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Program

14.00	 Požehnání	děkana	Josefa	Rybeckého

14.05	 ZUŠ	Tišnov	–	Faltaband,	hudební	vystoupení

14.50	 ZŠ	nám.	28.	října	–	pěvecké	vystoupení	žáků

15.15	 MŠ	Na	Paloučku	–	Mámo,	táto,	zpívejte	si	s	námi

15.30	 	MŠ	Sluníčko	–	Čertovské	dupání,

	 Andělské	cinkání

15.50	 MŠ	U	Humpolky	–	Anděl	je	ten,	co	tě	chrání

16.10	 ZŠ	ZaHRAda	–	ZaHRAda	zpívá

16.50	 Rapela	–	swing,	soul

17.25		 Adventní	zdravice	starosty	Jiřího	Dospíšila

17.30	 Rozsvícení vánočního stromu

17.45	 ZŠ	Smíškova	–	Vánoční	Smile	Singers

	 (pěvecký	sbor)

18.10	 	Dáša	Ubrová	&	Vojtěch	Svatoš	&	Bohdan	Moudrý	

–	poezie	v	hudbě

18.45	 Ukončení	slavnosti

Programem	provází	 Vojta	Hanák
Slavnost	doprovází	 Žesťový	kvartet	pod	vedením
	 Jaroslava	Halouzky

Změna programu vyhrazena

Adventní dobročinný jarmark

SŠ	a	ZŠ	Tišnov	

Domov	sv.	Alžběty	

Rodinné	centrum	Studánka	

Lesní	rodinný	klub	na	Tišnovsku	Kalužníček	

Inspiro	

ZŠ	Smíškova	

ZŠ	nám.	28.	října	

ZŠ	ZaHRAda	Tišnov	

ZŠ	CoLibri	

Oči	dokořán	

Církev	Adventistů	s.	d.	

Oblastní	charita	Tišnov	

Nadační	fond	Vrba	

Dětský	domov	Tišnov	

Kavárna	Coffein

adventní
trhová slavnost

Doprovodný	program
Ježíškova pošta
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	 Milé	 čtenářky,	 milí	 čtenáři	
Tišnovských	 novin,	 dotvořili	
jsme	 pro	 vás	 třetí	 z	 novino-
vých	 vydání,	 která	 překle-
novala	 „politické	 mezidobí“	
rámující	 volby	 do	 místních	
zastupitelstev.	 Zatímco	 zá-
řijové	 číslo	 bylo	 ovlivněno	
předvolební	 atmosférou,	 říj-
nové	uzavřenými	volbami,	ale	
i	 otevřenými	 jednáními	 o	 po-
době	dalšího	směřování	města	
a	 jeho	 vedení,	 listopadové	 představuje	
jak	nový zastupitelský sbor,	tak	usta-
vující	 schůzí	 Zastupitelstva	 zvolené	
nové vedení města	 a	 jeho	 programo-
vou vizi pro další čtyři roky.	
	 Co	běžný	občan	vyřídil	takříkajíc	bě-
hem	krátké	chvíle	u	volební	urny,	pokud	
ji	 tedy	 vůbec	 navštívil,	 to	 chod	 někte-
rých	 činností,	 a	 třeba	 i	 naši	 redakční	
práci,	ovlivnilo	na	několik	měsíců.	Nyní	
tedy	přejeme	nově	zvoleným	zastupite-
lům,	aby	se	jim	dařilo	nacházet	konsen-
zus pro zatraktivňování a všeobecně 
prospěšné směřování vývoje města	
samotného,	i	jeho	místa	v	širším	regio-
nu.	Tišnovské	noviny	jsou	k	tomu	k	dis-
pozici	 svým	 prostorem	 a	 informačními	
kapacitami,	jak	pro	zastupitele,	tak	pro	
všechny	občany.	
	 S	 nastupujícím	 listopadem	 nás	 pro-
měnlivé	 počasí	 vhání	 spíše	 pod	 pevné	
střechy,	 a	 tak	 si	 vás	 můžeme	 dovolit	
pozvat	na	řadu	výstav,	akcí	a	worksho-
pů,	které	jste	snad	dosud	kvůli	malebně	
barevné	 přírodě	 zanedbávali.	 Galerie	
Josefa	Jambora	otevřela	novou	výstavu	
malíře Libora Veselého „22 v pohy-
bu“	 s	 originálními	 velkoformátovými	
figurálními	 kresbami.	 To	 do	 soused-
ní	 městské	 knihovny	 můžete	 zavítat	
kromě	 výpůjčky	 knih	 a	 multimediální	

dílny	 i	 na	 řadu	 akcí	 pro	
všechny	 generace,	 včetně	
prodejní	 výstavy	 Šité ob-
razy	a	Šperky a náramky.	
Do	 téměř	 konce	 listopa-
du	 pak	 stihnete	 v	 Muzeu	
v	 Müllerově	 domě	 vláčko-
vou	výstavu	a	nezapomeňte	
na	 přednášku	 Z historie 
staré Tišnovky.	 Podzimní	
čas	 okoření	 i	 několik	 hu-
debních produkcí,	 ať	 už	

půjde	o	koncert	Roberta	Křesťana	nebo	
Sto	zvířat,	které	můžete	prožít	na	MěK-
Su,	 nebo	 o	 drobnější	 klubové	 večery	
v	kavárně Coffein.	
	 No	pak	už,	světe	div	se,	tišnovským 
parkem projede svatý Martin,	 aby	
oznámil,	že	s	koncem	listopadu	přichá-
zí	advent.	Ne	to	komerční	šílenství	hy-
permarketů.	My	chceme	pozvat	naopak	
tvořivé	 pacičky	 do	 dílen	 a	 workshopů,	
které	 přichystá	 Podhorácké	 muzeum	
a	 Galerie	 Josefa	 Jambora.	 Ano,	 i	 Ad-
ventní trhovou slavnost	 na	 náměstí	
Míru	 neopomíjíme.	 A	 spolu	 s	 adven-
tem	 se	 otevře	 papírový betlémářský 
svět	v	Muzeu	na	Jungmannově,	i	na	OÚ	
v	Předklášteří.	
	 V	 obsahu	 pak	 ještě	 stojí	 za	 zmínku	
shrnutí	stoleté historie i současnosti 
tišnovského tenisu,	jak	ze	starších	ma-
teriálů	i	osobních	zkušeností	představu-
je	současný	tenisový	předseda.	Neohro-
žení	 sportovci	 jsou	 zváni	 na	 7.	 ročník	
Běhu tišnovskými uličkami,	tentokrát	
do	parku	na	Honech.	Navštívit	můžete	
i	Tišnovskou knižní Květnici	nebo	Ve-
letrh firem a středních škol	pro	končí-
cí	školáky.	
	 Všem	 čtenářům	 tedy	 přejeme,	 ať	
plodně	využijí	všechny	příležitosti	spo-
lečně	prožívat	a	tvořit.

SpOlečNě TVOřIT
Vladimír Vecheta



pOdzImNí čAS 

Říjnový nástup barevného podzimu jistě potěšil turisty i bikery, 
i když zrovna víkend, kdy krajem procházeli účastníci Tišnovské 
padesátky a proháněli se závodníci Bludného kruhu, sluncem 
neoplýval. Bohatou sklizní podzimu se mohli pochlubit zahrád-
káři v Hajánkách. Kromě vystavených modelů v muzeu dorazily 
skutečné vlaky na tišnovské nádraží – vedle nablýskané nové 
soupravy taky klasika v podobě kouřící parní parády. A komu 
byla venku zima, ukryl se pod střechu Coffeinu na koncert nebo 
do knihovny na semináře a přednášky. (vv) 

Foto: Eva Brdíčko, František Mach, Josef Permedla,
Eva Vávrová, Michal Beneš, Petra Bartíková 
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	 Vážení	čtenáři,	přispěvatelé	a	inzeren-
ti	Tišnovských	novin,	počínaje	zářijovým	
číslem	roku	2022	došlo	k	úpravě	ediční-
ho	plánu	Tišnovských	novin.	Byly	posu-
nuty	termíny	u	jednotlivých	čísel	tak,	že	
noviny	začaly	vycházet	vždy	na	začátku	
daného	 měsíce.	 Proto	 jste	 na	 některá	
vydání	 nyní	 čekali	 jakoby	déle.	Rytmus	
vydávání	jsme	změnili	jednak	s	ohledem	
na	 termíny	 zářijových	 komunálních	 vo-
leb,	jednak	z	důvodu	optimalizace	rytmu	
přípravy.
	 V	 té	 souvislosti	 upozorňujeme,	 že	
do konce roku 2022	 už	 vyjde	 pouze	
jedno	vydání	novin	–	č. 12/22 jako ad-
ventní,	a	to	v	termínu	1. 12. 2022.	Uzá-
věrka	příjmu	inzerce	do	tohoto	vydání	je	
k	14.	11.	a	příspěvků	k	16.	11.	
	 Obvyklé	„vánoční“	číslo	01	s	datací	již	
do	příštího	roku	NEVYJDE!	Pokud	máte	
zájem	 informovat	 čtenáře	 TN	 o	 pozván-
kách	a	akcích	konaných	během	prosince	
a	ledna,	je	třeba	podklady	dodat	již	do	TN	
12/22,	tj.	do	16.	11.

	 Nově	 vyjde	 až	 zimní dvojčíslo 01–
02/23,	a	to	v	termínu	27. 1. 2023.	Uzá-
věrka	příjmu	inzerce	do	tohoto	vydání	je	
k	10.	1.	a	příspěvků	k	12.	1.

	 Níže	 přikládáme	 tabulku	 s	 termí-
ny	 uzávěrek	 i	 vydání	 jednotlivých	 čísel	
na	rok	2023.	

	 Po	šesti	letech	jsme	v	letošním	roce	v	našem	volebním	obvodu	
č.	55	opět	vybírali	i	svého	zástupce	do	Senátu	Parlamentu	České	
republiky.	Dosavadní	senátor	Jan	Žaloudík	(ČSSD)	už	tentokrát	
nekandidoval	a	uvolnil	křeslo	novému	zástupci.	Dvoukolové	vol-
by	proběhly	v	termínech	23.–24.	9.	a	30.	9.–1.	10.	Účast	byla	
jako	 vždy	 podstatně	 vyšší	 v	 1.	 kole,	 které	 proběhlo	 současně	
s	komunálními	volbami.	V	celé	republice	činila	42,65	%	(ve	2.	
kole	pak	jen	19,44	%),	v	našem	volebním	obvodu	44,78	%	(ve	2.	
kole	20,79	%)	a	přímo	v	Tišnově	43,24	%	(21,32	%).
	 Do	 prvního	 kola	 vstoupilo	 celkem	 sedm	 kandidátů,	 kteří	
v	 rámci	 celého	 volebního	 obvodu	docílili	 tohoto	 pořadí:	 1.	To-
máš	Töpfer	(SPOLU)	30,23	%	–	14	866	hlasů,	2.	Bořek	Semrád	
(ANO)	26,21	%	–	12	887,	3.	Radomír	Pavlíček	(STAN)	14,21	%	
–	6	988,	4.	Tomáš	Kotas	(SPD)	8,86	%	–	4	359,	5.	Petra	Rédo-
vá	Fajmonová	 (PRO	2022)	8,07	%	–	3	971,	6.	Bohumil	Smut-
ný	(KSČM)	6,44	%	–	3	169,	7.	Pavel	Trčala	(Moravané+MZH)	
5,94	%	–	2	925.	Přímo	v	Tišnově	se	projevila	popularita	 žele-
zenského	starosty	Radomíra	Pavlíčka,	 takže	podle	hlasů	pou-
ze	z	našeho	města	by	pořadí	v	1.	kole	vyšlo	takto:	1.	Pavlíček	

33,73	%	–	979,	2.	Töpfer	23,53	%	–	683,	3.	Semrád	22,26	%	–	
646,	4.	Kotas	6,82	%	–	198,	5.	Rédová	Fajmonová	6,23	%	–	181,	
6.	Trčala	4.06	%	–	118,	7.	Smutný	3,34	%	–	97.	V	Železném	se	
paradoxně	voliči	projevit	nemohli,	neboť	jejich	obec	spadá	pod	
volební	obvod	49	a	vybírali	tedy	z	kandidátů	obvodu	Blansko.	
	 Ve	druhém	kole	zvítězil	Tomáš	Töpfer	s	52,79	%	(12	633	hla-
sů)	a	získal	tak	křeslo	v	Senátu.	Druhý	Bořek	Semrád,	ředitel	
tišnovské	nemocnice,	získal	47,20	%	(11	294	hlasů).	Také	přímo	
v	Tišnově	byl	Töpfer	úspěšnější	(57,71	%	–	860),	Semráda	volilo	
630	osob,	což	představovalo	42,28	%.	
	 V	 jednotlivých	volebních	okrscích	Tišnova	bylo	pořadí	větši-
nou	stejné	jako	v	celém	městě	–	s	výjimkou	okrsků	č.	2	(restau-
race	Na	Terase)	a	 č.	8	 (Hajánky),	kde	Semrád	porazil	Töpfera	
v	obou	kolech	(v	Hajánkách	porazil	v	1.	kole	i	Pavlíčka	a	Töpfer	
zde	prohrál	i	s	Kotasem),	a	částečně	též	okrsků	č.	5	(gymnázium)	
a	č.	6	(ZŠ	28.	října),	kde	byl	lepší	v	1.	kole.
	 Obvyklý	volební	komentář	nás	opět	čeká	po	prezidentských	
volbách,	které	proběhnou	v	termínu	13.–14.	1.,	případně	ještě	
27.–28.	1.	2023.

pOzOr NA NOVÉ TermíNY
Jak vyJdou Tišnovské noviny na přelomu roku

Vladimír Vecheta

JAK JSme VOlIlI dO SeNÁTU 2022
Václav Seyfert

Číslo Datum vydání
Uzávěrka

avíza
Uzávěrka
inzerce

Uzávěrka
textů

pátek
úterý

do	12.00
úterý

do	12.00
čtvrtek

do	10.00

01–02/2023 27. 1. 3.	1. 10.	1. 12.	1.

03/2023 3. 3. 7.	2. 14.	2. 16.	2.

04/2023 31. 3. 7.	3. 14.	3. 16.	3.

05/2023 5. 5. 11.	4. 18.	4. 20.	4.

06/2023 2. 6. 9.	5. 16.	5. 18.	5.

07–08/2023 30. 6. 6.	6. 13.	6. 15.	6.

09/2023 1. 9. 8.	8. 15.	8. 17.	8.

10/2023 29. 9. 5.	9. 12.	9. 14.	9.

11/2023 3. 11. 10.	10. 17.	10. 19.	10.

12/2023 1. 12. 7.	11. 14.	11. 16.	11.
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	 Tišnovskou	 radnici	 povede	v	následujícím	čtyřletém	období	
koalice	Místního	Občanského	Spolku	Tišnováků	(MOST)	a	SPO-
LU	 (ODS,	 KDU-ČSL	 a	 TOP	 09).	 Svoji	 spolupráci	 stvrdily	 obě	
strany	ve	středu	5.	10.	2022	podpisem	koaliční	smlouvy.
	 V	radě	města	obsadí	post	starosty	lídr	spolku	MOST	Jiří	Do-
spíšil.	1.	místostarostou	bude	Ing.	Karel	Souček	ml.	(SPOLU).	
Dva	 neuvolnění	 místostarostové	 budou	 Aleš	 Navrátil	 (MOST)	
a	Mgr.	Martin	Sebera,	Ph.D.	(MOST).	Radu	města	bude	doplňo-
vat	PhDr.	Irena	Ochrymčuková	(SPOLU)	na	postu	radní.

programové prohlášení
koaličních sTran měsTa Tišnova
pro volební období 2022–2026

A. Správa města a majetek
	 1.		Stojíme	 o	 váš	 názor	 –	 garantujeme	 otevřenou,	 vstřícnou	

a	nezávislou	radnici.
	 2.		Podpoříme	projekt	výstavby	nových	bytů	dle	bytové	kon-

cepce	města,	zejména	pro	mladé	rodiny.
	 3.		Budeme	pokračovat	v	rekonstrukci	náměstí	a	hledat	smy-

sluplné	využití	Hotelu	Květnice.
	 4.		Udržíme	 pozici	 městské	 architektky,	 protože	 nám	 záleží	

na	kvalitě	veřejného	prostoru.
	 5.		Maximálně	 podpoříme	 opravy	 ulic	 (silnic,	 chodníků,	 ve-

řejného	osvětlení)	tam,	kde	jsou	dožité	rozvody	vodovodu	
a	 kanalizace	 (např.	 Husova,	 Jungmannova,	 Halouzkova,	
Hynka	Bíma).

	 6.		Chceme	zvýšit	komfort	a	také	regulovat	parkování	na	nevhod-
ných	místech	v	centru	–	zadáme	studii	parkovacího	domu.

	 7.		Vylepšíme	letní	kino	o	nové	toalety,	lezeckou	stěnu	a	prvky	
pro	děti.

	 8.	Podpoříme	rekonstrukci	sokolovny.
	 9.		Projekčně	 připravíme	 rekonstrukci	 sociálních	 zařízení	

Centra	sociálních	služeb.

B. Životní prostředí
	 1.	 	Zavedeme	 dotační	 titul	 na	 podporu	 energetických	 úspor	

v	domech,	zachytávání	a	využívání	dešťové	vody.
	 2.	 	Podpoříme	jednoduchá	a	účinná	opatření	reagující	na	změ-

nu	klimatu	(např.	vícedruhový	les,	tůně,	mokřady,	stromo-
řadí,	 zelené	 střechy,	 využívání	 šedé	 vody,	 ozelenění	 stěn	
i	střech	a	hospodaření	se	srážkovou	vodou,	cesta	od	ná-
draží	na	Květnici	ve	stínu).

	 3.	 	Provedeme	energeticky	úsporná	opatření	na	veřejných	bu-
dovách	(fotovoltaika,	komunitní	energetika).

	 4.	 	Jsme	pro	rozkvetlý	Tišnov,	trvalkové	záhony	a	kvalitní	péči	
o	veřejnou	zeleň.

	 5.	 		Ve	spolupráci	se	školkami	a	školami	zlepšíme	osvětu	v	ob-
lasti	předcházení	vzniku	odpadu.

	 6.	 	Budeme	motivovat	občany,	spolky	a	neziskové	organizace	
k	efektivnímu	třídění	odpadu	s	minimálním	dopadem	na	ži-
votní	prostředí.

	 7.	 Zavedeme	odpadkové	koše	na	tříděný	odpad.

	 8.	 		Podpoříme	projekt	odkanalizování	místních	částí	(Hájek,	
Hajánky,	Jamné,	Pejškov).

	 9.	 	Zachycením	dešťové	vody	u	nového	hřbitova	odlehčíme	ka-
nalizační	síti	a	čističce	odpadních	vod.

C.  Život v Tišnově (spolky, školství, kultura, sport, volný 
čas, senioři, zdravotnictví, podnikání)

	 1.			Budeme	aktivně	spolupracovat	s	místními	spolky	na	tom,	
aby	život	v	Tišnově	byl	bohatý,	pestrý	a	krásný.

	 2.	 	Chceme	 kvalitní	 školy	 a	 školky	 s	 dostatečným	 počtem	
míst	(MŠ	Hony,	svazková	škola).

	 3.	 	Zdraví	je	nejcennější	–	vytvoříme	pobídky	pro	vznik	chybě-
jících	ordinací	(pediatři,	zubaři,	oční	lékaři	atd.).

	 4.	 	Vážíme	si	seniorů	–	podporujeme	Seniortaxi,	setkávání	se-
niorů	a	dotační	titul	na	podporu	jejich	aktivit.

	 5.	 Zavedeme	pobytovou	odlehčovací	službu.
	 6.	 	Poradíme	občanům	a	neziskovým	organizacím	s	energiemi	

–	zřídíme	konzultační	středisko.
	 7.	 	Budeme	nadále	udržovat	a	rozšiřovat	veřejná	sportoviště	

a	dětská	hřiště.
	 8.	 	I	nadále	budeme	s	krajem	jednat	o	regulaci	nákladní	do-

pravy	v	centru	města.
	 9.	 Podpoříme	nabídku	Tišnovských	trhů	a	místní	produkci.
	 10.	 	Stávajících	podnikatelů	si	vážíme,	mají	naši	podporu	a	no-

vým	začínajícím	nabízíme	pomoc	 v	 rámci	 projektu	 „Pod-
nikni	to!“.

	 11.	 Jsme	pro	ještě	větší	finanční	podporu	kultury	a	sportu.
	 12.	 	Budeme	pokračovat	v	podpoře	cyklodopravy	–	více	stojanů	

na	kola,	cyklopruhy	v	nově	rekonstruovaných	ulicích,	větší	
podpora	bezpečné	cesty	do	práce	a	školy.

	 13.	 	Chceme	čistý	a	bezpečný	Tišnov	(prevence	kriminality,	so-
cio-patologických	jevů	a	práce	s	bezdomovci).

	 14.	 	Najdeme	 vhodnou	 lokalitu	 pro	 vybudování	 skateparku	
a	parkourového	hřiště.

	 15.	 	Podpoříme	studii	pro	dobudování	zázemí	u	sportovní	haly	
SSK	pro	rozvoj	sportovních	klubů.

	 16.			Podpoříme	 další	 rozvoj	 a	 zlepšení	 komfortu	 sportovního	
areálu	Ostrovec.

	 17.	 Pokusíme	se	vyřešit	zpřístupnění	věže	kostela	pro	veřejnost.
	 18.	 	V	 okolí	 řeky	 Svratky	 vytvoříme	 příjemné	 místo	 pro	 pro-

cházky	a	relaxaci.
	 19.	 	Necháme	 nainstalovat	 mlžítka	 do	 Parku	 pod	 kostelem	

a	na	dalších	místech.
	 20.	 	Budeme	usilovat	o	zvýhodnění	poplatku	ze	psů	pro	majite-

le	psů	se	zkouškou	základní	ovladatelnosti.
	 21.	 	Vytvoříme	 podmínky	 pro	 zbudování	 inovačního	 centra	

a	podnikatelského	inkubátoru.
	 22.	 	Vybudujeme	infrastrukturu	pro	podnikání	budoucnosti	(ze-

jména	coworkingové	centrum	pro	Home	Office).
	 23.			Rozšíříme	grilovací	a	pikniková	místa	pro	společné	trávení	

volného	času.
	 24.	 	Budeme	usilovat	o	uzavření	nového	partnerství	se	samo-

správou	z	německy	či	anglicky	mluvících	zemí.

Radnice infoRmuje

rAdNIce pO KOmUNÁlNícH VOlBÁcH
Kristýna Musilová, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů
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D. Zdravé a moderní město
	 1.		Podpoříme	smysluplné	moderní	technologie:	elektronicky	do-

stupné	informace	z	úřadu	(web	a	Facebook),	mobilní	rozhlas,	
online	rezervační	systém	agend	městského	úřadu;	dostupný	in-
ternet	na	veřejných	místech;	úsporné	a	inteligentní	osvětlení.

	 2.	Zavedeme	možnost	elektronické	žádosti	o	městské	dotace.
	 3.		Podpoříme	 vysokorychlostní	 internet	 jako	 základní	 pod-

mínku	pro	chytré,	zdravé,	hrdé	a	fungující	město.
	 4.		Jsme	pro	rozvoj	moderní	infrastruktury	(nabíječky	pro	mo-

bily,	elektrokola	a	elektromobily	na	vhodných	místech).
	 5.		Budeme	aktivně	podporovat	rekonstrukci	tišnovského	nádraží.
	 6.	Spustíme	interaktivní	územní	plán.
	 7.		Vytvoříme	podmínky	pro	lepší	energetickou	soběstačnost	

na	 městských	 budovách	 (fotovoltaika,	 tepelná	 čerpadla	
místo	plynových	kotelen).

nově zvolení zasTupiTelé měsTa Tišnova

	 Dne	19.	10.	2022	se	ve	Velkém	sále	Městského	kulturního	stře-
diska	Tišnov	konalo	ustavující	zasedání	Zastupitelstva	města	Tiš-
nova.	Zúčastnilo	se	jej	všech	patnáct	zvolených	členů.	S	osmi	z	nich	
(Ing.	Libuše	Čermáková,	Bc.	Jiří	Dospíšil,	Tomáš	Havlát,	Zdeněk	
Kunický,	Aleš	Navrátil,	PhDr.	Irena	Ochrymčuková,	Štěpán	Pilný,	
MUDr.	Veronika	Pozděnová,	Mgr.	Martin	Sebera,	Ph.D.)	 jsme	se	
v	řadách	tišnovských	zastupitelů	setkali	již	v	uplynulém	volebním	
období.	Lenka	Knechtová,	Ing.	Vladimíra	Knoflíčková	a	Mgr.	Jan	
Schneider	se	do	zastupitelstva	vrací	po	čtyřleté	odmlce.	Mgr.	To-
máš	Blaha,	Michala	Dvořáková	(nahradila	Ing.	Václava	Šikulu,	kte-
rý	se	vzdal	mandátu)	a	Ing.	Karel	Souček	ml.	jsou	úplnými	nováčky.
	 Na	 samotném	 začátku	 složili	 zastupitelé	 předepsaný	 slib,	
ve	kterém	se	zavázali	k	věrnosti	České	republice,	řízení	se	Ústa-
vou	 a	 zákony	 České	 republiky	 a	 svědomitému	 plnění	 funkce	
v	zájmu	města	a	občanů.	
	 Dále	 zvolili	starostou	města	Tišnova	Bc. Jiřího Dospíšila,	
který	 bude	 tuto	 funkci	 zastávat	 již	 třetí	 volební	 období.	 Prv-

ním místostarostou	 se	 stal	 Ing. Karel Souček mladší,	 kte-
rý	ve	 funkci	nahradí	svého	otce.	Na	pozici	druhého a třetího 
místostarosty	zůstávají	Aleš Navrátil	a	Mgr. Martin Sebera, 
Ph.D. Radní	byla	zvolena	PhDr. Irena Ochrymčuková.	
	 Zastupitelé	dále	schválili	rozdělení	kompetencí	mezi	jednotli-
vé	členy	Rady	města	Tišnova,	a	to	následovně:
•  starosta Bc. Jiří Dospíšil	–	oblast	rozpočtu,	financí	a	hospo-

daření,	oblast	strategického	plánování,	oblast	lidských	zdrojů,	
interního	auditu	a	krizového	řízení,	oblast	komunikace	a	vněj-
ších	vztahů,	oblast	komunálních	služeb;

•  1. místostarosta Ing. Karel Souček	–	oblast	dopravy	a	ma-
jetku,	oblast	veřejného	pořádku	a	bezpečnosti,	oblast	zdravot-
nictví,	oblast	klimatických	změn	a	životního	prostředí,	oblast	
podnikání	a	zaměstnanosti;

•		místostarosta Aleš Navrátil	–	oblast	investic,	oblast	vodovo-
dů	a	kanalizací,	oblast	osadních	výborů;

•		místostarosta Mgr. Martin Sebera, Ph.D.	–	oblast	energeti-
ky,	oblast	modernizace	a	elektronizace,	oblast	územního	plá-
nování,	oblast	sportu;

•		členka	 rady	 PhDr. Irena Ochrymčuková	 –	 oblast	 školství,	
oblast	sociálních	věcí,	oblast	rodinné	politiky,	oblast	kultury	
a	cestovního	ruchu,	oblast	mládeže	a	volnočasových	aktivit,	
oblast	zahraničních	styků.

	 Novinkou	je	skutečnost,	že	kromě	starosty	a	1.	místostarosty	
bude	 pro	 výkon	 funkce	 uvolněna	 i	 radní.	 Starosta	 to	 zdůvod-
nil	porcí	práce,	kterou	obsahuje	programové	prohlášení	a	také	
náročnou	 aktuální	 celospolečenskou	 situací.	 Od	 uvolněného	
radního	se	též	očekává	užší	kontakt	se	školskými	a	kulturními	
institucemi	a	cílenější	pomoc	města	spolkům	a	neziskovým	or-
ganizacím.
	 Řízením	Městské	policie	Tišnov	byl	pověřen	první	místosta-
rosta	Ing.	Karel	Souček.
	 Zastupitelé	města	Tišnova	také	projednali	a	schválili	měsíč-
ní	odměnu	neuvolněným	členům	zastupitelstva	města	za	výkon	
jednotlivých	funkcí	a	rozhodli	o	zřízení	výboru	finančního	a	vý-
boru	kontrolního.

Radnice infoRmuje

Zastupitelstvo města Tišnova pro období 2022-26: (zleva) Zdeněk Kunický, Ing. Libuše Čermáková, MUDr. Veronika Pozděnová, Tomáš Ha-
vlát, PhDr. Irena Ochrymčuková, Ing. Karel Souček, Bc. Jiří Dospíšil, Mgr. Tomáš Blaha, Mgr. Jan Schneider, Ing. Vladimíra Knoflíčková, Lenka 
Knechtová, Michala Dvořáková, Štěpán Pilný, Mgr. Martin Sebera, Ph.D., Aleš Navrátil.
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Radnice infoRmuje

Dagmar Dvořáková, tajemnice
Komise pro občanské záležitosti 

Rady města Tišnova

ZÁŘÍ

Dovolujeme si Vám představit obča-
ny města Tišnova, kteří oslavili svá 
životní jubilea: 

80 let 
Josef Kinc

Magda Lepková, dříve Křížová

Josef Kvasnica

Jarmila Hamříková

Pavel Šimek

85 let 
Helena Temlíková

Marie Kropáčková

Marie Urbánková

90 let
Jana Krejčová

91 let
Věra Sáblíková

93 let
Bohuslava Chromá

Oslavencům přejeme vše nejlepší, 
hodně štěstí, zdraví, dobré nála-
dy a optimismu.

Blahopřejeme VOlBA prezIdeNTA čr 2023
Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

	 Rádi	bychom	informovali	zájemce	o	členství	v	okrskových	volebních	komisích	(dále	
jen	„OVK“)	pro	volbu	prezidenta	České	republiky,	která	se	bude	konat	ve	dnech	13. ledna 
a 14. ledna 2023,	nebude-li	prezident	zvolen	v	1.	kole	volby,	uskuteční	se	2. kolo	volby	
v	termínu	27. ledna a 28. ledna 2023,	o	možnosti	předběžného	přihlášení	na	www.
tisnov.cz	(Volby	/	Volba	prezidenta	2023	/	Přihláška	pro	zájemce	o	členství	v	OVK	v	Tiš-
nově).
Podání	přihlášky	prostřednictvím	elektronického	dotazníku	neznamená	automatické	
zařazení	do	OVK,	neboť	dle	volebního	zákona	musí	být	při	obsazování	míst	v	OVK	
v	 první	 řadě	 zohledněny	 delegační	 listiny	 k	 tomu	 oprávněných	 osob,	 politických	
stran,	politických	hnutí	a	jejich	koalic.	
	 V	případě,	že	budete	do	některé	OVK	zařazeni,	budete	o	tom	ze	strany	Městského	
úřadu	Tišnov	včas	informováni.
	 Kdo	může	být	členem	OVK?	Členem	okrskové	volební	komise	v	Tišnově	může	být	
státní	občan	ČR,	který	v	den	složení	slibu	dosáhl	věku	nejméně	18	let,	u	něhož	nena-
stala	překážka	výkonu	volebního	práva	–	omezení	svéprávnosti	k	výkonu	volebního	
práva	nebo	zákonem	stanovené	omezení	osobní	svobody	z	důvodu	ochrany	zdraví	lidí	
a	není	kandidátem	na	prezidenta	republiky.

	 Jaká	je	odměna	za	práci	člena	OVK?

	 Stravné	v	podobě	1	ks	stravenky/den	v	hodnotě	dle	aktuálně	platné	vyhlášky	o	sazbě	
stravného.

	 Členové OVK jsou povinni zúčastnit se všech zasedání komise a být přítomni 
po celou dobu hlasování a sčítání po oba dny volby, případně pro obě kola volby.
 Předseda a místopředseda OVK jsou povinni zúčastnit se školení k volbám.
	 Jedná	se	o	práci	vhodnou	pro	studenty	či	maminky	na	rodičovské	dovolené.	

	 Další informace	 k	 volbě	 prezidenta	 republiky	 2023	 naleznete	 na	 www.mvcr.cz	
(VOLBY)	a	také	na	www.tisnov.cz	(Volby).	Případné	dotazy	zašlete	na	e-mail	dagmar.
dvorakova@tisnov.cz,	tel.	549	439	774.

OVK 1. kolo 2. kolo celkem

Předseda 2	200	Kč 1	000	Kč 3	200	Kč

Místopředseda 2	100	Kč 1	000	Kč 3	100	Kč

Člen 1	800	Kč 700	Kč 2	500	Kč

poděkování
Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

	 Ráda	 bych	 touto	 cestou	 poděkovala	 všem	 předsedům,	 místopředsedům,	
zapisovatelkám	a	členům	okrskových	volebních	komisí	ve	městě	Tišnově	za	
jejich	pečlivou	a	zodpovědnou	práci,	kterou	přispěli	k	hladkému	průběhu	le-
tošních	zdvojených	voleb	do	Zastupitelstva města Tišnova	a	do	Senátu Par-
lamentu České republiky.	
	 Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.	
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V minulosti jste zmiňovali, že necháte vypracovat případo-
vou studii na vybudování MTB trailů v Tišnově/okolí. Dokon-
ce jsem našel informaci z roku 2020, že již jednáte s vlast-
níkem lesů. Chtěl bych se zeptat, v jakém je tento projekt 
stavu v roce 2022, již dlouho jsem žádnou novou informaci 
nezaznamenal. Děkuji. Lukáš Klicnar
Vážený	pane	Klicnare,	díky	za	Váš	dotaz.	Je	pravda,	že	vedení	
města	se	zavázalo	v	tomto	volebním	období	zpracovat	studii	sin-
gltrailů.	Tato	studie	tedy	od	r.	2020	skutečně	existuje	a	se	zá-
stupcem	majoritního	vlastníka	lesů,	v	nichž	jsou	trasy	navrženy,	
byla	záležitost	předjednána.	
Kromě	 toho	 jsem	 v	 r.	 2021	 společně	 s	 koordinátorem	 měst-
ské	mobility	Ondřejem	Kroutilem	navštívil	město	Telč,	kde	byl	
v	r.	2020	otevřen	singltrailový	areál	v	Lipkách.	Zde	jsme	s	pa-
nem	starostou	Telče	a	vedoucím	Odboru	rozvoje	a	územního	plá-
nování	MěÚ	Telč	diskutovali	o	 jejich	projektu.	Načerpali	 jsme	
velmi	užitečné	informace	o	průběhu	příprav	projektu,	povolová-
ní	a	stanovisek	dotčených	orgánů	a	jeho	faktické	realizaci.	
Na	druhou	stranu	je	nutno	uvést,	že	dle	studie	by	trasy	měly	být	
vedeny	zčásti	i	na	pozemcích,	které	jsou	ve	vlastnictví	dalších	
mnoha	fyzických	osob.	Jest	tedy	otázkou,	zda	by	nebylo	vhod-
nější	 vedení	 tras	 poupravit.	 Jak	 známo,	 vyřešení	 vlastnických	
vztahů	je	totiž	jednou	ze	základních	podmínek	případné	realiza-
ce.	I	s	ohledem	na	to	a	také	kvůli	řešení	koronavirové	pandemie	
a	následně	situace	spojené	s	válkou	na	Ukrajině	věc	dále	bohu-
žel	nepokročila.	Nicméně	je	tento	záměr	připraven	k	případné-
mu	řešení	v	příštím	volebním	období.
Mějte	se	fajn.
Jiří Dospíšil, starosta města Tišnova

Dobrý den, od otevření nově zrekonstruované ulice Dvořáko-
va a momentální uzavírky nám. Míru se zvýšil v této oblasti 
provoz. Každý den vznikají nepříjemné situace, když musí 
auta jedoucí od kruhového objezdu dolů objíždět ty, jež si 
udělaly z ulice Dvořákova regulérní parkoviště. Bude se tato 
situace nějak řešit, ideálně dřív než se tam stane dopravní 
nehoda? Pokud se vědělo, že lidé, co tam bydlí, nemají do-
statek místa na parkování na vlastních pozemcích či v okolí, 
proč se neudělaly alespoň vyznačené pruhy pro parkování? 
Děkuji za vysvětlení. Anna Pouč
Dobré	dopoledne,	největším	problémem	je	parkování	aut	v	ob-
louku	pravotočivé	zatáčky	ve	směru	dolů.	Řidiči	si	plně	neuvě-
domují,	že	v	této	nepřehledné	křižovatce	dle	platné	legislativy	
nemohou	stát.	O	pár	metrů	níže	je	vlevo	v	silnici	utopená	kana-
lizační	vpusť,	která	navíc	nutí	řidiče	ze	spodního	směru	uhýbat	
a	tím	se	celý	prostor	významně	zúží.
Opravu	 kanalizační	 vpusti	 opakovaně	 urgujeme	 u	 SÚS	 JmK.	
Dále	vypracováváme	řešení	pro	zákaz	zastavení	v	horní	polovině	
ulice	Dvořákova	na	pravé	straně	od	ulice	Husova	po	ulici	Chod-
níček	ve	směru	dolů.	Toto	opatření	by	mělo	celou	situaci	vyřešit.	
Aleš Navrátil, místostarosta města Tišnova

Dobrý den, bydlím na Brněnské ulici. Neustále řeším zabloko-
vaný výjezd z domu. Bohužel to, že dotyčný dostane za stěrač 
lístek, mi k odjezdu z domova nepomůže. Již jsem i řešila na-
padení od parkujícího řidiče, když jsem upozornila na to, že 
stojí ve vjezdu, a on mě chytl pod krk. Dnes jsem potřebova-
la odvézt svého starého, psychicky nemocného otce k lékaři 
do Brna a od půl 5, teda 16.30 včerejšího dne mi parkuje auto 
před vjezdem. Polské poznávací značky. Volala jsem měst-
skou policii, ale bohužel nemají jak situaci řešit, aby se auto 
odtáhlo. TAKŽE JÁ SE PTÁM, KDY TOTO SKONČÍ A BUDE 
MÍT MĚSTO NASMLOUVANOU ODTAHOVOU SLUŽBU???? 
Takovou situaci jsem tu nucena řešit každý den. Proč v jiných 
městech odtah funguje naprosto běžně a v našem městě ne-
mají lidé jak se bránit? Ráda bych tedy znala, kdy bude možné 
takové situace řešit odtahem, aby člověk mohl odjet ze svého 
bydliště? Protože to opravdu není v pořádku a věřím, že nej-
sem jediná, kdo takové situace musí řešit neustále dokola. 
Děkuji za odpověď. Klára Synek Kloubová 
Dobrý	den,	Vámi	popsaný	případ	není	opravdu	ojedinělý	a	 je	až	
s	podivem,	co	si	někteří	řidiči	jsou	schopni	dovolit	bez	dohlédnu-
tí	 důsledků.	Využiji	 příležitosti	 a	 odpověď	pojmu	 současně	 jako	
upozornění	a	varování	pro	všechny,	kdo	si	dovolí	na	cizím	vjezdu	
zaparkovat,	a	uvedu	malý	příklad:	v	případě,	že	by	např.	majitel	
vjezdu	z	důvodu	zablokovaného	výjezdu	z	domu,	garáže	nebo	po-
zemku	prokazatelně	zmeškal	letadlo	a	tím	celou	dovolenou,	mohl	
by	požadovat	náhradu	škody	na	tom,	kdo	tuto	situaci	způsobil.
Město	si	tento	problém	uvědomuje	a	již	v	minulosti	oslovilo	ně-
kolik	 firem	 zabývajících	 se	 odtahy	 vozidel.	 Vzhledem	 k	 tomu,	
že	odtah	vozidel	v	městské	zástavbě	má	svá	specifika	a	úska-
lí	 a	 současně	vyžaduje	 speciálně	 vybavené	vozidlo,	 se	kterým	
je	 možné	 odtáhnout	 vozidlo	 stojící	 v	 řadě	 vozidel,	 nenašlo	 se	
mnoho	vhodných	kandidátů,	kteří	navíc	disponují	 odpovídající	
odstavnou	plochou	pro	odtažená	vozidla.
V	současné	době	je	již	vytvořen	koncept	budoucí	smlouvy	s	od-
povídající	odtahovou	službou	a	věřím,	že	po	podpisu	smlouvy	bu-
deme	moci	pomoct	všem,	kteří	budou	postiženi	nezodpovědným	
a	bezohledným	chováním	některých	řidičů,	protože	jak	správně	
píšete,	výzva	pro	osobu	podezřelou	ze	spáchání	přestupku	umís-
těná	za	stěrač	vozidla	sice	řeší	přestupkové	jednání	jako	takové,	
ale	nikoli	vzniklou	situaci	a	její	důsledky.
Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov

Proč na parkovišti mezi prodejnou Albert a firmou Mouka 
nezřídíte alespoň několik placených stání, aby tak celodenně 
neblokovali všechna místa lidé, co dojíždí vlakem do Brna? 
Pokud chce člověk jen krátkodobě něco v dané lokalitě vyří-
dit, tak není schopen zaparkovat. Petr Malý
Dobrý	den,	vzhledem	k	tomu,	že	parkoviště	bylo	budováno	ne-
jen	z	peněz	města	Tišnova,	ale	i	z	dotačního	titulu,	tak	po	dobu	
udržitelnosti	 této	 dotace	 (3/2026)	 není	 možné	 zřídit	 placená	
parkovací	stání.
Aleš Navrátil, místostarosta města Tišnova

Otázky a odpovědi vybíráme z webu města Tišnova
(www.tisnov.cz), kde se můžete ptát i Vy.

