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akce léta  

V horkém létě bylo nejen na koupališti podnebí Tišnova přízni-
vé i řadě atraktivních zážitků. V rámci akce Hvězdné nebe nade 
mnou byla možnost vedle foto a obrazových instalací v Par-
ku pod kostelem hned dvakrát zhlédnout i nafukovací modely 
Země a Měsíce. Hudební pořady a koncerty U Palce a u CSS 
korunoval festival Letní kino Open za slavnostního otevření kina 
po rekonstrukci. Opravená boží muka i otevření kruháče na Rie-
grově jsou potřebnou třešničkou konce prázdnin. (vv) 

Foto: Josef Permedla, Zlata Ptáčková,
Michal Beneš, Vladimír Vecheta 
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	 Milé	 čtenářky,	 milí	 čte-
náři	 Tišnovských	 novin,	
letní	 vydavatelská	 pauza	
snesla	do	redakce	nebýva-
le	velké	množství	informa-
cí	a	příspěvků.	Nad	očeká-
vání	 jako	 dosud	 nikdy	 se	
na	náš	redakční	stůl,	resp.	
mail,	 dostává	 daleko	 více	
zpráv	i	z	širšího	tišnovské-
ho	 okolí.	 Můžeme	 to	 snad	
dílem	přikládat	větší	 regionální	proslu-
losti	 či	 rozšíření	 Tišnovských	 novin,	
především	 v	 tom	 však	 vidím	 konečně	
opět	stoupající	křivku	aktivity	místních	
občanů	a	jejich	spolků,	dosud	dlouze	du-
šenou	nejistotami	a	omezeními,	která	už	
si	určitě	nebudeme	chtít	ani	připomínat.	
Je	potěšitelné	vnímat,	že	i	doba	(možná	
jen	zdánlivě)	chmurná	pro	mezinárodní	
jistoty	i	naši	peněženku	už	nebere	lidem	
chuť žít, bavit se a něco podnikat.	
	 Vzal	 jsem	tuto	skutečnost	 jako	velmi	
pozitivní	signál	a	rozhodl	se	proto	v	záři-
jovém	vydání	dát	aktivitám	a	příspěvkům	
pestré	mozaiky	kultury,	spolkového	živo-
ta	 a	 sportu	maximální	 prostor.	Najdeme	
tu	 tak	 pozvánky	 i	 reakce	 vedle	 Tišnova	
z	Březiny	i	Vohančic,	ze	Smrčku	i	Louček,	
z	Lomnice,	Předklášteří	i	Štěpánovic.
	 Kultuře	 samozřejmě	dominuje	pozvá-
ní	na	Svatováclavské hody	do	Tišnova.	
I	 když	 se	 kvůli	 zvláštnímu	 termínu	 le-
tošních	 voleb	 konají	 i	 ony	 ve	 zvláštním	
předstihu	 před	 samotným	 svátkem	 sv.	
Václava,	už	16.–18. 9.	Vedle	tradičního	
víření	krojů	tišnovské	chasy	za	doprovo-
du	Dechové	hudby	Sokolka	doplní	hudeb-
ní	produkci	cimbálová	hudba	Hell	Band	
a	 podvečerní	 koncert	 Janka	 Ledeckého	
&	 Band.	 Nebude	 chybět	 hodová	 zábava	
na	 zahrádce	 U	 Palce,	 Svatováclavské	

trhy	a	Jarmark	neziskovek.		
Na	radnici	bude	přichystána	
výstava	 Kroje	 na	 Tišnov-
sku,	na	Inspiru	výstavy	cho-
vatelů	 drobného	 zvířectva	
a	 na	 ZŠ	 nám.	 28.	 října	 za-
hrádkářské	výpěstky	ovoce	
a	 zeleniny.	 Podrobnosti	 se	
dočtete	v	obsahu.
	 Neopomenutelnou	 atmo-
sféru	mají	i	stále	oblíbeněj-

ší	 kulturní	 Dny evropského dědictví,	
na	které	i	letos	zve	Podhorácké	muzeum	
do	Porta coeli	 v	 sobotu	10.	9.	 a	měs-
tys	 Lomnice	 v	 neděli	 11.	 9.	 Zejména	
v	Lomnici	si	pro	návštěvníky	připravují	
velmi	bohatý	program	kulturní	i	návště-
vu	neobyčejných	míst.	
	 Sportem	 a	 pohybem	 naladění	 čtenáři	
uvítají	pozvání	k	začínajícím	sportovním	
aktivitám	 Sokola.	 Pro	 většinu	 dětí	 od-
startují	 pravidelné	 sportovní	 tréninky	
v	 jejich	klubech.	Současníci	 i	 pamětníci	
historie	 tišnovského tenisu	 jistě	 rádi	
zavítají	na	Ostrovec,	kde	si	tenisté	připo-
mínají	významné	domácí	jubileum	bílého	
sportu.	 A	 cyklisté	 se	 s	 nadcházejícím	
podzimem	mohou	naladit	na	další	ročník	
orientačního	závodu	Bludný kruh.	
	 Zásadní	událostí	měsíce	září	pak	sa-
mozřejmě	 budou	 ve	 dnech	 23.–24. 9. 
volby do zastupitelstev obcí,	 v	 nichž	
uplatní	 občané	 své	 právo	 dát	 důvěru	
na	 další	 čtyři	 roky	 novým	 či	 dosavad-
ním	 vedením	 svých	 obcí	 a	 měst.	 Rád	
bych	touto	cestou	poděkoval	za	redakci	
Tišnovských	novin	stávajícím	zastupite-
lům	za	spolupráci	v	uplynulém	volebním	
období.	 A	 přeji	 městu	 Tišnovu	 i	 všem	
obcím,	 aby	 ve	 volbách	 vítězila	 zodpo-
vědnost	a	jejich	řízení	se	ujímali	moudří	
a	rozvážní	správci.	

kVetOucí žIVOt
Vladimír Vecheta
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	 Milé	Tišnovačky,	vážení	Tišnováci,	nastal	konec	
prázdnin,	a	tak	se	zase	musíme	věnovat	vážné	prá-
ci.	Přemýšlel	jsem,	o	čem	bych	vás	informoval,	ale	
vím,	že	ve	věku	sociálních	sítí	všechno	víte	skoro	
už	dříve,	než	se	to	stane,	a	máte	mnohdy	lepší	pře-
hled	o	dění	než	já.	Původně	jsem	chtěl	psát	o	ně-
jakých	nových	důležitých	objevech,	ale	není	každý	
den	posvícení.	Nejlepší	bude,	když	každý	budeme	
v	sobě	objevovat	svoje	lepší	já,	a	hned	bude	na	svě-
tě	lépe.	Přec	jenom	něco	z	kultury:	v	sobotu	6.	8.	
2022	proběhlo	setkání	bývalých	studentů	a	přátel	
režiséra	 a	 dokumentaristy	 pana	 Vachka	 v	 Kině	
Svratka	(o	tom	více	v	těchto	TN).	Na	setkání	jsem	se	dozvěděl	
následující	zajímavost	z	historie	Tišnova:	při	prohlídce	jeho	rod-
ného	bytu	se	objevila	informace	o	záměru	jeho	otce.	Pan	hoteliér	
Vachek	chtěl	propojit	lanovkou	hotel	s	vrcholem	kopce	Květnice.	
Splnění	tohoto	přání	je	výzvou	pro	budoucí	zastupitele	a	vedení	
města	Tišnova!	Navíc	celkem	technicky	jednoduché	a	o	to	více	
potřebné!	Využití	lanovky	by	bylo	jak	pro	hotelové	hosty,	tak	pro	
širokou	veřejnost.	Při	plánované	rekonstrukci	je	proto	potřeba	
důkladně	zvážit	i	místo	pro	spodní	stanici	lanovky.	Termín,	kdy	
by	měla	být	lanovka	spuštěna,	se	může	laikovi	zdát	vzdálený,	ale	
opak	je	pravdou.	První	oficiální	spuštění	proběhne	k	výročí	sta	
let	od	narození	pana	režiséra	Vachka,	tedy	4.	8.	2040.	Máme	se	
v	Tišnově	na	co	těšit!	Nebude	pak	jen	přísloví	„Květnice	hora,	
Besének	voda,	dražší	než	celá	Morava“.	Na	téma	lanovky	bude	
i	„Nejen	Sněžka,	ale	i	Květnice“.	Je	zajímavé,	že	se	nedochovalo	
více	 informací	 k	 jeho	 dalšímu	 záměru	 na	 podporu	 cestovního	
ruchu	v	Tišnově,	a	to	výstavba	zoologické	zahrady.	Můžeme	za-
tím	čerpat	 jen	z	drobných	dochovaných	fragmentů,	ale	 jistě	 je	
v	budoucnu	potřeba	tyto	důležité	informace	vědecky	zpracovat	
a	publikovat.	Na	vědeckou	práci	bude	potřeba	mnohem	více	času	
a	peněz,	než	máme	nyní.	Je	to	ale	i	další	výzva	pro	budoucí	ge-
nerace!	Ovšem	zpět	k	meritu	věci:	nějaká	zoologická	zahrada	by	
se	určitě	bez	ohledu	na	historii	měla	v	Tišnově	postavit.	Na	po-
třebu	zde	mít	zoologickou	zahradu	vám	každé	malé	dítě	odpoví	
kladně.	Chce	to	jenom	vybrat	správné	místo	a	dotační	program.	
Výběr	 zvířat	 bych	 nechal	 na	 občanech,	 aby	 v	 tolik	 oblíbených	
anketách	hned	po	volbách	vybrali,	jaká	zvířata	tam	chtějí	mít.	
	 Začátkem	července	jsme	na	radnici	obdrželi	anonymní	dopis	
a	po	jeho	přečtení	jsem	si	řekl,	že	bych	se	o	jeho	část	mohl	podě-
lit	i	s	Vámi,	kteří	třeba	anonymní	dopisy	nedostáváte.	Je	to	navíc	
dopis,	který	se	týká	kulturního	vystoupení.	A	tak	se	zde	spojuje	
všeobecný	pojem	kultura,	jako	to,	v	čem	žijeme	a	jak	se	chová-
me,	vč.	současně	zúženého	pohledu	na	koncerty,	divadla	a	kina.	
Snažil	jsem	se	dobrat	k	tomu,	jaké	vlastně	anonymy	máme,	jaká	
je	anonymita	a	proč	se	objevují.	Zjistil	jsem,	že	je	to	nad	moje	
síly,	neboť	je	to	téma	diskutované	z	mnoha	stran	a	různých	po-
hledů.	Tak	aspoň	ukázka,	cituji:	„V TN je článek, že 22. 7. bude 
večer za Penzionem na louce, večer s muzikou. Co je to za nesmysl, 
v pavilonu A je dost tzv. ležáků, kteří potřebují klid a ne do večer-
ních hodin čurbes. Další je to, kdo ten bordel bude večer uklízet, je 
totiž pátek. …v Tišnově máte jiných míst dost. Které vypatlanec 
toto vymyslel?“	Myslím,	že	autor	se	ke	svému	názoru	mohl	klid-

ně	přihlásit.	Ohlasy	po	uskutečnění	koncertu	byly	
velmi	kladné,	tak	to	asi	tolik	nerušilo.	Na	příště	
by	tedy	mohl	navrhnout,	jak	to	udělat	lépe.	Těšili	
bychom	se!
	 Na	 úplný	 závěr	 mého	 posledního	 zápisníku	
bych	připomněl	několik	historických	dat	z	letních	
měsíců,	které	podle	mě	stojí	za	zmínku.	12.	čer-
vence	1872	se	v	Trhových	Svinech	narodil	státní	
prezident	Emil	Hácha	(150	let),	15.	července	972	
zemřel	 Boleslav	 I.,	 zakladatel	 české	 státnosti	
(1	050	let)	a	18.	srpna	1830	ten,	který	se	nejvíce	
podílel	 na	 vývoji	 městečka	 Tišnov,	 císař	 Franti-

šek	Josef	I.	Připomínám	to	zde	jako	další	úkol	pro	budoucí	ve-
dení	města:	zřídit	sochu	(nebo	alespoň	bustu)	k	výročí	200	let	
od	jeho	narození.	Jako	podklad	pro	ni	uvádím	alespoň	některé	
tituly,	kterými	disponoval.	Král	český,	uherský,	lombardský,	be-
nátský,	dalmatský,	chorvatský,	slavonský,	haličský,	arcivévoda	
rakouský,	 velkovévoda	 toskánský	 a	 krakovský,	 vévoda	 lotrin-
ský,	salcburský,	štýrský,	korutanský	a	v	neposlední	 řadě	mar-
krabě	moravský.	Je	na	to	krásných	osm	let!

V	úctě	Karel	Souček

ze zápISNíku míStOStarOStY
Karel Souček, místostarosta města

vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

Účetní – ekonom

Popis pracovní pozice: 
• zpracovávání kompletní účetní agendy (pokladna, faktury 

přijaté, faktury vydané, banka, interní doklady, úhrady…)
• komunikace a vyřizování agendy se zřizovatelem 

• sestavování rozpočtů, kontrola čerpání,
čtvrtletní a roční výkazy hospodaření 

• zpracovávání vyúčtování dotací JMK, ÚP, MK, IROP a jiné 
• hospodaření s fondy a inventářem organizace 

Nabízíme: 
• práci na plný pracovní úvazek 

• nástup během září/října či dohodou 
• pracoviště v Tišnově, Mlýnská 152 

Plné znění inzerátu na www.mekstisnov.cz 
Informace o uvedené pozici poskytuje Martina Pavlíčková,

tel. 777 506 019, ekonom@kulturatisnov.cz. 
Přihlášky se všemi náležitostmi podávejte nejpozději

do 15. 9. 2022, poštou na adresu MěKS, Mlýnská 152,
666 01 Tišnov, nebo e-mailem na posta@kulturatisnov.cz

Výběrové řízení proběhne během září 2022

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhuM

ěK
S 
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Nově zrekoNstruovaNé
letNí kiNo otevŘeNo
	 V	neděli	14.	srpna	proběhlo	slavnostní	otevření	nově	zrekon-
struovaného	 areálu	 tišnovského	 letního	 kina.	 Rekonstrukce	
probíhala	od	prosince	roku	2020	do	června	roku	2022.	Hodnota	
letního	kina	po	rekonstrukci	je	cca	30	mil.	Kč	(s	DPH).	Zhotovi-
telem	stavby	byla	firma	Tocháček	spol.	s	r.	o.	Při	této	příležitosti	
si	mohli	návštěvníci	vychutnat	hned	tři	koncerty.	V	odpoledních	
hodinách	děti	pobavil	Bombarďák,	podvečerní	program	zahájila	
šansonová	hvězda	Szidi	Tobias.	Vrcholem	večera	bylo	vystoupe-
ní	hudební	legendy	Richarda	Müllera.
	 Všechny	přítomné	přivítal	starosta	města	Jiří	Dospíšil	a	spo-
lu	s	místostarostou	města	Karlem	Součkem	a	ředitelem	Měst-
ského	 kulturního	 střediska	 Janem	 Brdíčkem	 společně	 připili	
na	úspěšnou	rekonstrukci	letního	kina.	
	 Otevření	 letního	 kina	 se	 zúčastnilo	 více	 než	 pět	 set	 osob.	
Doufáme,	že	se	nově	opravený	areál	bude	vysoké	návštěvnosti	
těšit	i	do	budoucna	a	bude	místem,	ze	kterého	si	nejen	Tišnováci	
budou	odnášet	příjemné	vzpomínky	na	letní	večery	s	kulturními	
i	filmovými	zážitky.

setkáNí pŘátel karla vachka,
tišNovského rodáka 
	 Setkání	 bývalých	 studentů,	 přátel	 a	 rodiny	profesora	Karla	
Vachka,	čestného	občana	města	Tišnova,	proběhlo	v	sobotu	6.	8.	
2022	při	příležitosti	jeho	nedožitých	82.	narozenin.
	 Dopoledne	 proběhla	 prohlídka	 Hotelu	 Květnice	 –	 rodného	
domu	pana	Vachka	a	diskuse	s	panem	architektem	Alešem	Bu-
rianem	o	bývalém	i	budoucím	využití	objektu.
	 V	 odpoledních	 hodinách	 poté	 účastníci	 debatovali	 v	 Kině	
Svratka	 o	 jeho	 tvorbě,	 kterou	 si	 připomněli	 ukázkou	 jeho	 žá-
kovských	filmů	i	snímku	jeho	žáka	z	roku	2016,	který	zachycuje	
stěhování	obrazů	z	Galerie	Josefa	Jambora	zpět	do	Prahy.

posledNí fáze rekoNstrukce
riegrova–ČerNohorská
	 Rekonstrukce	 ulice	 Riegrova	 a	 Černohorská	 	 se	 dostává	
do	poslední	fáze.	

	 Nový	 kruhový	 objezd	 byl	 již	 uveden	 do	 předčasného	 užívá-
ní.	 Do	 provozu	 byla	 spuštěna	 nová	 zastávka	 autobusů	 Tišnov	
–	Nový	hřbitov	pro	oba	směry	z/do	Jamného.	
	 Z	důvodu	dokončení	ulice	Riegrova	došlo	k	uzavření	křižovat-
ky	Riegrova	/	nám.	Míru	/	nám.	28.	října	/	Dvořáčkova.	

došlo ke změNě dopravy
i autobusových zastávek 
	 Náměstí	Míru,	ulice	Dvořáčkova,	nám.	28.	října	 i	část	Rie-
grovy	ulice	jsou	nyní	slepé.	Z	tohoto	důvodu	byla	zrušena	za-
stávka	autobusů	na	nám.	Míru.	Aby	bylo	možné	dopravit	děti	
a	seniory	co	nejblíže	k	náměstí,	došlo	k	umístění	nové	dočasné	
zastávky	na	ul.	Drbalova	u	sokolovny	v	obou	směrech	pro	linky	
do	Lomnice	(333)	i	Jamného	(332).	Autobusy	do/z	Jamného	pro-
jíždějí	ulicí	Drbalova	a	Na	Honech.	Toto	opatření	umožní	ces-
tujícím,	zejména	školákům	a	seniorům,	bezpečné	vystupování	
a	nastupování	do	autobusu.	Děkujeme	obyvatelům	těchto	ulic	
za	pochopení.
	 Pěší	 trasy	 na	 nám.	 Míru	 jsou	 zachovány	 v	 největší	 možné	
míře,	tudíž	přístupy	k	budovám,	jako	je	MěÚ	Tišnov	(nám.	Míru	
345),	poliklinika	a	lékárna	Arnica,	jsou	možné.	
	 Uzavírka je plánována do 15. 12. 2022.	Podrobné	informa-
ce	naleznete	na	webu	města	v	sekci	DOPRAVA.

v době uzavírky proběhNe rekoNstrukce 
komuNikace pŘed zš Nám. 28. ŘíjNa 
Vzhledem	 k	 rekonstrukci	 křižovatky	 Riegrova	 /	 nám.	 Míru	 /
nám.	28.	října	/	Dvořáčkova	došlo	k	dopravnímu	omezení,	které	
je	bohužel	nezbytné.	Když	už	to	ale	musí	být,	chceme	z	něj	vy-
těžit	co	nejvíce!
	 Město	 se	 dohodlo	 se	 Správou	 a	 údržbou	 silnic	 Jihomorav-
ského	kraje,	že	využijí	čas,	ve	který	nebude	možné	uzavřeným	
úsekem	projíždět,	k	opravě	komunikace	od	ulice	Dvořáčkova	až	
po	ulici	Květnická.	Dojde	také	k	opravě	přechodu	před	Základní	
školou	nám.	28.	října.	Bude	zde	osazeno	nové	dopravní	značení,	
které	bude	přispívat	k	větší	bezpečnosti	při	přecházení	na	tomto	
hojně	využívaném	přechodu.

vojeNský deN u Nového hŘbitova
	 Vzpomínková	akce	na	 louce	u	nového	hřbitova	k	sestřelení	
zásobovacího	 bombardéru	 B-24H-30CF	 Liberator	 „Flying	 Ru-
mor“	proběhne	10.	září	od	10	do	17	hod.	Let	se	uskutečnil	v	noci	
16.	na	17.	dubna	1945.	Tehdy	se	všech	osm	členů	posádky	za-
chránilo	 a	 tři	 týdny	 do	 konce	 války	 přežili	 s	 pomocí	 místních	
obyvatel	a	partyzánů.
	 Díky	vstřícnosti	Podhoráckého	muzea	v	Předklášteří	budou	
k	 vidění	 i	 nalezené	 části	 z	 letadla	 vykopané	 v	 90.	 letech	 mi-
nulého	století.	Občerstvení	je	zajištěno,	včetně	nabídky	nápojů	
z	místního	pivovaru.	
	 Pamětní	 deska	 k	 připomenutí	 této	 události	 je	 umístěna	
na	ulici	Olbrachtova	před	budovou	hasičského	záchranného	sbo-
ru.	Ve	14	hod.	v	sobotu	10.	září	u	ní	proběhne	také	krátký	pietní	
akt	s	čestnou	stráží	v	historických	uniformách.	

aktuálNě z měSta
Kristýna Musilová, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Zrekonstruovaná ulice Riegrova. Foto: archiv města
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Radnice infoRmuje

	 Rozhodnutím	prezidenta	České	repub-
liky	 ze	 dne	 5.	 4.	 2022,	 č.	 81/2022	 Sb.,	
byly	 vyhlášeny	 volby	 do	 Senátu Parla-
mentu České republiky, do zastupitel-
stev obcí a zastupitelstev městských 
obvodů a městských částí ve statutár-
ních městech a do zastupitelstva hlav-
ního města Prahy a zastupitelstev jeho 
městských částí	a	stanoveny	dny	 jejich	
konání.

Oznámení o době a místě konání vo-
leb do Zastupitelstva města Tišnova 
a do Senátu Parlamentu České republiky
1.	 	Volby	do	Zastupitelstva	města	Tišnova	

a	 1.	 kolo	 voleb	 do	 volebního	 obvodu	
č.	 55	 (Brno-město)	 Senátu	 Parlamen-
tu	České	republiky	se	uskuteční	v	pá-
tek 23. září 2022 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin	 a	 v	 sobotu 24. září 
2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

	 	Nebude-li	 senátor	 do	 volebního	 obvo-
du	č.	55	(Brno-město)	zvolen	v	1.	kole	
voleb	 do	 Senátu	 Parlamentu	 České	
republiky,	 uskuteční	 se	 2. kolo voleb	
v	pátek 30. září 2022	od 14.00 ho-
din do 22.00 hodin	a	v sobotu 1. října 
20220 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2.	Místa	konání	volby:
	 	volební okrsek č. 1	–	Mateřská ško-

la Na Paloučku, Horova č.p. 960	pro	
voliče	 s	 adresou	 trvalého	 pobytu:	 Br-
něnská	198,	276,	498,	824,	800,	909,	
916,	1600,	1890,	Cihlářská,	Hanáko-
va,	Hradčanská,	 Jamborova,	Maheno-
va,	 Mánesova,	 Mrštíkova,	 Na	 Nové,	
Olbrachtova,	 Těsnohlídkova,	 Trnec,	
U	Lubě,	U	Pily

	 	Tato	volební	místnost	nemá	bezbarié-
rový	přístup.

	 	volební okrsek č. 2 – restaurace 
Na Terase, Hornická č.p. 1698	 pro	
voliče	 s	 adresou	 trvalého	 pobytu:	 Br-
něnská	429,	500,	711,	722,	764,	791,	
897,	1513,	1533,	1688,	1689,	Erbeno-
va,	Halasova,	Hornická	950–953,	957,	
1519–1530,	1698,	Horova

	 	Tato	volební	místnost	nemá	bezbarié-
rový	přístup.

  volební okrsek č. 3 – Základní ško-
la Smíškova, Smíškova č.p. 840	pro	
voliče	 s	 adresou	 trvalého	 pobytu:	 Al-
šova,	 Brněnská	 184,	 262,	 264,	 268,	
271,	 280,	 282,	 284,	 291,	 292,	 305,	
320,	 352,	 381,	 406,	 421,	 472,	 488,	
700,	 701,	 727,	 728,	 767,	 841,	 1569,	
Dobrovského,	Dvořákova,	Havlíčkova,	
Hornická	468–471,	899–901,	Hřbitov-
ní,	 Husova,	 Hybešova,	 Hynka	 Bíma,	
Chodníček,	 Kvapilova,	 Máchova,	 Ma-
jorova,	 Na	 Mlékárně,	 Na	 Rybníčku,	
Purkyňova,	Revoluční,	Riegrova	212,	
285,	 302,	 313,	 331,	 335,	 340,	 348,	
389,	390,	397,	425,	707,	Smetanova,	
Smíškova,	U	Humpolky	1862,	Vrchlic-
kého,	Wagnerova

	 	Tato	volební	místnost	nemá	bezbarié-
rový	přístup.

	  volební okrsek č. 4 – Městské kul-
turní středisko Tišnov, Mlýnská 
č.p. 152	 pro	voliče	s	adresou	 trvalé-
ho	pobytu:	Brněnská	2–4,	6,	7,	9–11,	
147–151,	 153–159,	 178,	 185,	 196,	
231,	 232,	 234,	 252,	 260,	 286,	 325,	
475,	 792,	 1710–1712,	 1739,	 1887,	
1935,	 Cáhlovská,	 Červený	 Mlýn,	
Dvořáčkova,	 Halouzkova,	 Janáčkova,	
Jungmannova,	 Karasova,	 Klášterská,	
Koráb,	 Kostelní,	 Mlýnská,	 Moukova,	
Nádražní,	 Na	 Kopečku,	 Na	 Loukách,	
Na	 Zahrádkách,	 nám.	 Komenského,	
nám.	 Míru,	 Neumannova,	 Ostrovec,	
Pejškov,	 Pod	 Květnicí,	 Procházko-
va,	 Ráboňova,	 Radniční,	 Trmačov,	
U	Humpolky	(kromě	č.p.	1862),	U	Ná-
honu,	U	Střelnice,	U	Svratky,	U	Tratě,	
Za	Krétou,	Za	Mlýnem;	 čísla	 popisná	
větší	než	1000	a	menší	než	1500	jsou	
domy	z	katastrálního	území	Předkláš-
teří.	Tito	občané	hlasují	v	Předklášteří	
(zejména	ul.	Za	Mlýnem).

	 	Tato	volební	místnost	nemá	bezbarié-
rový	přístup.

	  volební okrsek č. 5 – Gymnázium 
Tišnov, Na Hrádku č.p. 20	pro	voli-
če	 s	 adresou	 trvalého	 pobytu:	 Bezru-
čova,	 Černohorská,	 Drbalova,	 Druž-
stevní,	Jiráskova,	Kukýrna,	Květnická			

821,	 1610–1620,	 1717–1724,	 1944,	
Lomnická,	Na	Hrádku,	nám.	28.	října,	
Nerudova,	Parolkova,	Polní,	Riegrova	
25,	270,	281,	310–312,	318,	321,	323,	
324,	 332,	 431–435,	 676,	 677,	 686,	
Sv.	Čecha,	Tyršova

	 	Tato	volební	místnost	nemá	bezbarié-
rový	přístup.

	  volební okrsek č. 6 – Základní škola 
nám. 28. října Tišnov, nám. 28. října 
č.p. 1708	 pro	 voliče	 s	 adresou	 trva-
lého	pobytu:	Dřínová,	Králova	(kromě	
p.	 č.	 1742),	 Květnická	 1621–1640,	
1684,	Osvobození

	 	Tato	volební	místnost	nemá	bezbarié-
rový	přístup.

	  volební okrsek č. 7 –  bývalá škola 
Jamné č.p. 28	pro	voliče	s	adresou	tr-
valého	pobytu	v	místní	části	Jamné

	 	Tato	volební	místnost	nemá	bezbarié-
rový	přístup.

	  volební okrsek č. 8 – kulturní dům, 
Hajánky č.p. 42	pro	voliče	s	adresou	
trvalého	pobytu	v	místní	části	Hajánky	
a	Hájek

	 	Tato	volební	místnost	má	bezbariérový	
přístup.	

	  volební okrsek č. 9 – areál Podhorác-
ké restaurace, Lomnická č.p.	1776	
pro	voliče	s	adresou	trvalého	pobytu:	
Dlouhá,	 Formánkova,	 K	 Čimperku,	
Králova	1742,	Kuthanova,	Marie	Pav-
líkové,	Na	Honech,	Ranného,	Sigmun-
dova,	 Štěpánova,	 Šmardova,	 Václava	
Hynka	Macha,	Valova

	 	Tato	volební	místnost	nemá	bezbarié-
rový	přístup.

Zásady hlasování
1.	 	Právo	 volit	 do	 Zastupitelstva města 

Tišnova	 má	 občan,	 u	 něhož	 nenasta-
la	 překážka	 výkonu	 volebního	 práva,	
za	předpokladu,	že	 jde	o	státního	ob-
čana	 České	 republiky,	 který	 alespoň	
v	 druhý	 den	 voleb	 dosáhl	 věku	 nej-
méně	18	let,	je	v	den	voleb	v	Tišnově	
přihlášen	 k	 trvalému	 pobytu	 a	 dále	

INfOrmace k VOlBám
do zastupitelstva města tišNova

a k volbám do seNátu parlameNtu České republiky
Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí
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státní	 občan	 jiného	 státu,	 který	 je	
v	druhý	den	voleb	držitelem	potvrzení	
o	 přechodném	 pobytu	 na	 území	 nebo	
povolení	k	trvalému	pobytu	a	je	přihlá-
šen	 k	 pobytu	 v	Tišnově,	 v	 druhý	den	
voleb	dosáhl	věku	nejméně	18	let	a	je-
muž	právo	volit	přiznává	mezinárodní	
úmluva,	kterou	je	Česká	republika	vá-
zána	a	která	byla	vyhlášena	ve	Sbírce	
mezinárodních	smluv,	tj.	občan	EU.

2.	 	Právo	 volit	 do	 Senátu Parlamentu 
České republiky	má	státní	občan	Čes-
ké	 republiky,	 který	 alespoň	 ve	 druhý	
den	voleb	dosáhl	věku	nejméně	18	let,	
nenastala	u	něho	překážka	výkonu	vo-
lebního	práva	a	je	v	den	voleb	přihlášen	
ve	 městě	 Tišnově	 k	 trvalému	 pobytu	
nebo	 hlasuje	 na	 voličský	 průkaz,	 pří-
padně	je	zapsán	ve	zvláštním	seznamu	
voličů	pro	volby	do	Senátu	Parlamentu	
České	republiky	v	roce	2022.

3.		Prokazování	 totožnosti	a	státního	ob-
čanství:

	 •		Pro	volby	do	Zastupitelstva města 
Tišnova	 –	 volič	 po	 příchodu	 do	 vo-
lební	 místnosti	 prokáže	 svou	 totož-
nost	 a	 státní	 občanství	 České	 re-
publiky,	 popřípadě	 státní	 občanství	
státu,	 jehož	 občané	 jsou	 oprávněni	
volit	na	území	České	 republiky.	To-
tožnost	 a	 státní	 občanství	 prokáže	
volič	platným	občanským	průkazem	
nebo	cestovním	pasem	České	repub-
liky,	jde-li	o	cizince,	platným	průka-
zem	o	povolení	k	pobytu	nebo	potvr-
zením	o	přechodném	pobytu.	

	 •		Pro	 volby	 do	 Senátu Parlamentu 
České republiky	–	volič	po	příchodu	
do	 volební	 místnosti	 prokáže	 svou	
totožnost	 a	 státní	 občanství	 České	
republiky	platným	cestovním,	diplo-
matickým	 nebo	 služebním	 pasem	
České	 republiky	 anebo	 cestovním	
průkazem	nebo	platným	občanským	
průkazem.

	  Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství, nebude mu hlaso-
vání umožněno. 

	  Zkontrolujte si, prosím, včas plat-
nost svého občanského průkazu, 
případně cestovního pasu. 

  Od r. 2021 již není možné požádat 
ve dny voleb o vydání dočasného 
občanského průkazu v souvislosti 
s výkonem volebního práva. 

4.	 	Hlasovací	 lístky	 budou	 doručeny	 vo-
ličům	 nejpozději	 3	 dny	 přede	 dnem	
voleb	 do	 Zastupitelstva	 města	 Tišno-
va	a	do	volebního	obvodu	č.	55	(Brno-
-město)	do	Senátu	Parlamentu	České	
republiky.	

  Prosíme o kontrolu přístupnosti 
a označení Vašich poštovních schrá-
nek, aby bylo možné hlasovací lístky 
řádně doručit.

	 	Pokud	 se	 uskuteční	 2.	 kolo	 voleb	
do	volebního	obvodu	č.	55	Senátu	Par-
lamentu	 ČR,	 budou	 hlasovací	 lístky	
pro	 toto	 kolo	 voleb	 voličům	 vydány	
přímo	ve	volebních	místnostech.	

	 	Voliči,	 kteří	 mají	 evidovanou	 úřed-
ní	 adresu	 trvalého	 pobytu	 nám.	 Míru	
č.p.	111,	si	mohou	sadu	hlasovacích	líst-
ků	vyzvednout	na	podatelně	Městského	
úřadu	Tišnov,	nám.	Míru	č.p.	346.	

5.	 	Volič	 hlasuje	 do	 Zastupitelstva	 měs-
ta	 Tišnova	 a	 do	 Senátu	 Parlamentu	
České	 republiky	 osobně,	 zastoupení	
není	 přípustné.	 Ze	 závažných,	 zejmé-
na	 zdravotních	 důvodů,	 může	 volič	
předem	požádat	Městský	úřad	Tišnov	
(Odbor	správních	a	vnitřních	věcí,	tel.	
549	 439	 711)	 nebo	 ve	 dnech	 voleb	
přímo	 okrskovou	 volební	 komisi,	 aby	
mohl	hlasovat	mimo volební místnost 
do přenosné schránky,	 avšak	 pouze	
v	územním	obvodu	volebního	okrsku,	
pro	který	byla	okrsková	volební	komi-
se	zřízena.

Hlasování na voličský průkaz 
 Volby do zastupitelstev obcí: není 
možné hlasovat na voličský průkaz!!!

Volby do Senátu Parlamentu ČR:
	 Volič,	který	nebude	moci	volit	ve	voleb-
ním	okrsku,	v	jehož	stálém	seznamu	voličů	
je	 zapsán,	může	 ode	dne	 vyhlášení	 voleb	

požádat	obecní úřad	v	místě	svého	trvalé-
ho	pobytu	o	vydání	voličského průkazu.
	 Voličský	průkaz	opravňuje	volit	do	Se-
nátu	 ve	 volebním	 okrsku	 spadajícím	
do	 volebního	 obvodu,	 kde	 jsou	 volby	
vyhlášeny	a	 v	 jehož	územním	obvodu	 je	
volič	přihlášen	k	trvalému	pobytu.	Voliči	
mohou	žádat	o	vydání	voličského	průka-
zu	ode	dne	vyhlášení	voleb.
	 Voliči	 s	 pobytem	 v	 Tišnově	 mohou	
volit	na	voličský	průkaz	v	těchto	obcích	
a	 městských	 částech	 volebního	 obvodu	
č.	 55	 Brno-město:	 městské	 části	 Brno-
-Bystrc,	 Brno-Kníničky,	 Brno-Žebětín,	
obce	Babice	u	Rosic,	Biskoupky,	Borač,	
Borovník,	 Braníškov,	 Bratčice,	 Březina,	
Černvír,	 Čučice,	 Deblín,	 Dolní	 Kounice,	
Dolní	 Loučky,	 Domašov,	 Doubravník,	
Drahonín,	Hajany,	Heroltice,	Hlína,	Hor-
ní	Loučky,	Hradčany,	Hrušovany	u	Brna,	
Hvozdec,	 Chudčice,	 Ivančice,	 Javůrek,	
Kaly,	Katov,	Ketkovice,	Kratochvilka,	Kři-
žínkov,	Kupařovice,	Kuřimská	Nová	Ves,	
Kuřimské	Jestřabí,	Lažánky,	Ledce,	Les-
ní	Hluboké,	Litostrov,	Lubné,	Lukovany,	
Malešovice,	 Maršov,	 Medlov,	 Mělčany,	
Modřice,	 Moravany,	 Moravské	 Bránice,	
Nebovidy,	 Nedvědice,	 Nelepeč-Žernůvka,	
Němčičky,	 Neslovice,	 Níhov,	 Nosislav,	
Nová	Ves,	Nové	Bránice,	Odrovice,	Olší,	
Omice,	 Ořechov,	 Oslavany,	 Ostopovice,	
Ostrovačice,	 Pernštejnské	 Jestřabí,	 Po-
půvky,	 Pravlov,	 Prštice,	 Předklášteří,	
Příbram	na	Moravě,	Přibyslavice,	Přísno-
tice,	Radostice,	Rojetín,	Rosice,	Rudka,	

Říčany,	Říčky,	Řikonín,	Senorady,	Senti-
ce,	Silůvky,	Skryje,	Sobotovice,	Stanoviš-
tě,	Střelice,	Svatoslav,	Syrovice,	Tetčice,	
Tišnov,	 Tišnovská	 Nová	 Ves,	 Trboušany,	
Troubsko,	Újezd	u	Rosic,	Újezd	u	Tišno-
va,	 Unkovice,	 Úsuší,	 Veverská	 Bítýška,	
Veverské	 Knínice,	 Vohančice,	 Vratisláv-
ka,	 Vysoké	 Popovice,	 Zakřany,	 Zálesná	

Radnice infoRmuje

Kontakty do volebních místností ve dnech voleb:

1 Mateřská	škola	Na	Paloučku Horova	č.p.	960 734	175	030

2 restaurace	Na	Terase Hornická	č.p.	1698 737	885	177

3 Základní	škola	Smíškova Smíškova	č.p.	840 777	706	804

4 Městské	kulturní	středisko	Tišnov Mlýnská	č.p.	152 734	175	031

5 Gymnázium	Tišnov Na	Hrádku	č.p.	20 734	175	032

6 Základní	škola	Tišnov nám.	28.	října	č.p.	1708 736	770	158

7 část	Jamné	–	bývalá	škola č.p.	28 734	175	034

8 část	Hajánky	–	kulturní	dům č.p.	42 734	175	035

9 areál	Podhorácká	restaurace Lomnická		č.p.	1776 732	271	270



TN 09/20228

Radnice infoRmuje

Zhoř,	Zastávka,	Zbraslav,	Zbýšov,	Žabči-
ce,	Žďárec	a	Želešice.

Způsoby podání žádosti o vydání volič-
ského průkazu:
1.	  žádost v listinné podobě	 opatřenou	

úředně	ověřeným	podpisem	voliče:
	 	občané	 s	 pobytem	 v	 Tišnově	 mohou	

žádost	v	listinné	podobě	zaslat	na	ad-
resu:	 Městský	 úřad	 Tišnov,	 Odbor	
správních	 a	 vnitřních	 věcí,	 evidence	
obyvatel	 –	 voličské	 průkazy,	 nám.	
Míru	č.p.	111,	Tišnov,	666	01

2.		žádost v elektronické podobě	zasla-
ná	prostřednictvím	datové	schránky:

	 	občané	 s	 trvalým	 pobytem	 v	 Tišnově	
mohou	 žádost	 v	 elektronické	 podobě	
zaslat	prostřednictvím	datové	schrán-
ky	–	ID	datové	schránky	města	Tišno-
va:	qzjbhat

	 	Ve	výše	uvedených	případech	musí	být	
žádost	 příslušnému	 obecnímu	 úřadu	
doručena	nejpozději	7	dnů	přede	dnem	
voleb,	tj.	do 16. 9. 2022.

3.		osobně	 o	 vydání	 voličského	 průkazu	
lze	požádat	do	okamžiku	uzavření	stá-
lého	seznamu	voličů,	 tj.	21. 9. 2022 
do 16.00 hodin.

	 	Občané	 s	 trvalým	 pobytem	 v	 Tišnově	
mohou	osobně	požádat	o	vydání	volič-
ského	průkazu	na	Městském	úřadu	Tiš-
nov,	 Odbor	 správních	 a	 vnitřních	 věcí,	
nám.	Míru	č.p.	346,	Tišnov,	přízemí	bu-
dovy	úřadu,	Mgr.	Jitka	Hamerníková,	č.	
kanceláře	117,	tel.	549	439	775,	e-mail:	
jitka.hamernikova@tisnov.cz.

