánoční rozjímání s Monikou Maláčovou
a Martinem Jakubíčkem

Centrum sociálních služeb Tišnov zve na vánoční program Moniky
Maláčové, herečky ND Brno, a varhaníka Martina Jakubíčka.
Program je sestaven pečlivě, aby uvedl posluchače do rozjímavé
a sváteční adventní nálady. Martin Jakubíček patří k našim nejlepším
varhaníkům a jeho doménou je barokní a duchovní hudba. Monika Maláčová je brněnská herečka, která působí v činohře Národního divadla
Brno, v divadle Husa na provázku nebo v pořadech brněnské televize.
V České televizi jsme ji mohli vidět například v seriálu Zdivočelá zem.
V komponovaném pořadu zazní písně ze starých barokních kancionálů, české koledy i americké vánoční písně. Skladby jsou proloženy
básněmi k zamyšlení a potěše od Jana Nerudy, Jiřího Žáčka, Jana Skácela, Jaroslava Seiferta, Fráni Šrámka a Václava Hraběte.
Vánoční rozjímání se koná v pondělí 7. prosince 2015 od 14.00
v jídelně DPS Králova.

Vánoční prodejní výstava

Srdečně Vás zveme na vánoční prodejní výstavu ručních prací seniorů, která se koná ve čtvrtek 10. prosince 2015 od 9.00 do 16.00
v prostorách DPS Králova. K vidění a zakoupení budou vánoční dekorace, šité hračky, korálkované ozdoby a šperky, háčkované výrobky, keramika, perníčky, oblíbené košíčky splétané z novinového papíru a řada
dalších výrobků.

Vánoční vystoupení Jiřího Helána

Zveme Vás v úterý 15. prosince 2015 od 15.00 na tradiční předvánoční vystoupení Jiřího Helána a Rosti Komosného. Přijďte se vánočně
naladit při lidových písničkách a koledách. Vystoupení se koná v jídelně
DPS Králova, vstupné dobrovolné.

Tišnovské noviny

OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ
Z hodové zábavy v CSS Tišnov
Milada Špačková
Každý rok se v Tišnově konají na svatého
Václava hody a i u nás „na penzionu“ proběhla
hodová zábava. Taková se ještě nikdy neuskutečnila, a jak se ukázalo, byl to výborný nápad.
V tvořivé dílně se nejprve pod vedením
pracovnice CSS Markéty Prokopové vyráběla hodová výzdoba, která byla opravdu velice
pestrá. Vznikly například ručně dělané vázičky

s podzimní výzdobou, malované listy, nechyběla však ani krásná májka, pod níž se tančilo.
Na zábavě nám k poslechu i tanci hráli
manželé Maškovi z Kuřimi, kteří svou hudbou
a zpěvem přímo lákali na parket. Zábava byla
v plném proudu, měla hojnou účast, a jak už to
na hodech bývá, i bohaté občerstvení – zákusky, chlebíčky, víno.
Závěrem jsme si všichni zazpívali a pomalu
se spokojeně rozešli do svých domovů.

Z hodové zábavy v CSS, foto: Markéta Prokopová

Dny otevřených dveří 2015
Jana Wildová, ředitelka

Dny otevřených dveří proběhly v domech
s pečovatelskou službou Králova i K Čimperku
v úterý 6. října a ve středu 7. října 2015.
Téměř stovka návštěvníků si prohlédla prostory Centra sociálních služeb – knihovnu, jídelnu, tělocvičnu a další místnosti. Podívat se
přišly také děti z mateřských škol Sluníčko
a U Humpolky.
Součástí dnů otevřených dveří byla výstava
výrobků seniorů z tvořivých dílen, které probíhají pravidelně v Centru sociálních služeb pod
vedením Markéty Prokopové. Bylo možné obdivovat háčkované ponožky a čepice, vyšívané

obrazy, košíky pletené z papíru s podzimními
aranžemi, vyšívaná přání, háčkované figurky
a další krásné výrobky z šikovných rukou obyvatel DPS.
Již tradičně byl zájem také o prohlídku bytů,
kterou absolvovalo dvacet osm příchozích.
Obyvatelky DPS byly nejen ochotné každého
návštěvníka doprovodit a ukázat mu, jak byt
vypadá, čím je vybaven a zařízen, ale odpovídaly i na dotazy, jak se jim zde žije, jaké služby
využívají, jakých akcí se účastní. Paní Naděžda
Kšicová, Marie Fabiánová, Kamila Vojtová, Blažena Režná, Ludmila Cvrkalová a Milada Špačková se podílely také na přípravě a průběhu
dnů otevřených dveří a doprovodné podzimní

Výlet na Veselý kopec a Zelenou horu
Igor Tejkal

Centrum sociálních služeb Tišnov uspořádalo dne 15. září výlet na Veselý kopec u Hlinska. Ráno bylo pošmourné, ale po příjezdu na
Veselý kopec vysvitlo slunko a bylo pravé výletnické počasí. Při vstupu do areálu nás čekal průvodce, a protože již bylo po sezoně, byli
jsme jedinými návštěvníky. Měli jsme tak celou
expozici lidového stavitelství pro sebe. Začali
jsme s prohlídkou jednotlivých selských usedlostí, které mají dobové vybavení jak kuchyní
a obytných místností, tak i hospodářských stavení, kde jsme si prohlédli zařízení používaná
k práci na poli. Zajímavé jsou také menší stavby
jako suška ovoce a suška lnu nebo haltýř používaný k chlazení mléka. U jednotlivých stavení
jsou rovněž různé dílny jako soukenická, truhlářská, kolářská, kovářská. U jednoho většího
statku nás upozornil průvodce, že se ve stavení
nachází místnost pro výměnkáře. Protože většina účastníků zájezdu je ve „výměnkářském“
věku, šli jsme si místnost prohlédnout. Po prohlídce jsme odcházeli s trochu ztuhlým úsměvem, protože pokojík byl malý, neměl kamna,
vytápěl se okýnkem z vedlejší místnosti.
Poslední navštívenou stavbou byl mlýn, kde
se nachází lidové technické památky ze 17. století na vodní pohon. Tam naše putování historií
11/2015

náhle skončilo. Na louce pod mlýnem se totiž
připravovalo natáčení televizního kuchařského
seriálu Kluci v akci. Všude bylo zařízení k natáčení, stůl plný kuchařského materiálu. S Kluky jsme se srdečně pozdravili a rázem jsme se
ocitli v současnosti.
S historií nesouvisel ani náš oběd v restauraci U kováře Matěje, kterým jsme putování
po Veselém kopci ukončili. Naše cesta domů
vede přes město Žďár, a tak jsme využili zbylý
čas k prohlídce poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Při naší minulé návštěvě pršelo, tak jsme chtěli vidět, jak vypadá

Z podzimní výstavy, foto: Markéta Prokopová
výstavy. Děkujeme jim za to, neboť bez aktivní
účasti obyvatel domu s pečovatelskou službou
by nebylo možné dny otevřených dveří vůbec
uskutečnit.
krásný výhled na Vysočinu za pěkného počasí. Naše přání se nám splnilo. U kostela jsme
se rozdělili na dvě skupiny. Jedna si prohlížela
okolí a ambit kolem kostela, druhá absolvovala
s průvodkyní prohlídku kostela. Při ní jsme se
dozvěděli něco o staviteli Santinim a tajemné
symbolice, kterou při stavbě používal, o požáru kostela v roce 1784, po kterém mu hrozila
likvidace, i o jeho velmi obtížné opravě. Staletí
trvající i dnes pokračující údržba je příčinou, že
je kostel v tak výborném stavu.
S Kluky v akci, foto: Markéta Prokopová
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Čas pro sebe
Čas pro sebe v listopadu
Pouť do Santiaga de Compostela
6. 11. od 19.00
Cestopisné povídání o dlouhém pěším putování a o lidech na této cestě. O trampotách
i radostech cesty vypráví Alexandra Jakobea.
Příspěvek dobrovolný.
Komentovaná návštěva tišnovské Burzy
minerálů 7. a 8. 11.
Alena a František Jandovi. Bližší informace na webu.

Kruh žen s Hankou Uřídilovou
10. 11. od 17.00
Příspěvek: 200 Kč.

Workshop Mám zdravé sebevědomí
12. 11. od 17.30
Co je to zdravé sebevědomí a jak si ho
vybudovat? Využití metod koučování a EFT
technik. Vede Alena Navrátilová. Příspěvek:
249 Kč.

Dílničky v Klenbách se sklářkou
Marcelou Růžičkovou
16.–18. 11.
Beseda Regresní terapie 18. 11., 17.30
Seznámíme se se způsobem, jakým regresní technika funguje, jak prakticky probíhá a jak ji lze využít při řešení problému.
Vede Petra Tomšíková. Příspěvek dobrovolný.

Interaktivní seminář Zdravá záda
19. 11. od 17.00
Seminář s instruktáží zdravého cvičení
a diagnostiky. Děti s sebou! Příspěvek: 50 Kč,
100 Kč rodinné.

Workshop Hojnost a já 2
24. 11. od 17.30

Dílnička v Klenbách se sklářkou
Alicí Dostálovou
25. 11. od 16.00
Malování vánočních baněk. Přihlašujte se
na casprosebe@centrum.cz.

Povídkárna do 30. 11.

První kolo literární soutěže pro děti od 4
do 16 let je v plném proudu, zapojte se i Vy.
Spolufinancováno z dotačního programu
Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Realizováno za finanční podpory města Tišnova. Spolufinancováno z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Sledujte www.casprosebe.cz, náš facebookový profil nebo napište na casprosebe@centrum.cz.

Co pro nás znamená hojnost a jak ji vpustit do svého života? Využijte metodu EFT. Lektoruje Alena Navrátilová. Příspěvek: 249 Kč.

Klub českých turistů Tišnov
Tišnovská padesátka s dalším rekordním počtem účastníků
František Mach, předseda
V sobotu 10. října 2015 uspořádal KČT Tišnov již 45. ročník dálkového a turistického
pochodu Tišnovská padesátka, který byl zařazen do seriálu pochodů Dvoustovka a mezi
významné akce Jihomoravské oblasti KČT.
Vlastní akci předcházel výběr a příprava pěších tras v délce 8, 14, 20, 27, 37 a 50 km, které vedly téměř tradičně do přírodního parku
Svratecká hornatina, k Lomnici a na nedaleký
nejvyšší vrchol v okolí – Sýkoř (701 m n. m.).
Novinkou pochodu byla nejkratší trasa v délce
8 km, která byla zařazena do jednoho z projektů Klubu českých turistů pro turistickou veřejnost – Toulavý kočárek. Vedla údolím potoka
Besének a dále kolem Květnice. Ve spolupráci
s mateřským centrem Studánka bylo na trase připraveno pět stanovišť s úkoly pro děti
i rodiče. V cíli pak nejmenší účastníci obdrželi
sladkou odměnu věnovanou sponzory Hamánek, OZP a BESIP.
Od časných ranních hodin počasí přálo
a v sokolovně bylo živo ještě před šestou hodinou, kdy se na nejdelší padesátikilometrovou
pěší trasu vydali první dálkoví turisté. Nakonec jich pořadatelé prezentovali celkem šestatřicet. Trochu podmračené podzimní počasí
s občasným sluníčkem vylákalo úctyhodných
167 účastníků na nejkratší osmikilometrovou
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trasu. Okruh v délce 14 km prošlo 141 turistů a obě trasy se tak staly nejvíce oblíbenými. Kontrolou v Borači na dvacetikilometrové
trase pak prošlo 71 turistů a na trase 27 km
dalších 23, kteří však ještě museli projít i kontrolou s občerstvením v Jamném. Lesy kolem
vrcholu Sýkoř s kontrolním stanovištěm u známé hájovny s idealizovanou plastikou Járy Cimrmana prošlo 27 účastníků trasy v délce
37 km. Tradiční padesátikilometrovou trasu

kolem řeky Svratky na Borač, Křížovice, Černovice a Rašov prošlo 36 vytrvalců, z nichž
nejrychlejší byli v cíli něco málo po sedmi hodinách „chůze“. Tři připravené trasy v délce 26,
34 a 50 km projelo celkem 62 cyklistů.
Všech 527 účastníků si pochvalovalo jak samotné trasy, tak i mapky s vyznačením tras,
které byly poprvé tištěny v barvách. Kontrolní
Foto: František Mach
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stanoviště byla zabezpečena tradičně čerstvým chlebem se sádlem a cibulí, vhod přišel
i teplý čaj, zejména po náhlém ochlazení v odpoledních hodinách. V cíli pak každý obdržel
pamětní list s novým logem pochodu, jehož
autorem je výtvarník Jiří Ondra. Účastníci také
mohli zhlédnout výstavku nejlepších fotografií
z fotosoutěže členů a přátel klubu.
U příležitosti 45. ročníku vydal KČT hned
dva sběratelsky ceněné předměty. Jeden jako
výroční turistickou nálepku č. 27 a jeden ve
speciální edici v podobě dřevěné turistické
známky. Oba suvenýry byly k zakoupení v cíli.

Mnohé pro návratu do tišnovské sokolovny také zajímala účast, za kterou vám všem
chceme poděkovat. Zde jsou statistická čísla:
celkem bylo na akci 231 dětí do 15 let, Tišnováků se zúčastnilo 209, z Brna přijelo 88 turistů a z ostatních míst 230. Celkem všichni
ušli, ujeli na kole nebo v kočárku 10 794 km!
Nejvzdálenějším účastníkem byl zřejmě pan
Fišera z Litoměřic (T50 km) a mezi nejstarší
účastníky jistě patřil pan Oplt (r. 1934) z Tišnova na trase 20 km. Ačkoliv se pochod již
řadu let nekoná jako závod, nejrychlejším pokořitelem padesátikilometrové pěší trasy byl

Český zahrádkářský svaz Tišnov

dlouholetý příznivec pochodů z nedvědického
KČT pan Petr Vejrosta s časem 7:12 hodin a ve
stejném čase také Michal Kříž z Tišnova.

Lisování ovoce končí v půlce listopadu
Petr Beneš, vedoucí lisovny
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Tišnově oznamuje občanům, že lisovna ovoce na Wágnerově ulici je

Klub filatelistů Tišnov

v provozu každou sobotu od 7.30 do 11.00
hod. (dle potřeby i déle) a každou středu
od 16.00 do 19.00 hod. Provoz lisovny bude
ukončen 14. listopadu 2015.
Telefon na Petra Beneše je 723 336 319.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Tišnově provozuje lisovnu v roce 2015 za finanční podpory města
Tišnov.

Tišnovsko ve filatelii
František Vala
Klub filatelistů v Tišnově byl založen v roce
1950 a stále je dotován z prostředků Městského úřadu Tišnov, zvláště v poskytování klubové místnosti v Městském kulturním středisku.
Mimo jiné exponáty zpracovali členové klubu
sbírku na téma „Známky a razítka tišnovského
regionu“ a s tímto námětem chci čtenáře stručně seznámit.

Nejčastěji je zobrazován hrad Pernštejn. Na
toto téma pošta vydala jedenáct druhů známek, první již v roce 1926. Nejznámější z nich
je zelená třicetihaléřová známka vydaná v roce
1960 a její platnost skončila roku 1993. Byla
vydána na dnešní poměry v neuvěřitelném nákladu 585 milionů kusů a překonala všechny
rekordy v počtu vydaných známek.