Texty jsou v původním znění – bez redakčních úprav

Radnice infoRmuje

OTÁzKY
A OdpOVědI
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sdělení zastupitele

poděkování

	 Vážení	 spoluobčané,	 milí	 Tišnováci,	
rádi	bychom	vám	za	celý	tým	ANO	Tišnov	
poděkovali	za	hlasy,	kterými	jste	podpo-
řili	 naše	 kandidáty	 do	 voleb	 pro	 obecní	
zastupitelstvo	 města	 Tišnova.	 V	 letoš-
ních	 volbách	 jsme	 obsadili	 druhé	 místo	
a	díky	vám	jsme	získali	tři	zastupitelská	
křesla	 a	 jen	 o	 vlásek	 nám	 utekl	 čtvr-
tý	 mandát.	 Věříme,	 že	 jsme	 vás	 oslovili	
jasnými	postoji	a	pracovitostí,	kterou	vě-
nujeme	 našemu	 městu.	 Děkujeme	 všem	
voličům	bez	 rozdílu,	 že	 se	voleb	 zúčast-
nili	a	vyjádřili	svůj	názor	na	to,	kam	má	
směřovat	naše	město.	Upřímně	nás	mrzí,	
že	se	voleb	zúčastnilo	méně	než	50	%	vo-
ličů	a	že	je	tento	trend	dlouhodobý,	a	to	
přesto,	že	se	jedná	o	volby,	které	se	bez-
prostředně	 týkají	 našich	 dennodenních	
životů.

lidé volili změnu

	 Výsledky	 letošních	 voleb	 vnímáme	
tak,	že	si	občané	v	Tišnově	přejí	změnu	
v	 přístupu	 k	 mnohým	 oblastem	 směřo-
vání	 a	 vedení	 našeho	 města.	 Současně	
vnímáme,	že	v	dnešní	nejisté	době	touží	
po	stabilitě	a	zodpovědné	správě	věcí	ve-
řejných.	V	tomto	duchu	jsme	vedli	i	povo-
lební	vyjednávání,	a	to	se	všemi	subjekty,	
které	získaly	zastupitelská	křesla,	proto-
že	 to	 považujeme	 za	 projev	 slušné	 poli-
tické	 kultury	 a	 zodpovědnosti.	 Nikterak	
jsme	nezakrývali,	že	naším	preferovaným	
řešením	 je	pokračování	předchozí	koali-
ce,	která	by	přijala	jasný	vzkaz	od	voličů,	
že	je	nutné	změnit	pohled	na	některé	ob-
lasti.	 Tuto	 možnost	 nicméně	 zablokoval	
v	pořadí	třetí	politický	subjekt.	V	násled-
ných	 jednáních	 jsme	otevřeně	dali	 naje-
vo,	 že	 za	 našeho	 přirozeného	 partnera	
považujeme	 spolek	 MOST,	 byť	 s	 ním	
v	některých	ohledech	nesouhlasíme,	ale	
naší	prací	 je,	hledat	společná	řešení	na-
vzdory	 případným	 rozdílům	 v	 osobních	
postojích.
	 Ve	hře	byla	rovněž	varianta	široké	ko-
alice,	která	by	naopak	současného	 lídra	
poslala	do	opozičních	lavic.	My	jsme	tuto	
cestu	 aktivně	nepodporovali,	 byť	 by	 pro	
nás	 mohla	 znamenat	 významné	 osobní	

benefity,	které	ale	nestavíme	nad	 zájem	
našeho	 města.	 V	 těchto	 jednáních	 opět	
velmi	aktivně	vystupoval	nově	ustavený	
minoritní	 vládní	 koaliční	 partner,	 který	
vzápětí	změnil	svůj	postoj	o	180	stupňů,	
aby	si	následně	mohl	podat	ruku	s	vítě-
zem	voleb.	Tomuto	kroku	rozumíme,	ale	
je	velmi	vzdálen	našemu	vnímání	hodnot.
Naše	 hnutí	 nabídlo	 spolku	 MOST	 part-
nerství,	 nikoli	 vazalství	 a	 práci	 pro	 tiš-
novské	 občany	 s	 tím,	 že	 jsme	 vyjádřili	
respekt	k	výsledkům	voleb	a	sami	 jsme	
navrhli,	aby	MOST	obsadil	pozici	staros-
ty,	1.	místostarosty	a	radního	a	na	naše	
hnutí	 by	 připadly	 dva	 posty	 neuvolně-
ných	místostarostů.	Tento	koncept	 jsme	
navrhli	z	 toho	důvodu,	že	 je	rada	města	
municipálním	 managementem,	 který	 by	
měl	být	 za	 svoji	 práci	 standardně	hono-
rován.	 Je	 pro	 nás	 těžko	 představitelné,	
řídit	 město	 na	 „dobrovolnické“	 bázi,	 to	
považujeme	 za	 neprofesionální	 a	 nikam	
nevedoucí	 cestu,	 byť	 se	 může	 zdát	 vůči	
občanům	jako	líbivá.	Konečné	rozhodnutí	
našeho	bývalého	partnera	respektujeme,	
nicméně	 jsme	přesvědčeni	o	tom,	že	vo-
liči	 dali	 srozumitelně	 najevo,	 že	 si	 přejí	
kontinuitu,	ve	které	by	naše	hnutí	plnilo	
roli	pracovitých	týmových	hráčů,	kteří	by	
vyvažovali	nezdravé	kumulování	moci.

co od nás můžeTe očekávaT

	 Fakt,	že	nejsme	ve	vedení	města,	ne-
znamená,	 že	 rezignujeme	 na	 naši	 práci	
pro	Tišnov,	ba	naopak.	Budeme	nesmlou-
vavou,	 neuplatitelnou,	 ale	 spravedlivou	
opozicí.	 Jsme	otevření	 férovým,	pragma-
tickým	a	zodpovědným	jednáním,	a	proto	
se	neuchýlíme	k	destrukci,	 kterou	 jsme	
zažili	 v	 předchozím	 období.	 Budeme	
prosazovat	 naše	 programové	 priority	
a	 nabízet	 alternativní	 řešení	 tam,	 kde	
nebudeme	 souhlasit	 s	 návrhy	 vedení	
města.	 Stejně	 tak	 podpoříme	 rozumné	
a	 prospěšné	 projekty,	 které	 budou	 cílit	
na	zdravý	a	udržitelný	rozvoj	města.	Ne-
budeme	podporovat	plýtvání	s	veřejnými	
prostředky,	 stejně	 jako	 protekcionalis-
mus.	 Budeme	 jasně	 a	 srozumitelně	 po-
jmenovávat	problémy	a	podílet	se	na	 je-
jich	řešení	v	rámci	našeho	mandátu.	Naší	
prioritou	je	profesionální	přístup	k	řízení	
města	 a	 ten	 budeme	 vyžadovat	 od	 jeho	
nového	 vedení,	 městských	 organizací	
i	 úřadu.	Rádi	 oceníme	dobře	 odvedenou	
práci,	 na	druhou	 stranu	nenecháme	bez	
reakce	 projevy	 nekompetentnosti,	 ne-
schopnosti	 nebo	 arogance.	 Nečekejte	
od	nás	politické	kšeftování,	 to	 jsme	ne-
přijali	a	ani	přijímat	nebudeme.	Využije-
me	všech	vhodných	prostředků,	abychom	
vás	 seznamovali	 s	 našimi	 postoji	 k	 dů-
ležitým	 záležitostem	 fungování	 našeho	
města.	 Jednou	 z	 našich	 komunikačních	
platforem	bude	i	nový	facebookový	profil	
s	názvem	„ANO	Tišnov“	na	adrese:	www.
facebook.com/ANOTisnovoficial.
	 Vaše	 zájmy	 budeme	 v	 zastupitelstvu	
města	 Tišnova	 hájit	 ve	 složení	 Lenka	
Knechtová,	Štěpán	Pilný	a	Michala	Dvo-
řáková,	 která	 nahrazuje	 Václava	 Šiku-
lu.	 Proč	 Václav	 přenechává	 své	 křeslo	
Michale,	 se	 můžete	 dozvědět	 na	 našem	
Facebooku.
	 Vážení	spoluobčané,	ještě	jednou	vám	
děkujeme	 za	 vámi	 projevenou	 důvěru.	
Přejeme	vám	mnoho	zdraví,	štěstí	a	kli-
du	v	nelehké	době,	kterou	jistě	společně	
překonáme.
	 Víme,	že	zase	bude	líp!

děKUJeme, TIŠNOVÁcI, JSme TU prO VÁS
Štěpán Pilný, ANO Tišnov

Štěpán Pilný.
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na návštěvě

	 Již	od	dětství	bylo	její	vášní	pěstovat	a	vázat	květiny.	V	květi-
nách	 vždy	 viděla	 neuvěřitelnou	 sílu,	 která	 dokáže	 lidi	 spojovat,	
dokáže	odpouštět	 i	probouzet	 lásku.	K	tradici	českých	řezaných	
květin	se	Juliána	Dolíhalová	vrátila	před	čtyřmi	roky.	Důvod	byl	
prostý:	vlastní	veselka.	„Když	 jsem	chystala	svoji	svatbu,	květi-
ny	z	velkoobchodu	se	mi	nelíbily.	Chtěla	jsem	nějakou	alternativu	
a	myšlenka	lokálních	květin	k	řezu	mě	nadchla.	Tak	jsem	je	začala	
sama	pěstovat,“	vzpomíná	na	prvotní	impulz	ke	svému	podnikání	
zakladatelka	květinové	zahrady	Planté	v	Předklášteří	Juliána	Do-
líhalová.	„Planté	jsem	však	založila	také	proto,	že	jsem	měla	nut-
kavou	potřebu	začít	dělat	nějaké	kroky	pro	zlepšení	stavu	našeho	
životního	prostředí	a	pro	snížení	dopadu	klimatické	změny.“
	 V	 zahraničí	 existuje	 podobných	 zahrad	 a	 farem,	 které	 jsou	
zaměřené	 na	 pěstování	 lokálních	 a	 sezonních	 kytek,	 spousta.	
Obejdou	se	bez	vytápěných	skleníků,	řídí	se	přírodou	a	počasím.	
Oblibu	si	ale	vypěstované	květiny	bez	jedů	a	s	malou	ekologic-
kou	zátěží	získávají	již	i	v	České	republice.	„Psala	jsem	na	téma	
květinových	 zahrad	 pro	 pěstování	 květin	 k	 řezu	 bakalářskou	
práci.	V	rámci	toho	jsem	se	byla	podívat	za	pěstiteli	lokálních	
květin	jak	v	České	republice,	tak	v	Anglii,	kde	je	to	hodně	popu-
lární,“	doplnila	vystudovaná	zahradní	a	krajinářská	architektka.

Letničky a trvalky
	 První	 rok	 pěstovala	 květiny	 na	 svém	 pozemku	 v	 Horních	
Loučkách,	nyní	třetí	sezonu	obhospodařuje	záhony	v	pronajaté	
zahradě	v	areálu	cisterciáckého	kláštera	Porta	coeli.	Tam	pěstu-
je	od	semínka	či	sazeničky	až	po	květ	květiny	k	řezu,	tedy	tako-
vé,	které	mají	dlouhé	stonky,	vydrží	dlouho	ve	váze	a	jsou	atrak-
tivní	na	pohled.	Na	 jaře	 jsou	 to	zejména	cibuloviny	–	 tulipány	
a	narcisy,	v	létě	bezpočet	letniček	či	atraktivní	jiřiny	a	na	pod-
zim	různé	trvalky.	Výjimkou	nejsou	dvouletky	či	okrasné	keře.	
„Práce	nám	začínají	v	únoru,	kdy	připravujeme	půdu	pro	výsevy	
a	 výsadbu	 našich	 předpěstovaných	 sazenic.	 S	 tím	 mi	 pomáhá	
manžel.	Květiny	začínají	kvést	od	druhé	poloviny	dubna	a	končí	
s	prvními	mrazíky.	A	potom	už	zase	pracujeme	na	tom,	abychom	
zahradu	nachystali	na	novou	jarní	sezonu.	Nepoužíváme	žádnou	
chemii,	ani	umělá	hnojiva.“

	 Z	vypěstovaných	rostlin	váže	zahradnice	kytice	k	jakékoliv	pří-
ležitosti	–	k	narozeninám,	svátku,	promoci,	na	svatbu	nebo	pros-
tě	jen	tak	z	lásky.	Kytice	kulaté,	oválné	nebo	úplně	divoké	všech	
možných	barev.	Prostě	kytice	vázané	z	pokladů	tuzemské	přírody.
	 Květiny	lze	objednat	telefonicky,	mailem	i	přes	webové	strán-
ky	 květinové	 zahrady.	 Floristé,	 kteří	 se	 nebojí	 pracovat	 s	 lo-
kálními	květinami,	si	mohou	do	Předklášteří	dojet	a	v	zahradě	
si	sami	vybrat	a	nařezat.

Kurzy pro veřejnost i školy
	 Jednou	z	nabízených	služeb	jsou	workshopy	nejen	pro	veřej-
nost	a	firmy,	ale	i	vzdělávací	akce	pro	žáci	základních	škol.	„Co	
se	týká	květinových	workshopů,	jeho	účastníci	si	sami	nasbírají	
květiny	přímo	v	naší	zahradě	a	potom	jim	ukáži,	 jak	se	kytice	
váže.	Sami	si	to	i	vyzkouší.	Hotovou	kytici	si	samozřejmě	odne-
sou	s	sebou	domů,“	popisuje	Dolíhalová.	Nechybí	kurz	začínají-
cího	květinového	farmáře	anebo	květinové	předplatné.
	 Plány	do	budoucna?	„Doufám,	že	se	nám	v	Předklášteří	po-
daří	udělat	opravdu	krásnou	zahradu,	kde	budou	tu	letničky,	tu	
trvalky.	A	budou	sem	moci	chodit	rodiny	s	dětmi	a	bude	tu	mož-
né	pořádat	různé	akce,“	přeje	si	Juliána	Dolíhalová.

KYTIce VÁzANÉ z TUzemSKÉ přírOdY
Zlata Ptáčková

Květinová zahrada se nachází v areálu kláštera Porta coeli.
Foto: Matouš Vinš

Zahradnice váže kytice k jakékoliv příležitosti – k narozeninám, svát-
ku, promoci, na svatbu nebo prostě jen tak z lásky.

Foto: Anna Šmídová, Matouš Vinš

Zakladatelka květinové zahrady Planté v Předklášteří Juliána Dolíha-
lová (první zprava) s účastnicemi workshopu.

Foto: archiv Juliány Dolíhalové

reportáž najdete na Tišnovské televizi
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Vratné kelímky k zapůjčení
	 MAS	Brána	Vysočiny	nabízí	k	bezplat-
nému	 zapůjčení	 vratné	 kelímky	 na	 stu-
dené	 nápoje	 0,5	l	 (zakoupeno	 1	 000	ks)	
a	 Hot	 Cup	 kelímky	 s	 víčkem	 na	 teplé	
nápoje	0,3	l	(zakoupeno	300	ks).	Podmín-
kou	 je	využití	na	společenských,	kultur-
ních	či	sportovních	akcích	pro	veřejnost,	
které	se	konají	na	Tišnovsku.	Kelímky	je	
třeba	na	vašich	akcích	poskytnout	oproti	
uhrazené	 záloze	 50	Kč	 za	 0,5	l	 kelímek	
a	70	Kč	za	0,3	l	kelímek	a	v	případě,	že	si	
někdo	kelímek	ponechá,	přijatou	zálohu	
nám	uhradit.	Podrobnosti	 výpůjčky	 jsou	
uvedeny	 na	 webových	 stránkách	 MAS:	
www.masbranavysociny.cz/index.php/
vratne-kelimky.

Sborník Zazpívé, kohótku!
	 V	rámci	projektu	Sdílení	lidových	tradic	
vydala	MAS	Brána	Vysočiny	a	 slovenský	

Šamorin	sborník	Zazpívé,	kohótku!	s	pís-
němi	a	tanci	z	Tišnovska	a	Podunajska.
	 Sborník	 vycházející	 ze	 situace	 v	 60.	
až	 70.	 letech	20.	 století	může	posloužit	
jako	 základ	 pro	 nácvik	 na	 vystoupení	
dětí.	Lidová	kultura	je	dnes	vnímána	jako	
zdroj	svátečních	zážitků,	děti	si	zároveň	
uvědomí	 své	 kořeny,	 svoji	 sounáležitost	
s	 krajem	 a	 s	 lidmi	 žijícími	 v	 něm	 před	
dávnými	lety.
	 Obsah	české	části	tvoří	dvanáct	pásem	
sestavených	podle	prostředí	ke	hře,	a	to	
v	 tématech	celého	roku.	Slovenská	část	
zahrnuje	čtyři	krátká	pásma.	
	 Sborníky	jsme	darovali	školám,	školkám	
a	organizacím,	které	pracují	s	dětmi.	Pokud	
byste	měli	o	sborník	zájem,	můžete	napsat	
Janě	Zorníkové	z	MAP	Tišnov	na	zorniko-

va@maptisnov.cz.	Těšíme	se	na	jeho	časté	
využití	pro	práci	a	radost	s	dětmi!
	 Bylo	 také	 z	 projektu	 pořízeno	 osm	
párů	krojů	pro	nejmenší,	mládež,	dospělé	
a	 ženaté	 a	 vytvořeny	 bannery	 o	 historii	
lidových	tradic	na	Tišnovsku	a	Šamoríně.
	 Na	začátku	září	byl	realizován	výjezd	
na	 Slovensko	 na	 festival	 v	 Šamoríně	
a	na	Svatováclavské	hody	přijeli	partneři	
ze	Slovenska	k	nám.

Veletrh středních škol a profesí 
společně s Festivalem knih pro 
mládež Tišnovská knižní Květnice
	 V	 listopadu	 se	 uskuteční	 další	 velmi	
úspěšný	Veletrh	středních	škol	a	profesí,	
jehož	 součástí	 tentokrát	 bude	 Festival	
knih	pro	mládež	„Tišnovská	knižní	Květ-
nice	 aneb	 Výprava	 za	 dobrodružstvím	
do	světa	knih“.	Celá	akce	se	bude	konat	
ve	čtvrtek	10.	11.	2022.	V	dopoledních	ho-
dinách	proběhne	program	pro	školy	na	ZŠ	
nám.	 28.	 října,	 odpoledne	 od	 14	 hod.	
do	17.30	hod.	program	pro	širokou	veřej-
nost	na	ZŠ	Smíškova	v	malé	i	velké	tělo-
cvičně.	Můžete	se	těšit	na	spoustu	atrak-
tivních	 škol,	 profesí,	 poradenskou	 zónu	
s	 odborníky,	 workshopy	 a	 samozřejmě	
na	hromadu	knih	nejen	pro	teens,	dopro-
vodný	program	a	přednášky.	

vzdělávání

mAS BrÁNA VYSOčINY Se čINí
Kateřina Jirkůvová, Jana Zorníková, Barbora Gottwaldová

inzeRCe

Vratné kelímky. Foto: archiv MAS

Nové tišnovské kroje. Foto: archiv MAS
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	 Přechod	 žáků	 na	 druhý	 stupeň	 s	 se-
bou	 nese	 také	 vytvoření	 nových	 kolek-
tivů,	 protože	 odlišnost	 způsobu	 výuky	
na	prvním	a	na	druhém	stupni	 neumož-
ňuje	 ponechat	 třídy	 ve	 stejném	 složení.	
Proto	se	snažíme	novým	šesťákům	zjed-
nodušit	novou	roli	žáků	druhého	stupně	
v	nových	třídách.	Adaptační	pobyty	jsou	
z	 tohoto	 důvodu	 již	 dlouhodobou	 tradicí	
začátku	 školního	 roku.	 V	 různých	 po-
dobách	 se	 na	 škole	 pořádají	 již	 několik	
let.	Nově	vzniklé	kolektivy	mají	možnost	
efektivně	 pracovat	 na	 vztazích	 mezi	 se-
bou	a	na	dobrém	klimatu	třídy.	
	 Všichni	 třídní	 učitelé	 se	 v	 letošním	
roce	 rozhodli	 využít	 možnosti	 strávit	
dvoudenní	 adaptační	 pobyt	 v	 areálu	 LT	
Brumov,	a	tak	se	druhý	týden	v	září	vy-
dali	se	svými	třídami	vstříc	novému	dob-
rodružství.	Současní	nebo	bývalí	studenti	

Gymnázia	Tišnov	Radek	Štěpánek,	Pája	
Koumarová,	 Ruda	 Cvrkal,	 Pája	 Nováko-
vá,	 Kristýnka	 Sedláčková,	 Anička	 Drlí-
ková,	Alča	Štveráčková,	Dorka	Pokorná,	
Honza	 Dundáček,	 Terka	 Vejpustková,	

Kuba	 Šír	 a	 Adam	 Šír,	 nyní	 v	 roli	 lekto-
rů,	 vytvořili	 skvělý	program	pro	každou	
z	přítomných	tříd.	Skládal	se	z	různoro-
dých	aktivit	zaměřených	nejen	na	sezná-
mení	nebo	zapamatování	si	jmen	nových	
spolužáků,	 ale	 i	 možnosti	 vyzkoušet	 si	
společně	 řešit	 problémy	 a	 efektivně	 ko-
munikovat.
	 Přidanou	hodnotou	 je	 i	 společné	pře-
spání	 a	 možnost	 poznat	 se	 navzájem	
mimo	zdi	 školní	budovy.	O	děti	bylo	po-
staráno	ve	všech	ohledech	včetně	zajiště-
né	pestré	stravy.	Největším	kulinářským	
zážitkem	 se	 však	 pro	 všechny	 stalo	 ve-
černí	opékání	„hadů“	z	kynutého	těsta.	
	 Přestože	některé	třídní	kolektivy	mu-
sely	bojovat	s	nepřízní	počasí,	všichni	si	
akci	užili.	
	 Velké	 díky	 patří	 animátorům,	 kteří	
program	vedli.	

	 V	novém	školním	roce	na	středních	školách	po	celé	České	re-
publice	pomůže	s	výukou	angličtiny	31	stipendistů	Fulbrightova	
programu	a	jednou/jedním	z	nich	je	i	Pranav	Kakulamarri,	který	
bude	v	tomto	školním	roce	působit	na	tišnovském	gymnáziu.	Mla-
dí	Američané	ve	věku	od	21	do	26	let,	čerství	absolventi	bakalář-
ských	 nebo	 magisterských	 programů,	 do	 České	 republiky	 jezdí	
asistovat	středoškolským	učitelům	již	od	roku	2005	a	celkem	se	
jich	na	tomto	programu	vystřídalo	téměř	250.	Asistenti	se	kromě	
výuky	angličtiny	také	zapojují	do	života	svých	hostitelských	měst.	
Mnozí	nabízejí	odpolední	konverzační	kurzy	pro	studenty,	učite-
le	a	další	zájemce.	Někteří	zpívají	v	místním	sboru	nebo	kapele,	
sportují,	vedou	divadelní	kroužek	nebo	pomáhají	v	neziskových	
organizacích.	Asistent	Pranav	Kakulamarri	plánuje	vést	na	na-
šem	gymnáziu	šachový	a	konverzační	kroužek,	ale	nebojí	se	zapo-
jit	i	do	dalších	aktivit	včetně	pěveckého	sboru	gymnázia.	
	 Komise	J.	W.	Fulbrighta	je	česko-americká	organizace	založe-
ná	na	základě	mezivládní	dohody	v	roce	1991	za	účelem	podpory	
vzdělávacích	a	kulturních	výměn	mezi	Českou	republikou	a	Spo-
jenými	státy.	Komise	administruje	stipendia	vládního	tzv.	Fulbri-
ghtova	programu.	Asistenty	umisťuje	na	střední	školy	různého	
typu	podle	jejich	vzdělání,	zájmů	a	volnočasových	aktivit,	které	
během	svého	pobytu	plánují	uskutečnit.	Přednost	dostávají	při-
hlášky	škol	z	menších	měst	a	z	odborných	škol,	kde	mají	studen-

ti	méně	možností	procvičovat	angličtinu	s	rodilými	mluvčími.	
	 Pranav	Kakulamarri	je	v	České	republice	už	čtrnáct	dní	a	na	za-
čátek	školního	roku	se	velmi	těší:	„Zatím	mám	jen	samé	pozitivní	
dojmy	z	České	republiky	a	učení	je	pro	mě	velká	výzva“.	

vzdělávání

pO prÁzdNINÁcH NěKTeří V NOVýcH KOleKTIVecH
Barbora Kulhánková

AmerIčAN prANAV KAKUlAmArrI
na gymnáziu v Tišnově pomůže s angličTinou

Zdeňka Zvoníčková 

Z adaptačních pobytů v LT Brumov.
Foto: archiv ZŠ

Asistent Pranav Kakulamarri a česká kolegyně Zdeňka Zvoníčková 
z tišnovského gymnázia na přípravném školení k programu na zámku 
Liblice, 23. srpna 2022. Foto: Fulbrightova nadace
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	 Naši	 mladí	 zahrádkáři	 stále	 soutěží.	 Využili	 jsme	 pozvání	
na	11.	ročník	Mezinárodní	soutěže	dětí	v	zahradnických	doved-
nostech,	která	se	konala	v	Muzeu	zemědělských	strojů	a	potra-
vin	v	Ostravě.
	 Pátek	23.	9.	nás	Ostrava	přivítala	svým	charakteristickým	
ozónem	 hutního	 a	 těžebního	 průmyslu,	 kdy	 ranní	 rozbřesk	
mlhavé	pokličky	ještě	vůni	vý-
razně	podtrhl.	Prostředí	muzea	
ovšem	velmi	příjemně	překvapi-
lo	a	naladilo	svou	výstavou	pod-
zimních	plodů	 tuto	 soutěž.	 Jak	
snadno	se	dokáží	děti	domluvit	
slovensky	 i	 polsky,	 bylo	 jenom	
důkazem,	jak	je	nám	slovanský	
jazyk	blízký.
	 V	 soutěžním	 klání	 nás	 tro-
chu	 zaskočila	 méně	 požadova-
ná	 aranžmá	 lineárního	 stylu	
z	 jednoho	pohledu.	Testy	a	po-
znávání	rostlin,	semen	a	plodů	
byly	 pro	 soutěžící	 už	 známou	
disciplínou.

	 To,	že	se	podařilo	získat	Natálii Šikulové 1. místo	a	Aleši 
Konečnému	2. místo	rozdílem	jednoho	bodu,	je	jen	důkazem,	co	
naše	děti	znají	a	jak	se	umí	v	této	problematice	pohybovat.
	 Blahopřeji	a	děkuji	za	reprezentaci.

	 V	 loňském	 školním	 roce,	 stejně	 jako	
v	 letech	 předchozích,	 se	 naše	 škola	 zú-
častnila	celoroční	soutěže	Recyklohraní.	
A	i	když	jsme	škola,	co	se	týče	počtu	žáků	
malá,	dokázali	jsme	zabojovat	a	přesvěd-
čit	všechny,	že	nám	záleží	na	budoucnosti	
naší	planety,	přírody	a	toho,	kde	budeme	
žít,	a	umístili	jsme	se	v	této	soutěži	v	rám-
ci	celé	republiky	na	17.	místě	a	v	rámci	
Jihomoravského	kraje	na	2.	místě.
	 Za	 odměnu	 jsme	 se	 vypravili	 do	 centra	
Eden,	kde	jsme	strávili	příjemné	dopoledne.	
Zde	 jsme	se	dozvěděli	 spoustu	zajímavých	
věcí	ze	života	našich	předků,	jak	žili	a	také	
jak	se	šetrně	chovali	k	přírodě	a	ke	svému	
okolí.	Využívali	místní	zdroje,	šetřili	vodou,	
věci	využívali	opakovaně,	téměř	do	posled-
ního	kousíčku.	V	rámci	exkurze	jsme	si	uvě-
domili,	že	bychom	si	z	nich	měli	brát	příklad.
	 Prohlídku	 jsme	 začali	 v	 kovářské	
a	kožedělné	dílně,	pak	jsme	se	přesunuli	

do	měšťanského	domu,	kde	 jsme	kromě	
pokojů	 zavítali	 i	 do	 sklepa.	 Přesvědčili	
jsme	 se,	 že	 naši	 předkové	 rozhodně	ne-
plýtvali	potravinami	a	dokázali	vše	zužit-
kovat	a	uskladnit	na	delší	dobu.	Zajímavá	
byla	 i	 místní	 vesnička,	 zejména	 domek	
bylinkářky	 a	 včelaře.	 Všudypřítomná	
zvířata,	 hlavně	 kozy,	 ovce,	 kachny,	 ale	
i	 koně	 a	 osli,	 nám	 zpříjemňovala	 celou	
dobu	pobytu	v	centru	Eden.	Exkurzi	jsme	
ukončili	na	venkovním	hřišti,	kde	se	žáci	
protáhli,	ale	i	zopakovali	vše	kolem	vody,	
její	koloběh	a	využití	v	rámci	výroby	ob-
novitelné	energie.	
	 Celý	 výlet	 jsme	 si	 užili,	 dozvěděli	 se	
spoustu	nových	informací,	které	jsou	vel-
mi	zajímavé	a	určitě	se	nám	budou	hodit	
při	 řešení	dalších	úkolů	v	 rámci	Recyk-
lohraní,	 které	 nám	 celý	 výlet	 uhradilo.	
Díky	za	to	a	za	nové	zážitky,	které	nám	
zůstanou.	

mlAdÉ zAHrAdNIcKÉ NAděJe
lomničTí školáci uspěli v mezinárodní souTěži

Eva Němcová

Třídíme S úSpěcHem
Petra Zapletalová

Naši vítězní reprezentanti při soutěži a s oceněním. Foto: Eva Němcová

Na návštěvě na Centru Eden.
Foto: Martin Jurman

vzdělávání
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	 Jmenuji	se	Qetusi,	jsem	z	Gruzie	a	pů-
sobím	jako	dobrovolník	Evropských	sborů	
solidarity	v	Montessori	škole	ZaHRAda.	
Můj	 projekt	 je	 o	 alternativních	 školách	
a	komunitách	kolem	nich.	V	rámci	mého	
působení	 ve	 škole	 se	 snažím	 vymýšlet	
nové	 aktivity,	 kde	 mohu	 sdílet	 své	 zna-
losti	a	zkušenosti	z	matematiky,	chodím	
pomáhat	na	hodiny	angličtiny,	organizuji	
nějaké	 energizery,	 hry,	 teambuildingové	
aktivity	atd.	Jelikož	se	zajímám	o	organi-
zační	práci,	pomáhám	své	koordinátorce	
i	v	práci	na	projektu	samotném.	Sdílí	tak	
se	 mnou	 spoustu	 zkušeností.	 O	 letních	
prázdninách	jsme	se	účastnili	letních	tá-
borů,	byli	s	dětmi	v	přírodě,	což	mě	hodně	
bavilo.	Ale	našli	 jsme	si	 čas	 i	 pro	sebe,	
cestovali	po	České	republice	a	okolí.
	 ZaHRAda	 je	 komunitní	 škola	 založe-
ná	 rodiči,	 kde	 se	 vytváří	 atmosféra	 jed-
né	velké	rodiny.	Nejen	děti,	ale	i	dospělí	
mají	spoustu	zájmů,	koníčků,	vášní	a	vě-
nují	 se	 jim,	 cestují,	 zkoumají,	 zkoušejí	
různé	 možnosti.	 Členové	 komunity	 jsou	

připraveni	se	navzájem	podporovat.	Tak	
se	i	my,	zahraniční	dobrovolníci,	inspiru-
jeme	a	máme	životy	plné	dobrodružství.	
Začala	 jsem	se	 zde	 zabývat	pěší	 turisti-
kou	a	cyklistikou	v	přírodě.
	 Bydlím	v	domě	s	dalšími	dobrovolníky	
ze	Španělska,	Řecka,	Ukrajiny	a	Turecka	
a	 žijeme	 tam	 jako	 velká	 rodina.	 Mohla	
bych	o	nás	všech	psát	celé	dny,	o	všech	
těch	bláznivých	vílách	v	jednom	domě.

	 Být	členem	komunity	dělá	vše	propo-
jené	a	jednodušší.	Nebojím	se	zde	sdílet	
své	nápady,	vím,	že	mě	nikdo	nebude	od-
suzovat	 ani	 kritizovat.	 Vím,	 že	 dostanu	
pomoc,	abych	je	mohla	uskutečnit,	a	bu-
deme	společně	sledovat	proces	učení.
	 Ve	 svém	 volném	 čase	 vedu	 ještě	 dív-
čí	klub	„GOGOEBI“	 (což	znamená	dívky	
v	gruzínštině),	kde	se	setkáváme	při	fil-
mových	 večerech,	 do	 budoucna	 připra-
vujeme	tvořivé	dny	či	turistické	víkendy	
a	další	aktivity	pro	mladé	ženy.	16.	pro-
since	budeme	pořádat	s	dívkami	z	klubu	
gruzínský	 den.	 Jste	 srdečně	 zváni.	 Pro	
další	informace	sledujte	naši	instagramo-
vou	stránku:	Spolek	Hnízdo.

Dobrovolnický projekt „Dobrovolníci v inova-
tivním vzdělávání na Tišnovsku“ je financován 
Evropským sborem solidarity.

Za Mikulášem do Inspira
	 Blíží	se	den,	kdy	chodívá	svatý	Mikuláš	se	svojí	družinou	kaž-
dý	rok	navštěvovat	děti.	Již	z	dálky	bývá	slyšet	jeho	berla	s	rol-
ničkami	 a	 děti	 zvědavě	 vyhlížejí	 bělovlasého	 muže	 v	 dlouhém	
plášti,	s	plnovousem	a	vysokou	čepicí.	Pokukují	také	po	andělo-
vi,	co	má	asi	v	košíku,	a	zároveň	si	hlídají	bezpečnou	vzdálenost	
od	čerta.
	 Pokud	chcete	letos	svým	dětem	tento	osobní	zážitek	dopřát,	
můžete	v	neděli	4. 12. 2022	od	16	hod.	navštívit	Mikuláše	v	za-
hradě	Inspira.	Každá	rodina	bude	mít	vyhrazený	čas	a	příležitost	
být	s	Mikulášem	o	samotě.	Pro	chvíli	čekání	budeme	mít	i	něco	
teplého	 na	 zahřátí.	 Návštěvu	 si	 zarezervujete	 i	 s	 konkrétním	
časem	na	e-shopu	 Inspira	www.svcinspiro.cz.	Rezervace	bude	
spuštěna	od	14.	11.	2022.
	 V	předvánočním	čase	 chystáme	v	 Inspiru	 tradiční	 výtvarné	
Adventní dílničky.	Přijďte	si	mezi	nás	odpočinout,	zrelaxovat	
a	prostě	užít	pohodu	bez	vánočního	shonu.	Na	děti	i	jejich	rodiče	
budeme	tentokrát	čekat	u	nás	v	Inspiru		v	sobotu	26. 11. 2022	
od	9.00	do	13.00	hod.	Těšit	 se	můžete	 jako	vždy	na	vyrábění	
zelených	voňavých	dekorací	a	vánočních	ozdob.	Příjemně	se	tak	
můžete	s	námi	naladit	na	příchod	Vánoc.

vzdělávání

JAKÉ TO dOBrOdrUžSTVí...
Ketevan Midelashvili, Viktorie Šťastná

AdVeNT V INSpIrU
Dáša Lazarová, Marie Dvořáková

Komunitní aktivity v ZaHRAdě.
Foto: archiv ZŠ ZaHRAda

Mikuláš na Inspiru. Foto: Libor Šuhajda



TN 11/2022 17

	 Věděli	 jste,	 že	 ve	 Studánce	 organizu-
jeme	 řadu	 přednášek,	 seminářů	 a	 vzdě-
lávacích	 kurzů	 zaměřených	 na	 výchovu	
dětí,	partnerské	a	rodinné	vztahy	a	na	se-
berozvoj	rodičů?	Možná	to	tak	trochu	tu-
šíte,	možná	 jste	někde	viděli	náš	plakát	
nebo	Studánku	sledujete	na	Facebooku.	
A	možná	 vás	dokonce	některé	 téma	 za-
ujalo	a	na	přednášce	nebo	semináři	jsme	
se	už	setkali.	Co	ale	nejspíš	nevíte,	je	to,	
že	se	vzdělávací	aktivity	navzájem	dopl-
ňují	nebo	na	sebe	navazují.	Jak	se	v	tom	
tedy	vyznat	a	s	čím	začít?
	 Odrazovým	 můstkem	 pro	 rodiče	 jsou	
dvě	 přednášky	 Rozvoj rodičovských 
kompetencí I. a II.,	v	nichž	se	rodiče	do-
zvědí	základní	informace,	které	s	přícho-
dem	dítěte	do	rodiny	potřebují.	Pozornost	
je	věnována	nejen	potřebám	dětí,	ale	i	po-
třebám	rodičů.	Dozvíte	se,	co	je	pro	dítě	
důležité	 v	 jednotlivých	 vývojových	 obdo-
bích,	jak	ho	podpořit	v	rozvoji	a	jak	zvládat	
obtíže,	které	tato	období	provází.	Dotkne-
me	 se	 témat	 jako	 důslednost	 a	 hranice,	
odměny	 a	 tresty,	 komunikace	 s	 dětmi,	
zvyšování	 psychické	 odolnosti	 dětí	 nebo	
výchova	sourozenců.	Pro	rozvoj	dítěte	je	
důležitý	 pocit	 bezpečí,	 který	 čerpá	 z	 ro-
dičů	a	z	nejbližšího	okolí.	Proto	jsou	zde	
zařazena	témata	jako	harmonizace	rodiny	
po	 narození	 dítěte,	 důležitost	 naplňová-
ní	 potřeb	 rodičů,	 dokonalost	 ve	 výchově	
a	další	 rodičovské	pasti	a	mýty.	Vybave-
ni	tímto	„rodičovským	minimem“	se	lépe	
zorientujete	 jak	 v	 nabídce	 vzdělávacích	
aktivit	 Studánky,	 tak	 v	 množství	 mnoh-
dy	 protichůdných	 informací	 dostupných	
na	internetu	a	v	médiích.	
	 Co	 si	 z	 nabídky	 přednášek,	 seminářů	
a	 kurzů	 ve	 Studánce	 tedy	 dále	 vybrat?	
Ze	 zkušenosti	 víme,	 že	 nejvíce	 rodiče	
vyhledávají	 témata,	 která	 se	 týkají	 dětí	
a	aktuálně	se	s	nimi	potýkají.	Při	řešení	
konkrétního	 problému	 (vztekání,	 těžké	
usínání,	kousání	ostatních,	vzdor,	nesou-
středěnost,	separační	úzkost)	si	uvědomí	
širší	 souvislosti	 jako	 důležitost	 hranic	
ve	 výchově,	 důslednost,	 různé	 tempera-
menty	dětí	a	rodičů,	potřebu	komunikace.	
A	 jelikož	 se	 dítě	 učí	 nejvíce	 nápodobou,	
dříve	nebo	později	rodiče	pochopí,	že	cho-
vání	dítěte	zrcadlí	to,	co	se	děje	v	rodině,	
a	že	je	tedy	potřeba	pracovat	na	harmoni-
zaci	partnerských	vztahů	a	vztahů	v	širší	

rodině.	A	odsud	už	je	jen	krůček	k	uvědo-
mění,	že	se	změnou	musíme	začít	u	sebe.
	 Toto	 jsme	 měli	 na	 zřeteli,	 když	 jsme	
ve	 Studánce	 připravovali	 koncept	 vzdě-
lávacích	aktivit	pro	rodiče.	Stojí	na	třech	
pilířích:	 výchova	dětí,	 harmonizace	part-
nerských	a	rodinných	vztahů	a	seberozvoj	
rodičů.	Jednoduše	řečeno	motivujeme	ro-
diče	k	hledání	odpovědí	na	to,	jak	to	mám	
já	jako	rodič,	jak	se	mi	daří	v	partnerském	
vztahu	a	jak	zvládám	výchovu	dítěte.

