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	 Milé	 čtenářky,	 milí	 čtenáři	 Tišnov-
ských	 novin,	 první	 vydání	 roku	 s	 troj-
kou	 na	 konci	 letopočtu	 vychází	 jako	
dvojčíslo.	
	 Ani	lehká	zima	začátku	roku	nemění	
moc	na	věci,	že	v	zimním	období	nastá-
vá	v	našich	aktivitách	spíše	útlum.	Ne-
jenom	příroda	spí.	A	my	lidé	věnujeme	
více	než	kdy	jindy	v	roce	čas	nicnedělá-
ní,	plánování	nebo	doplňování	informa-
cí	a	vzdělávání.	To	se	to	pak	vzpomíná	
na	minulé	zážitky	a	třídí	se	věci,	které	
přinesl	předchozí	rok,	které	chceme	za-
ložit	a	které	zahodit.	I	v	těchto	novinách	
je	tak	část	příspěvků	více	retrospektiv-
ních.	Ale	nouze	už	není	ani	na	novinky.	
	 Na	časy	většího	kulturního	vyžití	se	
začíná	blýskat	seniorské generaci,	pro	
kterou	pionýrsky	zahajuje	nabídku	kur-
zů	Inspiro.	Po	letech	covidové	letargie	
se	také,	doufejme,	konečně	dočkáváme	
plesové	 sezóny,	 a	mnohokrát	 odkláda-
ný	 Ples města Tišnova	 už	 nezůstane	
osiřelý.	 Za	 pozornost	 a	 návštěvu	 ale	
stojí	i	ples	DSO	Tišnovsko.	Kultura	při-
náší	pozvánky	na	rozjíždějící	se	sezónu 
koncertů	 i	 dalších	 aktivit.	 Připomíná-
me	 si	 osobnost	 Boženy Komárkové,	
knihovna	opět	zahajuje	nový	„semestr“	
vzdělávacích cyklů	 Univerzity	 volné-
ho	času	a	Virtuální	univerzity	3.	věku,	
samozřejmě	vedle	setrvale	populárních	

klubíků,	trénování	paměti	nebo	snídaní	
s	osobnostmi.	
	 K	 novinkám	 určitě	 patří	 i	 zveřejně-
ný	 vítězný	 návrh	 (a	 vizualizace)	 nové	
Svazkové základní školy,	která	vyros-
te	na	pozemcích	na	okraji	Předklášteří.	
Novinkou	sociální	oblasti	a	péče	na	Tiš-
novsku	je	zřízení	pobytové odlehčova-
cí služby	na	CSS,	jejíž	kapacity	začaly	
být	 využívány	 hned	 od	 počátku	 ledna.	
A	 jedna	 „kosmetická“	 změna	 potkala	
i	odběratele	služby	dovážek	obědů,	jak	
se	o	tom	dočtete	v	samostatném	článku.	
	 Malý	výlet	na	pole	nervózní	a	napja-
té	mezinárodní	 situace	 jsme	si	udělali	
s	 Lukášem	 Visingrem,	 bezpečnostním	
analytikem	z	Tišnova,	který	se	do	naše-
ho	redakčního	mikrofonu	zamyslel	nad	
dalším	 očekávatelným	 vývojem	 nejen	
ukrajinské	války.	
	 Pilní	 luštitelé	 křížovek	 minulého	
ročníku	se	pak	dočkají	vyhlášení	úspěš-
ných	výherců	a	pro	ty,	kdo	si	odkláda-
jí	 všechna	 čísla	 Tišnovských	 novin,	 je	
připraven	přehled obsahu uplynulého 
roku 2022.
	 Věříme,	že	i	v	tomto	zimním	dvojčísle	
najdete	 nejen	 dobré	 informace,	 ale	 i	 in-
spirativní	obsah	a	články,	které	vás	třeba	
osobně	obohatí.	Ať	je	vaše	cesta rokem 
2023 co nejpestřejší,	 aby	 zážitky	 pro-
barvily	šeď	dosavadní	ponuré	doby.	