Druhým nejčastějším známkovým objektem z tišnovského regionu je klášter v Předklášteří. V roce 2003 vyšla známka s detailem
Porta coeli i jako známkový sešitek a též jako
obálka FDC (prvního dne vydání) s návrhem
kresby od Emanuela Raného ze Štěpánovic.
Součástí vydání je též pamětní list s příležitostným razítkem a podpisy autorů.

V roce 2004 byla vydána známka na téma
„Technické památky“ – historický dřevěný
most přes řeku Svratku v Černvíře včetně vydání obálky FDC a soukromé dopisnice.
11/2015

Příležitostná razítka pošty Tišnov byla použita při odhalení pomníku ve Skaličce v roce
1945, při oslavě 90. výročí narození Josefa
Jambora, k výročí 700 let města Tišnova v roce
1959, k výstavě mladých filatelistů v roce 1989
a k 100. výročí zprovoznění železniční tratě
Tišnov – Žďár nad Sázavou. Tyto akce jsou již
minulostí.
Mezi plánovaná vydání České pošty, která souvisí s tišnovským regionem, patří nová
známka na téma „Umění na známkách“ od
malíře Bohumíra Matala (viz obrázek). Známka v hodnotě 30 Kč bude vydána 11. listopadu 2015 ve čtyřech blocích a na obálce FDC
(první den vydání). Téma kresby FDC a příležitostného razítka je převzaté z děl autora.

Bohumír Matal se narodil v roce 1922, žil
a pracoval v Brně. Vystudoval Školu uměleckých řemesel a po ukončení studií v roce 1941
byl zatčen gestapem a odvezen do lágru Lohbruck u Breslau, kde pracoval jako dělník
až do konce války. Vrátil se ve velmi špatném
zdravotním stavu. Po politických změnách
v roce 1948 se uzavřel a omezeně vystavoval
jen s kamarády.
V roce 1968 koupil Kadlecův mlýn v Prudké u Doubravníka a následně jej přebudoval na
ateliér. Byl velmi společenský člověk a ve mlýně často přijímal návštěvy známých umělců
i z Prahy, například Miroslava Horníčka, Jiřího
Suchého a jiné.

Umění na známkách, Bohumír Matal
Jeho umělecké dílo je velmi rozsáhlé a nejčastějšími náměty jsou vzducholodě, cyklisté,
člověk a město, civilizace a industrializace, přístavy a další.

Vydávaná umělecká díla na téma „Umění
na známkách“ s předlohami známých umělců pokračují vždy na podzim již od roku 1994
a pocty zařadit se mezi uměleckou elitu se Bohumíru Matalovi dostalo sedmadvacet roků po
jeho smrti.
Zemřel v roce 1988 ve věku 66 let v Prudké
u Doubravníka. Jeho rodina přestavěný mlýn
neopustila a žije v něm nadále.
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Lesní rodinný klub na Tišnovsku
Přidejte se k pravidelným setkáváním rodičů s dětmi
Viktorie Šťastná
Skupina rodičů s dětmi (od narození do X
let) se schází každý čtvrtek od 10 do 14 hodin.
Místo bývá upřesněno dle aktuálního počasí.
Některá setkání jsou volnější, jiná mají programovou náplň pro děti i rodiče (např. muzicírování, tvoření – sv. Martin, Vánoce,
kváskové pečení, výroba sýrů). Všechny aktivity jsou dobrovolné. Setkání jsou zahajována
a ukončována společným kruhem. Máme možnost dohromady poobědvat.

Proč tato setkání?
• Děti si v malém kolektivu a v přítomnosti
rodiče zvykají na své vrstevníky i dospělé.
Mohou si hrát společně i každý po svém.
• Přírodní prostředí je dost pestré a prostorné, aby nabízelo řadu možností a místa pro
různá přání a aktivity dětí i jejich rodičů.
• Děti se pobytem venku otužují, fyzicky, psychomotoricky a esteticky se rozvíjejí.
• Tato setkání jsou přínosná i pro rodiče:
scházení se a sdílení s jinými rodiči, navazování vztahů i tvůrčí aktivity.

• Jsou předstupněm lesního klubu. Na jaře si
budou moci děti zvykat na jeho prostředí.

Máte-li dotazy nebo zájem se připojit, ozvěte se, prosím, na tel 731 617 168 či e-mail viktorie.stastna@gmail.com.
Cena za pololetí je 1 000 Kč, za jedno setkání 100 Kč. Sourozenci platí polovinu. Individuální dohoda možná. Kapacita je omezená.

Spolek zdravotně postižených Brněnska

Spolek zdravotně postižených Brněnska (SZPB) pořádá pro seniory
nabídku vánočního rekondičního pobytu

13. 11. – 16. 11. 2015
Penzion Vrchovina, Nové Město na Moravě
cena pobytu 2 400 Kč

20. 11. – 23. 11. 2015

Hotel Pavla, Vlachovice u Sykovce, Nové Město
na Moravě
cena pobytu 2 500 Kč
INZERCE

Vedoucí těchto pobytů je Emilie Krčmová,
tel. 534 009 920, mob. 607 242 138.
Veškerá doprava je zajištěna autobusy, tam
i zpět, plná penze, ubytování je ve čtyř-, tří, dvou- a jednolůžkových pokojích. Možnost
masáží. Na Vrchovině si zahrajeme bowling.
Navštíví nás i Mikuláš s čertem.
Zájemci o tento pobyt nechť se urychleně nahlásí na tel. čísle 607 242 138 nebo
534 009 920.

Foto: V. Krčma

Svaz tělesně postižených Tišnov

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH TIŠNOV
zve své členy na zájezd s vánočním posezením do

ZAHRADNICTVÍ ŠEBROV
A RESTAURACE LIPŮVKA
ve středu 25. listopadu
Odjezd ve 12.00 hod. od Podhorácké restaurace
se zastávkami U Šťávů, pošty, Penny
a aut. zastávky pod Klucaninou.
Pro členy STP autobus zdarma,
v případě nenaplnění autobusu nečlenové
zaplatí 130 Kč.

Závazné přihlášky a dotazy na tel. 722 264 021.
Srdečně zve výbor STP.
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Svaz tělesně postižených Tišnov
Zájezd Boskovice – Procházka židovskou čtvrtí, restaurace Makkabi
Ludmila Cvrkalová
Podzimní den, sychravo, ranní mlha a déšť,
tak se nám představil 14. říjen. Přesto se nás
sešlo devětatřicet a vyjeli jsme na zájezd do
Boskovic. Na programu byla prohlídka židovského města. Zasvěcený výklad paní průvodkyně nás nadchl natolik, že nám mírné
mrholení nevadilo. Někteří z nás, kdo jsme v
Boskovicích již byli a židovskou částí jsme jen
procházeli, jsme se až nyní dověděli o osudech
oněch lidí i domů. Zaujala nás krásná synagoga, jedna z mála tak opravených. Tam naše

prohlídka končila, ale ještě jsme navštívili restauraci Makkabi, kde jsme ochutnali speciality židovské kuchyně i tradiční jídla. Po dobrém
jídle nám prospěla cesta kolem zámku a skleníku k plaveckému bazénu, kde parkoval náš
autobus. A jako vždy nás řidič pan Jílek odvezl
bezpečně zpět do Tišnova.
Poslední zájezd v tomto roce se uskuteční
ve středu 25. listopadu do zahradnictví v Šebrově, čeká nás i posezení v restauraci na
Lipůvce. Členové STP budou mít dopravu autobusem zdarma, jako vánoční dárek.

Foto: Květa Menšíková

Odyssea Tišnov

Podzimní lukostřelecká 3D soutěž
Václav Monty Kappel a Eva Dohnálková
Pokud jste v sobotu 4. října zahlédli v křoví na
Klucanině medvěda, nebylo to mámení. V areálu
letního kina a přilehlých roklích na západní straně Klucaniny totiž spolek Odyssea Tišnov pořádal soutěž pro střelce z okolních oddílů. Střílelo
se na osmadvacet 3D terčů (maket zvířat) pořízených z dotace JMK a mimořádné dotace města
Tišnova a soutěže se zúčastnilo na třicet střelců
ve věku 6 až 60 let. Pěkné podzimní počasí přilákalo i zhruba dvacet diváků. Trasa byla poměrně
náročná, využívala členitosti terénu Klucaniny
a její zdolání zabralo téměř tři hodiny. Jedna skupina ji však dokonce zvládla i s kojencem v kočárku – lukostřelba je opravdu sportem pro
celou rodinu. Na každý terč se střílelo z předem
označeného místa a střelec, kterému se první výstřel nevydařil, měl ještě dvě šance. V tomto se
náš závod lišil od těch pohárových, kde má střelec na jeden terč možnost vystřelit pouze jeden

šíp. V soutěži byla nejvíce zastoupena kategorie
mužů střílejících z tradičního reflexního luku,
v ní jednoznačně zvítězil Tomáš Borek z tišnovského oddílu, v dětské kategorii získal nejvíce
bodů Šimon Havlíček z Brna.

V květnu na podzimní soutěž naváže závod
spadající již do série pohárových závodů české
3D lukostřelby, na kterém můžeme očekávat
až sto střelců z celé republiky.
Foto: Tomáš Parma

esperanto apod.) nebo alespoň Morseovu abecedu s mezinárodními zkratkami, kódy a celý
svět je na dosah ruky.
K tomu se radioamatéři v éteru ke své identifikaci prokazují přidělenými volacími znaky.
Tak například volací značka OK2KEA
znamená, že jde o kolektivní stanici v ČR
z Tišnova.
Běžná spojení se uskutečňují předáním informací o reportu – tj. čitelnosti, síle a kvalitě
signálu. Dále o jménu operátora, o stanovišti
vysílací stanice, zprávě o počasí, použité anténě, výkonu použitého zařízení apod. Pokud
se jedná o soutěžní, tj. závodní spojení, mohou být informace omezeny jen na report,
stanoviště a pořadové číslo spojení v uvedeném závodu. Soutěže se většinou vyhodnocují

jak z národního, tak mezinárodního hlediska.
Hraje se nejen o počet navázaných spojení, ale
především o součet překlenutých vzdáleností
za jednotlivá spojení. Tak se může stát, že jedno dálkové spojení se stanicí na vzdálenost
1 000 km je co do bodového výsledku shodné
s deseti spojeními se vzdáleností 100 km.
Při této příležitosti je vhodné jen připomenout, že tišnovská kolektivní stanice OK2KEA
se v posledních letech velice dobře umísťuje
v mezinárodním hodnocení závodů na velmi
krátkých vlnách.
Tento náš článek by mohl sloužit i jako takový „náborový“ příspěvek pro nové zájemce
o činnost v radioklubu OK2KEA. Informace na
adrese josef-stryk@seznam.cz nebo v redakci TN.

Radioklub Tišnov

Radioamatéři
Josef Stryk
Matka měla dva dospělé syny. O prvním
z nich prohlašovala, že je to docela normální
kluk. O tom druhém říkala, že je radioamatér.
Jako by snad radioamatéři nebyli také docela normální lidé. Od jiných sousedů se, pravda, mohou radioamatéři v mnohém odlišovat.
Mají výjimečný koníček, zajímavé hobby, které jim umožňuje za určitých okolností, mimo
jiné, navazovat kontakty s podobnými nadšenci nejen v rámci ČR, ale po celém světě. Stačí
mít příslušné oprávnění, tedy koncesi, vhodnou výkonnou radiostanici, účinnou anténu,
ovládat nějaký cizí jazyk (nejlépe angličtinu,
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Akce Městské knihovny Tišnov
Oddělení pro dospělé čtenáře
Univerzita volného času
Světová náboženství očima Bible
11. 11. a 25. 11. 2015 v 16.45
– přednášky zimního semestru UVČ

Evropský cestovatelský manuál
2. 11., 16. 11. a 30. 11. 2015 v 17.00
– přednášky zimního semestru UVČ

Stromy a keře

4. 11. a 18. 11. 2015 v 16.30
– přednášky zimního semestru UVČ

Virtuální univerzita 3. věku
Dějiny oděvní kultury III.
10. 11. a 24. 11. 2015 v 9.30
– přednášky zimního semestru UVČ

Trénování paměti
Ach, ta moje hlava!!!

3. 11. 2015 v 9.00 (pokročilí) a 10.30 (začátečníci)
V dalších lekcích trénování paměti potrápíme naši krátkodobou
i dlouhodobou paměť, zaměříme se na smyslové vnímání a pravou
mozkovou hemisféru.

Oddělení pro dětské čtenáře
Knihy mého srdce

Městská knihovna Tišnov a ZŠ Smíškova představí v měsíci listopadu již 11. ročník projektu na podporu dětského čtenářství Knihy
mého srdce věnovaný tentokrát spisovatelce Renátě Fučíkové.
Originální a ojedinělý projekt probíhá od roku 2004 ve spolupráci mezi Městskou knihovnou Tišnov a ZŠ Smíškova. Realizuje se vždy
v měsíci listopadu s cílem představit dětem významné autory dětské
literatury. V předchozích letech nás svým dílem inspirovali Astrid
Lindgrenová, Josef Lada, Václav Čtvrtek, Ondřej Sekora, František Nepil, Helena Zmatlíková, Martina Drijverová, Alena Ježková a Jiří Trnka.
Součástí projektu jsou besedy o životě a díle spisovatele, výtvarné
a dramatické lekce, soutěžní testy, společná čtení a tematické žákovské výstavy. V dětském oddělení tradičně probíhají akce, do kterých
se aktivně zapojují žáci 1. až 5. tříd. Hravě vzdělávací program za desetileté období zpopularizoval žákům celou řadu knih a přinesl dobrý výsledek – děti vnímají kladně prostředí knihovny a často si ji
spojují s nevšedním zážitkem.

Astrid z Wimmerby – beseda pro žáky 3. tříd
19. 11. v 9.00 a 11.00

Povídání o švédské spisovatelce Astrid Lindgrenové čtenáře seznámí
s příběhy, které jsou pro děti srozumitelné a dodnes inspirativní.

Pohádkáři dětem
– beseda pro žáky 1. až 3. tříd

12. 11. v 9.00, 13. 11. v 9.00, 19. 11. v 8.00.
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10.00, 26. 11. v 8.00, 9.15 a 10.30
Do kouzelného světa českých pohádek vejdeme s autory Václavem
Čtvrtkem, Ondřejem Sekorou, Helenou Zmatlíkovou. Pomocí soutěžní pohádkové mapy se žáci v průběhu besedy hravou formou seznámí se životem a dílem autorů. Nejmladší čtenáři se mohou těšit na
vystoupení žáků literárně-dramatického oboru ze ZUŠ v Tišnově pod
vedením Berit Hönigové.

Zamyšlení nad knihou
– beseda pro žáky 4. až 5. tříd
2. 11., 4. 11., 5. 11., 6. 11. v 8.30

Cílem besedy je seznámení s knihami současných autorů. Zaměříme se na dílo Aleny Ježkové a Martiny Drijverové, jejichž knihy patří
mezi nejčtenější a dlouhodobě vyhledávané. Řada spisovatelů získala
za svoji tvorbu nejednu literární cenu a stojí nejvýše na žebříčku čtenářské popularity.