	 A	 jak	 vybíráme	 témata,	 kterým	 se	
v	daném	roce	věnujeme?	Něco	jsou	ever-
greeny,	které	by	měl	slyšet	každý	rodič,	
a	proto	je	zařazujeme	pravidelně	v	tříle-
tém	intervalu.	Sem	patří	třeba	důležitost	
hranic	 ve	 výchově,	 komunikace	 s	 dítě-
tem,	práce	s	emocemi,	vedení	dětí	k	sa-
mostatnosti	 a	 zodpovědnosti,	 odměny	
a	 tresty,	 sourozenecké	 vztahy,	 specifika	
výchovy	holek	a	kluků	nebo	první	pomoc	
u	 kojenců,	 batolat	 a	 předškolních	 dětí.	
K	 tomu	 přidáme	 témata,	 která	 aktuál-
ně	 mezi	 rodiči	 rezonují,	 třeba	 sexualita	
u	 dětí,	 jak	 pracovat	 se	 strachem,	 jak	
zvládnout	 nástup	 dítěte	 do	 školky,	 jak	
na	 neklidné	 a	 nesoustředěné	 děti	 nebo	
jak	pěstovat	zdravý	vztah	k	 jídlu.	Výběr	
doplníme	 přednáškou	 věnovanou	 part-
nerským	vztahům	a	seminářem	zaměře-
ným	na	zvědomění	a	rozpuštění	svých	stí-

nů,	které	nám	komplikují	život	a	vztahy	
k	druhým	lidem,	zejména	k	 těm	nejbliž-
ším.	 Každoročně	 tak	 rodičům	 nabízíme	
vyladěný	 výběr	 přibližně	 deseti	 zajíma-
vých	přednášek	a	seminářů.
	 Velkou	 pozornost	 věnujeme	 výběru	
lektorů.	 Díky	 dotacím	 k	 nám	 můžeme	
pozvat	zajímavé	osobnosti	zblízka	 i	zdá-
li	a	nabízet	 jejich	přednášky	a	semináře	
za	přijatelné	ceny.	Mohli	jste	se	tak	u	nás	
setkat	 například	 s	 Jiřinou	 Prekopovou,	

Lidmilou	 Pekařovou,	 Vlaďkou	 Bartáko-
vou,	 Irenou	 Kubantovou,	 Markem	 Her-
manem,	 Janem	 Svobodou,	 Jiřím	 Haldou	
a	 mnohými	 dalšími.	 Chybí	 vám	 v	 tomto	
seznamu	 nějaký	 odborník,	 kterého	 zná-
te	 nebo	 sledujete	 na	 sociálních	 sítích,	
případně	 napsal	 zajímavou	 knihu	 nebo	
se	věnuje	tématu,	které	je	přínosné	i	pro	
ostatní	rodiče?	Dejte	nám	vědět,	rádi	ho	
do	Studánky	pozveme.	
	 Program	 pro	 rok	 2023	 už	 máme	 při-
pravený	a	opět	se	je	na	co	těšit.	Podrob-
něji	vám	ho	představíme	v	dalším	vydání	
Tišnovských	 novin.	 O	 aktuálních	 udá-
lostech	se	dozvíte	také	na	studánkovém	
webu	nebo	Facebooku,	 případně	 ze	 stu-
dánkového	 newsletteru,	 který	 měsíčně	
posíláme	mailem.	Těšíme	se,	 že	vás	ně-
které	z	nabízených	 témat	osloví	a	že	se	
ve	Studánce	v	příštím	roce	setkáme.

vzdělávání

VzdělÁVAcí AKTIVITY prO rOdIče
Radka Štěpanovská

Přednášky Mgr. Jiřího Haldy jsou mezi rodiči velmi oblíbené. Foto: Radka Štěpanovská
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	 Když	 se	 řekne	 Ha-kapela,	 každého	
průměrně	informovaného	Tišnováka	hned	
napadne	Ladislav Havlík.	Tohle	hudební	
seskupení	 si	 kdysi	 vymyslel,	 jeho	 členy	
vychovával	 doslova	 od	 muzikantské	 ko-
lébky,	a	dnes	–	„na	stará	kolena“	–	v	něm	
vedle	šéfování	navíc	ještě	hraje	na	kláve-
sové	nástroje.	Povídali	jsme	si	spolu	ale	
nejen	o	Ha-kapele…

K hudbě Tě bezesporu přivedl tvůj táta, 
který byl známým tišnovským mu-
zikantem, a pokud je mi známo, měl 
dokonce vlastní kapelu. Zavzpomínej 
tedy jednak na něho a jednak na svoje 
hudební začátky.
Táta	 byl	 muzikantem	 tělem	 i	 duší.	 Hrál	
na	ledacos	–	tenorsaxofon,	klarinet,	har-
moniku,	housle…	S	klarinetem	úspěšně	
vykonal	 zkoušku	 na	 brněnskou	 konzer-
vatoř	a	byl	přijat.	Bohužel	ze	zdravotních	
důvodů	nemohl	nastoupit,	a	tak	se	vyučil	
zámečníkem.	Měl	svoji	kapelu,	které	se	
neřeklo	 jinak	 než	 „Havlíci“.	 Kromě	 něj	
tam	ještě	hráli	 jeho	bratři	a	v	17	 letech	
jsem	 se	 k	 nim	 přidal	 i	 já,	 takže	 Havlíci	
tvořili	 polovinu	 kapely.	 Málokdo	 věděl,	
že	 oficiální	 název	 byl	 Metronom.	 Hráli	
jsme	v	širokém	okolí	Tišnova,	ať	to	byly	
dožínky,	hody,	plesy	či	jiné	akce.

Jak vlastně vypadala Tvoje studia a ná-
stup do zaměstnání?
Já	jsem	šel	po	základní	škole	na	tišnovské	
gymnázium.	Hře	na	klavír	jsem	se	ale	stá-
le	věnoval	tak	intenzivně,	že	jsem	uvažo-
val	o	studiu	klavíru	na	Konzervatoři	Brno.	
Velký	vliv	na	mne	měla	paní	učitelka	Cvrč-
ková.	Bylo	domluveno,	že	po	maturitě	zku-
sím	zkoušky.	Jenže	tenkrát	byl	se	studiem	
druhé	 střední	 školy	 problém	 –	 studenty	
s	maturitou	na	konzervatoř	nebrali.	Proto	
jsem	se	rozhodl	zkusit	přijímací	zkoušky	
ještě	před	maturitou	na	gymnáziu.	Zada-
řilo	 se	 a	 já	 jsem	 po	 třech	 gymnazijních	
letech	šel	studovat	klavír.	Po	vojně	 jsem	
nastoupil	do	ZUŠ	Oslavany,	kde	jsem	byl	
dva	roky,	a	od	roku	1984	až	dodnes	jsem	
učitelem	v	ZUŠ	v	Tišnově.

Ty ses ovšem v mládí kromě hudby 
věnoval i sportu, podobně jako mlad-

ší bratr Vlastimil jsi hrál basketbal, 
dokonce na úrovni dorostenecké ligy. 
Kdy a proč se v tvém životě rozhodlo 
ve prospěch hudby?
Sport	byl	a	 je	má	druhá	 láska.	Dokonce	
jsem	ještě	po	maturitě	na	brněnské	kon-
zervatoři	 uvažoval,	 že	 bych	 šel	 studovat	
na	vysokou	školu	se	sportovním	zaměře-
ním.	Velice	mě	ovlivnil	vynikající	profesor	
tělesné	 výchovy	 pan	 Nezhoda,	 který	 se	
nabídl,	 že	 mě	 na	 zkoušky	 připraví.	 Sám	
studoval	 v	 Bratislavě	 a	 nemohl	 si	 sport	
vynachválit.	Ale	rodiče	zakročili	a	zůstal	
jsem	ještě	dva	roky	v	Brně	a	školu	dokon-
čil	absolutoriem	pro	učitelskou	profesi.

Hrál jsi jako aktivní muzikant v něja-
kých skupinách či orchestrech ještě 
před vznikem Ha-kapely?
Těch	bylo	hodně.	První	kapelou	byl	vzpo-
mínaný	tátův	Metronom.	Současně	jsem	
ještě	hrál	v	 tišnovské	skupině	Syntheza	
a	 po	 jejím	 rozpadu	 v	 Intermezzu.	 Pak	
jsem	 v	 roce	 1980	 odešel	 na	 vojnu,	 kde	
jsem	měl	už	svoji	kapelu	s	názvem	Nona.	
Mimo	 jiné	 jsme	 vyhráli	 soutěž	 zvanou	
ASUT	 (Armádní	 soutěž	 umělecké	 tvoři-
vosti)	a	 jako	vítězové	 jsme	natáčeli	klip	
v	 bratislavské	 televizi.	Po	 vojně	 to	 byla	
brněnská	skupina	Regent,	potom	tišnov-

ský	Nova	Band	–	a	pak	se	kruh	uzavřel	
a	hrál	jsem	opět	s	tátou	ve	skupině	Dol-
mar.	 A	 teď	 po	 postupném	 odchodu	 tří	
hráček	na	klavír	a	klávesy	se	ze	mne	stal	
hrající	kapelník.

Ha-kapela měla svoji první podobu coby 
jazzrocková skupina, v níž působili 
dnešní čtyřicátníci jako Marek Kubát, 
Marek Stodůlka nebo Adam Havelka. 
Jak vznikl a vyvíjel se tenhle soubor?
Já	 jsem	 vlastně	 od	 samých	 učitelských	
začátků	vyučoval	 souborovou	hru.	Exis-
tovaly	různé	formace,	které	neměly	svůj	
název	–	byly	to	prostě	školní	soubory.	Až	
teprve	sestava,	která	vznikla	v	roce	1995,	
dostala	konkrétní	název	Ha-kapela.	Byli	
tam	 vynikající	 muzikanti.	 Svědčí	 o	 tom	
fakt,	že	v	roce	1998	 jsme	se	stali	vítězi	
ústředního	kola	školní	soutěže	tanečních	
a	jazzových	orchestrů.	V	roce	2000	jsme	
se	rozešli	a	začala	se	psát	nová	kapitola	
v	podobě	Ha-kapelky.	

Tehdy sis začal vychovávat (jako Ha-ka-
pelku) mladičké muzikanty, z nichž se 
posléze vyvinula Ha-kapela dnešní. Co 
tě vedlo k tomu pěstovat u nich soubo-
rové hraní již od tak úzkého věku? Hrá-
lo zde roli to, že šlo víceméně i o vrs-
tevníky Tvých vlastních dětí?
Samozřejmě.	Je	to	stejné	jako	ve	sportu.	
Pamatuji	si,	že	nás	kdysi	oslovil	syn	tre-
néra	Miloše	Pokorného,	 jestli	nechceme	
hrát	basketbal.	A	bylo	to.	Do	té	doby	jsem	
o	košíkové	nic	nevěděl	a	díky	tomu	se	ze	
mne	 stal	 milovník	 basketu.	 Souborová	
hra	 nebo	 kolektivní	 sport	 mají	 v	 sobě	
něco	úžasného,	co	jako	sólista	nezažiješ.	
Chtěl	 jsem,	aby	tyto	krásné	pocity	moje	
děti	prožily.

V repertoáru Ha-kapely vždy byly 
do jisté míry jazzové skladby, mnohdy 
– jako například v případě Jakabčicovy 
Jazzové svity – poměrně náročné. Bylo 
to tím, že Ty sám máš rád jazz a prosa-
dil sis je, nebo to korespondovalo i se 
vkusem a zájmy členů kapely?
Já	sám	mám	jazz	nesmírně	rád…	Hlavně	
bigbandy.	 Upravuji	 skladby	 z	 bigbando-
vých	partitur	pro	naše	obsazení.	Bohužel	

mÁm rÁd TIcHO S cVrlIKÁNím pTÁčKŮ
rozhovor s duchovním oTcem ha-kapely ladislavem havlíkem

Václav Seyfert

Ladislav Havlík při nedávném koncertu v br-
něnském Metro Music Baru.

Foto: Martin Fořtík
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mám	jenom	(zatím?)	sedm	dechových	ná-
strojů	oproti	třinácti	v	klasickém	bigban-
du.	Ale	co	není,	může	jednou	být.

Zbylá část vašeho repertoáru je tradič-
ně žánrově nesmírně široká, od rocko-
vých věcí přes pop-jazzové standardy 
až po francouzské či italské písně. 
V některých případech se přímo nabí-
zelo hrát je k tanci. Proč jste vlastně 
nikdy tuto formu hraní nepoužívali?
Vkus	 členů	 Ha-kapely	 je	 rozdílný.	 To	 se	
taky	odráží	v	našem	repertoáru,	který	je,	
jak	sám	říkáš,	nesmírně	široký.	Já	se	sna-
žím	 vyhovět	 každému	 muzikantovi,	 kte-
rý	si	přinese	skladbu,	 že	by	 ji	 chtěl	hrát	
nebo	 zpívat,	 a	pro	Ha-kapelu	 ji	 upravím.	
Nechci	 se	 stylově	 vymezovat.	 Chci,	 aby	
muzikanti	hráli	takovou	muziku,	která	je	
baví.	 Je	 proto	 pravda,	 že	 mnohé	 skladby	
jsou	přímo	určeny	k	tanci.	Ale	mnohé	zase	
naopak	ne.	Ono	tancovat	na	pětidobý,	sed-
midobý	 nebo	 dokonce	 devítidobý	 takt	 by	
asi	nebylo	jednoduché.	Ale	v	podstatě	se	
dá	tancovat	na	vše.	Kdyby	přišla	nabídka	
hrát	k	tanci,	tak	proč	ne.	Měli	by	ale	po-
řadatelé	dopředu	vědět,	koho	si	zvou,	aby	
po	nás	pak	nechtěli	polku	nebo	valčík.

Veškerá aranžmá skladeb jsou Tvým 
dílem. Nemrzí Tě, že se v řadách sou-
boru nenašel nikdo, kdo by Tě v tomto 
doplnil?
Ono	aranžovat	pro	13	muzikantů	Ha-ka-
pely	je	dosti	náročné.	Je	to	pro	mne	vlast-
ně	tvůrčí	proces.	Snažím	se,	aby	skladby	
byly	 propracované,	 pestré	 a	 posluchač-
sky	vděčné.	Nemám	rád,	když	se	zahraje	
krátké	 téma	 a	 pak	 se	 na	 to	 nekonečně	
improvizuje.	 To	 nemusím.	 A	 jestli	 mne	
mrzí,	že	k	sobě	nemám	dalšího	aranžéra?	
Ono	 to	 musí	 hodně	 bavit	 a	 ten	 dotyčný	
to	musí	hodně	chtít.	Začátky	 jsou	velmi	
těžké	a	ne	každý	to	vydrží.	Samozřejmě	
nikoho	nenutím.

Navážu na tuto otázku dalším trošku 
„protivným“ dotazem. Mám v poslední 
době pocit, že kapela poněkud otroc-
ky přehraje, co jí předepíšeš, a že v ní 
chybí větší osobní aktivita členů, aby 
to v souboru opravdu „žilo“. Mýlím se, 
nebo je tomu tak?
Nevím,	kdy	 jsi	 nás	 slyšel	naposled.	Mně	
se	to	slovo	„otrocky“	moc	nelíbí	a	nepouží-
val	bych	ho.	Lépe	je	říci	„předepsané	noty	
v	přesném	rytmu“.	Podívej	se	třeba	na	můj	
vzor,	B-Side	Band.	Aranžér,	který	pro	něj	
upravil	skladbu	a	dal	si	s	tím	velkou	práci,	
bude	po	členech	chtít,	aby	 to	zahráli	na-

prosto	přesně,	jak	říkáš	Ty	–	„otrocky“.	Ji-
nak	to	nejde.	Teď	mluvím	o	muzikantech,	
hrajících	na	dechové	nástroje.	Něco	jiného	
je	 baskytarista,	 bubeník,	 kytarista	 nebo	
klavírista.	Tam	je	té	volnosti	více	a	záleží	
jen	na	nich,	jak	jí	využijí.

Vzpomínám si, jak mne mrzelo, že tátův 
orchestr TOKS kdysi úplně zanikl a že 
se v jeho řadách nenašel nikdo, kdo by 
to těleso udržel nadále při životě. Proto 
bych Ti přál, aby tomu v případě Ha-ka-
pely bylo jinak, ale je vůbec v orchestru 
někdo, kdo by měl zájem i schopnosti 
na Tvou práci potenciálně navázat, až 
pověsíš kapelnictví na hřebíček?
Dík	za	přání.	Byl	bych	rád,	kdyby	na	mne	
někdo	 navázal	 a	 s	 Ha-kapelou	 pokračo-
val.	 Jsou	 tady	 ale	 dvě	 roviny.	 Věřím,	 že	
by	 se	 určitě	 někdo	 našel,	 kdo	 by	 měl	
schopnosti	 a	 zájem	 kapelu	 organizačně	
vést.	Trochu	skeptický	jsem	ovšem	právě	
v	tom,	kdo	by	byl	schopen	dělat	aranže.	
I	 kdyby	 se	 někdo	 našel,	 byl	 by	 ochoten	
věnovat	 tomu	 spoustu	 času?	 Domnívám	
se,	 že	 takový	 blázen,	 workoholik	 jako	
jsem	já,	se	bude	těžko	hledat.	Jenom	pro	
ilustraci:	Propracovaná	aranž	pro	třinác-
tičlennou	Ha-kapelu	mi	 zabere	přibližně	
šedesát	 hodin	 práce.	 Takových	 skladeb	
upravím	za	rok	asi	deset.	Samozřejmě	je	
tu	možnost	najmout	někoho,	kdo	to	umí.	
Ale	je	to	finančně	velmi	nákladné.

Kromě Tišnova, kde Vaše koncerty 
pravidelně navštěvuje velký počet ne-
jen rodinných příslušníků, ale i dal-
ších věrných fanoušků kapely, hráváte 
pravidelně v brněnském Metro Music 
Baru. Existují ještě další oblíbené des-
tinace mimo Tišnov?

V	 Brně	 hrajeme	 pravidelně	 nejen	 v	 Me-
tro	 Music	 Baru,	 ale	 také	 na	 vánočních	
trzích	na	náměstí	Svobody.	Občas	máme	
nějaký	koncert	v	Kuřimi.	Teď	jsme	hráli	
třeba	v	rámci	TyJáTr	Festu	v	Kuřimském	
Jestřabí.	A	nesmím	zapomenout	na	kon-
certy,	které	jsme	měli	v	Seredi.

Pojďme k Tvým osobním hudebním 
zájmům. Co vlastně posloucháš ve vol-
ném čase nejraději?
Protože	 neustále	 se	 sluchátky	 na	 uších	
poslouchám	 nové	 skladby,	 které	 mi	 na-
bízejí	muzikanti,	a	vybrané	pak	upravuji	
pro	Ha-kapelu,	nemám	už	ve	volném	čase	
potřebu	něco	poslouchat.	Mám	rád	ticho	
spojené	s	cvrlikáním	ptáčků.	To	je	relax!

Koho máš rád ze světových i českých 
pianistů?
Hodně	jsem	za	mlada	poslouchal	Herbieho	
Hancocka	a	Chicka	Coreu.	Protože	jsem	se	
synem	Romanem	jezdíval	na	letní	jazzovou	
dílnu	do	Frýdlantu,	kde	jsem	se	seznámil	
s	 vynikajícím	 klavíristou	 Borisem	 Urbán-
kem,	 je	 to	z	českých	klavíristů	právě	on.	
Samozřejmě	nesmím	zapomenout	na	Karla	
Růžičku,	který	tomu	tam	velel.

Jaký je Tvůj vztah k elektronickým 
klávesovým nástrojům? Používal jsi 
někdy třeba Fender piano nebo různé 
syntezátory? Nebo není nad „živé“ kla-
sické piano?
Přesně	 tak.	 Není	 nad	 klasické	 piano.	
Ale	když	hráváš	po	různých	akcích,	 tak	
ho	nemůžeš	stěhovat.	Musíš	dát	zavděk	
lehkým	přenosným	klávesám.	Můj	první	
synťák	byl	Roland	Juno	106,	asi	poslední	
elektronický	nástroj,	který	teď	používám,	
je	klavír	NORD.

náš RozhovoR

Téměř celá Ha-kapela i s kapelníkem za klávesami. Foto: Martin Fořtík
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	 V	roce	1982	v	Tišnově	poprvé	s	velkým	úspěchem	vystoupila	
olomoucká	skupina	Free	Jazz	Trio,	která	si	v	následujícím	období	
vytvořila	k	našemu	městu	velmi	úzký	vztah.	Na	řadu	přišly	další	
koncerty,	osobní	návštěvy	a	hned	dvě	alba	si	kapela	vydala	z	na-
hrávek	právě	z	tišnovského	sálu	na	Mlýnské	ulici	–	legendární	Tiš-
novsko	se	záznamem	z	roku	1982	a	poté	Live	In	Tišnov	2010.	Po-
drobně	jsme	o	kapele	i	jejích	výletech	do	Tišnova	a	jeho	okolí	psali	
vloni	v	březnových	Tišnovských	novinách.	Na	počest	40.	výročí	prv-
ního	koncertu	se	v	sobotu	10. 12. 2022	uskuteční	ve	Velkém	sále	
Městského	kulturního	střediska	Den svobodného jazzu v Tišno-
vě,	jehož	budou	zmiňovaní	jubilanti	ústředním	protagonistou.	Vedle	
domovského	MěKS	je	spolupořadatelem	akce	i	spolek	deTOX.

	 Večer	otevře	v	18	hodin	hlavní	hvězda	koncertu,	dlouhodobě	
nejuznávanější	 český	 jazzový	pianista	Emil Viklický	 (*1948).	
Někdejší	absolvent	slavné	Berklee	College	Of	Music,	člen	jazz-
rockového	 Energitu	 a	 především	 mnoha	 úspěšných	 jazzových	
sestav	(s	Karlem	Velebným,	Georgem	Mrazem,	Billem	Frisellem	
a	dalšími	velikány),	vystoupí	společně	se	svým	stálým	kontra-
basistou	Petrem Dvorským	 (*1966).	Volba	Viklického	 v	 rám-
ci	dramaturgie	večera	byla	jasná	–	jako	olomoucký	rodák	totiž	
v	mládí	měl	s	Free	Jazz	Triem	leccos	do	činění	a	snem	pořadate-
le	je	také	přání,	aby	si	s	jubilanty	zajamoval	i	tentokrát.
	 Zhruba	ve	20	hodin	totiž	přijdou	na	řadu	hlavní	oslavenci	ve-
čera	Free Jazz Trio Olomouc,	 jejichž	 tvorba	 je	 již	delší	dobu	
skutečně	 ryzí	 improvizací.	 Dva	 členové	 kapely,	 saxofonista	 či	
houslista	 (a	profesí	uznávaný	archeolog)	 Josef	Bláha	plus	bu-
beník	Petr	Večeřa	jsou	dokonce	pamětníky	onoho	legendárního	
prvního	koncertu	v	roce	1982.	Stylově	budou	připomenuti	i	další	
dva	tehdejší	protagonisté,	již	nežijící	saxofonista,	vedoucí	sou-
boru	a	výtvarník	Milan	Opravil,	stejně	jako	basista	a	„spisova-
tel“	Josef	Mahdal.
	 Celý	program	uzavře	přibližně	ve	21.30	hodin	žánrově	do	jis-
té	míry	příbuzný	soubor	Janoušek – Wróblewski Quartet,	pa-
třící	 k	 vůbec	nejlepším	mladým	kapelám	na	 současné	domácí	
jazzové	 scéně.	 Skupina	 hraje	 převážně	 vlastní	 skladby	 svých	
členů,	 trombonisty	Štěpána	Janouška	(viděli	 jsme	ho	před	pár	
lety	v	Tišnově	 jako	zpěváka	vokální	 skupiny	Skety)	a	 saxofo-
nisty	Michala	Wróblewského,	které	se	i	přes	pevnou	strukturu	
kompozic	přinejmenším	dotýkají	freejazzových	hranic.
	 Předprodej	probíhá	v	TIC,	lze	využít	i	nákupu	vstupenek	on-
-line.	Těšíme	se	na	Vás.

	 „Divadlo je pro mě léčivé,“	říká	Filip Teller	–	herec,	moderá-
tor,	zdravotní	klaun	i	autor	divadelních	textů	a	krátkých	kome-
diálních	skečů.
	 Ve	své	hudební	stand	up	comedy	show	Možná,	že	to	znáte…	
řeší	 různorodá	 témata.	 Každý	 z	 nás	 si	 někdy	 vyčítá,	 že	 opět	
snědl	na	posezení	tabulku	čokolády,	opět	nešel	cvičit	nebo	opět	
adoptoval	útulkového	psa.	Někteří	z	nás	bojují	s	vlastním	sebe-
vědomím,	s	podivnými	sousedy	nebo	s	premenstruačním	syndro-
mem	své	ženy…	Všichni	tak	trochu	řešíme	to	stejné	a	nakonec	
nás	nejvíc	formuje	a	mění	láska	a	smrt.	Možná,	že	to	znáte…
	 Autorská	stand	up	vznikla	v	covidových	vlnách,	kdy	měl	autor	
Filip	Teller	čas	chodit	se	starým	psem	na	výlety	a	studoval,	jak	
se	píše	stand	up.	Jak	sám	dodává	–	každý	fór	zraje	s	reprízami.
	 Přijďte	se	rozveselit	ve	čtvrtek	24. listopadu 2022	do	Kina	
Svratka.	Začátek	představení	je	v	19.30	hod.	Předprodej	vstupe-
nek	v	TIC	Tišnov	nebo	přes	on-line	systém	Kina	Svratka.

MěKs

deN SVOBOdNÉHO JAzzU V TIŠNOVě
Václav Seyfert

mOžNÁ, že TO zNÁTe…
Lenka Šebečková

Free Jazz Trio Olomouc při koncertě v Tišnově na podzim roku 2010.
Foto: Patrik Žák
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	 11. listopadu 2022	 od	 19.30	 hod.	
Velký	sál	Městského	kulturního	středis-
ka	 Tišnov	 zažije	 dvojkoncert	 výrazných	
a	stylových	kapel.	
	 Kapela	Sto zvířat	vznikla	v	roce	1990	
a	 stala	 se	průkopníkem	 tehdy	u	nás	 té-
měř	neznámých	žánrů	ska	a	rocksteady.	
Vycházela	 z	 tehdejší	 vlny	 anglických	
kapel	 jako	 Madness,	 Specials	 nebo	 Se-

lecters.	V	porevoluční	době,	která	přála	
spíše	 undergroundovým	 kapelám,	 přišla	
s	 veselými	 melodiemi,	 tanečními	 rytmy	
a	 s	mimořádně	kvalitními	 texty	Tomáše	
Belka.	 S	 tímto	 koktejlem	 posléze	 dopl-
něným	 i	 o	 reggae	 nebo	 swing	 se	 už	 32	
let	drží	na	špičce	jak	klubové,	tak	festi-
valové	 scény.	 Devítičlenná	 úderka	 má	
za	sebou	více	jak	2	400	koncertů	u	nás,	
ve	Spojených	státech,	Francii,	Německu,	
Švýcarsku,	Belgii	a	Slovensku.	Na	svém	
kontě	 má	 dvanáct	 řadových	 alb	 a	 ne-
spočet	 účastí	 na	 různých	 kompilacích.	
V	posledních	letech	nastoupilo	do	kapely	
několik	 výrazných	 mladých	 muzikantů,	
kteří	 přinesli	 novou	 energii.	 Kapela	 se	
nachází	 v	 tuto	 chvíli	 zřejmě	 ve	 své	 vr-
cholné	formě,	o	čemž	svědčí	nejen	reakce	
fanoušků,	ale	i	odborné	kritiky.
	 Od	21.30	hod.	vystoupí	brněnská	kape-
la	Touchwood.	 Jejich	vlastní	charakteris-
tika	 zaručuje	 multižánrový	 nářez:	 Vejdou	

do	 klubu	 herečka,	 učitelka,	 dva	 ajťáci	
a	právník…	a	 je	 zázrak,	 že	 se	 vůbec	po-
tkali	ve	dveřích.	Jedna	totiž	nesleze	z	pó-
dia	 ani	 v	 práci,	 kde	 hraje	 a	 zpívá	 dětem	
popěvky	 o	 medvídkách,	 Jeden	 má	 doma	
Portu,	 Jedna	hrála	 v	 dechovce,	 Jeden	 vy-
rostl	 na	 grunge	 a	 Jeden	 má	 pod	 košilí	
s	kravatou	pořád	ska	a	punkový	srdce…	
a	když	se	to	dá	dohromady,	tak	je	z	toho	
Touchwood.	Protřepat,	nemíchat,	podávat	
s	ledem.	Jejich	hudební	styl	je	čistokrevnej	
kříženeček,	ale	povidá	se,	že	má	ušlechtilý	
předky,	má	rád	děti,	hodí	se	i	do	bytu.
	 Vstupenky	 lze	 koupit	 v	 TIC	 Tišnov	
nebo	on-line	na	www.mekstisnov.cz/Kino	
Svratka.

MěKs

STO zVířAT A TOUcHwOOd
Lenka Šebečková

Sto zvířat. Touchwood.
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Tišnovská výstava tě představuje jako 
bytostného figuralistu, který maluje 
bez větších efektů či společenských 
proklamací. Čím je pro tebe figura?
Figura	má	obrovské	 spektrum	možností	
vyjádření;	 vyjadřuje	 emoce,	 nastavení,	
pocity.	 Výraz	 tváře	 nebo	 výraz	 napětí	 či	
klidu	 těla	v	kontrastu	s	pevnou	hmotou	
architektury	nebo	fluidní	hmotou	přírody	
dokáže	 vyjádřit	 silné	 napětí.	 Prvek	 člo-
věka	nebo	zvířete	všechno	oživuje,	nese	
v	sobě	záměr	dělání	nebo	strach	či	radost.

V prostoru galerie překvapí rozměry 
tvých obrazů. Velká plátna navíc čas-
to kompozičně skládáš do diptychů či 
triptychů. Vzpomeneš na svůj první 
velkoformátový obraz?
Když	jsem	maloval	doma,	byl	jsem	omeze-
ný	svým	pokojíčkem.	Ale	v	ateliéru	u	Na-
čeradského	jsme	měli	velký	prostor	a	hned	

jsme	začali	s	velkými	formáty	a	to	mi	sedí.	
Malý	 formát	 je	 pro	 mě	 omezující	 v	 míře	
exprese	 a	 nahodilosti.	 Nemůžu	 se	 v	 něm	
rozmáchnout.	Velké	formáty	mi	vyhovují.

Co tě studium v ateliéru Jiřího Nače-
radského a následně u Jiřího Sopka 
naučilo? Kdy se člověk stává malířem?
Malířem	se	člověk	stává,	když	maluje	prak-
ticky	každý	den	a	cítí,	že	bez	toho	nemůže	
fungovat,	což	je	můj	případ.	Vybral	jsem	si	
figurální	ateliér	a	figura	pro	mě	byla	novým	
tématem,	 první	 čtyři	 roky	 studia	 jsem	 ta-
kových	sedm	hodin	denně	kreslil.	Šlo	o	to	
zvládnout	anatomii,	dostat	ji	úplně	do	krve,	
do	ruky,	do	mysli	a	vědět,	 jak	na	to.	Byla	
to	 tvrdá	 škola,	 ale	 nikdo	 nikoho	 nenutil.	
U	Načeradského	jsem	se	naučil	rutině,	kte-
rá	je	pro	malíře	nezbytná.	Sopko	je	ovšem	
božský	přes	barevnost,	tam	jsem	se	leccos	
dozvěděl	o	barvě	a	barevném	spektru.

Jak se připravuješ k malbě po technic-
ké stránce? Maluješ podle předlohy, 
skici nebo fotografie?
Používám	vše,	cokoli	 je	prospěšné	obra-
zu.	Velice	postaru	maluji	technikou	olejo-
malby.	Obrazy	připravuji	tak,	že	napínám	
na	 rám	klasická	 lněná	plátna,	naklížím,	
našepsuji	emulzním	šepsem,	nepoužívám	
žádné	umělé	hmoty,	akryly.	Když	je	plát-
no	 připraveno	 tradičně,	 má	 výhodu,	 že	
unese	hodně	vrstev	a	dá	se	na	něj	dlouho	
malovat.

K výstavě vznikl katalog 22 v pohybu. 
Proč 22 v názvu výstavy?
Za	prvé	je	to	letošní	rok,	pak	je	to	z	osob-
ních	důvodů	mé	oblíbené	číslo	a	 také	 je	
to	odkaz	na	filmové	festivaly,	které	jsou	
často	 označovány	 rokem,	 kdy	 probíhají,	
tedy	i	má	výstava	klasických	obrazů	od-
kazuje	na	film.	

MěKs

VIděT A pOcHOpIT: rOzHOVOr S lIBOrem VeSelým
Radka Kaclerová

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 výstavy 22 v pohybu Libora Veselého, z mineralogické burzy v Tišnově
a také další díl seriálu Na návštěvě u... Zavítáme do Pivovaru Tišnov.

RepoRtáže z našeho města

Ocenění z rukou starosty 
Dospíšila převzalo sedm 

osobností spojených s Tiš-
novem.

Devět signatářů podepsalo 
v Tišnově Memorandum 

o Partnerství pro vzdělávání 
2030+.

Velkou podívanou v malém 
světě, tedy modelové 

kolejiště, přivezl do muzea 
Milan Sáblík.

Ekofarma Deblín patří 
mezi významné dodavatele 

biopotravin v České 
republice.

Předávání
Cen města Tišnova

V radnici podepsali 
Memorandum

Tišnov žije
železnicí 

Pěstují biozeleninu
a měsíček

inzeRCe
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Fotografie kláštera Porta coeli
na druhý pokus 
	 V	 závěru	 letošního	 a	 v	 prvních	 dvou	
měsících	roku	2023	opakuje	Podhorácké	
muzeum	 výstavu	 dokumentárních	 foto-
grafií,	které	návštěvníky	vrací	do	klášter-
ního	 areálu	 Porta	 coeli	 před	 třiceti	 lety	
do	 doby	 skomírajícího	 socialismu	 a	 ná-
sledné	 revoluční	 změny.	 Budovy	 tehdy	
chátraly,	byly	v	žalostném	stavu	a	někte-
ré	byly	dokonce	i	likvidovány.	Oživujícím	
prvkem	velmi	ponurého	prostoru	bylo	pro	
turisty	a	návštěvníky	jen	muzeum,	které	
ale	mělo	na	 tehdejší	podobu	 této	mimo-
řádné	 památky	 nulový	 vliv.	 Jediné,	 co	
mohlo	 udělat,	 bylo	 zachycení	 devastace	
areálu	pro	pamětníky	a	mladší	generace.	
Mělo	k	 tomu	 i	podmínky,	protože	v	per-
sonálním	 stavu	 tehdejších	 zaměstnanců	
bylo	obsazeno	i	místo	muzejního	fotogra-
fa.	Byl	to	pozdější	úspěšný	tišnovský	pod-
nikatel	v	tomto	oboru	a	výborný	fotograf	
Pavel	Smékal.	Ten	podle	pokynů	histori-
ka	procházel	postupně	areálem	a	zachy-
coval	stav	budov	a	prostranství.	Výsled-
ný	materiál	byl	pak	zpracován	a	zařazen	
do	 konkrétního	 fondu	 muzejního	 fotoar-
chivu.	 Třicetiletí	 po	 sametové	 revoluci	
prověřilo	kvalitu	a	dokumentární	hodno-
tu	fotografií	a	muzeum	je	nyní	předkládá	
k	posouzení	svým	návštěvníkům.	Činí	tak	
na	druhý	pokus.	Ten	první	v	závěru	roku	
2020	 zmařila	 opatření	 proti	 koronaviro-
vé	 epidemii.	 Výstava	 tehdy	 trvala	 čtyři	
dny	 a	 prohlédlo	 si	 ji	 sedm	návštěvníků.	
Současná	 expozice	 s	 původním	 názvem	
„Klášter	Porta	coeli	na	rozhraní	80.	a	90.	
let	dvacátého	století“	snad	bude	mít	větší	

štěstí	a	potrvá	v	muzejní	galerii	v	přízemí	
budovy	až	do	plánovaného	konce	26.	úno-
ra	2023.	

Hledáme obrazy Karla Krejčího 
a Oldřicha Rosenbauma
	 Podhorácké	 muzeum	 v	 Předklášteří	
připravuje	na	podzim	roku	2023	výstavu	
věnovanou	dvěma	výrazným	osobnostem	
tišnovského	kulturního	a	veřejného	živo-
ta.	 Jsou	 jimi	 Karel	 Krejčí	 (1893–1972)	
a	 Oldřich	 Rosenbaum	 (1891–1942).	
Spojovalo	je	osobní	přátelství	a	podobné	
vzpomínky	 na	 mládí,	 které	 oba	 prožili	

v	 Boskovicích	 a	 okolí.	 Později	 se	 sešli	
v	Tišnově.	Akademický	malíř	Oldřich	Ro-
senbaum	zde	od	roku	1922	učil	na	gym-
náziu	a	spolupracoval	také	s	amatérským	
loutkovým	divadlem.	Historik	Karel	Krej-
čí	se	v	Tišnově	objevil	v	r.	1924,	kdy	se	
rovněž	 připojil	 k	 profesorskému	 sboru	
gymnázia.	Jeho	zájmem	byly	dějiny	umě-
ní	a	ve	volných	chvílích	se	věnoval	malbě.	
Tento	moment	 je	východiskem	připravo-
vané	 výstavy,	 která	 představí	 výtvarné	
dílo	obou	osobností	a	také	přiblíží	 jejich	
životní	osudy.	Prosíme	soukromé	majite-
le	 výtvarných	 prací	 Oldřicha	 Rosenbau-
ma	a	Karla	Krejčího,	kteří	by	byli	ochotni	
k	zápůjčce,	aby	kontaktovali	muzeum	(e-
-mail:	 h.fadingerova@muzeumbrnenska.
cz,	mobil:	702	205	331).

KultuRa

VýSTAVY pOdHOrÁcKÉHO mUzeA
Josef Zacpal, Hana Fadingerová

Oldřich Rosenbaum, Portrét Boženky Krejčí, 
kolem roku 1930. Foto: archiv muzea

Karel Krejčí, Kytice, 60. léta 20. století.
Foto: archiv muzea

Bourání hospodářského dvora. Foto: archiv muzea Deskový dvůr. Foto: archiv muzea
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	 Vážení	 čtenáři	 TN,	 dovolte,	 abychom	
vás	pozvali	na	vánoční	výstavy	betlémů.	
Již	 jste	si	zvykli	na	pravidelné	přehlídky	
betlémů	 v	 OÚ	 Předklášteří	 a	 ani	 letos	
tomu	nebude	jinak:	ve	dnech	3.–18. 12.	
se	uskuteční	výstava	s	názvem	„Betlémy 
a umění ve dřevě II.“.	Jedná	se	celkově	
o	 dvacátou	 výstavu	 betlémů	 spolku	 Art	
Periscope	 a	 o	 jubilejní	 desátou	 výstavu,	
kterou	 pořádá	 společně	 Art	 Periscope	
a	 obec	 Předklášteří.	 (Podrobněji	 v	 příš-
tích	TN.)	Po	třech	letech	se	však	betlémy	
vrací	 i	 do	 Tišnova:	 Art	 Periscope,	 z.	 s.,	
ve	 spolupráci	 s	 Muzeem	 města	 Tišnova	
připravují	 výstavu	 s	 názvem	 „Papírový 
betlemářský svět“.	 Potrvá	 od	 soboty	
před	1.	adventní	nedělí	až	do	Tří	králů,	tj.	
od	26. 11. 2022	do	6. 1. 2023,	a	najde-
te	 ji	v	prostorách	Muzea	města	Tišnova,	
Jungmannova	80.	Slavnostní vernisáž	se	
uskuteční	v	sobotu	26. 11. ve 14 hodin.	
Oproti	minulým,	covidovým	rokům	nebu-
dou	letos	vystaveny	betlémy	ve	výlohách,	
ačkoli	 nevylučujeme,	 že	 s	 k	 tomuto	 for-
mátu	někdy	v	budoucnu	vrátíme.
	 V	tišnovském	muzeu	budou	vystaveny	
papírové	betlémy	od	autorů	Josefa	Lady,	
Mikuláše	Alše,	Vojtěcha	Kubašty,	Josefa	
Weniga,	 Stanislava	 Bělíka,	 Marie	 Fis-
cherové-Kvěchové	 nebo	 Jany	 Moštkové	

a	dalších	umělců.	Jedna	z	místností	v	pří-
zemí	 bude	 věnována	 Vojtěchu	 Kubašto-
vi	 a	 budou	 zde	 k	 vidění	 na	 dvě	 desítky	
jeho	skládacích	prostorových	papírových	
betlémů.	 Ve	 druhé	 přízemní	 místnosti	
budou	 papírové	 betlémy,	 které	 vytvoři-
li	žáci	ZŠ	na	Tišnovsku.	V	prvním	patře	
zaujmou	návštěvníky	betlémy,	které	jsou	
sice	 papírové,	 ale	 nalepené	 a	 vyřezané	
na	překližce.	V	tomto	oboru	vyniká	pře-

devším	 člen	 spolku	 Art	 Periscope	 Jiří	
Malásek	z	Tišnova,	který	vystaví	celkem	
šest	svých	betlémů.	Návštěvníci	si	budou	
moci	prohlédnout	 i	dva	skříňkové	betlé-
my	ze	 sbírek	Muzea	Vysočiny	v	Třebíči;	
jejich	autory	jsou	Cyril	Čeloud	a	Antonín	
Žamberský.	
	 Bonusem	 výstavy	 bude	 částečně	 po-
hyblivý	 Tišnovský betlém členů spolku 
Art Periscope,	který	sice	plně	neodpovídá	
názvu	 výstavy,	 ale	 z	 papíru	 jsou	 všechny	
významné	 budovy,	 které	 byly	 ztvárněny.	
Betlém	 vznikl	 pro	 zachování	 vánočních	
zvyků	 a	 tradic	 na	 Tišnovsku.	 Má	 sloužit	
pro	budoucí	generace	a	připomínat	nejen	
příběh	Svaté	rodiny,	ale	 i	tišnovskou	sce-

nérii,	přírodu,	památné	domy	a	významné	
osobnosti	města.	Všichni	autoři	pocházejí	
z	tišnovského	regionu	a	každý	z	nich	zde	
zanechal	kus	svého	srdce	a	kumštu.	Pro	
menší	 děti	 zde	 budou	 k	 dispozici	 i	 tzv.	
kuličkostroje,	 které	 pravidelně	 vystavuje	
a	vytváří	Petr	Poukar	z	Deblína.	
	 Součástí	 výstavy	 bude	 i	 představe-
ní	 společného	 projektu	 MěKS	 Tišnov	
a	spolku	Art	Periscope	s	názvem	„Kos-
telní betlémy na Tišnovsku“.	 Jedná	se	
o	dokument Tišnovské televize	 a	dále	
o	 kalendář,	 který	 zachycuje	 a	 popisuje	
betlémy	v	těchto	kostelích.	Na	kalendáři	
spolupracoval,	 kromě	 Zlatky	 Ptáčkové,	
Zdeňka	 Jílka,	 Michala	 Beneše	 a	 Pavla	
Navrátila,	 také	 Ing.	 Jan	 Kos,	 kronikář	
tišnovské	farnosti.	
	 Premiéra dokumentu	 a	 křest kalen-
dáře	 se	 uskuteční	 při	 vernisáži	 výstavy	
v	 sobotu	 26. listopadu.	 Kalendář	 bude	
poté	v	prodeji	i	v	knihkupectví	u	paní	Raš-
kové	nebo	v	Turistickém	informačním	cen-
tru	 v	 Tišnově,	 dokument	 bude	 přístupný	
na	YouTube	kanálu	Tišnovské	televize.
	 Výstava	bude	otevřena	 vždy	 v	 otvíra-
cích	dnech	muzea,	tj.	od	středy	do	neděle,	
10.00	až	17.00.	Otvírací	dobu	v	průběhu	
vánočních	svátků	ještě	upřesníme.
	 Srdečně	 vás	 všechny	 zveme	 jménem	
pořadatelů	výstavy.

