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	 Prosinec	je	zajímavý	měsíc.	Prolíná	
se	v	něm	nostalgie	či	hysterie	spojená	
s	blížícím	se	koncem	kalendářního	roku,	
a	zároveň	očekávání,	plánování	a	nadě-
je	 spojené	 s	 rokem	 (brzy)	 začínajícím.	
Snad	 přitom	 umíme	 i	 vděčně	 zhodno-
tit	vše	dobré,	co	nám	bylo	v	čase	roku	
2022	 umožněno	 prožít,	 navzdory	 jeho	
náročnosti,	a	přebít	odhodláním	strach	
z	nejistoty	budoucnosti.	Protože	 jak	to	
bude	v	roce	2023	vypadat,	„o tom rozho-
dujeme my všichni, kdo tady teď jsme, to 
za nás nevyřeší nikdo druhý,“	říká	moud-
ře	 Petr	 Šandera	 v	 kontextu	 rozhovoru	
těchto	novin.	A	toto je advent.	Advent	
jako	čas	vzít	do	rukou	svůj	čas…
	 Milé	čtenářky,	milí	čtenáři,	adventní	
téma,	 zvyky	 konce	 roku	 a	 čas	 vánoč-
ních	 a	 novoročních	 akcí	 se	 samozřej-
mě	 promítly	 do	 obsahu	 našich	 novin	
podstatným	způsobem.	A	protože	další	
číslo	novin	vyjde	až	na	konci	ledna,	roz-
rostla	se	zejména	kulturní	nabídka,	kte-
rá	 rozhodně	 stojí	 za	 pozornost.	 Nejen	
proto,	 že	 zimní	 čas	 je	 nejpříhodnějším	
k	povznesení	ducha	v	teple	sálů,	klubů	
a	 společných	 setkání.	 Ať	 už	 jde	 o	 di-
vadlo pro děti,	hudební produkci	pro	
širokou	posluchačskou veřejnost	nebo	
pro	muzikantské fajnšmekry.	
	 K	 adventu	 i	 Vánocům	 neodmyslitel-
ně	patří	i	výstavní	aktivita,	zejména	ta	
betlémářská,	 kterou	 letos	 zhlédnete	
v	 Předklášteří,	 Muzeu	 města	 Tišnova	
nebo	v	ulicích	Lomnice.	A	samozřejmě	
i	 atmosféra	 představení	 Živého betlé-
ma,	 který	 se	 po	 dvou	 zimách	 omezení	
vrací	nejen	na	tišnovské	náměstí.	
	 Z	kuriozit	obsahu	novin	si	dovolíme	
ještě	 vypíchnout	 dosud	 nikde	 nepubli-
kované	 informace	 o	 archeologických 
nálezech,	které	byly	odhaleny	při	prů-
zkumu	 na	 stavbě	 obchvatu	 Čebína.	

Druhou	 interesantní	 je	 pak	 pozvánka	
na	 židovské odpoledne do Lomnice	
v	rámci	připomínky	110.	výročí	naroze-
ní	významného	rodáka	Leo	Eitingera.	
	 Nechybí	 samozřejmě	 i	 praktické	 in-
formace	 pro	 nadcházející	 rok,	 jako	 je	
plán svozu odpadů	 a	 rovněž	 pokyny	
ke	konání	prezidentských voleb,	které	
se	odehrají	hned	v	lednu	2023.	
	 Čas	 adventního	 plánování	 vyžaduje	
i	pro	nás	v	redakci	připravit	se	na	dal-
ší	 ročník	 Tišnovských	 novin.	 Složitá	
nákladová	ekonomika	samozřejmě	nutí	
k	 rozvažování	 o	 různých	 možnostech	
a	 podobách	 dalšího	 vývoje,	 na	 práci	
redakce	 je	však	především	připravovat	
obsah	 odpovídající	 očekávání	 čtenářů	
i	 četných	 přispěvatelů.	 V	 roce	 2023	
vyjde	deset	vydání	novin.	Rádi	bychom	
se	v	nich	vrátili	k	nyní	přerušené	řadě	
redakčně	zpracovávaných	reportážních 
témat,	 ve	 kterých	 se	 chceme	 kompe-
tentních	představitelů	ptát	na	podstat-
né	 otázky	 a	 postihovat	 aspekty	 života	
na	 Tišnovsku.	 Ať	 půjde	 o	 bezpečnost,	
zdravotní	služby,	péči	o	veřejný	prostor	
nebo	život	spolků	a	zájmových	skupin,	
když	 zmíním	 některá	 z	 uvažovaných.	
Máme	 připravenou	 na	 oslovení	 k	 roz-
hovoru	 řadu	 zajímavých	 osobností	
z	 našeho	 města	 i	 regionu.	 Zachováme	
maximální	prostor	pro	prezentaci spol-
kových,	vzdělávacích i kulturních	ak-
tivit.	Máme	zájem	zapojit	do	obohacení	
obsahu	 novin	 tvořivé	 studenty	 našich	
škol.	A	rádi	bychom	vyzvali	občany	i	za-
stupitele	 k	 širšímu	 dialogu na strán-
kách novin,	a	 to	nejen	nad	 tématy,	se	
kterými	bude	redakce	pracovat.
	 Všem	 čtenářům	 přejeme,	 aby	 proži-
li	 čas	 adventu,	 Vánoc	 a	 začátku	 roku	
v	rytmu,	který	jim	bude	vlastní.	

AdVeNTNí zAKONčeNí I zAčíNáNí 
Vladimír Vecheta
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Pane starosto, po zářijových komunál-
ních volbách jste stanul potřetí za sebou 
v čele radnice, což je v polistopadové 
historii našeho města zcela ojedinělé. 
Co to pro Vás osobně znamená?
Odpovím	 možná	 trochu	 zvláštně,	 neboť	
z	mého	pohledu	je	mnohem	důležitější,	co	
to	znamená	pro	občany	města,	než	co	to	
znamená	pro	mě	osobně.	Na	základě	vý-
sledku	našeho	spolku	MOST	se	mohu	do-
mnívat,	že	to	pro	místní	obyvatele	zname-
ná	důvěru	ve	způsob	vedení	města,	který	
tu	od	r.	2014	funguje.	Tento	způsob	bych	
charakterizoval	následujícími	pojmy	–	ne-
závislost	v	rozhodování,	strategické	plá-
nování	do	budoucna,	odvaha	a	schopnost	
realizace	důležitých	projektů,	spolupráce	
s	 konstruktivními	 partnery	 a	 kvalitními	
odborníky,	zájem	o	názor	občanů	a	jejich	
participace	na	 rozhodování.	A	 jsem	rád,	
že	i	po	těch	osmi	letech	k	tomu	mohu	při-
dat	–	slušnost	a	poctivost.	Tomu	všemu	
dali	občané	opět	zelenou	a	já	si	toho	moc	
vážím.	Na	mém	přístupu	se	nic	nemění	–	
je	pro	mne	ctí	mít	možnost	dál	„makat“	
pro	město,	kde	žiji.

Jak jste spokojen s rozdělením kompe-
tencí a se změnami ve vedení města?
Na	 hodnocení	 je	 brzy,	 nicméně	 zatím	
na	 úrovni	 rady	 města	 naše	 spolupráce	
(spolek	 MOST	 a	 SPOLU)	 funguje	 velmi	
dobře.	 I	 díky	 aktivitě	 Karla	 Součka	 ml.	
se	prozatím	podařilo	zažehnat	problema-
tický	a	především	s	dotčenými	 subjekty	
nekomunikovaný	 záměr	 Jihomoravské-
ho	 kraje	 na	 transformaci	 krajských	 ne-
mocnic.	 S	 paní	 PhDr.	 Ochrymčukovou	
jsme	 dokázali	 osobně	 navštívit	 většinu	
příspěvkových	 organizací	 města	 přímo	
v	 jejich	 sídle.	 Aleš	 Navrátil	 osvědčuje	
své	 profesní	 zkušenosti	 v	 oblasti	 inves-
tic	 města	 –	 při	 dokončování	 smuteční	
síně	či	rekonstrukce	ul.	Riegrova	a	Čer-
nohorská	a	plánování	nových	projektů	je	
to	neocenitelné.	Martin	Sebera	se	podílí	
na	 řešení	 momentálně	 dosti	 složité	 ob-
lasti	 energetiky	a	aktivně	se	seznamuje	
s	 územním	 plánováním.	 V	 rekordním	
čase	 se	 nám	 také	 podařilo	 sestavit	 roz-
počet	na	příští	 rok.	Zde	bych	rád	ocenil	
vstřícnost	 opozičních	 kolegyň	 a	 kolegů	
ze	 zastupitelstva,	 neboť	neměli	 problém	
s	 jeho	 projednáním	 již	 na	 prosincovém	

zasedání	zastupitelstva,	což	je	z	pohledu	
města	příznivé.	Proto	je	již	návrh	rozpoč-
tu	před	tímto	projednáním	řádně	zveřej-
něn.	Sestavili	jsme	též	návrh	komisí	a	vý-
borů	–	tj.	poradních	orgánů	města.	Jinak	
v	 mnoha	 dalších	 oblastech	 kontinuálně	
pokračujeme	v	práci.	

Jak se do hospodaření promítá nárůst 
cen, zejména energií, a jaký tedy bude 
rozpočet města na rok 2023?
Ekonomická	 situace	 již	 nějakou	 dobu	
prochází	 docela	 turbulentním	 vývojem.	
Pochopitelně	 i	 město	 za	 této	 situace	
musí	 šetřit.	 Snažíme	 se	 tedy	 realizovat	
dílčí	 úsporná	 opatření,	 která	 se	 týkají	
samotného	 provozu	 města	 a	 jeho	 pří-
spěvkových	 organizací	 (např.	 výměna	
svítidel,	 zredukování	 vánoční	 světelné	
výzdoby,	 otázka	 délky	 provozu	 kluziště	
v	letošní	sezóně).	Věříme,	že	situaci	jsme	
schopni	zvládnout	i	bez	drastických	opat-
ření	 (např.	 nařizování	 snižování	 teploty	
ve	 veřejných	 budovách,	 omezení	 výdajů	
na	veřejné	osvětlení	jeho	úplným	vypnu-
tím	 v	 některých	 časech).	 Kromě	 toho	
aktuálně	 řešíme	 projekt	 využití	 obnovi-
telných	 zdrojů	 energie,	 konkrétně	 foto-
voltaických	 elektráren,	 které	 by	 mohly	
vzniknout	na	vybraných	objektech	města.
Rozpočet	se	snažíme	nastavit	tak	jako	v	le-
tech	předchozích.	Tedy	chceme	zajistit	bez-
problémový	provoz	města	i	jeho	organizací.	

I	 nadále	 chceme	podpořit	 zdejší	 spolkový	
život,	protože	aktivní	lidé	v	našem	městě	si	
to	bezesporu	zaslouží.	Budeme	také	opra-
vovat	městský	majetek	a	realizovat	inves-
tiční	akce.	To	vše	hodláme	i	v	současných	
nelehkých	podmínkách	zvládnout	tak,	aniž	
bychom	město	zadlužovali.

Co zajímavého tedy konkrétně plánuje-
te na příští rok?
Jakkoli	 není	 ekonomická	 situace	 vzhle-
dem	k	nárůstu	energií	růžová,	čítá	návrh	
rozpočtu	 města	 plných	 100	 milionů	 in-
vestičních	 výdajů.	 Největšími	 položkami	
jsou	rekonstrukce	ulice	Husova	(35	mil.),	
1.	 etapa	 rekonstrukce	 Hotelu	 Květnice	
(11	mil.	Kč),	revitalizace	bytového	domu	
Na	Mlékárně	(11	mil.).	Stavební	povole-
ní	by	měl	v	r.	2023	rovněž	získat	projekt	
rekonstrukce	 náměstí	 Míru.	 Povedeme	
tedy	diskuzi	o	 jeho	případné	realizaci	či	
etapizaci,	a	to	ve	vazbě	na	možné	dotační	
programy,	neboť	se	bude	jednat	o	mimo-
řádně	nákladnou	investiční	akci.	
Trochu	 zvláštně	v	 této	 souvislosti	může	
znít,	že	budeme	uvádět	do	provozu	smu-
teční	síň.	Ale	i	to	patří	k	životu.	Není	to	
žádné	 „obří	 dílo“,	 ale	 návrh	 pana	 archi-
tekta	Pavla	Jury	i	jeho	provedení	považuji	
za	mimořádně	zdařilé	a	skvěle	zapadající	
do	areálu	nového	hřbitova.
Ale	život	nejsou	jen	investice.	Pokračuje-
me	v	podpoře	místních	spolků	–	v	celko-
vém	součtu	plánujeme	na	dotace	uvolnit	
částku	6,1	mil.	Kč	pro	oblasti	sportu	a	tě-
lovýchovy,	kultury,	volnočasových	aktivit	
mládeže,	prorodinných	aktivit,	ostatní	zá-
jmové	činnosti,	životního	prostředí	a	také	
sportovních,	kulturních	a	volnočasových	
aktivit	seniorů.	Je	to	o	téměř	1,7	mil.	Kč	
více	než	v	r.	2022.	Považujeme	to	za	dů-
ležité,	 neboť	 spolkový	 život	 je	 kořením	
života	v	našem	městě.

Co Vám udělalo v poslední době radost?
To	 je	 správná	 otázka.	 Mám	 totiž	 pocit,	
že	 jsme	 se	 v	 záplavě	 těch	 nepříznivých	
okolností,	které	se	na	nás	poslední	dobou	
valí,	trochu	pozapomněli	radovat	ze	živo-
ta.	 Ale	 nesmíme	 na	 to	 zapomínat,	 je	 to	
ohromně	důležité!	
Tak	tedy:
•		Zaradoval	 jsem	 se	 nad	 vítězným	 ar-

chitektonickým	 návrhem	 svazkové	 zá-

ROzHOVOR Se STAROSTOu měSTA JIřím dOSpíŠIlem
Kristýna Musilová, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Jiří Dospíšil, starosta města.
Foto: Kristýna Musilová



TN 12/2022 5

Radnice infoRmuje

Dagmar Dvořáková, tajemnice
Komise pro občanské záležitosti 

Rady města Tišnova

říjen

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

80 let 
Alena Hoblová

85 let 
Stanislav Bojanovský

Marie Maloňová

Eva Matějková

Eva Kubernátová

90 let
Milada Joklová

91 let
Stanislav Wágner

Eliška Ficová

Věra Pivoňková

92 let
Milan Sládek

Anna Kovářová

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

Blahopřejeme

kladní	 školy,	 která	 by	 měla	 vzniknout	
v	Předklášteří	 (bližší	 informace	k	 této	
problematice	 najdete	 na	 webu	 města	
v	sekci	Samospráva).

•		Z	 nově	 otevřeného	 obchodního	 domu	
LIDL	 (ačkoliv	 osobně	 mnohem	 častěji	
nakupuji	 v	 menších	 obchůdcích)	 mám	
také	 radost,	 protože	 přinesl	 dobrou	
konkurenci	 stávajícím	 velkým	 prodej-
nám	a	především	ulevil	dopravě	v	cen-
tru	města.

•		Velmi	dobrý	dojem	jsem	měl	i	z	návště-
vy	pana	hejtmana	v	našem	městě.	Při-
vítali	 jsme	 ho	 dva	 dny	 po	 ustavujícím	
zasedání	 zastupitelstva	 města	 a	 byla	
to	 příjemná	 pracovní	 povinnost	 s	 člo-

věkem,	 z	 něhož	 vyzařovala	 mimo	 jiné	
skromnost	a	nestrojený	zájem	o	problé-
my	našeho	města.	

•		Potěšilo	mne	také,	když	radnici	navští-
vily	děti	ze	základní	školy	a	já	jim	na-
bídl	možnost	sednout	si	na	„starosten-
ské“	křeslo.	Bylo	totiž	vidět,	že	je	to	pro	
ně	velikánský	zážitek.

Co byste popřál Tišnovákům při příle-
žitosti adventu, nadcházejících Vánoc 
a Nového roku?
Přeji	nám	všem	více	klidu,	radosti	a	osob-
ní	 pohody,	 respektu	 a	 pochopení	 pro	
ostatní,	především	pak	hodně	zdraví	a	co	
nejméně	patálií	po	celý	příští	rok.

Dagmar Dvořáková, 
tajemnice Komise pro občanské 

záležitosti Rady města Tišnova

vítání nových občánků
města Tišnova

4. listopadu 2022 byly slavnostně přivítány tyto děti narozené 
na jaře a v létě roku 2022:

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

Lara Pušková

Rozálie Jančíková

Tamara Palkovičová

Laura Gazda

Amálie Horáčková

Karel Souček

Patrik Hajný

Šimon Vrána

David Jaroš

Miroslav Hrouzek

Milena Kotolová

Nela Jeřábková

Alžběta Musilová
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Rozšíření placeného paRkování
na ulice Dvořáčkova a Ráboňova

	 Dlouhodobě	se	potýkáme	s	problémem	parkování	aut	na	ulici	
Dvořáčkova	a	Ráboňova,	která	 zde	mnohdy	stojí	proti	předpi-
sům.	Ve	zmíněné	 lokalitě	parkují	auta	celý	den,	a	znemožňují	
tak	zastavení	těm,	kteří	potřebují	nakoupit	v	přilehlých	obcho-
dech	či	navštívit	školu.	Z	těchto	důvodů	se	město	rozhodlo	při-
stoupit	ke	zpoplatnění parkování před domem č.p. 105 (Be-
sének).	K	tomuto	místu	byl	vytvořen	i	parkovací	automat.	Dále	
bude	parkování	zpoplatněno	na ulici Dvořáčkova a Ráboňova,	
kde	je	parkovací	automat	umístěn	nad	křižovatkou	ulic	Ráboňo-
va	a	Dvořáčkova.	Stejně	jako	na	jiných	místech	v	Tišnově	i	zde	
placené	parkování	platí	ve	všední dny od 8.00 do 17.00 hod.	
Celý	úsek	je	také	zahrnut	do	oblasti	zákazu	zastavení	mimo	vy-
značená	místa.	
	 Pod	tělocvičnou	u	ZŠ	nám.	28.	října	je	vytvořeno parkování 
K+R	(„kiss	and	ride“),	které	slouží	od	pondělí	do	pátku	v	čase	
7.00–9.00	a	14.00–16.00	rodičům,	kteří	potřebují	bezplatně	za-
stavit,	rozloučit	se	se	školákem	a	zase	odjet,	případně	vyzved-
nout	děti	v	družině.	V úseku od ulice Ráboňova směrem naho-
ru je nadále zachován obousměrný provoz.	V	ulici	Ráboňova	
je	také	nově	umožněn	průjezd	cyklistů	v	protisměru.	Rezidenti	
mají	možnost	zakoupit	si	zvýhodněné	parkovací	karty.	Více	in-
formací	naleznete	na	webu	města	v	sekci	Doprava	a	parkování.	
V	případě	dotazů	se	obraťte	na	Městskou	policii	Tišnov,	která	
parkovací	karty	vydává.	
	 Placené	parkování	motivuje	osoby,	které	zde	svůj	automobil	
nechávají	stát	celodenně,	k	parkování	na	místech	mimo	nejbližší	
okolí	 tišnovského	náměstí,	čímž	 je	umožněno	daleko	větší	vy-
užití	 parkovacích	 míst	 v	 dané	 lokalitě.	 Docílili	 jsme	 tak	 větší	
plynulosti	provozu	v	těchto	místech	a	vytvořili	místa	pro	ty,	kteří	
přijíždějí	do	centra	nakoupit	či	vyřizovat	různé	záležitosti.	
	 Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že zlepšení pocítí 
všichni, kteří na zmíněných ulicích žijí nebo tudy pravidelně 
projíždějí či procházejí. 

otevření nově zRekonstRuovaných ulic
pRoběhlo přeD teRmínem 

	 Rekonstrukce	 ulic	 Riegrova	 a	 Černohorská	 je	 dokončena.	
Slavnostní	otevření	tohoto	úseku	proběhlo	ve	středu	23.	listo-
padu.	Zúčastnili	se	jej	nejen	představitelé	města,	ale	i	Jihomo-
ravského	 kraje,	 Správy	 a	 údržby	 silnic	 Jihomoravského	 kraje	
a	Svazku	vodovodů	a	kanalizací	Tišnovsko.
	 V	rámci	tohoto	projektu	došlo	nejen	k	opravě	stávající	komu-
nikace,	ale	 i	 rekonstrukce	chodníků	 i	 celého	uličního	prostoru	
podél	komunikací,	provedena	byla	také	rekonstrukce	kanalizace	
a	vodovodu.	Proběhla	i	obnova	a	doplnění	veřejného	osvětlení.
	 Po opravené komunikaci bylo možné poprvé projet 
ve čtvrtek 24. listopadu, tedy o celé tři týdny dříve, než bylo 
původně zamýšleno.

na cyklostezku k Železnému nyní i za tmy 

	 Dokončili	jsme	stavbu	veřejného	osvětlení	cyklostezky	Tiš-
nov–Železné.	Veřejné	osvětlení	bylo	umístěno	na	úseku	od	no-
vého	hřbitova	k	silnici	vedoucí	ke	společnosti	Vitar.	K	osvětlení	
cyklostezky	byla	použita	nová úsporná svítidla.	Realizace	in-
vestiční	 akce	 byla	 zčásti	 financována	 z	 příspěvku	 Jihomorav-
ského	 kraje,	 projektová	 příprava	 byla	 spolufinancována	 obcí	
Železné.
	 Osvětlení	 cyklostezky	 přispěje	 k	 větší	 bezpečnosti	 nejen	
sportovců,	ale	i	dětí	a	dospělých	přicházejících	z/do	Železného	
v	pozdních	odpoledních	či	večerních	hodinách.
	 Děkujeme Jihomoravskému kraji a obci Železné za po-
skytnutou finanční podporu	a	věříme,	že	tato	změna	přispěje	
k	většímu	propojení	mezi	obcemi	Tišnov	a	Železné.

nabRuste bRusle, kluziště se jiŽ chystá

	 Za	příznivých	klimatických	podmínek	by	mělo	kluziště	otevřít	
na	začátku	prosince.	Ve	všední	dny	budou	dopoledne	na	kluzišti	
patřit	školám.	Odpoledne	poté	budou	bloky	pro	veřejnost	a	mož-
nost	pronájmu	kluziště.	O	víkendech	a	svátcích	bude	kluziště	
sloužit	veřejnému	bruslení.	V	pátek	a	v	neděli	budou	také	spe-
ciální	bloky	vyhrazeny	nejmenším	bruslařům.
	 Z důvodu rapidního zdražení cen elektřiny a dalších ko-
modit bylo město nuceno zvednout cenu vstupného.	Základní	
vstupné	vzroste	z	50	Kč	na	70	Kč.	„Naší	prioritou	je	udržet	sport	
v	Tišnově	dostupný,	proto	jsme	vstupné	na	kluziště	zdražili	tak,	
aby	to	bylo	i	z	pohledu	jeho	návštěvníků	únosné,“	okomentoval	
rozhodnutí	starosta	města.
	 Více	 informací	o	provozu	naleznete	na	webu	města	v	 sekci	
Kluziště.

Radnice infoRmuje

AKTuálNě z měSTA
Kristýna Musilová, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Otevírání opravených ulic. Zprava Jiří Dospíšil – starosta města, Jiří 
Crha – radní Jihomoravského kraje, Roman Hanák – ředitel Správy 
a údržby Jihomoravského kraje, Lukáš Witala – OHL a  Petr Grün-
wald – předseda Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko.

Foto: archiv města
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OTeVíRAcí dOBA NA přelOmu ROKu

Kino Svratka
19.–24.	12.			 dle	programu
25.–26.	12.			 zavřeno
27.	12.	–	1.	1.		dle	programu

Muzeum města Tišnova
21.–22.	12.			 10.00–17.00
23.	12.	 	 zavřeno
24.	12.		 	 10.00–13.00	
25.	12.		 	 zavřeno
26.	12.		 	 14.00–17.00
27.	12.			 	 zavřeno
28.–30.	12.	 	 10.00–17.00
31.	12.	–	1.	1.		zavřeno

Galerie Josefa Jambora
21.	12.	 	 12.00–18.00
22.	12.	–	3.	1.	 zavřeno

Městská knihovna Tišnov
oddělení pro dospělé
19.	12.	 		 8.00–18.00
20.	12.			 	 zavřeno
21.	12.	 		 8.00–18.00
22.	12.			 	 zavřeno
23.	12.	 	 8.00–18.00

oddělení pro děti
19.	12.	 		 12.00–18.00
20.	12.	 		 zavřeno
21.	12.	 		 12.00–18.00
22.	12.	 		 zavřeno
23.	12.		 	 8.00–18.00
27.	12.	–	1.	1.	 zavřeno

Sekretariát MěKS
19.	12.	 	 8.00–12.00
	 	 13.00–17.00
21.	12.	 	 8.00–12.00
	 	 13.00–17.00
23.	12.	–	1.	1.	 zavřeno	

TN a TTV
21.	12.	–	1.	1.	 zavřeno

Kavárna Coffein
20.–22.	12.	 	 13.00–20.00
23.	12.	 		 13.00–22.00
24.–26.	12.	 	 zavřeno
27.–28.	12.			 13.00–20.00
29.–30.	12.			 13.00–22.00
31.	12.	–	2.	1.		zavřeno

TIC
19.	12.	 	 8.00–12.30
	 	 13.00–18.00
20.	12.	 	 8.00–12.30
	 	 13.00–15.30
21.	12.	 	 8.00–12.30
	 	 13.00–15.30
22.	12.			 	 8.00–12.30
	 	 13.00–15.30
23.	12.	 	 8.00–12.30
	 	 13.00–18.00
24.	12.	–	1.	1.	 zavřeno
2.–3.	1.	 	 zavřeno	(inventura)

Veřejné toalety
19.	12.	 	 8.00–18.00
20.	12.	 	 8.00–15.30
21.	12.	 	 8.00–15.30
22.	12.	 	 8.00–15.30
23.	12.	 	 8.00–18.00
24.–26.	12.	 	 zavřeno
27.–30.	12.	 	 8.00–15.30
31.	12.	 	 zavřeno
1.	1.	 	 	otevřeno	pouze	

na	ohňostroj	(hodinu	
před,	hodinu	po)

zřízení Datových schRánek
pRo osvč, spolky, naDace nebo sDRuŽení

	 Upozorňujeme	občany,	že	od 1. ledna 2023	dojde	na	zákla-
dě	změny	zákona	k	automatickému	zřízení datových schránek	
živnostníkům,	 spolkům	 a	 nadacím.	 Jejich	 zavedení	 proběhne	
od	ledna	do	března	2023,	kdy	budou	noví	uživatelé	těchto	dato-
vých	schránek	postupně	dostávat	své	přihlašovací	údaje.	
	 Největší	část	z	nových	držitelů	datových	schránek	budou	tvo-
řit	podnikající	fyzické	osoby,	tedy	živnostníci	a	další	OSVČ.	Dále	
datovou	schránku	získají	všechny	právnické	osoby,	které	 jsou	
evidované	 v	 registru	 osob	 a	 dosud	 datovou	 schránku	 nemají.	
Jedná	se	například	o	společenství	vlastníků	bytových	jednotek,	
spolky	a	nadace.
	 Novým	uživatelům,	kteří	dosud	nemají	například	vlastní	dato-
vou	schránku	fyzické	osoby,	přijdou	přihlašovací	údaje	doporu-
čeným	dopisem.	Datové	schránky	budou	zpřístupněny	po	prvním	
přihlášení	nebo	automaticky	po	uplynutí	lhůty	15	dnů	po	zřízení.	
Takto	zřízenou	datovou	schránku	nebude	možno	znepřístupnit.	

Zdroj: web MV ČR 

Dotace v Roce 2023

	 Žádosti	v	rámci	vyhlášeného	dotačního	programu	města	Tišno-
va	na	rok	2023	v	oblastech	sportu	a	tělovýchovy,	kultury,	volno-
časových	aktivit	mládeže,	prorodinných	aktivit,	ostatní	zájmové	
činnosti,	životního	prostředí	a	sportovních,	kulturních	a	volno-
časových	aktivit	seniorů	lze	podávat	v	období	od 2. do 31. led-
na 2023.	Finanční	 vyúčtování	projektů	u	dotací	 poskytnutých	
v	roce	2022	je	třeba	předložit	nejpozději do 25. ledna 2023.	
Veškeré	 informace	k	dotačním	programům	naleznete	na	webo-
vých	stránkách	města	Tišnova	v	sekci	Dotace	a	poplatky.

pRovoz měÚ tišnov na konci Roku

	 V	pátek	23.	prosince	bude	Městský	úřad	Tišnov	z	technic-
kých	důvodů	uzavřen.	Poslední	platby	kartou	v	letošním	roce	
budou	přijímány	ve	středu	28.	prosince.

Radnice infoRmuje
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Volba	prezidenta	České	republiky	proběhne:
I. kolo	ve	dnech	13. a 14. ledna 2023
případné	II. kolo	ve	dnech	27. a 28. ledna 2023

Kandidáti
	 Přehled kandidátů na prezidenta České republiky nalez-
nete na www.volby.cz.
	 V	případě,	že	žádný	z	kandidátů	nezíská	v	I.	kole	počet	hlasů	
potřebný	ke	zvolení,	tj.	nezíská	nadpoloviční	většinu	z	celkového	
počtu	platných	hlasů	oprávněných	voličů,	kteří	se	volby	zúčastnili	
a	odevzdali	platný	hlas,	koná	se	II.	kolo	volby	prezidenta	za	14	dnů	
po	začátku	I.	kola	volby	prezidenta	České	republiky.
	 Do	 II.	 kola	 volby	 postupují	 dva	 kandidáti,	 kteří	 obdrželi	
v	I.	kole	volby	nejvíce	odevzdaných	hlasů	oprávněných	voličů.	
Pokud	se	na	prvním	místě	umístilo	více	kandidátů	se	stejným	
počtem	odevzdaných	platných	hlasů	oprávněných	voličů,	postu-
pují	do	II.	kola	všichni	tito	kandidáti	pouze	z	prvního	místa.	Po-
kud	dojde	ke	shodě	v	počtu	odevzdaných	platných	hlasů	opráv-
něných	voličů	u	kandidátů,	kteří	se	umístili	na	druhém	místě,	
postupují	do	II.	kola	volby	prezidenta	kandidát	z	prvního	místa	
a	všichni	kandidáti	z	druhého	místa.
 Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který zís-
kal ve II. kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávně-
ných voličů.

Právo volit prezidenta České republiky
	 Právo	volit	má	státní	občan	ČR,	který	alespoň	ve	druhý	den	vol-
by,	tj.	14.	ledna	2023,	dosáhne	věku	nejméně	18	let	(v	případném	
II.	kole	volby	může	volit	i	státní	občan	ČR,	který	alespoň	ve	druhý	
den	volby,	tj.	28.	ledna	2023,	dosáhne	věku	nejméně	18	let)	a	ne-
nastala	u	něho	překážka	v	právu	volit,	 tj.	omezení	svéprávnosti	
k	výkonu	volebního	práva	nebo	zákonem	stanovené	omezení	osob-
ní	svobody	z	důvodu	ochrany	zdraví	lidí,	a	to	ve	volebním	okrsku,	
ve	kterém	je	zapsán	ve	stálém	seznamu	voličů.

Hlasovací lístky
	 Hlasovací	lístek	se	tiskne	samostatně	pro	každého	zaregis-
trovaného	kandidáta.	Na	každém	hlasovacím	lístku	je	uvedeno	

číslo	určené	losem.	U	každého	kandidáta	je	uvedeno	jeho	jmé-
no,	příjmení,	pohlaví,	věk,	zaměstnání	nebo	povolání,	titul,	obec,	
kde	 je	 přihlášen	 k	 trvalému	 pobytu,	 jeho	 příslušnost	 k	 určité	
politické	straně	nebo	politickému	hnutí	nebo	údaj,	že	je	bez	po-
litické	 příslušnosti.	 Dále	 je	 zde	 uvedeno,	 zda	 jde	 o	 kandidáta	
navrženého	poslanci	nebo	senátory	anebo	navrhujícím	občanem.	
Hlasovací	lístky	jsou	opatřeny	otiskem	úředního	razítka	Minis-
terstva	vnitra.
	 Hlasovací	lístky	pro	první	kolo	volby	budou	voličům	doručeny	
nejpozději	3	dny	přede	dnem	volby,	tj.	do	10. ledna 2023.	
 Prosíme o kontrolu přístupnosti a označení Vašich poštov-
ních schránek, aby bylo možné hlasovací lístky řádně doručit.
	 V	 případě,	 že	 dojde	 k	 poškození	 nebo	 ztrátě	 hlasovacích	
lístků	anebo	volič	zjistí,	že	nemá	k	dispozici	všechny	hlasovací	
lístky,	je	možné	požádat	ve	volební	místnosti	okrskovou	volební	
komisi	o	vydání	nové	kompletní	sady	hlasovacích	lístků.
	 Volič,	který	hlasuje	na	voličský	průkaz,	může	obdržet	hlaso-
vací	lístky	na	požádání	ve	volební	místnosti.
	 Voliči,	 kteří	 mají	 evidovanou	 úřední	 adresu	 trvalého	 pobytu	
nám.	Míru	č.p.	111,	si	budou	moci	sadu	hlasovacích	lístků	vyzved-
nout	na	podatelně	Městského	úřadu	Tišnov,	nám.	Míru	č.p.	346.	
	 Hlasovací	lístky	pro	II.	kolo	volby	prezidenta	České	republi-
ky	nebudou voličům doručovány.	Volič	obdrží	hlasovací	lístky	
kandidátů	postupujících	do	II.	kola	ve	dnech	volby	prezidenta	
České	republiky	ve volební místnosti.

Způsob hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
	 Volič	po	příchodu	do	volební	místnosti	prokáže	okrskové	vo-
lební	komisi	svou	totožnost	a	státní	občanství	České	republiky	
platným	občanským	průkazem	nebo	platným	cestovním,	diplo-
matickým	nebo	služebním	pasem	České	republiky	anebo	cestov-
ním	průkazem.
 Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství Čes-
ké republiky, nebude mu hlasování umožněno.
 Zkontrolujte si, prosím, včas platnost Vašeho občanského 
průkazu, případně cestovního pasu.
 Od r. 2021 již není možné požádat ve dny voleb o vydání 
dočasného občanského průkazu v souvislosti s výkonem vo-
lebního práva. 
	 Volič	hlasuje	osobně,	zastoupení	není	přípustné.
	 Ve	volební	místnosti,	v	prostoru	určeném	pro	výběr	hlasova-
cího	lístku	volič	vloží	do	úřední	obálky	jeden hlasovací lístek 
kandidáta,	pro	něhož	se	rozhodl	hlasovat.	Tento	hlasovací	lístek	
se	nijak neupravuje.
	 Ze	závažných,	 zejména	zdravotních	důvodů	může	volič	pře-
dem	požádat	Městský	úřad	Tišnov	(Odbor	správních	a	vnitřních	
věcí,	tel.	549	439	711),	nebo	ve	dnech	volby	přímo	okrskovou	
volební	 komisi,	 aby	 mohl	 hlasovat	 mimo volební místnost 
do přenosné schránky,	avšak	pouze	v	územním	obvodu	voleb-
ního	okrsku,	pro	který	byla	okrsková	volební	komise	zřízena.	
	 Kontakty do volebních místností	 ve	 dnech	 voleb	 budou 
k dispozici	na	www.tisnov.cz / Volby / Volba prezidenta re-
publiky 2023.

Radnice infoRmuje

INfORmAce K VOlBě pRezIdeNTA čeSKÉ RepuBlIKY
Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí
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Hlasování na voličský průkaz
	 Volič,	 který	 nebude	 moci	 volit	 ve	 volebním	 okrsku,	 v	 jehož	
stálém	 seznamu	 voličů	 je	 zapsán,	 může	 ode	 dne	 vyhlášení	 vo-
leb	požádat	obecní úřad	v	místě	svého	trvalého pobytu	o	vydá-
ní	voličského průkazu.	Voličský	průkaz	opravňuje	k	hlasování	
v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky, po-
případě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitel-
ském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
	 Voliči	mohou	žádat	o	vydání	voličského	průkazu	ode	dne	vy-
hlášení	volby,	tj.	od	1. července 2022.

Způsoby	podání	žádosti	o	vydání	voličského	průkazu:
Písemné podání žádosti 
A) v listinné podobě
	 	Občané	s	trvalým	pobytem	v	Tišnově	mohou	žádost	v	listinné	

podobě	zaslat	na	adresu:	Městský	úřad	Tišnov,	Odbor	správ-
ních	a	vnitřních	věcí,	evidence	obyvatel	–	voličské	průkazy,	
nám.	Míru	346,	Tišnov,	666	01

	 Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče.
	 	Žádost	musí	být	Městskému	úřadu	Tišnov	doručena	nejpoz-

ději	7	dnů	přede	dnem	I.	kola	volby,	tj.	do 6. ledna 2023.