Projdeme se pohádkou
– výtvarná dílna pro žáky 3. až 4. tříd
a školní družinu

2. 11., 4. 11., 5. 11., 6. 11. v 10.00 a 3. 11., 10. 11. ve 13.30
Společné malování dětí bude opět probíhat podle návrhů Libora
Baláka. Výsledkem této aktivity bude pohádková mapa, která se stane předlohou pro soutěžní hry.

Velké společné čtení
24. 11. ve 13.30

„… když čteme knihu, žijeme s jejími postavami v dobrém i zlém,
poznáváme nové světy, nové myšlenky. Četbou každé kvalitní knihy se
v nás něco mění – rosteme v lepší lidi. Děti potřebují číst, aby mohly vyrůst.“ Alena Ježková
Závěr projektu neodmyslitelně patří setkání s učiteli, dětmi a rodiči. Společně si popovídáme o nových čtenářských zážitcích a zaposloucháme se do úryvků z knih.

Beseda

Okolo Sicílie na kole
12. 11. 2015 v 17.00
Městská knihovna Tišnov zve všechny příznivce nejen cestování na
přednášku pana Oldřicha Sobotky o jeho putování po Sicílii.
Sicílie – ostrov, kde se po staletí střetávaly mocenské zájmy a setkávaly kultury, aby daly vzniknout nádherným uměleckým pokladům. Kulturní dědictví starých civilizací se na Sicílii dochovalo
v podivuhodně vysoké koncentraci a nevídané stylové čistotě. Uchvacující řecké chrámy a divadla si prohlédneme v Segestě, v Selinunte
i v Agrigentu. Navštívíme nejvýznamnější římskou památku na Sicílii – Villu Romana s fantastickými mozaikami. Přes barokní Caltagirone přijedeme do fascinujících Syrakus, kombinujících středověké
pamětihodnosti s množstvím řeckých a římských památek. Projedeme Catanií a ocitneme se v nejkrásnějším sicilském letovisku Taormině s proslulým řeckým divadlem. Vystoupáme na nejvyšší činnou
sopku Evropy – na Etnu, jejíž sloup kouře je vidět na této straně ostrova odevšad. Uděláme si výlet lodí na ostrov Volcano, který dal jméno
všem sopkám. Po členitém pobřeží s písečnými plážemi dojedeme do
malebného Cefalu, jehož katedrála je skvostem arabsko-normanské
architektury, stejně jako monumentální katedrála v Monreale. Cestu
do Palerma si trochu prodloužíme vnitrozemím, abychom navštívili
Corleone, známé mafiánské centrum (Kmotr). A na závěr se budeme
toulat rušným Palermem, přeplněným historickými památkami.
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Knihy mého srdce nejen s Renátou Fučíkovou
Marie Šikolová, knihovnice dětského
oddělení
Blíží se 12. ročník projektu na podporu
čtenářství, který probíhá každoročně v měsíci listopadu ve spolupráci Městské knihovny Tišnov a Základní školy Smíškova. Stojí za
připomenutí, že součástí projektu jsou besedy
o životě a díle spisovatele, výtvarné a dramatické lekce, soutěžní testy, společná čtení a žákovské výstavy. Předchozí zkušenosti říkají, že
hravě vzdělávací program za dvanáctileté období zpopularizoval žákům celou řadu knih
a přinesl dobrý výsledek. Děti vnímají kladně
prostředí knihovny a často si ji spojují s nevšedním zážitkem, vždyť také do připraveného programu se během měsíce zapojí na šest
set dětí.
Hlavním představitelem letošního ročníku
je spisovatelka a ilustrátorka Renáta Fučíková. Během dvaceti let doplnila obrázky více jak
třicet titulů, které vyšly nejen v České republice, ale i ve Francii, Německu, Itálii, Polsku,

Koreji, Tchaj-wanu. Za tyto knihy Renáta Fučíková obdržela mnoho národních i zahraničních ocenění, je nominovaná na cenu Astrid
Lindgren Memorial Award a také zapsána na
Čestnou listinu IBBY. Velkým očekáváním dětí
bude samotné setkání s autorkou. Mohou se
těšit na povídání o knihách, které předkládají vážná, ale přesto srozumitelná vyprávění.
Mimo jiné se dozví, jak je pro vnímání dětí důležité, aby příběhy byly spojené s výraznými
a krásnými ilustracemi.
Celý měsíc budou v dětském oddělení
knihovny probíhat i další besedy. Zaměříme
se na autory současné literární tvorby, zejména na dílo Aleny Ježkové a Martiny Drijverové. Nejmladším čtenářům připomeneme
pohádkáře Václava Čtvrtka, Helenu Zmatlíkovou, Ondřeje Sekoru a stěžejní autorku našeho projektu Astrid Lindgrenovou. Do světa
českých pohádek vejdeme prostřednictvím
soutěžní pohádkové mapy, kterou pro dětské
hrátky nakreslil tišnovský výtvarník a ilustrátor Libor Balák. Černobílou předlohu starší

žáci nejprve vymalují, teprve pak s její pomocí mohou mladší čtenáři soutěžit a přitom se
nenápadnou formou seznamovat se životem
a dílem vybraných pohádkářů. V rámci besed
proběhne vystoupení žáků literárně-dramatického oboru ze ZUŠ v Tišnově pod vedení
Berit Hönigové určené všem prvňákům.
Výčet akcí není zdaleka u konce. O tom,
jaký bude dvanáctý ročník, rozhodne aktivita každého z nás a je potěšující, že Knihy
mého srdce stále pokračují. Díky předchozím ročníkům si vybavíme nejen atmosféru,
ale také knihovnu, která je jako včelí úl plná
dětí a kde každý plní svůj úkol. V duchu vidíme veselé a milé děti, jak spěchají v předvánoční době mezi knížky, aby naslouchaly
vyprávění, zdobily knihovnu, četly, hrály divadlo nebo soutěžily. Podaří-li se nám i letos
společně s pedagogy opět vzbudit zájem dětí
o knihu, pak rádi potvrdíme větu, která zazněla na loňském závěrečném čtení: „Pro tišnovské děti neplatí, že nečtou.“

Na co zajímavého byste čtenáře Tišnovských novin pozvala do muzea na podzim?
Největší pecka bude výstava Společenský
život hmyzu, která se bude konat od listopadu
až do února. Na výstavě bude malý úl se čmeláky, v teráriu strašilky nebo mravenci. Chystáme
k výstavě doprovodné akce, například ochutnávku hmyzích jídel, různé přednášky a tvořivé dílny. Výstava je pro rodiče i děti, pro které
připravujeme třeba hmyzí převleky nebo komentované prohlídky. Výstavu máme zapůjčenou z Muzea Vysočiny v Jihlavě a je domluvená
už dva roky, protože je o ni velký zájem. Každé muzeum si k ní přidává něco vlastního, my ji
doplníme doprovodnými akcemi.

Kultura musí být zastoupená, ale spoustě lidí
třeba literární akce nebo akce s historickou tematikou nic neříkají. Příroda kolem nás zajímá
hodně lidí.

Největší pecka na podzim? Čmeláci a mravenci,
říká vedoucí tišnovského muzea Eva Dohnálková
Eva Nováčková

Od roku 2011 má Tišnov svoje muzeum
s kavárnou. O tom, které akce lidi nejvíc
baví, co se bude dít příští rok nebo jak vzniká výstava, povykládala vedoucí muzea Eva
Dohnálková.
Na podzim muzeum hodně spolupracuje s tišnovskými skauty, jak jste se dali
dohromady?
Já jsem k výstavě o skautech přišla jako
k hotové věci, protože výstava k výročí osmdesáti let od založení skautingu v Tišnově už byla
dohodnutá předtím, než jsem nastoupila. To, že
se skauti na výstavě podílí, mi přijde logické.
Se skauty a třeba i se spolkem Continuum Vitae vymýšlíme i doprovodné akce. Nestačí udělat výstavu a čekat, že lidi přijdou a prohlédnou
si ji. Důležité je lidi do muzea dostat, upozornit
na téma.
Pracujete v muzeu od léta. Která akce byla
nejnavštěvovanější nebo nejpopulárnější
u veřejnosti?
Každá akce je úplně jiná. Byla jsem ráda, že
na besedu s překladatelem přišlo deset lidí, na
vernisáž výstavy o skautingu dorazilo skoro
osmdesát. Každá akce má jiný okruh zájemců,
a proto se dá těžko říct, která akce je nejpopulárnější. Hodně lidí vyrazilo na cyklovýpravu
ke smírčím kamenům a úspěšný byl i Setonův
dětský den v letním kině.
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Co si má člověk představit pod pojmem Společenský život hmyzu?
Lidské společenství má nějakou hierarchii,
ale někdy si neuvědomujeme, že podobné hierarchie mají i hmyzí státy. Víme, jak mezi sebou
spolupracují včely, protože je využíváme, ale
třeba termiti nebo mravenci spolu fungují úplně jinak, včely a čmeláci se od sebe svým chováním také hodně liší.

Muzeum se hmyzí výstavou odklání od klasických kulturních výstav, se kterými ho
mají lidé asi nejčastěji spojené. Myslíte, že
si výstava najde své diváky?
I ve stálé výstavě najdete část o přírodě Tišnovska. Myslím si, že to k muzeu patří. Kdo jiný
by měl v Tišnově podobnou výstavu pořádat?

Připravuje muzeum i nějaké vánoční akce
nebo výstavy, kam by lidé mohli přijít nasát
vánoční atmosféru?
To se teď formuje. Plánujeme nějakou dílničku a další akce v průběhu adventu. Vánoční
výstavu pořádat nebudeme, určitě ale připravíme rukodělnou vánoční akci nebo tematickou
přednášku.

Přemýšlíte už, jak bude vypadat muzeum
v roce 2016?
Výstavní plán na rok 2016 již máme samozřejmě hotový. To ale neznamená, že bychom
se od něj nemohli odklonit. Mohu nyní prozradit i konkrétní akce. Plánujeme větší výstavu
o železnicích na Tišnovsku, o staré Tišnovce
a o trati na Havlíčkův Brod. Byli bychom rádi,
kdyby se nám podařilo zapůjčit i nějaké železniční modely, které by se mohly líbit dětem.
Máme v plánu výstavu prací žáků tišnovských
škol k výročí Karla IV. ve spolupráci s Podhoráckým muzeem. Budeme mít zapůjčenou
jednu výstavu o reklamě a výstavu týkající se
Nansenovy nadace a československých dětí,
které se za války dostaly do Norska.
Vy se právě Norskem zabýváte i ve svém volném čase a také překládáte z norštiny. Proč
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by právě výstava o nadaci a dětech v Norsku
měla být pro lidi z Tišnova zajímavá?
Výstava je věnovaná československým dětem a dalším lidem, mimo jiné i psychiatru Leu
Eitingerovi z Lomnice, kteří se za pomoci norské organizace v průběhu války dostali do Norska, kde žili jako uprchlíci. Proto si myslím, že
jde vlastně o aktuální téma. Norové se k nim
zachovali velice pěkně, přijali je, děti tam žily
v pěstounských rodinách. Část z nich se dostala
do Švédska a zachránila se. Ve výstavě je plno
dojemných momentů a řekla bych, že to není
vůbec jednoduché téma. Je to zajímavá část
naší historie, o které se toho moc neví.

Máte nějaký sen, co byste chtěla v muzeu
uspořádat?
To je spíš taková dlouhodobější záležitost.
Chtěla bych, aby muzeum žilo pravidelnými
akcemi. Abychom měli pravidelný cyklus přednášek nebo třeba akce pro seniory. To, co děláme teď, je trochu guerilla. Chtěla bych, aby akce
získaly systém, aby lidé věděli, že každý první
čtvrtek v měsíci jsou v muzeu třeba kulturní
a literární akce, ve středu dopoledne se zase
děje něco pro rodiče s dětmi. Chci muzeum nějak vyprofilovat.
Jak vlastně vzniká výstava? Oslovíte nějakého odborníka, nebo všechny výstavy tvoříte
sama?
Cesty k výstavě jsou různé. Někdy nám v e-mailu přistane zajímavá nabídka, jindy přijde

někdo třeba z tišnovského spolku a má tip na
výstavu, kterou by chtěl u nás uspořádat. Domlouváme se na spolupráci, kdo dodá materiály, kdo uspořádá doprovodné akce. Já
samozřejmě nemůžu být odborník na všechno. Třetí způsob je, že si sami řekneme, že by
bylo fajn udělat výstavu k nějakému tématu,
a začneme se pídit po informacích, psát texty.
Ale to je nejzdlouhavější cesta, kterou vznikla
v minulosti třeba výstava o Karasově divadle
nebo o Bohuslavu Fuchsovi na Tišnovsku. To
vyžaduje nejvíc úsilí a je na to přitom nejméně
času. Vedoucí muzea totiž nechystá jenom výstavy, ale řeší i spoustu jiných věcí, třeba správu domu, finance a u toho se ještě stále musí
orientovat v kultuře… Když výstavu chystáme,
tak nás to nesmírně obohacuje. Třeba teď díky
výstavě o skautingu jsem se dozvěděla hodně
zajímavé věci, které jsem vůbec netušila.
Takže za vámi může přijít kdokoliv s nápadem na výstavu?
Ano. Chci, aby se muzeum co nejvíce otevřelo lidem. Mám samozřejmě omezený záběr,
o spoustě věcí nevím, můžou mi uniknout. Proto jsem ráda, když přijde třeba amatérský fotograf, který by rád vystavoval v kavárně. Naše
finanční prostředky jsou omezené, ale rádi se
podílíme na výstavě nebo přednášce, lidé za
námi určitě můžou přijít se svými nápady. Tak
například vznikl kurz akvarelu nebo výstava
Tišnovského patchworkového klubu.
V budoucnu bych také chtěla více

spolupracovat se školami. Máme připravenou
interaktivní stezku pro školáky a různé doprovodné aktivity. Je důležité, aby se za námi lidé
ani školy nebáli přijít. Třeba pro školy můžeme
připravit různé programy na míru.

Je stálá výstava pořád stejná, nebo se nějak
proměňuje?
Už za bývalého vedoucího muzea Tomáše
Rybníčka došlo k úpravám stálé výstavy. Zmizely rozsáhlejší texty, které teď lidé najdou
pouze v tištěném katalogu. V expozici jsou jen
klíčové body, události a exponáty. Vizuálně
je výstava rozhodně velmi zajímavá, i když je
malá. Řekla bych, že to rozhodně není ta stejná
výstava, kterou lidé viděli, když se muzeum otvíralo. Plánujeme i další změny, rádi bychom ve
spolupráci s autory v budoucnu upravili i přírodovědnou expozici. Ale nic nejde hned.

