
V obřadní síni tišnovské radnice vystupoval 
v úterý 10. listopadu olomoucký soubor 

Ensemble Damian s programem Torso.
Foto: Denisa Ondrová
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Vážení přispěvatelé, pokud budete chtít vyjádřit svůj názor na dění v Tišnově a okolí, žádáme Vás, abyste dodali příspěvky tohoto typu nejpozději
30. listopadu (týden před řádnou uzávěrkou). Rádi bychom tak umožnili případné druhé straně, aby se k problematice vyjádřila ještě v témže čísle. 

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

Příští uzávěrka bude 7. 12. 2015 ve 14.00, opět žádáme, abyste své příspěvky dodávali včas a ideálně průběžně.
V případě zaslání po uzávěrce nebudou přijaty a otištěny. Děkujeme velmi, redakce TN.

LOMNICKÝ SBOR DISHARMONICKÝCH AMATÉRŮ DOPROVODIL 
V KOSTELE SV. VÁCLAVA BRNĚNSKÝ VARHANÍK 
MARTIN JAKUBÍČEK. KONCERT SE KONAL 4. LISTOPADU.
Foto: Michal Beneš

VÝSTAVU SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU ZAHÁJILA 
VERNISÁŽ 7. LISTOPADU. HMYZ BUDE OBÝVAT 
MÜLLERŮV DŮM AŽ DO 29. ÚNORA 2016. 
Foto: Denisa Ondrová

NA PŘELOMU ŘÍJNA A LISTOPADU OVLÁDLY MUZEUM LÁTKY A NITĚ. VÝSTAVU SEŠÍVANÁ 
INSPIRACE PŘIPRAVIL TIŠNOVSKÝ PATCHWORKOVÝ KLUB A VE SPOLUPRÁCI S MUZEEM 
USPOŘÁDAL I WORKSHOP ZÁKLADY PATCHWORKU.
Foto: Denisa Ondrová
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ÚVODNÍK 

02 Tišnovské noviny

O práci se seniory s Janou Wildovou
Roman Skřepek

Ing. Mgr. Jana Wildová pochází z Tišnova. 
V roce 1989 vystudovala Ekonomickou fa-
kultu Vysoké školy báňské v Ostravě, v roce 
2007 Fakultu sociálních studií MU Brno, ba-
kalářské obory psychologie a sociální poli-
tika a sociální práce, v roce 2012 dokončila 
magisterské studium sociální politiky a so-
ciální práce na Fakultě sociálních studií MU 
Brno. V minulosti působila jako ekonom-
ka v Brněnských papírnách a jako učitelka 
na střední škole Fortika v Lomnici. Od roku 
2008 je ředitelkou Centra sociálních služeb 
v Tišnově.

Paní ředitelko, jak se vlastně člověk může 
stát Vaším klientem, resp. co všechno musí 
udělat, pokud o ubytování v centru stojí?

V  Tišnově  se  častěji  než  o  centru  hovo-
ří  o  „penzionu“  a  každý  si  představí  areál  na 
Králové. Ubytování seniorů v „penzionu“ však 
není  jedinou  činností,  kterou  jako  centrum 
provádíme.  Poskytujeme  pečovatelskou  služ-
bu klientům z celého Tišnova a obědy vozíme 
i  do  některých  obcí  v  okolí.  Například  právě 
obědy od nás denně odebírá na sto  třicet kli-
entů, kterým často teplé jídlo a kontakt s pečo-
vatelkou stačí k tomu, aby mohli zůstat i přes 
různé zdravotní obtíže ve své domácnosti. Pro 
všechny  seniory  z  Tišnova  jsou  určeny  také 
kulturní a společenské akce, které pořádáme.

Pokud  chce  u  nás  někdo  bydlet,  ať  už  na 
Králově ulici, nebo K Čimperku, musí si podat 
s předstihem žádost. Čekací doba na byt je mi-
nimálně tři roky, a to přestože ubytujeme přes 
dvě stě dvacet seniorů. Žádosti přijímáme pou-
ze od těch, kteří  již pobírají důchod – starob-
ní nebo invalidní nejvyššího stupně. Současně 
musí  být  člověk  soběstačný  do  té  míry,  aby 
zvládl  bydlení  v  samostatném  bytě,  a  nesmí 
mít dluhy vůči obci, kde má  trvalý pobyt. Ty-
pický žadatel  je  senior, který  se  sice obslouží 
v bytě, ale má již problém chodit po schodech, 
pečovat o dům nebo si nakoupit.

A pokud se někdo stane Vaším klientem, 
jaké služby potom získá?

Stěžejní  je  poskytování  pečovatelské  služ-
by.  Jedná se o sociální službu  fungující na zá-
kladě smlouvy. Klient si tedy jednotlivé úkony 
nasmlouvá podle svých individuálních potřeb. 
V rámci pečovatelské služby je možné potřeb-
né  osobě  například  přivézt  oběd,  nakoupit, 
uklidit,  vyřídit  pochůzky  na  úřadě,  pomoci 
s  oblékáním  nebo  s  osobní  hygienou.  V  DPS 
Králova  funguje pečovatelská služba v nepře-
tržitém  režimu.  To  umožňuje  do  určité  míry 
dožít  ve  svém  bytě  i  takovým  seniorům,  je-
jichž zdravotní stav se zhorší, což není v jiných 

domech s pečovatelskou službou běžné. Vedle 
sociální  služby zajišťuje  centrum  také opravy 
v bytech v DPS, úklidy společných prostor, kul-
turní a společenské akce. Celou nabídku najde 
zájemce na našich stránkách www.css.tisnov.
cz nebo doporučuji přijít osobně v době mezi 
7.00 a 15.30 přímo k nám, na Královu 1742.

Z publikovaných článků je zřejmé, že se-
nioři u Vás vedou aktivní kulturní i spo-
lečenský život. Co pro ně připravujete na 
závěr roku?

V  závěru  roku  organizujeme  řadu  akcí, 
z nichž některé jsou již tradiční a k předvánoč-
nímu času v centru neodmyslitelně patří. Jedná 
se o speciálně zaměřené předvánoční dílničky, 
prodejní výstavu, Mikulášskou zábavu, vystou-
pení Jiřího Helána nebo dětí z mateřské školy. 
Současně se snažíme vymýšlet stále nové akce. 
Letos jsme například pozvali herečku ND Brno 
Moniku Maláčovou a varhaníka Martina Jaku-
bíčka s pořadem vánočního rozjímání.

Co se Vám v letošním roce nejvíce povedlo, 
ať už jako ředitelce, nebo celému týmu?

Úspěchy v našem oboru jsou obvykle nená-
padné  a málo  viditelné,  přesto  významné  pro 
jedince a rodiny, kterých se dotýkají. Každý člo-
věk, kterému pomůžeme vyřešit složitou život-
ní  situaci,  prodloužit  možnost  bydlení  ve  své 
domácnosti,  umožnit  dožití  v  důstojných pod-
mínkách  nebo  napomoci  k  prožití  aktivnější-
ho stáří, je pro nás úspěchem. Za zmínku snad 
přesto  stojí,  že  jsme  v  letošním  roce  výborně 
obstáli v kontrole hodnocení kvality pečovatel-
ské služby, za čímž je třeba vidět velké množství 
práce. Radost mám také z toho, že se podařilo 
nastavit sociální služby tak, abychom nemuse-
li rušit nepřetržitý provoz na DPS Králova, což 
by znamenalo zásah do života mnoha obyvatel 
domu s pečovatelskou službou. Na úseku sprá-
vy  domů  s  pečovatelskou  službou  byl  letošní 
rok velmi náročný vzhledem k nezvykle velké-
mu počtu obměn nájemníků v bytech. Přesto se 
byty  obsazovaly  bez  prodlev.  Podařila  se  také 
řada akcí pro starší obyvatele, jako byl Den se-
niorů, hodová zábava nebo oblíbené výlety.

Připravujete pro klienty nějaké novinky 
nebo změny pro nadcházející období?

V  souvislosti  s  optimalizací  sítě  sociálních 
služeb v Jihomoravském kraji jsme museli při-
stoupit k řadě změn. Od 1. 1. 2016 budou zru-
šeny sociálně aktivizační služby coby sociální 
služba. Počítáme však s tím, že nadále budeme 
organizovat  společenské  zábavy,  výlety,  před-
nášky, tvůrčí dílny nebo trénování paměti, a to 
ve stejném rozsahu jako dosud. Další změna se 
týká  pedikúry  a  dovozů  klientů  autem,  které 
přestanou být součástí sociální služby. Senioři 
si je budou moci sjednávat i v případě, že jinak 

nevyužívají  pečovatelskou  službu,  což  dosud 
nebylo možné. U pedikúry bych poukázala na 
fakt,  že naše pracoviště  v budově A  centra  je 
vybaveno  všemi  přístroji  a  prochází  kontro-
lami  zaručujícími  hygienické  provádění  této 
služby,  přičemž  se  stejná  pravidla  uplatňu-
jí  i na poskytování pedikúry v domácnostech. 
Zmiňuji to také proto, že od 1. 1. nás čeká i jed-
na  změna  nepříjemná  –  zvýšení  sazeb  u  pe-
čovatelské  služby  i  pedikúry,  ani  potom  však 
nebudeme s cenami na zákonném maximu.

Práce v centru bude nejspíš psychicky vel-
mi náročná, jak se Vám při ní spolupracuje 
s Vašimi kolegy?

Spolupracuje  se mi  s  nimi  výborně.  Kvali-
ta  služby  je vytvářena  lidmi,  jejich přístupem 
k  práci  a  ke  klientům.  To  platí  nejen  o  pra-
covnících  v  sociální  službě,  ale  také  o  za-
městnancích  ve  správě,  jako  jsou  uklízečky, 
údržbář,  administrativa.  Takže  pro mě  je  dů-
ležité, že mohu všem věřit a spolehnout se na 
ně.  Práce  zde  je  opravdu  náročná  psychicky 
a  fyzicky,  je  třeba  se  občas  dobít  společným 
kulturním  zážitkem  nebo  výletem.  Velmi  po-
máhá,  že  dokážeme  přistupovat  i  k  poněkud 
smutným  a  nepříjemným  věcem  s  humorem 
a  nadhledem.  Snad  se  i  zaměstnancům  zde 
pracuje  dobře,  protože  náš  kolektiv  je  velmi 
stabilní. Pokud někdo odchází, tak ze zdravot-
ních důvodů.

Co byste přála Vašim klientům a zaměst-
nancům v souvislosti s blížícími se svátky?

Klientům  bych  popřála  zejména  zdraví, 
spokojenost, klid a lásku nejbližších.

Zaměstnancům bych chtěla v prvé řadě po-
děkovat za celoroční práci. A přestože  již  teď 
vím, že nás čeká náročný rok plný změn, věřím, 
že ho společně zvládneme, stejně jako všechny 
ty předchozí. Popřála bych jim k tomu mnoho 
sil psychických i fyzických, mnoho zdraví a ra-
dosti z práce.

Foto: Roman Skřepek
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Jak bezpečně nakupovat na internetu
text připravili pracovníci Odboru dopravy 
a živnostenského úřadu

Advent je přede dveřmi. Podle tradi-
ce by měl být čas adventní dobou rozjí-
mání, klidu a pohody v rodinném kruhu. 
V současnosti je to však v mnohém jiné. 
Čas předvánoční je naopak ve znamení 
spěchu a nervozity. Je to také období, kte-
ré bývá pro prodejce, kteří nemají zrovna 
čisté úmysly, obdobím „žní“.
Lidé  nemají  dostatek  času  na  nákupy 

v kamenných prodejnách, a proto je stále po-
pulárnější využívání e-shopů. Nákup přes in-
ternet  je  rychlejší, pohodlnější a mnohdy  je 
zboží  na  internetu  i  levnější  než  v  kamen-
ných obchodech. Tento způsob nákupu mívá 
ovšem i svá úskalí.
Spotřebitelé  by  měli  při  výběru  zboží  či 

služby  vybírat  ověřené  internetové  obchody, 
zajímat se o kladné reference a ohlasy od jiných 

spotřebitelů,  kteří  již  v  dané  prodejně  na-
kupovali  či  využili  jejích  služeb.  Stejně  tak 
jako  spotřebitelé  hledají  na  obalech  výrob-
ků známky kvality  (např. Klasa apod.), měli 
by při nákupu přes internet volit certifikova-
né obchody, které zaručují vyšší míru jistoty. 
Stejným způsobem by měli postupovat  také 
u nákupů na slevových portálech.
Pokud  se  rozhodnete  nakoupit  u  neově-

řeného  obchodníka,  doporučujeme  zvolit 
způsob platby  spíše  na  dobírku,  tedy  až  po 
dodání zboží. Platby předem jsou v takovém 
případě rizikové. Při převzetí zásilky od do-
pravce  je  nutné  zkontrolovat  neporušenost 
obalu a porušenou zásilku rozhodně nepře-
bírat,  ale  s  dopravcem  sepsat  o  poškození 
protokol a kontaktovat dodavatele.
Pokud  spotřebitel  zaplatil  svůj  nákup 

přes  internet  platební  kartou,  zboží  mu 
od  prodejce  nepřišlo  a  prodejce  se  nemá 
k  vrácení  peněz, může  svoji  banku  požádat 

o  použití  nástroje  zvaného  chargeback  ne-
boli  zpětná  platba.  Banka  spotřebitele  ob-
razně řečeno stáhne zaplacenou částku zpět 
od  banky  obchodníka,  pokud  ten  neproká-
že,  že  zboží  dodal.  Podobně  lze  postupovat 
u  některých  systémů  elektronických  pe-
něženek,  které  nabízejí  centrum  pro  řeše-
ní  sporů  mezi  prodávajícími  a  kupujícími. 
V  případě  problému  by  měl  spotřebitel  co 
nejdříve  kontaktovat  svou  banku  s  žádostí 
o provedení chargebacku. Tu je vhodné pod-
pořit relevantními dokumenty, například ko-
pií komunikace s obchodníkem. Chargeback 
může být někdy jedinou možností, jak dostat 
své peníze zpět.
Každá internetová prodejna by měla uvá-

dět  na  svých  internetových  stránkách  ob-
chodní  podmínky,  kde  by  mimo  jiné  měla 
informovat  zákazníky  o  právu  na  odstou-
pení  od  smlouvy.  Při  nákupu  přes  internet 
mají  spotřebitelé  právo  na  odstoupení  od 

Město pomůže žadatelům o dotaci na výměnu starého kotle 
na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj

Až  85%  dotaci  z  maximální  částky  150 
tisíc  Kč  bude možné  získat  na  výměnu  sta-
rého kotle na pevná paliva za  jiný, ekologič-
tější  zdroj  a  tzv. mikroenergetická  opatření. 
Městský úřad Tišnov nabízí občanům města 
v rámci dotační kanceláře bezplatnou pomoc 
s  přípravou  podkladů.  Ministerstvo  životní-
ho prostředí zveřejnilo základní rámec pod-
mínek kotlíkových dotací, které budou nově 
hradit  evropské  fondy.  Právě  kvůli  financo-
vání z fondů EU si nejdříve o peníze zažáda-
ly  kraje,  které  budou  následně  poskytovat 
dotace  přímo  občanům  (fyzickým  osobám). 
Předmětem  podpory  přidělované  fyzickým 
osobám – konečným uživatelům bude: tepel-
né  čerpadlo,  kotel  na  pevná  paliva,  plynový 
kondenzační kotel,  instalace solárně termic-
kých  soustav  pro  přitápění  nebo  přípravu 
TUV, mikroenergetická opatření.

Na začátku roku 2016 bude vyhlášena od 
Jihomoravského kraje tzv. kotlíková dotace.

Kontaktní osobou na Jihomoravském kraji 
je Ing. Jiří Michna, e-mail michna.jiri@kr-ji-
homoravsky.cz, tel. 541 651 441.

Kotlíkové dotace v kostce
Na co dostanete dotaci:

 – zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 – nová otopná soustava
 – rekonstrukce otopné soustavy včet-
ně nezbytné regulace a měření, úpravy 

spalinových cest
 – finančně méně náročná opatření na sní-
žení energetické náročnosti budovy (max. 
20 tis. Kč)

 – služby energetického specialisty
 – projektová dokumentace
Maximální náklady,  ze kterých bude hra-

zena dotace: 150  tis. Kč  (tj. maximální  výše 
dotace 127,5 tis. Kč)

Podporovaná zařízení budou 
uvedena v závazném seznamu 
vedeném SFŽP ČR.
Výše podpory:

 – kotel výhradně na uhlí 70 %
 – kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), ply-
nový kotel 75 %

 – kotle výhradně na biomasu a tepelná čer-
padla 80 %

 – + dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se 
znečištěným ovzduším)

Kde a kdy budete žádat:
 – na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlá-
sí výzvy pro občany

Co budete muset určitě povinně 
doložit:

 – žádost o poskytnutí dotace – budou k dis-
pozici na krajských úřadech

 – průkaz energetické náročnosti budovy 
(PENB)

 – fotodokumentace stávajícího kotle napo-
jeného na otopnou soustavu a komíno-
vé těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, 
prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) 
a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho 
funkčnosti a používaném/ých palivu/ech

 – písemný souhlas spoluvlastníků domu 
v případě, že je jich více

 – písemný souhlas vlastníka pozemku v pří-
padě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný 
od vlastníka pozemku, na němž se rodin-
ný dům nachází

 – další přílohy definované příslušným 
krajem dle jeho individuálních potřeb, 
souvisejících s nastavením přidělování 
podpory
K dotazům veřejnosti na kotlíkové dotace 

lze využít info e-mail: kotliky@sfzp.cz.
Další  informace  včetně  základních pravi-

del o kotlíkových dotacích jsou zveřejněny na 
webu Jihomoravského kraje.

V  případě,  že  budete  potřebovat  pomoc 
se  žádostí  o  poskytnutí  dotace,  kontaktujte 
projektovou  manažerku  MěÚ  Tišnov  PhDr. 
Libuši Beranovou, e-mail libuse.beranova@
tisnov.cz, tel. 777 706 722.

 Spotřebitelské okénko 
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smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od pře-
vzetí zboží. Někteří spotřebitelé však netuší, 
že platí i určité výjimky, kdy tak učinit nelze. 
Jedná se například o zboží upravené na přání 
zákazníka nebo  audio-,  video-  i  softwarena-
hrávky,  jestliže  spotřebitel  poruší  originál-
ní obal médií, dále  třeba  i o dodávku novin, 
časopisů…
V této souvislosti bychom chtěli připome-

nout, že právo na odstoupení od smlouvy do 
14 dnů má  ze  zákona  spotřebitel  v případě 
nákupu  na  dálku.  Pokud  ale  dárky  zakoupí 
v  kamenné  prodejně,  nemůže  na  toto  spo-
léhat.  Řada  kamenných  prodejen  i  velkých 
nákupních řetězců dává před Vánoci spotře-
bitelům  možnost  zboží  po  Vánocích  vymě-
nit,  či  dokonce  vrátit.  Pokud  si  tedy  nejste 

jisti,  zda kupujete vhodný dárek či velikost, 
zamiřte  do  obchodu,  který  Vám  v  tom-
to  vyjde  vstříc  nad  rámec  svých  zákonných 
povinností.
Řada  zahraničních  prodejců  se  zaměřu-

je na český trh, svůj e-shop tak mají i v čes-
ké  verzi.  Pokud  jde  o  prodejce  z  jiné  země 
Evropské unie, pak se spotřebitelé zpravidla 
mohou spolehnout na stejná práva, na která 
jsou zvyklí při nákupu u českého obchodní-
ka, tedy na dvouletou záruku a podobně. Ob-
racejí se na nás ale i lidé, kteří si mysleli, že 
nakupují na  českém e-shopu,  ale prodávají-
cí sídlí v  jihovýchodní Asii, zaslal nekvalitní 
zboží a nechce vyřídit reklamaci.
Sdružení  obrany  spotřebitelů  Moravy 

a  Slezska,  z.  s.,  nedoporučuje  řešit  peníze 

na Vánoce půjčkou, a zejména půjčkou u ne-
prověřené nebankovní společnosti. Důrazně 
pak  varujeme  před  nebankovními  půjčiteli, 
kteří  nabízejí  půjčky  do  hodnoty  5 000  Kč. 
Pravděpodobně  nebudou  požadovat  dolo-
žení výše příjmu ani se nebudou příliš, nebo 
vůbec  zajímat  o  úvěrovou  historii  žadatele. 
Ve  výsledku však u  těchto drobných půjček 
zpravidla věřitel částku vysoce přeplatí. Čas-
to totiž uhradí kromě úroků i vysoké poplat-
ky za vyřízení půjčky a sjednání smlouvy, za 
její správu… Neplatí, že malá půjčka rovná se 
snadné splacení, a v případě, že se Vám splá-
cet nepodaří, můžete většinou očekávat  vy-
soké sankce.
Zdroj:  webové  stránky  www.sos-msk.cz 

a www.spotrebitel.net

Provoz na nové komunikaci Tišnov–Předklášteří zahájen
Eva Jelínková, vedoucí OIPP

Stavba  přeložky  silnice  III/3771  Tišnov–
Předklášteří  od  kruhového  objezdu  u  vla-
kového  nádraží  k  železničnímu  přejezdu  na 
Trmačově  je  společnou  investicí  Jihomorav-
ského  kraje  a  města  Tišnov.  Provoz  na  této 
komunikaci  nahrazuje  nevhodné  komunikač-
ní  spojení  z  centra  města  ulicí  Jungmanno-
vou  a  Klášterskou  směrem  na  Předklášteří. 
Jihomoravský  kraj  uhradil  z  evropských  fon-
dů vozovku a město z vlastních zdrojů souvi-
sející chodníky, parkovací plochy, nové veřejné 
osvětlení, vegetační úpravy, kompletní  rekon-
strukci  ulice  Na  Loukách  a  cyklostezku.  Na 
stavbu cyklostezky získalo město dotaci z kra-
je  ve  výši  1,3 mil.  Kč.  Celkové  náklady města 
tvoří částku 17 mil. Kč.

Touto  cestou  chci  současně  odpovědět  na 

časté dotazy občanů na chybějící chodník smě-
rem k přejezdu a na „tajemnou asfaltovou ces-
tičku“ od přejezdu směrem do města.

Chodník v ulici Klášterská končí u kapličky 
na Trmačově a nepokračuje až k železničnímu 
přejezdu, neboť tento přejezd není určen pro 
chodce. Musel by mít samostatnou závoru pro 
chodce  se  samostatným časovým nastavením 
vzhledem k rychlosti vlaků a pohybu chodců. 
Z uvedených důvodů České dráhy, a. s., v rámci 
stavebního řízení nesouhlasily s vybudováním 
předmětného chodníku až k přejezdu.

Úzká  část  cyklostezky  od  přejezdu  smě-
rem do města je takto navržena s důrazem na 
bezpečnost cyklistů. Pokud by cyklisté  jeli po 
hlavní silnici a odbočovali vlevo na cyklostez-
ku v ulici Klášterská, vzniklo by velice kritické 
místo odbočování vlevo mimo křižovatku. Na-
vržená úzká cyklostezka je jednosměrná, vede 

cyklisty  ke  zpomalení,  zastavení  a  sesednutí 
z kola u silnice, kde musí dát přednost.

Tato  akce  přispěje  ke  zklidnění  dopravy 
a ke zvýšení bezpečnosti chodců i cyklistů. Na 
závěr Vám všem přeji šťastnou cestu.

Upozornění pro majitele vozidel v depozitu
Renata Loubalová, vedoucí ODŽÚ

Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živ-
nostenský  úřad,  upozorňuje  vlastníky  vozi-
del, která byla dočasně vyřazena z provozu 
před 30. červnem 2013  (jsou  v  depozitu), 
na povinnost dostavit se do konce roku 2015 
na výše uvedený úřad (registrace vozidel) ke 
sdělení adresy místa, kde  je vyřazené silniční 
vozidlo umístěno, a účelu jeho využití. Po uve-
deném termínu vozidlo administrativně zanik-
ne a již nebude možnost ho přihlásit.

Povinnost dostavit se do konce roku 2015 

na  výše  uvedený  úřad  (registrace  vozidel) 
ke  sdělení  adresy místa,  kde  je  vyřazené  sil-
niční vozidlo umístěno, a účelu jeho využití se 
vztahuje  také na vlastníky vozidel,  která byla 
dočasně vyřazena po datu 1. července 2013 
a jsou stále v registru vozidel vedena jako vy-
řazená. Nesplněním  výše  uvedené  povinnosti 
nehrozí zánik vozidla, ale od ledna 2016 poku-
ta do výše 50 000 Kč.

Všechny potřebné  informace můžete najít 
na  webových  stránkách  Ministerstva  dopra-
vy ČR.

RaDNICE INFORMUJE 
 Odbor územního  
 plánování

 Odbor dopravy a živnostenský úřad 

 Odbor investic a projektové podpory 

Oznámení o veřejné 
prezentaci
Alena Doležalová, vedoucí OÚP

Oznamujeme,  že  se  dne  1.  prosin-
ce 2015 v 17.00 hodin v  sále Městského 
kulturního  střediska  uskuteční  veřej-
ná  prezentace  Územní  studie  v  lokalitě 
Hony za Kukýrnou s odborným výkladem 
zpracovatele.