B)		v elektronické podobě
 zaslaná prostřednictvím datové schránky
	 	Občané	s	trvalým	pobytem	v	Tišnově	mohou	žádost	v	elektro-

nické	podobě	zaslat	prostřednictvím	datové	schránky:
	 ID	datové	schránky	města	Tišnova:	qzjbhat
	 	Žádost	musí	být	Městskému	úřadu	Tišnov	doručena	nejpoz-

ději	7	dnů	přede	dnem	I.	kola	volby,	tj.	do 6. ledna 2023.

  Vzor žádosti:	www.tisnov.cz	/	Volby	/	Volba	prezidenta	České	
republiky	2023	/	Žádost	o	vydání	voličského	průkazu

Osobní podání žádosti 
	 O	vydání	voličského	průkazu	lze	osobně	požádat	do	okamži-
ku	 uzavření	 stálého	 seznamu	 voličů,	 tj.	 do 11. ledna 2023 
do 16.00 hodin.	Není	vyžadováno	předložení	písemné	podoby	
žádosti,	neboť	je	s	voličem	po	prokázání	totožnosti	sepsán	úřed-
ní	záznam	o	podání	žádosti.
	 Občané	s	trvalým	pobytem	v	Tišnově	mohou	osobně	požádat	
o	 vydání	 voličského	 průkazu	 na	 Městském	 úřadě	 Tišnov,	 Od-
bor	 správních	 a	 vnitřních	 věcí,	 nám.	 Míru	 346,	 Tišnov,	 příze-

mí	budovy	úřadu:	Mgr. Jitka Hamerníková,	č.	kanceláře	117,	
tel.	549	439	775,	e-mail:	jitka.hamernikova@tisnov.cz.
	 Obecní	 úřad	 voličský	 průkaz	 vydá	 nejdříve	 15	 dnů	 přede	
dnem	voleb,	tj.	od 29. prosince 2022	osobně	voliči	nebo	osobě,	
která	se	prokáže	plnou	mocí	s	ověřeným	podpisem	voliče	žádají-
cího	o	vydání	voličského	průkazu,	anebo	jej	voliči	zašle.

Voličský průkaz pro případné II. kolo volby prezidenta Čes-
ké republiky:
	 V	případě,	že	volič	výslovně	nepožádá	pouze	o	voličský	prů-
kaz	na	některé	kolo	volby,	obecní	úřad,	popř.	zastupitelský	úřad	
mu	vydá	voličský	průkaz	pro	obě kola volby	(jeden	pro	I.	kolo	
a	druhý	pro	II.	kolo).	O	vydání	voličského	průkazu	pro	II.	kolo	
volby	 prezidenta	 ČR	 lze	 za	 stejných	 podmínek	 požádat	 také	
v	době	mezi	I.	a	II.	kolem	volby.	
	 1)		písemné podání žádosti	 –	 žádost	 o	 vydání	 voličského	

průkazu	pro	II.	kolo	volby	prezidenta	ČR,	a	to	v	 listinné	
podobě	či	v	elektronické	podobě	zaslaná	prostřednictvím	
datové	schránky,	musí	být	doručena	do 20. ledna 2023

	 2)		osobní podání žádosti	–	volič	může	osobně	požádat	o	vy-
dání	voličského	průkazu	pro	II.	kolo	volby	prezidenta	ČR	
do 25. ledna 2023 do 16.00 hod.	

	 Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí voličský 
průkaz odevzdat okrskové volební komisi.	Komise	mu	poté	
vydá	prázdnou	úřední	obálku	a	sadu	hlasovacích	lístků.
	 Pokud	se	volič,	kterému	byl	vydán	voličský	průkaz,	rozhod-
ne	hlasovat	ve	„svém“	volebním	okrsku,	musí	voličský	průkaz	
rovněž	odevzdat	okrskové	volební	komisi.	Jinak	mu	komise	hla-
sování	neumožní.
	 Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat 
duplikát.

Okrskové volební komise ve městě Tišnově
	 Zájemcům o členství v okrskových volebních komisích 
ve městě Tišnově připomínáme možnost předběžného při-
hlášení prostřednictvím formuláře, který naleznete na www.
tisnov.cz	/	Volby	/	Volba	prezidenta	2023	/	Přihláška	pro	zájem-
ce	o	členství	v	OVK	v	Tišnově.	
	 Další	 informace	 k	 volbám	 naleznete	 též	 na	 internetových	
stránkách	Ministerstva	vnitra	České	republiky	www.mvcr.cz / 
VOLBY.

Radnice infoRmuje
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Radnice infoRmuje

	 Cena	 vody	 neboli	 vodné	 a	 stočné	 není	 utvářena	 trhem,	 ale	
skládá	 se	 z	 mnoha	 položek,	 kdy	 do	 ceny	 velkou	 měrou	 zasa-
hují	náklady	spojené	s	provozem	a	správou	majetku.	Vodáren-
ské	společnosti	cenu	vody	určí	s	ohledem	na	veškeré	náklady	
na	 výrobu,	 distribuci,	 čerpání,	 čištění	 vody	 apod.	 Je	 ale	 cena	
opravdu	 adekvátní	 k	 veškerým	 potřebným	 nákladům?	 Pomi-
neme-li	alespoň	na	chvíli	a	 jen	v	rámci	 tohoto	článku	sociální	
pohled	na	 tuto	problematiku,	kdy	mnoho	obyvatel	v	současné	
době	bojuje	se	zvyšujícími	se	cenami	energií,	potravin	a	pohon-
ných	hmot,	musíme	zodpovědně	říci,	že	cena	vody	je	dlouhodobě	
podhodnocená.	V	České	republice	jsou	vodovodní	a	kanalizační	
řady	bohužel	velmi	zastaralé.	Na	Tišnovsku	 jsou	nejstarší	ka-
nalizační	 řady	 z	 roku	 1935	 a	 vodovodní	 řady	 dokonce	 z	 roku	
1930.	Za	pár	let	bude	mít	vodovodní	potrubí	velké	výročí	sto	let	
od	uložení	do	země,	což	k	oslavě	rozhodně	není.	Každé	potrubí	
má	 svoji	 životnost,	 která	 se	 liší	 v	 rámci	 použitého	 materiálu.	
Délka	již	dožitého	vodovodního	potrubí	na	Tišnovsku	je	17,7	km	
a	délka	dožitého	kanalizačního	potrubí	je	18,9	km.	Veškeré	tyto	
řady	je	nutné	obnovit	a	k	tomu	je	zapotřebí	mnoho	finančních	
prostředků.	Například	1	metr	vodovodního	potrubí	stojí	v	sou-
časné	době	zhruba	13	000	Kč	a	u	kanalizačního	potrubí	se	jedná	
o	částku	přesahující	až	30	000	Kč.	 Jednoduchou	kalkulací	po-
třebujeme	na	obnovu	vodovodů	zhruba	212	mil.	Kč	a	na	obno-
vu	 kanalizací	 zhruba	 567	 mil.	 Kč.	 Existuje	 mnoho	 dotačních	
titulů,	ale	na	obnovu	vodohospodářské	infrastruktury	se	žádné	
dotace	neposkytují.	 Je	to	pochopitelné,	protože	každý	vlastník	
vodohospodářské	 infrastruktury	 si	 na	 svůj	 provoz	 a	 potřeby	
musí	finanční	prostředky	opatřit	sám.	Tyto	peníze	se	získávají	
pouze	z	vodného	a	stočného.	Je	tedy	z	tohoto	pohledu	opravdu	
voda	z	vodovodního	kohoutku	drahá?	Spotřeba	vody	na	jednoho	
obyvatele	se	v	současné	době	uvádí	kolem	80	l	denně	a	ve	vět-
ších	městech	spíše	až	110	l	denně.	Spotřeba	vody	celého	Svazku	
Tišnovsko,	ve	kterém	 je	sdruženo	21	obcí	s	celkovým	počtem	
obyvatel	23	660,	je	zhruba	1	mil.	m3	za	rok.	V	přepočtu	pouze	
na	připojené	obyvatele,	bez	průmyslu	a	občanské	vybavenosti,	
se	jedná	o	průměrnou	spotřebu	97,6	l	na	osobu	a	den.	Znamená	
to,	že	při	současné	ceně	vodného	a	stočného	116	Kč/m3	utratí	
každý	obyvatel	Tišnovska	denně	11,30	Kč	za	pitnou	vodu	z	vo-
dovodního	kohoutku,	kterou	spotřebuje	na	vaření,	mytí	nádobí,	
osobní	hygienu,	koupel,	sprchu,	pití,	praní,	spláchnutí	 toalety,	
dále	pak	na	mytí	auta,	zavlažování	rostlin	nebo	napouštění	ba-
zénu.	Za	tuto	cenu	si	v	současné	době	toho	mnoho	nekoupíme.	
Ve	slevě	například	1,5	l	minerální	vody,	levnější	půllitr	lahvového	
piva,	4	rohlíky,	0,5	l	mléka	nebo	někteří	2	cigarety.	Pitnou	vodu	
jsme	se	naučili	brát	jako	samozřejmost,	něco	čeho	je	dostatek	
a	z	kohoutku	teče	neomezené	množství.	Pitná	voda	přivedená	
až	do	kuchyně,	koupelny	a	toalety	se	tak	stává	běžnou	součástí	
našeho	 života	 a	 z	 pohledu	 ceny	 ji	 vidíme	 jako	 levnou	 surovi-
nu,	kterou	si	v	mnoha	případech	raději	koupíme	v	PET	lahvích,	
protože	„co	je	dražší,	je	přece	kvalitnější“.	Za	jeden	litr	balené	
vody	ochotně	zaplatíme	15	Kč,	protože	ta	z	kohoutku	stojí	asi	12	
haléřů,	čímž	se	stává	neatraktivní.	Přece	jenom	je	to	voda	urče-
ná	i	ke	splachování	a	mytí,	takže	ji	jako	cenný	zdroj	dost	často	
přehlížíme.	Žijeme	ve	vodním	blahobytu	a	vůbec	si	toho	neváží-

me,	alespoň	většina	z	nás.	Stačí	vyjet	na	dovolenou	mimo	náš	
světadíl	a	záhy	zjistíme,	že	nemůžeme	pít	vodu	z	vodovodu,	pou-
ze	balenou,	v	některých	případech	nejlépe	převařenou.	Z	našich	
vodovodních	kohoutků	teče	jedna	z	nejkvalitnějších	pitných	vod	
na	celém	světě,	vodní	hospodářství	České	republiky	je	na	špič-
kové	úrovni,	 avšak	 je	 dlouhodobě	podhodnocené.	Tuto	 situaci	
nelze	udržet	věčně	a	cena	vody	bude	růst,	nemůže	tomu	být	ji-
nak,	je	totiž	nepřiměřeně	levná.	To	má	za	následek,	že	v	rámci	
vybraného	vodného	a	stočného	dokážeme	obnovit	pouze	2,5	km	
vodovodního	potrubí	nebo	1,2	km	kanalizačního	potrubí	za	rok.	
A	to	je	zatraceně	málo.

	 Ještě	v	letošním	roce	tvořila	z	celkové	ceny	vodného	a	stočné-
ho	5	%	elektrická	energie,	ale	pro	následující	rok	2023	by	podle	
všech	předpokladů	a	vývoje	cen	měla	elektrická	energie	tvořit	již	
15	%.	V	konkrétních	číslech	se	jedná	o	cenu	elektrické	energie	
za	rok	2022	zhruba	5	200	tis.	Kč	a	za	rok	2023	je	to	již	17	500	
tis.	 Kč.	 Cena	 vodného	 a	 stočného	 se	 měla	 v	 roce	 2023	 určitě	
zvyšovat,	ale	v	plánu	bylo	 jen	o	pár	korun	tak,	aby	cena	kore-
spondovala	s	inflací	a	potřebami	Svazku	pro	plánované	investice	
a	obnovu.	Zdražení	ceny	vodného	a	stočného	je	v	současné	chvíli	
spíše	v	rukou	ceny	elektrické	energie.	A	to	popisuji	pouze	jednu	
složku	tvořící	kalkulaci	ceny	vody.	Další	položky	a	nároky	tu	již	
nechci	vyjmenovávat.	Jedno	je	ale	úplně	jisté,	cena	vody	se	pro	
příští	rok	dramaticky	zvýší	a	bohužel	to	nebude	o	pár	korun,	ale	
zhruba	až	o	28	Kč	za	1	m3,	možná	i	více.	Výsledná	cena	jistě	pře-
sáhne	140	Kč/m3.	A	bohužel	zvýšení	ceny	nepřinese	zvýšení	roz-
počtu	Svazku,	jen	se	peníze	přelijí	do	provozování	a	elektrické	
energie,	přičemž	obnova	bude	stále	trpět.	V	případě,	že	bychom	
chtěli	vyrovnat	i	tento	finanční	deficit,	tak	by	cena	v	příštím	roce	
měla	být	268	Kč/m3.	Při	této	ceně	již	dokážeme	s	obnovou	udělat	
něco	zásadního.	Bude	ještě	dlouho	trvat,	než	cena	vody	dosáh-
ne	 potřebné	 výše	 k	 dofinancování	 všech	 potřeb	 vodohospodář-
ské	infrastruktury.	A	přitom	je	voda	základ	života	a	pro	lidský	
organismus	nezbytná.	Už	německý	fyzik,	astronom	a	matematik	
Georg	Christoph	Lichtenberg	v	18.	století	pronesl:	„Jaká	škoda,	
že	pít	vodu	není	hřích.	Jak	by	nám	chutnala!“	A	já	k	tomu	pouze	
dodávám:	„Je	tedy	voda	opravdu	drahá?“

Je VOdA OpRAVdu dRAHá?
Jan Moronga, Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
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SVáŽeNÉ ulIce

Alšova

Bezručova

Černohorská

Červený mlýn 

Dobrovského

Drbalova

Družstevní

Dvořákova

Erbenova

Havlíčkova

Hřbitovní

Husova

Hybešova

Hynka Bíma

Chodníček

Jiráskova

Karasova

Kostelní

Kvapilova

Máchova

Majorova

Na Honech

Na Hrádku

Na Mlékárně

Na Rybníčku

Nerudova

Ostrovec

Purkyňova

Revoluční

Riegrova

Smetanova

Smíškova

Svat. Čecha

Tyršova

U Humpolky

U Střelnice

U Svratky

Vrchlického 

Wagnerova

Za Krétou

Za Mlýnem

pYTlOVý A NádOBOVý SBěR

Nádoby, pytle umístěte před dům nejpozději v den 
svozu do 6.00 hod. V případě, že tento termín pro-
pásnete, nedávejte nádoby a pytle před dům v jiné 
dny, ale využijte možnosti odvézt odpad na sběrný 
dvůr města kdykoliv v době jeho provozu. 
Místní části – zde proběhne pytlový sběr papíru 
i plastu souběžně 10. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 30. 5., 
27. 6., 25. 7., 22. 8., 19. 9., 17. 10., 14. 11., 12. 12.

Sběrný dvůr Tišnov, Wagnerova 1543

pondělí, čtvrtek 7.00–17.00 hod.

úterý, středa, pátek 7.00–15.00 hod.

sobota 8.00–12.00 hod.

✂



SVáŽeNÉ ulIce

V míSTNícH čáSTecH

Svoz – směsný odpad
Hájek, Hajánky, Jamné a několik domácností 
v místní části Hájek, které žijí v údolí při krajské 
komunikaci a ulice Hradčanská v Tišnově sudé 
úterý (10. 1., 24. 1., 7. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 
4., 18. 4., 2. 5. atd.).
V lokalitě Pejškov 1× za 14 dní, lichý týden v pátek 
(6. 1., 20. 1., 3. 2., 17. 2., 3. 3., 17. 3. atd.).

✂
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Brněnská

Cáhlovská

Cihlářská

Dlouhá

Dřínová

Dvořáčkova

Formánkova

Halasova

Halouzkova

Hanákova

Hornická

Horova

Jamborova

Janáčkova

Jungmannova

K Čimperku 

Klášterská

Koráb

Králova

Kukýrna

Kuthanova

Květnická 

Lomnická

Mahenova

Mánesova

Marie Pavlíkové

Mlýnská

Moukova

Nádražní

Mrštíkova

Na Loukách

Na Nové

Na Zahrádkách 

nám. 28. října 

nám. Komenského

nám. Míru

Neumannova

Osvobození

Parolkova

Pod Květnicí 

Polní

Procházkova

Ráboňova

Radniční

Ranného

Sigmundova 

Šmardova

Štěpánova

Těsnohlídkova 

Trmačov

Trnec

U Lubě

U Náhonu

U Pily

V. H. Macha

Valova 
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na návštěvě

	 Mezi	nejlepší	a	nejznámější	minipivo-
vary	 v	 České	 republice	 se	 Pivovar Tiš-
nov	se	svojí	značkou	Tišnovské	pivo	pro-
pracovával	 postupně,	 krok	 za	 krokem.	
S	vařením	piva	začal	Petr Peška	v	roce	
2015,	přímo	v	budově	u	sportovního	areá-
lu	na	Ostrovci	 rok	nato.	 „Původně	 jsme	
pivo	 vařili	 asi	 rok	 jako	 létající	 pivovar	
v	Padochově.	První	várku	tady	v	Tišnově	
jsme	uvařili	2.	září	2016,“	vysvětlil	ředi-
tel	a	vrchní	sládek	Pivovaru	Tišnov.
	 Zázemí	pro	svůj	pivovar	si	v	blízkosti	
řeky	Svratky	jeho	majitelé	nevybrali	ná-
hodou.	Pivovar	Tišnov	si	zakládá	na	čis-
totě	přírodních	produktů,	pivo	vaří	podle	
starého	 německého	 zákona	 o	 čistotě	
piva.	V	Tišnovském	pivu	konzument	ne-
najde	nic	jiného	než	místní	vodu	z	neda-
lekého	hlubinného	vrtu,	upravený	chmel,	
slad	 a	 kvasnice.	 „Dnes	 všechny	 velké	
pivovary	 jedou	 přes	 úpravnu	 vody.	 Není	
to	drahá	věc,	dá	se	to	lehce	ufinancovat,	
ale	my	jsme	si	řekli:	když	Tišnovské	pivo,	
tak	z	tišnovské	vody.“

Sociální podnik
	 S	výrobou	piva	na	otevřené	spilce	začí-
nal	Peška	sám.	Nyní	má	Pivovar	Tišnov,	
ve	kterém	se	vaří	jedenáct	druhů	piv	plus	
pivní	speciály	v	závislosti	na	ročním	obdo-
bí,	sedm	zaměstnanců.	Jedná	se	o	sociál-
ní	podnik,	 v	němž	našly	uplatnění	osoby	
znevýhodněné	na	trhu	práce.	„Vaříme	jak	
svrchně	 kvašená,	 tak	 spodně	 kvašená	
piva.	Ze	spodně	kvašených	piv	je	to	klasi-
ka	v	podobě	hořké	desítky	Tišnovák,	jede-
náctky	Tišnovanka	a	dvanáctky	Tišnovan.	
Zároveň	 jde	 o	 piva	 nejprodávanější.	 Pak	

máme	spodně	kvašenou	tmavou	dvanáct-
ku	Japp	a	děláme	i	takovou	specialitu,	jako	
je	spodně	kvašený	Baltic	Porter.	Jmenuje	
se	Porter	Coeli	a	 je	 to	dvacítka,“	vypočí-
tává	Peška.	Mezi	další	speciály	patří	na-
příklad	polotmavé	silné	pivo	Abatyše	Bar-
bora	13%	a	výčepní	pivo	Biker	s	nízkým	
obsahem	alkoholu.	Ze	svrchně	kvašených	
piv	vaří	pšeničný	Mistr	Šimon,	Američan	
z	Tigálu	–	American	Pale	Ale,	Ind	z	Tigálu	
–	India	Pale	Ale	a	Patrik	z	Tigálu	–	Stout.	
Na	 jaře	 v	 pivovaru	 připravují	 tradiční	
spodně	kvašený	světlý	ležák	s	extraktem	
z	kopřiv	Mrskáč	z	Tigálu	a	řadu	sezónních	
piv	uzavírá	vánoční	Tekutý	kapřík	z	Tigá-
lu.	„Ročně	vyprodukujeme	přibližně	3	000	
hektolitrů	piva,	což	je	600	tisíc	piv.	Jsme	
na	samém	vrcholu	kapacity.“
	 Kvalita	 piv	 z	 Pivovaru	 Tišnov	 je	 pra-
videlně	 oceňována	 v	 soutěžích.	 Napří-
klad	 v	 roce	 2020	 získala	 piva	 Tišnovan	
a	 Abatyše	 Barbora	 Zlatou	 pivní	 pečeť	
na	 30.	 ročníku	 největší	 a	 nejstarší	 pi-
vovarnické	 degustační	 soutěže	 v	 České	
republice.	 Staly	 se	 tak	 nejlepšími	 pivy	
v	republice	ve	svých	kategoriích.	Pivovar	
Tišnov	získal	již	několikrát	titul	Pivovar	
roku	v	národní	degustační	soutěži	o	nej-
lepší	 pivovar	 České	 a	 moravské	 pivní	
koruny.	V	soutěži	CEBA	(Central	Europe-
an	Beer	Awards)	v	roce	2019	pak	získal	
hned	čtyři	medaile	a	cenu	pro	nejúspěš-
nější	 zahraniční	 pivovar.	 „Nejvyšší	 oce-
nění,	kterého	si	vážím,	je	titul	Pivo	roku	
2020	pro	Českou	 republiku	 za	pivo	Tiš-
novan	v	kategorii	český	ležák	premium.	
Česká	dvanáctka	 je	 vždy	nejprestižnější	
a	 nejobsazovanější	 kategorie,“	 konsta-

tuje	 vrchní	 sládek.	 V	 letošním	 roce	 se	
umístil	na	třetím	místě	ve	stejné	soutěži	
Porter	Coeli	v	kategorii	Porter.	

Ze statistika sládkem
	 Petr	 Peška	 původně	 sládkem	 být	 ne-
chtěl.	Je	vystudovaný	statistik	a	tento	obor	
i	sedm	let	vyučoval	na	vysoké	škole.	Než	
přičichl	k	vědě,	kterou	vaření	piva	je,	ještě	
působil	v	oblasti	informačních	technologií.	
„Mám	rekvalifikační	kurz.	Je	to	dobrý	zá-
klad,	natrefíte-li	na	člověka,	který	má	pře-
hled	a	umí	to.	Já	to	štěstí	měl,	kurz	jsem	
absolvoval	u	Pavla	Palouše,	což	je	česká	
hvězda	 svrchně	 kvašených	 piv	 a	 nových	
pivních	stylů,“	vyjádřil	se	Peška.	 Jak	zá-
roveň	podotkl,	tím,	že	navíc	uměl	schopně	
anglicky,	mohl	se	dále	vzdělávat	z	odbor-
né	literatury	z	celého	světa.	Pivovarnické	
a	sladovnické	práce	ho	chytily	natolik,	že	
nyní	působí	na	pivních	soutěžích	také	jako	
mezinárodní	rozhodčí.	„Práce	jako	taková	
mě	baví,	je	to	lepší	než	celá	IT.“	
	 Tišnovské	 pivo	 je	 možné	 si	 zakou-
pit	 v	 sudech	 anebo	 ve	 vratné	 skleněné	
lahvi	 či	 v	 PET	 lahvi.	 Odběratele	 má	 pi-
vovar	 v	Tišnově,	Blansku,	Kuřimi,	Brně	
či	 na	 Vysočině,	 a	 to	 od	 velkoobchodů	
s	potravinami	přes	hyper-	a	supermarke-
ty	až	po	spoustu	malých	prodejen.	„Rád	
bych,	 aby	 se	 Tišnovské	 pivo	 točilo	 tady	
v	Tišnově.	Stále	se	mě	někdo	ptá,	kde	si	
nás	může	dát.	A	já	mu	říkám,	že	nejblíže	
v	Blansku	nebo	na	Kutinách.	Tak	to	bych	
si	moc	přál	do	budoucna.	Co	se	týká	vý-
stavu,	jsme	na	vrcholu,	už	nemáme	ambi-
ci	ho	zvyšovat,“	dodává	Petr	Peška.	

Foto: archiv Pivovaru Tišnov

TISíce HOdIN pOcTIVÉ pRáce
Zlata Ptáčková

Sortiment Pivovaru Tišnov.

reportáž najdete na Tišnovské televizi

Petr Peška, ředitel a vrchní sládek Pivovaru 
Tišnov.



TN 12/2022 15

	 Tímto	krátkým	příspěvkem	vás	zveme	k	pomyslnému	nahléd-
nutí	do	naší	školy,	kterou	 je	ZŠ	Tišnov,	nám.	28.	 října.	Máme	
zde	skupinu,	nazvanou	Žákovská	samospráva,	která	je	složená	
ze	zástupců	tříd	od	4.	ročníku	a	tří	pedagogů.	Svojí	činností	se	
aktivně	podílíme	na	školním	životě	a	vkládáme	do	něj	zajímavé	
aktivity.	Snažíme	se	propojovat	1.	a	2.	stupeň	i	vytvářet	ve	škole	
vstřícné	a	podporující	klima.	Máme	pravidelné	schůzky,	na	kte-
rých	vymýšlíme,	co	podnikneme.	Třeba	v	říjnu	jsme	sbírali	kaš-
tany,	které	si	od	nás	odvezla	Lesní	správa	v	Lipůvce	pro	lesní	
zvěř.	Ze	získaných	peněz	za	1,4	tuny	nakoupíme	materiál	a	od-
měny	na	další	akce.	Na	konci	října	jsme	měli	den	v	halloween-
ských	kostýmech	a	nachystali	jsme	na	školním	hřišti	stanoviště	
s	úkoly	pro	děti	z	1.	stupně,	především	družinové.	V	polovině	
listopadu	 jsme	 se	 už	 poněkolikáté	 zapojili	 ke	 Dni	 laskavosti.	
Letos	jsme	k	nám	do	školy	pozvali	obyvatele	z	chráněného	by-
dlení	v	Deblíně	a	připravili	pro	ně	program.	Ten	zahrnoval	ná-
vštěvu	ve	sportovní,	hudební	a	 tvořivé	výuce,	prohlídku	školy	
a	občerstvení	z	naší	skvělé	kuchyně.	Naši	hosté	také	ochutnali	
martinské	rohlíčky	od	druháků	a	 třeťáků	a	odvezli	si	vlastno-
ručně	vyrobené	martinské	lucerničky.	Už	se	těšíme	na	návštěvu	
k	nim	do	Deblína,	kam	jsme	tentokrát	pozváni	zase	my.	Na	pro-
sinec	připravujeme	pro	1.	stupeň	a	pro	školku	na	ulici	Květnické	

mikulášskou	nadílku	od	žáků	devátých	tříd.	Mimo	jiné	se	také	
ve	třídách	snažíme	třídit	odpad	a	zjišťujeme,	že	pro	některé	děti	
je	to	opravdu	zapeklitý	úkol.	O	své	činnosti	informujeme	ve	ško-
le	naším	týdenním	ranním	rozhlasem.	Již	v	minulých	letech	jsme	
zrealizovali	spoustu	aktivit	a	další	nás	čekají.	Tímto	zakončuje-
me	malý	výhled	a	přejeme	vám	krásné	vánoční	svátky.

	 Svátek	svatého	Martina	slavíme	v	naší	škole	téměř	tradičně.	
Po	loňské	lucerničkové	stezce	jsme	se	letos	vydali	přímo	za	bí-
lým	martinským	koníkem.	A	abychom	si	koníky	užili	pořádně,	
nepřijeli	oni	za	námi,	ale	my	za	nimi	přímo	do	Jezdeckého	klubu	
Sentice	za	paní	Ivetou	Královou.

	 Pro	 naše	 žáky	 to	 bylo	 překvapení	 opravdu	 až	 do	 poslední	
chvíle,	protože	se	nám	společně	s	rodiči	podařilo	utajit	pravý	cíl	
našeho	výletu	a	navíc	s	námi	spolupracovalo	i	počasí.	Po	výstu-
pu	z	autobusu,	na	zastávce	v	Senticích,	vše	halila	neprostupná	
mlha,	 a	 nikdo	 neviděl,	 kam	 vlastně	 jdeme.	 Na	 poslední	 chvíli	
se	před	námi	vynořila	koňská	farma	a	všichni	zajásali:	„Koně,	
koníci,	jééé,	Martin….“	Stoprocentně	překvapení	vyšlo.
	 Paní	Králová	nás	uvítala	společně	s	dvěma	ovčáky	a	doved-
la	nás	k	ohradě,	kde	již	byli	nachystaní	koníci.	Hrdinkami	byly	
kobylky	Keira	a	Mája.	Naše	nové	kamarádky	se	nám	neúnavně	
věnovaly	celé	dopoledne,	představily	se	nám	a	sama	paní	Králo-
vá	nám	přiblížila	i	péči	o	koně.	Sami	žáci	si	pak	tuto	péči	mohli	
vyzkoušet	v	praxi.	Obě	kobylky	nás	následující	dvě	hodiny	ne-
únavně	 vozily.	Sice	 promrzlí,	 ale	 spokojení	 a	nadšení	 jsme	 se	
krátce	před	polednem	loučili	se	všemi	lidskými	i	zvířecími	oby-
vateli	koňské	farmy.
	 Na	zpáteční	cestě	nám	již	svítilo	sluníčko,	tak	jsme	se	ohřáli	
i	 usušili,	 abychom	 při	 setkání	 s	 rodiči	 na	 tišnovském	 nádraží	
vypadali	čistě	a	spokojeně.
	 Žáci	 byli	 návštěvou	 Jezdeckého	 klubu	 Sentice	 tak	 nadšeni,	
že	 jsme	 se	 ve	 škole	 společně	domluvili	 na	 tom,	 že	nasbíráme	
sušený	chléb,	jablíčka	a	mrkev	a	tyto	dobroty	jako	poděkování	
doneseme	osobně	do	Sentic.

vzdělávání

OKÉNKO NA „OSmAdVAcíTKu“
Monika Krištofová, školní psycholožka 

puTOVáNí zA SVATým mARTINem
Petra Zapletalová

Halloween na hřišti. Foto: archiv ZŠ nám. 28. října

Na návštěvě v Jezdeckém klubu Sentice. Foto: Martin Jurman
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Den stRomů na záklaDní
a mateřské škole neDvěDice

	 Společnými	 silami,	 pedagogickými	
znalostmi	 a	 dovednostmi	 jsme	 s	 dětmi	
z	mateřské	školy	a	žáky	ze	školy	základ-

ní	 oslavili	 20.	 říjen	 netradiční	 výukou.	
Každá	 třída	 měla	 jiný	 program,	 ale	 se	
stejným	 cílem	 –	 ukázat	 našim	 žákům	
důležitost	stromů	v	rámci	přírodního	spo-
lečenstva.	Důraz	jsme	kladli	na	venkovní	
výuku	 s	 prvky	 badatelství,	 vzájemnou	
spolupráci	 a	 hlavně	 –	 užili	 jsme	 si	 slu-
nečný	podzimní	den	mimo	školní	lavice.
Vytáhnout	 žáky	do	přírody,	do	 lesa	bylo	
cílem	každé	paní	učitelky.	Zde	si	pro	svo-
je	žáky	připravily	rozmanité	aktivity	spo-
jené	 se	 Dnem	 stromů.	 V	 mateřské	 ško-
le	a	v	páté	 třídě	základní	školy	přivítali	
pana	Vojtěcha	Kobzu,	nadšeného	mysliv-
ce.	Svým	poutavým	a	zajímavým	vyprávě-
ním	o	lesní	zvěři	vtáhnul	do	diskuze	snad	
každého.	Dopoledne	strávené	na	Střední	
škole	 stavebních	 řemesel	v	Bosonohách	
si	užili	žáci	osmého	ročníku.	S	nadšením	
tam	vyráběli	vařečky	a	obracečky	ze	dře-
va.	 Používali	 rašple,	 pilníky,	 ale	 i	 elek-
trickou	 lupínkovou	 pilu	 pod	 odborným	
vedením	 Jana	 Klusáka	 a	 Josefa	 Přibyla.	
Na	 rozcestí	 „U	 Obrázku“	 nad	 Nedvědicí	
vysázeli	–	pod	zkušeným	dohledem	pánů	
Balaše	 a	 Janči	 –	 žáci	 devátého	 ročníku	
ve	 spolupráci	 s	 Lesy	 České	 republiky	
204	stromků	dubu	zimního.	Školní	druži-
nu	tento	významný	den	rovněž	inspiroval	

k	řadě	činností.	Jednotlivé	ročníky	strom	
ztvárňovaly	i	výtvarně.	
	 Věříme,	že	námi	vytyčený	cíl	byl	dosa-
žen.	Na	jarní	období	máme	pro	naše	žáky	
připravené	 další	 dva	 projektové	 dny	 –	
Den	s	knihou	a	Den	Země.

29. září – Den v pohybu

	 Na	projektový	den	jsme	se	všichni	těši-
li	a	byli	připraveni	strávit	ho	na	čerstvém	
vzduchu.	 Ještě	 aby	 vyšlo	 počasí,	 říkali	
jsme	si,	a	bude	to	super.	A	bylo!	Pláštěn-
ky	i	deštníky	zůstaly	v	suchu,	stejně	jako	
my.	Pro	naše	školkáčky	připravily	dívky	

z	 osmičky	 na	 školním	 hřišti	 stanoviště	
a	tělocvična	se	proměnila	v	džungli,	kde	
si	malí	tarzani	a	tarzanky	vyzkoušeli	pře-
konávat	její	nástrahy.	Mladší	žáci	si	zvo-
lili	trasu,	aby	ji	jejich	malé	nožky	zvládly,	
cestou	 plnili	 úkoly,	 pozorovali	 krajinu,	

hledali	poklad.	A	ti	starší?	Ti	si	dali	pěk-
ně	 do	 těla	 a	 potrénovali	 lýtka.	 Nahoru,	
ještě	 víc	 nahoru	 a…	 všem	 bylo	 stejně	
dobře.	 Zbarvující	 se	 podzimní	 příroda,	
houby	v	lese,	zvířata	cestou	a	hlavně	dob-
rá	nálada.	V	takovém	duchu	probíhal	náš	
projektový	den.

Foto: archiv školy

vzdělávání

AKTIVITY NedVědIcKýcH ŠKOl
učitelé a asistenti ZŠ a MŠ Nedvědice

Podzimní den mimo školní lavice pro žáky 7. třídy. Žáci 9. třídy při výsadbě stromů. 