	 Obecní	 úřad	 voličský	 průkaz	 vydá	
nejdříve	 15	 dnů	 přede	 dnem	 voleb,	 tj.	
od	8.	9. 2022	osobně	voliči	nebo	osobě,	
která	se	prokáže	plnou	mocí	s	ověřeným	
podpisem	voliče	žádajícího	o	vydání	volič-
ského	průkazu,	anebo	jej	voliči	zašle.
	 Žádost	obsahuje	jméno	a	příjmení	vo-
liče,	datum	narození,	adresu	trvalého	po-
bytu	a	případně	požadovaný	způsob	doru-
čení	voličského	průkazu.	Lze	také	uvést,	
pro	které	kolo	voleb	má	být	voličský	prů-
kaz	vydán.	Pokud	to	volič	neuvede,	bude	
mu	vydán	průkaz	pro	první	kolo	i	průkaz	
pro	druhé	kolo	voleb.
	 Vzor	žádosti	o	vydání	voličského	prů-
kazu	a	vzor	plné	moci	k	převzetí	voličské-
ho	 průkazu	 najdete	 zde:	 www.tisnov.cz/
Volby/Senátní	volby	2022.
	 Požádat	o	voličský	průkaz	v	době	mezi	
prvním	a	druhým	kolem	voleb	lze	pouze	

osobně.	Úřad	může	vydávat	voličské	prů-
kazy	do	28. září 2022 do 16.00 hodin.
	 Volič, který hlasuje na voličský prů-
kaz, musí průkaz odevzdat okrskové 
volební komisi.	 Komise	 mu	 poté	 vydá	
prázdnou	úřední	obálku	a	sadu	hlasova-
cích	lístků.
	 Pokud	se	volič,	kterému	byl	vydán	volič-
ský	průkaz,	rozhodne	hlasovat	ve	„svém“	
volebním	 okrsku,	 musí	 voličský	 průkaz	
rovněž	odevzdat	okrskové	volební	komisi.	
Jinak	mu	komise	hlasování	neumožní.
 Při ztrátě nebo odcizení voličského 
průkazu nelze vydat duplikát.

	 Volič	zapsaný	v	zahraničí	do	zvláštní-
ho	seznamu	voličů	může	požádat	o	volič-
ský	průkaz	pouze	příslušný	zastupitelský	
nebo	konzulární	úřad,	hlasovat	pak	může	
v	kterémkoliv	volebním	obvodu	v	které-
koliv	volební	místnosti	na	území	ČR,	kde	
se	volby	konají.

	 Další	informace	k	volbám	naleznete	na	in-
ternetových	 stránkách	 Ministerstva	 vnitra	
České	republiky	www.mvcr.cz (VOLBY).
	 Informace	 o	 kandidátech	 do	 zastupi-
telstev	 obcí	 a	 o	 kandidátech	 do	 Senátu	
Parlamentu	České	republiky	v	roce	2022	
naleznete	na	www.volby.cz.

červen
80 let 

Rostislav Kappel
Zdenka Krištofíková
Kristina Kopásková

85 let 
Vratislav Hamerník

Marta Sávová
Ivanka Částková

90 let
Jarmila Randuchová

91 let
Vlasta Čápová
Věra Pokorná

92 let
Anna Fabiánová

94 let
Eva Bílá

102 let
Marie Drábová

červenec
80 let 

Waltraud Schopfová
Jindřich Hanák
Anna Blažková

Drahomíra Kalášková
Josef Hořejš

85 let 
Jaroslava Skoupá
Marie Dvořáková

Method Šibor
Věra Kocmanová

91 let
Miroslav Koláček
Helena Sládková
Marie Stárková

92 let
Anna Kurucová

93 let
Blanka Unzeitigová

94 let
Anna Navrátilová

95 let
Stanislav Roháček

96 let
Marie Jelínková

Blahopřejeme
Dovolujeme si Vám představit občany města 
Tišnova, kteří oslavili svá životní jubilea: 

Oslavencům přejeme vše nejlepší, 
hodně štěstí, zdraví, dobré 
nálady a optimismu.

Dagmar Dvořáková,
tajemnice Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova
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	 S	účinností	od	1.	7.	2022	se pro rodinné domy, bytové domy 
a stavby pro rodinnou rekreaci odkládá zákaz	provozu	stacio-
nárních	zdrojů	na	pevná	paliva	o	jmenovitém	tepelném	příkonu	
do	300	kW	včetně,	který	slouží	jako	zdroj	tepla	pro	teplovodní	
soustavu	ústředního	vytápění	a	který	není	navržen	rovněž	pro	
přímé	vytápění	místa	instalace	nesplňujících	požadavky	uvede-
né	v	§	17	odst.	1	písm.	g)	zákona	o 2 roky,	tj.	tyto stacionární 
zdroje lze ve výše uvedených stavebních objektech provo-
zovat	 v	 souladu	 se	 zákonem	 o	 ochraně	 ovzduší	 až	do 31. 8. 
2024.	Od	1.	září	2024	bude	provoz	těchto	zdrojů	i	ve	výše	uve-
dených	objektech	zakázán	a	bude	sankcionovatelný	podle	záko-
na	o	ochraně	ovzduší.
	 Od	1.	září	2022	se	zákaz	používání	kotlů	1.	a	2.	třídy	vztahuje	
na	objekty,	které nejsou určeny	jako	rodinný	dům,	bytový	dům	
nebo	stavba	pro	rodinnou	rekreaci,	tedy	zákaz platí pro podni-
katelské subjekty.	
	 Domácnosti	mohou	při	výměně	neekologických	kotlů	1.	a	2.	
třídy	využít	následujících	dotačních	programů:	
	 Dotační	 program	 na	 výměnu	 kotlů	 pro nízkopříjmové do-
mácnosti	v	 Jihomoravském	kraji	–	Kotlíkové dotace.	Z	 toho-
to	programu	získají	výše	uvedené	domácnosti	s	nižšími	příjmy	
na	 výměnu	 starého	 kotle	 až	 95%	 dotaci.	 Místem	 pro	 podání	
žádostí	 je	Krajský	úřad	v	Brně	(podrobné	informace	k	čerpání	
a	kontakty	na	jednotlivé	pracovníky	jsou	uvedeny	na	stránkách	
www.jmk.cz,	v	sekci:	granty	a	dotace).

 Ostatní domácnosti	mají	také	možnost	vyměnit	kotel	s	do-
tací.	 Z	 dotačního	 programu	 Nová zelená úsporám	 dostanou	
domácnosti	 až	 50	%	 dotaci	 na	 výměnu	 neekologického	 kotle.	
Žádosti	je	možné	podat	elektronicky	na	www.novazelenauspo-
ram.cz.	Pro	konzultace	 lze	využít	krajská	pracoviště	Státního	
fondu	životního	prostředí	ČR	(krajské	pracoviště	v	Brně	–	kon-
takt	 pro	 telefonickou	konzultaci	 na	 čísle	 735	158	161),	 popř.	
bezplatnou	infolinku	800	260	500.
	 Oba	 výše	 uvedené	 programy	 aktuálně	 nepodporují	 výměnu	
plynových	kotlů.

	 Nabídka	seminářů	na	energeticky	úsporná	opatření	pod	zášti-
tou	MAS	Brána	Vysočiny:

4. 10. 2022 od 17.30 – obecní budovy
	 	Energeticky	úsporná	opatření,	referenční	příklady	komunitní	

energetiky	a	dotační	příležitosti	pro	obecní	budovy	aneb	jak	
si	ekonomicky	snížit	své	výdaje	šetrně	k	životnímu	prostředí.

6. 10. 2022 od 17.30 – rodinné domy
	 	Energetická	úsporná	opatření	v	rámci	dotačních	příležitostí	

RD	(rodinné	domy)	aneb	jak	si	ekonomicky	snížit	své	výdaje	
šetrně	k	životnímu	prostředí	(kotlíkovka,	NZÚ).

11. 10. 2022 od 17.30 – bytové domy
	 	Energetická	úsporná	opatření	v	rámci	dotačních	příležitostí	

BD	(bytové	domy)	aneb	jak	si	ekonomicky	snížit	své	výdaje	
šetrně	k	životnímu	prostředí	(kotlíkovka,	NZÚ).

13. 10. 2022 od 17.30 – podnikatelé
	 	Energeticky	úsporná	opatření,	sdílení	přebytků	z	FVE	a	do-

tační	příležitosti	pro podnikatele	aneb	lze	negativní	dopady	
na	životní	prostředí	snížit	ekologickým	provozem.

Bližší	informace	na	e-mailu	gottwaldova@masbranavysociny.cz	
a	na	stránkách	www.masbranavysociny.cz	

VýměNa kOtlů OdlOžeNa
Hana Kadlecová, Odbor životního prostředí

SemINáře k úSpOrám eNergIí
Barbora Gottwaldová
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 Město Tišnov ve spolupráci s pro-
jektem Podnikni to! spouští bezplatný 
kurz pro své občany. Je určen těm, kte-
ří mají v hlavě podnikatelský nápad, 
ale nevědí, jak ho zrealizovat, podni-
katelům, kteří hledají novou inspiraci 
a jistotu při zavádění nových produktů, 
nebo zájemcům, které podnikání láká, 
ale konkrétní nápad ještě hledají. 
	 Pět	setkání	v	pěti	týdnech	vás	naučí,	
jak	 systematicky	 krok	 po	 kroku	 hledat	
a	najít	funkční	nápad,	otestovat	jej,	ově-
řit	jeho	potenciál	a	nastartovat	finančně	
udržitelný	projekt.	
	 Získáte	 obecné	 know-how,	 které	 už	
vám	 nikdo	 nevezme,	 a	 nápady	 ve	 vaší	
hlavě	 získají	 reálné	 obrysy.	 S	 minimem	
rizika	a	finančních	investic.
	 Nezáleží	na	tom,	jestli	 je	vaším	snem	
mít	 menší	 lokální	 firmu,	 přivydělat	 si	
vlastním	projektem	při	zaměstnání,	nebo	
vybudovat	 mezinárodní	 firmu.	 Na	 kon-

ci	 kurzu	 budete	 mít	 smysluplný	 projekt	
a	hlavně	plán,	jak	jej	úspěšně	rozjet.	
	 Absolvent	Radek	kurz	shrnuje:	„Kurz 
výrazně  posunul  přístup  k  mému  poten-
ciálnímu projektu a přivedl mě k reálným 
úvahám. Za přínosné považuji téměř hma-
tatelné  nadšení  a  samozřejmě  i  příběhy 
účastníků.“ 
	 Provázet	 vás	 bude	 zkušený	 podnika-
tel.	 Díky	 jeho	 vedení	 a	 letitým	 zkuše-
nostem	 se	 můžete	 vyhnout	 největším	
začátečnickým	chybám	a	budete	mít	dost	
prostoru	svůj	projekt	dobře	nasměrovat.	
Inspirací	 budou	 bezpochyby	 i	 ostatní	
účastníci.	 Staňte	 se	 součástí	 komunity	
podnikavých	lidí	v	Tišnově!
	 Kurz	 je	 určený	 pro	 občany	 města	
i	okolních	obcí,	pro	zaměstnané,	studenty	
i	maminky	na	mateřské.	
	 Skládá	se	z	pěti	setkání,	která	budou	
probíhat	 jednou	 týdně	 vždy	 ve	 středu.	
První	 workshop	 odstartuje	 ve	 středu	

26.	 října	 2022	 v	 17.30	 ve	 Velkém	 sále	
MěKS,	Mlýnská	152.	Účast	 je	díky	pod-
poře	 města	 Tišnov	 zdarma.	 Zájemci	 se	
můžou	 přihlásit	 na	 webu	 podniknito.cz	
na	 podstránce	 s	 názvem	 Podnikni	 to!	
v	 Tišnově	 nebo	 jednoduše	 napsat	 na	 e-
-mail	platenikova@podniknito.cz.
	 Informace	o	kurzu	Podnikni	to!	v	Tiš-
nově:
	 •		kurz	 je	 určen	 pro	 všechny	 občany	

města	a	okolních	obcí;
	 •		úvodní	 workshop	 začíná	 26.	 října	

2022	v	17.30;
	 •		kurz	 proběhne	 v	 prostorách	 Velký	

sál	MěKS,	Mlýnská	152,	Tišnov;
	 •		celkem	je	připraveno	5	tematických	

setkání,	 vždy	 ve	 středu	 od	 17.30	
do	20.00;

	 •		kurz	vede	zkušený	podnikatel	a	za-
kladatel	Podnikni	to!	Jakub	Tížek.

podnikatelský seRvis

kurz, který VáS Naučí pOdNIkat
Lenka Pláteníková

inZeRce
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na návštěvě

	 Množením	osiv	polních	plodin	se	rodi-
na	Šebkova	věnuje	desítky	let.	Byť	je	se-
menářství	poměrně	ekonomicky	efektivní	
odvětví	zemědělství,	vyžaduje	specifické	
dovednosti,	znalosti	a	pečlivost.	Zdravěj-
ší	plodiny	začínají	silnými	odrůdami	a	sil-
nými	osivy.	
	 „Od	objednavatele	množení	dostaneme	
na	jaře,	nebo	v	termínech	výsevu	kvalit-
ní	 a	 certifikované	 osivo,	 které	 potřebují	
uvést	do	většího	objemu.	V	rámci	zacho-
vání	kvality	osiva	je	totiž	třeba	měnit	pra-
videlně	půdu,	do	které	se	seje,	 i	klima,“	
objasnil	předmět	svého	podnikání	Marek 
Šebek.	Zemědělec	z	Kuřimského	Jestřabí	
pěstuje	na	20	hektarech	půdy	množitel-
ské	porosty.	V	letošním	roce	zasel	jetelo-
vinu,	svazenku	a	ostropestřec.	
	 „Zemědělec,	 který	 se	 chce	 pustit	
do	produkce	geneticky	hodnotného	osiva	
a	 sadby,	 si	musí	 vyhledat	 ve	většině	pří-
padů	firmy	zabývající	se	množením	plodin	
sám	a	navázat	s	nimi	spolupráci.	Při	mno-
žení	pak	musí	dodržovat	pravidla	stanove-
ná	zákonem	a	samotným	zadavatelem.“

Kontrolní přehlídky
	 Monitorováním	 zasetého	 osiva	 v	 růz-
ných	 stádiích	 růstu	 se	 zabývají	 inspek-
toři	Ústředního	kontrolního	a	zkušebního	
ústavu	 zemědělského	 (ÚKZÚZ).	 Provádí	
jednu	 až	 tři	 přehlídky	 porostu;	 nejprve	
sledují,	jak	osivo	vzešlo,	poté	jeho	květen-
ství	a	ke	třetí	přehlídce	dochází	v	období,	
kdy	rostliny	dokončují	tvorbu	samotného	
semínka.	 „Tehdy	 se	 kontrola	 zaměřuje	
na	to,	zda	má	semínko	dostatečnou	veli-
kost.	Když	jsou	semínka	malá,	například	
kvůli	suchu,	nejsou	stroje	schopny	dosta-
tečně	přečistit	daný	produkt.	Tím	dochá-
zí	k	vyškrtnutí	množitelských	porostů	ze	
seznamu.	Celá	produkce	je	k	ničemu,	jed-
ná	se	o	odpad,“	popsal	možné	komplikace	
při	pěstování	osiv	zemědělec.	
	 V	okamžiku,	kdy	se	sklizeň	uskuteční,	
projdou	 semena	 procesem	 sušení	 a	 tří-
dění.	 Teprve	 osivo	 splňující	 požadované	
parametry	uzná	Ústřední	kontrolní	a	zku-
šební	ústav	zemědělský	jako	vhodné	pro	
množení.	 V	 parametrech	 se	 podle	 slov	
Šebka	sleduje	především	vlhkost,	čistota	
osiva	a	klíčivost.	 „Když	 je	produkce	od-
koupena	 a	 z	 naší	 strany	 vyfakturována	
odběrateli,	je	odběratelem	dodána	do	jiné	

členské	země	Evropské	unie.	Namátkou	
mohu	jmenovat	Německo,	Rakousko,	Itá-
lii,	Španělsko	nebo	Francii.“

Pozemky v restituci
	 Do	 zemědělské	 činnosti	 se	 Šebkovi	
pustili	v	roce	1993,	kdy	jim	byly	restitucí	
navráceny	pozemky	a	také	dobytek.	Živo-
čišná	výroba	byla	zaměřena	na	produkci	
hovězího	 a	 mléčných	 výrobků.	 Po	 obci	
prodávali	 tvaroh	a	mléko.	Marek	Šebek	
převzal	firmu	v	roce	2016	a	v	současnos-
ti	se	zabývá	výhradně	rostlinnou	výrobou,	
především	 zmiňovanými	 množitelskými	
porosty	vyšší	kvality.	Většinou	do	kvality	
E1,	což	jsou	evropsky	uznávaná	osiva.	
	 Hospodaří	sami.	Farma	je	čistě	rodin-
ná,	bez	zaměstnanců.	Případné	výpomoci	

jsou	řešeny	pouze	v	rámci	rodiny.	„Úvahy	
o	 tom,	 že	 nebudu	 pokračovat	 v	 rodinné	
tradici,	samozřejmě	byly.	I	rodiče	mi	dopo-
ručovali,	abych	změnil	směr.	Zemědělství	
bylo	 před	 15	 až	 20	 lety	 relativně	 neper-
spektivním	 odvětvím	 bez	 velkých	 mož-
ností.	I	když	jsem	studoval	jiný	obor,	ad-
ministrativu	a	ekonomiku,	stejně	jsem	se	
nakonec	 k	 zemědělské	 produkci	 vrátil,“	
poznamenal	 zemědělec.	 Zároveň	 doplnil,	
že	podnikání	s	množitelskými	porosty	se	
začíná	dostávat	do	širšího	povědomí.	„Po-
kud	se	podaří,	nedojde	k	poškození	poros-
tu	anebo	k	jeho	vyškrtnutí	z	množitelské-
ho	seznamu,	může	jít	o	docela	lukrativně	
ceněné	plodiny	a	postupy,“	míní.	
	 Pro	 úspěch	 v	 podnikání	 je	 důležité	
plánování.	 Počasí	 je	 mocný	 hráč.	 „Bylo	
by	fajn,	kdyby	se	umoudřilo	počasí	a	ne-
docházelo	k	velkým	a	prudkým	srážkám.	
A	naopak	nám	byla	dopřána	voda	v	men-
ších	 dávkách	 a	 třeba	 častěji.	 Rád	 bych	
do	budoucna	také	dostavěl	halu	na	skla-
dování	produkce	a	mohli	bychom	se	pří-
padně	rozšířit,“	přeje	si	Marek	Šebek.	

SemeNářI pracují prO BudOucNOSt
Zlata Ptáčková

Osivář Marek Šebek při kontrole svých pol-
ností. Foto: Zlata Ptáčková

V letošním roce zasel jetelovinu, svazenku 
a ostropestřec. Foto: Zlata Ptáčková

Zasetá svazenka.  Foto: Marek Šebek

reportáž najdete
na tišnovské televizi
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	 EVVO	věnujeme	ve	výuce	žáků	naší	ZŠ a MŠ Václava Havla	
zvláštní	 pozornost	 a	 tomu	 přizpůsobujeme	 i	 výukové	 programy.	
V	 březnu	 nás	 navštívili	 pracovníci	 velkomeziříčských Chalou-
pek	 o.	 p.	 s.	 Pro	 studenty	 2.	 stupně	 měli	 přichystané	 simulační	
interaktivní	hry	s	 tematikou	 trvale	udržitelného	života.	Nedílnou	
součástí	programu	je	propojení	poznatků	ze	hry	se	situacemi	z	reál-
ného	světa	a	přemýšlení	nad	možnostmi	řešení	problému,	o	kterém	

hry	pojednávají.	Žáci	6.	a	7.	třídy	měli	simulační	hru	s	názvem	U je-
zera,	která	napodobuje	užívání	společného	přírodního	obnovitelné-
ho	zdroje	–	vody	–	několika	podniky.	Hra	FishBanks	uvedla	žáky	
8.	a	9.	třídy	do	rolí	rybářských	společností	a	měli	za	úkol	dosáhnout	
maximálního	zisku	prostřednictvím	fiktivního	lovu	a	prodeje	ryb.	
	 Žáci	 1.	 stupně	 absolvovali	 exkurzi	 přímo	 do	 areálu Cha-
loupek v Balinách,	 kde	 měl	 1.	 a	 2.	 ročník	 výukový	 program	
Od masopustu do čarodějnic,	kde	si	studenti	připomínali	sym-
boly	jara,	seznámili	se	s	jarními	tradicemi,	zvyklostmi,	zahráli	si	
typické	jarní	hry	a	připravili	si	i	jarní	jídlo.	Pro	3.–5.	ročník	byl	
nachystán	program	Krása dřeva	–	polytechnická	výchova,	který	
děti	seznámil	se	dřevem,	kde	a	jak	se	získává	a	zpracovává.	Vy-
zkoušely	si	vzít	do	ruky	pilu,	sekeru,	poříz	a	z	truhlářské	dílny	
si	každý	odnesl	vlastní	výrobek.	
	 V	rámci	Světového	dne	vody	(22.	3.)	a	Dne	Země	(22.	4.)	jsme	
se	s	žáky	1.	stupně	vydali	na	exkurzi na úpravnu vody Mostiště,	
za	účelem	seznámení	s	problematikou	čištění	odpadních	vod	a	vý-
roby	pitné	vody,	kterou	pořádala	Vodárenská	akciová	společnost,	
a.	s.	ÚV	Mostiště	je	nejvýznamnější	zdroj	vodárenské	soustavy	ji-
hozápadní	Moravy	a	zásobí	pitnou	vodou	i	obec	Žďárec.
	 I	s	žáky	2.	stupně	jsme	absolvovali	exkurzi a návštěvu Ar-
cheoparku Pavlov	s	edukačním	programem	Věstonická	Venuše.	
Při	nepřízni	počasí	jsme	upravili	další	program	na	zhlédnutí	jes-
kyně	Na	Turoldu	a	keltské	expozice	na	mikulovském	zámku.

	 Nejprve	mi	dovolte	vzpomenout	na	ko-
nec	 toho	minulého.	V	 červnu	 jsme	strá-
vili	týden	v	bezprostřední	blízkosti	Vele-
hradu.	 Magické	 místo	 a	 spousta	 výletů	
v	 okolí	 a	 týden	 utekl	 jako	 voda.	 Odjeli	
jsme	 se	 zážitky	 a	 krásnými	 vzpomínka-
mi.	Konec	školního	roku	se	v	tu	chvíli	blí-
žil	mílovými	kroky.	Poslední	 týden	 jsme	
strávili	putováním	po	složkách	integrova-
ného	záchranného	systému	a	žáci	se	tak	
mohli	seznámit	s	městskou	policií	v	Tiš-
nově,	vstříc	nám	vyšli	záchranáři	i	hasiči	
a	jako	tečka	na	konec	i	Policie	ČR,	která	
žákům	 předvedla	 svoji	 techniku.	 Touto	
cestou	 mi	 dovolte	 poděkovat	 za	 ochotu	
a	vstřícnost.	Poté	jsme	si	v	pátek	rozdali	
vysvědčení	a	všem	žákům	popřáli	krásné	
prázdniny	plné	zážitků	a	sluníčka.	
	 Škole	 jako	 takové	 začaly	 prázdniny	
později.	Nejprve	jsme	nově	vybavili	počí-
tačovou	učebnu,	která	si	to	již	zasloužila.	

Nejen	v	souvislosti	 se	 změnou	ve	výuce	
informatiky.	Zároveň	s	pomocí	naší	střed-
ní	školy	jsme	tři	třídy	vybavili	interaktiv-
ními	tabulemi.	
	 A	 nyní	 se	 setkáváme	 na	 počátku	 no-
vého	 školního	 roku.	 Základní	 škola	 se	
nám	rozrostla	o	jednu	třídu,	nyní	vzdělá-
váme	žáky	v	pěti	 třídách.	Letos	 již	dru-
hým	rokem	pro	naše	žáky	a	jejich	rodiče	
bude	fungovat	školní	družina.	O	všechny	
žáky	 školy	 tak	 nyní	 pečuje	 sedm	 učite-
lů,	 speciálních	pedagogů,	pět	 šikovných	
asistentek	 pedagoga	 a	 paní	 vychovatel-
ka	 školní	 družiny.	 Tým	 doplňuje	 i	 paní	
psycholožka.	 Všichni	 táhneme	 za	 jeden	
provaz	a	pro	žáky	připravujeme	jistě	za-
jímavý	školní	rok.	Určitě	se	můžou	těšit	
nejen	na	nové	spolužáky,	zážitky	a	výlety.	
Čekají	na	nás	nové	výzvy.	Loňský	rok	byl	
již	takřka	normální,	přejme	si,	aby	i	ten,	
který	nyní	stojí	před	námi	a	začíná	psát	

svůj	 příběh,	 byl	 nepoznamenán	 různými	
opatřeními.	 Dovolte	 mi	 popřát,	 aby	 se	
příběh	školního	roku	2022–23	stal	best-
sellerem,	o	kterém	se	bude	dlouho	mluvit	
a	 ještě	déle	vzpomínat	na	zážitky,	které	
nám	všem	přinese.

vzdělávání

eNVIrONmeNtálNí VýcHOVa Ve žďárcI
Simona Midrla Gastová

Blíží Se NOVý ŠkOlNí rOk
Dana Staňková 

Na návštěvě hasičské stanice.
Foto: Marcela Přikrylová

Exkurze žáků 2. stupně na jižní Moravu.
Foto: Simona Midrla Gastová
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	 Magdaléna	 Urbánková,	 devítiletá	 žá-
kyně	hudebního	oboru	Základní	umělec-
ké	školy	Tišnov,	měla	svůj	klavírní	reci-
tál	v	úterý	14.	června	2022	v	koncertním	
sále	školy.	
	 Recitálový	 program	 Magdalénky,	 žá-
kyně	2.	ročníku	I.	stupně	ze	třídy	učitele	
Zdeňka	 Vašíčka,	 obsahoval	 výběr	 jede-
nácti	 skladeb.	Dílem	 z	hudebního	klasi-
cismu	 (Clementi,	 Duncombe,	 Hummel	
a	Vaňhal),	romantismu	(Diabelli	a	Schu-
bert)	a	hudby	dvacátého	století	(Blatný).	
Z	toho	pět	skladeb	bylo	pro	klavír	na	čtyři	
ruce.	Magdalénce	připadly	party	PRIMO,	
jejímu	učiteli	party	SECONDO	a	součas-
ně	průvodní	slovo	recitálu.	
	 Předpokladem	žákovského	recitálu	je	
nacvičit	 dostatek	 skladeb.	 To	 znamená	
delší	dobu	je	všechny	hrát	a	pokud	mož-
no	 stále	 je	 zdokonalovat	 („pilovat“).	 Ne	
každá	 žákyně	 a	 ne	 každý	 žák	 má	 tako-
vou	výdrž.	Magdalénka	ano.	Za	vytrvalou	

podporu	v	 jejím	recitálovém	úsilí	oběma	
rodiči	se	zde	sluší	hlasitě	poděkovat.	Po-
dobný	rodičovský	přístup	dnes	totiž	není	
samozřejmostí!	
	 Snad	nebude	od	věci	doplnit,	že	ve	tří-
dě	od	roku	2007	probíhá	žákovská	reci-
tálová	štafeta	a	ta	díky	Magdalénce	sla-
ví	 své	 kulatiny.	 Recitál	 Magdalénky	 byl	
v	 rámci	 uvedené	 štafety	 totiž	 už	 dvacá-
tý.	 Bude	 mít	 Magdalénka	 následovníka/
následovnici?	Nebo	se	najde	někdo,	kdo	
s	využitím	několika	hudebních	nástrojů,	
na	 něž	 hraje,	 či	 několika	 oborů	 školy,	
které	navštěvuje,	připraví	recitál	integro-
vaný?	To	zatím	nevíme,	ale	těšit	se	jistě	
můžeme…	
	 Magdalénko,	vítej	v	klubu.	„Klub	reci-
tálistů	a	recitálistek	ZUŠ	Tišnov“	 je	ode	
dneška	i	klubem	Tvým.	Jako	teprve	deví-
tiletá	patříš	dnes	věkově	k	recitálovým	re-
kordmankám	na	naší	škole.	Gratulujeme!

	 Nový	 školní	 rok	 je	 tu	 a	 my	 máme	 opět	 pro	 pro	 kluky,	 hol-
ky	i	dospělé	nachystanou	pěknou		nabídku	kroužků	a	volnoča-
sových	 aktivit.	 Děti	 se	 můžou	 těšit	 na	 novinky	 jako	 kroužek	
Architekt,	Turisťák,	Hudbohraní,	Digitální	komiks,	Badminton,	
Irské	 tance	 a	 jiné.	 Všechny	 kroužky,	 které	 nabízíme,	 můžete	
najít	 na	 Facebooku	 Inspira	 a	 jeho	 webových	 stránkách	 www.
svcinspiro.cz.	Tady	bude	možné	se	od	5.	září	2022	do	kroužků	
elektronicky	přihlašovat.	Pro	úspěšné	přihlášení	je	potřeba	za-

dat	již	vytvořené	přístupové	údaje	a	v	případě	nového	účastníka	
je	nutné	se	nejdříve	do	systému	zaregistrovat.	Proto	neváhejte,	
vyberte	si	kroužek,	o	nějž	máte	zájem,	včas	a	předem	si	regist-
rační	a	přístupové	údaje	nachystejte.	Zájem	o	některé	kroužky	
je	veliký	a	bývají	rychle	obsazeny.
	 Výuka	v	kroužcích	začíná	v	říjnu,	s	dětmi	se	tedy	na	prvních	
lekcích	uvidíme	v	Inspiru	v	pondělí	3.	října	2022.

Co nám to tu cvrliká?
Ještě	stále	je	možné	se	přihlásit	na	zářijový	kurz	akreditovaný	
MŠMT	nejen	pro	pedagogy	s	názvem:	Co	nám	to	tu	cvrliká?	Jak	
už	název	napovídá,	účastníci	budou	seznámeni	s	tématem	ptac-
tva,	absolvují	 terénní	exkurzi	s	pozorováním	ptáků	dalekohle-
dem	a	vyrobí	si	něco	zajímavého	s	„ptačí	tematikou“.
	 Kurz	proběhne	v	Inspiru	16.	9.	2022	a	přihlašování	na	něj	 je	
možné	na:	https://www.svcinspiro.cz/dvpp/co-nam-to-tu-cvrlika-2/

Hledáme lektora výukových programů
Hledáme	asistenta	lektora	výukových	programů.	Jde	o	nepravi-
delnou	práci	v	dopoledních	hodinách,	vhodnou	pro	seniory,	ma-
minky	na	mateřské	dovolené	nebo	studenty.	Práce	 je	na	DPP.	
Zkušenost	práce	s	dětmi	je	vítaná.	Zájemci	se	mohou	ozvat	na		
reditelka@svcinspiro.cz.

vzdělávání

klaVírNí recItál magdaléNY urBáNkOVé
Zdeněk Vašíček, učitel hudebního oboru ZUŠ Tišnov

NOVý ŠkOlNí rOk V INSpIru
Marie Dvořáková

Magdaléna Urbánková.
Foto: archiv ZUŠ Tišnov

Z kurzu Co nám to tu cvrliká. Foto: archiv Inspira
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	 Ve	 Studánce	 si	 dlouhodobě	 všímáme	 ros-
toucího	 zájmu	 rodičů	 o	 služby	 odborného	
poradenství,	 zejména	 v	 oblasti	 psychologie, 
logopedie, fyzioterapie a speciální pedago-
giky.	Uvědomujeme	si,	jak	důležitá	je	včasná	
pomoc	a	podpora	 rodičů	v	 různých	životních	
situacích.	Hledali	jsme	proto	způsob,	jak	nej-
lépe	vyjít	vstříc	potřebám	rodin.	Rozšířili	jsme	
tedy	tým	odborníků,	na	který	se	od	září	mů-
žete	 obracet.	 Podrobnější	 informace	 a	 mož-
nosti	rezervace	naleznete	na	našem	webu	www.studanka-tisnov.
cz	v	 záložce	Poradenství.	Nově	se	ke	konzultacím	budete	moci	
objednávat	přes	rezervační	systém.	Poradenství	probíhá	v	budově	
RC	Studánka,	Riegrova	318,	Tišnov.	A	co	u	nás	najdete?	

Psychologické poradenství
Psycholožka	Mgr. Hana Pelčáková Kubecová	nabízí	poradenství	
a	 psychoterapeutickou	 pomoc	 při	 osobních	 potížích	 (nespokoje-
nost	sám	se	sebou,	vyčerpanost,	nespavost,	nervozita,	problémy	
v	komunikaci),	partnerských	problémech	(komunikační	bloky,	ne-
důvěra,	žárlivost),	rodinných	problémech	(soužití	s	novorozencem,	
péče	o	děti,	výchova,	problémové	děti,	předškolní	příprava),	nároč-
ných	životních	situacích	(rozvod,	úmrtí	blízké	osoby)	a	úzkostných	
či	depresivních	stavech.	Poradenství	probíhá	formou	individuální-
ho,	párového,	popř.	rodinného	poradenství.	
	 Psycholožka	Mgr. Kateřina Žalčíková	nabízí	klientům	pod-
poru	a	provázení	v	obtížných	životních	situacích	a	pomáhá	jim	
porozumět	svým	myšlenkám,	pocitům	a	jednání.	Bude	vám	ná-
pomocná	v	případě,	že	se	cítíte	bezradní,	bojujete	s	nepříjemný-
mi	duševními	stavy	nebo	řešíte	vztahové	či	výchovné	problémy.	
Podpoří	 vás	 na	 vaší	 cestě	 těhotenstvím	 a	 mateřstvím,	 která	
může	 být	 psychicky	 velmi	 náročná.	 Pomůže	 vám	 otevírat	 ne-
zpracovaná	témata.	Pokud	to	váš	stav	bude	vyžadovat,	nasmě-
ruje	vás	k	vhodnému	odborníkovi.	

Logopedie
	 Logopedie	 probíhá	 v	 RC	 Studánka	 pod	 vedením	 logoped-
ky	Mgr. Miroslavy Vyplašilové.	Součástí	péče	 je	diagnostika	
a	následně	terapie	řečových	vad	a	poruch.	Důraz	je	kladen	na	in-
dividuální	 přístup	k	dětem	a	k	potřebám	 rodin.	Děti	 získávají	
materiály	pro	domácí	procvičování.	Setkání	mohou	být	přítomni	
i	sourozenci,	pro	které	je	vyhrazen	koutek	na	hraní.

Fyzioterapie pro matku a dítě
	 Fyzioterapeutka	Mgr. Martina Šaclová	nabízí	těhotným	že-
nám	konzultace	potíží	vzniklých	v	těhotenství,	především	boles-
tí	pohybového	aparátu.	Následně	doporučí	úpravu	pohybového	
režimu	 a	 kroky	 k	 nápravě.	 Poskytuje	 také	 ošetření	 rebozem	
a	zácvik	podvazování	těhotenského	bříška.	
	 Obrátit	se	na	ni	můžete	i	při	pochybnostech	ohledně	psycho-
motorického	 vývoje	 miminka.	 Po	 zhodnocení	 jeho	 vývoje	 vám	
navrhne	aktivity	vedoucí	k	podpoře	a	rozvoji	dítěte.	Poradí	vám	
i	se	správnou	manipulací	s	miminky	a	nošením	dítěte	v	šátku	či	
nosítku.

	 U	dětí	starších	dvou	let	provádí	vyšetře-
ní	 odchylek	 držení	 těla,	 jako	 jsou	 vbočené	
kotníky	a	kolena,	hyperlordóza,	kulatá	záda	
a	 předsun	 hlavy	 nebo	 skoliotické	 držení	
páteře.	 Součástí	 konzultace	 je	 doporučení	
pohybového	režimu	a	aktivit	k	nápravě	pro-
blému.	Nabízí	také	zácvik	aktivit	k	prevenci	
plochonoží	a	poradenství	ohledně	správného	
výběru	obuvi.

Speciálněpedagogické poradenství
	 Rodinám	s	dětmi,	které	mají	speciální	potřeby,	nabízí	podporu	
a	pomoc	Mgr. Hana Jeřábková,	speciální	pedagožka,	logopedka	
a	 sociální	 pracovnice.	 Věnuje	 se	 individuální	 přípravě	 předško-
láků	a	mladších	školáků	při	 rozvoji	školních	dovedností,	včetně	
odborného	vedení	 rodičů,	kteří	 budou	doma	s	dítětem	pracovat.	
Zaměřuje	se	na	rozvoj	grafomotoriky,	dále	na	rozvoj	dílčích	funkcí	
při	nápravách	specifických	poruch	učení,	na	podporu	pozornosti,	
rozvoj	řečových	a	komunikačních	dovedností	a	poskytuje	při	tom	
rodičům	také	psychickou	podporu.	Rodiče	se	na	ni	mohou	obrátit	
také	při	řešení	školních	potíží	a	nezdarů	dětí,	kdy	může	pomoci	
při	poruchách	chování	a	učení	(dyslexie,	dysgrafie,	dysortografie,	
dyskalkulie,	porucha	pozornosti,	hyperaktivita).

Informace	a	ceníky	naleznete	na	www.studanka-tisnov.cz.

vzdělávání

NOVý kONcept OdBOrNéHO pOradeNStVí
Radka Štěpanovská

Týdenní rozvrh odborného poradenství v RC Studánka

Po 17–19	hod. Mgr.	Hana	Pelčáková	Kubecová	

Út
9–11	hod. Mgr.	Kateřina	Žalčíková

15–19	hod. Mgr.	Miroslava	Vyplašilová

St 13–14	hod. Mgr.	Hana	Pelčáková	Kubecová	

Čt 15–17	hod. Mgr.	Hana	Jeřábková

Pá 9–11	hod. Mgr.	Martina	Šaclová

inZeRce
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	 MAS	 Brána	 Vysočiny	 z.	 s.	 zaštiťuje	
na	Tišnovsku	projekt	adaptačních	skupin	
pro	 ukrajinské	 děti.	 Na	 projekt	 získala	
prostředky	 z	 projektu	 MŠMT	 a	 od	 dal-
ších	dárců.	
	 Již	od	poloviny	dubna	probíhá	na	faře	
v	 Tišnově	 adaptační	 skupina,	 do	 které	
dochází	 21	 ukrajinských	 dětí	 ve	 věku	
od	3	do	6	let	a	pečují	o	ně	vychovatelky	
z	Ukrajiny	 i	Česka.	Cílem	těchto	skupin	
je	zpříjemnit	a	zjednodušit	dětem	adapta-
ci	na	nové	české	prostředí	a	zároveň	po-
skytovat	možnost	se	stýkat	s	kamarády,	
kteří	se	v	návaznosti	na	situaci	na	Ukra-
jině	 dostali	 na	 Tišnovsko.	 Hlavní	 náplň	
každého	dne	činí	kreativní	tvoření,	pohy-
bové	 aktivity,	 procházky	 a	 v	 neposlední	
řadě	i	seznamování	se	s	českým	jazykem	
a	jeho	výuka	hravou	formou.	Ta	probíhá	
především	 prostřednictvím	 písniček	 či	
ukazovaček,	 čtením	 pohádek	 a	 doplňo-
váním	 každodenních	 činností	 českými	

slovíčky	 a	 frázemi.	 Otevřeno	 je	 každý	
pracovní	den	od	7.00	do	16.00.	Skupina	
funguje	do	26.	8.	2022.
	 Od	1.	7.	2022	přibyly	další	dvě	adap-
tační	 skupiny	na	Bezručově	21	v	Tišno-
vě.	Sem	dochází	25	dětí	ve	věku	6–10	let	
a	25	dětí	ve	věku	11–15	let.	Opět	se	o	ně	
starají	vychovatelky	z	Ukrajiny	a	Česka.	
Cílem	je	zjednodušit	i	těmto	dětem	adap-
taci	na	nové	české	prostředí.	Hlavní	nápl-
ní	každého	dne	je	kreativní	tvoření,	pohy-
bové	aktivity,	procházky	a	výuka	českého	
jazyka.	 Otevřeno	 je	 každý	 pracovní	 den	
od	 8.00	 do	 16.00	 hod.	 Skupina	 funguje	
do	29.	8.	2022.
	 Poděkování	patří	dárcům,	kteří	přispě-
li	na	chod	této	„školky“,	dále	školní	jídel-
ně	při	ZŠ	nám.	28.	října,	Oblastní	charitě	
Tišnov,	 Kinu	 Svratka	 v	 Tišnově,	 Rodin-
nému	 centru	 Studánka,	 farnosti	 Tišnov,	
základní	 škole	 ZaHRAda,	 ZUŠ	 Tišnov	
a	mnoha	dalším.

	 MAS	 Brána	 Vysočiny	 také	 od	 dubna	
do	června	2022	pořádala	jazykové	kurzy	
výuky	českého	jazyka	pro	dospělé	(v	RC	
Studánka,	SVČ	Inspiro,	Hálův	mlýn,	Rad-
niční	14)	a	pro	děti	12–18	let	na	Gymná-
ziu	v	Tišnově.
	 Od	září	 se	bude	v	kurzech	pokračovat	
na	 Gymnáziu,	 Inspiru	 i	 Hálově	 mlýně.	
Dík	podpoře	města	Tišnova	a	Nadaci	PPF	
a	The	Kellner	Family	Foundation	jsme	zís-
kali	finance	i	na	učebnice	pro	výuku.

vzdělávání

adaptačNí SkupINY prO ukrajINSké dětI
Kateřina Jirkůvová

inZeRce

Adaptační skupina dětí.
Foto: Libuše Beranová
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	 Pan	 Josef Permedla	 (*1951),	 tišnov-
ský	 rodák	 a	 dlouholetý	 respondent	 Tiš-
novských	novin,	 fotograf	a	včelař,	který	
s	 nestrojenou	 skromností	 sobě	 vlastní	
vždy	 ke	 vší	 chvále	 výsledků	 své	 práce	
zdůrazňuje,	že	„nic	moc	neumí“,	protože	
se	všechno,	 co	dělá,	naučil	 sám.	Přesto	
za	své	umění	včelařské	i	oko	fotografické	
sklízí	oprávněná	ocenění,	k	nimž	se	nyní	
přidává	 i	 městem	 Tišnovem	 podpořené	
vydání	 jeho	fotografické	sbírky	Živá	pří-
roda:	Tišnovsko	objektivem.	U	příležitos-
ti	vydání	této	publikace	jedinečně	zachy-
cující	mozaiku	živých	tvorů	naší	přírody	
jsme	pozvali	jejího	autora	k	rozhovoru.	

