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Pane starosto, jaké jsou Vaše pocity krát-
ce po zvolení do funkce?

Především bych touto cestou chtěl po-
děkovat všem občanům, kteří v komunál-
ních volbách projevili svůj zájem o další 
směřování našeho města. Pokud jde o mne 
osobně, rád bych poděkoval občanům a čle-
nům zastupitelstva za důvěru, které se mi 
ve volbách a následně na ustavujícím zase-
dání zastupitelstva dostalo. Této důvěry si 
velmi vážím, a proto také převažuje pocit 
zodpovědnosti. 

Jaké první změny ve fungování radni-
ce pod Vaším vedením mohou občané 
očekávat?

Koaliční strany (MOST, ANO, STAN, ODS) 
vydaly společné programové prohlášení, jež 

obsahuje celou řadu závazků, které hodlá-
me v následujících čtyřech letech realizovat. 
Toto prohlášení je k dispozici na webových 
stránkách města a myslím, že stojí za to, se 
s těmito několika stranami seznámit. Každý 
bod si zaslouží svoji pozornost.

Bezprostředně po ustavujícím zasedá-
ní jsme začali pracovat na otevření radnice 
občanům a celkovém zlepšení atmosféry 
na městském úřadě a v rámci zastupitel-
stva. Prvním konkrétním krokem v tomto 
směru je zavedení úředních hodin staros-
ty a 1. místostarosty města od 1. 12. 2014. 
Současně mne těší, že se nám s ostatními 
kolegyněmi a kolegy ze zastupitelstva po-
dařilo dohodnout na konkrétních změnách 
(zavedení pravidelných pracovních porad 
před jednáními zastupitelstva, zřízení nové-
ho výboru pro strategické plánování a roz-
voj města, zasílání programu jednání Rady 
města ostatním členům zastupitelstva), kte-
ré by měly vést ke zlepšení vzájemné komu-
nikace. Rád bych velmi rychle „atmosféru“ 
v zastupitelstvu změnil z dosud spíše poli-
tické na veskrze pracovní.

Mohl byste nám přiblížit, na kterou ze 
zmiňovaných programových priorit bu-
dete klást největší důraz? 

Jednou z důležitých priorit nového vede-
ní města je zcela jistě komunikace. Kromě 
komunikace v rámci zastupitelstva chceme 
zlepšit nejen informovanost občanů města, 
ale také se jich mnohem více ptát na jejich 
názor na nejrůznější otázky života ve městě. 

Oblastmi, kterým hodláme věnovat zvý-
šenou pozornost, jsou také doprava a par-
kování, životní prostředí, rodina a školství, 
sport a volný čas. 

Jaké významné investiční akce město 
čekají? 

Mezi priority volebního období 2014 až 
2018 je nutné zařadit rekonstrukci ulic Br-
něnská, Riegrova, Černohorská (ve spolu-
práci s Jihomoravským krajem) a dokončení 
parku pod kostelem. Současně lze zmínit 
i přípravu rekonstrukce náměstí Míru. Dále 
je plánována celá řada menších investičních 
akcí. Za klíčové však nyní považuji sestavení 
rozpočtu města na rok 2015, na čemž s ko-
legy radními usilovně pracujeme. Kromě 
něj pracujeme rovněž na finančním a inves-
tičním výhledu na celé volební období, tak 
abychom mohli lépe zkoordinovat aktuální 
potřeby občanů a současně plnění jednotli-
vých bodů programového prohlášení. 

Je něco, co byste rád touto cestou obča-
nům města sdělil? 

Osobně se velmi těším na práci pro naše 
město a ze své pozice budu usilovat o to, aby 
zastupitelstvo i úřad fungovaly ke všeobec-
né spokojenosti. Budu rád, pokud budete 
aktivními občany města a budete sledovat 
naše počínání a průběžně je hodnotit. Váš 
názor nás velmi zajímá. Jsme tu totiž pro 
Vás. 

Přeji Vám pohodové dny.

Rozhovor se starostou města

Tišnovská radnice má nové vedení 
Nově zvolení zastupitelé se sešli 

na svém prvním (ustavujícím) zasedání 
v pondělí 10. listopadu 2014. Zasedání, 
které proběhlo v prostorách Městského 
kulturního střediska, se zúčastnilo všech 
15 zvolených zastupitelů. Po složení slav-
nostního slibu následovala volba staros-
ty, místostarostů a člena rady, kteří tvoří 
novou Radu města Tišnova. Počet členů 
Rady města Tišnova je stanoven na pět 
a jsou jimi:

• Bc. Jiří Dospíšil (MOST) – starosta města,
• Ing. Václav Šikula (ANO 2011) – 1. mís-

tostarosta města, který bude současně 
zastupovat starostu v době jeho ne-
přítomnosti nebo v době, kdy nebude 
starosta vykonávat funkci, 

• Ing. Tomáš Komprs (STAN) – místosta-
rosta města,

• Ing. Karel Souček (ODS) – místostaros-
ta města,

• Mgr. Martin Sebera, Ph.D. (MOST) – 
člen rady města. 
Zastupitelstvo města rozhodlo, že sta-

rosta a 1. místostarosta budou pro výkon 
své funkce dlouhodobě uvolněni, ostatní 
pozice budou neuvolněné. 

Ustavujícímu jednání Zastupitelstva 
města Tišnova předcházelo podepsání ko-
aliční smlouvy, kterou podepsali předsta-
vitelé koaličních stran (MOST, ANO 2011, 
STAN a ODS) dne 24. října 2014, za pod-
pory KDU-ČSL. Součástí koaliční smlouvy 
je podrobné programové prohlášení, kte-
ré obsahuje priority, cíle a vize pro voleb-
ní období 2014–2018 a rovněž rozdělení 
kompetencí a odpovědností za konkrétní 
oblasti. 

Rozdělení působnosti nově zvolené Rady 
města Tišnova dle platné koaliční smlouvy:
• starosta Bc. Jiří Dospíšil 

– oblast rozpočtu a strategického plá-
nování, financí a hospodaření, lidských 

zdrojů a interního auditu, komunikace 
a vnějších vztahů, 

• 1. místostarosta Ing. Václav Šikula 
– oblast veřejného pořádku a bez-
pečnosti, dopravy, komunálních slu-
žeb, životního prostředí a bytového 
hospodářství,

• místostarosta Ing. Tomáš Komprs 
– oblast kultury, sociálních věcí 
a zdravotnictví, energetiky, podniká-
ní a zaměstnanosti, cestovního ruchu 
a zahraničních styků,

• místostarosta Ing. Karel Souček 
– oblast investic města, územního plá-
nování a rozvoje města, pozemků a ne-
bytového hospodářství,

• radní Mgr. Martin Sebera, Ph.D. 
– oblast školství a rodinné politiky, spor-
tu, mládeže a volnočasových aktivit.
Rozdělení působnosti bude předloženo 

nejbližšímu jednání Zastupitelstva města 
Tišnova.
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Představení úřadu – Odbor územního plánování
Alena Doležalová, vedoucí Odboru územního plánování

V dnešním seriálu představování jed-
notlivých odborů Městského úřadu Tiš-
nov si Vám dovolíme představit Odbor 
územního plánování Městského úřadu 
Tišnov – zkratka OÚP.

Odbor územního plánování síd-
lí ve druhém podlaží rohové budovy 
na náměstí Míru 346 v Tišnově. Tento 
Odbor vznikl dne 1. 7. 2014 rozdělením 
Odboru územního plánování a staveb-
ního řádu na dva samostatné odbory 
– Odbor územního plánování a Odbor 
stavebního řádu. K rozdělení došlo 
z organizačních důvodů a tato změna 
nemá na občany žádný zásadní dopad, 
neboť odbor vykonává stejnou agendu 
a ve stejných kancelářích jako původní 
oddělení územního plánování při Od-
boru územního plánování a stavebního 
řádu.

Odbor územního plánování vykonává 
komplexní působnost v oblasti územ-
ního plánování a památkové péče, a to 
v rámci celého správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Tišnov (ORP 
Tišnov). Správní obvod ORP Tišnov 
patří svou rozlohou k nejrozsáhlej-
ším obvodům v Jihomoravském kra-
ji, zahrnuje kromě správního území 
města Tišnova dalších 58 území obcí 
a městysů.

Vedoucí Odboru územního plánování je 
Ing. Alena Doležalová (tel. 549 439 755, 
alena.dolezalova@tisnov.cz, kancelář  
č. 302), která koordinuje a zajišťuje vý-
kon činnosti tohoto odboru na úseku 
územního plánování a památkové péče 

v přenesené i samostatné působnosti 
v rámci celého správního obvodu ORP 
Tišnov. 

Odbor územního plánování vykoná-
vá působnost obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností (dále jen 
„úřad územního plánování“) podle 
ust. § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon). Jeho hlavními 
činnostmi jsou: pořizování územních 
plánů a jejich změn, pořizování regu-
lačních plánů a jejich změn, pořizování 
územně plánovacích podkladů (územ-
ně analytických podkladů a územních 
studií), pořizování zastavěného úze-
mí a další činnosti jako podávání návr-
hů na vložení dat do evidence územně 
plánovací činnosti a také je dotče-
ným orgánem v řízení podle zvlášt-
ního předpisu, v němž se rozhoduje 
o změnách v území. K činnostem úřadu 
územního plánování patří dále v sou-
ladu se stavebním zákonem průběžné 
vyhodnocování územních plánů a prů-
běžné aktualizace územně analytických 
podkladů ORP Tišnov. 

Součástí Odboru územního plánování 
je také oddělení památkové péče, kte-
ré zajišťuje kontrolu plnění zákonných 
povinností vlastníků (uživatelů) kul-
turních památek, rozhoduje o podmín-
kách péče, obnově, nakládání, využívání 
a zajišťování ochrany kulturních pamá-
tek v územní působnosti (ORP Tišnov). 
V přenesené působnosti vydává závaz-
ná stanoviska ke stavbám, změnám 
stavby, terénním úpravám, umístění 

nebo odstranění zařízení, odstranění 
stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím 
pracím na nemovitosti, která není kul-
turní památkou, ale nachází se v měst-
ské památkové zóně nebo v ochranném 
pásmu nemovité kulturní památky 
nebo v ochranném pásmu městské pa-
mátkové zóny. Dále jako dotčený orgán 
z hlediska památkové péče posuzuje 
územní plány a územní studie.

Referenti Odboru územního 
plánování

Výkon úřadu územního plánování, tj. 
zejména pořizování územně plánova-
cí dokumentace a územně plánovacích 
podkladů pro celý správní obvod ORP 
Tišnov, zajišťují:

Ing. Hana Červenková, kancelář 
312a, kontakty: tel. 549 439 757, 
hana.cervenkova@tisnov.cz.

Ing. Natálie Konečná, kancelář 
312, kontakty: tel. 549 439 733, 
natalie.konecna@tisnov.cz.

Agendu územně analytických pod-
kladů pro celé území ORP Tišnov 
obstarává Ing. Tomáš Hájek, kance-
lář 311, kontakty: tel. 549 439 732,  
tomas.hajek@tisnov.cz.

Administrativní zabezpečení chodu 
odboru a výkon agendy památkové 
péče zajišťuje Bc. Eva Patloková, kan-
celář 311, kontakty: tel. 549 439 749,  
eva.patlokova@tisnov.cz.

Odborná analýza náměstí Míru v Tišnově
Miriam Jedličková, projektová kancelář Tišnov

V rámci přípravy zadání pro ar-
chitektonicko-urbanistickou soutěž 
projektu „Rekonstrukce nám. Míru 
v Tišnově“ zpracovávala společnost 
Partnerství, o. p. s., pro město Tišnov 
od června do října 2014 odbornou ana-
lýzu tohoto veřejného prostranství. Jed-
ná se o kvalitně vyhotovenou analýzu, 
která kromě získávání podrobných in-
formací a dat o současném využívá-
ní náměstí pracovala a komunikovala 
s veřejností a obyvateli, kteří tento pro-
stor využívají. V září tohoto roku jste 

se mohli v rámci šetření a komunika-
ce s veřejností zapojit do ankety. Slou-
žila jako osvědčený způsob zjišťování 
názorů občanů. Tato anonymní anke-
ta byla distribuována v zářijových Tiš-
novských novinách a souběžně ji bylo 
možné od 1. 9. 2014 do 15. 9. 2014 vy-
plnit na webových stránkách města Tiš-
nova. Celkem se ankety zúčastnilo 504 
respondentů. Dále se občané města 
mohli dostavit na odborně vedené se-
tkání s veřejností, které se konalo dne 
24. 9. 2014 v Tišnově. Výstupy všech 

šetření, osobních rozhovorů, pozorová-
ní i ankety jsou součástí uceleného do-
kumentu, který najdete na webu města 
Tišnova www.tisnov.cz. Věříme, že jsme 
pro diskusi a úspěšnost k zajištění nej-
lepších informací o prostředí a životě 
našeho náměstí pro architekty udělali 
maximum. V současnosti kompletuje-
me zadání a chystáme vše k řádnému 
zahájení architektonicko-urbanistické 
soutěže. 
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MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV
vyhlašuje  

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  
pro obsazení funkce

VEdOucÍ OdBORu sPRáVNÍch a VNiTŘNÍch VĚcÍ

Popis pracovní pozice:
• řízení, koordinace a usměrňování odboru
• koordinace a metodické usměrňování obcí nebo jejich 

částí v občanskosprávních záležitostech (matrik a stát-
ního občanství, evidence obyvatel, zabezpečení voleb 
a místních referend, úředních dokladů, přestupků, názvo-
sloví ulic, státních symbolů a znaků)

• odpovědnost za výkon státní správy v rozsahu přenese-
né působnosti obecního úřadu, v rozsahu pověřeného 
obecního úřadu a v rozsahu obecního úřadu s rozšířenou 
působností na úseku voleb 

• odpovědnost za tvorbu obecně závazných vyhlášek 
a nařízení

Požadavky:
• VŠ vzdělání, nejlépe v oboru právo nebo veřejná správa.
• znalost zákonů ve veřejné správě (zákon č. 128/2000 Sb., 

o obcích; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád)
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti nutná do 18 měsí-

ců od nástupu
• výborná znalost práce s PC
• ŘP skup. B 
• praxe ve veřejné správě výhodou
• komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, 

loajálnost a časová flexibilita
• důslednost, pečlivost
• způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost
• nástup dle dohody, nejlépe ihned

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, v platném znění, platová třída 11. 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 19. 12. 2014:
• písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 

Tišnov 
• osobně na podatelnu MěÚ Tišnov do 19. 12. 2014 – 

do 12.00 hod.

V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum 
a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, 
číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.
K přihlášce připojte: strukturovaný životopis, motivační do-
pis, originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 
měsíce, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, sou-
hlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely 
tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů.
Osoby narozené do 1. prosince 1971 dále doloží: předpo-
klady dle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stano-
ví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí 
ve státních orgánech a organizacích, ve znění pozdějších 
předpisů (tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení).

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi 
a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být 
zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pra-
covní místo.

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

Omezení provozu
Petra Vokáčová, Odbor dopravy

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu 
provádění stavebních prací na Židovském 
náměstí v Lomnici je v termínu od cca 
3. 11. 2014 do 31. 3. 2014 na navazujících 
místních komunikacích omezen provoz.

Z důvodu provádění kanalizace v obci 
Malhostovice podél silnice vedoucí směrem 
na Nuzířov je v termínu od cca 4. 11. 2014 

do 30. 11. 2014 na této silnici omezen pro-
voz. Ten je veden jedním jízdním pruhem. 

Z důvodu provádění kanalizace v obci 
Lažánky je v termínu od 5. 11. 2014 
do 30. 11. 2014 na silnici procházející obcí 
omezen provoz, který bude veden jedním 
jízdním pruhem a bude řízen světelným 
signalizačním zařízením.

Dále si dovolujeme upozornit, že je uza-
vřena silnice mezi obcí Čebín a městysem 
Drásov rovněž z důvodu provádění opra-
vy silnice, a to v termínu od 18. 11. 2014 
do 30. 11. 2014. Objízdná trasa je pro 
obě omezení vedena přes obce Čebín 
a Malhostovice.

Změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů
Městský úřad Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí

Upozorňujeme občany, že na úseku OP 
a CD dojde z důvodu skončení platnosti 
OP velkému počtu osob v období od listo-
padu 2014 do června 2015 ke značnému 

navýšení agendy, a proto budou rozšíře-
ny možnosti objednání se přes rezervační 
systém. DŮRAZNĚ doporučujeme k vy-
řízení Vašich záležitostí využít možnost 

rezervace na MěÚ Tišnov – www.tisnov.cz. 
Bez ní nebude možné zaručit hladké od-
bavení a vyřízení Vašich požadavků.

Děkujeme za pochopení.
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MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV
vyhlašuje  

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  
pro obsazení funkce

PRacOVNÍk ORgaNiZačNÍ slOžky Úklid a ÚdRžBa MĚsTa TišNOVa

Popis pracovní pozice:
• obsluha traktoru, včetně zajišťování zimní údržby
• obsluha ostatních svozových vozidel
• obsluha motorové pily a křovinořezu
• spolupráce při zajištění úklidu a údržby města
• spolupráce při zajištění údržby veřejné zeleně

Požadavky:
• ukončené SŠ vzdělání s výučním listem (vyučen v oboru)
• praxe v obsluze traktoru podmínkou
• řidičský průkaz – minimálně skupiny B, T 
• znalost dalších profesí (dlaždič, zedník, opravář strojů) 

výhodou
• znalost lokality města Tišnova a okolí vítána
• samostatnost, loajálnost a časová flexibilita 
• dobrý zdravotní stav a fyzická zdatnost

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, v platném znění, platová třída 5. 
Nástup dle dohody, nejlépe od 15. 12. 2014.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 5. 12. 2014

• písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 
Tišnov 

• písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 5. 12. 2014 – 
do 12.00 hod.

V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, datum a mís-
to narození, místo trvalého pobytu, datum, podpis a telefonní 
spojení.
K přihlášce připojte životopis, kopii dokladu o nejvyšším dosa-
ženém vzdělání (výuční list), souhlas s nakládáním s poskyt-
nutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi 
a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemů-
že být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabí-
zené pracovní místo.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení 
kdykoliv v jeho průběhu.

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

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  
pro obsazení pracovního místa na dobu určitou (po dobu dlouhodobého uvolnění pro výkon funkce)

REfERENT OdBORu žiVOTNÍhO PROsTŘEdÍ

Popis pracovní pozice:
• výkon působnosti vodoprávního úřadu ve správním obvo-

du obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle zá-
kona č. 254/2001 Sb., o vodách, a zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích

• výkon působnosti orgánu ochrany zemědělského půdního 
fondu (ZPF) dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, 
ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností

• výkon působnosti orgánu státní správy rybářství 
ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, vý-
konu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně moř-
ských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů

Požadavky:
• VŠ vzdělání – v oboru životního prostředí, popřípadě sta-

vebního směru 
• znalost zákonů a příslušných vyhlášek v oboru a ve ve-

řejné správě vítána (zákon č. 128/2000 Sb.; zákon č. 
500/2004 Sb.; zákon č. 254/2001 Sb.; zákon č. 274/2001 
Sb.; zákon č. 183/2006 Sb.; zákon č. 334/1992 Sb.; zákon 
č. 99/2004 Sb.)

• výborná znalost práce s PC 
• ŘP skup. B
• morální bezúhonnost
• flexibilita, komunikativnost, schopnost jednat s lidmi
• praxe ve státní správě vítána
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti nutná do 18 měsí-

ců od nástupu

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

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 4. 8. 2014 

• písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 
Tišnov

• písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 4. 8. 2014,  
a to do 17.00 hod.

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

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi 
a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemů-
že být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabí-
zené pracovní místo.

Po Tišnově za pět korun 
Jaromír Pacek

Doba pokročila, máme po volbách, 
celá řada věcí se řeší nebo už vyřešila. Je 
tu ale další trvalý problém a tím je osob-
ní doprava po našem městě. Na všechny 
světové strany ze středu vyráží autobusy 
z Tišnova. Na všechny světové strany ze 
středu města pádí, ale po svých lidé star-
ší, nemocní, důchodci s nákupy a potom 
i ostatní, kteří nevlastní dopravní pro-
středek. Proč nevyužívají stávající auto-
busové linky? Z jednoho prostého důvodu 
– za jednu, dvě či tři zastávky v Tišnově 
vysypou z peněženky 10 Kč. 

Nabízí se lákavá nabídka, že s tím ná-
kupem můžete za 10 Kč dorazit až do Jam-
ného. To je nádhera, toto pásmo nám 
velkorysé možnosti nabízí. Ale co tam 
bude dotyčný cestující dělat, když bydlí 

na Černohorské ulici? Tato slovní hříčka je 
u dalších koncových zastávek stejná. 

Nejhorší je doslova kopcovitá pěší túra 
po Tišnově, směr Lomnice. Mladí se roz-
běhnou a jsou nahoře coby dup. U té starší 
generace a nemocných jsou to často galeje 
– zkouška, kdo déle vydrží. Ale jistě všich-
ni dohromady by bývali uvítali jeden ze 
slibovaných programových bodů sdělující: 
Po Tišnově za 5 Kč! Nic takového u kandi-
dujících stran v podzimních volbách neby-
lo, jen strohá sdělení, že v Tišnově budou 
v této věci něco provádět, ale konkrétně 
co, to známo není. 

Vytvoření místního pásma pro Tiš-
nov a přilehlé Předkláštěří v ceně 5 Kč 
může být řešením. I tohle by prospělo 
nejen cestujícím, ale i finančně samotné 

autobusové společnosti. Jak už bylo uve-
deno, nevyužít stávajících linek a zastávek 
na území města je jen na škodu věci. Za-
vedení dopravy místní v režii města Tiš-
nova nic neřeší, to tady už bylo, a jak to 
skončilo. Slibované nové zastávky se taky 
časem zrealizují a tento snad smělý ná-
vrh či nápad by byl ku prospěchu všech tří 
stran – cestujících, autobusové společnos-
ti a města Tišnova. 