Stanoviště pro školkáčky na školním hřišti. Starší žáci na workoutovém cvičišti.
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	 Do	roku	2023	vstupujeme	s	přáním	při-
pravit	pro	rodiče	s	dětmi	z	Tišnova	a	oko-
lí	 zajímavé	akce	a	aktivity.	Věříme,	 že	se	
s	vámi	ve	Studánce	setkáme	na	kroužcích,	
kurzech,	 přednáškách,	 besedách	 nebo	
na	kulturních	akcích,	které	každoročně	po-
řádáme.	Pravidelný	program	ve	Studánce	
začne	v	týdnu	od	9.	1.	2023.
	 Hned	 začátkem	 roku	 se	 můžete	 těšit	
na	tvůrčí	workshop	Vision board pro har-
monický rok 2023	(21.	1.).	Pod	vedením	
Lenky	 Singerové,	 výtvarnice,	 lektorky	
a	 terapeutky,	 si	 vyrobíte	 svou	 nástěnku	
snů	 (vision	 board),	 která	 vám	 v	 násle-
dujících	 měsících	 bude	 připomínat	 směr,	
kterým	 jste	 se	 rozhodli	 vydat,	 a	 díky	níž	
budete	snadněji	dosahovat	svých	záměrů.	
Koncem	ledna	také	začíná	dvoudílný	cyk-
lus	rodičovského	minima	Rozvoj rodičov-
ských kompetencí I.	(31.	1.)	a	Rozvoj ro-
dičovských kompetencí II.	(14.	2.).	Cílem	
přednášek	je	seznámit	rodiče	s	potřebami	
dětí	 v	 jednotlivých	 vývojových	 obdobích,	
najít	výchovný	styl,	který	vyhovuje	potře-
bám	dětí	i	možnostem	rodičů,	vysvětlit	je-
dinečnost	rané	citové	vazby	a	zamyslet	se	
nad	běžnými	rodičovskými	mýty.	Ve	druhé	
přednášce	bude	pozornost	věnována	také	
následujícím	tématům:	důslednost	a	hrani-
ce,	odměny	a	tresty,	komunikace	s	dětmi,	
zvyšování	 psychické	 odolnosti	 dětí,	 pod-
pora	 růstového	 myšlení	 a	 sourozenecké	
vztahy.	Tématem	vás	provede	psycholožka	
Mgr.	Kateřina	Žalčíková.	V	březnu	se	mů-
žete	 nechat	 inspirovat	 Ing.	 Eliškou	 Von-
dráčkovou,	integrativní	koučkou.	Na	před-
nášce	Jak nevyhořet na mateřské	(28.	3.)	
pomůže	 ženám	 zmapovat	 vlastní	 životní	
situaci	a	uvědomit	si,	kam	směřují	a	proč.	
Dalším	 tématem,	 kterému	 se	 Ing.	 Eliška	
Vondráčková	bude	věnovat,	jsou	Komuni-
kačně vypjaté situace ve vztahu s dětmi 
a dalšími členy rodiny	 (18.	 4.).	 Poradí	
vám,	jak	takovým	situacím	v	rodině	před-
cházet,	 na	 co	 si	 dávat	pozor,	 a	 pokud	už	
k	 takovým	situacím	dojde,	 jak	 je	efektiv-
ně	 řešit.	 Květen	 bude	 patřit	 přednáškám	
psycholožky	 a	 psychoterapeutky	 Mgr.	 et	
Mgr.	 Vlaďky	 Bartákové,	 Ph.D.	 Nejprve	
rodičům	 vysvětlí	 Jak vychovávat kluky 
a nezbláznit se	(4.	5.)	a	poté	Jak vycho-
vávat holky a nezbláznit se	(30.	5.).	Cí-
lem	 těchto	 přednášek	 je	 seznámit	 rodiče	
s	 klíčovými	 obdobími	 ve	 vývoji	 chlapců	

a	 dívek,	 s	 vývojem	 jejich	 mozku	 a	 důvo-
dy	 specifického	 chování.	 Pozornost	 bude	
zaměřena	nejen	na	příčiny	jejich	chování,	
ale	také	na	způsoby,	 jak	s	nimi	zacházet,	
aby	 nedocházelo	 k	 poškození	 jejich	 muž-
ství	a	ženství	a	zároveň	aby	rodiče	přeži-
li	 jejich	 výchovu	 bez	 úhony.	 V	 červnu	 už	
tradičně	 nabídneme	 kurz	 První pomoc 
u kojenců, batolat a předškolních dětí.	
Na	tomto	prakticky	vedeném	semináři	se	
naučíte	správně	reagovat	v	situacích,	kte-
ré	ohrožují	život	dítěte.	Kurz	vede	Mgr.	Lu-
cie	 Škodová,	 vystudovaná	 zdravotnická	
záchranářka	a	lektorka	první	pomoci.
	 Na	 podzim	 2023	 připravujeme	 dal-
ší	 zajímavá	 témata.	 V	 září	 se	 můžete	
těšit	 na	 přednášku	 Mgr.	 Jiřího	 Haldy	
na	téma	Komunikace s dětmi v puber-
tě.	Na	této	přednášce	se	rodiče	dozvědí,	
jakými	 změnami	 dítě	 v	 pubertě	 prochá-
zí,	 co	 prožívá	 a	 jakým	 výzvám	 čelí.	 Na-
učí	 se,	 jak	s	dítětem	komunikovat,	 aniž	
by	 narušili	 jeho	 sebedůvěru	 a	 vzájemný	
vztah.	V	říjnu	se	zaměříme	na	zdraví	dětí	
z	pohledu	psychosomatiky.	MUDr.	Lucie	
Petrová,	 lékařka	 zaměřená	 na	 celost-
ní	 medicínu,	 vás	 provede	 přednáškou	
Po stopách nemocí aneb jak a kde to 
vlastně celé začíná.	 Výběr	 zajímavých	
témat	 doplní	 Mgr.	 et	 Mgr.	 Markéta	 Do-
biášová,	sociální	pracovnice	a	etopedka,	
přednáškou	 Jak na neklidné a hyper-

aktivní děti.	Rodičům	představí	typické	
projevy	dítěte	s	ADHD	a	na	konkrétních	
příkladech	 vysvětlí,	 jak	 jim	 rozumět,	 co	
se	 za	 nimi	 skrývá,	 jaké	 mohou	 mít	 pro	
dítě	výhody	a	jak	je	v	praxi	využít.	A	to	
nejlepší	si	necháváme	na	konec.	Na	pod-
zim	 se	 ve	 Studánce	 budete	 moci	 setkat	
s	Mgr.	et	Mgr.	Pavlem	Ratajem,	známým	
psychologem	 a	 párovým	 terapeutem.	
Na	 celodenním	 workshopu	 se	 bude	 vě-
novat	tématu	Alchymie partnerské ko-
munikace.	Jednotlivcům	i	párům	pomůže	
najít	nový	impuls	pro	rozvoj	partnerských	
vztahů,	 seznámí	 je	 s	 nástroji,	 které	 jim	
pomohou	lépe	zpracovávat	radostné	i	bo-
lavé	situace,	k	nimž	ve	vztahu	zákonitě	
dochází,	 a	 dodá	 jim	 odvahu	 a	 motivaci	
na	vztahu	dále	pracovat.	Věříme,	že	vás	
některé	 z	 témat	 zaujme	a	 že	 se	 ve	Stu-
dánce	v	roce	2023	setkáme.
	 Na	všechny	vzdělávací	aktivity	je	nutné	
si	 rezervovat	místo	přes	 studánkový	 re-
zervační	systém	dostupný	na	webu	www.
studanka-tisnov.cz.	 Možnost	 rezervace	
se	automaticky	otevírá	měsíc	před	akcí.	
Uvažujete-li	 o	 zajímavém	 dárku	 pro	 své	
blízké,	rádi	vám	vystavíme	vánoční dár-
kový poukaz	na	tvůrčí	workshop	Vision	
board	 pro	 harmonický	 rok	 2023	 anebo	
na	 dvoudílný	 cyklus	 přednášek	 Rozvoj	
rodičovských	kompetencí	I.	a	II.	aneb	co	
děti	a	rodiče	doopravdy	potřebují.

vzdělávání

NA cO Se můŽeTe TěŠIT Ve STudáNce
Radka Štěpanovská

Studánkový tým se těší na setkání s vámi. Zleva Verča Slámová, Martina Šaclová, Katka 
Žalčíková, Radka Štěpanovská a uprostřed Katka Hromčíková. Foto: Silvie Kadlecová



TN 12/202218

Zimní čas s biokosmetikou
	 Udělejte	si	čas	pro	sebe	a	užijte	si	po-
hodové	dopoledne	v	pondělí	12.	12.	2022	
od	8.30	do	12.00	hod.	V	Inspiru	vás	naučí	
lektorka	Zuzana	Baďuříková,	jak	vyrobit	
zdravou	pečující	 kosmetiku	 bez	 zatížení	
přírody.	Vysvětlí	vám,	jak	pečovat	o	pleť	
v	zimním	čase,	a	domů	si	z	kurzu	odne-
sete	 vlastnoručně	 vyrobený	 ochranný	
balzám	na	rty,	růžové	šlehané	máslo,	eu-
kalyptovou	mast,	 olejový	parfém	a	 rela-
xační	koupelovou	sůl.	
	 Kurz	je	určený	pro	dospělé	a	přihlásit	
se	můžete	na	www.svcinspiro.cz.

Jak spolu s dítětem zvládnout
volbu povolání
	 Ve	středu	18.	1.	2023	v	čase	17.00	až	
18.30	se	koná	webinář	pro	rodiče	i	jejich	
děti	a	také	pro	pedagogy	zaměřený	na	to,	
jak	poznat	silné	stránky	dítěte,	jak	s	dět-
mi	mluvit	na	 téma	volby	povolání	a	kde	
a	jaké	si	o	tomto	tématu	hledat	informa-
ce.
	 Webinář	 povede	 kariérová	 poradkyně	
Mgr.	 Petra	 Šnepfenbergerová.	 Přihlašo-
vání	 na	 www.svcinspiro.cz.	 Webinář	 je	
zdarma.

Karneval na ledě 2023
	 Při	jaké	příležitosti	se	na	tišnovském	
kluzišti	 potkají	 pohádkové	 bytosti	 a	 jen	
ve	fantazii	existující	postavy	či	zvířátka?	
Přece	na	karnevalu	na	ledě!	Do	diářů	si	
zapiš	 sobotu	21.	1.,	naostři	 čepel	 svých	
bruslí	a	vymysli	parádní	kostým.	Potká-
me	se	ve	14	hodin	na	kluzišti.	Nejorigi-
nálnější	 maska	 bude	 právem	 odměněna	
a	šikovní	bruslaři	náležitě	oceněni.	Celá	
taškařice	bude	trvat	do	16	hodin.	Součás-
tí	programu	bude	také	vystoupení	kraso-
bruslařského	klubu	SC	Kuřim.

Tvorba vlastního rodokmenu
	 Zajímá	 vás,	 odkud	 pochází	 váš	 rod,	
čím	byl	váš	pradědeček,	kolik	měla	pra-
babička	sourozenců	nebo	kam	až	do	his-
torie	se	dostanete?	
	 Přijďte	 na	 přednášku,	 kde	 uvidíte	
ukázky	tvorby	rodokmenu	ve	free	progra-
mu	a	vyhledávání	v	online	matrikách.
	 Dozvíte	se,	 jak	číst	ve	starých	matri-
kách,	 kde	 najít	 pomoc,	 jaké	 dokumenty	
potřebujete	na	začátek	a	mnoho	dalších	
užitečných	rad.
	 Přednáší	 Ing.	 Pavel	 Pokorný.	 Před-
náška	 se	 koná	 v	 	 pondělí	 23.	 1.	 2023	
v	19	hod.,	Inspiro,	učebna		Klubovna	(bu-
dova	školy	na	ul.	Riegrova).
	 Vstup	volný.	

	 Ve	čtvrtek	10.	11.	2022	proběhl	již	tře-
tí	ročník	Veletrhu	středních	škol	a	profe-
sí	 tentokrát	spojený	s	malým	Festivalem	
knih.	Dopoledne	se	lektoři	věnovali	dětem	
ze	základních	škol	na	ZŠ	nám.	28.	 října,	
kde	jim	pomáhali	s	tím,	jak	si	vybrat	ško-
lu.	 Odpoledne	 se	 střední	 školy	 prezento-
valy	na	ZŠ	Smíškova	v	Tišnově.	V	 rámci	
Festivalu	 knih	 se	 představila	 Městská	
knihovna	 Tišnov,	 knihkupectví	 Vladimíry	
Raškové	 a	 střední	 grafická	 škola	 s	mož-
ností	 výroby	 vlastní	 brožurky.	 Rádi	 by-
chom	tímto	poděkovali	všem,	co	se	na	akci	
podíleli,	za	precizní	přípravu	prostor,	zajiš-
tění	 úžasného	 občerstvení,	 ale	 i	 zázemí	
pro	lektory	na	ZŠ	nám.	28.	října	a	vysta-
vovatele	na	ZŠ	Smíškova.	Všichni	přispěli	
k	tomu,	že	se	vytvořila	příjemná	atmosféra	

spojená	s	úsměvy	na	všech	stranách.	Ještě	
jednou	mnohokrát	děkujeme	a	budeme	se	
těšit	na	další,	tedy	již	4.	ročník,	který	se	

tentokrát	bude	konat	na	ZŠ	nám.	28.	října.	
S	přáním	krásného	adventního	a	předvá-
nočního	času	celý	tým	MAP	III.	

vzdělávání

AKce V INSpIRu
Marie Dvořáková

VeleTRH STředNícH ŠKOl A pROfeSí
Barbora Gottwaldová

Z veletrhu. Foto: Barbora Gottwaldová

Foto: Zuzana Baďuříková

Foto: Libor Šuhajda
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	 Čtyřtýdenní	 předvánoční	 období	 před	
Štědrým	dnem,	prvé	čtyři	neděle	církev-
ního	roku	zvané	advent	(příchod),	ozna-
čuje	období	očekávání	příchodu	Mesiáše	
na	svět.	Dnes	se	z	tajemné,	postní	a	roz-
jímavé	doby	ranních	rorátů	stává	hlučná	
a	barevná	příprava	na	komfortní	Vánoce.	
Ale	 přejeme	 si	 doposud	 sejít	 se	 v	 klidu	
a	pohodě	s	rodinou,	jejíž	členové	se	zda-
leka	 nescházejí	 tak	 často	 jako	 za	 časů	
prababiček	 ke	 společné	 práci	 i	 zábavě.	
Vánoce	mají	na	nás	kladný	vliv,	ať	už	se	
na	ně	těšíme	z	jakéhokoliv	důvodu.	
	 Nicméně	 i	 před	 sto	 lety	 se	 do	 těch	
čtyř	 týdnů	 s	 nedělemi	 kovových	 názvů	
vešly	vedle	zákazu	zábav,	tance	a	zpěvu	
některé	lidové	obřady	a	zvyky,	obchůzky	
a	sdružování.	V	paměti	se	udržují	pranos-
tiky	a	úsloví.	
	 O	 svátku	 sv. Ondřeje,	 jednoho	 z	 apo-
štolů,	30.	listopadu,	se	věštila	budoucnost.	
Jednalo	 se	 o	 pozůstatky	 kultů	 předkřes-
ťanských,	spojených	s	ochranou	před	zlem	
a	mocí	nastupující	zimy.	Pod	hrnečky	s	při-

klopenými	předměty	hledali	lidé,	co	je	čeká.	
Svatého	 Ondřeje	 vzývaly	 tradičně	 také	
svobodné	dívky.	Prováděly	různé	praktiky,	
jimiž	hádaly	svého	ženicha.	Podobně	postu-
povali	i	mládenci.	Třáslo	se	stromem,	který	
měl	naznačit,	kdo	bude	nastávajícím	part-
nerem.	O	půlnoci	bylo	také	možno	spatřit	
obraz	nastávajícího	na	hladině	vody,	 v	 zr-
cadle,	ba	v	komíně.	Na	Ondřeje	probíhalo	
obecní	účtování,	vyplácela	se	odměna	uči-
teli,	kováři	a	obecnímu	pastýři.	Tyto	obecní	
hromady,	 popř.	 ženské	 hodování	 (z	 peněz	
za	„zalikování“	svateb)	byly	poslední	mož-
ností	veselí	před	nastupujícím	půstem.
	 Svátek	 mučednice	 sv. Barbory	 –	
4.	prosinec	–	se	v	současnosti	připomíná	
výrazněji.	Zase	jde	o	malou	magii	kolem	
vdavek,	obchůzky	bíle	oděných	Barborek	
jsou	minulostí.	Dívky	 si	 nařežou	 větvič-
ky,	dají	je	do	vlažné	vody	a	něco	si	přejí.	
Když	jim	rozkvetou	do	Hodu	božího,	přá-
ní	se	splní	(vdají	se	aj.).	Zvyk	se	udržuje,	
používá	se	nejen	větviček	třešní	a	višní,	
ale	též	kdoule	a	zlatého	deště.

	

Co	přinese	Mikuláš,	vrtá	hlavou	dětem,	
které	si	nebývají	jisté,	zda	to	budou	slad-
kosti	a	ovoce	nebo	jestli	z	košíku	dosta-
nou	kus	uhlí,	bramboru	nebo	řepu.	Svatý	
Mikuláš,	 lidumilný	 biskup,	 má	 svátek	
6.	 prosince,	 chodí	 však	 v	 rouchu	 i	 se	
svým	průvodem	o	den	dříve	v	předvečer.	
I	v	21.	století	navštěvuje	rodiny	s	dětmi.	
Obvykle	s	čertem	a	s	andělem	děti	zkou-
ší,	 odměňuje,	 nechává	 je	 jen	 mírně	 po-
strašit.	Dává	dárky	dětem	přímo,	někdy	
za	okno	do	punčochy	nebo	na	talíř.
	 Dva	 dny	 po	 Mikuláši	 chodívala	 před	
sto	lety	Matička.	Dávala	za	okno	cukro-
vinky.
	 Na	 další	 předvánoční	 obchůzku	 se	 vy-
dávaly	13.	prosince	Lucie.	V	naší	oblasti	
už	ne,	ale	její	postava,	oblečená	do	bílého,	
se	podobala	duchu.	Lucie	kontrolovaly	do-
mácnosti,	a	pokud	zastihly	nějakou	hospo-
dyni,	jak	dere	peří	či	přede	len,	dílo	jí	po-
kazily	–	peří	rozfoukaly,	kužel	s	předivem	
odnesly.	Ženy	se	měly	věnovat	 jiné	práci.	
Lidé	 sledovali	 počasí	po	12	dní	po	Lucii,	
ukazovalo,	jak	bude	v	příštích	12	měsících.
	 Téměř	 v	 každé	 domácnosti	 byl	 v	 mi-
nulých	 dobách	 betlém,	 dřevěný,	 papí-
rový	 nebo	 z	 jiných	 materiálů.	 Vánoční	
stromek	 se	 začal	 používat	 u	 majetných	
vrstev	 měšťanského	 prostředí	 od	 třetí	
čtvrtiny	devatenáctého	století,	na	venko-
vě	 všeobecně	 až	 koncem	 20.	 let	 století	
dvacátého.	 Zelený	 stromek	 jako	 symbol	
obnovení	života	po	zimním	slunovratu	má	
své	 kořeny	 v	 předkřesťanských	 dobách	
a	dobře	se	skloubil	s	biblickým	příběhem	
o	 narození	 Ježíška.	 Na	 ozdoby	 posloužil	
takový	 materiál,	 který	 byl	 v	 domácnosti	
a	hospodářství	dostupný.	Děti	zhotovova-
ly	ozdoby	z	hedvábného	papíru,	využívalo	
se	sušené	ovoce,	jablíčka,	ořechy,	mandle,	

AdVeNTNí čAS
V NAŠem RegIONu

přeD sto lety a Dnes 

Irena Ochrymčuková 
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rozinky,	 textilní	odstřižky,	papírové	 růže,	
svíčky,	 korálky,	 pečivo,	 perníčky,	 čoko-
láda.	 Vznikaly	 figurky	 ptáčků	 a	 andělů.	
Na	horní	větvičce	býval	umístěn	obrázek	
Jezulátka	 a	 třásně.	 Ozdobený	 stromeček	
stál	ve	světnici	na	stole,	na	zemi,	na	okně,	
jindy	byl	zavěšen.	Materiál	vánočních	oz-
dob	 se	 mění.	 Stromek	 se	 stal	 symbolem	
Vánoc.	Ve	městech	svítí	vánoční	strom	ob-
vykle	na	náměstí,	souvisí	s	ním	i	vánoční	
nadělování	 chudým	 dětem	 a	 vánoční	 be-
sídky,	cca	od	2.	poloviny	19.	století.
	 Vlastní	Vánoce	tvoří	dva	svátky:	hlavní	
je Boží hod vánoční	25.	prosince	a	dru-
hý	svátek	svatého Štěpána	26.	prosince.	
Na	 našem	 území	 začínají	 Vánoce	 večer	
na	Štědrý den	–	24.	prosince.	V	tradičním	
pojetí	byl	Štědrý	den	dnem	půstu	a	přípra-
vy	k	svátkům.	Půst	 se	držel	úplný	nebo	
se	 v	 poledne	 jedla	 čočka	 či	 hrách.	 Uklí-

zelo	se,	peklo	a	vařilo,	což	přes	veškerou	
modernizaci,	emancipaci,	postupy	a	plány	
většinou	přetrvává.	Obvyklá	i	dnes	je	ná-
vštěva	hřbitova,	na	mrtvé	členy	rodiny	se	
vzpomíná	i	v	průběhu	večera.	Půst	končí	
na	 Štědrý	 večer	 východem	 první	 hvězdy	
a	slavnostní	večeří.	Forma	večeře	se	pře-
dávala	 tradičně:	 na	 večeři	 se	 sešla	 celá	
rodina,	 počet	 sedících	 u	 štědrovečerní-
ho	 stolu	neměl	 být	 lichý.	Před	 večeří	 se	
stolovníci	 společně	 pomodlili,	 děkovali	
za	 vše	 dobré	 předchozího	 roku	 a	 prosi-
li	 za	 požehnání	 do	 roku	příštího,	 aby	 se	
všichni	 opět	 spolu	 sešli	 na	 příští	 Štědrý	
večer,	společně	pojedli	a	rozdělili	se.	Veš-
keré	jídlo	se	přineslo,	od	stolu	se	vstalo,	
až	všichni	dojedli.	Pokrmy	se	však	v	od-
stupu	sta	let	liší,	pro	zajímavost:	polévka	
čočková,	houbová,	rybí,	kroupová,	kmíno-
vá.	Houbová	omáčka	s	 chlebem,	 jahelná	

kaše	se	 sirupem	nebo	cukrem,	krupičná	
kaše	 s	 perníkem,	 houbový	 kuba,	 muzi-
ka,	pukance	s	mákem	a	medem,	švestky	
sušené	 i	 vařené,	 křížaly,	 buchty,	 hrách,	
čočka,	cukroví,	ořechy	a	ovšem	vánočka.	
Pečivo	 bývalo	 jednoduché,	 větších	 roz-
měrů	 z	 forem	 i	 volných	 tvarů,	 zmenšilo	
se	do	formiček	až	ve	30.	letech.	Dbalo	se	
na	dostatek	chleba.	Kapr	se	stal	nezbyt-
ným	 pokrmem	 vánočních	 tabulí	 teprve	
zvolna	po	první	světové	válce,	bramboro-
vý	salát	 ještě	později.	Po	večeři	přichází	
čas	na	dárky.	Nejprve	se	dávaly	pouze	dě-
tem,	dospělí	si	nadělovali	až	v	době	mezi	
válkami,	a	to	ještě	ne	ve	všech	rodinách.	
Hračky	pro	děti	se	na	Tišnovsku	obvykle	
pořizovaly	na	mikulášských	a	vánočních	
trzích,	v	dalších	letech	v	obchodních	do-
mech	v	Brně.	Často	byly	dárky	praktické	
na	 oblečení,	 ale	 nacházely	 se	 mezi	 nimi	
i	 různé	 panenky,	 figurky	 koledníků,	 čer-
tíků	a	zvířátek.	Vývoj	přináší	samozřejmě	
rozsáhlé	změny.	
	 Pak	se	povídalo,	zpívalo,	hrály	se	hry.	
Aktuální	průběh	Štědrého	večera	má	vy-
ústění	ve	společném	sledování	nové	tele-
vizní	 pohádky.	 Zvyky,	 které	 doprovázely	
Vánoce,	se	jako	památka	a	zábava	dosud	
v	některých	rodinách	dodržují.	Od	nádoby	
s	ořechovými	skořápkami	a	svíčkami	jako	
symboly	dalekých	cest	přes	půlení	jablek	
a	hledání	hvězdičky,	přes	házení	jablečné	
slupky	nebo	vybrání	polínka	z	rázu	dřeva	
pro	 nápovědu	 vzhledu	 a	 charakteru	 bu-
doucího	muže,	o	pantoflíčku	ani	nemluvě,	
až	po	hrnečky	skrývající	osud.	
	 Děti	 chodily	 po	 koledě	 k	 příbuzným	
a	sousedům.	Koleda	má	ostatně	ve	výroč-
ním	 zvykosloví	 tři	 významy:	 obchůzka,	
zpěv	nebo	přání	a	výslužka.	
	 Závěr	večera	patří	půlnoční	mši,	Spa-
sitel	 v	podobě	děťátka	–	 Ježíška	přichá-
zí.	Advent	 je	naplněn,	následují	vánoční	
svátky.	Aby	lidé	mohli	a	dovedli	prožívat	
pokoj	a	dobrou	vůli.

Téma – advenT

Štěpánská koleda a děti na cestě do Betléma v kresbě Aleny Ladové.
Zdroj: Bohuslav Pernica – Říkadla, škádlivky, lidové hry a písně (1952)
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	 27. prosinec	 patří	 v	 našem	 městě	
už	 tradičně	akci	Živý	betlém.	Není	snad	
v	Tišnově	člověka,	který	by	ještě	nepro-
žil	na	náměstí	tento	starý	biblický	příběh	
společně	 s	 jeho	 herci,	 zpěváky	 a	 poslu-
chači.	 Marie	 naslouchající	 andělskému	
poselství,	zrození	ve	stáji,	průvod	andělů	
i	klanění	mudrců	–	to	vše	se	každoročně	
odehrává	 pod	 naší	 radnicí	 a	 známý	 pří-
běh	 tak	 ožívá	 před	 očima	 diváků.	 Přes-
tože	na	 letícího	 anděla	 i	 živé	 ovečky	 se	
můžete	spolehnout	vždy,	bývá	každý	roč-
ník	obohacen	jinak,	třeba	o	humanitární	
rozměr	 v	 podobě	 vybírání	 peněz	 na	 po-
moc	 postiženému	 dítěti	 z	 našeho	 kraje.	
Letošní	ročník	bude	originální	obsazením	

dvou	kapel,	zahraje	a	zazpívá	nám	folko-
vě	laděná	skupina	Zkusmeto	a	Tonda	Ja-
rušek	a	také	Voice	Band	ŽB	pod	vedením	
Pavlíny	Mariánkové.	Náměstí	se	tedy	ro-
zezní	více	než	v	letech	minulých	a	hraný	
příběh	 bude	 doprovázen	 hudbou,	 jakou	
ještě	betlém	neslyšel.	Těšit	se	můžete	sa-
mozřejmě	na	živé	miminko,	teplé	nápoje	
a	 také	 překvapení.	 Nenechte	 si	 to	 v	 17	
hodin	ujít,	vždyť	Vánoce	nekončí	Štědrým	
dnem,	 prožijme	 tedy	 společně	 příběh,	
který	je	původem	a	smyslem	Vánoc.	
	 Představení	 Živého	 betléma	 můžete	
letos	navštívit	v	dalších	obcích:	
Kuřim:	středa	21.	12.	2022	v	16.30	

na	hřišti	u	DDM	Jungmannova	1084

Moravské Knínice:	čtvrtek	22.	12.	
2022	v	17.30	v	parku	v	Koutě

Osová Bítýška:	sobota	24.	12.	2022	
ve	14.00	v	prostorách	pod	kostelní	věží	

Lomnice:	středa	28.	12.	2022	v	17.00	
na	Palackého	nám.	před	radnicí

ŽIVý BeTlÉm V TIŠNOVě
písně opět Rozezní náměstí

Tomáš a Martina Laušmanovi 

Foto: Martin Šnédar

Českobratrská církev evangelická
18. 12. 2022;	 10.30	 	bohoslužby	s	dětskou	

vánoční	slavností,	
	 	 	 Velký	sál	MěKS
25. 12. 2022;	 10.30	 	vánoční	bohoslužby,
	 	 	 modlitebna	CASD,	
	 	 	 Procházkova	427
1. 1. 2023;	 10.30	 	novoroční	bohoslužby,	

modlitebna	CASD,
	 	 	 Procházkova	427	

Církev adventistů sedmého dne
24. 12. 2022;	11.00	 Sbor	CASD	Tišnov,
	 	 	 Procházkova	427	

Církev římskokatolická 
24. 12. 2022
	 16.00	 Tišnov,	kostel	sv.	Václava,
	 	 pro	rodiny	s	dětmi
	 22.00	 Předklášteří,	bazilika	Nanebevzetí
	 	 Panny	Marie	
	 24.00		 Tišnov,	kostel	sv.	Václava	
25. 12. 2022
	 6.35	 Tišnov,	kostel	sv.	Václava	
	 8.45	 Tišnov,	kostel	sv.	Václava	
	 10.15	 Předklášteří,	bazilika	Nanebevzetí
	 	 Panny	Marie	
	 18.30	 Tišnov,	kostel	sv.	Václava

VánoČní bohoslužby
V TišnoVě a PředklášTeří 

	Betlémské	světlo	je	plamínek,	který	putuje	napříč	Evropou,	
symbol	míru	a	přátelství.	Myšlenka	šíření	předvánočního	po-
koje	a	míru	vznikla	v	Rakousku	v	roce	1986,	odkud	se	rozší-
řila	do	mnoha	zemí	světa.	Světýlko	si	v	místě	narození	Ježíše	
Krista,	v	Betlémě,	přebírá	každý	rok	vybrané	„dítě	světla“.	
Cestu	z	Betléma	do	Rakouska	absolvuje	vánoční	plamínek	

letecky,	zde	je	pak	během	slavnostní	ekumenické	bohoslužby	předáván	skau-
tům	z	 jednotlivých	evropských	zemí.	Skautští	kurýři	ho	každoročně	 rozváží	
a	roznáší	i	u	nás	po	celém	Česku.	www.betlemskesvetlo.cz	

Na	Tišnovsku	a	Kuřimsku	budou	o	bet-
lémské	světlo	pečovat	skauti	Střediska	
Květnice	a	Střediska	Kuřim.
Do	 dalších	 obcí	 regionu	 se	 dostane	
prostřednictvím	skautů	a	farností,	kde	
bude	 dostupné	 v	 místních	 kostelích	
nebo	domácnostech.	

•	 Tišnov, nám. Míru
	 24.	 12.	 2022;	 11.30–12.00,	 rozdávání	 betlémského	 světla	 příchozím	 se	

svou	lucerničkou
•	 Kuřim, DDM Jungmannova
	 21.	12.	2022;	16.30–17.00,	možnost	připálit	si	plamínek	u	Živého	betléma
• Kuřim, altán před ZŠ Jungmannova
	 23.	12.	2022,	15.00–18.00,	možnost	připálit	si	plamínek
•	 Doubravník, kostel Povýšení sv. Kříže
	 	23.	 12.	 2022;	 13.30–16.00,	 rozdávání	 betlémského	 světla	 příchozím	 se	

svou	lucerničkou
•	 Lomnice, kostel Navštívení Panny Marie
	 18.	12.	2022;	9.30,	přinesení	betlémského	světla	při	bohoslužbě,	možnost	

odnést	si	plamínek	domů
	 23.	12.	2022	–	8.	1.	2023	plamínek	volně	k	dispozici	v	předsíni	kostela
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Na prahu adventu vychází poslední čís-
lo Tišnovských novin letošního roku. 
A v něm jsme navštívili ThDr. Petra Šan-
deru (*1964), teologa a biblistu Církve 
československé husitské, od r. 1988 fa-
ráře náboženské obce v Kuřimi a obcích 
v okolí včetně celého Tišnovska. Kdo se 
skrývá pod talárem a jaká je jeho životní 
cesta duchovního správce, nám ochotně 
povyprávěl na své kuřimské faře. 
Nevyrůstal	 jsem	 v	 tradiční	 křesťanské	
rodině.	 Moji	 rodiče	 byli	 formálně	 členy	
Církve	 československé	 husitské	 (CČSH,	
zkráceně	 Husitské	 církve),	 ale	 nebyli	
jsme	 pokřtěni	 ani	 k	 tomu	 vychováváni.	
K	 víře	 jsem	 se	 dostal	 až	 v	 rámci	 svého	
hledání	od	9.	třídy	ZŠ.	Nejprve	jsem	cho-
dil	na	katolické	bohoslužby.	Později	jsem	
poznal	 církev	 husitskou,	 kde	 jsem	 se	
nakonec	 nechal	 pokřtít	 v	 Husově	 sboru	
v	Brně	–	Králově	Poli.	Církev	husitská	se	
stala	mým	duchovním	domovem.	
Po	maturitě	jsem	na	podzim	1984	nastou-
pil	 na	 tehdejší	 Husovu	 bohosloveckou	
fakultu	 do	 Prahy,	 což	 bylo	 rozhodnutí,	
ve	kterém	mne	k	mému	překvapení	pod-
pořili	i	moji	rodiče.	Měsíc	po	závěrečných	
zkouškách	v	roce	1988	jsem	byl	vysvěcen	
na	kněze	a	přidělen	sem	do	farnosti	Ku-
řim,	kde	jsem	dodnes.	

Jaká byla Vaše osobní motivace k du-
chovenské službě? Vnitřní impuls nebo 
na Vás zapůsobil osobní příklad jiného 
duchovního? 
Byl	 to	 impuls	 hodně	 vnitřní.	 Osobnost,	
která	by	mě	motivovala,	jsem	kolem	sebe	
neměl.	Určitě	na	mě	zapůsobil	farář,	kte-
rý	mě	připravoval	ke	křtu.	Ale	lidi,	kteří	
se	mi	stali	příkladem,	jak	třeba	s	radostí	
sloužit	bohoslužbu,	jak	i	po	mnoha	letech	
praxe	zůstat	prost	nějaké	rutiny,	ale	za-
chovat	si	osobní	nasazení,	jsem	poznal	až	
během	studií.	

Daří se i Vám Vaši službu udržovat 
v rovině nadšení a hlubokého proží-
vání? Dlouhé desítky let práce s lidmi 
působí vyčerpání, rutinu, kdy „už toho 
máte nad hlavu“…
Jsou	 taková	 období,	 kdy	 se	 tak	 cítím.	
Ale	mám	 jednu	pomoc.	Od	 začátku	 stu-

dia	mě	hodně	chytl	Starý	zákon	a	biblis-
tika.	 A	 dodnes	 mne	 práce	 s	 Biblí	 velmi	
motivuje.	Bible	je	pozoruhodná	v	tom,	že	
stále	otevírá	nové	a	nové	pohledy.	I	když	
ji	máte	kolikrát	 přečtenou,	má	 čím	pře-
kvapit.	Biblické	příběhy	mi	vždycky	hod-
ně	dodají	síly	a	inspirace.	Celá	řada	textů	
totiž	 vychází	 z	 nějaké	 kritické	 situace,	
kdy	 to	 vypadá,	 že	 je	 všechno	 ztraceno.	
A	 najednou	 se	 přece	 cesta	 otevře.	 Boží	
jednání	s	námi	lidmi	je	vždycky	originál-
ní	a	překvapivé.	Tato	naděje	mi	pokaždé	
dodá	novou	sílu.	

Biblická teologie je Vaší velkou životní 
láskou...
Vždycky,	 když	 mám	 čas,	 si	 čtu	 biblické	
texty	 v	 originálních	 jazycích,	 protože	 ty	
text	ještě	víc	přiblíží.	Hebrejština	je	jazyk	
zemitý,	v	něčem	jednoduchá,	ale	s	množ-
stvím	 drobných	 nuancí,	 nemá	 přítomný,	
minulý	a	budoucí	čas,	takže	celé	to	řazení	
příběhů	má	 jinou	 logiku,	než	na	co	 jsme	
zvyklí.	 To	 je	 pro	 mě	 i	 cvičením	 ve	 stylu	
myšlení,	pozorování,	a	všímání	si	různých	
detailů.	Ono	to	platí	koneckonců	o	životě	
vůbec,	tudíž	je	tento	jazyk	takovou	dobrou	
školou	tohoto	umění	i	pro	běžný	život.

A	 pak	 jsou	 pro	 mne	 klíčové	 rozhovory	
s	 lidmi	 o	 Bibli.	 My	 máme	 ve	 své	 tradi-
ci	 biblické	 hodiny,	 které	 jsme	 převzali	
z	 evangelického	 prostředí.	 Čteme	 různé	
biblické	pasáže	a	hovoříme	o	tom,	jak	ten	
text	koho	oslovil.	A	pro	mne	 je	 inspira-
tivní	vidět,	jak	Bible	ke	komu	promlouvá.