KAm zAmíříme?
Vladimír VechetaJak se

Husákovi zdálo,

že je

Věra Čáslavská
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Radnice infoRmuje

	 Milé	Tišnovačky,	vážení	Tišnováci,	toto	je	
můj	první	článek	Ze	zápisníku	místostarosty.	
Týden	jsem	sbíral	odvahu	a	poté	týden	psal,	
škrtal,	mazal	a	opět	psal	tento	zdánlivě	krát-
ký	 text.	 A	 nakonec	 z	 toho	 vznikl	 text	 plný	
proseb.	A	tu	je	hned	první,	buďte	k	mému	prv-
nímu	zápisníku,	prosím,	shovívaví.
	 Než	se	dostanu	k	praktických	věcem,	chtěl	
bych	odpovědět	na	nejčastější	otázku,	kterou	
teď	dostávám.	Jaké	to	je	změnit	prostředí	ze	
soukromé	sféry	na	samosprávu	města?	Je	to	
jiné	 a	 zajímavé.	 Nejkrásnější	 na	 práci	 mís-
tostarosty	je,	že	děláte	něco,	co	dává	smysl.	
Snažíte	 se	 město,	 ve	 kterém	 žijete,	 zlepšit,	
zkrášlit,	 posunout	 do	 budoucnosti	 a	 díky	
tomu	se	do	práce	vyloženě	těším.
	 A	na	to	navazuje	moje	druhá	prosba.	Pro-
sím,	pomozte	mi	naše	město	udržovat	krásné.	
Do	mojí	gesce	spadá	péče	o	městský	majetek.	
Tedy	například	opravovat	rozbité	chodníky,	koše,	udržovat	zeleň.	
Všichni	na	radnici	se	snažíme	neustále	dívat,	kde	je	třeba	něco	
opravit,	ale	bohužel	nejsme	všude.	Naštěstí	nám	dnešní	technolo-
gie	umožňují	využít	14	000	očí	dospělých	obyvatel	Tišnova.	Tedy	
pokud	uvidíte	ve	městě	nějakou	nesrovnalost,	prosím,	nahlaste	
nám	 ji	přes	aplikaci	Mobilní	 rozhlas.	Odkaz,	který	Vás	navede	
ke	stažení	aplikace	do	vašeho	mobilního	telefonu,	naleznete	pod	
tímto	článkem.	Je	to	velmi	jednoduché,	vidíte	problém,	vyfotíte,	
popíšete	a	my	už	si	s	tím	nějak	poradíme.	Abychom	mohli	věci	
opravovat,	musíme	vědět,	že	jsou	rozbité.	To,	že	o	zničené	lavič-
ce	 řeknete	kamarádce	při	 venčení,	 o	 rozbitém	koši	kamarádo-
vi	v	posilce	či	o	nesvítící	lampě	napíšete	na	FB,	možná	pomůže	
zchladit	 Váš	 vztek,	 ale	 nepomůže	 to	k	 rychlé	 nápravě.	 Použití	
Mobilního	rozhlasu	ano.	Proto	vás	prosím,	používejte	ho.
	 Když	jsem	zmínil	obyvatele	Tišnova,	mám	třetí	prosbu,	na	Vás	
všechny,	co	v	Tišnově	bydlíte,	ale	nemáte	tu	trvalé	bydliště.	Pro-
sím,	přihlaste	si	bydliště	k	nám	a	staňte	se	plnoprávným	obyvate-
lem	Tišnova.	Možná	se	to	zdá	jako	drobnost,	ale	je	to	rozhodující	
věc	pro	finance	města.	Tišnov	dostává	od	státu	peníze	přes	tak-
zvané	RUD	(rozpočtové	určení	daní)	a	nejpodstatnější	část	peněz	
v	RUD,	které	můžeme	použít	právě	na	výše	zmíněné	opravy,	ale	
i	budování	nových	silnic	nebo	stavění	infrastruktury	jako	třeba	
školka,	je	určena	podle	počtu	obyvatel.	Za	každého	jednoho	zde	
přihlášeného	obyvatele	dostaneme	přibližně	14	000	Kč/rok.	Tedy	
pouhé	dvě	přihlášené	 rodiny	 jsou	přibližně	100	000	Kč	do	 roz-
počtu	města	každý	rok.	Přihlášení	k	trvalému	pobytu	vyžaduje	
nějaké	 papírování,	 ale	 naši	 úředníci	 vám	 s	 tím	 rádi	 pomohou.	
A	pokud	by	byl	nějaký	problém,	můžete	se	obrátit	přímo	na	mě.	
	 Vrátím	se	zpátky	k	rozbitým	lavičkám	a	dalšímu	městskému	
mobiliáři.	 Rozbité	 věci	 opravíme,	 ale	 nejlepší	 je	 zničení	 před-
cházet.	A	 tu	 je	má	čtvrtá	prosba.	Pokud	vidíte,	 že	někdo	ničí	
majetek,	 neváhejte	 a	 volejte	 na	 tišnovskou	 městskou	 policii.	
Uložte	si	její	telefon:	603	577	252,	a	pokud	uvidíte	ničení	majet-
ku,	nebo	třeba	jak	jsou	lidé	obtěžováni	opilci,	nebuďte	lhostejní.	
Městští	strážníci	přijedou,	a	protože	jsou	zkušení,	situaci	vyřeší.