Pomůže dodatečně posunout tento 
problém do reálnější podoby nová garni-
tura mladých zastupitelů vítězných stran? 
Byl by to opravdu pěkný počin a dodateč-
ný dík těm, co je na další čtyři roky zvoli-
li. Dočkáme se uskutečnění opomenutého 
předvolebního programového bodu kan-
didujících stran „po Tišnově za 5 Kč“? 

Názory občanů
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foto Květa Menšíková foto Markéta Prokopová foto Markéta Prokopová

Z výletu do doubravice nad svitavou
Účastníci zájezdu 

Za pštrosy a květinami směřoval 
úterní zájezd CSS do Doubravice nad 
Svitavou. Po ranním dešti se vyčasilo 
a sluníčko nás provázelo celé odpoledne. 
Poutavý výklad vedoucího pštrosí farmy 
nám objasnil, co jsme o chovu pštrosů 
vůbec nevěděli. Luštitelé křížovek zna-
jí pojmy Nandu, Emu, ale jak se chovají 
od vajíček až do výše 2,5 m a váhy téměř 
100 kg právě zde v Doubravici, nevěděl 
snad nikdo z nás. 

Během výkladu jsme mohli ochutnat 
klobásky z pštrosího masa, které jsou 
k nerozeznání od těch, co známe. Pak 
jsme si je mohli zakoupit v místní prodej-
ně spolu s dalšími výrobky farmy. 

Zahradnictví, které je součástí areálu, 
jsme vzali doslova „útokem“, protože bylo 
z čeho vybírat, a pohledem na množství 
barevjsme si nechali polaskat svou dušič-
ku. Po nezbytném fotografování jsme od-
jeli do nedaleké restaurace „U Rudolfa“, 

kde jsme uspokojili i své chuťové buňky. 
Po odpočinku nás řidič p. Kovařík bez-
pečně dovezl do Tišnova. 

Na krásné odpoledne prožité ve spo-
lečnosti 53 seniorů, kteří se zájezdu zú-
častnili, budeme dlouho vzpomínat. 
Všichni děkujeme pí. M. Prokopové, kte-
rá pro nás zájezd připravila, a těšíme se 
na pravidelné plavání v Kuřimi, které za-
číná 22. října. 

Poděkování Rc studánka 
Monika Krištofová, koordinátorka RC Studánka

Rodinné centrum Studánka uspořá-
dalo dne 11. 11. 2014 již tradiční Mar-
tinskou slavnost. Tuto jsme zahájili 
světélkovým průvodem od kostela sv. 
Václava a zakončili na náměstí Míru. Tam 
pokračoval hudební program a dětmi 
hraná legenda o svatém Martinovi, které 
pro nás připravily Lenka Křehlíková, Mi-
roslava Vyplašilová a Miloslava Blažko-
vá. I letos za námi přijel Martin na bílém 
koni a přivezl výborné rohlíčky. Rovněž 
jsme si pochutnali na moštu a svařeném 

vínu. Velmi nás potěšil zájem veřejnos-
ti, která se k nám připojila. RC Studánka 
děkuje našim maminkám za pomoc při 
přípravě a realizaci uvedené akce. Také 
děkuje paní Romaně Babákové z Rohozce 
za program s koněm, panu Zdeňku Vál-
kovi a jeho kolegům za ozvučení, panu 
Václavu Drhlíkovi z Městského úřadu 
v Tišnově za zajištění prostoru. Akce byla 
realizována za finanční podpory města 
Tišnova v rámci projektu „Kulturní akce 
k oslavě 10. narozenin RC Studánka“.

RC Studánka

SŠ a ZŠ Tišnov

Poděkování zahrádkářům 
Žáci SŠ a ZŠ Tišnov

My, žáci základní školy, bychom chtě-
li poděkovat členům ZO ČZS v Tišnově 
za to, že nám umožnili exkurzi do li-
sovny jablek. Ochotně předvedli, jak se 
získává lisováním jablíček mošt, kte-
rý jsme mohli ochutnat čerstvě vyliso-
vaný přímo z lisu a ještě si jej odnést 
i do školy. 

Zejména děkujeme panu Kašparcovi, 
který nám zdarma přivezl jablka ze své 
zahrady, a pánům Hamákovi a Klimešo-
vi, kteří nám odborně vyložili, co všech-
no se s jablíčky děje, než z nich můžeme 
ochutnat výborný mošt. 

Také jsme navštívili výstavu ovoce 
a zeleniny, připravenou členy tišnovské 

organizace ČZS vedené panem Josefem 
Zavřelem, která se konala u příležitosti 
80. výročí založení této organizace. 

Na výstavě se nám moc líbilo a chtě-
li bychom popřát všem zahrádkářům 
v Tišnově, aby se jim jejich práce dařila 
a měli z ní radost. 
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Tišnovské gymnázium bylo pro ministerskou návštěvu 
logická volba
Silvie Čechová, studentka oktávy

Rozhovor s ministrem školství Marce-
lem Chládkem při návštěvě tišnovského 
gymnázia.

Pro žáky byla Vaše návštěva velkým 
překvapením, čím jsme si zasloužili, že 
jste navštívil právě Gymnázium Tišnov?

Vzhledem k tomu, že záleželo na výbě-
ru z Jihomoravského kraje a pan hejtman je 
absolventem této školy, byla to logická vol-
ba. Rád navštěvuji školy, abych viděl přímo 
v terénu uplatnění věcí, které vymyslíme 
na půdě centrální. Toto gymnázium je kla-
sické, kde dýchá historie a připomíná mi to 
gymnázium, na které jsem chodil já. Řada 
gymnázií je obdobného charakteru, a proto 
jsem velmi rád navštívil právě to Vaše.

Vy sám jste byl deset let učitelem, jak 
vzpomínáte na toto období?

Pro mě to byly příjemné zážitky. Učil 
jsem i na základní i na střední škole. Ob-
rovská výhoda učitelské profese je v tom, 
že výsledky práce vidíte. Zvláště na zá-
kladní škole Vám děti „rostou pod ruka-
ma“, což je neocenitelné a je to bonus pro 
práci učitele. Učitel zároveň zůstává věč-
ně mladý, protože je neustále v mladém 
kolektivu a tolik nestárne jako v jiných 
profesích, mimo jiné i v politice. Na to 
velmi rád vzpomínám. 

To možná souvisí s mojí poslední otáz-
kou, Vy se dlouhodobě zabýváte celoži-
votním vzděláváním, jaký na něj máte 

názor? Je pravda, že školou to nekončí, 
ale naopak začíná?

Školou to nemůže končit, protože kdo 
se přestane učit a vzdělávat, začne stag-
novat, směřuje směrem dolů. Dříve jste 
byl studentem vysoké školy a stačilo to 
na celý život, dnes to tak není. Informa-
ce zastarávají velmi rychle, v některých 
oborech po třech letech, v jiných dokon-
ce již po roce. Otázka celoživotního vzdě-
lávání je tak čím dál více klíčová, i když 
na ni v České republice zatím nedbáme 
tolik jako v zahraničí. A to je dluh, který 
musíme napravit... 

redakčně zkráceno

Úspěchy gT v minikopané
Mirek Kozumplík, Jan Plachý, studenti kvarty

Dne 3. října v pátek se uskutečnil 
turnaj v minikopané pro žáky 2. stup-
ně základních škol v Tišnově. Turnaje 
se zúčastnilo 6 základních škol z tišnov-
ského okrsku. Celý turnaj naprosto ovlá-
dl výběr nižšího gymnázia – bez jediné 

prohry a se skóre 14:2. Kluci z gymnázia 
si tak hladce vystříleli postup do okres-
ního kola, které se konalo 9. října v Žele-
šicích. Tam odehráli velice dobrý turnaj, 
což dokazovalo i skóre 8:1, ale nakonec 
smolně prohráli ve finále se základní 

školou Rajhrad na penalty, a tudíž nepo-
stoupili do krajského kola. Výběr nižšího 
gymnázia po celou dobu předváděl krás-
ný kombinační fotbal a zanechal zde ur-
čitě velmi dobrý dojem.

další milé setkání se slovenskými partnery
Barbora Holubová, pedagožka

Před několika lety se v rámci spo-
lečných mezinárodních aktivit během 
realizace projektu Comenius započa-
la spolupráce mezi Gymnáziem Tišnov 
a Gymnáziem Vojtecha Mihálika v Se-
redi. Vzájemné vztahy se rozvíjely 
i po ukončení společných projektových 
prací a v současné době se spolupráce 
škol uskutečňuje v podobě sportovních 
setkání a studentských výměn. Právě 
v tomto školním roce mělo 10 žáků tiš-
novského gymnázia možnost 21.–22. 10. 
navštívit partnerskou školu v Seredi, 
poznat realitu života na Slovensku a na-
vázat kontakty s partnerskými hostitel-
skými rodinami. Pro české děti a jejich 
pedagogický doprovod byl slovenskou 
školou i zainteresovanými rodinami při-
praven zajímavý program, jehož součás-
tí byla procházka Seredí i Bratislavou 
a návštěva vybraných muzeí. Čeští účast-
níci studentské výměny se již nyní těší 

na návštěvu slovenských přátel v Tišno-
vě, která se uskuteční na jaře 2015.

Gymnázium Tišnov děkuje MěÚ Tišnov 
za finanční podporu výše popsaných aktivit.
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adaptace v první třídě v Zš deblín
Ivana Musilová, zástupkyně ředitele pro I. stupeň

Začátek školní docházky je jedním 
z nejsložitějších období v životě dítěte 
nejen z hlediska fyzického, ale také so-
ciálního a psychického. Vznikají nové ži-
votní podmínky, nové kontakty, zásadně 
nový druh činností.

Jak tedy vstup do školních lavic dítěti 
co nejvíce usnadnit?

Velmi důležitou roli zde hraje spolu-
práce základní školy s těmi mateřskými, 
z nichž děti přicházejí, dále možnost se-
známit se s prostředím školy ještě před 
zahájením školní docházky, spolupráce 
školy a rodiny. 

V loňském roce proběhl na naší škole 
bezplatný adaptační kurz pro nastáva-
jící žáky první třídy pod názvem Hra-
jeme si ve škole. Děti a jejich rodiče se 
od února do června, vždy jednou mě-
síčně, scházeli s pedagogy v prostorách 
naší školy, kde proběhl zápis do prv-
ních tříd. Během návštěv jsme společně 
prožili olympijské hry, zažili zábavnou 
matematiku i psaní, na školní zahra-
dě u hmyzího hotelu jsme pozorovali 
broučky a z keramické hlíny své před-
stavy vymodelovali. Na závěr kurzu si 
každé dítě vyrobilo svou vlastní knížku. 
Děti v září nastoupily do školy s radostí 
a bez sebemenších obav.

K adaptaci dětí v naší deblínské škole 
přispívá velkým podílem i společný pro-
jekt žáků první a deváté třídy – Učíme 
se společně, kdy vzájemně propojujeme 

výuku v prvním a devátém ročníku. Nej-
starší žáci školy se tak vžívají do role 
učitele, zkouší a navrhují různé úkoly 
a činnosti a prvňáčci poznávají, že se 
na své starší spolužáky mohou kdykoliv 
obrátit pro radu. 

První školní den žáci deváté třídy ob-
lékli prvňáčkům školní trička, která jim 
sami vyrobili, a pasovali je na školáky. 
Druhý den naše nejmladší seznámili 
s prostorami šaten a předali jim klíčky 
od skříněk.

Ve středu v rámci terénního vyučo-
vání podle regionální učebnice Dvojja-
zyčná učebnice terénního učení Deblín 
a okolí (Svozil, Hynek) žáci devátého 
ročníku své mladší kamarády proved-
li významnými památkami městyse 
Deblín a přímo na místě je seznámi-
li s místními zajímavostmi. Regionální 
dějiny mohou sloužit jako velmi dobrý 

způsob pro rozvoj tvůrčích schopností 
žáků a budování historického myšlení, 
kladného postoje k danému místu. Díky 
vycházce už také děti vědí, jak bezpeč-
ně přecházet vozovku a jak se bezpečně 
chovat v dopravě.

V pátek pro prvňáčky nachystali sta-
noviště v tělocvičně, kde společně dvě 
hodiny sportovali.

Propojenost výuky bude využívat 
i další témata např. z oblasti přírody, 
čtení, sportu. Děti k novým poznatkům 
přicházejí na základě činnostního uče-
ní, zkouší vytvářet úkoly pro spolužá-
ky, učí se otevřené komunikaci. A co je 
hlavní – prvňáčci se na vyučování se 
svými staršími spolužáky velmi těší.

Spolupráce obou ročníků významně 
přispívá k vytváření pozitivního sociál-
ního klimatu ve škole.

foto Monika Mandelíčková foto Monika Mandelíčková

bika - papírnictví
Dvořáčkova 1750
666 01 Tišnov
tel.: 549 419 000

VÁNOČNÍ AKCE
od 15. 11.  do  15. 12. 2014

Při nákupu na 300 Kč můžete soutěžit 
o 5 hodnotných cen.
 

Více informací na www.bika.cz. 

INZERCE
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co (ne)víme o dnešní škole
Petra Kappelová, zástupkyně ředitele ZŠ, a kolektiv

„… Jsem pracující máma čtyřleté Lucin-
ky. Lucinka chodí do školky, kde se jí moc 
líbí. Její starší kamarádky už se ve škol-
ce trošku na školu připravují. Některé 
mámy, co mají předškoláky, už s nimi cho-
dí na přípravu do skupinek a často si po-
vídáme o tom, že rozhodně chtějí dát děti 
do Začít spolu. Někdo zase říká, že by ra-
ději do obyčejné třídy. Tak nevím…“

Tohle můžeme slyšet třeba v šatnách 
školky nebo při setkávání rodičů. Ví vůbec 
současní rodiče, jaká je dnes škola? Jak se 
vlastně děti ve škole učí? Musí tam sedět 
s rukama za zády a vzorně se hlásit? To už 
asi ne… A jaké to tedy je? Co dělat, když se 
z práce ani na dny otevřených dveří ne-
dostanete? Na webových stránkách škol 
je dost informací, ale stejně... A co jsou to 
vlastně alternativní metody učení? Jsou 
jen pro někoho, kdo žije taky nějak jinak?

Nahlédneme do první třídy na ZŠ Tiš-
nov, Smíškova. Tady se více než deset let 
děti na 1. stupni vzdělávají formou ČIN-
NOSTNÍHO UČENÍ. Ráno začíná jako té-
měř každé jiné. Děti se scházejí ve třídě 
na první hodinu, kdy mají matematiku. 
Ve dveřích je s úsměvem vítá paní učitelka, 
na tabuli má připravené obrázky, číslice, 
obchůdek se zbožím a cenami, před tabulí 
pak reálné věci k nakupování. Děti si na la-
vice připravují desky s číslicemi a znamén-
ky, obálku s penízky k nakupování, papír, 
co se mu říká pultík… A není jich tu nějak 
málo? Dnes mají totiž půlenky, a proto je 
tu ráno jen polovina z nich. Děti mají vět-
ší možnost se realizovat. Paní učitelka se 
může věnovat více těm, co to potřebují. 
Ostatní žáčci přijdou z domu nebo z dru-
žiny až na půl devátou a budou ve třídě 
déle v poledne, aby jim to nebylo líto. Den 
začínají pozdravem – písničkou u klavíru 
na koberci. Pak se v kroužku děti dozví, 
na co se mohou právě dnes těšit. Budou 
si hrát na nakupování. V lavicích chysta-
jí peníze na nákup, který vybírá někdo ze 
spolužáků. Zapisují mu účet. A zase někdo 
jiný. Pak si zahrají před tabulí na skutečný 
obchod. Na prodavače a zákazníka se vším 
všudy. Nakonec je čeká logický úkol – zda 
budou peníze stačit na nákup Pepy Pople-
ty, jak by mu pomohli. Úplně na závěr hra 
a krátké zhodnocení na koberci. Jak se ti 
dnes dařilo? Pomohl jsi někomu? Poradil ti 
někdo? Co bys změnil?

Poznámka pedagoga: Činnostním uče-
ním se zabýváme více než 10 let. Dvě 
učitelky jsou lektorky, všichni ostatní 
na 1. stupni jsou proškoleni a stále do-
školováni. Spolupracujeme s brněnským 
nakladatelstvím Nová škola, používáme 

jejich pracovní sešity a učebnice, od jara 
2015 i interaktivní učebnice. Činnostní 
učení vychází z názorů J. A. Komenské-
ho a dalších pedagogů. Manuální činnos-
ti s předměty jsou nezbytným základem 
pro rozvoj logického a operačního myš-
lení, což úzce souvisí s dalším emočním 
a citovým vývojem dítěte. Jednoznačně 
platí: co slyším, brzy zapomenu, co i vi-
dím, na to si možná vzpomenu a projde-li 
mi to rukama, budu si to pamatovat. Dítě 
je vedeno k objevování principů, a souvis-
lostí. Od jednoduchého ke složitějšímu, 
k přemýšlení a kladení otázek, k řešení 
konkrétních příkladů a životních situací, 
k sebekontrole, sebehodnocení, přijímání 

odpovědnosti za svá rozhodnutí, k samo-
statné i týmové práci. Každý si zaslou-
ží úspěch. I chybami se učíme, a proto se 
na nás za chyby nikdo nezlobí a my se 
za ně nestydíme.

My, učitelé a učitelky, jsme tu přede-
vším proto, aby v nás děti i rodiče měli dů-
věru. Jsme jim průvodci i oporou. To vše 
jsme zakotvili do našeho školního vzdělá-
vacího programu Škola pro život už v roce 
2007. Nebráníme se však ani tomu, začle-
nit do něj některé další prvky Začít spolu. 
Ani ty nejsou ničím novým a objevným. 
Obě koncepce se v mnohém prolínají a je 
na schopných učitelích využít pro děti to 
nejlepší. 

Více na: www.tigal.cz

AUDIO
VIZE

Kroužek audiovizuální tvorby 

• 2 hodiny týdně
• Kapacita omezena
• Věk 12–18 let
Máš rád fi lmy, seriály nebo jen koukáš na 
videa na youtube a chtěl by jsi taky něco 
natočit? Přijď do kroužku Audiovize. Naučíš 
se pracovat s kamerou, stříhat a vymýšlet 
videa od skečů a reportáží, přes videoblogy 
a virály až ke krátkým hraným fi lmům.
Informace a přihlášky: zus@zustisnov.cz

Kroužek

Pořádá Tigal, o.s. při ZUŠ Tišnov 
ve spolupráci s MěKS Tišnov.
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Výlet do kovozoo
Lenka Dufková, učitelka

Jak už je na naší škole zvykem, i letos jsme se aktivně 
zapojili do třídění odpadních hmot, sběru papíru, kaštanů, 
plastových víček, baterií a hliníku. Nejlepší sběrači z celé 
školy za odměnu jeli na výlet. A že ten letošní výlet stál 
opravdu za to! Jeli jsme do Starého Města u Uherského 
Hradiště do Kovozoo, která se nachází přímo na Slovácku 
v areálu společnosti REC Group s. r. o. v místě bývalého 
cukrovaru.

 Tato zoo je unikátní tím, že ji tvoří zvířátka vyrobená 
z kovového odpadu. Cílem zoo je ukázat návštěvníkům, že 
i ze zdánlivě nepotřebného odpadu mohou vznikat krásné, 
zajímavé a užitečné věci. V současné době ji obývá více než 
80 zvířat a stále se rozrůstá. Zvířata jsou v životní velikosti 
a svojí propracovaností a dokonalostí překvapí mnoho 
návštěvníků. K vidění je lví výběh, gorila, gepardi, koně, 
nosorožci, pštros, želvy, ale i labuť, lama, bizon a spousta 
dalších. 

Mladší žáci se účastnili programu Poklady z naší 
popelnice a starší žáci programu Do světa elektroodpadu. 
V celém areálu je vidět vysoké pracovní nasazení – vzniká 
zde nové parkoviště a interaktivní centrum pro děti.

Těšíme se, že se do Kovozoo zase někdy podíváme 
s dalšími spolužáky!

Zkušební provoz kantýny
Radmila Zhořová, ředitelka školy

Se začátkem školního roku 2014/15 
jsme na ZŠ Tišnov, nám. 28. října, zahájili 
zkušební provoz prodejny s občerstvením 
pro žáky a zaměstnance školy. Otevření 
předcházela jednání se zřizovatelem, pro-
vozovatelem a zástupci rodičů. Celou zá-
ležitost jsme také projednali na provozní 
poradě se zaměstnanci a po průzkumu ve-
řejného mínění (rodiče, pedagogové) se 
nám dostalo pouze souhlasných ohlasů. 
Ihned poté jsme zahájili jednání s Krajskou 
hygienickou stanicí v Brně, která provoz 

posoudila a následně schválila. Od té doby 
proběhlo již dvakrát místní šetření KHS 
Brno týkající se provozu i prodávaného 
sortimentu. V této souvislosti se řídíme 
doporučením Ministerstva zdravotnictví 
k regulaci nabídky sortimentu potravin 
v souladu se zásadami zdravé výživy pro 
prodej ve školách. Ve spolupráci s provo-
zovatelem řešíme nabídku vhodných ná-
pojů, mléčných výrobků, různých druhů 
pečiva (celozrnného, sladkého, slaného), 
čerstvého ovoce a zeleniny, suchých plodů 

a semínek (zejména ořechů). Postupně 
řešíme i případné připomínky ze stran 
rodičů a žáků. V případě, že bude provoz 
kantýny schválen Radou města Tišno-
va, bude podepsána podnájemní smlouva 
s paní Olgou Vlachovou, provozovatelkou 
kantýny. Jsme otevření všem námětům, jež 
se týkají provozu, které můžete směřovat 
na e-mail zhorova@tisnov-zs28.cz. V zá-
měru je i rozšíření sortimentu o drobné 
papírenské zboží tak, aby žáci měli vždy 
možnost si ihned doplnit, co jim chybí. 