Foto: Roman Skřepek
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Lepší Tišnov
Václav Drhlík, vedoucí OSMKS

Tišnov  se  připojil  k  desítkám měst  v  ČR, 
která aktivně využívají projekt Lepší místo.
Na  počátku  byla  myšlenka  dát  občanovi 

možnost  reálně  se  podílet  na  změně  veřej-
ného prostoru k lepšímu. Před třemi lety tak 
vznikl projekt Lepší místo, který se z původ-
ního  domovského města  Kolína  šíří  po  celé 
České republice. Občané tak mají další mož-
nost,  jak  nahlásit  vzniklé  nedostatky  na  ve-
řejném prostranství nebo navrhnout své tipy 
ke zlepšení jeho stavu.
Lepší  místo  najdete  na  webu  www.lep-

simisto.cz  nebo  si  ho  můžete  stáhnout  do 
svého  chytrého  telefonu  jako  jednoduchou 
aplikaci.  Oboje  slouží  k  rychlému  hláše-
ní  nedostatků  veřejného  prostoru  těm  nej-
kompetentnějším  osobám  a  k  co  možná 
nejrychlejšímu  řešení.  Nejčastěji  se  jedná 

o  záležitosti  typu  rozbitého  odpadkového 
koše,  povalené  dopravní  značky,  dlouho  ig-
norovaného  nepořádku  či  poškozené  a  ne-
funkční  lavičky.  Lepší  místo  ale  může  řešit 
i  závažnější  problémy  jako  třeba  nebezpeč-
nou křižovatku se špatným rozhledem nebo 
neosvětlený  přechod  pro  chodce.  Občané 
denně  se  pohybující  ulicemi  města,  ať  už 
pěšky, na kole, či autem, jsou nejlepšíma oči-
ma,  sebelepší  technické  služby  nebo  vedení 
města nemohou vidět vše.
Lepší místo je přístupné pro kohokoli, kdo 

disponuje počítačem s internetovým připoje-
ním nebo chytrým mobilním telefonem. Prin-
cipem  hlášení  tzv.  tipů  je  „problém“  vyfotit 
a s krátkým komentářem vložit na Lepší mís-
to. Poté občan může sledovat, jak je s jeho ti-
pem ze strany města nakládáno, jaký je jeho 
vývoj  a  způsob  řešení.  Výhodou  této  apli-
kace  oproti  jiným  je  možnost  obousměrné 

komunikace,  tedy  i  zástupce  může  tip  oko-
mentovat a podat vyjádření. Ne každý  tip  je 
snadno a rychle řešitelný, každopádně odpo-
věď v podobě vysvětlení situace je vždy efek-
tivnější než ignorace a nezájem.
Zapojte se na www.lepsimisto.cz!

QR kódy:

 Odbor správy majetku a komunálních služeb 

 Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů 

Čestná občanství a ceny města
Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

V  souvislosti  s  oslavami  státního  svátku 
dne 28. října 2015 proběhlo v Tišnově něko-
lik vzpomínkových akcí. Tou nejvýznamnější 
bylo slavnostní vzpomínkové setkání k uctění 
padlých  a  umučených  odbojářů  z  Tišnovska 
současně s navazujícím udělováním čestných 
občanství  a  cen  města,  to  vše  u  příležitosti 
Dne  vzniku  samostatného  Československa. 
Předávání ocenění proběhlo v plně obsazené 
obřadní síni radnice. Na akci se podílelo měs-
to Tišnov, Jihomoravský kraj, Muzeum Brněn-
ska a Continuum Vitae. Ocenění předal jejich 
držitelům starosta pan Jiří Dospíšil.

Zastupitelstvo města Tišnova uděli-
lo čestné občanství:

 – panu Benediktu Kociánovi, in memoriam, 
za celoživotní přínos sportu a  jeho propa-
gaci v Jižní Americe. Byl první, kdo do Chile 
přinesl odbíjenou a košíkovou. Jeho aktivity 
zasahovaly také do výchovy mládeže, boje 
proti  alkoholismu  a  charitativní  oblasti. 
Jako velký vlastenec byl mimořádně aktivní 
i v organizování krajanského života. Založil 
zde první krajanský kroužek „Českosloven-
ské sjednocení“.

 – panu  JUDr. Karlu Seyfertovi,  in memo-
riam.  Byl  výraznou  osobností města  Tiš-
nova a velkou měrou se zasloužil o rozvoj 

města  a  propagaci  jeho  dobrého  jména 
v oblasti kultury a sportu.

Zastupitelstvo města Tišnova uděli-
lo cenu města

 – panu Ladislavu Havlíkovi, za celoživotní 
přínos pro kulturu v Tišnově.  Jako zakla-
datel,  kapelník  a  aranžér mnoha  hudeb-
ních  těles,  především  Ha-kapely,  a  jako 
dlouholetý  pedagog  ovlivnil  svou  oběta-
vou  prací  několik  generací  nejen  tišnov-
ských hudebníků.

 – panu Josefu Ondrouškovi, za celoživotní 

přínos  pro  společenské  a  kulturní  dění 
v  Tišnově,  především  za  jeho  publikační 
činnost spjatou s tišnovskou historií a pří-
rodou, za nadšenou a aktivní práci v míst-
ním zahrádkářském a včelařském spolku.

 – panu  Zdeňku Pololáníkovi,  za  mimo-
řádně  kvalitní  celoživotní  hudební  tvor-
bu.  Díky  pestré  rozmanitosti  žánrů,  jeho 
zálibě  v  nevšedních  nástrojových  sesku-
peních, ale také díky pozoruhodnému po-
selství naděje a  jasu  se  jeho skladby  těší 
veliké oblibě po celém světě.

Ceny, foto: Roman Skřepek



Provoz Zahrádky U Palce zůstane zachován
Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Mnozí obyvatelé zaznamenali v tomto roce 
aktivitu  občanské  iniciativy  „Zachraňme  Za-
hrádku U Palce“,  která usilovala  o  zachování 
tohoto místa do budoucna jako možného pro-
storu pro společenské a kulturní vyžití. Ten-
to objekt totiž, po mnoha letech neúspěšných 
pokusů o prodej, získal do vlastnictví pan Mi-
roslav  Navrátil,  který  zde  hodlal  vybudovat 
nové bytové prostory. Hrozilo proto, že se tu 
již do budoucna nebudou moci konat oblíbe-
né kulturní a společenské akce.
Přestože  záměr,  který  v  průběhu  letošní-

ho léta prezentovala občanská iniciativa „Za-
chraňme Zahrádku U Palce“, nebyl zastupiteli 
přijat, vedení města  i nadále  jednalo se sou-
kromým  investorem o získání domu na ulici 
Jungmannova č. p. 70 a přilehlé zahrádky do 
vlastnictví města.  „Naším záměrem bylo  zís-
kat  tento  objekt  do  vlastnictví,  ovšem  s  tím, 
že upřednostníme směnu za  jiné nemovitos-
ti ve vlastnictví města, pro které v tuto chví-
li  nemáme  plnohodnotné  využití,“  podotkl 
starosta  Jiří Dospíšil.  „Město nutně potřebu-
je  finance na celou řadu důležitých a dlouho 

očekávaných  projektů,  které  by  v  případě 
neplánované vysoké  investice mohly být od-
sunuty  o  několik  dalších  let.  Nejde  totiž  jen 
o  pořizovací  hodnotu  samotné  nemovitosti, 
ale  i  další  náklady,  které  by  při  plánovaném 
využití  musely  nutně  následovat,“  doplnil 
starosta.
V měsíci září tohoto roku proběhla anketa 

mezi obyvateli přilehlých objektů, která nava-
zovala  na  dřívější  záměr  občanské  iniciativy 
a zjišťovala, jak se občané staví k provozová-
ní  kulturních  a  společenských  akcí  v  tomto 
areálu.  Výsledky  potvrdily,  že  naprostá  vět-
šina  obyvatel  okolních  domů  provozování 
akcí U Palce i nadále podporuje a ráda se jich 
účastní. Některé odpovědi však naznačily, že 
by bylo vhodné lépe zajistit dodržování noč-
ního  klidu,  který  nebývá  návštěvníky  vždy 
důsledně respektován.
Během  minulého  týdne  proběhlo  již  ně-

kolikáté jednání s panem Miroslavem Navrá-
tilem,  který  však  definitivně  odmítl  nabídku 
vedení  města  na  výměnu  domu  za  jiné  ne-
movitosti a prohlásil, že si dům na ulici Jung-
mannova  70  ponechá  ve  svém  vlastnictví. 
Zároveň  však  zástupcům  města  Tišnova 

deklaroval, že provoz Zahrádky U Palce hodlá 
i nadále zachovat a bude podporovat pořádá-
ní kulturních akcí v podobném rozsahu, jako 
tomu bylo v letošním roce.
Město  Tišnov  tímto  děkuje  zástupcům 

občanské  iniciativy  „Zachraňme  Zahrádku 
U  Palce“  za  jejich  dosavadní  činnost,  která 
přispěla nejen k otevřené diskusi, ale zejmé-
na pak k zachování Zahrádky U Palce pro po-
třeby veřejnosti.
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 Výběrové řízení 

MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV, vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pracovního místa

referent Odboru dopravy a živnostenský úřad (evidence vozidel)
Popis pozice:

 – zajišťování ucelené agendy registru vozidel 
 – plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 56/2000 Sb., 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a zá-
kona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Více informací najdete na úřední desce nebo na www.tisnov.cz/vyberove-rizeni-2.

architektka Zdeňka Vydrová se bude podílet na rozvoji Tišnova
Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Město Tišnov zřizuje pro následující obdo-
bí pozici městského architekta. Vedení města 
se  podařilo  dohodnout  s  významnou  osob-
ností  české  architektury,  kterou  je  Ing.  arch. 
Zdeňka Vydrová. „Jsem přesvědčen o tom, že 
pozice  městského  architekta  našemu  měs-
tu  velmi  chybí.  Pokud  chceme,  aby  investice 
města,  ale  i některé  soukromé projekty, kte-
ré se následně stávají součástí veřejného pro-
storu  a  našeho  bezprostředního  okolí,  toto 
prostředí  nehyzdily,  nýbrž  obohacovaly,  je 
tato  pozice  naprosto  nezbytná.  A  já  považu-
ji za velký úspěch, že se nám podařilo pro ni 
získat  tak  renomovanou  osobnost  české  ar-
chitektury, jakou je Ing. arch. Zdeňka Vydrová. 
Výsledky její dlouholeté práce na pozici měst-
ského  architekta  Litomyšle,  myslím,  hovoří 

za vše a já se na naši spolupráci velmi těším," 
uvedl starosta města Jiří Dospíšil.

Architektka Zdeňka Vydrová je absolvent-
kou Fakulty architektury VUT v Brně. V roce 
1991 založila vlastní ateliér, kde se věnu-
je komplexním architektonickým službám 
a urbanismu.

Některé její stavby byly oceněny v rám-
ci přehlídek české architektury. Její práce 
byly součástí řady výstav architektury doma 
i v zahraničí.

Mimo projekční práce působí od roku 1991 
jako městská architektka Litomyšle, kde se po-
dílí na rozvoji města. Externě vyučovala v le-
tech 1994 až 1998 na Fakultě architektury 
VUT v Brně, nyní externě spolupracuje s VUT 
v Brně s ústavem architektury fakulty stavební. 
(zdroj www.archiweb.cz)  Zdeňka Vydrová, foto: Roman Skřepek

Foto: Roman Skřepek



Výměna průkazů osob se zdravotním postižením

Do  konce  roku  2015  mají  držitelé  dočas-
ných  průkazů  osoby  se  zdravotním  postiže-
ním  (OZP)  a  průkazů  mimořádných  výhod 
možnost  zajistit  si  výměnu  za  nový  průkaz 
OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci 
po 1. lednu 2016 využívat žádné benefity a ná-
roky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají. 

Nový průkaz OZP má podobu plastové kar-
tičky  obdobně  jako  občanský  nebo  řidičský 
průkaz. Tento typ průkazu je odolný proti po-
škození a chráněný vůči jeho padělání. Nahra-
zuje všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny 
tyto doklady jsou platné už jen do 31. prosin-
ce 2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat 
nové  průkazy  OZP  v  dubnu  2015.  Vzhledem 

k tomu, že výměna se týká přibližně 300 tisíc 
klientů, je ještě stále řada lidí, kteří se s žádos-
tí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli 
bychom  tímto  apelovat  na  klienty,  aby nene-
chávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak 
zbytečnému čekání ve frontách na konci roku.

Pro účely vydání nového průkazu OZP je tře-
ba  doložit  aktuální  fotografii,  která  odpovídá 
formátu  podobizny  určené  na  občanský  prů-
kaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně  jako při 
každých úředních  jednáních musí držitel prů-
kazu také prokázat svou totožnost občanským 
průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz 
OZP po 1.  lednu 2014, nemusí vyplňovat žád-
nou žádost. Stačí, aby pouze doložili  fotografii 

a  podepsali  příslušný  formulář,  který  dosta-
nou  na  přepážkách  ÚP  ČR.  Držitelé  průkazů 
mimořádných výhod  (kartonové průkazy, kte-
ré vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) 
a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával 
podle legislativy účinné do 31. prosince 2013, 
musí  před  samotnou  výměnou  podat  „žádost 
o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim 
může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat. 

Výměna průkazů pro obyvatele Tišnovska 
se  vyřizuje  na  kontaktním  pracovišti  Úřadu 
práce ČR v Tišnově, pracoviště nám. Míru 24 
(budova polikliniky), 1. poschodí vpravo, te-
lefon 950 105 547, 950 105 548, 950 105 549 
nebo 950 105 418.
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 MěKS informuje 

Milí čtenáři,
právě držíte v rukou poslední letošní číslo Tišnovských novin. Do 

konce roku vyjde ještě číslo 1/2016, které má uzávěrku 7. prosince 
a 16. prosince jej dostaneme z tiskárny. Další uzávěrky roku 2016 si 
můžete prohlédnout v přiložené tabulce. Rádi bychom Vás informo-
vali o změně v letních měsících, kdy vyjde 29. června letní prázdni-
nové dvojčíslo. 

Zároveň Vás chceme upozornit  na novou webovou verzi novin. 
Najdete ji pod odkazem tisnovskenoviny.cz. Snažíme se stále zlep-
šovat a nabízet Vám novinky, proto věříme, že tyto webové stránky 
oceníte. 

Děkujeme Vám, že nás čtete a že stále rádi přispíváte do svých 
Tišnovských novin.

Provoz Městského úřadu Tišnov o vánočních svátcích 2015
Iva Dvořáčková, tajemnice úřadu

V souvislosti s blížícím se koncem roku upozorňujeme na změnu úředních hodin Městského úřadu Tišnov ve dnech 21. prosince 2015 až 
1. ledna 2016. Vyřiďte si, prosím, své úřední záležitosti včas a nenechávejte je na poslední chvíli. Děkujeme za pochopení. 

21. 12. (pondělí) úřední den 7–17 hod.

22. 12. (úterý) úřední den 7–12 hod.

23. 12. (středa) neúřední den  (provoz podatelny do 12 h.)

24. 12. (čtvrtek) státní svátek 

25. 12. (pátek) státní svátek 

26. 12. (sobota) státní svátek

27. 12. (neděle) den pracovního klidu

28. 12. (pondělí) úřední den 7–17 hod.

29. 12. (úterý) neúřední den

30. 12. (středa) úřední den 7–17 hod.

31. 12. (čtvrtek) úřad uzavřen

01. 01. (pátek) státní svátek

Úřad práce ČR informuje

Podoba nového průkazu OZP
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soutěžte o moderování silvestrovského speciálu Tišnovské televize
Nebojíte se předvést, co ve Vás je? Zají-

má Vás, jak to funguje v Tišnovské televi-
zi? Chcete vědět, jaké je moderovat pořad 
v televizi?

Právě  pro  Vás  Tišnovská  televize  při-
pravila  speciální  předvánoční  sou-
těž.  Pokud  chcete  bojovat  o  moderování 

silvestrovského  Týdeníku  Tišnovské  tele-
vize,  zkuste  si  tipnout  tři  akce,  na  kterých 
podle  Vás  budeme  natáčet  ve  dnech  od 
19. listopadu do 10. prosince, a napište nám 
je na e-mail televize@kulturatisnov.cz.

Svoje tipy posílejte do 7. prosince. 

Vítěze  vyhlásíme  v  Týdeníku  ve  čtvrtek 
10. prosince.

Rozjeďte  svou  televizní  kariéru  výhrou 
silvestrovské soutěže!

Těšíme se na Vaše soutěžní tipy.

Vaše Tišnovská televize

číslo datum uzávěrky datum vydání

č. 1/2016 7. 12.  16. 12. 

č. 2/2016 18. 1.  27. 1. 

č. 3/2016 15. 2.  24. 2. 

č. 4/2016 14. 3.  23. 3. 

č. 5/2016 18. 4.  27. 4. 

č. 6/2016 16. 5.  25. 5. 

číslo datum uzávěrky datum vydání

č. 7 a 8/2016 20. 6.  29. 6. 

č. 9/2016 15. 8.  24. 8. 

č. 10/2016 12. 9.  21. 9. 

č. 11/2016 17. 10.  26. 10. 

č. 12/2016 14. 11.  23. 11. 

č. 1/2017 12. 12.  21. 12. 

Městské kulturní středisko Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV, vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici

pracovník/pracovnice městské knihovny
Náplň práce:

 – poskytování výpůjčních služeb v oddělení pro dospělé čtenáře
 – organizace akcí knihovny (besedy, výstavy, kurzy, animační pro-
gramy) v oddělení pro dospělé čtenáře

 – průběžná údržba knihovního fondu v tomto oddělení
 – práce spojené s upomínáním výpůjček, evidence periodik 
 – další práce dle pokynů vedoucí knihovny

Více informací najdete zde: www.mekstisnov.cz/meks/vyberove-rizeni-mestska-knihovna.

Srdečně Vás zveme 
v sobotu 12. prosince 2015 

na návštěvu 
Mateřské školy Sluníčko 
u příležitosti 35. výročí 
zahájení provozu školy

Program: 
13.00–17.00 Den otevřených dveří pro 

veřejnost, děti a rodiče. V tomto čase 
si můžete prohlédnout celou budovu, 
pohrát si a všichni, kteří v minulosti 
školu  navštěvovali,  zavzpomínat  na 
dobu více či méně minulou.

V 15.00  Uvedeme  loutkovou  pohádku 
pro  děti  v  provedení  pana  Zdeňka 
Ševčíka „O Jankovi a Andulce“.

Zaměstnanci MŠ Sluníčko

 MŠ Sluníčko 

Mateřská škola sluníčko v Tišnově 
oslaví své 35. výročí
Jana Konečná, ředitelka

35 let – je to hodně, nebo málo? Nejlépe by 
na  tuto  otázku  odpověděly  děti,  dnes  již  do-
spělí, které 8. prosince 1980 oživily svojí pří-
tomností  prostory  nově  otevřené  Mateřské 
školy  Na  Rybníčku.  Tehdy  na  ně  čekala  nově 
postavená budova s prostornou zahradou. Tak 
se začaly psát první stránky historie školy, kte-
rou bych chtěla krátce připomenout.

Škola  byla  původně  postavená  pro  120 
dětí ve čtyřech třídách, později byla rozšířena 
o  další  místnost.  V  současnosti  ji  navštěvuje 
132 dětí v pěti třídách, o které se stará sedm-
náct zaměstnanců. 

Od  1.  července  1994  samostatně  hospo-
daříme  jako  příspěvková  organizace  města 

a škola dostala jméno Sluníčko. Za celou dobu 
její existence se událo plno změn, vystřídalo se 
v ní velké množství dětí i zaměstnanců. 

V létech 2003 až 2009 byla ke škole připo-
jena MŠ Horova.

 Od dubna 2005 jsme se zařadili do repub-
likové sítě programu „Škola podporující zdra-
ví“    –  „Zdravá  mateřská  škola“.  Její  filozofií 
je  podpora  zdraví  ve  všech  oblastech  života. 
Naším cílem  je,  aby se děti naučily postojům, 
které spočívají v úctě ke zdraví, a praktickým 
dovednostem  chránícím  zdraví  tělesné  i  du-
ševní. Jsme jediná mateřská škola, která pracu-
je podle schváleného alternativního programu 
pro předškolní vzdělávání. 

Velkou  změnu  zažila  škola  v  roce  2013, 
kdy proběhla revitalizace celé budovy. Získala 
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tak nejen novou zářivou fasádu, ale došlo i ke 
změnám v  interiéru. Mimo vnitřních  staveb-
ních  úprav  bylo  pořízeno  i  vybavení  všech 
tříd novým nábytkem.

Ohlédnutí  a  zamyšlení  nad  celou  dobou 
existence  školy  mě  vedou  k  veřejnému  po-
děkování všem  lidem, kteří stáli u  jejího zro-
du, kteří po celou dobu školu řídili, pracovali 
v ní a zasloužili se o naplňování jejího poslání. 
V neposlední řadě i těm, bez kterých by škola 
nebyla školou,  to  jest dětem a rodičům, kteří 
si ji vybrali.

Poděkování  patří  zřizovateli  městu  Tiš-
nov,  jeho představitelům a  zaměstnancům  za 
poskytované  finanční  prostředky  umožňující 
činnost MŠ v dobře vybavené a udržované bu-
dově. Velký dík náleží  i bývalému vedení ško-
ly  –  paní  ředitelce Ditě  Fryčkové,  která  školu 
v roce 1980 otvírala a uvedla ji do života. 

Od roku 1992 v jejím čele stála paní ředitel-
ka Jitka Zemanová, která se zasloužila v době 
velkých  změn  v  přístupu  ke  vzdělávání  o  její 

správné nasměrování a získání dobrého jména 
ve městě. 

Ocenění  patří  pedagogickým  i  provozním 
zaměstnancům,  kteří  každodenní  obětavou 
a mnohdy i téměř celoživotní prací přispěli ke 
kladnému  hodnocení  školy.  Děkujeme  i  rodi-
čům a prarodičům docházejících dětí za aktiv-
ní spolupráci. Jsme vděční také všem přátelům 
a sponzorům školy, kteří se v průběhu mnoha 
let jakkoli podíleli na zlepšování její materiální 
úrovně.

Co  dodat  na  závěr?  Popřát  Sluníčku  další 
léta plná úspěchů, hlavně mnoho spokojených 
dětí  a  rodičů.  Zaměstnancům  pak  hodně  sil 
a radosti při každodenní práci.

Ať Sluníčko žije, hřeje a svítí na cestu dal-
ším  generacím  šťastných  dětí.  To  je  nejhezčí 
přání k jeho 35. výročí.

Přijďte nás navštívit, zavzpomínat na dobu 
minulou a porovnat ji se současností.

Těšíme se na Vás.

Poděkování 
Jana Křížová

Sbírka  věcí  pro  útulky  a  domácí  depozita 
bez příjmů od měst  je dokončena a rozveze-
na.  Do  posledního  místečka  bylo  naplněno 
sedm aut, z toho dvě větší dodávky, které věci 
a krmivo do útulků rozvezly. 

Obdarovanými útulky byly: Tibet a Kočičí 
Max v Bučovicích, Bully v Křoví, Kočičí oáza 
v  Holubicích  u  Vyškova,  Zastavme  utrpení 
u Olomouce, SPOZ v Brně, Kočky SOS v Hodo-
níně a další.

Touto  cestou  děkuji  všem  jednotlivcům, 
občanům Tišnova a okolí, kteří věnovali věc-
né dary pro kočičí a psí bezdomovce. 

Velké  díky  také  patří  základním  a mateř-
ským  školám,  které  se  k  akci  připojily:  MŠ 
Horova a Sluníčko, MŠ a ZŠ Čebín, ZŠ Deblín 
a Dolní Loučky, ZŠ Drásov, MŠ a ZŠ Předkláš-
teří, ZŠ a MŠ Sentice, ZŠ Nedvědice, ZŠ Velká 

Bíteš,  ZŠ  Žabčice  a  ZŠ  Kuřim,  Tyršova  a  MŠ 
Komenského.

Poděkování  náleží  i  manželům  Řezníčko-
vým  z  Akary,  Světu  krmiv,  rádiu  KISS  Brno, 
ordinaci  MVDr.  J.  Kaplanové  a  MVDr.  K. 
Němcové.

Jsem ráda, že mnoha  lidem není osud do-
mácích mazlíčků, kteří musí  trávit  svůj  život 
v  útulkových  kotcích,  lhostejný.  Neboť  jak 
napsal  Mahátma  Gándhí:  Velikost  a  mravní 
pokrok národa  se poznají podle  toho,  jakým 
způsobem zachází se zvířaty. 