Foto: Art Periscope

VÁNOčNí VýSTAVY BeTlÉmŮ
Zdeněk Jílek, Eva Vávrová

Betlém Stanislava Bělíka Jarošův mlýn se-
stavený žáky ZŠ Dolní Loučky.

Skříňkový betlém ze sbírek Muzea Vysočiny 
v Třebíči od Cyrila Čelouda.

Tišnov a Předklášteří. Foto: Jana Moštková 
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	 Možná	 právě	 takhle	 vypadal	 začátek	
dne	 vozky	 drkotajícího	 s	 koňským	 po-
vozem	 po	 štětové	 stezce	 ze	 statku	 pod	
Sýkořem	k	jihu,	na	Lomnici,	Porta	coeli,	
Kuřim	a	Brno.	Do	dálav,	 které	měl	 sice	
z	 oken	 i	 pastvin	 jako	 na	 dlani,	 ale	 čas	
od	 času	 do	 nich	 musel	 sestoupit	 i	 sám.	
Stará	 kupecká	 stezka,	 která	 spojovala 
jih Moravy s Polabím,	 nesloužila	 jen	
osamělým	 statkářům,	 ale	 byla	 z	 času	
na	čas,	a	když	kraj	nesužovaly	vojny,	ži-
vou	tepnou,	po	které	proudili	 lidé	 i	zbo-
ží,	 cenné	 kovy,	 drby	 i	 důležité	 zprávy.	
No	když	bylo	hůř,	i	ti	vojáci.	
	 Podíváme	 se	 dnes	 na	 současnou	 po-
dobu	jedné z mnoha stezek,	které	jako	
nitky	 a	 žíly	 protínaly	 krajinu	 Tišnovska	
a	 po	 staletí	 přinášely	 i	 odnášely	 staré	
i	nové	příběhy.	Někde	už	její	stopy	zcela	
zmizely.	 Někde	 je	 polní	 či	 lesní	 cestou,	
kde	se	místo	drkotajících	vozů	prohánějí	
cyklisté	 a	 traktory.	 Někde	 je	 dodnes	 ži-
vou	silniční	trasou.	Půjdeme	po	stopách	
vozků	 na	 kupecké stezce z Lomnicka 
do královského města Brna.

Stibologie – věda o cestách
	 Výzkum	 cest	 a	 stezek	 pravěkých,	
starověkých	 i	 mladších	 se	 zrodil	 a	 jako	
samostatná	historická	vědní	disciplína	–	
stibologie	–	definoval	až	koncem	20.	sto-
letí.	O	její	vznik	se	zasloužil	český	vědec	
Ing.	Radan	Květ,	CSc.,	a	popularitu	mezi	
veřejností	jí	získal	jeho	zásluhou	vydaný	
Atlas starých stezek	(2011).	Do	té	doby	
i	od	té	doby	se	problematice	přepravy	na-
šich	předků	a	trasování	jejich	přesunů	vě-

novala	řada	výzkumných	projektů.	K	re-
nomovaným	znalcům	problematiky	patřili	
i	archeolog	a	historik	prof.	PhDr.	Zdeněk	
Měřínský,	 CSc.,	 nebo	 PhDr.	 Rostislav	
Vermouzek,	 historik	 a	 geograf	 z	Morav-
ských	 Knínic.	 Za	 všechny	 pak	 lze	 zmí-
nit	 nejlépe	 podložený	 projekt	 Výzkum 
historických cest v oblasti severozápadní 
Moravy a východních Čech	 (2011–2014)	
zaštítěném	 mj.	 Centrem	 dopravního	 vý-
zkumu.	Projekt	dokonce	definoval	i	me-
todiku výzkumu historických cest,	čímž	
přiblížil	styl	zkoumání	 laické	veřejnosti.	
Pro	všechny	zvídavé	je	nejlépe	navštívit	
www.historicke-cesty.cz.	

Kde ty cesty jsou
	 Takovou	 kupeckou	 či	 jinak	 význam-
nou	středověkou	trasu	si	nelze	představit	
jako	dnešní	D1.	Hovoříme-li	o	Jantarové,	
Libické,	Haberské	či	jiné	stezce,	je	třeba	
si	ji	představit	jako	celé svazky větších 
či menších cest,	které	se	krajinou	pro-
plétaly,	 „jak	 to	 nejlíp	 šlo“.	 Scházely	 se	
a	 zase	 rozcházely	 v	 důležitých	 městech	
či	osadách,	klášterech,	při	mělkých	bro-
dech	 řek	 a	 na	 mostech,	 ale	 kopcovitou	
krajinou	si	to	každý	namířil	jinak.	Hodně	
záleželo,	zda	jel	vozka	naložený	nebo	už	
s	prázdnou,	jestli	byl	vlhký	podzim	nebo	
suché	 léto,	 zda	 jel	 koňmo,	 vůz	 táhl	 vůl	
nebo	 se	 putovalo	 pěšky.	 Historie	 done-
dávna	spíše	akademicky	tvrdila	základní	
pravidlo,	že	hlavní	stezky	krajinou	sledo-
valy	vodní	toky.	Tento	názor	ale	výzkumy	
v	 terénu	 vyvrátily,	 především	 proto,	 že	
středověkou	 krajinu	 nelze	 s	 naší	 melio-

rovanou	 a	 ohrázovanými	 vodními	 toky	
upravenou	 krajinou	 ztotožňovat	 ani	 ná-
hodou.	 Důležitou	 geomorfologickou	 pře-
kážku	v	údolích	řek	představovaly	rovněž	
úseky	úzkých	skalnatých	soutěsek,	které	
najdeme	u	každé	větší	či	menší	řeky	mezi	
Vysočinou	a	jihem	Moravy,	a	kudy	se	roz-
hodně	sedláci	či	kupci	neprodírali.	Hlavní	
linky	 cest	 tak	 vedly	 v	 krajině	 zpravidla	
po hřebenech, širokými sedly a ve sva-
zích	nad	zamokřenými	údolími	sledujíce	
ponejvíce	přirozené	vrstevnice.	

Starověká R43
	 Jako	předchůdkyně	dnešní	hlavní	tep-
ny	č.	43	přicházející	do	Brna	od	severu	je	
uváděna	i	lidově	známá	Trstěnická stez-
ka.	Spojovala	Litomyšl	s	Brnem,	a	to	prý	
údolím	Křetínky	a	Svitavy.	Jestli	a	nako-
lik	skutečně,	to	nyní	pro	nás	není	důleži-
té.	Lidové	ústní	podání	však	hovoří	o	sta-
ré kupecké stezce „mezi Svojanovem 
a Brnem“	 u	 nás,	 na	 nejvyšších	 vršcích	
Sýkořské	hornatiny.	Že	nejde	 jen	o	 lido-
vou	legendu,	dokládá	i	historik	Vermou-
zek	citací	z	Akt	purkmistrovských,	že	„r. 
1676 si mýtný z Černé Hory stěžoval, že 
cesta je tam špatná, pocestní se jí vyhýbají 
a jezdí přes Lomnici…“	
	 Jak	 je	 vidět,	 uživatelé	 této	 proslulé	
stezky	 volili	 jednu	 z	 větví	 namísto	 údo-
lím	po	horském	hřebeni.	A	dlouhou	cestu	
z	Polabí	do	Brna	nebo	zpět	tak	procházeli	
vysoko	nad	krajinou	Svitavy	a	Svratky.	

Od Sýkoře ke Kuřimi
	 Navážeme-li	 na	 příběh	 statkářského	
synka	z	úvodu,	vydáme	se	na	cestu,	kte-
rá	je	velmi	zajímavá	–	krajinou	i	reliéfem.	
Vyrážíme	 z	 místa	 600	m	 n.	 m.,	 s	 cílem	
ve	středu	Brna	v	nadm.	výšce	215	m.	A	to	
bezmála	40 km	vzdáleném.	
	 Na	 synalovských	 Kopaninách	 je	 tato	
středověká	stezka	v	reliéfu	snad	nejlépe	
zachovaná.	Není	 se	 co	 divit,	 tvrdé	 skal-
ní	 podloží	 a	 žádná	 stavební	 aktivita	 po-
nechaly	 trasu	 v	 téměř	 původní	 podobě.	
Tento	 úsek	 znají	 moderní	 turisté	 jako	
Cimrmanovu	stezku	a	absolvují	 ji,	 spíše	
opačným	směrem	z	Lomnice.	Cesta	z	Ko-
panin	 míjí	 za	 přírodní	 památkou	 starý	
Douškův kříž	stojící	poblíž	rozcestí	jiné	

příBěH JedNÉ ceSTY
díl i. – na Trhy do brna

Vladimír Vecheta

„Měl by sis pospíšit!“ vyprovází statkář synovo spřežení vyjíždějící ze vrat dvora. „Navečer 
přijde déšť, bolí mě koleno. Ať nedopadneš jako posledně, když se rozvodnila i Odra...“ 
„Jistě, táto…,“ utrousí přes rameno mladý vozka. To jeho věčné popohánění. Lidí do práce, 
dobytku na poli, a nejvíc koní na cestě. Však už mu vysloužilo i jméno: nikde mu neřeknou 
jinak než Pospíšil. Ne, že by nebyl všude první a se vším první hotov. Ale zkušený vozka 
ví, že ani Pospíšil na dlouhé cestě nic nenadežene. Zabouchnutí vrat už ani neslyší. Obzor 
se v brzkém rozbřesku barví růžovou, i když ještě vysoko na nebi stojí měsíc a nejjasnější 
hvězdy. Zítra začíná v Brně výroční trh a to je pro podhorácké statkáře výtečná příležitost 
proměnit úrodu z polí, chovu, zahrad, dílen i lesa v zásobu zlaťáků na horší časy. A to lépe 
než v Tišnově. A na nákup toho, co sami nevypěstují. Musí cestou zastavit na klášterním 
statku v Lomničce. Má na voze zvěřinu z hraběcího, co po něm nadlesní posílá do kláštera. 
Tam se zastavuje rád, nikdy jej neodbudou s prázdnou. I když koně moc nepožene, před 
večerem bude v Manicích, kde má u stařenky světničku kdykoliv přichystanou, ať jede 
do města či z něho. 
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cesty	na	Ochoz.	Odtud	klesá	se	stále	se	
zpříkrujícím	svahem	směrem	k	Lomnici.	
Na	kraji	lesa,	kde	stezka	kříží	dnešní	sil-
nici	na	Synalov,	je	v	lesích	řada	podélných	
zmolí.	Vyhrabala	je	kopyta	koní	táhnou-
cích	po	cestě	od	Lomnice	vzhůru	své	ná-
klady.	Když	už	byla	zmola	moc	hluboká,	
našli	si	vozkové	v	sousedství	nový	úsek,	
a	tak	po	staletí	stezka	migrovala	svahem	
a	 zanechávala	 za	 sebou	 starší	 zmoliny.	
Stezku	nakonec	zpevnilo	štětové	dláždě-
ní	(kameny	nastojato),	které	se	směrem	
na	Lomnici	zachovalo	dodnes.	Za	zmínku	
stojí,	 že	 tato	 „Stará	 synalovská“	 cesta	
byla	 jedinou	 přístupovou	 do	 vesnice	 až	
do	II.	světové	války,	kdy	ji	teprve	nahra-
dila	silnice	v	nynější	trase.	
	 Na	okraji	Lomnice	pod	bývalým	druž-
stvem	 u	 kamenného mostku přes po-
tok	značí	další	rozcestí	synalovský	kříž,	
u	 nějž	 se	 připojuje	 cesta	 z	 Ochozi	 (jde	
o	 souběh	 cest	 z	hradů	Pernštejn	 a	Svo-
janov).	 I	 ten	mostek	se	zachoval	 skrytý	
kousek	vedle	nového	silničního.	
	 Pokud	 ležel	 cíl	 cesty	 mimo	 osady	
a	 městečka,	 zpravidla	 je	 cesta	 obchá-

zela.	Zejména	proto,	když	se	po	ní	hnal	
dobytek	 na	 trh,	 aby	 nepřinesl	 na	 náves	
či	 náměstí	 špínu	 z	 cesty.	 Nejinak	 tomu	
bylo	 v	 Lomnici.	 Starobylá	 cesta	 míjela	
městečko	po	vrstevnici	na	úpatí	Kněžho-
ry	 a	 někde	 před	 kaplí	 sv.	 Antonína	 Pa-
duánského	 odbočovala	 od	 dnešní	 ulice	
Dlouhé,	na	což	je	upomínkou	polní	cesta	
za	 zahradami.	 Vozkové	 se	 tak	 vyhýbali	
dalším	 údolím	 potůčků,	 než	 se	 dostali	
pod	lesem	na	Starou brusenskou cestu,	
která	ústila	na	náves	Brusné	u	č.	1.	Její	
trasu	dodnes	značí	dva	historické	kříže.
	 V	 reliéfech	 starší	 uličky,	 cest	 a	 roze-
stavení	tří	největších	statků	lze	usoudit,	
kudy	vcházela	a	vycházela	cesta	od	Brus-
né	 do	 Řepky	 a	 odtud	 dál.	 I	 dnes	 dobře	
viditelným	 ze	 silnice	 širokým	 úvalem	
na	 západním	 úpatí	 Lysé	 mířili	 vozkové	
přímým	směrem	z	Řepky	ke	klášternímu 
statku v Lomničce.	
	 Nyní	už	byl	jihovýchodní	směr	na	Brno	
otevřený	pohodlnými	úvaly.	Po	překoná-
ní	údolní	nivy	obou	potoků	Besénků	si	to	
vozka	namířil	mezi	Čimperkem	a	Hradis-
kem	do	nízkého	sedla jižně do Železné-
ho.	Kříž	a	letitá	lípa	v	sousedství	dnešní-
ho	Vitaru	byly	milníkem	pro	další	 cestu	
úvalem	směrem	na	Drásov.	

Kuřimská křižovatka
	 Kuřim	není	na	naší	trase	na	Brno	žád-
ným	novým	a	moderním	městem.	Zdejší	
kostel	 sv.	Magdaleny	patří	k	nejstarším	
v	regionu	a	sama	Kuřim	se	ve	své	expo-
zici	na	 zámku	v	sousedství	kostela	pre-
zentuje	jako	Křižovatka cest.	A	to	zcela	
právem.	 Nakolik	 jsme	 totiž	 zpochybňo-
vali	trasu	proslulé	Trstěnické	stezky,	dá	
se	 považovat	 za	 detailně	 prokázané,	 že	
severojižní	 obchodní	 stezka	 přicházela	
do	Brna	právě	od	Kuřimi,	a	naopak	z	Ku-

řimi	 mířila	 její	 hlavní	 trasa	 na	 Lipůvku	
a	Černou	Horu.	
	 O	směru	z	Tišnova	se	historik	Vermou-
zek	 vyjadřuje	 jako	 o	 stezce	 Žďárské,	 což	
neodporuje	 tomu,	 že	 se	 z	 tohoto	 směru	
k	Brnu	blížil	i	náš	vozka	od	Lomnice.	Když	
se	 totiž	 svezl	 úvalem	 na	 kraj	 Drásova	
k	Drásovské	studánce,	nabídlo	se	mu	pro	
další	cestu	několik	možností.	Dá	se	před-
pokládat,	že	údolní	niva	potoka	Lubě	byla	
spíše	 bažinatá,	 takže	 se	 tu	 někde	 klenul	
mostek	nebo	byl	přechod	zpevněn	hatěmi.	
Takový	se	zřejmě	nacházel	u	malhostov-
ského mlýna,	 kam	 zároveň	 směřovala	
i	cesta	od	Všechnovic,	tedy	z	druhého	smě-
ru	 z	Vysočiny	 od	Unína,	Bukovice,	Kozá-
rova	a	Bedřichova.	Od	mlýna	vede	přesně	
k	jihu	stopa	bývalé	cesty	k	tzv.	brněnské-
mu kříži.	Osamělé	místo	se	starou	lípou	je	
památníkem	této	staré	cesty	k	Brnu.	
	 Možná	 si	 to	 vozka	 ale	 namířil	 přímo	
kolem	 drásovského mlýna	 k	 trase	 dneš-
ní	 staré	 Tišnovky	 a	 ve	 směru	 na	 výrazné	
Malhostovské	kopečky.	Dochoval	se	zde	to-
tiž	místní	název	Díly k Brnu.	Obě	trasy	kaž-
dopádně	minuly	Zlobici	a	dorazily	ke	kříži	
„Na Křivých“ u Moravských Knínic.	I	toto	
osamělé	místo	v	polích	bývalo	křižovatkou,	
kudy	vedla	spojnice	do	Kuřimi.	

Jinačovské lesy
	 Zkušení	místní	využívají	dodnes	k	ces-
tě	do	Brna	silnici	spojující	Kuřim	s	Bys-
trcí,	 čímže	se	vyhnou	hlavnímu	tahu.	 Je	
to	 ozvěna	 starých	 dob,	 neboť	 kdo	 mířil	
do	 Brna	 tudy,	 zkrátil	 si	 cestu	 klidnými	
vesničkami	a	možná	se	 i	vyhnul	nějaké-
mu	tomu	mýtu.	V	Moravských	Knínicích	
dodnes	značí	výklenková	kaple sv. Jana 
Nepomuckého	rozcestí,	jehož	pravá	ces-
ta	vede	už	jen	do	polí.	Zdánlivě.	Je	začát-
kem	trasy,	kterou	se	vozka	pohodlně	přes	

Štětová cesta – stará Synalovská.

Lomnický mostek.

Kříž Na Křivých u Moravských Knínic.
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nedaleké	Jinačovice	vyloupl	v	dnes	již	br-
něnském	Komíně.	
	 Alejí	černých	ořešáků	se	dostaneme	až	
k	Helánově kříži,	jehož	postavení	ukazu-
je,	že	cestu	zde	vedla	v	přímém	směru	přes	
dnes	zorané	pole,	jak	je	ostatně	i	na	mapě	
z	19.	století	vidět.	Na	vrcholu	sedla	někde	
u	dnešní	odbočky	ke	golfovému	areálu	pře-
šla	na	druhou	stranu	dnešní	 silnici	 a	do-
sáhla	Jinačovic	u	Pláteníkova kříže.	Další	
stopou	v	Jinačovicích	je	pak	stará	jinačo-
vická lípa.	A	další	směr	značí	dnes	na	cyk-
lostezku	změněná	stará	cesta	na	jih	z	obce.	
Tou	se	ale	nenechme	zmást.	Na	kraji	lesa	
se	vine	zákruta	cesty	vlevo	a	kus	ji	dopro-
vází	opět	svazek	starých	hlubokých	úvozů	
–	bývalých	variant	cesty,	která	se	musela	
vyšvihnout	 na	 vyšší	 vrstevnici.	 Odtud	 už	
vozka	 pohodlnou	 cestou	 krásnými	 dubo-
vými	 lesy	 zvanými	 Komínské	 líchy	 mířil	
do	5	km	vzdáleného	Komína.

K žabovřeské tvrzi
	 Polovina	 dnešní	 cesty	 už	 vede	 od-
lesněnou	 rovinou	 okolo	 medláneckého 
letiště.	 Tady	 se	 samozřejmě	 nabízela	
možnost	 sjezdu	 k	 medláneckému	 zám-
ku	 a	 směrem	 do	 Králova	 Pole.	 Na	 této	
křižovatce	už	ale	starý	kříž	vzal	za	své.	
To	 na	 komínském	 katastru	 značí	 staré	
cesty	řada	zachovaných	křížů,	 i	když	už	
jsou	samozřejmě	novodobé.	První	je	pod	
výšinou	Netopýrky,	kde	odbočující	cesta	
do	Bystrce	dodnes	nese	název	Komínská.	
Začátek	zástavby	pak	značí	druhý	na	hor-
ním	konci	Chaloupek.	Tato	ulice	je	nejen	
charakterem	hlubokého	úvozu,	ale	i	řady	
malých	domků	skutečným	reliktem	staré	
tváře	Komína	a	jeho	cest.	

	 Při	 pohledu	 na	 komínský	 kostel	 sv. 
Vavřince	pocházející	již	z	13.	století	neu-
nikne	pozorovateli	jistá	podoba	s	obdobně	
starým	 chrámem	 sv.	 Markéty	 v	 Morav-
ských	 Knínicích	 –	 oba	 mají	 zděný	 jehlan	
na	vrcholu	své	věže.	Možná	inspirace	jed-
noho	stavitele	druhým.	A	ještě	zajímavější	
je	přímá	souvislost	této	vsi	s	Tišnovem	–	
Komín	patřil	k	prvním	majetkům	kláštera	
Porta	coeli	při	jeho	založení.	Je	evidentní,	
že	 tu	 existovala	 staletá	 spojnice	 klášter-
ních	statků	se	svým	mateřským	centrem.	
	 Jádro	 Komína	 minula	 cesta	 za	 hum-
ny.	 I	 když	 prochází	 panelovým	 sídliš-
těm,	vine	se	ulice	s	příznačným	názvem	
Pastviny	v	původní	trase.	Dnešní	dětské	
dopravní	hřiště	leží	na	místě	zasypaného	
rybníka,	 jehož	hráz	s	cestou	 ještě	done-
dávna	připomínal	osamělý	topol.	Na	kon-
ci	 ulice	 nad	 ulicí	 Čichnova	 ale	 naštěstí	
zůstal,	jako	další	memento,	původní	mo-
hutný	zděný	kříž.	To	už	 jsme	na	dohled	
od	tvrze	či	dvorce,	který	po	staletí	shlížel	
z	jižní	rozsochy	Kozí	hory	na	Žabovřesky	
a	již	nedaleké	Brno.	

Veverskou nebo Údolní cestou 
	 Pět	 kilometrů	 vzdálené	 centrum	 Brna	
se	při	pohledu	ze	skal	nad	ulicí	Štursovou	
skrývá	za	linií	horizontu	Kraví	hory.	Přes-
to	už	za	posledních	sto	let	srostly	tyto	dří-
ve	vzdálené	vesnice	a	osady	do	 jednolité	
zástavby.	 Žabovřesky	 jsou	 vsí	 prastarou,	
jejich	předchůdkyně,	ves	Manice,	se	připo-
míná	už	v	době	po	Velkomoravské,	a	když	
zpustla	 v	 30leté	 válce,	 zůstala	 na	 ni	 jen	
vzpomínka	u	názvu	ulice	Maničky.	
	 U	Žabovřeského	dvorce	se	cesty	opět	
větvily.	Na	sever	se	šlo	na	Královo	Pole,	
dolů	k	řece	Svratce	do	Kamenného	mlý-
na.	Kdo	mířil	do	Brna	–	nového	i	starého	
–	musel	 se	nějak	vypořádat	 s	Kraví	ho-
rou.	Buď	ji	obejít	nebo	přejít.	Pohodlnější	
cesta	zůstala	ve	stopě	dnešní	ulice	hlavní	
ulice	Veveří,	která	 jak	název	naznačuje,	
spojovala	 město	 se	 vzdáleným	 vever-
ským	hradem.	Veverská	cesta	obcházela	
Kraví	horu	obloukem.	Památkou	na	sta-

rou	dobu	je	v	místě	tradičně	zvaném	Tá-
bor	 zcela	 unikátně	 v	 zástavbě	 zachova-
ný	 starý	 smírčí	 kámen.	 Zázračně	 unikl	
zničení	i	přemístění	a	dodnes	sedí	vedle	
tramvajové	zastávky	u	kina	Lucerna.	
	 Z	veverské	cesty	odbočovala	na	dneš-
ním	Konečného	náměstí	cesta	ke	klášte-
ru	na	Starém	Brně.	Ulice	s	opět	příznač-
ným	názvem	Úvoz	 jednoznačně	odkazuje	
na	starou	úvozovou	cestu	po	úpatí	hory	až	
k	branám	kláštera	na	Mendlově	náměstí.	
	 Veverská	cesta	nakonec	ústila	do	měs-
ta	 od	 SZ,	 kudy	 se	 vcházelo	 Veselskou	
branou.	 Od	 15.	 do	 17.	 století	 se	 ovšem	
významnější	Běhounské	bráně,	kam	ústi-
la	Trstěnická	stezka,	říkalo	také	Tišnov-
ská.	 Je	 tedy	 zřejmé,	kudy	 se	náš	 vozka	
nakonec	do	města	na	trh	dostal.	
	 U	 severozápadního	 rohu	 opevnění,	
u	dnešního	Červeného	kostela,	se	nachá-
zela	 vesnice	 Švábky	 a	 v	 opevnění	 byla	
od	18.	století	ještě	Hackelova	nebo	také	
Slepá	 (pro	 časté	 uzavření)	 brána.	 Sem	
ústila	ulice	Údolní,	což	byla	další	z	cest,	
které	vedly	od	Žabovřesk,	tentokrát	přes	
Kraví	horu.	V	urbanistice	moderní	měst-
ské	 zástavby	 přímočarých	 ulic	 a	 pravo-
úhlých	nároží	vykazuje	stopu	staré	cesty	
klikatící	se	ulice.	Takovou	je	právě	Údol-
ní,	která	přichází	k	centru	údolím	z	nej-
nižšího	sedla	mezi	Kraví	horou	a	Urnber-
gem.	 Spojení	 na	 straně	 žabovřeské	 pak	
představovala	 dnešní	 ulice	 Zeleného,	
která	stoupá	do	sedla	„pod	lesem“	od	ně-
kdejší	osady	Vinohrádky.	
	 Pokud	budete	po	stopách	našich	před-
ků	 putovat	 a	 objevíte	 něco	 zajímavého,	
dejte	nám	vědět.

Foto: Vladimír Vecheta

Komín – kostel sv. Vavřince.

Smírčí kámen v Brně-Žabovřeskách.

Slepá brána.
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	 Městys	 Doubravník	 se	 nachází	 v	 se-
verní	 části	 Jihomoravského	 kraje	 12	km	
od	města	Tišnov.	Krajina	tu	dává	znát	po-
čínající	Českomoravskou	vrchovinu.	
	 Městys	má	840	obyvatel	a	jeho	území	
se	rozkládá	na	1	147	ha,	z	čehož	je	více	
než	polovina	tvořena	lesy.	Do	jeho	správy	
přináleží	 i	 lokalita	Prudká	a	místní	část	
Křížovice.	Doubravník	je	dopravně	propo-
jen	s	okolními	obcemi,	s	městem	Tišno-
vem,	městem	Brnem,	Bystřicí	nad	Pern-
štejnem	a	dále	Novým	Městem	na	Moravě	
silnicí	druhé	třídy,	která	prochází	zářezy	
v	 kopcovité	 až	 skalnaté	 krajině	 a	 velmi	
často	 se	 přimyká	 k	 řece	 Svratce.	 Řeka	
je	 také	 lemována	 jednokolejnou	dráhou,	
která	poskytuje	pravidelné	spojení.	

Příroda 
	 Charakter	 území	 se	 vyznačuje	 prud-
kými	přechody	z	údolí	do	kopcovitých	až	
hornatých	 terénů,	 kdy	 rovinatá	 krajina	
za	Tišnovem	u	obce	Borač	začíná	stoupat	
a	připomínat	spíše	hory.	Však	 také	celé	
území	je	součástí	chráněného	přírodního 
parku Svratecká hornatina.	 Do	 tohoto	
území	zasahuje	několik	biokoridorů	a	tři	
evropsky	významné	lokality	Natura	2000	
–	Sokolí	skála	zahrnující	i	řeku	Svratku,	
lokalitu	 Prudká	 a	 doubravnický	 kostel.	
Příroda,	obklopující	naše	sídlo,	je,	vedle	
historické	architektury	a	potenciálu	naší	

společnosti,	velkým	bohatstvím	městyse	
Doubravníka,	jehož	jsme	správci	s	povin-
ností	a	snahou	o	velmi	opatrný	rozvoj.	

Historie a památky
	 Historie	 městyse	 Doubravník	 je	 ne-
oddělitelně	 spjata	 s	 rodem Pernštejnů	
i	s	pozdějšími	majiteli	hradu.	Šlechtické	
rody	působící	v	našem	regionu	v	něm	za-
nechaly	zřetelné	ovlivnění	nejen	v	podobě	
architektury,	ale	i	v	ovlivnění	společnos-
ti.	Architektura	je	viditelná,	pro	sledová-
ní	 společenské	 stopy	 šlechticů	 musíme	
být	 trochu	 pozornější.	 Stopa	 zanechaná	
šlechtickými	 rody	 ve	 společnosti	 odráží	
fakt,	 že	 Doubravník	 byl	 hospodářským,	
kulturním,	 sociálním	 a	 duchovním	 cen-
trem	 pánů	 z	 Pernštejna.	 První	 zmínky	
jsou	 z počátku 13. století.	 O	 působe-

ní	 Doubravníka	 jako	 lokálního	 centra	
svědčí	 existence	 kláštera	 s	 patronací	
Pernštejnů,	 tržiště	na	dnešním	náměstí,	
které	znamenalo	setkávání	 lidí	z	mnoha	
míst	 regionu.	 Mnoho	 zachovalých	 skle-
pení,	která	sloužila	pro	skladování,	např.	
v	místě	vařeného	piva,	zájezdní	hostinec.	
	 V	 centru	městyse	 je	 vyhlášena	měst-
ská	památková	zóna,	která	zahrnuje	úze-
mí	 s	 chráněnými	 kulturními	 památkami	
a	za	cíl	má	ochránit	historický	charakter	
tohoto	území.	Z	nejvybranějších	památek	
uvedeme:	Závojského vila, vodní mlýn, 
kaple sv. Máří Magdaleny, dřevěná láv-
ka na Prudké, kostel Povýšení sv. Kří-
že, některé rodinné domy na náměstí	
a	další.

Současnost
	 Geologické	 podmínky	 neumožňují	
přílišný	 rozvoj	 občanské	 zástavby	 ani	
z	 hlediska	 růstu	 zázemí	 pro	 podnikate-
le.	 Proto	 jen	 stěží	 nacházíme	 pozemky	
k	zástavbě	a	naši	lidé	jezdí	za	prací	mimo	
městys	 a	 obohacují	 svým	 umem	 široké	
okolí	a	mnohde	i	zahraničí.	
	 Dnešní	společenský	život	vychází	čás-
tečně	z	tradic	a	jeho	základem	jsou	aktiv-
ní	lidé.	Snažíme	se	podpořit	všechny,	kdo	
dobrovolně	přispívají	k	jeho	rozvoji.	
	 V	 naší	 obci	 působí	 Skautský oddíl 
Robinsoni, fotbalový klub, TJ Sokol, 
SDH, farnost, včelaři, dvě myslivecká 
sdružení, neformální sdružení matek	
a	 v	 tomto	 směru	 nesmíme	 opomenout	
i	naši	základní školu a mateřskou ško-
lu, čtenářský klub i další neformální 
skupiny.	 Všechny	 tyto	 skupiny	 a	 jejich	
aktivity	jsou	místem	setkávání	nejen	pro	
doubravnické,	 ale	 i	 pro	 lidi	 z	 širokého	
okolí.	 Množství	 událostí,	 které	 se	 u	 nás	
dějí,	můžete	sledovat	na	našich	webových	
stránkách	nebo	Facebooku	městyse.
	 Jsme	místem,	kde	se	dobře	žije	a	kde	
jsme	rádi.

Foto: archiv městyse

dOUBrAVNíK
Barbora Šenkyříková, starostka městyse

Doubravník. 

Doubravnické hody.

Náměstí s kostelem Povýšení sv. Kříže.
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	 Pan	Stanislav Bělík se narodil 29. října 
1919 v Tišnově.	Otec	pracoval	jako	tkadlec,	
později	si	našel	práci	v	papírnách	v	obci	Prud-
ká.	Matka	pocházela	ze	ševcovské	rodiny.	Sta-
nislav	 se	 vyučil	 strojním	 zámečníkem,	 ačkoli	
od	mládí	tíhl	k	výtvarnému	umění.	Talent	u	něj	
rozpoznal	 učitel	 už	 v	 jeho	 dětských	 letech.	
Snažil	se	tedy	v	malování	zdokonalovat.	Rodi-
na	ale	neměla	peníze,	aby	ho	poslala	na	studia.
	 Když	začal	pracovat	a	vydělávat	si	na	živo-
bytí,	přihlásil	se	na	večerní	uměleckou	školu	
do	Brna.	Totální	nasazení	během	druhé	světo-
vé	války	ovšem	jeho	započatou	dráhu	studia	
malby	přerušilo.	Nuceně	nasazen	byl	 do	 ra-
kouského	Sankt	Pöltenu.	V	továrně,	kde	se	
vyráběla	umělá	vlákna	na	padáky,	vykonával	
práci	strojního	mechanika.	Na	nucených	pra-
cích	strávil	dva	roky.	
	 Ve	 volných	 chvílích	 tehdy	 maloval	 okolní	 krajinu.	 Jak	 sám	
zmiňuje,	bavila	 jej	 figura,	portréty	a	 tak	dále.	 Jenomže	časem	
každý	 chtěl	 nějaké	 krajinky,	 tak	 potom	 se	 krajinářské	 malbě	
věnoval	výlučně.	
	 V	roce	1945	po	náletu	na	továrnu	společně	s	kamarády	utekl	
domů.	Ani	po	válce,	ačkoli	složil	úspěšně	zkoušky	na	Akademii	
v	Praze,	nebyl	pro	nadměrný	počet	uchazečů	o	studium	přijat.	
Pracoval	tedy	jako	kreslič	a	teprve	v	letech	1956	až	1960	absol-
voval	dálkové	studium	malby	v	Praze.	Do	důchodu	se	živil	jako	
podnikový	výtvarník	v	brněnské	Tesle,	kde	strávil	dvacet	let.	
	 Malbě	 se	 naplno	 začal	 věnovat	 až	 po	 odchodu	 do	 důchodu	
v	 osmdesátých	 letech.	 Postupně	 se	 stal	 jedním z nejlepších 
krajinářů Vysočiny.	Inspiraci	čerpal	i	z	cest	do	zahraničí,	od-
kud	pocházely	jeho	obrazy	z	Turecka,	Řecka,	Holandska,	Špa-
nělska,	Uzbekistánu,	Itálie,	Francie	a	Švýcarska.	Většinu	života	
ale	žil	a	tvořil	v	Doubravníku	u	řeky	Svratky,	která	se	stala	nej-
častějším	námětem	 jeho	obrazů.	Podle	svých	slov	prošel	 řeku	

od	pramenů	přes	Tišnov,	Brno	až	po	soutok	
s	Dyjí	a	namaloval	všechna	její	zajímavá	mís-
ta.	Řece	také	věnoval	poslední	cyklus	obrazů	
„od	 pramene	 u	 Žákovy	 hory	 až	 po	 Pálavu“,	
který	 v	 roce	 2017	 vyšel	 i	 knižně	 jako	 dílo	
„Krajinou řeky Svratky“.	
	 Tišnovská	televize	věnovala	panu	Bělíkovi	
pozornost	opakovaně.	V	době,	kdy	slavil	de-
vadesátiny,	s	ním	natočila	dokument	Za ob-
razy do Doubravníka,	a	v	roce	2010	dvoudíl-
ný	pořad	Stanislav Bělík a jeho řeka.	V	roce	
2021	 pak	 poslední	 dokument	 Stanislav 
Bělík: Z lásky k umění a rodnému kraji.	
Všechny	jsou	ke	zhlédnutí	v	archivu	pořadů	
na	kanálu	Youtube	Tišnovské	televize.
	 Spolu	 se	 svou	 manželkou	 Vlastou	 v	 roce	
2020	 oslavili	 platinovou	 svatbu	 –	 70	 let	
v	manželství	a	v	lednu	2022	

převzali	titul	pro	nejstarší	manželský	pár	v	ČR.	
	 Pan	malíř	Stanislav	Bělík	 zemřel	 v	pondělí	
6. října 2022	ve	věku	nedožitých	103	let.

tišnovsKo

STANISlAV BělíK
(*29. 10. 1919 – †6. 10. 2022)

Vladimír Vecheta

Vernisáž výstavy v Počátkách v květnu 2022. Zdroj: Jihlavský deníkMistr při práci u řeky. Zdroj: Tišnovská televize

S. Bělík v pořadu Paměť národa.
Zdroj: Pamět národa

reportáž najdete na Tišnovské televizi
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	 Již	 čtvrtým	 rokem	 obnovuje	 spolek	
Hojnost	 ve	 spolupráci	 s	 dobrovolníky	
z	 celého	 světa	 staré	 sady	 při	 klášteře	
Porta	coeli.	Součástí	této	práce	není	jen	
vysekávání	 náletových	 dřevin,	 zmlazo-
vací	 řez	 a	 výsadba	 nových	 stromů,	 ale	
i	 osvěta	 veřejnosti.	 V	 našem	 programu	
oživování	ovocnářské	tradice	na	Tišnov-
sku	se	inspirujeme	u	rakouské	organiza-
ce	Arche	Noah.	Ta	razí	heslo:	„Zachraň-
me	je	tím,	že	je	budeme	jíst!“	
	 Ve	středu	28.	září	tak	měla	široká	ve-
řejnost	příležitost	ochutnat	staré	a	krajo-
vé	 odrůdy	 z	 Tišnovska	 během	 již	 téměř	
tradiční	 Slavnosti	 ovoce.	 Počasí	 nám	
přálo,	nad	akcí	držel	ochrannou	ruku	sv.	
Václav	 a	 ovoce	 lační	 návštěvníci	 se	 do-
stavili	v	hojném	počtu.	K	tomu	nám	po-
mohla	i	návštěva	paní	Jarky	Vykoupilové	
a	štábu	Českého	rozhlasu	Brno,	který	ze	
Slavnosti	 ovoce	 vysílal	 živý	 vstup	 pořa-
du	 Apetýt.	 Čerstvý	 mošt	 tekl	 proudem,	
pro	zájemce	byl	k	dispozici	 i	odborník	–	

pomolog	 Ondřej	 Dovala,	 který	 pomáhal	
určovat	odrůdy	dosud	neznámých	vzorků	
ovoce.	 Novinkou	 letošního	 ročníku	 byla	
soutěž	o	nejlepší	ovocný	moučník.	Soutěž	
měla	mezinárodní	obsazení.	Po	posouze-
ní	odbornou	porotou	si	na	moučnících	po-
chutnali	i	návštěvníci.	
	 Slavnosti	ovoce	předcházelo	víkendové	
mapování starých odrůd ovocných stro-
mů	v	okolí	Tišnova.	Dobrovolníci	při	něm	
procházeli	katastry	obcí	Chlébské,	Hlubo-
ké	Dvory,	Osiky,	Brumov	a	Sejřek	a	zazna-
menávali	do	mapy	staré	stromy.	Následně	
pomolog	určil	jejich	odrůdu	a	my	je	zazna-
menali	 do	 mapy	 dostupné	 na	 webových	
stránkách	 https://hojnost.org/obnova-sa-
du/.	Při	mapování	se	opět	potvrdila	pověst	
Tišnovska	 jako	 ovocnářsky	 neuvěřitelně	
pestré	a	bohaté	oblasti.	Za	zmínku	stojí	od-
růda	hrušky	Šedule.	Ta	se	dá	najít	v	Sejřku	
a	místní	jsou	na	ni	náležitě	hrdí.
	 Děkujeme	 za	 finanční	 podporu	 obci	
Předklášteří	a	MAS	Brána	Vysočiny.