Zabezpečení budovy
Radmila Zhořová, ředitelka školy

Vzhledem k nedávné tragické události, 
která se odehrála ve škole ve Žďáru nad 
Sázavou, se i u nás opět začala diskutovat 
otázka bezpečnosti budovy. Během měsíce 
října byl zveřejněn seznam opatření 
(www.tisnov-zs28.cz), který byl následně 
projednán s pracovnicí České školní 
inspekce při jejím kontrolním šetření. 

ČŠI neměla k zabezpečení budovy žádné 
připomínky. Uvědomujeme si, že některá 
opatření mohou komplikovat situaci 
zejména rodičům, kteří vyzvedávají děti 
ze školní družiny. Naše rozsáhlá budova se 
však musí vypořádat s jistými technickými 
problémy, které se nedají vyřešit ihned. 
V současné době probíhá instalace dveřní 

kamerové jednotky s videotelefony, která 
zajistí bezpečné vyzvedávání dětí rodiči 
ve všech odděleních školní družiny. 
Děkujeme všem rodičům a návštěvám 
za pochopení. Věříme, že se setkáme 
s porozuměním, neboť všechna přijatá 
opatření jsou v zájmu bezpečnosti Vašich 
dětí.
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Podzimní zamyšlení…
Květa Kučerová, předsedkyně diabetiků Tišnov

S přicházejícím podzimem a zimou za-
číná pro mnohé období, kdy se méně vě-
nují pohybu a tím se u řady z nich zvyšují 
hodnoty glykemie. Naše organizace dia-
betiků Tišnov zajišťuje pro všechny po-
stižené touto nemocí každou poslední 
středu v měsíci edukační přednášky a se-
tkání. Naším cílem je zmapovat potřeby 
pacientů tak, aby projekty, jež mají zlep-
šit znalosti pacientů o cukrovce, byly co 
nejlepší.

Ne každý ví, jaké jsou příznaky cuk-
rovky. Většinou ji hned nerozpoznáme, 
protože probíhá skrytě. Mezi nejčastější 
příznaky patří žízeň, časté močení. Zvý-
šenou hladinu cukru v krvi ledviny nedo-
vedou udržet a propouštějí jej do moči. 
Mezi další příznaky patří hubnutí a úna-
va. Nepoznaná, pomalu se vyvíjející ane-
bo zanedbaná cukrovka způsobuje těžká 
poškození nejdůležitějších orgánů, srdce, 
mozku, cév a malých cév, které poškozu-
jí oči.

Jsou různé typy diabetu – 1. stupeň, 
2. stupeň a těhotenská cukrovka. Pro 
správnou kompenzaci diabetu je třeba 
zvládnout reakce inzulínu, diety a fyzické 

aktivity. Techniku aplikace inzulínu je 
nutné si osvojit ve spolupráci s diabeto-
logem. Dieta při cukrovce je zlatým stře-
dem pro kompenzaci. Je třeba si dávat 
pozor při nakupování v obchodech, kde 
jsou DIA výrobky. To neznamená, že jde 
o jídlo pro diabetika správné. DIA po-
traviny představují velmi nepřehledný 
koncept, a proto musíme pečlivě vybírat. 
Velmi důležitý je pohyb a fyzická aktivita, 
které mají vliv i na psychiku.

V letošním roce jsme pořádali dva 
ozdravné pobyty, a to v červnu v Dolních 
Dunajovicích a podzimní na Hotelu Pav-
la ve Vlachovicích. O cvičení, které pořá-
dáme každý čtvrtek v 9.00 v Městském 
kulturním středisku, jsem již několikrát 
informovala. Všechny tyto akce jsou fi-
nančně náročné a jsme závislí na spon-
zorských příspěvcích, proto chceme 
poděkovat všem, kteří nám pomáhají. 
V letošním roce bychom poděkovali pře-
devším Městskému úřadu Tišnov, obcím 
Čebín, Drásov, Svatoslav.

Pro příští rok bychom rádi uskuteč-
nili pobyt na milované Vysočině v hote-
lu Horník ve Třech Studních v termínu 

od 27. 6. 2015 – 4. 7. 2015. Na našich 
rekondicích provozujeme hlavně chůzi, 
která je neustále podceňována, a cviče-
ní s Martou. Cvičení s Martou bude po-
kračovat i v příštím roce od 15. 1. 2015 
v 9.00 hod. opět pod kinem.

Česká diabetologická společnost vy-
dala v loňském roce nová odborná dopo-
ručení pro výživu pacientů s diabetem. 
Tento dokument obsahuje řadu novinek, 
jak stabilizovat hladinu krevního cukru.

redakčně zkráceno

foto Marta Skoumalová

Vánoce jinak a šetrně
Hana Pernicová 

Příprava na Vánoce nemusí probíhat 
v duchu tradičního ustaraného nakupo-
vání a utrácení za věci, které nakonec 
nikdo nepotřebuje a ani neocení. Zkus-
me to jinak.

Co třeba vymyslet nějaký „nehmot-
ný“ dárek? Může to být vstupenka 
na kulturní nebo sportovní akci či po-
ukázka na zážitek, který sami pro své 
blízké vymyslíte. Nebo využijte nabídky 
neziskových a charitativních organizací 
a vyberte pro někoho z rodiny darova-
cí certifikát. Například v projektu „Sku-
tečný dárek“ (www.skutecnydarek.cz) 
organizace Člověk v tísni můžete tak-
to koupit kozu či kuřata nebo kanystry 
na vodu či úsporná kamínka, šicí stroj, 
školní tabuli a řadu dalších věcí, které 
pomohou lidem v rozvojových zemích 
postavit se na vlastní nohy a důstojně 
žít. Nemějte strach, že by Váš certifikát 
nezaujal: Není přece špatné se mezi pří-
buznými a přáteli pochlubit, že jsem do-
stal třeba včelí úl, ne?

I pokud dáte přednost „hmatatel-
ným“ dárkům, můžete zvolit něco, co 
není pouhým továrním zbožím, ale věcí 

se vkladem ruční práce a osobního pří-
stupu. Může to být výrobek klientů 
chráněných dílen (v Tišnově je může-
te koupit v charitním obchůdku U Bob-
říka v areálu A–Z centrum), výrobek 
od místního řemeslníka nebo něco, co 
jste vymysleli a vyrobili Vy sami. Dob-
rou volbou může být také výrobek fair 
trade, jehož koupí podpoříte drobné 
pěstitele a výrobce v Africe, Asii a La-
tinské Americe.

Pokud se ve Vaší rodině i při promy-
šleném nákupu stane, že dostanete dá-
rek, který se Vám nehodí, můžete jej 
takříkajíc poslat dál, např. prostřednic-
tvím bleších trhů či charitativního ob-
chodu nebo prostřednictvím portálu 
www.nevyhazujto.cz či „štědré sociální 
sítě“ www.hearth.net. 

K nezbytnostem českých Vánoc pa-
tří vánoční stromek. I letos Ekoporad-
na Tišnovsko nabízí k prodeji vánoční 
jedličky v květináči. Stromečky jsou cca 
30–50 cm vysoké a pocházejí z ekolo-
gicky certifikovaných lesů nedaleko 
Brna. S jedličkou vždy dostanete i ná-
vod, jak se o ni starat tak, aby vydržela 

krátkodobý pobyt ve vytopené místnos-
ti i následné zimní období. Na jaře jed-
ličku můžete zasadit (o společném 
sázení s Ekologickým institutem Vero-
nika v Brně Vás můžeme informovat) 
nebo ji dále pěstovat. Pokud máte o ten-
to netradiční, k přírodě šetrný vánoční 
stromek zájem, objednejte si jej v Eko-
poradně při osobní návštěvě ve středu 
mezi 14. až 18. hodinou nebo e-mailem 
na ekoporadna@tisnovsko.eu. Cena jed-
né jedličky je 99 Kč.

Chcete-li větší stromek, dejte před 
umělým přednost živému, přírodnímu 
stromku. Při nákupu doporučujeme za-
jímat se o jeho původ. Ekologicky še-
trnější variantou jsou např. stromky 
pocházející z prořezávek nebo rekulti-
vovaných ploch, nejlépe z regionu. Umě-
lé vánoční stromky, přestože je můžeme 
použít opakovaně, jsou ekologicky dis-
kutabilní, protože jsou vyráběny z ma-
teriálů pocházejících z ropy, často jsou 
ze země výroby dováženy na velkou 
vzdálenost a mohou obsahovat i nebez-
pečné chemické látky. 



Svazy a sdružení

12 Tišnovské noviny

Betlémské světlo přijede i do Tišnova
Lenka Šmardová – Aknel

Myšlenka předává-
ní betlémského svět-
la vznikla v Rakousku 
jako součást charita-
tivní akce, na které se 
podílely skautské orga-
nizace. Poprvé plamí-
nek přicestoval v roce 

1986 letadlem z místa narození Ježíše 
Krista – Betléma – do rakouského Lince. 
K nám betlémské světlo poprvé připu-
tovalo v prosinci 1989 v rukou českých 
skautů žijících v exilu až pod sochu sv. 
Václava v Praze. V roce 1990 se s myš-
lenkou betlémského světla seznámili br-
něnští skauti na vídeňském skautském 
setkání. Nosnou myšlenkou bylo a stá-
le je ukázat členům skautských oddílů, 
že o Vánocích nejde ani tak o kupu dár-
ků a cukroví, ale o to prožít tyto svát-
ky v klidu a pohodě s těmi, které máme 
rádi a oni nás. Že mnoho radosti mohou 
udělat i bez peněz a svou chutí přispět 

k této atmosféře. A když k tomu přidají 
skautskou službu a roznesou betlémské 
světlo ve svém okolí sousedům, zjistí, 
kolik zajímavých lidí s různými životní-
mi příběhy kolem sebe mají.

Po roce se skauti v sobotu 13. pro-
since 2014 opět vydávají z Brna a okolí 
do Vídně převzít betlémské světlo.

Skauti ho však nerozvážejí jen vla-
kem, ale přinášejí ho zejména do kos-
telů, na náměstí, na radnice a přímo 
do domovů. Zde se již mezi skauty za-
pojuje i veřejnost. Mít doma betlém-
ský plamínek a nenechat ho zhasnout 
po dlouhé cestě pro ně znamená stát 
se součástí nekonečného řetězu domo-
vů propojených symbolem naděje a du-
chovního poselství vánočních svátků. 
Stát se poslem pokoje, přinést toto svět-
lo jako dar lidem ve svém okolí a zapojit 
se do velké rodiny lidí dobré vůle, to je 
pro některé lidi dnes velkým vánočním 
přáním a radostí.

I my skauti z Tišnova se zúčastníme 
předávání betlémského světla ve Vídni. 
Světlo do České republiky putuje vla-
kem z Vídně i do Tišnova, kde ho skauti 
o vánočních svátcích předávají dále. Ur-
čitě nás potkáte například na náměstí či 
ve skautském domě. Doufáme, že i Vám 
přinese světlo radost a poselství naděje. 

www.betlemskesvetlo.cz

Předávání betlémského světla 
v Tišnově

21. 12.
kostel sv. Václava – po neděl-
ních bohoslužbách (6.35, 8.45, 
18.30)

21. 12. Porta Coeli – po nedělní boho-
službě (10.00)

21. 12. 14.00–18.00 ve skautském 
domě, Klášterská 283, Tišnov

24. 12. 12.30–13.00 na nám. Míru 
v Tišnově

černobíle, těš se, tohle Ti neprojde!
Martin Bublan-Bublinka, vůdce oddílu Marťánci

„Seděl přikrčený v keři. Čekal! Musí 
přece počkat, až odejdou. Akce se nesmí 
prozradit. Brněly jej již nohy, a vtom se 
to stalo! Šlápl na větvičku, která pod ním 
zapraskala. Krev mu ztuhla v žilách. Snad 
jej neslyšeli, snad jej nespatří. Jedno dít-
ko se ohlédlo. Naštěstí se ale hned obrá-
tilo zpátky. Odcházejí! Teď! Teď, anebo 
nikdy. Má možnost vyrazit splnit úkol. Co 
nejnápadněji směrem k tomu místu. Pak 
to musí najít co nejdříve, aby jej nikdo 
nespatřil. A pak to zase zabalit a schovat, 
aby to nenašel nikdo nepovolaný. Cítil, 
jak mu buší srdce, hlavně klid. To se přeci 
musí podařit…“

Toto není úryvek z dobrodružné 

literatury nebo z televizního příběhu. 
Mohl by to být reálný zážitek mladého 
diváka České televize, která letos v létě 
pořádala akci Zachraňte duhu. Česká te-
levize dokázala zvednout z křesla 35 000 
lidí, kteří hledali po lesích v České re-
publice indicie potřebné k poražení zlé-
ho Černobíla, který z televizního kanálu 
Déčka ukradl barvy. Tato neobvyklá akce 
měla obrovský úspěch a naše skautské 
středisko Květnice Tišnov mělo tu čest 
být součástí tohoto zajímavého projek-
tu. Kousek od rozhledny na Klucanině, 
nedaleko od dřevěného hada, spravovalo 
jednu ze schránek. Tuto schránku navští-
vilo zhruba 180 rodin, které se zapsaly 

do bločku umístěného ve schránce, což 
jsou v přepočtu dvě rodiny denně. Vzka-
zy ve schránce typu: „Černobíle, těš se, 
tohle Ti neprojde, Duha je naše!“ apod. 
vystihují asi nejlépe zapálenost účastní-
ků akce.

Velký zájem o tuto akci poukazu-
je na to, že lidé nechtějí prožívat dobro-
družství pouze pasivně u televize, ale 
i aktivně v terénu, a je velkou věcí, že 
k tomu jim napomáhá právě Česká tele-
vize. My jako skautské středisko Květnice 
Tišnov jsme za tuto akci velice rádi a tě-
šíme se, že budou následovat snad i dal-
ší podobného charakteru a že budeme 
moci být opět nápomocni.

Tišnovský radioklub opět zazářil
Josef Stryk, předseda radioklubu

Zatím nejlepší výsledek za celou 
dobu trvání radioklubu OK2KEA byl za-
znamenán v mezinárodní soutěži Pol-
ní den, který se koná každoročně první 
celý víkend v červenci. Tišnovská kolek-
tivní stanice obsadila v letošním roce 
15. místo z celkového počtu 82 stanic 
v kategorii více operátorů tím, že bylo 
navázáno 482 oboustranných spojení. 

Nejvzdálenější stanicí byla italská ko-
lektivka s volací značkou IQ7ML vzdá-
lená 854 km od stanoviště OK2KEA 
na Veselském chlumu. 

Tohoto pěkného výsledku bylo do-
saženo mimo jiné také tím, že v po-
sledních několika letech dostává naše 
kolektivka od města Tišnova finanč-
ní podporu z rozpočtu na dovybavení 

vysílacího zařízení. Za takto projevenou 
podporu volnočasových aktivit občanů 
děkujeme a věříme, že i v dalších letech 
budeme moci očekávat podobné pří-
spěvky, za což se odměňujeme propa-
gací města na našich staničních lístcích 
potvrzujících navázaná spojení.
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Zahrádkáři slavili výstavou
Jan Kašparec, Josef Ondroušek

Je již tradicí, že tišnovští zahrádkáři, čle-
nové Základní organizace Českého zahrád-
kářského svazu Tišnov, oslavují jubileum 
své organizace výstavou ovoce a zeleniny. 
Tak tomu bylo i letos, kdy tišnovští zahrád-
káři slavili 80 let své organizace.

Letošní výstava probíhala o třetím říjno-
vém víkendu, byla instalována v městském 
kulturním středisku a podle vyjádření pa-
mětníků i na základě dobových dokumen-
tů byla svým rozsahem jedna z největších 
v celé osmdesátileté historii. 

Slavnostního zahájení se zúčastnil před-
seda republikové rady Českého zahrád-
kářského svazu Ing. Hinterholzinger, CSc., 
zástupci města Tišnova, Předklášteří a dal-
ší hosté. Při zahájení vystoupili žáci ze 
základní školy na nám. 28. října s částí pro-
gramu, který připravili k akci Den zahra-
dy, a předvedli také kostýmy ve stylu Naše 
zahrada.

Návštěvníci měli možnost na výstavě 
zhlédnout 320 vzorků, hlavně jablek, ale 
také hrušní, ořechů, kdoulí, mandlí, kiwi, ze 
zeleniny samozřejmě na příklad mrkve, ce-
leru, cibule, česneku, ředkve.

Početné a pěkné kolekce ovoce vysta-
vovali tišnovští zahrádkáři L. Chaloupka, 
J. Zavřel z Havlíčkovy ulice, J. Kašparec ze 
svého sadu ve Štěpánovicích. Pokud se tý-
kalo zeleniny, nejširší a skutečně výstavní 
sortiment byl ze zahrady Mgr. Kulhánkové 
z Předklášteří. 

Tak jako na předcházejících výstavách 
i tentokrát měli návštěvníci možnost se 

seznámit s novými a perspektivními odrů-
dami ze šlechtitelských stanic v Želešicích 
a Lysicích. Bylo to hlavně zásluhou úzké 
spolupráce tišnovských zahrádkářů s jed-
ním z našich předních odborníků Ing. Ne-
srstou. Ten se také ujal role průvodce 
komentovanými prohlídkami výstavy.

Zajímavá byla expozice starých odrůd 
jablek z hajáneckého sadu Ing. Štulpy, ze 
štěpánovického sadu Ing. Homolky a ze 
sadu P. Jebáčka v Holasicích.

Nechyběla ani degustace jablek, moš-
tů, marmelád a dalších produktů z ovoce 
a zeleniny.

K úspěchu výstavy přispělo velice vkus-
né a působivé aranžmá aranžerky Lenky 
Mihulové.

Součástí výstavy zahrádkářů byla, dá se 
již uvést že tradiční, expozice o životě včel 
a o včelařství, kterou jako obvykle připravil 
úspěšný tišnovský včelař Josef Permedla. 
Jeho expozice ukázala, jak jsou včely důle-
žité nejen pro zahrádkáře, ale i pro nás pro 
všechny, a seznámila se všemi produkty 
včel. 

Tak jako v minulosti i letos výstavu za-
hrádkářů vhodně doplnila zajímavá díla 
z přírodních materiálů, která vytvořili žáci 
základní školy na nám. 28. října a školy 
v Předklášteří.

Tišnovské zahrádkáře potěšil velký zá-
jem o tuto výstavu. Během soboty a neděle 
zde bylo téměř 1 000 návštěvníků, nedora-
zili jen zájemci z Tišnova a okolí, ale na pří-
klad i z Třebíče a Uherského Hradiště. 

Pondělí bylo vyhrazeno pro žáky škol – 
těch přišlo celkem 590. 

Na své listopadové schůzi členové výbo-
ru základní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu Tišnov vyslovili poděkování 
všem, kdo mají podíl na úspěchu výstavy. 
Především městu Tišnovu a republikové 
radě Českého zahrádkářského svazu za pří-
spěvek na dotaci výstavy. Poděkování patří 
žákům tišnovské ZŠ a SŠ za přípravu vý-
stavních panelů, firmě BIKA, s. r. o., za tisk 
propagačních materiálů a zaměstnancům 
tišnovského městského střediska, kteří 
ochotně vycházeli vstříc požadavkům za-
hrádkářů. I ti přispěli k úspěchu výstavy 
a oslav 80. výročí zahrádkářské organizace 
na Tišnovsku.

Členové Základní organizace ČZS Tišnov 
věří, že výstava splnila svůj úkol – nejen že 
představila výsledky jejich práce, ale také 
přispěje k rozšíření členské základny.

foto Josef Permedla

Medovina – nápoj králů 
Josef Permedla

Dnes si budeme povídat o lahodném 
moku, medovině. Staří Slované, Egypťané, 
Řekové, Germáni i Indiáni tento nápoj vaři-
li, jak se dovídáme z dávných pověstí těch-
to národů. Medovinu jako nápoj nesmíme 
medem ošidit a nechat ji po vykvašení dlou-
hodobě zaležet. Jestliže zaležení trvalo 3–5 
roků, pak víme, co pili staří Čechové. A jest-
liže zaležení, tj. vyzrání medoviny, vydrží-
me 10–15 roků, potom víme, co pili bohové 
na Olympu. 

K výrobě tohoto alkoholického nápo-
je potřebujeme především med. Stanove-
ní množství medu v roztoku záleží na tom, 
jak silnou medovinu chceme vyrobit. Dá-
me-li například do 70 litrů kvalitní měkké 
vody 40 kg medu, bude v medovině 16 % 
alkoholu. Tento alkoholický nápoj je vy-
roben fermentací roztoku medu a kvalitní 

vody. Vařením a pomalým kvasným proce-
sem a přidáním kvasinek vznikne přírod-
ně stabilizovaný produkt, který není uměle 
dolihován. Během zrání medoviny je dezer-
tována kořennými a bylinnými výluhy. Kro-
mě malého přídavku kyseliny citronové pro 
zvýraznění chuti se při výrobě nepoužíva-
jí chemické stabilizátory ani konzervační 
přípravky. 