Život husitské církve 
Většina čtenářů stoletou historii vzni-
ku Církve československé husitské 
nezná. Mohl byste v krátkosti shrnout, 
kde jsou kořeny tohoto náboženského 
společenství? Proč tato církev vznikla? 
My	máme	kořeny	v	katolické	církvi.	S	ní	
se	cítíme	nejvíc	spjati,	a	to	s	těmi	proudy,	
kterým	 se	 tehdy	 na	 počátku	 20.	 století	
říkalo	 „modernistické“.	 Ty	 reprezento-
valy	 snahu	 přizpůsobit	 život	 církve	 vý-
voji	 moderní	 společnosti,	 kultury,	 vědy.	
A	specificky	v	našich	českých	poměrech	
to	 bylo	 spojené	 se	 snahou	 vyrovnat	 se	
s	 tím,	 čemu	 se	 říkalo	 „austrokatolicis-
mus“	 (sepětí	 katolické	 církve	 s	 politic-
kou	 mocí	 habsburské	 monarchie).	 Mělo	
tedy	jít	o	obrodu	katolické	církve	v	čes-
kých	zemích.	
Ten	 proces	 začala	 po	 vzniku	 republiky	
anketa	 týkající	 se	 např.	 bohoslužebné-
ho	 jazyka,	 volby	biskupů,	 zdobrovolnění	
celibátu	 apod.,	 které	 se	 účastnila	 velká	
řada	duchovních.	Dle	výsledků	byl	vypra-
cován	Program obnovy katolické círk-
ve v Československu.	 A	 představitelé	
organizátorů,	spolku	Jednoty	katolického	
duchovenstva	 československého,	 vyslali	
v	roce	1919	delegaci	do	Říma,	kde	chtě-
li	 s	 papežem	 tyto	 body	 projednat.	 Dnes	
se	dá	 říct,	 že	 jejich	požadavky	předběh-
ly	dobu.	Takže	jediné,	na	co	byl	ochoten	
„Řím“	přistoupit,	byla	možnost	zavedení	
čtení	biblických	textů	v	liturgii	i	v	domá-
cím	jazyce.	U	ostatních	věcí	bylo	konsta-
továno,	že	o	nich	nelze	diskutovat.	Dnes	
někteří	míní,	že	se	delegáti	nechali	příliš	
snadno	odmítnout	a	že	mohli	docílit	vět-
ších	ústupků.	
Po	sdělení	výsledků	vznikla	radikální	sku-
pina	duchovních,	kteří	přeložili	mši	do	češ-
tiny	 a	 přes	 výslovný	 zákaz	 katolických	
biskupů	 poprvé	 slavili	 bohoslužby	 o	 Vá-
nocích	v	roce	1919	česky.	Pozitivní	ohlas	

AdVeNT VONí NAděJí
o kořenech i buDoucnosti sluŽby cíRkví s petRem šanDeRou

Vladimír Vecheta

ThDr. Petr Šandera. Foto: Dušan Kadlec
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těchto	vánočních	bohoslužeb	je	povzbudil,	
a	 tak	 8. ledna 1920	 na	 poradě	 Jednoty	
došlo	spontánně	k	hlasování	o	založení	sa-
mostatné	 církve,	 ve	které	 by	bylo	možné	
uskutečnit	 potřebné	 reformy.	Tím	se	 fak-
ticky	 zrodila	 „národní	 katolická	 církev“,	
protože	 se	 od	 katolické	 tradice	 odklonit	
nechtěla.	 Nová	 církev	 si	 nakonec	 zvolila	
jméno	 „Církev	 československá“	 a	 v	 roce	
1971	přidala	přízvisko	„husitská“.	
Založení	 nové	 církve	 bylo	 kritizováno	
z	 různých	 stran.	 Své	 místo	 pak	 hleda-
la	 ve	 spolupráci	 se	 srbským	 	 pravosla-
vím,	 ovšem	 tento	 proud	 byl	 ještě	 méně	
nakloněn	 moderním	 reformám.	 Tak	 se	
v	 roce	 1924	 rozhodla	 jít	 vlastní	 cestou	
odpovídající	 životu	 moderní	 společnosti	
a	inspirací	českou	reformací.	Pro	Církev	
československou	 to	 přineslo	 přerušení	
apoštolské	 posloupnosti	 po	 biskupské	
linii	 (návaznost	 předávání	 duchovních	
úřadů	svěcením	s	počátkem	od	apoštolů	
Ježíše	Krista	–	pozn.	red.)	a	zřízení	vlast-
ních	biskupů	a	kněží.	

Vztah s katolickou církví byl v ten mo-
ment zřejmě velmi komplikovaný… 
Rozchod	s	katolickou	církví	byl	velmi	bo-
lestný.	Z	její	strany	byla	vyslovena	klat-
ba	(vyloučení	z	katolického	společenství	
a	jeho	svátostí).	O	povaze	klatby	a	jejích	
důsledcích	 pro	 současnost	 se	 občas	 ve-
dou	diskuse,	nicméně	se	už	jedná	o	pře-
konanou	minulost.	Současné	vztahy	jsou	
velmi	dobré.	V	roce	1994	byla	podepsána	
dohoda	 o	 vzájemném	 uznání	 křtu,	 v	 níž	
se	výslovně	uvádí,	že	členové	Církve	čes-
koslovenské	 husitské	 a	 církve	 římsko-
katolické	 se	 vzájemně	 vděčně	 uznávají	
a	přijímají	jako	křesťané,	bratři	a	sestry	
v	Kristu.	Právě	v	Tišnově	se	ekumenická	
spolupráce	mezi	církvemi	(a	 také	s	čes-
kobratrskou	 evangelickou	 a	 Církví	 ad-
ventistů	sedmého	dne)	velmi	daří.	
Naše	 rozdělení	 je	 bolest	 minulosti,	 nic-
méně	 za	 sebe	 jsem	 rád,	 že	 to	 vzájemné	
uznání	 a	 respekt,	 nejen	 mezi	 představi-
teli,	ale	i	mezi	členy	náboženských	spole-
čenství,	už	nastalo.	Jako	církev	euchari-
stická	(slavíme	bohoslužbu	Večeře	Páně	
stejně	jako	katolickou	mši)	rovněž	stojí-
me	o	společenství	„stolu	Páně“	mezi	na-
šimi	církvemi,	ale	zatím	to	právně	možné	
není.	I	když	dogmaticky	zde	dnes	i	někte-
ří	katoličtí	teologové	v	zahraničí	žádnou	
překážku	nevnímají.	
Když	 jsem	dělal	doktorát,	 tak	 jsem	stu-
doval	 Karla	 Rahnera	 (katolický  teolog 
20. st. – pozn. red.)	a	u	něj	jsem	žasl	nad	
názorovou	 blízkostí	 jeho	 názorů.	 Jsem	

přesvědčen,	 že	 to	 byly	 specifické	 české	
podmínky,	které	nás	oddělily	od	katolic-
ké	 církve.	 Být	 v	 Německu,	 Holandsku,	
budeme	 jen	 reformním	 proudem,	 který	
stejně	 nakonec	 v	 katolické	 církvi	 vedl	
ke	 II.	 vatikánskému	koncilu	a	moderni-
zaci	života	církve.	

Nicméně v něčem se katolická a husit-
ská tradice přece jen liší? 
Určitě	 je	 to	 otázka	 úřadu,	 celé	 pojetí	
kněžství	a	z	toho	se	odvíjející	uznání	slu-
žeb.	Pro	nás	svátost	není	vázána	na	to,	že	
by	 předsedající,	 udělující	 osoba	 musela	

být	vysvěcena	v	řádu	apoštolské	posloup-
nosti.	U	nás	světí	nejen	biskup,	ale	i	zá-
stupci	 společenství.	 Svěcení	 je	 tedy	 de	
facto	 předání	 pověření.	 Neuzavíráme	 se	
dalším	rozhovorům	o	této	otázce	za	před-
pokladu,	 že	 bude	 zachováno	naše	pojetí	
církve	a	ordinované	služby,	a	nebude	zpo-
chybněna	její	dosavadní	praxe.	Těžko	by	
pro	nás	třeba	bylo	přijatelné,	že	by	ženy,	
které	jsou	u	nás	v	duchovenské	službě,	ji	
nemohly	vykonávat.	
Praxe	celibátu	je	u	nás	vedena	jako	dob-
rovolná	s	tím,	že	pokud	se	pro	něho	ně-
kdo	rozhodne,	tak	se	k	němu	nezavazuje	
nějakým	 celoživotním	 slibem.	 I	 já	 sám	
rodinu	mám.	

Církev ve společnosti 
Role církví v moderním světě je stále 
menší a méně významná. Jaké máte 
své priority pro život a poslání duchov-
ního? A na co by se měly církve sou-

středit, když jsou tu přítomny? 
Jako	 duchovní	 se	 cítíme	 posláni	 princi-
piálně	ke	 všem	 lidem.	Nejsme	 tu	 jenom	
pro	 tu	 naši	 skupinku,	 ale	 pro	 každého,	
kdo	hledá.	Učíme	lidi,	že	je	možné	přijít,	
zatelefonovat,	 komunikovat,	 jakkoliv	 se	
na	nás	obrátit.	Jsme	službou	pro	životní 
orientaci.	A	vůbec	nám	přitom	ale	nejde	
o	nábor	do	církve.	Vazba	lidí	na	organiza-
ce	se	velmi	proměnila.	Dříve	se	lidé	stá-
vali	členy,	přirozeně	ke	společenství	círk-
ve	přistupovali.	Teď	už	tu	potřebu	necítí,	
a	je	zapotřebí	to	respektovat.	

Od církví se nezřídka očekává práce 
na poli sociálním… 
Na	 sociální	 práci	 jsou	 naše	 společenství	
malá	a	slabá,	a	nemá	smysl	se	do	toho	plést	
profesionálům.	 Pro	 naši	 církev	 je	 cestou	
a	rolí	ve	společnosti	spíše	duchovní	služba,	
což	my	vnímáme	jako	doprovázení.	
Svým	přístupem	mne	inspirovali	evange-
líci	 v	 Německu,	 kteří	 mají	 střízlivý	 pro-
gram:	představují	 lidem	několik	 základ-
ních	biblických	příběhů	a	na	nich	ukazují,	
jak	ty	příběhy	mohou	být	klíčem pro je-
jich život a rozhodování.	Křesťanství	je	
živé	a	může	být	pomocí	člověku	i	v	sou-
časnosti.	

Není to přitom poslání jen pro duchov-
ního…
Ano,	aby	bylo	svědectví	o	živém	křesťan-
ství	věrohodné,	je	k	tomu	potřeba	mít	já-
dro	společenství	ve	farní	obci.	Duchovní	
sám	tuto	úlohu	zvládat	nemůže.	Takový	
„kolemjdoucí“	 totiž	 potřebuje	 zažít	 ote-
vřené	 přátelské	 prostředí	 a	 to	 mnozí	
lidé	také	hledají.	Místo,	které	vyhodnotí:	
„tady	se	cítím	přijat“.	Přitom	je	důležité,	
abychom	my	křesťané	neodmítali	druhé,	
zejména	ty,	kteří	jsou	jiní,	nebo	mají	pro	
nás	nepřijatelné	názory.	

Zastávají duchovní Vaší církve také 
různé kaplanské služby v zařízeních, 
jako jsou nemocnice, věznice, vojen-
ské složky a podobně? 
Já	 jsem	 navštěvoval	 zdejší	 kuřimskou	
věznici	na	začátku	90.	let,	kdy	to	bylo	ta-
kové	období	entuziazmu,	než	se	ustano-
vily	 ekumenické	 struktury.	 Dnes	 máme	
v	brněnské	diecézi	několik	nemocničních	
kaplanů,	 jednoho	kaplana	v	armádě,	ale	
vězeňský	kaplan	od	nás	teď	není	(kapla-
nem	věznice	v	Kuřimi	je	katolický	jáhen	–	
pozn.	red.).	Zajišťujeme	však	kaplanskou	
službu	v	tišnovské	nemocnici,	kam	pravi-
delně	každý	týden	dojíždí	moje	kolegyně	
Iveta	Hušková.	

Husův sbor v Kuřimi. 
Foto: Vladimír Vecheta
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Jaký je běžný program Vaší duchoven-
ské práce?
Každý	den,	kromě	pondělí	a	pátku,	je	ně-
jaké	shromáždění.	Máme	biblické	hodiny,	
které	se	střídají	se	společnou	modlitbou.	
Pak	 máme	 ještě	 ve	 středy	 a	 neděle	 eu-
charistickou	 bohoslužbu.	 Některá	 se-

tkání	 jsme	 měli	 v	 době	 covidu	 on-line,	
a	 dodnes	 i	 zůstala,	 což	 je	 pro	 diasporní	
(rozptýlený)	charakter	našeho	společen-
ství	odpovídající	způsob.	Ve	čtvrtky	takto	
míváme	on-line	setkání	mládeže.	
Pak	jsou	to	různé	přípravy	ke	svátostem.	
Výhoda	malého	společenství	je	možnost	in-
dividuálního	přístupu,	kdy	nás	nic	nežene	
a	netlačí,	a	když	narazíme	na	téma,	které	
vyžaduje	více	porozumění,	máme	možnost	
se	 tomu	 věnovat.	 Jednou	 týdně	 chodím	
do	základní	školy.	A	občas	je	něco	nepravi-
delného	–	většinou	pohřby	a	svatby.	
V	 době	 covidu	 jsme	 s	 manželkou	 začali	
natáčet	kázání	a	biblické	výklady	a	umis-
ťovat	 je	 jako	podcast	na	 internet,	v	 tom	
pokračujeme	 pořád.	 A	 děláme	 to	 i	 pro	
křesťanské	Rádio	7.	
Podstatné	 v	 mé	 práci	 je	 tedy	 setkávání	
s	lidmi.	No	k	tomu	je	samozřejmě	potřeba	
být	vždy	dobře	připraven.	

Náboženské obce CČSH tvoří men-
ší společenství a schází se, kde je to 
možné. Jakým způsobem dnes funguje 
život náboženské obce na Kuřimsku 
a Tišnovsku?  
Sbor,	 tedy	 vlastní	 modlitebnu,	 máme	
v	Kuřimi,	další	setkání	míváme	jen	v	sou-
kromí.	Měli	 jsme	objekt	 v	Lelekovicích,	
ale	dnes	je	tam	odlehčovací	služba	a	ob-
čas	se	tam	konají	i	bohoslužby.	

Tišnov	 byl	 do	 roku	 1993	 samostatnou	
farní	 obcí,	 ale	 po	 celou	 dobu	 tato	 obec	
neměla	 vlastní	 bohoslužebný	 prostor,	
byli	 jsme	 na	 různých	 místech	 v	 nájmu.	
Také	 věřících	 bylo	 málo	 a	 většinou	pat-
řili	 k	 nejstarší	 generaci.	 V	 současnosti	
z	 aktivních	 členů	 zbylo	několik	 jedinců.	

Ostatní	již	zemřeli	nebo	se	z	Tišnova	od-
stěhovali.	Tak	byla	tato	obec	přičleněna	
k	farní	obci	v	Kuřimi.	V	Tišnově	se	tedy	
bohoslužby	 nekonají	 a	 zůstala	 nám	 jen	
kaplanská	služba	v	místní	nemocnici.	
Těžiště	naší	duchovní	správy	bylo	vždyc-
ky	v	Kuřimi	a	okolí	(Lelekovice,	Drásov,	
Malhostovice),	 i	 když	 k	 naší	 obci	 patří	
i	 členové	 husitské	 církve	 i	 osoby	 z	 roz-
lehlé	 oblasti	 daleko	 na	 Vysočině,	 až	 ze	
Strážku	nebo	Bystřice.	Nikdy	se	tam	ale	
bohoslužby	nedělaly.	Již	řadu	let	si	věřící	
zvykli	 přijíždět	 na	 bohoslužby	 do	 Kuři-
mi.	Setkáváme	se	na	jednom	místě.	Lidé	
sami	poznali,	že	je	pro	ně	lepší	setkávat	
se	společně.	Takto	se	mohou	i	víc	vzájem-
ně	poznávat.	

Výzva téměř adventní
V rámci vyrovnání státu s církvemi už 
neplynou finance z veřejných prostřed-
ků např. na platy duchovních. Jaký pro-
gram pro budoucí finanční přežití má 
církev nastavený?  
U	nás	klesá	počet	členů.	Obce	se	zmenšu-
jí,	což	v	některých	oblastech	pociťujeme	
markantněji.	Místem	s	velkou	základnou	
je	 Praha	 a	 okolí	 a	 východní	 Čechy.	 Mo-
rava	 a	 jižní	 zvlášť	 byla	 pro	 naši	 církev	
vždycky	slabá.	A	ekonomiku	takové	obce	
pár	desítek	členů	neutáhne.	Není	přitom	
problém	správa	budov,	protože	těch	není	

moc.	 Ale	 financování	 platů	 duchovních,	
aby	si	farnost	zaplatila	svého	faráře,	při	
stávajícím	modelu	není	udržitelné.	
Tak	nás	čekají	otázky,	jak	bude	vypadat	
farní	struktura,	objevují	se	názory,	že	by	
duchovní	měli	svou	práci	dělat	jako	ved-
lejší.	Sám	si	 to	neumím	představit,	pro-
tože	 by	 to	 znamenalo	 výraznou	 změnu	
ve	výkonu	a	rozsahu	poskytovaných	slu-
žeb.	Na	druhé	straně	ale	nevidím	odvahu	
k	radikálním	krokům,	takže	jde	o	takové	
momentální	 přešlapování.	 Myšlenka,	 že	
to	„nějak	půjde“,	ale	není	nosná.	
Prožíváme	 něco	 obdobného	 biblickým	
příběhům:	 blíží	 se	 situace,	 která	 zdánli-
vě	 nemá	 řešení.	 Židovské	 společenství	
se	 také	 několikrát	 během	 historie	 mu-
selo	transformovat,	začínat	úplně	znova.	
A	 před	 něčím	 podobným	 stojíme	 i	 my	
jako	křesťané.	Vidím	v	tom	výzvu	pro	nás	
pro	všechny.	Jak	to	bude	po	nás	vypadat,	
o	tom	rozhodujeme	my	všichni,	kdo	tady	
teď	jsme.	To	za	nás	nevyřeší	nikdo	druhý.	
Ale	může	nás	to	probrat	k	novým	přístu-
pům,	čehož	se	ale	zároveň	příliš	bojíme,	
protože	je	to	pro	nás	neznámé.	Mnohem	
víc	 se	 tedy	 jako	 křesťané	 potřebujeme	
navzájem	 a	 konfesní	 rozdíly	 přestanou	
hrát	roli.	

Je pro Vás advent více výjimečný z hle-
diska osobního, nebo jde hlavně o více 
duchovenské služby?  
Osobně	mám	advent	moc	rád.	V	mojí	služ-
bě	to	není	jinak	než	během	roku,	ale	je	to	
doba	 s	 tématy	 naděje.	A	 tento	 adventní	
rys	má	celá	situace,	ve	které	se	nachází-
me.	Advent	je	pro	mě	výzva:	Vyjděte,	ne-
bojte	se.	Pojďte	se	učit	chodit	po	nových	
cestách.	Ty	cesty	se	pro	vás	otevírají,	ne-
bojte	 se.	Víra	nás	učí,	 že	Bůh	 je	pánem	
dějin	a	jejich	výzev.	A	to	je	základ	naděje.	
Budoucnost	 může	 vypadat	 úplně	 jinak,	
než	si	představujeme,	a	většinou	taková	
i	 je.	Ale	Bůh	je	v	dějinách	při	díle.	A	to	
cítím	v	adventu	velmi	silně.	
Advent	je	také	doba	ztišení	se,	čas	na	re-
flexi.	 Jednotlivec	 i	 společenství,	 které	
hledá	cestu	do	budoucnosti,	se	potřebuje	
ztišit,	zklidnit	a	pořádně	se	rozhlédnout,	
přestat	 zmateně	 pobíhat,	 zastavit	 se.	
Na	rozcestí	je	potřeba	poodstoupit,	abych	
se	měl	možnost	rozhlédnout	a	mohl	pak	
znovu	jít	dál.	

Moc Vám děkuji za každou myšlenku.

Pan farář se připravuje k on-line přenosu. Foto: soukromý archiv 
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jazzu v tišnově
d e n  s v o b o d n é h o
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F r e e  J a z z  T r i a  v   r o c e  1 9 8 2
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Vs t u p e n k y  T I C  T i š n o v  a   o n - l i n e .  P ř e d p r o d e j  3 3 0   K č ,  n a   m í s t ě  3 9 0   K č .

EMIL VIKLICKÝ (piano) & PETR DVORSKÝ (kontrabas)
FREE JAZZ TRIO OLOMOUC

JANOUŠEK-WRÓBLEWSKI QUARTET

geodetická
kancelář
souček
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	 Po	několikaleté	pauze	vám	přinášíme	Novoroční ohňostroj 
2023 – 1. ledna v 17.00 hod. na náměstí Míru.	O	samotný	
průběh	se	postarají	výborní	ohňostrůjci	THEATRUM	PYROBO-
LI	–	spoluzakladatelé	mezinárodní	přehlídky	ohňostrojů	IGNIS	
BRUNENSIS.	 Ohňostroj	 bude	 doprovázen	 moderní	 soudobou	
hudbou.	I	letos	bude	odpaliště	přesunuto	do	prostoru	pod	radni-
ci	ve	spodní	části	náměstí	Míru.	Věříme,	že	díky	tomuto	přesu-
nu	zajistíme	lepší	výhled	všem	divákům.	Divácký	prostor	bude	
vyhrazen	bezpečnostní	 zónou,	která	 tvoří	 spojnici	mezi	 rohem	
radnice	a	Hotelem	Květnice	a	bude	směřovat	směrem	k	horní	
části	náměstí	Míru.
	 Odpaliště	bude	umístěno	ve	spodní	části	náměstí	Míru	(v	pro-
storu	mezi	radnicí	a	objektem	cukrárny,	levného	textilu	a	jídelny	
MEZ).
	 Prosíme,	sledujte	aktuální	informace	na	webových	stránkách	
a	sociálních	sítích	pořadatelů.	Zde	budou	uveřejněny	aktuální	in-
formace	o	dopravních	uzávěrkách	a	bezpečnostních	omezeních.	

MěKS

NOVOROčNí OHňOSTROJ
Lenka Šebečková

Novoroční ohňostroj v Tišnově v roce 2020. Foto: Michal Beneš 

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

  HOdINOVý mANŽel pro Tišnov a okolí. Nabízím ob-
čanům různé práce při údržbě bytu, domu a zahrady. 
Tom Vacek, mob. 602 754 930, t-yacht@t-yacht.cz.

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

  Opravy střech, komínů, okapů, nátěry, výmaz hřebe-
ne. Rozpočet zdarma, záruka. Tel. 736 649 470. 

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

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

  Tesařské, pokrývačské, klempířské práce se zárukou. 
Tel. 605 899 471.

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

   prodám zánovní nábytek (postel, lednice a 5 skříněk). 
 Tel. 776 325 886.

  Kompletace ohňostrojů na oslavy, svatby a silvestra 
pro vlastní odpal i s odpalem. Lukáš Válka, valka.luk@
email.cz, 605 183 728.

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

   Ornou půdu a travnatý porost v Březině u Tišnova pro-
dám za 60 Kč. Tel. 737 561 879.

  Odkoupíme od vás barevné skleněné vázy z 60. až 
80. let, Škrdlovice, Exbor, Moser... Nabídky, prosím, 
na e-mail: art15@email.cz nebo na tel. 604 347 541.

   Galerie investorů a sběratelů koupí obrazy Josefa Jam-
bora, Bohumíra matala a michala Ranného. Za kvalitní 
obraz zaplatíme solidní peníze. Kontaktujte nás, prosím, 
na e-mail: art15@email.cz nebo na tel. 604 347 541.

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

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

   Hledám byt v Tišnově nebo Kuřimi, 2+1 nebo 3+1. 
Tel. 605 022 928.

  zkušená VŠ (pedagogická fakulta) doučí vaše dítě uči-
vo základní školy, připraví na přijímací zkoušky na SŠ 
(ČJ, M), připraví studenty na maturitu z ČJ. Nabízím kva-
litní výuku v Tišnově a blízkém okolí.  Kontakt: Mgr. Svět-
lana Macháčková, tel. 720 025 371, popř. e-mail: svetla-
na.machackova@seznam.cz.

inZeRce
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	 Vážení	příznivci	klasické	hudby,	na	mě-
síce	leden	a	únor	2023	pro	Vás	chystáme:
 ConTRIOlogy 18. ledna 2023,	
od	 19.30	 hod.	 (Velký	 sál	 MěKS	 Tišnov).	
Hudební	trio	v	obsazení	cimbál,	akordeon	
a	zpěv	vzniklo	v	prostředí	brněnské	Janáč-
kovy	 akademie	 múzických	 umění.	 Usku-
pení	se	zaměřuje	na	interpretaci	soudobé	
klasické	hudby	a	volnou	improvizaci.
	 Trio	aktivně	spolupracuje	s	již	etablo-
vanou,	ale	i	nastupující	generací	českých	
a	 slovenských	 tvořících	 skladatelů,	 je-
jichž	skladby	se	pohybují	na	pomezí	kla-
sické	hudby,	jazzu	a	improvizace.	Reper-
toár	 tria	 tvoří	 skladby	 Petra	 Grahama,	
Daniela	 Skály,	 Ondřeje	 Kyase,	 Michala	
Wroblewského,	 Radima	 Hanouska,	 Jiří-
ho	Lukeše	a	dalších.	Jedním	z	hudebních	
projektů	ConTRIOlogy	je	také	interpreta-
ce	 lidových	písní	 zhudebněných	Leošem	
Janáčkem.

	 Nikol Bóková 1. února 2023,	
od	19.30	hod.	 (Velký	sál	MěKS	Tišnov).	
Nikol	 patří	 mezi	 význačné	 pianistky	
a	skladatelky,	které	ve	svém	umění	pře-
sahují	 hranice	 hudebních	 světů.	 Jako	
interpretka	 klasické	 hudby	 má	 ve	 svém	
repertoáru	 hudbu	 od	 baroka	 po	 součas-
nost.	Nejčastějším	výběrem	je	však	hud-
ba	přelomu	19.	a	20.	stol.	Nikol	je	záro-
veň	výjimečnou	skladatelkou.	Její	tvorba	

čerpá	z	celoživotního	studia	klasické	in-
terpretace,	s	níž	kombinuje	prvky	jazzu,	
popu,	 moderního	 rocku	 a	 minimalismu.	
V	rozmezí	čtyř	 let	vydala	čtyři	autorská	
alba,	která	se	těší	velmi	příznivým	kriti-
kám.	Její	debut	Inner	Place	byl	nomino-
ván	na	Cenu	Anděl.
	 Prodej	vstupenek:	TIC	Tišnov,	on-line	
systém	Kina	Svratka	nebo	na	místě	v	den	
konání	koncertů.

MěKS

KRuH přáTel (NeJeN) KlASIcKÉ HudBY
Lenka Šebečková

ConTRIOlogy. Nikol Bóková.

inZeRce
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MěKS

	 Dostávám	stále	 častěji	 dotazy	 od	ko-
legů	 z	 větších	 institucí	 na	 situaci	 oko-
lo	 kulturních	 aktivit	 v	 regionech	 mimo	
centra.	Vnímají	a	hodnotí	kvalitu	našeho	
výstavního	programu	i	doprovodných	ak-
tivit	a	ptají	se,	jak	se	nám	daří,	s	čím	se	
potýkáme	a	jestli	jsme	schopni	naši	kon-
cepci	dlouhodobě	udržet.	Odpovídám	jim,	
že	jako	všude	je	to	vždy	o	lidech	a	o	je-
jich	snaze	pokračovat	v	práci	 a	pečovat	
o	své	okolí	 i	po	počáteční	vlně	nadšení.	
Odpovídám,	že	je	třeba	stále	překonávat	
výzvy	a	hledat	řešení,	komunikovat	s	res-
pektem,	reagovat	na	potřeby	místních	ko-
munit	a	nabízet	 ve	výstavním	programu	
rozmanitost,	ale	přitom	si	udržet	vlastní	
identitu	a	hodnoty	v	úctě.
	 Jakým	směrem	tedy	galerie	jde?	Snaží-
me	se	vytvářet	bezpečný	prostor,	kde	mů-
žou	 lidé	 objevovat,	 zažívat	 a	 trávit	 volný	
čas	s	uměním,	které	je	jako	kouzlo,	jež	nás	
může	přenést	do	jiných	prostorů	a	myšlení	
a	které	dokáže	nabídnout	krásu,	vědomos-
ti	i	poznání.	Každý	si	zde	najde	to,	co	potře-
buje.	Náš	výstavní	program	je	koncipován	
tak,	aby	každá	výstava	nabídla	veřejnosti	
jiný	námět	a	myslela	na	potřeby	škol	a	ve-
řejnosti.	Často	nabízí	 téma	krajiny	a	pro-
měn	skutečnosti	z	různých	úhlů	pohledu.	
Snažíme	se	přitom	naplňovat	novou	defini-
ci	muzea	dle	Mezinárodního	sdružení	mu-
zeí	ICOM	z	letošního	roku,	která	definuje	
muzea	 a	 galerie	 jako	 neziskové	 instituce	
„otevřené	 veřejnosti,	 přístupné	 a	 inklu-
zivní.	 Podporují	 a	 rozvíjejí	 rozmanitost	
a	udržitelnost,	fungují	a	komunikují	eticky,	
profesionálně	a	za	účasti	různých	komunit.	
Nabízí	rozličné	podněty	pro	vzdělávání,	po-
těšení,	reflexi	a	sdílení	vědomostí.“	
	 Letošní	 rok	přinesl	 další	 plody	 práce	
z	minulých	 let,	 kdy	 se	galerie	 postupně	
přeměnila	 do	 aktuální	 podoby	 prostoru	
pro	 současné	 umění.	 Vedle	 výstav	 sou-
časného	 umění	 prezentujeme	 tvorbu	
Josefa	 Jambora	 občasnými,	 vždy	 jinak	
zaměřenými	 výstavami.	V	 letošním	 roce	
jste	 mohli	 obdivovat	 výstavu	 Vcházení	
do	obrazů	Josefa	Jambora,	která	byla	sou-
částí	dlouhodobého	projektu	Jana	Laciny	
(in	 memoriam),	 Petra	 Halase	 a	 kolegů	
z	Ústavu	geoniky	AV	ČR.	Tišnovská	sbír-
ka	obrazů	a	pozůstalosti	Josefa	Jambora	
je	 zařazena	 na	 seznam	 sbírek	 muzejní	
povahy	Centrální	evidence	sbírek	Minis-

terstva	kultury,	což	z	nás	učinilo	správce	
sbírky	s	právy	a	povinnostmi.	
	 Galerie	 se	 také	 stala	 řádným	 členem	
Asociace	 muzeí	 a	 galerií	 a	 přidala	 se	
tak	 do	 profesního	 svazu	 sbírkotvorných	
institucí.	 Pro	 galerii	 je	 členství	 skvělou	
propagací	 naší	 činnosti	 a	 možností	 vzá-
jemného	 propojení	 muzejních	 a	 galerij-
ních	pracovníků.	Obnovila	také	pořádání	
Muzejní	noci,	kdy	se	společně	s	Muzeem	
města	Tišnova	připojila	k	Brněnské	mu-
zejní	noci	programem	k	výstavě	fotografií	
Tomáš	Chadima	Jiné	světy.	Letní	společ-
ný	 výstavní	 projekt	 pet-artových	 tropů	
Veroniky	 Richterové	 v	 galerii	 a	 cestov-
ních	deníků	Michala	Cihláře	v	muzeu	měl	
vynikající	návštěvnost	a	ohlasy.	Osvědču-
je	se	i	koncepce	doprovodných	programů	
k	 výstavám,	 ohlas	 mají	 již	 tradiční	 pří-
městské	tábory	tzv.	artcampy	a	edukační	
programy	pro	školy.	Třetím	rokem	galerie	
organizuje	 instalace	 soch	 do	 veřejného	
prostoru	 města,	 oživuje	 rovněž	 umělec-
kými	 díly	 kavárnu	 Coffein	 a	 připravuje	
občasné	výstavy	pro	muzeum.
	 Současná	 výstava	 malíře	 Libora	 Ve-
selého	 22	 v	 pohybu	 přináší	 do	 galerie	
téma	těla	a	pohybu	v	malbě.	Pro	dětské	
návštěvníky	 jsme	 ve	 výstavě	 připravi-
li	 koutek	 pro	 děti,	 v	 němž	 mohou	 blíže	
prozkoumat	 a	 tvořit	 lidské	 a	 zvířecí	 fi-
gury.	 V	 rámci	 doprovodného	 programu	
nabízíme	Kurz	akvarelu,	který	pokračuje	
i	v	lednu,	a	již	tradiční	sobotní	dílny	vždy	
jedno	sobotní	dopoledne	v	měsíci.

	 Z	lednových	akcí	zveme	v	neděli	8.	1. 
od 16.00 h	na	Tříkrálový koncert	v	po-
dání	komorního	orchestru	Allegria,	který	
vystoupí	 s	 programem	 renesanční	 a	 ba-
rokní	hudby.	Na	koncert	naváže	tříkrálo-
vá výtvarná dílna pro děti.	V	úterý	17. 1. 
2023 v 17.00 h	pořádáme	besedu	sdru-
žení	 fyzioterapeutů	a	 lékařů	Lokomoce,	
které	 se	 věnuje	 pohybu	 jako	 prevenci	
nemocí	 a	 základu	 fyzického	 i	 duševního	
zdraví.	 Workshop	 Lokomoce	 na	 téma	
Chodidla v pohybu je určen především 
rodinám s dětmi.	Dozvíte	se	více	o	fyzio-
logickém	vývoji	chodidel,	o	tom,	jak	ste-
reotypy	 chůze	 ovlivní	 naše	 tělo,	 co	 nám	
může	 dopřát	 chůze	 na	 boso	 a	 jak	 obuv	
může	 ovlivnit	 funkci	 chodidel.	 Budeme	
mít	 možnost	 si	 na	 místě	 vyzkoušet	 sti-
mulační	chodníček	a	zkontrolovat	klenbu	
na	speciálním	přístroji,	tzv.	podoskopu.	
	 Další	akci	v	rámci	výstavy	pro	vás	při-
pravujeme	s	Kinem	Svratka	a	 je	určena	
fanouškům francouzského filmového 
herce Jeana-Paula Belmonda.	 V	 druhé	
půlce	ledna	vás	pozveme	do	kina	na	pá-
teční filmový maraton,	 který	 věnuje-
me	 tomuto	 neodolatelnému	 dobrodruhu	
a	komikovi.	Dva	obrazy	Libora	Veselého,	
které	pojal	jako	poctu	filmovému	hrdino-
vi	Jeanu-Paulu	Belmondovi	přitom	najde-
te	 v	 prostoru	 kina	 a	 kavárny,	 třetí	 pak	
v	galerii.	Galerie	žije	a	dýchá	a	je	to	také	
díky	vám,	našim	návštěvníkům.	Děkuje-
me	a	těšíme	se	na	další	setkávání.

JAK NA RegIONálNí gAleRII?
Radka Kaclerová, Lucie Zikánová

Instalace výstavy Libor Veselý – 22 v pohybu v GJJ. Foto: Radka Kaclerová
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	 Tohle	 číslo	 Tišnovských	 novin	 je	 čís-
lem	adventním,	a	tedy	bilančním.	Ani	my	
se	nevyhneme	ohlédnutí.	Byl	to	opět	velmi	
složitý	rok.	V	okamžiku,	kdy	společnost	
začala	odkládat	roušky	a	znovu	se	chtě-
la	nadechnout,	přišla	válka	a	s	ní	strach	
a	nejistota.	Věřím,	že	okamžiky	strávené	
v	 Muzeu	 města	 Tišnova	 pomohly	 našim	
návštěvníkům	načerpat	touhu	po	pravdě,	
spolu	s	kriminalistickou	výstavou	Stopa,	
odvahu	čelit	neznámému,	jakou	měli	spe-
leologové	při	objevování	Královy	jeskyně,	
vědomí,	že	svět	kolem	dokáže	být	krásný	
a	 zajímavý	 i	 v	 malých	 věcech,	 jak	 uká-
zaly	 cestovní	 deníčky	 Michala	 Cihláře.	
A	že	poskytlo	také	možnost	zapomenout	
alespoň	na	chvíli	na	okolní	svět	a	dětsky	
žasnout	 nad	 dokonalým	 světem	 vlako-
vých	modelů.	V	 rámci	 výstavy	 jsme	při-
pomněli	 historii	 železniční	 cesty	 z	 Brna	
do	Tišnova	a	především	představili	kom-

pletní	modelové	kolejiště	Milana	Sáblíka,	
postavené	podle	trati	Harmanec	jaskyňa	
–	Úlanka.	Pod	tíhou	návštěvníků	se	dveře	
vskutku	netrhly.	Doprovodnou	akci	k	vý-
stavě	Den	na	železnici	navštívilo	zhruba	
dva	tisíce	lidí.	A	závěrem	roku	se	k	nám	
po	 dvou	 letech	 opět	 vrátily	 betlémy	 za-
půjčené	spolkem	Art	Periscope.	A	s	nimi	
možnost	 zamyslet	 se	 nad	 vánočním	 zá-
zrakem	zrození	 a	 zvednout	hlavu	k	bet-
lémské	hvězdě	s	nadějí.	Děkujeme	všem,	
kteří	k	nám	našli	cestu,	a	věřte,	že	jsme	
Vás	rádi	viděli.	
	 Ale	 čas	 se	 nezastaví	 a	 nás	 čeká	 rok	
2023.	 Jaký	 bude?	 Nevíme.	 Ale	 víme,	 co	
Vám	v	muzeu	nabídneme.	V	lednu	si	be-
sedou	s	pamětníky	a	znalci	jejího	díla	při-
pomeneme	 120.	 výročí	 narození	 čestné	
občanky	Tišnova,	významné	lidskoprávní	
filozofky	 Boženy Komárkové.	 Jedna	 ze	
základních	 otázek,	 kterou	 promýšlela,	

je,	zda	jsou	lidská	práva	jen	přechodným	
produktem	 jedné	 epochy,	 nebo	 trvalým	
statkem	naší	civilizace.	Poté	nabídneme	
výstavu	zapůjčenou	od	Regionálního	mu-
zea	v	Litomyšli	s	názvem	Retrogaming.	
Ano,	 můžete	 se	 těšit	 na	 Supermaria,	
Prince	 of	 Persia,	 Wolfensteina	 a	 dal-
ší.	 A	 můžete	 si	 zkusit	 některé	 vpravdě	
muzeální	kousky	i	zahrát.	Poté	v	muzeu	
vystaví	 své	 fotografie	 Miloš Budík,	 je-
den	 z	 předních	 českých	 fotografů.	 Ná-
sledovat	bude	výstava	Úspěch se neod-
pouští,	 jejíž	 ústřední	 postavou	 je	 Karel	
Čapek	 a	 jeho	 boj	 s	 nenávistnými	 útoky	
na	 jeho	 osobu.	 Vskutku	 aktuální	 téma,	
které	 vystřídá	 výstava	 věnovaná	 výtvar-
ným	 a	 scénografickým	 pracím	Vojtěcha 
Štolfy.	Poté	si	společně	se	spolkem	Con-
tinuum	 vitae	 připomeneme	 geologa,	 pa-
leontologa,	 hydrologa	 Vladimíra Josefa 
Procházku.	 A	 pak	 jako	 každý	 rok	 opět	
přijde	čas Vánoc a betlémů.	V	průběhu	
roku	se	můžete	 těšit	 i	na	Muzejní noc,	
Halloween	 či	Mikuláše,	 akce,	 které	 se	
pomalu	stávají	tradicí.	Přijďte.	Rádi	Vás	
v	muzeu	uvidíme.