Pane Permedlo, na úvod bych požádal 
o malé představení Vás a Vaší rodiny. 
Jaké jsou Vaše kořeny a Vaše profesní 
zaměření? 
Já	 jsem	 se	 narodil	 v	 Tišnově.	 Mí	 rodiče	
pocházeli	také	z	Tišnova,	prarodiče,	ti	už	
byli	z	okolních	vesnic,	z	Lažánek	a	 Jeh-
nic.	Moje	paní	pochází	z	Borače,	ale	ještě	
jako	dítě	se	přestěhovala	s	rodiči	do	Tiš-
nova,	 nedaleko	 nás,	 takže	 jsme	 se	 díky	
tomu	 seznámili.	 Z	 našeho	 manželství	
máme	dvě	dcery	a	sedm	vnoučat.	
Jako	žák	jsem	navštěvoval	Základní	ško-
lu	 na	 Smíškově	 v	 Tišnově,	 pak	 jsem	 se	
vyučil	v	TOSu	Kuřim	jako	frézař.	Po	vy-
učení	jsem	pokračoval	na	Střední	průmy-
slové	škole	strojní	v	Brně.	Tu	jsem	končil	
maturitou	 v	 roce	1974	a	 začal	 pracovat	
v	TOSu	Kuřim,	v	technické	přípravě	výro-
by.	A	tam	jsem	zůstal	až	do	60	let.	Takže	
jsem	celý	život	strávil	v	jedné	firmě.	Ni-
kdy	 jsem	se	netlačil	nahoru,	do	vyšších	
vedoucích	pozic,	ale	řídil	se	heslem	„Šev-
če,	drž	se	svého	kopyta“.

Oko fotografa
I když jste celý život strávil profesně 
ve strojírenství, mezi Tišnováky jste 
znám především jako včelař a fotograf… 
Strojařina	 bylo	 moje	 povolání.	 Fotogra-
fování	 přišlo	 jako	 koníček,	 a	 stejně	 tak	
jsem	se	od	40	let	věnoval	koníčku	včela-
ření.	Jedno	šlo	téměř	ruku	v	ruce	s	dru-
hým.	 Fotografovat	 více	 jsem	 totiž	 začal	
právě	pro	včelařské	výstavy.	V	roce	2001	
měla	Základní	organizace	ČSV	v	Tišnově	

stoleté	výročí,	při	němž	jsme	dělali	výsta-
vu	 a	 přemýšleli	 tenkrát,	 jak	 ji	 obohatit.	
Tak	jsem	navrhl,	že	bychom	mohli	vysta-
vit	fotografie	„Rok	včelaře“.	Pro	ten	účel	
jsem	tedy	pořídil	první	kolekci	fotek,	teh-
dy	ještě	na	kinofilm.	
Za	 pět	 let	 už	 jsem	 pořídil	 první	 digitál	
a	v	roce	2005	jsem	začal	dělat	z	fotek	vý-
stavy.	Bylo	to	v	Jamném,	kdy	jsem	se	doho-
dl	na	tři	roky	s	chovateli	drobného	zvířec-
tva	ZO	Tišnov,	kteří	tam	tehdy	vystavovali,	
tak	vznikly	první	společné	výstavy.
Toho	už	se	chytli	 i	zahrádkáři,	tak	jsem	
začal	s	ostatními	spolupracovat	s	poskyt-
nutím	 fotek	na	obohacení	výstav	chova-
telských,	 zahrádkářských	 i	 včelařských	
organizací	v	okolí.	Časem	mi	samozřejmě	
přišlo	fádní	fotit	pořád	dokola	včely,	tak	
jsem	 začal	 fotit	 i	 něco	 z	 přírody,	 faunu	
a	flóru,	čímž	jsem	doplňoval	původní	vý-
stavy	včel.	

Jaké bylo a je Vaše fotografické vyba-
vení? 
Mým	nejstarším	fotoaparátem,	se	kterým	
jsem	začínal,	byla	flexareta.	To	byl	foťák	
na	 dvanáct	 snímků.	 Pak	 jsem	 si	 koupil	

prakticu,	ta	už	byla	na	36	snímků.	To	se	
pořád	ale	ještě	bavíme	o	focení	na	filmy.	
Potom	už	jsem	přešel	na	digitály.

Jaká značka digitálního foťáku u Vás 
zvítězila? 
Ze	začátku	jsem	zápasil	s	otázkou,	jestli	
Canon	nebo	Nikon,	ale	„nikonáři“	mi	ne-
poradili,	 takže	 jsem	se	nakonec	 rozhodl	
pro	Canon.	Mám	tři	Canony,	začínal	jsem	
s	 typem	 600D,	 pak	 jsem	 pořídil	 800D	
a	teď	mám	850D.	Mám	tři,	abych	nemu-
sel	moc	často	měnit	objektivy.	Když	fotím	
v	 terénu,	 dostane	 se	 snadno	 do	 mecha-
niky	 při	 výměnách	 smetí,	 a	 takovému	
znehodnocování	 a	 opotřebení	 chci	 před-
cházet.	Tak	mám	na	jednom	125	mm	ob-
jektiv,	na	druhém	Sigma	600	mm	objektiv.	
A	na	nejstarším	mám	objektiv	na	makro.

Kdo Vám byl ve focení učitelem? 
Trošku	táta,	ten	fotil	taky.	Od	něho	jsem	
i	 dostal	 svůj	 první	 foťák,	 onu	 flexaretu.	
Ale	jinak	jsem	v	tomto	ohledu	úplný	sa-
mouk.	Stejně	 jako	ve	včelaření	 jsem	ni-
kdy	ani	ve	focení	nějaké	kurzy	nebo	ško-
lení	neabsolvoval.	

Lovy objektivem
K focení zvířat, které patří v součas-
nosti k Vašim nejzajímavějším výstu-
pům, jste se dostal od včel…
Nejprve	 jsem	 fotil	 včely,	 pak	 jsem	 měl	
ještě	 soubor	 z	 chovu	 čmeláků,	 a	 nako-
nec	 ještě	 chov	 matek.	 Pak	 jsem	 začal	
inovovat	s	krajinami	nebo	zvěří,	abych	to	
oživil.	Výstavy	těchto	spolků	byly	zpravi-
dla	určeny	dětem,	tak	 jsem	chtěl	dětem	
přiblížit	přírodu,	která	nás	obklopuje.	In-
tenzivně	chodím	do	přírody	na	Tišnovsku	
posledních	pět	let.	

Máte zajímavé záběry zvířat, která člo-
věk sotvakdy uvidí. Co takhle nějaké 
vzpomínky na tato krásná setkání? 
Setkání	a	situací	zažívám	mnoho,	ale	čas-
tokrát	 vyfotit	 nejdou.	 Zůstanou	 tak	 jen	
jako	„záběry“	před	očima.	Z	těch	uskuteč-
něných	mám	ale	hezkých	vzpomínek	řadu.	
Když	jsem	hledal	motiv	do	svých	foto	ko-
lekcí,	 chtěl	 jsem	najít	 jezevce,	 lišky,	 di-
vočáky,	zkrátka	něco	zajímavého.	Takže	

náš RoZhovoR

Včelař S fOtOaparátem
s josefem permedlou o jeho životNích koNíČcích

Vladimír Vecheta

Josef Permedla. Foto: rodinný archiv
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jsem	 začal	 tím,	 že	 jsem	 si	 vyhlídl	 nory,	
u	 kterých	 jsem	 čekal.	 U	 jedné	 takové	
jsem	 si	 řekl,	 že	 tam	 budu	 tak	 dlouho,	
dokud	se	něco	neobjeví…	Po	dvou	hodi-
nách,	když	už	se	šeřilo,	se	z	nory	vybato-
lili	jezevci.	Tak	to	byly	první	snímky	tako-
vých	plachých	zvířat,	které	jsem	pořídil.	
Pak	 už	 to	 bylo	 lehčí,	 protože	 jsem	 lépe	
věděl,	kde	a	 v	 jaký	 čas	 je	 fotografování	
nejvhodnější.	U	jedné	návštěvy	se	stalo,	
že	jezevec	si	to	zamířil	ke	mně,	zastavil	
se,	zaškrabal	za	uchem,	a	to	byl	ode	mě	
na	dva	metry.	
S	 liškami	byl	stejný	problém,	ale	 i	u	nich	
jsem	 si	 odpozoroval,	 kdy	 a	 kde	 je	 mohu	
zastihnout.	 Takové	 milé	 setkání	 jsem	
měl	s	liščaty	u	jejich	nor.	Seděl	jsem	vždy	
za	křovím	skrytý	asi	 tak	na	deset	metrů,	
a	cvakot	fotoaparátu	ony	samozřejmě	sly-
šely.	Když	to	cvaklo,	podívaly	se	na	mě.	Jed-
na	liščata	byla	zvědavá,	co	to	tam	je	za	ko-
řist,	tak	za	mnou	přišla	až	na	dva	metry.

Když navštěvujete určitá místa častěji, 
zvyknou si zvířata na Vás? 
Moc	 často	 na	 stejná	 místa	 nechodím.	
Zvěř	 si	 návštěvy	 člověka	 velice	 dobře	
pamatuje.	Snazší	je	vypozorovat	cestičky	
zvěře	v	 lese,	 louce	a	na	poli.	Tak	si	na-
cházím	místa,	odkud	je	mohu	snáze	sle-
dovat,	když	se	po	svých	cestách	přemis-
ťují.	Takto	se	mi	např.	podařilo	„odlovit“	
lišku,	která	mě	nevědomky	minula,	když	
jsem	seděl	za	šípkovým	keřem	a	sledoval	
stezku,	kterou	chodila	bachyně	se	selaty.	
Ale	když	jsem	tam	seděl	za	tři	dny	znovu,	
už	byla	daleko	opatrnější,	u	lesa	se	zasta-
vila	a	raději	utekla	pryč.

Setkal jste se s tím, že návštěvami lidí 
zvířata změnila své bydliště? 
Stalo	se	mi	to	u	jezevců,	kde	jich	bývalo	
v	 jedné	noře	pět.	Ale	protože	 je	objevili	
fotografové	a	filmaři,	a	často	tam	někdo	
chodil,	napřesrok	už	v	noře	nikdo	z	nich	
bydlet	nezůstal.	I	na	čápy	černé	chodím	
již	 čtyři	 roky	sledovat	 je	při	 jejich	hníz-
dění,	ale	jen	tak	třikrát	do	roka.	Bohužel	
díky	 častějším	 návštěvám	 dalších	 mi-
lovníků	 fotografie	 v	 loňském	 roce	 letos	
žádní	čápi	nezahnízdili,	i	když	v	bukovém	
lese	létali.	

Co nebezpečné situace? Zvířata zvlášť 
když brání svá mláďata, mohou mít od-
lišné reakce na přítomnost lidí, než by 
si pozorovatel přál… 
U	takové	bachyně	se	selaty	má	člověk	při	
focení	 trochu	strach.	Na	druhou	stranu,	
když	těm	zvířatům	nic	nedělám,	tak	oni	

taky	nemají	důvod	mě	ohrožovat.	Nestalo	
se	mi	nikdy	nic,	i	když	jsem	byl	blízko.

A nějaký záběr, ze kterého jste měl 
opravdu radost.
Měl	jsem	radost,	že	jsem	náhodně	na	jaře	
zachytil	 čírku	modrou.	Ta	 tu	přilétla,	 jen	
aby	se	zastavila,	odpočala,	nakrmila,	a	le-
těla	dál.	Nikdy	jsem	ji	tady	u	nás	nespatřil.	
Zajímavým	byl	i	loňský	rok,	kdy	stála	voda	
na	 loukách	Mlýniska	pod	Tišnovem.	Tam	
přilétali	bílí	 i	černí	čápi,	bekasina	otavní,	
chřástal	vodní,	kulík	říční,	čejka	chochola-
tá,	rackové,	pisík	obecný,	ledňáček.	Řada	
vodních	ptáků,	kteří	tu	jindy	nejsou.	

Máte zvíře, které se vám ještě nepo-
dařilo „ulovit“ a rád byste v nejbližší 
době? 
Těch	je.	Rak	říční,	ten	tu	není.	Sysel,	ten	
tu	 taky	není.	 Strakapoud	menší,	 ten	mi	
zatím	uniká.	Aspoň	se	mi	podařil	křeček,	
ale	budu	 „lovit“	dál,	 snad	 ještě	narazím	
na	něco	zajímavého.

Včelaření
Včelaření by vydalo na další velmi ob-
sáhlou kapitolu, zvlášť když se tomuto 
koníčku věnujete profesně už 33 let. Zá-
libu jste nicméně také podědil z rodiny. 
Táta	trošku	včelařil,	ale	ne	tak	intenziv-
ně.	Hlavní	jsem	podědil	po	strýci	z	Lažá-
nek,	od	něhož	jsem	měl	i	první	včely,	když	
jsem	 začínal	 ve	 čtyřiceti	 letech	 včelařit	
sám.	 Současné	 včelaření	 vyžaduje	 cit	
pro	potřeby	včel	a	ten,	kdo	toto	podcení	
v	současné	době	varoázy,	ohrožuje	nejen	
svoje	včely,	ale	i	ty	okolních	včelařů.

Vaší „specializací“ je chov matek…
Od	 samého	 začátku	 mě	 chov	 matek	 za-
jímal.	 Matky	 se	 chovají	 buď	 pro	 vlastní	
potřebu	 na	 výměnu	 starých	 nebo	 ne-
vhodných	matek	a	obnovu	včelstev,	nebo	
na	rozšiřování	včelstev	na	včelnici.	Když	
jsem	měl	přebytky,	tak	jsem	to	nabídnul	
ostatním	včelařům,	kteří	si	dodnes	chodí	
pro	matečník	nebo	pro	oplozenou	matku.	

Jsou to zákony přírody, ze kterých bu-
něk se ve včelstvu líhnou matky, nebo 
do tohoto procesu aktivně zasahuje 
sám včelař? 
Z	každého	oplozeného	vajíčka	se	může	vy-
líhnout	buď	dělnice	nebo	matka.	Z	neoplo-
zeného	vajíčka	se	vylíhne	trubec.	To	jsou	
přírodní	zákony.	Včelař	ale	do	tohoto	pro-
cesu	 vstupuje	 tak,	 že	 z	 dělničích	 vajíček	
nechá	 vylíhnout	 larvu,	 kterou	 přelarvuje	
do	 mateřích	 misek,	 kde	 pak	 včely	 samy	

krmením	 mateří	 kašičkou	 vychovají	 mat-
ku.	Včelař	tedy	určuje,	ze	které	larvy	bude	
vychována	a	vylíhne	se	matka.
Zároveň	 je	 to	ukázka,	že	ve	včelstvu	ne-
vládne	 královna,	 jak	 býváme	 mylně	 uče-
ni	 ve	 škole,	 ale	 dělnice.	 Ty	 určují	 vývoj	
včelstva,	vychovávají	si,	nebo	i	mění	svou	
matku	samy.	Matka	by	bez	svých	včel	ne-
přežila.	Včely	jsou	tak	jediné	z	tohoto	typu	
hmyzu,	které	 žijí	 v	 trvalém	společenství.	
Na	rozdíl	od	čmeláků,	vos	nebo	sršňů,	kde	
zimu	přežívá	jen	mladá	matka	sama.	
Péče	 o	 matky	 je	 velmi	 systematická.	
V	měsících	květen,	červen,	červenec	mu-
sím	ke	včelstvu	prakticky	každý	den	 jít	
provést	nějaký	úkon.	Nemůžu	si	říct,	že	
to	teď	nejde	nebo	se	mi	nechce.

Ocenění za včelaření a fotografie
Jste nositelem ocenění za svoji foto-
grafickou tvorbu. Dostalo se vám uzná-
ní i za včelařskou práci? 
Před	 časem	 jsem	 se	 zúčastňoval	 soutěže	
Český	med.	Tam	se	hodnotí	nejen	kvalita	
medu,	ale	i	vzhled	jeho	balení	a	prezenta-
ce.	První	zlatou	medaili	jsem	dostal	v	roce	
2007,	po	 roce	2015	už	 jsem	 toho	nechal.	
Jeden	rok	jsem	získal	i	tři	medaile	–	za	kvě-
tový	smíšený,	pastovaný	i	medovicový	med.	
Jako	fotograf	jsem	spíše	vystavoval	vče-
lařské	fotky	na	různých	místech	–	v	Praze	
v	Troji,	tam	jsem	získal	třetí	místo	v	sou-
těži	MEDfoto	v	roce	2011,	ale	i	v	soutě-
žích	 ČSV,	 čtvrté	 místo.	 Také	 fotografie	
byly	 vystaveny	 v	 Mostě,	 ve	 včelařském	
učilišti	v	Nasavrkách,	v	muzeu	v	Poličce,	
Skutči	nebo	Tišnově	a	jinde	v	ČR.	I	sou-
těží	 jsem	se	účastnil	především	s	 tema-
tikou	 včelařství.	 Na	 republikové	 úrovni	
u	 příležitosti	 Svátku	 dřeva	 v	 Žamberku	
2012	získali	ocenění	1.	místo	za	kolekci	
„Včelaření	na	Tišnovsku“,	kam	jsem	do-
dal	šest	fotografií.	V	zahraničí	to	pak	bylo	
na	Mezinárodní	včelařské	soutěži	na	ve-
letrhu	ApiSlovenia,	kde	jsem	v	roce	2020	
dosáhl	na	3.	místo.	V	roce	2021	ocenění	
„absolutní	vítěz“.	Zúčastnilo	se	183	foto-
grafů	z	27	zemí	světa	s	1	001	snímky.	Tak	
to	se	určitě	spletli	(úsměv).

Kolekce	 fotografií	 přírody	 Tišnovska	
objektivem	 Josefa	 Permedly	 bude	 nyní	
možno	 zhlédnout	 od	 září	 do	 listopadu	
v	 Městské	 knihovně	 v	 Jamborově	 domě	
v	Tišnově,	spolu	s	možností	zakoupit	zde	
novou	publikaci	Život v přírodě, Tišnov-
sko objektivem.

 Rozhovor v plném znění čtěte
na tisnovskenoviny.cz

náš RoZhovoR
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	 „Příroda  ustupuje  civilizaci,  je  to  celo-
světový  trend. To mě přivedlo k myšlence 
dokumentace současné přírody. Mnohé tvo-
ry mladá generace již nespatřila a neví, že 
jsou kolem nás a žijí tu s námi. Chtěl jsem 
tak lidem přiblížit krásu přírody, a přimět je 
přemýšlet o její ochraně a najít k ní vztah, 
který je nezbytný k zachování pro budoucí 

generace,“	uvozuje	Josef	Permedla,	fo-
tograf	a	autor	obsahu	vydání	nové	kni-

hy	 fotografií	přírody	tišnovského	okolí	–	
Život v přírodě, Tišnovsko objektivem.	
	 Díky	 jeho	 pozornému	 oku	 a	 finanční	
podpoře	města	Tišnova	na	vydání	dostá-
vají	 Tišnováci	 atraktivní	 a	 reprezenta-
tivní	 dárek.	 Knihu	 jako	 mozaiku	 živých	
tvorů,	našich	sousedů,	kteří	spolu	s	námi	
sdílejí	 obdivovanou	 a	 oblíbenou	 krajinu	
Tišnovska.	A	že	je	to	mozaika	přepestrá,	
může	ocenit	odborník	i	laik.	
	 Publikace	 je	 nejen	 plejádou	 fotografií,	
ale	při	jejím	zpracování	bylo	dbáno	i	o	edu-
kativní	 rozměr.	Byť	nebylo	 cílem	vytvořit	
učební	materiál.	Obsah	knihy	je	roztříděn	
do	 kapitol	 a	 celků	 tak,	 aby	 vytvořily	 te-
maticky	příbuzné	skupiny.	Většina	kapitol	
i	 fotografií	 pak	 byla	 opatřena	 textovým	

doprovodem	z	pera	autora.	Odborné	 rady	
korektorů	 posloužily	 jako	 doporučení	
k	 opravám	 textů	 nebo	 vhodnosti	 sesku-
pení	 záběrů.	 Konečně	 byla	 publikace	 do-
plněna	o	mapku	okolí	Tišnova	a	kalendář	
běhu	 roku	 v	 přírodě.	 Každý	 z	 popsaných	
zástupců	říše	obratlovců	pak	dostal	 ještě	
obrázkové	 ikony	označující	biotopy	svého	
výskytu	či	způsoby	chování	během	roku.	
	 „V zajetí civilizace zapomínáme na pří-
rodu  stále  více.  Objevte  i  vy  její  kouzlo 
a tvory žijící v našem okolí, třeba díky této 
knize.  Každé  roční  období  na  Tišnovsku 
přináší něco zajímavého a krásného.“
	 Publikace	 Život	 v	 přírodě,	 Tišnovsko	
objektivem vychází 8. 9. 2022.	Zakou-
pit	ji	lze	v	Knihkupectví paní Raškové,	
v	Městské knihovně Tišnov	a	v	Turis-
tickém informačním centru.	

Milí diváci Tišnovské televize, opět pro vás máme nové QR kódy, jejichž prostřednictvím můžete zhlédnout naše reportáže.
Jsme rádi, že nás sledujete. 

Na další dny připravujeme reportáž z otevření letního kina v Tišnově, z triatlonového závodu v Dolních Loučkách
a také další díl seriálu Na návštěvě u... Zavítáme do Ekofarmy Deblín.

RepoRTáže z našeho MěSTa

Pohled na Tišnov z koše hor-
kovzdušného balonu. Video 
je bez komentáře.

Tišnovský kynologický klub 
spojil v lesích na Bystřicku 
výcvik se zábavou. 

Výrazná solitéra zdobí za-
hradu v Borači třiatřicátým 
rokem. Letos majitele překva-
pila. 

Jezdecká stáj Maneo patří 
mezi jedny z největších cho-
vatelů v České republice. 

Tišnov, pohled
na město z výšky

Klub pořádal
letní tábor se psy

U domu
vykvetla agave

Chovají
starokladrubské koně

žIVOt V přírOdě
tišNovsko objektivem josefa permedly

Vladimír Vecheta

inZeRce
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	 Výjimečná	 osobnost,	 která	 využívá	
hudbu	v	oblasti	muzikoterapie	a	dokáže	
ukázat	cestu,	jak	hudbou	pomáhat	lidem.
	 Rozezněte	svůj	přirozený	hlas	ve	své	
celistvosti	a	pociťte	novou	sílu,	svobodu	
projevu,	 spojení	 s	 duší,	 tělem,	 dechem,	
srdcem	a	dalšími	lidmi.
	 Dánská	zpěvačka	a	umělkyně	využívá	
své	 bohaté	 zkušenosti	 s	 hudbou	 (jazzo-
vá	a	folková	tvorba,	šamanské	a	rituální	
písně,	zvukové	meditace,	intuitivní	léčivé	
koncerty)	a	propojuje	je	s	terapeutickou	
praxí.	 Vystudovala	 magisterský	 umě-
lecký	 a	 program	 muzikoterapie	 na	 Uni-
verzitě	 v	 Aalborgu	 a	 od	 roku	 2008	 se	
věnuje	 muzikoterapii	 při	 práci	 s	 umíra-
jícími	 v	 Hospici	 Vangen.	 Vede	 kreativní	
workshopy	 zaměřené	 na	 celostní	 pří-
stup	k	hlasu	a	využití	jeho	síly	(technika	
mocného	hlasu	–	„Whole	Voice	Works“).	
Ve	Španělsku	vyučovala	muzikoterapeuty	
se	zaměřením	na	rodinné	vztahy	a	v	Itálii	
onkologickou	 muzikoterapii.	 Je	 členkou	

Dánské	 muzikoterapeutické	 asociace	
a	Dánské	psychoterapeutické	asociace.
	 Její	 celostní	 přístup	 k	 hlasu	 zahrnuje	
fyzické,	psychologické,	sociální	a	spirituál-
ní/existenciální	 prvky.	 Vytváří	 bezpečný,	
nehodnotící	prostor	a	hluboké	porozumění	
plné	soucitu.	Ukazuje,	jak	propojit	své	nitro	

s	okolním	světem.	Signe	používá	tělo,	dech,	
uvědomění	a	pěvecké	techniky	ke	zjemnění	
i	probuzení	síly	hlasu	a	zapojení	 totálního	
hlasového	 rejstříku.	Pracuje	s	 improvizací	
a	střídá	relaxační	a	aktivizační	činnosti,	což	
má	pozitivní	vliv	na	náš	nervový	systém.
	 Večerní	 koncert	 proběhne	 v pátek 
30.	 9. 2022 ve 20 hodin ve Velkém 
sále MěKS,	Mlýnská	152,	Tišnov,	a	na-
váže	na	něj	hudební	workshop	v	termínu	
1.–2. 10. 2022,	 také	 ve Velkém sále 
MěKS	 Tišnov.	 Toto	 netradiční	 setkání	
se	uskuteční	v	rámci	projektu	Kokopelli,	
který	 pořádá	 spolek	 The	 MÚZY,	 z.	 s.,	
a	 který	 je	 realizován	 za	 podpory	 města	
Tišnova,	partnerem	je	MěKS	Tišnov.
	 Více	informací	naleznete	na	www.the-
muzy.cz.	Přihlášky	na	workshop	můžete	
zasílat	 na	 e-mail:	 info@themuzy.cz.	 Ka-
pacita	workshopu	je	15	účastníků.
	 Cena	vstupenek	na	koncert	230	Kč	zá-
kladní	vstupné,	180	Kč	snížené	vstupné.	
Cena	workshopu	3	490	Kč.

kultuRa

SIgNe marIe lINdStrøm
Pavlína Mariánková 

  „Jedete-li železnicí z Tišnova na sever a je zrovna podzim, vůně 
zralých jablek naplní celý vlak. A díváte-li se z okna vlaku do krajiny, 
nevidíte než jablka. Jablka na stromech, jablka rozkutálená v trávě, 
jablka v lískách srovnaná pod stromy a čekající na odvoz. Tolik jab-
lek a tolik kulatosti! Cézanne by měl radost. V tomto podivuhodném 
jabloňovém kraji žije a pracuje malíř a grafik Emanuel Ranný.“	
	 Tak	představil	v	roce	1984	výstavu	Emanuela	Ranného	s	ná-
zvem	Sad	v	grafice	a	kresbách	básník	Jan	Skácel.	Na	přelomu	
léta	i	my	nasedneme	do	vlaku	mířícího	k	podzimu.	Nejprve	Vás	
jménem	muzea	a	MěKS	Tišnov	pozveme	na	závěrečný	večer	do-
provázející	výstavu	 fotografií	a	 reprodukcí	ve	Farské	zahradě.	
Má	název	Krajiny básní Jana Skácela,	proběhne	v pátek 2.	9. 
2022	 a	 bude	 věnován	 právě	 slavnému	 básníkovi.	 Ve	 Farské	
zahradě	zazní	Skácelovy	verše	v	podání	básníků	Tomáše	Čady	
a	 Jana	 Spěváčka	 i	 hudebníků	 Indigo	 Quartetu,	 Zdeňka	 Krále	
a	Andrey	Buršové.	
	 V	muzeu	se	dne	4.	9.	rozloučíme	s	Královou	jeskyní	a	pustíme	
se	do	 instalace	 výstavy	Tišnov žije železnicí aneb za vlakem 
vlak!	Modelové	kolejiště	doprovodí	 texty	připomínající	minulost	
trati	 Brno–Tišnov	 a	 představující	 i	 její	 plánovanou	 budoucnost.	
Železnice	 jako	 tepna	 vedoucí	 krajinou	 fascinovala	 i	 Skácelova	
přítele,	výtvarníka	Emanuela	Ranného.	Jeho	kresby,	skicy	a	črty	

dokumentující	stavbu	elektrifikované	trati	výstavu	doplní.	Verni-
sáž proběhne dne 16. 9. 2022 v 17.00.	Výstavu	 velkorysým	
způsobem	podpořila	firma	Subterra,	která	se	velkou	měrou	podílí	
na	modernizaci	železniční	sítě,	a	Správa	železnic,	která	jako	stát-
ní	organizace	zajišťuje	správu	železničních	cest.	Významným	při-
spěvatelem	je	Jihomoravský	kraj.	Především	díky	nim	se	můžete,	
vlastně	musíte,	těšit	na	říjen!	Ve	dnech	8.–9. 10.	proběhne	na	ná-
draží	v	Tišnově	Den na železnici	a	čekat	můžete	výstavu	drážních	
vozidel,	lokomotiv	a	jízdu	historickým	motoráčkem.

S BáSNíkem NaSedá dO Vlaku BaBí létO
Eva Vávrová

Foto: archiv The MúZy
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	 Svatováclavské	 hody	 si	 vytvořily	
v	Tišnově	hluboké	tradice	a	řadí	se	mezi	
ty	nejkrásnější	kulturní	události	našeho	
města.	 Příprava	 hodů	 vyžaduje	 spoustu	
času	a	energie	a	naštěstí	se	najde	spous-
ta	 lidí	 a	 organizací	 ochotných	 přiložit	
ruku	k	dílu.	Vedle	organizační	a	technic-
ké	role,	kterou	zajišťuje	Městské	kultur-
ní	středisko	Tišnov,	hraje	nezbytnou	roli	
Katolická	vzdělávací	jednota,	která	zašti-
ťuje	hody	z	pohledu	tradic	z	Podhorácké-
ho	kraje.
	 Letošní	 hody	 může	 ovlivnit	 rekon-
strukce	 ulic	 Riegrova,	 Dvořáčkova	 ús-
tící	 na	 náměstí	 Míru.	 Prosíme,	 abyste	
sledovali	webové	stránky	města	Tišnova	
a	 MěKS,	 případně	 sociální	 sítě,	 kde	 se	
budeme	 snažit	 zveřejňovat	 aktuální	 in-
formace.

Hlavní program
	 Slavnostní	 zahájení	 hodů	 proběh-
ne	 v	 sobotu	17. září 2022	 v	 9.30	hod.	
na	náměstí	Míru.	Místní	i	přespolní	přiví-
tá	pan	starosta	města	Jiří	Dospíšil.	Poté,	
co	pan	děkan	Rybecký	požehná	stárkům,	
potěšíme	 se	 pohledem	 na	 oplétání	 máje	
a	poté	se	vydá	chasa	na	koňských	bryč-
kách	 zvát	 obyvatele	 Tišnova	 na	 hody.	
Dopolední	program	zpříjemní	divadlo	pro	
děti,	cimbálová	hudba	Hell	Band	a	nebu-
de	chybět	 i	zvaní	chasy	na	hody	se	zpě-
vem	a	tancem.
	 Odpolední	 program	 otevře	 cimbálová	
hudba	Hell	Band.	Multižánrové	 trio	mo-
ravských	hudebníků	hrající	v	nevšedním	
nástrojovém	obsazení.	Děti	z	Inspira	uká-
žou	své	taneční	dovednosti.

	 Tradiční	 hodový	 program	 na	 náměs-
tí	 Míru	 vyvrcholí	 vystoupením	 stárků,	
lidovými	pásmy	dětí	 z	KVJ,	soudem	nad	
kohoutem,	to	vše	za	doprovodu	Dechové	
hudby	Sokolky.	
	 Od	18.00 hod.	náměstí	 rozezpívá	Ja-
nek Ledecký & Band.	Hudební	sklada-
tel,	producent,	textař,	kytarista,	zpěvák.	
To	vše	je	Janek	Ledecký,	který	již	několik	
desítek	let	patří	ke	stálicím	české	hudeb-
ní	 scény.	 Absolvent	 Právnické	 fakulty	
Univerzity	Karlovy,	frontman	rockové	ka-
pely	Žentour,	který	se	v	roce	1992	vydal	
na	sólovou	dráhu,	a	autor	úspěšných	mu-
zikálů	Hamlet	a	Galileo.	
	 V	neděli	18. září 2022	v	8.45	proběh-
ne	v	kostele	sv.	Václava	Svatováclavská	
mše	svatá,	která	důstojně	zakončí	hodo-
vé	slavnosti.

Hodová zábava
	 Stejně	jako	minulý	rok	hodová	zábava	
proběhne	ve	venkovním	prostoru	zahrád-
ky	U Palce 17. 9. 2022 od 20.00 hod.	
K	 poslechu	 a	 tanci	 bude	 hrát	 Dechová	
hudba	Sokolka.	Vstupenky	na	zábavu	je	
možné	koupit	na	TIC,	online	nebo	na	mís-
tě.	V	případě	nepříznivého	počasí	se	ho-
dová	zábava	přesune	do	sokolovny	v	Tiš-
nově.	Prosíme,	 sledujte	webové	stránky	
města	 Tišnova	 a	 MěKS,	 eventuálně	 so-
ciální	sítě,	kde	se	dozvíte	aktuální	infor-
mace.	

Doprovodný program
	 V	pátek	16. září	v	17.00	hod.	bude	ote-
vřena	vernisáž	výstavy	Tišnov	žije	želez-
nicí	v	Muzeu	města	Tišnova.	V	sobotu	17. 
září	od	9.00	hod.	budou	na	náměstí	Míru	
otevřeny	tradiční	Svatováclavské	trhy.
	 Během	 sobotního	 programu	 může-
te	 navštívit	 prostory	 radnice,	 kde	 bude	

přichystána	výstava	Kroje	na	Tišnovsku	
a	fotografická	výstava	Takový	byl	Tišnov.	
Inspiro	si	přichystá	rodinnou	stezku	Zají-
mavosti	Tišnova.	
	 Na	 Komenského	 náměstí	 pod	 radnicí	
bude	 umístěn	 Jarmark	 neziskovek.	 Čes-
ký	svaz	chovatelů	Tišnov	uspořádá	opět	
v	areálu	Inspira	výstavu	králíků,	drůbe-
že,	holubů	a	okrasného	ptactva.	Výstava	
potrvá	od	soboty	do	neděle.	
	 Zahrádkáři	Tišnov	si	připraví	v	prosto-
rách	ZŠ	28.	října	výstavu	ovoce,	zeleniny	
a	včelařskou	expozici.	Výstava	bude	pří-
stupná	od	soboty	do	neděle.	

Dopravní opatření
	 V	době	konání	Svatováclavských	hodů	
bude	 pro	 automobily	 uzavřeno	 náměs-
tí	 Míru,	 a	 to	 od	 křižovatky	 Riegrova	 až	
po	křižovatku	Brněnská.	Uzavřena	bude	
i	 ulice	 Ráboňova,	 Kostelní	 a	 Radniční.	
Současně	budou	probíhat	i	stavební	úpra-
vy	křižovatky	ulic	Riegrova	a	Dvořáčko-
va.	Prosíme,	sledujte	aktuální	informace	
ohledně	 dopravních	 opatření	 na	 webo-
vých	stránkách	města	Tišnova	a	MěKS.

	 Věříme,	 že	 letošní	 Svatováclavské	
hody	proběhnou	v	krásné	atmosféře	a	ra-
dosti	všech.	Těšíme	se	na	shledání!

Foto: Josef Permedla, Michal Beneš

kultuRa

čí Só HOde? NaŠe! 
Lenka Šebečková
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	 Opět	po	roce	se	blíží	víkend,	kdy	Tiš-
nov	ožije	hudbou,	tancem,	zpěvem	a	tra-
dicemi.	 Tišnovský	 kostel	 je	 zasvěcen	
svatému	Václavovi,	jehož	svátek	připadá	
na	 28.	 září.	 Svatováclavské	 hody,	 které	
vrcholí	 nedělní	mší	 za	účasti	 stárků,	 se	
ale	letos	v	Tišnově	konají	už	16.–18.	září.	
Přípravy	 na	 ně	 odstartovaly	 mnohem	
dříve,	 v	 zimním	 období,	 kdy	 bylo	 třeba	
zahájit	 debaty	 o	 celkové	 podobě	 hodů,	
na	kterých	se	podílí	řada	institucí	a	spol-
ků	 v	 čele	 s	 městem	 Tišnov.	 Pojďme	 ale	
nahlédnout	 pod	 pokličku	 hodových	 pří-
prav,	které	se	týkají	krojované	chasy.
	 Stárci	a	stárky	pod	záštitou	KVJ	se	letos	
kvůli	 dřívějšímu	 datu	 konání	 hodů	 začali	
scházet	již	koncem	července,	aby	stihli	na-
cvičit	všechno,	čím	chtějí	potěšit	oko	i	ucho	
diváka	–	českou	a	moravskou	besedu,	dět-
ské	 pásmo,	 oplétání	 máje,	 řadu	 lidových	
písní.	Chasa	je	skupina	velmi	pestrá,	a	to	
věkem,	 vzděláním,	 zaměstnáním…	 Hodo-
vého	veselí	se	již	tradičně	účastní	dospělí,	
puberťáci	i	děti	od	útlého	věku.	Za	normál-
ních	okolností	by	se	tihle	všichni	snad	ani	
nepotkali,	 protože	 nejde	 jen	 o	 Tišnováky,	
ale	také	o	nadšence	z	okolních	obcí.	Mají	
různé	zájmy,	ale	spojuje	 je	to	hlavní,	tedy	
láska	k	folkloru,	zpěvu	a	tanci.	V	čele	cha-
sy	 stojí	 hlavní	 stárkovský	pár.	Každý	 rok	
se	po	pečlivých	úvahách	volí	nový.	Letošní	
dvojice	Klárka	a	Vašek	patří	k	ostříleným	
hodovým	matadorům.	A	přesně	 tak	by	 to	
u	hlavního	stárkovského	páru	mělo	být.	Jak	
jinak	by	mohli	„vést“	ostatní	a	převzít	za	ně	
hodové	právo,	aby	hody	mohly	začít?
	 Kromě	nácviku	tance	a	zpěvu	čeká	cha-
su	ještě	řada	úkolů,	a	to	zejména	v	před-
hodovém	 týdnu.	Každý	 si	musí	 naškrobit	
a	vyžehlit	kroj,	chlapci	naleštit	holiny,	děv-
čata	napéct	oblíbené	hodové	koláčky.	Zdo-
bí	se	náměstí	a	místo	konání	hodové	zába-
vy,	pečlivě	se	vybírá	víno.	Je	třeba	odkornit	
a	postavit	máju.	Tento	symbol	celých	hodů	
musí	stárci	taky	náležitě	hlídat.	Tomu	obě-
tují	spánek	v	noci	z	pátku	na	sobotu.	Kdy-
by	nějaký	přespolní	máju	pokácel,	hodové	
veselí	by	muselo	skončit.
	 V	sobotu	(letos	už	v	9.30)	nejprve	při-
chází	na	řadu	oficiální	zahájení	hodů,	a	to	
na	náměstí	za	účasti	pana	starosty,	rych-
táře	 a	 krojovaných,	 kterým	 požehná	 pan	

děkan.	 Následně	 stárci	 vyráží	 pěšky	 či	
na	 bryčkách	 tažených	koňmi	 do	ulic	Tiš-
nova,	aby	na	hody	pozvali	místní	 i	projíž-
dějící.	 Nejen	 náměstí	 ve	 stejný	 čas	 ožívá	
pestrým	 doprovodným	 programem,	 který	
v	odpoledních	hodinách	zejména	pro	chasu	
vrcholí	soudem	s	kohoutem,	vystoupením	
stárků	 a	 předáním	 hodového	 práva	 pořá-
dat	hodovou	zábavu	a	vlastně	celé	hody.
	 Následuje	tanec,	zpěv	a	veselí	do	ran-
ních	hodin	–	ano,	začíná	hodová	zábava.	
Na	 ní	 si	 můžete	 poslechnout	 dechovou	
hudbu	 Sokolka,	 zhlédnout	 moravskou	
a	českou	besedu,	zatančit	si	s	krojovaný-
mi	v	rámci	zavádění	hostů,	pobavit	se	se	
svými	známými	nebo	se	seznámit	s	těmi,	

které	 neznáte.	 Srdečně	 zveme	 občany	
Tišnova	a	okolních	 i	 vzdálenějších	obcí,	
ať	už	v	civilu,	nebo	v	kroji.
	 Hodová	zábava	se	letos	opět	bude	ko-
nat	pod	širým	nebem	(U	Palce),	v	případě	
nepříznivého	počasí	se	přesuneme	do	so-
kolovny.	 I	 proto	 je	 dobré	 sledovat	 infor-
mační	kanály	Tišnovské	krojované	chasy	
na	 Facebooku	 a	 Instagramu,	 kde	 mimo	
jiné	 najdete	 také	 podrobný	 program,	
fotky,	zajímavosti	a	aktuality.	Těšíme	se	
na	virtuální	setkání,	ale	ještě	více	na	to	
osobní.	Vždyť	hody	už	jsou	blízko!