Staří včelaři, kteří si dělali medovinu, při-
dávali do zákvasu odvar z bylin, aby vylepši-
li její chuť. Namíchali směs z lipového květu, 
mateřídoušky, melisy citronové, máty pepr-
né, komonice lékařské a třezalky. Je to tedy 
proces vaření, kvašení a stáčení kalu. Kva-
šení trvá 5–6 týdnů při teplotě 20–25 °C. 
Potom se stáčí a nechá se další 3 měsíce 
dokvasit, pak následuje druhé stáčení a po-
nechá se 6 měsíců v klidu. Po půl roce se 

přistoupí k poslednímu stáčení do lahví. Mů-
žeme říci, že celý proces až ke konzumu trvá  
9 až 10 měsíců. Na výrobu medoviny jsou 
různé recepty. Medovina může mít různou 
chuť, barvu světlou nebo i tmavou. Čím star-
ší, tím je kvalitnější a chutnější. Dnes si ji 
může dopřát každý, nejen králové. 

Na závěr si připomeneme některé sta-
ré pranostiky. Je-li máj studený, bude málo 
medu. Budou-li psi na Vánoce výti, včely 
hojně medu budou míti. Umře-li včelař, má 
se na úly třikrát poklepnout a úly přesta-
vit. Hojně medu je v tom roce, kdy připadne 
Boží narození na neděli. Koupíš-li včely, máš 
dáti almužnu či jiný dobrý skutek udělati, 
pak budou se ti dařiti. Kdo najde ohlávku, 
která z koně spadla, ať ji nerozepíná a za-
věsí na úl, žádný roj mu neuletí. Tolik něco 
málo ze starých pranostik. 
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Bez práce nejsou koláče aneb Od třešní až do pohádky
Pavlína Pospíšilová, Občanské sdružení Vinohrad místních částí Hajánky, Hájek a Stanoviska

Podzimní sychravá sobota, 25. října 
2014, nebyla jen tak obyčejným dnem 
pro místní obyvatele a hlavně děti z Háj-
ku a Hajánek, jež netrpělivě čekaly na sli-
bovaný Pohádkový karneval, který je 
v tento den čekal. 

Ale jak to v pohádkách bývá a staré 
známé přísloví praví, že bez práce ne-
jsou koláče, předtím než začalo karneva-
lové veselí, vydali jsme se s našimi dětmi 
na Stanoviska.

Zde spolek Za sebevědomé Tišnov-
sko, město Tišnov společně s Občanským 
sdružením Vinohrad a zahrádkáři s ně-
kolika dobrovolníky uskutečnili dosadbu 
asi 20 kusů nových stromků kolem cesty, 
která vede z Hájku na statek Stanoviska. 
Tímto dostala další šanci k životu dnes 
již téměř 65 let stará alej, kterou vysáze-
li kdysi místní hospodáři z Hájku a Sta-
novisek, a bude sloužit k užitku zdejších 
obyvatel. Dalo by se tedy říci, že pro míst-
ní část Stanoviska  a její starou třešňovou 
alej je tento den přímo historický. Ka-
ždým rokem se v jarních měsících sjíž-
dějí místní lidé i lidé z celého okolí, aby 
ochutnali první třešně, které dozrávají 
v krásné a čisté přírodě u nás.

I naše malé děti z Hajánek a Hájku, 
které za pár let budou chodit nové třeš-
ničky ochutnávat, si symbolicky zasa-
dily jeden stromek, aby si uvědomily, že 

za vším stojí velká práce a že ovoce ne-
roste v supermarketech. Tímto však naše 
činnost nekončí a ve spolupráci s pa-
nem Petrem Maláškem, který hospodaří 
na Stanoviskách, budeme stromky zalé-
vat a těšit se na první úrodu.

Mezitím nás ale čeká ještě hodně dlou-
hý čas, a tak jsme raději spěchali domů 
převléci se a hurá do vytopeného kultur-
ního domu v Hajánkách na Pohádkový 
karneval, který pohádkovým vskutku byl.

Celý sál se po setmění zaplnil prin-
ceznami, čarodějnicemi, motýlky, muš-
ketýry, zbojníky, indiány a nechyběl tu 
ani velký sněhulák, vodník, brouk Pyt-
lík s Beruškou, vlk s Karkulkou, jeptiška 
s opatem, rytíři a klauni.

Pohádkový Honza, který se stal málem 
králem, se ujal moderování a společně 
s šenkýřkou a čarodějnicí dětem a do-
spělým připravili spoustu soutěží a her. 
Každý, kdo si s námi něco zahrál, si mohl 
vytáhnout los a vyhrát pěknou, sladkou 
a mnohdy i praktickou cenu z tomboly, 
která byla letos opravdu bohatá a na níž 
se s námi finančně podílelo město Tišnov 
z dotačního programu a Svaz zahrádkářů 
Hajánky.

Nejkrásnější na celé akci bylo, že při-
šli v maskách i mnozí rodiče a zapojili 
se s námi do soutěžení, což byla obrov-
ská podpora pro všechny malé stydlivé 

děti, které nakonec statečně šly do kruhu 
ostatních a zábavu si užívaly. Za odmě-
nu jsme pro všechny měli připravené ob-
čerstvení a kouzelné pohádkové dortíky, 
které upekly a nazdobily naše starší děti. 
A pak už se jen za doprovodu místní sku-
piny Mix Hajánky trsalo až do večerních 
hodin, a jestli ještě někdy slyšíte, jak se 
z hajánského kopce line údolím hudba, 
tak někteří trsají dodnes.

Děkujeme všem za spolupráci při 
sázení stromků a přípravu karnevalu 
a v neposlední řadě také půjčovně kos-
týmů ÁDA Lomnička, díky jejímž kos-
týmům se Hajánky alespoň na chvíli 
proměnily v pohádkový svět.

Fotografie z obou akcí naleznete na: 
osvinohrad.rajce.idnes.cz.

deset let včelařských výstav na Tišnovsku
Josef Permedla

Před deseti lety v roce 2005 byla vy-
tvořena první včelařská výstava, slo-
žená z fotografií formátu 13 x 18 cm 
a včelařských textů. Vždy byl součástí 
prosklený úl s matkou a jejím doprovo-
dem, vystaveny byly pomůcky včelaře 
a zajímavosti v chovu včel. Po zkušenos-
tech se účastníci zajímali zejména o fo-
tografie a produkty včel, a tak tomuto 
požadavku byly výstavy přizpůsobová-
ny. Malý formát fotografií byl nahrazen 
formátem 20 x 30 cm. 

Výstavy měly vždy dvě části, tu vče-
lařskou a ostatní fotografie s různou te-
matikou. Výstavy byly určeny zejména 
dětem, a tak se i jejich vývoj postupně 
přizpůsoboval zájmům dětí. Před šes-
ti lety až do současnosti bylo vystaveno 
dílo divokých včel v dutině smrku, sr-
šní hnízdo v dutině kaštanu, vosí hníz-
do, děti tak mohly porovnat jejich stavby. 

Zajímavostí byla stavba včel ve čtyřlit-
rové sklenici. Příchozí si mohli dokonce 
prohlédnout hnízdo čmeláka v mechu 
a kapradí. K zhlédnutí byly také produk-
ty včel, děti měly možnost med ochutnat, 
čichnout si k propolisu a vosku. Poslední 
výstavy byly tvořeny také z fotografií for-
mátu 30 x 45 a 40 x 60 cm. Text byl ně-
kdy nahrazen promítáním na notebooku 
nebo filmy s včelařskou tematikou. 

V roce 2013 mohly děti kresbou 
na papír vyjádřit přímo na výstavě, jak 
vnímají včely a včelaření. Poslední výsta-
va 2014 také patřila těm nejmenším, a to 
zejména v závěru pondělního dopoled-
ne, kdy byl výstavní sál plný dětí MŠ a ZŠ.

Touto cestou chci poděkovat všem, 
kteří se za uplynulá léta přišli podí-
vat na včelařské výstavy. Byl jsem 
nejen tvůrcem, pořadatelem, ale i spon-
zorem těchto výstav na Tišnovsku po 

celých deset let. Fotografie otiskuje ča-
sopis Včelařství a jsou také používány 
na propagační materiály, bude tak tomu 
i v příštím období. U některých snímků 
není uvedeno jméno autora, ale ten své 
dílo pozná jistě, a tak jsem rád, že našly 
nové uplatnění.

foto Josef Permedla
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Rozhovor s Jitkou Zelenkovou
(koncert v Tišnově 30. 11. 2014 v 19.00, kino svratka)
Alena Ochrymčuková

Jitko, narodila jste se v Brně, což je 
od Tišnova nedaleko. Máte nějaký spe-
cifický vztah k moravské metropoli 
a Moravě obecně? 

Moravu mám ráda ne proto, že jsem 
se narodila v Brně, ale protože na Moravě 
bývá vřelé publikum! Kromě cesty na dál-
nici D1 se tu cítím vždy dobře.

Byla jste někdy v Tišnově nebo jste 
o něm v nějaké souvislosti slyšela? 

Určitě jsem během své pěvecké dráhy 
(která trvá už 47 let) někdy zpívala v Tiš-
nově. Ale už dlouho ne.

Je pro Vás koncertování v menších 
městech v něčem specifické? Jak vní-
máte rozdíl mezi plnými halami a klid-
nějším prostředím pro vystoupení? 

V podstatě nedělám žádný rozdíl, ale 
mému repertoáru a zaměření více „sluší“ 
divadla a komornější sály. Nejdůležitější 
je dobře naladěný klavír, což bývá u nás 
obecně problém.

Jak dlouho zpíváte s kapelou, se kterou 
30. listopadu přijedete do Tišnova? In-
spirují Vás spoluhráči? 

V této sestavě hrajeme opravdu dlouhá 
léta, určitě to bude přes dvacet let. Inspi-
rujeme se stále a vzájemně.

Jak se Vám líbí v Praze? V jednom roz-
hovoru jste uvedla, jak máte ráda pří-
rodu. Nezvažujete klidnější místo 
k životu než hlavní město? 

Já si dost dobře neumím představit, jak 
sama ženská, zpěvačka, odjíždí na koncer-
ty a natáčení odněkud z lesa a v noci zas 
sama jede po koncertě někam do lesa. Ale 
ve svém volnu nebo o prázdninách ráda 
jezdím do třeboňských lázní, do Jizerek 
na běžky nebo na chatu u Berounky.

Cvičíte denně? Jak to probíhá, doprová-
zíte se třeba na klavír? 

Když se zrovna něco neučím, tak si zpí-
vám při poslechu svých oblíbenců a téměř 
denně u mě zní hudba. 

Co zrovna posloucháte? Máte nějaké 
období určitých interpretů, kteří znějí 
ve Vašem přehrávači? 

Mými oblíbenými interprety jsou Lau-
ra Figi, Diana Krall, Tony Bennett, Ste-
vie Wonder, Ray Charles a řada dalších. 
Když vyjde nové album mým kolegům 
nebo kolegyním, ráda si je poslechnu, 
a když se mi líbí, tak jim to zavolám nebo 

napíšu. Slabost budu mít celý život pro 
Hanu Hegerovou.

Jaké jiné hudební styly, kterým se pě-
vecky nevěnujete, máte ráda? 

R'n'B, soul a country.

Jaká kapela či doprovod byl Váš úplně 
první? Pamatujete si první píseň, co 
jste se učila? 

Bylo to v roce 1966 se Středočeským 
symfonickým orchestrem pod taktovkou 
mého tatínka Miloše. Zpívala jsem tenkrát 
písničky z Divotvorného hrnce, což je tra-
diční americký muzikál. 

V roce 1973 jste dostala nabídku 
k účinkování po boku Karla Gotta 
ve skupině Ladislava Štaidla. Jak se 
Vám s nimi spolupracovalo? 

Celé toto angažmá bych přirovnala 
k vrcholovému sportu. Dalo mi to pro-
fesionálně úplně nejvíc a naučilo mě to 
mít vysoké nároky nejen na sebe, ale 
i na všechno, co souvisí s podáním maxi-
málního výkonu kdykoli a kdekoli. 

Jak došlo k přerodu z komerčně-
ji zaměřených projektů pro široké 
spektrum posluchačů ke komorním 
baladickým vystoupením? 

Nebyl to žádný „přerod“. Od začátku 
dělám písničky baladické, které ostatně 
mají moji posluchači nejraději. Už od roku 
1982 dělám tento „komorní“ recitál, tedy 

od doby, kdy se název „akustické turné“ 
vůbec nepoužíval. Mojí druhou polohou 
je ta bigbandová, swingová. Ale to dělám 
také od svých začátků. To jen soukromá 
rádia hrají pořád dokola tři písničky třicet 
let staré, a já jich přitom natočila minimál-
ně tři sta. 

Máte ráda změny? Jak pracujete s vlast-
ní kreativitou? Jistě Vás napadají nové 
myšlenky, které by se při koncertování 
daly využít. 

Myšlenky a nové nápady dostávám vět-
šinou hluboko v noci. A  tak i vstanu z po-
stele a jdu si, samozřejmě potichu (smích), 
něco pustit či napsat. 

V únoru jste vydala nové album Já tě 
mám ráda. Je pro Vás skutečně „srdco-
vou“ záležitostí, jak bylo zamýšleno? 

To není myšleno jako „srdcová zá-
ležitost“. Je to výběr písní výhradně 
o lásce a o všem, co s láskou souvisí, do-
plněný o tři nové nahrávky. Já ostatně 
zpívám na toto téma celý život, proto je 
to dvojcédéčko. I tak byl problém, aby se 
tam vešlo to, co já chci, neboť je toho da-
leko, daleko víc a spoustu písní lidé vůbec 
neznají.

Jak se Vám zpívá v cizím jazyce? Na-
příklad známá píseň Besame mu-
cho je na nové desce nazpívaná 
ve španělštině. 

Je všeobecně známé, že se zpívá dob-
ře zejména v angličtině, španělština k ní 
spolu s italštinou bezesporu patří. Já však 
zastávám názor, že i sebetěžší či na první 
poslech muzikantsky náročnější písnička 
se lépe dostane k posluchači přes kvalitní 
český text.

Můžeme se těšit na písničky z toho-
to alba i v Tišnově, nebo bude playlist 
tvořen spíše skladbami z desky Moje 
Vánoce? 

V Tišnově zazpívám takový „průřez“ 
písniček, které mám ráda a o kterých vím, 
že jdou „k srdci“. Samozřejmě také písnič-
ky, které si posluchači oblíbili, a protože, 
nemýlím-li se, máme první adventní ne-
děli, nebudou chybět písně z vánočního 
CD „Moje Vánoce“. Kdo si bude chtít kou-
pit CD, budu mít s sebou to poslední „Já Tě 
mám ráda“ i vánoční album. I fotky k pod-
pisu. Takže teď už se „jen“ na Vás moc 
těším! 

Děkuji za rozhovor. 
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foto Alena Ochrymčuková

kiEslOWski
(6. 11., café u Palce) 
Anna Hrbáčková

Kouř v záři reflektorů přechází 
z modré do červené. Milovníci české al-
ternativní scény, zvědavci či štamgasti 
se usazují na posledních volných mís-
tech v kavárně U Palce. Není nijak zvlášť 
přeplněno, rozhodně by se sem vlez-
lo ještě dost posluchačů na stání. Přes-
to i menší počet zúčastněných nepůsobí 
žádnou újmu, komornost celkové atmo-
sféře spíše napomáhá. Všichni napjatě 
očekávají, až Marie a David začnou hrát. 
Jenže to není jen tak. K technickým pro-
blémům s mikrofony se přidává špatný 
zvuk z odposlechu a pořád to není ide-
ální. Jenže podmínky už teď výrazně 
změnit nepůjdou. Hlasová zkouška trvá 
téměř hodinu, vystupující však vše be-
rou s humorem. 

„Pokud Vám nevadí, že se neslyšíme 
a bude to falešný…“ Nevadí. Nebylo. 

Kieslowski to zkrátka umí, ať jsou 
okolnosti jakékoli. Do téměř dvouhodi-
nového koncertu zařadili snad všechno, 
co kdy vzniklo, včetně písní z nejnovější-
ho alba Mezi lopatky, čerstvě pokřtěného 
z pražského Paláce Akropolis. Tato deska 
jejich tvorbu posouvá jak tematicky, tak 
zvukově. Na celkovém vyznění a dyna-
mice se podílel producent Jan P. Muchow, 
který skladby obohatil originálnějšími 
aranžemi a spojil tak dva různé světy – 
folk a elektroniku. Citlivé beaty v kom-
binaci s intimitou a křehkostí textů však 
(možná nečekaně) fungují.

Sedím bez hnutí. „A husí kůži objednáš 
na mým těle…“ (z písně Dva pokoje)

Působivý text střídá další, ještě půso-
bivější. A já vím, že se mi tento koncert 
vryje do paměti. Potichu doufám, že si 
sem Kieslowski opět udělají cestu, a to co 
nejdřív. 

Turistické informační centrum Tišnov (Tic)
Od 1. ledna 2015 bude novým pro-

vozovatelem Turistického informační-
ho centra Městské kulturní středisko 
Tišnov. Informační centrum zůstane 
ve stávajících prostorách v přízemí Jam-
borova domu.

TIC bude nově zajišťovat i předprodej 
vstupenek, výlep plakátů a pronájem 
prostor MěKS, které do konce prosince 
2014 bude poskytovat sekretariát MěKS.

Otevírací doba:
Mimo sezónu (říjen–květen)
PO–PÁ  8.00–12.00, 13.00–17.00
SO–NE ZAVŘENO
V sezóně (červen–září)
PO–PÁ 8.00–12.00, 13.00–17.30
SO 9.00–12.00, 13.00–18.00
NE 9.00–12.00, 13.00–16.00

Nabízené služby:
• informační služby (zdarma)
• kopírování, tisk
• prodej turistických předmětů
• předprodej vstupenek
• výlep plakátů
• pronájem prostor MěKS

Ze vzpomínek na Josefa františka karase
Josef Pavlík

Čtvrtého prosince uplyne 138 let 
od narození tišnovského rodáka, spiso-
vatele, dramatika, romanopisce, povíd-
káře, novináře Josefa Františka Karase 
(4. 12. 1876 Tišnov – 19. 2. 1931 Dlu-
honice u Přerova). Narodil se v Tišnově 
v domě č. 180 na Cáhlavské ulici (Na Ža-
bárně). Autor více než 150 románů a po-
vídek, 30 divadelních her, nevyčísleného 
množství příspěvků v tisku.

Připomeňme jeho jméno několika 
vzpomínkami.

Jeho dcera Vilma Volková:
„... táta ve dve pracoval v redakci 

a v noci psal romány. Dnes by, na mou 
duši, za těch okolností nikdo nenapsal 
ani čárku. Představte si chalúpku o jed-
nej izbě, ze síňky se udělala kuchyňka, 

kde jsme byli celou válku pohromadě 
– stařeček, rozený vypravěč, mamin-
ka, Pepek a já. Vedle autor románů... 
A kdyby věděli kritikové, že vlastně 
psal vyčerpán živitelskou prací v redak-
ci až do noci, možná že by mnohé viděli 
jinak...“

Spisovatel Jaroslav Marcha:
„... v Tišnově se starým a mladým Ka-

rasem, když se ocitli bez prostředků, 
udělali krátký proces. Poslali je úředním 
způsobem do jejich rodné obce Nedvě-
dice, nad jejíž starobylostí se pne hrdý 
hrad Pernštejn... Nedvědice nedala nic 
na starobylost Karasova rodu a usadila 
je v r. 1897 v chudinském bytě obecního 
úřadu na Krčíně č. 1. V tomto obecním 
útulku existují jen tři malé světničky, 

a tak z jednoho okénka tohoto chudin-
ského ‚zámečku‘ vyhlížel sběhlý student 
a příští romanopisec do překrásných 
lesů a strání na protější straně... Starý 
Karas šel pracovat jako dělník do Loo-
sových mramorových lomů... Za ním do-
hnán železnou nutností přišel i jeho syn 
– J. F. Karas...“

Jeho dcera Vilma Volková:
„... Otec měl štěstí, že vedle známých 

měl tři věrné kamarády – upřímné přá-
tele. Byl to už zmíněný pan Edmund 
Hlaváč, lékař a lidumil, spisovatel Fer-
dinand Karafiát z Konice a spisovatel 
dr. Vojtěch Martínek z Ostravy. V Tiš-
nově to byli bratři Sedlákové, kteří jej 
s Tišnovem po celý život spojovali...“
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OSUDY LIDÍMÍSTA, KDE ZEMŘELI

TIP NA PROCHÁZKU MĚSTEM NEJEN PRO ŽÁKY ŠKOL

LEOPOLD ÖSTEREICHER
(narozen 3. 4. 1894, zemřel 1944 v Osvětimi)

Před válkou bydlel u Flattrů na ulici Jungmannova 355 (nyní ulice Kláš-
terská). Zabýval se výkupem kožek. Chodil po venkově s batohem 
na zádech, ve kterém vykoupené kůže nosil do obchodu Flattrových.

SOFIE SPITZOVÁ
(narozená 9. 11. 1867, zemřela 1942 v Terezíně)

Sofi e Spitzová bydlela Na Dolním náměstí, jak se dříve jmenovalo 
dnešní Komenského náměstí, její dům č.p. 108 dnes již neexistuje, 
byl zbořen za dob komunismu. Poté Sofi e Spitzová bydlela na ulici 
Jungmannova 355 na tzv. dožití.

KELLNEROVI

Jejich obchod na ulici Jungmannově 85 a 86, který měl průčelí až v dnešní ulici Janáčkova, byl záro-
veň maloobchodem i velkoobchodem. Jakob Kellner (narozen 14. 3. 1873, zemřel 1944 v Osvětimi) 

zaměstnával v té době několik lidí, měl k dispozici nákladní automobily 
i řidiče. Manželkou Jakoba byla Hedvika Kellnerová (rozená Zeislová, 
narozená 13. 1. 1888, zemřela 1942 v Terezíně). Měli syna Heřmana, který 
chodil na Gymnázium v Tišnově, zemřel před maturitou na leukémii.
Asi na začátku války či těsně před ní se do Tišnova na Jungmannovu 355 
přistěhovali jejich příbuzní – bratr Alfred Kellner (narozen 29. 7. 1883, 
zemřel 1942 v Rejowieci) se svou manželkou Helenou (rozená Hau-
selová, narozená 26. 9. 1888, zemřela 1942 v Rejowieci) a slepou ses-
trou Terezií (narozenou 8. 9. 1890 a zemřela 1942 v Osvětimi). Terezie 
bydlela v podnájmu u Jakoba Kellnera na Jungmannově 86.