	 A	 mou	 poslední	 prosbou	 je,	 pomozte	 mi	
město	nejen	udržovat,	ale	i	rozvíjet.	Chci	začít	
od	menších	konkrétních	věcí.	A	protože	další	
z	 mých	 gescí	 je	 doprava,	 chtěl	 bych	 podpo-
řit	 cyklo	 a	 koloběžkovou	 dopravu	 v	 Tišnově	
dostatečným	 množstvím	 kvalitních	 stojanů,	
tak	abychom	mohli	po	Tišnově	bez	problémů	
jezdit	do	práce,	školy,	na	nákup	nebo	na	úřad	
a	 vždy	 měli	 dostatečně	 blízko	 možnost	 náš	
dvoustopý	dopravní	 prostředek	bezpečně	 za-
parkovat.	 Chybí	 Vám	 někde	 stojan,	 nebo	 je	
některý	 ze	 stávajících	 stojanů	 nevyhovující?	
Použijte	aplikaci	Mobilní	rozhlas	a	dejte	nám	
vědět,	kde	je	stojan	potřeba.
	 Toliko	mých	pět	proseb	v	prvním	zápisní-
ku.	Ještě	v	krátkosti	zmíním	nejpodstatnější	
věci,	kterými	jsem	se	od	ustavujícího	zastupi-
telstva	zabýval.	V	podstatě	ihned	po	zvolení	
jsme	 museli	 řešit	 špatně	 vykomunikovaný	

plán	 Jihomoravského	 kraje	 na	 transformaci	 krajských	 nemoc-
nic,	do	nichž	spadá	 i	 ta	naše	 tišnovská.	Transformace	 je	nyní	
odložena	a	my	průběh	budeme	nadále	aktivně	sledovat.	
	 U	zdravotnictví	 ještě	zůstanu,	dalším	problémem,	který	řeší-
me,	je	nedostatek	praktických	lékařů	a	pediatrů.	Bohužel	město	
nemá	žádné	pravomoce	umožňující	situaci	lehce	vyřešit	a	ani	žád-
ný	odborný	úřednický	aparát,	proto	jsme	vytvořili	zdravotní	komi-
si	složenou	z	lékařů	a	sester	a	společně	budeme	hledat	řešení.
	 Druhou	aktuální	situací	vybočující	z	běžné	agendy	je	žádost	
kamenolomu	na	kopci	Dřínová	o	prodloužení	těžby.	Nás	v	Tišno-
vě	především	trápí	těžká	nákladní	doprava	z	 lomu	způsobující	
otřesy,	produkující	prach	a	ničící	silnice.	Podrobnější	popis	na-
leznete	v	sekci	Aktuálně	z	města.
	 Na	závěr	mám	ještě	jedno	upozornění,	v	posledních	měsících	
došlo	k	někdy	i	opakovanému	vloupání	do	nemovitostí	v	Tišno-
vě.	Věnujte	proto,	prosím,	pozornost	zabezpečení	svých	nemovi-
tostí.	Děkuji,	že	jste	dočetli	až	do	konce,	budu	se	těšit	na	vaše	
připomínky	a	podněty,	ať	už	online,	nebo	osobně.