Foto: Matouš Vinš
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kdO SI zajucHá? mY!
svatováclavské hody Na dohled

Michala Mašková 

Krojovaná chasa. 

Stárci.
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TIšnoV 
7.30–9.30	 	příjezd a prezentace účastníků	–	nám.	Míru
9.30–11.30	  představení jednotlivých vozidel s posádkou,	kulturní 

program	–	postupný	odjezd	vozidel	na	náměstí	v	Lomnici

LoMnICe
10.30–13.00	 	vystavení a prohlídka vozidel	na	náměstí
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13.00	 	park	ul.	Komenského	–	piknik na trávě, kulturní program,	

volná	zábava,	hudba,	občerstvení
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	 Nápad,	 jak	udělat	sraz	krojovaných.	To	šlo	samo,	a	to	díky	
Irence	Ochrymčukové.	Ruka	Irenky	se	podílela	na	obnově	krojů,	
naučení	 tanečních	kompozic	 ve	většině	obcí	 a	městysů	kolem	
Tišnova.	Mohli	jsme	se	o	jejím	poslání	přesvědčit	11.	6.	v	kro-
jovaném	 průvodu	 z	 Tišnova	 do	 Předklášteří.	 Poslání	 Irenky	
bylo	obnovit	místní	 tradice,	svátky	a	obyčeje,	seznámit	s	nimi	
širokou	 veřejnost,	 stmelit	 kolektivy	 a	 v	 neposlední	 řadě	 také	
navrátit	venkovu	jeho	původní	kulturně	bohatou	tvář.	A	to	se	jí	
opravdu	podařilo.	Měli	jsme	tu	čest	se	zúčastnit	jako	zástupci	
Vohančic	a	zatancovat	si	moravskou	besedu.	Jsme	moc	hrdí,	že	
Irenka	je	naše	rodačka,	a	těší	nás	spolupráce	s	ní.	Bez	její	snahy	
by	byl	kulturní	život	mnohem	smutnější.	Bylo	to	nádherné	odpo-
ledne	a	věřím,	že	se	k	poděkování	rádi	připojí	i	zúčastnění	z	Bo-

rače,	Čebína,	Deblína,	Drásova,	Chudčic,	Lomnice,	Předklášteří,	
Sentic,	Tišnova,	Veverské	Bítýšky,	Vohančic,	Železného.	Irenko,	
moc	děkujeme!	Tvoje	krojované	děti

	 O	víkendu	18.–19.	6.	jsem	byl	po	delší	době	v	Tišnově.	Tento-
krát	jsem	si	mohl	vybírat	i	v	nabídce	hudby.	V	sobotu	bigbítová	
noc	v	Železném,	v	neděli	britská	skupina	Delta	Fuse	v	kavárně	
u	kina.	Anebo	obě	akce.	Vsadil	jsem	na	progresivní	mládí	a	šel	
na	rock-bluesovou	DF.	Výběr	mi	usnadnil	Youtube,	kde	má	tato	
kapela	 nemálo	 klipů,	 jimiž	 přesvědčuje	 o	 své	 kvalitě.	 A	 také	
před	vystoupením	v	Tišnově	hrála	u	nás	i	v	renomovaných	blue-
sových	klubech.	Například	ve	Staré	Pekárně	v	Brně	nebo	v	bu-
dějovickém	Highway	61.
	 Koncert	 v	Tišnově	proběhl	 před	ostudnou	návštěvou	deseti	
(!)	posluchačů.	Tišnovští	bigbíťáci	tuto	skvělou	kapelu	odzívali,	
známé	tváře	z	podobných	akcí	jsem	tentokrát	neviděl.	Ale	bylo	
se	na	co	dívat	a	hlavně	co	poslouchat!	

	 Tři	mladí	muzikanti	(kolem	třiceti	let)	produkovali	klasický	
ostrovní	blues-rock.	Vliv	blues	byl	znát	v	celém	repertoáru,	včet-
ně	několika	pěkných	balad	i	v	dlouhém	boogie	ve	stylu	Canned	
Heat.	Nad	velice	solidní	a	sehranou	rytmikou	kraloval	kytarista	
s	perfektní	technikou	a	feelingem.	Přes	své	mládí	se	ukázal	jako	
výrazná	 osobnost	 a	 vynikající	 zpěvák,	 neváhající	 použít	 třeba	
i	falzet.	S	malou	účastí	se	vyrovnali	jako	profíci,	takže	při	celém	
vystoupení	vládla	pohodová	atmosféra,	typická	pro	malé	kluby.
	 Mezi	 spokojenými	 posluchači	 byla	 ozdobou	 koncertu	 stará	
dáma,	která	po	každém	kousku	aplaudovala,	muzikanty	si	též	
fotila	a	po	skončení	produkce	se	postavila	mezi	zájemce	o	CD	
a	komunikovala	s	muzikanty	v	angličtině.	Personál	kavárny	byl	
pozorný	a	prazdroj	správně	vychlazený.
	 Zažil	jsem	špičkové	vystoupení	velice	talentované	a	zároveň	už	
i	vyzrálé	a	sehrané	kapely.	Chyběl	jen	větší	počet	obecenstva.	Kde	
zůstali	místní	 fanoušci	 bigbítu	nebo	členové	 tišnovských	kapel?	
Mohou	tak	jen	litovat,	že	nadupaný	koncert	zazdili	a	nemohli	si	
zkonfrontovat	úroveň	britské	kapely	s	naší	rockovou	scénou.	DF	
za	nimi	do	obýváku	nepřijedou.	Koncert	pořádalo	MěKS.	Díky.

Podhorácké	 muzeum	 v	 Předklášteří	 se	 opět	 zapojuje	 do	 akce	
Dny otevřených ateliérů	na	 jižní	Moravě,	která	nabízí	zájem-
cům	o	výtvarné	umění	poznat	zblízka	a	při	osobním	setkání	prá-
ci	výtvarných	umělců.	V	minulém	roce	muzeum	připravilo	sezná-
mení	s	 tvorbou	 Jiřího	Ondry	staršího	a	 Jiřího	Ondry	mladšího,	
kteří	během	příjemného	odpoledne	v	areálu	Porta	coeli	předved-
li	svou	práci	se	dřevem	a	kamenem.	Letos	přijal	pozvání	sochař	
Václav	Kyselka.	V neděli 25. 9. od 14 do 17 hodin	bude	možné	
na	prostranství	před	muzeem	uvidět	několik	jeho	vtipných	dře-
věných	Skřítků	a	autor	zde	bude	dokončovat	svou	další	sochu.	

Jistě	také	rád	pohovoří	se	zá-
jemci,	 kteří	 přijdou	 nahléd-
nout	pod	jeho	ruce.	

kultuRa

VOHaNSká cHaSa
Veronika Slámová

delta fuSe V tIŠNOVě
Přemysl Šudák

SetkáNí Se SOcHOu 
Hana Fadingerová

Vohanská chasa. Foto: Veronika Slámová

Skřítek Větrník od sochaře 
Václava Kyselky.

Foto: Podhorácké muzeum
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Porta coeli, sobota 10. září
	 Letošní	ročník	Dnů	evropského	dědic-
tví	v	areálu	kláštera	Porta	coeli	v	Před-
klášteří	je	zaměřen	na	zdejší	významnou	
kulturní	 památku,	 původně	 klášterní,	
dnes	 farní	 kostel Nanebevzetí Panny 
Marie.	 Chrám	 prošel	 v	 uplynulých	 le-
tech	 rozsáhlou	 rekonstrukcí	 a	 veřejnos-
ti	 se	 představí	 jeho	 interiér	 v	 obnovené	
podobě.	 Budou	 přítomni	 také	 odborníci,	
kteří	 se	 na	 renovaci	 podíleli	 a	 přiblíží	
zajímavé	podrobnosti	o	restaurování	ně-
kterých	 částí	 vybavení,	 např.	 hlavního	
oltáře	s	obrazem	významného	barokního	
malíře	F.	A.	Maulbertsche	nebo	dekora-
tivní	nástěnné	výmalby	či	vstupních	vrat.	
V	sakristii	kostela	bude	k	vidění	také	zre-
novované	mramorové	lavabo	(umyvadlo)	
a	 bohoslužebná	 roucha.	 Minulý	 rok	 ná-
vštěvníky	zaujaly	základy	objevené	stře-
dověké	 kaple	 přilehlé	 k	 závěru	 kostela,	
které	budou	letos	opět	zpřístupněny.	

	 Akce	se	bude	konat	v	sobotu	10.	září	
2022	od	14	do	17	hodin	(výklady	restau-
rátorů	ve	14,	15	a	16.00)	a	po	celou	dobu	
bude	vstup	do	chrámu	volný	i	s	možností	
vystoupat	na	kostelní	kůr.	
	 Pořadateli	 jsou	 Podhorácké	 muzeum	
a	 Římskokatolická	 farnost	 v	 Předkláš-
teří	 za	 podpory	 cisterciáckého	 opatství	
Porta	 coeli.	 Občerstvení	 z	 obnoveného	
klášterního	 pivovaru	 nebo	 dobrá	 káva	
z	místní	kavárny	jsou	už	tradiční	příjem-
nou	součástí	tohoto	odpoledne	věnované-
ho	historickým	památkám.

Lomnice, neděle 11. září
	 Dny	 evropského	 kulturního	 dědictví	
v	 Lomnici	 nabízí	 víc	 než	 jen	 jedinečný	

muzeální	zážitek.	V	neděli	11.	září	2022	
zdejší	památky	ožijí	a	vypukne	den	plný	
zábavy	a	poznání	pro	celou	rodinu.	
	 Na	 zámku,	 jehož	 historie	 sahá	 až	
do	vrcholného	středověku	(1281),	si	mů-
žete	prohlédnout	malý	gotický	klenot	Mo-
ravy,	kapli sv. Františka z Assisi.	Neza-
pomeňte	si	však	zavčas	rezervovat	místo	
na	www.lomnice.cz,	kapacita	prohlídek	je	
omezená.	 Oblíbená	 dominanta	 lomnické-
ho	panoramatu,	kostel Navštívení Pan-
ny Marie,	nabízí	komentované	prohlídky	
každou	 celou	 hodinu	 od	 11	 do	 17	 hod.	
Bez	ohledu	na	úřední	dny	se	otevřou	také	
dveře	 zdejší	 radnice	 z	 druhé	 poloviny	
17.	století.	Dostanete	zde	potřebné	infor-
mace	o	akci	a	můžete	si	zakoupit	drobné	
suvenýry.	 Dominanta	 náměstí,	 morový 
sloup	z	roku	1710,	byl	postaven	jako	dík	
za	to,	že	se	v	letech	1679–1680	vyhnula	
Lomnici	morová	nákaza.	K	návštěvě	zve	
rovněž	 rodinný pivovar Genius noci,	
v	 jehož	 průčelí	 lze	 spatřit	 sochu krále 
Gambrina.	 Na	 tuto	 prohlídku	 je	 rovněž	
nutná	rezervace	místa	předem.	Kdykoliv	
od	11	do	17	hod.	můžete	zamířit	do	bývalé	
zámecké oranžerie s hrnčírnou a pecí.	
Najdete	 ji	 pod	zámeckým	parkem,	vstup	
do	ní	vede	z	náměstí	Palackého.	
	 Novinkou	letošního	ročníku	je	zpřístup-
nění	bývalé panské sýpky,	dnes	sídla	re-
staurátorské	a	varhanářské	firmy.	Do	sýp-
ky	se	dostanete	od	14	do	17	hod.	a	i	zde	je	
zapotřebí	rezervovat	si	místo	předem.
	 Cestou	do	bývalé	židovské	čtvrti	nemů-
žete	minout	kapli sv. Antonína Paduán-
ského.	Tato	dnes	osamocená	svatyně	byla	
zřízena	 v	 letech	 1669–1670	 po	 přesunu	
hřbitova	 za	 město.	 Ke	 kapli	 se	 přichází	
přes	bývalý	hřbitov,	dnes	malý	parčík.	
	 Ulicí	 Jana	 Uhra	 se	 dostanete	 na	 Ži-
dovské	 náměstí.	 Určitě	 si	 nenechte	 ujít	
unikátní	 expozici předmětů týkajících 
se židovské kultury, judaiky, z pozůs-
talosti po architektovi Mořici Eislerovi 
v synagoze.	Eislerovi	bydleli	v	lomnické	
židovské	škole	po	generace	až	do	konce	
19.	 století,	 kdy	 odešli	 do	 Bystřice	 nad	
Pernštejnem.	 Dům	 si	 však	 ponechali	
ve	vlastnictví	až	do	60.	let.	Ostatně	židov-
skou školu	můžete	navštívit	 také,	mají	
otevřeno	od	11	do	18	hod.	a	připravena	je	
zde	komorní	 výstava	 expresionistického	
malíře	Friedricha	Feigla	(1884–1965).	

	 Na	 židovském	 náměstí	 bude	 probíhat	
bohatý	 kulturní a zábavní program.	
Například	od	13.30	do	17.00	hod.	si	zde	
můžete	 vyrazit	 vlastní	 lomnický	 stříbr-
ňák,	 na	 děti	 čeká	 skákací	 hrad,	 malo-
vání	 na	 obličej	 a	 divadelní	 představení.	
K	návštěvě	zve	oblíbený	židovský sklep 
v ulici Bakošovec, č.p. 218,	kde	se	tra-
dičně	podává	burčák	a	židovské	pokrmy.	
Ostatně	něco	k	zakousnutí	nebo	proti	žíz-
ni	si	po	celou	dobu	můžete	dát	na	obou	
náměstích,	Židovském	i	Palackého.
	 Hudební	 fandové	 si	 na	 své	 přijdou	
od	 14.30	 hod.	 Nejprve	 na	 Židovském	
náměstí	 vystoupí	 děti	 z	 Tišnovské	 ZUŠ,	
v	15.30	hod.	začne	koncert	skupiny	K.	R.	
Banda	 a	 v	 17.00	 hod.	 zatančí	 lomnic-
ká	 taneční	 skupina	 LOTA.	 Pokračovat	
se	 bude	 na	 náměstí	 Palackého,	 které	
v	 18.00	 hod.	 rozezní	 tóny	 swingového	
tria	The	Petersons,	 a	příjemně	 tak	uza-
vřou	celodenní	ruch,	který	se	zde	ponese	
v	 duchu	 pivovarnictví.	 Kromě	 prohlídky	
pivovaru	můžete	zdejší	pivo	samozřejmě	
ochutnat	a	nejen	to,	k	mání	bude	i	zlatý	
mok	ze	spřáteleného	pivovaru	v	Lomnici	
nad	Popelkou.	
	 Bližší	 informace	 a	 mapku	 k	 tipu	
na	výlet	po	okolí	najdete	pod	QR	kódem	
a	na	www.lomnice.cz.
	 Na	vaši	návštěvu	se	 těší	organizátoři	
akce	 městys	 Lomnice,	 Okrašlovací	 spo-
lek	pro	Lomnici	a	okolí,	Sdružení	histo-
rických	 sídel	 Čech,	 Moravy	 a	 Slezska	
a	 četní	 dobrovolníci,	
bez	 jejichž	 nasazení	 by	
to	prostě	nešlo.

tišnovsko

dNY eVrOpSkéHO dědIctVí
Hana Fadingerová, Marie Brázdová

Detail oltářního obrazu F. A. Maulbertsche.
Foto: archiv Podhoráckého muzea

Lomnický chrám ze židovského hřbitova.
Foto: Eliška Vecheta
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	 Začátek	září	každoročně	patří	Dnům	ev-
ropského	dědictví,	kdy	se	po	celé	republice	
otvírají	jinak	nepřístupné	památky.	Na	Tiš-
novsku	se	do	této	akce	pravidelně	zapoju-
je	Lomnice,	kde	v neděli 11. září	můžete	
navštívit	 zámek,	 kostel,	 místní	 i	 okolní	
kapličky,	 sýpku,	 židovskou	 školu	 a	 další	
zajímavá	místa.	Tak	trochu	ve	stínu	těch-
to	známých	památek	zůstávají	obce,	které	
jsou	součástí	Lomnice	a	do	akce	se	také	za-
pojují.	Zkusil	jsem	pro	vás	v	tomto	článku	
najít	vhodnou	a	zajímavou	trasu,	tak	abyste	
prošli	přes	všechny	tyto	vesničky	od	Řepky	
přes	Brusnou	a	Veselí	až	na	Lomnici.
	 Trasa	začíná	v	Řepce	u	kapličky Pan-
ny Marie Pomocné,	která	je	v	centru	obce	
přímo	u	autobusové	zastávky.	Do	Řepky	je	
asi	 nejlepší	 vydat	 se	 autobusem,	 protože	
cesta	 z	 Tišnova	 není	 příliš	 zajímavá.	 Dá	
se	vyrazit	kolem	Květnice	přes	Lomničku	
a	Šerkovice	a	obejít	Lysou	k	Řepce.	Toto	je	
ale	vhodné	spíš	pro	cyklisty	–	do	Šerkovic	
vede	značená	cyklotrasa	a	odsud	z	Řepky	

pak	dojedete	po	nefrekventované	silničce	
do	Řepky.	Pěšky	se	dá	i	po	červené	znač-
ce	 do	 Štěpánovic,	 zde	 odbočit	 na	 žlutou	
a	v	 lese	pak	po	neznačených	cestách	vy-
lézt	na	Jahodnou	a	dolů	do	Řepky.	Pokud	
se	rozhodnete	pro	autobus,	tak	linka	333	
jezdí	v	neděli	z	Tišnova	každé	dvě	hodiny.
	 Až	 si	 prohlédnete	 kapličku	 v	 Řep-
ce,	můžete	vyrazit	po	chodníku	směrem	
k	Lomnici.	Na	konci	obce	se	vydáte	dole-
va	po	polní	asfaltce	nahoru	k	lesu	a	na	je-
jím	konci	pokračujte	vpravo	lesní	cestou,	
která	vás	zavede	přes	 louky	na	začátek	
Brusné.	 Tato	 cesta	 sice	 není	 zanesená	
v	turistických	mapách,	ale	je	bez	problé-
mů	 průchozí.	Kapli sv. Jana Nepomuc-
kého	najdete	kousíček	nad	návsí	a	vzhle-
dem	k	velikosti	obce	ji	nemůžete	minout.	
	 Abyste	se	dostali	do	Veselí,	které	bude	
vaší	další	zastávkou,	musíte	se	vrátit	zpět	
na	náves	a	vydat	se	z	ní	pravou	cestou.	To,	
že	jdete	správně,	poznáte	podle	toho,	že	pro-
jdete	pod	střechou	mezi	dvěma	stodolami.	

Tato	cesta	vás	zavede	až	nahoru	na	žlutou	
značku,	po	které	se	vydáte	vpravo	na	Ve-
selí.	Cestu	si	můžete	 trochu	zkrátit,	když	
odbočíte	za	chatkami	nahoře	na	kamenitou	
cestu	dolů	do	obce.	Ta	vás	zavede	rovnou	
k	místní	kapli Panny Marie Karmelské.
	 Z	Veselí	už	vás	čeká	jen	příjemné	klesá-
ní	dolů	na	Lomnici.	Zabloudit	zde	nemůže-
te,	protože	je	zde	jednak	zelená	turistická	
značka	 a	 také	 cestu	 lemují	 od	 loňského	
roku	zastavení křížové cesty.	Tu	půjde-
te	ovšem	z	Veselí	obráceně,	takže	začnete	
u	 zapečetěného	 Ježíšova	 hrobu,	 který	 je	
jako	 čtrnácté	 zastavení	 přímo	 u	 zdi	 kap-
ličky,	a	skončíte	v	Lomnici	u	prvního	za-
stavení	 s	 miskou	 symbolizující	 Pilátovo	
„Já	si	však	nad	vámi	myji	ruce“.	Celá	trasa	
z	 Řepky	 do	 Lomnice	 má	 necelých	 sedm 
kilometrů	a	dá	se	zvládnout	i	na	horském	
kole	nebo	s	terénním	kočárkem.
	 Zpátky	do	Tišnova	pak	můžete	vyrazit	
oborou	 podél	 Besénku	 přes	 Šerkovice	
a	Lomničku	nebo	využít	autobus.

tišnovsko

dO lOmNIce za OteVřeNýmI památkamI
Radim Tichý

	 Ráda	 bych	 se	 s	 Vámi	 čtenáři	 vydala	
na	malé	poprázdninové	putování.	Dne	27.	
července	 uplynul	 první	 rok,	 kdy	 odešel	
můj	tatínek	Jaroslav Jebáček.	Narodil	se	
6.	 října	 1945	 v	 nedaleké	 vesničce	 Pejš-
kov,	kam	se	vždycky	rád	vracel.	V	době,	
kdy	se	začala	v	Tišnově	rodit	firma	Limo-
va	(nyní	Vitar),	byl	jedním	z	prvních,	kteří	
k	jejímu	rozvoji	přispěli.	Do	povědomí	se	
zaryl	při	své	práci	na	zdejším	finančním	
úřadu,	kde	si	jako	organizátor	mimopra-
covních	výletů	získal	i	přízeň	svých	kole-
gů	zejména	výlety	na	Výrovku.	
	 Jeho	 velkým	 koníčkem	 v	 posledních	
letech	 bylo	 fotografování.	 A	 měl	 takový	
velký	 sen:	 detailněji	 a	 na	 fotografiích	
zmapovat	region	bývalého	okresu	Tišnov	
a	 jeho	v	přírodě	postavené	drobné	stav-
by	–	Boží muka a křížky.	Objel	stovky	
těchto	malých	staveb.	Cesty	k	nim	neby-
ly	vždy	snadné,	ale	byly	zajímavé	tím,	že	
se	při	nich	setkával	i	s	pamětníky,	kteří	

přidali	i	nějakou	tu	vzpomínku.	Své	foto-
grafie	předvedl	veřejnosti	v	dubnu	2019	
v	Galerii	na	schodech	v	Tišnově,	v	Želez-
ném	a	v	Domově	sv.	Alžběty	na	Žernůvce.	
	 Jeho	 cílem	 a	 snem	 bylo	 vytvoření	
publikace,	 co	 by	 ukázala	 lidem	 místa,	
která	 by	 neměla	 být	 zapomenuta.	 Chtěl	
je	přiblížit	i	mladší	generaci,	a	to	pro	ně	
dostupnou	formou,	kde	k	uvedení	základ-
ního	 popisu	 a	 nadmořské	 výšky	 budou	
i	 souřadnice	 GPS.	 Zdravotní	 problémy	
mu	 umožnily	 shromáždit	 pouze	 rozsáh-
lou	fotodokumentaci	a	napsat	prolog	pro	
vysněnou	 knihu.	 Možná	 se	 však,	 i	 díky	
Vám,	čtenářům	a	 redakci	TN,	podaří	 ta-
tínkovo	dílo	časem	zrealizovat.	
	 Krátký	 úryvek	 z	 tatínkova	 prologu	
do	jím	zamýšlené	publikace,	který	napsal	
pouhý	 týden	 před	 smrtí:	 „Co  mě  vedlo 
k této práci? Láska ke zdejšímu kraji a sna-
ha zachovat v myslích lidí pamětihodnosti, 
které již často pomalu, ale jistě a nenávrat-

ně mizí. Při  fotografování  jsem  se  dostal 
na  místa,  kde  jsem  i  přes  svůj  pokročilý 
věk nikdy nebyl a která jsou zajímavá…“
	 Závěrem	chci	poděkovat	paní	Janě	Kří-
žové	a	všem	z	Domácí	hospicové	péče	Por-
ta	Vitae	z	Oblastní	charity	Tišnov,	s	jejichž	
pomocí	mohl	tatínek	zůstat	až	do	poslední-
ho	dechu	ve	svém	domě	v	Tišnově.

Od BOžícH muk ke křížku
Eva Hančlová

Boží muka u Maňové.
Foto: Jaroslav Jebáček
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	 Jedenáct	 kilometrů	 na	 sever	 od	 Tišnova	 v	 Hornosvratecké	
vrchovině	se	rozkládá	obec	Běleč	s	místní	částí	Křeptov.	Obec	
vznikla	spojením	dvou	vsí	–	Běleč	a	Křeptov	–	v	roce	1960.	Do	té	
doby	spadal	Křeptov	pod	nedaleké	Křížovice.	Katastrální	území	
obce	 zaujímá	403	ha.	Od	 roku	2016	 se	 obec	prezentuje	 svým	
znakem	a	vlajkou.

Příroda
	 Vesnice	jsou	posazeny	do	úzkého	hlubokého	údolí,	na	soutoku	
dvou	potoků,	Křeptovského	a	Bělečského.	Vzhledem	ke	kopcovité	
krajině	nadmořská	výška	narůstá	od	350	do	540	m	n.	m.	Krajina	
je	typická	množstvím	luk,	pastvin,	polí	a	rozptýlenou	vegetací.	Jde	
o	jižní	část	přírodního parku Svratecká hornatina,	která	má	nej-
větší	druhovou	rozmanitost	díky	pestré	geologické	skladbě	a	dozní-
vání	vlivu	jižního	klimatu	(nejsevernější	výskyt	rostlinných	druhů).	
	 Na	k.ú.	najdeme	přírodní památku Míchovec	o	rozloze	19,52	
ha.	Tvoří	ji	zachovalé	pralesovité	zbytky	bukových	javořin.	V	oko-
lí	jsou	pozoruhodné	skalní	hrady	s	hojným	výskytem	ohrožených	
bylin,	na	jaře	září	lesem	bílé	plochy	sněženek.	Nad	obcí	prochází	
žlutě	značená	turistická	trasa	z	Ochozi	přes	Křeptov	do	Křížovic,	
kde	se	napojuje	na	naučnou	stezku	okolím	Pernštejna.

Historie
	 První	písemné	zmínky	o	naší	obci	se	datují	k	roku	1447,	kdy	
ves	Běleč	patřila	k	majetku	kláštera	Porta	coeli.	Naproti	tomu	
Křeptov	byl	po	staletí	součástí	panství	Pernštejnů	a	jako	takový	
v	majetku	dnes	již	zaniklého	kláštera	augustiniánek	v	Doubrav-

níku.	 Rozdělení	 obce	 mezi	 dvě	 panství	 se	 dodnes	 zachovalo	
v	uspořádání	duchovní	správy,	kdy	Běleč	je	spravována	farností	
v	Lomnici,	zatímco	Křeptov	přináleží	k	farnosti	v	Doubravníku.	
	 Rozvoj	 obce	 nastává	 po	 pol.	 17.	 století,	 kdy	 nově	 usazená	
pobělohorská	šlechta	zakládala	mnohé	vesnice.	V	tomto	období	
bylo	v	obci	celkem	deset	domů,	ves	neměla	vlastní	správu	a	spa-
dala	pod	lomnického	rychtáře.	Koncem	18.	století	už	měla	obec	
29	domů	a	156	osob.	Nyní	zde	žije	194 obyvatel.	
	 V	 každé	 z	 obou	 vsí	 najdete	 kapličku	 a	 drobné	 sakrální	 stav-
by.	Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova	v	Bělči	 je	z	roku	1922.	
Původně	zde	stála	dřevěná	kaple,	která	shořela.	Mramorový	kříž	
u	vchodu	do	kaple	je	z	roku	1884	od	manželů	Hájkových.	
	 Kaple v Křeptově	stojící	uprostřed	obce	na	vysoké	ostrožně	
je	 zasvěcena	 sv. Cyrilu a Metoději.	 U	 vchodu	 do	 kaple	 stojí	
mramorový	kříž	z	roku	1950.
	 Pohnutou	historii	připomínají	i	pomníky obětem z první světo-
vé války	z	roku	1938	na	návsi	a	z	druhé světové války	z	roku	1946	
pod	obcí	směr	Doubravník.	Nad	obcí	Křeptov	stojí	ještě	dřevěný	kříž	
mezi	dvěma	lipami	při	cestě	do	Skorotic,	byl	vztyčen	na	památku	
místních	obětí	1.	světové	války.

Současnost a život v obci 
	 Obě	části	obce	mají	společnou	samosprávu	a	vybavenost,	vybu-
dovaný	vodovod,	vodojem	a	rozvod	plynu.	V	Bělči	naproti	kapli	sto-
jí	obecní úřad s knihovnou,	při	silnici	směrem	do	Lomnice	máme	
obchod s pohostinstvím.	Hned	vedle	je	vystavěná	nová	víceúče-
lová budova s hasičkou.	V	Křeptově	je	zrekonstruovaný	kulturní 
dům	s	nově	vybudovaným	bezbariérovým	přístupem	a	venkovním	
posezením.	Rovněž	se	zde	nachází	sportovní hřiště,	v	zimě	slouží	
i	 jako	kluziště.	Mezi	Bělčí	a	Křeptovem	je	požární nádrž s čis-
tičkou	 a	 současně	 se	 využívá	 jako	 koupaliště.	 6.	 8.	 2022	 jsme	
požární	 nádrž	 po	 rekonstrukci	 a	 úpravě	 terénu	 slavnostně	 zno-
vuotevřeli.	V	prostoru	nádrže	je	i	dětské hřiště a občerstvovací 
stánek	s	provozem	v	letních	měsících.	K	pořádání	některých	akcí	
využíváme	i	hasičského cvičiště	se	dřevěným	stánkem.	
	 Ačkoliv	jsme	malá	obec,	žijeme	bohatým	kulturním	a	společen-
ským	 životem.	 Aktivně	 zde	 pracuje	 sbor dobrovolných hasičů	
a	ČSŽ.	Organizují	akce,	jako	je	masopust,	pálení	čarodějnic,	pouťové	
zábavy,	soutěže	a	zájezdy	pro	děti,	rozloučení	s	prázdninami	na	po-
žární	 nádrži,	mikulášské	nadílky,	 dětské	karnevaly,	 silvestrovské	
zábavy	v	kulturním	domě.	V	obci	působí	i	Myslivecké sdružení Pod 
Sýkoří.	Organizace	nám	pomáhají	v	obecním	lese	i	s	kůrovcovou	ka-
lamitou	formou	brigád.	Obec	organizace	podporuje	a	některé	akce	
připravuje	sama.	19.	6.	2022	to	bylo	posezení	pro	občany	s	občer-
stvením	u	příležitosti	poutě	a	stého	výročí	od	postavení	kaple.
	 V	 tomto	 roce	 jsme	 dokončili	 bezbariérový	 vstup	 ke	 kultur-
nímu	 domu	 a	 zpevněnou	 parkovací	 plochu	 u	 KD	 v	 Křeptově.	
Znovuotevřeli	 zrekonstruovanou	 požární	 nádrž	 a	 začínáme	 se	
sanací	a	opravou	mostu	na	místní	komunikaci.	Svazek	vodovodů	
a	kanalizací	bude	rekonstruovat	vodovod	a	propojení,	posílení	
vodojemu	 Křeptov	 a	 Běleč.	 Obec	 připravuje	 realizaci	 projektu	
statického	zajištění	kaple.
	 Naše	 obec	 žije,	 máme	 stále	 co	 vylepšovat	 a	 budovat.	 Jsme	
rádi,	že	zde	žijí	spokojení	a	aktivní	obyvatelé.

tišnovsko

Běleč
Dana Trtílková, starostka obce

Ptačí pohled na údolí od Bělče ke Křeptovu. Foto: archiv obce
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	 V	 poslední	 době	 je	 tento	 pojem	 čím	 dál	 více	 diskutován	
ve	 všech	 oblastech	 a	 na	 všech	 úrovních.	 Ceny	 energií	 se	 nás	
dotýkají	každý	den.	
	 V	prvé	řadě	 je	zapotřebí	vysvětlit	 lidem,	co	 to	vlastně	komu-
nitní	energie	je.	Jedná	se	o	moderní	způsob	distribuované	výroby	
elektřiny	a	dalších	energií.	Občané,	obce	i	menší	podnikatelé	mo-
hou	zajišťovat	výrobu,	distribuci	 i	skladování	energie,	místo	aby	
byli	 pouhými	 spotřebiteli.	Princip	 energetické	komunity	 spočívá	
v	tom,	že	se	skupina	občanů,	obec	či	drobní	podnikatelé	dohod-
nou	na	vybudování	vlastního	zdroje	energie,	např.	větrné	elektrár-
ny	 či	 fotovoltaických	 panelů	 na	 vlastních	 střechách.	 Vyrobenou	
elektřinu	pak	mohou	jako	podílníci	či	členové	komunity	odebírat	
za	výhodnějších	podmínek.	Případné	přebytky	jsou	pak	dodávány	
do	veřejné	sítě	a	zisk	je	využíván	pro	další	rozvoj	komunity.

	 Teorie	vypadá	krásně,	ale	praxe	už	je	trochu	jiná.	I	když	už	
několik	 stovek	obcí	 v	České	 republice	má	vlastní	 zdroj,	 v	na-
prosté	 většině	 se	 jedná	 o	 fotovoltaické	 elektrárny	 zásobující	
jeden	objekt.	Znamená	to,	že	energii,	kterou	na	daném	objektu	
vytvoříte,	je	nejlepší	také	na	stejném	místě	využít.	Je	také	mož-
né	použít	drahé	baterie	a	nastřádanou	energii	využít	v	nočních	
hodinách.	Přitom	právě	myšlenka	dodat	energii	dalším	odběra-
telům	je	v	našich	podmínkách	takřka	nemožná.	
S	příkladem	z	praxe	má	zkušenost	Radomír	Pavlíček,	předseda	
Dobrovolného	svazku	obcí	Tišnovsko,	starosta	obce	Železné:
	 „Na	 naši	 svazkovou	 mateřskou	 školu	 Venkov	 v	 Železném	
máme	 zpracován	 projekt	 na	 instalaci	 fotovoltaické	 elektrárny,	
který	by	dokázal	realizovat	úsporu	v	elektrické	energii	ve	výši	až	
z	60	%	celkové	spotřeby.	Investice	ve	výši	cca	1	milionu	Kč,	mož-
nost	získání	50	%	dotace	na	realizaci,	návratnost	několik	málo	
roků.	Zdá	se,	že	všechno	je	naprosto	jasné	a	nic	nebrání	realizaci.	
Bohužel,	v	období	největšího	zisku	fotovoltaické	elektrárny	–	mě-
síce	červenec	a	srpen,	je	školka	zavřená,	takže	spotřeba	energie	
je	 takřka	 nulová.	 Řešení?	 Panely	 nelze	 vypnout,	 tím	 by	 došlo	
k	jejich	znehodnocení.	Baterie	se	tedy	nabijí	a	nemají	žádný	od-

běr.	Pokud	dokážeme	vlastním	kabelem	propojit	jiný	objekt,	mů-
žeme	jej	samozřejmě	zásobit	vyrobenou	energií.	Tuto	skutečnost	
nelze	však	realizovat	z	důvodu	velké	vzdálenosti	jiných	obecních	
objektů.	 Jediná	 možnost	 je	 odevzdat	 vyprodukovanou	 energii	
distributorovi	za	minimální	cenu,	který	 ji	pak	prodá	za	běžnou	
komerční	cenu,	vyšší	cenu,	ostatním	zákazníkům.“
	 A	jaké	by	bylo	možné	řešení?	I	když	má	náš	stát	v	součas-
né	době	vytvořeny	nástroje	na	podporu	realizace	alternativních	
zdrojů	energie,	mělo	by	dojít	ke	zjednodušení	povolovacího	říze-
ní	 pro	 výrobny	 z	 obnovitel-
ných	 zdrojů,	nevyžadujících	
stavební	 povolení.	 Dále	 je	
nutné,	 aby	 byla	 zavedena	
pravidla	 pro	 jednoduchou	
a	 jasnou	 definici	 zásad	 pro	
sdílení	 energií.	 Zájem	 ze	
strany	obcí	je	obrovský.	Čes-
ká	republika	je	zde	bohužel	
opět	 ve	 skluzu.	 Chybí	 nám	
zákon	o	komunitní	energeti-
ce,	 možnost	 sdílení	 elektři-
ny	a	zakládání	energetických	společenství.	Nehledejme	složitá	
řešení,	jak	je	zvykem	v	našich	krajích.	Nechejme	se	inspirovat	
v	zemích,	které	cestu	už	prověřily.	
	 Dobrovolný	 svazek	 obcí	 Tišnovsko	 plánuje	 ve	 spolupráci	
s	Ministerstvem	průmyslu	a	obchodu	a	Jihomoravským	krajem	
vytvořit	poradenské	a	konzultační	centrum,	které	by	všem	ob-
čanům	našeho	regionu	pomohlo	tuto	problematiku	řešit,	dodává	
Radomír	Pavlíček.
	 Toto	téma	velice	zajímá	i	Jihomoravský	kraj.	Ing.	Jan	Zámeč-
ník,	náměstek	hejtmana,	vítá	tuto	aktivitu	a	snahu	obcí	a	měst	
v	oblasti	 efektivního	nakládání	 s	energiemi	spojenou	se	zavá-
děním	alternativních	zdrojů.	Ve	spolupráci	s	Asociací	krajů	ČR	
budeme	hledat	cesty	pro	možnou	podporu	v	této	oblasti.

tišnovsko

kOmuNItNí eNergetIka
jako budoucNost a úspora?

David Lacina

inZeRce

Elektromontážní firma se sídlem v Tišnově přijme 
do svého kolektivu pracovníky na pozice:

• ElEktromontér (silnoproud)
• Řidič (obsluha) montážní plošiny

• pomocný dělník • Řidič bagru

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 13. plat, montážní příspěvek, 
příspěvek na penzijní připojištění, možnost profesního růstu. 

Zájemce rádi zaškolíme, možnost rekvalifikace.
Bližší informace na tel. 549 438 211, e-mail: jicom@jicom.cz
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	 Jedním	z	blízkých	starobylých	měste-
ček	 v	 okolí	 Tišnova	 je	 bezesporu	 Kun-
štát.	 I	 když	 svou	 příslušností	 do	 bla-
nenského	 okresu	 bývá	 turisticky	 řazen	
jinam,	 daleko	 více	 sounáleží	 s	 naším	
malebně	drsným	krajem	Hornosvratecké	
vrchoviny.	 Vedle	 proslulých	 rodů	 z	 De-
blína,	 Pernštejna	 či	 Lomnice	 patří	 páni 
z Kunštátu	 k	 nejvýznamnějším	 rodům	
z	regionu,	zasahujícím	do	osudů	Moravy	
i	 českých	 zemí.	 Kromě	 toho	 se	 jako	 je-
diní	 z	 nich	 mohou	 pyšnit	 tím,	 že	 dodali	
na	 trůn	českého	krále.	Proto	dnes	nese	
hlavní	 kunštátské	 náměstí	 jméno	 Krále	
Jiřího	 a	 ti	 poučenější	 si	 vzpomenou,	 že	
plný	titul	tzv.	„husitského“	krále	byl	Jiřík 
z Kunštátu a Poděbrad.	
	 Významnými	 postavami	 dobové	 české	
„politické“	scény	byli	však	i	další	předsta-
vitelé	 rodu.	 Zejména	 agilní	 Kuna,	 čtvrtý	
syn	 praotce	 rodu	 Gerharda	 ze	 Zbraslavi,	
vystupoval	 po	 většinu	 svého	 života	 té-
měř	jako	stín	markraběte	a	posléze	krále	
Přemysla	Otakara	 II.	Ve	 svých	33	 letech	
byl	 purkrabím	hradu	Veveří	 (1253),	 ještě	
předtím	však	získal	ostruhy	jako	kastelán 
hradu Zuzinova	 (1250),	za	který	někteří	
badatelé	považují	dnešní	ruiny	u	obce	Osi-
ky.	Když	se	v	roce	1279	tituloval	přídom-
kem	„z Kunštátu“,	bylo	zřejmé,	že	již	stojí	
jím	založený	hrad	a	předchůdce	dnešního	
města.	Figuroval	dokonce	i	u	signace	listin	
založení	Porta	coeli	(1283).	

Prastarý moravský hrad
	 Zámek	nad	Kunštátem	se	 otevřel	 ve-
řejnosti	 teprve	 roku	 2005.	 I	 když	 byl	
od	r.	1948	zestátněn,	zůstal	nepřístupný.	
Rekonstrukce	 Národního	 památkového	

úřadu	však	změnila	jeho	roli	a	známost.	
Díky	 takovým	perlám,	 jako	 je	 objev	 pů-
vodního	 průčelí	 románsko-gotického 
hradního paláce,	 vykládané	 parkety,	
které	jsou	nejstarší ve střední Evropě,	
nebo	 nástěnná malba	 výpravného	 cyk-
lu	 s	 rytířskou	 tematikou	 z 1. pol. 14. 
století, se	zámek	k	velkému	překvapení	
prakticky	přes	noc	katapultoval	mezi	nej-
starší	na	Moravě.	Dnes	národní	kulturní	
památka	dává	nahlédnout	do	historie	ko-
lonizace	krajiny	i	do	období	renesančního	
a	 barokního	 lesku,	 jehož	 podobu	 získal	
starý	 hrad	 přestavbou	 na	 zámek	 v	 16.	
a	17.	století.	Začátkem	20.	století	pak	do-
stal	romantický	vzhled	a	především	obdi-
vovanou	rozsáhlou	terasovou	zámeckou 
zahradu.	 Možnosti	 návštěvy	 si	 ověřte	
na	webu	www.zamek-kunstat.cz.	