POLLAKOVI

Pollakovi bydleli v domě č. 66 na ulici Dvořáčkově, kde měli i ob-
chod s látkami a oděvy, byla zde i hospoda a kuželna. Otec Alfréd 
Pollak (narozen 1. 11. 1887, zemřel 1942 v Lublinu) měl s první že-

nou Marií syna Karla (narozen 28. 2. 1922), který jako jeden z mála přežil 2. svě-
tovou válku a zemřel 15. 11. 2005 v Praze. Druhou ženou Alfreda Pollaka byla 
Helena (rozená Mandlová, narozená 4. 9. 1897, zemřela 1942 v Lublinu) a měli 
dvě dcery Naděždu (narozenou 10. 7. 1935, zemřela 1942 v Lublinu) a Libuši 
(narozenou 15. 11. 1938, zemřela 1942 v Lublinu). V domě s rodinou Pollaků žila 
i postižená sestra Alféda Pollaka Ema Pollaková (narozená 11. 5. 1900, zemřela 
1942 v Rejowieci). 

Jednodušší varianta

Projděte dle mapky ulice města Tišnova a najděte všech 15 pamětních kamenů – Stolpersteinů
(Jungmannova 86, Dvořáčkova 66, Klášterská 355, nám Komenského, Brněnská 9).

Tip:  Najděte na těchto místech 5 cedulek s QR kódy a za pomoci chytrých telefonů si zde přečtěte více 
o lidech, kteří nepřežili holocaust v Tišnově.

Náročnější varianta

Vycházka městem – dle GPS souřadnic najděte domy v ulicích města Tišnova a zjistěte, kdo v nich bydlel 
dle cedulek s QR kódy i dle pamětních kamenů položených v dlažbě chodníku.

1. 49.3504058°N, 16.4166092°E, 49°21.02435‘N, 16°24.99655‘E, 49°21‘1.461“N, 16°24‘59.793“E
2. 49.3495914°N, 16.4203106°E, 49°20.97548‘N, 16°25.21863’E, 49°20‘58.529“N, 16°25‘13.118“E
3. 49.3496056°N, 16.4214575°E, 49°20.97633‘N, 16°25.28745‘E, 49°20‘58.580“N, 16°25‘17.247“E
4. 49.3488700°N, 16.4219006°E, 49°20.93220‘N, 16°25.31403’E, 49°20‘55.932“N, 16°25‘18.842“E
5. 49.3475769°N, 16.4231853°E, 49°20.85462‘N, 16°25.39112’E, 49°20‘51.277“N, 16°25‘23.467“E

Více na
www.tisnoviny.cz

STRÁNŠTÍ

Rodina Stránských na začátku války čítala tři muže a všichni 
byli spolumajiteli domu na ulici Brněnská 9, kde provozovali 
obchod s látkami a kůžemi. Otec Arnold Stránský (narozen 

1. 10. 1882 a zemřel 1942 v Izbici). Starší byl JUDr. Heřman Stránský 
(narozen 18. 4. 1910 a zemřel 1942 v Majdanku), mladší byl Jiří Stránský 
(narozen 31. 3. 1921, zemřel 1944 ve Schwarzheide).
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Dvořáčkova 66 – dnes
nám. Komenského – kdysi

Brněnská 9 – dnes
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Leopold Östereicher
(1894 – 1944)

Tišnov, Jungmannova 85, 86

Jakob Kellner (1873 – 1944)

Hedvika Kellnerová (1888 – 1942)

Alfred Kellner (1883 – 1942)

Helena Kellnerová (1888 – 1942)

Terezie Kellnerová (1890 – 1942) Tišnov, Dvořáčkova 66

Alfréd Pollak (1887 – 1942)

Helena Pollaková (1897 – 1942)

Naděžda Pollaková (1935 – 1942)

Libuše Pollaková (1938 – 1942)

Ema Pollaková (1900 – 1942)
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Tišnov, Brněnská 9

Arnold Stránský
(1882 – 1942)

JUDr. Heřman Stránský
(1897 – 1942)

Jiří Stránský
(1921 – 1944)
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OSUDY LIDÍMÍSTA, KDE ZEMŘELI

TIP NA PROCHÁZKU MĚSTEM NEJEN PRO ŽÁKY ŠKOL

LEOPOLD ÖSTEREICHER
(narozen 3. 4. 1894, zemřel 1944 v Osvětimi)

Před válkou bydlel u Flattrů na ulici Jungmannova 355 (nyní ulice Kláš-
terská). Zabýval se výkupem kožek. Chodil po venkově s batohem 
na zádech, ve kterém vykoupené kůže nosil do obchodu Flattrových.

SOFIE SPITZOVÁ
(narozená 9. 11. 1867, zemřela 1942 v Terezíně)

Sofi e Spitzová bydlela Na Dolním náměstí, jak se dříve jmenovalo 
dnešní Komenského náměstí, její dům č.p. 108 dnes již neexistuje, 
byl zbořen za dob komunismu. Poté Sofi e Spitzová bydlela na ulici 
Jungmannova 355 na tzv. dožití.

KELLNEROVI

Jejich obchod na ulici Jungmannově 85 a 86, který měl průčelí až v dnešní ulici Janáčkova, byl záro-
veň maloobchodem i velkoobchodem. Jakob Kellner (narozen 14. 3. 1873, zemřel 1944 v Osvětimi) 

zaměstnával v té době několik lidí, měl k dispozici nákladní automobily 
i řidiče. Manželkou Jakoba byla Hedvika Kellnerová (rozená Zeislová, 
narozená 13. 1. 1888, zemřela 1942 v Terezíně). Měli syna Heřmana, který 
chodil na Gymnázium v Tišnově, zemřel před maturitou na leukémii.
Asi na začátku války či těsně před ní se do Tišnova na Jungmannovu 355 
přistěhovali jejich příbuzní – bratr Alfred Kellner (narozen 29. 7. 1883, 
zemřel 1942 v Rejowieci) se svou manželkou Helenou (rozená Hau-
selová, narozená 26. 9. 1888, zemřela 1942 v Rejowieci) a slepou ses-
trou Terezií (narozenou 8. 9. 1890 a zemřela 1942 v Osvětimi). Terezie 
bydlela v podnájmu u Jakoba Kellnera na Jungmannově 86.

POLLAKOVI

Pollakovi bydleli v domě č. 66 na ulici Dvořáčkově, kde měli i ob-
chod s látkami a oděvy, byla zde i hospoda a kuželna. Otec Alfréd 
Pollak (narozen 1. 11. 1887, zemřel 1942 v Lublinu) měl s první že-

nou Marií syna Karla (narozen 28. 2. 1922), který jako jeden z mála přežil 2. svě-
tovou válku a zemřel 15. 11. 2005 v Praze. Druhou ženou Alfreda Pollaka byla 
Helena (rozená Mandlová, narozená 4. 9. 1897, zemřela 1942 v Lublinu) a měli 
dvě dcery Naděždu (narozenou 10. 7. 1935, zemřela 1942 v Lublinu) a Libuši 
(narozenou 15. 11. 1938, zemřela 1942 v Lublinu). V domě s rodinou Pollaků žila 
i postižená sestra Alféda Pollaka Ema Pollaková (narozená 11. 5. 1900, zemřela 
1942 v Rejowieci). 

Jednodušší varianta

Projděte dle mapky ulice města Tišnova a najděte všech 15 pamětních kamenů – Stolpersteinů
(Jungmannova 86, Dvořáčkova 66, Klášterská 355, nám Komenského, Brněnská 9).

Tip:  Najděte na těchto místech 5 cedulek s QR kódy a za pomoci chytrých telefonů si zde přečtěte více 
o lidech, kteří nepřežili holocaust v Tišnově.

Náročnější varianta

Vycházka městem – dle GPS souřadnic najděte domy v ulicích města Tišnova a zjistěte, kdo v nich bydlel 
dle cedulek s QR kódy i dle pamětních kamenů položených v dlažbě chodníku.

1. 49.3504058°N, 16.4166092°E, 49°21.02435‘N, 16°24.99655‘E, 49°21‘1.461“N, 16°24‘59.793“E
2. 49.3495914°N, 16.4203106°E, 49°20.97548‘N, 16°25.21863’E, 49°20‘58.529“N, 16°25‘13.118“E
3. 49.3496056°N, 16.4214575°E, 49°20.97633‘N, 16°25.28745‘E, 49°20‘58.580“N, 16°25‘17.247“E
4. 49.3488700°N, 16.4219006°E, 49°20.93220‘N, 16°25.31403’E, 49°20‘55.932“N, 16°25‘18.842“E
5. 49.3475769°N, 16.4231853°E, 49°20.85462‘N, 16°25.39112’E, 49°20‘51.277“N, 16°25‘23.467“E

Více na
www.tisnoviny.cz

STRÁNŠTÍ

Rodina Stránských na začátku války čítala tři muže a všichni 
byli spolumajiteli domu na ulici Brněnská 9, kde provozovali 
obchod s látkami a kůžemi. Otec Arnold Stránský (narozen 

1. 10. 1882 a zemřel 1942 v Izbici). Starší byl JUDr. Heřman Stránský 
(narozen 18. 4. 1910 a zemřel 1942 v Majdanku), mladší byl Jiří Stránský 
(narozen 31. 3. 1921, zemřel 1944 ve Schwarzheide).
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Pocta malíři stanislavu Bělíkovi
Helena Pernicová, Miroslav Pavlík

Na přelomu října a listopadu uspořá-
dal městys Doubravník svému jubilan-
tu malíři Stanislavu Bělíkovi (*29. října 
1919) rozsáhlou tematickou výstavu 
v budově staré radnice. Výstava, na jejíž 
koncepci pracoval sám jubilant, zachyti-
la v časové retrospektivě celou šíři jeho 
tvorby. Návštěvníci mohli obdivovat jak 
typicky bělíkovské pohledy na Doubrav-
ník a řeku Svratku, tak lehce načrtnuté 
kresby z cest do zahraničí, ale především 
měli příležitost uvědomit si pana Bělí-
ka i jako velmi zkušeného malíře figu-
rálních námětů. Bohatě zastoupeny byly 
portréty členů rodiny i osobností regionu 

a naprostým překvapením byl cyklus ko-
lorovaných kreseb, který vznikl v loň-
ském roce. Ten Stanislav Bělík věnoval 
významné historické události, otevře-
ní dopravnického kostela v roce 1585. 
„K zachycení výtvarného zvládnutí této 
scény jsem prostudoval mnoho dobo-
vých publikací. Z tohoto úsilí vzešlo více 
variant postav a postaviček, které se 
mohly této události zúčastnit,“ vysvětluje 
malíř. Výstava byla zaslouženě navštíve-
na četnými návštěvníky.

K jubileu malíře, který je velmi prav-
děpodobně nejstarším stále aktivně tvo-
řícím umělcem naší oblasti, byl rovněž 

sestaven reprezentační pamětní sborník. 
Na 80 stranách pečlivě vypravené pub-
likace, která je doprovázena barevnými 
reprodukcemi z jeho díla, najde čtenář 
vyznání umělci od řady osobností regi-
onu a také souhrn textů z předchozích 
katalogů výstav a ohlasů v tisku. Řada 
materiálů pochází z pera jeho životního 
kronikáře Josefa Pavlíka. Publikaci, kte-
rou vydalo brněnské vydavatelství LYNX 
Jindřicha Pachty, si je možné zakoupit 
na úřadě městyse Doubravník.

Přejeme panu Bělíkovi, aby si i nadále 
zachoval zdraví a vitalitu, kterou obdivují 
i ti o několik generací mladší.

E-vstupenky NOVĚ – bez nutnosti tisku!
Vážení diváci, pro ty z Vás, kteří ne-

chtějí stát frontu na pokladně kina nebo 
pospíchat, aby si vyzvedli včas rezervaci, 
jsme připravili usnadnění. Týká se služby 
e-vstupenka.

Nejdříve připomeneme, jak e-vstu-
penky fungují dosud. Jedná se o službu 
našeho rezervačního systému na webu 
mekstisnov.cz. E-vstupenka, to znamená 

koupit si lístek do kina na internetu pro-
střednictvím platební karty (plateb-
ní portál GPwebpay). Po přijetí online 
platby si zákazník otevře e-vstupen-
ku ve svém e-mailu a vytiskne ji. Pozor 
a nyní ona novinka – odteď ji již není tře-
ba tisknout! 

Stačí, když si opíšete devítimístné čís-
lo nad čárovým kódem. Jím se prokážete 

trhači lístků v kině, aniž byste museli 
chodit k pokladně. Zakoupené vstupen-
ky si můžete také vytisknout jako dosud. 
K tomu je nutný program umožňující tisk 
dokumentu ve formátu PDF (např. Adobe 
Acrobat Reader).

Pěkné podzimní a zimní filmové 
zážitky.

Vaše Kino Svratka
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historie Tišnova? lidé mají zájem se něco dozvědět
Eva Nováčková

Kde býval v Tišnově pranýř nebo 
jak zní stará pověst o tišnovské kašně. 
To a mnoho dalších zajímavostí zjistili 
účastníci vycházky nazvané Domy s his-
torií, kterou pořádal Dům dětí a mládeže 
Tišnov ve spolupráci s Muzeem Brněn-
ska, pobočkou Předklášteří. 

V neděli 19. října se sešlo před kos-
telem sv. Václava kolem padesáti do-
spělých i dětských zájemců o historii 
města. Přibližně dvouhodinovou pro-
cházkou provázela PhDr. Irena Ochrym-
čuková z Muzea Brněnska v Předklášteří. 
Cesta odstartovala u tišnovského koste-
la a měla několik zastávek. U kostela se 
účastníci mimo jiné dozvěděli, že výš-
ka kostelní věže je padesát jedna metrů. 
Další zastávkou bylo „Stínadlo“ na rohu 
Humpolky a ulice Dvořákovy, kde býva-
lo popravčí místo, trasa pokračovala uli-
cí Brněnskou, dřívější ulicí řemeslníků, 
až k nejužší uličce Koželužské. Přítomní 
dále například zjistili, co jsou to právová-
rečné domy – domy tišnovských občanů 
a že se v Tišnově nacházely od Komen-
ského náměstí dále až po tehdejší Kláš-
terskou, nyní Jungmannovu ulici.

Zajímavou informací bylo i to, že měs-
to mělo velký počet krčem a zájezdních 
hostinců, např. Peklo s pohnutou historií 
nebo hostinec U hradu Pernštejna, dnes 
U Palce.

Další zastávkou byl dům U Jana 
na Dvořáčkově ulici či náměstí s radnicí 

města. A jak zní méně známá pověst o tiš-
novské kašně? Když byla postavena, chy-
běla v ní i v Tišnově voda. Proto starosta 
vyhlásil, že kdo zařídí, aby v Tišnově bylo 
dost vody, dostane jeho dceru za man-
želku a nastoupí na jeho místo. Přihlásil 
se jen Václav z nedalekých Sentic, který 
se nejprve šel na Klucaninu radit s kou-
zelníkem. Ten Václavovi zadal tři úkoly. 
Když je splnil, poslal kouzelník Václava 
za královnou vod, aby ji rozveselil a zís-
kal klíč od všech vod. Mládenci se podaři-
lo opatřit klíč, odemkl jím vodu ve Velké 
skále na Květnici a získal pro Tišnovany 
potřebnou vodu a pro sebe dceru staros-
ty za manželku.

Nedělní historická procházka skonči- 

la v Domě dětí a mládeže Tišnov, kde 
se promítaly staré pohlednice půjčené 
z radničního archivu. „Zaujala mě mimo 
jiné například pohlednice, kterou psal 
účastník léčebného pobytu v Kuthano-
vu sanatoriu. Pohlednice je z roku 1905 
a je na ní pan doktor Kuthan se svým 
malým synem,“ řekla Mgr. Monika Chlu-
pová Fruhwirtová z Domečku, která akci 
připravila. 

Ve výkladu z historie města zdaleka 
nezaznělo všechno zajímavé, jelikož ta-
ková procházka by musela být mnohem 
delší. Proto další díl historické vycház-
ky plánují organizátoři na jaro příštího 
roku. Tématem bude novější architektura 
včetně domů z minulého století. 

Putování za krásou fotografa Miloše Neči
Josef Pavlík

Jedenáctého ledna 2015 oslaví osm-
desátiny nedvědický fotograf Miloš Neča 
(1935), který žije od dětství v Nedvědici. 
Miluje tento kraj, který nabízí nesmírné 
množství inspirace pro jeho fotogra-
fickou tvorbu, jíž se věnoval od útlého 
mládí, kdy dostal k narozeninám dětský 
fotoaparát amerického původu. Stále 
nejraději fotografuje klasickými fotoa-
paráty. Jeho černobílé a barevné sním-
ky poutají návštěvníky výstav jemnou 
lyrikou, poetikou, nevšedními pohledy, 
technickým zpracováním. Nachází moti-
vy přímo v Nedvědici a okolí, na Tišnov-
sku, Podhorácku, Vysočině.

Patří ke svědomitým a odpovědným 
fotografům, kteří neváhají pro nejkrás-
nější záběr čekat třeba několik hodin 

nebo se na stejné místo vrátit i něko-
likrát v různou denní a roční dobu, aby 
mohli přesvědčivě zachytit prchající mo-
ment času krásna. Nečovou inspirací je 
samotná Nedvědice a okolí, hrad Pern-
štejn (Pernštejn pod branou, hrad, po-
hled na hrad...), z Nedvědice jsem rád 
postál u fotografií Dům slečny Hoškové, 
U koupelky, Pole na Kuchyňce, Nová ško-
la a dalších, kterými fotograf zachycoval 
minulost a přítomnost městyse.

Příjemné jsou Nečovy fotografie s mo-
tivy Černvíru, Sejřku, Křížovic, Maňové, 
Štěpánovic, Kovářové, Skorotic, Chléb-
ského, stejně jako záběry řeky Svrat-
ky (Svratka, Svratka u Slovanky, Svratka 
u Žlíbek...). Nečovy fotografie nás také 
zavedou dále – Vír, Chudobín, Lysice, 

Zubštejn a na další místa. Je pozorný, 
všímavý, citlivý k proměnám času dne 
a ročních období, výborně ovládá práci 
fotografa, má hluboký vztah k podhorác-
kému a vysočinskému regionu.

Rád vystavuje na Pernštejnských slav-
nostech v Nedvědici, má za sebou řadu 
úspěšných výstav, z nich uveďme Tiš-
nov, Rožná, Bystřice n. P., Vír, Žernůvka 
ad. Všude jeho černobílé a barevné foto-
grafie nacházejí příjemnou odezvu u ná-
vštěvníků, které navíc potěšil vydanou 
publikací fotografií nazvanou Proměny 
Nedvědice, Pernštejna a okolí (2008).

Popřejme k osmdesátinám Milo-
ši Nečovi dobré zdraví a životní a tvůrčí 
pohodu.

Historie
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historie v čase
Oldřich Pospíšil

Při přebírání starých dokladů 
a různých písemností, které byly 
uloženy ve starém kufru, jenž patřil 
mému dědečkovi Josefu Pospíšilovi 
vrchnímu oficiálu na Okresním soudě 
v Tišnově, jsem mimo osobních dokladů 
našel také část Lidových novin z roku 
1926. V novinách byl otištěn dopis 
zaslaný Bohuši Sedlákovi – tišnovskému 
redaktorovi od pana Františka Jeřábka 
z Tahiti. 

Milý Bohuši! 
Slíbil jsem Ti, jakož i mnohým jiným, že 

jim podám pravdivé zprávy o poměrech 
na Tahiti. Všem, co mně dali 5 Kč, jsem 
již odpověděl a těm druhým píši touto 
cestou. Jelikož jest všude u nás v republice 
veliký zájem o Tahiti, mohl bys to nechat 
uveřejnit, třeba i v Lidových novinách. 
Co mě osobně se týče a mojí rodiny, jsme 
všichni zdrávi a spokojeni. Toho, čeho 
jsem si tolik přál, jsem našel, totiž klid, 
krásný kraj a zdraví, dobrý a upřímný lid 
bez politiky, politických stran, štvanic, 

konkurence práce, bez módy atd. Čtu-
-li naše noviny a posuzuji-li poměry se 
zdejšími, nechce se mi zpět do vlasti. 
Pozdravuj železné mládence Frantu Hejla, 
Karla Ráboně, Fr. Vlčka, Karla Maška, dále 
Fr. Hammingra a jeho společnost, otce Víta 
a jeho společnost, pí. dr. Lisickou, ředit. 
Klabačku, Teplého a Kokošku, dr. Drbala, 
Kubíka, Pospíšila, Seifrta, Starou Páru 
v Kláštěře, Moricce a Vaška Majory, p. vr. 
kontr. Baura, p. Antla atd. Často na vás 
vzpomínám. Psali mně z domu, že ten 
první dopis nemohli jste u vás v redakci 
přečíst? Pročpak? Že vám to řeknu tak, 
jak mně to jednou řekl nebožtík Rychetský, 
když jsem nemohl přečíst po něm koncept: 
„Já se naučil psát a Vy se naučte číst.“ 
Patřičné chyby oprav, ale nic nepřekrucuj, 
neubírej a nepřidávej, nebo by to bylo 
potom zkreslené. Co jste však již uveřejnili, 
vynech, to se rozumí. Pošli mně nějakou 
novou věc, tj. knihu. Lidáčky toho tisknou 
a rozdávají dost. Napiš mi také něco a měj 
se fajn. 