Děti ze ZŠ smíškova v anglii
Dagmar Zacpalová, vedoucí zájezdu 

V  posledním  říjnovém  týdnu  vyjely  děti 
z  naší  školy  na  tradiční  jazykově-poznávací 
zájezd do Anglie. Zúčastnilo  se ho 55 žáků 8. 
a 9. ročníku. Tentokrát bylo naším cílem město 
Torquay v oblasti jihozápadní Anglie, které se 
říká Anglická Riviéra. 

Na  cestu  jsme  se  vydali  v  neděli  25.  října. 

V pondělí ráno jsme se nalodili v Calais na tra-
jekt  a  brzy  nás  přivítaly  bílé  doverské  útesy 
v ranním oparu. Pak ještě pár hodin na anglic-
kých dálnicích a byli jsme v Torquay. Nejdříve 
jsme navštívili Babbacombe Model Village do-
plněnou v té době o nezbytnou halloweenskou 
výzdobu  v  podobě  dýní,  pavouků  všech  veli-
kostí a  různých příšer. Poté nás čekalo setká-
ní s hostitelskými rodinami. Děti byly zvědavé, 

jací  budou  jejich  „náhradní“  angličtí  rodiče  či 
prarodiče, jak se s nimi domluví a jak bude vy-
padat jejich dočasný domov v zemi, kde pořád 
platí My house – my castle, což jak mnohé děti 
brzy zjistily, vůbec nic nevypovídá o velikosti 
domů a domků. 

Druhý  den  ráno  šli  žáci  do  jazykové  školy 
LAL v  sousedním Paigntonu a během  tří dnů 
si  tam  procvičovali  zábavnou  formou  hlavně 

 ZŠ nám. 28. října 

Foto: Jana Konečná

Foto: Jana Křížová
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anglickou  konverzaci.  Například  hráli  jazyko-
vé hry, vytvářeli pomocí  internetu animovaný 
film nebo doplňovali pracovní  listy s různými 
tématy. Většinou se ujistili, že jejich počáteční 
obavy, jak budou Angličanům rozumět, byly ve 
škole zcela zbytečné. Učitelé byli skvělí a měli 
pochopení  pro  obtíže,  které  cizinci  s  anglič-
tinou  mívají.  Konverzaci  mohly  děti  v  různé 
míře  procvičovat  i  v  hostitelských  rodinách, 
i když ne všechny rodiny byly dostatečně „upo-
vídané“. Někteří účastníci zájezdu si užili i tro-
chu  legrace,  když  se  pokoušeli  své  anglické 
hostitele  naučit  některá  česká  slovíčka,  jako 
jsou  třeba  řeřicha  nebo  Tišnov.  Na  závěr  po-
bytu ve škole dostaly děti certifikáty o úspěš-
ném  absolvování  krátkého  jazykového  kurzu, 
na které byly patřičně hrdé. 

Angličtina zněla i na odpoledních výletech, 
kdy  nás  doprovázela  paní  učitelka  z  jazyko-
vé  školy. Během výletů  jsme se  svezli  lodí po 
přístavu v Plymouth, prohlédli  si hlavní měs-
to  Devonu  Exeter  s  jeho  nádhernou  kated-
rálou  nebo  vyzkoušeli  tamní  obchody.  Vyjeli 
jsme  také  na  anglický  venkov  do  národního 
parku  Dartmoor.  Tam  jsme  se  prošli  kapra-
dím a vřesem na horu Haytor. Někteří odváž-
livci vyšplhali i na její zaoblený skalnatý vrchol 
a pokochali se nádherným výhledem do tajem-
né dartmoorské krajiny. Ve vesničce Widecom-
be jsme ochutnali devonskou specialitu cream 
tea,  tj.  černý  čaj  s mlékem podávaný  s  koláč-
kem  scone  potřeným  vyšlehanou  smetanou 
clotted  cream  a  jahodovým džemem.  Velkým 
zážitkem pro nás suchozemce byla i krátká za-
stávka na jedné z paigntonských pláží, kde děti 
v načervenalém písku hledaly mušle a užívaly 
si mořských vln.

Přišla  poslední  večeře  s  hostitelskými  ro-
dinami  v  Torquay,  páteční  ranní  rozloučení 

a dvouhodinová jízda ke Stonehenge. Toto zná-
mé místo nás přivítalo drobným, zato však vy-
trvalým  anglickým  deštěm  i  větrem.  I  přesto 
jsme poctivě obešli celý kamenný kruh, vyfotili 
ho ze všech stran s deštníky i bez nich a pře-
mýšleli, co vedlo dávné obyvatele jihoanglické-
ho venkova k tomu, aby mimo jiné až z Walesu 
přesouvali  mnohatunové  balvany  a  stavěli 
z nich záhadné kruhy. Odpoledne jsme si ještě 
prohlédli královský zámek ve Windsoru. 

Náš poslední den v Anglii byla sobota, kdy 
nás čekala prohlídka Londýna. Užili jsme si vý-
hled  na  sluncem  osvětlené  město  z    London 
Eye, prošli se k Buckinghamskému paláci, ces-
tou spočítali všechny čilé veverky v St.  James 
Parku a ochutnali fish and chips v okolí Leices-
ter Square. Metrem jsme se přesunuli z Picca-
dilly Circus na stanici Baker Street, abychom si 
užili  prohlídku Muzea Madame  Tussauds,  na 
které se většina dětí velice těšila. Pořídit si fot-
ku se známými sportovci, zpěváky, herci nebo 

vládci, i když voskovými, to se nepodaří každý 
den! Před odjezdem z Londýna jsme ještě za-
mířili na rušnou ulici Oxford Street, abychom 
dokoupili v Primarku poslední trička, náušnice 
i další nezbytnosti. Zpáteční cesta přes Dover, 
Francii,  Belgii,  Nizozemí  a  Německo  uběhla 
rychle a my jsme se bezpečně 1. listopadu od-
poledne dostali zpět do Tišnova. 

Na  závěr  si  určitě  zaslouží  veliké  poděko-
vání  děti,  které  byly  po  celou  dobu  zájezdu 
skvělé,  paní  učitelky  Věra  Dvořáčková,  Ale-
na  Jankovská  a  Ivana  Prášková  a  samozřej-
mě i tým ze Student Agency – výborná slečna 
průvodkyně i neúnavní páni řidiči žlutého au-
tobusu,  kteří  přispěli  velkou  měrou  k  tomu, 
že  se  děti  vrátily  domů  spokojené  a  bohatší 
o  spoustu  zážitků a  zkušeností. A my dospělí 
věříme, že i s dobrou motivací do dalšího stu-
dia angličtiny.

Podpora čtenářství a čtenářské gramotnosti na ZŠ smíškova
Petra Kappelová, zástupkyně ředitele 

Často  diskutovanou  otázkou  našeho  škol-
ství  je  klesající  úroveň  čtenářské  gramotnos-
ti žáků. Troufám si však směle říct, že na naší 
škole  je  situace  jiná.  Za  jeden  z  velmi  zdaři-
lých  počinů  považujeme  spolupráci  s  Měst-
skou knihovnou v Tišnově a založení více než 
desetileté  tradice  společného  projektu  Knihy 
mého srdce, kterého se aktivně každý podzim 
zúčastňují všichni žáci prvního stupně. Přípra-
va na projekt a jeho další využití je pak provází 
celým rokem, stejně jako další čtenářské akti-
vity ve výuce i mimo ni.

V  rámci  podpory  vzdělávání  MŠMT  naše 
škola  získala  v  létě  pro  svůj  projekt  Podpora 
čtenářství  v  ZŠ  Smíškova  téměř  čtvrt  milio-
nu korun pro nákup knih, elektronických čte-
ček a pořádání doprovodných akcí. Pro výuku 
a  žáky  se  otevřely  širší  možnosti,  konkrétně 
v  realizaci  čtenářských  dílen.  Výběr  knih  pro 

dílny  nebyl  náhodný  ani  samoúčelný.  Zvolili 
jsme tituly pro děti přitažlivé a aktuální. Spo-
lu  s nimi zavádíme aktivační metody a  formy 
výuky  čtení,  zaměřujeme  se  na  kritické  čtení 
a  psaní.  Připravili  jsme  i  vlastní  zajímavé  li-
terární  besedy  s  dalšími  aktivitami.  Vedle  již 
tradičního projektu Knihy mého srdce to bylo 
scénické  čtení  LiStOVáNí  s  herci  L.  Janíkovou 
a J. Zedníčkem a knihami O. Černé, A. Ježkové 
a  K.  H.  Borovského.  Díky  spolupráci  s  měst-
skou knihovnou se nám 6.  listopadu podařilo 
do školy pozvat přední české spisovatele Mar-
tinu Drijverovou a Jiřího Šanderu. Paní Drijve-
rová,  autorka  především  zábavně-naučných 
knih a publikací s dětskými současnými hrdi-
ny,  dokázala  přesvědčivě  vtáhnout  do  průbě-
hu svých besed žáky všech věkových kategorií. 
Pan  Šandera,  autor  líbezných  skřítkovských 
pohádek pro nejmladší, usedal s nadšením do 
hloučků dětí a nechal se zpovídat,  jak se dělá 
pohádková knížka. Děti si to dopoledne prostě 

užívaly a my jim rádi pomůžeme hledat cestu 
i k dalším knihám a ke čtení. 

Doufejme, že tyto zážitky a další nenásilné 
vedení  ke  čtenářství  jak  ve  škole,  tak  i  doma 
pro  ně  budou  zdrojem  zábavy,  rozvoje  tvůr-
čí  fantazie a  samozřejmě vzdělávání. A dobrá 
zpráva na konec. Jak řekla Anetka ze třetí tří-
dy:  „Tahle  knížka  je  vážně  lepší  než  počítač, 
tablet a mobil dohromady!“

Foto: Dagmar Zacpalová

Foto: Petra Kappelová
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Co roste v ZahRadě?
Milan Růžička, ředitel

V  následujícím  článku  bychom  vás  rádi 
především  pozvali  na  akce,  které  naše  ško-
la  připravuje  společně  se  svým  zřizovatelem, 
spolkem Hnízdo,  na měsíc  prosinec.  V  úvodu 
mi ale dovolte  ještě představit nového  „obča-
na“ města Tišnova. Je to jabloň a je příznačně 
z rodu „discovery“, takže jí tak klidně můžeme 
říkat. Bydlí v Tišnově na Sychráku, kde jsme ji 
dne 20. října 2015 při příležitosti dne stromů 
společně  s  dětmi  a  jejich  rodiči  zasadili  jako 
náš školní strom. Rádi bychom jabloni popřá-
li, ať dobře zapadne, ať dobře roste a také ať 
máme radost z jejích plodů.

Děkujeme  rovněž  městu  Tišnovu  za 

odbornou  konzultaci  vhodného místa  pro  ta-
kovou jabloň. A nyní  již ty slibované plánova-
né akce.
_____________________________________________________

Nenásilná komunikace: 
Jak respektovat a být 
přirozenou autoritou?
„Způsob, jakým mluvíme s dětmi, se stane jejich 
vnitřním hlasem.“ Peggy O’Mara

úterý 8. prosince 2015 od 17.00 do 20.30 
v  prostorách  školy  ZaHRAda,  Riegrova  312, 
Tišnov

Lektoři: Eva Malířová a Adam Čajka

 – Jak najít vnitřní rovnováhu, když se zlobím 
na kolegy, na děti či na sebe?

 – Jak být ve škole autoritou bez používání 
odměn a trestů?

 – Kudy vedou cesty k naplňování potřeb uči-
tele i žáka?
Na semináři se účastníci  seznámí s princi-

py nenásilné komunikace,  které  si  vyzkoušejí 
v  konkrétních  situacích. Tento přístup pomá-
há  rozvíjet  partnerskou  komunikaci  s  dětmi 
a podporuje jejich sebevědomý rozvoj.

Více  o  konceptu nenásilné  komunikace na 
www.nenasilnakomunikace.com.

V  programu  je  plánovaná  krátká  pauza, 
nápoje a drobné občerstvení  zajištěny. Účast-
nický  příspěvek  je  dobrovolný,  doporučená 
částka cca 150 Kč. 

Počet účastníků je omezen, rezervujte si 
místo na info@skolazahrada.cz.

Pokud potřebujete přijít s dětmi, dejte, 
prosím, vědět s předstihem.
_____________________________________________________

Zaostřeno na autismus
pátek 4. prosince 2015 od 18.00  v prosto-
rách školy ZaHRAda, Riegrova 312, Tišnov

Lektorka:  Linda  Cecavová,  www.srp-tera-
peut.cz

Certifikovaná  dětská  facilitátorka  progra-
mu  Son-rise,  spoluautorka  knihy  profesorky 
Anny Strunecké „Přemůžeme autismus?“

Počet dětí s poruchami autistického spekt-
ra stále stoupá.

 – Co je to autismus?
 – Jak můžeme přistupovat k lidem 
s autismem?
Možná  je  ve  třídě  vašeho  potomka 

Tradiční adventní dílničky na ZŠ smíškova
Ve  čtvrtek  3.  prosince  2015  na  Základ-

ní  škole  Smíškova  v  Tišnově  pořádají  učitelé 
a  žáci  pro  veřejnost  již  osmý  ročník  tradič-
ních  adventních  dílniček.  Jsou  zváni  všichni, 
kdo rádi tvoří, malí i velcí. Odpolední program 
začíná ve 14.30 slavnostním rozsvícením ad-
ventního  věnce  a  na  malém  předvánočním 
koncertu  v  tělocvičně  vás  příjemně  nala-
dí  pěvecký  sbor mladších  žáků  Sýkorky,  děti 
z dramaťáku a pěvecký sbor druhého stupně 
Smiles Singers. Poté se v 15.15 otevřou tradič-
ní tvořivé dílničky v prostorách školy. Přijďte 
si s námi užít trošku vánoční atmosféry.

Vedení školy, učitelé i žáci přejí všem klid-
né  vánoční  svátky  a  velkou  nadílku  smys-
lu  pro  humor,  nadšení,  životního  optimismu 
a nadhledu. 

Foto: Helena Součková

Foto: Mirka Vyplašilová
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integrováno  dítě  s  autismem  a  chcete  vědět 
o  této poruše více. Možná máte člověka s au-
tismem  ve  svém  okolí  a  nevíte,  jak  k  němu 
přistupovat.

PRÁVĚ  PRO  VÁS  JE  URČENA  PŘEDNÁŠKA 
LINDY CECAVOVÉ: ZAOSTŘENO NA AUTISMUS.

Linda  Cecavová  také  stručně  představí 
americkou metodu Son-rise program, která se 
zaměřuje na rozvoj  interakce a sociálních do-
vedností u lidí s autismem.

Obě besedy se konají v rámci projektu 
Propojování rodinného a školního života. 
Ten je realizován za finanční podpory města 
Tišnova.
_____________________________________________________

Den otevřených dveří 
v ZaHRAdě

čtvrtek 3. prosince 2015 od 14.00 do 17.00
Přijďte se podívat,  jak to vypadá v ZaHRA-

dě,  a  nechte  se  dětmi,  které  ji  navštěvují,  po 
škole  provést.  Čekat můžete  drobné  občerst-
vení, jež děti připraví, fotografie ze života školy 
a  rozhovor s  ředitelem, který vám odpoví, na 
co budete chtít, pokud se to bude týkat školy.

Den otevřených dveří v ZaHRAdě předsta-
vuje naši školu veřejnosti, která se zajímá, co 
to ta ZaHRAda vlastně je a jak funguje. Nejed-
ná  se  o  předzápisovou  informační  schůzku. 
Pokud zvažujete, zda by ZaHRAda mohla být to 

pravé místo pro vás i vaše dítě, kontaktujte nás 
e-mailem na info@skolazahrada.cz. Domluví-
me se s vámi individuálně.

Termín zápisu je určen na pátek 15. led-
na 2016 od 14.00 do 16. 00. Bližší informace 
se objeví na našem webu a v příštím čísle Tiš-
novských novin.

Protože  nedílnou  součástí  života  ZaHRA-
dy je také pobyt venku, zveme vás na společný 
„noční“ výstup na Květnici, který bude na den 
otevřených dveří navazovat. Vyrazíme od ško-
ly v 17.10. 

Aktuální  dění  najdete  také  na  www.face-
book.com/skolazahrada.

Den zemědělské techniky
Jitka Alexová, vedoucí učitelka

V  pátek  6.  listopadu  se  v  areálu  výcviko-
vého  střediska  SŠ  a  ZŠ  Tišnov  uskutečnil  již 
třetí  ročník  akce  nazvané  Den  zemědělské 
techniky. Tento  ročník byl  ve  znamení úspěš-
ně  se  rozvíjející  spolupráce  školy  s  firmou 
Biso  Schrattenecker.  Jejich  stroje  tvořily  pod-
statnou  část  exponátů.  Během  dne  probíhaly 
přednášky  pro  laiky  i  odborníky.  Návštěvníci 
si  mohli  prohlédnout  techniku  nejrůznějších 
značek.  Jsme  rádi,  že  se  tato  akce  stává mís-
tem setkání zemědělců z okolí, kteří si vymě-
ňují své zkušenosti. Tyto mohou rovněž předat 
žákům SŠ a ZŠ Tišnov. Je již tradicí, že se akce 
účastní i děti ze základních škol z okolí. Letos 
nás  navštívili  žáci  ze  ZŠ  Kuřim  Tyršova,  De-
blín a Veverská Bítýška. Příchozí si také moh-
li prohlédnout dílny, ve kterých probíhá výuka 
technických  oborů.  Pod  záštitou Úřadu práce 

Brno-venkov  se  v  SŠ  a  ZŠ Tišnov uskutečnila 
schůzka výchovných poradců základních škol. 
Účastníci tohoto setkání si měli možnost pro-
jít školu a navštívit Den zemědělské techniky. 

Tato  akce  by  se  nemohla  uskutečnit  bez 

spolupráce  s  podniky  z  okolí.  Děkujeme  fir-
mám  ZEAS  Lysice,  Martin  Svoboda,  Pavel 
Šimek, Agrostyl Kuřim, Agrodružstvo Brťov-Li-
půvka, ZD Čebín a Agria Drásov, které poskytly 
svoji techniku. 

Canisterapie
Jitka Alexová, vedoucí učitelka

V  pondělí  30.  října  se  budoucí  ošetřova-
telky  mohly  seznámit  s  canisterapií.  Některá 
z děvčat tušila, co se za tímto pojmem skrývá, 
pro ostatní to však byla novinka. Jak praví Wi-
kipedie:  „Canisterapie  je  metoda  pozitivního 

působení na potřebné osoby prostřednictvím 
speciálně  cvičeného  psa.“  Střední  škola  a  Zá-
kladní  škola  Tišnov  už  několik  let  spolupra-
cují s paní Ivanou Rybičkovou, která se svými 
fenkami  retrívra  Aimy  nebo  Sherry  pravidel-
ně navštěvuje děti ze základní školy. Tentokrát 
přišla s Aimy mezi budoucí ošetřovatelky, aby 

jim  pověděla  něco  o  metodě  rehabilitace,  se 
kterou se určitě během své praxe setkají. Před-
náška byla prokládána praktickými ukázkami, 
jež měly u děvčat velký úspěch.

Rádi bychom poděkovali paní Rybičkové za 
vstřícnost a zajímavé povídání o „léčení pomo-
cí pejsků“ a hlavně za praktické ukázky.
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 SŠ a ZŠ Tišnov 

Komunitní základní škola ZahRada, Tišnov, hledá pedagoga pro 1. stupeň základní školy

Nabízíme:
 – široký prostor pro realizaci vlastních nápadů
 – práci v malém týmu (pedagog, asistent, družinář, ředitel), pod-
poru v dalším vzdělávání, pravidelnou supervizi

 – úzkou spolupráci a kontakt s rodiči dětí

Očekáváme:
 – osobní motivaci, chuť tvořit něco nového

 – soulad se základními principy školy – www.skolazahrada.cz 
 – vzdělání pro 1. stupeň základní školy (nebo speciální 
pedagogika)

Strukturovaný životopis společně s motivačním dopisem posílej-
te do konce listopadu 2015 na info@skolazahrada.cz. Další  infor-
mace můžete získat na tel. 736 441 799 u Zuzany Kostřicové.

Foto: archiv školy



Okénko ZUŠ
Tomáš Zouhar, ředitel

V  uplynulém  měsíci  proběhly  v  koncert-
ním  sále  ZUŠ  Tišnov  dvě  žákovské  besídky. 
Protože  školní  rok  je  v  plném  proudu,  mo-
hou besídky nabídnout bohatší program do-
sahující délky kolem šedesáti minut. Program 
každé besídky se snažíme sestavit co nejpest-
řejší. Převažující klavírní čísla jsou doplňová-
na hrou na další hudební nástroje. Ty nejlepší 
výkony  žáků  můžete  zhlédnout  na  našich 
webových stránkách v přiložené videogalerii.
Již  v  minulém  čísle  jsem  se  zmínil  o  na-

šem žákovi, mladém akordeonistovi Štěpánu 
Konečném.  Ten  i  v  tomto  uplynulém  měsí-
ci reprezentoval naši ZUŠ na soutěži nesoucí 
název Mezinárodní akordeonové dny v Praze. 
Na  tomto soutěžním klání  se umístil ve stří-
brném pásmu a dík patří nejen  jemu samot-
nému a paní učitelce Daně Morysové, ale také 
jeho rodičům, kteří Štěpána v jeho muzicíro-
vání  podporují,  a  to  i  svou  přítomností  na 
každé takové soutěži.

Literárně-dramatický obor
Každoročně  přicházející  adventní  doba 

je  obdobím  aktivity  literárně-dramatického 
oboru.  Podzimem  vrcholí  spolupráce  s  tiš-
novskou  knihovnou  dvěma  vzdělávacími 
aktivitami,  a  to  „Kniha mého  srdce“  a  „Abe-
ceda“. Na obou zmíněných projektech se po-
dílejí  žáci  literárně-dramatického oboru pod 
vedením  Berit  Hönigové.  Nejbližší  možnost 
zhlédnout  představení  žáků  dramatického 
oboru  bude  v  rámci  Adventního  jarmarku 
škol (29. 11. 2015 od 16.30), na kterém žáci 
představí  autorskou  inscenaci  pohádek  As-
trid Lindgrenové s názvem „Vánoční příběh“. 
Žáci  literárně-dramatického  oboru  uved-

li  další  abonentní  koncert  z  cyklu  KPH.  Ten 
byl  tentokrát  přesunut  do  prostor  obřadní 
síně tišnovské radnice, kde soubor Ensemble 

Damian předvedl tišnovskému publiku torzo 
barokní  opery.  Před  jejich  strhujícím  výko-
nem vystoupily naše dvě žačky Adriana Neča-
sová a Natálie Bartošová.

Taneční obor
Žáci  naší  školy  se  neučí  pouze  v  budo-

vě  školy,  ale  snažíme  se  pro  ně  organizovat 
i  různé  mimoškolní  aktivity.  Této  výzvy  se 
příkladně zhostila Markéta Chlubná, učitelka 
tanečního oboru. S vybranými žáky byla pří-
tomna zahajovacímu koncertu taneční sezóny 
v  Janáčkově divadle,  kde  zhlédli  představení 
německého Bayerisches Staatsballett. 
Jiná  skupina  žáků  se  účastnila  soutě-

že Naruby konané  v Divadle HAMU  s novou 
choreografií  „In  Chains“.  I  když  jejich  výkon 
v  kategorii  klasický  tanec  na  medailovou 
příčku  nestačil,  chuť  celého  týmu  bojovat 
v dalších soutěžních kláních neklesl.
V  prvním  listopadovém  týdnu  se  někte-

ré  tanečnice  účastní  pravidelného  setká-
ní  Dance  Life.  V  prostorách  brněnského 
výstaviště  se  mnohasethlavé  taneční  těleso 

snaží o překonání rekordu ve Flash Mob. Le-
tos  se  za  účasti  Jiřího  Mádla  a  Ondřeje  So-
kola  rekord  podařilo  pokořit  počtem  1 216 
tanečníků. Součástí této akce je nabídka pro-
fesionálních kurzů a workshopů. Žačky Mar-
kéta Vrtělová a Žaneta Sobotková využily této 
příležitosti a podstoupily klasický baletní tré-
nink,  který  vedli  sólisté  Národního  divadla 
v Praze Michal Štípa a Nikola Márová.

Pozvánka na Předvánoční 
zastavení

Předvánoční zastavení,  tak  se  jmenuje 
hudební večer, který pro vás připravili muzi-
kanti ze školních kapel Tomband a Faltaband. 
Koncert  pořádáme  v    pondělí  7.  prosin-
ce 2015 od 18 hodin v Kině Svratka. Program 
obou  zmíněných  formací  doplní  kapela  Re-
pas,  kterou  jste mohli  slyšet  v  rámci  Evrop-
ského  svátku  hudby  na  Zahrádce  U  Palce. 
Zájemci si mohou objednat lístky v rezervač-
ním systému Kina Svratka.

Dlouhé stráně
Tereza Cebáková

Dne  27.  října  2015  se  zeměpisný  seminář 
společně  s  fyzikálním  seminářem,  které  pro-
bíhají  ve  čtvrtém  ročníku,  zúčastnily  exkurze 
do Dlouhých Strání. Pro méně znalé,  jedná se 
o přečerpávací vodní elektrárnu vybudovanou 
v Hrubém Jeseníku. 