Připravujete
něco
zajímavého
také
v kavárně?
23. října se konal ochutnávkový večer s povídáním o víně a něco podobného se bude určitě opakovat. Chystáme i večery zaměřené na
kávu a pivní speciály. Kavárna má velký potenciál, je to krásný prostor, je nekuřácká, teď
máme nového dodavatele zákusků, takže určitě
bych ráda čtenáře pozvala, aby přišli. A pokud
to dobře půjde, chtěli bychom od nového roku
prodloužit otevírací dobu, aby k nám třeba lidi
začali chodit i večer na vínko…

Filmař a malíř Karel Vachek s rodinou vystavuje v rodném Tišnově
Eva Nováčková
Vyřezávané dřevěné dýmky, akvarely, fotografie i promítaný film a raná počítačová instalace. To všechno je k vidění od 19. září do
1. listopadu v Galerii Jamborův dům. Autor
není tentokrát jeden, ale je to celá umělecká
rodina Vachkových.
Karel Vachek starší dorazil na vernisáž
v Jamborově s půlhodinovým předstihem.
Zdravil se s přáteli a známými, čekal na příchod zbytku rodiny. Vachek v Tišnově není
neznámý, v roce 1940 se tu narodil a spolu se
svými dvěma sourozenci vyrůstal na rohu náměstí Míru a Komenského v hotelu Květnice,
který provozovali jeho rodiče.
V současné době se věnuje filmování, malířství i spisovatelství. Působí také jako vedoucí katedry dokumentární tvorby FAMU.
Celý život ale neprožil v rodné zemi, v polovině 70. let emigroval přes Francii do Ameriky. Nyní připravuje nový film, stále učí
a každý rok vyřezává jednu dřevěnou dýmku. „Vánoce jsou pro mě doba, kdy mám najednou čtyři týdny ze školy volno a nemám
co dělat. Nachystáte dárky, stromeček, uvaříte a co máte dělat? A tak každé Vánoce dělám
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fajfku, nemám soustruh, proto dřevo perforuju a provrtávám vrtačkou,“ okomentoval řezbářství Vachek.
Výstava se ovšem netýká jenom Karla Vachka staršího. Zastoupena je na ní také jeho
nedávno zesnulá manželka Dagmar, sourozenci Ludmila a Petr, syn Karel a jeho manželka Denise a vnučka Karla Vachka staršího
Sophie Leonor, která se narodila v roce 2007
a má na výstavě svůj dětský obrázek. Svoje
sourozence považuje Karel Vachek za velmi
precizní a jejich tvorby si váží, jak poznamenal: „Bratr v životě prodal jediný obraz. Jenže
pak jsme dali ty peníze dohromady a odnesli jsme je kupci zpátky a obraz jsme si vzali.
Nebo se k nám přišli podívat na obrazy dva
čelní teoretici umění, ale shodli se, že to není
žádná produkce, když se jeden obraz vyrábí
třeba tři roky. Se sestrou je to podobné, ona
taky dělá akvarel několik let. Všechno prostě
musí být v pořádku, nic jiného není důležité.“
Výstavu doplnilo ve čtvrtek 24. září promítání Vachkova filmu Tmář a jeho rod aneb Slzavé údolí pyramid, které se konalo za účasti
autora. „Karlovu osobnost bych shledala jako
komplexní až renesanční postavu. Jeho práce
jsou navzájem propojené, kdyby nebyl Karel

Vachek režisérem, nemohl by být ani básníkem nebo scenáristou či pedagogem,“ shrnula Vachkovu tvorbu vedoucí galerie Marta
Fišerová.

Jako první uvidíte při vstupu do galerie obraz
Via lucis o rozměrech 2 x 2 metry.
Karel Vachek s manželkou Dagmar na něm
pracovali v letech 1966–1979 a vedoucí
galerie Marta Fišerová přiznala, že je to její
nejoblíbenější dílo na výstavě.
Zdroj: www.karelvachek.cz
Tišnovské noviny
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Cestování v létě? To je peklo, říkají členové kapely Buty
Eva Nováčková, Jiří Slanina
Letošní hvězdou Svatováclavských hodů
byli ostravští Buty. Skupina vznikla v roce
1986 a kromě zpěváka Radka Pastrňáka ji
založil i bubeník a její současný manažer
Richard Kroczek. Ten a klávesista Milan Nytra pro Tišnovské noviny například zhodnotili, jak se jim vydařilo letošní léto.
Jaká byla cesta do Tišnova, co obvykle děláte v autě? Vykládáte si, nebo se spíš hádáte?
Milan Nytra (MN): To i to. Dohadujeme se
a řešíme i politiku, taky v autě spíme.
Richard Kroczek (RK): A často i nadáváme
hlavně na ty naše krásné cesty, jak je ta naše
republika rozbombardovaná.
MN: Tentokrát jsem řídil do Tišnova já
a musím říct, že cesta ze Svitav přes Býkovice
je úplně pekelná a je s podivem, že se jde letos
v létě pohybovat po krajině. Myslím si, že cestáři nám přichystali moc pěkné věci. Asi musí
prostavět investiční náklady, a tak se do toho
všichni pustili a to je na objížďkách samozřejmě znát. Ale dorazili jsme do Tišnova, takže

jsme v klidu a to je vždycky hlavní. Dostat se
na místo a splnit úkol.

Jezdíte rádi na jižní Moravu, jaký k ní máte
vztah?
MN: Já jsem se už v pětadvaceti letech přestěhoval do Brna, takže jsem v podstatě naturalizovaný Brňák. Tento kraj považuji za svůj
domov. Třeba nedaleká Lomnice je nádherná.
RK: Jezdíš tady na kole.
MN: Ano, jezdím tady na kole třeba přes
Drásov. Častěji jezdím na jihozápad, sem zabrousím méně, ale je to tady moc pěkné.

Jak jste strávili léto, jezdili jste hodně po
festivalech, nebo jste chystali nové CD?
RK: Od května až doteď pořád hrajeme, nemáme vůbec volno. Všechny pátky, soboty, někdy i neděle a občas hrajeme i dva koncerty
denně. Léto jsme vlastně strávili na jevišti a ve
velmi vyhřátém autě, protože nesmíme používat klimatizaci. Když byla obrovská vedra, tak
jsme přijeli a stačilo jenom posypat grilovacím
kořením a mohl nás někdo sníst. Opravdu bylo
velké vedro.

Co vás do konce roku čeká nejzajímavějšího?
MN: Bude to výroční koncert k dvaceti letům od úmrtí slovenského hudebníka Deža Ursinyho. Připravujeme čtyři kusy z jeho tvorby,
které představíme na velké akci v Bratislavě.
Na to se moc těšíme. Byl to svým způsobem
guru stylu, který máme rádi. Radek (Pastrňák)
s Richardem hráli na jeho posledních deskách.
RK: Já se osobně těším na klubové koncerty,
kde hrajeme i jiný repertoár než na letních akcích. Budeme hrát i v Bratislavě, Košicích, ani
to nevím zpaměti.

Buty v Tišnově. Foto: Michal Juříček

Jan Kalina ze Sto zvířat: Jednou přijde doba, kdy opravdu nikdo nezavolá
Zdroj: deník E15.cz, autor: Dušan Kütner

O novém albu Ministerstvo mýho nitra hovoří skupina Sto zvířat jako o návratu ke zvířecím kořenům. Návrat po výletě
k albu pro děti a k jednoduššímu hudebnímu projevu z počátku kapely v devadesátých letech.
„Tomáš Belko nyní přišel s docela ostrými texty, mnohdy až temnými. Snažil jsem
se k nim vytvořit hudbu v našem klasickém
mustru – tedy zkrátka čím smutnější je text,
tím tupě veselejší by měla být hudba,“ říká Jan
Kalina, kapelník a zakládající člen formace slavící letos čtvrtstoletí od svého vzniku.

Je psaní písní po pětadvaceti letech těžší,
nebo lehčí?
Když něco děláte dvacet pět let, tak pokud
nejste úplný lojza, jste v tom pořád lepší a lepší. Zároveň si ale čím dál méně věříte, protože
už jste toho hromadu napsal. Nejhorší je, když
přijdu do zkušebny, začnu hrát klukům na piano novou píseň a oni řeknou: Jo, to je přesně
ta jako před pěti lety, jen o tón výš. Je to těžší,
protože to píšete posté.
Ovšem když už vás něco napadne, tak následný proces už máte zažitý. Už jste se naučil,
jak aranžovat dechy, víte, co umí kapela zahrát.
Navíc muzikanti hrajou čím dál lépe, protože
jsou tady čím dál lepší hráči. V tom jsem jako
autor neomezený. Ale nejhorší je být sám se
sebou u klavíru a nevykrádat se. Je to taková
11/2015

varianta kulatý čtverec – aby to bylo stejný
jako ostatní písničky, ale zároveň jiný.

Kolik z námětů, které jste zpracovali, se na
album nedostalo?
Tomáš vždy přinese tak třicet textů, protože
je to blázen a píše jako o život. Vyberu si nějakých patnáct dvacet, které se mi líbí. Jemu to je
jedno, protože jsme na sebe tak napojení, že si
vyberu většinou ty, které se líbí i jemu. Z toho
nějakých pět šest se nepovede. Nicméně zkoušíme v devíti či desíti lidech, takže si nemohu
dovolit přinést na zkoušku nepovedenou písničku. Takže ta nepovedenost písně spočívá
v tom, že to někomu zahraju doma na piano
a on hned řekne, že to je příšerný nebo naopak.
Navíc zkoušíme v Kutné Hoře, protože
náš nizozemský baskytarista tam má rockový klub. Přijdete tam a osm lidí na vás kouká
a říkají: Tak se ukaž, bramboro. To už musíte
být pevnější v kramflecích a nemůže jim začít
hrát něco, čím si nejste jistý. Spoluhráči proto
většinou ani nevědí, kolik písniček jsem doma
vyhodil.

Velké téma jsou nyní imigranti. To se nějak
v textech projevilo?
Texty jsou napsané více než rok, takže vůbec. Troufám si ale tvrdit, že kdyby Tomáš psal
texty nyní, tak bohužel – nebo bohudík – se
tomu vyhneme. Jsme zkrátka kapela v dobrém i špatném smyslu slova apolitická. V dobrém je to proto, že jsme se nikdy nenechali

pozvat – i za strašné peníze – na žádný volební
mítink. Vždy hlasujeme a zajedno jsme byli jen
jednou při volbě prezidenta. Jinak se těmto věcem dost vyhýbáme.
Naše hudba by měla bavit, byť i chvíli strašit, ale není to žánr, který by se měl vyjadřovat
k tak velkým věcem. Myslím, že by to pro obě
strany bylo trapné, pro nás jako autory i pro
posluchače. Tím nechci říct, že bychom se vyhýbali velkým tématům, jako je smrt. Ale reagovat takto bezprostředně… Ať každý z nás
reaguje občansky nebo lidsky.

Patříte k nejčastěji koncertujícím kapelám. Není to už po tom čtvrtstoletí únavné?
Samozřejmě že ano. Kdybychom ale nechtěli, tak to neděláme. Když nás to napadne, tak si
zase říkáme, že jednou přijde doba, kdy opravdu nikdo nezavolá a nebudeme hrát stodvacetkrát za rok. Je to občas náročné, například pro

Jan Kalina ze Sto zvířat, foto: Anna Vacková, E15
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zpěvačku Janu, která učí v základní škole. To
si vůbec neumím představit. Když hrajeme za
víkend třeba čtyřikrát, tak vůbec nevím, že je
pak neděle a pondělí. Zatímco ona si už v pondělí v půl osmé ráno bere třídnici a kopancem
rozráží dveře od třídy. To bych zešílel. Nás to
baví. Zní to blbě, ale lidé nás opravdu nabíjí.
Kdo to nezažil, tak to nepochopí.
Je to ale tak velký adrenalin, že jeho odplouvání je stejně tak velké. Neděle proto trávím úplně sám, mám stažené rolety, čumím do
blba, čtu si a nejsem schopnej zvednout jediný
telefon. To, co dáte, se vám musí pomalu vrátit.
Během času to pochopitelně spousta lidí nezvládla a odpadla, ale musím zaklepat, posledních devět let hrajeme ve stejné sestavě. Sešli
se v ní lidé, kteří jsou natolik dospělí, že vědí,
co je čeká, a už asi nebudou měnit svou profesi. Takže dokud bude zájem, tak to budeme
takto drtit. Ale není to legrace.
Byli jste někdy v situaci, že kapela už neměla energii jít dál a obávali jste se, že by
se té dnešní pětadvacítky nemusela dožít?
Ale ano… každou neděli ráno. Posledních
devět let to ale skutečně jde. Odcházeli přitom
zásadní členové, kteří zjistili, že už to nechtějí
dělat, protože nestíhají nebo vystudovali profesi, která se nesnoubila s tím, že každý čtvrtek, pátek či sobotu ještě hrajou.
Když odcházel kytarista Petr Ostrouchov,
který zpíval půlku písniček, a já tehdy jen bubnoval, tak jsem si říkal, co s tím budeme dělat?
Vyhlásili jsme sice konkurz na zpěváka, chodili skvělí kluci, výborně zpívali, ale ani jednomu
jsme nevěřili ani slovo z toho, co zpíval. A pak
Tomáš Belko prohlásil památnou větu: Víš co?
Seženeme bubeníka a zpívat budeš ty. Takže
po patnácti letech v kapele, kdy jsem hrál za
bubny a zpíval jen pár písniček, jsem si stoupl
dopředu a vzali jsme nového bubeníka a kytaristu. A od té doby mám pocit, že je to nejlepší
parta na světě.

Jak to tehdy fanoušci nesli?
Tehdy jsem si právě říkal, že to nemá cenu.
Kamkoli jsme přijeli, tak se ptali: A kde je Petr?
Aha, zpíváš ty… To byl náročný půlrok. Ale pak
se to zlomilo. Dnes si myslíme, že to byla dobrá volba pro všechny. A mám radost, že Petr
s námi bude hrát na výročním koncertě v Lucerně. Stejně jako ostatní kluci, kteří se mezitím
stali právníky, inženýry, a dokonce jeden evangelickým kazatelem. Všichni vzali kytary, trumpety a basy a pilně trénují. To se mi splnil sen.
S žádným členem jsem se nerozešel tak,
že bychom se nemohli podívat si do očí. Takže se v Lucerně sejde celá bývalá parta. Moc se
na to těším. Pro mne to bude velká satisfakce
a znamení, že se kapela může podívat i dozadu
a nevidí žádné namazané schody od těch, kteří odešli. Všichni kapelu opustili kvůli změně
svého života. Dvacet pět let je strašně dlouhá
doba a ne každý debil se dvakrát rozvede a třikrát ožení jako já.

Živí vás více koncerty, nebo vydávání alb?
Nás samozřejmě živí z devadesáti procent
koncerty. Ale posledních pár let se nám docela daří v merchandisingu. Jsou to i klasická CD,
protože se vždy snažím obal navrhnout tak,
aby si album lidé opravdu chtěli koupit. Vždy
je tam nějaká blbost navíc jako třeba nyní pivní tácek, aby to lidé chtěli mít nejen digitálně
stažené, ale i na fyzickém nosiči. Jsem stará
škola, když jsem si koupil cédéčko skupiny Police, tak jsem jej chtěl mít vedle ostatních. Moje
osmnáctiletá dcera si ale rozhodně cédéčko
nekoupí. Je to příjemný doplněk k hraní, ale
nebýt živého hraní, tak to asi nejde.