Tvůj Franta Jeřábek

Rodina Jeřábkova se do Tišnova vrátila 
po třiadvaceti letech – 22. června 1948. 
Nějaký čas bývali u sestry pana Jeřábka. 
Odtud se přestěhovali do Dolních Louček. 
Pan František Jeřábek se narodil 11. září 
1886 a zemřel 12. dubna 1965 v Tišnově 
ve věku 79 let. Jeho paní Marie Jeřábková 
ho přežila o 23 roků. Zemřela 23. června 
1988 ve věku nedožitých 92 let. Dcera 
Vlasta Matoušková rozená Jeřábková 
zemřela v květnu 1994 ve věku 70 
let. Její bratr Jaroslav, narozen roku 
1929 na ostrově Raiatera v Povětrném 
souostroví, zemřel v domě důchodců 
ve Velkém Meziříčí v srpnu 1999 ve věku 
nedožitých 70 let. 

Doc. Ing. Vladimír Ustohal, CSc., 
napsal knihu Tahitská odysea – nejen 
o rodině Jeřábkových, ale i o životě 
na ostrovech, je to jistě jedna z jeho 
nejlepších knih. 

INZERCE



Historie

24 Tišnovské noviny

Vzpomínka na události v Tišnově před 70 lety – 
8. 12. 1944
Jitka Hochmanová

Oldřich Kothbauer, můj tatínek, byl 
v době okupace ČSR zaměstnancem br-
něnské Zbrojovky. Od dubna roku 1939 
byl zapojen v odboji. Zařazen byl do vo-
jenské akce „Obrana národa“ při vojen-
ském útvaru č. 4 520. Jeho úkolem bylo 
na rozkaz plukovníka Klímy vyvézt taj-
ně co nejvíce zbraní ze Zbrojovky Brno, 
která již byla obsazena Němci. Koncem 
dubna 1939 byla část zbraní ukryta 
v Tišnově a maminka Josefa Kothbauero-
vá dala souhlas k tomu, aby zbraně byly 
dovezeny do našeho domu. Zbraně při-
vezl můj tatínek s dalším členem skupi-
ny. Všechny zbraně tatínek a maminka 
po konzervování uložili do plechových 
krabic a v noci ukládali do země na naší 
zahradě, kde měly být zakopány jen pře-
chodně. Část zbraní dostal náš soused 
ruský legionář Vilém Kocián, dále Franti-
šek Martínek, L. Hejmal ze Šerkovic, Cyril 
Filka ze Štěpánovic a F. Krejčí z Rohozce. 
Zbytek byl zakopán v blízkých lesích. 

Tatínek byl 24. 8. 1939 zatčen ge-
stapem pro rozšiřování letáků. Bylo to 
na něj nastraženo. Po tříletém věznění 
byl umučen za heydrichiády 28. 8. 1942 
ve Waldheimu.

Přestože byl mučen nejtěžším způso-
bem (přeražené nohy, žebra), projevil 
nejvyšší statečnost a mlčením chránil své 
druhy. 

Za své zásluhy byl 15. 12. 1945 vy-
znamenán prezidentem ČSR Českoslo-
venským válečným křížem 1939 „in 
memoriam“ (č. matriky 14.113).

Ministr vnitra ČSR udělil Oldřichu Ko-
thbauerovi 25. 2. 1949 za účast v druhém 
národním odboji pamětní odznak druhé-
ho národního odboje „in memoriam“ (č. 
matriky 2 624). 

Dva roky po smrti mého tatínka k nám 
přijelo ráno 8. 12. 1944 auto s dvaačty-
řiceti německými vojáky. S nimi součas-
ně přijelo auto s pěti gestapáky. Nejprve 
prohledali stodolu, hledali partyzány. Po-
tom mé mamince Josefě Kothbauerové 
ukázali plán zahrady, kde byly zakopány 
zbraně. Maminka jim měla ukázat místa, 
kde jsou zbraně zakopány. Stále jim tvr-
dila, že o ničem neví. Rozkopali prádel-
nu, půdu, zahradu, ale nic nenašli. Potom 
mamince ukázali fotografie, na nichž bylo 
vidět, jak mučili mého tatínka. Maminka 
jim opět nic neřekla. Přivezli zatčeného 
ztýraného člena odbojové skupiny a ten 
mamince řekl, že má vše vydat, že je vše 
vyzrazeno. Sám vykopal kulomet a pak 

ho gestapáci zase odvezli. Mamince řekli, 
že ji a celou rodinu před domem odstře-
lí, babička Bohumila Neumannová měla 
být oběšena. Maminka dostala srdeční 
záchvat, neboť měla od mládí těžkou sr-
deční vadu. V nestřežené chvíli si vza-
la velkou dávku léků a za chvíli upadla 
do bezvědomí. Mé tetě Vilmě Neumann-
ové gestapáci poručili jít pro lékaře. Žád-
ný k nám však nechtěl jít, když tam bylo 
gestapo. Teta musela jít pro úředního lé-
kaře MUDr. Pavla Tomeše, který ihned 
přišel. Gestapáky vykázal z ložnice a ma-
mince dal léky. Gestapáci chtěli vědět, 
jak dlouho bude maminka v bezvědomí, 
a pokud jim neřekne p. doktor správ-
nou diagnózu, že ho zastřelí. MUDr. To-
meš jim řekl, že to byl tak silný nervový 
otřes, že se z toho nedostane. Gestapáci 
ji přesto chtěli odvézt. MUDr. Tomeš jim 
z moci úřední převoz zakázal, že do rána 
bude maminka možná mrtvá, že jim tedy 
nebude moci nic říct. Vojáci odjeli, ale 
jeden hlídal dům celou noc. Před svým 
odjezdem gestapáci přikázali, že zbraně 
musí být odevzdány do tří dnů na četnic-
ké stanici, jinak vystřílí polovinu mužů 
z Tišnova. Když se maminka probrala 
z bezvědomí, řekla mé tetě V. Neumann-
ové, kde jsou zbraně uloženy. Teta s mým 
strýcem Karlem Neumannem, který se 
převlékl do ženských šatů, zbraně vyko-
pali. Strýc, o kterém gestapo nevědělo, 
jako český důstojník věděl, co z nich má 
odstranit, aby nebyly funkční. Cestou vla-
kem tyto součástky vyhodil. Moji babičku 
B. Neumannovou gestapáci až do veče-
ra vyšetřovali. Ta však o ničem nevědě-
la. Gestapácký inspektor, starší pán, byl 
rodák z Vídně a moje babička strávi-
la několik roků ve Vídni. S klidem, který 
předstírala, ho přesvědčovala, že to byla 
záležitost pouze mého otce a ostatní čle-
nové rodiny o ničem nevěděli. Snažila se 
nás takto chránit. 

Vykopané zbraně jsme babička a já od-
vezly na četnickou stanici. Gestapo se tře-
tí den přijelo přesvědčit, zda jsme zbraně 
odevzdaly. Po týdnu, kdy maminka stále 
ještě ležela, přijelo opět gestapo a znovu 
maminku vyslýchali. Chtěli vědět, kolik 
aut se zbraněmi se ze Zbrojovky vyvezlo. 
MUDr. Tomeš maminku a tetu ujistil, že 
s určenou diagnózou po nervovém otře-
su si nemusí nic pamatovat. Maminka 
jim opět nic neřekla, nikoho neprozradi-
la. MUDr. Pavel Tomeš byl velký vlastenec 
a statečný člověk. Maminku zachránil. 

Ze Zbrojovky bylo celkem vyvezeno 
43 lehkých kulometů, protiletadlové ku-
lomety „Prototyp“, 5 automatů maloráž., 
15 vojenských pušek, 35 pistolí, spousty 
nábojů, ručních granátů, zásobníků a 17 
loveckých pušek. Část z toho dostala sku-
pina policistů, vojsko a Rusové. 

Maminka byla členkou odbojové 
skupiny Obrana národa – Zbrojovác-
ká skupina v Tišnově a tišnovské Skupi-
ny zbrojovácko-legionářské od března 
1939. Zbraně, které maminka přechová-
vala a které nebyly zakopány u nás na za-
hradě, byly dány k dispozici partyzánské 
skupině JERMAK, čs. partyzánům Tře-
tí čsl. úderné roty, brigádě Jana Koziny 
a bylo jich použito proti Jagdkommandu, 
něm. Schutzpolizei, prchajícím jednot-
kám wehrmachtu a SS z Tišnova ke Žďár-
ci a Bystřici nad Pernštejnem. 

Maminka riskovala život napomáhá-
ním sovětským a čs. partyzánům. Svým 
mlčením zachránila další členy skupiny 
– legionáře Fr. Krejčího, Viléma Kociána, 
Bohumila Mareše a další členy odbojové 
skupiny. 

Ministrem vnitra ČSR jí byl 5. 5. 1949 
udělen pamětní odznak druhého národ-
ního odboje (č. matriky 4 658). Český 
svaz protifašistických bojovníků vzpo-
mněl zásluh žen, jejichž mužové položili 
v boji proti fašismu svůj život a ÚV Čes-
kého svazu protifašistických bojovníků 
vyslovil dne 14. 9. 1974 čestné uznání 
Josefě Kothbauerové za statečný postoj 
a obětavost projevenou v době fašistické-
ho útlaku v letech 1939–1945. 

Na základě vzpomínek mé mamin-
ky Josefy Kothbauerové, tety Vilmy Neu-
mannové, strýce Karla Neumanna a také 
mých jsem sepsala toto svědectví. 

Všechny uvedené údaje jsou podlože-
ny ověřenými svědeckými výpověďmi, 
které mám k dispozici. 

Oldřich a Josefa Kothbauerovi
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krajský pohár v karate
Petr Jůza

V neděli 9. listopadu se závodníci 
Sokola karate Tišnov zúčastnili Krajské 
postupové soutěže mládeže a seniorů, 
která se konala ve sportovní hale TJ Tesla 
Brno.

Startovali v kategoriích kata a kumite. 
V nejpočetněji obsazené soutěži kata 
8. kyu podal dobrý výkon Tadeáš Špaček, 
ale na medailové umístění to ještě 

nestačilo. V disciplíně kata starší žáci 
obsadil Michal Sáblík 2. místo a Patrik 
Daniel 3. místo. Pavel Valenta vybojoval 
v kategorii kata dorostenci 3. místo. 
V seniorských kategoriích obsadila Hana 
Zemanová 2. místo v soutěži kata žen.

Jiří Šikula se v soutěži kumite přihlásil 
hned do 3 kategorií (do 75 kg, bez 
rozdílu hmotnosti a do ,,pyramidy“, kde 

se utkává každý s každým. Během této 
náročné soutěže musel vybojovat za půl 
hodiny pět náročných zápasů. Přesto 
si vedl výborně a získal v BRH 1. místo 
a v soutěži do 75 kg a v pyramidě shodně 
2. místo.

Všem účastníkům patří dík 
za výbornou reprezentaci oddílu a města 
Tišnova.

Tišnov a… Jan Bárta
Josef Ondroušek

V letošním, už 101. ročníku nejstaršího 
a největšího cyklistického závodu na svě-
tě Tour de France startovali také dva Češi 
– Leopold König a Jan Bárta. Absolvovat le-
tošní tour znamenalo během tří týdnů ujet 
3 656 km i přes horské vrcholy Alp a Pyre-
nejí. Takže už velkým úspěchem je dojet 
po osmnácti etapách do cíle v Paříži. Naši 
závodníci byli velice úspěšní, a tak jim tisk, 
rozhlas i televize věnovaly značnou pozor-
nost. Je třeba tyto zprávy doplnit z hlediska 
lokálního patriotizmu – Jan Bárta má velice 
úzký vztah k našemu městu.

Tišnov je rodným městem jeho otce, 
který se spolu se svým otcem, tedy dě-
dem Jana, nesmazatelně zapsal do histo-
rie Tišnova. Dne 28. května 1972 objevili 
na Květnici jeskyni, která byla pojmenová-
na Králova. Jan má v našem městě babičku, 
tety, strýce a mnoho dalších příbuzných. 
Tento rod Bártů je v Tišnově téměř 90 let, 
připomíná ho i řeznictví na náměstí. 

Jan Bárta se narodil v roce 1984 v Ky-
jově. Vystudoval sportovní gymnázium 

v Pardubicích. Nyní je profesionální cyklis-
ta, závodí za německou stáj NettApp-Endu-
ro. V roce 2012 startoval na olympijských 
hrách v Londýně v závodě s hromadným 
startem. Bez nadsázky ale patří mezi sou-
časné nejlepší časovkáře světa, odborní-
ci ho řadí do desítky nejlepších. Říká se, 
že časovka je závod proti chronometru. 
V posledních třech letech zvítězil na mis-
trovství republiky v časovce, letos k tomu 
přidal i páté místo v závodě s hromadným 
startem. Na mistrovství světa byl v časovce 
v roce 2012 sedmý, loni dvanáctý, letos de-
vátý. V individuální časovce na letošní tour 
dosáhl třetího nejlepšího času. To jen po-
tvrzuje, že do té desítky nejlepších na světě 
skutečně patří.

Když hodnotil jeho výkony jeden z ko-
mentátorů České televize, prohlásil, že 
Jan Bárta je svým vystupováním při zá-
vodech stoprocentní profesionál, který se 
plně podrobí požadavkům týmu. Proto se 
také některé jeho výsledky nezdají jako 
úspěch.

Vzpomínám si na jedno setkání s ním. 
Vedli jsme na ulici řeč se sousedem Sehna-
lem a Honzík, jak mu říkáme, právě přijel 
ze Sobůlek u Kyjova, kde bydlí, navštívit 
svoji babičku. Samozřejmě na kole. Bylo to 
krátce po tom, co se stal po prvé mistrem 
republiky. Startoval první rok v kategorii 
18–23 let a vzhledem k tomu, že se naro-
dil v prosinci, byl ve startovním poli jedním 
z nejmladších. Ptali jsme se, jak dokázal 
zvítězit. Honzík s humorem a skromností 
sobě vlastní a s nezbytným úsměvem řekl: 
„Přede mnou tři rozjížděli spurt, ale srazi-
li se a spadli. Já jsem se jim vyhnul a dojel 
do cíle jako první.“

Nás Tišnováky může těšit, že si v tak na-
bitém programu najde Jan Bárta čas na be-
sedu se svými tišnovskými fandy, jak tomu 
bylo loni v listopadu. Doufejme, že i letos 
bude možnost s ním probrat jeho úspěš-
nou sezonu.

Děkuji Ing. Karlu Součkovi a Ing. Jiřímu 
Plíškovi za poskytnutí fotografií z loňské 
besedy. 

foto Michal Beneš foto Pavel Bortlík
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Judr. Rostislav Major: život plný sportu i osudových ran
Václav Seyfert st.

Na začátku letošního léta sledovali ne-
pochybně všichni naši sportovní fanouš-
ci fotbalové mistrovství světa v Brazílii. 
V onu dobu se ostatně podobný šampi-
onát koná pravidelně každé čtyři roky 
– s výjimkou válečných časů – už od čer-
vence 1930. Bylo tomu tak i před 60 lety, 
kdy se fotbalový svět sešel na své vr-
cholné akci ve Švýcarsku. Mezi šestnácti 
zúčastněnými týmy tehdy bylo i Česko-
slovensko a vedoucím jeho výpravy byl 
aktuální předseda Ústřední sekce ko-
pané JUDr. Rostislav Major, původem 
z Tišnova. Projděme si na následujících 
řádcích bohatý život tohoto neprávem 
zapomenutého rodáka. Život, který byl 
naplněný až po okraj nejen sportem, ale 
bohužel i celou řadou osudových lid-
ských tragédií.

Slávek, jak mu kromě přezdívky Azu-
lín všichni od malička říkali, se narodil 
přesně na Nový rok, 1. ledna 1912. Ro-
diče byli známými tišnovskými diva-
delníky, zejména otec Václav byl jako 
herec tak populární, že je dnes po něm 
dokonce pojmenována zdejší Majorova 
ulice. Ani Slávek se sice nevyhýbal kul-
turnímu dění, učaroval mu však přede-
vším sport, a to zdaleka ne jen jediné 
odvětví. Vynikal především v atletice 
jako sprinter a skokan. V roce 1932 dr-
žel hned šest rekordů Sokolské župy 
Pernštejnské – v běhu na 100 metrů ča-
sem 11,4 s, ve skoku do dálky výkonem 
605 cm, v trojskoku za 11,56 m a také 
ve všech štafetách, které se tehdy běhaly: 
4 x 100 m (Svítil, Major, Janáček, Farník 
– 50,3 s), štafetě „švédské“ (400–300–
200–100 m: Kocián, Mouka, Major, Pa-
rolek – 2,22 min.) a štafetě „olympijské“ 
(800–400–200–100 m: Německý, Mouka, 
Major, Havlíček – 3,42 min.). Kromě toho 
byl ale také výborným lyžařem, pomáhal 
zakládat a rozvíjet tišnovský basketbal, 
v třicátých letech patřil pravidelně do zá-
kladní sestavy fotbalového družstva AFK 
Tišnov, byl platným členem tenisového 
klubu a již od svých 20 let působil i jako 
cvičitel v místním Sokole.

V roce 1931 Slávek maturoval ve třídě 
profesora Kosteleckého na tišnovském 
Reformním reálném gymnasiu a poté vy-
studoval Právnickou fakultu Masarykovy 
univerzity v Brně; školu ukončil slože-
ním státní zkoušky v roce 1937. Blížila 
se ale druhá světová válka a ta jeho ži-
vot změnila zcela zásadním způsobem. 
Začátkem roku 1940 se Slávek rozho-
dl společně s tišnovským kamarádem 
Mirkem Sedlákem opustit protektorát 

a uprchnout do ciziny k naší armádě. 
Mirku Sedlákovi se podařilo dosáhnout 
cíle: v dubnu 1940 vstoupil v Marseille 
do spojenecké armády, a nebýt násled-
ného zranění, stal by se členem výsadko-
vé operace Silver B, která byla součástí 
akce spojené s atentátem na Reinharda 
Heydricha. Slávek podobné štěstí neměl 
– na Slovensku byl na útěku zadržen pří-
slušníky Hlinkových gard a záhy předán 
do Uherského Hradiště gestapu. Násle-
dovalo další věznění v Brně na Špilberku 
a odtud pak transport do koncentrační-
ho tábora v Dachau. Sem Slávek dorazil 
12. července 1940 a stal se vězněm číslo 
13 825.

Dachau sice nepatřilo mezi tzv. vyhla-
zovací tábory, ovšem utrpení tamějších 
vězňů nebylo o nic menší. Také Slávek 
si mimo mnoha dalších příkoří „užil“ 
neblahé táborové speciality: trestu „vy-
věšování“, při němž byl vězeň spoután 
s rukama za zády a za ně potom vyvě-
šen tak, aby se nemohl nohama dotý-
kat země. Paradoxem je, že Slávek tento 
trest podstoupil vlastně dobrovolně, vzal 
totiž na sebe provinění, za něž měl být 
takto potrestán stařičký polský spoluvě-
zeň. Bylo zřejmé, že tento muž by trest-
ní proceduru nepřežil, zatímco Slávek 
oprávněně věřil, že v jeho případě spor-
tem vytrénované tělo krutý úkon zvlád-
ne. Život v táboře ovšem na druhé straně 
znamenal i chvíle nesmírné lidské soli-
darity, která panovala především mezi 
českými vězni, okamžiky dojemných 

kulturních večerů, při nichž se na uby-
tovacím baráku v přísném utajení vyprá-
vělo, recitovalo či přednášelo, a dokonce 
i chvíle humorné. Řada českých vězňů, 
mezi nimi i Slávek, pracovala na přileh-
lých plantážích, kde se pěstovaly růz-
né byliny (mečíky, měsíčky), z nichž se 
pak v sousední laboratoři získával vita-
mín C pro německé obyvatelstvo a vojá-
ky na frontách. A v roce 1943 právě zde 
Češi začali vydávat časopis „Plantážník“ 
s podtitulem „Časopis pro obveselení 
a pro kratochvíli heftlingů“, jehož se Slá-
vek stal „redaktorem“.

V dubnu téhož roku došlo ovšem ješ-
tě k další události, která vězňům výraz-
ně změnila život v táboře. Pod vlivem 
nové situace na bojištích se alespoň na-
oko zmírňoval i režim  v koncentračních 
lágrech a součástí tohoto trendu bylo 
povolení sportu. V Dachau se okamži-
tě rozeběhla velká fotbalová soutěž, při 
níž jednotlivé národy či pracoviště věz-
ňů sestavily svá mužstva a každou nedě-
li se na improvizovaném hřišti, zřízeném 
v jedné polovině rozsáhlého appelplatzu, 
utkávaly v celé řadě za sebou jdoucích 
zápasů. Slávek se pochopitelně do celé 
akce zapojil a pomáhal českému druž-
stvu Plantáží, které platilo za velmi chyt-
rý a technický tým. O tom, že se mezi 
tisíci vězňů našli i další výborní fotbalis-
té, nebylo vůbec pochyb – vždyť v řadách 
„Häftlingsküche“ nastupovalo dokonce 
několik hráčů, kteří se v roce 1936 v řa-
dách Lucemburska zúčastnili berlín-
ských olympijských her.