Pod dohledem učitelů, paní Hoškové a pana 
Lorence,  jsme  se  v  ranních  hodinách  vypra-
vili na cestu autobusem. Ta by obvykle  trvala 

kolem dvou hodin, nebýt nutnosti využití ben-
zinových toalet a prostřídání všech žákyň. Po 
takto krkolomné cestě  jsme dorazili do  lyžař-
ského  skiareálu Kouty  nad Desnou,  kde  jsme 
zjistili, že na nás přijde řada až za hodinu. Pro-
to jsme využili služeb místní restaurace a do-
přáli si horkou čokoládu nebo teplý rozpustný 
sladký nápoj. Oba úspěšně zahnaly naši žízeň 
a volný čas. 

Nastoupili  jsme  zpět  do  autobusu,  nyní 
i s panem průvodcem, a vydali jsme se vzhůru 

do kopce Dlouhé Stráně na návštěvu infocent-
ra. Zde jsme měli možnost zhlédnout dva filmy. 
První jsme viděli již o týden dříve v Dalešicích, 
ale myslím si, že opakování všem jen prospělo. 
Druhý se týkal výhradně Strání a otázky, proč 
se zde vyplatí vyrábět elektřinu.

Další  zastavení  bylo  v  podzemní  kaverně, 
která nápadně připomínala  tu  z Dalešic. Vedl 
k ní dlouhý tunel s barevnými dekoracemi. Pak 
následovalo  vyvezení  autobusem  k  první  ná-
drži. Byla krásně vidět a některým optimistům 
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připomínala moře.  Ještě  výše  se  ale nacháze-
la  horní  nádrž.  Vystoupali  jsme  na  naprostý 
vrchol  kopce.  Podívali  jsme  se  přes  zábradlí 
a zjistili, že vidíme, že nic nevidíme. Nádrž se 

skrývala jako v Rákosníčkovi za mlhou hustou 
tak,  že by se dala krájet.  I když se  ji podařilo 
větru  odehnat  na  pár  vteřin,  pořád  jsme  ne-
dohlédli ani do poloviny nádrže. Proto jsme se 

jen vyfotili a díky pocitové teplotě dvou stup-
ňů jsme se rádi vrátili do vyhřátého autobusu 
a poté zpět domů.

Ilustrační foto: Lenka Drlíková



Z výletu na jižní Moravu
Ludmila Šťávová

15.  října  uspořádalo  Centrum  sociálních 
služeb Tišnov autobusový zájezd na  jižní Mo-
ravu.  První zastávkou bylo Archeologické mu-
zeum  v  Dolních  Věstonicích,  které  se  v  roce 
1925  proslavily  po  celém  světě  nalezenou 
soškou  Věstonické  venuše.  V muzeu  jsou  vy-
staveny také další předměty, které užívali lidé 
v  době  ledové.  Zajímavý  byl  i  nález  nejstarší 
tkané textilie. V době Velkomoravské říše se na 
Pálavě usadili staří Slované, což dokládají na-
lezená rozsáhlá pohřebiště s lidskými ostatky.

Druhou zastávkou našeho výletu byl věsto-
nický kostel svatého Michaela archanděla,  je-
hož socha zdobí oltář. O historii kostela nám 
přijel  povyprávět  pan  farář  z  Mikulova,  pro-
tože  v  Dolních  Věstonicích  žádný  kněží  není 
a nekonají se tam ani pravidelné církevní bo-
hoslužby. Kostel  je zvláštní  tím, že k původní 
gotické stavbě ze 14. století byla ve 20. letech 
18.  století  přistavěna  ještě  barokní  část.  Jde 
tedy vlastně o  spojení dvou kostelů. V zájmu 
oživení tak vzácných prostor se začínají v kos-
tele v současné době pořádat různé koncerty. 

Třetí  a  také  poslední  zastávkou  pro  nás 
byla  nedaleká  restaurace  a  vinárna  „Husí 

plácek“,  kde  jsme  měli  zajištěný  oběd  a  ná-
slednou degustaci pěti vzorků vína. Při té nám 
pan Nekvasil  z Mikulova vyprávěl  zajímavos-
ti  o pěstování vína  i  různé veselé příhody ze 
života  vinařů.  Nálada  ve  sklípku  byla  i  jeho 
zásluhou  skvělá  a  všichni  se  srdečně  bavili. 
Zájemci  si  pak mohli  zakoupit  víno,  které  je 
při ochutnávce nejvíce zaujalo.

Domů nás bezpečně dovezl pan řidič auto-
busu  z  Tišnova.  Na  závěr  jsme  také  poděko-
vali  Markétě  Prokopové  za  vzorně  zajištěný 
zájezd.

Vzdělávací projekt v Css
Jana Wildová, ředitelka

Od  1.  11.  2013  do  31.  7.  2015  probíhal 
v  Centru  sociálních  služeb  Tišnov,  příspěv-
kové  organizaci,  projekt  „Vzděláváním  ke 
zvyšování  kvality  pečovatelské  služby  v  Tiš-
nově  a  Kuřimi“,  CZ.1.04/3.  1.  03./A7.00183, 
financovaný  z  Evropského  sociálního  fondu 
prostřednictvím  Operačního  programu  Lid-
ské zdroje a zaměstnanost a státního rozpoč-
tu  České  republiky.  Celková  částka,  která  se 

v projektu čerpala, je 1 030 790,18 Kč. V prů-
běhu realizace byl projekt prodloužen o jeden 
měsíc  oproti  původnímu  předpokladu.  Na-
ším partnerem v  projektu  bylo  Centrum  so-
ciálních služeb Kuřim, se kterým dlouhodobě 
spolupracujeme  zejména  při  naplňování  po-
vinného vzdělávání našich zaměstnanců. 
V  rámci  projektu  proběhly  vzdělávací  ak-

tivity, do kterých se podle plánu mělo zapojit 

24 osob. Ve skutečnosti  jich bylo podpořeno 
38,  neboť  se  kurzů účastnili  i  brigádníci  za-
stupující stálé pracovníky a noví zaměstnan-
ci  z  obou  organizací.  Po  rozšíření  projektu 
dosáhl  celkový  počet  úspěšných  absolven-
tů  kurzů  259.  Vzdělávací  aktivity  byly  zajiš-
těny  dodavatelem  vzdělávání  vybraným  na 
základě výběrových  řízení. V  rámci projektu 
byly odškoleny kurzy v oblastech: Standardy 
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 SVČ Inspiro   Centrum sociálních služeb 

Pozvánka na 
florbalový turnaj
Na neděli 6. prosince chystá 

Inspiro spolu se ZŠ Smíškova 
tradiční florbalový čertovský 
turnaj. Utkají se kategorie 
mladších a starších žáků. 

Přijďte se podívat a podpořit je. 
Uskuteční se v hale a tělocvičně 

ZŠ Smíškova od 9.00. 

Zvyšování jazykových kompetencí žáků i učitelů Gymnázia Tišnov
Barbora Holubová, učitelka

Gymnázium  Tišnov,  příspěvková  organi-
zace, patří mezi úspěšné žadatele o  finanční 
podporu v rámci dotačního programu MŠMT 
Výzva  56.  Díky  nemalé  přidělené  finanční 
částce  se mohlo  realizovat  hned  několik  ak-
tivit,  které  směřují  k  rozvoji  jazykových  do-
vedností žáků i učitelů školy. Pro 44 studentů 
(s doprovodem čtyř pedagogů) gymnázia byl 
zajištěn v termínu od 8. do 13. listopadu 2015 
jazykově  zaměřený  zájezd  do  Londýna. 

Vzhledem  k  lukrativnosti  akce  byli  účastní-
ci  zájezdu  z  řad  žáků  vybráni  podle  kritérií, 
která jsou zveřejněna na webových stránkách 
školy. Další  čtyři  učitelé  se mohli  díky  dota-
ci  zúčastnit  jazykových  kurzů  v  Anglii  a  je-
den vyučující navštívil v  rámci  tzv.  stínování 
střední školu ve Francii.

Popisované  aktivity  bezesporu  přispíva-
jí významnou měrou nejenom k rozvoji jazy-
kových dovedností studentů i učitelů, ale jsou 
díky  nim  také  rozvíjeny  klíčové  kompeten-
ce dětí. Důležitým aspektem  je v neposlední 
řadě  obeznámení  se  s  realitou  života  v  ze-
mích EU. 

INZERCE

Muzeum Dolní Věstonice, foto: Markéta Prokopová
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akce Css v prosinci

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

Poslechový pořad z cyklu Písničky ze 
starých časů 

Poslední  letošní pořad z  cyklu Písničky  ze  starých  časů,  tentokrát 
na  téma Citoslovce  je  také slovo, se uskuteční ve středu 9. prosince 
od 15.00 hodin v knihovně DPS Králova. Spolu s průvodcem, panem 
Václavem Seyfertem, a s písničkami například Pavla Dobeše, Petra Rez-
ka, Ivo Pešáka, R. A. Dvorského nebo Jitky Zelenkové se pomalu přesu-
neme do předvánočního času.

Vánoční tvořivá dílna v CSS Tišnov
V pátek 27. listopadu  se  již  tradičně bude konat vánoční  tvořivá 

dílna, v jídelně DPS Králova od 13.00 hodin. Přijďte si s námi vyrobit 
a nazdobit adventní věnce, vánoční aranže a dekorace. K dispozici bu-
dete mít chvojí, ozdoby, přírodní materiály, tavnou pistoli k přichycení 
ozdob aj. S sebou si přineste věnec, případně kruh, vázací drát, ozdoby 
a svíčky, dle vlastní fantazie.

Zdobení perníčků s Alenou Smejkalovou
V úterý 1. prosince  si můžete  přijít  nazdobit  perníčky,  naučit  se 

nové motivy, předat si rady a tipy na zdobení. Perníčky a polevu budete 
mít k dispozici nebo si přineste vlastní.

V jídelně DPS Králova od 13.00 hodin.

Mikulášská zábava
Zveme Vás do Centra sociálních služeb na Mikulášskou taneční zá-

bavu, která se bude konat ve čtvrtek 3. prosince od 14.00 hodin v jí-
delně DPS Králova. K tanci i poslechu Vám zahraje Malá kapela. Možná 

Vás navštíví Mikuláš. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné. Těší-
me se na Vás.

Vánoční rozjímání s Monikou Maláčovou 
a Martinem Jakubíčkem

Centrum sociálních služeb Tišnov zve na vánoční program Moniky 
Maláčové, herečky ND Brno, a varhaníka Martina Jakubíčka. Program 
je  sestaven  pečlivým  způsobem,  aby  uvedl  posluchače  do  rozjímavé 
a sváteční adventní nálady. Martin  Jakubíček patří k našim nejlepším 
varhaníkům a jeho doménou je barokní a duchovní hudba. Monika Ma-
láčová je brněnská herečka, která působí v činohře Národního divadla 
Brno, v divadle Husa na provázku nebo v pořadech brněnské televize. 
V České televizi jste ji mohli vidět například v seriálu Zdivočelá země. 

V komponovaném pořadu zazní písně ze starých barokních kanci-
onálů, české koledy i americké vánoční písně. Skladby jsou proloženy 
básněmi k zamyšlení a potěše Jana Nerudy, Jiřího Žáčka, Jana Skácela, 
Jaroslava Seiferta, Fráni Šrámka a Václava Hraběte. 

Vánoční rozjímání se koná v pondělí 7. prosince 2015 od 14.00 
hodin v jídelně DPS Králova.

Vánoční prodejní výstava
Srdečně Vás  zveme na vánoční prodejní  výstavu  ručních prací  se-

niorů, která se koná ve čtvrtek 10. prosince 2015 od 9.00 do 16.00 
hodin v prostorách DPS Králova. K vidění a zakoupení budou vánoční 
dekorace, šité hračky, korálkované ozdoby a šperky, háčkované výrob-
ky, keramika, perníčky, oblíbené košíčky splétané z novinového papíru 
a řada dalších výrobků.

Vánoční vystoupení Jiřího Helána
Zveme Vás v úterý 15. prosince 2015 od 15.00 hodin na tradiční 

předvánoční vystoupení  Jiřího Helána a Rosti Komosného. Přijďte  se 
vánočně naladit při lidových písničkách a koledách. 

Vystoupení se koná v jídelně DPS Králova, vstupné dobrovolné.

Vystoupení dětí z MŠ U Humpolky
Centrum  sociálních  služeb Tišnov  zve na  vánoční  vystoupení  dětí 

z Mateřské  školy U Humpolky, které  se koná ve čtvrtek 17. prosin-
ce 2015 ve 14.30 hodin v jídelně DPS Králova.

Termíny plavání ve Wellness Kuřim 2. pololetí 2015
Prosinec 2. 12. 2015
Leden 20. 1. 2016

kvality, Metody sociální práce a péče o klien-
ty,  Komunikace,  Osobnostní  rozvoj  a  Mana-
žerské kurzy a supervize. 
Kurzy  přispěly  k  lepšímu  poznání  ochra-

ny  práv  jak  uživatelů  sociálních  služeb,  tak 
jejich  poskytovatelů,  ke  správnému  pocho-
pení  principu  individuálního  plánování 
a  systému standardů kvality. Došlo k posíle-
ní  odborných  znalostí  a  dovedností  pracov-
nic při péči o různé typy klientů, v provádění 
péče  způsobem  respektujícím  individualitu 
klienta. Pracovnice na kurzech získaly schop-
nost  empatie  a  umění  aktivně  naslouchat. 
Velmi efektivním se  stal  kurz videotréninku, 
kde  se  účastnice  viděly  i  pohledem druhých 
osob.  Pečovatelky  si  vyzkoušely,  jak  vypadá 

asertivní  chování,  jak  se  nestát  manipuláto-
rem ani manipulovaným. Vedoucí pracovnice 
obou organizací se pomocí kurzů zdokonalily 
v odborných znalostech a dovednostech v ob-
lasti  vedení  zaměstnanců  prostřednictvím 
koučinku,  posílení  pozitivních  pracovních 
vztahů  a  dále  prohloubení  znalostí  v  meto-
dách kvality v praxi. 
Realizací projektu  jsme získali  komplexní 

a  dlouhodobý  systém  vzdělávání  odpovída-
jící  potřebám  zaměstnanců.  Společné  vzdě-
lávání  žadatele  a  partnera  umožnilo  zvýšit 
nejen ekonomickou efektivitu, ale díky výmě-
ně  zkušeností  mezi  pracovníky  také  kvalitu 
znalostí  a  dovedností.  Pozitivní  efekt  inten-
zivního  vzdělávání  pracovníků  v  sociálních 

službách  se  ukázal  rovněž  při  kontrolách 
kvality  ze  strany  Jihomoravského  kraje,  za-
měřených zejména na standardy kvality v so-
ciálních službách a na individuální plánování. 
Obě organizace uspěly výborně.
Vyhodnocení projektu proběhlo prostřed-

nictvím  zpětné  vazby  lektorů  a  průběžným 
vyhodnocováním  získaných  znalostí  a  do-
vedností  účastníků  v  každodenní  praxi  a  na 
základě  hodnotících  rozhovorů  vedoucích 
pracovníků.  Po  uzavření  všech  vzdělávacích 
aktivit  bylo  provedeno  celkové  vyhodnocení 
projektu, jeho cílů a přínosu vzdělávacích ak-
tivit. Byla vytvořena závěrečná monitorovací 
zpráva, která je již schválena a projekt je tak 
ukončen.
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Oddělení pro dospělé čtenáře
salonky
Betlémy a historické hračky
8. prosince 2015 ve 12.45

Městská knihovna Tišnov pořádá v rámci projektu „Salonky“ ex-
kurzi do Letohrádku Mitrovských v Brně na výstavu Betlémy a histo-
rické hračky. Exkurzi zakončíme návštěvou vánočních trhů.

Sraz účastníků ve 12.45 před budovou vlakového nádraží (odjezd 
ve 13.00).

Počet zájemců je omezený. Je nutné se přihlásit osobně v městské 
knihovně nebo telefonicky na čísle 549 121 001-2.

beseda
Afrika – od Viktoriiných vodopádů do 
Kapského města
3. prosince 2015 v 17.00

Městská knihovna Tišnov pořádá cestopisnou přednášku pana Ja-
roslava Chrásta.

Ten se v listopadu 2014 zúčastnil cesty od Viktoriiných vodopádů 
do Kapského města, pokračoval ze Zambie přes Botswanu a Namibii 
do  Jižní Afriky. Nádherné vodopády a největší  suchozemskou deltu 
Okavango fotografoval shora. Snímky pořizoval na safari v národních 
parcích Chobe, Etosha. Přes Okavango  se plavil  v domorodých  člu-
nech a kempoval na ostrově. Projížděl Kalahari a Namibijskou pou-
ští.  Viděl  obrovské  písečné  duny,  padesátitunový  kovový  meteorit 
Hoba, nejvyšší namibijské pohoří v okolí hory Spitzkoppe, domoviště 
lachtanů na Cape Cross a Pobřeží koster. Navštívil domorodé vesni-
ce, Kapské město, botanickou zahradu a Kapský poloostrov s mysem 
Dobré naděje.

Univerzita volného času
Stromy a keře
2. prosince 2015 v 16.30 – přednášky zimního semestru UVČ

Evropský cestovatelský manuál
7. prosince 2015 v 17.00 – přednášky zimního semestru UVČ

Světová náboženství očima Bible
9. prosince 2015 v 16.45 – přednášky zimního semestru UVČ

KULTURa 
Akce Městské knihovny Tišnov
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Virtuální univerzita 3. věku
Dějiny oděvní kultury III.
8. prosince 2015 v 9.30 – přednášky zimního semestru UVČ

Trénování paměti
Ach, ta moje hlava!!!
1. prosince a 15. prosince 2015 v 9.00 (pokročilí) 
a 10.30 (začátečníci)

V dalších  lekcích  trénování  paměti  potrápíme  naši  krátkodobou 
i  dlouhodobou  paměť,  zaměříme  se  na  smyslové  vnímání  a  různé 
typy mnemotechnik.

Kreslení pravou mozkovou hemisférou 
Naučte se kreslit za jediný víkend! 
Základní kurz – Tužka
8. až 10. ledna 2016

Městská  knihovna  Tišnov  ve  spolupráci  s  Mgr.  Martinou  Baje-
rovou  Šopfovou  pořádají  základní  kurz  kreslení  pravou  mozkovou 
hemisférou – Tužka. 

Kreslení pravou mozkovou hemisférou není  jen o „kreslení“  jako 
takovém.  Je  to  úžasný  nástroj  pro  zlepšení  sebevědomí,  zbourání 
svých  dosavadních  bariér  a  rozpuštění  starých  modelů  v  myšlení. 
Přijďte a objevte nejen podstatu kreslení. 

Anebo přemýšlíte o netradičním vánočním dárku pro své blízké? 
Poukaz na kreslení pravou mozkovou hemisférou je rozhodně skvě-
lou volbou. Každý rok je tímto způsobem obdarováno množství  lidí 
a kurzy se těší velké oblibě.

Přihlašovat  se  na  kurz  můžete  na  www.opravdovysvet.cz,  kde 
také získáte dárkové poukazy i podrobné informace.

Oddělení pro děti a mládež
Kouzlo pohádkové ilustrace
14. prosince 2015 v 9.30 a 10.00

Zveme vás na besedu s malířkou a ilustrátorkou Janou Ondrušo-
vou Wünschovou. Děti se mohou těšit na milé povídání z knih Zdeňky 
Kafkové O unaveném andílkovi nebo na Pohádky z nebe spisovatelky 
Taťány Eichlerové. Prostřednictvím vánočních příběhů společně na-
hlédneme do tvorby této výjimečné ženy. Není mnoho umělců, kteří 
mají tak blízko k lidské duši. 

Co nabízí Kino svratka?
Ondřej Kaláb a tým Kina Svratka

V seriálu o střediscích MěKS předsta-
vujeme po TIC (vyšlo v zářijovém čísle TN) 
další tišnovský stánek spojený s kulturou 
a volným časem – seznamte se s kinem.

FILMY
Kino  Svratka  nabízí  tišnovským  divákům 

v  prvé  řadě  filmová  představení  pro  rodi-
ny  s  dětmi,  pro  dospívající,  pro muže  i  ženy. 
Kromě  standardních  promítání  pořádá  různé 
cykly.  Dvakrát měsíčně  se  konají  představení 

Filmového klubu  s  krátkým  úvodem,  jednou 
měsíčně zlevněné Bio senior a Baby kino včetně 
hlídání ratolestí ve spolupráci s RC Studánka. 

V půlročním intervalu se od letoška odehrá-
vá soutěž Filmový kvíz v sále pod kinem a také 
cyklus Naslepo, kdy divák dopředu neví, co se 
bude  promítat,  a  zaplatí  při  odchodu  sumu 
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podle toho, jak se mu snímek líbil. Tradičně se 
24. prosince ve 14 hodin promítá štědrovečer-
ní pohádka se sníženým vstupným a 31. pro-
since odpoledne následuje pásmo večerníčků 
a opékání špekáčků v letním kině.

Kromě  výše  zmíněných  pravidelných  akcí 
se  nárazově  konají  i  jiné  události:  např.  ob-
novené  premiéry  kultovních  snímků  čas-
to  doprovází  otázka  ve  foyer,  kde  je  soutěžní 
„kouzelná  volňásková  krabička“  na  odpovědi. 
Velké taháky si zase říkají o půlnoční premié-
ru – na nové Hvězdné války tak zveme všechny 
v kostýmech! Podle aktuální nabídky české fil-
mové distribuce vybíráme do programu něko-
likrát ročně satelitní přenos koncertu, ale také 
vážné  hudby,  opery  či  baletu  v  podání  těch 
nejlepších  světových  scén  a  interpretů,  počí-
naje Metropolitní operou New York a Českou 
filharmonií. Z festivalů kino každoročně pořá-
dá  jednodenní  přehlídku  hororů  Halloween-
ský klystýr. Nově připravujeme také festiválek 
crazy komedie a grotesky na letošní léto. Dále 
Svratka se společností Naboso spolupořádá di-
vácky  atraktivní  outdoorové  přehlídky  Snow-
filmfest na podzim a Expediční kameru na jaře. 
Na začátku dubna tradičně kinosál hostí festi-
val organizace Člověk v tísni věnovaný lidským 
právům  Jeden  svět,  plný  občansky  angažova-
ných dokumentů a diskusí přímo s tvůrci. Kro-
mě  projekcí  pro  veřejnost  kino  nabízí  filmy 

pro školy a školky a také divadla. V návaznosti 
na představení pro školy půlročně pořádá pro 
veřejnost  nedělní  divadélko  pro  děti  a  hravé 
scénické čtení LiStOVáNí (obojí ve velkém sále 
pod kinem).

MULTIFUNKČNÍ sÁL 
Kino  bylo  při  své  rekonstrukci  koncipo-

váno  jako multifunkční  sál  s  posuvným  plát-
nem i reflektory po obou jeho stranách. Slouží 
proto  dobře  také  pro  divadelní  představení 
a  koncerty. Od  letošního  roku  ho  lze  také  pl-
nohodnotně využít pro velkoplošné prezenta-
ce  přes  počítač  –  jednotlivá  okna  prezentace 
totiž  nyní  přednášející  nemusí  posouvat  přes 
prostředníka v promítací kabině, ale díky spe-
ciálnímu kabelu prezentaci ovládá sám přímo 
z pódia. 

REKLaMa a PRONÁJMY
Velké plátno, tma v sále a nemožnost „pře-

pnout na jiný program“ – to jsou atributy, kte-
ré dělají z reklamy v kině zajímavou příležitost 
pro  firmy,  jak na  sebe upozornit.  Stačí  poslat 
obrázek  v  JPEG  či  PNG  –  upozornění  na  Vaši 
událost nebo firmu. My ho do digitálního for-
mátu převedeme a na několik vteřin budeme 
pouštět před filmy. Podobně si převedeme i ja-
kýkoli  formát  videa  (.mpg.avi  apod.; max.  30 

vteřin). Pokud nezasahuje do programu kina, 
nabízíme  také  celoročně  pronájem  kinosálu, 
stejně tak i na jednu akci. Ceník reklamy i pro-
nájmů naleznete na webu MěKS Tišnov v sekci 
„Služby“. Pěknou filmovou zimu!

Předvánoční dárkobraní
Na  závěr  něco  aktuálního.  Nevíte,  co 

koupit svému blízkému? V prodeji na po-
kladně kina jsou od letoška nové dárkové 
knížky za 130 korun. Do jejich vnitřku lze 
vepsat  přáníčko.  Obdarovaný  pak  výmě-
nou za knížku na pokladně získá lístek do 
kina na 2D nebo 3D představení (neplatí 
pro alternativní obsah – opery,  koncerty 
na plátně, živé přenosy apod.). 

Levnější  variantou  dárku,  vhodné-
ho  pro  opravdové  filmové  fandy,  je  per-
manentka  za pouhých 30 korun. Díky ní 
bude mít její vlastník desátý film zdarma. 
Stačí sbírat postupně při návštěvách kina 
razítka do průkazky (platí jeden rok). Po 
přeložení se vejde do každé peněženky. 