SlAVNOST OVOce V pOrTA cOelI
Tomáš Blaha

Mapování starých odrůd.
Foto: archiv Hojnosti

	 Televizní	seriály	České	televize	Četnické	humoresky,	Ďáblo-
va	lest,	Labyrint	nebo	Hlava	medúzy	všichni	znají	a	na	napína-
vé	příběhy	se	dívali.	Ale	mnozí	Tišnováci	dodnes	nevědí,	že	se	
mnoho	scén	z	těchto	seriálů	natáčelo	v	Tišnově	a	blízkém	okolí	
–	kupř.	Lomničce,	Hradčanech,	Prudké,	Deblíně,	Veselí,	Lomnici	
nebo	Nelepči.	Jenom	Riegrova	ulice	v	Tišnově	vystupovala	v	se-
riálech	čtyřikrát!	
	 S	těmito	natáčecími	místy	vás	podrob-
ně	seznámí	další	z	mapových	dílů	projek-
tu	Pocketmaps	Tišnovsko.	Má	název	Fil-
mová	místa.	Po	otevření	tohoto	projektu	
se	vám	ukáže	ortofotomapa	s	označený-
mi	filmovými	místy.	
	 U	jednotlivých	bodů	na	mapě	je	ikon-
kou	 filmové	 kamery	 vyznačeno,	 kde	 se	
natáčela	příslušná	scéna	k	filmovým	se-
riálům.	U	každého	místa	 je	uvedený	díl	 a	název	seriálu,	hlav-
ní	 protagonisté.	 Návštěvník	 zde	 najde	 krátké	 filmové	 ukázky.	
Může	se	tak	vrátit	na	krátký	okamžik	do	napínavého	děje	detek-
tivních	zápletek.	

	 Procházku	Tišnovem	a	okolím	si	tak	můžete	zpestřit	návště-
vou	těchto	filmových	míst.	
	 Celý	projekt	najdete	na	www.pocketmaps.cz.	

pOcKeTmApS – 2. díl
Filmová mísTa

Miloš Sysel
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	 Po	dlouhé	odmlce	víc	jak	deseti	let	byl	na	ustavující	schůzce	
dne	17.	6.	2015	z	iniciativy	pana	Jiřího	Veselého	znovuobnoven	
ochotnický	soubor	„Karasovo	divadlo“	při	TJ	Sokol	Tišnov.	Sta-
ronoví	 i	 noví	 členové	 souboru	 se	 vrhli	 s	 obrovským	nadšením	
a	elánem	do	práce.	Začaly	se	souběžně	zkoušet	hned	dvě	nové	
hry.	A	dne	14.	2.	2016	se	uskutečnila	první	premiéra	Čtvrtkovy	
pohádky	 pro	 děti	 Jak	 se	 stal	 Rumcajs	 loupežníkem	 pod	 režij-
ním	vedením	Františka	Trnčáka	staršího.	Na	 jaře	16.	4.	2016	
pak	proběhla	premiéra	hry	Nikolaje	Vasiljeviče	Gogola	Ženitba.	
Provedení	 této	 hry	 zaznamenalo	 velký	 úspěch	 i	 na	 přehlídce	
v	Hodoníně	 a	Tyjátrfestu.	S	 pohádkou	pak	 soubor	na	pozvání	
vystoupil	8.	5.	2016	v	Brně	v	klubu	na	Šelepce.	Ve	stejném	roce	
18.	 12.	 2016	 se	uskutečnila	 další	 premiéra,	 a	 to	 pokračování	
pohádky	Jak	měl	Rumcajs	Cipíska,	která	byla	pro	veliký	úspěch	
ještě	dvakrát	v	následujícím	roce	reprízována	ve	vyprodané	tiš-
novské	sokolovně.	V	září	roku	2017	s	ní	potom	divadlo	repre-
zentovalo	Tišnov	na	Tyjátrfestu	v	Doubravníku	a	18.	11.	2017	ji	
měli	možnost	vidět	i	diváci	v	Rohozci.	S	touto	pohádkou	jsme	se	
zúčastnili	i	přehlídky	sokolských	divadel	v	Toušeni.	Mezitím	se	
divadlo	zapojilo	do	akcí	města	Tišnov	a	spolku	Continuum	vitae,	
a	to	s	vystoupením	o	Lucemburcích	19.	8.	2016.	Při	slavnostním	
otevření	Cesty	hrdelního	práva	29.	7.	2017	pak	sehrálo	scénky	
inspirované	sedmi	smrtelnými	hříchy.	S	pověstí	O	Vohančickém	
tisu	 vystoupilo	 divadlo	 i	 na	 Václavských	 hodech	 na	 náměstí	
v	Tišnově.	16.	září	2017	měla	slavnostní	 „světovou“	premiéru	
hra	Tanec	pro	Karla	IV.	Tuto	hru	napsala	Eva	Černá	původně	pro	
loutkové	divadlo,	s	jejím	svolením	jsme	si	hru	upravili	pro	čino-
hru	a	s	úspěchem	ji	hrajeme	dodnes.	S	tímto	představením	diva-
dlo	reprezentovalo	Sokol	Tišnov	v	rámci	Tyjátrfestu	v	Šerkovi-
cích,	na	přehlídce	v	Moutnicích	a	v	září	roku	2021	jsme	zavítali	
i	do	partnerského	města	Seredi.	Dne	16.	6.	2019	pak	proběhla	
další	premiéra	v	 tišnovské	sokolovně,	a	 to	známé	a	populární	
pohádky	 s	 písničkami	 Princové	 jsou	 na	 draka.	 Pohádka	 byla	
několikrát	reprízována	nejen	v	tišnovské	sokolovně	a	okolních	
obcích,	ale	13.	9.	2021	ji	měli	možnost	vidět	v	rámci	partnerské	
spolupráce	i	diváci	ve	slovenské	Seredi	a	opět	i	na	Tyjátrfestu,	
znovu	 s	 velkým	 úspěchem.	 Než	 přišel	 covid,	 stihli	 jsme	 ještě	

odehrát	 v	 rámci	 letní	 akce	 v	 parku	 několik	 scének	 k	 vcháze-
ní	 do	 obrazů	 Hieronyma	 Bosche.	 Divadlo	 se	 také	 zapojilo	 vý-
znamně	i	do	organizace	posledních	dvou	sokolských	plesů,	a	to	
ke	100.	výročí	vzniku	republiky	28.	10.	2018	a	Bleděmodrého	
plesu	25.	1.	2020.	V	červenci	a	srpnu	roku	2021	se	pak	v	parku	
Na	Hrádku	uskutečnila	dvě	velmi	úspěšná	představení	operek	
pánů	Svěráka	a	Uhlíře	pro	děti	O	dvanácti	měsíčkách	a	O	čer-
vené	Karkulce.	Vzhledem	k	půstu	po	covidových	opatřeních	zde	
bylo	opět	plno.	
	 V	 současné	 době	 jsme	 dokončili	 práci	 na	 nové	 hře	 Raubíř	
a	 jeho	dítě	aneb	po	staru	se	krást	nedá,	 jejíž	dlouho	očekáva-
ná	a	díky	covidu	několikrát	odložená	premiéra	se	uskutečnila	
9.	10.	Náš	soubor	se	neustále	vyvíjí.	Někteří	členové	zůstávají,	
někteří	odcházejí,	na	jejich	místo	přicházejí	noví,	nebo	se	vrací	
ti	staří…	Divadlo	prostě	žije…	Jsou	zde	jak	ti,	co	byli	členové	
Karasova	divadla	v	minulosti,	tak	i	zcela	noví	lidé,	mnohdy	celé	
rodiny…	Nejstaršími	členy	Karasova	divadla	jsou	Marie	a	Vác-
lav	Kupští	 a	František	Trnčák	starší.	Zažili	 a	pamatují	 zlatou	
éru	divadla,	mají	za	sebou	spoustu	skvělých	rolí.	Poslední	jme-
novaný	–	František	Trnčák	–	se	stal	naším	učitelem	a	mentorem	
a	 ochotně	 nám	 předává	 své	 dlouholeté	 divadelní	 zkušenosti,	
režíruje,	 radí	 a	 pomáhá,	 za	 což	 jsme	mu	všichni	 velmi	 vděční	
a	jsme	rádi,	že	ho	máme.	Jsme	šťastní,	že	v	našem	středu	máme	
takové	zkušené	herce	„Karasáky!“
	 Po	celou	dobu	činnosti	se	snažíme	navazovat	na	silnou	tradici	
a	kvalitu	Karasova	divadla	a	doufáme,	že	se	nám	to	aspoň	tro-
chu	daří.	Vždyť	jeden	z	nejvýznamnějších	bývalých	členů	Kara-
sova	divadla,	Lubomír	Kostelecký,	byl	letos	oceněn	Cenou	města	
Tišnova	za	mnohaleté	úsilí	v	oblasti	rozvoje	kultury.
	 Moc	děkujeme	všem	našim	divákům,	fanouškům	a	přátelům	
za	 přízeň	 a	 podporu.	 Bez	 Vás	 by	 naše	 činnost	 neměla	 smysl.	
Doufáme,	že	i	Vám	přinášíme	alespoň	trochu	radosti.

Foto: archiv T. J. Sokol Tišnov

KArASOVO dIVAdlO přI T. J. SOKOl TIŠNOV
Marcela Wagnerová, Martina Sikorová

Fotografie je z roku 1972 ze hry Jedenácté přikázání.

Premiéra hry Raubíř a jeho dítě aneb postaru se krást nedá.
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	 V	 nevlídných	 podzimních	 dnech	 se	
mnoho	dětí	potýká	s	nepříjemnými	viró-
zami.	Každý	z	rodičů	to	někdy	zažil	a	vy-
baví	 si,	 jak	 nemoc	 dítěte	 naruší	 režim	
celé	rodiny	a	jaký	je	to	pro	rodiče	zápřah.	
Mnohem	 větší	 zátěží	 si	 však	 procházejí	
rodiče,	kteří	si	od	lékařů	vyslechnou	zá-
važnou	 diagnózu,	 často	 během	 prvních	
měsíců	 po	 narození	 miminka.	 V	 takové	
situaci	 jim	 mohou	 velmi	 pomoci	 porad-
kyně	rané	péče,	na	jejichž	návštěvy	mají	
nárok	všechny	rodiny	s	dětmi	do	7	let.
	 Jsou	 to	 pracovnice	 terénní	 sociální	
služby,	 které	 dojíždí	 za	 rodinou	 domů	
a	pomáhají	 jí	 vše	 zvládnout.	Umí	 citlivě	
vyslechnout	 obavy	 rodičů	 a	 povzbudit	
je,	 zároveň	přivážejí	 různé	 speciální	 po-
můcky	 a	 učí	 rodiče,	 jak	 mohou	 s	 dětmi	
doma	pracovat	a	rozvíjet	je.	Pomohou	zo-
rientovat	se	v	systému	sociálních	služeb	

a	zdravotnictví,	u	větších	dětí	pak	poradí	
třeba	s	výběrem	školky.
	 „Nejvíce	si	cením	toho,	že	jsem	díky	kon-
taktu	s	naší	poradkyní	byla	až	v	osobním	
vztahu	s	někým,	kdo	ví	a	kdo	mi	rozumí.	Chá-
pejte	–	my	jako	rodiče	na	začátku	nevěděli	
o	diagnóze	Honzíka	nic.	Ona	mi	vše	k	jeho	
diagnóze	vysvětlila,	uklidnila	mě,	řekla,	co	
můžeme	pro	něj	dělat	a	jak	to	máme	dělat.	
Tím,	že	 jsem	rozuměla	 jeho	vadě,	 jsem	se	
opravdu	mohla	zklidnit	a	zaměřit	se	na	to,	
co	prakticky	cvičit.	Na	oční	ambulanci,	kam	
jsme	chodili	na	kontroly,	na	nás	čas	nemě-
li.	Vy	jste	ho	měli	vždy.	A	naše	poradkyně	
se	 svým	 osobním	 přístupem	 pro	 nás	 byla	
nedocenitelná,	 protože	 jsme	 opravdu	 jako	
rodiče	byli	velmi	vystrašení.	Ona	nás	uměla	
vyslechnout	a	podpořit.“	
	 V	 termínu	 od	 7.	 do	 13.	 11.	 probíhá	
celostátní	 osvětová	 kampaň	 Týden	 rané	

péče,	na	www.tyden.ranapece.cz	najde-
te	 přehled	 zapojených	 organizací	 a	 ak-
tivit.	Cílem	 je	znovu	upozornit	na	 to,	 že	
každý	 rodič	pečující	 o	dítě	 s	postižením	
nebo	 třeba	 i	 jen	 s	 rizikem	 zdravotních	
komplikací	 má	 na	 bezplatnou	 odbornou	
pomoc	ze	zákona	nárok	–	a	má	právo	do-
zvědět	se	o	ní	co	nejdříve.	Organizátorem	
Týdne	je	Společnost	pro	ranou	péči,	která	
v	Česku	působí	více	než	30	let	a	pomoh-
la	k	lepšímu	startu	do	života	už	tisícům	
dětí.	Pokud	máte	pochybnosti	o	zdravém	
vývoji	 svého	 dítěte,	 navštivte	 www.ra-
napece.cz	 nebo	 se	 zastavte	 na	 stánku	
Společnosti	 pro	 ranou	 péči	 na	 Dni	 ne-
vidomých	 v	 obchodní	 galerii	 Vaňkovka	
v	 Brně	 ve	 čtvrtek	 10.	 11.	 od	 13	 do	 18	
hod.	Na	své	starosti	nemusí	žádný	rodič	
zůstávat	sám!

soCiální péče

TýdeN rANÉ pÉče
každý rodič díTěTe má právo na včasnou odbornou pomoc

Lucie Špuláková 

	 V	 září	 se	 Klub	 Čas	 jako	 každý	 rok	
zapojil	 do	 Týdne	 nízkoprahových	 klubů,	
kterého	 se	 zúčastňují	 NZDM	 (Nízkopra-
hová	 zařízení	 pro	 děti	 a	 mládež)	 napříč	
celou	 republikou.	 V	 rámci	 Týdne	 nízko-
prahů	probíhá	v	jednotlivých	klubech	bo-
hatý	program,	většinou	i	s	přesahem	pro	
veřejnost.	V	našich	klubech	si	bylo	možné	
vyzkoušet	různé	aktivity,	např.	malování	
na	 trička	nebo	 výrobu	 palačinek,	 a	 pro-
běhl	den	otevřených	dveří	pro	veřejnost.	
Týden	 jsme	 završili	 zážitkem	 –	 šli	 jsme	
si	 zahrát	 adventure	 golf	 na	 Tišnovskou	
Rychtu.	 Touto	 cestou	 tedy	 také	 chceme	
poděkovat	Tišnovské	Rychtě	za	podporu	
a	 za	 možnost	 bezplatně	 zprostředkovat	
našim	klientům	nový	zážitek.	
	 S	 novým	 školním	 rokem	 jsme	 zahá-
jili	 další	 zážitkové	 exkurze	 pro	 školy.	
V	rámci	exkurzí	u	nás	byly	děti	a	mladí	
z	 místních	 základních	 a	 středních	 škol.	
Těm	 jsme	představili	 zážitkovou	 formou	
naši	 službu	a	 to,	 jak	 ji	mohou	využívat.	

Od	 škol	 i	 samotných	 žáků	 jsme	na	 tuto	
formu	 spolupráce	 dostali	 pozitivní	 zpět-
nou	vazbu,	za	kterou	děkujeme.	
	 Během	měsíce	měli	děti	a	mladí	v	na-
šich	klubech	možnost	 zažít	 oblíbené	va-
ření,	v	rámci	akcí	„Dáme	pizzu“	a	„Vdol-
kování“.	 Děti	 a	 mladí	 u	 nás	 zažili	 celý	
proces	přípravy	 jídla	od	nákupu	surovin	
přes	hledání	receptu	až	po	samotnou	pří-
pravu	 těsta,	 celého	 jídla	 a	 konzumaci.	
Na	 závěr	 ještě	 klub	 společně	 uklízíme.	
Tímto	 se	 snažíme	 mladým	 přiblížit	 běž-
ný	 chod	 domácnosti	 a	 také	 je	 připravit	
na	samostatné	fungování	v	životě.	
	 V	 rámci	 Týdne	 nízkoprahů	 jsme	 také	
instalovali	na	veřejná	prostranství	výsta-
vu	o	našem	klubu.	Zhlédnout	jste	ji	mohli	
na	náměstí	v	Tišnově	a	Lomnici	a	v	parku	
u	nádraží	v	Kuřimi.	Účelem	výstavy	bylo	
naší	 cílové	 skupině	 i	 veřejnosti	 přiblížit	
dilemata,	která	 s	 sebou	nese	 období	 do-
spívání	(život	v	partě,	hledání	sebe	sama	
atd.).	 Jednotlivým	 tématům	z	výstavy	se	

budeme	 věnovat	 v	 rámci	 celého	 roku,	
na	 každý	 měsíc	 připadne	 jedno	 až	 dvě.	
Témata	jsou	svým	laděním	různá,	některá	
spíše	 prevenční,	 jiná	 seberozvojová.	 Na-
jdete	 je	také	na	našich	sociálních	sítích.	
Tímto	děkujeme	městům	za	možnost	pre-
zentace	klubu	na	veřejných	místech.	
	 Jak	 jste	 si	 mohli	 všimnout,	 v	 rámci	
celého	 článku	 pořád	 někomu	 děkujeme	
–	a	na	závěr	bychom	to	ještě	rádi	podtrh-
li.	 Naše	 práce	 je	 možná	 jen	 díky	 lidem,	
kteří	nejsou	 lhostejní	k	 tomu,	 jak	mladí	
vyrůstají	 –	 díky	 podpoře	 a	 spolupráci.	
Jsme	rádi,	že	můžeme	být	součástí	měst	
Tišnov,	Kuřim	a	městyse	Lomnice	a	při-
spívat	k	tomu,	aby	se	tu	lépe	žilo.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub 
Čas je spolufinancováno z prostředků EU a spo-
lufinancováno Jihomoravským krajem.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub 
Čas je realizováno za finanční podpory města 
Tišnova, Kuřimi a městyse Lomnice.

zÁří V KlUBU čAS
Zuzana Učňová
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5. listopadu uplyne deset smutných roků, 
kdy nás navždy opustil manžel, otec 
a dědeček pan JINdřIcH HUmpOlíK. 
S láskou vzpomíná a za vzpomínku děkuje 
manželka Ludmila s rodinou.

Dne 8. listopadu to bude rok, kdy nás náhle, 
nečekaně a navždy opustil kamarád, přítel, 
manžel a táta, pan mIrOSlAV mOTeJl. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Za vzpomínku děkuje manželka 
a děti.

Dne 10. listopadu uplyne třináct smutných 
let, co nás navždy opustil náš milovaný 
tatínek a dědeček pan KArel VÁlčíK. 
Za tichou vzpomínku děkují a s láskou 
a úctou k tobě, tatínku, vzpomínají dcery 
Andrea, Ludmila a vnučka Natálka.

Dne 10. listopadu uplynou dva roky, kdy 
nás navždy opustila maminka paní VlASTA 
HAVlíKOVÁ. Za tichou vzpomínku děkují 
synové s rodinami.

Dne 23. listopadu uplynou dva roky,
co nás opustil náš milovaný otec, manžel, 
bratr a dědeček pan edUArd BArTOŠ. 
S láskou vzpomíná manželka s rodinou.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.  

Dne 25. listopadu uplyne dvacet pět let, 
co nás navždy opustil náš milovaný tatínek 
a dědeček pan mIlOSlAV BÁrTA. 
S láskou a úctou vzpomínají dcery Marie 
a Miluše s rodinami. Nikdy nezapomeneme.

Dne 26. listopadu uplyne dvacet pět 
smutných let, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek a dědeček pan 
ANTONíN lUŇÁčeK. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. Děkuje manželka 
a dcery s rodinami.

Dne 28. listopadu uplyne třináct roků, 
kdy nás opustil pan BOřIVOJ KlUSÁK. 
Vzpomínají a za vzpomínku děkují manželka 
a dcery s rodinami.

Dne 26. října uplynulo sedm smutných let od chvíle, kdy nás navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička a teta paní BOHdANKA ONdrÁčKOVÁ, a dne 31. srpna to byly dva 
smutné roky, co nás navždy opustil náš tatínek, dědeček a strýc pan STANISlAV ONdrÁčeK. 
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují dcery s rodinami. 

Dne 13. listopadu uplyne již sedm smutných let, kdy nás navždy opustila má maminka, sestra paní mArKÉTA ŠUdÁKOVÁ.
Stále vzpomíná syn s rodinou.

Dne 16. listopadu uplyne již sedm smutných let, kdy nás navždy opustila naše maminka paní mArTA NečASOVÁ.
Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami.
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Děkujeme všem, kdo se přišli rozloučit s naším milovaným manželem a tatínkem, za květinové dary a zaslaná slova útěchy. 
Manželka Vlasta Bělíková s celou rodinou.

Dne 24. listopadu oslaví 80. narozeniny královopolský rodák, náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček 
INg. FrANTIŠeK rAŠKA. Hodně zdraví a životního optimismu přejí dcery Monika a Terezka, vnoučata Monička, 
Daniel, Honza, Tomáš, Jirka a pravnoučátka Terezka, Matyášek a Tomášek. 

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

  HOdINOVý mANžel pro Tišnov a okolí. Nabízím obča-
nům různé práce při údržbě bytu, domu a zahrady. Tom 
Vacek, mob. 602 754 930, e-mail: t-yacht@t-yacht.cz.

  mAlířSKÉ A NATěrAčSKÉ prÁce. Chcete nově vy-
malovat, tapetovat, natřít cokoliv? My to umíme! Kvalit-
ně, rychle, čistě a za rozumnou cenu. Vlastimil Štěpá-
nek, 608 327 939. 

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

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

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

   Koupě obrazů Josefa Jambora – obdivovatel malíře Jo-
sefa Jambora by rád zakoupil jeho obrazy. Pokud doma 
takovýto obraz máte, prosím, kontaktujte mne na tellerm@
centrum.cz nebo telefonicky či SMS na 736 490 613. Ve-
lice děkuji za Vaši nabídku. Obrazy zůstanou ve sbírce 
v Jamborově působišti zde na Tišnovsku. 

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

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

  Hledám rd nebo chalupu v okolí Tišnova. Ideálně 
v blízkosti řeky. Tel. 605 022 928.

  prodám garáž v Tišnově, ul. Cihlářská. Suchá, orien-
tovaná na jižní stranu, ideální na odstavení auta-moto 
na zimu. Světlo + zásuvka 220 V. Právní služby zajistím. 
Cena 489 000 Kč. Tel. 774 034 849

  muž 58 let hledá ženu na trvalý vztah. Tel. 776 325 886.

  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.

  mikuláš a jeho družina 5. 12. 2022 v Café Laskala. Pro 
více informací volejte +420 777 899 151 nebo navštivte 
naše facebookové stránky Café Laskala.

inzeRCe

Poděkování

Blahopřání
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histoRie

23. 11. 1805
PŘÍCHOD NAPOLEONSKY�CH

VOJSK DO TIŠNOVA 
	 Bitva	u	Slavkova,	k	níž	došlo	2.	prosin-
ce	 1805,	 patří	 v	 historii	 napoleonských	
válek	 k	 nejvýznamnějším	 momentům.	
Vzdálenost	tehdejšího	bojiště	od	našeho	
města	 činí	 pouhých	 pár	 desítek	 kilome-
trů,	 takže	 je	 celkem	 zřejmé,	 že	 se	 na-
poleonská	 vojska	 v	 těch	 časech	 dostala	
i	přímo	k	nám.	V	Brně	se	první	jednotky	
francouzské	 armády	 vedené	 generálem	
Muratem	objevily	19.	listopadu	odpoled-
ne,	o	den	později	dorazil	i	samotný	císař	
Napoleon	 Bonaparte.	 Bylo	 jen	 otázkou	
času,	kdy	se	jeho	vojáci	zjeví	i	v	Tišnově.	
Dejme	slovo	kronikáři	Janu	Hájkovi,	kte-
rý	 události	 popsal	 svým	 nenapodobitel-
ným	jazykem:
 „V mlhavý den 23. listopadu 1805 
s hrůzou očekával Tišnov Francouze, 
ďábly neznabožské. Za zvuků trub a bubnů 
vtáhli do města v 8 hodin večer, v pořád-
ku jako na cvičišti. Kupodivu nebylo ra-
bování, vypalování. Divní rebelanti. Stačil 
jim proviant, pro koně oves, seno a 800 
rýnských na žold. Druhého prosince pak 
přinesl východní vítr od Slavkova dunění 
francouzských, ruských a rakouských ka-
nonů až do Tišnova, kde se vroucně mod-
lili za potření antikrista ,Napolióna.’ Nic 
jim to nebylo platné. Již 17. prosince měli 
v Tišnově celý regiment francouzských 
dragounů zas. Tentokráte byli náročnější, 
ale přesto bez jediného incidentu. Zplozen-
ci revoluce chovali se slušně až do odjezdu 
28. t. m.“
	 Kronika	města	Tišnova	o	této	události	
informuje	pro	změnu	citací	z	pamětí	Pet-
ra	Svobody,	které	se	v	některých	údajích	
od	Hájkovy	verze	mírně	liší:	„Dne 23. lis-
topadu 1805 přitáhli o 8. hod. večer Napo-

leonovi vojáci do Tišnova. Za půl hodiny se 
jim muselo dáti 600 rýnských výpalného 
a kromě toho jak vojákům, tak i koním jís-
ti a píti. Dne 2. prosince bylo až v Tišnově 
slyšeti střelbu a 7. prosince přijel sem regi-
ment francouzských dragounů a opět se jim 
musilo hojnost pití a jídla dáti, kromě toho 
i střevíce, punčochy a košile. Kováři musili 
dělati podkovy a mnoho tisíc hřebíků. Z Tiš-
nova odtáhli 28. prosince směrem na Svi-
távku, jen ranění zůstali zde. Ale 4. ledna 
1806 znovu přimašírovali a 5. ledna odešli, 
mnoho statku však a peněz s sebou odnes-
li. Teprve 12. ledna 1806 celá tlupa z Brna 
odešla a mír na tři léta učiněn.“
	 Jan	Hájek	příběh	napoleonských	vojá-
ků	v	Tišnově	ještě	rozšířil:	„Věčný mír tří 
císařů trval zrovna tři roky a tak 17. čer-
vence 1809 máme v Tišnově Francouze 
opět. ,Šaséry s jenerálem a 30 oficíry.’ 
Mimo ubytování nežádali ničeho, bylo 
ujednáno příměří. Bylo prý veselo v Tišno-
vě toho léta 1809. Denně se v krčmách tan-
čilo a osmahlí synové Provence šli z ruky 
do ruky, ba s náruče do náruče a mnohá 
slzička skanula z oček panen a paní tišnov-
ských, když 1. prosince toho roku pružní 
,šaséři’ ze svých koní a suverňáčtí grena-
dýři ze svých řad kynuli svoje ,aurevoir’.“

11. 11. 2006
KOŽELUŽSKÁ ULIČKA

ZAPSÁNA DO KNIHY REKORDŮ
	 V	roce	2006	byl	s	úspěchem	realizován	
nápad	 tehdejšího	 ředitele	 firmy	 JICOM	
Zdeňka	Jílka,	který	inicioval	rekonstrukci	
tří	středověkých	tišnovských	uliček	–	Ko-
želužské,	Jirchařské	a	později	i	Ševcovské	
–	a	zasloužil	se	i	o	mimořádnou	slavnost-
ní	událost,	při	níž	byla	Koželužská	ulice	
zapsána	do	České	knihy	rekordů	jako	nej-
užší	v	celé	republice.	Stalo	se	tak	11.	lis-
topadu	přesně	v	11	hodin	a	11	minut,	kdy	
byla	v	přilehlé	Halouzkově	ulici	zahájena	
sešlost,	kterou	moderoval	známý	pražský	
knihkupec	Vratislav	Ebr	a	zúčastnil	se	jí	
také	 malíř	 Ivan	 Svatoš,	 jehož	 obraz	 Ko-
želužské	uličky	se	stal	hlavním	motivem	
všech	propagačních	materiálů	a	suvenýrů	
k	této	akci.	Na	prospektu	Středověký	Tiš-
nov	–	nejmenší	uličky,	který	vydalo	město	
a	 obdržel	 jej	 zdarma	 každý	 účastník,	 se	
výrazně	podílel	také	nedávno	zesnulý	Mi-
roslav	Pavlík.

	 Po	 projevech	 starosty	 Ing.	 Františka	
Svobody	 a	 Zdeňka	 Jílka	 vystoupila	 sku-
pina	historického	šermu	a	poté	provedli	
přítomní	 zástupci	 pelhřimovské	 agen-
tury	 Dobrý	 den,	 kteří	 spravují	 evidenci	
českých	 rekordů	 všeho	 druhu,	 oficiální	
přeměření	šířky	uličky,	vylepšené	novou	
dlažbou	a	stylovým	osvětlením.	Pozván-
ky	před	akcí	sice	hovořily	o	95	centimet-
rech	(a	délce	49	metrů),	ovšem	nakonec	
se	ukázalo,	že	v	nejužším	místě	má	ulička	
šířku	pouhých	77,5	cm	a	takto	byla	také	
zapsána	do	rekordní	knihy.	Městu	Tišnov	
byl	 současně	 udělen	 vzhledný	 certifikát	
potvrzující	tento	zápis.
	 České	prvenství	vydrželo	Tišnovu	bo-
hužel	jen	do	následujícího	roku,	kdy	jeho	
primát	převzala	Katova	ulička	v	Kadani,	
část	tamní	Sokolovské	ulice,	u	níž	namě-
řili	 v	 rozhodujícím	 místě	 šířku	 pouhých	
66,1	cm.	To	však	nic	nemění	na	věci,	že	
záslužným	 znovuobjevením	 byl	 tišnov-
ským	středověkým	uličkám	vrácen	život	
a	že	se	staly	vítanou	a	hojně	navštěvova-
nou	atrakcí	našeho	města,	kterou	Zdeněk	
Jílek	po	čase	znovu	připomněl	i	jedním	ze	
svých	tradičních	výročních	kalendářů.

KAleNdÁrIUm lISTOpAdOVýcH UdÁlOSTí
Václav Seyfert

Nejslavnějším obrazem bitvy u Slavkova je 
monumentální plátno rozměrů 510×958 cm 
autora Françoise-Pascala Simona Gerarda.

Foto: slavneobrazy.cz

Horní vstup do Koželužské ulice na fotografii 
z městských webových stránek.
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kde už pacienTi nečekaJí
	 Povídání	o	modernizaci	laboratoře	v	tiš-
novské	nemocnici	pojal	Václav	Borek	jako	
téměř	 dvoustránkovou	 reportáž	 z	 rekon-
struovaného	 prostředí:	 „Bylo adaptováno 
několik místností, nakoupily se nové moder-
ní přístroje a počet pracovníků se zdvojnáso-
bil na osm. A tak… mohlo dojít k postupné 
a cílevědomé přeměně dřívější laboratoře 
na moderní biochemické oddělení. V labora-
tořích jsou prováděna vyšetření biochemická 
(50 typů analýz), haematologická (10 typů) 
a vyšetření mozkomíšního moku (15 typů). 
Měsíčně tu provádějí průměrně 17 tisíc la-
boratorních výkonů. … Pro tišnovskou ne-
mocnici znamená použití moderní techniky, 
že počet vyšetření tu zvýšili proti dřívějšku 
pětkrát, repertoár pak zvýšili čtyřikrát. Pře-
loženo do obyčejné češtiny to znamená, že 
pacienti jsou odbaveni do 45 minut.“

sTaré Tišnovské krčmy a šenky
	 Jan	 Hájek	 se	 tentokrát	 věnoval	 téma-
tu,	které	zaujalo	především	čtenáře–pány.	
Vždyť	 kdo	 by	 neměl	 zájem	 seznámit	 se	
s	 historií	 městských	 hospod	 a	 hospůdek	
z	pera	více	než	fundovaného	autora.	„Nej-
starší krčmou v Tišnově byla ,taberna’. Stá-
vala v místech nynějšího hotelu Květnice. 
Taberna nebo taverna se říkalo krčmám, kte-
ré již od pradávna sloužily cizím kupcům při 
tehdejších zemských obchodních stezkách. 
… Další stará obecní krčma s veřejným 
průchodem k mlýnu, pivovaru a k lázním 
do ulice Korábské bývala ,V Babylóně’. Pan-
ské přípřeže a poštovní diligence měly svá 
stanoviště před hospodou ,U zlatého jelena’. 
Zájezdní hospoda ,Humpolka’ nese název 
po někdejším majitelu panu Jiříku Humpo-
leckém z Rybenska. Před hospodou ,U bílé 
růže’ (u Zahradníků–Vrzalů) se verbovalo 
na vojnu. Rovněž každý cech měl svou po-
radní krčmu, kde jednotlivá řemesla držela 
svoje modré a mokré pondělky.“

spisovaTel a budiTel
	 Velký	 prostor	 věnovala	 redakce	 člán-
ku	o	spisovateli	 Josefu	Soukalovi,	který	

byl	později	znám	spíše	jako	učitel	prosla-
venějšího	 Josefa	 Uhra,	 ale	 koncem	 19.	
století	zaujímal	v	moravském	literárním	
životě	významné	místo.	Po	podrobném	se-
známení	 se	 Soukalovou	 tvorbou	 uzavřel	
autor	materiálu	Karel	Fic	svou	obsáhlou	
stať	 hodnotícím	 odstavcem:	 „Soukal ne-
byl spisovatelem velkých koncepcí, chtěl 
sloužit především lidovému vzdělání, uvě-
domování nejnižších vrstev. Tvořil v době, 
kdy česká literatura pro mládež prakticky 
vznikala. Proto také mnohdy snaha zapl-
nit chybějící mezery v české literatuře vedla 
k tomu, že se tolik nebral zřetel na její umě-
leckou úroveň. Je však třeba připomenout, 
že bez spisovatelů–učitelů typu Josefa 
Soukala by se celková úroveň vzdělání ná-
roda nedostala tam, kde byla v době, kdy 
Soukalova generace odcházela. Soukalovo 
dílo je důstojným svědectvím nesmírné píle 
jednotlivce, ale svědčí i o velké průkopnic-
ké práci celé jeho generace.“

v čem vám poslouží?
	 Listopadové	 číslo	 přineslo	 také	 po-
drobný	 přehled	 služeb,	 které	 v	 Tišnově	
zabezpečovaly	 jednak	 Oblastní	 podnik	
služeb	 (OPS)	 a	 kromě	 něj	 také	 Okresní	
průmyslový	podnik	(OPP).	Podívejme	se,	
které	 provozovny	 byly	 pro	 občany	 před	
50	lety	k	dispozici.	OPS	zajišťoval	dopra-
vu	(nákladní	i	taxi),	prádelnu	a	čistírnu,	
rychložehlírnu,	 holičství	 a	 kadeřnictví,	
pedikúru,	 sklenářství,	 půjčovnu	 průmy-
slového	zboží,	pohřební	službu,	fotosluž-
bu,	 zahradnictví,	 květinovou	 síň,	 propa-
gaci	 (rozmnožovna,	 knihařství,	 cestovní	
informační	služba),	čalounictví,	malířství	
a	 natěračství,	 kamenosochařství,	 šití	
péřových	 pokrývek	 a	 kominictví.	 Další	
provozovny	 měl	 i	 ve	 Veverské	 Bítýšce,	
Čebíně	 a	 Drásově.	 OPP	 se	 oproti	 tomu	
staral	o	kovovýrobu	a	kovoopravy,	opra-
vy	elektrických	spotřebičů	(televizory,	ra-
diopřijímače,	 vařiče,	 žehličky,	 vysavače,	
pračky,	chladničky),	spadal	pod	něj	dále	
autoservis	a	zakázkové	krejčovství.

o dalším ve sTručnosTi
	 Číslo	bylo	uvedeno	rozhovorem	s	před-
sedou	městského	výboru	Svazu	českoslo-
vensko-sovětského	 přátelství	 Antonínem	
Vlasákem.	 Ladislav	 Štejgerle	 psal	 o	 vý-
stavě	obrazů	akademického	malíře	Anto-
nína	 Viktorina.	 Vzpomínalo	 se	 na	 výročí	
úmrtí	 Tomáše	 Knechta,	 Miloše	 Mrázka	
a	Jaroslavy	Kostelecké.	Čtvrtým	dílem	po-
kračoval	seriál	Nástin	květeny	Lomnicka,	
podruhé	psal	Jan	Běluša	o	zdejších	neros-
tech.	 Hedvika	 Šmardová	 popisovala	 sty-
lovou	 podzimní	 procházku	 Tišnovskem.	
Sdružený	 závodní	 klub	 ROH	 zval	 nejen	
na	 koncert	 Milušky	 Voborníkové,	 Pet-
ra	 Spáleného	 a	 skupiny	 Apollo,	 ale	 také	
na	 přednášku	 podplukovníka	 Divokého	
o	Velké	říjnové	socialistické	revoluci.	Dět-
ský	 filmový	 festival	 byl	 tvořen	 výhradně	
sovětskými	filmy.

NApSAlI JSme před 50 leTY

Z titulní stránky zvala čtenáře k prolisto-
vání čísla fotografie kostelíku sv. Trojice 
Na Stráňově autora Josefa Ptáčka.