Před dvaceti lety to bylo výrazně jiné?
V devadesátých letech neexistovaly věci
jako trička nebo placky a další doplňky. Tenkrát se vydalo cédéčko a kazeta, dal se do výlohy plakát a bylo. Vůbec si nevzpomínám, že
bych v devadesátých letech dostal nějaké peníze za vydané album. Tím jsme se ani tehdy

neživili. Jsem jinak pedant a skutečně od prvního koncertu si pečlivě píšu, kolik jsme za něj
dostali. A zadruhé si jej oznámkuju – ani ne tak
za to, kolik jsme za to dostali nebo kolik tam
bylo lidí. Ale snažím se – asi jako bývalý učitel – vyjádřit číslicí svůj vnitřní pocit z koncertu. A dnes, když se na to podívám, tak jsme
hráli třeba za stovku. To je neuvěřitelné.

To se ale změnilo?
Pochopitelně. Jsou ale stále koncerty, na
kterých nevyděláte skoro nic, ale baví vás. Občas se účastníme i charitativních akcí, ale to je
vždy těžké. Je nás v kapele hodně a jsme z různých měst, ale organizátoři si vždy představují,
že zahrát zadarmo znamená opravdu zadarmo. A já jim říkám, že to bude stát deset tisíc,
abychom byli na nule. Hrát zadarmo na charitě
znamená zaplatit dopravu, zvukaře a techniky. A to bohužel málokterá organizace chápe
a pak říkají: No jo, mají nosánek nahoru. A my
říkáme: Zahrajeme zadarmo, ale musíte pokrýt náklady. A pak všichni, co budou stát na
pódiu, budou skutečně hrát zadarmo.
Máme také výhodu, že jsme schopni –
doufám, že to není známka nějakého našeho chameleonství – zahrát během víkendu na
pankáčském festivalu, na městských slavnostech a večer třeba na normálním rockovém
festivalu. Pokaždé je to publikum jiné, ale my
jsme pořád stejní. Občas hrajeme na festivalech, kde by nějaká popovější parta dostala
přes držku, ještě než by vylezla na pódium. My
s tím naopak problém nemáme. I na těch nejostřejších pankáčských festivalech jsme braní
jako příjemné zpestření, kdy najednou po čtyřech hodinách nějaké strašné jízdy rádi uvidí saxofon. Vždy máme prdelku staženou, ale
vždy to prošlo.
Koncert skupiny Sto zvířat, která slaví jubilejních pětadvacet let na hudební scéně,
si poslechnete 26. listopadu v Tišnově. Kapela bude hrát ve velkém sále MěKS.

Legenda slovenského beatu Pavol Hammel v Železném
Václav Seyfert st.
Mezi říjnem 2013 a březnem 2014 probíhal
v místní knihovně v rámci Univerzity volného
času poslechový cyklus Petra Gratiase Kapitoly z historie československé rockové hudby. Seriál měl být uzavřen živým vystoupením
skupiny Jazz Q Martina Kratochvíla, které se
uskutečnilo v říjnu loňského roku v Železném.
Návštěva této akce i její následný ohlas byly ale
tak povzbudivé, že uzavření cyklu bylo nakonec posunuto víceméně na neurčito a lektor se
rozhodl každý rok představit zdejším fanouškům přímo na koncertě jednu z legend tohoto
žánru u nás. Tentokrát to tedy bude Pavol Hammel, který se v sobotu 7. listopadu už od 17
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hodin představí opět v kulturním domě v Železném za doprovodu hráče na klávesové nástroje Petera Preložníka.

PAVOL HAMMEL (*7. 12. 1948) pochází
z muzikantské rodiny. Již v dětství se po vzoru
svého otce stal houslistou a v Železničářském
uměleckém souboru se potkal s vrstevníky Petrem Sallerem, Vladimírem Kaššayem a Františkem Machatsem, s nimiž založil skupinu The
Jets, hrající repertoár kapel The Shadows, The
Ventures a Die Sputniks. Později se název změnil na slovenské Prúdy a v roce 1964 skupina
získala první místo na celoslovenské přehlídce beatových skupin. O tři roky později došlo
k prvním personálním změnám, mimo jiné se

stal členem skupiny i hráč na klávesové nástroje Marián Varga a objevili se už také pozdější
kmenoví textaři Kamil Peteraj a Boris Filan. Na
1. československém beatovém festivalu v Praze
získaly Prúdy cenu za nejlepší texty.
V roce 1969 vyšla první dlouho hraná deska Zvonky, zvoňte, nahraná v nejslavnějším
složení Hammel-Varga-Frešo-Mallý. Album
patří dodnes k pokladům naší rockové hudby, ale všichni hudebníci s výjimkou Hammela po jeho vydání kapelu opustili. Varga si
založil Collegium musicum a na natáčení dalšího LP Prúdů Pokoj vám (jehož vydání nakonec režim zakázal a objevilo se na trhu až po
jeho pádu) už se podílel jen jako host. V následujících létech Prúdy v neustále se měnícím
Tišnovské noviny

KULTURA
složení vydaly velké množství alb a kromě
toho vycházely i speciální společné projekty
Hammela s Vargou, z nichž se zejména Zelená
pošta stala kultovní lahůdkou pro fajnšmekry.
Další z těchto alb Na II. programe sna získalo
v roce 1977 Cenu Melodie, v roce 1989 pak vyšel třetí společný počin Všetko je inak. V roce
1976 Pavol Hammel absolvoval Právnickou fakultu UK v Bratislavě. Pracovně působil mj. i ve
slovenském vydavatelství Opus. Je ženatý a má
dvě dcery.
Po roce 1990 se na sérii koncertů Comeback a Comeback II objevily Prúdy v nejsilnějším legendárním složení. V roce 1998
se členem kapely stal také Peter Preložník.
I v novém století Hammel vydával s různými
spoluhráči celou řadu desek, vystavoval svoje obrazy a věnoval se také občanské profesi
koncertního promotéra. Za vrchol své tvorby
považuje hudbu k baletu Everest (2007), pod
jejímž vlivem brzy poté vydal album Nočná galéria, kterou renomovaný český publicista Jiří
Černý pokládá za jeho vůbec nejlepší desku.

Dosud posledním CD je live nahrávka s Jihočeskou filharmonií.
PETER PRELOŽNÍK (*6. 7. 1970) je považován především za jazzového pianistu. Pochází ze Šurian, v Bratislavě studoval hru na
klavír. V roce 1988 založil skupinu THS Band,
jeho hudební orientace pak směřovala zejména k fusion music, mj. v kapele Bossa Noha.
Spolupracoval rovněž s Jožo Barinou, Andrejem Šebanem, Silvií Josifoskou, Matúšem
Jakabčicem nebo Dodo Šošokou. Od roku 1999
je současně členem legendární skupiny Fermáta. Pavla Hammela pravidelně doprovází na
klávesy při koncertech konaných v duetu.
Protože koncert v Železném skončí již
zhruba v 19 hodin a „načatý“ večer bude ještě
dlouhý, pořádají místní rockoví nadšenci i „afterparty“, na níž zhruba od 20 hodin zahraje
pamětnická skupina Rocky Eagles z Brna a budou promítnuty hudební filmy Jaroslava Bučka. Komu Hammelův koncert postačí, může se
ze Železného do Tišnova vrátit běžnou autobusovou linkou, která jede v 19.15 prakticky

Zdeněk Jílek

celou dobu programu byl také promítán DVD
záznam z oslavy 85. narozenin Borka Bayera
v Železném, který tehdy pořídil MUDr. Jan Hnátek. Milá byla také přítomnost starosty města
Tišnova Bc. Jiřího Dospíšila a obou dcer Mistra
Bayera, Ivony Janošíkové a Aleny Šenkové.
Úspěšná akce byla v podvečer zakončena
malým občerstvením, na které přispělo město Tišnov a dále stavitel Nejez, Gastro Vojanec
a Art Periscope. Kulturní posezení dodatečně
zhodnotila jedna z dcer Borka Bayera Alena
Šenková: „Ještě jednou moc děkuji za báječné
odpoledne, ze kterého by měl i tatínek velkou
radost. Moc si vážíme se sestrou práce společnosti Art Periscope a možnosti, které nám
nabídla. Úžasné bylo i doplnění o promítání z vernisáže v Železném k 85. narozeninám

Nedožité devadesátiny Borka Bayera

Novým moderním interiérem přivítala tišnovská restaurace Na Skleníku v neděli
20. září návštěvníky vzpomínkového odpoledne, které se konalo u příležitosti nedožitých
90. narozenin malíře, sochaře a spisovatele
Borka Bayera. Akci uspořádala společnost Art
Periscope za podpory města Tišnova. Prosklené atrium restaurace je vhodným místem pro
výstavy výtvarného umění, což dokázaly přirozeně nasvícené obrazy z poslední tvorby Borka Bayera.
Návštěvníky čekal pestrý program – hudba
v podání cimbálovky Veronica z Brna se střídala se vzpomínkami na výtvarníka i recitací básní od jeho přátel v podání Evy Vodičkové. Po

Foto: Igor Frimmel
přímo od místa konání akce. Ti, co setrvají, budou na místě požádáni o dobrovolné vstupné
na zbytek večera, neboť předprodej vstupenek
za 150 Kč (od konce září v knihkupectví paní
Raškové na Brněnské ulici) se bude týkat pouze Hammelova koncertu. Ten se uskuteční za
finanční podpory města Tišnov.

Foto: Michal Beneš
tatínka, protože tím pádem byl celé to pěkné
odpoledne s námi.“

Nový kalendář Tišnovské uličky 2016 již v prodeji
Zdeněk Jílek

Letos v září vydala společnost Art Periscope spolu s městem Tišnovem a reklamní
agenturou JABARA další regionální nástěnný kalendář s názvem Tišnovské uličky 2016.
Jedním z důvodů vydání byla i skutečnost, že
příští rok to bude již deset let od renovace
a znovuotevření uličky Koželužské (byla zapsána jako nejužší do České knihy rekordů)
a pět let od opravy a křtu uličky Ševcovské.
V novém kalendáři naleznete šest obrazů od známých regionálních malířů a stejné
množství fotografií vybraných tišnovských
uliček, které jsou zde také místopisně popsány a vyznačeny na mapě. Fotografické části
11/2015

kalendáře se opět skvěle ujal a svoje kouzelné snímky veřejnosti představuje tišnovský
Michal Beneš, autorský fotograf a kmenový
spolupracovník Art Periscope.
Kalendář Tišnovské uličky 2016 byl pokřtěn v neděli 20. září v restauraci Na Skleníku v Tišnově za přítomnosti starosty města
Tišnova Bc. Jiřího Dospíšila. Spolu s ním jej
pokřtili také Zdeněk Jílek, duchovní otec díla,
a fotograf Michal Beneš.
Nástěnný kalendář Tišnovské uličky je
již nyní po svém křtu na pultech v prodeji
a zakoupit si jej můžete v knihkupectví paní
Raškové na Brněnské ulici v Tišnově nebo
v Muzeu města Tišnova.
Titulka kalendáře
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Výzva ke spolupráci na výstavě Zdenky Ranné
Hana Fadingerová
Podhorácké muzeum v Předklášteří, pobočka Muzea Brněnska, se v několika výstavních
projektech v minulosti věnovalo představení
tvorby členů umělecké rodiny Ranných (výstava Michala Ranného v r. 2006, výstava k 95.
výročí narození Emanuela Ranného st. v r.
2008, výstava Větve jednoho stromu – E. Ranný st. a rodina, v r. 2014). V příštím roce se po
dlouhodobých přípravách uskuteční výstava
Zdenky Ranné (1919–1990). Tato výrazně talentovaná umělkyně své nadání projevila už
ve velmi mladém věku. I když výtvarné umění

studovala pouze soukromě a později věnovala svůj čas spíše rodině a práci, její občasná,
ale vytříbená tvorba vypovídala o intenzivním prožívání a neokázalé nutnosti zachytit
důvěrně blízkou skutečnost. Inspirovala své
výtvarně nadané syny a přinášela radost těm,
které svými obrázky obdarovávala. Rádi bychom tvorbu této autorky představili v co
nejširším záběru, a proto prosíme soukromé majitele výtvarných prací Zdenky Ranné
o spolupráci a případné zapůjčení děl, která
by doplnila připravovanou expozici. Děkujeme
všem, kteří už v minulosti na naši výzvu reagovali, budeme je znovu kontaktovat.

Křest knihy Četnická kuchařka
Monika Hadová
Křest za účasti autora Michala Dlouhého,
který je široké veřejnosti znám hlavně jako autor námětů Četnických humoresek České televize, televizního studia Brno, proběhne v sobotu
28. 11. 2015 v 15 hodin v Podhoráckém muzeu

Napsala mi máma…
Irena Ochrymčuková

Co mámy psaly svým synkům do nelítostné I. světové války a co jim oni z fronty, z nemocnice nebo ze zajetí odpovídali, jak se žilo
ve válečném roce 1915, to se může návštěvník
dozvědět na výstavě v Podhoráckém muzeu od
17. listopadu letošního až do 14. února příštího
roku. Ústředním tématem výstavy je domácí zázemí vojáků, a to v zimním čase. Opět jsou jako
zdroje využity dopisnice, fotografie, dokumenty, tiskoviny a vzpomínkové zápisky. Navozují
příběhy žen, starých lidí a dětí, kteří byli nuceni

Nová publikace
Miroslav Pavlík

Seznam regionálních historických publikací obohatila kniha nazvaná Železné –
Historie a vývoj osídlení obce od Jaroslava
Sadílka. Zabývá se nejstarším osídlením této
obce, jejíž historie je spjata se založením
kláštera Porta coeli, v jehož držení bylo Železné po staletí. Těžiště historického bádání
je zaměřeno na více než dvě desítky nejstarších domů. Všechny během času doznaly různé přestavby, a tak většinou původní zůstala
jenom popisná čísla. Historie v této publikaci
končí datem 1826, protože po něm jsou dostupné zdroje velmi omezené, případně data
vůbec neexistují. Kniha má sto jedna stran
textu a sedmadvacet stran obrazových příloh ve tvrdé vazbě. Na jejím přebalu je obraz
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Zdenka Ranná – Heroltická pole, 1937,
Podhorácké muzeum v Předklášteří
Kontakt: Podhorácké muzeum v Předklášteří, tel. 549 412 293, e-mail: h.fadingerova@
muzeumbrnenska.cz

v Předklášteří. Kuchařku pokřtí kmotra knihy
a autorka její předmluvy herečka Andrea Elsnerová, která v Četnických humoreskách ztvárnila Andělku. Součástí křtu bude i rozšíření
výstavy o životopisy opravdových četníků Arazíma, Šiktance a Jarého.
Vánoční atmosféru před první adventní

nedělí nám vykouzlí ukázky adventních vazeb na motivy první republiky, které budou ke
zhlédnutí do 23. 12. 2015.
Na téma Bacha četníci namalovaly děti svoje obrázky při doprovodné akci 12. září tohoto roku. Díla výherců si můžete prohlédnout na
chodbě cestou na výstavu do 10. 1. 2016.

se vyrovnat s absencí mužů produktivního věku
v rolnickém hospodářství, v živnostech, při
úředních jednáních, při odvodech daní a dávek
pro stát a s dalšími nesnázemi válečných let.
Veřejnost uvidí prostor zařízený na způsob nepříliš majetné vesnické domácnosti s hospodářskými a domácími činnostmi v adventu a jako
jeho protiváhu část interiéru zámožnější měšťanské vrstvy s jejími aktivitami v zimě.
Válečné události před sto lety zasáhly zásadně do běžného života obyvatelstva Rakouska-Uherska, a to samozřejmě i na Tišnovsku,
často se zcela osudovými důsledky.