	 Spolek	 ŠTETL,	 Židovská	 obec	 Brno,	
městys	Lomnice	a	Okrašlovací	spolek	pro	
Lomnici	a	okolí	zvou	příznivce	židovských	
moderních	dějin	a	kultury	na	vzpomínko-
vou	akci	u	příležitosti	110.	výročí	narození	
velkého	 lomnického	 rodáka	 Lea	 Eitinge-
ra,	která	se	uskuteční	11. prosince 2022 
na Židovském náměstí v Lomnici.
	 Leo Eitinger	 (12.	 prosince	 1912,	
Lomnice	 –	 15.	 října	 1996,	 Oslo)	 byl	
psychiatr	 a	 jeden	 ze	 zakladatelů	 studia	
viktimologie	 a	 psychického	 traumatu.	
Narodil	 se	v	Lomnici	 v	 židovské	 rodině,	
vystudoval	 židovské	 reálné	 gymnázium	
a	 Lékařskou	 fakultu	 v	 Brně.	 Po	 nástu-
pu	 nacismu	 uprchl	 do	 Norska.	 V	 letech	
1943–1945	prošel	koncentračními	tábory	
Osvětim	a	Buchenwald.	Byl	jedním	z	23	
norských	 Židů,	 kteří	 přežili	 holocaust.	
Po	 válce	 zůstal	 v	 Norsku,	 kde	 se	 začal	
zabývat	psychikou	válečných	obětí	a	za-
měřil	 se	 na	 psychiatrické	 výzkumy	 pře-

živších	holocaustu.	Je	považován	za	jed-
noho	ze	zakladatelů	viktimologie,	oboru,	
jenž	 zkoumá	 důsledky	 agrese	 na	 oběť.	
Eitingerovým	 největším	 úspěchem	 byly	
jeho	 detailní	 studie	 „Norští  a  izraelští 
přeživší  z  koncentračních  táborů“	 (1964)	
a	„Mortalita a morbidita v důsledku nad-

měrného stresu“	(1973).	Eitinger	se	svými	
spolupracovníky	zjistil,	že	syndrom	kon-
centračního	 tábora	 je	 spojen	 s	 tvrdostí	
a	délkou	zážitků,	a	nesouvisí	s	osobností	
pacienta	před	onemocněním.
	 Jeho	práci	se	dostalo	uznání	v	podobě	
mnoha	cen.	Za	práci	pro	válečné	veterány	
získal	roku	1995	Cenu	Světové	federace	
veteránů.	Velký	přínos	v	oblasti	medicíny	
ocenil	norský	král	jmenováním	Eitingera	
komturem	 Norského	 královského	 Řádu	
svatého	Olafa.
	 Jako	 vědec,	 pedagog	 i	 autor	 sehrál	
velkou	 roli	při	 výchově	nových	generací	
psychiatrů	 a	 jeho	 dílo	 je	 důležitým	 sta-
vebním	 kamenem	 evropské	 tradice	 psy-
chiatrických	výzkumů.

Program vzpomínkové akce: 
14.00		Židovské náměstí	–	úvodní	slovo	

před	synagogou	a	otevření	židov-
ské	tržnice

14.30		Židovský hřbitov	–	komentovaná	
prohlídka	židovského	hřbitova	
s	odborným	výkladem

15.30		Orlovna	–	beseda	o	osobnosti	
Lea	Eitingera	(B.	Antonová,	M.	
Juřičková,	M.	Konečný)

17.00		Synagoga	–	koncert	kapely	Mac-
kie	Messer	Klezmer	Band

pOHled zpěT I pOHled Vpřed
Eva Vávrová

leO eITINgeR V lOmNIcI
oslavy 110. výRočí naRození

Hana Němečková

Leo Eitinger.
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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	Adventní	trhové	slavnosti	nebo	z	vánočního	koncertu	Lenky	Filipové.
Zároveň	začneme	zveřejňovat	medailonky	nových	zastupitelů	Tišnova.

RePoRTáže z našeho měsTa

Sokolové	si	připomněli	
založení	Sokolské	župy	

Pernštejnské	a	T.	J.	Sokol	
Tišnov.

V	Galerii	Josefa	Jambora	
jsou	k	vidění	obrazy	výtvar-
níka	Libora	Veselého,	které	

oslavují	pohyb.

Amatérský	fotbalový	klub	
Tišnov	získal	pro	podzimní	

část	sezony	do	kádru	
Pazourka	a	Šípa.

K	tradici	českých	řezaných	
květin	se	Juliána	Dolíhalová	

vrátila	před	4	roky.

sokolský
slavnostní večer

Výstava
22 v pohybu

aFk získal
dvě posily

kytice vázané
z tuzemské přírody



Solidarita s ukrajinou

Osvětlení na cyklostezce 
k Železnémumemorandum o spolupráci ve vzdělávání v regionu

Oprava nám. 28. října

Křest knihy Život v přírodě Svatováclavské hody

Otevření opraveného letního kina

Nové zastupitelstvo města Tišnova lacinova stezka Květnicí



ROK 2022 OBRAzem

Pesimisté mohli letos jásat: Covid, válka, uprchlíci, energe-
tická krize, drahota… Přesto se zdařilo dokončit řadu in-
vestičních záměrů, ale především vrátit do normálu kulturní 
a spolkový život ve městě. Z řady stavebních, společenských 
i kulturních akcí uplynulých měsíců tak vybíráme několik 
snímků do mozaiky života v Tišnově.

Foto: František Bezděk, Michal Beneš, Josef Permedla,
Radim Tichý, Libor Šuhajda, Kristýna Musilová,

Jiří Dvořák, Lenka Šebečková, Vladimír Vecheta

Nový kruhový objezd
Riegrova–černohorská

Opravená boží muka
na Kukýrně

země, příliš zářící planeta midnight coffee Session Koncert pavla Šporcla

Výstavba smuteční síně na novém hřbitově za vlakem vlak nejen v muzeu

50 let od objevu Královy jeskyně

lacinova stezka Květnicí Koncert Jaromíra Nohavici
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tišnovSKo

Místopis a demografie
	 Všechovice	jsou	malá	obec	v	okrese	Brno-venkov	v	Jihomo-
ravském	kraji.	Katastr	o	rozloze	509	ha	se	rozkládá	na	pomezí	
Horno	svratecké	vrchoviny	a	Boskovické	brázdy	20	km	severo-
západně	 od	 Brna.	 Žije	 zde	 264	 obyvatel	 s	 průměrným	 věkem	
38,1	roku.	
	 V	 roce	 2003	 udělil	 předseda	 Poslanecké	 sněmovny	 Parla-
mentu	České	republiky	Lubomír	Zaorálek	obci	Všechovice	znak	
a	prapor,	které	jsou	inspirovány	znakem	Benigny	z	Deblína,	aba-
tyše	tišnovského	kláštera.

Historie obce
	 Již	 v	 době	 panování	 posledních	 Přemyslovců	 náležela	 obec	
k	poddanství	kláštera	Porta	coeli	v	Předklášteří,	který	byl	zalo-
žen	roku	1233,	královnou	Konstancií,	vdovou	po	Přemyslu	Ota-
karovi	I.	V	zakládací	listině	královny	Konstancie	se	čte	ve	slově	
„OZTETCHOWICKI“	jméno	Všechovice.	Určitě	jsou	jmenovány	
Všechovice	 v	 listině	 krále	 Václava	 I.	 z	 roku	 1240.	 Býval	 zde	
panský	dvůr	patřící	ke	klášteru	Porta	coeli.	Stavba	musela	být	
rozsáhlá,	neboť	čísla	domů	9	až	20	a	51	náležela	ke	dvoru,	to	je	
střed	obce	a	část	zvaná	Ovčírna.	V	č.p.	17,	18,	19	byl	ovčín.	Dvůr	
měl	velkou	zahradu	pod	Ovčírnou,	rozsáhlé	pozemky,	role,	louky	
a	pastviny	ve	výměře	asi	40	měřic	(80	ha)	i	lesy.	Roku	1721	dala	
abatyše	kláštera,	Benigna	z	Deblína,	zdejší	dvůr	opravit.	Z	této	
doby	pochází	erb	nad	vchodem	jednopatrového	domu	č.p.	14.
	 Archeologické	 nálezy	 prokázaly	 osídlení	 kulturou	 s	 lineární	
keramikou,	a	to	v	lokalitě	pod	Vinohradem	a	v	Rybnících.	Při	bu-
dování	německé	dálnice,	v	červnu	1941,	bylo	nalezeno	devatenáct	
objektů	kultury	s	moravskou	malovanou	keramikou.	Nejstarší	ná-
lezy	v	obci	jsou	z	mladší	doby	kamenné	(neolit,	4	800	př.	n.	l.).

Vybavenost obce
	 Ve	Všechovicích	je	plně	vybudovaná	infrastruktura,	tzn.	ply-
novod,	vodovodní	síť	a	vodojem	a	splašková	kanalizace	s	čistír-
nou	odpadních	vod.
	 Jednou	týdně	k	nám	dojíždí	pojízdná	prodejna	Matějovo	pe-
kařství	Blansko	a	prodejna	českého	masa	a	uzenin	vlastní	výro-
by	Řeznictví	a	uzenářství	Bobrová.

	 Dne	1.	září	2022	byla	slavnostně	otevřena	svazková	mateř-
ská	škola.	Mateřská	škola	sídlí	v	nově	zrekonstruované	budově	
bývalé	základní	školy.	Jedná	se	o	nové	pracoviště	svazkové	ma-
teřské	školy	VENKOV,	jejímž	zřizovatelem	je	Dobrovolný	svazek	
obcí	Tišnovsko.	V	současné	době	navštěvuje	školku	22	dětí	ze	
Všechovic	a	okolních	obcí.

Společenský život
	 Díky	výborné	spolupráci	mezi	vedením	obce	a	Všechovickým	
občanským	sdružením	žije	naše	obec	bohatým	společenským	ži-
votem.	Na	jaře	začínáme	dětským	masopustem	a	karnevalovou	
veselicí.	Již	několik	let	se	zapojujeme	do	celorepublikové	akce	
Ukliďme	Česko.	Velmi	oblíbenou	je	Kuličkiáda	a	Čarodka	pořá-
daná	 vždy	30.	 dubna.	Začátkem	června	následuje	Dětský	den	
plný	her,	soutěží,	ale	i	skvělého	občerstvení	a	setkávání	všech	
generací.	 V	 červenci	 se	 naši	 občané	 již	 těší	 na	 stavění	 máje	
a	hodovou	zábavu	na	Annenských	hodech.	V	říjnu	se	projdeme	
po	značené	 trase	směrem	na	Stanoviska,	kde	pouštíme	draky	
a	 dlabeme	 dýně.	 Velkou	 účast	 mívá	 i	 listopadový	 světluškový	
průvod.	V	prosinci	vyrábíme	vánoční	věnce	a	svícny	a	5.	12.	je	
velmi	oblíbené	setkání	s	Mikulášem,	čerty	a	anděli.	Rok	uzaví-
ráme	23.	prosince	již	tradičně	pořádaným	adventním	setkáním,	
kde	si	užijeme	nejen	vystoupení	dětí,	ale	zazpíváme	si	i	společně	
vánoční	písně.	Pro	účastníky	akce	je	připraveno	malé	občerstve-
ní	a	je	možnost	odnést	si	betlémské	světlo.

Výhled do budoucna
	 V	 letošním	 roce	 bude	 zahájena	 výstavba	 rybníka	 pod	 Vino-
hradem,	který	je	důležitý	pro	zadržení	vody	v	naší	krajině.	Dále	
chystáme	 projekty	 na	 opravy	 místních	 komunikací	 a	 projekt	
na	vybudování	komunitního	centra.	
	 Víme,	že	máme	stále	co	vylepšovat,	ale	jsme	rádi,	že	v	naší	
obci	 žijí	 spokojení	 a	 aktivní	 obyvatelé.	 Budeme	 rádi,	 když	 se	
na	našich	akcích	potkáme	i	s	Vámi,	občany	okolních	vesnic.
	 Jste	srdečně	zváni.

VŠecHOVIce
kolektiv z obce Všechovice

Výzdoba pro adventní setkání. Foto: archiv obce

Dětské hřiště u nové MŠ VENKOV. Foto: archiv obce
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	 Od	dubna	tohoto	roku,	kdy	se	bagry	zakously	do	stavby	sil-
ničního	 obchvatu	 Čebína,	 měli	 plné	 ruce	 práce	 archeologové	
Ústavu	archeologické	památkové	péče	Brno,	kteří	byli	přizváni	
k	 záchrannému	 archeologickému	 průzkumu	 na	 odkryté	 části	
terénu.	Vedoucí	tohoto	výzkumného	projektu	se	s	naší	redakcí	
a	čtenáři	Tišnovských	novin	nyní	podělil	o	získané	poznatky.	
	 V	 lokalitě	 jsme	prováděli	dva	výzkumy,	které	probíhaly	 jak	
na	k.	ú.	Čebína,	tak	následně	na	rozhraní	k.	ú.	Hradčan	a	Sentic.	
	 Výzkum	v	trati	„Za Blížkami“	na	k.ú.	Čebína	probíhal	na	pře-
lomu	dubna	a	května,	cca	14	dnů.	Lokalita	tvoří	mírný	svah	a	ná-
vrší	nad	Sentickým	potokem.	Zde	jsme	zachytili	sídliště z mlad-
ší doby kamenné	 (kultura	 s	 lineární	 keramikou)	 a	 z	 období 
halštatu.	Nicméně	šlo	pouze	o	několik	zásobních	jam	a	kůlové	
jámy,	ovšem	bez	konkrétnější	struktury	(nebyly	v	řadě).	Nálezo-
vá	situace	byla	navíc	značně	poškozena	hlubokou	orbou.
	 Druhý	výzkum	u křižovatky silnic na Sentice a Hradčany	(k.ú.	
obou	obcí),	kde	jsme	prováděli	výzkum	od	června	do	října,	ale	při-
nesl	zajímavější	objevy,	jak	ve	skladbě,	tak	množstvím	nálezů.
	 Část	obchvatu	(křižovatka	a	přeložka	silnice)	prochází	terén-
ní	vyvýšeninou,	kde	se	v	minulosti	nacházela	osada	(osídlení).	
Taková	místa	v	blízkosti	potoka,	na	mírném	svahu	s	orientací	
na	 jih	 a	 jihovýchod,	 lidé	 v	 minulosti	 často	 vyhledávali.	 Proto	
jsme	 v	 našem	 případě	 na	 této	 lokalitě	 odhalili	 stopy	 osídlení	

hned	 v	 několika	 obdobích	 pravěku.	 Především	 v	 mladší	 době	
kamenné	(tzv.	kultura	s	vypíchanou	keramikou)	a	v	pozdní	době	
bronzové	 (tzv.	podolská	kultura).	Ojedinělé	nálezy	máme	 také	
z	doby	římské.	Lidé	se	sem	tedy	často	vraceli.
	 V	mladší době kamenné zde stála osada ohraničená níz-
kou palisádou.	 Podařilo	 se	 nám	 zachytit	 část	 půdorysu	 tzv.	
dlouhých	domů,	obytných	staveb,	které	dokládají	kůlové	 jámy	
v	 liniích	a	řadách.	Kromě	tohoto	 také	několik	sídlištních	 jam,	
ve	kterých	 se	 nacházel	 typický	 inventář	 –	keramika	 zdobená	
vpichy,	kamenné nástroje,	sekyry	a	sekeromlaty.
	 Nejbohatší	co	do	množství	nálezů	byly	situace	z	období	pozdní 
doby bronzové.	Na	místě	se	nacházelo	extrémně	velké	množství	
tzv.	zásobních jam	 (skladování	obilí,	píce	atd.),	několik	výrob-
ních objektů	dokládajících	např.	textilnictví,	jako	jsou	keramická	
závaží,	a	také	pícky	na	vypalování	keramiky.	Nechyběla	samozřej-
mě	ani	zahloubená	chata k bydlení.	Množství	movitých	nálezů	
(především	keramické	zlomky,	ale	i	velké části nádob	–	amfor,	
hrnců,	misek)	značně	převyšovalo	množství	a	skladbu	z	jiných	ob-
dobí	pravěku.	Asi	nejvděčnějšími	nálezy	byly	bronzové ozdoby 
a šperky	(několik	jehlic,	náramek,	spona	a	drobné	ozdoby).
	 V	každém	případě	se	nám	vzhledem	k	záboru	stavby	podařilo 
prozkoumat pouze malou část lokality,	 informace	 jsou	 tedy	
značně	 útržkovité.	 Zkoumané	 území	 určitě	 patří	 do	 rozsáhlej-
ší	aglomerace.	Bez	širšího	průzkumu	lze	pouze	odhadovat,	kde	
bylo	 centrum.	Vzhledem	k	hustotě	nálezů	na	zkoumané	ploše	
a	klasické	strategie	v	těchto	obdobích	to	budou	ony	svahy	smě-
rem	k	vodním	tokům.	Temeno	návrší	už	tak	osídlené	být	nemusí.	
Takže	směrem	na	sever	a	východ	k	Hradčanům.	Jde	o	pravěkého	
předchůdce	Hradčan,	ale	raně	středověké	aktivity,	které	by	se	
jako	jediné	mohly	vztáhnout	na	současné	Hradčany,	v	nálezech	
zatím	chybí.	To	ovšem	neznamená,	že	na	lokalitě	nejsou.

Foto: Ústav archeologické památkové péče Brno

tišnovSKo

pReHISTORIcKá OSAdA u HRAdčAN
aRcheologické nálezy na stavbě obchvatu čebína

Richard Bíško, Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.

Pohled z dronu na zkoumanou plochu. 

Systém zásobních jam s kamenným závalem, pozdní doba bronzová.

Část žlábku pro palisádu, ohrazení, mladší doba kamenná.
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	 Během	 letošního	 roku	 jsme	se	v	 jednotlivých	vydáních	Tiš-
novských	novin	setkávali	s	činností	Sokola	Tišnov	a	Župy	Pern-
štejnské.	15.	 října	 jsme	se	pak	sešli	na	společenském	večeru	
v	tišnovské	sokolovně,	abychom	si	společně	připomněli	130	let	
od	vzniku	tělocvičné	jednoty	Sokol	Tišnov	a	120	let	od	založení	
Sokolské	župy	Pernštejnské	a	ocenili	alespoň	některé	naše	čle-
ny	a	poděkovali	jim.	
	 Velkou	zásluhu	na	obnově	Sokola	v	Tišnově	po	roce	1989	měl	
především	první	 starosta	naší	 jednoty	 bratr	 Ing. Adolf Mistr	
a	také	náčelníci	bratr	Tomáš Knecht	a	sestra	Jana Wágnerová.

	 Pod	vedením	Petra Jůzy	působí	v	ob-
lasti	 sportu	 v	 Sokole	 Tišnov	 už	 30	 let	
oddíl	karate.	 Petr	 nejen	 že	 oddíl	 vede,	
trénuje	své	následovníky,	ale	i	sám	sou-
těží.	V	roce	2021	zvítězil	na	mistrovství	
České	republiky	v	kategorii	kata	master	
nad	 50	 let.	 Nadějných	 výsledků	 dosa-
hují	 i	mladí	karatisté.	Například	Tomáš	
Matulka	a	Žaneta	Konvalinová,	kteří	se	
nominovali	 na	 mistrovství	 světa	 v	 roce	
2019	a	mistrovství	Evropy	v	roce	2022.
	 Významnou	 osobností	 naší	 župy	
a	 tišnovské	 jednoty	 je	 i	 bratr	Zdeněk 
Jeřábek,	který	byl	téměř	30	let	tajem-
níkem	župy	a	14	 let	 starostou	Sokola	
Tišnov.	 Sokol	 Tišnov,	 jako	 hlavní	 ini-
ciátor	 vzniku	 župy	 a	 početně	 největší	
jednota,	 je	pilířem	naší	účasti	na	vše-
sokolských	 sletech	 a	 dalších	 akcích.	
Můžeme	 se	 pochlubit	 i	 oddílem	 mužů	
působícím	 nepřetržitě	 od	 roku	 1992.	
Cvičili	 na	 všech	 sletech,	 na	 tom	 po-
sledním	dokonce	v	prvních	řadách.	To	
bylo	zásluhou	především	bratra	Pavla 
Hrabce,	náčelníka	jednoty,	který	s	bra-

try	nacvičil	náročné	prvky	silové	gymnastiky.	Mimo	to	vede	i	od-
díl	 silové	 gymnastiky.	 Jejich	 cvičení	 jsme	 všichni	 mohli	 vidět	
na	akademii.
	 Cvičení	 žen	v	Tišnově	 je	 spojeno	především	se	 sestrou	Ma-
rií Frantovou,	 která	nás	 bohužel	 před	pěti	 lety	 opustila.	Byla	
mimo	jiné	autorkou	čtyř	skladeb.	Pro	tvorbu	skladeb	měla	talent,	
fantazii	i	cit	při	výběru	hudebního	doprovodu.	Součástí	letošního	
Sokolgymu	byla	i	skladba	Reminiscence,	kterou	tvořil	výtah	z	je-
jích	skladeb.	Sestavila	ho	náčelnice	župy	Eva Brázdová	a	sestra	
Marie Palmová,	která	se	ale	už	jeho	předvedení	nedožila.	

	 Samozřejmě	 dobrá	 úroveň	 cvičení	
dospělých	 vychází	 z	 práce	 s	 mládeží.	
Od	 roku	 2014	 u	 nás	 působí	 oddíl	 lu-
kostřelby	pod	vedením	bratra	Václava 
Kappela.	I	o	tento	sport	je	mezi	mládeží	
velký	zájem	a	dosahují	dobrých	výsled-
ků.	Velkým	talentem	je	12letá	Zoe Tr-
sová,	která	suverénně	vyhrává	všechny	
závody.
	 Jsme	 velice	 rádi,	 že	 po	 dlouhé	 době	
se	v	roce	2015	obnovila	činnost	Kara-
sova divadla,	 jehož	 velkým	mentorem	
je	František Trnčák	 starší.	Děkujeme	
všem	cvičitelům,	trenérům,	činovníkům	
i	členům	za	jejich	úsilí,	nasazení	a	v	ne-
poslední	řadě	 i	čas,	který	věnovali	So-
kolu	v	uplynulém	desetiletí.	Do	dalších	
let	 přejeme	 hodně	 optimismu,	 nadšení	
a	vytrvalosti.

Foto: archiv T. J. Sokol Tišnov

SOKOlOVÉ SlAVIlI
Marcela Wagnerová

Slavnostní společenský večer v sokolovně 15. října 2022. Slavnostní společenský večer v sokolovně 15. října 2022.

Slavnostní společenský večer.
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	 „To  představení  má  řadu  silných  chvil, 
takových,  díky  nimž  je  divadlo  opravdu 
divadlem,“	řekl	mi	jeden	můj	známý	ještě	
před	 tím,	 než	 jsem	v	 roce	2019	navštívil	
premiéru	hry	Karasova	divadla	Everyman	
v	produkci	a	režii	Pavla	Hanáka.	Měl	prav-
du.	Snad	jen	jednou	se	mi	před	tím	stalo,	
že	jsem	si	jako	divák	amatérského	kultur-
ního	počínání	odnesl	podobně	hluboký	zá-
žitek	z	doteku	profesionality	a	z	nečekané	
potěchy	ducha.	Proto	jsem	se	těšil,	co	se	
o	hře	bude	psát	v	rámci	sokolského	seriá-
lu,	který	po	celý	rok	vychází	na	stránkách	
Tišnovských	novin	 a	který	 se	 v	minulém	
čísle	věnoval	právě	Karasovu	divadlu.
	 Jenže	 ejhle…	 O	 Everymanovi	 není	
na	celé	stránce	ani	zmínka.	Kdyby	se	v	bi-
lančním	 materiálu	 zapomnělo	 na	 nějaký	
nepodstatný	 kus,	 případně	 pokud	 by	 se	
soubor	 naopak	 chlubil	 „cizím	 peřím“,	 do-
vedl	bych	to	pochopit,	ale	tohle	mi	rozum	
nebral	–	proč	se	divadlo	nehlásí	k	počinu,	
který	měl	o	několik	levelů	vyšší	úroveň	než	
všechno	ostatní?	Není	žádným	tajemstvím,	
že	 několik	 členů	 souboru	 v	 Everymanovi	
odmítlo	 hrát	 –	 zjednodušeně	 řečeno	 pro	

příliš	umělecké	ambice	celého	představení.	
(A	pak	toho	někteří	z	nich	upřímně	litova-
li.)	Stejně	tak	je	známo,	že	po	poslední	re-
príze	Everymana	se	soubor	rozdělil	na	dvě	
skupiny.	Část	zůstala	pod	křídly	Karasova	
divadla	a	věnovala	se	od	té	doby	víceméně	
tvorbě	pohádek,	druhá	–	v	níž	byla	větši-
na	strůjců	úspěchu	Everymana	(neplatí	to	
ovšem	 bezvýhradně!)	 –	 vytvořila	 vlastní	
divadelní	uskupení,	které	mimo	jiné	zača-
lo	nacvičovat	Naše	furianty,	než	jeho	práci	
přerušil	covid.	Tahle	fakta	teď	ve	spojení	
s	úplným	pominutím	Everymana	ve	výčtu	
aktivit	 Karasova	 divadla	 bohužel	 působí	
dojmem,	 jako	by	se	o	hře	nepsalo	hlavně	
proto,	že	„za	ni	mohli	,ti	druzí‘“.	
	 Chce	se	mi	věřit,	že	tomu	tak	není	a	že	
důvodem	vynechání	je	jen	nedorozumění	
vyplývající	ze	spěchu	a	z	 jisté	neznalos-
ti	okolností,	za	kterých	bylo	představení	
realizováno.	Hovořil	jsem	s	jednou	z	au-
torek	 podepsaných	 pod	 článkem	 a	 sdě-
lila	mi,	 že	 text	 od	 své	kolegyně	dostala	
ke	 konzultaci	 pár	 desítek	 minut	 před	
nutným	termínem	odevzdání	do	redakce.	
V	 původním	 textu	 prý	 chyběla	 dokonce	

i	 Ženitba,	 kterou	 tam	 doplnila	 –	 škoda,	
že	bez	jména	režiséra	Víta	Jakubce,	který	
měl	 na	 úspěchu	 této	 hry	 zásadní	 podíl.	
A	 pokud	 jde	 o	 Everymana	 –	 domnívala	
se,	 že	 vůbec	 nešlo	 o	 představení	 Kara-
sova	divadla,	nýbrž	jisté	skupiny	lidí	ko-
lem	Pavla	Hanáka,	které	Sokol	smluvně	
poskytl	prostory	ke	zkoušení	a	provede-
ní	 hry.	 Jenže	 tak	 to	 nebylo.	 Smlouva	 se	
týkala	 pouze	 ekonomických	 náležitostí	
vyplývajících	 z	 finančně	 náročné	 reali-
zace	 celého	 projektu,	 zatímco	 organi-
začně	 a	 umělecky	 patřil	 Everyman	 plně	
pod	křídla	Karasova	divadla,	jehož	členy	
byli	všichni	zúčastnění	herci.	Vyplývá	to	
i	z	tištěného	programu	tohoto	představe-
ní,	kde	je	na	titulní	straně	jasně	uvedeno	
–	a	 bylo	 tomu	 tak	 i	 na	 všech	plakátech	
a	v	článcích	–	že	hru	uvádí	„Karasovo	di-
vadlo	v	produkci	Pavla	Hanáka“.
	 A	tak	si,	prosím,	do	článku	v	minulém	
čísle	doplňte,	že	Karasovo	divadlo	sehrá-
lo	v	uváděném	období	také	hru	Everyman	
aneb	Země	peciválů,	která	byla	ze	všech	
nejvíce	navštívená	a	také	dosáhla	nejvyš-
ší	umělecké	úrovně.

JAK TO BYlO S eVeRYmANem?
Václav Seyfert

	 Pro	rok	2022	vyhlásila	Ekoporadna	Tiš-
novsko	čtyři	vítěze	ve	čtyřech	kategoriích.
	 V	 soutěži	 „O	 nejkrásnější	 stromy“	
v	 kategorii	 „Strom	 na	 soukromé	 zahra-
dě/pozemku	 v	 katastru	 města	 Tišnova“	
zvítězil	ovocný	strom na zahradě v ulici 
Kvapilova.	 Vítězem	 v	 kategorii	 „Strom	
ve	veřejné	zeleni	města	Tišnova“	se	stal	
javor u Základní školy Smíškova.	Oba	
stromy	 do	 soutěže	 navrhla	 Ekoporadna	
Tišnovsko.	
	 V	 soutěži	 „O	 nejkrásnější	 květinové	
výsadby“	 v	 kategorii	 „Okna	 a	 balkony“	
zvítězilo	 muškátové okno na adrese 
Polní 640,	které	nominovala	Ekoporad-
na.	 Kategorii	 „Předzahrádky“	 vyhrála	
udržovaná	 předzahrádka na ulici Čer-
nohorská 438,	kterou	do	soutěže	přihlá-
sila	dcera	majitelky.

	 Slavnostní	 vyhlášení	 vítězů	 proběhlo	
7.	listopadu	v	Městské	knihovně	Tišnov,	
součástí	bylo	povídání	o	činnosti	Ekopo-
radny	a	pěstování	pokojových	rostlin.
Děkujeme	všem,	kteří	se	do	soutěže	zapo-
jili,	 ať	už	hlasováním	nebo	zasláním	sou-
těžního	příspěvku.	Děkujeme	za	možnost	
uspořádat	výstavu	v	průjezdu	lékárny	Ar-
nika,	Komisi	životního	prostředí	za	iniciaci	
soutěže	 a	 také	 městu	 Tišnov	 za	 finanční	
podporu	v	rámci	dotačního	programu	pro	
oblast	životního	prostředí	pro	rok	2022.
	 Galerii	 všech	 soutěžních	 fotografií	 na-
jdete	na	našich	webových	stránkách	nebo	
si	 ji	 můžete	 prohlédnout	 přímo	 na	 Face-
booku	Ekoporadny.	Vítězné	příspěvky	jsou	
k	vidění	také	na	nástěnce	u	lékárny	Arnica.
	 I	letos	jsme	si	připomněli	další	krásné	
stromy	v	zeleni	města	Tišnova,	které	jsou	

často	 brány	 jako	 samozřejmost,	 ale	 stojí	
za	nimi	mnoho	péče.	Některé	předzahrád-
ky	měly	letos	kvůli	rekonstrukci	ulic	těž-
ké	podmínky,	a	i	přesto	zaujaly	svým	upra-
veným	vzhledem	a	rozkvetlými	květinami.	
Přejeme	 proto	 všem	 pěstitelům	 úspěšný	
rok	2023	navzdory	překážkám!

VíTězOVÉ SOuTěŽí
Tereza Karasová

Vítězné okno s muškáty.
Foto: Ekoporadna Tišnovsko
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	 Když	 se	 řekne	 „výstava	 betlémů“,	 na-
skočí	 mnoha	 obyvatelům,	 nejenom	 z	 Tiš-
novska,	 spolek	 Art	 Periscope	 a	 obec	
Předklášteří.	 Letošní	 výstava	 s	 názvem	
„Betlémy a umění ve dřevě II.“	 je	totiž	
celkově	 dvacátou,	 kterou	 o	 Vánocích	 po-
řádáme,	a	jubilejní	desátou	v	pořadí	v	pro-
storách	OÚ	v	Předklášteří.	Celkem	tyto	vý-
stavy	vidělo	více	jak	25	000	návštěvníků.	
Letošní	akce	se	koná	od	3.	do	18.	prosince	
a	navazuje	na	 loňskou	výstavu	s	podtex-
tem	„Vánoční	příběh	 tentokrát	 ve	dřevě“.	
Bylo	 pozváno	 dvacet	 řezbářů,	 kteří	 zde	
na	 předcházejících	 ročnících	 vystavovali.	
Součástí	výstavy	bude	i	 jejich	předvádění	
řezbářského	 umění.	 Návštěvníci	 si	 mo-
hou	 prohlédnout	 špičková	 řezbářská	 díla	
Mistra	 Jiřího	 Netíka	 a	 členů	 jeho	 rodiny,	
Petra	 Novotného	 z	 Vendolí	 u	 Svitav,	 Lu-
bomíra	 Janouška	 z	Výčap	u	Třebíče	nebo	
zajímavé	deskové	betlémy	od	Jana	Čončky	
z	 Hlubočce	 na	 Opavsku.	 Dále	 zde	 budou	

mechanické	dřevěné	betlémy	od	Františka	
Ševčíka	 z	 Malé	 Lhoty,	 Antonína	 Srby	 ze	
Železného,	 Jiřího	 Maláška	 z	 Malhostovic	
nebo	Petra	Poukara	z	Deblína.	Regionální	
tvorbu	zastupují	Jiří	Ondra	z	Tišnova,	Josef	
Kejda	 ze	Skřinářova,	Pavel	Mašek	 z	Vel-
ké	 Bíteše	 nebo	 Martin	 Koloc	 z	 Deblína.	
Dalšími	 vystavujícími	 jsou	 Luboš	 Plachý	
z	Molenburku,	František	Věžník	z	Třebíče,	
Bohumil	Vrba	z	Náměště	a	Jaroslav	Beneš	
z	Loštic.	Dominantou	výstavy	bude	dřevě-

ný	figurkový	betlém	z	kostela	Nanebevzetí	
Panny	 Marie	 v	 Předklášteří.	 V	 minulosti	
se	nám	osvědčila	i	spolupráce	se	ZŠ,	kde	
žáci	namalovali	výkresy	s	vánoční	temati-
kou	a	ozdobili	celý	interiér	výstavy.	Letos	
jsme	 vyhlásili	 soutěž	 v	 disciplíně	 tvoření	
adventních	 věnečků.	 Jednak	 má	 každá	
škola	možnost	poslat	jeden	velký	advent-
ní	věnec,	který	bude	zavěšen	pod	stropem	
sálu,	a	jednak	vystavíme	z	každé	ZŠ	deset	
malých	adventních	věnečků.	Všechny	tyto	
práce	budou	hodnoceny	návštěvníky	v	prů-
běhu	výstavy	a	nejlepší	z	nich	budou	odmě-
něny	při	dernisáži	v	neděli	18.	12.	Přihlá-
sily	 se	 školy:	 Dolní	 Loučky,	 Doubravník,	
Lažánky,	 Předklášteří,	 Tišnov	 Smíškova	
ulice	 a	 Tišnov	 nám.	 28.	 října.	 Výstava	
s	názvem	„Betlémy	a	umění	ve	dřevě	II.“	
se	bude	konat	za	finanční	podpory	města	
Tišnova	a	dalších	sponzorů.	
	 Přijďte	se	vánočně	naladit	a	pokochat	
se	uměním	našich	řezbářů.

	 Podzim	je	tradičně	vyvrcholením	našich	dobrovolnických	ak-
tivit	v	klášteře	Porta	coeli.	Od	září	začínají	dozrávat	plody	naší	
práce	–	zelenina	na	dobrovolnické	komunitní	zahrádce	a	přede-
vším	jablka	v	klášterních	sadech.	Je	to	období,	kdy	se	můžeme	
přesvědčit	 o	 tom,	 že	 i	 starý	 zarostlý	 sad	 může	 opět	 rozkvést	
a	dávat	velké	úrody	ovoce.	A	to	vše	zejména	díky	dobrovolnické	
práci	stovek	nadšenců	z	celého	světa.	Na	nás	je	ty	plody	sklidit	
a	zmoštovat,	abychom	měli	čím	zavlažovat	dobrovolníky,	kteří	
nám	přijdou	pomáhat	v	budoucnosti.
	 Druhá	polovina	října	a	listopad	jsou	ovšem	také	nejvhodněj-
ším	obdobím	pro	výsadbu	nových	ovocných	stromů.	Protože	ne-
lze	pouze	sklízet	plody	práce	předků,	je	třeba	myslet	i	na	to,	aby	
tady	měli	co	sklízet	naši	potomci.	Ve	střední	části	sadu	nad	ryb-
níkem	se	už	bohužel	moc	starých	stromů	nezachovalo.	Do	vy-
čištěné	plochy	je	tak	možné	postupně	dosazovat	mladé	stromy.	
Přestože	 byla	 i	 původní	 výsadba	 sadu	nad	 rybníkem	poměrně	
pestrá	 (zmapovali	 jsme	 zde	 více	 než	 deset	 odrůd),	 naše	 nová	
výsadba	se	snaží	o	vytvoření	genofondového	sadu,	který	by	měl	
v	budoucnu	sloužit	 i	 jako	zdroj	poznání	pro	školy	a	účastníky	
našich	ovocnářských	seminářů.	Současná	koncepce	sadu	počítá	
s	tím,	že	každá	řada	stromů	bude	tvořena	jinou	odrůdou.	
	 V	sobotu	12.	listopadu	nám	s	výsadbou	dalších	dvanácti	stro-
mů	pomohli	zaměstnanci	firmy	IGEA	s.	r.	o.	se	svými	rodinami.	