Vraťme se ovšem z fotbalového hřiště 
zpět na plantáže, konkrétně do jejich la-
boratoří, kde vedle dalších osob praco-
vala i mladá slovinská laborantka Anna 
Filipić. Její otec, původem Rakušan, byl 
do Dachau přeložen z bosenské Banja 
Luky jako vedoucí mlýna a rodina se tak 
nevědomky ocitla prakticky v centru tá-
borového pekla. Když se nezvratně blí-
žil konec války, objevil vězeň Jan Brlica 
při úklidu velitelské kanceláře roztrha-
ný telegram, na němž vůdce SS Himmler 
uděloval rozkaz, že „žádný vězeň se ne-
smí dostat živý do rukou nepřítele.“ Ná-
lezce tohoto dokumentu pak společně 
se Slávkem a dalším vězněm Jirkou He-
lem v prostorách plantážní laborato-
ře tuto zprávu složili, podlepili a Anička 
ji na kole vyvezla z tábora lidem, jejichž 
prostřednictvím měla být postupující 
americká armáda upozorněna, že Dach-
au je třeba osvobodit přednostně, neboť 
zde hrozí hromadná likvidace vězňů. 
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Pozdější pátrání kolem této události sice 
dospěla k závěru, že zachycená depeše se 
netýkala tábora v Dachau, nýbrž ve Flo-
ssenbürgu, na statečnosti jejích aktérů to 
ovšem nic nemění.

Zhruba tři týdny po osvobození tá-
bora, 19. května 1945, se Slávek Major 
přímo v Dachau s Aničkou oženil. Od-
dával je bývalý spoluvězeň, jezuitský 
kněz dr. František Němec a jedním ze 
svědků byl další z internovaných, hrabě 
František Bořek-Dohalský. Ten se brzy 
po válce stal vyslancem Československa 
v Rakousku a lákal Slávka k sobě do di-
plomatických služeb. Slávek s Aničkou 
ovšem zůstali v Praze, získali podnájem 
v jednom z domů na Smíchově a brzy 
přivedli na svět dva syny – v roce 1947 
Rosťu a o dva roky později Petra. Anič-
ka se postupně stala průvodkyní Prahou 
pro zahraniční turisty, Slávek pracoval 
na Zemském národním výboru, a aniž by 
to byl tušil, pomalu se blížil k velkému 
návratu mezi sportovce, i když v podstat-
ně jiné roli než kdysi.

Československý fotbal si po únorovém 
převratu dlouhou dobu nevěděl vůbec 
rady s tím, kdo a jak má tento sport u nás 
vlastně řídit. Na vedoucí post byli podle 
sovětského vzoru dosazováni političtí 
pracovníci, kteří s kopanou neměli vůbec 
žádné zkušenosti a mezi léty 1948–1952 

se jich tu překotně vystřídalo hned pět 
(Stjažkin, Bryndač, Linhart, Jahoda, Krof-
ta). Teprve potom zřejmě někomu ko-
nečně došlo, že je opravdu nutné, aby 
příslušný předseda sportu taky rozuměl. 
Jednotlivé sportovní svazy, nazývané teh-
dy „sekce“, v té době ještě spadaly pod 
křídla Sokola (jakkoliv jeho postavení už 
bylo diametrálně jiné než před válkou), 
jehož před– i poválečný šéf Josef Truh-
lář byl Slávkovým spoluvězněm z Dach-
au. 23. února 1952 tak došlo k tomu, že 
se JUDr. Rostislav Major z Tišnova stal 
prvním mužem celého československé-
ho fotbalu a vydržel v této funkci více než 
dva a půl roku.

Na zmíněném švýcarském mistrovství 
světa ovšem reprezentace ČSR dopadla 
hůře než sedláci u Chlumce. Po úvodní 
porážce 0:2 od obhájce titulu z Uruguaye 
se hrálo o všechno v následujícím utká-
ní s Rakouskem. Výsledek byl jednoznač-
ný – prohráli jsme 0:5 a cestovali zpět 
domů. V našem reprezentačním dresu 
působili už tehdy i tři pozdější vicemistři 
světa z Chile 1962 – Viliam Schrojf (jako 
třetí brankář, který ale ve Švýcarsku vů-
bec nezasáhl do hry), Svatopluk Pluskal 
a Ladislav Novák, z dalších známých hrá-
čů tu byli například Hledík, Trnka, He-
mele, Kačáni, Pešek nebo Kraus. Možná 
že i tento neúspěch přispěl k následné-
mu ukončení Slávkova působení ve funk-
ci předsedy fotbalového svazu, který už 
v onom roce 1954 nebyl součástí Sokola, 
ale byl začleněn pod tzv. Státní výbor pro 
tělesnou výchovu a sport.

Již v citovaném roce 1954 – tedy ne-
dlouho po životní čtyřicítce – prodělal 
Slávek Major svůj první srdeční infarkt; 
druhý přišel za dramatických okolnos-
tí o 14 let později, v hektických srpno-
vých dnech roku 1968. Slávek v té době 
pracoval na Ministerstvu stavebnictví 
a během jeho noční služby vtrhli do bu-
dovy sovětští vojáci s tvrzením, že z oken 
ministerstva na ně někdo střílel. Pro-
hlídku objektu trávilo celé české osa-
zenstvo budovy pod hlavněmi ruských 
samopalů a s hrozbou zastřelení, pokud 
se při kontrole něco najde. V této situa-
ci Slávkovo srdce vypovědělo službu po-
druhé. Oba synové i manželka byli v té 

době navíc u babičky v Rakousku a za-
tímco Anička se raději vrátila domů k ne-
mocnému manželovi, Rosťa s Petrem 
už zůstali ve Švýcarsku, kde žijí dodnes. 
Slávkovi bylo přece jen nakonec dopřáno 
se s nimi ještě sejít, dokonce se tak stalo 
při příležitosti letních olympijských her 
v Mnichově 1972. 7. dubna 1974 ovšem 
zaútočil infarkt potřetí a tentokrát bohu-
žel definitivně. 

Anně Majorové bude v květnu 2015 
kulatých devadesát let a dodnes žije 
v plné duševní svěžesti v Praze na sídli-
šti Skalka ve Strašnicích. Synové zdědili 
po tátovi lásku ke sportu a ze svého dnes 
už domovského Curychu vyrážejí na ly-
žích i jinak po celém světě – od Peru až 
po Himaláje. Rosťa zůstal bezdětný, Petr 
je otcem dvojčat Andrey a Sandry, která 
má dnes již tři děti, holčičku Janu a rov-
něž dvojčata, chlapce s italskými jmény 
Gian a Nino. A protože se svým partnerem 
není sezdána a ve Švýcarsku platí pro pří-
jmení narozených dětí jiná pravidla než 
u nás, nesou její děti příjmení Major. Dob-
ré jméno svého pradědečka, tišnovského 
rodáka, má tedy kdo šířit i v budoucnu 
přinejmenším „u nás“ v Evropě.

Další podrobnosti o JUDr. Rostislavu 
Majorovi a jeho životě naleznete ve čtyř-
dílném seriálu na webových stránkách 
www.tisnoviny.cz.
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Ohlédnutí za Tišnovskou padesátkou 
František Mach, předseda KČT Tišnov

Členové KČT Tišnov v sobotu 11. říj-
na 2014 uspořádali 44. ročník dálkové-
ho a turistického pochodu Tišnovská 
padesátka. V tomto roce se podařilo do-
hodnout s lesními společnostmi a trasa 
50 km byla nově vedena směrem na Li-
půvku a vrchol Bukovec (mnohým zná-
má spíše Jedle) s kontrolou nedaleko 
Hančiny studánky. Tuto náročnou část 
se stoupáním na rozhledny u Čebína 
a na Zlobici a zmíněnou Jedli zvládlo 
43 dálkoplazů této nejdelší trasy a také 
tři turisté na trase 40 km. Kratší trasu 
30 km přes Lipůvku, partyzánský po-
mník u Skaličky a Stanovisko absolvo-
valo 26 pochodníků. Do cíle se tradičně 
jako poslední vraceli turisté z 50km tra-
sy, kteří po sestoupání z Bukovce a po-
silněni na kontrole nebo v pivovaru 
Černá Hora ještě prošli přes Žernovník, 
kde je otevřená a veřejnosti volně pří-
stupná nová rozhledna.

Nejvíce obsazena byla trasa na 20 km. 
Vedla přes tišnovskou rozhlednu k par-
ku u Drásova, pak po modré TZ na Sta-
novisko a přes Jamné do Šerkovic, 
pak podle Besénku k Lomničce a ko-
lem Květnice do cíle v sokolovně. Ab-
solvovalo ji 120 účastníků. Pořadatelé 
připravili pro rodiče s dětmi novinku 
pochodu, trasu 12 km s kočárky. Vedla 

po zpevněných cestách i vedlejších silni-
cích a účast 104 lidí potvrdila zájem ro-
dičů i dětí. Z loňského roku opakovaná 
pěší trasa 9 km na tišnovskou rozhlednu 
tentokrát přilákala 64 turistů.

Z kratších tras byla zopakována i vlo-
ni oblíbená trasa na 17 km se začátkem 
v Kuřimi u nádraží. Z prezenčních líst-
ků se dalo vyčíst, že ji využili jak turis-
té z Brna, tak i Tišnovanév počtu celkem 
80. Trasa je zajímavá tím, že vede přes 
tři rozhledny (Zlobice, Čebín, Tišnov). 
Škoda že nebyla dobrá viditelnost, ačko-
liv počasí pochodu přálo. 

Neplánovaný zážitek v podobě zablá-
cených kol a dresů měli cyklisté (celkem 
56) vracející se z Žernovníku přes brody 
u Jižního portálu. Postarala se o něj ře-
pná kampaň u Skaličky a čerstvě „umy-
tá“ silnice. Bezpečně ale do cíle dojeli 
a odměněni byli stejně jako pěší turisté 
účastnickým listem, jehož grafickou po-
dobu navrhl tišnovský malíř Jiří Ondra. 
Všichni si také mohli prohlédnout ma-
lou výstavku vítězných fotografií z te-
matické soutěže mezi členy KČT.

Celková účast na tomto ročníku po-
chodu byla 496, absolvováno pěšky 
nebo na kole bylo v součtu 11 434 km. 
Nejstarším účastníkem byl pan R. Pe-
cher z Adamova (r. 1933) na trase 

20 km. Z největší vzdálenosti do Tišno-
va přijel p. Brychta z Ústí n. Labem. Dva 
účastníci dorazili z Bratislavy a Brezové 
pod Bradlom. Nejpočetnější byla skupi-
na dětí z DD Tišnov v počtu 21 (z celko-
vého počtu dětí 155) a Tišnovanů přišlo 
174. 

Díky všem za návštěvu města Tišnova 
a jeho krásného podzimního okolí! Dě-
kujeme také za podporu městu Tišnov 
a Kavárně Pohoda.

Přijměte již nyní pozvání na 45. roč-
níku pochodu v sobotu 10. 10. 2015. 
Chystáme několik novinek: nové tra-
sy i účastnický list, nebude chybět pří-
ležitostné razítko a dřevěná turistická 
známka pochodu. 

kopaná Tišnov–Medlánky 1:0
Jaromír Pacek

Fotbalové nebe sneslo pro Tišnov 
„Spasitele“ v podobě Mohameda Trao-
rého. Nelze tuto myšlenku opomenout. 
Opět se výše uvedené sdělení potvrdilo 
v posledním podzimním utkání roční-
ku 2014/15 ve fotbalové I. B třídě JM-
KFS. Momo (Mohamed Traoré) v nervy 
drásajícím zápase jedinou brankou po-
mohl Tišnovu k zisku tří bodů. Zápas 
samotný nesl ve všech směrech urput-
ný boj až do konečného hvizdu roz-
hodčího. Do zápasu vstupoval Tišnov 
s 24 body, Medlánky měly o 12 bodů 
méně. Na hřišti to ale nebylo vůbec 
znát. Ustálené rčení „Všichni svatí při 
nás stáli“ znělo z obou táborů. Koneč-
né skóre 1:0 pro domácí nasvědčovalo, 
že nepopsatelné malinkaté sportov-
ní štěstíčko patřilo nakonec tišnovské 
partě vedené Jiřím Hajským.

Šance na obou stranách, vynikající 

obranné zákroky, to vše neslo v sobě 
náboj napětí po celých 90 minut. Kro-
mě už zmíněného „Spasitele“ se sluší 
poděkovat a ve vší úctě smeknout před 
výkonem našeho brankáře Tomáše Ky-
jovského. Konečné 4. místo v tabulce, 
bod za Čebínem, tři body za druhým 
Vyškovem a šest bodů za vedoucí 
Svratkou, lze hodnotit velice kladně. 
Stojí za povšimnutí, že vedoucí Svratka 
má po podzimu jedinou porážku právě 
s Tišnovem.

Poločasová přestávka nese i další 
zajímavou informaci v tabulce „kano-
nýrů“ – střelců branek v naší A sku-
pině I. B třídy. Těm vévodí náš Momo 
s 13 brankami. Náš celek mužů zís-
kal po podzimu 27 bodů, skóre po-
tom 30:18. Kdo další se postaral o tu 
naši celou třicítku, napoví malý před-
vánoční přehled. Druhým nejlepším 

střelcem je Samuel Ayebeng s pěti 
brankami, dále Tomáš Juříček 4, Jiří Ze-
man 2 a po jedné Martin Chlup, Martin 
Koloc, Tomáš Mičánek, Jiří Schotten-
berger a Tomáš Zdražil.

Jak se bude dařit našim střelcům 
v jarní části sezóny 2014/15, to už 
bude možné sledovat v prvním utká-
ní na Ostrovci 22. 3. 2015 proti Černé 
Hoře. Zde došlo ke změnám v termí-
nové listině, protože předehrávky jar-
ního kola v listopadu byly zrušeny. 
Černé Hoře máme co vracet, porážka 
1:3 z prvního podzimního kola straší 
dodnes.

Závěrem už jen přání, ať se ta druhá 
polovina ročníku 2014/15 vydaří všem 
celkům AFK Tišnov. Proto opět citát 
bývalého sportovního redaktora Víta 
Holubce: „Sportu zdar a tišnovskému 
fotbalu zvlášť!“
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Záchrana kulturní památky – oranžérie, hrnčírny 
a pece v bývalém zámeckém zahradnictví v lomnici
Dagmar Fetterová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně

Spolek Za sebevědomé Tišnovsko 
uspořádal dne 23. října 2011 exkurzi 
do zámeckého parku a do bývalého zá-
meckého zahradnictví v Lomnici, kde 
se právě připravovala 1. etapa záchra-
ny havarijní oranžérie. Tehdy jsem ani 
já nevěřila, že stavba bude zachráně-
na. Práce prováděla firma MOLAT s. r. o. 
z Velkých Opatovic a finance na záchra-
nu poskytlo Ministerstvo kultury z Ha-
varijního programu, městys Lomnice, 
sponzoři a majitelky.

Čtyřletá záchrana oranžérie s hrnčír-
nou a pecí byla úspěšně završena dne 
13. 8. 2014, o měsíc později na Den kul-
turních památek byla slavnostně ote-
vřena expozice v oranžérii.

Prostory oranžérie byly koncipová-
ny od začátku záchrany jako výstavní 
prostory. Náhoda dopřála i novému vy-
bavení expozice zahradními lemovka-
mi, které byly v minulém roce nalezeny 
v půdním prostoru nad pecí. Po dalším 
zjišťování, kde se mohly zahradní le-
movky používat a vyskytovat, jsme do-
spěli k přesvědčení, že lomnická sbírka 
je dosud jednou z největších zachova-
ných tohoto druhu u nás. V oranžérii 
jsou nainstalovány čtyři panely, pojed-
návající o zahradních lemovkách, dále 
o záchraně oranžérie s hrnčírnou a pecí, 
další panel je věnován základním infor-
macím o oranžériích a poslední čtvrtý 
panel představuje nejvýznamnějším-
kulturní a přírodní památky Lomnice. 
Informační tabule výtvarně a s citem 
pro ně vlastní ztvárnily Veronika Skálo-
vá a Veronika Bracková.

Rostlinnou část expozice umístěnou 
na parapetu připravil z jiřinek – věnova-
ných k této příležitosti naším předním 
pěstitelem jiřin panem Janem Křepelou 
z Kunštátu – vedoucí zámecký zahrad-
ník z Lysic Ing. Tomáš Bárta. V polovi-
ně parapetu vysázel kruhový záhonek 
z dužnatek (echevérie), které olemo-
val lomnickými zahradními lemovkami 
pro názornost, jak mohly květinové zá-
hony při použití těchto zajímavých te-
rakotových výrobků vypadat. Dále byly 
zapůjčeny větší dekorační rostliny (vav-
řín, zimostráz, kamélie, palma, jiřinky 
v nádobách aj.), které byly umístěny 
v prostoru oranžérie k navození někdej-
ší atmosféry. Jako vzpomínka na to, že 
součástí zahradnického provozu byla 
i stolařská dílna, bylo umístění pěti 
kusů starých hoblíků na parapet.

V části věnované nálezům v prosto-
ru pece jsou představeny různé zbyt-
ky terakotových květináčů, většinou 
ve střepech, ale i dva květináče, které se 
podařilo zkompletovat. 

Poslední část parapetní expozice 
vytvořila paní Tousková z rostlinných 
výpěstků, které si mohli návštěvní-
ci vybrat na venkovní pěstební ploše 
a zakoupit. 

V čelní stěně oranžérie pak jsou – 
jako ústřední motiv – umístěny panely 
s 11 druhy zrestaurovaných zahradních 
lemovek z Lomnice a tři sádrové formy 
pro jejich formování.

Na dlouhé stěně naproti parapetu 
jsou umístěny již zmíněné čtyři pane-
ly, mezi nimiž jsou zahradní lemovky, 
které byly zapůjčeny z jednotlivých zá-
meckých objektů a dále i soukromou 
osobou z Landfrasovy zahrady v Jin-
dřichově Hradci, panem Antonínem 
Jiráčkem.

Roh za dveřmi je vyplněn starým 
dřevěným vozíkem, několika kolečky 

z vozíků a dále některým zahradnickým 
nářadím, které mělo původně vytvářet 
ústřední motiv expozice. 

Letošní práce na obnovu památky 
stály 140 tisíc korun a opět je nezbyt-
né poděkovat největšímu sponzorovi – 
městysi Lomnice, dále panu starostovi 
Ing. Milanu Vojtovi a dalším drobnějším 
dárcům. Sto tisíc korun poskytlo Mini-
sterstvo kultury z Havarijního progra-
mu. Dík patří všem, kteří celé čtyři roky 
po dobu záchrany památky přispívali 
různými finančními částkami. 

Zbývá jen dodat, že se podařilo za-
chránit bývalou zámeckou oranžérii 
s hrnčírnou a pecí „za pět minut dva-
náct“ a doufáme, že nová expozice 
umístěná v oranžérii bude sloužit pro 
potěšení a poučení četných návštěvníků. 

Prohlídku oranžérie lze telefonicky 
domluvit s majitelkou Zdeňkou Tousko-
vou na tel. č. 737 858 537, případně na 
e-mailu: touskova.zdenka@seznam.cz, 
webové stránky Zahradnictví pod zám-
kem www.podzamkem.com.

Obnovená oranžérie v bývalém zámeckém zahradnictví, foto Dagmar Fetterová



Různé

30 Tišnovské noviny

Někteří 
lidé umějí 
i „pomáhat“
Zuzana Švábová, vrchní sestra

Charitní ošetřovatelská služba 
poskytuje zdravotní péči v Tišnově 
a jeho širokém okolí nemocným v je-
jich domácím prostředí. Je určená 
lidem s akutním či chronickým one-
mocněním, kteří nemohou pro pohy-
bové, smyslové, psychické či sociální 
znevýhodnění pravidelně docházet 
do zdravotnického zařízení. Pro po-
skytování této služby potřebují zdra-
votní sestry služební automobily. Při 
parkování aut před sídlem Charitní 
ošetřovatelské služby (v budově Cen-
tra sociálních služeb) na ulici Králo-
vě v Tišnově se opakovaně stává, že 
jsou úmyslně proříznuty pneumati-
ky někdy i u více vozidel. Velmi nás 
mrzí, že jsou mezi námi lidé, kteří 
nám dovedou práci znepříjemnit, ba 
dokonce nám záměrně škodit. Ne-
ohleduplným jednáním nám zne-
možní poskytnutí tolik potřebné 
zdravotní péče nemocným pacien-
tům, kteří na ni čekají. Náklady za 
opakované opravy pneumatik jsou 
pro naši službu také velkou finanční 
zátěží.

Možná by stálo za to, aby se pa-
chatel zamyslel nad tím, že i on sám 
nebo jeho rodinní příslušníci budou 
třeba někdy naši péči potřebovat a že 
i jim jednou nemusí být poskytnutá 
zavčas nebo vůbec.

Tímto prosíme spoluobčany, kte-
ří by si všimli podezřelého chování 
osob u vozidel s logem Oblastní cha-
rity Tišnov, aby nás nebo Policii Čes-
ké republiky informovali. Děkujeme.

Předání sociálního automobilu
Marie Vondrková, vedoucí pečovatelské a odlehčovací služby 

Dne 21. 10. 2014 byl naší organizaci 
předán do pronájmu na dobu šesti let vůz 
Dacia Dokker, který bude sloužit k užívá-
ní sociálním službám Oblastní charity Tiš-
nov. Na nákupu tohoto vozu se podíleli 
podnikatelé a firmy z okolí města Tišno-
va a Kuřimi, kterým srdečně touto cestou 
děkujeme. Nemalé poděkování patří také 
společnosti Kompakt spol. s. r. o., která 
celou akci organizovala. Díky ochotě, na-
sazení a štědrosti lidí se podařilo sehnat 
dostatek finančních prostředků na nákup 
vozu, který již dnes v terénní pečovatelské 
a odlehčovací službě slouží k poskytování 
péče našim klientům, občanům regionů 
Tišnovska a Kuřimska.