Výstava na sklonku roku slouží zároveň
jako prostředí k výkladu některých projevů
výročního zvykosloví před sto lety. Plánovaný
program a besedy pro školní skupiny a veřejnost jsou koncepci výstavy přizpůsobeny.
Ve stejném duchu se ponese Adventní setkání 2015 nazvané Škoda tě, synečku, na té
vojně, které se bude konat v prosinci.
Prohlídky denně mimo pondělí: 8.00–
11.30, 12.30–15.30, 24. až 26., 28., 31. 12. 2015
a 1. 1. 2016 zavřeno.
Tel. 549 412 293, e-mail: predklasteri@
muzeumbrnenska.cz

ze staré části Železného od brněnské výtvarnice Milady Kollárové. Knihu také doprovází mistrovské pérovky malíře Pavla Adamce,
na kterých zachytil zajímavé motivy ze Železného. Její součástí jsou rovněž tři pověsti ze Železného od Miroslava Pavlíka. Bohatá
profesionální fotografická dokumentace je
dílem Radmily Pavlíčkové. Na přípravě knihy k vydání se podílel redakční kolektiv, na
jehož práci má zásluhu především protagonistka kolektivu Kamila Marková Ševčíková.
Snad budou okolnosti v budoucnu příznivě
nakloněny a vznikne pokračování této půvabné publikace, tentokrát s novodobou částí historie obce. A nakonec informace pro ty,
kteří mají o tuto mimořádnou knihu zájem,
lze ji zakoupit v tišnovském infocentru nebo
v městském muzeu. A pochopitelně také

Ilustrace z knihy Železné –
Historie a vývoj osídlení obce
v Železném na obecním úřadě či v místním
obchodě.
Tišnovské noviny
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HISTORIE
Kalendárium – významná kulturní a historická data
LISTOPAD
1. listopad
1. listopad
2. listopad
2. listopad 1985
3. listopad
3. listopad 1910
5. listopad 1890
8. listopad 1620

8. listopad 1980
10. listopad
11. listopad
11. listopad
11. listopad 1918
12. listopad
13. listopad
13. listopad 1957
14. listopad
15. listopad
15. listopad 1670
15. listopad 1865
16. listopad
16. listopad 1810
17. listopad
11/2015

Svátek všech svatých
Světový den veganů
Památka zesnulých (Dušičky)
Do provozu byla uvedena trasa B pražského
metra.
Den bez pesticidů
Narodil se filmový režisér, scenárista a výtvarník Karel Zeman.
Narodil se malíř, grafik a ilustrátor Jan Zrzavý.
Proběhla bitva na Bílé hoře – významná bitva, která zpečetila osud českého lidu a státu a na tři sta let jej uvrhla do moci Rakouska.
Bylo poraženo stavovské vojsko.
Byl dokončen poslední úsek dálnice
Praha–Brno–Bratislava.
Světový den vědy pro mír a rozvoj
Svátek sv. Martina
Mezinárodní den válečných veteránů
Oficiální ukončení první světové války
Světový den jakosti
Mezinárodní den nevidomých
Zemřel Antonín Zápotocký, druhý komunistický československý prezident (1953–1957).
Světový den diabetu
Den vězněných spisovatelů
Zemřel pedagog a učenec Jan Amos Komenský.
Zemřel spoluzakladatel sokolského hnutí Jindřich Fügner.
Mezinárodní den tolerance. Den poezie
Narodil se básník Karel Hynek Mácha.
Státní svátek. Mezinárodní den studentstva

17. listopad 1989 Den boje studentů za svobodu a demokracii
18. listopad 1991 Zemřel Gustáv Husák, poslední československý komunistický prezident (1975–1989).
19. listopad
Světový den prevence týrání a zneužívání dětí
19. listopad
Mezinárodní nekuřácký den
19. listopad 1580 Zemřel humanista a nakladatel Jiří Melantrich
z Aventina.
20. listopad
Světový den dětí
21. listopad
Světový den televize
21. listopad 1870 Zemřel básník a překladatel Karel Jaromír
Erben.
21. listopad 2000 Zemřel atlet, olympijský vítěz Emil Zátopek.
22. listopad
Světový den pozdravů
23. listopad 1815 Na Karlově mostě bylo zrušeno vybírání
mostného.
23. listopad 1896 Narozen Klement Gottwald, první komunistický prezident v Československu (1948–1953).
25. listopad
Světový den proti násilí na ženách
25. listopad
Den bez nákupů
25. listopad 1895 Narodil se armádní generál a 4. československý prezident Ludvík Svoboda (1968–1975).
26. listopad 1775 Začalo pravidelné měření teplot a zapisování
počasí v pražském Klementinu.
27. listopad
Světový den bez kožešin
28. listopad 1378 Zemřel český král a římský císař, Otec vlasti,
Karel IV., 36. český panovník, významná osobnost českých dějin.
28. listopad 1695 Popraven jeden z vůdců chodského povstání
Jan Sladký Kozina.
28. listopad 1970 Zemřel spisovatel Jan Drda.
29. listopad
1. adventní neděle (železná)
29. listopad 1780 Zemřela Marie Terezie, česká královna (1743).
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HISTORIE
Vzpomínka na JUDr. Josefa Babáka
Jaroslav Jebáček
Po řadu roků s oblibou pročítám v Tišnovských novinách články pamětníků vzpomínajících na doby minulé a s nimi spojené osudy
významnějších lidí, kteří se zde narodili nebo
nějakou dobu byli spjati s naším regionem.
Myslím, že za ně patří jejich autorům velký
a srdečný dík. Nebýt jich, nezůstaly by dalším
generacím ve známosti zdejší zvyky, osoby
a významné události. Rád bych se připojil i já
svojí vzpomínkou na osobu ve své době velice
významnou, která byla s postupem času zapomenuta a kterou osobně pamatuji. Pro většinu
čtenářů je jistě postava JUDr. Babáka neznámá,
a proto se jim pokusím představit život tohoto
velice laskavého člověka.
Josef Babák se narodil v rodině rolníka
9. dubna roku 1897 v Blahoňově. V první světové válce ve svých sedmnácti letech bojoval
v rakousko-uherské armádě jako jednoroční
dobrovolník 3. pěšího pluku v hodnosti svobodníka. 9. června 1916 byl zajat, 27. března 1918 se přihlásil do československých legií
v Rusku a 19. května téhož roku byl zařazen do
5. střeleckého pluku jako vojín. V legiích končil
u sedmé strážní roty v hodnosti četaře. Vystudoval druhé České gymnasium v Brně a odloženou maturitu složil až v roce 1920. Pak
studoval Právnickou fakultu MU v Brně. Průběh jeho zaměstnání byl tento: 1922 až 1939
Policejní ředitelství v Brně. 1945 až 1949 ředitelství Národní bezpečnosti v Brně. 1949 až
1950 KNV v Brně. Za první republiky byl přednosta oddělení STB v Brně pro Moravu (prosím
nezaměňovat za smutně proslulou STB po roce
1948). 29. března 1939 byl zatčen gestapem
z oddělení G2 a uvězněn ve věznici policejního
ředitelství v Brně pro zničení spisů a sabotáž.
6. dubna 1939 byl předán do věznice gestapa
na Špilberku. Propuštěn byl 21. května 1940.

Divadlo v nemocnici
Josef Ondroušek

Sešli jsme se s dlouholetou členkou ochotnického souboru tišnovského Karasova divadla
Libuší Denéfovou. Vyjádřila se také k publikaci, která nedávno o Karasově divadle vyšla, její
hodnocení bylo, i přes některé výhrady, vcelku
pozitivní. Ale řekla: „Bohužel nikdo si nevzpomněl, že se divadlo hrálo i v tišnovské nemocnici. A hráli jsme tam to populární představení
Karasova divadla Příliš štědrý večer, se kterým
jsme se dostali do Hronova na celostátní přehlídku ochotnických souborů, to byl obrovský
úspěch. Představení režíroval MUDr. Zdeněk
Modrák. Ten byl, když ještě existoval tišnovský
okres, ředitelem okresního ústavu národního
zdraví, měl samozřejmě z té doby v tišnovské
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Dne 27. srpna 1952 byl znovu zatčen, tentokráte komunistickou STB a v září tohoto roku
s ním byl veden veřejný proces, ve kterém byl
25. září 1953 vynesen rozsudek smrti. Poněvadž byl pan rada Babák, jak mu moji rodiče
říkali, velice dobrý známý, a dá se říci, že rodinný přítel, reakce mých rodičů na sebe nenechala dlouho čekat. Situace vyžadovala urychleně
jednat, a proto se moji rodiče rozhodli pro podpisovou akci za omilostnění, anebo alespoň za
snížení trestu. Pamatuji se, že v babím létě roku
1953 máma obcházela okolní vesnice s podpisovými archy, které rodiče zaslali na prezidentskou kancelář. Podpisů bylo asi dvacet tisíc.
Tlaky na omilostnění byly i ze strany Babákova
přítele generála JUDr. Bohuslava Ečera a Zdeňka Fierlingera. 21. ledna 1954 mu byl změněn
trest smrti na doživotní vězení. Vlivem amnestií a politického uvolnění byl 24. září 1963
propuštěn na svobodu. V roce 1968 byl vojenským soudem v Táboře rehabilitován a zproštěn původní žaloby v plném rozsahu. O co
tehdy vlastně šlo? Tajná bezpečnost samozřejmě disponovala za první republiky i seznamy
komunistů. Po obsazení republiky na počátku
druhé světové války byly tyto archiválie na pokyn JUDr. Babáka spáleny v Brněnské teplárně.
Především z toho důvodu byl zatčen gestapem a paradoxně ze stejného důvodu obviněn
i v zinscenovaném procesu v padesátých letech, v tomto případě za nedůsledně provedenou skartaci.
Pan JUDr. Babák se osobně znal s Janem Masarykem a byl přítomen jeho promoci na PFMU
v Brně 20. ledna 1948. Byl jsem prakticky prvním jemu známým člověkem, se kterým se po
propuštění na svobodu setkal, poněvadž jsem
pro něj jel 24. září 1963 do Deblína k autobusu a odvezl jej domů do Pejškova, kde bydlela
jeho manželka. Vzpomínám si, že se zajímal,
co se děje v nejbližším okolí a co dělají a jak

nemocnici hodně známých, a tak asi pro něho
nebyl problém domluvit představení pro pacienty v tišnovské nemocnici. Diváky nakonec
nebyli jen pacienti, ale i zdravotní personál.
A bylo to ohromné, hráli jsme v jídelně, nebyla
tam opona, scéna, jejím autorem byl Leoš Malec,
byla jen náznaková, byl to vlastně jen stůl a židle, nemocniční jídelna přeplněná diváky praskala ve švech, nebylo ani poznat, kde začíná jeviště
a končí hlediště, ale bylo to moc hezké. Na konci bouřlivý potlesk, nemohli jsme se ani dostat
ven. Něco takového jsem předtím ani potom na
divadle nezažila. Bylo to moc krásné, nedovedu
pochopit, že si na to nikdo nevzpomněl. I když
vlastně těch pamětníků, z jeviště i z hlediště, už
asi moc není, bylo to v roce 1961.“
Co k tomu dodat? Škoda že ti, co si vzpomněli, si to nechali pro sebe.

se mají moji rodiče a co dělám já. Doma pobyl
jen krátce a nastoupil do nemocnice v Tišnově
na přeléčení. V té době byl již nemocen cukrovkou a celkově se na jeho zdraví podepsaly
útrapy z dlouholetého vězení. Ve chvíli, kdy jej
navštívili rodiče v nemocnici, psal dopis Zdeňku Fierlingerovi, se kterým udržoval kontakt
až do smrti. Co se týká rodiny JUDr. Babáka,
lze říci toto: Jeho manželka Marie Babáková,
rozená Mašková, byla povoláním učitelka, ale
pokud vím, tak toto povolání nikdy prakticky
nevykonávala a byla v domácnosti. Jejich manželství bylo bezdětné. V oficiálních zdrojích má
pan JUDr. Babák uvedenu adresu pobytu Sušilova 8, Brno. Na ní bydlel přes týden. V pondělí pro něj zajížděl z Brna řidič a v pátek jej
vozil zpět domů do Pejškova. Navštívil jsem pamětnici a asi jedinou jeho příbuznou (neteř)
v Kuřimské Nové Vsi s textem a požádal jsem
ji o korekturu tohoto článku. Touto cestou jí
chci poděkovat za upřesnění některých detailů, které uvedla, jako například že její strýc ve
skutečnosti v Brně bydlel na adrese Jana Uhra
16 a v době, kdy v Brně studovala, tak na této
adrese žila se svým strýcem. Osobně jsem navštívil Blahoňov a podíval jsem se na rodný
„grunt“, kde se JUDr. Babák narodil a krátce
i vyrůstal. Původní budova byla přestavěna na
starých základech a půdorys i hlavní zdivo zůstaly zachovány. Rodina, která nyní nemovitost
vlastní, byla tak laskava a dovolila mi nahlédnout, ukázala mi i fotografie toho, v jakém stavu byla usedlost, když ji koupili, za což jim také
patří dík. Rekonstrukce byla provedena citlivě
a v tomtéž duchu, jako byla původní stavba,
včetně tvaru a velikosti oken. Nedaleko rodného domu JUDr. Babáka je mezi dvěma lipami
kříž, který nechala postavit rodina Babákova.
Touto vzpomínkou se vracím k osobě JUDr.
Josefa Babáka, člověka čestného a velice laskavého, jak jej pamatuji.