Do třetice všeho vánočního: ve spolu-
práci s distributorem CinemArt nabízíme 
nyní ke koupi pěkné dárkové vouchery na 
očekávaný  český  velkofilm  Filipa  Renče 
Lída Baarová.

INZERCE



22 Tišnovské noviny

KULTURa 

Z Tišnova se v listopadu a prosinci dostanete až na planetu Foly
Eva Nováčková

Co je nového v Galerii Jamborův dům 
a co se chystá, prozradila pro Tišnovské 
noviny vedoucí galerie Marta Fišerová. Ak-
tuálně Jamborův dům zaplnily fotografie 
Jiřího Foltýna, který se mimo jiné zabývá 
svou imaginární planetou Foly a životem 
Folyňanů.

Tišnovská galerie prošla v poslední době 
několika změnami a úpravami, můžete 
čtenářům popsat, na čem jste pracovali?

V  současnosti  jsme  dokončili  několik 
drobných  stavebních  úprav,  které  vedou  ke 
zpřehlednění a očištění prostoru. Jsem milov-
nicí  čistých  galerijních  prostorů,  vyznávám 
prostor  bílé  kostky,  ve  které  nainstalované 
artefakty  skutečně  vyniknou.  Bylo  třeba  od-
stranit  některé  věci,  které už nejsou  funkční 
nebo nepodléhají dnešním standardům. Zba-
vili jsme se přebytečných soklů a třeba i psa-
cího stolu u dveří, u kterého se dřív kupovaly 
vstupenky. Dnes  provoz  přes  týden  zajišťuje 
Turistické  informační centrum,  takže stůl už 
není potřeba, a o víkendech  je přímo v gale-
rii  kustodka.  Také  jsme  svépomocí  odstrani-
li  závěsný  systém,  zatmelili  a  zabrousili díry 
a vymalovali stěny. Z důvodů očištění prosto-
ru  také  na  vernisáže  nedávám  židle.  Nikdy 
jsem  se  nesetkala  s  improvizovanými  řada-
mi židlí uprostřed výstavního prostoru, proto 
v tom neplánuji v Tišnově pokračovat. Něko-
lik jich ale zůstává, kdyby si někdo potřeboval 
odpočinout.

Aktuální výstava fotografa Jiřího Foltýna 
začala 15. listopadu. Na co se lidé mohou 
přijít podívat?

Diváci  uvidí  fotografie  ze  tří  cyklů.  Prv-
ní cyklus se nazývá Upravené krajiny. Jsou to 
fotografovy  starší  práce,  které  budou  na  vý-
stavě představeny. Vznikaly  v  80.  letech.  Své 
fotografie dotvářel a manipuloval s nimi, a to 
ve  všech  fázích  fotografického  procesu,  jak 
lidé uvidí na snímcích. Dalším cyklem je pla-
neta Foly. Foltýn tvrdí, že se mu poštěstilo do-
stat se na planetu Foly, na které žijí Folyňané 
řídící se svými zákony a pravidly. Je to krásný 
romantický cyklus, který v sobě obsahuje ne-
skutečné příběhy. Každá jednotlivá fotografie 
z cyklu má svůj vlastní příběh, dokumentuje 
určitou situaci na planetě Foly. Na fotkách vi-
díme,  jak  asi  vypadají  zvířata,  krajina,  jakou 
podobu má obyvatel planety. Autor se nedáv-
no  zmínil,  že  chce  vytvořit  fotografii  Rande, 
aby zdůraznil, že na planetě je potřeba tří po-
hlaví k tomu, aby vznikl nový tvor. Posledním 
a  nejnovějším  cyklem  jsou  Vzkazy.  Vzkazy 
vznikají  tak, že  Jiří Foltýn umísťuje na různá 
místa  papíry,  kartony,  kusy  látky  a  jiné  ma-
teriály.  Připevňuje  je  třeba  v  lese,  u  potoka, 

doma na skříni, na návštěvě, na zahradě. Pak 
čeká třeba půl roku, jak se situace na materi-
álu podepíše. Nachází pak třeba stopy zvířat, 
nazvala  bych  to  interkosmickým  záznamem. 
Jsou  to  neskutečně  poetické  věci,  které 
v  kombinaci  s  technicky  dokonalým  zpraco-
váním  neuvěřitelně  fungují.  Autor  musí  být 
velmi  trpělivý, protože všechno vzniká hroz-
ně dlouho. 

Myslíte, že výstava Jiřího Foltýna zaujme 
i lidi, kteří jeho dílo nemají nastudované 
a třeba by do galerie přišli jen náhodou?

V případě pana Foltýna  jednoznačně ano. 
V pozadí jeho fotek je skrytý roztomilý příběh 
a poetičnost. Na druhou  stranu odborník na 
fotografii si jeho výstavu absolutně užije, pro-
tože Foltýn  je  člověk,  který přinesl  do  české 
fotografie  nové  zajímavé  prvky  a  byl  ve  své 
době docela prorockým. 

Zatím jste v galerii dokončila tři výstavy. 
Dokážete říct, o kterou byl v Tišnově nej-
větší zájem?

Můžu  jednoznačně  říct,  že  nejúspěšnější 
byl  pan  Vachek  a  díla  jeho  rodiny.  Karel  Va-
chek je významným tišnovským rodákem, má 
tady své spolužáky z gymnázia, přátele, zná-
mé. Všichni byli trochu zvědaví, co teď Karel 
dělá, bylo to pro ně lákadlo. Lidé si za ním při-
šli popovídat, určitě zafungovala zvědavost. 

Máte nějaký sen, co byste si přála v galerii 
uspořádat?

Můj sen se brzy splní. Bude to výstava Ven-
dulky  Chalánkové,  která  vypukne  v  lednu. 
Vendulka  je  mladá  brněnská  autorka  a  její 
výstavu  domlouvala moje  předchůdkyně Ve-
ronika  Jičínská.  Termín  výstavy  se  posouval, 

ale  teď už  se  snad nezmění. Vendulka kreslí 
a vyšívá komiksy a navazuje na témata vtipu 
a  absurdity  v  umění  šedesátých  a  sedmde-
sátých  let, která na brněnské scéně zastupu-
je  například  výjimečná  tvorba  Jana  Steklíka. 
Kromě něj se tyto rysy dají vysledovat napří-
klad i v tvorbě Mariana Pally. Dělá i manuální 
Photoshop,  což  jsou  koláže,  ve  kterých  si-
muluje,  jak  probíhají  úpravy  obrázků  v  pro-
gramu  Photoshop.  Její  věci  jsou  neskutečně 
vtipné a je mi ctí Vendulce uspořádat výstavu. 
Je známá z rozhovorů s novináři,  její vystou-
pení jsou takovou one woman show.

Máte už hotový plán výstav na rok 2016 
a mohla byste něco prozradit?

Ano, plán už existuje, byť není úplně přes-
ně stanovený. Některá jména ještě nejsou po-
tvrzená, další věci nejde zatím domluvit fixně 
na určité datum, protože se to může posouvat 
kvůli různým okolnostem. Teď aktuálně třeba 
s muzeem a s neziskovou organizací Čas pro 
sebe neplánovaně chystáme výstavu o dětské 
ilustraci. Občas nás někdo osloví, nám to při-
jde jako dobrý nápad a plán výstav se mění.

Chtěla  bych do  galerie  v  příštím  roce  do-
stat  třeba  sochaře  Jiřího  Sobotku,  který měl 
nedávno úžasnou výstavu na Špilberku. Něco 
z jeho děl by se nám mohlo podařit nainstalo-
vat i v zahradě galerie. V plánu je na podzim 
příštího roku výstava k výročí narození Son-
nyho Halase. Věřím,  že program zaujme  i  ty, 
kteří  nejsou  tradičními  návštěvníky  galerie, 
a může přispět k příjemně strávenému neděl-
nímu odpoledni.

Marta Fišerová uvedla
v galerii novou výstavu Jiřího Foltýna.

Foto: Denisa Ondrová
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Vyšel sborník Muzea brněnska 2015 
Josef Zacpal

Již  od  roku  1999  vydává  Muzeum  Br-
něnska,  dříve  Okresní  muzeum  Brno-ven-
kov,  svůj  sborník,  ve  kterém  publikují  jak 
odborní pracovníci ze všech jeho poboček, 
tak  i  externí  spolupracovníci.  Nejnovější 
svazek  2015  obsahuje  několik  textů,  kte-
ré  by mohly  zajímat  také  čtenáře  Tišnova 
a přilehlého regionu. V souvislosti  s  letoš-
ním 70. výročím ukončení 2. světové války 
je  to  především příspěvek Petra Kopečné-
ho,  který  shrnuje  dosavadní  bádání  ko-
lem událostí v šerkovické hájence v únoru 
1945.
Podhorácké  muzeum  spolu  s  obcí  Šer-

kovice  zorganizovalo  přesně  ve  výroční 
den akce 26. února 2015 přednášku tohoto 
autora a velký zájem veřejnosti o ni potvr-
dil  oprávněnost  uveřejnění  textu.  Vhodně 
jej  doplňuje  související  článek  Josefa  Za-
cpala  věnovaný  dvěma  oděvním  součás-
tem partyzánů, dnes uloženým ve sbírkách 

Podhoráckého  muzea.  Muzejníci  z  Před-
klášteří  se od  loňského roku zabývají  také 
prvním  celosvětovým  válečným  konflik-
tem, od kterého uplynulo sto let. K tomuto 
kulatému  výročí  připravili  rozsáhlý  pro-
jekt  na  léta  2014  až  2018,  se  kterým  čte-
náře  seznamuje  v  dalším  příspěvku  Irena 
Ochrymčuková.
Texty  spojené  s  Tišnovskem  uzavírá 

vzpomínka  Josefa  Zacpala  na  pana  Kar-
la  Krejčího,  který  zemřel  v  březnu  tohoto 
roku. K Podhoráckému muzeu mají přímou 
vazbu i čtyři další příspěvky. Ty vznikly na 
základě  toho,  že  v  jeho  výstavních  sálech 
probíhá od března 2015 do 10. ledna 2016 
rozsáhlá  výstava  Ve  jménu  zákona,  věno-
vaná  historii  československého  četnictva 
a částečně také úspěšnému televiznímu se-
riálu Četnické humoresky.
O výstavě samotné píše její autorka Mo-

nika  Hadová,  s  vývojem  kriminalistických 
technik  v  českých  zemích  seznamuje  Lu-
boš Kudlička a o četnictvu 20. a 30. let 20. 

století a vzniku četnických pátracích stanic 
píše  Miroslav  Spurný.  Pro  diváky  Četnic-
kých humoresek bude určitě nejzajímavější 
text  autora  námětu  seriálu  Michala  Dlou-
hého,  ve  kterém  rekapituluje,  jak  všechno 
probíhalo,  než  brněnské  televizní  studio 
přistoupilo  k  realizaci.  Své  čtenáře  si  ve 
Sborníku  Muzea  Brněnska  2015  jistě  na-
jdou  i  další  zajímavé  příspěvky  od  kolegů 
muzejníků  z  ostatních  poboček  nebo  od 
externistů.  Z  nich  uvádím  například  texty 
Josefa Kopeckého  o  první  oběti  2.  světové 
války  ve  Šlapanicích,  Jiřího  Čalkovského 
o  praporu  spolku  vojenských  vysloužil-
ců  v  Podolí  u  Brna  nebo  Petry  Svobodové 
o  brněnských  stopách  Löw-Beerů,  rodiny 
úspěšných průmyslníků ve vlnařství a cuk-
rovarnictví.  Sborník  2015,  jehož  nedílnou 
součástí  je  samostatná  příloha  s  příspěv-
ky z devátého ročníku literární soutěže pro 
mladé  autory  Skrytá  paměť  Moravy,  stojí 
236 korun a je možno jej koupit v pokladně 
Podhoráckého muzea v Předklášteří.

15. adventní setkání v Podhoráckém muzeu – tentokrát ve znamení naděje
Irena Ochrymčuková

Tradiční  adventní  setkání  bude  v  letoš-
ním roce věnováno křehké oblasti  lidských 
citů  a  vlastností:  lásce,  naději,  úzkosti,  od-
hodlání,  věrnosti,  vytrvalosti  a  dalším. 
Dopisy,  které  mámy  psaly  svým  synkům 
do  nemilosrdné  I.  světové  války,  odpově-
di mužů  ženám,  pozdravy dětí,  všechny  se 
nesou v jednom tónu: tónu naděje na shle-
dání  a  klidný  život  po  válce.  Vzpomínání 
a obavy při chystání balíčků pro vojáka, vel-
ké  city  i  nutnost  každodenního  koloběhu 
jsou  vyjádřeny  prostými  slovy  v  dopisech 

podléhajících  kontrole  nebo  slovy  písní, 
které bezděčně vytanuly v tíživé situaci. Vo-
jáci na frontě, v polních lazaretech či v zaje-
tí se snažili žít a přežít, nemohli propadnout 
strachu a beznaději, snažili se situaci odleh-
čit.  Stejně  tak  se  chovaly  rodiny  v  zázemí. 
I  ve  válce  v  našem  regionu  lidé  pracovali, 
setkávali se při práci, zábavě i při nábožen-
ských obřadech, někteří se měli rádi, jiní se 
nesnášeli, děti si hrály, rodiče se starali,  li-
dové obyčeje se dodržovaly. 

Komponovaný  program  adventního  se-
tkání  nazvaný  Škoda  tě,  synečku,  na  tý 

vojně  nabízí  nahlédnutí  do  soukromého 
světa před  sto  lety,  jenž byl  zásadně ovliv-
něn  válečnými  událostmi.  Pomocí  předloh, 
jako  jsou  dobové  dopisnice,  fotografie,  tis-
koviny, vzpomínkové zápisky a dokumenty, 
odhrneme cípek opony zašlých dějů. Písnič-
ky,  které  zazpívají  zpěváci  z  KVJ,  nabudou 
naráz nového významu.

Akce se koná v neděli 6. prosince v 17.00 
hodin v Podhoráckém muzeu, pobočce Mu-
zea Brněnska v Předklášteří.

Srdečně zvou muzejníci.

betlémy a betlémáři v Předklášteří
Zdeněk Jílek, Art Periscope

Tradiční předvánoční výstava betlémů 
v prostorách obecního úřadu v Předkláš-
teří se blíží a opět to jistě bude výjimeč-
ná a příjemná adventní událost. Na loňské 
hojně navštívené vánoční výstavě s ná-
zvem Betlémy v pohybu a v čase(ch) se 
nám podařilo shromáždit šestnáct unikát-
ních pohyblivých betlémů a velký zájem 
veřejnosti byl způsoben mimo jiné také 
díky zrestaurovaným betlémům z koste-
la Nanebevzetí Panny Marie v Předkláš-
teří a z kostela svatého Václava v Tišnově. 
Laťka pro přípravu té letošní očekávané 

výstavy tak byla nastavena pěkně vyso-
ko. Přesto se ji, věříme, podaří překonat 
i tento rok. Posuďte sami, co vás čeká.

Pořádající  společnosti  Art  Periscope  se 
totiž  podařilo  na  akci  pozvat  výtvarníky 
a tvůrce betlémů, kteří budou přímo během 
výstavy v Předklášteří předvádět návštěvní-
kům svoje umění. Nebylo to však vůbec jed-
noduché  zrealizovat,  protože  předvánoční 
doba  je  pro  betlémáře  stejně  náročná  jako 
např.  pro  sedláka  období  žní,  tedy  nejvyš-
ší  sezóna. Tato naše  tradiční  regionální ad-
ventní  výstava  však  má  už  za  celou  dobu 
svého konání dobrý zvuk i mezi samotnými 

betlémáři,  a  tak  se  nakonec  záměr  podařil 
a  svoji  aktivní  účast  na  akci  přislíbil  úcty-
hodný počet – hned 26 umělců z celé České 
republiky. Máme se tedy opravdu na co těšit.

Betlémáři  a  jejich  prezentace  budou  po 
dobu  výstavy  rozděleni  do  dvou  víkendo-
vých  dnů,  a  návštěvníci  tak  budou  moci 
vždy  od  14  hodin  vidět  např.  tvůrce  třešť-
ských  a  třebíčských  betlémů,  autory  betlé-
mů  pohyblivých,  dřevěných,  keramických 
nebo  perníkových,  dále  nejmladšího  (9 
roků)  i  nejstaršího  tvůrce  betlémů  (80 
let),  vyřezávání  dřevěných  figur  motoro-
vou pilou, paličkování betlému nebo tvorbu 

 Podhorácké muzeum – Muzeum Brněnska 
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biostory: komedie o hledání…
Šárka Rusňáková

V Tišnově vystoupí v pátek 
11. prosince divadlo MALÉhRY 
s komedií Biostory. 
Nenechte si ujít rozhovor 
o tomto představení!

Originální  autorské  divadlo  MALÉhRY 
Barbory Seidlové a Daniely a Nikoly Zby-
tovských připravilo  komedii  s  názvem 
Biostory.
Od  jejího  prvního  uvedení  na  jejich  do-

movské scéně v Divadle Bolka Polívky v Brně 
se  s  ní  opět  postupně  rozjedou  po  celé  re-
publice, podobně jako s dalšími svými úspěš-
nými hrami jak pro dospělé, tak pro děti. Při 
této  příležitosti  jsme  všechny  tři  herečky 
vyzpovídali.

Koho podle vás téma hry Biostory nejvíce 
osloví, pro koho je určena? A jsou i tací/
takové, které naštve?

Daniela:  Biostory  je  komedie!  Komedie 
ze  života,  dnešního  života,  ve  kterém  řeší-
me vztahy, řešíme, kdo jsme a proč jsme tady. 
Hledáme.  Dříve  jsme  hledali  smysl  života 
v materiálním  světě,  a  nenašli,  teď  se  obra-
címe  do  duchovních  oblastí.  Navštěvujeme 
kurzy  a  komunity  stejně  „hledajících”  a  ob-
čas se dostaneme do spárů těch, kteří naše-
ho „hledání” chtějí využít. To se právě stane 
našim třem hrdinkám, které spadnou do spá-
rů  Mr.  duch.  (čti  mistra  duchovna)  Dušana 
Hunky.

Bára: Jestli to někoho naštve, to teda netu-
ším. Možná nějakého Mr. ducha, co si na nás 
brousí zuby…

Nikola: Ta hra  je určena pro všechny, kdo 
se chtějí zasmát a podívat se na sebe  trošku 
z nadhledu. Děj naší komedie se odehrává na 
kurzu „Hunkovy metody”, kde se výživová po-
radkyně na mateřské dovolené, psychiatrička 
a zubní hygienistka snaží nalézt samy sebe.

Jste proslulé tím, že vaše hry vychází 
z reálného života, tedy i reálných situací, 
které vás potkávají, rozhovorů, které slý-
cháte. Je to podobné i v případě komedie 
Biostory?

Nikola:  Nosíme  papírky,  zápisníčky,  sta-
ré účtenky a  zapisujeme! Všechno,  co občas 
pronesou lidé na ulici, v kavárně a občas i ně-
jaké nesmysly, co během příjemného hovoru 
vypadnou z nás samotných! Někdy nás poba-
ví, o jakých nesmyslech jsme schopny hodiny 
diskutovat!

Bára: Biostory není  výjimkou! Měly  jsme 
delší pauzu, než vznikla tahle inscenace. Bylo 
toho zapotřebí zase hodně prožít. Bez osob-
ních  prožitků  nám  to  nedává  smysl!  A  tak 
jsme žily, milovaly, naštvávaly  se, přicházely 
na nové myšlenky, na nové vhledy. 

Zdravý životní styl, osobní rozvoj jsou 
dnes velká témata, zabývá se jimi, alespoň 

teoreticky, stále více lidí, neodradí je od 
toho vaše představení?

Bára:  To  rozhodně  není  naší  ambicí! Na-
opak,  chtěly  bychom,  aby  si  lidé  uvědomili, 
že každý z nás má obrovskou sílu, obrovskou 
zodpovědnost za svůj život, že má smysl hle-
dat nové cesty a že to každý dokáže i bez po-
moci  samozvaných  duchovních  vůdců  (Mr. 
duchů). 

Daniela:  Je  třeba  důvěřovat  sám  sobě. 
Všichni jsme velcí, krásní a dostateční, i když 
se  nám  okolí  snaží  všemožně  dokázat,  že 
tomu tak není.

Nikola:  Hlavně  aby  bylo  divákům  dobře, 
abychom si ty společné chvíle v divadle doká-
zali užít, aby byla legrace a možná nás i troš-
ku zamrazilo…

z vizovického a slaného těsta, ze šustí a ka-
menů, výrobu skleněných vitráží  a    figurek 
a  mnoho  dalšího.  Řadu  z  vyrobených  vá-
nočních  doplňků  a  betlémů  si  budou moci 
samozřejmě  návštěvníci  zakoupit.  Zajíma-
vým doplněním výstavy bude autorská pro-
dejní  výstava  vánočních  snímků  fotografa 
Michala Beneše, která  se uskuteční při pří-
ležitosti  jeho  malého  životního  jubilea. 

Stálí návštěvníci našich předvánočních akcí 
se určitě na  spoustě  jeho  fotografií  poznají 
a najdou.
K milé adventní atmosféře přispěje svým 

vystoupením  v  sobotu  12.  prosince  zpěvák 
Jiří  Helán  a  v  neděli  13.  prosince  pak  ky-
tarista Marek  Kubát  se  svými  žáky  ze  ZUŠ 
v  Tišnově.  Dobrá medovina  a  voňavý  punč 
zpestří  všem  přítomným  zážitek  z  této 

jedinečné  výstavy,  která  je  letos  pořádána 
také  při  příležitosti  pětadvaceti  let  trvání 
Českého  sdružení  přátel  betlémů.  Již  tra-
dičně ji zajistila společnost Art Periscope ve 
spolupráci s OÚ v Předklášteří. Navštívit ji 
můžete od 11. do 13. prosince 2015, vždy 
od 9 do 18 hodin. Finančně letošní výstavu 
podporují obec Předklášteří, JICOM spol. s r. o. 
a společnost Art Periscope.

Divadlo MALÉhRY, foto: Robert Vano
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Cesta hrdelního práva I

Sedm hlavních hříchů
Miloš Sysel, spolek Continuum Vitae

Na začátku 18. století ve zdejším kraji řádil 
Barton Fiala, řečený Stejskal se svou bandou… 
„S Blažejem Karafiátem, pastýřem z Manlosto-
va, Franckem Hlouškem z Lomnice, pastýřem 
z Hlubokýho z Buržova z Doubravice, ze Zhoře 
Bartonem Hlouškem  z  Lysic,  Šimonem Mast-
ným,  s  jeho  synem  Pavlem  a  dcerou  Annou 
Marií,  ten po nebožtíkovi doubravckym ovčá-
ku  pozůstalý  syn  z  Michova,  Matěj  Petrželka 
neb Mastny Macek a tvým hospodářem Marti-
nem Novotným byl...“ 

Chodili  s  ostatními  po  kraji  tišnovském, 
kradli,  loupili a vraždili. V Černé Hoře zastře-
lili  drába Martina Mlynáře,  začerněni  sazemi 
z komína, vyzbrojeni puškami a „švancarami“ 
(sekerky) přepadli kuchařku a děvečku faráře 
a jejich chlapce v Lipůvce, „zbili je a zkopali, a 
co ste našli, pobrali…“ 

Co  vedlo  uvedené  zločince  ke  spáchání 
těchto  zločinů?    „Člověk  zbožný  hříchu  ne-
činí,  samotného  zločinu  se  tak  straní  a  je  od 
něho  uchráněn.  Neboť  ke  zločinu  pěšina  je 
slepou  odbočkou  z  cesty  člověka  jinak  zbož-
ného  a  mravného.“  A  opravdu  každému  zlo-
činu předchází hnutí mysli  – pohnutka,  která 
se v křesťanství,  judaismu i  islámu označova-
la  jako hřích. Hřích v původním slova smyslu 
znamenal  zbloudění,  omyl  či  chybu.  Setrvání 
v hříchu je pak cestou k dalšímu hříšnému jed-
nání. Hřích je tedy lidská slabost, která vede ke 
zločinu. Ke zločinům svádí pohnutky (hříchy) 

různé. Papež Řehoř I. Veliký definoval v 6. sto-
letí n. l. sedm hlavních hříchů. Jsou to:

1. Pýcha (latinsky superbia)
2. Lakomství (latinsky avaritia)
3. Závist (latinsky invidia)
4. Hněv (latinsky ira)
5. Smilstvo (latinsky luxuries)
6. Nestřídmost (latinsky gula)
7. Lenost (latinsky acedia)
V  předminulém  roce  byly  nalezeny  zákla-

dy  tišnovské  šibenice.  Pomocí  historických 
pramenů,  nových  vědeckých  postupů  a  me-
tod byla nalezena  i původní cesta k místu Na 
spravedlnosti, kde šibenice stávala. Dnes mů-
žeme stanovit celou trasu, kudy byl odsouzený 
zločinec  od  městské  šatlavy  (radnice)  kolem 
hostince  Humpolka,  vykřičené  hospody  Na 
pindulce,  stínadel  a  kaple  svaté  Anny  pěšky 
veden nebo na voze vezen až na samotný šibe-
niční vrch. Zde stávala zděná vysoká šibenice, 
vedle ní pak bývalo často vztyčováno kolo, do 
kterého  byla  vkládána  polámaná  těla  odsou-
zených.    Po  nalezení  této  celé  trasy,  poslední 
cesty  odsouzených,  se  zrodil  nápad,  jak  tuto 
cestu nějak přiblížit dnešní generaci občanů i 
návštěvníků Tišnova. Jménem spolku Continu-
um Vitae  jsem oslovil  pana  architekta Miloše 
Klementa z Brna, který se podílel na zpřístup-
nění kostnice pod sv. Jakubem v Brně. Ten při-
šel s „libretem“ cesty v duchu Sedmi hlavních 
hříchů. Výtvarný návrh jednotlivých hříchů vy-
tvořil pan Milivoj Husák z Lelekovic. 