Reprodukce obrazu Antonina Viktorina, kte-
rý doplňoval článek o jeho výstavě ve vel-
kém sále na Mlýnské ulici.

listopad 1972
Václav Seyfert

30. díl 

V listopadu 1972 se Naše Tišnovsko, jak bylo v těch časech zvykem, neslo především 
ve znamení Měsíce československo-sovětského přátelství. Mělo však o čtyři stránky 
více než obvykle, takže ke čtení byly přece jen i jiné stati než pouhá propaganda.

histoRie
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	 27.	listopadu	1997	se	na	hradě	Pernštejně	
konalo	 setkání	 předních	 historiků,	 jehož	 se	
zúčastnil	také	bezmála	96letý	emeritní	učitel	
a	 vlastivědný	 pracovník	 z	 Doubravníka	 Leo-
pold Mazáč.	 Byla	 to	 bohužel	 poslední	 akce	
„pana	řídícího“,	jak	jej	téměř	všichni	familier-
ně	oslovovali.	Nezvládl	únavu	z	náročného	dne	
spojenou	s	přemírou	emocí	a	skonal	na	zásta-
vu	srdce	přímo	na	hradním	nádvoří.	V	den	jeho	
pohřbu	 6.	 prosince	 1997	 se	 na	 jeho	 počest	
konala	v	 Jamborově	domě	vzpomínková	akce	
Společnosti	 Anny	 Pammrové	 (SAP),	 jejímž	
byl	 nejstarším	 a	 čestným	 členem.	 Vrcholem	
večera	 byl	 Bachův	 koncert	 pro	 dvoje	 housle	
a	orchestr	v	podání	Komorního	orchestru	Tiš-
nov,	 vedeného	 Ing.	 Brychtou.	 „Síla prožitku 
zprostředkovaného hluboce zainteresovanými 
interprety uvolnila tíseň, kterou v mnohých 
přítomných smrt Leopolda Mazáče zanechala,“	
napsala	tehdy	pro	Tišnovské	noviny	předsed-
kyně	SAP,	paní	Vlasta	Urbánková.
	 Pojďme	 ale	 zpět	 k	 plodnému	 životu	 pana	 řídícího	 Leopolda	
Mazáče.	Narodil	se	2.	února	1902	v	Doubravníku	v	rolnické	ro-
dině,	 kterou	 tvořili	 tatínek	 stejného	 jména	 a	 maminka	 Veroni-
ka,	rozená	Životská;	postupně	pak	i	čtyři	děti	–	kromě	Leopolda	
mladšího	 ještě	 tři	 jeho	sestry	Marie,	Františka	a	Božena.	 Jako	
jedinému	 synovi	 bylo	 Leopoldu	 víceméně	 předurčeno	 stát	 se	
pokračovatelem	otce	ve	vedení	rodinného	hospodářství,	a	proto	
po	obecné	škole	v	Doubravníku	a	měšťance	v	Nedvědici	nastoupil	
do	zimní	hospodářské	školy	v	Tišnově,	jak	bylo	u	selských	syn-
ků	zvykem.	Jeden	z	učitelů	si	zde	ale	všiml	jeho	zájmu	a	nadání	
pro	učitelské	povolání,	upozornil	na	to	otce	a	ten	splnil	synovo	
tajné	přání	a	dovolil	mu	přejít	na	učitelský	ústav.	Leopold	Mazáč	
jej	absolvoval	ve	slovenské	Modre,	kde	našel	spoustu	celoživot-
ních	přátel,	zejména	pak	svého	učitele	dr.	Zemana,	jehož	zvěčnil	
ve	svém	rukopise	Učitel	a	žák.
	 Krátce	 po	 první	 světové	 válce	 uvažoval	 o	 budoucí	 profesi	
a	své	úloze	v	ní	jednoznačně:	„Toužil jsem stát se učitelem a věděl 
jsem, že i když víc nedosáhnu, budu ve svém povolání spokojen.“	
Na	sklonku	své	životní	dráhy	k	 tomu	přidal:	„Své postavení si 
musí učitelé vydobýt prací. Je všeobecně známo, že úcta k učitelům 
všech stupňů škol poklesla u mládeže i veřejnosti. Bylo to také tím, 
že z vyšších míst neměli podporu. Výchově mládeže prospěje, když 
veřejnost bude mít učitele v úctě, jak tomu bylo za starých časů, 
když učitel bude mít pevnou půdu pod nohama a nebude se muset 
bát projevit svoje mínění.“	Po	maturitě	v	roce	1925	a	následují-
cí	dvouleté	vojně	nastoupil	na	první	učitelské	místo	v	Deblíně,	
poté	 následovala	 Lipůvka,	 Kuřim,	 Šerkovice,	 Hluboké,	 Maňo-
vá	a	od	1.	srpna	1944	už	natrvalo	rodný	Doubravník.	Na	všech	
štacích	naplňoval	Leopold	Mazáč	tezi,	že	učitelství	není	jen	po-
voláním,	 nýbrž	 posláním	 –	 a	 u	 žáků,	 kteří	 na	 něj	 s	 vděčností	
vzpomínali,	patřil	 téměř	do	okruhu	širší	 rodiny.	Vštěpoval	 jim	

lásku	k	rodnému	kraji,	vlasti	a	přírodě,	učil	je	
hodnotám,	které	na	venkově	vytváří	zeměděl-
ská	práce.	
	 Jeho	 celoživotními	 vzory	 byli	 první	 česko-
slovenský	 prezident	 Tomáš	 Garrigue	 Masa-
ryk	a	především	pak	učitel	národů	Jan	Ámos	
Komenský.	 Jako	 devadesátiletý	 byl	 Leopold	
Mazáč	 na	 mezinárodní	 konferenci	 komenio-
logů	 poctěn	 nejvyšším	 pedagogickým	 vyzna-
menáním	–	medailí	 J.	A.	Komenského,	čehož	
si	 velmi	 považoval,	 neboť	 šlo	 o	 ocenění	 jeho	
celoživotní	učitelské	práce.
	 Leopold	 Mazáč	 byl	 nesmírně	 aktivní	
i	mimo	školní	škamna.	Zabýval	se	především	
vlastivědným	 poznáváním	 minulosti	 rodné-
ho	 Doubravníka,	 ale	 i	 Tišnovska	 obecně.	 Už	
v	 roce	 1933	 upozornil	 na	 pravěk	 Tišnovska	
a	své	sběry	z	okolí	Hlubokého	poskytl	k	publi-
kování	archeologu	Josefu	Skutilovi.	Psal	nejen	
do	denního	 tisku,	ale	 také	do	sborníků	a	od-

borných	časopisů,	přispěl	například	i	do	sbírky	pověstí	Od	Pern-
štejna	k	Veveří,	kde	zaznamenal	pověst	o	původu	názvu	Lipův-
ka.	V	rodné	obci	se	zasloužil	o	uspořádání	archivu	a	především	
se	stal	společně	s	Bořivojem	Bukalem	hlavním	autorem	knihy	
Doubravník,	 která	 vyšla	 při	 příležitosti	 sjezdu	 rodáků	 v	 roce	
1972.	Napsal	zde	kapitoly	o	minulosti	obce,	běžném	životě	i	za-
městnání	jeho	obyvatel,	zvycích	či	dějinách	památných	objektů.
	 Vstoupil	 i	 do	 komunální	 politiky	 –	 v	 období	 1945–49	 byl	
v	Doubravníku	předsedou	místního	národního	výboru,	i	později	
se	 zapojoval	 do	 činnosti	 různých	 spolků,	 zejména	Sokola	 (byl	
zde	náčelníkem,	správcem	a	pokladníkem,	psal	sokolskou	kro-
niku),	deset	let	byl	matrikářem	celé	obce	a	vedl	i	její	kroniku,	
předsedal	doubravnickým	zahrádkářům,	stál	u	zrodu	národopis-
ného	souboru	Dóbrava.	Ve	spolupráci	s	Veterinární	a	farmaceu-
tickou	univerzitou	v	Brně	se	zasloužil	o	vybudování	pamětní	síně	
akademika	 Jana	 Koldy	 v	 doubravnické	 vile	 č.	 p.	 9,	 kde	 tento	
významný	 český	 veterinář	 pobýval.	 Zrekonstruoval	 dramatic-
ký	konec	války	v	 regionu	–	 jeho	příspěvek	Doubravník,	Běleč	
a	okolí	v	revoluci	1945	vyšel	ve	Vlastivědném	věstníku	morav-
ském	v	roce	1987.	Zasloužil	se	též	o	vydání	publikace	Stanisla-
va	Vosyky	Pradávná	i	současná	geologie	Doubravníka.	Existu-
jí	však	 i	díla,	která	 jsou	naopak	napsána	o	něm	nebo	na	 jeho	
počest.	K	90.	výročí	narození	Leopolda	Mazáče	sepsala	Vlasta	
Urbánková	publikaci	Cesta	nezarostlá,	o	pět	let	později	další	Jak	
srdce	zvonu,	k	nedožitým	stým	narozeninám	vydala	Společnost	
Anny	Pammrové	sborník	vzpomínek	jeho	přátel	nazvaný	Víc	než	
jeden	život.
	 Osobní	 život	 Leopolda	 Mazáče	 prošel	 krutými	 okamžiky:	
v	roce	1957	tragicky	zahynula	ve	27	letech	jeho	jediná	dcera	Li-
duška,	o	deset	let	později	zemřela	i	jeho	manželka.	S	těžkostmi	
se	vyrovnával	úpornou	prací	pro	ostatní	a	bylo	mu	dopřáno	činit	
tak	do	poslední	chvíle	při	plné	duševní	i	tělesné	svěžesti.

histoRie

K VýrOčí pANA řídícíHO leOpOldA mAzÁče
před 25 leTy zemřel významný učiTel z doubravníka

Václav Seyfert

Leopold Mazáč na fotografii 
z webových stránek městyse 
Doubravník.
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	 Páni z Víckova	 jsou	 dalším	 staroby-
lým	moravským	vladyckým	rodem	pochá-
zejícím	z	Tišnovska.	O	jejich	počátcích	je	
k	dispozici	 jen	málo	hodnověrných	infor-
mací.	Podle	kroniky	Václava	Hájka	z	Libo-
čan,	jejíž	údaje	ale	nelze	pokládat	za	pří-
liš	spolehlivé	a	ověřené,	nechal	již	v	roce	
1185	postavit	jakýsi	Viecek	či	Vícek	mezi	
Ždírcem	a	Květnicí	hrad,	po	němž	rod	do-
stal	 svůj	 přídomek.	 Vystavěný	 hrad	 pak	
daroval	 svému	 synu	 Přemyslovi.	 Hájek	
pak	 uvádí	 i	 několik	 dalších	 příslušníků	
rodu,	 jako	byl	např.	v	 roce	1207	Zdislav	
z	 Víckova,	 v	 roce	 1248	 Smil	 a	 během	
vlády	Václava	II.	pak	Heřman	a	Hrabiše.	
Kronikář	zmiňuje	 i	Víckův	erb,	„kterýžto 
po svých předcích za znamení užíval červe-
ného štítu puol a na druhé polovici dvě bílé 
a dvě černé štrychy“.
	 První	 ověřené	 zmínky	o	příslušnících	
rodu	 z	 Víckova	 pocházejí	 až	 z	 počát-
ku	14.	století.	Jedná	se	o	epitafy	na	dnes	
již	nedochovaných	malovaných	deskách,	
které	byly	uloženy	v	katedrále	sv.	Václa-
va	v	Olomouci.	První	deska	náležela	ar-
cijáhnu	Smilovi	 z	Víckova,	který	 zemřel	
v	roce	1316,	druhá	z	téhož	roku	náležela	
Janovi	z	Víckova	a	jeho	manželce	Zbynce.	
V	 předmluvě	 knihy	 Život	 císaře	 Kar-
la	 IV.	 vydané	 roku	 1555	 Ambrožem	
z	Ottersdorfu	je	vzpomenuto	kromě	jiných	
i	zásluh	Buška	z	Víckova,	„kterýž na Stráž-
ku v tomto markrabství moravském obydlí 
své míval, jak statečně a rytířsky jest bo-
joval a jak osobu svou císaři platen byl.“	
Bušek	 totiž	doprovázel	Karla	 IV.	na	 jeho	
korunovační	 cestě	 do	Říma	a	 byl	 s	 císa-
řem	i	při	 jeho	přepadení	v	Pise	v	květnu	
roku	1355.	V	roce	1344	držel	hrad	Víckov	
Bohuslav,	který	byl	roku	1353	hofrychté-
řem,	 tz.	patřil	mezi	sedm	nejvyšších	sta-
vovských	 zemských	 úředníků	 moravské-
ho	 markrabství.	 Na	 víckovském	 panství	
prováděl	 kolonizační	 činnost	 a	 pokoušel	
se	vybudovat	ze	vsi	Žďárce	 tržní	středis-
ko.	Poslední	zmínka	o	něm	pochází	z	roku	
1365,	 kdy	 prodal	 hrady	 Mitrov	 a	 Víckov	
moravskému	markraběti	Janu	Jindřichovi.	
Hrad	 později	 získali	 Pernštejnové,	 podle	
archeologických	nálezů	je	ale	možno	usu-
zovat,	 že	byl	opuštěn	 již	 v	první	 čtvrtině	
15.	 století.	 Další	 členové	 víckovského	
rodu	žili	kolem	Ptení,	Pačlavic,	Lechovic	
a	později	i	Prusínovic.	K	předním	přísluš-

níkům	rodu	ve	14.	století	patřil	také	Smil	
z	Víckova,	kanovník,	oficiál	a	v	roce	1397	
administrátor	olomouckého	biskupství.
	 K	 novému	 rozmachu	 se	 rod	 nadechl	
ve	 druhé	 polovině	 15.	 století.	 V	 roce	
1464	si	koupili	členové	rodu	Arkleb	a	Fi-
lip	statek	Prusinovice,	6	km	jihozápadně	
od	Bystřice	pod	Hostýnem,	s	tvrzí	a	tře-
mi	pustými	vesnicemi	a	upravili	si	rodové	
jméno	 na	 Prusínovští	 z	 Víckova.	 O	 Janu	
Prusinovském	 z	 Víckova	 víme,	 že	 padl	
roku	1526	v	bitvě	u	Moháče.	Řada	členů	
této	 rodové	 větve	 pak	 zastávala	 zemské	
úřady,	 přestože	 nepronikli	 mezi	 panské	
rody.	Bezesporu	nejvýznamnějším	z	nich	
byl	 Vilém	 Prusinovský	 z	 Víckova	 (1534	
až	1572),	olomoucký	biskup	a	zakladatel	
olomoucké	 univerzity.	 Vilém	 byl	 synem	
Mikuláše	a	jeho	manželky	Anny	ze	Mstě-
nic.	Studoval	na	jezuitské	škole	ve	Vídni	
a	 později	 práva	 na	 univerzitě	 v	 Padově.	
Na	svých	studiích	i	během	pobytu	v	Římě	
se	seznámil	s	jezuitským	řádem	a	tehdej-
šími	 moderními	 protireformačními	 prou-
dy	a	stal	se	 jejich	horlivým	stoupencem.	
Po	 návratu	 na	 Moravu	 roku	 1560	 byl	
jmenován	 proboštem	 brněnské	 kapituly,	
o	dvě	léta	později	pak	i	kapituly	litoměřic-
ké.	Když	v	roce	1565	zemřel	olomoucký	
biskup	Marek	Khuen,	olomoucká	kapitula	

zvolila	 Viléma	 Prusínovského	 z	 Víckova	
jeho	nástupcem.	 Jako	biskup	vystupoval	
v	souladu	se	závěry	tridentského	koncilu	
velmi	důrazně	proti	moravským	nekatolí-
kům,	což	vzbuzovalo	odpor	protestantské	
šlechty,	 duchovenstva	 i	 věřících,	 kteří	
v	 tehdejší	době	měli	na	Moravě	většinu.	
Roku	 1566	 Vilém	 založil	 v	 Olomouci	 je-
zuitskou	kolej,	čímž	položil	základ	druhé	
nejstarší	 univerzity	 v	 českých	 zemích,	
dnešní	Univerzity	Palackého.
	 Jeho	 snahy	 o	 provedení	 reforem	 cír-
kevní	 správy	 v	 rámci	 katolické	 obnovy	
či	 protireformace	 se	 nemohly	 plně	 roz-
vinout,	 neboť	 roku	1572	ve	 věku	38	 let	
předčasně	 zemřel	 –	 pravděpodobně	 byl	
otráven	 jako	první	oběť	 „biskupotravce“	
Philopona	 Dambrovského,	 ctižádostivé-
ho	děkana	kapituly,	který	kvůli	své	cho-
robné	touze	po	biskupském	úřadu	otrávil	
v	letech	1572–78	čtyři	olomoucké	bisku-
py,	než	v	roce	1585	sám	skončil	na	popra-
višti.	Hrob	biskupa	Viléma	Prusínovské-
ho	 z	 Víckova	 se	 nachází	 v	 olomouckém	
kostele	Panny	Marie	Sněžné.	
	 Za	 Vilémův	 protiklad	 je	 možno	 pova-
žovat	výrazného	představitele	protihabs-
burského	 odboje	 na	 Moravě	 a	 předního	
moravského	 evangelického	 pána	 Jana	
Adama	 Prusinovského	 z	 Víckova	 (1589	
až	1627?).	 Jan	původně	sídlil	 na	 zámku	
v	 Čejkovicích,	 které	 jeho	 rodová	 větev	
získala	již	před	rokem	1530.	V	roce	1610	
se	oženil	s	Mariannou	z	Bubna,	se	kterou	
měl	 dceru	 a	 syna.	 Patřil	 k	 radikálnímu	
křídlu	moravské	stavovské	opozice	vůči	
císaři,	 horlivě	 se	 účastnil	 stavovského	
povstání	 a	 zůstal	 v	 odboji	 i	 po	 jeho	 po-
rážce	 v	 roce	1620.	Odešel	 do	 emigrace,	
odkud	se	ale	v	 letech	1621	až	1627	ně-
kolikrát	vrátil,	aby	stál	v	čele	protihabs-
burského	povstání	moravských	Valachů.	
Zprávy	o	něm	mizí	na	konci	 roku	1627,	
kdy	jeho	sídlo	na	hradě	Lukově	bylo	obsa-
zeno	císařským	vojskem.	Janův	syn	Karel	
Lev	 byl	 v	 roce	1641	 zabit	 v	Prostějově.	
Jeho	smrtí	rod	Prusínovských	z	Víckova	
po	meči	vymřel.	Poslední	členka	rodu	Bo-
hunka	Prusínovská	z	Víckova,	manželka	
předního	 moravského	 evangelického	
pána	Václava	Bítovského	z	Bítova,	dožila	
po	 popravě	 svého	 manžela	 v	 roce	 1628	
v	 chudobě	 z	 milosti	 spřátelených	 šlech-
tických	rodin.

histoRie

rOd pÁNŮ z VícKOVA
Jan Kos

Erb Prusínovských z Víckova.
Zdroj: Kašíková K., BP, MU Brno 2007
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	 Závistka	 je	 z	 vodních	 toků	 přitékají-
cích	do	Tišnova	určitě	nejmenší.	S	ostat-
ními	 mohutnějšími	 si	 ovšem	 nezadá	
na	významu,	zajímavé	historii	i	svébytné	
poetičnosti.	

Statistické údaje 
	 Závistka,	 malý,	 ale	 významný	 vod-
ní	 tok	 přitékající	 do	 Tišnovské	 kotliny	
od	 jihozápadu,	 odvodňuje	 centrální	 část	
masívu	 Deblínské	 vrchoviny	 –	 mísovi-
tou	prohlubeň	v	náhorní	plošině,	v	níž	se	
rozkládá	 velmi	 prastarý	 městys	 Deblín.	
Délka	toku	od	pramenů	po	ústí	je	7,4 km	
a	plocha	povodí	11,6 km2.	
	 Závistka	má	dva	prameny	nacházející	
se	 ve	 dvou	 údolích	 uprostřed	 zástavby	
městysu Deblín	v	nadmořské	výšce	cca	
468 m.	 Jižní,	 na	 mapách	 označený	 jako	
Bolehlávka,	 vytéká	 z	 loučky	 bývalého	
rybníčka	 (49.3165186N,	 16.3487506E).	
Severní	zvaný	jako	Deblínský potok	pra-
mení	 na	 loučce	 v	 severní	 části	 městysu	
(49.3208953N,	16.3423603E).	Oba	poto-
ky	se	slévají	na	východním	okraji	Deblí-
na,	 přímo	 na	 úpatí	 někdejšího	 hradního	
vrchu.	Potok	končí	svou	cestu	v Tišnově 
za koupalištěm,	kde	se	vlévá	 jako	pra-
vobřežní	přítok	do	Svratky	v	nadmořské	
výšce	248	m	n.	m.	

Jméno a jeho původ 
	 S	pojmenováváním	máme	u	Závistky,	
jejích	 pramenů	 a	 drobných	 přítoků	 tro-
chu	 zmatek.	 Jak	 už	 bylo	 zmíněno,	 jižní	
pramen	 je	 označován	 jako	 Bolehlávka,	
dle	 vlastivědné	 učebnice	 Deblínska	 jde	
ovšem	o	omyl,	protože	potok	toho	jména	
je	 ve	 skutečnosti	 levostranný	 přítok	 te-
koucí	do	údolí	přes	Nelepeč	a	Žernůvku.	
Severní	pramen	kromě	jména	Deblínský 
potok	je	někde	označen	i	jako	Ochozský 
potok.	 Jedna	z	prací	pak	nazývá	Závist-
kou	bezejmenný	levostranný	přítok	z	do-
liny	 Ve	 žlíbku.	 Jako	 Závistka	 je	 hlavní	
potok	 každopádně	 označován	 nejpozději	
od	osady	Čížky.	
	 Název	pochází	od	místního	pojmenová-
ní	Závist,	 což	 je	 poslední	 osada	 v	údolí	
před	Tišnovem.	Její	jméno	se	přitom	ety-
mologicky	 nevyvinulo	 ze	 známé	 špatné	
lidské	vlastnosti,	ale	označuje	místo,	kde	

potřebovaly	formanské	povozy	pomoc	se	
zdoláním	 vysokého	 stoupání	 do	 kopce	
(z	Tišnova	směrem	na	Deblín)	pomocí	tzv.	
přípřeže	místních	koní	nebo	volů,	za	kte-
ré	se	takříkajíc	„zavěsili“,	což	naznačuje	
starší	tvar	jména	Zawiest.	

Cesta krajinou 
	 Závistka	na	své	krátké	trase	krajinou	
protéká	většinově	hlubokým	zalesněným	
údolím,	v	samotném	závěru	se	potom	při-
pojuje	do	rovinaté	nivy	Svratky.	Do	dneš-
ních	 dní	 padla	 romantika	 údolí	 za	 oběť	
hlavní silnici II/379	 spojující	 Tišnov	
přes	 Deblín	 s	 Velkou	 Bíteší,	 která	 vede	
ve	 stopě	 starší	 historické	 stezky.	 Znač-
ná	 frekvence	dopravy	na	silnici	 i	absen-
ce	 jiné	 paralelní	 lesní	 cesty	neumožňují	
dnes	údolím	Závistky	pěší	putování.	
	 Podél	toku	se	vedle	zástavby	Deblína	
nachází	v	sevřeném	údolí	drobnější	osa-
dy	 Čížky	 (část	 obce	 Úsuší),	 Žernůvka	
a	Závist	(část	obce	Vohančice).	Na	okraji	
Tišnova	protéká	Závistka	svébytnou	čás-
tí	 Zamlýn,	 která	 se	 rozkládá	 z	 pohledu	
z	 města	 „za	 Červeným	 mlýnem“.	 Potok	
zde	 zřejmě	 dříve	 tekl	 přímo	 do	 Svrat-
ky	 a	 plnil	 funkci	 poháněče	 mlýnského	
kola	 na	 Červeném	 mlýně.	 Nyní	 je	 jeho	
dosavadní	 SV	 směr	 toku	 před	 silnicí	
II/385	ostře	ohnut	k	jihu,	míjí	koupaliště	
a	po	500	m	ústí	do	Svratky.	
	 Závistka	 není	 po	 trase	 nikde	 přímo	
přehrazena	umělou	nádrží,	u	osady	Čížky	
plní	dva	menší	rybníčky.	

Zajímavosti
	 Městys Deblín	 u	 pramenů	 Závistky	
patří	 k	 nejstarobylejším	 sídlům	 v	 kraji.	
Archeologie	 klade	 dobu	 založení	 vsi	 už	
do	 10.	 století.	 Místo	 pak	 proslavil	 rod	
pánů z Deblína,	 kteří	 nad	 soutokem	
pramenů	 založili	 hrad	 s	 nedostavěnou	
románskou	bazilikou	(na	místě	dnešního	
kostela	sv.	Mikuláše)	v	roce	1173.	
	 V	 roce	 1234	 získal	 Ratibor	 z	 Deblí-
na	 od	 markraběte	 moravského	 Přemys-
la	právo	na	stříbrných dolech	za	služby	
prokázané	 jeho	 matce,	 královně	 Kon-
stancii.	Dle	tradice	a	starších	map	se	ale	
na	kopci	zvaném	Špilberk	na	jih	od	měs-
tyse	nad	údolím	Závistky	těžilo	dokonce	
i	zlato.	
	 Typickým	 rysem	 na	 středním	 a	 dol-
ním	 toku	 Závistky	 jsou	 svahy	 posáze-
né	 izolovanými	 skalami	 i	 celými	 hřbety	
v	podobě	mrazových srubů	doprovázené	
balvanovými	 proudy	 –	 doklady	 intenziv-
ního	 rozpadu	 hornin	 vlivem	 zvětrávání	
v	 chladných	obdobích	 ledových	dob.	Ta-
kový	skalnatý	hřbet	 téměř	přetíná	údolí	
pod	Žernůvkou.	Nejvýraznější	dominantu	
vysoko	nad	pravým	břehem	údolí	pak	tvo-
ří	známý	skalnatý	vrcholek	Výrovky.	
	 V	 době	 plánování	 vybudování	 tišnov-
ského koupaliště	v	letech	před	II.	světo-
vou	válkou	byl	tento	projektován	do	pro-
storu	u	Červeného	mlýna	s	tím,	že	bazén	
měl	být	plněn	přímo	potokem	Závistkou.	
Z	 projektu	 nakonec	 kvůli	 byrokracii	 se-
šlo.	Potok	tak	dnes	už	moderní	tišnovské	
koupaliště	jen	obtéká.

Foto: Vladimír Vecheta

příRoda

zÁVISTKA
vodní Toky na Tišnovsku iv.

Vladimír Vecheta

Ústí Závistky do Svratky.

Závistka v údolí.
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	 Křižák obecný	 (Araneus diadematus)	 je	 nejznámější	 druh	
pavouka	s	typickým	křížem	na	svém	těle.	Nejedná	se	o	chráně-
ný	druh.	Zbarvení	křižáků	je	velmi	variabilní.	Vždy	je	zřetelná	
charakteristická	křížová	kresba	na	hřbetní	straně	zadečku.	Ten	
bývá	mnohem	větší	než	hruď.	Křižák	má	čtyři	páry	končetin.
	 Přináší	opravdu	štěstí,	smůlu	a	pocit	strachu?	Mnoho	lidí	pa-
vouky	nemá	rádo	a	mají	 z	nich	 fobii.	Tito	 tvorové	 jsou	hrdiny	
mnoha	pověr.	Dodnes	prý	platí	pověra,	když	jdete	po	lese	a	na-
jednou	ucítíte	na	obličeji	něco	lepkavého	a	jemného	–	pavučinu,	
znamená	to,	že	potkáte	opravdového	přítele	na	život	a	na	smrt.	
Když	máte	pavouka	v	domě,	přináší	to	štěstí	a	neměli	byste	je	
zabíjet,	to	zase	přináší	smůlu.	Stará	pověra	říká,	že	když	po	vás	
leze	pavouk,	znamená	to,	že	budete	mít	nové	šaty.	Pokud	uvi-
díš	pavouka	sbíhajícího	po	pavučině,	věští	ti	to	dlouhou	cestu.	
V	mnohých	z	nás	vyvolává	pohled	na	pavouky	nepříjemné	pocity.	
Někteří	z	nich	mají	dokonce	panický	strach.	
	 Tento	druh	pavouka	se	často	vyskytuje	v	 lesích	nebo	v	za-
hradách.	Vytváří	pavučiny	pravidelných	tvarů.	Pavučina	je	vět-
šinou	zavěšena	na	jednom	silném	vlákně.	Je	složena	z	paprsči-
tých	vláken	směřujících	do	středu.	Přes	paprsky	vedou	lepkavé	
spirály,	sloužící	k	zachycení	kořisti.	Pavučina	mladých	pavouků	
bývá	hustší.
	 Potravu	pavouků	tvoří	drobní	živočichové.	Dokáže	ulovit	i	vět-

ší	létající	hmyz	i	kobylky,	pro	které	je	jeho	kousnutí	smrtící.	Jinak	
je	tomu	u	člověka.	Klepítka	jsou	totiž	moc	krátká	a	neprokous-
nou	lidskou	kůži.	Malí	jedinci	se	z	vajíček	vylíhnou	na	jaře.	Po	vy-
líhnutí	se	drží	pohromadě.	Teprve	později	se	rozlézají	po	okolí.	
Mladí	pavouci	pak	uvolní	ze	snovací	bradavky	hedvábné	vlákno,	
pomocí	kterého	se	nechají	unášet	větrem.	Pavouk	byl	vyfotogra-
fován	na	ruce.	Žil	u	včelího	úlu	na	pnoucí	se	rostlině.

První	 říjnový	 víkend	 se	 lidé	 každoroč-
ně	 vydávají	 na	 ornitologické	 procházky	
s	dalším	doprovodným	programem	nejen	
u	 nás	 v	 České	 republice,	 ale	 i	 v	 jiných	
Evropských	zemích.	Tento	víkend	probě-
hl	Festival	ptactva,	letos	již	jubilejní	30.	
ročník,	který	 je	kampaní	Eurobirdwatch	
a	 u	 nás	 je	 pořádán	 Českou	 společností	
ornitologickou.	Akce	upozorňuje	na	feno-
mén	ptačí	migrace	a	na	nebezpečí,	která	
ptáky	během	tahu	mohou	potkat.	
	 V	Tišnově	měl	Festival	letos	premiéru,	
organizace	se	ujala	Ekoporadna	Tišnov-
sko	 a	Ústav	 biologie	 obratlovců	AV	ČR.	
Na	podzimem	vybarvené	Čimperské	ladě	
to	od	rána	žilo	švitořením	drobného	ptac-
tva.	 Ráno	 a	 během	 dopoledne	 probíhal	
odchyt	 do	 sítí	 a	 následně	 ptáci	 „čekali“	
v	 látkových	 pytlících	 na	 okroužkování	
a	vypuštění	do	blízkého	lesíku.	Děti	i	do-
spělí	 si	 tak	 mohli	 zblízka	 prohlédnout	
mnohé	 druhy	 malých	 pěvců,	 o	 kterých	

nám	 poutavě	 povídal	 hostující	 ornitolog	
Petr	Procházka.	Nechyběly	známé	druhy	
i	 druhy,	 které	 často	 unikají	 naší	 pozor-
nosti	–	sýkora	babka,	modřinka	i	koňad-

ra,	budníček	menší,	brhlík	lesní,	králíčci	
obecný	 i	 ohnivý,	 pěvuška	modrá,	 pěnice	
černohlavá	nebo	několik	mlynaříků	dlou-
hoocasých,	 kteří	 už	 ráno	 v	 hojném	 po-
čtu	 poletovali	 Čimperkem.	 Celkem	 bylo	
odchyceno	 a	 okroužkováno	 84	 ptáků.	
Krásné	počasí,	podzimní	slunce	i	bezvět-
ří	potěšily	jak	ornitology,	tak	malé	i	velké	
návštěvníky,	 kteří	 s	 úsměvem	 na	 tváři	
a	zaujetím	hádali,	který	ptáček	se	vynoří	
z	látkového	pytlíku.	
	 Kroužkování	ptáků	je	široce	použitel-
ná	metoda	a	jeden	ze	způsobů,	jak	získat	
cenné	 informace	o	ptačích	druzích,	mig-
račním	chování	i	ekologii.	Díky	lehkému	
kroužku	s	unikátním	kódem	umístěným	
na	 běhák	 ptáka	 můžeme	 po	 opětovném	
odchytu	zjistit	věrnost	k	hnízdišti,	délku	
života,	usídlování	mladých	ptáků	v	oko-
lí	 rodiště	 a	 mnoho	 dalších	 zajímavostí	
z	ptačího	života.	

příRoda

ŠTěSTí, SmŮlA A pOcIT STrAcHU
Josef Permedla

FeSTIVAl pTAcTVA pOTěŠIl mAlÉ I VelKÉ
Tereza Karasová

Okroužkovaná červenka obecná před vy-
puštěním. Foto: Tereza Karasová

Křižák obecný. Foto: Josef Permedla
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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	16. listopadu 2022.	Správné	rozluštění	z	minulého	čísla:	
CEPHALANTHERA RUBRA – Okrotice červená.	 Autoři: Martin Sebera, Václav Seyfert

KVěTNIce A přírOdA TIŠNOVSKA (9)
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Z novinek:
Kozák, Tomáš: Nahoře už nikdo není
Jako	se	lano	splétá	ze	silných	vláken,	tvoří	ro-
mán	v	povídkách	Nahoře	už	nikdo	není	 svými	
postavami	a	motivy	pevný	provaz	příběhů,	mezi	
jehož	 uzly	 se	 nachází	 hloubavý	 i	 zemitý	 svět	
horolezců,	 citový	 svět	 hudby	 nebo	 prostředí	
nemocnic.	Špatně	se	hojící	rány	chodí	protago-
nisté	 léčit	na	kolmé	skály,	někdy	 je	nechávají	

vymrazit	rovnou	na	osmitisícovkách.	Své	nezdary	ze	života	v	ní-
žinách	se	snaží	proměnit	v	rány	vítězů,	neboť	kde	roste	nebezpe-
čí,	roste	i	to,	co	zachraňuje.

Jošitake, Šinsuke: Možná je to jablko
V	 kuchyni	 na	 stole	 leží	 krásné	 jablko.	 Je	 to	
opravdu	 jablko?	ptá	se	malý	kluk,	když	přijde	
domů.	Nemohlo	by	to	být	něco	jiného?	A	co	to	
asi	 bude?	 Proč	 jsou	 některé	 věci	 jiné	 uvnitř	
a	 jiné	venku?	Co	by	se	stalo	se	mnou,	se	svě-
tem,	kdyby	 jablko	nebylo	 jablko?	 Jsou	období,	

kdy	nás	děti	zavalují	otázkami,	některé	se	nám	zdají	legrační,	
jiné	směšné,	jiné	nedůležité.	Někdy	se	ptají,	protože	mají	strach,	

jindy	proto,	že	jsou	urputné	nebo	popustí	uzdu	fantazii,	otázka-
mi	nahlížejí	pod	povrch	světa	dospělých.

Stojí za přečtení:
Goodall, Jane: Kniha o naději
V	knize	o	naději	čerpá	Jane	Goodallová	z	moud-
rosti	celého	svého	života,	který	zasvětila	příro-
dě,	a	pomáhá	nám	pochopit,	jak	si	zachovat	na-
ději	i	tváří	v	tvář	pandemiím,	válkám	a	hrozícím	
ekologickým	 katastrofám.	 V	 důvěrném	 rozho-
voru	 s	Douglasem	Abramsem	poutavě	 vypráví	
o	svých	cestách	po	celém	světě,	průkopnickém	

výzkumu	a	neutuchajícím	aktivismu.	Její	bohaté	zkušenosti	nám	
mohou	pomoci	lépe	porozumět	krizím,	jimž	v	současnosti	čelí-
me.	Naděje	existuje,	i	když	se	někdy	zdá	být	nedosažitelná.

Myjer, Jochem: Chuchvalci
Melle	 má	 velký	 dar,	 který	 zdědil	 po	 svém	 dě-
dečkovi	–	superoči.	Jednou	v	noci	díky	tomu	za-
hlédne	u	své	postele	malou	bytost.	Nikdo	mu	to	
nevěří,	jen	tatínek	možná	ví	víc,	než	sám	tvrdí.	
Melle	se	nevzdá	a	brzy	odhalí,	kdo	jsou	Chuch-
valci,	proč	jsou	pro	děti	tak	důležití	a	proč	jim	

všem	 teď	 hrozí	 velké	 nebezpečí.	 Naštěstí	 může	 sám	 pomoct.	
A	tak	začíná	velký	zápas	s	tajemnými	Brutálníky…

Městská knihovna tišnov
doporučuje

inzeRCe

přijďte si k nám
vybrat z široké nabídky

regionálních
publikací a nápojů

nám. míru 120, tišnov
(vchod vedle spořitelny)

tel. 530 334 011
tic@kulturatisnov.cz

www.tictisnov.cz

Provozní doba
 po, pá  8.00–12.30,13.00–18.00
 út, st, čt  8.00–12.30, 13.00–15.30

tIp na vánoční dáRek z tIC tIšnov
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Prof. PhDr. BEDŘICH MACKŮ
*	8.	3.	1879,	Tišnov
†	14.	8.	1929,	Brno

 Tišnovský rodák, významný český 
vědec v oblasti fyziky, působící v růz-
ných pozicích na několika vysokých 
školách. Významnou stopu zanechal 
rovněž v oblasti politiky, nejprve byl 
náměstkem brněnského starosty Vaň-
ka a poté byl sám zvolen starostou 
města Brna; v této funkci setrval pět 
let v období 1920–1925. Následně se 
stal senátorem. Čestný občan města 
Brna in memoriam od roku 1947.

	 Narodil	 se	 v	 domě	 č.	 153	 na	 dnešní	
Brněnské	 ulici	 v	 učitelské	 rodině.	 Ma-
turoval	roku	1898	na	1.	českém	státním	
gymnáziu	 v	 Brně.	 Poté	 studoval	 mate-
matiku	 a	 fyziku	 na	 filozofické	 fakultě	
ve	Vídni	a	na	pražské	Karlově	univerzi-
tě,	kde	pak	působil	jako	asistent	ve	Fy-
zikálním	 ústavu.	 V	 roce	 1905	 získal	
doktorát	 filozofie,	 o	 čtyři	 roky	 později	
se	stal	docentem	experimentální	 fyziky	
a	 poté	 v	 roce	 1913	 nejprve	 mimořád-
ným	a	v	roce	1920	řádným	profesorem.	
Po	návratu	do	Brna	spojil	svůj	profesní	
život	s	Českou	vysokou	školou	technic-
kou,	tři	roky	současně	učil	jako	středo-
školský	profesor	na	2.	 českém	státním	
gymnáziu.	 Pomáhal	 budovat	 přírodově-
deckou	fakultu	nově	založené	Masaryko-
vy	univerzity	a	stal	se	ředitelem	Ústavu	
experimentální	fyziky.	
	 Jádrem	vědeckého	díla	Bedřicha	Mac-
ků	 byly	 práce	 z	 elektromagnetického	
oboru.	 V	 oblasti	 střídavých	 proudů	 pro	
radiotelegrafii	 byl	 u	 nás	 průkopníkem.	
Výsledky	svých	bádání	publikoval	v	řadě	
odborných	 prací	 (Návod	 pro	 praktická	
měření	 fysikální,	 Fysika).	 Byl	 členem	

mnoha	významných	vědeckých	institucí	
(Královská	česká	společnost	nauk,	Soci-
eté	Française	physique	aj.).
	 Po	 vzniku	 Československa	 vstoupil	
do	politiky.	V	únoru	1920	se	stal	za	ná-
rodně	socialistickou	stranu	členem	Za-
stupitelstva	města	Brna	a	působil	jako	
první	náměstek	starosty	Karla	Vaňka.	
Když	tento	abdikoval,	byl	Macků	v	pro-
sinci	 1920	 zvolen	 brněnským	 staros-
tou.	 Funkci	 vykonával	 plných	 pět	 let,	
rezignoval	na	svůj	post	poté,	co	se	stal	
v	 roce	 1925	 senátorem.	 V	 době	 jeho	
funkčního	působení	byla	v	Brně	výraz-
ně	podporována	bytová	výstavba	a	 re-
alizovaly	 se	 rekonstrukce	 a	 budování	
elektrického	osvětlení	na	předměstích.	
	 Velká	pracovní	zátěž	se	brzy	projevi-
la	vážnou	nemocí,	které	Bedřich	Macků	
podlehl	v	pouhých	50	letech.	Ještě	před	
2.	světovou	válkou	po	něm	byla	pojme-
nována	 jedna	 z	 brněnských	 ulic	 (část	
dnešní	 Údolní).	 V	 Tišnově	 byla	 roku	
1934	 na	 jeho	 rodném	 domě	 odhalena	
pamětní	deska,	která	ale	za	války	mu-
sela	být	odstraněna	a	na	původní	místo	
se	již	nevrátila.

DŮM NA PERNŠTY�NĚ

	 Cesta	 vedoucí	 z	 dnešního	 náměs-
tí	 Komenského	 do	 Předklášteří	 patří	
k	 nejstarším	 ulicím	 v	 Tišnově.	 Podél	
ní	stály	odnepaměti	staré	výsadní,	prá-
vovárečné	 domy,	 které	 sloužily	 jako	
hostince.	Zpravidla	 jde	 o	 šířkový	dům	
s	 mansardovou	 střechou	 a	 štítovými	
vikýři,	 valenou	 klenbou,	 mohutnými	
kamennými	 zdmi	 a	 průjezdem	 neboli	
mázhauzem,	tj.	dolní	síň,	kde	se	provo-
zovalo	řemeslo	nebo	obchod.	
	 K	 nejzachovalejším	 patří	 dům	
čp. 70,	 obecně	 zvaný	 Na Pernštýně.	
Jedná	 se	 o	 jeden	 z	 nejstarších	 domů	
ve	 městě.	 Svůj	 název	 získal	 po	 roce	
1597,	kdy	jej	„s pivovarem a sladovnou, 
s vařením v něm pivem a vystavováním 
jich a se svobodným šenkem piva, vína 
s děláním sladu a sumou se všemi po-
žitky jak i jiní výsadní právo, domové 
právo a svobody toho mají“	 zakoupila	
vdova	 po	 pernštejnském	 hejtmanovi	
Mikuláši	Kysligovi	z	Vidolce.	

	 Jednopatrový	barokní	dům	má	mansar-
dovou	střechu.	Jinak	strozší	a	moderněji	
upravené	fasádě	dominuje	portál,	který	je	
pozůstatkem	starého	Tišnova	a	při	požáru	
města	v	roce	1709	se	jej	podařilo	zachrá-
nit.	Za	portálem	prochází	domem	průjezd 
s valenou klenbou.	Na	dvoře	je	zachová-
na	původní	domovní	studna	a	zadní	trakt	
dvora	 přiléhá	 ke	 stupňovitým	 terasám	
ve	svahu	hory	Květnice.
	 Dům	zažil	od	minulosti	do	přítomnos-
ti	bohaté	využití.	Sloužil	 jako	zájezdní	
hostinec U hradu Pernštýna,	 později	
zkráceně	nazvaný	Na	Pernštýně.	V	18.	
a	19.	 stol.	 zde	 sídlil	císařský výběrčí 
úřad.	V	18.	stol.	v	něm	bydlel	a	působil	
chirurg Karel Linhart	 z	 významného	
tišnovského	rodu lazebníků a chirur-

gů.	V	roce	1840	se	zde	připomíná	první 
tišnovská pošta	otevřená	jako	sběrna	
dopisů	 při „Lékárně u Nejsvětější 
Trojice“	patřící	Georgu	Johannu	Holzk-
nechtovi.	Lékárna	 i	s	poštou	se	odtud	
přestěhovaly	v	 roce	1856.	Po	 zrušení	
hostince	zde	měla	své	místo	fotosluž-
ba a v 90. letech 20. stol.	se	hostinec	
obnovil.	Dnes	se	jmenuje	U Palce	a	je	
zde	 i	 letní zahrádka	 pro	 konání	 řady	
kulturních	a	společenských	akcí.	Prů-
jezd	je	příležitostná	výstavní	galerie.	
	 Ve	 druhé	 dekádě	 21.	 stol.	 majitel	
stavební	 firmy	 Miroslav	 Navrátil	 dům	
zrekonstruoval	 na	 bytový.	 Pod	 tlakem	
veřejnosti	ale	nerealizoval	ve	dvoře	by-
tovou	přístavbu,	čímž	zde	zůstala	zacho-
vána	letní	zahrádka	a	kulturní	prostor.	
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Atletický klub slavil narozeniny
svého založení
	 Letos	uběhlo	dvacet	let	od	chvíle,	kdy	
v	roce	2002	trojice	Martin	a	Petra	Sebe-
rovi	a	Martin	Novotný	založili	 tehdy	ob-
čanské	sdružení	(nyní	spolek)	s	názvem	
Atletický	klub	Tišnov.	Hlavním	cílem	klu-
bu	bylo	a	je	přilákat	ke	sportu	více	dětí,	
mládeže	i	dospělých,	neboť	sport	je	v	cen-
tru	kultury	a	životního	stylu	značné	části	
populace.	 Aby	 chápali	 sport	 nejen	 jako	
tvůrce	zdraví,	ale	i	jako	zdroj	národní	hr-
dosti.	Atletika	je	estetická,	je	jí	cizí	agre-
sivita	a	násilí,	 je	všeobecně	považována	
za	 základní	 sportovní	 odvětví.	 Atletika	
má	nezastupitelné	místo	ve	školní	tělový-
chově	a	běh	pro	zdraví	se	stává	masovým	
fenoménem.	 Možnost	 pohybu,	 vítězství,	
napětí,	 soutěživosti	 mládež	 ke	 sportu	
přitahuje.	Mladí	atleti	mohou	ukázat,	co	
v	 nich	 je,	 mohou	 realizovat	 svoji	 touhu	
vyniknout	a	už	v	raném	věku	za	své	vý-
kony	mohou	sklízet	obdiv	dospělých.	
	 Atletické	 dvacetiny	 se	 odehrály	 9.	 9.	
2022	 v	 Hostinci	 u	 Vlachů	 v	 Jamném.	
Předseda	 klubu	 Martin	 Sebera	 přiví-
tal	 přítomné	 hosty	 a	 poděkoval	 zejmé-
na	 trenérům,	 kteří	 se	 v	 historii	 podíleli	
na	činnosti	klubu.	Dále	všem	sponzorům,	
partnerům	 a	 podporovatelům	 od	 míst-

ních	podnikatelů	a	firem	až	po	velké	do-
nátory,	 jakými	byly	a	 jsou	Národní	spor-
tovní	 agentura,	 MŠMT,	 Jihomoravský	
kraj	 a	 město	 Tišnov.	 Úvodní	 slovo	 bylo	
v	 duchu	 zhodnocení	 šíře	 záběru	 klubu:	
trénování	 dětí	 a	 mládeže;	 výkonnostní	
a	 vrcholová	 atletika;	 projekt	 Běžecká	
školka	pro	dospělé	a	atletika	veteránská.	
Padlo	i	několik	statistických	údajů,	např.	
že	za	dvacet	let	klubem	prošlo	950	dětí,	
někdy	 s	 jednoletým,	 někdy	 i	 s	 12letým	
působením.	 Největší	 poděkování	 patřilo	
Petře	Seberové,	jakožto	člence	dvoučlen-
ného	 výboru	 klubu,	 za	 nebývalou	 oporu	
a	podporu,	a	to	zejména	předsedy.