Město hrnčířů a jarmarečníků
	 Městečko	pod	hradem	vzniklo	 součas-
ně	s	ním	již	ve	13.	století	a	lze	si	dovodit,	
že	bylo	osadou	především	řemeslnou.	Tím,	
co	je	pro	Kunštát	ovšem	typické,	je	velmi	
dlouhá	historie	zdejšího	hrnčířství,	která	
není	o	mnoho	mladší	než	město	samo.	
	 Podmínky	pro	výrobu	hliněných	výrob-
ků	zde	byly	mimořádně	příznivé.	V	okolí	
byl	dostatek	tvárné	hlíny,	a	tak	se	v	Kun-
štátě	vyrábělo	jak	nádobí	pro	denní	potře-
bu,	 tak	 dekorativní	 předměty.	 Když	 pak	
ve	 městě	 pracovalo	 už	 deset	 hrnčíř-
ských	 mistrů,	 sdružili	 se	 v	 cech	 neboli	
bratrstvo.	 Cechovní	 privilegia	 mu	 udělil	
roku	1620	tehdejší	držitel	kunštátského	
panství	 Štěpán	 Schmidt	 z	 Freihoffenu.	
A	z	téhož	roku	pochází	i	cechovní	pečeť,	
na	níž	je	zobrazen	první	keramický	výro-
bek	Adam	s	Evou	a	had	na	jabloni.
	 Dalším	 zlomovým	 rokem	 pro	 kun-
štátskou	keramiku	byl	 rok	1989.	Tehdy	

v	 Kunštátě	 vznikla	 znovu	 řada	 soukro-
mých keramických dílen.	To	byl	signál,	
že	je	načase	vrátit	se	k	další	tradici	–	po-
řádání	jarmarků.	Ty	se	konaly	v	minulos-
ti	na	náměstí	i	několikrát	do	roka.	V	roce	
1993	 tak	město	 obnovilo	 tradici	 a	 stalo	
se	pořadatelem	prvního	novodobého	hrn-
čířského jarmarku.	 O	 rok	 později	 jar-
mark	začínal	již	v	pátek	a	účastnilo	se	ho	
45	prodejců,	 od	 roku	1995	Kunštát	 žije	
jarmarkem	 od	 pátku	 do	 neděle.	 Vítáme	
na	150	prodejců	 z	 celé	České	 republiky	
a	nyní	 již	 i	 ze	 zahraničí,	 jejichž	 zboží	 si	
prohlédne	 průměrně	 16	 tisíc	 návštěvní-
ků.	Hrnčířský	jarmark	získal	svůj	tradič-
ní	 termín,	s	kterým	se	počítá,	a	 to	vždy	
třetí víkend v měsíci září.
	 Od	 roku	 2017	 je	 součástí	 jarmarku	
i	samostatná výstava	prací	vybraného	re-
nomovaného	keramika	a	soutěž zúčast-
něných keramiků o nejlepší výrobek 
na	dané	téma.	Pořadatelé	aktivně	pracují	
na	tom,	aby	pro	návštěvníky	sestavili	roz-
manitou	přehlídku	keramických	výrobků.	
„Naším cílem je zachovat kvalitu a úroveň 
této přehlídky keramických výrobků a hrn-
čířského  řemesla.  Podpořit  zachování  ke-
ramických tradic v Kunštátě a získat zájem 
i zahraničních keramiků ze zemí s hrnčíř-
skou tradicí. Připravit akci, která je svým 
zaměřením  a  kvalitou  výjimečná  a  ojedi-
nělá nejen v našem regionu,“	představuje	
vizi	vedení	města.	
	 Letos	 oslaví	 Hrnčířský jarmark 
v Kunštátě 30. výročí	 ve	 své	 novodo-
bé	historii.	Bude	se	konat	ve	dnech	17. 
a 18. září 2022	 a	 pozvání	 k	 návštěvě	
města	tak	má	ještě	pádnější	důvod.	

www.hrncirskyjarmark.cz

Foto: město Kunštát

tic

kuNŠtát
do starobylého města Na hrNČíŘský jarmark

Vladimír Vecheta, Radka Banyaová

Zámek nad Kunštátem. 
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Kalendář Proměny města Tišnova 
	 V	měsíci	srpnu	2022	vydal	spolek	Art	
Periscope,	z.	s.,	ve	spolupráci	s	městem	
Tišnov	pro	rok	2023	kalendář	s	názvem	
„Proměny	 města	 Tišnova“.	 Jedná	 se	 již	
o	 22.	 kalendář	 v	 pořadí,	 který	 vychází	
z	 nápadů	 Zdeňka	 Jílka.	 Osm	 bylo	 vydá-
no	 pod	 hlavičkou	 firmy	 JICOM,	 ostatní	
ve	spolku	Art	Periscope.	

	 Tento	 kalendář	 zachycuje	 pohledy	
na	starý	a	nový	Tišnov	a	umožňuje	porov-
návat	 záběry	 jednotlivých	 lokalit	 z	 při-
bližně	 stejného	 místa.	 Zhodnocení,	 jak	
se	co	povedlo,	si	každý	občan	učiní	sám.	
V	 posledních	 letech	 se	 však	 v	 našem	
městě	podařilo	úspěšně	zrealizovat	hod-
ně	akcí	a	tyto	změny	jsou	dokumentová-
ny	na	zajímavých	fotografiích	od	Michala	
Beneše,	 Pavla	 Navrátila,	 Miloše	 Bučka,	
Václava	 Kappla	 nebo	 Radima	 Tichého.	
Za	 zapůjčení	 starších	 dobových	 snímků	
děkuji	 Podhoráckému	 muzeu	 v	 Před-
klášteří.	 Kalendář	 vychází	 v	 omezeném	
nákladu	a	můžete	jej	zakoupit	v	Tišnově	
v	 Turistickém	 informačním	 centru	 nebo	
v	knihkupectví	u	paní	Raškové.

Výstava Milady Kollárové
	 Druhou	 akcí,	 kterou	 spolek	 Art	 Peri-
scope	připravuje,	je	výstava	obrazů	a	go-
belínů	 Milady	 Kollárové.	 Autorka	 žije	

v	Brně	a	teplejší	část	roku	tráví	zejména	
na	chalupě	v	Železném	u	Tišnova.	Maluje	
obrazy	 převážně	 s	 krajinnou	 tematikou,	
také	abstraktní	a	tká	autorské	tapisérie.	
Své	práce	prezentovala	na	více	než	třiceti	
samostatných	výstavách	doma	i	v	zahra-
ničí	(Německo,	Švýcarsko,	Kuba,	Rakous-
ko)	a	účastnila	se	dalších	dvaceti	kolek-
tivních	výstav.	Milada	Kollárová	je	známá	
nejen	 jako	významná	brněnská	výtvarni-
ce,	ale	také	jako	sběratelka	historických	
hraček.	 Tomuto	 koníčku	 se	 věnuje	 přes	
třicet	 let	 a	 její	 sbírka	 patří	 k	 největším	
u	 nás.	 Výstava	 v	 prostorách	 OÚ	 Před-
klášteří	 bude	 zahájena	 v	 sobotu	 8.	 října	
ve	14	hodin.	Na	vernisáži	vystoupí	hudeb-
ní	skupina	LSD	(Lidové	sdružení	Drásov,	
Country	and	Bluegrass).	Expozice	potrvá	
do	16.	října	a	bude	otevřena	ve	dnech	so-
bota,	 neděle,	 pátek,	 sobota,	 neděle	 vždy	
od	 10.00	 do	 17.00	 hodin	 a	 v	 tuto	 dobu	
bude	umělkyně	přítomna.	

	 Stále	 se	můžete	 zapojit	 do	 letošních	 soutěží	 o	nejkrásnější	
stromy	a	květinové	výsadby,	které	zdobí	Vaši	předzahrádku,	za-
hradu	či	balkon.	Své	příspěvky	můžete	zasílat	Ekoporadně	Tiš-
novsko	do	9.	října,	a	to	do	následujících	soutěžních	kategorií:

1. O nejkrásnější strom ve městě
	 a)		strom	 na	 soukromé	 zahradě/pozemku	 v	 katastru	 města	

Tišnova
	 b)		strom	ve	veřejné	zeleni	města	Tišnova
2.  O nejkrásnější venkovní květinovou výzdobu	v	kategoriích
	 a)	okna	a	balkony
	 b)	předzahrádky

	 Přihlášky	do	soutěže	zasílejte	na	e-mailovou	adresu	ekoporad-
na@tisnovsko.eu	 nebo	 do	 zprávy	 na	 facebookové	 stránky	 Eko-
poradny.	V	přihlášce	uveďte	jméno	osoby,	která	květiny	pěstuje,	
i	jméno	navrhovatele	do	soutěže	a	také	adresu,	na	níž	se	soutěžní	
prvek	nachází.	Kvalitní	fotografie	dodávejte	v	digitální	podobě.
	 Soutěžní	příspěvky	budou	vystaveny	od 17. října do 4. lis-
topadu	na	náměstí	28.	října,	č.p.	28,	v	průjezdu	u	lékárny	Ar-
nika.	Na	 tomto	místě	můžete hlasovat	 vhozením	hlasovacího	
lístku	do	poštovní	schránky	Ekoporadny.	Hlasovat	bude	možné	
i	na	naší	facebookové	stránce.

	 Slavnostní vyhlášení	 proběhne	 7. listopadu od 17 hodin 
v sálu Městské knihovny Tišnov	spolu	s	předáním	cen	a	krát-
kou	přednáškou.
	 Máte-li	 jakékoliv	dotazy	k	soutěži,	 obraťte	 se	na	Ekoporadnu	
Tišnovsko,	rádi	Vám	pomůžeme.	Otevírací	doba	Ekoporadny	je	kaž-
dý	čtvrtek	od	14	do	18	hodin,	 tel.	732	464	238,	webová	adresa	
http://ekoporadna.tisnovsko.eu,	Facebook	Ekoporadna	Tišnovsko.
	 Soutěž	 probíhá	 ve	 spolupráci	 s	 Komisí	 životního	 prostředí	
města	Tišnova	a	s	finanční	podporou	města	Tišnova	v	rámci	do-
tační	podpory	v	oblasti	životního	prostředí	pro	rok	2022.

spolkový život

aktualItY SpOlku art perIScOpe
Zdeněk Jílek 

zapOjte Se dO SOutěží ekOpOradNY
Hana Ondrušková

Kalendář Proměny města Tišnova 2023.
Foto: Art Periscope
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spolkový život

	 Prázdniny	 jsou	 za	 námi	 a	 my	 věříme,	
že	jste	si	je	užili.	V	týdnu	od	5.	9.	začíná	
většina	cvičení	v	Sokolu.	Že	nevíte,	co	se	
cvičí	v	Sokolu?	Úplně	všechno,	tedy	skoro.
	 Začneme	hezky	od	začátku.	Mezi	nej-
mladší	 cvičence	 patří	 rodiče s dětmi.	
Jedná	se	o	společně	strávené	chvilky	dětí	
od	asi	dvou	let	s	jejich	rodiči	či	prarodiči.	
Děti	si	zvykají	na	vrstevníky	a	pomalu	si	
osahávají	 různé	 cvičební	 nářadí.	 Oblíbe-
nou	součástí	hodiny	je	překážková	dráha,	
kde	si	každý	najde	to	své.	
	 Další	 cvičení	 již	 probíhají	 většinou	
bez	přítomnosti	rodičů.	Máme	samostat-
né	 hodiny	 předškolních dětí,	 mladších 
žákyň,	 starších žákyň	 a	 dorostenek,	
žáků	 (společně	 mladší	 i	 starší)	 a	 gym-
nastika pro dospělé	 (ti,	 co	se	 již	neve-
jdou	do	předchozích	věkových	kategorií).	
Tato	 cvičení	 se	kromě	her	 věnují	 zákla-
dům	gymnastiky,	tedy	aby	děti	například	
zvládly	 kotoul	 a	 spoustu	 dalších	 cviků	
a	triků	na	cvičebním	koberci,	na	hrazdě,	
na	 kruzích,	 aby	 přeskočily	 kozu	 nebo	
bednu,	 žákyně	 se	 prochází	 po	 kladině	
a	 žáci	 řádí	 na	 bradlech.	 Soutěživé	 typy	
mohou	 na	 jaře	 porovnat	 své	 dovednosti	
i	s	ostatními	vrstevníky	z	okolí.	Cvičitelé	
se	věnují	dětem	individuálně	a	každý	se	
zlepšuje	ve	svém	vlastním	tempu.	

	 Děti	od	3	do	7	let	mohou	navštěvovat	
tanečky	a	více	 tak	rozvíjet	vnímání	 ryt-
mu	a	svého	těla.	
	 Ženy	 si	 mohou	 vybírat	 z	 mnoha	 dru-
hů	 pohybu.	 Od	 klidné	 jógy	 přes	 pilates,	
cvičení	 na	 balonech	 až	 po	 břišní	 tance.	
Pro	starší	ženy	máme	i	cvičení	zaměřené	
na	udržení	 fyzické	kondice,	pohyblivosti	
kloubů	a	vitality.	
	 Na	muže	také	myslíme	a	těšíme	se,	až	
jich	k	nám	bude	chodit	víc.	Muži	si	větši-
nou	ve	svých	hodinách	zahrají	různé	hry	
(florbal,	 košíková,	 …)	 a	 také	 se	 trošku	
protáhnou	 a	 zaposilují,	 aby	 se	 udrželi	
ve	formě.	Doplnění	iontů	po	cvičení	je	ob-
líbenou	dobrovolnou	pocvičební	aktivitou.	
	 Společné	 cvičení seniorek a senio-
rů	 je	 zaměřeno	na	 rozhýbání	a	uvolnění	
všech	kloubů	a	svalů.	Pro	tyto	účely	vy-
užívají	mimo	jiné	prvky	čínského	cvičení	
pro	zdraví	čchi-kung,	které	je	prověřeno	
tisíciletou	tradicí.	Cvičení	je	určeno	pře-
devším	pro	cvičence	nad	65	let,	ale	rádi	
uvítají	 i	 mladší.	 Horní	 věková	 hranice	
není	omezena.	
	 Věkově	téměř	neomezená	jsou	cvičení	
sportovních	oddílů.	Jak	lukostřelbu,	tak	
i	karate	navštěvují	společně	holky	i	klu-
ci.	Lukostřelci	trénují	venku	na	střelnici,	
ale	přes	zimu	se	raději	schovají	pod	stře-

chu,	aby	jim	tolik	nemrzly	prsty.	Ti	šikov-
nější	z	obou	oddílů	objíždí	různé	soutěže,	
aby	nejen	porovnali	síly	a	schopnosti,	ale	
také	aby	se	zlepšovali.	
	 Ze	sportovních	oddílů	je	vhodné	neza-
pomenout	 také	na	šachový oddíl,	 který	
je	určen	spíše	pro	dospělé.	
	 Protože	 Sokol	 je	 spolek,	 který	 má	
za	 cíl	 rozvíjet	 nejen	 tělo,	 ale	 i	 ducha,	
máme	to	štěstí,	že	pod	hlavičkou	Sokola	
zkouší	Karasovo divadlo.
	 Během	 celého	 roku	 probíhají	 různé	
další	akce	pro	veřejnost,	ať	už	jde	o	Dál-
kový	pochod,	Přespolní	běh,	Move	week,	
Noc	sokoloven	nebo	třeba	světovou	Mine-
ralogickou	burzu.
	 Kdy	se	konají	jednotlivá	cvičení	a	ak-
tuální	 informace,	 se	 dozvíte	 na	 interne-
tových	 stránkách	 www.sokoltisnov.cz.	
Do	 cvičení	 není	 třeba	 se	předem	 regist-
rovat.	Jednoduše	přijďte	na	začátku	září	
do	 hodiny,	 vyzkoušejte,	 doptejte	 se,	 co	
Vás	zajímá,	a	pokud	se	Vám	zde	bude	lí-
bit,	vyplníte	přihlášku	a	zaplatíte	členský	
poplatek.
	 Na	závěr	bych	ráda	oslovila	 ty	z	Vás,	
kteří	rádi	pracují	s	dětmi	nebo	dospělými	
a	rádi	předávají	své	zkušenosti	ostatním,	
aby	 rozšířili	 řady	 našich	 cvičitelů	 a	 po-
mohli	tak	udržet	kvalitní	náplň	hodin.

Foto: archiv Sokola

SOkOl V pOHYBu
Hana Hrabcová

Cvičení předškolních dětí na hřišti u sokolovny.

Gymnastická cvičení.
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	 V	 týdnu	 od	 5.	 9.	 2022	 bude	 zahájeno	
pravidelné	 cvičení	 v	 naší	 tělocvičné	 jed-
notě.	Bude	možné	navštěvovat	hodiny	pro	
rodiče	a	děti,	předškoláky,	mladší	žákyně,	
žáky,	starší	žákyně	a	všechna	cvičení	pro	
dospělé.	 Rozvrh	 hodin	 najdete	 na	 strán-
kách	www.sokoltisnov.cz	a	také	v	našich	
vývěskách.	 Průběžně	 budeme	 na	 našich	
stránkách	informace	doplňovat.	
	 V	 říjnu	 2022	 budeme	 mít	 slavnostní	
večer	ke	130. výročí založení tělocvičné 
jednoty Sokol Tišnov	a	120. výročí zalo-

žení župy Pernštejnské.	Zároveň	uctíme	
památku	 zakladatele	 Sokola	 v	 Tišnově	
a	 župy	Pernštejnské	 JUDr.	 Josefa	Drbala	
spolu	s	městem	Tišnov	umístěním	pamět-
ní	desky	na	budovu	sokolovny.	Na	podzim	
2022	se	také	budou	vybírat	sletové	sklad-
by	na	všesokolský	slet	v	r.	2024.
	 Zveme	tímto	širokou	veřejnost,	aby	se	
zapojila	do	cvičení	v	našich	hodinách.	Prv-
ní	hodina	je	k	vyzkoušení	zdarma	a	až	dal-
ší	hodinu,	pokud	se	rozhodnete	pravidelně	
cvičit,	hradíte	členskou	známku	do	Sokola	
a	oddílový	příspěvek.	Zveme	i	zájemce,	kte-

ří	by	se	chtěli	sami	stát	cvičiteli.	V	součas-
né	době	hledáme	cvičitele	pro	rodiče	a	děti	
a	předškolní	děti.	Cvičitelem	se	může	stát	
každý,	kdo	má	zájem	předávat	svou	ener-
gii	 a	 zkušenosti	 dalším.	 Pomůžeme	 Vám	
k	 dalšímu	 vzdělávání	 v	 různých	 kurzech	
a	seminářích	pořádaných	ústřední	školou	
ČOS	nebo	i	jinými	organizacemi.	Pro	trené-
ry	a	cvičitele	dětí	pravidelně	žádáme	dotaci	
na	příspěvek	od	města	Tišnova.

Foto: archiv Sokola Tišnov

	 Lesní	 klub	 Kalužníček	 nabízí	 pravi-
delná	setkávání	určená	pro	rodiče	a	děti,	
kteří	rádi	tráví	čas	venku,	rádi	tvoří	sami	
i	s	dětmi,	chtějí	se	seznámit	a	sdílet	čas	
s	 dalšími	 rodinami,	 případně	 přemýšlejí	
o	následném	zapojení	dítěte	do	Kalužníč-
ku	a	je	jim	blízká	filozofie	lesních	mateř-
ských	škol.	Pobytem	venku	se	děti	otu-
žují,	fyzicky,	psychomotoricky	i	esteticky	
rozvíjejí.	Přírodní	prostředí	nabízí	dosta-
tečné	množství	přímých	plnohodnotných	

zážitků	 spojených	 s	 děním	 v	 přírodě,	 je	
dost	pestré	a	prostorné	pro	rozličné	ak-
tivity	dětí	i	rodičů,	pro	rozvíjení	fantazie,	
tvořivosti	 i	 spolupráce	 s	 ostatními,	 pro	
posilování	důvěry	ve	vlastní	síly	a	vnímá-
ní	 vlastních	 hranic.	 V	 Klubíku	 zažijeme	
prožitkové	 učení	 v	 souladu	 s	 přírodou,	
spontánní	a	přitom	bezpečný	pohyb	v	pří-
rodě,	výpravy	do	přírody,	společné	vaře-
ní	na	ohni.	Děti	si	mohou	hrát	společně	
i	 každý	 po	 svém,	 s	 přírodninami,	 příp.	
i	 hračkami.	Klubík	 bude	probíhat	každé	
úterý	od	9.30	do	13	hod.	v	zázemí	LRKT	
Kalužníček	 v	Lomničce	 č.p.	 101,	kde	 je	
k	 dispozici	 jurta,	 zahrada,	 potok	 a	 pří-
roda	kolem.	Pro	rodiče	a	děti	bude	vždy	
připravený	 program,	 který	 děti	 a	 rodiče	
mohou	využít,	nebo	mohou	jen	tak	být	se	
skupinkou.	Začínáme	v	úterý	13.	září.	Pro	
plynulé	a	příjemné	setkávání	je	kapacita	
omezená.	Cena	je	1	250	Kč	za	pět	setkání	
(tzn.	250	Kč	za	jedno	setkání	za	rodinu),	

případně	 300	 Kč	 za	 jednorázový	 vstup	
za	rodinu.	V	případě	zájmu	pište	na	koor-
dinatorka@kaluznicek.cz.

Foto: archiv LRKT Kalužníček

spolkový život

zaHájeNí cVIčeBNíHO rOku 2022
Helena Žižlavská

kalužNíček zVe dO kluBíku
Martina Jindřišková
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spolkový život

	 Okresní	 myslivecký	 spolek	 ve	 Štěpá-
novicích	 založil	 v	 roce	2021	myslivecký	
kroužek	Adjunkti	pod	vedením	lesní	pe-
dagožky	D.	D.	Kopecké	a	zkušeného	my-
slivce	Jiřího	Hejtmánka.	Časem	se	k	nám	
připojili	 i	 tatínkové	 a	 každý	 nám	 udělal	
přednášku	z	oboru,	který	mu	byl	nejbliž-
ší	–	J.	Kočka	střelectví,	Z.	Krist	lovectví,	
J.	Hejtmánek	kynologie.	Velmi	nám	vyšlo	
vstříc	MS	Štěpánovice.	Předseda	spolku	
Ing.	T.	Kubín	nám	poskytl	zázemí	ve	ves-
nici,	v	místní	hájence	na	okraji	lesa.	Po-
stupem	času	nám	vyhověli	se	vším,	o	co	
jsme	 zažádali,	 abychom	 byli	 spokojeni	
a	 líbilo	 se	 nám	 tam.	 Proto	 jsme	 mohli	
za	 jejich	 podpory	 pořádat	 i	 místní	 kolo	
soutěže	Zlatá srnčí trofej	 (ZST),	 neboť	
se	děti	na	okresní	kolo	ještě	neodvážily.	
Také	 jsme	 pořádali	 čtrnáct	 dní	 předem	
střelecké	závody	ze	vzduchovek,	aby	nám	
nic	 nechybělo.	 Přestože	 máme	 v	 krouž-
ku	 i	předškoláky,	velice	nás	překvapilo,	
když	z	deseti	dětí	se	na	3.	místě	umístila	
naše	 nejmladší,	 čtyřletá	 adjuntka	 Karo-
línka	Tancošová.
	 Za	 velké	 podpory	 MS	 Štěpánovice,	
ČMMJ	 a	 OMS	 Brno-venkov	 jsme	 pořá-

dali	25. 6. 2022	 první	 ZST.	 Zúčastnilo	
se	celkem	devět	dětí	z	deseti	a	také	děti	
pozvaných	 hostů.	 ZST	 proběhla	 přesně	
podle	 pravidel,	 která	 se	 skládala	 z	 pí-
semného	testu,	stezky	trofejí,	poznávání	
bylin	 a	 kynologického	 koutku.	 Během	
asi	 tříhodinové	 akce	 se	 zapojili	 i	 rodiče	
do	minisoutěže,	 a	dokonce	všechny	ma-
minky	nám	upekly	něco	dobrého.	Přijela	
také	zatroubit	trubačka	p.	R.	Zámečníko-
vá	a	nezapomněla	doma	ani	svého	kama-
ráda	–	hrubosrstého	 jezevčíka	Argoška.	
Ten	vyplnil	kynologickou	stezku.	
	 Po	sečtení	bodů	z	každého	stanoviště	
nás	 čekalo	 závěrečné	 vyhlášení	 vítězů.	
Výsledky	překvapily.	Na	1.	místě	se	umís-
tila	ve	skupině	A.	Nela	Koktová	s	počtem	
bodů	138,	na	2.	místě	Oliver	Krist	–	105	
bodů	a	na	3.	místě	Matyáš	Mašek	–	95	
bodů.	 Skupina	 0:	 1.	 místo	 Michaela	
Kočková	 –	 74	 bodů,	 2.	 místo	 Karolína	
Tancošová	 –	 57	 bodů,	 3.	 místo	 Tereza	
Tancošová	 –	 46	 bodů.	 Děti	 byly	 velice	
spokojené	a	někteří	 rodiče	nadšeni	 svý-
mi	ratolestmi.	Čokoládové	medaile	vzaly	
rychle	za	své,	proto	byly	 ještě	vyrobeny	
medaile	dřevěné.	

	 Chtěla	bych	poděkovat	všem	rodičům	
za	podporu,	maminkám	za	upečení	slad-
kých	 a	 slaných	 dobrot,	 tatínkům	 za	 po-
moc	 při	 pořádání	 akce	 a	 její	 přípravě		
a	MS	 za	 sponzorování.	Celou	dobu	nám	
motorovou	pilou	vyřezával	umělecký	řez-
bář	 J.	 Hejtmánek	 ml.	 lišku	 v	 nadživotní	
velikosti,	jak	leze	z	nory.	
	 Celou	 akcí,	 jejím	 zdařilým	 průběhem	
a	 následným	 úspěchem	 jsem	 byla	 mile	
překvapena.

	 Stárky	a	stárci	z	Březiny	si	Vás	dovolují	pozvat	na	tradiční	
Václavské	hody.	
	 Hodové	veselí	začne	již	v	pátek	30. 9. 2022 v 16 hodin	sta-
věním	 máje.	 Pentlemi	 a	 růžičkami	 ozdobíme	 všechny	 stromy	
v	okolí.	Každá	ruka	je	vítána.	Co	si	přineseme	na	pohoštění,	to	
si	taky	sníme	a	vypijeme.	Při	práci	si	zazpíváme	s	harmonikou	
lidové	písničky.	
	 V	sobotu	1. 10. 2022 od 10 hodin	obcházíme	v	krojích	naši	
vísku	a	zveme	místní	i	přespolní	občany	na	odpolední	a	večerní	
hodový	program.	Odpolední	program	pod	májí	na	návsi	začíná	
v	16	hodin.	Naši	nejmenší	krojovaní	zatančí	tanečky,	pobavíme	
se	u	vtipné	scénky	a	snad	dostaneme	i	hodové	právo.	Po	progra-
mu	posedíme	s	harmonikářem	a	zazpíváme	si.	Večerní zábava	
začíná	ve 20 hodin na sále v naší malé hospůdce,	k	poslechu	
a	tanci	hraje	kapela	Karla	Pešla.	Vstupné	100	Kč.
	 Těšíme	se	na	Vás	a	doufáme,	že	si	všichni	v	této	komplikova-
né	době	udržíme	dobrou	náladu	a	dobře	se	pobavíme.	

Váš	hlavní	stárek

mYSlIVecký krOužek adjuNktI
Dana Kopecká

VáclaVSké HOdY Na BřezINě 
David Adam

Březinské Václavské hody 2021. Foto: obec Březina

Liška řezbáře J. Hejtmánka.
Foto: Dana Kopecká
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Sezóna moštování 
	 Tišnovští	 zahrádkáři	 jako	 každý	 rok	
zahajují	sezonu	moštování	ovoce	v	moš-
tárně	 Wagnerova	 1540	 v	 Tišnově.	 Začí-
náme v sobotu 3. září	a	moštujeme	kaž-
dou	středu	a	sobotu.	Na	středu	je	nutné	
se	objednat	předem	na	tel.	775	170	404,	
kde	získáte	veškeré	informace.	V	sobotu	
moštujeme	 bez	 objednání.	 Pokud	 bude-
te	 zpracovávat	 červenou	 řepu,	 je	 nutné	
se	objednat	a	z	 technologických	důvodů	
bude	 lisování	 provedeno	 v	 jiný	 den.	 Mi-
nimální	množství	 červené	 řepy	 je	10	kg.	

Všechny	 zájemce	 o	 službu	 moštování	
ovoce	žádáme	o	dodržování	pokynů	vyvě-
šených	u	vstupu.

Svatováclavská výstava 
	 V	rámci	svatováclavských	hodů	pořá-
dáme	výstavu	ovoce	a	zeleniny	s	včelař-
skou	expozicí	pana	Permedly.	Výstava	je	
uspořádána	k	65.	výročí	Českého	zahrád-
kářského	 svazu	 ve	 dnech	 17. a 18. 9. 
2022	(+	19.	9.	dopoledne	pro	MŠ	a	ZŠ)	
ve vestibulu ZŠ nám. 28. října.	V	rámci	
výstavy	 proběhne	 soutěž	 „O	 řád	 buchty	
zlaté“,	které	se	mohou	zúčastnit	všichni	
zájemci,	kteří	přinesou	vzorky	vlastních	
výrobků	nejpozději	v	sobotu	v	9.00	hod.	
Na	pondělí	je	připravena	soutěž	pro	děti	
o	 zajímavé	 ceny.	 Na	 výstavě	 proběhne	
jako	vždy	tombola.
	 Rádi	vás	uvidíme	jak	v	moštárně,	tak	
i	na	výstavě.

Foto: Josef Permedla

spolkový život

zaHrádkářI zVOu k NáVŠtěVě
Karel Strommer, ZO ČZS Tišnov

	 Tišnovsko	 bylo	 v	 minulosti	 oblastí	
proslavenou	 ovocnářstvím.	 Díky	 složité-
mu	 (a	 krásnému)	 terénu	 hlubokých	 údolí	
a	strmých	strání	bylo	ovocnářství	vítaným	
přilepšením	 ke	 skromným	 výnosům	 z	 ka-
menitých	 políček.	 Dodnes	 v	 naší	 krajině	
dožívá	 spousta	 památek	 na	 zašlou	 slávu	
ovocnářství.	Vedle	sušíren	a	moštáren	jsou	
to	 především	 staré	 vysokokmenné	 sady,	
ve	kterých	rostou	staré	odrůdy,	které	bys-
te	 dnes	 v	 supermarketech	 těžko	 hledali.	
Tyto	staré	odrůdy	bohužel	postupně	z	kra-
jiny	mizí,	protože	 je	nahrazují	unifikované	
a	 vzhledově	 perfektní	 (v	 chuti	 však	 často	
fádní	 a	 nevýrazné)	 odrůdy	 moderní,	 které	
vyžadují	velké	množství	postřiků	a	chemie.	
Pomalu	se	tak	vytrácí	jedno	z	kulturních	dě-
dictví,	které	nám	zanechali	naši	předkové.
	 Spolek	Hojnost	 se	 zaměřuje	na	 zdravé	
jídlo	 z	 blízka	 a	 snaží	 se	 také	 o	 podporu	
tradičního	k	přírodě	šetrného	extenzivního	
ovocnářství.	Vedle	dobrovolnického	projek-
tu,	v	němž	od	roku	2018	pomáhá	klášteru	

Porta	coeli	s	obnovou	starých	klášterních	
sadů,	se	snaží	také	o	osvětu	veřejnosti.	Sta-
ré	odrůdy	můžeme	zachovat	pouze,	pokud	
je	budou	lidé	pěstovat	pro	jejich	ovoce.	A	to	
jim	 musí	 chutnat.	 Každému	 chutná	 něco	
jiného,	a	proto	je	dobré	si	pestrou	plejádu	
odrůd	projít	a	osobně	ochutnat.	
	 Chceme	proto	všechny	mlsouny	pozvat	
na	tradiční	Slavnost ovoce,	která	proběh-
ne	na zahradě Dobrovolnického centra 
v klášteře Porta coeli 28. září od 10.00 
do 17.00 hodin.	Během	slavnosti	se	bu-
dete	moci	seznámit	s	výsledkem	několika	
let	dobrovolnického	mapování	starých	od-
růd	na	Tišnovsku.	V	průběhu	loňské	slav-
nosti	jsme	nasbírali	přes	šedesát	různých	
odrůd,	 letos	se	dá	čekat,	že	bude	sbírka	
ještě	pestřejší.	Staré	odrůdy	budete	moci	
ochutnat	 ve	 všech	 skupenstvích	 –	 mošt	
z	 jablek	z	klášterních	sadů	poteče	prou-
dem,	k	ochutnání	bude	i	cider	z	Tišnovska	
a	 opravdoví	 fajnšmekři	 mohou	 ochutnat	
i	jablečný	ocet.	

	 Na	 slavnosti	 budou	
přítomní	i	odborní	pomo-
logové,	 takže	si	můžete	přinést	k	odbor-
nému	určení	i	vlastní	ovoce	(alespoň	čtyři	
exempláře	od	každého	stromu).	Případně	
můžete	 s	 odborníky	 zkonzultovat,	 která	
odrůda	by	byla	vhodná	právě	pro	vaši	za-
hradu.	 Novinkou	 letošního	 ročníku	 bude	
soutěž	o	nejlepší	ovocný	moučník.	Pokud	
se	chcete	zapojit	do	soutěže,	přineste	svůj	
ovocný	moučník	mezi	 14.	 a	 15.	 hodinou	
do	dobrovolnického	centra.	Moučník	bude	
následně	posouzen	čestnou	porotou	a	 ta	
v	 16.00	 hodin	 vyhlásí	 tři	 nejlepší,	 které	
budou	 i	 oceněny.	 Více	 informací	 k	 Slav-
nosti	 ovoce,	 ale	 i	 k	 mapování	 starých	
odrůd	můžete	najít	na	 stránkách	spolku	
Hojnost	věnovaných	tradičnímu	ovocnář-
ství	https://hojnost.org/obnova-sadu/.
	 Děkujeme	 obci	 Předklášteří	 a	 MAS	
Brána	Vysočiny	za	finanční	podporu	Slav-
nosti	ovoce.

SVatOVáclaVSká SlaVNOSt OVOce V pOrta cOelI
Tereza Kulhánková
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	 Rok	2022	již	vstoupil	do	své	druhé	po-
loviny	a	je	pozitivní,	že	obyvatelé	Jamné-
ho	mají	na	co	vzpomínat	i	v	dobrém.	
	 26.	 2.	 jsme	 se	 sešli	 v	 masopustním 
průvodu.	 Fašank	 letos	 pořádal	 výhrad-
ně	Spolek	K.R.A.J.	Průvod	prošel	pouze	
Jamné,	na	Hajánky	nezavítal.	Masopust-
ní	zábava	s	pohřbíváním	basy	se	konala	
v	jamenské	škole.	Průvod	masek	byl	sa-
mozřejmě	 velkou	 zábavou	 pro	 dospělé,	
ale	hlavně	pro	děti.	Na	ty	se	nezapomnělo	
ani	před	Velikonocemi.	Na	dětském	hřišti	
ozdobily	velikonočního	zajíce.	
	 Od	 2.	 5.	 začal	 ve	 spolupráci	 se	 Spol-
kem	K.R.A.J.	v	Jamném	fungovat	Klubík 
Dobrouček,	zaměřený	především	na	prá-
ci	mamimek	s	malými	dětmi	od	dvou	let,	
a	 to	nejen	z	 Jamného.	Klubík	pravidelně	
pořádá	 aktivity	 zaměřené	 na	 poznávání	
přírody,	různé	akce	a	výlety.
	 Pod	 záštitou	 spolku	 za	 pomoci	 členů	
mysliveckého	sdružení	Lomnička-Šerkovi-
ce	se	tak	sešli	k	brigádě.	Tentokrát	s	po-

mocí	 bagru,	 lesní	 techniky,	 ale	 také	 pro-
střednictvím	tvrdé	práce	každého	člověka	
obnovili lesní cestu	mezi	místními	částmi	
Loužek	a	Horky.	O	víkendu	9.	a	10.	4.	no-
vou	 cestu	 využil	 Sokol	 Lomnička,	 který	
v	okolí	Jamného	pořádal	dvoudenní	orien-
tační	běh,	spojený	s	plněním	různých	úko-
lů	na	vytyčených	stanovištích.	
	 Další	práci	bylo	třeba	odvést	před	plá-
novaným	pálením čarodějnic	dne	30.	4.,	
která	 zahrnula	 zejména	 čištění	 „Jamen-
ského	rybníka“.	
	 Sobota	18.	6.	patřila	 tradičně	 Jamen-
ské pouti.	 Celý	 program	 včetně	 mše	 se	
konal	v	příjemném	prostředí	u	„Jamenské-
ho	rybníka“.	Po	mši	k	němu	na	koňském	
spřežení	 dorazila	 i	 komtesa	 s	 knížetem,	
aby	vynesli	ortel	nad	beranem,	který	byl	
potrestán	za	nepravosti,	které	se	v	 Jam-
ném	za	poslední	 rok	udály.	Program	bo-
hatý	 na	 vystoupení	 otevřeli	 tanečníci	 ze	
Street	dance	a	Tanečního	kroku	z	tišnov-
ského	Inspira.	V	divadelním	představení	

Klubíku	 Dobrouček	 vystoupily	 také	 děti	
z	 Jamného.	Dospělí	zase	změřili	své	síly	
v	Jamenském	trojboji,	kterého	se	letos	zú-
častnilo	rekordních	jedenáct	soutěžících.	
Pod	záštitou	knihovny	v	Jamném	otesto-
vali	všichni	své	znalosti	z	literárního	svě-
ta	v	kvízech.	Možnosti	svézt	se	koňským	
spřežením,	vyřádit	se	ve	skákacím	hradě		
nebo	se	v	teplém	počasí	zchladit	v	požární	
nádrži	využil	ledaskdo.	
	 Za	 pomoc	 při	 pouti	 a	 stálou	 podporu	
patří	dík	všem	Jameňákům,	kteří	se	na	pří-
pravách	a	organizaci	podíleli,	a	také	všem	
sponzorům,	ochotným	podpořit	komunitní	
život,	 jako	 jsou	město	Tišnov,	Bednář	In-
terier,	 Truhlářství	 Jiří	 Procházka,	 E.ON	
ČR,	s.	r.	o.,	Občerstvení	Na	Hrádku,	Tyco	
Electronics	Czech	s.	r.	o.,	VITAR,	s.	r.	o.,	
Ranč	Divoké	růže	a	Jan	Vlach.
	 Letošní	 účast	 byla	 opravdu	 hojná,	
z	čehož	měli	Jameňáci	upřímnou	radost.	
Těší	 se	 proto	 i	 na	 další	 akce	 chystané	
v	druhé	polovině	roku,	na	které	srdečně	
zvou	 také	 čtenáře	 Tišnovských	 novin.	
Jedná	se	o	 Jamenský táborák,	 ale	 také	
na	 lampionový průvod,	Starojamenský 
den,	 rozsvěcení vánočního stromečku	
a	Silvestr v Jamném.

spolkový život

NáŠ půlrOk V jamNém
Alena Kožíková

	 Uplynulý	 rok	 svého	 života	 jsem	 strá-
vila	 jako	 dobrovolník	 Evropského	 sboru	
solidarity	ve	škole	ZaHRAda.	Moje	zku-
šenost	byla	jedinečná.	Jsem	vystudovaná	
učitelka	a	tato	montessori	škola	mi	ote-
vřela	mnoho	perspektiv	v	mém	osobním	
i	profesním	životě	a	způsobu	myšlení.
	 Školní	komunita	pro	mě	byla	 inspira-
cí.	 Plná	 energických	 lidí,	 kteří	 se	 snaží	
být	 aktivní,	 změnit	 něco	 v	 tomto	 světě,	
šířit	jemnost	a	laskavost.	Od	prvních	dnů	
jsem	se	cítila	vítána	a	s	průvodci	mi	bylo	
příjemně.	 Mnoho	 dní	 jsme	 trávili	 v	 pří-
rodě	 a	 bylo	 úžasné	 pozorovat	 děti,	 jak	
zkoumají	 svět	 kolem	 sebe.	 Samozřejmě		
že	jsem	měla	i	„těžké“	okamžiky,	ale	prů-
vodci	byli	vždy	na	místě	a	snažili	se	vše	
s	dětmi	vyřešit.
	 Bydlela	jsem	v	domě	s	malou	zahrád-
kou	 společně	 s	 ostatními	 dobrovolni-
cemi,	 kde	 každá	 měla	 svou	 výjimečnou	
osobnost.	Dům	byl	stále	plný	 tvořivosti,	

otevřenosti,	barev,	hudby,	tance,	svobody.	
I	přesto	zůstává	těžké	popsat	můj	každo-
denní	 život	 v	 „Hotelu	Tišnov“.	Společně	
jsme	podnikaly	i	výlety	po	ČR	a	Evropě.
	 Navždy	 tak	 zůstanou	 v	 mé	 paměti:	
Tišnov	 –	 město	 s	 roztomilými	 kavárna-

mi	obklopené	přírodou,	kouzelné	jezírko	
v	 Maršovském	 lese,	 výpravy	 na	 kolech	
a	 odpočinek	 v	 houpacích	 sítích,	 zpívání	
manter,	kreslení	a	 jóga	s	přáteli,	pestrá	
kultura,	zábava	i	přátelé	v	Brně.
	 Dalším	mým	oblíbeným	místem	byl	bez-
obalový	 obchod	 Tišnovská	 spižírna,	 kde	
jsem	 byla	 také	 dobrovolnou	 pomocnicí	
a	začala	jsem	tak	nový	způsob	života	bez	
zbytečných	odpadů,	obalů	a	s	méně	plasty.
	 To	 vše	 je	 malý	 dotek	 tohoto	 celého	
roku.	Všichni	se	ptali:	Proč	Tišnov?	O	dů-
vodech	bych	tedy	mohla	mluvit	celé	hodi-
ny,	ale	nakonec	je	to	vše	o	lidech.	
	 Děkuji	 vám,	 krásní	 lidé	 z	 Tišnovska.	
Brzy	na	setkanou.	Afri.