Od  jara  letošního  roku  probíhá  intenzivní 
jednání  s  vedením města,  zejména  se  staros-
tou  Tišnova  Jiřím Dospíšilem, místostarostou 
Tomášem Komprsem, ale také se všemi dotče-
nými úřady a odbory. 

Výsledkem je projekt „Cesta hrdelního prá-
va“, která bude mít sedm zastavení. Ta budou 
uměleckým  znázorněním  právě  Sedmi  hlav-
ních  hříchů.  Cesta  bude  končit  na  samotném 
šibeničních vrchu, kde bude provedena názna-
ková rekonstrukce šibenice. Poblíž, vsazena do 
lesa, bude stát malá kamenná kaple,  ve které 
bude  ukryto  sedm  trubicových  zvonů,  každý 
naladěný  v  jiné  tónině.  Nevíme  přesně,  jaké 
hříchy stály na cestě ke zločinu Bartona Fialy. 
Možná Závist a Lakota, ústící v touhu po peně-
zích. Co ale víme, je, jak skončil:

 “... nadjmenovaný Barton Fiala aneb Sties-
kal  pro  takové  těžké  přečinění  své  jiným  ku 
příkladu  a  ostrachu,  vsobě  pak  zasloužilému 
trestu  mečem  na  hrdle  trestán,  tělo  na  kolo 
vloženo, hlava na špic strčena a tak do povět-
ří vyzvižen býti má… P.P. 26. Novembris 1733.“ 

Ale abychom náš první díl povídání o Cestě 
hrdelního  práva  nekončili  chmurně.  Jako  vše 
na světě má i svůj protiklad. K Sedmi hlavním 
hříchům existuje i Sedm ctností. V případě ne-
šťastníka Bartona Fialy by to byla Mírumilov-
nost a Přejícnost. Ostatně ke ctnostem se ubírá 
život většiny lidí. Tak tomu je určitě i v Tišno-
vě… Cesta bude určena široké veřejnosti. Bude 
mít  přesah  umělecký,  historický,  filosofický, 
edukační, rekreační,  turistický a v neposlední 
řadě bude sloužit k zamyšlení, zastavení nebo 
jen pro potěchu oka. 

Ale o tom všem příště…
V dalších vydáních TN se dozvíte více o jed-

notlivých hříších a vyvažujících ctnostech a na 
kterých  místech  v  Tišnově  budou  jednotlivá 
zastavení s uměleckým ztvárněním stát. 

Cesta odsouzených, grafika: Kateřina Válková
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 Připomínka životního jubilea J. Valeriána 

Opožděná připomínka vzácného životního jubilea
Jan Kos, kronikář farnosti

V březnu letošního roku oslavil 90 let živo-
ta mimořádný člověk a kněz, P. Josef Valerián. 
Jeho bezprostřední vztah k Tišnovu trval velmi 
krátce, necelé dva měsíce, ale hluboce a zásad-
ně ovlivnil jak jeho život a další kněžské půso-
bení, tak i tišnovskou farnost.

Otec  Josef  se  narodil  15.  března  1925  ve 
Zborovicích u Kroměříže v rodině železničního 
zaměstnance. Dětství a mládí ale prožil v Bos-
kovicích, kde navštěvoval  také obecnou školu 
a od roku 1937 studoval na místním reálném 
gymnáziu. V rodině byl veden k víře a toleranci 
k  lidem  jiného vyznání,  v Boskovicích se hoj-
ně setkával především s židovskými spoluob-
čany a spolužáky. Po maturitě v roce 1944 se 
rozhodoval mezi studiem medicíny a teologie. 

Nakonec dal přednost kněžství a nastoupil do 
bohosloveckého alumnátu v Brně. Během stu-
dií jej nejvíce formoval rektor semináře a poz-
dější  brněnský  biskup  ThDr.  Karel  Skoupý 
a také profesor Starého zákona P. Josef Koutný. 
Na kněze byl vysvěcen 5. července 1949 a od 
září  toho roku nastoupil  jako kaplan do  Jaro-
měřic nad Rokytnou. Na podzim 1949 byla za-
tčena  jeho  sestra  Olga,  a  to  kvůli  pohlednici, 
kterou jí zaslal její nadřízený z emigrace, a pro-
tože odmítla spolupráci s StB, byla odsouzena 
na  dva  a  půl  roku  do  vězení.  V  Jaroměřicích, 
Rokytnici  a  v  okolních  vesnicích  vykonával  P. 
Valerián běžnou pastoraci, kromě bohoslužeb 
učil na školách náboženství, provozoval s dět-
mi sborový zpěv, jezdíval s nimi na výlety a or-
ganizoval pro ně pravidelná setkání na faře.

V Jaroměřicích také prožil v roce 1951 tzv. 

babické  události,  které  značně  ovlivnily  jeho 
další  život. V Babicích  totiž došlo 2.  července 
k  zastřelení  funkcionářů  MNV  a  následnými 
represemi bylo postiženo i několik katolických 
kněží, kteří ale se zabitím funkcionářů neměli 
vůbec nic společného. Přesto tři z nich skončili 
na popravišti. Jakožto jeden z „babických vra-
hů“ byl zatčen i P. Valerián. Poté, co mu nebylo 
nic prokázáno, byl odvezen do Želiva, do tábo-
ra pro katolické kněze a řeholníky, kde prožil 
dva roky v internaci. Po propuštění byl nejprve 
poslán k PTP do Komárna a pak mu bylo v roce 
1956 podmíněně umožněno opětné působení 
v  duchovní  správě  jako  kaplanovi  ve  farnos-
ti  Ořechov.  Následně  byl  v  roce  1961  přelo-
žen do Jihlavy a v říjnu následujícího roku se 
po konfliktu s  jihlavským církevním tajemní-
kem  jeho  dalším  působištěm  stala  tišnovská 

Kalendárium – významná kulturní a historická data
PROSINEC

1. prosinec Světový den boje proti AIDS
2. prosinec Mezinárodní den pro zrušení otroctví
2. prosinec 1805 Bitva u Slavkova (tří císařů)  – výhra Na-

poleona Bonaparte
3. prosinec Mezinárodní den zdravotně postižených
4. prosinec Svátek sv. Barbory
4. prosinec 1875 Narodil se spisovatel Rainer Maria Rilke
5. prosinec Mezinárodní den dobrovolníků v ekono-

mickém a sociálním výzkumu
5. prosinec 1880 Byla založena Ústřední matice školská 

v Praze
6. prosinec Svátek sv. Mikuláše
6. prosinec Druhá adventní neděle (bronzová)
7. prosinec  Svátek sv. Ambrože
7. prosince Mezinárodní den civilního letectva 
8. prosinec 1890 Narodil se skladatel Bohuslav Martinů
9. prosinec Mezinárodní den proti korupci
9. prosinec 1437 Zemřel Zikmund Lucemburský, český král 

a 38. český panovník
10. prosinec Den lidských práv, den předání Nobelo-

vých cen
10. prosinec 1790 Narodil se vynálezce ruchadla Václav 

Veverka
10. prosinec 1904 Narodil se Antonín Novotný, 3. čs. komuni-

stický prezident (1957–1968)
10. prosinec Den lidských práv
11. prosinec 1900 Narodila se režisérka Hermína Týrlová
11. prosinec Mezinárodní den hor
11. prosinec Mezinárodní den solidarity s ženami 

a dětmi Afriky
11. prosinec Světový den dětství
13. prosinec Svátek sv. Lucie

13. prosinec Třetí adventní neděle (stříbrná)
15. prosinec 1230 Zemřel Přemysl Otakar I., 26. panovník 

a třetí český král (1203); roku 1212 získal 
dědičný královský titul

17. prosinec 1887 Narodil se Josef Lada, známý a slavný čes-
ký malíř i spisovatel

18. prosinec Mezinárodní den migrantů
19. prosinec 1884 Narodil se Antonín Zápotocký, druhý ko-

munistický československý prezident 
(1953–1957)

20. prosinec 2015 Čtvrtá adventní neděle (zlatá)
20. prosinec 1890 Narodil se objevitel polarografie a nositel 

Nobelovy ceny Jaroslav Heyrovský
21. prosinec 1765 Zemřel vynálezce bleskosvodu Prokop 

Diviš
22. prosinec 2015 Zimní slunovrat
22. prosinec 1100 Zemřel kníže Břetislav II., 16. český 

panovník
23. prosinec 1555 Narodil se spisovatel Mikuláš Dačický 

z Heslova
24. prosinec Štědrý den
24. prosinec Narodil se cestovatel Jiří Hanzelka, pro-

cestoval vozem Tatra Jižní Ameriku, Afri-
ku a Asii a Oceánii

25. prosinec 1930 Proběhla premiéra prvního českého zvu-
kového filmu Fidlovačka

25. prosinec Hod boží vánoční (1. svátek vánoční)
26. prosinec Svátek sv. Štěpána (2. svátek vánoční)
27. prosinec 1860 Narodil se Karel Kramář, významná osob-

nost 1. čs. odboje, čs. politik a spolupra-
covník Tomáše Garrigua Masaryka

29. prosinec Mezinárodní den biologické rozmanitosti
29. prosinec 1925 Narodila se malířka a ilustrátorka Alena 

Ladová
31. prosinec 1915 Narodil se student Jan Opletal
31. prosinec Silvestr
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farnost.  Ale  již  po  několika  týdnech  v  Tišno-
vě byl přímo na  faře na základě udání zatčen 
StB.  Po  dvou  měsících  strávených  ve  vazbě 
byl v  lednu 1963 kvůli  svým kázáním odsou-
zen Krajským soudem v Brně pro podvracení 
republiky  na  dva  a  půl  roku  odnětí  svobody 
a ke čtyřem rokům zákazu vykonávat kněžské 
povolání.  V  tišnovské  farnosti  se  přece  našlo 
několik statečných, kteří  jeli k soudu do Brna 
podpořit otce Josefa alespoň svou přítomnos-
tí.  Díky  postupnému  politickému  uvolňování 
byl v roce 1964 P. Valerián z vězení propuštěn, 
do duchovní  správy  se  ale  samozřejmě vrátit 
nemohl.  To  mu  bylo  umožněno  až  na  počát-
ku roku 1968, kdy směl vypomáhat ve Svitáv-
ce  u  Boskovic  tamnímu  duchovnímu  správci 
P.  Janu  Dokulilovi,  významnému  katolickému 
básníku, překladateli a členu předválečné sku-
piny Akord, který se za 2. světové války mimo 
jiné  podílel  na  ukrývání  rodiny  pozdějšího 
prezidenta  Ludvíka  Svobody  před  nacisty, 
aby se sám od roku 1950 po sedm roků skrý-
val před zatčením komunistickou StB u svých 
farníků na různých místech Vysočiny. Nakonec 
ale zatčení a odsouzení stejně neunikl.

V polovině  roku 1968 byl P.  Josef Valerián 
ustanoven administrátorem farnosti v Lanžho-
tě, odkud byl ale v roce 1976, v době vrcholné 
normalizace, z politických důvodů přeložen na 

Moravec, kde působí a žije dodnes.
On sám na svoji tišnovskou anabázi později 

vzpomínal v novinovém interview v roce 2005 
následovně:

„A co jste dělal po příchodu od PTP?
V  Boskovicích  na  pile  jsem  nakládal  řezi-

vo do vagónů. V době maďarských událostí se 
spolupracovníci,  předseda  strany  i  předseda 
ROH obrátili na prokuraturu s dopisem, ve kte-
rém se ptali, proč  jsem byl bez soudu vězněn 
a internován. Jako odpověď přišlo ustanovení 
za kaplana do Ořechova s vysvětlením, že jsem 
se v době kultu osobnosti asi někomu znelíbil. 
Pracoval jsem tam s dětským sborem a na ko-
munistické schůze kašlal. Nato přišlo přelože-
ní do Jihlavy, abych byl na očích. Stálé fízlování, 
do tříd chodili vždy dva až tři učitelé, aby moh-
li dětem hned vyvracet, co jsem je učil. Násle-
doval  Tišnov,  kde  jsem  byl  v  listopadu  1962 
znovu  zatčen.  V  brněnské  věznici  jsem  čekal 
na soud. Začátkem roku 1963 jsem byl odsou-
zen  kvůli  slovnímu  podvracení  republiky  na 
dva a půl roku, na čtyři roky zákazu povolání 
a byly mi zabaveny knihy. Při soudu proti mně 
svědčil učitel hudby, který chodil na má kázá-
ní. Říkal: ‚Na mě to dělalo dojem, že mluvil moc 
ostře proti našemu režimu.‘ A skončil jsem ve 
Valdicích…“

A  na  závěr  krátká  osobní  vzpomínka.  Měl 

jsem  před  více  než  padesáti  lety  možnost, 
spíše  bych  měl  ale  říci  „tu  čest“,  jako  malý 
ministrantík  po  několik  týdnů  společně  se 
svými kamarády přisluhovat otci Josefovi u ol-
táře v  tišnovském kostele  sv. Václava. Bylo  to 
v  době  zahájení  II.  vatikánského koncilu,  kdy 
liturgie  ještě  byla  latinská.  Jednoho  dne  ale 
otec  Josef na ranní mši nepřišel. Něco se sice 
povídalo, ale  já  jsem ničemu nerozuměl a nic 
nechápal. Pochopil jsem až později…

S otcem Josefem jsem se osobně již nikdy 
nesetkal. Vzpomínku na těch pár týdnů si ale 
nesu po celý život. 

Vážený otče Josefe, jménem tišnovské far-
nosti Vám přeji všechno dobré.

Ať  Vás  Pán  dále  provází  na  Vaší  životní 
pouti. Ad multos annos!

Ještě jednou za JUDr. Josefem babákem
Karel Mašek

V  listopadovém  čísle  Tišnovských  novin 
jsem  si  se  zájmem  přečetl  vzpomínku  pana 
Jaroslava  Jebáčka  na  vládního  radu  JUDr.  Jo-
sefa Babáka. Byť si pana radu pamatuji velmi 
matně a v podstatě už jenom jako starého člo-
věka upoutaného na lůžko, s jeho manželkou, 
sestrou mého dědečka, které nikdo neřekl  ji-
nak  než  tetička  Babáková,  naše  rodina  byd-
lela v Pejškově dlouhá  léta. Mám možnost se 
často probírat i osobní pozůstalostí pana rady 
sestávající z několika krabic písemných mate-
riálů  a  fotografií.  Dovolte mi  proto,  abych  se 
pokusil některá fakta uvedená v článku v mi-
nulém čísle upřesnit či doplnit.

Službu  v  armádě  rakousko-uherské  mo-
narchie nastoupil 17. října 1915, tedy ve věku 
osmnáct a půl roku. Dne 9. června 1916 spo-
lu  s  několika  dalšími  spolubojovníky  přešel 
na  druhou  stranu  fronty  do  ruského  zajetí. 
Do 5. střeleckého pluku československých le-
gií  na Rusi  byl  zařazen 15.  5.  1918  (ne  tedy 
19.  5.).  Po  návratu  ze  sibiřské  anabáze  byl 
demobilizován.  Maturitu  neskládal,  ale  jako 
absolventu sedmi ročníků gymnázia mu bylo 
ve  smyslu  tehdejší  právní  úpravy  vystaveno 
„Vysvědčení  dospělosti“,  kterým  byl  „uznán 
k návštěvě university dospělým“. Od podzimu 
1920 je  již řádným členem akademické obce 
Právnické  fakulty  Masarykovy  university. 

Tuto  však  po  čtyřech  semestrech  a  slože-
ní  prvních  rigorózních  zkoušek  opouští  (le-
gionářům  byly  do  doby  studia  započítávány 
další čtyři  tzv. válečné semestry) a na sklon-
ku roku 1922 nastupuje do služeb Republiky 
československé. Zemskou politickou správou 
je k 15. říjnu 1923 přidělen ke službě u poli-
cejního ředitelství v Brně.

V  říjnu  1935  je  pověřen  vedením  politic-
kého  a  státně  bezpečnostního  oddělení  po-
licejního  ředitelství  v  Brně.  Nešlo  o  na  první 
pohled  běžný  služební  postup.  V  době  sílící 
fašizace  německé  části  brněnského  obyvatel-
stva  přichází  do  čela  oddělení,  jehož  prvořa-
dým  posláním  byla  ochrana  zájmů  republiky 
a ústavního zřízení, nejenom zkušený a schop-
ný státní úředník, ale i rozhodný antifašista.

Po tragické noci ze 14. na 15. března 1939, 
kdy na svoji vlastní odpovědnost nechává v br-
něnské  teplárně  spálit  kolem  deseti  náklad-
ních aut písemností a kartoték zpravodajského 
charakteru, je gestapem uvězněn. Po svém pro-
puštění ze Špilberku byl díky statečnosti přá-
tel,  osobností  brněnského  veřejného  života 
a zejména pak prof. MUDr. Miroslava Křivého 
svým způsobem „ukryt“ (alespoň právně) před 
orgány  německé  okupační  správy  tím  způso-
bem, že byl od 31. 8. 1939 do 21. 5. 1940 hos-
pitalizován pro předstíranou duševní chorobu 
na Klinice pro choroby duševní a nervové Ma-
sarykovy  university  a  na  základě  lékařského 

posudku byl soudem shledán nesvéprávným.
Po propuštění  z  kliniky  a  přestěhování  do 

Pejškova  byl  kontaktován  bývalými  spolu-
pracovníky  napojenými  na  odbojové  hnutí. 
Předával  jim cenné informace zejména k oso-
bám, které se snažily do odbojových struktur 
napojit.  V  lesích  u  Vohančic  na  chatě  majo-
ra  Sylvestra Vody,  přes  něhož  byl  napojen  na 
odbojovou  organizaci  Obrana  národa,  se  tak 
setkal  i  s  generálem  Vojtěchem  Lužou.  Pod-
poroval  rodiny  svých  zatčených  či  uprchlých 

Pan Josef Valerián, foto: Jiří Přichystal

Portrét Josefa Babáka, foto: archiv Karla Maška



hIsTORIE 

28 Tišnovské noviny

Trocha z historie adventu a vánočních svátků
Monika Chlupová

Než  začne  prosinec,  který  je  pro  mnohé 
z  nás  nejkrásnějším  měsícem  v  roce,  neboť 
je  spojen  s  příchodem  spasitele  a  vánočními 
svátky, mohli bychom si přiblížit historii Vánoc 
i to, co jim předcházelo. 

Jedním  z  kořenů  těchto  svátků  byl  zimní 
slunovrat. Ten byl známý již v dávnověku. Vá-
zaly se k němu prosincové pohanské slavnos-
ti začínající 17. prosince a v pozdějších dobách 
21. prosince. Dále lze říci, že v daném čase, již 
před 2 500 lety, se ve starověkém Římě kona-
ly  tzv.  Saturnálie,  což  byly  slavnosti  Saturna, 
boha  úrody.  Lidé  uctívali  vracející  se  slunce, 
které  dávalo  naději  nového  probuzení  spící 
přírody. Slavnosti zimního slunovratu dodržo-
vali i Řekové, Římané, Keltové, Galové a Slova-
né. Vázalo se k nim mnoho obřadů a obyčejů. 
Křesťanská církev na dobu zimního slunovratu 
roku 354 přesunula křesťanské slavnosti Kris-
tova narození, které se do té doby slavily v jar-
ních  měsících.  Od  roku  567  byl  stanoven  od 
25. prosince do 6.  ledna „svatý dvanáctidenní 
čas“ a na měsíc prosinec byla přesunuta řada 
svátků křesťanských světců.

Způsoby  slavení  slunovratu  předkřes-
ťanského  Řecka  a  Říma,  staré  pohanské  tra-
dice  a  křesťanské  svátky  se  během  tisíciletí 

prolnuly  a  vznikl  soubor  lidových,  křesťan-
ských zvyků a slavností, které se váží k předvá-
nočnímu období  zvanému advent  a Vánocům 
vlastním. Krásný předvánoční čas začíná čtyř-
týdenní dobou, nazývanou advent. Je to období 
pokání, rozjímání a duchovního zklidnění, pro 
křesťany  začíná  církevní  rok.  Až  do  třetí  ad-
ventní  neděle  bývá  charakteristickou  postní 
barvou temně fialová, po třetí neděli ji nahradí 
barva  symbolizující  radost,  barva  růžová. Ka-
ždá  z  adventních  nedělí  má  své  lidové  ozna-
čení  –  železná,  bronzová,  stříbrná  a  zlatá. 
V době adventu se nepořádají  taneční zábavy 
nebo svatby, uklízí se celý dům i hospodářská 
stavení.  Je  to doba domácích  zabíjaček,  peče-
ní, přípravy pokrmů na vánoční stůl a dalších 
překvapení.

K  dalším  typickým  znakům  adventu  pat-
ří adventní věnec se čtyřmi svíčkami.  Za kaž-
dou  adventní  neděli  jedna  svíčka.  Tento  zvyk 
pochází  ze  sousedního  Německa.  Jeho  zá-
kladem  bylo  kolo  od  vozu  darované  dětem 
v  sirotčinci,  které  bylo  nazdobené  svíčkami. 
Historicky je tento zvyk datován k roku 1839. 
Zdobení  menšího  věnce  s  chvojím  a  čtyřmi 
svícemi známe pak od roku 1860. V době ad-
ventu  křesťané  slaví  svátek  svatého  Ondřeje 
(30. 11.), svaté Barbory (4. 12.), svatého Miku-
láše (6. 12.), svatého Ambrože (7. 12.) a svaté 

Lucie (13. 12.). Ke všem těmto svátkům se v li-
dové tradici váží obchůzky tajemných bytostí. 
Ty v minulosti a v případě mikulášských prů-
vodů dodnes procházely tmavými ulicemi ves-
nic  i měst. Navštěvovaly rodiny rozjímající ve 
spoře  osvětlených  světnicích  jejich  příbytků. 
Mikulášská  tradice  je uctívána  již od 5.  stole-
tí. Mikuláš  byl  biskupem  v Myře,  stal  se  pat-
ronem námořníků, ale také lékárníků, pekařů, 
rybářů a obchodníků. Legendy spojené s  jeho 
jménem  vyprávějí  o  štědrosti  a  zázračných 
schopnostech pomáhat lidem v nouzi.

Vlastní  Vánoce  začínají  Štědrým  večerem 
(24.  12.),  který  byl  od  zmíněného  roku  567 
pro  křesťany  první  z  dvanácti  svatých  nocí. 
Protože  se  nový  den  v  raných  dobách  stře-
dověku začínal ne o půlnoci, ale večer výcho-
dem první hvězdy,  je Štědrý večer považován 
za  součást  svátku  Narození  Páně  (25.  12.). 
K  Štědrému  dni  i  k  dalším  vánočním  dnům 
až do  svátku Tří  králů  se  váže  řada krásných 
křesťanských  i  lidových  zvyků.  Ze  všech  vě-
nujeme  pozornost  dvěma  symbolům  Vánoc, 
a  to  zvyku  strojit  vánoční  stromek  a  stavění 
betlému. Původ vánočního stromku nalézáme 
v Německu, kde v městě Freiburg v roce 1419 
ověnčili členové pekařského cechu na Vánoce 
strom  na  náměstí  jablky,  oplatkami,  perníky, 
ořechy  a  papírovými  růžemi.  V  19.  století  se 

kolegů a známých. Za svoji činnost byl po válce 
vyznamenán  Československým  válečným  kří-
žem 1939.

V prvních květnových dnech 1945 nastupu-
je opět službu u policie a záhy se stává prvním 
poválečným  ředitelem  Národní  bezpečnos-
ti v Brně. Po únorovém převratu  je počátkem 
roku 1949 přeložen (či spíše odsunut) na Kraj-
ský národní výbor. V roce 1950 odchází na tr-
valý odpočinek.