	 Celých	 dvacet	 let	 Atletický	 klub	 Tiš-
nov	 provází	 jedna	 základní	 myšlenka,	
a	to:	„Nehledejte	rychle	svůj	sport,	sám	si	
vás	najde.	Neslibujte	atletice	věrnost	až	
za	 hrob	hned	 od	 samého	 začátku.	 Jestli	
od	ní	utečete	k	jinému	sportu,	nebude	to	
pokládat	za	zradu.	Odchovala	nejednoho	
fotbalistu,	házenkáře,	 volejbalistu,	koší-
káře,	cyklistu,	 tenistu,	veslaře	 i	vzpěra-
če.	 Atletů,	 kteří	 začínali	 v	 jiných	 spor-
tech,	je	naopak	mnohem	méně.	A	tak	to	
bylo,	je	a	bude.	Atletika	toto	své	„mateř-
ské	postavení“	dostala	do	vínku	a	přijímá	
ho	ne	 jako	úděl,	 ale	 jako	výsadu.	Proto	
koketuj	s	atletikou.	Dá	ti	základy,	na	kte-
rých	vždy	můžeš	stavět.	A	kdo	ví,	jestli	si	
ona	nevybere	právě	 tebe.	Možná,	že	na-
jednou	zjistíš,	že	jsi	v	ní	až	po	uši…“

Aktuální atletické střípky
•		European Kids Athletics Games	–	nej-

větší	mezinárodní	žákovský	závod	v	Ev-
ropě	se	odehrál	v	Brně	na	Palačáku	3.–5.	
září	 2022.	 Závodníků	 bylo	 přes	 1	 750	
z	15	států	Evropy	a	 ze	124	oddílů.	Vý-
prava	 z	Tišnova	 tyto	 závody	pravidelně	
obsazuje.	 Letos	 nejlépe	 dopadla	 Aneta	
Seberová	v	běhu	na	100	m	př.,	kdy	skon-
čila	4.	časem	14,96	s.	Celkové	10.	mís-
to	v	nabité	konkurenci	urvala	na	800	m	
Ellen	Ondrušková	(2:32,61)	a	22.	skon-
čila	štafeta	4×60	m	(Ondrušková,	Lama-
čová,	Koláčná,	Kocůrová)	33,70	s.

•		Hana Blažková zlatá v republikové 
týmové soutěži	 –	 finále	 družstev	 ju-
niorek	 proběhlo	 v	 sobotu	 24.	 9.	 2022	
v	 Mladé	 Boleslavi.	 Sprinterka	 Hana	
Blažková	 nastupující	 za	 AK	 Olymp	
Brno	 byla	 nedílnou	 součástí	 vítězné-
ho	 týmu,	 kdy	 přinášela	 důležité	 body	
v	obou	nejkratších	sprinterských	disci-
plínách	100	m	a	200	m	a	byla	součástí	
vítězných	štafet	4×100	m.	Olymp	Brno	
vyhrál	s	náskokem	22,5	bodu	před	dru-
hými	Vítkovicemi	a	třetí	Slávií	Praha.

•		Mladší žákyně se blýskly v morav-
ském finále.	Mistrovství	Moravy	a	Slez-
ska	jednotlivců	mladších	žactva	proběhlo	
v	neděli	25.	9.	2022	v	Břeclavi.	Nejcen-
nějšími	umístěními	byla	5.	Kateřina	Ko-
cůrová	na	300	m	(45,16	s)	a	5.	Ellen	On-
drušková	na	1	500	m	(5:27,49).

Foto: archiv Martina Sebery a AK Tišnov

spoRt

20 leT ATleTIKY V TIŠNOVě
Martin Sebera

2004 a první medaile z Mistrovství ČR – Jo-
sef Filla a bronz z 60 m. Na fotografií se šta-
fetou 4×60 m

A skupina Elite 2022 – zleva: Zavadil, A. Seberová, A. Kocůrová, J. Ondrušková, K. Kocůrová, 
Blažková, E. Ondrušková, Lamačová, Zavadilová, Koláčná, Mašínská. Vpředu P. Seberová, Mašek.
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Motto:	 Nevyhrává	 nejrychlejší,	 ale	 nej-
přesnější
Místo konání:	park	Hony	za	Kukýrnou
Start a cíl:	spodní	část	parku
Den konání:	sobota	12.	listopadu	2022
Pořadatel:	Atletický	klub	AK	Tišnov,	z.	s.
Přihlášky:	výhradně	elektronicky	na	ad-
rese	www.aktisnov.cz/ulicky
Prezence závodníků:	od	8.30	hod.
Start závodu:	v	9.00	hod.
Trasa závodu (viz mapa):	 běží	 se	 hra-
natá	„osmička“.	Začátek	(na	obrázku	bílé	
kolečko)	–	k	ulici	Černohorská	–	po	ulici	
Na	Honech	–	v	cca	půlce	odbočka	dopra-
va	 do	 parku	 –	 parkem	 zpět	 ke	 startu	 –	
opět	k	ulici	Černohorská	–	ulice	Dlouhá	
–	 v	 cca	 půlce	 odbočka	 doleva	 do	 parku	
a	do	cíle	(červené	kolečko	na	obrázku).

Pravidla:
a)		Závodí	 tříčlenné	 rodinné	 týmy.	 Běží	

se	 na	 trati	 o	 délce	 cca	 1,5	km.	 Jedná	

se	 o	 štafetový	 běh,	 každý	 člen	 týmu	
běží	 stanovenou	 trať	 se	 štafetovým	
kolíkem,	který	předává	dalšímu	členu	
týmu.	Celková	délka	běhu	pro	 tým	 je	
tedy	cca	4,5	km.	Převýšení	minimální	
nebo	skoro	žádné!

b)		Rodinné	 týmy	 musí	 dopředu	 nahlásit	
svůj	 odhad	času	s	přesností	na	dese-
tinu	sekundy,	který	celý	tým	zaběhne.	
Poté	 se	 postupně	 vydávají	 jednotliví	

členové	 na	 trať	 a	 štafetovým	 způso-
bem	 absolvují	 trasu	 závodu.	 Vyhrává	
tým,	 jehož	 skutečný	 čas	 je	 nejbližší	
času	odhadnutému.

d)		V	případě	rovnosti	rozdílu	mezi	nahlá-
šeným	 a	 skutečným	 časem	 vyhrává	
tým	s	rychlejším	časem.

e)	Součástí	závodu	je	tombola.

Ceny:	 Všechny	 týmy	 (ceny	 věcné).	
Po	vyhlášení	bude	uskutečněna	tombola	
o	pět	cen.	Při	vyhlášení	tomboly	je	nutná	
osobní	účast	týmu.	Tažena	budou	všech-
na	závodní	čísla,	při	neúčasti	vylosované-
ho	čísla	bude	taženo	číslo	další.

Závodníci odpovídají za svůj zdravotní 
stav a startují na vlastní nebezpečí!

Partner závodu:	Národní	sportovní	agen-
tura	a	město	Tišnov

spoRt

BěH TIŠNOVSKýmI UlIčKAmI
7. ročník závodu pro Tříčlenné rodinné Týmy

Martin Sebera

	 Lukostřelecký	 sokolský	 oddíl	 má	
za	 sebou	 další	 úspěšnou	 sezónu.	 Počet	
zájemců	 stále	 roste	 a	 s	 nimi	 i	 úspěchy.	
V	 rámci	 více	 jak	 dvacítky	 moravských	
a	českých	soutěží	závodníci	vybojovali	65	
medailových	umístění!	Zvláštní	pozornost	
si	 zaslouží	 úspěchy	 Zoe	 Trsové,	 která	
s	 jednoznačným	 bodovým	 náskokem	 vy-
hrává	vše,	kam	přijede.	Letos	získala	titul	
mistryně	ČR	v	3D	lukostřelbě	v	žákovské	
kategorii	a	vyhrála	celý	Moravský	pohár.	
Nejezdíme	na	soutěže	jen	kvůli	medailím,	
tato	disciplína	nás	především	baví	a	mno-
zí	z	nás	jsou	na	konci	soutěže	rádi,	když	
mají	alespoň	všechny	šípy.

Lukostřelnice 
	 Spolek	Odyssea	Tišnov,	který	si	klade	
za	cíl	zpřístupnit	 lukostřelbu	veřejnosti,	
má	za	sebou	neméně	nabitý	rok.	Spolek	
již	 pátým	 rokem	 provozuje	 lukostřelnici	

u	Letního	kina	v	Tišnově,	která	 je	celo-
ročně	k	dispozici	a	využívaná	střelci	z	ši-
rokého	okolí.	Pro	veřejnost	je	od	května	
do	září	pravidelně	každý	čtvrtek	k	dispo-
zici	půjčovna	vybavení	a	výuka	lukostřel-
by	s	instruktorem.	Nabídka	lukostřelnice	
se	 stále	 rozšiřuje.	 Přibyly	 nové	 kvalitní	
terčovnice	a	3D	terče	na	okruhu.

	 Kromě	provozních	hodin	střelnice	spo-
lek	 nabízí	 výukově	 zážitkové	 programy	
lukostřelby	 pro	 školy,	 tábory,	 ale	 i	 lu-
kostřelecký	teambuilding	pro	zaměstnan-
ce	firem.
	 Velká	pozornost	je	věnována	lukostře-
lecké	komunitě.	V	rámci	soutěží	Morav-
ského	a	Českého	poháru	spolek	pořádal	
závod	u	hradu	Pernštejn,	který	se	zařa-
dil	 mezi	 nejpovedenější	 lukostřelecké	
akce	 tohoto	 roku.	 Ohlas	 vzbudila	 nejen	
organizace	 a	 pohodový	 průběh	 závodu,	
ale	 především	 nápaditě	 postavená	 trať.	
Pod	hlavičkou	Českého	 lukostřeleckého	
svazu	jsme	na	konci	léta	postavili	i	závod	
v	Tišnově	na	Klucanině.
	 V	 jakékoliv	 míře	 by	 vás	 lukostřelba	
zajímala,	budeme	rádi,	když	se	ozvete	na	
lukostrelbatisnov.cz.

lUKOSTřelecKÁ SezóNA 2022
Aleš Hrnčárek, Václav Kappel

Tišnovské lukostřelkyně.
Foto: Mirek Kuliha

Mapový zdroj: Mapy.cz
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	 Tišnovská	padesátka,	tradiční	pochod	nejen	tišnovských	ob-
čanů,	turistů	a	příznivců	dálkových	pochodů,	se	konal	v	sobotu	
8.	října	2022.	Podívejme	se	dnes,	co	letošnímu	52.	ročníku	před-
cházelo	a	jaký	měl	průběh.
	 Jako	každý	rok	vše	začíná	v	květnu	schůzkou	výboru	klubu	
KČT	Tišnov.	Termín	pochodu	je	znám	už	rok	předem,	ale	hlavní	
otázkou	je	výběr	tras.	To	si	bere	za	své	Alois	Zeman,	zkušený	
značkař	a	předseda	krajské	komise	značení	 Jihomoravské	ob-
lasti	KČT.	Za	 cíl	 si	 dává	připravit	 nové	 trasy	 tak,	 aby	 je	 bylo	
možné	propojit	kontrolami	v	optimálním	počtu	a	také	aby	tradič-
ní	padesátka	měla	skutečně	50	km.	Tentokrát	Lojza	naplánoval	
sedm	pěších	a	dvě	cyklotrasy	údolím	Svratky	směrem	k	Vever-
ské	Bítýšce	a	na	Bílý	potok.	A	že	bude	letos	náročnější	50	km	
pěší	trasa	i	cyklotrasa,	nebylo	od	začátku	pochyb.	Chybět	nesmí	
ani	 trasa	pro	kočárky,	která	byť	krátká,	musí	 být	 vhodná	pro	
děti	a	kočárky.	Snad	se	letos	bude	líbit	trasa	na	Hradčany	a	Bře-
zinu,	ale	bude	nutné	provést	značení	méně	známým	úsekem	lesa	
podle	návrhu	předsedy	klubu	Františka	Macha.	Stejně	tak	bude	
potřeba	vyznačit	trasu	8	km	z	Březiny	pod	Výrovku.	
	 Zajistit	sokolovnu	pro	místo	startu	je	rutina,	ale	co	připravit	
jiného	pro	účastníky?	Účastnický	list	tradičně	navrhuje	výtvar-
ník	Jiří	Ondra,	stejně	jako	razítka	z	kontrol.	A	protože	Tišnov-
ský	kras	měl	letos	50	let	od	objevu	Královy	jeskyně,	přišel	Petr	
Humpolec	 s	 nápadem	 spojit	 obě	 „padesátky“	 a	 oslovit	 místní	
organizaci	jeskyňářů.	Výsledkem	byl	návrh	účastnických	placek	
s	tematikou	objevu	Královy	jeskyně	a	také	malá	výstavka	foto-
grafií	z	nitra	Květnice	v	místě	startu	pochodu.	Když	je	téměř	vše	
naplánováno,	objednáno,	jsou	připraveny	plány	tras,	rozmístění	
a	časy	kontrol,	schází	se	členové	klubu	KČT	Tišnov	v	Kavárně	
Pohoda	k	rozdělení	úkolů:	kdo	na	kontroly,	do	sokolovny,	které	
trasy	je	potřeba	prověřit	a	které	úseky	projít	a	 ještě	doznačit,	
kdo	se	 zapojí	do	psaní	účastnických	 listů,	kolik	bude	potřeba	
nakoupit	občerstvení	a	kolik	uvařit	čaje	pro	účastníky.	Pak	ješ-
tě	zbývá	upřesnit	spolupráci	s	Vitarem,	vytisknout	mapky	tras	

a	účastnické	listy	u	Martiny	Sikorové,	rozeslat	propozice	a	po-
zvánky	na	550	e-mailů,	ve	spolupráci	s	městem	Tišnov	vylepit	
plakátky,	vyvěsit	bannery	ve	městě.	A	málem	bychom	zapomněli	
na	úkoly	pro	děti,	které	nám	každoročně	připravuje	Studánka.	
	 Je	pátek,	den	před	akcí,	a	přípravy	vrcholí	tím,	co	je	potřeba	
udělat	na	poslední	chvíli:	dovézt	panely	pro	instalaci	fotek,	kte-
rou	pak	v	sobotu	ráno	provede	Michal	Beneš,	nakoupit	potravi-
ny,	nakrájet	cibuli	a	ve	tři	ráno	(to	už	v	sobotu)	začít	s	vařením	
čaje	na	brzký	ranní	rozvoz,	připravit	materiál	pro	kontrolní	sta-
noviště.	A	všichni	organizátoři	sledují	předpovědi	počasí	a	věří,	
že	bude	hezky,	a	tedy	i	hojná	účast,	neboť	jinak	by	pak	veškerá	
snaha	byla	takřka	marná.
	 V	sobotu	ráno	kolem	páté	hodiny	se	schází	Petr	Humpolec	
a	Franta	Mach	v	sokolovně.	Rychle	vynosí	materiál	do	předsálí,	
vyvěsí	trasy	pochodů,	připraví	materiál	pro	prezenci	účastníků		
a	ještě	před	šestou	hodinou	prezentují	první	účastníky	na	trasu	
50	km.	Pak	už	 jde	vše	podle	plánu:	přichází	další	 turisté	 i	po-
řadatelé,	 kteří	 vydávají	 mapky	 a	 placky	 účastníkům,	 začínají	
se	psát	účastnické	listy,	stánek	Vitaru	před	sokolovnou	nabízí	
zdravé	produkty	na	cestu.	Tak	je	to	téměř	celé	dopoledne,	v	je-
hož	průběhu	se	z	pochodu	vrací	první	spokojení	turisté	z	krat-
ších	 tras.	Celý	den	sokolovna	žije	 turistikou,	sdělují	se	dojmy	
z	pochodu,	kdo	sešel	z	trasy	a	kolik	si	zašel,	razítkují	se	růz-
né	 turistické	deníky	a	deníčky,	děti	 třeba	 i	mapky	a	účastnic-
ké	listy.	Samozřejmě	neušly	pozornosti	fotky	z	Královy	jeskyně	
od	Michala	Beneše	a	Pavla	Bortlíka.
	 Jaký	tedy	pochod	nakonec	byl?	Podzimní	počasí	vcelku	přálo,	
vydrželo	 bez	 deště,	 a	 tak	 účast	 byla	 nakonec	 rekordní	 –	 925	
turistů!	Vezmeme-li	v	úvahu	souběh	s	dalšími	akcemi	v	Tišno-
vě,	pak	pořadatelé	mohou	být	spokojeni	a	věřím,	že	i	účastníci.	
Těch	bylo	z	Tišnova	309	a	okolních	obcí	a	měst	408,	jen	z	Brna	
přijelo	208	turistů,	dětí	do	15	let	se	účastnilo	237.	Na	kolech	
jelo	17	cyklistů	na	trase	40	km	a	55	na	trase	50	km.	Pěší	pade-
sátku	na	Veverskou	Bítýšku,	hrad	Veveří	a	údolím	Bílého	potoka	
absolvovalo	57	vytrvalců;	nejvíce	účastníků	volilo	trasu	10	km,	
těch	bylo	241,	a	 trasu	14	km	pak	prošlo	209	turistů.	Na	8	km	
procházku	do	Březiny	a	zpět	se	vydalo	76	účastníků,	27	km	přes	
Šárku	a	do	Veverské	Bítýšky	jich	šlo	71,	trasu	19	km	přes	Šárku	
a	Pejškov	pak	prošlo	148	turistů.	Náročnějších	35	km	na	Vever-
skou	Bítýšku	a	Šmelcovnu	ušlo	51	pochodníků.	Organizovaných	
členů	 KČT	 bylo	 pouhých	 37.	 Pochod	 má	 své	 příznivce	 třeba	
i	z	Plzně	nebo	z	Ostravy.	V	cíli	se	nám	pochlubil	pan	J.	Mrkos	
z	Kuřimi,	že	se	 různých	 tras	pochodu	zúčastňuje	 téměř	pravi-
delně	od	roku	1987	a	letos	šel	po	dvacáté.	Takových	účastníků	
však	jistě	bude	více.	Mezi	ně	patří	i	pan	Vala	z	Brna,	který	pra-
videlně	jde	trasu	50	km.	
	 Rád	zde	ještě	vyjádřím	poděkování	městu	Tišnovu	za	finanční	
podporu,	všem	43	spoluorganizátorům	z	KČT	Tišnov	za	nezišt-
nou	pomoc.	Dík	patří	také	společnosti	VITAR,	s.	r.	o.,	dále	Stu-
dánce,	Kavárně	Pohoda,	Sokolu	Tišnov	a	Reklamnímu	a	kopíro-
vacímu	centru	M.	Sikorové	za	spolupráci	a	podporu.	Tišnovská	
padesátka	měla	rekordní	účast,	a	tedy	dík	vám	všem,	kteří	jste	
přišli!	 Na	 závěr	 ještě	 naše	 pozvání	 na	 další	 ročník	 T50,	 který	
bude	tradičně	v	druhou	říjnovou	sobotu,	tedy	14.	10.	2023.

spoRt

TIŠNOVSKÁ pAdeSÁTKA S dAlŠím reKOrdem
František Mach

Letošní startovní mumraj u sokolovny. Foto: František Mach
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	 Zdravíme	Vás,	vážení	přátelé	bezedných	
košů.	Je	to	tu!	Zahájili	jsme	novou	sezónu.	
Na	úvod	bychom	předně	chtěli	poděkovat	

klukům	i	dívkám	za	velmi	zodpovědný	pří-
stup	k	srpnovému	soustředění.
	 Koncem	 září	 jsme	 prověřili	 připrave-
nost	na	sezónu	přátelským	utkáním	s	vrs-
tevníky	ze	slovenského	Sence.	Hráli	kluci	
do	12	let,	dívky	do	15	let	a	kluci	do	15	let.
	 Starší kluci	 se	 nyní	 vyrovnávají	 se	
ztrátou	 několika	 opor	 minulých	 ročníků,	
kteří	již	s	námi	nemohou	z	věkových	a	stu-
dijních	důvodů	pokračovat.	Nově	pracuje-
me	s	osmi	nováčky,	které	současně	učíme	
basketbalu.	Tak	 jim	všichni	držme	pěsti,	
aby	byli	brzy	platnými	hráči.	K	tomu	mu-
sím	dodat	poděkování	Vlastíku	Havlíkovi	
za	výpomoc	při	učení	našich	nováčků.
	 První	zápasy	byly	v	Dubňanech,	které	
vyhrálo	domácí	družstvo	72:61	a	55:37.	
Bojovného	 soupeře	 ze	 Židlochovic	 jsme	
ale	porazili	97:29	a	117:32.
	 Výsledky:	chlapci	OP	U 12	SKB	Tišnov	
–	Vysočina	62:20,	Dubňany	46:48,	Basket	
Brno	–	SKB	49:42,	Šlapanice	–	SKB	44:29.

	 Přijďte	 kluky	 povzbudit	 a	 zároveň	 se	
pobavit	krásnou	hrou	–	basketbalem.
	 Soutěže	 začaly	 i	 ženám	 a	 dívkám	
všech	kategorií.	Ženy	odehrály	první	zápas	
na	půdě	velmi	silného	soupeře	Renocar	Po-
dolí	u	Brna,	kde	hrají	bývalé	hráčky	Žabo-
vřesk	Brno	a	reprezentace	např.	Večeřová,	
Horáková,	Šujanová,	Vlková.	Podolí	–	SKB	
Tišnov	68:43.	Druhý	zápas	už	ženy	zvládly	
lépe	a	porazily	VSK	Uni	Brno	62:42.
	 Velkou	radost	nám	udělaly	dívky	U 15	
v	Nadregionální	lize,	které	porazily	Žabo-
vřesky	Brno	50:26,	51:26.	V	dalších	zá-
pasech	vyhrály	s	Vyškovem	59:23,	67:40.	
Práce	a	trpělivost	trenérů	se	začínají	pro-
jevovat	i	na	výsledcích.
	 Ostatní	družstva	se	utkala	např.	s	hol-
kami	 z	 Litomyšle,	 Lanžhota,	 Žďáru	 nad	
Sázavou,	Blanska	a	Brna.	Tyto	výsledky	
najdete	 na	 našich	 webových	 stránkách	
www.basket-tisnov.cz.

spoRt

Je TO TU! zAHÁJeNA NOVÁ SezóNA
Zdeněk Havelek, Viktor Pololáník, Vlastimil Havlík, Marek Knoflíček

Takto se s basketem začíná.
Foto: archiv SKB Tišnov

inzeRCe
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sTřípky z hisTorie klubu

Činovníci klubu
	 Sportovní	klub	LTC	Tišnov	byl	založen	roku	1922.	Jeho	dlou-
holetým	předsedou	byl	PhMr. Emanuel Svoboda,	pod	jehož	ve-
dením	se	objevují	i	první	sportovní	výsledky.	
	 Po	 roce	 1945	 byl	 do	 čela	 klubu	 již	 v	 rámci	 nové	 tělový-
chovné	 jednoty	 postaven	 Josef Strážnický,	 který	 se	 společně	
s	Ing. Lvem Klatem	zasloužil	o	vybudování	nových	dvou	dvorců	
na	Ostrovci.
	 V	polovině	šedesátých	 let	prožíval	 tenis	v	Tišnově	hlubokou	
stagnaci	a	členskou	základnu	bylo	možno	spočítat	na	prstech	jed-
né	ruky.	O	konec	krize	se	přičinil	především	JUDr. Karel Seyfert,	
který	si	včas	uvědomil,	že	je	nutno	se	postarat	o	novou	tenisovou	
generaci,	a	prosadil	v	činnosti	oddílu	radikální	obrat.	Následně	se	
stal	předsedou	tehdejšího	Baníku	(později	TJ)	Tišnov,	kde	funkci	
předsedy	zastával	až	do	svého	úmrtí	v	roce	1987.	Byl	nejvýrazněj-
ší	osobnost	celé	tenisové	historie	ve	městě,	hráč,	trenér	a	činov-
ník	v	jedné	osobě.	Zhruba	pět	let	pak	vykonával	funkci	předsedy	
Ing. Miroslav Šmíd.	Poté	vedl	klub	až	do	jara	2007	Ing. Václav 
Seyfert,	který	se	jako	další	příslušník	tenisové	rodiny	snažil	na-
vázat	na	předchozí	práci	svého	otce.	Pod	jeho	vedením	se	v	roce	
1992	tišnovský	tenis	zaregistroval	pod	názvem	SK	Tenis	Tišnov	
jako	samostatný	právní	subjekt,	avšak	s	ostatními	sportovními	
kluby	v	Tišnově	pod	společnou	střechou	SSK	Tišnov,	který	byl	
přímým	nástupcem	bývalé	tělovýchovné	jednoty.	V	roce	2005	se	
klub	osamostatňuje	od	SSK	a	přebírá	do	svých	vlastních	rukou	
i	tenisový	areál,	o	který	se	léta	sám	staral.
	 Mezi	činovníky	klubu	si	zvláštní	pozornost	zaslouží	Zdeněk 
Svoboda,	který	se	ze	závodního	hráče	stal	nejprve	jako	člen	vý-
boru	velmi	platným	pomocníkem	při	organizaci	a	realizaci	pra-
cí	v	tenisovém	areálu	a	v	poslední	fázi	nakonec	jako	předseda	
tišnovského	Sdružení	sportovních	klubů	(SSK).	Inicioval	vzpo-
mínanou	výstavbu	objektu	se	sociálním	zázemím	a	pomohl	klu-
bu	při	realizaci	nafukovací	haly.	Byl	čestným	předsedou	klubu	
a	areál	pravidelně	navštěvoval	do	roku	2017,	kdy	po	dlouhodobé	
nemoci	zemřel.	
	 Od	roku	2007	se	o	rozvoj	klubu	jako	předseda	stará	Zdeněk 
Kunický,	 který	 byl	 zvolen	 po	 odchodu	 Ing.	 Václava	 Seyferta.	
Tenisu	v	Tišnově	se	začal	věnovat	na	 jaře	roku	1997	nejdříve	
jako	hráč	družstva	dospělých.	V	roce	2001	nastoupil	jako	trenér	
mládeže	a	 správce	areálu.	Za	 jeho	předsednictví	klub	provedl	
vzpomínané	rekonstrukce.	Navázal	na	práci	Ing.	Seyferta,	jehož	
prioritou	byla	práce	s	mládeží.	Během	jeho	jednadvacetileté	tre-
nérské	činnosti	se	dnes	pravidelně	připravuje	v	krásném	areálu	
více	 jak	 150	 dětí.	 O	 mládež	 a	 organizaci	 klubu	 se	 stará	 také	
Martina Seyfertová,	 které	 tenis	 od	 malička	 přirostl	 k	 srdci,	
a	příběh	tenisové	rodiny	tak	může	pokračovat.	Dlouholetým	čle-

nem	výboru	klubu	hodným	zmínky	je	také	Martin Klouda,	který	
má	pro	tenis	v	Tišnově	nezastupitelnou	roli.
	 O	 členskou	 základnu	 a	 její	 přípravu	 pečují	 trenéři	 Zdeněk	
Kunický,	 Martina	 Seyfertová,	 Filip	 Křipský,	 Dominik	 Kučera,	
Dominik	Zachoval,	Kamila	Prudká,	Kamila	Goldmanová,	Tomáš	
Stříteský,	Ludmila	Vojtová	a	mladá	generace	 trenérů,	kteří	se	
starají	převážně	o	tenisovou	školku.
	 V	uplynulých	55	letech	však	zde	odpracovala	celá	řada	čle-
nů	bezplatně	tisíce	brigádnických	hodin.	Zpočátku	to	byl	vedle	
Dr.	Seyferta	především	Zdeněk	Kuča,	později	pak	například	Mi-
roslav	Oplt,	Jindřich	Jakubec,	František	Oulehla,	Ing.	Miroslav	
Šmíd,	Oldřich	Zelinka,	Ing.	František	Čtverák,	Ing.	Aleš	Müller,	
Josef	 Prudil,	 Ing.	 Miloš	 Otiepka,	 František	 Dolíhal,	 Jana	 Sey-
fertová.	V	posledním	období	zejména	Zdeněk	Kunický,	Martina	
Seyfertová,	 rodina	 Křipských,	 Kučerových	 a	 ostatní	 členové	
a	jejich	rodiče,	kterým	na	tenisovém	areálu	záleží.

Úspěchy tišnovských hráčů
	 Restart	 tišnovského	 tenisu	 v	 polovině	 šedesátých	 let	 díky	
JUDr.	 Karlu	 Seyfertovi	 a	 jeho	 následné	 úspěšné	 sportovní	 vý-
sledky	jsou	v	počátcích	tohoto	období	spojeny	především	s	mlá-
deží.	 Na	 dvorcích	 se	 to	 začalo	 hemžit	 žáky,	 z	 nichž	 mnozí	 se	
pod	odborným	vedením	dopracovali	k	velmi	dobrým	sportovním	
výsledkům.	 Jejich	 úspěchy	 byly	 vlastně	 příčinou	 zrodu	 tradič-
ních	 tišnovských	 turnajů,	bez	nichž	si	dodnes	 tenis	v	Tišnově	
nedovedeme	představit.	
	 Václav	Seyfert	se	stal	čtyřikrát	přeborníkem	kraje	ve	dvouhře	
a	čtyřhře	žáků,	v	roce	1971	obsadil	 třetí	místo	na	mistrovství	
republiky	a	má	mimo	jiné	aktivní	bilanci	s	dlouholetou	světovou	

STOleTí
TIŠNOVSKÉHO TeNISU 

Zdeněk Kunický

Družstvo národní ligy z roku 1978: zleva: J. Novotný, V. Seyfert, K. Sey-
fert, J. Štěpánek, M. Samek, v popředí: H. Vaščáková, J. Jakubcová
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jedničkou	Ivanem	Lendlem.	Hana	Vaščáková	byla	v	roce	1974	
první	mladší	žákyní	jihomoravského	žebříčku.	Kromě	obou	jme-
novaných	se	probojovali	na	republiková	mistrovství	také	Karel	
Seyfert	ml.,	Ivo	Vaščák,	Jana	Jakubcová,	Josef	Sedlář	a	později	
Jiří	Antoš,	Eva	Harnolová,	Jana	Prudilová,	David	Vodička,	Zde-
něk	Kunický	a	Martina	Seyfertová.	
	 Za	posledních	deset	let	měl	tišnovský	tenis	na	MČR	mnoho	
zástupců.	Patří	mezi	ně	Terezie	Hrdličková,	Adriana	Bukalová,	
Kryštof	Vítek,	Dominik	a	Filip	Křipští	a	Tomáš	Stříteský.	Někte-
ří	z	nich	proměnili	svoji	účast	na	MČR	nebo	na	krajských	pře-
borech	ve	výborné	výsledky.	Kryštof	Vítek	a	Dominik	Křipský	
se	dokonce	stali	přeborníky	MČR	ve	čtyřhře.	Kryštof	ve	starším	
žactvu	a	Dominik	v	dorostu.	Kompletní	úspěchy	jednotlivců	mů-
žete	najít	na	našich	webových	stránkách	www.tenis-tisnov.cz.
	 Máme	však	spoustu	dalších	šikovných	dětí,	které	vozí	úspě-
chy	z	turnajů	po	celé	republice.	Patří	mezi	ně:	Jakub	Goldman,	
Hans	 Rychtář,	 Matyáš	 Řezanina,	 Adriana	 Koudelková,	 Karel	
Brusenbauch,	Viola	Otiepková,	Nelly	Semotánová,	Adriana	Bu-
kalová,	Alice	Svobodová,	Vanesa	Gálfyová,	Emily	Bukalová,	Da-
niel	Sláma,	Vojtěch	Tobiasz	a	další.

Vavříny tenisových družstev
	 K	 velkým	 úspěchům,	 které	 se	 tišnovským	 tenisovým	 druž-
stvům	povedly,	patří	historický	postup	celku	dospělých	v	letech	
1975–1978,	kdy	se	bez	jediného	zastavení	probojoval	z	okres-
ního	přeboru	přes	dvě	 třídy	krajských	přeborů	až	do	Národní 
tenisové ligy.	V	ní	startovalo	v	roce	1978	družstvo	v	sestavě	
Václav	a	Karel	Seyfertové,	Josef	Štěpánek,	Josef	Novotný,	Hana	
Vaščáková	a	Jana	Jakubcová.	Jako	náhradníci	nastoupili	rovněž	
Miroslav	Samek,	Jaroslav	Strnad	a	Vladimír	Oulehla.	V	nejvyšší	
krajské	soutěži	pak	družstvo	mnohokrát	obsadilo	druhé	či	tře-
tí	místo,	zejména	na	rozhraní	sedmdesátých	a	osmdesátých	let	
a	po	určité	přestávce	opět	i	v	letech	1995–1996.
	 V	roce	2005	družstvo	dospělých	v	sestavě	Zdeněk	Kunický,	
Oldřich	Pintera,	Petr	Nepustil,	 Jan	Horna,	Martina	Seyfertová	
a	Petra	Niedermayerová	zvítězilo	v	divizi	a	po	osmadvaceti	le-
tech	znovu	postoupilo	do	Druhé tenisové ligy.	Byl	to	v	novodo-
bé	historii	klubu	na	počátku	nového	 tisíciletí	největší	úspěch.	
Po	 dvou	 letech	 v	 druhé	 lize	 se	 družstvo	 dospělých	 opět	 vrací	
do	Jihomoravské divize,	kde	působí	dodnes.
	 Největším	dosavadním	úspěchem	v	celé	historii	klubu	je	však	
vítězství	dorosteneckého	družstva	v	nejvyšší	soutěži	Lize	JmTS	
a	 následný	 postup	 družstva	 na	 Mistrovství	 České	 republiky	
družstev	dorostu	na	pražské	Spartě.	Tam	se	bohužel	družstvu	
tolik	nedařilo,	ale	tento	obrovský	úspěch	bude	do	budoucna	těž-
ké	zopakovat.	V	družstvu	nastoupili	odchovanci	klubu:	Dominik	
Křipský,	Filip	Křipský,	Tomáš	Stříteský,	Kryštof	Vítek,	Kamila	
Prudká	 a	 Libuše	 Čermáková	 a	 hostující	 hráčky	 Karin	 Šafrán-
ková	a	Denisa	Huňková,	pod	vedením	kapitána	a	trenéra	Zdeň-
ka	Kunického	a	trenérky	Martiny	Seyfertové.	Družstvo	dorostu	
v	současnosti	několikátým	rokem	nastupuje	v	nejvyšší	soutěži	
a	bojuje	vždy	o	první	příčky	v	lize.
	 Dalším	výborným	úspěchem	bylo	v	roce	2020	2.	místo	na	kraj-
ském	finále	v	MINITENISE.	Tým	ve	složení	Daniel	Sláma,	Emily	
Bukalová,	 Vojtěch	 Tobiasz	 a	 Sofia	 Maria	 Schulz	 pod	 vedením	
trenérů	Zdeňka	Kunického	a	Kamily	Prudké	nestačil	ve	finálo-
vém	utkání	pouze	na	TK	Agrofert	Prostějov.
	 Poslední	velký	úspěch	je	aktuální,	kdy	na	začátku	září	2022	
získalo	babytenisové	družstvo	3.	místo	na	krajském	finále.	V	zá-
kladních	 soutěžích	 JmTS	 v	 babytenise	 nastupovalo	 45	 týmů	

a	Tišnovu	se	podařilo	poprvé	v	historii	těchto	soutěží	dosáhnout	
na	bednu.	Družstvo	nastupovalo	v	sestavě	Daniel	Sláma,	Emily	
Bukalová,	Charlotte	Musilová,	Vojtěch	Tobiasz	a	trenéři	a	kapi-
táni	Zdeněk	Kunický	a	Dominik	Zachoval.	
	 Když	 pomineme	 doslova	 všechny	 úspěchy	 družstev	 za	 po-
slední	 roky,	 tak	největším	úspěchem	 je,	 že	se	klubu podařilo 
v Tišnově udržet odpovídající kvalitu a tišnovský tenis patří 
mezi nejlepší kluby na jižní Moravě.	Tišnov	není	velké	město,	
ale	klubu	se	daří	držet	prestiž	a	také	s	rozvojem	mládežnické	
základny	přibývá	počet	družstev.	V	sezóně	2022	jich	měl	klub	
zapojených	v	soutěžích	patnáct.	

Tenis a výstavba
	 Původní	dva	dvorce	byly	v	prostoru	dnešní	ulice	Na	Zahrád-
kách,	kde	v	roce	1950	musely	ustoupit	výstavbě	garáží	ČSAD.	
Druhá	světová	válka	přerušila	činnost	sportovního	klubu	a	nová	
etapa	tišnovského	tenisu	začíná	až	po	roce	1945.	Územní	plán	
byl	neúprosný,	a	proto	se	dvorce	stěhovaly	na	dnešní	místo.
	 S	rozvojem	klubu	v	druhé	polovině	šedesátých	let	přibývaly	
nejen	příjemné	výsledky,	ale	rostl	i	tenisový	areál.	K	původním	
dvěma	dvorcům	příslušela	v	šedesátých	 letech	pouze	historic-
ká	stará	bouda	převezená	z	dřívějších	dvorců.	Rozšířená	plocha	
areálu	navíc	sloužila	v	zimě	 i	 lednímu	hokeji.	Zhruba	od	roku	
1970	tenisté	využívali	upravené	staveništní	budovy,	k	níž	bylo	
později	 přistaveno	 skromné	 sociální	 zařízení.	 Třetí	 dvorec	 byl	
vybudován	již	koncem	šedesátých	let,	záhy	k	němu	přibyl	i	čtvr-
tý.	Vyvrcholením	snah	o	lepší	zázemí	pro	tenisty	pak	bylo	na	pře-
lomu	 roku	 1996	 a	 1997	 vybudování	 zcela	 nového	 objektu	 se	
šatnami,	klubovnou,	bufetem	a	moderním	sociálním	zařízením.	