Děkujeme	jim	za	to,	že	nám	stále	zachovávají	věrnost.	Jednalo	
se	už	o	třetí	ročník	sázení	ovocných	stromů	v	areálu	kláštera.	
Možná	se	ptáte,	proč	právě	dvanáct	stromů?	Inu,	jedná	se	o	ur-
čitou	 symboliku	 místa.	 Dvanáct	 bylo	 kmenů	 Izraele,	 dvanáct	
bylo	apoštolů.	Sad	je	tak	propojen	s	poselstvím	místa	–	kláštera	
Porta	coeli,	na	který	přímo	navazuje.	

JuBIleJNí VýSTAVA BeTlÉmů V předKláŠTeří
Zdeněk Jílek jménem pořadatelů

pOdzIm V KláŠTeRNícH SAdecH
Tomáš Blaha

Výsadba nových ovocných stromů. Foto: Karolína Poláčková

Expozice dřevoplastik rodiny Netíkových na vý-
stavě v roce 2021. Foto: Luboš Plachý
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	 Ve	dnech	8.	a	9.	října	proběhla	v	kulturním	domě	v	Hajánkách	
výstava	 ovoce	 a	 zeleniny,	 pořádaná	 ZO	 ČZS	 Hajánky	 v	 rámci	
oslav	45.	výročí	založení	místní	organizace	a	65.	výročí	založení	
Českého	zahrádkářského	svazu.

	 Vystavené	 exponáty	 dodalo	 celkem	 osmnáct	 vystavovatelů,	
převážně	místních	pěstitelů,	ale	také	ovocnářů	jako	Sady	Jebá-
ček	Holasice,	ZEAS	Lysice,	Karel	Patloka	Horní	Loučky,	ÚKZÚZ	
Lysice	a	Farma	Podal	Drásov.
	 Celkem	bylo	vystaveno	198	vzorků	ovoce	a	zeleniny,	převáž-
ně	jablek,	kde	dominovala	kolekce	od	pana	Jebáčka	z	Holasic,	
další	zajímavostí	byla	kolekce	hrušek	z	ÚKZÚZ	Lysice.
	 Nedílnou,	tradiční	součástí	byla	včelařská	výstavka	pana	Jo-
sefa	Permedly	doplněná	 fotografiemi	přírody	Tišnovska,	která	
velmi	upoutala	pozornost	dětí.
	 Dalším	 zpestřením	 byla	 oblíbená	 tombola,	 na	 které	 se	 svými	
dary	podílelo	dvacet	sponzorů.	Mezi	hlavní	patří	firma	Vitar,	paní	
Lenka	Knechtová,	Vinařství	 Jedlička	Bořetice,	Zelenina	Kocman,	
Danielovo	zahradnictví,	Spolek	Vinohrad,	Zahradnictví	Pařízek,	Jo-
sef	Permedla	a	Don	Cidre.	Akce	probíhala	za	přispění	dotace	JMK.
	 Výstavu	 během	 víkendu	 zhlédlo	 135	 návštěvníků,	 včetně	
31	dětí,	pro	které	bylo	připraveno	občerstvení,	ochutnávka	moš-
tu	z	Holasic	a	jablíček	a	hrušek	z	místních	sadů.
	 Zahrádkáři	z	Hajánek	děkují	všem	vystavovatelům,	sponzo-
rům	 a	 návštěvníkům	 za	 jejich	 podíl	 na	 naší	 výstavě	 a	 těší	 se	
na	další	setkání.

zdAřIlá VýSTAVA OVOce A zeleNINY
Josef Štulpa

Výstava v kulturním domě v Hajánkách. Foto: Josef Permedla 

	 Tišnovský	radioklub	byl	založen	v	roce	
1955	a	od	té	doby	prošel	mnohými	změna-
mi,	až	se	usadil	v	současné	podobě	spolku	
nadšenců	pro	amatérské	vysílání	na	krát-
kých	(KV)	a	velmi	krátkých	vlnách	(VKV).	
K	 významným	 zakladatelům	 radioklubu	
tehdy	 patřil	 pan	 Karel	 Souček	 (1931	 až	
2008).	 Z	 dosahovaných	 sportovních	 vý-
sledků	 by	 měl	 velkou	 radost.	 Zvláště	
za	období	několika	posledních	let.
	 Nelze	nevzpomenout	umístění	 v	 celo-
světové	soutěži	CQ	WW	WPX	na	jaře	le-
tošního	roku	trvající	48	hodin,	kdy	se	náš	
radioklub	umístil	na	druhém	místě	hod-
nocených	radiostanic	v	kategorii	za	Čes-
kou	 republiku	 –	 viz	 přiložený	 diplom.	
Operátoři	 Aleš	 Raus,	 OK2MRJ,	 a	 Vítěz-
slav	Vala,	OK2VV,	se	opravdu	činili.
	 Stejně	 příznivých	 výsledků	 je	 každo-
ročně	dosahováno	v	největší	mezinárodní	
VKV	 soutěži	 nazvané	 Polní	 den	 konané	
vždy	první	celý	víkend	v	červenci.	Letoš-
ní	dvanácté	místo	v	kategorii	více	operá-
torů	mluví	 samo	za	sebe.	Bylo	navázáno	

492	spojení	s	celkovou	hodnotou	154	515	
bodů	–	 tj.	 co	bod,	 to	 jeden	kilometr	pře-
klenuté	vzdálenosti.	Nejdelší	spojení	bylo	
uskutečněno	s	bulharskou	stanicí	s	vola-
cí	 značkou	 LZ2T	 na	 vzdálenost	 883	km.	
Přehledná	mapka	o	všech	uskutečněných	
spojeních	během	Polního	dne	je	připojena.
	 Stranou	nezůstává	ani	soutěž	v	pásmu	ul-
trakrátkých	vln	s	vlnovou	délkou	70	cm,	kdy	
kolektivní	stanice	v	kategorii	s	více	operá-
tory	zaznamenala	nárůst	1	340	bodů	oproti	
dosaženému	výsledku	minulého	roku.	

	 V	posledních	několika	 letech	se	naše	
stanice	OK2KEA	zapojila	 i	do	 tuzemské	
celoroční	 soutěže	 zvané	 Provozní	 ak-
tiv	na	VKV.	Každou	třetí	neděli	v	měsíci	
lze	pozorovat	zvýšenou	aktivitu	i	včetně	
účastníků	z	řad	mládeže.	Po	uskutečně-
ných	deseti	měsíčních	kolech	v	kategorii	
stanic	 s	 více	 operátory	 je	 náš	 kolektiv	
zatím	na	osmém	místě	z	celkového	počtu	
48	hodnocených	účastníků.
	 Je	třeba	poznamenat,	že	těchto	přízni-
vých	 výsledků	 je	 dosahováno	 také	 díky	
finanční	podpoře	města	Tišnova	a	dalších	
tišnovských	sponzorů.
	 Co	popřát	kolektivu	členů	klubu	do	dal-
šího	 období?	 Především	 vytrvalost	 při	
samotném	 soutěžení	 a	 získávání	 dalších	
nových	 zájemců	 pro	 tuto	 činnost	 z	 řad	
mládeže.	To	je	ta	nejlepší	forma	propagace	
Tišnova	v	očích	naší	široké	veřejnosti.
	 Nové	 zájemce	 o	 vysílání	 a	 radioama-
térský	sport	rádi	přivítáme	na	e-mailové	
adrese	josef-stryk@seznam.cz.

RAdIOKluB TIŠNOV OK2KeA OpěT BOduJe
Josef Stryk
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	 Lesní	 rodinný	 klub	 na	 Tišnovsku	
Kalužníček	 je	 nedílnou	 součástí	 života	
na	Tišnovsku	již	třináctým	rokem	a	pat-
ří	 tak	 mezi	 nejdéle	 působící	 lesní	 kluby	
v	 ČR.	 Tak	 jako	 většina	 lesních	 klubů	
a	lesních	mateřských	škol	vznikl	i	Kaluž-
níček	z	iniciativy	rodičů	a	dalších	podpo-
rovatelů.	Provozuje	jej	spolek	Za	sebevě-
domé	Tišnovsko,	z.s.	A	proč	tu	Kalužníček	
je?	 Stručně	 řečeno,	 aby	 nabídl	 výchovu	
a	 vzdělávání	 dětem	dle	 principů	 lesních	
školek.	 Naším	 cílem	 je	 umožnit	 dětem	
prožít	předškolní	věk	v	přírodě,	která	je	
pro	ně	velkou	učebnou.	V	bezpečném	pro-
středí	učíme	děti	také	otevřené	nenásilné	
komunikaci,	respektu	a	zodpovědnosti.	

	 Letos	jsme	v	Kalužníčku	prožívali	ra-
dost	a	vděčnost,	že	tu	Kalužníček	máme	
a	může	být	v	provozu.	Ke	dvou-	až	pětiden-
ní	docházce	ho	navštěvuje	téměř	40	dětí	
a	 dalších	 skoro	 50	 dětí	 se	 zúčastnilo	
letních	příměstských	táborů	pořádaných	
Kalužníčkem.	Rodičovské	příspěvky	 tak	
tvoří	70	%	jeho	příjmů.	Tedy	i	letos	jsme	
ze	 30	%	 závislí	 na	 financování	 z	 dotací,	
darů	a	další	pomoci.	To	 je	nutnost,	pro-
tože	 jedna	 ze	 základních	 myšlenek	 Ka-
lužníčku	je,	aby	byl	dostupný	co	nejširší	
skupině	dětí	z	různých	finančních	pomě-
rů.	Nechceme,	aby	se	stal	místem	pouze	
pro	majetné	rodiny.	Vážíme	si	také	práce	
průvodkyň	a	chceme,	aby	byla	adekvátně	
a	důstojně	odměněna.	Obě	tyto	podmínky	
lze	stále	udržovat	pouze	díky	vícezdrojo-
vému	financování	Kalužníčku.	
	 Celý	rok	v	Kalužníčku	tedy	mohl	ply-
nule	proběhnout	jen	díky	podpoře	z	růz-
ných	 směrů.	 Děkujeme	 tak	 rodičům,	
kteří	kromě	finančních	příspěvků	Kaluž-

níčku	věnují	také	dobrovolnou	pomoc	při	
brigádách	 a	 dalších	 provozních	 záleži-
tostech.	Díky	 též	průvodkyním	za	 jejich	
každodenní	 láskyplnou	 a	 respektující	
péči	o	děti	i	celý	tým.	Podstatný	dík	patří	
Evropskému	sboru	solidarity,	který	nám	
umožnil	 získat	 k	 dětem	 dvě	 dobrovolni-
ce.	Od	března	2022	po	dobu	jednoho	roku	
jsou	 v	 Kalužníčku	 dobrovolnice	 ze	 Špa-
nělska	a	Řecka,	které	tráví	s	dětmi	a	prů-
vodkyněmi	téměř	každý	den	a	 jsou	nám	
velkou	oporou	a	radostí.	Velmi	děkujeme	
městu	Tišnov	za	poskytnutí	dotace	přes	
100	000	Kč	určenou	na	provoz	Kalužníč-
ku	a	environmentální	výchovu	a	osvětu.	
Také	 děkujeme	 Jihomoravskému	 kraji	
za	dotaci	ve	výši	téměř	100	000	Kč	z	do-

tačních	 titulů	 podporujících	 prorodinné	
aktivity	a	environmentální	vzdělávání,	vý-
chovu	a	osvětu.	Poděkování	patří	i	MAS	
Brána	Vysočiny,	která	nám	a	MLMŠ	Led-
ňáček	umožnila	v	Tišnově	realizovat	akci	
pro	veřejnost	věnovanou	oslavě	Dnu	les-
ních	 MŠ	 v	 rámci	 dotace	 Malý	 LEADER	
ve	výši	15	000	Kč.	MAS	Brána	Vysočiny	
i	 letos	 Kalužníčku	 umožňuje	 vzdělá-
vat	 naše	 zaměstnance	 a	 děti	 z	 projektu	
„Zvyšování	 kvality	 neformálního	 vzdělá-
vání	 na	 Tišnovsku“	 v	 rámci	 Operačního	
programu	 Výzkum,	 vývoj	 a	 vzdělávání	
(program	 MŠMT).	 Kalužníček	 se	 takto	
vzdělává	již	třetím	rokem	a	tento	rok	je	
tím	posledním,	kdy	vzdělávání	skrz	tento	
projekt	probíhá.
	 Bez	veškeré	této	podpory	by	se	Kalužní-
ček	neobešel	a	nezakončovali	bychom	rok	
2022	s	obrovskou	vděčností	a	s	dobrým	po-
citem,	který	nás	nadále	hřeje	na	srdci.
	 Věříme,	 že	 se	 činnost	 Kalužníčku	 líbí	
nejen	dětem,	ale	i	dospělým.	Proto	Kaluž-
níček	 hledá	 sponzory	 a	 dárce.	 Můžete-li	
Kalužníčku	pomoci,	dejte	nám	vědět	na	ko-
ordinatorka@kaluznicek.cz.	Děkujeme!
	 Více	informací	o	Kalužníčku	na:
lesniklub.tisnovsko.eu,	 od	 nového	 roku	
na	 kaluznicek.cz,	 www.facebook.com/
LesniRodinnyKlubNaTisnovsku.

Foto: archiv Lesního rodinného klubu

SpolKový život

JAKý BYl pRO KAluŽNíčeK ROK 2022
Adéla Nešporová

poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala 
všem dobrovolníkům z Březiny, kteří 
se podíleli na výsadbě nového stromo-
řadí podél silnice Březina–Vohančice. 
Zásluha je o to hodnotnější, že alej 
vznikla až za obcí Březina a bude dě-
lat radost především nám ostatním. 

Hana Kotková, Vohančice 

Voda děti vždycky přitahuje.

Výuka v učebně přírody.
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Mikulášská zábava
Centrum	sociálních	služeb	Tišnov	Vás	zve	na	Mikulášskou	zá-
bavu,	která	se	bude	konat	8. 12. 2022	od	14.00	do	18.00	hod.	
v	jídelně	CSS	v	Tišnově.	K	tanci	i	poslechu	hrají	manželé	Maš-
kovi.	Občerstvení	zajištěno,	vstupné	dobrovolné.

Vánocert osumadvacítky
14. 12. 2022	od	9.00	h	v	jídelně	CSS	Tišnov	vystoupí	sedmde-
sátičlenný	dětský	sbor	ze	ZŠ	28.	října	a	zazpívá	vánoční	písničky.

Plavání ve Wellness Kuřim
Obnovujeme	pravidelná	plavání	ve	Wellness	Kuřim!	
Termíny:	15. 12. 2022,	5. 1.	a	18. 1. 2023
Odjezd	 od	 Podhorácké	 restaurace	 v	 11.45	 hod.	 (možnost	 při-
stoupení	i	u	Penny	Marketu).	Doprava	a	vstupné:	250	Kč
Je	 třeba	 se	 nahlásit	 předem,	 minimálně	 2	 dny	 před	 termínem	
odjezdu,	a	přihlášení	je	závazné!	V	případě	nízkého	počtu	účast-
níků	se	v	daném	termínu	nepojede.	Děkujeme	za	pochopení.
Kontakt	 pro	 bližší	 informace	 a	 přihlašování:	 Hana	 Hladká,	
tel.	730	193	325	nebo	osobně	v	knihovně	Centra	sociálních	slu-
žeb,	Tišnov,	Králova	1742.

Nejen Vánoční zpívání s Jiřím Helánem
20. 12. 2022	od	14.00	hod.	v	jídelně	CSS	Tišnov	vystoupí	pan	
Jiří	Helán	s	doprovodem.

Poslechové hudební odpoledne – Když napadne sníh
Centrum	sociálních	služeb	Tišnov	a	deTOX	zvou	na	znovu	obno-
vené	poslechové	hudební	odpoledne	pořadu	Písničky ze starých 
časů,	které	připravuje	a	komentuje	pan	Ing.	Václav	Seyfert.	
Můžete	se	těšit	na	písničky	Marty	Kubišové,	Karla	Gotta,	Milu-
šky	Voborníkové,	Jiřího	Suchého,	Greenhorns	a	dalších	interpre-
tů.	Budeme	se	na	Vás	těšit	ve	středu	21. 12. 2022	od	14.00	hod.	
v	knihovně	CSS.	Vstupné	dobrovolné.	

Rozvrh pravidelných akcí:
Pondělí		8.30–9.30	 Kondiční	cvičení	 p.	Milada	Špačková
Úterý	 8.30–9.30	 Trénování	paměti
	 	 9.30	 Zpívání
Středa	 8.30–9.30	 Kondiční	cvičení	 p.	Hana	Hladká
Pátek	 8.30–9.30	 Kondiční	cvičení	 p.	Milada	Špačková

	 Pár	týdnů	do	Vánoc	a	do	konce	
roku	 nás	 nutí	 bilancovat	 –	

hodnotit	uplynulý	rok,	který	přinesl	nespočet	silných	lidských	
příběhů,	s	kterými	jsme	se	setkali	v	rámci	naší	charitní	práce.	
Mnozí	 lidé	v	 těžké	životní	 situaci,	 zkoušení	nemocí,	 smutkem	
z	odcházení,	samotou,	lidé	v	sociální	nouzi	nebo	úplně	bez	do-
mova.	Práce	charitních	sester	nebo	pečovatelek	nekončí	převa-
zem	nebo	podáním	oběda,	právě	ony	si	často	všimnou,	že	lidé,	
které	navštěvují,	potřebují	pomoci	 i	dalším	způsobem,	o	který	
si	nedokáží	nebo	nechtějí	 říct.	Stejně	 tak	na	charitní	Poradně	
se	při	řešení	jednoho	z	problémů	rozkryje	často	problém	další,	
v	nízkoprahovém	klubu	vidíme	spoustu	dětí	bez	školních	obědů	
a	na	Charitní	záchrannou	síť	se	zase	obrací	lidé,	kteří	řeší	zá-
kladní	existenční	problémy,	jako	je	střecha	nad	hlavou	nebo	to,	
aby	měli	do	konce	měsíce	co	jíst.	Ať	už	člověka	přivedlo	do	jeho	
obtížné	situace	cokoliv	–	chyba,	kterou	v	minulosti	udělal,	leh-
kovážnost	(často	plynoucí	z	neznalosti),	nebo	jsou	to	události,	
které	nedokáže	sám	ovlivnit	–	na	konci	řetězce	příčin	a	násled-
ků	 najdeme	 vždy	 ČLOVĚKA.	 Člověka,	 jehož	 nemoc	 je	 stejně	
trýznivá	 jako	ta	moje	nebo	vaše,	 jeho	smutek	stejně	bolestivý	
a	 zima	nebo	hlad	stejně	naléhavý.	A	zaslouží	 si	pomoci.	 Jsem	
ráda,	že	lidé	kolem	nás	méně	soudí	a	více	pomáhají.	
	 A	 tak	 když	 se	 setkáme	 s	 dětmi,	 jejichž	 rodiny	 nemají	 pro-
středky	 na	 úhradu	 školních	 obědů,	 dokážeme	 jim	 také	 díky	

vašim	darům	pomoci	–	přeměníme	 je	na	efektivní	pomoc	kon-
krétním	dětem,	které	mohou	každý	den	společně	se	spolužáky	
zasednout	k	teplému	obědu.	Rozchod	nebo	ztráta	partnera,	ne-
moc	nebo	třeba	administrativní	příčiny	často	přivedou	lidi	do	si-
tuace,	kdy	potřebují	na	pár	měsíců,	než	jejich	život	opět	najde	
ten	 správný	 směr,	 pomoci	 se	 zajištěním	 základních	 potravin.	
Vaše	dary	do	potravinové	sbírky,	do	foodboxu	v	tišnovské	pro-
dejně	Tesco	(kam	můžete	celoročně	darovat	trvanlivé	potraviny	
a	drogerii)	a	evropské	projekty	jim	dokáží	pomoci.	Fond	indivi-
duální	pomoci,	který	vytváříme	z	prostředků	tříkrálové	sbírky,	
nám	umožnil	pomoci	dvěma	dětem,	které	opustila	jejich	máma	
a	ze	dne	na	den	zůstaly	odkázány	na	pomoc	úřadů	a	okolí,	pomo-
hl	mamince	se	třemi	dětmi	se	zajištěním	otopu	na	zimu,	přispěl	
na	speciální	pomůcku	pro	autistické	dítě	nebo	pomohl	odvrátit	
doplacením	nájmu	ztrátu	bydlení.
	 Vy	 se	 tak	 po	 mnohé	 dny,	 aniž	 to	 tušíte,	 stáváte	 společně	
s	námi	strůjci	pomoci	mnoha	lidem	v	akutní	nouzi.	Dobrovolnic-
ká,	finanční	nebo	materiální	pomoc,	modlitba	nebo	slova	podpo-
ry	–	vaše	pomoc	přichází	jako	střípky	z	nejrůznějších	stran,	do-
hromady	ale	dokáže	vytvořit	zázemí	pro	mnohé	obtížné	situace.	
Hodilo	by	se	skončit	citátem	matky	Terezy:	„Neměli	bychom	si	
namlouvat,	že	musíme	činit	obrovské	věci.	Stačí	malé,	ale	s	ob-
rovskou	láskou.“	Každá	taková	pomoc	má	totiž	pro	ČLOVĚKA	
nedozírný	význam.

Sociální péče

uplYNulý ROK BYl plNý SIlNýcH lIdSKýcH příBěHů
Marta Rémanová

pROSINec V ceNTRu SOcIálNícH SluŽeB
Hana Hladká
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	 Milí	 čtenáři,	 podzim	 byl	 v	 našem	 domově	 docela	 náročný.		
Také	on	se	potýkal	s	opětovnou	nákazou	onemocněním	covid-19.	
Nemocní	byli	jak	klienti,	tak	také	personál,	a	dokonce	jsme	byli	
nuceni	 na	 krátký	 čas	 dveře	 některých	 oddělení	 domova	 pro	
rodiny	 uzavřít.	 Z	 výše	 uvedených	 důvodů	 jsme	 nemohli	 usku-
tečnit	některé	pravidelné	akce.	Naštěstí	je	toto	období	za	námi	
a	na	začátku	listopadu	jsme	u	nás	poprvé	přivítali	druháky	ze	ZŠ	
Lomnice.	Děti	a	naši	senioři	spolu	strávili	příjemné	chvíle,	kdy	
nejdříve	hráli	v	malých	skupinkách	různé	deskové	hry.	Násled-
ně	společně	pod	vedením	učitelek	tvořili	papírové	anděly.	Před	
odchodem	nám	děti	hezky	zazpívaly	a	dohodli	jsme	se,	že	v	čase	
předvánočním	nám	přijedou	zazpívat	koledy.	
	 Martin	sice	na	bílém	koni	nepřijel,	ale	to	nás	neodradilo	upéct	
martinské	rohlíčky,	které	náramně	voněly	a	byly	moc	dobré.
	 Tak	jako	i	vy	se	svými	rodinami	se	budete	připravovat	na	ad-
vent,	tak	také	my	v	domově	budeme	společně	chystat	vánoční	
výzdobu,	péct	cukroví	a	zpívat	si	vánoční	koledy	a	snažit	se	užít	
si	hezkou	vánoční	pohodovou	atmosféru.
	 Přejeme	vám	krásný	předvánoční	čas,	zkuste	zpomalit	a	užít	
si	čas	se	svými	blízkými.

Sociální péče

pOdzIm V předKláŠTeří
Alexandra Foukalová

inZeRce

Lomničtí druháci na návštěvě u našich seniorů. 
Foto: archiv DpS Předklášteří
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Dne 20. listopadu uplynulo čtyřicet jedna 
let, kdy nás navždy opustil náš hodný 
a milovaný manžel, tatínek a dědeček pan 
ANTONíN dRáBeK. S láskou vzpomínají 
a za Vaši tichou vzpomínku děkují manželka 
a děti s rodinami.

Dne 2. prosince uplynou tři smutné roky, 
co nás navždy opustil bez jediného slůvka 
rozloučení pan fRANTIŠeK KReJčí.
Táto, chybíš nám. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. Děkujeme. „Kdo v srdci 
žije, neumírá.“ Krásné vzpomínky zůstanou. 

Dne 2. prosince vzpomeneme jedenácté výročí úmrtí naší maminky a babičky
paní mARIe BuRIANOVÉ a dne 27. listopadu páté výročí úmrtí jejího manžela 
pana STANISlAVA BuRIANA. Vzpomínají děti s rodinami.

Dne 6. prosince uplyne osm let ode dne, 
co tragicky zemřela naše maminka paní 
lIBuŠe KOudelKOVá, roz. Kosová.
S láskou stále vzpomínají děti s rodinami 
a sestry.

Dne 8. prosince uplyne již třicet let od chvíle, 
kdy navždy odešla paní HANA mAŠKOVá. 
S láskou v srdci stále vzpomínáme. 
Manžel Milan a děti Blanka a Libor

Dne 11. prosince uplyne jedenáct let 
od úmrtí pana mIlANA SucHNY. 
Za tichou vzpomínku děkuje družka Ilona 
s rodinou a kamarádi. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

V úterý 13. prosince by oslavila sedmdesáté 
deváté narozeniny milovaná maminka, 
babička a prababička paní geRTA 
RAŠKOVá. S láskou na svoji maminku 
vzpomínají dcery Monika a Terezka, 
vnoučata Jan, Jiří a Tomáš, Monička a Daniel 
a pravnoučata Terezka, Tomášek a Matyášek.

Dne 13. prosince uplyne dvacet let,
co nás navždy opustil náš milovaný manžel 
a tatínek pan fRANTIŠeK HYTYcH. 
Stále s láskou vzpomínají manželka a dcery 
s rodinami.

Dne 20. prosince uplyne jedenáct let, co 
nás navždy opustil pan pAVel ŠeNKýř 
z Heroltic. S úctou a láskou vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami. Za tichou 
vzpomínku děkujeme.

Dne 21. prosince uplyne první smutný rok, 
co nás navždy opustil náš milovaný tatínek 
a dědeček, pan JOSef BARTONěK.
S úctou a láskou vzpomínají syn a dcera 
s rodinami.

V čase druhého vánočního svátku uplyne již 
jedenáct let od úmrtí pana INg. ludVíKA 
HROmNíKA. Vzpomínáme a děkujeme 
všem, kteří vzpomenou s námi. Manželka 
a synové

Dne 29. prosince uplyne pět let, kdy nás 
navždy opustil manžel, táta, děda a praděda 
pan mIROSlAV BABIčKA. Vzpomínají 
manželka, syn a dcery s rodinami.

Dne 30. prosince uplyne dvacet čtyři let 
od úmrtí pana ReINHARdA HeRmANNA.
8. prosince by oslavil osmdesát let. 
Za vzpomínku děkuje manželka, syn a dcery 
s rodinami.
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Dne 8. ledna uplynou dva roky, kdy 
nás navždy opustila paní HeleNKA 
JeřáBKOVá z Vratislávky. S láskou 
vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují 
manžel s rodinou.

Dne 30. prosince to bude deset let, co nás 
navždy opustil náš syn JOSef ŠpAčeK. 
Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu tichou 
vzpomínku. S úctou vzpomínají rodiče 
a sourozenci s rodinami.

Dne 31. prosince uplyne pět let, co nás 
navždy opustil pan JIří JANOuŠ.
S láskou vzpomíná manželka s rodinou.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

Dne 1. ledna uplyne třináct roků, kdy nás 
opustil pan JAN HeJmAlA z Heroltic.
Dne 6. ledna by se dožil sto jedna let.
Stále vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují dcera a vnučky s rodinami.

Dne 5. ledna uplyne druhé smutné výročí, 
kdy nás opustil náš milovaný tatínek, 
dědeček a švagr pan JOSef BeRKA. 
S úctou vzpomínají děti a švagrová.

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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příroda

	 Zimní	období	představuje	pro	všechny	živé	tvory	nemálo	kom-
plikací.	Mrazivé	dny	se	sněhovou	pokrývkou	a	výrazně	omezená	
dostupnost	potravy	nutí	každého	živočicha,	aby	se	před	zimou	
chránil	svým	specifickým	způsobem.	Většina	hmyzožravých	ptá-
ků	ještě	před	začátkem	zimy	odlétá	do	teplejších	krajin,	kde	má	
vhodnější	klimatické	podmínky	a	dostatek	potravy.	
	 Ale	naopak	k	nám	na	začátku	zimního	období	přilétají	tažní	
ptáci	 ze	 severu,	 jako	 například	 havran polní	 (Corvus	 frugile-
gus).	Hromadně	se	stahuje	z	východní	a	severovýchodní	Evropy.	
Velký	pták	přibližně	jako	vrána.	Tělo	má	celé	porostlé	tmavým	
peřím,	při	jasném	slunečním	světle	má	charakteristický	kovově	
modrý	nádech,	nápadné	jsou	také	takzvané	kalhotky	–	odstáva-
jící	opeření	na	končetinách.	Silný,	 šedohnědě	zbarvený	zobák,	
jehož	kořen	je	u	dospělých	ptáků	světlý	a	neopeřený.	Mladí	ptáci	
mají	kořen	zobáku	opeřený.	
	 Náleží	mezi	silně	společenské	ptáky.	Je	typickým	všežravcem,	
vyhledává	převážně	žížaly,	hmyz	i	jeho	larvy,	ale	také	odpadky.	
V	menší	míře	požírá	i	ovoce	a	ptačí	vejce,	dokáže	ulovit	i	menší	
savce.	Přes	zimu	s	oblibou	navštěvuje	skládky	a	centra	měst.
	 Havran	 polní	 je	 poměrně	 hlučný	 druh.	 Ozývá	 se	 hlubokým	
„kráá	–	kráá“,	„kro“	nebo	krátkým	„gag“.	Podobně	jako	krkavec,	
kavka	nebo	vrána	má	i	havran	významné	zastoupení	v	lidovém	
folklóru.	Již	od	dávných	dob	často	vystupuje	v	dobové	literatuře	
a	malířství.	V	minulosti	byl	obecně	považován	za	symbol	smů-
ly,	zkázy,	blížícího	se	zimního	období	a	chudoby.	Havran	po	sta-

letí	nevzbuzuje	u	 lidí	žádné	velké	sympatie.	 Je	 to	ale	zajímavý	
a	chytrý	pták.	Dokáže	se	přizpůsobit	měnící	se	krajině.	Co	napsat	
na	závěr.	Snad	to,	že	havran	určitě	není	neužitečným	nepřítelem	
člověka,	ale	společníkem	a	udržovatelem	krajiny.	Proto	bychom	
se	měli	snažit	o	vyvážené	soužití	a	vzájemně	se	respektovat.

SYmBOl BlíŽící Se zImY
Josef Permedla

Havran polní. Foto: Josef Permedla

	 Chcete	 uspořit	 za	 peníze	 za	 energie?	 Chcete	 bydlet	 lépe	
a	kvalitněji?	Chcete	šetřit	životní	prostředí?	
	 Ministerstvo	životního	prostředí	a	Státní	fond	životního	pro-
středí	ČR	ve	spolupráci	s	Ministerstvem	práce	a	sociálních	věcí	
připravily	program	Nová	zelená	úsporám	Light,	který	nabídne	

okamžitou	finanční	podporu	pro	seniory	a	domácnosti	s	nižšími	
příjmy	na	rychlé	a	jednoduché	zateplení	domů.	Peníze	dostanou	
předem	a	k	elektronické	žádosti	nebude	potřeba	žádné	složité	
papírování.
	 Nová	zelená	úsporám	Light	nabídne	finanční	pomoc	na	snad-
no	realizovatelné	úpravy	a	částečné	renovace	rodinných	domů	
až	 do	 výše	 150	 tisíc	 korun.	 Zateplení	 fasády,	 střechy,	 stropů,	
podlah	 i	 výměna	 oken	 a	 vchodových	 dveří	 přinesou	 okamžité	
snížení	spotřeby	energií	na	vytápění.
	 Příjem	žádostí	startuje	9.	ledna	2023,	ale	s	pracemi	je	možné	
začít	již	nyní	–	podpořena	budou	opatření	realizovaná	od	12.	září	
letošního	roku.
	 Více	informací	naleznete	zde:	https://novazelenausporam.cz/
nzu-light.	
	 Místní	akční	skupina	Brána	Vysočiny,	z.	s.,	 je	oficiálním	kon-
taktním	místem,	které	Vám	nabízí	pomoc	s	podáním	žádosti	a	vyří-
zením	dotace.	V	případě	zájmu	nebo	dotazů	kontaktujte	Ing.	Petra	
Šústala,	e-mail:	sustal@masbranavysociny.cz,	případně	PhDr.	Li-
buši	Beranovou,	mail:	beranova@masbranavysociny.	

dOTAce NA RYcHlÉ A JedNOducHÉ zATepleNí dOmů
Petr Šústal
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30. 12. 1885
PRVNÍ SMRTELNÉ NEŠTĚSTÍ

NA ŽELEZNICI 
	 Zavedení	 vlakové	 dopravy	 budilo	 v	 po-
čátcích	 v	 lidech	 nedůvěru,	 podle	 zápisu	
v	 Kronice	 města	 Tišnova	 byl	 příjezd	 prv-
ního	 vlaku	 do	 Tišnova	 (od	 Brna	 dorazil	
2.	 července	 1885)	 doprovázen	 výkřiky:	
„Čert	 jede!“	 A	 téhož	 roku	 také	 opravdu	
došlo	 na	 železniční	 trati	 nedaleko	 Tišno-
va	 k	 prvnímu	 smrtelnému	 neštěstí.	 Před	
zhruba	dvaceti	lety	událost	podle	podkladů	
z	dopisu	tehdejšího	starosty	Tišnova	Josefa	
Oderského	a	podle	přípisu	Zemského	trest-
ního	soudu	v	Brně	popsal	Ivo	Durec	z	raj-
hradského	okresního	archivu	těmito	slovy:
	 „Co  se  vlastně  těsně  po  vánočních 
svátcích  roku 1885 přihodilo? Možná, že 
kdyby se vdova Marie Šneidrová z Roud-
nice odhodlala 30. prosince 1885 cestovat 
z Tišnova do Brna a zpět vlakem, k tragé-
dii nemuselo dojít a čtyři její malé děti by 
se nestaly úplnými sirotky. Cesta do Brna 
povozem, řízeným kočím Josefem Večeřou, 
proběhla jako vždycky bez problémů. Zpá-
teční jízda už potmě až k Hradčanům také. 
Vozovka u Hradčan se ale již několik měsí-
ců křižovala s kolejemi železné dráhy. Ma-
šinfíra, jak mu to příslušné provozní před-
pisy nařizovaly, neopomněl před kritickým 
přejezdem upozornit na blížící se vlak os-
trým pískavým zvukem. Kočí, zachumlaný 
do kožichu a teplé čepice, v sychravém noč-
ním prosincovém počasí pískot rychle při-
jíždějícího vlaku nezaslechl. Jak byl po léta 
při  mnohých  cestách  z  Brna  zvyklý,  svůj 
povoz  nezastavil  a  vjel  na  koleje.  Došlo 
ke střetu. Silný náraz v mžiku Večeřův vůz 
naprosto  zničil. Pod koly  vlaku na místě 
zahynula vdova Šneidrová. Nehodu nepře-
žil ani kůň, který byl do vozu zapřažený. 