Po  vynesení  rozsudku  z  25.  9.  1953,  kte-
rým byl odsouzen k trestu smrti, se mezi jeho 
přáteli  zvedla  obrovská  vlna  solidarity  a  za-
čali  organizovat  jeho  záchranu.  Jeho manžel-
ka  hned  26.  9.  1953  podala  žádost  o  milost 
a 6. 10. 1953 i návrh na obnovu řízení. Její, na 
tu  dobu  smělý  čin  vyvolal  nepříčetnou  reak-
ci  Krajské  správy ministerstva  vnitra  v  Brně. 
Rozhodný  protestní  dopis  prezidentu  Anto-
nínu  Zápotockému  píše  27.  9.  1953  Babákův 
přítel generál prof. JUDr. Bohuslav Ečer (zastu-
poval poválečné Československo u Mezinárod-
ního  soudního  tribunálu  v  Norimberku  a  na 
vítězných mocnostech  v  podstatě  vymohl  vy-
dání K. H. Franka k potrestání do Českosloven-
ska). U prezidenta přímo intervenuje i tehdejší 
poslanec Národního shromáždění prof. MUDr. 
František Bláha, děkan Lékařské fakulty hygi-
enické  UK  a  jeden  z  prvních  signatářů  Char-
ty 77. Milost udělil odsouzenému A. Zápotocký 
21.  1.  1954.  Jak  už  to  tak  bývá,  platí  něco  za 

něco – trest doživotního vězení a vzetí návrhu 
na obnovu řízení zpět. Trest mu pak byl v sou-
vislosti s amnestiemi v letech 1955 a 1957 sní-
žen nejprve na dvacet a následně sedmnáct let.

Po více než jedenácti letech věznění v Brně, 
Leopoldově,  Mírově  a  Iľavě  je  podmínečně 
propuštěn.  Jeho  první  kroky  vedly  k  příteli 
MUDr.  Ludvíku  Tužínovi,  internistovi  ordinu-
jícímu po  r.  1952 v Brně na Zámečnické ulici 
2/6. Odtud telefonoval do zaměstnání své ne-
teři Jarmile Maškové (dcera jeho švagra Karla 
Maška, dosud žijící), zaměstnané v Brně. V je-
jím doprovodu pak odjíždí vlakem do Tišnova 
a  odtud  autobusem do Deblína,  kde ho  čeka-
lo  auto  pana  Jebáčka,  kterého  pravděpodob-
ně  rovněž  kontaktoval  telefonicky  z  ordinace 
MUDr.  Tužína  (Jebáčkovi  v  té  době měli  jako 
jediní v Pejškově telefon a auto). Prvními jemu 
známými lidmi z doby před uvězněním, se kte-
rými  přišel  do  kontaktu,  byli  patrně  tito  dva 
jmenovaní. 

Vzápětí po propuštění z vězení se dává do 
práce a usiluje o své očištění. Nejvyšší soud mu 
povolil  13.  10.  1967  obnovu  soudního  řízení 
a  Vyšší  vojenský  soud  v  Táboře  ve  veřejném 
hlavním líčení, konaném v lednu 1968, zprostil 
JUDr. Babáka viny ve všech bodech obžaloby. 

Manželka  JUDr.  Babáka  absolvovala 
14. 6. 1921 Soukromý ženský ústav učitelský 
v  Olomouci-Řepčíně  a  do  r.  31.  8.  1925  uči-
la  postupně  na  obecných  školách  v  Rašově, 

Dolních  Loučkách  a  ve  Svatoslavi.  Po  sňatku 
s  JUDr. Babákem učitelskou dráhu dle  tehdej-
ších společenských konvencí opouští. V 50. le-
tech  se pochopitelně dostává do existenčních 
obtíží a nezbývá  jí než přijmout  těžkou  fyzic-
kou práci na poli a jako ošetřovatelka drůbeže 
v místním JZD. 

Co se týká rozporu v adrese brněnského by-
dliště, lze uvést, že v letech své aktivní služby 
bydlel  pan  rada  Babák  nejdéle  v  přízemním 
bytě v domě č. 8 na Sušilově ulici (s přetržkou 
v letech 1940 až 1945, kdy pobýval v Pejškově 
č. 27 a kde rovněž bydlel po propuštění z věze-
ní až do své  smrti).  Samozřejmě nelze vylou-
čit ani kratší bydliště na jiné adrese. Potvrzení 
by  si  ovšem  vyžádalo  hlubší  pátrání  v  archi-
vu. S jistotou například víme, že v době svého 
sňatku s Marií Maškovou v červenci 1925 byd-
lel na adrese Veveří 62.

Vládní  rada  JUDr.  Josef  Babák  zemřel 
6. února 1971 a o pět dní později byl po církev-
ních obřadech uložen do rodinného hrobu na 
hřbitově v Deblíně. Završil se tak život čestné-
ho člověka a vlastence. 

Pro  zájemce  o  širší  seznámení  se  s  osudy 
tohoto  neprávem  skoro  zapomenutého  rodá-
ka z Tišnovska lze především doporučit studii 
Vojtěcha Žampacha, která pod názvem „Životní 
pře JUDr. Josefa Babáka“ postupně vyšla v prv-
ních  třech  dílech  47.  ročníku  Vlastivědného 
věstníku moravského v roce 1995. 
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zvyk rozšířil po celé Evropě. V Praze dal prv-
ní třpytící  jedli ozářenou svícemi připravit na 
Štědrý večer v roce 1812 pro své přátele v sa-
lonku zámečku v Libni ředitel Stavovského di-
vadla  J.  K.  Leiblich.  Z  Prahy  se  zvyk  zdobení 
vánočního stromu rozšířil do měst po celé naší 
zemi. Na venkově  se objevil  až počátkem mi-
nulého století a pro nedostatek místa v chalu-
pách byl stromek zavěšován pod stropní trám. 
Tradice stavění betlémů – někde zvaných  jes-
ličky  –  sahá  do  období  před 800  lety  v  Itálii. 

Je spojena se jménem svatého Františka z As-
sisi, který vytvořil na Vánoce na hoře symbo-
lické jesle vystlané senem, kde byl i živý volek 
a oslík.   Podobné  jesle se začaly stavět v  ital-
ských chrámech a klášterech v 15. století. Od-
tud  se  postupně  rozšířila  tradice  betlémů  po 
celé Evropě. V Čechách jesličky poprvé posta-
vili  jezuité v kostele svatého Klimenta na Sta-
rém Městě  pražském  v  roce  1560.  Josefínské 
reformy  z  konce 18.  století  sice na  čas betlé-
my z kostelů a klášterů vymýtily, ale nedlouho 

po skončení vlády císaře Josefa II. se počaly do 
kostelů  vracet.  Odtud  se  tato  krásná  tradice 
rozšířila také do našich příbytků. 

O daných svátcích by  se dalo napsat mno-
hé.  Dnešní  doba  přináší  shon,  stres  a  honič-
ku  za  nej  dárky,  což  v  dřívějších  dobách  lidé 
neznali. Měli bychom se alespoň na chvíli  za-
stavit  a  vnímat  svět  i  lidi  s  klidem,  láskou 
a porozuměním. Přeji proto všem příznivcům 
a  čtenářům  Tišnovských  novin  klidné  prožití 
adventního i vánočního času.

svatý ambrož, patron včelařů
„Kdo sebe miluje, jí med a přeje ho i svým drahým“

Josef Permedla

Včelaření  je  obor  lidské  činnosti,  který 
svým působením nenarušuje a nezhoršuje ži-
votní  prostředí.  U  nás má  dávnou  a  bohatou 
tradici. Jeho kořeny sahají hluboko do prehis-
torie. O včelaření bylo na těchto stránkách již 
mnoho  napsáno.  Dnes  si  povíme  něco  o  sva-
tém  Ambrožovi,  kterého  si  již  v  dávných  do-
bách včelaři vybrali pro jeho píli a obratnost za 
svého patrona.

Co tedy víme o tomto světci? Kdo to byl? Je-
den  ze  čtyř  velikých učitelů  církevních,  naro-
dil  se v  roce 339 v německém Trevíru. Podle 
staré legendy se prý na něj, když jako dítě spal, 
snesl  roj  včel  a  do  otevřených úst mu nanesl 
med, což symbolicky vyjadřovalo jeho píli, vý-
mluvnost a sladkost řeči. To bylo považováno 
za boží znamení a příslib slavné budoucnosti. 

Kult svatého Ambrože se rozšířil ve středově-
ku  za  Karla  IV.  Včelaři  jej  přijali  za  ochránce 
svých úlů a stal se jejich patronem. Zejména li-
dovými umělci byl znázorňován s košnicí (vče-
lím úlkem). Z Ambrožova života  je  známo,  že 
vystudoval právo v Římě. Byl tak obratný, že se 
stal přísedícím u  soudu v Miláně. V  roce 370 
byl  císařem  Valentiniánem  I.  jmenován  kon-
zulárem, místodržitelem Insubrie, Emílie a Li-
gurie se sídlem v Miláně. Získal si lásku svých 
poddaných.  Byl  vyhlášený  svou  moudrostí 
a  laskavostí.  Záhy  se  přiklonil  ke  křesťanství 
a v roce 374 se stal milánským biskupem. Cí-
sař  Valentinián  I.  potvrdil  jeho  volbu,  načež 
Ambrož  přijal  7.  prosince  biskupské  svěcení. 
Stal se vzorem křesťanského biskupa. Všechen 
majetek rozdal chudým, otcovsky se o ně sta-
ral a bránil  je proti bezpráví. Zemřel ve velké 
úctě a vážnosti 4. dubna 397. 7. prosinec je tak 
dnem svatého Ambrože, patrona včelařů. Foto: Josef Permedla

Kámen zmizelých – Jaroslav Dyky Fiala
Miloš Sysel, Continuum Vitae

29.  listopadu  1944  brněnské  gestapo 
vtrhlo  do  tišnovských  domácností.  První 
rozsáhlé zatýkání proběhlo  již 5. října  téhož 
roku, kromě mnoha zatčených byl při poku-
su  o  útěk  zastřelen  člen  tišnovského  Sokola 
Miroš Habrovec.  Pomocí  volavčích  sítí  a  vý-
slechů  zadržených  z  5.  října  se  gestapo  do 
Tišnova  o  necelé  dva  měsíce  později  vrací. 
Jedna z adres  zní Tišnov,  č. p. 639.  Je  to by-
tový dům, kterému se říká „čínský konzulát“ 
nebo jen na „konzulátě“. 

Gestapáci buší brzo ráno na dveře se  jme-
novkou  Fiala.  Otevírá  jim  Anna  Fialová.  Dva 
muži  se  ptají  na  jejího  syna  Jaroslava.  Ten 
je  v  té  době  v  práci  v  německé  zbrojovce 
Klöckner  v  Kuřimi.  Muži  zběžně  prohlédnou 
byt a bez vysvětlení odcházejí. Jaroslav je ješ-
tě téhož dne v 9.00 hodin dopoledne na svém 
pracovišti zatčen. 

Gestapo  ví,  že  Jaroslav  Fiala,  člen  I.  skaut-
ského oddílu Tišnov, přezdívaný Dyky, byl ná-
lezcem  kulometu  na  tišnovské  Květnici.  Tato 

zbraň  spolu  se  třemi  sty  náboji  je  již  několik 
měsíců  v  držení  gestapa  v  Brně.  Cílem  zatý-
kání je najít další zbraně, což se příslušníkům 
tajné nacistické policie  o několik dní později, 
5. prosince 1944, daří. Jdou najisto do domovů 
legionáře  Františka  Kočky  a  sokola  Oldřicha 
Kothbauera. Zde zbraně opravdu najdou.

Dochází k dalšímu zatýkání. 
Dyky  je  uvězněn  nejdříve  na  Kounicových 

kolejích,  23.  ledna  1945  je  pak  odvezen  do 
koncentračního  tábora  Flossenbürg.  Poslední 
zpráva o něm  je  z Norimberku, kde 10. břez-
na 1945 umírá. 

Po slavnostním položení kamenů zmizelých 
bratrům Vetešníkovým letos 12. září při zahá-
jení skautské výstavy „Junáci, vzhůru!“ k osm-
desáti  letům  tišnovského  skautingu  tak  bude 
umístěn  tento  kámen  i  Jaroslavu  Fialovi  do 
chodníku před dům na ulici Polní č. 639. 

Slavnostní  položení  se  uskuteční  za  účasti 
skautů Střediska Květnice Tišnov a příbuzných 
rodiny Jaroslava Fialy přesně jednasedmdesát 
let po zatčení, dne 29. listopadu odpoledne ve 
14.00 hodin. 

J. Fiala na letním skautském
tábořena Prudké r. 1939,

foto: archiv Podhoráckého muzea
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Derby Tišnov vs. Kuřim jiným pohledem
Jaromír Pacek 

Po dlouhých devíti letech se dočkal tišnov-
ský Ostrovec  fotbalového souboje mužů AFK 
Tišnov a FC Kuřim v  I. A  třídě. Výsledek 2:1 
pro Tišnov zmírnil jen dosavadní nepříznivou 
vzájemnou bilanci. Vůbec první výhra Tišno-
va se v novodobé historii nerodila lehce.

První poločas patřil hostům, kteří se bran-
kou Tomáše Peřiny v 18. minutě ujali vedení. 

Domácí  se  po  úvodním  šoku  těžko  dostávali 
do hry.  Zvrat  přišel  začátkem druhého polo-
času,  kdy  tišnovský Momo  (Mohamed  Trao-
ré)  ve  49.  minutě  vyrovnal.  Nejlepší  střelec 
naší skupiny  I. A  třídy a celá Hajského parta 
spolu  s  exligovým  Petrem  Švancarou  a  Pe-
trem  Čoupkem  nabírali  druhý  dech,  vyvr-
cholením  byla  vítězná  branka  v  86.  minutě. 
Přes  levou  stranu obrany hostů  lehce prošel 
Momo a křižnou ranou překonal brankáře FC 

Kuřim. Po dvanácti kolech navýšil Tišnov ve-
dení v tabulce na sedm bodů právě před cel-
kem z Kuřimi. 

To jsou herní a soutěžní záležitosti, je dob-
ré si ale připomenout  tu neskutečnou divác-
kou  kulisu  1.  listopadu  2015  na  Ostrovci. 
Stačí  se  podívat  zpětně  na  statistické  údaje 
fotbalového dušičkového víkendu v celé Čes-
ké  republice.  Z  jistě  pochopitelných  důvodů 
vypustíme  I.  ligu,  to  už  je  jiný  návštěvnický 

Na kole z Tišnova do Lisabonu I
Lukáš Podal a Honza Bednář

Dva tišnovští kluci se vydali na konci 
srpna do Portugalska. Nebylo by na tom 
nic zvláštního, kdyby jako dopravní pro-
středek nezvolili cyklistická kola. Přečtěte 
si o evropském dobrodružství v cestova-
telské reportáži, kterou pro vás připravi-
li. V příštích novinách se můžete těšit na 
pokračování.

První  šlápnutí  do  pedálů  našich  kol,  která 
se těsně předtím změnila z MTB „závoďáků“ na 
„cesťáky“, v  jednu pozdně prázdninovou stře-
du, přesněji 19. srpna 2015, a vyrážíme z Tiš-
nova  vstříc  zážitkům  a  situacím  očekávaným 
i zcela nečekaným na naší cestě po Evropě. 

Směr Lisabon 
Naší  rodnou  zemi  projíždíme  dle  předem 

plánované  cesty.  Jako  mapu  používáme  jen 
stránky vytržené ze starého autoatlasu. Cestou 
potkáváme  prvního  cyklistu,  který  se  k  nám 
připojuje a vyptává  se, kam máme namířeno. 
Nejdříve se zarazíme a sami nevíme, zda říci, 
že cíl naší cesty je Lisabon, přeci jen se nachá-
zíme nedaleko Telče! Po naší odpovědi se ozve 
bodrý smích, ale i uznání a zároveň je nám po-
přáno, aby naše cesta byla úspěšná.

  Naším  každodenním  cílem  na  pouti  bylo 
urazit minimálně 100 km, takto jsme měli spl-
něno, a mohli jsme si užívat odpočinku. První 
noc  jsme spali asi po 108 km dlouhém úseku 
v Borovné za Telčí. Další zastávka byla Včelná 
u Českých Budějovic. Na trase do Včelné se ob-
jevily  první  potíže.  Parťákovi Honzovi  nezbý-
valo nic  jiného než navštívit  servis v Českých 
Budějovicích  a  nechat  si  vyměnit  zadní  rá-
fek. Třetí den  jsme  se dostali  za hranice Čes-
ké  republiky,  kde  bylo  na  první  pohled  vše 
dosti  jiné,  i když vzdálenost mezi těmito dvě-
ma  lokalitami  byla  zcela  mizivá.  Silnice  záři-
ly  novotou,  tráva  se  zdála  být  zelenější,  lesy 
vzdušnější a obydlí se honosila čistotou – ano, 
jsme v Rakousku. Zničení z dosti kopcovitého 
terénu  nacházíme místo  na  spaní  u  vesničky 
Seitelschlag. 

 Čtvrtý den jsme přejeli opět další hranice, 
z  Rakouska  jsme  se  dostali  do Německa,  kde 
byla krajina velmi podobná. Poprvé se začalo 
ozývat i tělo, kopcovitý terén dal hodně zabrat 
našim kolenům a potýkali jsme se s nepříjem-
nými bolestmi, které se po dobu celé cesty na-
hodile  připomínaly.  Před  návštěvou  prvního 
velkého města  v  Německu  jsme  přespali  po-
stupně v Braunau a poté ve Wasserburgu. Po 
šesti dnech  jsme v Mnichově, krásném městě 
plném života. Lidé zde jezdí na kolech, po per-
fektně  vybudovaných  cyklotrasách,  jako  na 
dálnici.  Po  prohlídce města,  především Mari-
ánského  náměstí,  jsme měli  potíže  dostat  se 
mimo frekventované silnice a asi po pěti hodi-
nách jsme opustili Mnichov. Spaní jsme hledali 
dosti složitě a k naší nelibosti nám situaci zne-
příjemnil  i  déšť,  při  kterém  jsme  stavěli  stan 
u městečka Gauting. Dobrou noc,  vždyť přeci 
lidské tělo tvoří z šedesáti procent voda! 

 Další  významnější  etapou bylo Bodamské 
jezero,  ke  kterému  jsme  dorazili  devátý  den. 
Konečně  jsme  se  mohli  pořádně  opláchnout, 
a  navíc  v  krásném  jezeře.  Bylo  tak  nádher-
né, že umýt v něm naše umořená těla bylo až 
nevhodné  a  žinantní.  Výborné  koupání  jsme 

využili  také k  regeneraci.  Poté  jsme pokračo-
vali  podél  severního  pobřeží  přes  městečko 
Ludwigshafen  do  Oberfricku  (cca  40  km  od 
Basileje).  Několikrát  jsme  přejeli  německo-
-švýcarské hranice a nenechali jsme si ujít ná-
vštěvu největších vodopádů v Evropě. Rýnské 
vodopády nedaleko města Schaffhausen – vítej 
ve Švýcarsku! V centru Basileje, která je spíše 
obchodním městem a kde se nachází plno mo-
derních  budov,  jsme  potkali  německého  cyk-
listu  a  po  rozhovoru  s  ním  jsme  se  rozhodli 
pokračovat  po  cyklostezce  EV7  směr  Ženeva 
(po  překročení  rakouských  hranic  jsme  naši 
trasu orientovali pouze pomocí aktuálních cy-
klostezek  na  daném  místě).  Před  námi  byla 
velmi  obtížná  část  výpravy,  kde  se  nacházelo 
mnoho kopců (1 300 m n. m.) s vysokým pře-
výšením,  ale  jak  říkal německý  cyklista:  „Kde 
se  jede  do  kopce,  tam  se  jede  i  z  kopce.“  Po-
stupně  jsme  projížděli  La  Chaux  de  Fonds, 
Sainte Croix, Yverdon. Je opravdu náročné šla-
pat tři hodiny do kopce s naloženým kolem, ale 
pocity při sjíždění serpentin a sledování obzo-
ru, který se před vámi rozkládá, stojí opravdu 
za to!

Foto: archiv Lukáše Podala a Honzy Bednáře
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sektor.  Zbývá  nám  II.  celostátní  liga,  ČFL, 
MSFL,  pět  skupin  divizí,  všechny  KP  a  naše, 
jedna z desítek I. A tříd v republice.

Dostáváme se k zajímavému závěru malé-
ho  statistického  fotbalového  přehledu  v  ob-
lasti  divácké  návštěvnosti.  Ostrovec  obsadil 
třetí místo v republice! Před námi na druhém 
místě  je  s  počtem 1 056 diváků Hradec Krá-
lové, který hostil Třinec. Hradec nás překonal 
o pouhé tři  fanoušky! Zápas Znojmo vs. Čes-
ké Budějovice sledovalo 1 507 diváků, bylo to 
první místo ze všech výše uvedených skupin. 
Obě  města,  Hradec  Králové  a  Znojmo,  jsou 

účastníky II. ligy!
Derby  je  derby,  ale  to  naše  překonalo 

všechna  očekávání.  I  na  Vysočině  probíhalo 
tou  dobou  důležité  derby  mezi  celky  Velké-
ho Meziříčí a Třebíčí. Také tam dosáhl zápas 
MSFL  velké  návštěvnosti,  ale  s  počtem  820 
fandů proti Tišnovu hrajícímu krajskou  sou-
těž  nic moc. Máme  se  čím  chlubit,  je  ovšem 
třeba znovu zmínit  celou  řadu podnětů, kte-
ré přilákaly na Ostrovec takovou diváckou na-
dílku.  Sousedé  v  tabulce,  bitva  o  šest  bodů, 
ambice na postup do vyšší třídy, dlouhá vzá-
jemná  zápasová  pauza  a  dále  přítomnost 

dnes už velice známých fotbalových osobnos-
tí na hřišti.

Jestli  se  bude  něco  podobného  opakovat, 
to je ve hvězdách. Ale 1. listopad 2015 a zápas 
AFK Tišnov – FC Kuřim bude uveden ve všech 
dostupných podkladech  jako  rekord,  o  který 
se  postarala  především  sestava  AFK  Tišnov 
pod taktovkou Jiřího Hajského a z mediálního 
hlediska celá řada vlivných sponzorů. I těm je 
třeba poděkovat za velkou podporu, protože 
i  to  první místo  po  podzimní  části mluví  za 
vše. Přítomných 1 053 fandů to jen potvrdilo!

Ohlédnutí za blanenským půlmaratonem 2015
Jaroslav Jebáček

V sobotu 24. října se konal v Blansku tradič-
ní půlmaraton, který byl vyhrazen pro všechny, 
pro něž se běh stal koníčkem a také smyslem 
života. Program byl rozdělen na několik závo-
dů podle náročnosti i pro ty, kteří se na nejob-
tížnější a nejdelší trať neodvážili. Hlavní závod 
na 21,1 km startoval v 13.50 v Blansku na ná-
městí  Republiky.  Trať  vedla městem  směrem 
na  Lipůvku,  za  Blanskem  se  odbočilo  vlevo, 
kolem haly ČKD, sléváren DSB Euro, pak vlevo 
směrem na Jakubovo jezero, Skalní mlýn, Pun-
kevní jeskyně, kde byla obrátka, a stejnou ces-
tou zpět na místo startu, kde se nacházel i cíl. 
Počasí bylo nádherné a slunečné. Dle startov-
ní  listiny  se  z  Tišnova  zúčastnilo  dvanáct  zá-
vodníků,  z  toho  tři  ženy.  Opravdový  obdiv  si 
zaslouží  senioři  a  zejména  některé  ženy,  kte-
ré při své křehkosti a subtilnosti běžely velice 
dobře a mezi ostatními muži se rozhodně ne-
ztratily. Jak je patrné z výsledků, Tišnované si 
vedli dobře, přestože mnozí běželi tento závod 

poprvé.  Jak  jsem se dozvěděl,  nestačí mít  jen 
natrénováno,  ale  stejně  důležitá  je  i  životo-
správa  před  závodem!  Níže  uvedená  tabul-
ka  dokládá  umístění  tišnovských  běžců.  Trať 
dlouhou  21,1  km  absolvovalo  celkem  1 176 
závodníků.

Nezbývá  než  pogratulovat  k  odvaze  a  vý-
sledkům a také popřát mnoho úspěchů v dal-
ších  závodech,  což  přispěje  k  vlastnímu 
uspokojení, ale i k dobré reprezentaci našeho 
města.

sraz rodáků a uctění památky padlých v Jamném
Dana Navrátilová

Osadní  výbor  Jamné  uspořádal  v  sobo-
tu 24. října 2015 setkání rodáků obce, kona-
né  u  příležitosti  výročí  odhalení  památníku 
padlých vojínů v první světové válce v letech 
1914 až 1918. Organizátoři, obyvatelé, rodáci 
a hosté tímto setkáním uctili jejich památku.

Místostarosta  města  Tišnova  Ing.  Václav 
Šikula  a  předseda  OV  Jamné  Jiří  Procházka 
zahájili  akci  slavnostním  položením  věnce 
k pomníku padlým vojínům, Ing. Václav Šiku-
la  připomenul  také  zásluhy  legií  a  význam-
ných  osobností  československého  odboje  na 
vzniku  samostatné  republiky,  pan  Jiří  Pro-
cházka přivítal místní občany, rodáky i hosty. 