	 Sociální	zázemí	sloužilo	výborně	do	roku	2005,	kdy	poprvé	
překryla	první	dva	dvorce	nafukovací	hala.	Při	výstavbě	v	roce	
1997	se	 jistě	s	 takovou	variantou	nepočítalo	a	budova	určená	
pouze	 na	 letní	 provoz	 stále	 více	 ukazovala	 svoje	 nedostatky.	
Také	dvorce	měly	svoje	roky	odslouženy,	a	tak	se	vedení	klubu	
rozhodlo	zaměřit	na	dotační	tituly,	které	by	areálu	mohly	v	re-
konstrukcích	pomoci.	Nejdříve	se	roku	2007	postavil	přístřešek	
pro	příjemné	posezení	v	areálu	za	pomoci	soukromých	subjektů.	
V	roce	2008	za	pomoci	města	Tišnova	a	JMK	bylo	u	odrazové	
stěny	vybudováno	minitenisové	hřiště	s	umělým	povrchem	pro	
tenis	těch	nejmenších.	Roku	2009	prošly	dvorce	díky	dotačnímu	
programu	MŠMT	a	podpoře	města	Tišnova	celkovou	rekonstruk-

Tenisový areál z roku 1996.
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cí	včetně	podkladu,	závlahy	a	oplocení.	V	roce	2011	klub	dosá-
hl	na	dotaci	MŠMT	a	mohl	zrekonstruovat	dosluhující	sociální	
zázemí,	které	nezvládalo	nápor	zimního	provozu.	Opět	přispělo	
nemalou	částkou	město	Tišnov	i	Jihomoravský	kraj.	V	roce	2019	
se	po	dohodě	se	sousedním	AFK	Tišnov	a	městem	Tišnov	po-
dařilo	areál	rozšířit	o	další	dva	kurty.	Tenis	tak	disponuje	šesti	
kurty	a	možnost	rozšíření	areálu	posunula	tenisový	klub	hodně	
dopředu.	Plány	klubu	do	budoucna	však	ukazují,	že	je	potřeba	
postupně	pracovat	na	rozšíření	kapacity	krytých	dvorců,	protože	
dva	kurty	v	hale	již	delší	dobu	nedostačují	potřebám	klubu.
	 Všechny	rekonstrukce	a	výstavby	byly	vždy	prováděny	k	roz-
voji	klubu	a	potažmo	sportoviště	v	Tišnově,	které	využívají	nejen	
Tišnováci,	ale	také	dojíždějící	z	okolních	obcí.	Díky	investicím	
do	areálu	dnes	dvorce	a	jejich	okolí	mají	velmi	důstojnou	podobu	
a	lákají	nejen	ke	sportu,	ale	i	ke	společenskému	vyžití.
	 Za	 podporu	 při	 všech	 rekonstrukcích	 se	 sluší	 poděkovat	
našemu	největšímu	partnerovi	městu	Tišnov,	 Jihomoravskému	
kraji	a	MŠMT.

současnosT sk Tenis Tišnov

Celoroční tréninková příprava
Tréninková	příprava	mládeže	probíhá	po	celý	rok	 i	během	let-
ních	prázdnin.	Šest	měsíců	na	šesti	venkovních	dvorcích,	dal-
ších	 šest	 měsíců	 v	 klubové	 nafukovací	 hale,	 která	 disponuje	
dvěma	kurty.	Tenisový	klub	jako	jeden	z	mála	ve	městě	Tišno-
vě	nabízí	celoroční	přípravu.	V	klubu	se	mládeži	věnují	kluboví	
trenéři	s	 licencí	II.	 trenérské	třídy	a	dalších	osm	trenérů	s	 li-
cencí	 III.	 trenérské	 třídy.	 Převážně	 mládeží	 jsou	 také	 dvorce	
obsazeny.	Jen	pod	vedením	trenérů	je	to	ročně	přes	5	000	hodin.	
Výkonnostní	a	vrcholoví	hráči	trénují	dvakrát	až	pětkrát	týdně.	
Četnost	tréninků	je	odvislá	od	kapacity	kurtů	v	zimním	a	letním	
období.	Klub	také	organizuje	tenisovou	školku	pro	nové	začína-
jící	zájemce	a	připravuje	mládež	pro	účast	na	soutěžích	družstev	
řízených	Jihomoravským	tenisovým	svazem	a	soutěžích	jednot-
livců	 řízených	Českým	tenisovým	svazem.	Pravidelná	a	syste-
matická	 práce	 s	 mládeží	 se	 ukázala	 jako	 jediná	 možnost,	 jak	
udržet	krok	s	vysokou	konkurencí	v	Jihomoravském	kraji	a	ČR.

Soutěže družstev
	 V	oficiálních	soutěžích	má	klub	15	družstev,	z	toho	13	mlá-
dežnických.	 Družstvo	 dospělých	 A	 –DIVIZE	 –	 2022	 výborné	
2.	místo,	dospělí	B	–	II.	třída	–	v	roce	2022	postup	do	I.	třídy.	
Tým	dorostu	„A“	obsadil	v	 roce	2022	v	nejvyšší	soutěži	LIGA	
JUNIOR	 TOUR	 –	 O	 putovní	 pohár	 prezidenta	 ČTS	 výborné	 4.	
místo.	Další	družstva	hrají	v	těchto	soutěžích:	dorost	B	–	II.	tří-
da	a	dorost	C	–	III.	třída,	starší	žactvo	A	–	I.	třída,	starší	žactvo	
B	–	II.	třída	a	starší	žactvo	C	–	III.	třída,	mladší	žactvo	A	–	I.	tří-
da	–	v	roce	2022	postup	do	LIGY,	mladší	žactvo	B	–	II.	 třída,	
mladší	žactvo	C	a	D	IV.	třída,	babytenis	A	–	liga	–	v	roce	2022	3.	
místo	v	kraji	a	babytenis	B	–	I.	třída;	minitenis	–	I.	třída.	Během	
víkendových	utkání	se	tak	do	soutěží	družstev	zapojí	více	než	
osmdesát	mládežnických	hráčů.	

Turnaje jednotlivců
	 Klub	 ročně	pořádá	přes	 třicet	 turnajů	 jednotlivců,	které	 tr-
vají	zpravidla	dva	až	tři	dny.	Na	těchto	turnajích	se	během	roku	
vystřídá	obrovské	množství	hráčů	a	návštěvníků	z	celé	ČR	i	za-
hraničí.	 Turnaje	 jsou	 zařazeny	 do	 termínové	 listiny	 Českého	
tenisového	 svazu	 a	 jsou	 započítány	 do	 celostátního	 žebříčku.	
Na	všech	turnajích	je	samozřejmostí	účast	domácích	hráčů.	Od-
chovanci	klubu	pravidelně	dále	reprezentují	klub	během	celého	
roku	i	na	turnajích	jednotlivců	po	celé	ČR.	
	 Klub	během	roku	pořádal	několik	prestižních	turnajů.	Prvním	
z	nich	byl	v	roce	2022	Halový turnaj mužů třídy „A“,	na	který	
se	sjela	v	březnu	hráčská	elita	z	celé	ČR.	Dalším	turnajem	byl	
květnový	Krajský přebor mladších žákyň.	Tento	 turnaj	 jsme	
pořádali	i	v	roce	2021.	Jihomoravský	tenisový	svaz	byl	s	naším	
pořadatelstvím	spokojen	a	tuto	akci	nám	opět	přidělil.
	 V	roce	2022	byl	klub	potřetí	pořadatelem	turnaje	kategorie	
„A“	mladších	žákyň.	Tohoto	turnaje	se	zúčastnily	nejlepší	hráč-
ky	z	celé	ČR.	Dále	jsme	pořádali	turnaj	starších	žákyň	kategorie	
„B“.	Mezi	významné	turnaje,	které	klub	pravidelně	pořádá,	patří	
i	Krajský	halový	přebor	žen.

Reprezentace a úspěchy družstev
	 Mezi	největší	úspěchy	družstev	v	roce	2022	patří	2. místo	do-
spělých	„A“	v	divizi,	postup	mladšího	žactva	do	ligy	a	4. místo	
dorostu	v	Lize junior tour – O putovní pohár prezidenta ČTS	
(v	 roce	 2016	 dokonce	 družstvo	 postoupilo	 na	 MČR).	 Dalšího	
výrazného	úspěchu	dosáhlo	družstvo	Babytenisu,	když	v	roce	
2022	obsadilo	v	kraji	3. místo.

Pravidelná soustředění
	 Pro	klubové	hráče	pořádáme	týdenní	letní	tenisové	soustře-
dění,	kde	se	trenéři	klubu	dětem	intenzivně	věnují	během	celého	
dne.	Děti	(cca	50)	přespávají	přímo	v	areálu	klubu	a	utužují	tak	
partu	a	týmového	ducha.	Věnují	se	nejen	tenisu,	technice	a	tak-
tice,	ale	také	kondiční	přípravě.	Pořádáme	také	několikadenní	
podzimní	kondiční	soustředění.

Přínos a projekty klubu
	 Jako	přínos	činnosti	našeho	klubu	ve	městě	Tišnově	a	Jiho-
moravském	kraji	vidíme	narůstající	zájem	o	hru	tenisu,	ale	také	
vzrůstající	výkonnost	hráčů	a	počet	družstev.	Jihomoravský	te-
nisový	svaz	pořádá	každoročně	anketu	„Pohár mládeže JmTS“.	
V	anketě	je	hodnoceno	přes	devadesát	klubů	z	celého	kraje.	An-
keta	je	odrazem	kvality	jednotlivých	klubů	a	jejich	péče	o	mlá-
dež.	SK	Tenis	Tišnov	patří	mezi	prvních	deset	klubů	v	kraji	již	

Družstvo dorostu z roku 2016. Postup na MČR družstev. Horní řada: 
Křipský Dominik, Stříteský Tomáš, Vítek Kryštof, Křipský Filip, spodní 
řada: Huňková Denisa, Čermáková Libuše, Prudká Kamila a trenéři 
a kapitáni Martina Seyfertová a Zdeněk Kunický.
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dvanáctým	rokem	a	v	roce	2021	se	umístil	na	8.	místě.	 JmTS	
však	svou	rozlohou	zasahuje	do	Kraje	Vysočina	(Jihlava,	Třebíč),	
Olomouckého	kraje	(Prostějov)	a	také	do	Zlínského	kraje	(Zlín,	
Uh.Hradiště	 a	 ostatní).	 Mezi	 kluby,	 které	 jsou	 svým	 územím	
na	jižní	Moravě,	pak	zastáváme	výborné	4.	místo.	
	 V	roce	2021	náš	klub	ve	spolupráci	s	MAS	Brána	Vysočiny	
otevřel	projekt	„Tenis pro všechny“,	do	kterého	se	přihlásilo	
přes	dvacet	nových	zájemců	ve	věku	od	20	do	70	let.	Půl	roku	
se	připravovali	pod	vedením	kvalifikovaných	trenérů	a	rozšířili	
tak	komunitu	lidí,	kteří	se	v	našem	areálu	baví	sportem.	Projekt	
pokračuje	i	v	roce	2022.	
	 Trenéři	se	také	pravidelně	v	dopoledních	hodinách	věnují	více	
jak	osmdesáti	dětem	z	MŠ	U	Humpolky,	se	kterou	jsme	v	roce	
2021	navázali	spolupráci.	
	 Pro	rok	2022	jsme	taktéž	získali	podporu	města	Tišnova	na	pro-
jekt	Tenis pro seniory,	kterého	senioři	60+	hojně	využívají.

Areál na Ostrovci
	 Tenisový	areál	v	Tišnově	na	Ostrovci	patří	dnes	mezi	nejhezčí	
tenisové	areály	v	kraji	i	ČR.	Je	to	díky	rozsáhlým	rekonstrukcím,	
kdy	se	vedení	klubu	vždy	snažilo	získat	prostředky	z	dotačních	
titulů	 a	 ze	 soukromého	 sektoru.	 Za	 přispění	 Jihomoravského	
kraje,	 města	 Tišnova	 a	 MŠMT	 se	 to	 podařilo	 a	 areál	 je	 dnes	
navštěvován	obrovským	množstvím	hráčů	a	návštěvníků	z	celé	
republiky	i	ze	zahraničí.	Klub	se	však	neustále	snaží,	aby	byla	
v	 areálu	možnost	 celodenního	 vyžití	 pro	 celé	 rodiny,	 a	 hlavně	
děti	a	mládež	mají	v	klubu	prioritu.

Připravované projekty
	 Vzhledem	k	malé	kapacitě	kurtů	v	halové	sezóně	máme	při-
pravený	projekt	na	nafukovací	halu	přes	čtyři	kurty.	Dále	máme	
stavební	povolení	na	nadstavbu	zázemí,	kde	by	měla	vzniknout	
Fitness zóna,	která	je	důležitá	pro	kondiční	a	koordinační	pří-
pravu.	Tento	prostor	by	měli	využívat	nejen	kluboví	hráči,	ale	
také	veřejnost	a	školská	zařízení.	Na	tyto	akce	je	nutné	žádat	
o	podporu	Národní	sportovní	agenturu,	kraj	i	město.	V	roce	2021	
jsme	úspěšní	nebyli,	ale	projekty	jsou	připravené,	tak	nic	nebrá-
ní	tomu	žádat	o	podporu	i	v	letošním	roce.

	 Úspěšní	jsme	letos	byli	s	žádostí	na	JMK	na	rekonstrukci	mi-
nitenisového	povrchu	u	odrazové	stěny,	která	proběhne	na	pod-
zim.	 Hřiště,	 které	 je	 maximálně	 využívané	 všemi	 návštěvníky	
areálu,	 tak	 dostane	 nový	 povrch	 a	 bude	 opatřeno	 odtokovými	
kanálky,	které	zabrání	přelívání	vody	z	antukových	kurtů	při	pří-
valových	deštích.

oslava 100 leT od založení 

	 Dne	10. 9. 2022	se	v	tenisovém	areálu	na	Ostrovci	konaly	
oslavy	100 let od založení tenisu v Tišnově.	Současní	i	bývalí	
členové	se	v	hojném	počtu	sešli,	aby	oslavili	toto	významné	ju-
bileum.	Mezi	pozvanými	hosty	byl	starosta	města	Jiří	Dospíšil,	
viceprezident	Českého	tenisového	svazu	a	bývalý	hráč	Baníku	
Tišnov	 Ing.	 Leoš	 Fiala	 a	 sekretář	 Jihomoravského	 tenisového	

svazu,	bývalý	trenér	a	závodní	hráč	Tišnova	Jiří	Hanák.	Přišlo	
mnoho	hostů,	kteří	i	díky	vystaveným	fotografiím	zavzpomínali	
na	historické	okamžiky	 tišnovského	 tenisu.	Nechyběla	ani	vý-
stava	historických	raket.	
	 Oslava	se	velice	vydařila	a	přejeme	tenisovému	klubu	dalších	
100	let	ve	stejné	kondici.

Foto: kronika TK Tišnov a archiv TK Tišnov

Vlevo: tenisový areál v roce 2022. Vpravo: činovníci a hráči klubu Martina Seyfertová a Zdeněk Kunický se spoluhráčkou z 2. ligy Karolínou 
Muchovou v roce 2011. 

Vojta Tobiasz.  Foto: Ondřej Semotán
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	 Družstva	babytenisu	se	nejprve	v	rám-
ci	 jihomoravské	 tenisové	oblasti	na	 jaře	
zúčastnila	 dlouhodobé	 základní	 části.	
Na	 oblastní	 finále	 Memoriálu	 Zdeňka	
Kocmana	 2022,	 které	 se	 uskutečnilo	
ve	dnech	3.	a	4.	9.,	již	tradičně	na	dvor-
cích	ŽLTC	Brno,	postoupilo	dvanáct	nej-
lepších	týmů.
	 SK	 Tenis	 Tišnov	 ve	 složení	 Daniel	
Sláma,	Emily	Bukalová,	Vojtěch	Tobiasz	
a	Charlotte	Musilová,	jako	nasazený	tým,	
zahájil	svoje	utkání	až	v	neděli	proti	týmu	
BLTC,	postupujícímu	z	prvního	kola.	Tiš-
novu	 se	 dařilo	 a	 zvítězil	 5/1.	 V	 semifi-
nálovém	utkání	 na	 tým	 z	Tišnova	 čekal	
BORS	Břeclav,	utkání	bylo	velice	vyrov-
nané.	 Daniel	 Sláma	 vybojoval	 vítězství	
a	Emily	Bukalová	měla	na	soupeřku	do-

konce	5/3	a	mečbol.	Bohužel	se	jí	nepo-
dařil	proměnit	a	následně	soupeřce	pod-
lehla	5/7.	Vojtovi	a	Šáji	se	nedařilo,	a	tak	
do	čtyřher	šel	Tišnov	za	stavu	1/3	a	byla	
jen	 malá	 pravděpodobnost,	 že	 zvítězí.	
Čtyřhry	 dopadly	 poměrem	 1/1	 a	 BORS	
Břeclav	tak	postoupil	do	finále	a	Tišnov	
do	 boje	 o	 třetí	 místo	 proti	 ŽLTC	 BRNO	
B.	Tým	předvedl	výborný	výkon	a	zvítězil	
5/1.	Bronzová	medaile	je	pro	babytenisty	
z	Tišnova	zatím	nejcennější	kov,	který	si	
za	celou	historii	pořádání	z	této	význam-
né	akce	odvezli.
	 Vítězem	letošního	ročníku	se	stali	ba-
bytenisté	 TC-ŽLTC	 Brno,	 kteří	 ve	 finále	
zvítězili	nad	druhým	nejvýše	nasazeným	
týmem	TC	Bors	Club	4:2	a	kromě	zlatých	
medailí	 si	 vybojovali	 i	 postup	 na	 MČR.	
Odměnou	pro	všechna	družstva	i	jednot-
livce	byly	krásné	poháry	i	medaile,	které	
při	závěrečném	vyhlášení	předávali	před-
seda	JmTS		Jan	Macharáček	a	vrchní	roz-
hodčí	p.	Karel	Přerovský	a	Michael	Sova.

Datum Čas Utkání nebo název akce Místo Organizuje

basketbal So 5.11. 8.00, 11.00 SKB Tišnov – Pelhřimov a KP Brno, dívky U13 hala Smíškova SK Basket. Tišnov

fotbal So 5.11.  9.00, 10.45 AFK Tišnov – FK Drnovice, st. a ml. žáci hřiště Ostrovec AFK Tišnov

basketbal So 5.11. 13.00, 15.00 SKB Tišnov – Basket. Dubňany, dívky U15 (2 utkání) hala Smíškova SK Basket. Tišnov

stol. tenis Ne 6.11. 9.00 TTC Koral Tišnov C – Sokol Tvarožná hala Smíškova TTC Koral Tišnov

fotbal Ne 6.11.  14.00 AFK Tišnov – Viktoria Želešice, muži hřiště Ostrovec AFK Tišnov

basketbal So 12.11. 7.30, 10.30 SKB Tišnov – Kyjov a KP Brno, dívky U12 hala Smíškova SK Basket. Tišnov

fotbal So 12.11. 11.45, 14.00 AFK Tišnov – FKD / Ivanovice n. H., st. a ml. dorost hřiště Ostrovec AFK Tišnov

basketbal So 12.11. 12.00, 15.00 SKB Tišnov – Podolí a Tygři Brno, hoši U12 hala Smíškova SK Basket. Tišnov

stol. tenis So 12.11. 16.00 TTC Koral Tišnov – SKC Zruč nad Sázavou hala Smíškova TTC Koral Tišnov

stol. tenis So 12.11. 16.00 TTC Koral Tišnov B – Sokol Klobouky u Brna hala Smíškova TTC Koral Tišnov

stol. tenis Ne 13.11. 10.00 TTC Koral Tišnov – Spartak Pelhřimov hala Smíškova TTC Koral Tišnov

stol. tenis Ne 13.11. 10.00 TTC Koral Tišnov B – Jiskra Strážnice B hala Smíškova TTC Koral Tišnov

fotbal Ne 13.11. 12.00, 14.15 Zbrojovka Brno – 1. FC Poruba, st. a ml. dorost hřiště Ostrovec AFK Tišnov

stol. tenis So 19.11.  9.00 Okresní přebor jednotlivců – muži a žáci sport. hala SSK TTC Koral Tišnov

basketbal So 19.11. 9.00, 12.00 SKB Tišnov – Prostějov a Žabiny B, dívky U13 hala Smíškova SK Basket. Tišnov

basketbal So 19.11. 14.00, 16.00 SKB Tišnov – BBK Blansko, hoši U15 (2 utkání) hala Smíškova SK Basket. Tišnov

futsal So 19.11. 18.30 ASM Dolní Loučky – FC Kozlany sport. hala SSK ASM Dol. Loučky

futsal Ne 20.11. 9.00 1. FC Květnice Tišnov – Sokol Jehnice sport. hala SSK 1. FC Květnice

futsal So 26.11. 9.00 1. FC Květnice Tišnov – Nasan Brno, Žabovřesky sport. hala SSK 1. FC Květnice

basketbal So 26.11. 13.00, 15.00 SKB Tišnov – BK Žďár n. S., dívky U19 (2 utkání) sport. hala SSK SK Basket. Tišnov

stol. tenis Ne 27.11. 9.00 TTC Koral Tišnov C – Sokol Rebešovice C hala Smíškova TTC Koral Tišnov

basketbal Ne 27.11. 10.00 SKB Tišnov – BBK Blansko, ženy sport. hala SSK SK Basket. Tišnov

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

KAm V TIŠNOVě za sportem listopad 2022

BABYTeNISTÉ TřeTí V KrAJI
Zdeněk Kunický a JmTS

Tým babytenistů z Tišnova a jeho bronzová 
trofej.  Foto: JmTS
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Datum Čas Akce Místo Organizuje

2. 11. 9.30–10.30 Knižní klubík pro miminka: Je smrt jako duha?
Městská knihovna Tišnov, 
oddělení pro děti a mládež

Městská knihovna

2.–30. 11. Multimediální dílna
Městská knihovna Tišnov, 
oddělení pro děti a mládež

Městská knihovna

3. 11. 19.30–22.00 Robert Křesťan a Druhá Tráva Kino Svratka MěKS Tišnov

8. 11. 18.00–19.00 Z historie staré Tišnovky
Muzeum města Tišnova, 
Jungmannova 80

Muzeum města Tišnova

9. 11. 9.30–10.30
Knižní klubík pro batolátka: Rozpustilé básničky
pro malé dětské ručičky

Městská knihovna Tišnov, 
oddělení pro děti a mládež

Městská knihovna

11. 11. 19.30–23.00 Sto zvířat + Touchwood Velký sál, MěKS Tišnov MěKS Tišnov

13. 11. 10.15–11.15 Mše svatá k 33. výročí kanonizace sv. Anežky České
Bazilika nanebevzetí Panny 
Marie v Předklášteří

Římskokatolická farnost 
Tišnov

14. 11. 15.30–16.30 Tišnovské babičky čtou dětem
Městská knihovna Tišnov, 
oddělení pro děti a mládež

Městská knihovna

14. 11. 19.00–22.00 Jan Burian Coffein MěKS Tišnov

16. 11. 9.30–10.30 Knižní klubík pro mrňata: Velké čištění zubů v zoo
Městská knihovna Tišnov, 
oddělení pro děti a mládež

Městská knihovna

21. 11. 19.00–22.00 Lenka Konkolová Coffein MěKS Tišnov

23. 11. 14.00–15.20 Písničky ze starých časů – Nejen slepička kropenatá
Penzion, knihovna, Králova 
1742, Tišnov

deTOX

24. 11. 8.30–10.00 Na charakteru záleží (nejen ve vzdělávání)
Městská knihovna Tišnov, 
oddělení pro dospělé

Městská knihovna

24. 11. 19.30–22.00 Možná, že to znáte Kino Svratka MěKS Tišnov

26. 11. 9.00–11.00 Výtvarná dílna pro děti Galerie Josefa Jambora

26. 11. 16.00–17.00 Adventní setkání Honem to zaklep do dřeva! Podhorácké muzeum Podhorácké muzeum

27. 11. 14.00–19.00 Adventní trhová slavnost nám. Míru Tišnov MěKS Tišnov

28. 10. 2022 – 26. 2. 2023 Klášter Porta coeli na rozhraní 80. a 90. let 20. století Podhorácké muzeum

22. 10. 2022 – 5. 2. 2023 Libor Veselý – 22 v pohybu Galerie Josefa Jambora

16. 9. – 27. 11. 2022 Tišnov žije železnicí aneb za vlakem vlak Muzeum města Tišnova, Jungmannova 80

4. 11. – 23. 12. 2022 Šité obrazy Městská knihovna Tišnov, oddělení pro dospělé

4. 11. – 23. 12. 2022 Šperky a náramky Městská knihovna Tišnov, oddělení pro dospělé

4.–6. 11. 2022 Minerál Tišnov Sokolovna Tišnov

26. 11. 2022 Adventní dílna pro dospělé Galerie Josefa Jambora

26. 11. 2022 Komentovaná prohlídka výstavy Libor Veselý – 22 v pohybu Galerie Josefa Jambora

27. 11. 2022 – 10. 4. 2023 Síla tradice Podhorácké muzeum

27. 11. 2022 – 6. 1. 2023 Papírový betlemářský svět Muzeum města Tišnova, Jungmannova 80

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

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:

KAm V TIŠNOVě přehled akcí v Tišnově a okolí
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kuRz teChnIky akvaRelu
3., 10., 24. 11. 2022
17.30–19.00 hod.
GJJ, Brněnská 475, tišnov

Vyzkoušejte si, jak se Vám pracuje s jemnou, ale 
i živelnou technikou malby akvarelem. Pod vede-
ním lektorky Lucie Zikánové se naučíte základ-
ní techniky při tvorbě s akvarelem, budete mít 
možnost experimentovat a odhalit svůj osobitý 
styl. Individuální přístup zajištěn. Měsíční kurz: 
1 700 Kč, tříměsíční kurz: 4 800 Kč. Výtvarný 
materiál zahrnut v ceně. Informace a registrace 
na lucie.zikanova@kulturatisnov.cz.

z hIstoRIe staRé tIšnovky
přednáška Jiřího kotrmana 
8. 11. 2022, od 18.00 hod.
muzeum města tišnova

Jiří Kotrm se dlouhodobě zabývá železniční 
historií a starou Tišnovku zná přímo důvěrně. 
Součástí přednášky bude i promítání dokumen-
tárního filmu „Stará Tišnovka“, který mapuje část 
trati Brno hlavní nádraží – Zábrdovice – Králo-
vo Pole. Jiří Kotrman je rovněž jedním z autorů 
knihy Poslední vlak brněnským Severem – 60 let 
od zániku staré Tišnovky, kterou si budete moci 
prohlédnout i koupit. Vstupné 60 Kč.

maRtInský světýlkový pRůvod
11. 11. 2022, od 16.30 hod.
sraz v parku u kostela sv. václava 
v tišnově

Přijďte s dětmi na tradiční světýlkový průvod, 
který vede od kostela sv. Václava Farskou zahra-
dou do Parku pod kostelem, kde si připomeneme 
legendu o sv. Martinovi a zazpíváme si. Vezměte 
si s sebou lampióny, nejlépe vlastní výroby. Pro 
zahřátí bude připraveno svařené víno a pro děti 
teplý mošt. Přijede i svatý Martin na svém koni 
a rozdělí se s námi o sladké rohlíčky.

adventní sBíRka pRo potřeBné
14.–25. 11. 2022
RC studánka, tišnov

RC Studánka ve spolupráci s Odborem sociál-
ních věcí města Tišnova pořádá Adventní sbírku 

pro potřebné lidi z Tišnovska. Nosit můžete ná-
sledující věci: z čisticích prostředků a hygienic-
kých potřeb savo, WC čističe, čisticí prostředky 
na povrchy koupelny a kuchyně, jar, prací prášek, 
aviváž, sprchové gely a šampony, z trvanlivých po-
travin těstoviny, rýži, konzervy masové, zeleninové 
i ovocné a instantní polévky. Tyto věci, prosím, 
noste do kanceláře RC Studánka, Riegrova 318, 
Tišnov. Děkujeme všem dárcům za jejich pomoc.

výstava oBRazů
a uměleCkýCh předmětů
17.–27. 11. 2022, 15.00–18.00 hod.
kulturní dům železné

Srdečně vás zveme na druhý ročník předvánoč-
ní výstavy obrazů Miroslavy Vlčkové z Tišnova 
(akvarel), Hany Čuperové z Drásova (akryl) a Mi-
luše Aulehlové z Tišnova (umělecké předměty 
a šperky). Obrazy jsou inspirovány krajinou okolí 
Tišnova a krásou přírody. Umělecké předměty 
jsou vyráběny z křišťálové pryskyřice a přírodnin. 
Všechna vystavená díla jsou prodejná, vstupné 
dobrovolné.

soBotní výtvaRná dílna 
26. 11. 2022, 9.00–11.00 hod.
GJJ, Brněnská 475, tišnov

Listopadovou sobotu vás čeká inspirace novou 
výstavou malíře Libora Veselého 22 v pohybu. 
Děti v dílně prozkoumají, jak se naše těla po-
hybují, dozvědí se více o anatomii těla a budou 
tvořit kresbou a barvami figury. Součástí výtvar-
né dílny jsou rozličné hry. Registrace na lucie.zi-
kanova@kulturatisnov.cz. Příspěvek na materiál: 
30 Kč/ dítě.

adventní dílna 
26. 11. 2022, 14.00–16.30 hod.
GJJ, Brněnská 475, tišnov

Přijďte první adventní víkend strávit v prostředí 
galerie a načerpat trochu té vánoční atmosfé-
ry. Letošní dílna je zaměřená na dárkové obaly 
– krabice malých, velkých rozměrů a různých 

tvarů. Využívat budeme vroubkovanou lepen-
ku a karton, vyzkoušíte si techniku decoupage 
neboli ubrouskovou techniku. A jako každý rok 
si budete moci vyrobit přáníčka pro své blízké. 
Registrace na lucie.zikanova@kulturatisnov.cz. 
Příspěvek na materiál: 50 Kč/účastník.

lIBoR veselý – 22 v pohyBu
komentovaná prohlídka výstavy
26. 11. 2022, 16.30
GJJ, Brněnská 475, tišnov

Zveme vás na setkání před obrazy s malířem 
Liborem Veselým a kurátorkou výstavy Radkou 
Kaclerovou. Výstava je zaměřena na současné 
figurální malířství a je charakteristická velkými 
formáty děl. Dozvíte se, jak se autor inspiruje 
v tvorbě, prozkoumáte blíže tradiční technologii 
olejomalby a zauvažujete nad anatomií těla a vy-
jádřením pohybu figur.

RelaxaCe a ImaGInaCe
1. 12. 2022, 18.30–20.00 hod.
RC studánka, tišnov

Přijďte si odpočinout po náročném pracov-
ním vytížení! Relaxační metody přinášejí pocity 
osvěžení, uklidnění a štěstí. Tyto pozitivní pocity 
neprožívá jenom mysl, ale celé tělo. Relaxace 
a imaginace probíhá v malém počtu účastníků 
pod vedením psycholožky Mgr. Hany Pelčákové 
Kubecové.

mIkulášská Besídka
2. 12. 2022, 10.00–11.00 hod.
RC studánka, tišnov

I letos do Studánky zavítá Mikuláš s andílkem 
(čerti k nám nechodí). Přijďte s dětmi k nám, 
společně si zazpíváme a užijeme si mikulášskou 
atmosféru. Dětem donese nebeská návštěva 
sladkou odměnu. Je nutné přihlásit se předem.
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multImedIální dílna 
pondělí, středa a pátek
12.00–18.00 hod.
oddělení pro děti a mládež

Přijďte si hrát a naučte se při tom programo-
vat! V knihovně na vás čekají Ozoboti, Bee-Boti 
a s těmi si dokážou poradit i předškolní děti! Na-
učte se, jak to udělat, aby vás roboti poslouchali 
– kdykoli jim nařídíte, zatancují, zablikají. Kdo 
bude chtít, může si vyzkoušet virtuální realitu, ře-
zací plotr nebo 3D tiskárnu za asistence knihov-
nice. Multimediální dílna je otevřená v pondělí, 
ve středu a v pátek, vždy od 12 do 18 hodin. Užijí 
si ji děti od 3 let (v doprovodu rodičů) a vstup 
do ní je zdarma!

knIžní kluBík pRo mImInka
Je smrt jako duha?
2. 11. 2022, 9.30 hod.
oddělení pro děti a mládež

Mami, co je smrt? Mám se jí bát? A umřu dřív 
než ty? Nakonec se zeptají všechny děti. Buďte 
připraveni. Ukážeme vám knížky pro děti o smrti. 
Nelehké téma, které je v naší společnosti stále 
velkým tabu, zpracovali různí autoři jasně a sro-
zumitelně, aby jej pochopily i malé děti. Akce 
je vhodná pro rodiče s dětmi do 12 měsíců, ale 
i pro všechny ostatní rodiče, kteří se zajímají 
o dětskou literaturu a chtějí pro své děti jen to 
nejlepší. Kapacita je však omezena, registrace je 
proto nutná předem. Prosíme, přihlaste se přes 
odkaz, který najdete na webu knihovny: www.
mktisnov.cz. Zároveň prosíme každého, kdo ne-
bude moci přijít, aby nám dal vědět včas. Vstup-
né: zdarma. 

knIžní kluBík pRo Batolátka
Rozpustilé básničky pro malé
dětské ručičky
9. 11. 2022, 9.30 hod.
oddělení pro děti a mládež

Nová podoba Knižního klubíku, tentokrát pro 
rodiče s dětmi od 1 roku do 2 let! Těšit se mů-
žete na pásmo básniček a pohybových cvičení, 
maňáskové divadélko i tipy na nové knihy pro 
děti. Kapacita je však omezena, registrace je proto 
nutná předem. Prosíme, přihlaste se přes odkaz, 
který najdete na webu knihovny: www.mktisnov.
cz. Zároveň prosíme každého, kdo nebude moci 
přijít, aby nám dal vědět včas. Vstupné: zdarma.

na ChaRakteRu záleží
(neJen ve vzdělávání)
posnídejte v knihovně s…
Janem háblem
24. 11. 2022, 8.30 hod.
oddělení pro dospělé

Dopřejte si ranní šálek inspi-
race a sledujte v knihovně 
on-line přednášku profesora Jana Hábla. Znalos-
ti, dovednosti, kompetence nejsou špatné, ale co 

přesně a kolik toho člověk (dítě) potřebuje vědět, 
znát a umět, aby byl dobrým člověkem? A záleží vů-
bec na charakteru? Jak ho formovat i jak vychovat 
dobrou osobnost, se dozvíte v knihovně. Bude pro 
vás připravena lehká snídaně. Vstupné: zdarma.

tIšnovské BaBIčky čtou dětem
14. 11. 2022, 15.30–16.30 hod.
oddělení pro děti a mládež

V listopadu se každé ráno halí do mlhy. Kraj 
je tichý a vážný a ve vzduchu je cítit tlející lis-
tí. Stromy se loučí se svou barevnou krásou… 
I tentokrát si budeme číst z knížky Skřítek Ro-
zekvítek – Rok v přírodě a opět budeme tvořit. 
Akce je vhodná pro děti od 4 let. Vstupné 25 Kč je 
doporučené jako příspěvek na výtvarný materiál.

knIžní kluBík pRo mRňata
velké čištění zubů v zoo
16. 11. 2022, 9.30 hod.
oddělení pro děti a mládež

Ne, já si nechci čistit zuby! Zubní kartáček bouch, 
bác! letí do kouta. Také si tím doma procházíte? 
Pokusíme se vám pomoci. Tentokrát si budeme 
číst a hrát s úspěšnou knížkou Velké čištění zubů 
v zoo! Zvířátka se rozhodla, že si přestanou čistit 
zuby, a tak se kolem zoo šíří puch. S tím se musí 
něco udělat, rozhodne ředitel Alfréd  a vyšle ježka 
Ignáce na životní misi… Akce je vhodná pro ro-
diče s dětmi od 2 do 3 let. Kapacita je však ome-
zena, registrace je proto nutná předem. Prosíme, 
přihlaste se přes odkaz, který najdete na webu 
knihovny: www.mktisnov.cz. Zároveň prosíme 
každého, kdo nebude moci přijít, aby nám dal 
vědět včas. Vstupné: zdarma.

Jan BlažeJ santInI-aIChel
přednáška Jiřího šmída
s promítáním
24. 11. 2022, 17.00 hod.
oddělení pro děti a mládež
přednáškový sál

Významný český architekt italského původu Jan 
Blažej Santini-Aichel se proslavil svým jedineč-
ným stylem nazývaným barokní gotika. A protože 
letos uplynulo 300 let od vysvěcení poutního 
kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, 
ukážeme si při té příležitosti i další stavby, kte-
rými se Santini-Aichel proslavil. Patří mezi ně 
i kostel sv. Václava ve Zvoli nebo panská hospo-
da v Ostrově nad Oslavou. Přednášet a promítat 
bude kronikář Nedvědice Jiří Šmíd. Doporučené 
vstupné: 50 Kč.

pRodeJní výstavy v knIhovně
4. 11. – 23. 12. 2022
oddělení pro děti a mládež

Přístupné v otevíracích dobách knihovny:
pondělí, středa a v pátek, od 8 do 18 hodin.

šité obrazy
– prodejní výstava hany zvéškové

Přijďte si prohlédnout výstavu šitých obrazů Hany 
Zvéškové z Nedvědice. Bohaté vzory skládá z hed-
vábí i z pytloviny. Obrazy tvoří na obyčejném šicím 
stroji pomocí klikatého stehu, kterým přišívá kous-
ky materiálů i provázky. „Každý kousek nejprve leh-
ce přichytím řídkým stehem, potom obšiji hustým 
klikatým stehem a nakonec ho ještě obkroužím 
našitým provázkem,“ popisuje výtvarnice.
Vystudovala střední průmyslovou školu oděvní, 
a kam její paměť sahá, vždycky něco tvořila – z látek, 
kamínků, smrkového jehličí, ale i z plastových víček. 
Velmi ji bavilo vytvářet různé (lesní) bytosti a panen-
ky. Vyzkoušela si práci s barvami, hlínou, dřevem 
i textilem. A byl to textil, který ji přímo uchvátil.
Šité obrazy Hany Zvéškové jsou charakteristické 
svou zemitou poetikou. Výtvarnice se inspiruje 
v přírodě a vzory skládá z různých kousků textilních 
materiálů – z hedvábí, plsti i z pytloviny. Zejmé-
na díky konopným a lněným provázkům různých 
tlouštěk jsou pak její obrazy výrazně plastické, 
a proto je příjemné se jich dotýkat. Můžou tedy být 
velikým obohacením i pro nevidomé.

šperky a náramky
– prodejní výstava lenky Fajtové

Udělejte si radost krásným šperkem. Přijďte si 
prohlédnout prodejní výstavu Lenky Fajtové 
z Brna. Základem jejích šperků a náramků jsou 
minerální kameny doplněné kovovými, dřevě-
nými, ale i jinými komponenty. „Pokud si někdo 
nevybere z již vytvořených kousků, můžu udělat 
šperk i na zakázku dle konkrétních požadavků,“ 
dodává Lenka Fajtová. 
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Změna programu vyhrazena, aktuality k nalezení na webu, facebookových stránkách kina a v TIC. 

vstupenky lze zakoupit:
•  na pokladně kina hodinu před začátkem představení
•  v tIC na nám. míru 120
 pondělí, pátek: 8.00–12.30, 13.00–18.00
 úterý, středa, čtvrtek: 8.00–12.30, 13.00–15.30
• online na webu kina

Web: www.kinosvratka.cz Facebook: kinosvratka
Pokladna telefon: 530 334 021

2.
st

19.30 CIvIlIzaCe DOKUMENT
– doBRá zpRáva o konCI světa
ČR | 81' | dokument | 100 Kč 

4.
pá

19.30 hRanICe lásky PREMIÉRA
ČR | 95' | drama/erotika | 15+ | 140 Kč 

5.
so

17.00 šoumen kRokodýl PREMIÉRA
USA | 107' | rodinný/komedie | 
140/120 Kč | dab. 

20.00 Úsměv PREMIÉRA
USA | 115' | horor | 15+ | 140 Kč | tit. 

6.
ne

17.00 Buko PREMIÉRA
ČR/SR | 112' | komedie/drama | 140/120 Kč 

8.
út

17.00 Jan žIžka KINO ZA POLOVIC
ČR | 125' | historický/drama | 12+ | 70 Kč 

9.
st

19.30 moonaGe daydReam PREMIÉRA
USA | 140' | hudební/dokument | 12+ |
140 Kč | tit. 

10.
čt

19.30 BlaCk pantheR: PREMIÉRA
Wakanda neChŤ žIJe
USA | 161' | dobrodružný/akční | 12+ |
140 Kč | tit. 

12.
so

17.00 BlaCk pantheR:
Wakanda neChŤ žIJe
USA | 161' | dobrodružný/akční | 12+ |
140 Kč | dab. 

13.
ne

17.00 pRInC mamánek
ČR | 90' | pohádka | 140/120 Kč 

19.30 hRanICe lásky
ČR | 95' | drama/erotika | 15+ | 140 Kč 

17.
čt

18.00 pRInCezna PREMIÉRA
zakletá v čase 2
ČR | 135' | pohádka/fantasy | 140/120 Kč 

18.
pá

19.30 GRand pRIx PREMIÉRA
ČR | 107' | komedie | 12+ | 140 Kč 

19.
so

17.00 pRInCezna zakletá v čase 2
ČR | 135' | pohádka/fantasy | 140/120 Kč 

20.00 menu PREMIÉRA
USA | 108' | horor/komedie | 12+ | 140 Kč | tit. 

20.
ne

17.00 BlaCk pantheR: 3D
Wakanda neChŤ žIJe
USA | 161' | dobrodružný/akční | 12+ |
160 Kč | dab. 

22.
út

17.00 slovo KINO ZA POLOVIC
ČR | 104' | drama | 70 Kč 

23.
st

19.30 utama FK
BOL/FR | 87' | drama | 12+ | 100 Kč | tit. 

25.
pá

19.30 vánoční příBěh PREMIÉRA
ČR | 118' | komedie | 12+ | 140 Kč 

26.
so

17.00 dIvnosvět PREMIÉRA
USA | 99' | animovaný | 140/120 Kč | dab. 

19.30 GRand pRIx
ČR | 107' | komedie | 12+ | 140 Kč 

27.
ne

17.00 pRInCezna zakletá v čase 2
ČR | 135' | pohádka/fantasy | 140/120 Kč 

20.00 vánoční příBěh 
ČR | 118' | komedie | 12+ | 140 Kč 

29.
út

17.00 spolu KINO ZA POLOVIC
ČR | 117' | drama | 70 Kč 

30.
st

18.00 ukRadená RESTAUROVANÁ VERZE
vzduCholoĎ
ČR | 88' | dobrodružný/fantasy | 120 Kč 
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Prodej vstupenek TIC Tišnov a on-line

www.mekstisnov.cz

19.30 hod.
Sokolovna Tišnov
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