  Kočí  Večeřa  jako  zázrakem  vyvázl, 
a  snad  dokonce  bez  zranění.  Byl  ovšem 
pro  neúmyslný  přečin  souzený  Zemským 
trestním  soudem  v  Brně.  Dalším  viníkem 
tragédie  byla  společnost  Státní  dráhy, 
protože  na  místě  neštěstí  neměla  žádné 
výstražné  znamení.  Zemský  soud  v  Brně 
drážní společnosti nařídil, aby od setmění 
do  rozednění  při  každém  přejezdu  vlaku 
stál  na  kritickém  místě  železniční  zříze-
nec s lucernou, který měl světlem na mož-
né  nebezpečí  upozorňovat  ,řiditele’  vlaku 
i po cestě přijíždějící povozy.
  A tak první světelná bezpečnostní signali-
zace na přejezdu poblíž Hradčan byla bezpo-
chyby zřízena pouze následkem první tragic-
ké železniční nehody na tišnovské trati, která 
se stala osudného večera 30. prosince 1885.“

17. 12. 1980
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

TIŠNOVSKÉHO JAZZKLUBU
	 Přelom	 sedmdesátých	 a	 osmdesátých	
let	 minulého	 století	 nekomerční	 kultuře	
rozhodně	nepřál.	Po	vydání	Charty	77	se	
vše	ještě	utužilo,	takže	užívat	si	v	českém	
prostředí	třeba	rockové	hudby	téměř	ne-
bylo	 možné.	 Za	 této	 situace	 se	 několik	
mladíků	z	Tišnova	rozhodlo	po	vzoru	Ja-
zzové	sekce	šířit	mezi	svými	vrstevníky	ty	
hudební	žánry,	které	byly	oficiální	cestou	
těžko	 dostupné.	 Pod	 křídly	 Sdruženého	
závodního	 klubu	 pracujících	 (v	 podstatě	
dnešní	 Městské	 kulturní	 středisko)	 tak	
vzniklo	 seskupení,	 které	 zřizovatel	 sice	
oficiálně	 vykazoval	 jako	 Klub	 mladých,	
ale	zasvěcená	veřejnost	jej	znala	pod	ná-
zvem	Jazzklub.	Název	„jazz“	byl	poněkud	
krycí	značkou,	protože	hlásit	se	k	bigbítu	
by	 bylo	 zcela	 neprůchodné.	 Cílem	 klubu	
bylo	 uvádět	 na	 poslechových	 pořadech	
nekomerční	hudbu	a	později	pořádat	i	za-
jímavé	koncerty	živých	kapel.
	 Úvodní	 setkání	 se	 konalo	 ve	 středu	
17.	 prosince	 1980	 v	 tehdejší	 zasedačce	
na	Mlýnské	ulici	(dnes	se	tomuto	prostoru	
říká	„malý	sál“)	a	bylo	to	naposledy,	co	pří-
tomným	stačil	tak	malý	prostor.	O	měsíc	
později,	a	také	kdykoliv	poté,	se	už	akce	
konaly	v	hlavním	velkém	sále	klubu.	Pro-
gram	 prvního	 večera	 začal	 poslechovou	
anketou,	v	níž	pořadatel	zjišťoval	hudební	
zájmy	 posluchačů,	 takže	 představil	 ně-
kolik	 žánrově	 zcela	 odlišných	 jazzových	

nahrávek	 od	 St.	 Louis	 Blues	 s	 Louisem	
Armstrongem	 přes	 trombonové	 improvi-
zace	Alberta	Mangelsdorffa	až	po	baladu	
Keithe	Jarretta	s	Janem	Garbarkem.	Poté	
následovaly	dva	velké	profily	předních	za-
hraničních	skupin,	jedné	rockové	a	jedné	
jazzové.	 V	 prvním	 díle	 jimi	 byly	 britská	
artrocková	kapela	Yes,	která	byla	prezen-
tována	sedmi	skladbami	ze	sedmi	různých	
dlouhohrajících	 desek,	 a	 po	 ní	 americký	
jazzrockový	soubor	Weather	Report	vede-
ný	původně	rakouským	hráčem	na	kláve-
sové	nástroje	Joe	Zawinulem.
	 V	 dalších	 měsících	 se	 program	 začal	
výrazně	stáčet	k	rocku:	vedle	pořadů	o	Mi-
lesu	 Davisovi,	 Jaroslavu	 Ježkovi	 či	 Gary	
Burtonovi	 již	 dominovaly	 portréty	 Led	
Zeppelin,	 Doors,	 King	 Crimson,	 Franka	
Zappy	či	českých	skupin	Matadors	a	Fla-
mengo,	 rozeběhla	se	 i	písničková	soutěž	
25	na	holow.	První	živé	vystoupení	se	ko-
nalo	29.	května	1981,	kdy	v	sále	na	Mlýn-
ské	 účinkovala	 skupina	 Bluesberry,	
následovala	 postupně	 celá	 řada	 dalších	
legendárních	 koncertů,	 z	 nichž	 některé	
(Free	 Jazz	 Trio,	 MCH	 Band)	 byly	 nahrá-
ny	a	objevily	se	po	čase	i	na	CD.	Úspěch	
měla	i	výstava	alternativních	výtvarníků.	
Poslední	akcí	tišnovského	Jazzklubu	bylo	
vystoupení	skupin	Hlava	B	a	Krausberry	
6.	června	1987.	

KAleNdáRIum pROSINcOVýcH událOSTí
Václav Seyfert

Ilustrační foto – první smrtelnou havárii 
na železnici způsobil na Tišnovsku koňský 
povoz. Foto: www.ahaonline.cz

V kapele Weather Report, která zazněla 
na úvodním pořadu tišnovského jazzklubu, 
hrál na kontrabas český emigrant Miroslav 
Vitouš. Foto: www.theaudiophileman.com
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neobyčejný ohlas
	 Pod	 tímto	 titulkem	 informoval	 Ladi-
slav	Štejgerle	o	přednášce	promovaného	
biologa	 Jana	 Himmela,	 věnované	 objevu	
Královy	 jeskyně	 na	 Květnici,	 na	 které	
se	 sešlo	 400	 zájemců,	 takže	 přednáška	
se	 musela	 z	 původního	 sálu	 přesunout	
do	 prostředí	 kina.	 „Zájem  posluchačů,“	
napsal	autor	článku,	„byl víc než uspoko-
jen pěkným  slovním projevem přednášejí-
cího,  ale  zejména  překrásným obrazovým 
materiálem,  pořízeným  při  probíhajících 
průzkumech  Královy  jeskyně.  Dosavadní 
průzkum  opravňuje  k  názoru,  že  v  okolí 
Královy jeskyně jsou pravděpodobně další 
jeskynní prostory, které snad na ni nava-
zují, a  i  směrem do hloubky  lze očekávat 
jejich pokračování; zejména v horních pa-
trech  těchto  jeskyní  možno  předpokládat 
další bohatou krápníkovou výzdobu…“

vzpomínka na josefa DRbala,
	 který	se	narodil	105	let	před	vydáním	
tohoto	 čísla	 (4.	 12.	 1867),	 je	 podle	 při-
pojeného	obsahu	ročníku	dílem	Dr.	Karla	
Fice:	„Právě letos uplynulo 80 let ode dne, 
kdy  Drbal  začal  v  Tišnově  působit.  Díky 
všudypřítomnému  organizačnímu  talentu 
rozvinul  kulturní  život  v  Tišnově  do  ne-
bývalé  šíře.  Josef  Drbal  byl  neúnavným 
cvičitelem,  hudebníkem,  dirigentem,  zpě-
vákem  i  hercem  v  jedné  osobě.  Drbalova 
demokratičnost,  vyvyšování  zájmů  celku 
nad zájmy vlastními a služba národu mají 
co  říci  i dnešním generacím. Zvlášť prav-
divě  zaznívají  slova nekrologu v Rovnos-
ti  z 17. 11. 1945, hodnotící  jeho plodný 
život.  –  ,Třebaže  nám  nebyl  blízký  svou 
politickou legitimací, byl nám blízký svým 
sociálním cítěním a čistým životem. Kdyby 
bylo dnes více takových Drbalů, kráčeli by-
chom v osvobozeném státě k lepšímu živo-
tu snadněji a rychleji.’”	

kaRasovy vzpomínky
na staRý tišnov

	 Jan	 Hájek	 vybral	 dlouhé	 pasáže	 ze	
vzpomínek	 Josefa	 Františka	 Karase	

na	 tišnovské	 dětství.	 Svoji	 první	 cestu	
do	školy	spisovatel	popisuje	takto:	„Mat-
ka  mě  vedla  do  školy.  Desítky  řvoucích 
kluků a uplakaných děvčisk putovalo touž 
cestou a matka ztratila se mi v chumlu. Já  
nazdařbůh vrazím do jedněch dveří a žas-
nu,  co  tu  divných  věcí.  Zde  se  mi  líbilo. 
Světlo,  teplo,  živáčka  nikde,  jen  vycpaní 
ptáci,  žoužel  ve  flaškách,  vycpaná  kuna, 
liška též a jezevec hrubě opelichaný. Najed-
nou vejde starší, bručivý pán, už oplesnivě-
lý, přitloustlý a: Co tu hledáš? – Hm, co be 
take. Du do škole. – Tož hybaj do první tří-
dy. Je hned za rohem, tady nemáš co okou-
nět!  Šel  jsem  tedy  do  první  třídy,  nalezl 
jsem ji podle bekotu. Učitel seděl u tabule 
a hleděl na to nadělení také nevesele, jako 
by se nakousal šťovíku…“

neRosty tišnovska
a nástin květeny lomnicka

	 Pravidelné	seriály	 z	pera	 Jana	Běluši	
respektive	 A.	 Hrabětové-Uhrové	 pokra-

čovaly	 dalšími	 částmi.	 „Poslední  loka-
litou,  která  nás  očekává  na  cestě  údolím 
od lažáneckých lomů do Tišnova, jsou tzv. 
Jeskyňky  na  Šárce  u  Heroltic,“	 píše	 Jan	
Běluša.	„V těchto místech jsou pravděpo-
dobně nejstarší doly v okrese Brno-venkov. 
Snad jsou to právě tyto doly, o kterých se 
zmiňují různí autoři v literatuře, ale umis-
ťují  je  k  Deblínu.  Ze  starých  i  novějších 
důlních prací  tu najdeme mnoho materiá-
lu ke sbírání.“	Autorka	cyklu	o	lomnické	
květeně	pro	změnu	uvádí:	„Obdobně jako 
jižní plochy – lesní okraje a lemy – Rejhol-
ce, Čimperku a Hradiska u Železného jsou 
stanovištěm  rostlinných  druhů,  poměrně 
náročných  na  teplý  biotop,  tak  je  tomu 
také  na  jižním  svahu  habrové  doubravy 
Jahodné mezi  vesnicemi Řepkou a Štěpá-
novicemi a pod Lysou mezi Řepkou a Šer-
kovicemi…“

o Dalším ve stRučnosti
	 V	úvodním	rozhovoru	odpověděl	na	ně-
kolik	 otázek	 velitel	 veřejného	 požárního	
sboru	v	Tišnově	Zdeněk	Melkes.	Josef	On-
droušek	zval	na	výstavu	Michala	Ranného	
v	brněnské	Galerii	mladých	na	Staré	rad-
nici.	 Číslo	 přineslo	 hned	 čtyři	 nekrology	
–	loučili	jsme	se	s	PhDr.	Karlem	Krejčím,	
Ing.	Miloslavem	Konečným,	malířem	An-
tonínem	 Viktorinem	 a	 Františkem	 Jabůr-
kem.	Aktuálně	vydanou	knihu	o	Doubrav-
níku	představil	J.	M.	Weimann.	Plavecký	
kroužek	 jako	 vždy	 vyjížděl	 dvakrát	 mě-
síčně	 do	 krytého	 bazénu	 v	 Boskovicích.	
V	kině	se	hrály	například	slovenské	novin-
ky	Keby	som	mal	pušku	a	Rekviem	za	ry-
tierov,	na	programu	ale	byli	 také	dodnes	
populární	Světáci	či	Svatby	pana	Voka.

NApSAlI JSme před 50 leTY

Na titulní stránce byl tentokrát dům č. 67, 
postavený v 18. století tišnovským primá-
torem Maxem Šimonem, vyfotografovaný 
Josefem Ptáčkem.

Takto humorně zdravil čtenáře do nové-
ho roku 1973 z poslední stránky redaktor 
a kreslíř Miroslav Pavlík.

prosinec 1972
Václav Seyfert

31. díl 

Předvánoční Naše Tišnovsko mělo v roce 1972 šestnáct stránek, shrnulo i obsah ce-
lého třetího ročníku a přineslo také neobvyklý počet kreslených vtipů z pera Mirosla-
va Pavlíka. Jeden z nich tvořil jako PF 1973 celou zadní stránku časopisu. A o čem 
se psalo jinak?

HiStorie
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	 Komunistická	50.	léta	patří	k	nejčernějším	obdobím	novodobé	
české	historie.	V	 řadě	vykonstruovaných	soudních	procesů	byly	
za	smyšlené	„trestné“	činy	odsouzeny	desítky	statečných	občanů	
našeho	národa	až	k	těm	nejvyšším	trestům.	Mezi	oběti	patřili	i	dva	
mladí	tišnovští	studenti,	Alois Pokorný	a	Vlastimil Železný.
	 Někdejší	spolužáci	z	tišnovského	gymnázia	maturovali	v	roce	
1947	ve	třídě	profesora	Babáka.	Alois	Pokorný	se	narodil	3.	dubna	
1928	v	Tišnově,	byl	členem	Junáka	a	Svazu	lidových	muzikantů,	
sociální	demokrat.	Po	maturitě	studoval	v	Brně	 farmaceutickou	
fakultu,	 stihl	 absolvovat	 dva	 semestry.	 Vlastimil	 Železný	 byl	
o	15	dnů	mladší,	narodil	se	v	Doubravníku	a	jeho	otec	byl	vrchním	
strážmistrem	ve	výslužbě.	Na	rozdíl	od	svého	bývalého	spolužáka	
začal	studovat	lékařskou	fakultu.	„Byli to úžasně hodní kluci, věřící 
a inteligentní. Jenže byli příliš mladí a nezkušení. Nebyli připraveni 
na to, co přijde,“	vzpomínal	Vladimír	Homolka,	který	si	sám	odse-
děl	sedm	let	jen	za	to,	že	pro	ně	svého	času	vyzvedl	několik	léků.
	 Vlastimil	Železný	vstoupil	do	odboje	na	jaře	1949.	„Považoval 
jsem to jako vysokoškolák za svoji povinnost vůči vlasti a náro-
du,“	 napsal	 ještě	 před	 zatčením	 do	 svého	 životopisu.	 Nejprve	
chtěl	založit	vlastní	odbojovou	skupinu,	ale	když	se	s	tím	svěřil	
svému	kamarádovi	Pokornému,	rozhodli	se	připojit	k	již	existují-
cí	skupině	vedené	Janem	Simandlem.	Cílem	skupiny	bylo	pomá-
hat	 rodinám	 zatčených,	 emigrujících	 či	 jinak	 perzekvovaných,	
rozvracet	prostřednictvím	letáků	morálku	v	komunistických	řa-
dách,	ovšem	na	druhé	straně	rovněž	shromažďovat	zbraně	pro	
případný	budoucí	převrat	či	ozbrojené	povstání.	
	 Státní	bezpečnost	ovšem	činnost	skupiny	postupně	odhalova-
la	a	po	zatčení	Jana	Simandla	6.	dubna	1950	bylo	zřejmé,	že	oba	
studenti	budou	nuceni	se	skrývat.	Útočiště	nalezli	v	Křížovicích	
nedaleko	Doubravníka,	zapadlém	koutě	Vysočiny	hluboko	v	le-
sích,	na	statku	Antonína	Zadražila.	Nejprve	se	zde	usadil	Želez-
ný,	jemuž	s	plným	vědomím	okolností	zajistil	odvoz	do	Křížovic	
MUDr.	Petr	Fruhwirt,	později	rovněž	odsouzený	k	11	letům	vě-
zení.	Pokorného	už	při	útěku	nestihli	varovat,	 ten	se	ale	brzy	
přemístil	na	sjednané	místo	do	Brna,	kde	po	nějakou	dobu	pobý-
val	na	Solniční	ulici	v	bytě	matky	Dany	Smékalové,	spolužačky	
kolegy	Železného.	Protože	brzy	přestalo	být	v	Brně	bezpečno,	
objevil	se	1.	června	1950	rovněž	v	Křížovicích.	Odtud	vyvíjela	
skupina	 nadále	 svou	 odbojovou	 činnost	 s	 výjimkou	 krátkého	
času,	který	Železný	strávil	pod	falešnou	identitou	v	Domašově.
	 Relativní	poklid	v	odbojářském	působišti	v	Křížovicích	byl	zá-
sadně	narušen	16.	července	1950,	kdy	oba	studenti	dostali	dva	
nové	 spolubydlící,	 pekaře	 Františka	 Jílka	 a	 Františka	 Mrkvu,	
kteří	údajně	rovněž	prchali	před	Bezpečností.	Jílek	ovšem	hned	
druhý	den	odjel	do	Brna	a	už	se	neobjevil	(nebyl	ani	nikdy	sou-
zen),	 o	 Mrkvovi	 se	 jeho	 spolubydlící	 bohužel	 začali	 postupně	
přesvědčovat,	že	jde	o	konfidenta	StB,	který	se	mezi	ně	vetřel.	
Mrkva	se	několikrát	pokusil	o	útěk	ze	statku,	takže	už	byl	hlí-
dán,	přesto	došlo	12.	května	1951	k	zásadnímu	konfliktu.	Za-
tímco	v	minulých	měsících	Mrkva	zatím	pouze	slovně	záhadně	
vyhrožoval	 svým	 kolegům,	 že	 je	 všechny	 postřílí,	 onoho	 dne	
došlo	ke	 skutečné	 rvačce,	při	níž	 se	Mrkva	pokoušel	 zmocnit	

zbraně.	V	následující	bitce	byl	zastřelen	a	poté	pohřben	na	mís-
tě,	kterému	se	v	Křížovicích	 říká	Hájek.	Státní	bezpečnost	se	
později	 pokusila	 v	 souvislosti	 s	 jeho	 zastřelením	 celý	 případ	
zkreslit	tak,	aby	do	něj	mohla	zatáhnout	co	nejvíce	obviněných	
a	šířila	smyšlená	tvrzení,	že	po	výstřelu	ještě	Mrkva	nebyl	mrtev	
a	studenti	 jej	za	pomoci	dalších	křížovických	spolupracovníků	
museli	dodatečně	oběsit.	Tahle	verze	samozřejmě	nikdy	nebyla	
potvrzena,	pomohla	však	do	vězení	řadě	dalších	nevinných.
	 Konec	nadějí	na	eventualitu,	že	se	oběma	mladíkům	podaří	
z	Křížovic	uprchnout	do	zahraničí	 (nechali	 si	do	svého	dočas-
ného	 azylu	 poslat	 dokonce	 učebnice	 francouzštiny),	 přišel	 se	
zatčením	jednoho	z	nejbližších	spolupracovníků	Zdeňka	Čačky,	
který	bohužel	neprohlédl	 lsti	dvou	konfidentů,	vydávajících	se	
za	odbojáře,	ačkoli	ve	skutečnosti	šlo	o	agenty	StB	Josefa	Dra-
hovzala	a	Aloise	Macháčka.	26.	července	1951	byl	křížovický	
statek	 obklíčen	 tak	 důkladně,	 že	 klást	 odpor	 nemělo	 žádnou	
cenu	–	zatčeni	byli	nejenom	Železný	s	Pokorným,	ale	také	Zad-
ražilovi	a	jejich	strýc,	který	byl	na	místě	právě	na	návštěvě.	
	 Oba	tišnovští	studenti	byli	zhruba	o	rok	později	souzeni	v	proce-
su	se	skupinou	„Dr.	Mádr	a	spol.“	Zatímco	její	původně	určený	ve-
doucí	nakonec	vyvázl	s	„menším“	trestem,	protože	prý	„nepracoval	
se	zbraní,	ale	jen	s	psacím	strojem“,	Vlastimil	Železný	a	Alois	Po-
korný	byli	13.	června	1952	odsouzeni	k	trestu	smrti.	Po	zamítnutí	
svých	odvolání	pak	byli	18.	prosince	1952	v	Praze	na	Pankráci	
popraveni.	V	létech	1993	a	1994	byli	oba	posmrtně	rehabilitováni,	
když	původní	rozsudky	byly	zrušeny	a	stíhání	za	domnělý	trestný	
čin	vraždy	zastaveno.	A	teprve	v	roce	1998	dostal	Pokorného	nej-
mladší	bratr	Jiří	do	rukou	dopis,	v	němž	se	s	ním	o	46	let	dříve	jeho	
milovaný	„Lojza“	loučil…	Vše	příliš	pozdě…
	 Tato	vzpomínka	budiž	připsána	úctě	ke	všem	jmenovaným	i	ne-
jmenovaným	 statečným	 občanům,	 kteří	 si	 v	 onom	 bolševickém	
bezčasí	dokázali	zachovat	čest	a	postavili	se	na	odpor	režimu…

Zdroj:
L. Navara – M. Klusáček: Volavčí sítě. Po stopách třetího odboje, Host 2012
  (z publikace pocházejí i přetištěné fotografie)
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uŽ Je TO dlOuHýcH SedmdeSáT leT…
smutné výRočí z komunistických časů

Václav Seyfert

Alois Pokorný. Vlastimil Železný.
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ALEŠ SIGMUND
*	23.	4.	1944,	Hrotovice
†	7.	11.	2018,	Klučenice

 Český kytarista, hudební sklada-
tel, textař, aranžér, producent, drama-
turg a nakladatel. Vyrůstal a studoval 
v Tišnově, v Brně vedl skupinu Vul-
kán, ve které působili nejprve souro-
zenci Hana a Petr Ulrychovi, později 
pak sestry Martha a Tena Elefteria-
du. V Praze pracoval jako redaktor 
vydavatelství Panton, později založil 
vlastní label s názvem Edit. Napsal 
řadu písniček i pro další české inter-
prety populární hudby.

	 Aleš	 Sigmund	 se	 narodil	 v	 Hrotovi-
cích,	ale	od	útlého	dětství	žil	v	Tišnově	
u	 prarodičů,	 neboť	 na	 konci	 2.	 světo-
vé	 války	 se	 oba	 jeho	 rodiče	 stali	 obětí	
zbloudilých	 sovětských	 pum	 dopadlých	
na	jeho	rodnou	obec.	Během	studií	na	tiš-
novském	gymnáziu	začal	hrát	na	kytaru.	
V	brněnské	skupině	Vulkán	působil	nej-
prve	 jako	kytarista,	po	návratu	z	vojny	
se	 stal	 jejím	 vedoucím.	 Do	 kapely	 při-
vedl	 sestry	Marthu	a	Tenu	Elefteriadu.	
Po	změně	názvu	pak	jeho	soubor	působil	
coby	Skupina	Aleše	Sigmunda	 jako	do-
provodná	 kapela	 obou	 zpěvaček,	 které	
se	zařadily	mezi	špičku	naší	pop-music.	
Vulkán	nahrál	na	desky	několik	singlů,	
obě	sestry	mají	pod	Sigmundovým	vede-
ním	na	kontě	celou	řadu	dlouhohrajících	
desek	(Dál	než	slunce	vstává,	Hrej	dál,	
Modré	 království	 či	 Ať	 se	 múzy	 pope-
rou).	Patřil	k	průkopníkům	použití	elek-
tronického	cimbálu	v	bigbeatové	hudbě.
	 V	 roce	1975	přešel	do	Prahy	a	stal	
se	 redaktorem	 vydavatelství	 Panton,	
v	 němž	 působil	 deset	 let.	 Současně	
ale	 nahrával	 na	 desky	 instrumentální	
kytarovou	hudbu	–	první	bylo	LP	Pep-

řenka,	následovaly	desky	Téměř	léto,	In	
The	Guitar	Mood,	Kytarové	vzpomínky	
a	další.	Alba	mu	vycházela	i	v	Německu.	
V	roce	1985	vyšla	na	deskách	i	Sigmun-
dova	hudba	ke	spartakiádnímu	cvičení	
žen	a	dorostenek,	jeho	skladby	byly	vy-
dávány	 rovněž	 jako	 doprovod	 ke	 gym-
nastice	nebo	aerobiku,	případně	k	tanci.	
V	 letech	1990–93	vedl	Sigmund	vyda-
vatelství	Edit,	vedle	toho	spolupracoval	
jako	nakladatel	či	producent	i	s	firmami	
Musik	 Vars,	 Monitor	 a	 Koch	 Records.	
V	průběhu	 let	 složil	 řadu	písniček	pro	
známé	 zpěváky	 české	 pop-music,	 jme-
nujme	například	Ve	Špindlerově	Mlýně	
(Ivan	 Mládek),	 Bleděmodrý	 akvarel	
(Karel	 Černoch),	 Dávej	 vinu	 dálkám	
(Michal	 Tučný),	 Kamarád	 ze	 starých	
desek	 (Pavel	Sedláček),	Alibaba	chlap	
(Naďa	Urbánková)	aj.
	 V	pozdějších	letech	se	Aleš	Sigmund	
věnoval	 také	 výtvarné	 tvorbě,	 kterou	
prezentoval	 i	 v	 Tišnově	 na	 samostatné	
výstavě.	Dlouholetým	spoluobčanům	se	
představil	 též	 v	 diskuzním	 pořadu	 Tiš-
novské	 tóny	 na	 vinylu	 v	 Muzeu	 města	
Tišnova.	Zemřel	tragicky	při	autohavárii.

KOSTEL SV. MIKULÁŠE

Deblín, hradní vrch

	 Farní	 kostel	 svatého Mikuláše	 je	
římskokatolický	chrám	v	městysu	De-
blín	 v	 okrese	 Brno-venkov.	 Jeho	 zalo-
žení souvisí	 s	 rodem	 pánů	 z	 Deblína,	
který	ve	13.	stol.	zastával	důležité	po-
stavení	mezi	moravskou	šlechtou.	Kos-
tel	 poprvé	 uváděný	 roku	 1294	 vznikl	
na	předhradí	deblínského hradu.	Kon-
cepčně	 se	 mělo	 jednat	 o	 románskou 
trojlodní baziliku,	 která	 ale	 nebyla	
nikdy	 dokončena.	 Části	 zdiva	 původ-
ní	 stavby	 byly	 objeveny	 při	 výkopech	
ve	20.	stol.,	např.	apsida	jižní	lodi.
	 V	 prostoru	 hlavní	 lodi	 byl	 v	 1.	 pol.	
14.	 stol.	 vybudován	 současný	gotický 
kostel	v	podobě	plochostropého	jedno-
lodí	s	pravoúhlým	kněžištěm	a	hranolo-
vou	věží	excentricky	na	jihozápadní	ná-
roží.	Ve	 zdivu	byly	použity románské 
prvky původního chrámu.	Dva	sekun-
dárně	 osazené	 románské	 půlkruhově	

zaklenuté	portály	 jsou	osazeny	v	pod-
věží.	 Další	 kamenný	 románský	 portál	
je	v	boční	stěně	jižní	kaple.	Ve	věži	se	
zachovala	tři	románská	větrací	okénka.
	 K	 velké	 přestavbě	 chrámu	 došlo	
v	 roce	 1746,	 kdy	 byl	 podle	 projektu	
Mořice	 Grimma	 zbarokizován.	 Rovný	
závěr	 presbytáře	 byl	 nahrazen	 apsi-
dou,	 za	 níž	 byla	 postavena	 sakristie.	
K	 severní	 i	 jižní	 stěně	 kněžiště	 byly	
přistavěny	 kaple,	 presbytář	 i	 loď	 byly	
zaklenuty	 a	 dřevěné	 zvonicové	 patro	
věže	bylo	nahrazeno	zděným.	
	 Interiér	 kostela	 obsahuje	 prvky 
ze zrušeného kostela sv. Mikuláše,	
který	 stál	 na	 nám.	 Svobody	 v Brně.	
Zejména	 varhany	 na	 kůru	 z	 pol.	 18.	
stol.,	hlavní	oltářní	obraz	sv.	Mikuláše	

a	na	bocích	kostelních	 lavic	upevněné	
cechovní	postavníky	z	1.	pol.	19.	stol.
	 K	 nejzajímavějším	 památkám	 pat-
ří	 kamenné náhrobníky	 v	 chrámové	
předsíni.	Náhrobník	s	reliéfem	heraldic-
kého	znamení	beraní	hlavy	náleží	Vítu	
z	Deblína	zemřelému	v	roce	1510.	Dru-
hý	s	reliéfem	pily	patřil	pernštejnskému	
úředníkovi	Mikuláši	Kytlicovi	z	Rudol-
ce	 (1587).	 Nejmladší	 připomíná	 otce	
faráře	Antonína	Iwanka	(1698–1706).	
	 Nejstarší	zvon	ve	věži,	ulitý	mistrem	
Jiřím	z	Brna,	pochází	 již	 z	 roku	1481.	
Další	dva	jsou	z	let	1562	a	1688.
	 Kostel	 s	 areálem	 je	 chráněn	 jako	
kulturní	 památka	 České	 republiky	
od	roku	1958.
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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	
i	český rodový název	příslušné	rostliny.	Pro	bližší	objasnění	pojmů	„rodový“	a	„druhový“	uvádíme	na	vysvětlenou,	že	např.	v	názvu	
„violka	vonná“	je	podstatné	jméno	„violka“	názvem	rodovým	a	přídavné	jméno	„vonná“	názvem	druhovým.

Svoje	 odpovědi	 zasílejte	 na	 adresu	 noviny@kulturatisnov.cz	 nejpozději	 do	 21. prosince 2022.	 Správné	 rozluštění	 z	 minulého	
čísla:	TEPHROSERIS CRISPA – Stařinec (starček, pastarček) potoční.	V	 lednovém	dvojčísle	 zveřejníme	vyhodnocení	 cyklu	
s	vyhlášením	vítězů	a	současně	zahájíme	nový	křížovkářský	seriál	Tišnovské ulice.	 Autoři: Martin Sebera, Václav Seyfert

KVěTNIce A příROdA TIŠNOVSKA (10)
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Z novinek:
Úbl, Martin: Stezka Českem
Stezka	Českem,	1	000	km	po	 jižní	a	1	000	km	
po	severní	části	naší	hranice.	Čím	nadchne	tato	
cesta	 během	 roku	 tisíce	 lidí?	 Kniha	 obsahuje	
jednak	 informativní	 kapitoly,	 ve	 kterých	 jsou	
popsány	jednotlivé	etapy,	rady,	jak	se	připravit	
na	cestu,	na	co	si	dát	pozor,	nebo	tipy	na	nej-
krásnější	 místa,	 ale	 také	 motivační	 kapitoly	

psané	lidmi,	kteří	se	rozhodli	na	Stezku	vypravit.	Kapitola	je	vě-
nována	Trail	Angels,	lidem,	kteří	ve	svém	volném	čase	dobrovol-
ně	pomáhají	poutníkům.	Kniha	je	určena	širokému	čtenářskému	
publiku,	protože	na	Stezku	Českem	může	vyrazit	opravdu	každý.	

Janišová, Ivana: Lela a Kika se hádají
Lela	a	Kika	jsou	sestřenice.	Chodí	spolu	do	jed-
né	 školky	 a	 mají	 společnou	 babičku,	 která	 je	
hlídá	a	vodí	na	hřiště.	Lela	a	Kika	jsou	nejlepší	
kamarádky.	A	Lela	a	Kika	se	taky	pořád	hádají	
–	o	 to,	kdo	dostal	 lepší	dárky	pod	stromeček,	

kdo	bude	první	na	houpačce	a	kdo	si	dá	bonbon,	když	je	jenom	
jeden.	 Ostatně	 závažnost	 těchto	 životně	 důležitých	 problémů	
chápe	málokdo,	komu	je	víc	než	pět.	Naprosto	přesně	ho	však	
chápe	Ivana	Janišová,	a	proto	napsala	knížku.

Stojí za přečtení:
Cima, Anna: Vzpomínky na úhoře
Sára	 Fukuharová,	 po	 matce	 Češka	 a	 po	 otci	
Japonka,	 žije	 v	 Jokohamě	 a	 zabývá	 se	 výzku-
mem	vymírajícího	úhoře	 japonského.	Mezi	 její	
přátele	patří	pan	Nakadžima	–	postarší	majitel	
domu	 s	 akvaristikou,	 ve	 kterém	 bydlí,	 a	 sou-
sedka	Miju,	která	neudělá	krok	bez	dřevěného	
meče	a	celé	hodiny	tráví	rozmluvami	s	úhořem	
Unagim.	 Poklidný	 život	 v	 akvaristice	 převrátí	
naruby	návštěva	Juky	Suzukiové,	Sářiny	bývalé	

spolužačky,	která	pátrá	po	zmizelém	kolegovi	z	redakce	novin.	
Tři	ženy	se	vydávají	na	cestu,	která	před	ně	klade	jednu	životní	
výzvu	za	druhou.

Braunová, Petra: Nejhorší den v životě 
třeťáka Filipa L.
Třeťák	Filip	sedí	za	domem	opřený	o	zeď	a	má	
strach.	Právě	si	uvědomil,	 že	 je	 zločinec!	Stal	
se	jím	dnes,	a	nikdo	tomu	snad	ani	neuvěří.	Co-
pak	tenhle	bezvadný	a	hodný,	i	když	trochu	di-
voký	kluk	by	mohl	něco	takového	spáchat?	Ani	
on	sám	nevěří	 tomu,	co	se	stalo.	A	přece!	 Jak	

jenom	 všechno	 dopadne?	 Zůstane	 Filip	 už	 navždy	 zločincem?	
Autorka	 nenásilně	 zakomponovala	 do	 děje	 otázky	 a	 odpovědi	
života,	vztahy	mezi	dětmi	i	dospělými,	pocity,	problémy	i	jejich	
řešení.	Napínavé	čtení	pro	kluky	i	holky.

Městská knihovna tišnov
doporučuje

	 Uměleckou	 cestu	 a	 výraz	 tišnovského	
rodáka	 Luboše Baláka	 jsme	 představili	
na	 stránkách	 TN	 v	 rozhovoru	 v	 č.	 05–
06/2020.	Vedle	své	úspěšné	divadelní	ka-
riéry	 spisovatele,	 dramaturga,	 scenáristy,	
režiséra	 a	 uměleckého	 vedoucího	 divadla	
Komediograf	se	nyní	Luboš	odhodlal	k	vy-
dání	prvního	knižního	počinu,	jímž	je	dvoj-
dílný	 humoristický	 román	 podle	 skuteč-
ných	událostí	Dvojdomek ve Vrahovicích.	