Dlouhodobý  pobyt  zahraničních  dobrovolníků 
na Tišnovsku financuje Evropský sbor solidarity 
a realizuje spolek Hnízdo.

jedeN rOk V tIŠNOVě
Afroditi Sevastiadou, Viktorie Šťastná 

Foto: archiv spolku Hnízdo 
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Život v přírodě: Tišnovsko objektivem
Centrum	 sociálních	 služeb	 Tišnov	 pořá-
dá	výstavu	fotografií	p.	Josefa	Permedly	
na	téma	Život	v	přírodě,	Tišnovsko	objek-
tivem.	Výstavu	můžete	zhlédnout	v	přísá-
lí	 jídelny	CSS	Tišnov	od 5. 9. do 9. 9.	
v	čase	od	11.00	do	13.00	hod.

Zájezd do Prahy
V	úterý	13. 9. pořádáme	zájezd	do	Prahy.	
Projedeme	se	velkou	prosklennou	výlet-
ní	 lodí	 a	 poté	 navštívíme	 Poslaneckou	
sněmovnu	ČR.	Odjezd	od	Podhorácké	re-
staurace	v	8	hod.	(další	zastávky	Pošta,	
Penny,	Klucanina).	Cena	880	Kč	zahrnu-
je	 dopravu	 autobusem,	 dvouhodinovou	
plavbu	 lodí,	 raut	 na	 lodi,	 živou	 hudbou,	
vstupné	 do	 Poslanecké	 sněmovny	 ČR	
s	průvodcem.	Akce	se	uskuteční	při	mi-
nimálním	počtu	35	osob.	Předpokládaný	
návrat	je	do	20.00	hod.
Máte	chuť	zpestřit	si	den	v	Praze	projížď-
kou	 po	 Vltavě	 a	 k	 tomu	 si	 užít	 výtečný	
oběd	s	okouzlujícím	výhledem	na	pražské	
památky?	V	pohodlí	a	s	příjemnou	živou	

hudbou	na	palubě	velké	prosklenné	lodi	
budete	mít	možnost	si	užít	tento	jedineč-
ný	 zážitek.	 Těšit	 se	 můžete	 na	 plavbu	
historickou	 plavební	 komorou	 Smíchov,	
na	Pražský	hrad,	Rudolfinum,	chrám	sv.	
Mikuláše,	Karlův	most,	Národní	divadlo	
a	Vyšehrad.
Po	plavbě	přejedeme	autobusem	Čechův	
most	 a	 za	 malou	 chvíli	 se	 přesuneme	
na	exkurzi	do	Poslanecké	sněmovny	ČR.	
Následovat	 bude	 prohlídka	 významných	
prostor	 s	 výkladem,	 která	 zahrnuje	 ná-
vštěvu	předsálí,	 galerii	 hostů	 v	hlavním	
zasedacím	sále	a	přilehlých	prostor.	Po-
kud	 to	 umožní	 harmonogram	 zasedání,	
bude	 možné	 rovněž	 nahlédnout	 do	 ně-
které	 ze	 zasedacích	 místností.	 Pokud	
Vás	naše	pozvánka	do	Prahy	zaujala,	tak	
plavba	 lodí	 s	 obědem	a	návštěva	Posla-
necké	sněmovny	ČR	je	dobrá	volba.
Kontakty pro bližší informace:	Markéta	
Fišová	(730	193	325).	Osobně	se	můžete	
přihlásit	 také	 v	knihovně	Centra	 sociál-
ních	služeb	Tišnov,	Králova	1742

Hra pétanque
Přijďte	 si	 každý	 pátek	 zatrénovat	 a	 za-
hrát	 pétanque.	 Pravidelně	 se	 schází-
me	 za	 příznivého	 počasí,	 každý	 pátek	
ve	 13.00 hod.	 za	 pavilonem	 A	 –	 CSS	
Tišnov.	 Nepotřebujete	 žádné	 vybavení,	
pouze	pohodlné	oblečení,	 chuť	a	dobrou	
náladu.

Hodová zábava
Centrum	sociálních	služeb	Vás	zve	na	tra-
diční	 hodovou	 zábavu	 v	 jídelně	 CSS.	
Ve	čtvrtek	22. 9. ve 14.00 hod.	K	tanci	
a	poslechu	zahrají	manželé	Maškovi.	Ob-
čerstvení	zajištěno,	vstupné	dobrovolné.

Den seniorů
Centrum	sociálních	služeb	Tišnov	Vás	zve	
na	 oslavu	 Dne	 seniorů,	 která	 se	 usku-
teční	 ve	 čtvrtek	 6. 10. od 14.00 hod.	
v	 jídelně	 CSS.	 Bohatý	 kulturní	 program	
si	rozhodně	nenechejte	ujít!	Občerstvení	
zajištěno.	Vstupné	dobrovolné.

	 Po	dvouleté	covidové	přetržce	navazuje	
Nemocnice	 Tišnov,	 příspěvková	 organiza-
ce,	na	tradici	Dnů	zdraví,	při	kterých	v	mi-
nulosti	v	rámci	prevence	nabízela	občanům	
Tišnovska	 mimořádné	 zdravotnické	 služ-
by.	Letos	se	Den zdraví	uskuteční	ve stře-
du 14. září od 8.00 do 16.00 hodin.
	 Mnohokráte	 ověřenou	 pravdou	 je,	
že	 preventivní	 prohlídky	 v	 řadě	 případů	
napomohly	 zabránit	 rozvoji	 chorob	 či	
dokonce	 díky	 nim	 došlo	 k	 záchraně	 lid-
ských	životů.	Zkrátka	platí,	že	prevence	
je	základ	zdraví	každého	člověka.	Přitom	
je	třeba	mít	na	paměti,	že	i	u	osoby,	která	
se	subjektivně	cítí	zcela	zdravá,	může	být	
v	 akutní	 fázi	 řada	 nepříjemných,	 nebez-
pečných	či	život	ohrožujících	onemocně-
ní,	a	to	i	tehdy,	když	se	neprojevují	vůbec	
žádnými	 vnějšími	 příznaky.	 Právě	 proti	
takovým	situacím	a	 stavům	se	 snaží	 už	

od	 počátku	 století	 bojovat	 preventivní	
akce	tišnovské	nemocnice.
	 Letošní	den	zdraví	se	uskuteční	v	Am-
bulantním	traktu	Nemocnice	Tišnov	v	Pur-
kyňově	ulici	2010	a	bude	mimo	jiné	zahr-

novat	 program	 laboratorních	 vyšetření	
(vitamín	 D,	 funkce	 imunitního	 systému,	
glykemie	 a	 cholesterol,	 chronický	 stres,	
zánětlivý	parametr	a	krevní	obraz,		vyšet-
ření	 na	 chudokrevnost,	 hormony	 štítné	
žlázy	 atd.).	 Pro	 mužskou	 část	 populace	
jsou	určena	speciální	vyšetření	prostatic-
kého	 specifického	 antigenu	 v	 souvislosti	
s	prevencí	rakoviny	prostaty.
	 Dále	 bude	 možno	 podstoupit	 měření	
krevního	tlaku	a	vnitřního	tuku	a	nutrič-
ní	poradenství.	Pro	zájemce	bude	připra-
vena	prezentace	vitamínových	přípravků,	
léčebné	 kosmetiky,	 orientační	 měření	
vnitřního	tuku	v	těle	či	poradenství	v	pre-
venci	proleženin	a	v	péči	 o	 ležící	 osoby.	
Pro	 rodiče	 a	 děti	 bude	 bezpochyby	 zají-
mavé	 představení	 ošetřovatelského	 stu-
dijního	oboru	na	Střední	škole	a	Základní	
škole	Tišnov.

sociální péče

září V ceNtru SOcIálNícH SlužeB
Markéta Fišová

deN zdraVí V NemOcNIcI tIŠNOV
Adriana Chocholáčová

Den zdraví 2019.
Foto: Nemocnice Tišnov
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	 Chcete	se	nadobro	zbavit	svých	exeku-
cí?	Nyní	máte	druhou	(a	zřejmě	poslední)	
šanci,	 jak	se	zbavit	svých	dluhů	za	zvý-
hodněných	podmínek.	
	 Akce	 „Milostivé léto II“	 probíhá 
od 1. 9. 2022	a	umožňuje	 lidem	zbavit	
se	některých	exekucí	tím,	že	zaplatí	pů-
vodní	 dluh	 (jistinu)	 navýšený	 o	 admini-
strativní	 poplatek	 exekutora	 a	 stát	 jim	
odpustí	veškeré	sankce,	úroky	z	prodlení	
a	další	náklady	a	mnoho	 lidí	 tak	má	 je-
dinečnou	možnost,	jak	se	svých	většinou	
letitých	dluhů	zbavit.
	 Uvedená	možnost	se týká pouze exe-
kucí zahájených přede dnem 28. 10. 
2021, kde je povinným fyzická osoba 
a oprávněným tzv. veřejnoprávní sub-
jekt.	 Jedná	se	zejména	o	dluhy	na	zdra-
votním	pojištění,	za	jízdu	na	černo,	za	ná-
jem	 v	 obecním	 bytě,	 za	 odvoz	 odpadu,	
za	televizní	a	rozhlasové	poplatky	a	další.	
	 Milostivé	 léto	 naopak	 nelze	 využít	
v	případech,	kdy	je	oprávněným	soukro-
mý	subjekt	(bankovní	a	nebankovní	půjč-

ky,	dluhy	u	telefonních	operátorů	apod.),	
ani	v	případech,	kdy	původní	dluh	odkou-
pil	soukromý	subjekt,	nebo	v	případech,	
kdy	exekuci	nevymáhá	soudní	exekutor,	
ale	příslušný	úřad	v	daňovém	a	správním	
řízení.	 Milostivého	 léta	 nemohou	 využít	
ani	lidé,	kteří	jsou	v	oddlužení.
	 Aby	 mohla	 být	 exekuce	 ukončena,	
musíte	uhradit exekutorovi do 30. 11. 
2022 dosud neuhrazenou dlužnou jis-
tinu (o	 její	 vyčíslení	 můžete	 soudního	
exekutora	písemně	požádat	a	on	je	povi-
nen	vám	ji	do	15	dnů	od	doručení	sdělit)	
a paušální náhradu nákladů exekuce 
ve výši 1 500 Kč + DPH.	 Rovněž	 mu-
síte exekutora písemně informovat,	že	
žádáte	o	zahájení	postupu	podle	zákona	
č.	 214/2022	 Sb.,	 o	 zvláštních	 důvodech	
pro	zastavení	exekuce	a	o	změně	souvi-
sejících	zákonů,	 resp.	 že	žádáte	o	zahá-
jení	 postupu	 podle	 pravidel	 Milostivého	
léta.	Následně	exekutor	exekuci	 zastaví	
a	rozhodne	o	osvobození	od	placení	zbyt-
ku	dluhu.

	 Milostivé léto II je časově omezené 
a končí 30. 11. 2022, přičemž žádost 
exekutorovi o vyčíslení dlužné jistiny 
je třeba poslat do 15. 11. 2022,	 jinak	
není	garantováno,	že	vám	odpoví	včas.
	 Pokud	si	nevíte	rady	s	řešením	svých	
dluhů,	obraťte	se	na	naši	Poradnu	Porta	
Oblastní	charity	Tišnov	(tel.	731	453	275,	
poradna@tisnov.charita.cz),	 kde	 s	 vámi	
vaši	 situaci	 individuálně	probereme,	 po-
můžeme	vám	zorientovat	se	v	ní	a	najít	
pro	vás	nejvhodnější	řešení.

Poradna  Porta  Tišnov  –  odborné  sociální  po-
radenství  je  spolufinancováno  Jihomoravským 
krajem.
Poradna Porta Tišnov – odborné sociální pora-
denství je realizováno za finanční podpory města 
Tišnova.
Poradna Porta Tišnov – odborné sociální pora-
denství je spolufinancováno z prostředků EU.

	 Při	 doprovázení	nevyléčitelně	nemoc-
ných	 a	 pečujících	 rodin	 patří	 usmíření	
a	uzdravení	vztahů	k	důležitým	životním	
úkolům	 každého	 člověka.	 V	 hospicové	
péči	 se	 čas	 stává	 darovaným,	 proto	 se	
při	24hodinovém	provozu	řídíme	heslem	
„co	 můžeme	 učinit	 dnes,	 neodkládejme	
na	 zítřek“.	 Mnohdy	 se	 nám	 také	 může	
zdát,	že	nemocný	člověk	v	závěru	života	
již	nevnímá	své	okolí,	opak	se	však	může	
stát	pravdou.	Nezapomeneme	na	nemoc-
ného	tatínka,	který	si	„počkal“	na	svého	
syna,	se	kterým	se	dlouhou	dobu	neviděl,	
slyšel	 jeho	hlas,	 vnímal	dotyk	a	později	
bez	nutnosti	zklidňující	medikace	pokoj-
ně	v	kruhu	rodiny	zemřel.	
	 I	 s	 nevyléčitelnou	 nemocí	 se	 může	
člověk	 odhodlat	 k	 důležitému	 životní-
mu	kroku,	 jako	 je	 svatba.	 Jsme	 rádi,	 že	
i	v	domácím	prostředí	mohl	pacient	naší	
péče	 prožít	 v	 kruhu	 rodiny	 svoji	 vlastní	

svatbu	 a	 splnit	 si	 své	 mnohaleté	 přání.	
Tímto	velmi	děkujeme	za	pěknou	spolu-
práci	s	městským	úřadem	Tišnov.	
	 Celý	 tým	 hospicové	 služby	 se	 sna-
ží,	 aby	daný	 čas	 byl	 pro	pacienta	 i	 jeho	
blízké	 nejen	 klidný,	 ale	 i	 plnohodnotně	
prožitý	a	naplněný.	Celkový	stav	a	potře-
by	pacienta	v	plné	hospicové	péči	denně	
monitoruje	 lékař	a	 zdravotní	 sestra.	Vě-
říme,	 že	 chvíle	 s	 nemocným,	 které	 jsou	
naplněné	dobře	prožitým	časem,	pak	po-
máhají	 pozůstalým	 v	 procesu	 truchlení.	
Pozůstalým	rodinám	je	ze	strany	psycho-
loga	a	sociální	pracovnice	nabízeno	indi-
viduální	či	skupinové	doprovázení.	
	 Domácí	hospic	Porta	Vitae	přijímá	žá-
dosti	 o	 přijetí	 pacienta	 od	 ošetřujících	
lékařů	z	lůžkových	zařízení	před	propuš-
těním,	praktických	lékařů,	ambulantních	
specialistů.	Často	nás	jako	první	oslovují	
sami	 pečující	 prostřednictvím	 telefonic-

kého	 rozhovoru	 nebo	 přímo	 v	 kanceláři	
na	nám.	Komenského	145	v	Tišnově.
	 Během	letošního	roku	se	domácí	hos-
pic	mohl	vybavit	novými	kompenzačními	
pomůckami	a	důležitými	zdravotnickými	
přístroji	 pro	 naše	 pacienty,	 a	 to	 díky	 fi-
nanční	podpoře	z	dotace	MZČR,	sponzo-
rů	a	dárců.	Podpořit	péči	o	nevyléčitelně	
nemocné	 v	 našem	 regionu	 můžete	 také	
tradičně	 prostřednictvím	 sbírky	 Koláč	
pro	hospic,	která	proběhne	5.	října	a	při	
které	 vás	 za	 příspěvek	 na	 hospicovou	
péči	 odměníme	 sladkým	 koláčem.	 Naše	
stánky	 najdete	 před	 tišnovskou	 prodej-
nou	 Albert	 anebo	 přímo	 před	 Domácím	
hospicem	 Porta	 Vitae	 na	 nám.	 Komen-
ského.	V	ulicích	Tišnova	pak	můžete	po-
tkat	 naše	 dobrovolníky	 s	 košíky	 plnými	
koláčů.	Děkujeme	za	podporu.

sociální péče

mIlOStIVé létO Se Vrací
Eva Urbánková

péče O SVé Blízké dOma
Marcela Kazdová, Jana Křížová
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	 Roska	 –	 akronym	 pojmu	 ROztrouše-
ná	 SKlerózA	 je	 pacientská	 organizace,	
kterých	 mateřská	 Unie	 Roska	 sdružuje	
25	 v	 celé	 republice.	 Ta	 naše	 oficiálně	
vznikla	v	roce	1995,	přičemž	se	vydělila	
z	 tehdejšího	Svazu	 invalidů.	Od	 té	 doby	
urazila	velkou	cestu.	Nyní	je	moderní	or-
ganizací,	která	sdružuje	a	podporuje	asi	
sto	členů	–	pacientů	s	roztroušenou	skle-
rózou	 a	 příbuznými	 diagnózami,	 jejich	
rodinných	 příslušníků	 a	 přátel.	 Někteří	
naši	aktivní	členové	jsou	občany	Tišnova	
a	blízkého	okolí.	
	 Pro	 své	 členy	 organizujeme	 cvičení,	
plavání,	 ergoterapii	 (floristika,	 levandu-
lové	 panenky...),	 brain	 jogging	 a	 oblíbe-
né	 rekondiční	 pobyty.	 A	 že	 je	 těch	 akcí	
hodně	–	pohyb,	ergoterapie	a	cvičení	jsou	
pro	 roskaře	 i	 seniory	 nejdůležitější.	 Vě-
nujeme	se	také	sportu	–	hrajeme	bocciu	

a	mölkky	a	již	několik	let	sbíráme	medai-
le	 na	 Roskiádě.	 Jednou	 za	 rok	 jezdíme	
na	dračí	 lodi	 (tuto	 akci	 organizuje	SaB-
Ba).	Pořádáme	také	výstavy	a	v	nejnověj-
ší	době	jsme	založili	divadelní	spolek,	kde	
provozujeme	autorské	hry.	
	 Spolupracujeme	 také	 se	 seniorskými	
a	rodinnými	organizacemi,	jejichž	akcí	se	
účastní	naši	členové	a	vice	versa.	Výsled-
kem	je,	že	se	opravdu	nenudíme,	ať	jsme	
postižení	více	či	méně	a	jakýmkoliv	způ-
sobem.	Vzniklo	u	nás	mnoho	přátelských,	
a	dokonce	i	několik	partnerských	vztahů.	
Rádi	bychom,	aby	lidé	přestali	považovat	
roztroušenou	 sklerózu	 za	 osudnou	 cho-
robu	a	přestala	být	pro	společnost	tabu.	
Přijďte	mezi	nás	a	poznáte	sami!

Kontakt:	roska-bm@roska-bm.cz;
tel.	731	226	436,	606	331	073.

	 Po	 dvouletém	 odtržení	 od	 „normální-
ho“	života,	kdy	byly	zakázány	či	omezeny	
návštěvy	 a	 skupinové	 volnočasové	 akti-
vity,	jsme	letos	uskutečnili	hned	několik	
akcí.	
Návštěvy	 mládeže,	 dětí	 a	 dobrovolníků	
jsou	u	nás	velice	oblíbené.	Žáci	a	žákyně	
ZŠ	 Deblín	 si	 pro	 naše	 klienty	 připravili	
dvě	výtvarná	dopoledne.	První	se	konalo	
ještě	v	době	před	Velikonocemi.	Společně	
vyrobili	jarní	a	velikonoční	dekorace,	kte-
rými	si	klienti	mohli	 vyzdobit	 své	poko-
je.	 Jako	poděkování	 jsme	žákům	předali	
ručně	upletené	pytlíčky,	od	 jedné	z	oby-
vatelek	domova,	s	pár	dobrotami.	Druhé	
proběhlo	v	červnu	v	areálu	zahrady.	Ten-
tokrát	hlavní	náplní	společné	ergoterapie	
bylo	pískohraní,	které	všechny	nadchlo.	
Vzájemnou	spoluprací	vznikly	krásné	ob-
rázky	pastelových	barev.	
	 Před	 koncem	 školního	 roku	 přije-
la	 i	 8.	 třída	 ze	 ZŠ	 Smíškova,	 se	 kterou	
jsme	 uspořádali	 „sportovní“	 dopoledne.	
Bylo	 připraveno	 několik	 disciplín	 např.	
slalom	 s	 vozíkem,	 hod	 na	 cíl,	 kuželky,	

věšení	prádla,	stavění	kostek.	Žáci	a	kli-
enti	vytvořili	dvojice	či	trojice	a	společně	
plnili	úkoly	na	jednotlivých	stanovištích.	
Na	závěr	všechny	čekala	odměna	v	podo-
bě	osvěžujícího	melounu.
	 Další	 vydařenou	 akcí	 byla	 Lamatera-
pie.	 Začátkem	 léta	 nás	 navštívila	 paní	
Yvona	Okáčová	se	svými	dvěma	 lamami	
z	 farmy	U	 lamáka	z	Ústupu.	Od	ní	 jsme	
se	dozvěděli	mnoho	zajímavých	informa-
cí	ze	života	lam.	Kdo	měl	zájem,	mohl	si	
lamy	pohladit	a	dát	jim	pamlsek	v	podobě	
usušeného	chleba.	Věřím,	že	pro	leckteré	
naše	klienty	to	byla	první	příležitost	blíz-
kého	kontaktu	s	lamou,	na	který	jen	tak	
nezapomenou.	
	 K	 létu	 také	 neodmyslitelně	 patří	 gri-
lování.	 Letos	 slunce	 hřálo,	 pan	 Hofírek	
nám	 hrál	 na	 harmoniku	 oblíbené	 lidové	
písně	a	my	si	pochutnávali	na	opečených	
párcích.	S	poslední	písní	se	začaly	obje-
vovat	mraky.	A	až	všichni	obyvatelé	byli	
zpět	na	pokojích,	začalo	pršet.	
	 Poslední	 dvě	 báječná	 odpoledne	 pro-
běhla	ve	spolupráci	s	paní	Zdeňkou	Ka-

láškovou	z	Fortiky	Lomnice	a	našich	dob-
rovolníků.	 První	 –	 k	 příležitosti	 oslavy	
narozenin	dvou	klientek	–	bylo	posezení	
v	areálu	zahrady	u	kávy	a	čerstvě	připra-
vených	palačinek.	
	 Druhé	odpoledne	se	konalo	„u	moře“.	
Nechyběla	 písečná	 pláž,	 mušle,	 palmy,	
barevné	ledové	drinky	ozdobené	paraplíč-
ky	a	ovocem,	havajská	hudba	a	v	nepo-
slední	řadě	moře	–	naše	leknínové	jezírko	
s	 rybkami.	 Přímořskou	 atmosféru	 nám	
dokreslila	 ještě	módní	přehlídka	 letních	
outfitů	 v	 podání	 zaměstnanců,	 dobro-
volnic	 i	 našeho	 P.	 Mirka	 Dibelky	 vtipně	
komentovaná	naší	paní	ředitelkou.	Všem	
zúčastněným	 se	 „u	 moře“	 velice	 líbilo	
a	tak	doufám,	že	se	za	rok	k	němu	opět	
vypravíme.	
	 Závěrem	bych	chtěla	poděkovat	všem,	
kteří	 se	na	 těchto	akcích	podíleli	 a	 roz-
zářili	 úsměv	 na	 tvářích	 našich	 klientů	
a	 zpříjemnili	 jim	 tak	pobyt	 v	našem	do-
mově.	Díky	všem	za	báječnou	spolupráci!

sociální péče

rOSka prO tIŠNOVákY
Kamila Neplechová

létO V dOmOVě SV. alžBětY
Eva Senohrábková

Floristika na stánku Rosky při Veletrhu pro-
rodinných příležitostí.

Foto: archiv Roska Brno-město
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Dne 17. července jsme vzpomenuli  
dvanácté smutné výročí, co nás navždy 
opustila manželka, maminka a babička paní 
jaNa zaHradNíkOVá. 
Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami.

21. července uplynulo první smutné výročí, 
kdy zemřela naše milovaná maminka, paní 
marIe NOVOtNá ze Železného. S láskou 
stále vzpomínají dcery Anděla a Eva 
s rodinami. 

Dne 31. července uplynul první rok, co 
nás opustila naše maminka, babička 
a prababička, paní jOSefa paNdulOVá. 
Stále vzpomínají dcera Hana, vnuk Jiří, 
vnučka Katka s manželem a pravnuci Míša 
a Daník. 

Dne 1. srpna uplynulo sedm let, co nás 
opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan mIrOSlaV BakSa.
Stále vzpomínají manželka a dcery 
s rodinami.

Dne 10. srpna uplynulo již jednadvacet let, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný syn, bratr a strýc pan IVaN HaNSkut. 
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 11. srpna uplynulo jedenáct roků, co 
nás opustila paní jOSefa HejmalOVá 
z Heroltic. Za vzpomínku děkují dcera 
a vnučky s rodinami.

Dne 14. srpna by se dožil sedmdesáti 
čtyř let pan paVel ŠeNkýř z Heroltic. 
Vzpomeňte, prosím, kdo jste ho měli rádi. 
S láskou vzpomínají manželka a dcery 
s rodinami. 

Dne 21. srpna uplynulo deset let, kdy nás 
navždy opustil náš tatínek pan ladISlaV 
HaVlík. S láskou vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují synové s rodinami.

Dne 2. září by se dožila devadesáti osmi let naše drahá maminka, babička a prababička paní 
lIBuŠe HaVlIŠOVá a 8. září uplynulo třicet let od úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka 
pana jOSefa HaVlIŠe. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Děkuje syn s rodinou. 

Dne 7. září tomu bude čtrnáct roků, co odešel drahý tatínek pan mIlaN gerža, a 19. září 
to budou čtyři roky, co odešla naše drahá milá maminka paní Věra geržOVá. Za tichou 
vzpomínku děkují dcery Věra a Lída.

Dne 2. září to bude deset let, co nás 
opustila naše maminka a manželka paní 
gaBrIela leIferOVá. Stále s láskou 
vzpomínají synové a manžel. 

Dne 5. září uplyne dlouhých dvacet let, kdy nás navždy opustil 
pan mIlaN SmíŠek. S láskou v srdci vzpomíná manželka 
a děti s rodinami.
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Vzpomínáme
Dne 14. září vzpomeneme dvacáté 
páté výročí úmrtí naší milované dcery 
a sestry martINY VrzalOVé. 
Za vzpomínku děkuje rodina Vrzalova 
a Beranova.

Ve středu 29. června se ne-
jen občané domovských 
Řícmanic a rodinní příbuzní, 
ale i tišnovští přátelé hudby 
naposledy rozloučili s pa-
nem INg. jIřím NOSSem. 
V 70. a 80. létech byl stálým 
členem Tanečního orchestru 
Karla Seyferta, v jehož trum-
petové sekci tvořil spolu se 

Zdeňkem Marečkem neutuchající zdroj dobré hudby, 
kvalitní zábavy a osobitého humoru. Čest jeho památce.

inZeRce

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

  malířské a natěračské práce. Chcete nově vymalovat, ta-
petovat, natřít cokoliv? My to umíme! Kvalitně, rychle, čistě 
a za rozumnou cenu. Vlastimil Štěpánek, 608 327 939.

  Opravy střech, komínů, okapů, nátěry, výmaz hřebene. 
Rozpočet zdarma, záruka. Tel. 736 649 470.

  Sečení trávy od 0,65 Kč/m², tel. 608 065 337.

 palivové dřevo, i suché, tel. 608 065 337.

  Servis a roční prohlídky plynových kotlů. Michael Vál-
ka, 721 277 560, M.valka@email.cz.

  koupím staré motocykly, automobily a jejich díly. 
Motory, cokoliv, kdekoliv. Tel. 736 649 470. 

  koupím stříbrný smrk na dušičkovou vazbu, odborně 
pokácíme, prosím, nabídněte – Danielovo zahradnictví, 
tel. 605 290 524.

  koupě obrazů josefa jambora – obdivovatel malí-
ře Josefa Jambora by rád zakoupil jeho obrazy. Po-
kud doma takovýto obraz máte, prosím, kontaktujte 
mne na: tellerm@centrum.cz nebo telefonicky či SMS 
na 736 490 613. Velice děkuji za Vaši nabídku. Obrazy 
zůstanou ve sbírce v Jamborově působišti zde na Tiš-
novsku.

  prodám daewoo matiz, zelená metalíza, rok výroby 
2002, najeto 55 000km, TK do 7/2024. Pravidelný servis. 
Velmi zachovalé. Cena 29 000Kč. Tel. 735 073 359.

  Hledám byt v tišnově, dispozice 2+kk, 2+1 nebo 3+1. 
Děkuji. Tel. 605 022 928.

 koupím dům, byt, pozemek. Hotovost. Tel. 604 986 677.

  pronajmu byt v rodinném domě v Lomnici u Tišnova. 
86 m², od 1. 12. 2022. Tel. 604 990 102.

  pronajmu byt 1+1 v Tišnově, na sídlišti Pod Květnicí.
 Tel. 739 822 577.

  prodám byt 2+1, osobní vlastnictví. Ulice Hornická 
v Tišnově. Volný od 11/2022. Tel. 739 130 869.

  Hledám chalupu do 60 km od Brna. Tel. 725 087 561.

   koupím zahradu v Tišnově a okolí. Kontakt: jmk.zahra-
da@seznam.cz

  Vdova, 68 let, hledá přítele do 70 let. Moje zájmy: příro-
da a výlety. Tel. 604 396 404.

  Rodina z Bukovice hledá paní na pomoc v domácnosti, 
10–15 h za týden. Prosím, volejte na 732 901 284.

  Hledám paní na úklid koupelny (1× za 14 dní) a muže 
na pomoc při údržbě stromů a zahrady. Tel. 725 726 603.

  Firma Sojka, Janáčkova 513, Tišnov (u nádraží sklad obilí) 
nabízí k prodeji konzumní brambory přílohové i saláto-
vé k zimnímu uskladnění i k přímému konzumu. 25 kg ba-
lení, cena 10 Kč/kg, rozvažované cena 12 Kč/kg. Prodej 
po–pá 8–15 hod., tel. 603 259 049.

  KVĚTNICE, stavební bytové družstvo v Tišnově přijme 
zaměstnankyni na pozici účetní (podvojné účetnictví, 
daň z příjmu, DPH, word, excel). Strukturovaný životopis 
zašlete poštou do sídla družstva Mlýnská 666, 666 01 
Tišnov nebo na info@sbd-kvetnice.cz.

  Skladník pro firmu RAPO BRNO, s. r. o. Mzda od 25 000 
do 32 000 Kč/měsíc. Manipulace se zbožím, příprava 
zboží pro rozvoz. Dvousměnný provoz (ranní/odpoled-
ní) – Sklad Tišnov. Nástup možný ihned, lze i brigádně. 
Kontaktujte p. Vrbu na tel. 605 295 210.



TN 09/202244

histoRie

1. 9. 1884
OTEVŘENÍ CHLAPECKÉ

MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY 
	 V	budově	na	Bezručově	ulici	č.	p.	21,	
kde	dnes	sídlí	například	Moneta	Money	
Bank,	Servis	počítačů	PC	a	několik	dal-
ších	 firem,	 existovala	 škola	 už	 v	 první	
polovině	19.	století.	Původně	šlo	o	školu	
farní,	v	roce	1852	se	z	ní	stala	hlavní	ško-
la	pro	chlapce	a	děvčata,	která	měla	dvě	
třídy	a	byt	pro	učitele.	Byl	 jím	zapálený	
vlastenec	 Benedikt	 Neumann,	 pozdější	
čestný	 občan	 města.	 V	 roce	 1864	 byla	
budova	 rozšířena	 o	 další	 křídlo	 pro	 3.	
a	4.	třídu.	Zásadní	změny	pak	přinesl	rok	
1869,	 kdy	 byl	 uveden	 v	 platnost	 zákon	
o	zřizování	měšťanských	škol.	
	 V	 Tišnově	 se	 o	 její	 vznik	 zasloužil	
především	 Jan	 Macků,	 který	 ve	 školní	
radě	města	prosazoval	návrh	na	zřízení	
chlapecké	měšťanské	školy	hned	třikrát.	
Nejprve	byl	jeho	pokus	5.	12.	1882	odlo-
žen	s	odůvodněním,	že	nebyl	na	progra-
mu,	23.	2.	1883	pak	široce	odůvodněná	
předloha	 získala	 pouze	 dva	 podpůrné	
hlasy	 proti	 pěti	 zamítavým.	 Jan	 Macků	
se	 ovšem	 nenechal	 odradit	 a	 30.	 11.	
1883	 předložil	 petici	 podepsanou	 150	
tišnovskými	 občany,	 která	 požadovala	
zřízení	 školy	 s	 českým	 vyučovacím	 ja-
zykem.	 Tentokrát	 byl	 návrh	 jednomysl-
ně	odsouhlasen	a	po	schválení	obecním	
výborem	bylo	12.	5.	1884	c.	k.	zemskou	
školní	radou	povoleno	otevřít	v	Tišnově	
měšťanskou	 školu	 počátkem	 školního	
roku	1884/85.
	 Historicky	 první	 třída	 měšťanky	 byla	
ovšem	prozatímně	umístěna	ještě	na	sta-
ré	 radnici,	 ředitelem	 se	 stal	 Maxmilián	
Ševčík.	Teprve	po	dalším	rozšíření	budo-

vy	 obecné	 školy	 pro	 chlapce	 a	 děvčata	
sem	 byla	 pro	 školní	 rok	 1885/86	 pře-
místěna	první	třída	z	radnice	a	otevřena	
i	třída	druhá,	o	rok	později	přibyla	ještě	
třetí.	V	 roce	1889	byla	 zřízena	pobočka	
při	 první	 třídě,	 v	 roce	 1908	 paralelka	
k	druhé	třídě	a	ve	školním	roce	1933/34	
i	ke	třídě	třetí.	Nepovinnou	čtvrtou	třídu	
pak	navštěvovali	 chlapci	 i	děvčata.	Dal-
šími	řediteli	školy	byli	postupně	pánové	
Vlk,	 Mašek,	 Krkoška,	 Vítkovič,	 Fic,	 Vá-
cha	a	Škorpík.
	 Při	bombardování	Tišnova	25.	4.	1945	
byla	budova	školy	vážně	poškozena	čtyř-
mi	 přímými	 údery,	 které	 téměř	 zničily	
střechu	a	tělocvičnu.	V	opravené	budově	
se	pak	učilo	do	roku	1951,	než	byla	škola	
přemístěna	do	nové	budovy	na	Smíškově	
ulici.	 V	 původních	 prostorách	 pak	 pů-
sobila	 mateřská	 školka,	 hudební	 škola,	
zdravotní	a	pedagogická	škola	a	nakonec	
zvláštní	škola	internátní.	
	 Významná	výročí	existence	chlapecké	
měšťanské	školy	byla	vždy	doprovázena	
oslavnými	 akcemi.	 K	 25	 letům	 trvání	
v	 roce	 1909	 byl	 vydán	 almanach	 se	 se-
znamem	absolventů,	v	 sokolovně	se	ko-
nala	akademie,	v	parku	vyhrávala	Kmo-
chova	hudba	a	ulicemi	města	vykračoval	
lampionový	 průvod	 doprovázený	 ohňo-
strojem.	 Bohatý	 tištěný	 památník	 byl	
zhotoven	i	v	roce	1934	k	50.	výročí	školy	
–	přehled	bývalých	žáků	tehdy	zahrnoval	
jména	osob	žijících	již	ve	všech	světových	
kontinentech.

5. 9. 1992
PŘI REKONSTRUKCI

PRUSKO-RAKOUSKÉ BITKY
PRASKLA NA NÁMĚSTÍ KAŠNA

	 Srážka	 pruských	 a	 rakouských	 vojsk	
na	území	Tišnova	v	roce	1866	patří	mezi	
významné	 události	 v	 dějinách	 města.	
V	 roce	 1992	 se	 její	 připomenutí	 připra-
vovalo	 velkolepým	 způsobem	 –	 několik	
klubů	vojenské	historie	nacvičilo	imitaci	
historického	střetu	s	 tím,	že	bude	před-
vedena	přímo	v	centru	Tišnova.	Původně	
měla	 proběhnout	 v	 poslední	 srpnový	 ví-
kend,	nakonec	byla	celá	akce	přesunuta	
na	sobotu	5.	 září	a	 chlubila	se	následu-
jícím	 avizovaným	 programem:	 10.00	
nástup	 vojsk	 v	 historických	 uniformách	
před	radnicí	v	Tišnově,	pochod	městem

–	14.30	bitevní	scéna	na	náměstí	Míru
–	15.30	pochod	vojsk	do	Předklášteří	
–		16.00	 nástup	 jednotek	 v	 areálu	 Porta	

coeli,	 čestná	 salva,	 vernisáž	 výstavy	
v	Podhoráckém	muzeu

–	20.00	Benátská	noc	na	koupališti.
	 Zástupce	klubů	vojenské	historie,	kte-
ří	 se	 sjeli	 z	 celé	 republiky,	 přijal	 přímo	
na	radnici	starosta	Ing.	Ilja	Krejčí	a	pak	
–	i	přes	poměrný	chlad	a	padající	déšť	–	
běželo	nějakou	dobu	vše	podle	plánova-
ného	 programu.	 Zejména	 bitevní	 scéna	
přilákala	 velké	 množství	 zvědavých	 di-
váků.	Válčilo	se	skoro	jako	doopravdy…	
dokonce	 tak	 urputně,	 že	 patrně	 vinou	
neopatrnosti	některého	z	„bojujících“	čle-
nů	vojsk	po	jedné	obzvláště	výživné	ráně	
pukla	na	náměstí	Míru	letitá	kašna,	což	
tedy	rozhodně	v	plánu	nebylo.	Současně	
se	 v	 nové	 škole	 několik	 desítek	 metrů	
nad	místem	činu	začala	sypat	ve	třídách	
omítka…
	 Tišnovské	noviny	přinesly	hned	v	září	
1992	 na	 jedné	 z	 titulních	 stránek	 foto-
grafii	z	akce	a	celý	příběh	se	pak	uzavřel	
podobným	 způsobem	 teprve	 o	 plné	 tři	
roky	 později.	 Znovu	 Tišnovské	 noviny,	
opět	 titulní	 strana	 (tentokrát	 říjnového	
čísla	1995)	a	na	ní	fotografie,	jak	na	ná-
městí	 odpočívají	 rozložené	 pískovcové	
díly	 restaurované	 kašny,	 připravené	
k	 definitivní	 opětovné	 montáži.	 Restau-
rátoři	měli	tišnovskou	kašnu	v	práci	řadu	
měsíců	a	její	oprava	stála	doslova	stati-
síce	korun.	Od	 té	 doby	plní	 na	náměstí	
svou	funkci	nerušeně	–	určitě	i	proto,	že	
na	další	rekonstrukce	historické	bitky	už	
organizátory	vzpomínkových	akcí	přešla	
po	 zkušenostech	 z	 roku	 1992	 ta	 pravá	
chuť.

kaleNdárIum zářIjOVýcH událOStí
Václav Seyfert

Chlapecká měšťanská škola na nedatova-
né fotografii z knihy Předklášteří & Tišnov 
na dobových fotografiích, vydalo naklada-
telství Sursum v roce 2008.