Foto: archiv Karasova divadla
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PŘÍRODA
Podzimní příroda
Josef Permedla
Kalendář napovídá, že podzim oficiálně
začíná 23. září a končí 21. prosince. Toto roční období vytváří v přírodě úchvatné barevné scenérie, které upoutávají naši pozornost.
Každý má svoje oblíbená místa k procházkám,
mezi něž patří parky, kaštanové aleje, rybníky,
louky, lesy a sady. Pro některé z nás je dokonce
podzim hezčí než jaro. O jeho krásách se můžeme přesvědčit na fotografiích, jejichž inspirací je podzimní příroda.
Proč listí na podzim mění svou barvu a opadává? Změna barvy listů je složitý proces. Tak
tedy stručně a zjednodušeně. V červeném listu probíhají jiné „přebarvovací“ procesy než
ve žlutém. S odcházejícím létem klesá aktivita
fotosyntézy a pomalu se začíná rozkládat i zelený chlorofyl. Ten uvolňuje místo pro žlutá
a oranžová barviva, která se nazývají karotenoidy. V listech vznikají proto, že tvoří stabilní molekuly, které odfiltrovávají ultrafialovou
složku slunečního záření, jež by jinak chlorofyl
poškozovala. K vidění je tak škála podzimních
barev od žluté až po červenohnědou. K pestřejšímu vybarvení listů přispívají nejméně
tři faktory. Sucho, intenzita slunečního záření
a chlad – nikoli mráz. Fotosyntéza je jedním
z nejdůležitějších dějů v přírodě, základ života

na Zemi. Biochemický proces, při kterém se
mění přijatá energie světelného záření na
energii chemických vazeb.
Podzimní krása není každý rok stejná, nejpestřeji se listy zbarví v případě, že nastanou
všechny příznivé podmínky současně. Krátí se dny, noci jsou chladné, zvyšuje se sucho,
což má za následek změnu barvy listů. V lesích
se nám pak nabízí pěkná podívaná. Není větší
odměnou pro fotografa než ta, kterou mu dává
barevná podzimní příroda. Tajně vždy doufám,
že mi poskytne alespoň jeden krásný podzimní víkend, abych si mohl vychutnat všechny ty
krásné barvy podzimu v její nekonečné náruči. Jsem rád, když příroda ukáže svoji vlídnější

tvář a nakonec se podaří vytvořit poutavé podzimní snímky. Ačkoliv podzim není díky své
sychravosti příliš oblíbeným ročním obdobím,
může se stát velmi inspirativní. Padající listí
všech odstínů, červenooranžové plody jeřabin,
tmavě hnědé kaštany a již slábnoucí sluneční
paprsky dělají z podzimní přírody hotový ráj
na zemi. Alespoň část této barevnosti a atmosféry si můžeme přenést i do svých domovů, ať
už s pomocí doplňků v příjemných podzimních
barvách, či dekorací, které si zvládneme vyrobit sami. I podzimní móda je inspirovaná přírodou a jejími barvami.

Kuřimská kopaná má bohatou historii. Klub
byl založen v roce 1931. V době své největší
slávy úspěšně bojoval v divizi, která tehdy tvořila územně celou Moravu. I dorost byl velice
úspěšný, absolvoval I. ligu. Jeho předzápasy
byly směrovány také před ligové zápasy mužů
Brna a Ostravy. Přišly i slabší fotbalové ročníky, pády do nižších tříd. Ale to už patří do toho
sportovního světa, kde nemohou všichni vyhrávat, a tak se kolikrát dějí věci neuvěřitelné.
A k těm patří i před pár lety odvážný předpoklad, že by také v Tišnově došlo vůbec někdy
k bitvě o body mezi AFK Tišnov a FC Kuřim.
Nastávající střetnutí A mužstev nabídne
zajímavou podívanou na celou řadu známých
osobností. Poslední vystoupení v dresu AFK
Tišnov slibuje Mercedes Petr Švancara. K dispozici trenéru Jiřímu Hajskému je dále nejlepší
střelec minulého ročníku I. B třídy s třiatřiceti brankami Momo Mohamed Traoré! Následuje Petr Čoupek, Radim Bubeníček, Ladislav
Hansl, Lukáš Panovský, Martin Chlup, Dominik
Bartoš, Kevin Babička, Jakub Krejčíř, Vojta Juříček, Samuel Ayebeng, Diouf El Hadji, Karel

Macháč, Tomáš Kyjovský, Tomáš Marvan, Tomáš Mičánek, Tomáš Pospíšil, Tomáš Sodomka
a Tomáš Zdražil.
Základní sestavu doplní pět hráčů na lavičce. Těchto šestnáct aktérů bude čelit hostům
z Kuřimi. Jejich trenér Ivo Peřina dopraví na
Ostrovec i obávané střelce Františka Kuldana a Jana Jandu. Máme se tedy opravdu na co
těšit, derby je derby! Proto i tímto vyslovuji
zbožné přání, že právě 1. listopad 2015 bude
ten veliký, doufejme, zdařilý sportovní fotbalový svátek na Ostrovci.
Další novinkou, vůbec první v podzimní
části soutěží ročníku 2015/16, se týká předzápasu. Ten zajistí naši dorostenci hrající I. A třídu, soupeřem jim bude brněnský ČAFC.
Na závěr ještě doplnění – hlavní zápas Tišnov vs. Kuřim začíná ve 14.00 a dorost Tišnov
vs. ČAFC už v 11.45.
Zda bude na derby rekordní návštěva, záleží i na Vás, sportovní přátelé! Mercedes
a Momo spolu s dalšími aktéry a pořadateli srdečně zvou na letošní poslední domácí bitvu
na moravském poli na Ostrovci!

Stanoviska, foto: Josef Permedla

SPORT

AFK Tišnov
FC Kuřim na Ostrovci
Jaromír Pacek
Nejbližší soupeř mužů domácího AFK Tišnov dorazí do našeho fotbalového stánku po
dlouhých devíti letech. S výsledkem 0:0 skončilo poslední vzájemné utkání na Ostrovci
17. září 2006. Jarní zápas ročníku 2006/07
a jeho konečný stav 4:0 pro Kuřim už nic neřešily. Tišnovský celek se již pomaličku po dvou
letech loučil s I. A třídou, domácí čekal KP. Nutno ale i zde podotknout, že také naše mužstvo
malou měrou pomohlo Kuřimákům do vyšší třídy. Ve vynikající bitvě na Ostrovci porazilo jejich
hlavního soka v boji o KP Sokol Tasovice 1:0.
Historie pouze čtyř mistrovských zápasů
s FC Kuřim v tomto století nahrává hostům. Tišnov získal pouze jeden bod, celkové skóre 2:12
vyznělo jasně pro Kuřim. Od té doby proteklo
v blízké Svratce neskutečné množství vody a do
obou celků přišla zase řada nových tváří. Oběma klubům sluší i výsledky záložních B mužstev. Hostující bojují ve III. třídě o postup do OP,
nově vytvořené domácí béčko má reálnou šanci
postoupit ze IV. třídy do III. třídy!
11/2015

33

SPORT
Tišnovský Traoré překonal Ronalda z Madridu
Jaromír Pacek
Sportovní svět registruje celou řadu vynikajících výkonů, ty nejlepší se řadí do rekordů. Není proto na škodu podívat se zpět
i do oblasti nejpopulárnějšího sportu a tím je
kopaná.
I v Tišnově se odehrává tajuplná bitva
v podobě rekordů v návštěvnosti na zápasy
místního AFK v kategorii mužů. Nespornou
roli tu hraje přítomnost mnoha známých fotbalových celebrit.
Je zde i další moment, který zaznamenalo
utkání AFK Tišnov – TJ Čechie Zastávka hrané
13. září 2015. Bez Petra Švancary (Mercedes)
se odehrávala pro domácí fanoušky nervydrásající bitva o body nováčků I. A třídy. Branka
hostů byla jako zakletá, poločas skončil bez
gólu.
Do druhého trenér Jiří Hajský poslal

Atletický klub Tišnov

už v úvodu střídajícího Mohameda Traoré
(Momo) a Ladislava Hansla. Obraz hry se postupně měnil v naši herní převahu, ale stále
bez brankového efektu. Další změna nastala
příchodem Tomáše Marvana. To už tlak našeho celku narůstal, hosté bránili houževnatě,
svými brejky ojediněle zlobili. Naše obrana
byla ale ve střehu spolu s výborným strážcem naší svatyně Vojtou Juříčkem.
Co mělo ale přijít, nakonec přišlo mezi 78.
a 84. minutou. Během těchto úžasných šesti
minut rozhodčí František Chabiča z Chudčic
ukázal třikrát na střed hřiště, domácí zvítězili 3:0. Ano, tři branky v síti hostů sdělovaly, že Momo, fotbalový kouzelník v barvách
AFK Tišnov, předvedl něco, co se nepodařilo
ani hvězdnému Cristianu Ronaldovi z Realu
Madrid v utkání 3. kola španělské ligy hraném stejný víkend. Na hřišti Españolu Barcelona potřeboval ke vstřelení rekordního

nejrychlejšího hattricku ve své kariéře třináct minut, náš Momo pouhých šest!
Samotný výraz hattrick sděluje dosažení tří branek v zápase jedním hráčem. Dle
přísnějších kritérií nesmí mezi těmito třemi
brankami padnout jiná, vstřelená jiným hráčem. Právě tyto požadavky je možno použít
jako podklad pro zajímavou fotbalovou perličku, která se udála stejný den v Tišnově
a Barceloně.
Vzácné porovnání, pochopitelně v jiných výkonnostních koších, ale platí, a tak
náš Momo opravdu „porazil“ Ronalda o těch
sedm minut. Hypotetická otázka se vkrádá
při pomyšlení, co by bylo, kdyby nepotkal
Moma smutný zápas fotbalové I. ligy 26. srpna 2013 v Ostravě. Těžký úraz ho připravil
o vrcholový sport, o který stále a vytrvale
usiluje.

Zlato z MČR v 3D lukostřelbě
Ladislav Dufek, závodník tišnovského
klubu Odyssea, vyhrál titul mistra České republiky v 3D lukostřelbě v kategorii PBHB –
primitivní a jezdecký luk. 3D lukostřelba se
věnuje střílení na gumové makety zvířat v životní velikosti. Střílí se na tzv. zóny, což jsou
body, které by při zásahu dokázaly za určitých podmínek dané zvíře usmrtit. Místem
konání MČR bylo malebné údolí Potštejna,
a to v sobotu 12. září 2015. Závod byl dvoudenní. První den se střílelo na pětatřicet 3D
terčů – zvířat, po dvou šípech a z neznámé

vzdálenosti. Závodní tratě bývají krásné
a neskutečně náročné technicky i psychicky.
Některé terče jsou v kamenitém korytu řeky,
kde aut – netrefení terče – znamená zlomený šíp. Další terče se střílejí z velmi ostrých
úhlů, dokonce přes 45°. Náročná je i délka
závodu, tento konkrétní trval něco přes šest
a půl hodiny. Všechny tyto nástrahy Laďa
prošel s grácií a zúročil tak svou příkladnou
tréninkovou píli.

Novinky v tišnovské
atletice

11. října 2015, Hradec Králové,
Stříbro z půlmaratónu

Martin Sebera

Ondra Doležal a Pavel Bortlík vyválčili na
hradeckém půlmaratónu 2. místo v kategorii
štafet (2 x 10,5 km) časem 1:22:58. V závodě
s účastí přes 2 000 běžců tak potvrdili svou
skvělou formu před nadcházejícími zimními
běžeckými závody.

10. října 2015,
Brno, Vokolo príglu
V šestém ročníku běhu okolo brněnské přehrady o délce 14 km se na start postavili čtyři běžci Atletického klubu Tišnov a prokázali
velmi dobrou trénovanost korunovanou osobními rekordy. Nejrychleji uběhla trať Petra
Seberová 1:03:20 a obsadila 16. místo v elitní kategorii žen. Na 34. místě v téže kategorii
doběhla Katarína Hanušová (1:07:48). V mužské kategorii Jaroslav Kundrát ukrojil ze svého
osobáku sedm minut a obsadil v kategorii 294.
místo (1:07:49). Ve veteránské kategorii získal
perfektní 13. místo Ivan Ochrymčuk (1:14:49).
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Foto: osobní archiv Lukáše Dufka

17. října 2015, Kuřimská
běžecká liga, hodinovka

O týden později, v sobotu 17. října 2015,
pokračoval běžecký seriál svým šestým závodem z celkových sedmi. Ženy nad 35 let
vyhrála Petra Seberová (13 483 m), druhá
Katka Smetanová uběhla (11 670 m). V ženách nad 45 let skončila druhá Daniela Vojtová
(11 883 m), třetí Iva Jíchová (11 619 m) a čtvrtá Jindřiška Vrzalová (11 421 m). V mužské

kategorii doběhl Jaroslav Kundrát na devátém
místě (12 999 m). Před posledním závodem
celého seriálu (1. listopadu 2015, Běh na Babí
lom) to vypadá na velmi bohatou žeň v rámci
celkového umístění! V dětských kategoriích,
které běžely osmi- nebo dvanáctiminutovku,
získala zlato Natálka Mazálková, stříbro Jakub
Sova, bronz Saša Mašková a Marek Mazálek.
INZERCE

Nabízím, jako již každoročně,
preventivní ultrazvukové vyšetření
prsů bez doporučení lékaře
za poplatek 300 Kč, a to
28. 11. 2015
v době od 8 do 14 hod.
v UZ ambulanci nám. Míru 114
(řeznictví u Bártů).
Na vyšetření je nutno se objednat,
a to na tel. č. 541 428 220.

Tišnovské noviny

SPORT
Házená Tišnov
Tišnovští házenkáři ve II. lize
pouze s jednou výhrou
Jan Schneider
Po postupu do II. ligy se tišnovští házenkáři potkávají s výrazně kvalitnějšími soupeři, než tomu bylo v loňském ročníku Jihomoravské ligy.
I přes poměrně vyrovnané výkony ovšem nedosahují takových výsledků, jaké si na začátku soutěže předsevzali. Nepomohl tomu ani poměrně
nepříznivý los, kdy většinu těžkých utkání odehrávají na půdě soupeřů.
Zranění Novotného, Panoše a Gajdoše také ovlivnila několik utkání.
Už první zápas v Prostějově naznačil, že soutěž bude herně rychlá,
tvrdá a co do kvality týmů vyrovnaná. Tým Tišnova i na dalších venkovních zápasech (Hustopeče, Ivančice) ukázal, že má na to, odehrát kvalitní utkání druholigové soutěže, ovšem za předpokladu
maximální koncentrace v obranné i útočné fázi hry. Domácí utkání proti
Napajedlům, a dokonce i proti vedoucímu týmu soutěže z Bohunic (sestupujícímu z I. ligy) ukázala, že v tišnovské sportovní hale může tým
pravidelně bodovat a získávat tak důležité body do jinak vyrovnané tabulky soutěže.
K dalšímu utkání nastoupili tišnovští házenkáři v sobotu 24. října ve
Velkém Meziříčí, poté následuje reprezentační pauza. Před domácím
publikem se ukáží v regionálním derby s Kuřimí v neděli 15. listopadu
od 17.00 hodin.
Veškeré informace najdete na www.hazenatisnov.cz a www.facebook.com/hazenatisnov. Klubové šály pro fanoušky jsou k zakoupení
při domácích zápasech za cenu 200 Kč.
19. 9.
Sokol II. Prostějov – Házená Tišnov
37:34 (18:15)
27. 9.
Házená Tišnov – TJ Fatra Napajedla
29:19 (13:9)
4. 10.
LEGATA Hustopeče – Házená Tišnov
34:27 (15:12)
10. 10. HK Ivančice – Házená Tišnov
37:30 (21:13)
18. 10. Házená Tišnov – TJ Tatran Bohunice
23:27 (11:12)
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Sokol Karate Tišnov
V Tišnově bude soutěž karate
Hana Zemanová
Začátkem podzimu se dva z trenérů Sokola Karate Tišnov zúčastnili školení rozhodčích karate, nejen abychom rozšířili své
obzory, ale také abychom v oddíle směřovali přípravu našich závodníků v současném
trendu posuzování soutěží karate. Dalšími
důvody je jejich začlenění do řad rozhodčích
v kraji a přispívání k objektivnímu rozhodování. Po úspěšném absolvování teoretické
i praktické části byli pozváni k rozhodování soutěže pro mládež, která se konala hned
následující den v Brně.
Jihomoravského poháru talentů se zúčastnilo 11 závodníků z oddílu Sokol Karate
Tišnov. Nejúspěšnějším začínajícím závodníkem oddílu byl David Psczolka, který v kategorii agility (5–8 let) vybojoval 4. místo
a v kategorii kihon ido (5–8 let) 5. místo.
Převahu
měli
tišnovští
závodníci
11/2015

v kategorii kihon ido (12–15 let), kde Michal
Sáblík vyhrál 1. místo a Martin Havlát a Sabina Medunová získali 3. místo. Na stupních
vítězů se ještě jednou objevil Michal Sáblík,
který v kategorii kata (12–15 let) obsadil 3.
místo. V celkovém bodovém hodnocení jsme
obsadili 5. příčku z 11 zúčastněných oddílů.
Jihomoravský pohár talentů je soutěž pro
začínající karatisty do 15 let. V agility závodníci porovnávají svoji rychlost na „překážkové“ dráze. Kihon ido ukáže zvládnutí
základních technik a kata vyzkouší současně
technické i fyzické schopnosti závodníka.