	 Nakolik	 nepravděpodobně	 umělecky	 vyznívá	 už	 sám	 název,	
Vrahovice	 jsou	skutečná	část	Prostějova,	kde	nyní	Luboš	Ba-
lák	 žije,	 a	 své	 domácí	 zkušenosti	 odtud	 s	 uměleckým	 přístu-
pem	sobě	vlastním	ztvárnil	už	v	komediálním	seriálu.	Ten	nyní	
přepracoval	 i	 do	 podoby	 knižní,	 která	 se	 fanouškům	 i	 dosud	
neobeznámeným	čtenářům	dostává	do	 rukou	v	podobě	I. dílu	
s	podtitulkem	Střídavě oblačno.	
	 Všechno  začalo  jednoduše. Moje  sestra  si  s  rodinou  rozšířila 
svou část malého domu po rodičích a my jsme udělali  to stejné. 
Mysleli  jsme,  že  budeme  žít  v  oáze  klidu,  ale  brzy  se  ukázalo, 
že dvojdomek je speciální prostor a příbuzní, kteří tu žijí, jsou dost 
natěsno. Všichni víme, že soužití s příbuznými přináší tlaky. Jenže 
dvojdomek  je  izolovaná soustava, kde  jsou  tlaky mnohem větší. 
Nejobyčejnější banalita se stává sporem! Nezametené listí dosahu-
je dějinného významu! Takže za chvilku byl náš život ve dvojdom-
ku tanec mezi vejci! Lunapark strašidelných atrakcí. Dům hrůzy. 
A nejhorší je, že do toho sklouznete, i když jste nejslušnější člověk 
na světě. Ano. Vrahovice existují. A dvojdomek taky. A my v něm. 
Tak si pojďte o nás přečíst.

dVOJdOmeK
Ve VRAHOVIcícH

sitcom o souseDských vztazích
Vladimír Vecheta

inZeRce
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	 V	průběhu	měsíce	září	uspořádal	Sportovní	klub	Tenis	Tišnov	
hned	dvě	okázalé	akce,	při	nichž	si	připomínal	údajné	stoleté	vý-
ročí	založení	klubu.	O	tomtéž	se	snažil	jeho	předseda	přesvědčit	
čtenáře	Tišnovských	novin	i	v	minulém	čísle	v	rozsáhlém	mate-
riálu	z	historie	a	zejména	současnosti	klubu.	Jde	ovšem	pouze	
o	výročí	domnělé	–	fakta	prokazatelně	nasvědčují	tomu,	že	tiš-
novský	klubový	tenis	je	ve	skutečnosti	o	více	než	11	let	starší.
	 Na	svých	webových	stránkách	klub	uvádí	jako	výchozí	datum	
své	historie	rok	1922,	kdy	měl	být	založen	tenisový	klub	LTC	
Tišnov.	Stejný	rok	vzniku	byl	zveřejněn	i	v	čísle	8	někdejšího	vý-
pravného	občasníku	Tišnov	fotorevue	v	článku	Z	historie	tišnov-
ského	tenisu.	Skutečnost	je	ovšem	poněkud	jiná	a	stálo	by	za	to	
po	řadě	let	tento	tradovaný	omyl	konečně	napravit.	Je	dokonce	
i	známo,	jak	k	nesprávnému	určení	vzniku	tenisu	v	Tišnově	do-
šlo.	 Když	 se	 v	 roce	 1997	 na	 dvorcích	 na	 Ostrovci	 slavnostně	
otevíral	nově	vybudovaný	objekt	s	klubovnou	a	šatnami,	usoudil	
tehdejší	předseda	Sdružení	sportovních	klubů	Zdeněk	Svoboda,	
že	by	stálo	za	to	tento	akt	doplnit	ještě	nějakým	výročím.	K	dis-
pozici	 tehdy	byly	pouze	kusé	a	nepřesné	 informace:	vědělo	se	
sice,	že	tenis	se	u	nás	hrál	už	za	první	světové	války,	ale	mělo	
se	za	to,	že	spíše	„živelně“	a	mimo	klubové	struktury.	Stejně	tak	
byly	k	mání	zmínky	o	existenci	Lawn–tennisového	clubu	ve	dva-
cátých	létech	minulého	století.	Odtud	byl	už	jen	krůček	k	tomu,	
že	byl	počátek	klubu	„uměle“	stanoven	na	rok	1922	a	otevření	
inovovaného	areálu	SKT	Tišnov	se	v	roce	1997	spojilo	s	údaj-
ným	75.	výročím	 jeho	založení.	Mám	na	 tomto	omylu	bohužel	
svůj	podíl	viny,	neboť	jsem	tehdy	jako	předseda	klubu	s	takovým	
datováním	souhlasil,	aniž	bych	tušil,	že	po	létech	vejdou	ve	zná-
most	poněkud	jiné	informace.
	 Jak	to	tedy	bylo	doopravdy?	Známý	tišnovský	sportovec	a	his-
torik	 dávných	 časů	 Josef	 Kadlec	 uvádí	 ve	 fotbalovém	 (!)	 albu	
uloženém	 v	 předklášterském	 Podhoráckém	 muzeu,	 že	 „před-
chůdcem kopané v Tišnově a prvním sportem byl tenis. Byl založen 
v malém, necelém  třítisícovém Tišnově na přelomu  let 1910–11 
s názvem Lawn–tennisový a bruslařský klub. V létě se hrál tenis 
na  jednokurtovém hřišti  s  malou  dřevěnou  kabinou  ,Na  zahrád-
kách’ těsně u železniční tratě, kde je nyní prostor autobusů ČSAD 
(dnes je zde obchodní dům Penny – pozn. aut.) a v zimě se tam 
organizovaně  bruslilo.  Otec  Harák  ze  Zamlýna  se  v  zimě  staral 
o kluziště, uklízel sníh, vybíral vstupné a v létě zase zajišťoval dob-
rý stav tenisového hřiště. Tyto služby konal za korunové odměny. 
Klub čítal během několika málo roků (do vypuknutí první světové 
války v  r. 1914) asi 90  členů a  skládal  se výlučně  z  ,lepší’  tiš-
novské vrstvy, tj. z továrníků, doktorů, inženýrů, úředníků a jejich 
dětí a manželek. Dělníkem nebyl ani jeden člen. Válka samozřejmě 
narušila život klubu, ale po jejím skončení v r. 1919 se tenis opět 
oživil, ovšem již bez bruslařské činnosti. V roce 1925 byl učiněn 
pokus sloučit klub tenisu s klubem kopané, ale toto spojení trvalo 
jen asi dva roky. Tenis se opět osamostatnil pod názvem Lawn-te-
nnisový klub v Tišnově…“	Materiál	je	dokonce	doplněn	podrob-
ným	 jmenným	 seznamem	 jednotlivých	 členů	 onoho	 prvotního	
„bruslařsko-tenisového	 klubu“.	 Toto	 pojednání	 Josefa	 Kadlece	

bylo	sice	pro	 fotoalbum	sepsáno	 již	v	roce	1984,	ale	na	veřej-
nost	se	dostalo	až	podstatně	později.	Po	jeho	objevení	by	ovšem	
člověk	očekával,	že	současný	Sportovní	klub	Tenis	vezme	tato	
fakta	na	vědomí	a	nebude	uvádět	sám	sebe	i	široké	okolí	do	blu-
du,	že	právě	letos	slaví	sto	let	existence.
	 Předseda	klubu	Zdeněk	Kunický	byl	o	objevení	nových	his-
torických	údajů	informován	již	před	prázdninami,	přesto	se	roz-
hodl	s	velkou	pompou	slavit	 „stovku“.	Že	 tím	vlastně	vědomě	
uvedl	v	omyl	všechny	přítomné	i	pozvané,	je	nasnadě,	nicméně	
podobný	postup	mne	u	současného	vedení	tišnovského	tenisu	již	

nikterak	nepřekvapuje.	V	článku	jsou	i	další	chyby:	v	roce	2005	
se	tenisový	klub	neosamostatnil	od	Sdružení	sportovních	klubů	
(jeho	členem	je	dodnes),	nýbrž	„pouze“	převzal	do	svého	vlast-
nictví	areál	na	Ostrovci.	Nevedl	jsem	klub	do	jara	2007,	ale	o	rok	
déle.	To	mohou	být	pro	někoho	nepodstatné	maličkosti.	K	čemu	
se	musím	ovšem	vymezit	zásadně,	 je	nehorázná	formulace,	že	
současný	předseda	navázal	na	moji	práci.	Já	tvrdím,	že	je	tomu	
úplně	naopak	–	uvedu-li	 jen	 ty	nejzásadnější	 rozdíly,	pak	pře-
devším	jsem	se	při	výkonu	funkce	nikdy	nedostal	do	konfliktu	
se	zákonem,	natož	aby	za	mé	pochybení	musel	klub	platit	šes-
timístnou	pokutu,	nezaměstnával	jsem	sám	sebe	a	nikdy	jsem	
si	za	práci	pro	klub	nevzal	ani	korunu,	za	všech	okolností	jsem	
se	vždy	snažil	jednat	v	mezích	základní	slušnosti,	jejíž	hranici	
mají	ovšem	někteří	lidé	posunutou	úplně	jinam,	než	bylo	ještě	
nedávno	běžné.	Proto	také	na	kdysi	milovaný	Ostrovec	už	téměř	
patnáct	let	vůbec	nechodím…
	 Zdeňku	 Kunickému	 bylo	 opakovaně	 nabídnuto,	 aby	 opravu	
historického	data	na	stránkách	Tišnovských	novin	učinil	sám.	
Rozhodl	se	 raději	držet	 linie	 „kulaté	stovky“,	 jenže	ani	x-krát	
opakovaná	 lež	se	nestane	pravdou,	stejně	 jako	se	 jí	nestanou	
jakákoliv	jiná	dehonestující	tvrzení.

Sport

tišnovský tenis slavil stoleté výRočí, ale…
Ve SKuTečNOSTI Je NeJmÉNě O 11 leT STARŠí

Václav Seyfert

Na snímku družstva LTC Tišnov z roku 1923 byli identifikováni např. 
Grünwald, Vl. Macků, Dr. Kubík, Horáčková nebo Kothbauer.

Foto: archiv autora
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prosinec 2022 – leden 2023Kam v Tišnově

VýsTaVa beTlémů
27. 11. – 18. 12. 2022
so–ne 14.00–17.00 hod.
klubovna orlovny, lomnice 

Městys	Lomnice	 ve	 spolupráci	 s	 jednotou	Orel	
Lomnice	 zve	 na	 výstavu	 domácích	 betlémů	 za-
půjčených	 občany	 Lomnice.	 Výstava	 bude	 pří-
stupná	o	víkendech	na	požádání	a	bude	probíhat	
vždy	pod	dozorem.

kuRz TeChniky akVaRelu
1., 8., 15., 22. 12. 2022
5., 12., 19., 26. 1. 2023
vždy 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.

Raubíř a Jeho díTě
aneb Postaru se krást nedá
4. 12. 2022, 17.00 hod.
sokolovna Tišnov

Srdečně	 Vás	 zveme	 na	 reprízu	 veselé	 frašky	
pro	 dospělé	 v	provedení	 Karasova	 divadla.	 Hra	
na	motivy	Loupežnické	pohádky	Karla	Čapka	 je	
svým	 obsahem	 stále	 aktuální.	 Nevěřím,	 že	 by	
se	někdo	 z	nás	při	 získání	 funkce	 takto	 změnil.	
Možná	 snad	 ONI,	 ale	 my	 určitě	 nikdy.	 Ostatně,	
podívejte	se	sami	a	uvažte,	 zda	se	může	někdo	
chovat	tak,	jak	postavy	této	hry.	Nemůže!	Určitě!	
Takže	je	to	opravdu	jenom	fikce.	Nebo	snad…	Je	
to	na	Vás.	Příjemnou	zábavu.

soboTní VýTVaRná dílna 
10. 12. 2022, 9.00–11.00 hod.
GJJ, brněnská 475, Tišnov

Prosincovou	 sobotu	 se	 zaměříme	 na	 obraz	 Mi	
od	Libora	Veselého.	Dívka	s	andělsky	modrýma	
očima,	 která	nás	 zavede	do	světa	nebes	a	 zim-

ních	krás,	jako	jsou	zvětšeniny	sněhových	vloček	
nebo	třeba	samotných	křídel	Mi.	Naučíte	se	tech-
niku	ryté	kresby	a	pastelu.	Dílna	 je	vhodná	pro	
děti	od	5	do	12	let.	Součástí	výtvarné	dílny	jsou	
rozličné	hry.	Registrace	na	 lucie.zikanova@kul-
turatisnov.cz.	Příspěvek	na	materiál:	30	Kč/dítě.	

VánoČní besídka
12. 12. 2022, 15.30 hod.
duhový sál zš lomnice 

Rodiče,	přátelé	a	známí,	rádi	bychom	Vás	pozvali	
na	 vystoupení	 žáků	 hudebního	 oboru	 Základní	
umělecké	školy	Lomnice.	Těšíme	se	na	Vás.

PoJďme sPolu Po beTlémeCh
21. 12. 2022 – 8. 1. 2023
ulice a uličky lomnice 

Mladá	tradice	vznikla	v	roce	2020	a	rychle	si	zís-
kala	na	oblibě.	Pojďme	spolu	znovu	sdílet	vánoč-
ní	atmosféru	a	radovat	se	z	vánočního	poselství!	
Domácí	betlémy	vystaví	majitelé	za	svými	okny,	
aby	 mohly	 být	 z	 ulice	 dobře	 viditelné.	 Mapka	
s	trasou	prohlídky	bude	zveřejněna	v	lomnickém	
zpravodaji	a	na	webu	www.lomnice.cz.	

TříkRáloVý konCeRT alleGRia
a dílna PRo děTi 
8. 1. 2023, 14.00–18.00 hod.
GJJ, brněnská 475, Tišnov

Zveme	vás	na	koncert	komorního	souboru	Alle-
gria,	 který	 vystoupí	 s	programem	 renesanční	
a	barokní	hudby.	Hudební	soubor	Allegria	vzešel	
z	 aktivity	 tišnovského	 spolku	 Hnízdo	 –	 spolku	
pro	 komunitní	 vzdělávání	 pod	 vedením	 hous-
listky	Lenky	Filipové	a	sdružuje	neprofesionální	
hudebníky	 z	 Tišnovska.	 Po	 koncertě	 proběhne	
výtvarná	dílna	na	 téma	Tří	 králů	v	období	 rene-
sance	a	baroka.	Registrace	na	galerie@kultura-
tisnov.cz.

VánoČní konCeRT
8. 1. 2023, 16.00 hod.
kostel navštívení Panny marie,
lomnice 

ZŠ,	ZUŠ	a	MŠ	Lomnice,	městys	Lomnice	a	Far-
nost	Lomnice	Vás	srdečně	zvou	na	Vánoční	kon-
cert	v	podání	 žáků	a	pedagogů	 lomnické	školy.	
Těšíme	se	na	Vás.

Chodidla V Pohybu
workshop s lokomoce 
17. 1. 2023, 17.00–18.30 hod.
GJJ, brněnská 475, Tišnov

Pro	 rodiče	 s	dětmi	 a	 dospívajícími	 pořádáme	
besedu	 sdružení	 fyzioterapeutů	 a	 lékařů	 Loko-

moce,	 které	 se	 věnuje	 pohybu	 jako	 prevenci	
nemocí	 a	 základu	 fyzického	 i	duševního	 zdraví.	
Dozvíte	se	více	o	fyziologickém	vývoji	chodidel,	
o	 tom,	 jak	 stereotypy	 chůze	 ovlivní	 naše	 tělo,	
co	nám	může	dopřát	chůze	na	boso	a	 jak	obuv	
může	ovlivnit	funkci	chodidel.	Budeme	mít	mož-
nost	si	na	místě	vyzkoušet	stimulační	chodníček	
a	 zkontrolovat	 klenbu	 na	 speciálním	 přístroji,	
tzv.	podoskopu.	Registrujte,	prosím,	svou	účast	
na	galerie@kulturatisnov.cz.

VýTVaRný aTeliéR
PRo děTi i dosPělé
21. 1. 2023, 9.00–11.00 hod.
GJJ, brněnská 475, Tišnov

Lednová	dílna	bude	opravdu	bohatá.	Velkou	no-
vinkou	 je,	 že	mohou	přijít	 i	dospělí	a	nechat	se	
unášet	 vírem	 tvořivosti.	 Téma	 i	 zpracování	 jsou	
připraveny	 pro	 všechny	 věkové	 kategorie.	 Za-
měříme	se	na	mimiku	obličeje	a	zpracujeme	toto	
téma	ve	dvou	obrazech	technikou	kresby	a	koláže.	
Čeká	vás	i	práce	s	vlastní	 fotografií	 formou	por-
trétu,	 který	 dále	 budete	 výtvarně	 rozpracovávat.	
Registrace	na	lucie.zikanova@kulturatisnov.cz.

mulTimediální dílna 
pondělí, středa a pátek
12.00–18.00 hod.
městská knihovna Tišnov
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.	Užijí	si	ji	děti	od	3	let	(v	doprovodu	rodičů)	
a	vstup	do	ní	je	zdarma!
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hRad skály 
přednáší ludvík belcredi 
1. 12. 2022, 17.00 hod.
městská knihovna Tišnov
oddělení pro děti a mládež
přednáškový sál

Seznamte	se	s	jedním	z	největších	archeologic-
kých	 výzkumů	 hradů	 ve	 střední	 Evropě	 okem	
samotného	archeologa	a	historika	Ludvíka	Bel-
credi.	 Po	 přednášce	 si	 budete	 moci	 zakoupit	
publikaci	 o	 historii	 hradu	 s	 podpisem	 autora.	
Doporučené	vstupné:	50	Kč

knižní klubík PRo miminka
Jaké knihy darovat dětem
pod stromeček?
7. 12. 2022 v 9.30 hod.
městská knihovna Tišnov,
oddělení pro děti a mládež

Co	všechno	letos	vyšlo	a	co	z	toho	vybrat?	Pora-
díme,	jaké	knihy	darovat	miminkům	i	batolátkům	
k	Vánocům.	A	jako	bonus	–	těšte	se	na	výtvarné	
tvoření	pro	miminka!	Během	chviličky	tak	vytvo-
říte	 originální	 vánoční	 dárek	 třeba	 pro	 babičku	
a	 dědečka!	 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.

VánoCe V mulTimediální dílně
7. 12. 2022, 12.00–18.00 hod.
městská knihovna Tišnov
oddělení pro děti a mládež

Vyzkoušejte	si	vánoční	virtuální	realitu	nebo	se-
stavte	robotický	betlém.	Mimo	to	vám	ukážeme,	
jak	 se	 pracuje	 s	řezacím	 plotrem,	 sublimačním	
tiskem	a	3D	tiskárnou.	
15.00	hodin:	ukázka	řezacího	plotru	
16.00	hodin:	ukázka	sublimačního	tisku	
17.00	hodin:	ukázka	vánočního	3D	tisku	
Vstupné:	zdarma

VánoČní ČTení a TVoření
7. 12. 2022, 12.00–18.00 hod.
městská knihovna Tišnov
oddělení pro děti a mládež

„Na	Vánoce	dlouhé	noce,	jsou	tam	velké	chume-
lice,	hej,	hej,	koleda!“	broukal	si	skřítek	Rozekví-
tek	 ve	své	 mechové	 chaloupce,	 když	 zapaloval	
svíci	 na	 adventním	 věnci.	 Letos	 naposledy	 si	
budeme	 číst	 z	knížky	 Skřítek	 Rozekvítek	 –	 Rok	
v	přírodě	 a	 tvořit	 budeme	 z	toho,	 co	 dům	 dá.	
Akce	je	vhodná	pro	děti	od	4	let.	Vstupné	25	Kč	je	
doporučené	jako	příspěvek	na	výtvarný	materiál.

knižní klubík PRo baToláTka
Rozpustilé básničky
pro malé dětské ručičky
14. 12. 2022 v 9.30 a v 10.30 hod.
městská knihovna Tišnov
oddělení pro děti a mládež

Nová	podoba	Knižního	klubíku,	 tento-
krát	pro	rodiče	s	dětmi	od	1	roku	do	2	
let!	Těšit	se	můžete	na	pásmo	básniček	
a	 pohybových	 cvičení.	Opět	 se	necháme	 inspi-
rovat	knížkami	Romany	Suché	a	i	tentokrát	vám	
dáme	 tipy	 na	 ty	 nejlepší	 knihy	 pro	 děti.	 Knižní	
klubík	pro	batolátka	pořádáme	ve	dvou	 časech:	
v	9.30	a	v	10.30	hodin.

minisTR zdRaVí
Posnídejte v knihovně s…
Tomášem šebkem
15. 12. 2022, 8.30 hod.
městská knihovna Tišnov
oddělení pro dospělé

Dopřejte	si	ranní	šálek	inspirace	
a	 sledujte	 v	 knihovně	 on-line	
přednášku	uznávaného	lékaře	Tomáše	Šebka.	Zná-
mý	 propagátor	 medicíny	 a	 chirurg	 se	 intenzivně	
věnuje	 tomu,	 jak	 prodloužit	 délku	 života	Čechů	
ve	zdraví.	V	knihovně	pro	vás	bude	připravena	leh-
ká	snídaně.	Vstupné:	zdarma.

knižní klubík PRo mRňaTa
Pošťák myšák doručuje
21. 12. 2022 v 9.30 hod.
městská knihovna Tišnov
oddělení pro děti a mládež

Je	 ráno	 a	 pošťák	 Myšák	 se	 připravuje	 na	 svou	
každodenní	obchůzku.	Naloží	vozík	balíčky	a	vy-
razí	na	cestu.	Přidáte	se	k	němu?	Rozvezeme	ba-
líčky	a	nakoukneme	do	domků	i	domečků	těch,	
kdo	bydlí	v	Myšákově	rajonu.	Každý	příbytek	je	
jiný	 a	 jejich	obyvatelé	 už	 na	nás	netrpělivě	 če-
kají…	 Akce	 je	 vhodná	pro	 rodiče	 s	dětmi	 od	2	
do	3	let.	

knižní klubík PRo miminka
10 knih, které (ne)potřebujete
pro své dítě
4. 1. 2023 v 9.30 hod.
městská knihovna Tišnov
oddělení pro děti a mládež

Pokusíme	se	vypíchnout	 ty	nej	 knížky,	 které	by	
doma	neměly	chybět	žádnému	miminku	ani	ba-
tolátku.	Máte	nějakou	hodně	oblíbenou?	Vezměte	
ji	s	sebou	a	přijďte	si	s	námi	povídat	o	knížkách	
pro	děti!	

knižní klubík PRo baToláTka
Rozpustilé básničky
pro malé dětské ručičky
11. 1. 2023 v 9.30 a v 10.30 hod.
městská knihovna Tišnov
oddělení pro děti a mládež

Těšte	se	na	pásmo	básniček	a	pohybo-
vých	cvičení.	Opět	se	necháme	inspiro-
vat	 knížkami	 Romany	 Suché	 a	i	tento-

krát	vám	dáme	tipy	na	ty	nejlepší	knihy	pro	děti.	
Knižní	klubík	 je	vhodný	pro	 rodiče	s	dětmi	od	1	
roku	do	2	let.	Pořádáme	ho	ve	dvou	časech:	v	9.30	
a	v	10.30	hodin.

knižní klubík PRo mRňaTa
husa líza
23. 1. 2023 v 9.30 hod.
městská knihovna Tišnov
oddělení pro děti a mládež

Husa	 Líza	 by	 moc	 chtěla	 být	 jiná	 než	 ostatní	
husy.	 Chtěla	 by	 umět	 klapat	 zobákem	 tak	 silně	
jako	tukan,	plavat	jako	tuleň	a	skákat	jako	klokan.	
Ale	když	se	pokusí	zařvat	silně	jako	lev,	pocho-
pí,	že	být	jednou	z	davu	taky	není	špatné.	Přijďte	
si	 s	námi	 hrát	 s	knížkou	 od	 uznávaného	 autora	
Petra	Horáčka!	Husu	Lízu	si	nakonec	i	vytvoříme.	

TišnoVské babiČky ČTou děTem
23. 1. 2023, 15.30 –16.30 hod.
městská knihovna Tišnov
oddělení pro děti a mládež

„Rok	jak	kolo	točí	se,	dny	si	skládá	v	měsíce.	Jen	
odzvoní	 Vánoce,	 zase	 znovu	 koulí	 se…“	 Letos	
poprvé	 si	 budeme	 číst	 z	oblíbené	 knížky	 Cha-
loupka	na	vršku.	Vyprávění	o	dětech	z	malé	pod-
horské	vesničky,	 jak	prožívají	 jaro,	 léto,	podzim	
a	zimu	se	všemi	radostmi	i	povinnostmi,	působí	
v	dnešní	době	 trochu	 jako	z	pohádky.	Ale	 jejich	
příhody	 jsou	 tak	 živé,	 že	 se	 mohly	 stát	 tehdy	
i	 dnes.	 Tvořit	 budeme	opět	 z	toho,	 co	dům	 dá.	
Akce	je	vhodná	pro	děti	od	4	let.	Vstupné	25	Kč	je	
doporučené	jako	příspěvek	na	výtvarný	materiál.

společná informace
pro všechny knižní klubíky: 

Kapacita	 knihovny	 je	 omezena,	 registrace	
účasti	 na	 klubíku	 je	 proto	 nutná předem.	
Prosíme,	 přihlaste	 se	 přes	 odkaz,	 který	 najdete	
na	webu	 knihovny:	 www.mktisnov.cz.	 Záro-
veň	 prosíme	 každého,	 kdo	 nebude	 moci	 přijít,	
aby	nám	dal	vědět	včas.	Vstupné:	zdarma

uniVeRziTa Volného Času 

ViRTuální uniVeRziTa 3. Věku 

TRénoVání PaměTi 

Bližší	informace	v	knihovně	v	lednu	2023!	



Změna programu vyhrazena, aktuality k nalezení na webu, facebookových stránkách kina a v TIC. 

prosinec
2022

pROgRAm KINA

1.
čt

18.00 neJVěTší daR PREMIÉRA
ČR	|	93'	|	pohádka	|	140/120	Kč	

2.
pá

19.30 a Pak Přišla láska... PREMIÉRA
ČR	|	87'	|	drama/komedie	|	12+	|	140	Kč	

3.
so

17.00 PRinCezna zakleTá V Čase 2
ČR	|	135'	|	pohádka/fantasy	|	140/120	Kč	

20.00 VánoČní Příběh
ČR	|	118'	|	komedie	|	12+	|	140	Kč	

7.
st

19.30 JFk náVRaT: za zRCadlem PREMIÉRA
USA	|	118'	|	dokument	|	140	Kč	|	tit.	

8.
čt

19.30 šílená noC PREMIÉRA
USA	|	111'	|	akční/komedie	|	15+	|	140	Kč	|	tit.	

9.
pá

18.00 melanCholia PÁTEK	LARSE	VON	TRIERA
DK	|	130'	|	drama/sci-fi	|	12+	|	100	Kč	|	tit.	

21.00 anTikRisT 
DK	|	109'	|	drama/horor	|	15+	|	100	Kč	|	tit.	

11.
ne

17.00 neJVěTší daR
ČR	|	93'	|	pohádka	|	140/120	Kč	

19.30 FabelmanoVi PREMIÉRA
USA	|	151'	|	drama/životopisný	|	12+	|	140	Kč	|	tit.	

13.
út

17.00 za Vším hledeJ ženu KINO	ZA	POLOVIC
ČR	|	105'	|	komedie	|	12+	|	70	Kč	

14.
st

19.30 Ti, kTeří TanCuJí Ve Tmě FK
ČR	|	78'	|	dokument	|	12+	|	100	Kč	

15.
čt

18.00 aVaTaR: The Way oF WaTeR PREMIÉRA
USA	|	192'	|	sci-fi/dobrodružný	|	150/130	Kč	|	tit.	

17.
so

18.00 aVaTaR: The Way oF WaTeR
USA	|	192'	|	sci-fi/dobrodružný	|	150/130	Kč	|	dab.	

18.
ne

17.00 mikulášoVy PaTálie: PREMIÉRA	

Jak To Celé zaČalo
FR	|	82'	|	animovaný/rodinný	|	140/120	Kč	|	dab.	

19.30 šílená noC
USA	|	111'	|	akční/komedie	|	15+	|	140	Kč	|	tit.	

21.
st

19.30 munCh – láska, PREMIÉRA

duChoVé a uPíří ženy
ITA	|	93'	|	dokument	|	120	Kč	|	tit.	

22.
čt

19.30 WhiTney housTon: PREMIÉRA
i Wanna danCe WiTh somebody 
USA	|	140'	|	hudební/životopisný	|	12+	|	140	Kč	|	tit.	

23.
pá

18.00 koCouR V boTáCh: PREMIÉRA
Poslední Přání
USA	|	101'	|	komedie/animovaný	|	140/120	Kč	|	dab.	

24.
so

14.00 PRinCezna zakleTá V Čase 2
ČR	|	135'	|	pohádka/fantasy	|	140/120	Kč	

27.
út

17.00 TRoJÚhelník smuTku KINO	ZA	POLOVIC
SWE	|	142'	|	komedie/drama	|	12+	|	70	Kč	|	tit.	

28.
st

19.30 WhiTney housTon:
i Wanna danCe WiTh somebody
USA	|	140'	|	hudební/životopisný	|	12+	|	140	Kč	|	tit.	

29.
čt

18.00 aVaTaR: The Way oF WaTeR 3D
USA	|	192'	|	sci-fi/dobrodružný	|	170/150	Kč	|	dab.	

30.
pá

18.00 koCouR V boTáCh: Poslední Přání
USA	|	101'	|	komedie/animovaný	|	140/120	Kč	|	dab.	

31.
so

16.00 FILM	NA	PŘÁNÍ	/	HLASOVÁNÍ	NA	FB	KINA	SVRATKA

šoumen kRokodýl
USA	|	107'	|	rodinný/komedie	|	100	Kč	|	dab.	

diVnosVěT
USA	|	93'	|	animovaný	|	100	Kč	|	dab.	

PRinC mamánek
ČR	|	100'	|	pohádka	|	100	Kč	

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
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PiaRGy
Je	jaro	1939.	Biskup	v	Banské	Bystrici	zjistí,	že	
ve	vesnici	Piargy,	kterou	před	několika	dny	po-
hřbila	lavina,	se	narodil	Antikrist.	Biskup	si	zavo-
lá	kněze	Baláze	a	požádá	ho,	aby	vyšetřil	výroky	
Johanky,	 jediné	 přeživší	 katastrofy.	 Balaz	 chce	
vědět,	co	přesně	se	v	Piargy	stalo…

PeRinbaba a dVa sVěTy
„Perinbaba	 a	 dva	 světy“	 je	 příběhem	 o	 putování	
za	štěstím	a	pravou	láskou.	Přináší	naději,	že	může	
existovat	 lepší,	 krásnější	 a	 svobodnější	 svět	 než	
ten,	který	denně	zažíváme.	Hlavní	postavou	filmu	je	
Lukáš,	syn	Alžběty	a	Jakuba	z	původní	Perinbaby,	
jenž	se	vydává	do	světa	na	cestu	za	štěstím	a	lás-
kou.	Do	jeho	osudů	zasáhne	Perinbaba,	pes	Ucho	
a	také	legendární	postava	Zubatá.

zoubkoVá Víla
Zvídavá	 a	 nezbedná	 Violetta	 se	 učí	 na	 zoubko-
vou	 vílu,	 jenže	 se	 jí	 to	 moc	 nedaří.	 Místo	 aby	
dětem	za	zoubky	vyčarovala	hračky	 jako	ostatní	
zoubkové	víly,	jediné,	co	umí	jsou…	fialky!	Její	
maturitní	zkouška	se	blíží	a	jen	víly,	které	ji	složí,	
dostanou	drahokam,	se	kterým	se	mohou	pohy-
bovat	tam	a	zpět	z	lidského	světa…

Přání k naRozeninám
Komedie	o	tom,	jak	se	rodinná	oslava	zvrtne	v	di-
vokou	 jízdu,	při	které	si	nikdo	nemůže	být	 jistý	
vůbec	ničím.

The dooRs: Final CuT
Digitálně	restaurovaná	verze	 filmu	z	roku	1991,	
který	zachycuje	historii	rockové	skupiny	The	Do-
ors,	zejména	pak	jejího	zpěváka	Jima	Morrisona.

oPeRaCe FoRTune: Ruse de GueRRe

Agent	 MI6	 Orson	 Fortune	 a	 jeho	 tým	 agentů	
naverbují	jednu	z	největších	hollywoodských	fil-
mových	hvězd,	aby	 jim	pomohla	při	 tajné	misi,	
kdy	prodej	nové	smrtící	zbrojní	technologie	hrozí	
narušením	světového	řádu.	Akční	komedie.

datum čas utkání nebo název akce Místo organizuje

tenis so 3.12. 8.00 Halový přebor mladších žáků a žákyň r. nar. 2013 hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

basketbal so 3.12. 10.00, 12.00 SKB Tišnov – Spartak Uher. Brod, dívky U15 (2 utk.) sport. hala SSK SK Basket.Tišnov

futsal so 3.12. 18.30 ASM Dolní Loučky – Kalábek Brno sport. hala SSK ASM Dol. Loučky

tenis ne 4.12. 9.00 Halový přebor mladších žáků a žákyň r. nar. 2013 hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

basketbal so 10.12. 9.00, 12.00 SKB Tišnov – Žďár n. S. a Šlapanice, hoši U12 hala Smíškova SK Basket.Tišnov

basketbal so 10.12. 17.30 SKB Tišnov – VSK Uni Brno, ženy sport. hala SSK SK Basket.Tišnov

stol.tenis ne 11.12.  9.00 TTC Koral Tišnov C – Jiskra Hrušovany hala Smíškova TTC Koral Tišnov

basketbal ne 11.12. 10.00 SKB Tišnov – SK Podolí, ženy sport. hala SSK TTC Koral Tišnov

futsal so 17.12. 9.00 1. FC Květnice Tišnov – Troubsko a Panama Brno sport. hala SSK 1. FC Květnice

basketbal so 17.12. 9.00, 10.30 SKB Tišnov – BK Pelhřimov, dívky U13 (2 utkání) hala Smíškova SK Basket.Tišnov

basketbal so 17.12. 13.00, 15.00 SKB Tišnov – Basketbal Dubňany, hoši U15 (2 utk.) sport. hala SSK SK Basket.Tišnov

futsal so 17.12. 18.30 ASM Dolní Loučky – AC Napoleon Prace sport. hala SSK ASM Dol. Loučky

tenis Po 2.1. 8.00 Okresní přebor Brno-venkov mladších žáků a žákyň hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

tenis Út 3.1. 9.00 Okresní přebor Brno-venkov mladších žáků a žákyň hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

basketbal so 7.1. 9.00, 12.00 SKB Tišnov – Prostějov a Tygři Brno, dívky U12 hala Smíškova SK Basket.Tišnov

basketbal so 7.1. 10.00, 12.00 SKB Tišnov – Sokol Lanžhot, dívky U19 (2 utkání) sport. hala SSK SK Basket.Tišnov

stol.tenis so 7.1. 16.00 TTC Koral Tišnov – HBO Havlíčkův Brod D hala Smíškova TTC Koral Tišnov

stol.tenis so 7.1. 16.00 TTC Koral Tišnov B – Sokol Velké Opatovice hala Smíškova TTC Koral Tišnov

tenis so 14.1. 8.00 Wilson Cup tř. C starších žáků a žákyň hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

futsal so 14.1. 9.00 1. FC Květnice Tišnov – Atraps B a Žabinští vlci B sport. hala SSK 1. FC Květnice

basketbal so 14.1. 14.00, 16.00 SKB Tišnov – BK Blansko B, dívky U15 (2 utkání) sport. hala SSK SK Basket.Tišnov

futsal so 14.1. 18.30 ASM Dolní Loučky – Technika Brno sport. hala SSK ASM Dol. Loučky

stol.tenis ne 15.1. 9.00 TTC Koral Tišnov C – TJ Oslavany hala Smíškova TTC Koral Tišnov

tenis ne 15.1. 9.00 Wilson Cup tř. C starších žáků a žákyň hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

basketbal so 21.1. 9.00, 12.00 SKB Tišnov – Sokol Babice a Šlapanice, dívky U10 hala Smíškova SK Basket.Tišnov

stol.tenis so 21.1. 16.00 TTC Koral Tišnov – KST Blansko hala Smíškova TTC Koral Tišnov

stol.tenis so 21.1. 16.00 TTC Koral Tišnov B – SKST Rohatec A hala Smíškova TTC Koral Tišnov

basketbal so 21.1. 17.30 SKB Tišnov – KP Brno D, ženy sport. hala SSK SK Basket.Tišnov

stol.tenis ne 22.1. 10.00 TTC Koral Tišnov – Sokol Ondratice hala Smíškova TTC Koral Tišnov

stol.tenis ne 22.1. 10.00 TTC Koral Tišnov B – SK Olšany hala Smíškova TTC Koral Tišnov

basketbal ne 22.1. 10.00 SKB Tišnov – BK Žabiny Brno C, 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 prosinec 2022 – leden 2023
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Kam v Tišnově prosinec 2022 – leden 2023

datum čas akce Místo organizuje

3.12. 19.00–22.00 Ha-kapela vánoční koncert Sokolovna Tišnov MěKS Tišnov

4.12. 17.00–18.30 Raubíř a jeho dítě aneb Postaru se krást nedá Sokolovna Tišnov T. J. Sokol Tišnov

7.12. 19.30–21.00 Lenka Filipová: Adventní koncert se smyčci Sokolovna Tišnov MěKS Tišnov

10.12. 18.00–22.00 Den svobodného jazzu v Tišnově
Velký sál, Městské kulturní 
středisko Tišnov

MěKS Tišnov

12.12. 15.30–18.00 Vánoční besídka Duhový sál ZŠ Lomnice ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice

16.12. 19.00–22.00 Um-ca-ca Coffein MěKS Tišnov

21.12. 14.00–15.20 Písničky ze starých časů – Když napadne sníh
Penzion, knihovna, 
Králova 1742, Tišnov

deTOX

25.12. 16.00–18.00 Zpívání u kapličky Železné obec Železné

26.12. 17.00–20.00
Štěpánský koncert
– Tišnovský komorní orchestr

kostel sv. Václava v Tišnově MěKS Tišnov

1. 1. 17.00–18.00 Novoroční ohňostroj náměstí Míru Tišnov MěKS Tišnov

6. 1. 19.30–22.00 Karel Plíhal – recitál Kino Svratka MěKS Tišnov

8. 1. 16.00–17.30 Vánoční koncert
kostel Navštívení Panny 
Marie v Lomnici

ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice, 
Městys Lomnice

14. 1. 16.00–18.00 Kája a Bambuláček Kino Svratka MěKS Tišnov

18. 1. 19.30–21.00 ConTRIOlogy – KPH
Velký sál, Městské kulturní 
středisko Tišnov

MěKS Tišnov

24. 1. 19.30–22.00 SAKOBI Coffein MěKS Tišnov

25. 1. 14.00–15.20 Písničky ze starých časů – Vypůjčené písničky
Penzion, knihovna, 
Králova 1742, Tišnov

deTOX

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

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

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

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

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

26. 11. 2022 – 6. 1. 2023 Papírový betlemářský svět Muzeum města Tišnova, Jungmannova 80

27. 11. 2022 – 18. 12. 2022 Výstava betlémů klubovna Orlovny Lomnice

21. 12. 2022 – 8. 1. 2023 Pojďme spolu po betlémech ulice městyse Lomnice

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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19.30 hod. Kino Svratka
6. 1. 2023

www.mekstisnov.cz

Předprodej vstupenek 
TIC Tišnov a on-line

Pořad není vhodný
pro děti do 12 let