Členové klubů vojenské historie při slavnost-
ním průvodu před rekonstrukcí bitky na tiš-
novském náměstí. Foto: Ludmila Myšáková
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vzpomíNáme…
	 Jan	Hájek	a	Karel	Fic	připomněli	v	létě	
zesnulou	paní	Pavlu	Křičkovou	z	Maršo-
vic	 u	 Nového	 Města	 na	 Moravě,	 která	
měla	 ráda	 Tišnov	 a	 často	 na	 něj	 vzpo-
mínala:	„V Tišnově mne za mých student-
ských  návratů  ostře  pozdravoval  bujarý 
horácký vítr,“	napsala	v	roce	1966,	„Tiš-
novka nám zapadlým venkovánkům býva-
la branou do kouzelného světa rodné Mo-
ravy. … Tišnov  je pro nás stále nebožtík 
Jambor, jeho Boženka a milá návštěva Ka-
rasova divadla v r. 1962 a studentek z Tiš-
nova zase s prof. dr. Šanderovou v rychtě 
v r. 1964. Vidíte, že mám Tišnov ve vřelé 
a živé vzpomínce, nepočítajíc ani hlemýž-
dě  s  kouzelnými  domečky,  kterých  jsme 
si kdysi na Květnici nasbíraly plné kapsy 
a kteří se přes noc s nehlemýždí rychlostí 
v hostinci u Salakvardů (U zlatého jelena) 
rozlezli po stěnách a stropě k pramalé ra-
dosti maminčině a dodatečně i mé…“

Neuctivý obČaN
	 Kronikář	 Jan	Hájek	citoval	 z	Lidových	
novin	roku	1932	milou	historku,	která	byla	
v	 dobovém	 tisku	 zřejmě	 zveřejněna	 jako	
soudnička	a	odehrála	 se	v	našem	městě.	
„Rozhorlil se  jeden neuctivý občan jménem 
Bohuš Sedlák – takto knihovník a redaktor 
krajinského tisku – a prohlásil 10. července 
v hostinci při lehčí rozprávce, že se domníval, 
že v městské radě zasedá devět radních, ale 
vidí, že tam sedí devět volů. … Nejvtipněji 
se dostal z této mrzuté situace pan starosta, 
který se tomu rozumně zasmál a prohlásil, 
že jeho se to netýká, protože on není radním, 
nýbrž starostou. Jeden z nich ale přece podal 
na Sedláka žalobu. … Neuctivý Sedlák byl 
uznán vinným a odsouzen do vězení na 48 
hodin  podmíněně.  Nyní  se  tím  ještě  musel 
zabývati  odvolací  senát  krajského  soudu 
v  Brně.  I  zrušil  rozsudek  okresního  soudu 
a věc mu vrátil. Teď je ovšem otázka, bude-li 
se tato pohoršivá švanda probírati na okres-
ním soudě ještě jednou k obveselení měšťanů 
nebo  zapije-li  se  to  na  usmířenou  dobrým 
mokem, jakž by bylo rozumné.“

pŘeČtěte si také
	 Karel	 Fic	 propagoval	 vydání	 nového	
díla	 spisovatele	 Františka	 Neužila,	 kon-
krétně	 jeho	 rozsáhlého	 historického	 ro-
mánu	Trýzeň	slávy.	Kniha	popisuje	osudy	
královny	Konstancie,	zakladatelky	kláš-
tera	 Porta	 coeli,	 dětství	 pod	 ochranou	
otce,	 uherského	 krále	 Bély	 III.,	 „první 
zasnoubení s Friedrichem Švábským a pak 
její život po boku českého krále Přemysla I. 
se všemi útrapami i vítězstvími. Na pozadí 
Konstanciiných  příběhů  vystupuje  pestrá 
mozaika  politických  vztahů  a  intrik  mezi 
vládci a politiky ve střední Evropě v prv-
ní  polovině  13.  století.  V  závěru  románu 
je  hlavním  motivem  stavba  tišnovského 
kláštera ,ve snivém koutu krajiny, který se 
dotýká zboží jejího manžela v místech, kde 
vychází slunce.‘“

u pŘíležitosti dNe tisku, 
rozhlasu a televize

popsal	Josef	Ondroušek,	jak	vzniká	kaž-
dé	číslo	Našeho	Tišnovska.	„Měsíc a půl 
před tím, než se dostane do rukou čtenářů, 
se sejde redakční rada a připraví rámcový 
plán čísla. Podruhé se sejde asi o čtrnáct 
dnů  později.  Zpracuje  redakčně  všechny 
došlé  příspěvky,  fotografie  a  připraví  pro 
tiskárnu maketu, tj. detailní návrh grafické 
úpravy  čísla,  v němž  je  vyznačen  rozsah, 
umístění a typ písma každého textu i veli-
kost a umístění fotografií a kreseb na kaž-
dé stránce. Poté se předloží číslo ke schvá-
lení  tiskovému  dohledu  ONV  a  zajistí 
zhotovení  štočků.  …  Když  potom  přijde 
do Tišnova celý náklad čísla (2100 výtis-
ků), členové redakční rady rozdělí výtisky 
do obchodů, závodů, stánků a všude tam, 
kde si je čtenáři kupují, a tajemnice rozešle 
Naše  Tišnovsko  všem  stálým  předplatite-
lům. Tím končí práce na jednom čísle, ale 
současně  je  již  v  závěrečné  fázi  příprava 
čísla dalšího. Příprava jednoho čísla Naše-
ho Tišnovska si vyžádá asi 50 hodin práce 
redakční rady, někdy i více podle stavu do-
šlých příspěvků.“

o dalším ve struČNosti
Úvodní	 rozhovor	 poskytla	 redakci	 teh-
dejší	 předsedkyně	 ZO	 SSM	 v	 Tišnově	
Eva	 Šebestová.	 Krátký	 článek	 informo-
val	 o	 třech	 živelních	 pohromách,	 které	
postihly	 Tišnovsko	 v	 létě	 roku	 1922.	
Třetím	dílem	pokračoval	Nástin	květeny	
Lomnicka	 z	 pera	 A.	 Hrabětové-Uhrové.	
Pochvalná	 noticka	 velebila	 tišnovské	
koupaliště,	 údajně	 jedno	 z	 nejhezčích	
v	Jihomoravském	kraji.	Hornické	dny	na-
bídly	 bohatý	 program	 včetně	 turistické	
Autorallye,	 dětského	 sportovního	 odpo-
ledne	 a	 večerní	 taneční	 veselice	 v	 sále	
sokolovny.	Karasovo	divadlo	sehrálo	dvě	
představení	 Šamberkovy	 komedie	 Jede-
nácté	přikázání.	Obě	kina	hrála	opět	ně-
kolik	filmů	z	programu	pražského	Ponre-
pa:	promítal	se	Carův	kurýr,	Kora	Terry,	
Vídeňská	krev	a	Nic	než	osamělé	srdce.

NapSalI jSme před 50 letY

Titulní stranu zářijového Našeho Tišnovska 
1972 tvořila anonymní kresba Porta coeli 
z období před rokem 1782.

Foto: P. Starosta

Pod touto hlavičkou se v každém čísle ob-
jevilo blahopřání občanům Tišnova, kteří se 
v daný měsíc dožívali 80. nebo vyšších na-
rozenin.

září 1972
Václav Seyfert

28. díl 

Naše Tišnovsko z měsíce září 1972 mělo růžovou obálku s historickým motivem 
a nabízelo obvyklých dvanáct stránek pestrého počtení. Mezi nejzajímavější patřily 
jako obvykle delší články, což byly například tyto:

histoRie
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	 Na	konec	srpna	se	sešla	dvě	zaokrouh-
lená	výročí	osob,	které	za	sebou	zanechaly	
důležitá	literární	svědectví	o	Předklášteří.	
Připomeňme	si	oba	autory,	jejichž	díla	jsou	
dodnes	zajímavým	příspěvkem	k	poznává-
ní	historie	našeho	nejbližšího	okolí.

Leopold Kolísek
	 25.	8.	1922	zemřel	Leopold Kolísek,	
takže	 od	 jeho	 úmrtí	 nedávno	 uplynulo	
rovných	sto	 let.	Pocházel	 z	Protivanova	
na	Prostějovsku,	kde	se	narodil	14.	11.	

1859	 jako	 jedno	 z	 dvanácti	 dětí	 výteč-
ného	 kůrového	 trumpetisty,	 kostelního	
zpěváka	 a	 lidového	 písmáka	 Františka	
Kolíska	 a	 jeho	 ženy	 Marianny,	 rozené	
Kejíkové.	Leopold	absolvoval	c.	k.	vyšší	
gymnázium	 slovanské	 v	 Brně	 a	 v	 roce	
1885	 se	 stal	 katolickým	 knězem.	 Vedle	
Blanska	nebo	Křižanovic	u	Slavkova	pů-
sobil	 i	na	Tišnovsku	–	nejprve	byl	kate-
chetou	v	Kuřimi,	krátce	administrátorem	
v	 Dolních	 Loučkách,	 pak	 zastával	 post	
faráře	i	v	Olší	či	Předklášteří.	Podobnou	
dráhu	zvolilo	i	pět	jeho	bratří	–	nejstarší	
bratr	František	byl	farářem	v	Brně	na	Pe-
trově,	Alois	se	zapojil	i	do	domácího	od-
boje	a	byl	po	1.	světové	válce	poslancem	
Národního	 shromáždění,	 Ignát	 působil	
jako	 farář	 v	 Milonicích,	 Jan	 v	 Dukova-
nech	 a	 Karel	 se	 stal	 katolickým	 vojen-
ským	 duchovním.	 Tento	 příklad	 velké	
odevzdanosti	Bohu	v	jedné	rodině	neuni-
kl	pozornosti	Vatikánu.	Matka	Marianna	
Kolísková	obdržela	v	roce	1898	pochval-
né	 uznání	 od	 císaře	 Františka	 Josefa	 I.	

a	od	papeže	Pia	X.	dostala	v	 roce	1905	
stříbrnou	medaili.	Samotným	bratřím	Ko-
lískům	poslal	papež	Pius	X.	v	roce	1908	
vlastnoručně	psané	požehnání.
	 Leopold	 Kolísek	 byl	 především	 vel-
kým	propagátorem	a	také	organizátorem	
vlakových	poutí	do	Lurd,	o	čemž	napsal	
několik	 knížek:	 Kázání	 konaná	 o	 pouti	
do	Lurd	roku	1896	(1899),	Zda	věřiti	Lur-
dům?	 (1900),	 Lež	 a	 pravda	 o	 Lurdech:	
odpověď	 časopisu	 Pokrok	 (1903),	 Pro-
jevy	poutníků	první	české	cesty	do	Lurd	
(1904),	 První	 česká	 pouť	 do	 Lurd	 1903	
(1904),	 Druhá	 pouť	 do	 Lurd	 r.	 1907	
(1908)	 nebo	 Třetí	 česká	 pouť	 do	 Lurd	
r.	1911	(1912).	Před	tím	vydal	 ještě	pu-
blikaci	Blahoslavená	Panna	Maria	v	pří-
kladech	 (1893),	 soubor	 kázání	 Kristus	
zraněný	–	duše	zraněná	(1896),	několik	
souborů	povídek	a	především	roku	1897	
útlý	spisek	s	názvem	Klášter tišnovský.	
Na	webovém	aukru	se	nedávno	prodáva-
lo	jeho	vydání	z	roku	1901	nazvané	Kláš-
ter	„Brána	nebes“.	Podle	pamětníků	měl	
i	 viditelné	 výtvarné	 a	 hudební	 nadání.	
V	Blansku	například	založil	tamburašský	
soubor	a	byl	jeho	dirigentem.	

Rudolf Klátil
	 Od	smrti	někdejšího	předklášterského	
starosty	 a	 uznávaného	 tesařského	 mis-
tra	 Rudolfa Klátila	 uplynulo	 28.	 srpna	
osmdesát	let.	Jeho	pohřeb	30.	8.	1942	byl	
v	Předklášteří	 velkou	událostí,	které	se	
zúčastnilo	i	značné	množství	osob	z	Tiš-
nova.	Střídající	se	tesaři	nesli	svého	ze-
mřelého	mistra	v	rakvi	na	ramenou	přes	
celou	obec	až	na	stráňovský	hřbitov.
	 Rudolf	se	narodil	14.	7.	1871	a	pochá-
zel	 z	 letitého	 tesařského	 rodu.	Povolání	
se	 v	 této	 rodině	 dědilo	 z	 otce	 na	 syna	
už	 od	 roku	 1700,	 kdy	 byl	 první	 Klátil	
povolán	 k	 provádění	 tesařských	 pra-
cí	 ze	 Vsetína.	 Rudolf	 absolvoval	 v	 roce	
1891	 nově	 zřízenou	 průmyslovou	 školu	
v	Brně,	pak	trávil	zkušební	praxi	ve	Vídni	
a	 po	 složení	 mistrovské	 zkoušky	 získal	
v	roce	1896	samostatnou	koncesi.	V	oko-
lí	Tišnova	pak	se	svými	spolupracovníky	
realizoval	 nepřeberné	 množství	 prací	 –	
některé	z	nich	patřily	mezi	velmi	nároč-
né,	 např.	 rekonstrukce	 kostelních	 věží,	

opravy	splavů	či	dřevěných	mostů.	Roku	
1905	 se	 stal	 poprvé	 zastupitelem	 obce	
a	o	čtyři	 roky	později	byl	zvolen	staros-
tou,	přičemž	tuto	funkci	zastával	plných	
jedenáct	let.	V	době	první	světové	války	
pečoval	především	o	zásobování	obce,	již	
před	tím	se	zasloužil	o	 její	elektrifikaci,	
zalesnila	se	Dřínová,	byly	vysázeny	ovoc-
né	stromy	ve	Vísce	a	na	Trávníkách.	Sám	
se	 pak	 největším	 dílem	 připojil	 k	 finan-
cování	 stavby	 pomníku	 padlým	 v	 první	
světové	 válce,	 a	 to	 výtěžkem	 z	 prodeje	
svých	Pamětí Předklášteří a tišnovské-
ho kláštera Porta coeli,	vydaných	v	roce	
1925	 tiskem	 Františka	 Crhy	 v	 Tišnově.	
Naše	Tišnovsko	v	roce	1971	o	tomto	jeho	
díle	 napsalo:	 „I  když  sepsané  poučeným 
laikem  a  nikoliv  odborným  historikem, 
snese  podle  jednotného  úsudku  dějepisců 
z povolání nejpřísnější měřítko.“	Důkazem	
budiž	 nedávné	 nové	 reprezentativní	 vy-
dání,	 připravené	 nakladatelstvím	 Garn,	
které	je	dosud	dostupné	k	prodeji.	
	 Kromě	těchto	pamětí	Rudolf	Klátil	na-
psal	a	vydal	Rodinnou kroniku	 (1942),	
v	obci	stál	navíc	v	čele	i	Tělocvičné	jedno-
ty	Sokol	a	hasičského	sboru.

histoRie

dVě kulatá SpISOVatelSká VýrOčí
jubilea pŘedklášterských osobNostí

Václav Seyfert

Šest bratří Kolískových s maminkou – v hor-
ní řadě zleva Alois, Ignát, Jan a Karel, dole 
František, maminka a Leopold.

Foto: www.fatym.com

Obálka Klátilových Pamětí Předklášteří a tiš-
novského kláštera Porta coeli, nově vyda-
ných nakladatelstvím Garn.
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TECHNICKé	STAVBY	

BARBORA KONICKÁ
ZE ŠVÁBENIC
*	~	1493–1504?1)	1520?2)

†	13.	5.	1559,	Předklášteří

 Historicky zřejmě nejvýznamnější 
abatyše tišnovského kláštera Porta 
coeli v letech 1544–1559. Do dějin 
Tišnova se zapsala především výraz-
ným privilegiem z roku 1554, kterým 
byly městečku potvrzeny četné svo-
body a navíc připojeny další výsady. 
Privilegium bylo součástí úspěšných 
snah abatyše o vyvedení kláštera 
z dosavadní závislosti na pánech 
z Pernštejna a rovněž o hospodářské 
zvelebení klášterního panství.

	 Rod	 Konických	 ze	 Švábenic	 byl	
vladyckým	 a	 později	 rytířským	 ro-
dem.	 Barbořinými	 rodiči	 byli	 patrně	
Jiřík	Konický	ze	Švábenic1)	a	Markéta	
z	Doubravice.	Dva	Jiříkovi	synové	Zde-
něk	a	Jindřich	byli	představiteli	morav-
ského	rytířského	stavu	a	příbuzná	Kun-
huta	Kunická	ze	Švábenic	byla	v	období	
1541–1544	 Barbořinou	 předchůdkyní	
v	 úřadu	 abatyše	 kláštera	 Porta	 coeli.	
Barbora	byla	v	tomto	období	převorkou.	
Podle	jiné	historické	verze	ovšem	moh-
la	být	Barbora	spíše	dcerou	Jiřího	syna	
Zdeňka2)	a	Lidmily	Skrbenské.
	 Již	 v	 roce	 1545	 se	 Barbora	 Konická	
pustila	 do	 soudního	 sporu	 s	 Pernštejny,	
který	 měl	 vyřešit	 vládu	 nad	 klášterním	
panstvím.	Okolnosti	byly	pro	Barboru	pří-
znivé,	získala	podporu	krále	Ferdinanda	I.	
a	spor	ukončila	v	srpnu	1550	vítězně.	Ná-
sledovalo	 scelování	 držav	 a	 náhrada	 ne-
prosperujících	částí	panství	hospodářsky	
výnosnějším	majetkem.	V	roce	1555	ne-
chala	vybudovat	na	návrší	nad	Porta	coeli	
kapli	 zasvěcenou	 sv.	 Barboře.	 Pečovala	
o	rozvoj	městských	obcí	–	vedle	Tišnova	
šlo	především	o	Vémyslice	na	Znojemsku,	

které	její	zásluhou	získaly	v	roce	1556	sta-
tus	plnoprávného	městečka.
	 Zásadní	privilegium	pro	Tišnov,	zmí-
něné	v	úvodním	odstavci,	je	v	originále	
uloženo	 v	 archivu	 v	 Rajhradě.	 Je	 zde	
mimo	 jiné	 zapsáno	 právo	 užívání	 Klu-
caniny,	 nově	 udělený	 monopol	 města	
na	 prodej	 soli,	 šenkování	 vína	 a	 řez-
nictví	 nebo	 oprávnění	 právovárečných	
měšťanů	vařit	pivo	a	prodávat	je	po	ce-
lém	panství.	Občanům	bylo	umožněno	
odkazovat	své	jmění	komukoliv,	zatím-
co	 dosud	 majetky	 těch,	 kteří	 zemřeli	
bez	příbuzných,	přecházely	na	klášter.	
	 Příčinou	smrti	Barbory	Konické	byla	
zřejmě	morová	nákaza,	kterou	s	sebou	
přinesly	cisterciačky	ze	starobrněnské-
ho	kláštera,	uchýlivší	se	před	epidemií	
do	Porta	coeli.	

1)  datum narození uvedené v knize Tišnov – příroda, 
dějiny, památky, lidé, str. 598, odpovídá verzi, že 
otcem Barbory byl Jiřík Konický ze Švábenic

2)  datum narození vyplývající z věty uvedené v knize 
R. Klátil: Paměti Předklášteří a tišnovského kláš-
tera Porta coeli – „… roku 1544, když se volila 
24letá  Barbora  Konická  ze  Švábenic  za  abaty-
ši…“ – napovídá spíše variantě, že otcem Barbo-
ry byl Jiříkův syn Zdeněk

MOST MÍRU
Dolní Loučky

	 Železniční viadukt	nad	údolím	řeky	
Libochovky	v	Dolních	Loučkách	o dél-
ce 282 m	a	maximální výšce 42 m	byl	
postaven	 v	 letech	 1940–1952.	 Hlavní	
oblouk	mostu	je	s	rozpětím 110 m	jed-
ním	 z	největších	 železobetonových	 že-
lezničních	oblouků	ve	střední	Evropě.
	 Dolnoloučský	 viadukt	 se	 nachází	
na	37.	km	nové	trati	mezi	Brnem	a	Havlíč-
kovým	Brodem,	o	jejíž	stavbě	bylo	rozhod-
nuto	v	roce	1938.	Protože	most	na	tišnov-
ské	straně	navazuje	náspem	na	Loučský	
tunel,	který	byl	 ražen	od	podzimu	1939,	
začala	stavba	viaduktu	v	létě	1940	poté,	
co	bylo	jasné,	kam	dosáhne	násep	tvořený	
horninou	vyrubanou	z	tunelu.
	 Původní	 projekt	 počítal	 s	 ocelovým	
viaduktem na betonových pilířích 
o šesti nebo sedmi polích.	Při	stavbě	
1.	pilíře	na	tišnovské	straně	byla	v	létě	
1941	stavba	přerušena	kvůli	nedostat-
ku	oceli.	Poté	byl	most	přeprojektován	

na	třináctiklenbový betonový viadukt,	
jehož	 líce	 pilířů	 jsou	 tvořeny	 žulovými	
kvádry.	Postupně	tak	byly	v	letech	1942	
a	1943	postaveny	pilíře	č.	2–6,	podzem-
ní	část	pilíře	č.	8	a	byly	zahájeny	zákla-
dy	pilíře	č.	12.	Postupující	válka	k	31.	
prosinci	1943	stavbu	zastavila.	
	 Před	 obnovením	 stavby	 mostu	
na	 jaře	 1947	 došlo	 kvůli	 nedostatku	
pracovních	sil,	cementu	i	žulových	kvá-
drů	k	nové	změně	projektu.	Místo	nevy-
budovaných	pilířů	č.	7–12	měl	být	podle	
něj	postaven	dlouhý betonový oblouk,	
čímž	by	se	výrazně	ušetřilo.	Jako	nejlev-
nější	byla	verze	o	rozpětí	110	m.
	 Do	 jara	 1951	 podnik	 Stavby	 silnic	
a	železnic	dokončil	betonové	klenby	u	již	
postavených	 pilířů.	 V	 původní	 podobě	

s	obkladem	žulovými	kvádry	byl	vybudo-
ván	pilíř	č.	8.	Na	zbylé	části	jeho	základu	
vznikl	betonový	pilíř	č.	1,	na	druhé	stra-
ně	údolí	pilíř	č.	2.	Od	jara	1951	bylo	sta-
věno	bednění pro velký oblouk,	 jehož	
betonáž	proběhla	od	22.	října	do	22.	pro-
since	1951.	Kvůli	nedostatku	dřeva	bylo	
pro	podepření	bednění	použito	trubkové 
lešení, tehdy nejrozsáhlejší na světě.	
Spotřebováno	 bylo	 přes	 160	km	 trubek	
a	 přes	 102	 tisíc	 spojek.	 Po	 dokončení	
oblouku	 byly	 betonovány	 stojky	 a	 mo-
stovka,	 jako	 poslední	 potom	 deska	
mezi	pilířem	č.	2	a	Panáčkovou	skálou	
na	žďárské	straně.	
	 Stavba	 viaduktu	 byla	 dokončena	
v srpnu 1952.	 Doprava	 na	 trati	 pak	
slavnostně	zahájena	20.	prosince	1953.	
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Luštitelský	cyklus	letošního	ročníku	vychází	z	knihy	Jana	Laciny	a	Vojtěcha	Štolfy	Květnice a příroda Tišnovska,	vydané	v	roce	
1999	nakladatelstvím	Sursum.	V	každém	čísle	najdete	přímo	v	křížovce	obrázek	rostliny,	jejíž	latinský název je obsahem tajenky 
křížovky.	Obě	dolní	sudoku	mají	několik	žlutě	podbarvených	políček	a	jednotlivým	číslicím	jsou	tu	přiřazena	konkrétní	písmena.	
Nahradíte-li	vyluštěné	číslice	ze	žlutých	polí	příslušnými	písmeny,	obdržíte	český druhový název	zobrazené	rostliny,	ovšem	formou	
přesmyčky,	kterou	je	ještě	třeba	vyřešit.	Kromě	tajenky	křížovky	a	vyřešené	přesmyčky	musí	každý	luštitel	ve	své	odpovědi	uvést	
ještě	český rodový název	příslušné	rostliny.	Pro	bližší	objasnění	pojmů	„rodový“	a	„druhový“	uvádíme	na	vysvětlenou,	že	např.	
v	názvu	„violka	vonná“	je	podstatné	jméno	„violka“	názvem	rodovým	a	přídavné	jméno	„vonná“	názvem	druhovým.

Svoje	odpovědi	zasílejte	na	adresu	noviny@kulturatisnov.cz	nejpozději	do	21. září 2022.	Správné	rozluštění	z	minulého	čísla:	
TEUCRIUM BOTRYS – Ožanka hroznatá.	 Autoři: Martin Sebera, Václav Seyfert

kVětNIce a přírOda tIŠNOVSka (7)

� � �
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Z novinek:
Westoverová, Tara: Vzdělaná
Autorka	poprvé	vkročila	do	školní	třídy,	když	
jí	bylo	sedmnáct.	K	lékaři	poprvé	zašla	ještě	
o	 několik	 let	 později.	 Vyrůstala	 na	 samotě	
v	 idažských	 horách,	 v	 mormonské	 rodině	
fanatiků	–	otec	se	připravoval	na	konec	svě-
ta,	 hromadil	 zásoby	 a	 nedůvěřoval	 státním	
institucím,	matka	se	živila	jako	bylinkářka,	
léčitelka	 a	 asistentka	 při	 domácích	 poro-

dech.	Pro	Taru	bylo	jedinou	možností	odejít	z	domova.	Dostala	
se	na	Univerzitu	Brighama	Younga.	Poté	studovala	na	Harvardu	
a	v	Cambridgi,	kde	získala	doktorát.	Cesta	ke	vzdělání	ovšem	
znamenala	 rozkol	 s	 rodiči	 a	 těmi	 sourozenci,	 kteří	 zůstali	 žít	
v	Idahu.	Tak	zjistila,	že	vzdělání	má	osvobozující	moc,	ale	záro-
veň	poznala,	jak	vysokou	cenu	je	za	ně	nucena	zaplatit.

Kuijer, Guus: Polča
Polča	má	kluka,	jmenuje	se	Mimún,	ale	jeho	
víra	a	kultura	jim	téměř	znemožňují	být	spo-
lu.	Polčin	otec	se	toulá	ulicemi	a	místo	něj	je	
tu	najednou	matčin	nový	přítel.	A	dokonce	
se	chtějí	vzít!	Je	těžké	zůstat	šťastná,	když	
se	tolik	věcí	nedaří,	ale	Polča	to	nevzdává.	
Pomáhají	jí	v	tom	víkendy	na	statku	u	babič-
ky	a	dědy,	kam	si	Polča	jezdí	odpočinout.	Pět	

příběhů	o	jedné	neobyčejné	dívce,	které	patří	do	kánonu	moder-
ní	nizozemské	literatury	pro	děti	a	mládež.	

Stojí za přečtení:
Lee, Jin Mi: Pačinko
Pačinko	je	hazardní	hra,	kterou	všichni	hra-
jí,	ale	společnost	jí	opovrhuje.	Pačinko	jsou	
peníze	a	jakuza.	Sundža	je	negramotná	dív-
ka	z	malé	jihokorejské	vesnice,	která	za	celý	
život	pozná	hodně	dřiny	a	jen	málo	vlídnosti	
a	pochopení.	Těsně	před	válkou	 ji	osud	za-
vane	do	Japonska,	kde	se	kromě	bídy	musí	
potýkat	i	s	pohrdáním	a	diskriminací.	Svým	

dětem	se	ze	všech	sil	snaží	zajistit	lepší	život,	ale	vzdělání	samo	
o	sobě	nestačí.	Podnikat	v	pačinku	 je	pro	Korejce	v	 Japonsku	
jediný	způsob,	jak	zbohatnout,	ale	peníze	nejsou	zárukou	štěstí.	
Strhující	příběh	korejské	rodiny	na	pozadí	dramatických	událos-
tí	20.	století.	

Sawolainenová, Salla: Asfalt
Jak	 se	 staví	 silnice?	Co	všechno	 je	k	 tomu	
potřeba?	A	 co	 je	 to	 vlastně	asfalt?	Naučná	
knížka	pro	všechny	děti,	které	se	nedokážou	
odtrhnout	 od	 plotů	 kolem	 všemožných	 sta-
venišť.	Ale	hlavně	pro	vás	—	nebohé	rodiče,	
jichž	se	ti	zvídaví	potomci	pořád	na	něco	vy-

ptávají.	Prostřednictvím	příběhu	a	spousty	detailních	obrázků,	
průřezů	i	schémat	vám	tato	knížka	ukáže,	jak	to	na	stavbě	silni-
ce	chodí,	jakou	má	kdo	úlohu,	a	pojmenuje	všechny	ty	fascinující	
stroje	a	přístroje.	I	díky	přesným	a	vtipným	ilustracím.

Městská knihovna tišnov
doporučuje

	 V	 sobotu	 9.	 července	 byla	 v	 rámci	
vernisáže	 „jamborovské“	 výstavy	 v	 Že-
lezném	oficiálně	pokřtěna	nová	publika-
ce	 Miroslava	 Pavlíka	 Literární slovník 
Od Veveří k Pernštejnu.	 Před	 zhruba	
150	 návštěvníky	 (včetně	 prázdninových	
účastníků	tábora	Orel	v	Železném	za	Hra-
diskem)	 dílo	 uvedl	 emeritní	 ředitel	 Mo-
ravské	zemské	knihovny	prof.	PhDr.	To-
máš	 Kubíček.	 Ocenil	 její	 vlastivědný	
přínos	 a	 autorovi	 osobně	 předal	 stříbr-
nou	 pamětní	 medaili	 udělenou	 Muzejní	
a	 vlastivědnou	společností	 v	Brně	–	ne-
jen	za	nově	vydanou	knihu,	ale	i	za	před-
cházející	slovník	výtvarníků	z	roku	2010.	
V	 doprovodném	 textu	 je	 uvedeno,	 že	
medaile	 se	uděluje	Mgr.	Miroslavu	Pav-
líkovi	u	příležitosti	vydání	literárních	bio-
grafií	Od	Veveří	k	Pernštejnu	a	za	rozvoj	
vlastivědné	 práce	 na	 Moravě.	 Podepsán	
je	 předseda	 společnosti	 PhDr.	 Pavel	

Michna,	 CSc.,	 redaktor	 Vlastivědného	
věstníku	moravského	a	pracovník	odbo-
ru	 archeologie	 Národního	 památkového	
ústavu	v	Olomouci.	Jak	podotkl	předáva-
jící	profesor	Kubíček,	stejnou	medaili	ob-
držel	před	třiceti	lety	tehdejší	významný	
okresní	kulturní	pracovník	Adolf	Bunny	
Král,	spjatý	především	s	Kuřimí.

	 Na	 92	 stranách	 slovníkové	 knihy	 je	
uvedeno	 celkem	 148	 jmenných	 hesel	 –	
jde	o	širokou	škálu	 literátů	od	známých	
spisovatelů	 věnujících	 se	 beletrii	 (např.	
Vlasta	Javořická,	Josef	František	Karas,	
Josef	Soukal,	Josef	Uher)	přes	autory	pů-
sobící	 v	 oblasti	 divadla	 či	 filmu	 (Luboš	
Balák,	 Karel	 Vachek),	 filozofie	 (Božena	
Komárková,	 Anna	 Pammrová),	 různých	
oborů	lékařství	(Jiří	Krenar,	Michal	Miov-
ský),	astronomie	 (Antonín	Mrkos,	Fran-
tišek	Fárník),	informatiky	(Karel	Řehka)	
či	regionální	historie	(Jan	Hájek,	Jan	Kos,	
Vojtěch	Hanus,	Miloš	Sysel)	až	po	další	
bývalé	redaktory	Našeho	Tišnovska	(Ka-
rel	 Fic,	 Václav	 Borek,	 Josef	 Ondroušek,	
Josef	 Kadlec)	 i	 současné	 autory	 píšící	
do	Tišnovských	novin	(Vladimír	Vecheta,	
Pavel	Hanák,	Zlata	Ptáčková).
	 Většina	nákladu	byla	rozprodána	v	prů-
běhu	vernisáže,	 zbylé	výtisky	bude	mož-
no	 zakoupit	 jednak	 v	 knihkupectví	 paní	
Raškové	na	Brněnské	ulici,	a	také	v	Tu-
ristickém	informačním	centru	Městského	
kulturního	střediska	na	nám.	Míru.

puBlIkace S OceNěNím
Václav Seyfert

Udělení pamětní medaile Miroslavu Pavlíkovi.
Foto: Centrum Ráček a knihovna Železné
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Hana Blažková 8. na mistrovství světa	
	 Až	los	rozhodl	o	tom,	že	česká	štafeta	
děvčat	na	4×100	m	zůstala	na	MS	juniorů	
v	 kolumbijském	 Cali	 za	 branami	 finále.	
Kvarteto	 ve	 složení	 Eva	 Kubíčková,	 Te-
reza	Lamačova,	Adéla	Tkáčová	a	Hanka	
Blažková	dosáhlo	času	44,94	s,	který	je	
zároveň	 i	 druhým	 nejlepším	 v	 historii.	
Z	postupu	se	ale	nakonec	radovaly	Švý-
carky,	 které	 zaběhly	 na	 tisícinu	 stejný	
čas	a	o	postupu	do	finále	tak	rozhodoval	
los.	 Každopádně	 týmu	 patří	 obrovská	
gratulace	k	výbornému	8.	místu	na	světě.

Ellen Ondrušková třikrát stříbrná
	 V	estonském	městečku	Põlva	se	v	 ter-
mínu	 14.–17.	 7.	 2022	 konalo	 dva	 roky	
odkládané	koloběžkové	Mistrovství	světa.	
V	 kategorii	 kadetek	 (13–15	 let)	 získala	
Ellen	Ondrušková	(závodící	a	trénující	v	At-
letickém	klubu	Tišnov)	hned	třikrát	stříbr-
nou	 medaili	 v	 disciplínách:	 sprint	 400	m,	
kritérium	7,5	km	a	dlouhý	závod	na	22	km.

Tišnováci na Olympiádě mládeže 
	 Jihomoravský	 kraj	 vyhrál	 Olympiádu	
dětí	 a	 mládeže	 2022.	 V	 týmu	 vítěze	 re-

prezentovalo	 i	 několik	 Tišnováků,	 kteří	
se	 podíleli	 na	 celkovém	 vítězství	 kraje.	

Jsou	to:	
•		Aneta	Seberová	1×	bronz	–	ATLETIKA	

–	100	m	překážek	starší	žákyně
•		Alexandra	 Mašková	 1×	 bronz	 –	 PLA-

VÁNÍ	–	4×50	m	polohová	štafeta	dívky
•		Terezie	Hrdličková	4.	místo	–	TENIS	–	

čtyřhra	mladší	dívky
•		Adriana	Bukalová	4.	místo	–	TENIS	–	

čtyřhra	mladší	dívky
•		Zdeněk	Kunický	–	 vedoucí	 výpravy	 Ji-

homoravského	kraje	v	tenisu
	 X.	 letní	 olympiády	 dětí	 a	 mládeže	 se	
zúčastnilo	 tři	 a	 půl	 tisíce	 sportovních	
nadějí,	které	soutěžily	napříč	dvěma	de-
sítkami	 sportů.	 Již	 od	 roku	 2003,	 kdy	
tradice	 započala,	 zároveň	 tito	 členové	
kategorií	mladších	a	starších	žáků	a	žá-
kyň	 bojují	 o	 body	 do	 celkového	 pořadí	
krajů.	 Nejvíce	 bodů,	 které	 bylo	 možné	
získat	za	dílčí	první	až	čtrnácté	umístění	
v	každé	disciplíně,	posbírali	reprezentan-
ti	Jihomoravského	kraje,	druhé	místo	ob-
sadili	Pražané,	třetí	příčku	vybojoval	tým	
Středočeského	 kraje.	 Více	 než	 výsledky	
je	ale	na	této	akci	důležitý	prožitek	z	na-
podobení	 pravé	 olympijské	 atmosféry	
a	 motivace	 dětí	 a	 mládeže	 ke	 sportu.	
V	minulosti	právě	z	 této	události	vzešel	
nejeden	 úspěšný	 vrcholový	 sportovec.	
Český	 olympijský	 výbor	 se	 také	 touto	
cestou	snaží	o	šíření	zásad	fair	play	mezi	
mladými.	 Odkaz	 na	 web:	 https://odm.
olympic.cz/2022/.

	 Škola	Ge-Baek	Hosin	Sool	začíná	novou	sezónu	–	přijďte	si	
zacvičit	s	námi!	Jsme	dlouhodobě	nejúspěšnější	škola	s	nejširší	
nabídkou	tréninků	v	Čechách	i	na	Moravě.
	 Taekwon-do	je	korejské	bojové	umění	vhodné	pro	všechny	vě-
kové	kategorie,	holky	i	kluky.	Naučíme	vás	praktickou	sebeobra-
nu,	kopat	i	prát	se.	Jako	tradiční	bojové	umění	ale	během	tréninku	
klademe	důraz	i	na	morální	hodnoty	jako	zdvořilost,	čestnost,	vy-
trvalost	a	sebeovládání.	
	 Školu	vedeme	pod	dozorem	korejského	velmistra	Hwang	Ho	
Yonga,	se	kterým	pravidelně	trénují	všichni	naši	učitelé.	Nově	
jako	jediní	v	republice	vyučujeme	i	další	korejská	bojová	umění	
–	Taekkyon,	Gumdo	a	Hoppae	sool.	
	 Není	potřeba	nic	platit	–	první	měsíc	máte	coby	zkušební	zdar-
ma!	Přihlaste	se	nejlépe	v	září	nebo	v	říjnu,	ať	vám	nic	neunikne,	
přidat	se	ale	můžete	po	celý	rok.	Jen	u	nás	získáte	zdarma	zkoušky	
na	vyšší	pásek,	chrániče	nebo	dobok.	Proto	neváhejte	a	přijďte	si	
s	námi	zacvičit	do	ZŠ v Tišnově, Smíškova 840	–	bližší	informace	
k	tréninkům	uvedeme	již	brzy	na	našem	webu	www.tkd.cz.	

spoRt

StřípkY z atletIkY
Petra Seberová

NOVá SezóNa NejVětŠí ŠkOlY taekwON-dO
Anna Krbcová

Pojď si zacvičit s námi. Foto: FB školy Ge-Baek Hosin Sool

Hana Blažková v cíli.
Foto: Soňa Maléterová

Ellen Ondrušková.
Foto: Jana Ondrušková
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Shrnutí sezóny kluků 
	Basketbalová	 sezóna	

skončila	 28.	 6.	 Po	 covidu	 jsme	 začali	
basketbal	 nadregionální	 soutěží.	 Projeli	
jsme	kousek	republiky.	Jsem	přesvědčen,	
že	 jsme	 alespoň	 trochu	 potěšili	 domácí	
fanoušky	 a	 fanynky	 svými	 odhodlanými	
výkony.	I	několika	výhrami.	Zjistili	jsme,	
že	se	můžeme	větší	část	prvních	zápasů	
rovnat	i	těm	nejsilnějším	družstvům	naší	
soutěže.	To	jsme	si	také	ověřili	i	na	mezi-
národním	 velikonočním	 turnaji	 v	 Praze.	
A	 následně	 i	 v	 Kežmarku.	 Odstartovali	
jsme	 spolupráci	 ve	 formě	 miniturnajů	
s	týmy	Blanska	a	Velkého	Meziříčí.
	 Vítězství	–	to	 je	téma,	o	kterém	jsem	
mnohokráte	přemýšlel.	Mohli	bychom	se	
vydat	cestou	tvrdého	drilu	a	možná	by	to	
přineslo	 úspěchy.	 Touto	 cestou	 bychom	
jistě	ztratili	některé	ze	spoluhráčů.	Ane-
bo	 jít	 cestou,	 která	 je	 mi	 bližší	 –	 pocti-
vě	trénovat,	učit	se	novým	dovednostem	
a	 zároveň	 se	 basketem	 bavit,	 poznávat	
nové	 dovednosti,	 získávat	 zkušenosti.	
Hrát	jej	srdcem	a	se	zápalem.
	 S	 covidem	 už	 třetí	 rok	 sleduji	 kluky	
jako	 partu,	 jako	 jednotlivce,	 jako	 osob-
nosti	a	věřte	mi,	je	to	úžasný	čas.	Dělám,	
co	mi	mé	znalosti	a	možnosti	dovolí,	aby-
chom	se	všichni	mohli	radovat	hrou	zva-
nou	BASKETBAL.
	 Dnes	 na	 posledním	 tréninku	 mě	 klu-
ci	 překvapili	 dárkem.	 Opravdu	 jsem	 jej	
vůbec	 nečekal.	 Moc	 jim	 a	 Vám	 všem	
děkuji.	 Nejlepší	 dárek	 pro	 mě	 je	 radost	
kluků	z	basketu.	Jsem	rád,	že	sami	chtějí	
i	 v	 prázdninovém	 čase	 trénovat	 a	 zlep-
šovat	se.	Vždyť	oni	jsou	ten	důvod,	proč	
trénuji,	 a	 nutí	 mě	 učit	 se	 novým	 věcem	
a	snad	i	být	lepším	člověkem.
	 Během	 letošní	 sezóny	 nám	 přibyli	
čtyři	noví	hráči.	Také	jeden	z	těžce	zkou-
šené	 Ukrajiny.	 Bude	 to	 práce	 pro	 mě	
jako	trenéra,	ale	také	pro	nejzkušenější	
kluky,	aby	nováčci	rychle	dohnali	doved-
nostní	manko	a	mohli	být	platnými	spo-
luhráči.	Věřím,	že	tuto	výzvu	zvládneme	
se	ctí	 i	přes	to,	že	nám	naopak	odchází	
nejstarší	hráč.	Je	to	pro	mne	těžké,	jako	
pro	rodiče	i	pro	trenéra.	Přejme	mu	vše-
ho	dobrého.