Pak se shromáždění účastníci přemístili do 
budovy  bývalé  školy,  kde  na  vzpomínkovou 

Foto: Pavel Priessnitz

Foto: Eva Hančlová

Pořadí 
v cíli jméno a příjmení

rok 
naro-
zení

113 Ondřej Doležel 1979

245 Jaromír Hejl 1982

281 Roman Hančl sen. 1967

303 Radek Sobotka 1987

312 Roman Hančl jun. 1988

403 Václav Kytner 1991

825 Jindřiška Vrzalová 1968

864 Alena Ševčíková 1986

896 Tomáš Veselý 1978

964 David Ševčík  1977

1042 Jana Mičánová 1989

1051 Luděk Dolíhal 1985
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Tradiční oslava podzimu 
v Tišnově
Dagmar Rudolfová

Po horkém létě se k nám pomalu nasunul 
sychravý  mlžný  podzim.  Abychom  dětem, 
a doufám  i dospělým,  zpříjemnili  tuto  smut-
nější  část  roku,  rozhodli  jsme  se  v  Tišnově, 
pod záštitou místostarosty Ing. Karla Součka, 
založit novou tradici. Každoroční oslavu pod-
zimu. Je jistě velmi romantické, když se v brzy 
nastalém  podzimním  večeru  rozsvítí  okna 
domů  vlastnoručně  vyřezanými  lampičkami 
z dýní.

Těsně před  letošními podzimními prázd- 

Foto: Michal Kadlec

Diecézní charita Brno / Oblastní charita Tišnov
Ráboňova 116, 666 01 Tišnov

hledá

pro spolupráci právníka/právničku
na dohodu o provedení práce do Poradny Porta Tišnov

– odborné sociální poradenství
Informace a dotazy – Ing. Jana Marečková

Mobil: 731 646 871, e-mail: tisnov@tisnov.charita.cz

Charita dále 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

Více informací najdete na webu www.tisnov.charita.cz.

slavnost  navázal  brněnský  badatel  Jindřich 
Rácek přednáškou o historii obce, o příčinách 
a okolnostech, jež k první světové válce vedly, 
i o strádání vojáků, ale  také obyvatel v záze-
mí.  Závěr  přednášky  věnoval  padlým  obča-
nům z Jamného.

Kulturní  program  pokračoval  vystoupe-
ním  Tišnovského  sboru  pod  vedením  sbor-
mistra  Mgr.  Tomáše  Zouhara,  kde  zaznělo 
čtrnáct písní a ukončila je státní hymna.

Následovala  hlavní  událost  akce,  při  kte-
ré  byli  představeni  rodáci  a  rodačky  starší 

dvaceti  let  podle  čísla  popisného,  byli  opět 
přivítáni na srazu a převzali brožurku o his-
torii  Jamného,  ozdobenou  pečetí.  Nechy-
běla  také  vzpomínka  na  zemřelé  rodáky 
a chalupáře.

Během  celého  programu  si  všichni mohli 
prohlédnout  výstavu  historických  fotografií 
a dobových dokumentů, která byla nainstalo-
vána v bývalém kabinetě školy.

Od 17 hodin hrál k poslechu a tanci pan Ja-
roslav Kupka s kapelou (MIX Hajánky) až do 
pozdních večerních hodin. 

Akce  se  vydařila.  Přišla  přibližně  stovka 
hostů,  kteří  se  nejen  výborně  bavili,  popo-
vídali  si,  prohlédli  si  staré  fotografie,  tančili 
a  zpívali,  ale  také  si  pochutnávali  na  připra-
veném srnčím guláši, na upečených zákuscích 
a sladkostech, mohli se občerstvit studenými 
nebo teplými nápoji.

Zbývá  jen  poděkovat  všem,  kteří  se  podí-
leli  na  přípravě  a  organizaci  akce, místnímu 
mysliveckému sdružení, městu Tišnov, spon-
zorům Janu Vlachovi a Oldřichu Bednářovi.
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ninami, v úterý 27. října 2015, jsme tedy stej-
ně jako v loňském roce přivezli dětem do Tiš-
nova na nám. Míru hromadu dýní na dlabání. 
Ještě  jsme  ani  nestačili  připravit  všechno 
občerstvení  a  přihrnuly  se  k  nám  děti  natě-
šené  na  vyrábění.  Některé  přišly  samy,  jiné 
v  doprovodu  rodičů  či  prarodičů,  další  jen 
tak a pár jich dorazilo i v úžasných maskách. 
Zúčastnil  se  dokonce  i  pavoučí  muž  v  mas-
ce vlastnoruční výroby a moc mu  to  slušelo. 

Nálada panovala výborná, děti se předháněly 
v kreativitě a jejich rodiče, babičky a dědečci 
s nimi statečně drželi krok. Všechny vydlaba-
né  dýně  byly  opravdu  moc  pěkné.  Obzvlášť 
když  jsme  dětem  každou  dýňovou  lampičku 
rozsvítili  svíčkou,  vynikly  pracně  vyřezané 
obrázky. Všichni malí výtvarníci nebo výtvar-
nice  si  odnesli  kromě dýně  i malou  sladkost 
a diplom. 

Absolutní  úspěch  u  dětí  i  dospělých 

sklízely vločkové sušenky, které napekla paní 
Součková a jíž tímto moc děkujeme. Také tra-
diční  ovocný  punč  přišel  v  sychravém  říjno-
vém podvečeru vhod. 

Protože jsme tentokrát přivezli dýní mno-
honásobně více než v předchozím roce, něko-
lik  jich  zbylo. Darovali  jsme  je  tak  žákům ze 
ZŠ  Smíškova  a  doufám,  že  jim  přinesly  stej-
nou radost z tvůrčí činnosti jako dětem, které 
za námi přišly v úterý na náměstí. 

Dvojnásobné potěšení
Václav Seyfert st. 

Ve  středu  28.  října  jsem  z  rukou  zdejší-
ho  starosty  převzal  na  tišnovské  radnici  po-
cty související s udělením čestného občanství 
mému otci JUDr. Karlu Seyfertovi. Měl jsem při 
té příležitosti připraveno pár děkovných slov, 
ale protože žádný z předchozích laureátů toho 
večera se k uděleným vyznamenáním nijak ne-
vyjadřoval, nezdálo se mi vhodné dělat na zá-
věr slavnostního aktu v tomto směru výjimku. 
Dovolte  mi  proto,  abych  stručně  zareagoval 
alespoň dodatečně touto formou.

V  průběhu  loňského  roku  jsem  si  uvědo-
mil, že ten letošní bude jubilejním rokem táto-
vých nedožitých devadesátin, a že to tedy bude 
možná  poslední  příležitost,  jak  tišnovským 
občanům  jeho  osobnost  znovu  připomenout. 
Tehdy  jsem  si  vymyslel  vzpomínkový  hudeb-
ní večer v místní sokolovně, který se nakonec 
onoho  11.  dubna  vydařil  do  takové  míry,  že 
jsem si podobně příznivou odezvu v době jeho 
příprav vůbec nedokázal představit. Měl jsem 
za to, že tím je otcova práce pro rodné město 
dostatečně uctěna a že cokoliv „oslavného“ se 
uskuteční zase snad až za dalších deset let, po-
kud ovšem ještě bude mít kdo podobnou akci 
uspořádat.

Byl jsem proto velmi překvapen, když se mi 
v  létě telefonicky ozval pan Jiří Dospíšil s do-
tazem, zda bych souhlasil, kdyby byl můj otec 

navržen na udělení titulu čestný občan města. 
Tehdy jsem mu odpověděl, že nejen souhlasím, 
ale že jsem tím velmi potěšen. Na tomto mém 
pocitu  se  dodnes  nic  nezměnilo,  jen  bych  tu 
formulaci rozšířil, že moje potěšení je dokonce 
dvojnásobné. Pokusím se to vysvětlit.

V tomto státě se různá vyznamenání netěší 
velké vážnosti ani popularitě a já se tomu ne-
divím.  Za  minulého  režimu  přebíraly  ty  nej-
cennější řády prapodivné existence a brzy po 
roce 1990 jsme si zase pro změnu velmi rychle 
zvykli udělovat je těm, jimž za něco osobního 
vděčíme nebo od nichž bychom kdykoliv v bu-
doucnu mohli něco potřebovat. Vzpomínám si 
například, jak jsem svého času marně přesvěd-
čoval na zasedání výkonného výboru Českého 
tenisového svazu své kolegy, že by tehdejší mi-
nistr vnitra Ivan Langr opravdu neměl obdržet 
nejvyšší svazové ocenění, Medaili Karla Kože-
luha.  Ve  srovnání  s  tímto  českým  přístupem 
mne tedy logicky musel fascinovat příklad ro-
diny současně  jmenovaného čestného občana 
pana  Benedikta  Kociána,  jehož  potomci  vy-
rostli a žijí v Jižní Americe: v daleké zemi, kde 
zjevně nebylo myšlení  lidí pokřiveno desítka-
mi  let  bolševismu  a  pragmatismu,  je  udělení 
čestného  občanství  jejich  předkovi  zcela  sa-
mozřejmě považováno za  tak obrovskou čest, 
že  se vnuk oceněného ve svých 58  letech vy-
praví vůbec poprvé v životě přes oceán z Bue-
nos Aires do Evropy  (navíc nikoliv do nějaké 

metropole, nýbrž do „bezvýznamného“ Tišno-
va),  a  to  jen proto,  aby  rodina byla při  tomto 
aktu osobně zastoupena. Učím se vnímat tuto 
poctu stejným způsobem, přestože mi na roz-
díl  od  pana  Juana  Carlose  stačilo  dojít  si  pro 
onen symbolický klíč z dílny Radka Bárty pou-
ze přes  tišnovské náměstí. Věřte,  že podobná 
„výuka“ je sice především očistná, ale součas-
ně i potěšující.

Druhým zdrojem mého potěšení je fakt, že 
k udělení čestného občanství mému otci došlo 
v době, kdy toto ocenění jménem vedení města 
předávali lidé, od nichž je možno podobný akt 
pokládat skutečně za čest. Přiznám se, že po-
dobnou věc bych si na tišnovské radnici před 
dvěma třemi roky vůbec nedokázal představit.

Rád  bych  také  poděkoval  všem  hudební-
kům,  kteří  v  oněch  letech  1953–87  byli  po-
stupně  členy  tátova  tanečního  orchestru, 
a současně i všem sportovcům, s nimiž se bě-
hem svého  života utkával  nejprve na hřištích 
a  později  v  různých  jednacích  prostorách  či 
kancelářích  tělovýchovných  institucí.  Každý 
z  nich má  na  uděleném  jmenování  svůj  dílčí 
podíl. Jak by se ovšem mému otci líbila dnešní 
podoba  tišnovského sportu,  to už  je poněkud 
jiná  otázka,  která  asi  do  těchto  řádků  nepat-
ří, ale na jejíž zodpovězení možná také někdy 
v budoucnu dojde.

Ještě jednou tedy za svoje dvojnásobné po-
těšení děkuji všem, kteří se o ně zasloužili.

s vděčností a úctou podruhé
Josef Zacpal

Ve  středu  28.  října  2015  se  konala  v  ob-
řadní síni tišnovské radnice další z celé řady 
akcí  připravených  během  letošního  roku 
k  70.  výročí  ukončení  druhé  světové  vál-
ky.  Program  S  vděčností  a  úctou  obyvatelé 
Tišnovska  navázal  na  obdobné  a  rozsahem 
větší  vzpomínkové  setkání  v  Kině  Svratka 
9.  května  tohoto  roku.  Tentokrát  bylo  uctě-
no  šestnáct  osob,  vedle  padlých,  poprave-
ných  a  umučených  odbojářů  to  byli  také 
příslušníci  vojenských  jednotek  v  zahraničí 

a  oběti  válečných  útrap.  Tito  hrdinové  byli 
nejprve  představeni  a  následně  převzali  je-
jich  příbuzní  z  rukou  starosty  Tišnova  Jiří-
ho Dospíšila plakety a zapsali se do Pamětní 
knihy města.  Po  úvodních  fanfárách Tišnov-
ského  žesťového  kvarteta  přispěly  k  důstoj-
nému  průběhu  celého  odpoledne  hrou  na 
klavír Marie Kučerová a recitací Barbora Do-
bišarová. Pořadateli akce byly město Tišnov, 
městys  Drásov,  obce  Hradčany,  Předklášte-
ří  a  Štěpánovice,  Městské  kulturní  středis-
ko  Tišnov, Muzeum Brněnska  –  Podhorácké 
muzeum  v  Předklášteří,  spolek  Continuum 

Vitae,  Komise  pro  kulturu  a  cestovní  ruch 
a  Svaz  bojovníků  za  svobodu.  Vzpomínko-
vé  setkání  bylo  součástí  širšího  programu 
oslav  státního  svátku  28.  října.  Předcházelo 
mu kladení věnců u pomníků české státnosti, 
Boženky  Škrabálkové  a  padlých  obětí  válek 
a v obřadní síni na ně bezprostředně navazo-
valo slavnostní udělování čestného občanství 
a  cen města Tišnova. K  celkově vysoce hod-
nocenému  úspěchu  akce  přispělo  více  než 
osmdesát přítomných hostů a skvělé průvod-
ní  slovo  konferenciérky  celého  odpoledne 
Ireny Ochrymčukové.
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PODĚKOVÁNÍ a bLahOPŘÁNÍ 

blahopřání zahrádkářů
Marie Kulhánková

V  den  státního  svátku  28.  října  2015  pře-
vzal Cenu města Tišnova za dlouholetou pub-
likační činnost a práci ve spolcích tišnovských 
včelařů a zahrádkářů pan Josef Ondroušek. Ten 
je mimo jiné jedním ze zakladatelů kulturního 
zpravodaje v Tišnově, byl členem jeho redakč-
ní rady a je autorem mnoha článků a fotogra-
fií v tomto zpravodaji a později v Tišnovských 
novinách a dalším tisku. Aktivní činností v ZO 
Českého  svazu  včelařů  a  ZO Českého  zahrád-
kářského svazu po mnoho let pomáhá rozvíjet 
působení  obou  spolků  v  Tišnově  a  okolí.  Po-
dílí se na organizaci a propagaci řady zajíma-
vých akcí v místním regionu. Republiková rada 
Českého zahrádkářského svazu udělila v tom-
to roce panu Josefu Ondrouškovi za jeho práci 
pro  organizaci  bronzovou medaili  Za  zásluhy 
o rozvoj ČZS. 

V letošním roce se pan Josef Ondroušek do-
žil významného životního jubilea. Jeho přátelé 
ze  ZO  Českého  zahrádkářského  svazu  Tišnov 

mu blahopřejí k získání ocenění, děkují za jeho 
dlouholetou práci  ve  funkci  jednatele  organi-
zace, přejí mu ještě mnoho krásných let proži-
tých ve zdraví a spokojenosti a těší se na další 
společné chvíle při zahrádkářské činnosti. 

Poděkování městu Tišnov
Věra Dvořáková, za Rosku Brno-venkov

Tak  jako  v  letech  minulých  i  letos  uspo-
řádala  regionální  organizace  Roska  Brno-
-venkov  rekondiční  pobyt  v  Horní  Bečvě  ve 
dnech 24. 5. až 31. 5. 2015. Zúčastnilo se ho 
devětadvacet  osob  s  onemocněním  roztrou-
šená  skleróza  (dále  jen  RS),  které  jsou  pře-
vážně  z  okresu  Brno-venkov,  tedy  i  z  města 
Tišnov. Každá rekondice má pevný denní řád, 
který se skládá z ranní rozcvičky, odborných 
přednášek,  dvakrát  denně  probíhá  cvičení 
a  jednou denně se  jde do bazénu. Rekondice 
probíhají  pod  vedením  vyškolených  cvičite-
lů.  Pro  účastníky  jsou  připraveny  každý  den 
přednášky na různá témata (život s RS, bylin-
ky a RS apod.) a v neposlední řadě se zde po-
tkají se svými kamarády.

Abychom mohli uspořádat takovouto akci, 
je  nutno  zajistit  i  finanční  prostředky.  Cel-
ková  úhrada  rekondičního  pobytu  se  sklá-
dá z účastnického poplatku, dále z dotace od 
Unie Roska v ČR a v neposlední řadě z dotací 
od měst,  obcí  a městských  částí Brna. Tímto 
bychom  chtěli  poděkovat městu  Tišnov,  kte-
ré nám značnou finanční částkou přispívá na 
uspořádání  rekondičního  pobytu  již  několik 
roků a učinilo tak i v roce 2015.

INZERCE

NA TOMTO MÍSTĚ MOHLA BÝT I VAŠE VZPOMÍNKA, PODĚKOVÁNÍ, INZERÁT.
Lze podávat v úřední hodiny na Městském kulturním středisku Tišnov, Mlýnská 152, tel. č. 777 706 714, 

e-mail: noviny@kulturatisnov.cz. 

Foto: Marie Kulhánková
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 ° Sháním ke koupi menší byt v dobrém 
stavu. Spěchá. Tel. 774 340 338.

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

 ° Koupím udržovaný byt. Opravy nám 
nevadí. Děkujeme. Tel. 606 158 288.

 ° Z důvodu stěhování hledám vhodný 
dům, max. 40 km od Brna. Děkuji. 
Tel. 737 309 875.

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

 ° Pronajmu celoročně pokoj v rodinném 
domě v klidné části Tišnova s možností 
ohřát si jídlo, ihned k nastěhování. 
Od jara do podzimu druhý pokoj k rekreaci. 
Tel. 731 289 337.

 ° Pronajmu řadovou garáž na sídlišti pod 
Květnicí. Tel. 739 078 566, volejte večer.

 ° Rozvedený čtyřicátník hledá ženu, 

zn. děti vítány. Budu mít rád tebe i tvé děti. 
Tel. 776 250 327.

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

 ° Přijďte si vybrat a uříznout vánoční 
stromek (stříbrný smrk) do Šerkovic 
(areál býv. JZD). Každou sobotu v prosinci 
9–15 hod. nebo dle domluvy. 
Tel. 603 781 215.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Dne 4. prosince 2015 uplyne jeden smutný rok 
od úmrtí pana ČESTMÍRA BÁRTY, kdy náhle 
utichlo srdce našeho milovaného bratra a strýce. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

27. prosince uplynou dva roky, kdy nás náhle 
opustila naše maminka, babička a prababička 
paní JIŘINA BENKOVÁ.

Stále vzpomínáme.

Dne 26. listopadu 2015 by se dožil sta let JAN 
HÁJEK. Opustil nás po dlouhé nemoci v roce 
1995.

Za tichou vzpomínku děkuje dcera Anna.

Nikdo nám neřekne, nikdo nám nepoví,
čím byla maminka každému z nás.
Nikdo ji nevrátí, nikdo ji nevzbudí,
nikdy již nezazní nám její hlas.

Dne 6. prosince 2015 uplyne rok, co tragicky 
zemřela paní LIBUŠE KOUDELKOVÁ
(rozená Kosová).
S láskou vzpomínají děti a sestry s rodinami.

Dne 2. prosince uplynou čtyři smutné roky, kdy 
nás opustila naše manželka, maminka, babička 
a prababička paní MARIE BURIANOVÁ.

Za tichou vzpomínku děkuje manžel a děti 
s rodinami.

Prázdný je domov, smutno je v něm,
chybíš nám, tatínku, chybíš nám všem.

Dne 25. listopadu uplynul desátý rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek a dědeček pan BOHUMÍR BOGNER.

Stále vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují 
manželka a dcery s rodinami.

Dne 26. listopadu uplyne 18 smutných let, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan ANTONÍN LUŇÁČEK.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka a dcery s rodinami.

Je těžko bez tebe být, v našich srdcích navždy 
budeš žít.

Nejsmutnější den pro nás je 22. listopad, kdy 
uplynulo 18 let, co nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček 
pan LUDOVÍT KÚŠTEK. Vzpomínají manželka 
a děti s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Dne 5. prosince uplyne 14 let od doby, kdy nás 
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček 
pan MIROSLAV MALČÍK.

S úctou a láskou vzpomíná manželka, dcery 
s rodinami a sestra s rodinou.

Dne 7. prosince 2015 by se dožila 95 let naše 
nejdražší maminka, babička a prababička 
paní VLASTA MALCOVÁ. Její laskavé srdce, 
povzbudivý úsměv a hřejivé objetí
nám tolik chybí…
 
Pravnoučata, vnoučata, dcera



VZPOMÍNÁME 

36 Tišnovské noviny

Dne 12. prosince uplyne druhý smutný rok, 
kdy nás navždy opustila maminka, babička 
a prababička paní KARLA MAZÁNKOVÁ.

Vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Dne 29. listopadu 2015 uplyne 13 let od úmrtí 
našeho drahého tatínka a dědečka pana
JIŘÍHO MICHÁLKA.

Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kteří 
vzpomenou s námi. Syn a dcera s rodinou

Bude to již sedm roků, co nás opustila 
naše drahá manželka, maminka a babička 
a prababička paní VĚRA ROHÁČKOVÁ.

Kdo si na ni v dobrém vzpomene, tomu děkuje 
manžel a dcera a syn s rodinami.

Dne 23. listopadu 2015 uplynulo 20 let od úmrtí 
našeho drahého manžela, tatínka, dědečka 
a pradědečka, pana MICHALA SOTÁKA.

Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali, děkují 
manželka, syn s rodinou a pravnoučata Monička, 
Verunka a Tobiášek.

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád.
Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat.

16. prosince 2015 tomu bude dvacet roků, 
kdy nás navždy opustil náš tatínek a dědeček 
pan FRANTIŠEK TOPINKA z Tišnova.
S úctou a láskou stále vzpomínají Marie, 
František a Petr, děti s rodinami.

Dne 10. listopadu 2015 tomu bylo šest let
od chvíle, co nás navždy opustil náš milovaný 
tatínek a dědeček pan KAREL VÁLČÍK.

Tichou vzpomínku věnují dcery Andrea, 
Ludmila a vnučka Natálka.
Nikdy nezapomeneme.

Dne 19. prosince by se dožil pan JIŘÍ PINDRYČ 
šedesáti let a 28. dubna uplyne patnáct 
dlouhých let, co nás opustil.

Za tichou vzpomínku děkuje a stále vzpomíná 
rodina.

Vážení přátelé a známí, vzpomeňte
na první výročí úmrtí mého manžela
FRANTIŠKA PAŘÍZKA.
Zemřel 30. listopadu 2014.

Za celou zarmoucenou rodinu děkuje manželka.

Dne 20. prosince 2015 uplynou čtyři smutné 
roky, kdy nás navždy opustil pan
PAVEL ŠENKÝŘ z Heroltic.

Vzpomeňte, prosím, kdo jste ho měli rádi. 
S úctou a láskou vzpomínají manželka a dcery 
s rodinami.

Dne 11. prosince uplynou smutné čtyři roky, kdy 
nás navždy opustil pan MILAN SUCHNA.

Stále vzpomíná družka Ilona s rodinou 
a kamarádi.

13. listopadu uplynul rok, kdy umřela naše 
milovaná maminka paní ANNA VESELÁ.
5. prosince 2015 to bude pět let,
kdy zemřel náš tatínek pan
FRANTIŠEK VESELÝ.

Stále s úctou a láskou vzpomínají synové 
František, David a Miroslav s rodinou.

Dne 30. listopadu uplyne 14 let, co nás opustila 
naše milovaná maminka a babička paní 
RŮŽENA KOSOVÁ. A 29. prosince uplyne
35 dlouhých let, co nás navždy opustil
milovaný bratr pan PAVEL KOS.

Stále vzpomíná dcera a sestra s rodinou.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Dne 12. prosince uplyne 25 let od úmrtí 
pana JAROSLAVA ŽÁKA.

Stále vzpomíná vnučka Irena.

11. prosince uplyne jeden smutný rok,
kdy nás opustil náš manžel, tatínek, dědeček 
IVOŠ VRABEC.

S láskou vzpomíná manželka, dcery a syn 
s rodinami.
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zpravodaj rozšiřuje ZDARMA do všech domácností města. Řídí a za obsah odpovídá Komise pro komunikaci a média, předsedkyně Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová. Redakce si 
vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit, případně upravit. Příspěvky, podněty a inzerci lze podávat v úřední hodiny na Městském kulturním středisku Tišnov, Mlýnská 152, editorce 
Evě Nováčkové: tel. č. 777 706 714, e-mail: noviny@kulturatisnov.cz. Grafické zpracování: Marek Demela. Korektura: Bc. Ivana Velecká. Tisk: SAMAB Press Group, a. s., Cyrilská 357/14, 
602 00 Brno, telefon 545 240 117, e-mail: tiskarna@samab.cz. Platba fakturou je možná na základě písemné objednávky. Inzerce osobního charakteru (blahopřání, vzpomínky apod. – 
kromě básní a obrázků) je pro občany Tišnova bezplatná. Tišnovské noviny lze zakoupit za jednotnou cenu 10 Kč ve vybraných prodejnách. Příští zpravodaj (č. 1/2016) vyjde 16. 12. 
2015 (uzávěrka textů a inzerce je 7. 12. 2015 ve 14.00, příspěvky po tomto termínu nebudou zařazeny), v distribuci bude o den později.