Jsme vděčni těmto sponzorům: 
BDJ Medical Production s. r. o., Bed-
řich Hliněnský, Bilanční a účetní kance-
lář, spol. s. r. o., ELEKTRO – potřeby pro 

domácnost, spol. s. r. o., E-POHONY Šikula 
s. r. o, GACC spol. s. r. o., Ing. Petr Kolařík, 
Jaroslav JŮZA, JEŽEK TRADE s. r. o., KAM-
POS, s. r. o., KORAL ITALY s. r. o., Kv. Ře-
záč, s. r. o., Leoš Kratochvíl, Lukáš Burian, 
MCAE Systems, s. r. o., MEZ, a. s., MIKROP 
ČEBÍN a. s., MOUKA TIŠNOV, s. r. o., Ně-
mec Jiří stavitel s. r. o., Oldřiška Richtero-
vá, OrioTrade spol. s. r. o., Pavel Rozčinský, 
Slévárna Kuřim, a. s., Steinhauser s. r. o.,  
Tyco Elekronics Czech, s. r. o., VITAR, 
s. r. o., Vodička, a. s.

Pečovatelská služba Oblastní charity 
Tišnov a Odlehčovací služba Oblastní cha-
rity Tišnov jsou spolufinancovány Jihomo-
ravským krajem.

INZERCE
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dárky do dětských domovů 
Lenka Knechtová, statutární zástupce

V letošním roce Rodinné centrum 
Studánka opět realizuje ve spolupráci 
s dětskými domovy v Tišnově a Vrano-
vě projekt, jehož cílem je nákup dárků 
pod vánoční stromeček pro děti z dět-
ských domovů. 

Popis projektu: Každé dítě z dět-
ského domova si napsalo svoje přání, 
které je umístěno na vánočním stro-
mečku v Rodinném centru Studánka, 

Riegrova 318, Tišnov. Vy si vybere-
te Vám blízký dárek, zakoupíte ho, 
zabalíte a přinesete k nám do Stu-
dánky. V prosinci dárky vyzvedne Je-
žíšek, aby je v pravý okamžik dětem 
předal. 

Kdy můžete přijít: pondělí až pá-
tek 9.00–16.00 nebo si můžete návště-
vu domluvit na tel. 604 871 943, popř.  
e-mailu studanka@atlas.cz. 

Přijmeme 
zdravotní 
sestru
Diecézní charita Brno, Oblastní chari-
ta Tišnov, Ráboňova 116, 666 01 Tiš-
nov, přijme zdravotní sestru na DPČ 
pro ošetřovatelskou službu Oblastní 
charity Tišnov.
Nabízíme: 
• zajímavou a kreativní práci pod 

supervizí a odborným vedením
• možnost seberealizace a dalšího 

vzdělávání
• zázemí profesionálního týmu 

a zavedené organizace
Požadujeme:
• střední zdravotnické vzdělání
• registraci dle zákona 96/2004 Sb.
• schopnost komunikace, týmové 

spolupráce i samostatné práce 
v domácí péči

• řidičský průkaz skupiny B
• trestní bezúhonnost
Přivítáme:
• zkušenosti v oblasti psychologie, 

terapie, sociální práce apod.

Strukturovaný životopis zasílejte na  
e-mail: tisnov@tisnov.charita.cz.
Nástup dle dohody.
Informace a dotazy: 
Zuzana Švábová, mobil: 736 523 684,
e-mail: dom.pece@tisnov.charita.cz.

charitní obchůdek 
„u Bobříka“

Novinkou v charitním obchůdku 
„U Bobříka“ v předvánočním čase jsou 
adventní věnečky za velmi milé ceny. 
Přijďte si věneček zakoupit, popřípadě 
objednat podle vlastních požadavků.

Stále nabízíme dětské obleče-
ní z chráněných dílen, dárkové před-
měty (svíčky, ručně vyráběná mýdla, 
dřevěné hračky, tašky, originální přá-
ní z ručního papíru, teplé ručně plete-
né ponožky a mnohé další zboží). Jejich 
zakoupením můžete potěšit své blízké  
o Vánocích a ještě tím podpoříte tišnov-
skou charitu.

Těšíme se na Vaši návštěvu. Mlýnská 
129, Tišnov (AZ centrum). Telefon pro 
objednávky: 733 741 777, Eva Brázdová.

Poděkování městu Tišnov
Dvořáková Věra

Ve dnech 25. 5. 2014 až 1. 6. 2014 
uspořádala regionální organizace 
Roska Brno-venkov rekondiční pobyt 
v Horní Bečvě. Tohoto rekondičního 
pobytu se zúčastnilo 31 osob s one-
mocněním roztroušená skleróza (dále 
jen RS), kteří jsou převážně z okre-
su Brno-venkov, tedy i z města Tišnov. 
Každá rekondice má pevný denní řád, 
který se skládá z ranní rozcvičky, od-
borných přednášek, 2x denně cvičení 
a 1x denně cvičení v bazénu. Cvičení 
probíhají pod vedením vyškolených 
trenérů. Dále se zde účastníci rekon-
dice dozvědí, co nového je v léčebných 

metodách při onemocnění RS, a v ne-
poslední řadě se zde potkají se svými 
kamarády.

Abychom mohli zajistit takovouto 
akci, je nutno sehnat i finanční pro-
středky na rekondiční pobyt. Celková 
úhrada rekondičního pobytu se skládá 
z účastnického poplatku, dále z dotace 
UNIE Roska v ČR a v neposlední řadě 
z dotací měst, obcí a městských části 
Brno. Tímto bychom chtěli poděkovat 
městu Tišnov, které nám značnou fi-
nanční částkou přispívá na uspořádání 
rekondičního pobytu již několik roků 
a přispělo nám i v roce 2014.

foto Ctibor Dvořák
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domácí násilí páchané na seniorech
Násilí na seniorech může mít různou 

podobu od ekonomického vykořisťová-
ní, příslibu péče podmíněného převodem 
majetku, vydírání, vyhrožování, zastra-
šování, ponižování, odpírání uspokojení 
základních potřeb, zamykání, omezová-
ní pohybu, postrkování až po zanedbá-
ní péče (otoky, podvýživa, dehydratace, 
proleženiny), facky, nastavování překá-
žek do cesty apod. Na první pohled ne-
výrazné formy ubližování mohou mít 
fatální důsledky na psychickou a fyzic-
kou kondici seniora. Počátky mohou být 
nenápadné a plíživé. Útoky postupně 
nabývají na intenzitě a frekvenci. Nebý-
vá ojedinělý takzvaný cyklus domácího 
násilí, charakteristický střídáním klid-
ných a násilných období, který kompli-
kuje vymezení se oběti vůči prožívanému 
příkoří.

S přibývajícím věkem ubývá fyzických 
sil, sociálních kontaktů a zároveň přibývá 
zdravotních omezení či potíží. Dříve plně 
samostatná osoba se tak může přechod-
ně nebo dlouhodobě dostat do situace, 
kdy se stane na druhých nebo jejich po-
moci závislou. Takováto proměna posta-
vení v podmínkách sociální izolace se při 
nerespektování lidské důstojnosti může 
prohloubit až do podoby nadvlády jed-
né strany nad druhou, kdy násilná osoba 
získává kontrolu a moc nad obětí tohoto 
násilí. 

Vyhledání odborné pomoci kompli-
kuje seniorům nejen zdravotní omezení 
nebo sociální izolace, ale především po-
vaha vztahu s násilnou osobou, kterou 
nezřídka bývají děti nebo vnuci senio-
ra. Časté jsou pocity viny, že si za násilí 
může senior sám, protože dítě „špatně 
vychoval“. Kroky k vyřešení situace může 

ztěžovat seniorovi také obava ze ztrá-
ty blízké (byť násilné) osoby a strach ze 
samoty. V procesu odpoutávání od násil-
né osoby tak může sehrát roli jak blízké 
okolí, tak odborní pracovníci, kteří mo-
hou seniorovi nabídnout tolik potřeb-
nou podporu, poradenství i praktickou 
pomoc.

Jednou z organizací pomáhajících 
obětem domácího a sexuálního násilí je 
brněnská organizace Persefona. Díky fi-
nanční podpoře Ministerstva vnitra Čes-
ké republiky realizuje v letošním roce 
Persefona v rámci projektu Prevence do-
mácího násilí osob seniorského věku ak-
tivity zahrnující vzdělávání veřejnosti, 
ale také přímou pomoc seniorům formou 

odborného sociálního, právního a psy-
chologického poradenství. Z důvodu 
lepší dostupnosti pro klienty poskytuje 
Persefona dvakrát měsíčně služby přímo 
v Tišnově – čas a místo jsou upřesněny 
po předchozí telefonické nebo e-mailové 
domluvě na níže uvedených kontaktech.

Pokud zažíváte násilí v rodině nebo 
jste svědkem násilí a chcete oběti pomo-
ci, přijďte se k nám poradit! 

Jiráskova 8, Brno 602 00
poradna@persefona.cz
domacinasili@persefona.cz
www.persefona.cz
tel.: 545 245 996
mobil: 737 834 345

Oslava podzimu v Tišnově
Karel Souček, místostarosta města Tišnova

V tomto sychravém počasí jsme se ne-
chali inspirovat anglosaským lidovým 
svátkem Všech svatých a na poslední 
říjnové odpoledne jsme pozvali naše 
spoluobčany k oslavě podzimu. Během 
chvilky se náměstí Míru zaplnilo rodi-
nami s dětmi. Pro zájemce bylo připra-
veno přes sedmdesát dýní a malí i velcí 
se společně pustili do dlabání. Teplý 
nealko punč pěkně hřál, příjemnou at-
mosféru doplňovala hudba a dobrá ná-
lada tekla proudem. Děti si po setmění 
odnášely kromě rozsvícených dýňových 
lampiček i diplomy za krásné masky 
a sladké dárečky. A co jsme si odnesli 

my? Krásný pocit z toho, že jsme rozdali 
tolik radosti. 

INZERCE

foto Dagmar Rudolfová
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Dne 18. listopadu by oslavil 80 let náš tatínek pan LUBOŠ DrLíK. 
Dne 21. prosince by se dožila 74 let naše maminka MarIE DrLíKOVÁ. 
Vzpomínají synové s rodinami.

Dne 15. listopadu uplynuly tři smut-
né roky, kdy nás opustila naše milova-
ná maminka, babička a prababička paní 
aNNa BÁrTOVÁ. Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi. Za tichou vzpomínku děkují 
dcery s rodinami a synové. 

Prázdný je domov, smutno je v něm, 
chybíš nám, tatínku, chybíš nám všem. 
Dne 25. listopadu uplynul 9. rok od chví-
le, kdy nás navždy opustil náš dra-
hý manžel, tatínek a dědeček pan 
BOHUMír BOGNEr. Stále vzpomínají 
a za tichou vzpomínku děkují manželka 
a dcery s rodinami. 

Dne 26. listopadu uplynulo 17 smut-
ných let, kdy nás navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, tatínek a dědeček pan 
aNTONíN LUňÁčEK. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 
Děkuje manželka a dcery s rodinami. 

Dne 5. prosince uplyne 13 roků, kdy nás 
opustil milovaný manžel, tatínek a dě-
deček pan MIrOSLaV MaLčíK. Stá-
le vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují manželka, dcery s rodinami, sestra 
s rodinou. 

Dne 28. listopadu uplyne pět let, kdy 
jsme se naposledy rozloučili s panem 
BOŘIVOJEM KLUSÁKEM. Za vzpomínku 
děkuje manželka a dcery s rodinami. 

Žijící, kteří dosud smíte krásu zřít, 
vzpomeňte…

Dne 3. prosince uplyne třetí smut-
ný rok, kdy nás navždy opustila paní 
MaRIE BuRIaNoVá. Za vzpomínku všem 
děkuje manžel a děti s rodinami. 

Těžko je bez tebe žít,
v našich srdcích navždy budeš místo mít. 
Nejsmutnější den je pro nás 22. listopad, 
kdy nás navždy opustil před 17 lety náš 
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pra-
dědeček L’UDOVIT KúŠTěK. Vzpomína-
jí manželka a děti s rodinami. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. 

Před 10 lety nás dne 13. prosince 2004 na-
vždy opustila paní LIBUŠE KONEčNíKOVÁ 
z Tišnova. Kdo jste ji znali, věnujte jí, pro-
sím, tichou vzpomínku. Dcera Libuše 
s manželem Františkem, vnučky Kristýna 
a Lenka a pravnoučata František, Tomáš 
a Martina.

Dne 12. prosince uplyne první smutný rok, 
kdy nás navždy opustila maminka, babička 
a prababička paní KarLa MaZÁNKOVÁ. 
Vzpomínají dcery a syn s rodinami. 

Sta roků by se dožil 27. listopadu a 25. 
prosince to bude již 33 roků, co nás neče-
kaně opustil náš drahý pan JOSEf MaŠEK. 
S láskou a vděčností stále vzpomínají man-
želka i dcery Jitka a Věra s rodinami. 
Děkujeme všem, kteří na něho také rádi 
vzpomenou. 
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 ° rehabilitace Lomnice u Tišnova 
přijme fyzioterapeuta/ku na čás-
tečný pracovní úvazek. Vhodné pro 
absolventy Mgr. studia nebo kolegy-
ně na MD. Požadujeme odpovídající 
vzdělání v oboru fyzioterapie dle zá-
kona č. 96/2004 Sb., osvědčení k vý-
konu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu výhodou. Platové 
ohodnocení v závislosti na vzdělání 
a délce praxe. 
Kontaktní tel.: 736 454 768, e-mail: 
bockova.rehab@centrum.cz.

 ° Pronajmu nebo prodám garáž  
v Tišnově u řeky – levně. 
Tel.: 603 856 784.

 ° Nabízím rizikové kácení a ořezy 
vzrostlých stromů.  
Tel.:724 996 189, 
www.vyskoveprace-tisnov.cz.

 ° Prodám tříděnou zeminu vhodnou 
pro finální úpravu povrchu terénu. 
Tel.: 608 308 465.

 ° Zavedené Studio free přijme  
pracovnici na modelaci nehtů, popř. 
i na aplikaci umělých řas. Nástup 
možný ihned, podmínkou ŽL, nejlepší 
s praxí. Volejte na číslo: 777 676 629.

 ° Nabízím odbornou psychoterapii  
a poradenství zaměřené na člověka. 
Základem psychoterapeutického se-
zení je empatický přístup a přijetí for-
mou podpory a porozumění. Věřím, že 
žádný problém, který Vás trápí, není 
banální a stojí za to ho řešit. Indivi-
duální konzultace mohou být též za-
měřeny na osobní rozvoj. Objednat se 
můžete na tel. čísle 774 081 701.

 ° Potřebujete vést kompletní  
účetnictví Vaší firmy? Nebo zpracovat 
daňové přiznání, účetní závěrku a další 
náležitosti? Hledáte tedy právě nás! Na-
bízíme mnohaleté zkušenosti, korektní 
jednání a profesionální přístup. Kontak-
tujte nás na tel. 606 157 471 nebo na  
e-mail: vanickova77@gmail.com.

 ° Pronajmu obezděný prostor na  
vánoční trhy, ulice Janáčkova, el. příp. 
220 V. Tel.: 739 312 386.

 ° Pronajmu pěkný byt 1+1 v Tišnově 
Na Květnici. Byt je po menší rekon-
strukci. Volný od 1. 12. 2014. Cena 
7 000 Kč. Tel.: 604 337 982.

 ° Pronajmu garáž. Tel.: 603 918 548.

Inzerce

Dne 7. října 2014 jsme se rozloučili v obřadní síni Veverská Bítýška s panem JarOSLaVEM ŠPačKEM. Byl 
dlouholetým členem požárního sboru v Tišnově a touto cestou chceme poděkovat tišnovskému požárnímu 
sboru za květinové dary a čestnou poctu, kterou vzdal jeho památce. Za vzpomínku všem, co jste ho znali 
a přišli se naposledy rozloučit, děkuje zarmoucená rodina Špačkova, příbuzní a přátelé. 

Dne 10. listopadu to bylo pět let, co nás navždy opustil náš mi-
lovaný tatínek a dědeček pan KarEL VÁLčíK. Tichou vzpomín-
ku s láskou v srdci věnují děti, dcery Ludmila s rodinou, Andrea 
a syn Karel. 

Dne 30. listopadu 2014 uplynulo 14 let od chvíle, co nás 
navždy opustila naše milovaná maminka a babička paní 
růžENa KOSOVÁ. Stále vzpomínáme, dcera s rodinou. Kdo jste 
ji znali, vzpomeňte s námi. 

Dne 24. listopadu to byly čtyři roky, kdy nás opustil manžel, tatínek, dědeček pan ZDENěK MIKULa. Kdo jste ho znali, vzpomeň-
te s námi. A 27. prosince to bude rok, kdy nás opustila milovaná maminka, babička, prababička paní JIŘINa BENKOVÁ. S láskou 
vzpomíná celá rodina. 

Dne 29. listopadu 2014 uplyne 12 let 
od úmrtí našeho drahého tatínka a dědeč-
ka pana JIŘíHO MICHÁLKa. 
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi. Syn a dcera 
s rodinou.

Dne 11. prosince uplynou tři smut-
né roky, kdy nás navždy opustil pan 
MILaN SUCHNa. Stále vzpomíná družka 
Ilona s rodinou a kamarádi.
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VYZKOUŠENÉ ZNAČKOVÉ ČTYŘKOLKY

Už nemUsíte kUpovat čínU, když chcete dobroU cenU

tel.: 774 166 661
kvolavy@email.cz
tel.: 774 166 661
kvolavy@email.cz

can-am outlander
1000 Xt
najeto 6.400 km
cena 265.000,-

can-am outlander
max 650 Xt
najeto 7.200 km
cena 169.900,-

polaris ranger 500
4x4 sklopka
cena 115.000,-

výběr inzerce ojetých čtyřkolek:

ctyrkolky-tisnov.czctyrkolky-tisnov.cz
novinka roku 2015
Can-am Outlander Max 500 L
- vstřikovaný dvouválec Rotax 46 PS
- nastavitelný posilovač řízení DPS
- ultrapevný podvozek SST G2
- schváleno pro 2 osoby
- vlečná zadní ramena
- tažné zařízení

239.900,- vč. dph
        cena krátké verze

         219.900,- vč. dph

novinka roku 2015
Can-am Outlander Max 500 L
- vstřikovaný dvouválec Rotax 46 PS
- nastavitelný posilovač řízení DPS
- ultrapevný podvozek SST G2
- schváleno pro 2 osoby
- vlečná zadní ramena
- tažné zařízení

239.900,- vč. dph
        cena krátké verze

         219.900,- vč. dph
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Společnost bika - velkoobchod papírem, spol. s r. o.

přijme na HPP
pracovníka na pozici

skladník pro velkoobchodní sklad

Požadujeme:
praxe v oboru podmínkou

Nabízíme:
  motivující finanční ohodnocení
obvyklé zaměstnanecké benefity

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: info@bika.cz  do 30. 11. 2014.

Společnost bika - velkoobchod papírem, spol. s r. o.

přijme na HPP
pracovníka na pozici

grafik / DTP operátor / knihař

Náplň práce:
jednoduchá grafika, sazba, zlom, tisk, 

dokončovací práce (perforace, rylování, krájení do formátu)

Požadujeme:
praxe v oboru, pečlivost, zodpovědnost, kreativita

Nabízíme:
  motivující finanční ohodnocení
obvyklé zaměstnanecké benefity

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: info@bika.cz  do 30. 11. 2014.

Společnost bika - velkoobchod papírem, spol. s r. o.

přijme na HPP
pracovníka na pozici

obchodní asistent/ka pro nákup zboží

Požadujeme:
praxe v oboru podmínkou

minimálně středoškolské vzdělání

Nabízíme:
  motivující finanční ohodnocení
obvyklé zaměstnanecké benefity

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: info@bika.cz  do 30. 11. 2014.

Svářeč

svařování výrobků z nerezavějící oceli metodou / TIG / dle 
zpracované výrobní dokumentace
Požadujeme: praktickou zkušenost se svařováním minimálně 1 
rok, orientace ve výrobní dokumentaci, samostatnost, 
pracovitost a časovou flexibilitu.

Strojní zámečník

kompletace strojního zařízení dle výrobní dokumentace 
Požadujeme: SŠ  nebo  SOU  technického  zaměření, 
manuální zručnost, ochota učit se novým věcem

Elektromechanička - Elektromechanik

Zapojování a výroba rozvaděčů dle dokumentace
Požadujeme: SŠ nebo SOU obor elektromechanik, 
orientace/čtení v technické dokumentaci, vyhláška 50/1978 Sb., 
řp. B, samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, ochota cestovat

Strukturovaný životopis zasílejte na: secretary@in-eko.cz
kontakt: IN-EKO TEAM s.r.o.
Trnec 1734, Tišnov, tel. 549 415 234, www.in-eko.cz

Svařeč

svařování výrobků z nerezavějící oceli metodou / TIG / dle 
zpracované výrobní dokumentace
Požadujeme: praktickou zkušenost se svařováním minimálně 1 
rok, orientace ve výrobní dokumentaci, samostatnost, 
pracovitost a časovou flexibilitu.

Strojní zámečník

kompletace strojního zařízení dle výrobní dokumentace 
Požadujeme: SŠ  nebo  SOU  technického  zaměření, 
manuální zručnost, ochota učit se novým věcem

Elektromechanička - Elektromechanik

Zapojování a výroba rozvaděčů dle dokumentace
Požadujeme: SŠ nebo SOU obor elektromechanik - 
slaboproud, orientace/čtení v technické dokumentaci, vyhláška 
50/1978 Sb., řp. B, samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, 
ochota cestovat

Strukturovaný životopis zasílejte na: secretary@in-eko.cz
kontakt: IN-EKO TEAM s.r.o.
Trnec 1734, Tišnov, tel. 549 415 234, www.in-eko.cz

VÝROBCE VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

PŘIJME PRACOVNÍKY NA POZICE:

VÝROBCE VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

PŘIJME PRACOVNÍKY NA POZICE:
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