Turnaje děvčat
	 Začátkem	června	jsme	vyrazili	na	bas-
ketbalový	turnaj	„O rotační pec“	do	Pře-
rova.	Na	 turnaji	 jsme	byli	 se	 sedmi	nej-
mladšími	děvčaty	 ročníků	2013	a	2014,	
které	 jsme	 doplnili	 třemi	 zkušenějšími	
ročníky	2012	a	nakonec	 jsme	vzali	 i	 tři	
kluky	taktéž	2012	a	mladší.	Pro	nejmlad-
ší	holky	a	kluky	to	byla	první	větší	zku-
šenost	se	zápasem	mimo	Tišnov	a	musí-
me	říct,	že	se	s	touto	skutečností	poprali	
velmi	 statečně.	 Bohužel,	 v	 žádném	 ze	
tří	 zápasů	 se	 nepodařilo	 „urvat“	 nějaké	
vítězství,	 ale	 věříme,	 že	 si	 každý	 hráč	
a	hráčka	z	těchto	zápasů	odnesou	velice	
cenné	zkušenosti,	které	využijí	v	budou-
cích	utkáních.	
	 Hned	 další	 víkend,	 přesněji	 od	 pát-
ku	10.	6.	do	neděle	12.	6.,	 jsme	vyrazili	
na	 turnaj	 do	 Ostravy.	 Tentokrát	 naopak	
se	 staršími	 děvčaty,	 které	 jsme	 doplnili	
třemi	 mladšími.	 Pro	 holky	 to	 byla	 prv-
ní	 vícedenní	 basketbalová	 zkušenost	
a	všichni	to	zvládli	na	jedničku.	Díky	roz-
pisu	zápasů	jsme	nestihli	projít	zajímavá	
místa	v	Ostravě,	ale	volný	čas	jsme	i	tak	
využili	na	maximum.
Na	 tomto	 turnaji	 jsme	 se	 utkali	 s	 týmy	
z	Prahy,	Ostravy,	Opavy	a	Žiliny,	kdy	kaž-
dý	 zápas	 byl	 úplně	 jiný.	 Naše	 holky	 ze	
sebe	v	každém	zápase	vydaly	to	nejlepší,	
co	se	prozatím	ve	své	basketbalové	karié-
ře	naučily.	I	přes	to,	že	se	nedaří	vítězit,	
holky	nic	nevzdávají	a	stále	bojují,	jako	by	
byl	každý	zápas	vyrovnaný	a	rozhodoval	
každý	koš.	Díky	této	bojovnosti	a	snaze	
se	nakonec	na	tomto	turnaji	podařilo	ký-

žené	vítězství	doslova	urvat.	V	posledním	
zápase	jsme	se	utkali	s	děvčaty	z	Opavy	
a	konečně	jsme	narazili	na	soupeře,	kte-
rý	 nás	nepřevyšoval	 výškově	 a	 ani	 zku-
šenostmi.	Toto	utkání	bylo	po	celou	dobu	
vyrovnané,	 ale	 jak	 již	 bylo	 zmiňováno,	
děvčata	bojovala	až	do	konce	a	díky	tomu	
se	 jim	 podařilo	 zápas	 vyhrát.	 Následo-
vala	neskutečná	 radost	 jak	 trenérů,	 tak	
hlavně	holek,	kterým	(doufejme)	toto	ví-
tězství	dodá	i	potřebné	sebevědomí,	které	
dokážou	využít	v	dalších	sezónách.
	 Děkujeme	všem	za	podporu.	

Nábor do týmů
	 V	 průběhu	 června	 jsme	 navštívili	
a	oslovili	děti	(holky	i	kluky)	na	prvním	
stupni,	 což	 je	 1.	 až	 5.	 třída.	 Měli	 jsme	
prostor	 přímo	 ve	 třídách	 si	 popovídat	
o	 aktivitách,	 které	 děláme.	 Děkujeme	
učitelům	 a	 asistentkám	 za	 vstřícný	 pří-
stup.	 Díky	 skvělé	 spolupráci	 s	 vedením	
škol	ZŠ	nám.	28.	října,	ZŠ	Smíškova,	ZŠ	
a	 MŠ	 Dolní	 Loučky,	 ZŠ	 a	 MŠ	 Lomnice,	
ZŠ	a	MŠ	Předklášteří	a	ZŠ	a	MŠ	Drásov	
jsme	 oslovili	 63	 tříd	 osobně.	 Budeme	
rádi,	když	tato	iniciativa	přivede	do	klubu	
SKB	Tišnov	spoustu	holek	i	kluků,	kteří	
se	budou	chtít	rozvíjet	pohybově	s	kolek-
tivem.	To	jim	umožní	zkušení	trenéři	jako	
Vlasta	Havlík,	Beata	Adamcová,	Vladimí-
ra	 Knoflíčková,	 Martin	 Dvořáček,	 Jarda	
Kopáček,	Jarda	Pařízek,	Edita	Štěpánko-
vá,	Robin	Bílý,	Zdenek	Havelek,	Petra	Si-
monsová,	Rosťa	Ekl	a	Marek	Knoflíček.	
	 Už	 deset	 let	 jezdíme	 na	 prázdninové	
soustředění	do	Bystřice.	I	letos	jsme	tý-
den	od	14.	8.	strávili	sportovně	a	v	kolek-
tivu	více	jak	120	dětí	a	trenérů.
	 Máte-li	 zájem	 se	 do	 našich	 týmů	 při-
dat,	nábory	stále	pokračují.	Sledujte	naše	
stránky	www.basket-tisnov.cz.	
	 Náměty,	jak	cvičit	a	zlepšovat	se	i	přes	
prázdniny	 nebo	 kdykoliv	 doma,	 najdete	
na	 videích:	 www.basket-tisnov.cz/l/jak-
-trenovat-protahovat-
-a-posilovat-behem-
-letnich-prazdnin.	

spoRt

prVNí krůčkY NejmladŠícH,
SBíráNí zkuŠeNOStí těcH O cHlup StarŠícH

Zdeněk Havelek, Jaroslav Pařízek, Marek Knoflíček

Foto: SKB Tišnov



TN 09/2022 55

Ernest Hemingway:
Baseball = nejrychlejší šachy na světě.

	 Baseballový	 klub	 Meadow	 Bulls	 z.	 s.	
vznikl	v	září	roku	2018.	Tým	vede	Ing.	Ro-
man	Hošek,	dlouholetý	hráč	nejúspěšněj-
šího	 týmu	 ČR	 Draci	 Brno.	 Za	 tuto	 dobu	
jsme	se	propracovávali	soutěžním	systé-
mem	 České	 baseballové	 asociace	 od	 U8	
do	U11	(tj.	nyní	chlapci	mladší	11	let).
	 Nejsme	obyčejným	kroužkem,	 ale	 vý-
konnostním	 oddílem,	 který	 se	 pravidel-
ně	 účastní	 MČR.	 V	 roce	 2021	 jsme	 se	
na	MČR	umístili	na	15.	místě	ze	44	týmů	
ČR.	Tréninky	máme	třikrát	týdně	v	Dol-
ních Loučkách,	na	původně	tréninkovém	
fotbalovém	 hřišti,	 které	 jsme	 postupně	
přebudovali	na	baseballové	hřiště.	Vyba-
vili	jsme	ho	nadhazovacím	kopcem,	páli-
cím	 tunelem	 a	 zadním	 plotem,	 vytyčují-
cím	délku	odpalu.	

	 S	 tím	 vším	 nám	 úzce	 pomáhá	 vedení	
obce	 Dolní	 Loučky,	 jmenovitě	 pan	 sta-
rosta	Jiří	Mašek,	kterému	velmi	děkuje-
me	za	pomoc	a	velkou	podporu	dětského	
sportu	vůbec.
	 Máme	výborné	zázemí	i	pro	zimní	pří-
pravu,	 kterou	 rozšiřujeme	 o	 parkurové	
tréninky	InBalance	pro	zvýšení	flexibility	
a	obratnosti	malých	sportovců.	
	 Náš	tým	také	úzce	spolupracuje	s	tý-
mem	 Draci	 Brno	 (22násobným	 mistrem	
ČR),	a	proto	bylo	několika	hráčům	umož-
něno	hostování	v	tomto	klubu.
	 Velký	úspěch	zažili	hráči	Robert	Vailand	
a	Vojtěch	Sojka,	kteří	loni	hostovali	v	kate-
goriích	U8	a	U9	a	pomohli	Drakům	k	získá-
ní	1.	místa	na	Mistrovství	Moravy	a	ČR.
	 Šikovní	 kluci	 z	 našeho	 týmu	 budou	
také	usilovat	o	zastoupení	v	reprezentaci	
ČR,	takže	ani	to,	že	jsme	malým	týmem,	
není	překážkou	pro	rozvoj	hráčů	celore-
publikových	rozměrů.

	 Na	 příští	 rok	 budeme	 dělat	 nábor	
dětí	 ročníků	2016	a	2017.	Kdo	by	chtěl	
u	svých	dětí	rozvíjet	mrštnost,	sílu,	rych-
lost,	ale	i	bystrost	a	postřeh,	ať	se	přijde	
podívat	na	trénink.	Trénujeme	každé	pon-
dělí,	středu,	pátek	od	16	hod.	na	baseba-
llovém	hřiště	v	Dolních	Loučkách.

spoRt

BaSeBallOVý tým meadOw BullS
Roman Hošek 

Členové týmu na trénincích.
Foto: klubový archiv

září 2022

Datum Čas Utkání nebo název akce Místo Organizuje

fotbal So 3. 9. 2022 14.15,	16.30 AFK	Tišnov	–	FC	Medlánky,	st.	a	ml.	dorost hřiště	Ostrovec AFK	Tišnov

fotbal So 10. 9. 2022 9.00,	10.45 AFK	Tišnov	–	Start	Brno,	st.	a	ml.	žáci hřiště	Ostrovec AFK	Tišnov

fotbal So 10. 9. 2022 13.15,	15.30 Zbrojovka	Brno	–	HFK	Olomouc,	st.	a	ml.	dorost hřiště	Ostrovec AFK	Tišnov

fotbal Ne 11. 9. 2022 9.00 AFK	Tišnov	–	Sokol	Lažánky,	st.	přípravka hřiště	Ostrovec AFK	Tišnov

fotbal Ne 11. 9. 2022 9.00 AFK	Tišnov	–	SK	Drásov,	ml.	přípravka hřiště	Ostrovec AFK	Tišnov

fotbal Ne 11. 9. 2022 10.30 AFK	Tišnov	B	–	SK	Drásov,	st.	přípravka hřiště	Ostrovec AFK	Tišnov

fotbal Ne 11. 9. 2022 10.30 AFK	Tišnov	B	–	FC	Veverská	Bítýška,	ml.	přípravka hřiště	Ostrovec AFK	Tišnov

fotbal Ne 11. 9. 2022 16.30 AFK	Tišnov	–	SK	Žebětín,	muži hřiště	Ostrovec AFK	Tišnov

fotbal So 17. 9. 2022 13.45,	16.00 AFK	Tišnov	–	Veselí/Strážnice,	st.	a	ml.	dorost hřiště	Ostrovec AFK	Tišnov

fotbal So 24. 9. 2022 9.00,	10.45 AFK	Tišnov	–	FC	Bystrc,	st.	a	ml.	žáci hřiště	Ostrovec AFK	Tišnov

fotbal So 24. 9. 2022 13.15,	15.30 Zbrojovka	Brno	–	FK	Třinec,	st.	a	ml.	dorost hřiště	Ostrovec AFK	Tišnov

fotbal Ne 25. 9. 2022 9.00 AFK	Tišnov	B	–	FC	Kuřim,	st.	přípravka hřiště	Ostrovec AFK	Tišnov

fotbal Ne 25. 9. 2022 9.00 AFK	Tišnov	B	–	Sokol	Lažánky,	ml.	přípravka hřiště	Ostrovec AFK	Tišnov

fotbal Ne 25. 9. 2022 16.00	 AFK	Tišnov	–	Slovan	Brno,	muži hřiště	Ostrovec AFK	Tišnov

Změna programu vyhrazena. Aktuálně sledujte webové stránky klubů či vývěsky u sportovní haly.

kam V tIŠNOVě za sportem
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KAM v Tišnově zobrazuje pouze akce zadané a uveřejněné organizátory do data uzávěrky na portálu Kultura v Tišnově a okolí – www.kulturatisnov.cz.

13.	6.	–	30.	9.	2022 Hvězdné	nebe	nade	mnou,	mravní	zákon	ve	mně Farská	zahrada

28.	5.	–	2.	10.	2022 Michal	Cihlář	–	Deníčky	a	nálezy	z	cest Muzeum	města	Tišnova

21.	5.	–	2.	10.	2022 Monika	Horčicová	–	Ruka nám.	Komenského,	park	před	radnicí

15.	3.	–	4.	9.	2022 Takový	byl	Tišnov	–	fotografie	z	80.	a	90.	let	20.	století Podhorácké	muzeum

21.	5.	–	25.	9.	2022 Václav	Kyselka	–	Minimonumenty kavárna	Coffein

21.	5.	–	2.	10.	2022 Václav	Kyselka	–	Rozvíjení Farská	zahrada

24.	11.	2021	–	2.	10.	2022 Veronika	Richterová	–	No-Mad	Cabin,	Pet	Tropicana	2.0,	Pocta	PET	lahvi zahrada	Galerie	Josefa	Jambora

10.	5.	–	30.	10.	2022 Vcházení	do	obrazů Podhorácké	muzeum

8.	3.	–	2.	10.	2022 Záhady?	Muzejní	kabinet	kuriozit Podhorácké	muzeum

17.	8.	–	18.	10.	2022 Aprílové	knížky.	Výstava	knižních	miniatur Městská	knihovna	Tišnov

1.	9.	–	31.	10.	2022 Život	v	přírodě.	Tišnovsko	objektivem	Josefa	Permedly Městská	knihovna	Tišnov

16.	9.	–	27.	11.	2022 Tišnov	žije	železnicí	aneb	za	vlakem	vlak Muzeum	města	Tišnova

výstava

hudba

přednáška

divadlo

promítání

akce pro děti

tanec

sport

ostatní

Druh akce: Muzeum města

Městská knihovna

MěKS

Galerie J. Jambora

Podhorácké muzeum

MAS Brána Vysočiny

RC Studánka

Inspiro

Základní umělecká škola

Centrum sociálních služeb

T. J. Sokol Tišnov

Ostatní

Organizuje:

Datum Čas Akce Místo Organizuje

2.–3. 9.
Zpátky	domů	–	vědomé	setkání	v	Kunčině	Vsi	
u	menhirů

Kunčina	Ves	–	menhiry BALANCE	INSTITUT,	z.	s.

2. 9. 19.00–22.00 Krajiny	básní	Jana	Skácela Farská	zahrada,	Tišnov MěKS	Tišnov

3. 9. 9.00–11.00 Květinový	swap park	na	náměstí	28.	října Ekoporadna	Tišnovsko

7. 9. 10.00–11.00
Knižní	klubík	pro	batolátka:
Jak	ovečka	potkala	námořníka

Městská	knihovna	Tišnov Městská	knihovna	Tišnov

8. 9. 16.00–16.45 Cvičení	po	porodu RC	Studánka,	Tišnov RC	Studánka

8. 9. 17.00–17.45 Cvičení	pro	těhotné RC	Studánka,	Tišnov RC	Studánka

8. 9. 18.15–20.00 Předporodní	příprava RC	Studánka,	Tišnov RC	Studánka

9. 9. 15.30–18.30 Studánkové	narozeniny Park	pod	kostelem	v	Tišnově RC	Studánka

10. 9. 14.00–17.00
Dny	evropského	dědictví	–	farní	chrám	Nanebevzetí	
Panny	Marie	v	Předklášteří	

areál	kláštera	Porta	coeli	 Podhorácké	muzeum

11. 9. 11.00–20.00 Dny	evropského	dědictví	v	Lomnici Lomnice Městys	Lomnice

14. 9. 10.00–11.00
Knižní	klubík	pro	miminka:
Hravé	aktivity	pro	zdravý	vývoj	miminka

Městská	knihovna	Tišnov Městská	knihovna	Tišnov

19. 9. 9.30–11.00 Znakování	s	miminky RC	Studánka,	Tišnov 	RC	Studánka

19. 9. 15.30–16.30 Tišnovské	babičky	čtou	dětem Městská	knihovna	Tišnov Městská	knihovna	Tišnov

20. 9. 16.30–19.30 Důvěra	jako	klíč	k	dobrému	vztahu	s	dítětem RC	Studánka,	Tišnov 	RC	Studánka

20. 9. 18.00–20.00 Potkej	se	sám/a	se	sebou	–	jak	si	uvědomit,	kdo	jsem Sadová	1413,	Předklášteří BALANCE	INSTITUT,	z.	s.

22. 9. 8.30–10.00 Společenská	odpovědnost	firem	v	měnícím	se	světě Městská	knihovna	Tišnov Městská	knihovna	Tišnov

25. 9. 14.00–17.00
Dny	otevřených	ateliérů	–	Setkání	se	sochou	z	dílny	
Václava	Kyselky

areál	kláštera	Porta	coeli	 Podhorácké	muzeum

26. 9. 10.00–11.00 Ruku	na	prso	aneb	jak	na	samovyšetření	prsu RC	Studánka,	Tišnov RC	Studánka

26. 9. 16.30–17.30 Tuleni	–	hravý	Mindfulness RC	Studánka,	Tišnov RC	Studánka

30. 9. 20.00–22.00 Signe	Maria	Lindstrøm	–	koncert Velký	sál,	MěKS	Tišnov MěKS	Tišnov

1.–2. 10. Signe	Maria	Lindstrøm	–	workshop Velký	sál,	MěKS	Tišnov MěKS	Tišnov

kam V tIŠNOVě přehled akcí v tišnově a okolí
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RučnÍ SKLáŘSKé TeChnIKy
1.–25. 9. 2022
so–ne 11.00–17.00
Galerie Skleněnka, Březina 3

Galerie zve v září na výstavu Ruční sklářské tech-
niky, která bude zakončena 24.–25. září 2022 
při akci Otevřené ateliéry přátelským setkáním 
s ukázkou ručních sklářských technik. Otevřeno 
vždy o víkendu 11–17 h nebo po dohodě na tel. 
777 668 990.

KVěTInoVý Swap
3. 9. 2022, 8.00–11.00
park na nám. 28. října, Tišnov

Pěstujete pokojové květiny a toužíte oživit sbírku 
novými druhy nebo některé darovat? Máte zahra-
du plnou trvalek a nevíte, co s nimi? Květinový 
swap bude přímo pro vás! Přineste, vyměňte 
a odneste si novou rostlinku. Vítáme bylinky, 
pokojové rostlinky v květináčích, jejich řízky 
i odnože, odkopky trvalek, případně semínka. 
Za deště bude swap ve dvoře u lékárny Arnika 
pod střechou.

KaReL FuKSa – SKLo
eLIšKa FuKSoVá – SMaLTy
3. 9. – 2. 10. 2022
so–ne 13.00–17.00
vernisáž 3. 9. 2022 ve 14.00
Synagoga, Lomnice

Zveme vás na výstavu skleněných objektů Karla 
Fukse a smaltových obrazů Elišky Fuksové. Pro 
oba platí snaha stálého hledání a tvůrčího nadše-
ní vycházejícího z pocitové oblasti. V kulturním 
programu vernisáže zazpívá a zahraje na housle 
herečka Tereza Marečková.

ÚSpěšné FoToGRaFIe
KLuBoVé SouTěže
5. 9. – 28. 10. 2022
po–pá 8.00–17.00
Galerie na schodech,
Bezručova 21, Tišnov

Klub přátel fotografie Tišnov a Galerie na scho-
dech vystavují úspěšné soutěžní fotografie z in-
terní klubové soutěže 2019 a 2020. Vstup volný.
 

Den pRo SenIoRy S TenISeM 
8. 9. 2022, 10.00–17.00 
areál tenisových kurtů
na ostrovci, Tišnov

Sportovní klub Tenis Tišnov zve na Den seniorů, 
s cílem přiblížit tenis všem zájemcům a ukázat 
seniorům tento sport, který se dá hrát v každém 
věku. Na programu tréninky pod vedením kva-
lifikovaných trenérů, exhibiční utkání, povídání 
o historii světového a tišnovského tenisu a gas-
tro show MASO KLOUDA. Tréninky a občerstvení 
pro seniory zdarma. Na akci je nutné se přihlásit 
na 777 245 244 nebo info@tenis-tisnov.cz.

CVIčenÍ po poRoDu 
začínáme 8. 9. 2022, 16.00–16.45
RC Studánka, Tišnov

Skupinové cvičení vhodné pro ženy po ukončení 
šestinedělí, ale i kdykoliv později. Lekce vedené 
fyzioterapeutkou Mgr. Martinou Šaclovou jsou 
zaměřeny na uvolnění a protažení nejvíce na-
máhaných svalových skupin, korekci držení těla 
a nápravu následků těhotenství, jako jsou diastá-
za, oslabení pánevního dna a ztráta kondice. 
Na lekci mohou být přítomna nelezoucí miminka. 

CVIčenÍ pRo TěhoTné 
začínáme 8. 9. 2022, 17.00–17.45
RC Studánka, Tišnov

Skupinové cvičení je vhodné pro ženy od ukon-
čeného 1. trimestru fyziologického těhotenství. 
Cvičební lekce jsou zaměřeny na protažení a po-
sílení důležitých svalových skupin, nácvik správ-
ného dýchání, držení těla a na zvýšení kondice 
důležité k samotnému porodu. Cvičení vede fy-
zioterapeutka Mgr. Martina Šaclová. 

pŘeDpoRoDnÍ pŘÍpRaVa 
začínáme 8. 9. 2022, 18.15–20.00
RC Studánka, Tišnov

Na kurzu se budeme věnovat těhotenství, pří-
pravě na porod, výběru porodnice, porodnímu 
plánu, průběhu porodu, bondingu, šestinedělí, 
kojení a péči o novorozence. Závěrečné setkání 
s fyzioterapeutkou je zaměřeno na bezpečné po-
lohování a manipulaci s novorozencem.

KuRz aKVaReLu
– uKázKoVá LeKCe
8. 9. 2022, 17.30–19.00
GJJ, Brněnská 475, Tišnov

Vyzkoušejte si zdarma, jak se Vám pracuje s tech-
nikou malby akvarelem. Pokud vás tato jemná, 
ale i živelná technika okouzlí, můžete se jí dále 
věnovat v tříměsíčním kurzu pod vedením zkuše-
né lektorky. Individuální přístup zajištěn. Měsíční 
kurz: 1 700 Kč, tříměsíční kurz: 4 800 Kč. Výtvar-
ný materiál zahrnut v ceně. Informace a registra-
ce na lucie.zamazalova@kulturatisnov.cz.

STuDánKoVé naRozenIny 
9. 9. 2022, 15.30–18.30
park pod kostelem v Tišnově

Přijďte s dětmi na oslavu Studánkových na-
rozenin a užijte si báječné odpoledne. Pobaví 
vás Vodnická pohádka v podání divadla Koňmo 
a divadlo ÚDiF (Úžasné divadlo fyziky) s novými 
pokusy. Děti ocení také tvořivou dílnu, Studán-
kovou hru a skákací hrady. Rezervace není nutná. 
Vstupné dobrovolné. Jste srdečně zváni!

100 LeT TenISu V TIšnoVě 
10. 9. 2022, od 14.00
areál tenisových kurtů
na ostrovci, Tišnov

Sportovní klub Tenis Tišnov zve členy i příznivce 
bílého sportu na oslavy 100 let od založení tenisu 
v Tišnově. Na programu exhibiční utkání všech 
věkových kategorií, výstava klubových histo-
rických fotek a historických tenisových raket. 
Bohaté občerstvení od našeho partnera MASO 
KLOUDA. Příjemné posezení s přáteli u burčáku, 
dobrého vína a místního piva.

Den oTeVŘenýCh DVeŘÍ KK
10. 9. 2022, od 14.00
areál kynologického klubu,
u Svratky, Tišnov

Kynologický klub Tišnov zve na den otevřených 
dveří v areálu kynologického cvičiště u řeky. 
Na programu ukázky výcviku psů, doprovodný 
program a občerstvení. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

UKÁZKY VÝCVIKU 
DOPROVODNÝ PROGRAM
OBČERSTVENÍ 

Od 14 hodin 

V areálu kynologického 

 klubu Tišnov
 

10.9.
2022 

KYNOLOGICKÝ 
KLUB TIŠNOV
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Den ChaRITy
17. 9. 2022, 13.00–17.00
nám. Komenského, Tišnov

V rámci odpoledního programu Svatováclav-
ských hodů oslavíme Den charity a zároveň 
i krásné výročí 100 let činnosti Charity ČR. 
Myslete s námi na druhé a přijďte si na některý 
z našich rukodělných stánků vyrobit drobný dá-
rek, který můžete darovat svým blízkým, klientům 
našich charitních služeb nebo jím třeba potěšit 
osamělého člověka ze sousedství. 

šeRKoVICKý péTanque 2022
17. 9. 2022, od 13.00
sportovně-kulturní areál
šerkovice

Zveme na podzimní kolo 16. ročníku otevřeného 
turnaje dvojic dětí a dvojic dospělých. Není sta-
novena žádná věková hranice, hrát mohou i úplní 
začátečníci. Limit účastníků 40 dvojic. Turnaj 
probíhá na čtyři kola, systémem „švýcar“. Pro 
vítěze jsou připraveny medaile a věcné ceny.

znaKoVánÍ S MIMInKy 
19. 9. 2022, 9.30–11.00
RC Studánka, Tišnov

Každé malé dítě touží po komunikaci se svým 
okolím. Chce sdělit své potřeby a přání, ale také 
pocity a obavy. Dejte dítěti, které ještě neumí 
mluvit, prostředek, kterým s vámi může sdílet 
svůj svět. Přijďte se seznámit s technikou Baby 
Signs. Naučíte se nejčastěji používané znaky 
a dozvíte se, jak s nimi s dětmi pracovat. Vhodné 
pro rodiče s dětmi od 9–18 měsíců.

DůVěRa JaKo KLÍč 
20. 9. 2022, 16.30–19.30
RC Studánka, Tišnov

Rodiče jsou pro děti přirozeným kompasem, 
ke kterému se vztahují a pomocí kterého se 
orientují. Potřebují cítit jistotu, že při nich rodiče 
stojí v dobrém i ve zlém a že je vnímají takové, 
jaké skutečně jsou. Cílem přednášky je ukázat 
rodičům, jak využít příležitostí v každodenním 

životě k posilování vzájemné důvěry a budování 
dobrého vztahu se svým dítětem.

SoBoTnÍ VýTVaRná DÍLna 
24. 9. 2022, 9.00–11.00
GJJ, Brněnská 475, Tišnov

Čeká vás mimo jiné práce s plastem a recyklo-
vatelným materiálem a inspirace výstavou Ve-
roniky Richterové Pet Tropicana 2.0. Pro menší 
děti jsou připraveny ukázkové výrobky, které si 
budou moci pod vedením zhotovit samy. Starší 
děti se mohou připojit nebo spočinout ve vlastní 
výtvarné tvořivosti. Součástí dílny jsou různé hry. 
Registrace na lucie.zamazalova@kulturatisnov.
cz. Příspěvek na materiál: 30 Kč. 

RuKu na pRSo aneB JaK
na SaMoVyšeTŘenÍ pRSu 
26. 9. 2022, 10.00–11.00
RC Studánka, Tišnov

Zveme ženy na setkání v úzkém kruhu zaměřené 
na nácvik samovyšetření prsu. Průvodkyní a lek-
torkou bude Silvie Kadlecová, Belliska s osobní 
zkušeností. K dispozici bude i trenažér, tzv. prsní 
fantom, ve Studánce přezdívaný Renča. Udělej-
me si pohodové dopoledne a věnujme čas svému 
zdraví.

TuLenI – hRaVý
MInDFuLneSS pRoGRaM
začínáme 26. 9. 2022
16.30–17.30
RC Studánka, Tišnov

Program je určen pro rodiče s dětmi ve věku od 3 
do 6 let, kteří se chtějí na chvíli zastavit a užít 
si naplno přítomný okamžik i sebe navzájem. 
Tento program (celkem 10 setkání) učí laskavé 
pozornosti ke všemu, co se právě teď děje okolo 
i uvnitř nás. To nám může pomoci lépe zvládat 
své emoce a stres, uklidnit se, soustředit nebo 
snadněji usínat.

BLešÍ TRhy
1. 10. 2022, 8.00–11.00
nám. Míru, Tišnov

Podpořte udržitelné hospodaření a snížení množ-
ství odpadu nákupem „z druhé ruky“ na tradičních 
bleších trzích. Nepotřebné věci, které jsou funkční, 
ale už pro vás doma nemají využití či jsou nevhod-
nými dary, mohou jiného potěšit a být znovu vy-
užity. Věci můžete darovat spolku Za sebevědomé 
Tišnovsko (doneste ve čt 22. a 29. 9., 14–18 hod. 
do Ekoporadny) nebo je sami na trzích prodávat 
(domluva na tel. 549 439 851).

FeSTIVaL pTaCTVa
2. 10. 2022, 8.00–11.00
okolí Tišnova

ČSO, ÚBO AV ČR a Ekoporadna Tišnovsko vás 
zve na akci určenou pro všechny milovníky ptac-
tva. Můžete se těšit na komentovanou ukázku od-
chytu, kroužkování a povídání o migraci našich 
ptáků. Přesná lokalita bude upřesněna během 
září, sledujte Facebook a web Ekoporadny.

KoLáč pRo hoSpIC
5. 10. 2022, 7.00–16.00
před prodejnou albert
+ nám. Komenského, Tišnov

Podpořit péči o nevyléčitelně nemocné v našem 
regionu můžete prostřednictvím sbírky Koláč 

pro hospic, při které vás za pří-
spěvek na hospicovou péči 
odměníme sladkým koláčem. 
Stánky najdete před tišnovskou 
prodejnou Albert a před Domá-
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cím hospicem Porta Vitae na nám. Komenského. 
V ulicích Tišnova pak můžete potkat naše dobro-
volníky s košíky plnými koláčů. 

LoVCI peReL
září 2022–červen 2023
Městská knihovna Tišnov,
oddělení pro děti a mládež

Čti knížky a sbírej perličky! Začínáme na pře-
lomu září a října. První tři nejúspěšnější lovci 
od nás získají: diplom, knihu a roční předplatné 
do knihovny zdarma! Soutěž potrvá až do konce 
školního roku. Akce je vhodná i pro „nečtenáře“, 
kterým předčítá dospělý.

apRÍLoVé KnÍžKy
Výstava knižních miniatur 
17. 8. – 18. 10. 2022
Městská knihovna Tišnov

Vystavovat bude vysokoškolský učitel marketin-
gových disciplín Libor Michalák. K vidění budou 
knižní miniatury představené netradičním a své-
rázným způsobem. Knižní vazbě se autor věnuje 
asi 35 let. Svérázný humor svým knížkám dodal 
sám, inspirací mu byl život a způsob myšlení na-
šeho velikána Járy Cimrmana.

žIVoT V pŘÍRoDě
Tišnovsko objektivem J. permedly
1. 9. – 31. 10. 2022
Městská knihovna Tišnov
oddělení pro dospělé, děti a mládež

80 fotografií z nové knihy, ale i ty, které se do ní 
nevešly, bude vystavovat tišnovský rodák Josef 
Permedla v dospělém i dětském oddělení Měst-
ské knihovny Tišnov. Jeho nová kniha nese ná-
zev Život v přírodě – Tišnovsko objektivem a na-
jdete v ní fotografie krajiny, zvířat i včel, které 

má Josef Permedla tak rád. Jak říká, téměř vše, 
co najdete v knize, vyfotografoval na Tišnovsku. 
Vstupné: zdarma

KnIžnÍ KLuBÍK pRo BaToLáTKa
Jak ovečka potkala námořníka
7. 9. 2022 v 10.00
Městská knihovna Tišnov
oddělení pro děti a mládež

Přijďte si poslechnout veselé vyprávění o hu-
debních nástrojích. Budeme tleskat, zpívat, hrát 
i tancovat. Děti uvidí banjo, píšťaly, bubínky, did-
geridoo, chrastítka i rohy. Pořadem vás provede 
muzikant, vypravěč a výrobce hudebních nástro-
jů Ivo Vrba. Akce je vhodná pro rodiče s dětmi 
od 1 roku do 3 let. Kapacita je však omezena, 
registrace nutná předem. Vstupné: zdarma

KnIžnÍ KLuBÍK pRo MIMInKa
hravé aktivity pro zdravý
vývoj miminka
14. 9. 2022 v 10.00
Městská knihovna Tišnov
oddělení pro děti a mládež

Jak podpořit zdravý psychomotorický vývoj dítě-
te? Fyzioterapeutka Martina Šaclová nám dá své 
tipy na hravé aktivity. Akce je vhodná pro rodiče 
s dětmi do 12 měsíců. Kapacita je však omezena, 
registrace nutná předem. Vstupné: zdarma.

TIšnoVSKé BaBIčKy čTou DěTeM
19. 9. 2022, 15.30–16.30
Městská knihovna Tišnov
oddělení pro děti a mládež

Dny se začínají krátit a skřítek Rozekvítek ráno 
vstává dřív než sluníčko. Rád chodí už za svítání 
do lesa na houby. Ví, že pravá houbová sezona 
začíná právě teď, v září… I tentokrát si budeme 
číst z knížky Skřítek Rozekvítek – Rok v přírodě. 
A těšte se na pohádkové tvoření! Akce je vhod-
ná pro děti od 4 let. Vstupné 25 Kč je příspěvek 
na výtvarný materiál.

SpoLečenSKá oDpoVěDnoST
FIReM V MěnÍCÍM Se SVěTě
posnídejte v knihovně s…
Tomášem Salomonem!
22. 9. 2022, 8.30
Městská knihovna Tišnov
oddělení pro dospělé

Dopřejte si ranní šálek in-
spirace a sledujte v knihovně 
on-line přednášku bankéře a investora Tomáše 
Salomona, který je od roku 2016 předsedou 
představenstva České spořitelny. Podělí se 
s námi o svůj pohled na firemní CSR a to, jak 
vnímá v dnešní turbulentní době roli firem. Co 
od nich očekávají lidé a společnost? V knihovně 
pro vás bude připravena lehká snídaně. Vstupné: 
zdarma.

TýDen KnIhoVen 2022
3.–7. 10. 2022
Městská knihovna Tišnov

Celostátní akce na podporu knih, knihoven a čte-
nářství je opět tady! Chtěli byste navštěvovat naši 
knihovnu, ale ještě nejste registrovaní? Přijďte 
se nechat zaregistrovat v týdnu od 3. do 7. říj-
na a máte roční registraci zdarma. Akce platí pro 
nové čtenáře v obou odděleních knihovny.

VzDěLáVánÍ V KnIhoVně

univerzita volného času 
Nový cyklus přednášek pro blížící 
se zimní semestr 2022/23 (říjen–
leden): Morava v době Lucem-
burků II. Zájemci o přednášky se musejí přihlá-
sit osobně do 30. 9. 2022 v městské knihovně.
Zahájení: středa 5. 10. 2022 v 16.45
Přednášející: Mgr. Aleš Flídr
Cena kurzu: 400 Kč/8 přednášek

Virtuální univerzita
3. věku 
Nový cyklus přednášek pro blížící se zimní se-
mestr 2022/23 (říjen–leden): arménie blízká 
i vzdálená.
Zájemci o přednášky se musejí přihlásit osobně 
do 23. 9. 2022 v městské knihovně.
Zahájení: úterý 27. 9. 2022 v 9.30
Cena kurzu: 400 Kč/6 přednášek

Trénování paměti
Kurz Trénování paměti pro absol-
venty minulých kurzů i začáteční-
ky „Ach, ta moje hlava!!!“ Pomocí 
zajímavých úkolů si v každé lekci 
procvičíte nejen různé druhy paměti, ale také po-
zornost, kreativitu, logiku či zrakově prostorové 
dovednosti. Soubory cvičení si můžete nechat 
zasílat nebo si je vyzvedávat v knihovně! Zájemci 
o kurz se musejí přihlásit osobně do 30. 9. 2022 
v městské knihovně.
Zahájení: úterý 4. 10. 2022 v 9.00 a 10.30
Cena kurzu: 400 Kč/8 lekcí
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aFTeR: pouTo
Čtvrtá kapitola filmového a knižního fenoménu 
After zavede Hardina a Tessu na životní křižovat-
ku, ze které se vydávají každý jinou cestou. Byli 
si souzeni, ale Hardinovy běsy jsou příliš divoké 
a Tessa prahne po svém osobním štěstí. Bude 
mít jejich žhavá, nespoutaná a nekonečná láska 
z minulosti také někdy budoucnost?

VSTupenKa Do RáJe

Že se vzali, považují oba za svou největší životní 
chybu. Teď však musí společnými silami udělat 
vše pro to, aby stejnou chybu neudělala jejich 
dcera. George Clooney a Julia Roberts v ro-
mantické komedii dokazují, že i podruhé se dá 
vstoupit do stejné řeky, i když je to to poslední, 
co byste chtěli udělat.

Jan žIžKa

Byl nájemným žoldnéřem. Stal se legendárním 
válečníkem, kterého nikdo nedokázal porazit. 
Film inspirovaný skutečným příběhem o muži, 
který se díky svým činům stal legendou.

InDIán

Hlavním hrdinou komedie Indián bude finančník 
Ondřej, který žije hlavně prací. Všechno se ale 
změní, když do něj vstoupí duch starého indiána, 
jenž se rozhodne pomoci mu změnit život. Ondřej 
o to ale nestojí, a tak začíná bitva o jeho tělo...

aVaTaR – oBnoVená pReMIéRa

Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hra-
nicemi naší fantazie, svět střetu dvou naprosto 
odlišných civilizací. Obnovená premiéra jednoho 
z nejúspěšnějších snímků...

KIno za poLoVIC: 
Hádkovi
Řekni to psem

FK:
Ucho
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tišnovské
neziskovky

hLaVnÍ pRoGRaM		sobota 17. 9. 2022
 9.30–10.00  Slavnostní zahájení hodů	• náměstí Míru

	 	 starostou	Jiřím	Dospíšilem	a	děkanem	Josefem	Rybeckým,
	 	 křest	kalendáře	na	rok	2023	„Proměny	města	Tišnova“,	představení	sborníku	lidových	písní
	 	 a	tanců	Tišnovska	„Zazpívé,	kohótku“,	taneční	vystoupení	malých	dětí
 10.00–10.05 oplétání máje	• náměstí Míru

 10.10–10.15 odjezd stárků na bryčkách, zvaní po Tišnově	• náměstí Míru

 10.15–11.00 Divadlo pro děti (Princezna	na	hrášku)	• náměstí Míru

 11.00–11.30 Cimbálová muzika hell Band • náměstí Míru

 11.00–13.00 Dopolední program stárků	–	zvaní	na	hody	se	zpěvem	a	tancem	• náměstí Míru

 14.00–15.30 Cimbálová muzika hell Band	• náměstí Míru

 15.30–16.00 Taneční vystoupení dětí z Inspira	• náměstí Míru

 16.00–17.30 odpolední hodový program	• náměstí Míru

	 	 	vystoupení	stárků,	soud	nad	kohoutem,	předání	hodového	práva,
	 	 pásmo	lidových	tanců	dětí	z	KVJ,	k	poslechu	hraje	Dechová	hudba	Sokolka
 18.00–19.30 Janek Ledecký & Band	• náměstí Míru

 20.00–01.00 hodová zábava	–	k	poslechu	a	tanci	hraje	Dechová	hudba	Sokolka	• zahrádka U Palce

DopRoVoDný pRoGRaM		neděle 18. 9. 2022
 8.45–10.00 Slavnostní Svatováclavská mše svatá	• kostel sv. Václava

 8.00–15.00 Výstava českého svazu chovatelů Tišnov	• areál Inspiro

	 9.00–17.00 Výstava ovoce a zeleniny, včelařská expozice – zahrádkáři Tišnov	• ZŠ 28. října

 9.00–20.00 Kolotoče	• pod ZŠ 28. října

DopRoVoDný pRoGRaM		sobota 17. 9. 2022
	 9.00–17.00 Svatováclavské trhy	• náměstí Míru

	 9.00–17.00 Výstava ovoce a zeleniny, včelařská expozice – zahrádkáři Tišnov	• ZŠ 28. října

 9.00–18.00 Výstava českého svazu chovatelů Tišnov	• areál Inspiro

 9.00–12.00 Jarmark neziskovek	• náměstí Komenského

 9.30–16.00 Výstavy Kroje na Tišnovsku a fotografie Takový byl Tišnov	• zasedací místnost radnice

 11.00–15.30 Rodinná stezka zajímavosti Tišnova	• radnice

 13.00–17.00 Jarmark neziskovek – oblastní charita Tišnov	• náměstí Komenského

 9.00–20.00 Kolotoče	• pod ZŠ 28. října

DopRoVoDný pRoGRaM		pátek 16. 9. 2022
 10.00 Stavění máje • náměstí Míru

 20.00 Setkání stárků pod májou • náměstí Míru

 17.00 Vernisáž výstavy Tišnov žije železnicí • Muzeum města Tišnova

 9.00–20.00 Kolotoče • pod ZŠ 28. října

hody16.–18. 9. 2022
Tišnov
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