ze zápISNíKu míSTOSTArOSTY
Karel Souček, 1. místostarosta města Tišnova

Karel Souček.
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Re-use centRum tišnov
	 Pokud	 i	 vy	 po	 vydařených	 vánočních	 svátcích	 přemýšlíte,	 co	
uděláte	se	starými,	ale	pořád	ještě	funkčními	a	použitelnými	věcmi,	
máme	pro	vás	skvělé	řešení.	Přineste je obsluze sběrného dvora, 
aby mohly být zařazeny do tišnovského re-use centra.	Určitě	vás	
nebude	trápit	špatný	pocit,	že	něco	vyhazujete,	když	by	se	to	dalo	
ještě	použít,	ale	pod	stromečkem	se	objevilo	nové	a	lepší.
	 Do centra je možné přinést	hračky	(deskové	hry,	skládačky,	
stavebnice),	 knihy,	 věci	 do	 domácnosti	 (kuchyňské	 nádobí,	 ku-
chyňské	vybavení,	dekorace	do	domácnosti,	CD,	DVD,	kufry	atd.),	
sportovní	potřeby,	náčiní,	kola,	koloběžky,	lyže,	hudební	nástroje,	
zahradnické	 potřeby,	 řemeslné	 nářadí,	 mechanické	 domácí	 spo-
třebiče,	 drobné	 umělecké	 předměty	 (obrazy,	 vázy,	 hodiny	 atd.),	
nábytek	všeho	druhu,	kočárky,	zahradní	dekorace	(sochy,	květiná-
če…).	Věci,	prosím,	noste	čisté	a	funkční.	Otevírací	doba	centra	je	
shodná	s	otevírací	dobou	sběrného	dvora	(www.tisnovtridi.cz).
	 Nelze zde odkládat	oblečení	a	elektroniku,	ať	již	z	hygienic-
kých	nebo	bezpečnostních	důvodů.
	 Darováním	 prodloužíte	 životnost	 přineseného	 předmětu	
a	prospějete	životnímu	prostředí.	Pravděpodobně	uděláte	radost	
novému	majiteli	a	předcházíte	tak	plýtvání	materiály	a	přírodní-
mi	zdroji.
	 Děkujeme, že dáváte věcem druhý život!	

„Tento projekt je spolufinancován Evrop-
skou unií – Fondem soudržnosti v rámci 
operačního programu Životní prostředí.“

Město podpoří aktivity pro seniory
	 Vedení	 města	 ve	 svém	 programovém	 prohlášení	 přislíbilo	
podporu aktivního společenského a kulturního života se-
niorů.	Město	Tišnov	s	uspokojením	sleduje	soustavné	aktivity	
v	Centru	sociálních	služeb	Tišnov	a	zároveň	usiluje	o	vytvoře-
ní	 podobné	 nabídky	 i	 v	 ostatních	 částech	 města.	 Proto	 navá-
zalo	spolupráci	se	střediskem	volného	času	Inspiro	a	vstoupilo	
do	nového	projektu	Zajímá Vás? Cyklus aktivit pro seniory.	
	 Prvním	setkáním	účastníky	provede	radní	města	Tišnova	Irena	
Ochrymčuková.	Více	informací	o	kurzu	se	dozvíte	v	samostatném	
článku	těchto	Tišnovských	novin.	Do	budoucna	je	v	plánu	získat	
možnost	pořádat	podobné	akce	i	na	sídlišti	Pod	Klucaninou.