Zajímá vás, jak taková soutěž karate probíhá? Není nic jednoduššího než se přijít
podívat na další kolo Jihomoravského poháru talentů, které se bude konat v neděli
13. 12. 2015 v tišnovské sokolovně. Soutěžit
se začne v 10 hodin dopoledne.
Vstup bude volný.

Foto: archiv Jihomoravského svazu karate ČSKE
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za sponzorský dar na ozdravné pobyty

Poděkování MŠ Horova

Emilie Krčmová

Prostřednictvím Tišnovských novin bychom chtěli poděkovat za naše děti MŠ Horova Na paloučku. I když na první pohled školka
vypadá zvnějšku jako z dob dávno minulých,
a tak nebudí zrovna dojem příjemného prostředí, uvnitř se skrývá pravý opak.
Ve školce panuje pohoda a je vidět, že děti
jsou zde vítané a každé ráno s láskou očekávané. Program, interaktivní hry, divadla, zájezdy, exkurze, zábava daleko přesahující rámec
povinností pedagoga a přitom pravidla a řád
v duchu kamarádství, viz heslo „Kamarádi,
mějme se rádi“.
To vše dohromady se velmi pozitivně odrazilo po třech letech na našich dětech. Velice jsme ocenili, tak jako asi každý rodič, že se
nám děti domů vracely spokojené a šťastné
a neodjížděli jsme ráno do práce s pocitem
viny, že je necháváme někde, kde by jim nebylo
dobře, spíše naopak.
Poslední noc dokonce budoucí předškoláci
mohli spát ve školce a na to se těšili ze všeho
nejvíc. Tohle dobrodružství opět s programem
a nesmírnou fantazií učitelů se jim hluboce
vrylo do paměti. Proto bychom touto cestou
ještě jednou chtěli poděkovat paní Editě Brnkové, ředitelce školky, za pohodovou atmosféru ve školce jak mezi dětmi, pedagogy, tak
i rodiči.
Ivance Jedličkové za neskutečnou trpělivost, vždy dobrou náladu a krásný přístup
k dětem a jejich individuálním potřebám. A celému kolektivu dalších učitelů a kuchařek –
zejména těm, které naučily naše děti jíst i to,
co jim doma nechutná. Třeba přijde i čas, kdy
školka bude mít nový kabát a i zevnějšek rodičům a hlavně dětem udělá radost.
Určitě by si to zasloužila.

Náš Spolek zdravotně postižených Brněnska (SZPB) v roce 2015 uskutečnil čtyři
ozdravné pobyty. Bydleli jsme v Sezimově Ústí
v hotelu MAS, v Hotelu Pavla ve Vlachovicích
u Sykovce a dvakrát v Pozlovicích u Luhačovic
v hotelu Adamantino, v září a v říjnu. Budeme
pořádat ještě vánoční pobyty v Hotelu Pavla
a Penzionu Vrchovina v Novém Městě na Moravě. Tyto dvě akce proběhnou v listopadu 2015.
Dosavadních zájezdů se zúčastnilo 49 lidí
z Tišnova. Celkem pořádáme v roce 2015 šest
ozdravných pobytů.
Chceme touto cestou poděkovat Městskému úřadu Tišnov za sponzorský příspěvek 10
tisíc Kč. Tuto částku jsme použili na zaplacení
části dopravy do hotelu Adamantino.

Foto: Vlastimil Krčma

Poděkování dárcům
sbírky Koláč pro hospic
Věra Dvořáková

Dne 7. října proběhla díky Oblastní charitě Tišnov veřejná charitativní sbírka Koláč
pro hospic. Jednotlivci i firmy si měli možnost
zakoupit koláč v hodnotě 30 Kč a podpořit tím
péči o terminálně nemocné v Tišnově a okolí. Ti tak mohou svoji závěrečnou část života
prožít v domácím prostředí své rodiny a blízkých za pomoci odborných pracovníků. Celá
tato sbírka se setkala s velkou vstřícností ode
všech, kteří se jí zúčastnili, jak dárců, tak pracovníků a dobrovolníků Charity Tišnov, kteří
svou pomocí při této akci propagovali myšlenku hospicové péče a vybranými penězi pomohli nevyléčitelně nemocným. Děkujeme všem
dárcům za přispění a podporu, kterou tímto
nákupem projevili.

Poděkování za pomoc
při rekonstrukci
Panského domu

Foto: Jana Marečková

Děkujeme, rodiče dětí třídy Motýlků –
Koneční, Veselí a další

Děkuji Ing. Františku Brázdovi a zaměstnancům jeho firmy Univers za provedené
stavební práce, panu Koukalovi za opravu
a výměnu klempířských prvků, Zednictví Jeneš za stavbu a zapůjčení lešení, Bc. Patlokové
a PhDr. Nedomové z památkové péče za odborný dozor, rodině a kamarádům za velkou pomoc při opravě Panského domu v Tišnově.
Aleš Fendrych

Foto: Aleš Fendrych a Pavel Smékal
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RŮZNÉ
Tesco pomáhá Sociální rehabilitaci ve Skryjích
Věra Dvořáková

„Sociální rehabilitace Skryje je realizována
za finanční podpory města Tišnova.“

„Sociální rehabilitace Skryje je spolufinancována Jihomoravským krajem.“

Obchodní řetězec Tesco vyhlásil v rámci
projektu „Tesco – pomáháme s vámi!“ soutěž
o 50 000 Kč, které může vyhrát nezisková organizace na konkrétní činnost. Do této akce
byly vybrány dva projekty, pro které mohli zákazníci Tesca hlasovat. Ve společném hlasování Tesca Tišnov a Boskovice vyhrál projekt
Sociální rehabilitace Skryje, kterému byl slavnostně předán 9. září 2015 od zástupce obchodu Bc. Romana Mause šek na vyhranou částku.
Za tento získaný obnos byl nakoupen dřevěný a obalový materiál, drobné ruční nářadí,
barvy, štětce apod. Tyto pomůcky využijí uživatelé s mentálním postižením Sociální rehabilitace Skryje na výrobu dřevěných hraček. Ty
budou dělat radost našim nejmenším v předškolních zařízeních a na dětské onkologii
v Brně.
Tímto děkujeme všem občanům, kteří
pro tento záměr hlasovali. Umožnili rozvíjet
schopnosti a dovednosti uživatelů a výrobky
udělat radost jiným lidem.

VZPOMÍNÁME

Měl plno plánů, byl snílek, ovšem i neskutečný bojovník
Uljana Bráchová
Před lety se k nám do redakce závodních
novin v TOS Kuřim naučil se svými fotografiemi přírodních úkazů pravidelně chodit tehdy
nesmělý mladík. Rádi jsme jeho snímky zveřejňovali. Stačí se jen podívat do archívu. Po více
než třiceti letech mne oslovil Ing. Josef Stryk, radioamatér a kamarád dalšího radioamatéra, ale
i milovníka fotoaparátu. Řekl mi, že jeho přítel
potřebuje pomoc, a to, dá se říct, veskrze novinářskou. Šlo o to prostě napsat články.
Slovo dalo slovo a setkali jsme se. Samozřejmě jsem ho po těch letech nepoznala. Prostě
jsme zestárli. Mohu však říct, že jsem se během
půldruhého roku, co jsme měli čest se stýkat,
stala součástí neobvyklé skupiny lidí s těžkým
zdravotním hendikepem, kteří mnohdy skončili
na invalidním vozíku. A to byl i případ ambiciózního, plného plánů do budoucna a neskutečného bojovníka pana Pavla Kadlece. Nejenže
mu vadila přeprava vlakem coby pouhého balíku jen proto, že od sedmnácti let trpěl roztroušenou sklerózou, a ač mlád, postupně se přes
francouzské hole ocitl až na vozíku pro invalidy. Byl prostě člověk neustále nespokojený. Ve
všem se vyznal. Od roku 2011, kdy převzal vedení organizace Tišnovský vozíčkář v Tišnově,
například dokázal k činnosti vyburcovat i tzv.
flákače, prostě rebel, který kdysi na rychlé motorce rád brázdil silnice. Nevnímal ani vozík,
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na němž se musel v poslední době v úzké uličce „bytovkové králíkárny“ pohybovat a kvůli
tomu si zlomil obě nohy. Samozřejmě jen díky
němu jsou všechny akce organizace fotograficky zdokumentovány na webových stránkách
Tišnovského vozíčkáře. Vše se ovšem mohlo
uskutečnit jen díky členům výboru celé organizace, např. Evě Šebestové či Miladě Kubíčkové.
Jeho posledním bláznivým nápadem však byla
údajně účast vozíčkářů na Tišnovské padesátce.
Zejména zásluhou pana Pavla Kadlece jsou
v Tišnově nyní označeny silniční přechody pro
méně pohyblivé a maminky s kočárky. Jeho zásluhou dnes víme, do kterých prodejen je ve

městě bezbariérový vstup. Pan Pavel Kadlec
chtěl vytáhnout všechny zdravotně postižené
mezi lidi, do města, na akce, aby i oni viděli ty
zázraky přírody a okolí vůbec. Proto organizoval vycházky, návštěvy galerií a divadel, besedy
a podobně.
Bohužel, osud tomu chtěl jinak. Pavlu Kadlecovi byla po léta obětavou souputnicí manželka Soňa, která s ním sdílela dobré i zlé.
Zejména jí dnes patří můj obdiv a úcta. Aktivita
Pavla Kadlece bude chybět nejen mně. Čest jeho
památce.
Pavel Kadlec (vlevo) v akci při seznamování
dětí s problémy invalidních občanů
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VZPOMÍNÁME
Dne 3. listopadu 2012 nás opustila paní
LUDMILA DOUŠKOVÁ. Vzpomínají na ni Tereza,
Marcela a Jaroslav Floriánovi, sestra Zdeňka
a bratr Jiří.

Dne 5. listopadu uplynou tři roky, kdy nás
opustil pan JINDŘICH HUMPOLÍK.
V lednu 2016 by se dožil 80 roků.
S láskou vzpomíná manželka, dcera a syn
s rodinou.

5. října 2015 uplynul jeden smutný rok od úmrtí
pana JAROSLAVA KRYŠTOFA z Tišnova. Stále
na něj s láskou vzpomíná jeho manželka Marie,
dcery Marie a Jaroslava s rodinami.

24. listopadu uplyne pět let od doby, kdy nás
opustil náš manžel, tatínek a dědeček pan
ZDENĚK MIKULA. Stále vzpomínáme.

Dne 18. listopadu uplyne 10 let, co nás navždy
opustil tatínek, dědeček, pradědeček a tchán
pan ADOLF SÝS.
S úctou a láskou vzpomínají Jiří, Zdeněk, Alena,
děti s rodinami.

„Byl jsi plný života, Tvá mysl plná snění a nikdo
z nás se nenadál, jak rychle se vše změní. Utichly
kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj obraz zůstává v nás.“
Dne 7. října 2015 uplynul pátý smutný rok,
kdy náhle utichlo srdce milovaného manžela,
tatínka, dědečka a pradědečka pana ANTONÍNA
ŠINDELKY ze Šerkovic. Za tichou vzpomínku
děkují a s láskou vzpomínají manželka Magda
a děti s rodinami.

25. října uplynulo 20 let od chvíle, kdy navždy
odešel náš tatínek a dědeček pan BŘETISLAV
ZAVŘEL.
Za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami.

NA TOMTO MÍSTĚ MOHLA BÝT
I VAŠE VZPOMÍNKA, PODĚKOVÁNÍ, INZERÁT
Lze podávat v úřední hodiny na Městském kulturním středisku
Tišnov, Mlýnská 152, tel. č. 777 706 714,
e-mail: noviny@kulturatisnov.cz.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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AGROAD s. r. o. se sídlem v Kuřimi hledá
SKLADNÍKA na HPP.
Info na tel. 541 264 970.
Karel Pavlíček, kamenické práce,
tel. 604 310 243.

Koupím garáž na sídlišti Humpolka.
Tel. 605 726 616.

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.

°°

Prodám ořechy vlašské neloupané
80 Kč/kg, loupané 200 Kč/kg.
Tel. 603 534 371.
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Prodám starší rodinný dům 2+1
v obci Svatoslav u Tišnova.
Tel. 603 434 381, 732 729 120.

Pronajmu byt 2+1 v Tišnově,
sídliště u Humpolky. Zájemci s prokázaným
zaměstnáním a příjmem bez domácích
zvířat. Tel. 604 200 670.
Firma VM-PROFI s. r. o. přijme
soustružníka-obráběče kovů vyučeného
v oboru, možnost i brigády – důchodce.
Pracoviště Předklášteří, dohoda jistá.
Tel. 603 515 838.
Jiří Kašpar přijme barmana
nebo barmanku, tel. 776 627 666.

Restaurace u radnice přijme servírku
nebo číšníka na poloviční úvazek.
Tel. 777 888 404, 776 342 666.

Rozvedený čtyřicátník hledá ženu,
zn. děti vítány.
Budu mít rád tebe i tvé děti.

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

Koupím, prodám nebo vyměním
vojenské věci z 2. světové války.
Např. přilby, uniformy, bodáky,
vyznamenání, knihy, fotografie.
Tel. 723 539 270.

Prodám nebo vyměním díly
na veterány auto-moto,
např. Jawa ČZ a vozidla Praga, Tatra.
Tel. 723 539 270.
Tišnovské noviny
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RYBÁŘSKÝM SLAVNOSTEM KONANÝM V NEDĚLI
20. ZÁŘÍ PŘEDCHÁZELY MUŠKAŘSKÉ ZÁVODY.
RYBÁŘI Z ČESKÉ REPUBLIKY I ZAHRANIČÍ SOUTĚŽILI
NA ŘECE SVRATCE.

ČLENOVÉ BRĎA TIŠNOV GINGO USPOŘÁDALI
11. ŘÍJNA DRAKIÁDU. DĚTI SOUTĚŽILY
V POUŠTĚNÍ DRAKŮ NA POLÍCH
SMĚREM K LOMNIČCE.

Foto: Michal Beneš

Foto: Denisa Ondrová

PODZIMNÍ TRHOVÁ SLAVNOST SE KONALA 17. ŘÍJNA.
VYSTOUPILY NA NÍ NAPŘÍKLAD SÝKORKY,
ZPÍVAJÍCÍ ŽÁCI ZŠ SMÍŠKOVA.
Foto: Michal Juříček
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