tišnov si připoMene dvě význaMná výročí
	 Město	Tišnov	na	konci	měsíce	května	plánuje	oslavit	hned	
dvě	historické	události,	a	 to	první zmínku o Tišnově z roku 
1233	v	 listině	královny	Konstancie	a	ustavení regulovaného 
magistrátu,	které	v	roce	1788	zajistilo	dosavadnímu	městečku	
statut	města.	Součástí	oslav	bude	historický	trh,	dobová	hudba	
a	komorní	výstava	historie	radnice.

vedení Města nesouhlasí s rozšířeníM těžby
	 Kamenolom	 Rosa	 usiluje	 o	 získání	 povolení	 na	 rozšíření	
a	prohloubení	 těžby.	Toto	rozšíření	představuje	podstatné	pro-
dloužení	těžby.	Jedná	se	tedy	o	markantní	změnu,	která	se	v	pří-
padě,	že	bude	povolena,	nedotkne	pouze	obyvatel	přilehlých	ves-
nic,	ale	i	těch,	kteří	žijí	v	širším	okolí	tohoto	podniku	a	setkávají	
se	s	dopravní	obsluhou	lomu.
	 Po	zjištění	této	skutečnosti	svolalo	vedení	tišnovské	radnice	
několik	schůzek	se	starosty	obcí	Předklášteří	a	Lomnička	i	jed-
nateli	kamenolomu.
	 Město	Tišnov	podalo	na	Krajský	úřad	Jihomoravského	kraje	
vyjádření,	které	poukazuje	na	nedostatečnou	kvalitu	dokumen-
tů,	které	lom	ve	své	žádosti	doložil.
	 Krajský	 úřad	 Jihomoravského	 kraje	 uložil	 kamenolomu	 do-
pracovat	příslušnou	dokumentaci	dle	zákona	o	posuzování	vlivů	
na	životní	prostředí.
	 „Uvědomujeme	 si,	 že	 kámen	 je	 ve	 stavebnictví	 nepostrada-
telným	materiálem.	Nechceme	však	připustit,	aby	situace	s	těž-
kou	nákladní	dopravou	ve	městě	eskalovala,	čehož	se	z	důvodu	
rozšíření	 těžby	 pochopitelně	 obáváme.	 V	 Tišnově	 jsme	 právě	
otevřeli	 další	 nově	 opravený	 úsek	 a	 pro	 zachování	 kvalitního	
stavu	nově	opravených	silnic	samozřejmě	není	četné	projíždění	
těžkých	nákladních	aut	žádoucí.	Doprava	z	kamenolomu	zvyšu-
je	v	Tišnově	prašnost,	hluk	a	dopravní	zatížení	místních	cest.	
Společnost	však	městu	nepřináší	žádný	profit,	což	osobně	nepo-
važuji	za	správné,“	uvádí	k	situaci	místostarosta	Karel	Souček,	
který	má	v	gesci	problematiku	dopravy.	
	 O	vývoji	situace	vás	budeme	nadále	informovat.	

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

Re-use centrum. Foto: archiv města
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Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 
v roce 2023 (komunální odpad)

1. Kdo je poplatníkem místního poplatku?
Poplatníkem je:
1	 	fyzická osoba přihlášená v obci
	 a)		přihlášení	k	trvalému	pobytu	podle	zákona	o	evidenci	oby-

vatel	nebo	
	 b)		ohlášení	 místa	 pobytu	 podle	 zákona	 o	 pobytu	 cizinců	

na	 území	 České	 republiky,	 zákona	 o	 azylu	 nebo	 zákona	
o	dočasné	ochraně	cizinců

2	  vlastník nemovité věci	 zahrnující	 byt,	 rodinný	 dům	 nebo	
stavbu	pro	rodinnou	rekreaci,	ve	které	není	přihlášena	žádná	
fyzická	osoba	a	která	je	umístěna	na	území	obce.	Spoluvlast-
níci	nemovité	věci	 jsou	povinni	plnit	poplatkovou	povinnost	
společně	a	nerozdílně.

Upozorňujeme	 občany	 s	 trvalým	 pobytem	 na	 úřední	 adrese	
(nám.	Míru	111),	že	jsou poplatníky místního poplatku,	pokud	
neprokáží	nárok	na	osvobození	uvedený	níže.

2. Jaká je výše poplatku?
V	roce	2023	je	sazba	poplatku	ve	výši	660 Kč,	pro	poplatníky	
místních	částí	Hájek,	Hajánky,	Jamné	a	Pejškov	po	úlevě	ve	výši	
560 Kč.

3. Jakým způsobem je možné poplatek uhradit?
•	 	bezhotovostním převodem na účet	číslo	19-1425641/0100	

–	 při	 bezhotovostním	 převodu	 je	 nutné	 znát	 svůj	 variabilní	
symbol,	který	slouží	k	identifikaci	platby	a	je	po	celou	dobu	
poplatkové	povinnosti	stejný.	Lze	ho	získat	přímo	na	odboru	
finančním	MÚ	Tišnov,	telefonicky	na	tel.	549	439	838	nebo	
mailem:	 alena.laskova@tisnov.cz;	 pokud	 využijete	možnosti	
uhradit	 poplatek	 za	 více	 osob	 pod	 jedním	 variabilním	 sym-
bolem,	 je	 třeba	 tuto	 informaci	 předat	 (osobně,	 telefonicky,	
mailem)	 na	 finanční	 odbor,	 pro	 tento	 účel	 je	 nutné	 vyplnit	
formulář	„Prohlášení	společného	zástupce“

•	  v hotovosti, popř. platební kartou	 –	 pokladna	 se	 nachází	
v	budově	radnice,	první	poschodí,	Odbor	finanční,	dveře	č.	323

•	 poštovní poukázkou	typu	A	

4. Poplatkové období, dokdy je nutné poplatek uhradit a jaké 
jsou sankce za pozdní úhradu?
Poplatkovým	obdobím	je	kalendářní	rok.

Splatnost poplatku je do 30. 4. 2023.	Pokud	vznikne	poplat-
ková	povinnost	po	datu	splatnosti,	 je	poplatek	splatný	nejpoz-
ději	 do	 15.	 dne	 měsíce,	 který	 následuje	 po	 měsíci,	 ve	 kterém	
poplatková	povinnost	vznikla.

Dle	obecně	závazné	vyhlášky	města	Tišnova	č.	8/2022	(dále	jen	
OZV)	poplatky	nebo	jejich	část,	které	nebudou	zaplacené	včas	
nebo	ve	správné	výši,	vyměří	správce	poplatku	platebním	výmě-
rem	a	mohou	být	zvýšeny	až	na	trojnásobek.

5. Kdo má ohlašovací povinnost?
Poplatník	 je	 povinen	 ohlásit	 správci	 poplatku	 vznik,	 změnu,	
zánik	své	poplatkové	povinnosti	nejpozději	do	15	dnů	ode	dne,	
kdy	 nastala,	 případně	 doložit	 existenci	 skutečností	 zakládají-
cích	nárok	na	osvobození	nebo	úlevu	od	poplatku.	Ohlašovací	
povinnost	nemusí	plnit	poplatníci	při	vzniku	poplatkové	povin-
nosti	 z	 důvodu	 trvalého	 pobytu	 a	 při	 zániku	 z	 důvodu	 změny	
trvalého	pobytu	a	úmrtí	–	podrobnosti	jsou	uvedeny	ve	sdělení	
k	OZV	na	úřední	desce.	V	případě,	že	poplatník	nesplní	povin-
nost	ohlásit	údaj	rozhodný	pro	osvobození	nebo	úlevu	od	poplat-
ku	ve	lhůtě	do 31. 12. 2023, nárok na osvobození nebo úlevu 
tohoto poplatku zaniká.

6. Kdo je od místního poplatku osvobozen?
Poplatek	nemusí	hradit	poplatníci	(nevztahuje	se	na	vlastníky	
nemovité	věci,	ve	kterých	není	hlášena	k	pobytu	žádná	fyzická	
osoba):
•	 	nacházející	se	mimo	území	města	Tišnova	v	pěstounské	péči	

či	pěstounské	péči	na	přechodnou	dobu
•	 	umístěni	v	pobytovém	zařízení	(dle	zákona	č.	108/2006	Sb.,	

o	 sociálních	 službách,	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů)	 mimo	
území	města	Tišnova

•	 	z	důvodu	pobytu	v	zahraničí,	pobytu	v	místě	zaměstnání,	po-
bytu	v	místě	studia,	dlouhodobé	hospitalizace,	kteří	se	v	da-
ném	 kalendářním	 roce	 nebudou	 zdržovat	 nebo	 nezdržovali	
po	dobu	delší	než	250	dnů	na	území	města	Tišnova

•	 děti	do	dvanácti	měsíců	věku
•	 	vlastnící	na	území	města	Tišnova	stavbu	určenou	pro	rodin-

nou	rekreaci	a	zároveň	mají	na	území	města	Tišnova	trvalý	
pobyt

•	 	kteří	 jsou	poplatníkem	poplatku	za	odkládání	komunálního	
odpadu	z	nemovité	věci	v	jiné	obci	a	mají	v	této	obci	bydliště	

•	 	umístěni	do	dětského	domova	pro	děti	do	3	let	věku,	školské-
ho	zařízení	pro	výkon	ústavní	nebo	ochranné	výchovy	nebo	
školského	zařízení	pro	preventivně	výchovnou	péči	na	zákla-
dě	rozhodnutí	soudu	nebo	smlouvy

•	 	umístěni	 do	 zařízení	 pro	 děti	 vyžadující	 okamžitou	 pomoc	
na	základě	rozhodnutí	soudu,	na	žádost	obecního	úřadu	obce	
s	rozšířenou	působností,	zákonného	zástupce	dítěte	nebo	ne-
zletilého

•	 	umístěni	v	domově	pro	osoby	se	zdravotním	postižením,	do-
mově	se	zvláštním	režimem	nebo	chráněném	bydlení,	domově	
pro	seniory	–	v		domovech	pro	seniory	se	poskytují	pobytové	
služby	 osobám,	 které	 mají	 sníženou	 soběstačnost	 zejména	
z	důvodu	věku,	 jejichž	situace	vyžaduje	pravidelnou	pomoc	
jiné	 fyzické	 osoby,	 za	 domov	 pro	 seniory	 není	 považováno	
Centrum	 sociálních	 služeb	 na	 Králově	 1742,	 K	 Čimperku	
1813	a	1812

•	 	z	důvodu	pobytu	ve	vazbě	nebo	výkonu	trestu	odnětí	svobody

Skutečnost	prokazující	nárok	na	osvobození	musí	poplatník	do-
ložit	spolu	s	vyplněným	formulářem	Oznámení	o	vzniku	nároku	
na	osvobození.

míSTNí pOplATKY V TIŠNOVě V rOce 2023
Alena Lásková, Odbor finanční
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7. Jaké jsou úlevy od poplatku?
Úleva se poskytuje: 
•	 	poplatníkům,	kteří	mají	na	území	místních	částí	Hajánky,	Há-

jek,	Jamné	a	Pejškov	trvalý	pobyt	nebo	ve	vlastnictví	stavbu	
určenou	k	individuální	rekreaci,	byt	nebo	rodinný	dům	–	úle-
va	je	poskytnuta	automaticky	ve	výši	100	Kč

•	 	poplatníkům,	kteří	prokáží,	že	byli	v	roce	2022	poživateli	dá-
vek	v	hmotné	nouzi	–	 je	nutné	doložit	potvrzení	o	pobírání	
těchto	dávek	(úleva	ve	výši	150	Kč	nebo	400	Kč)

Podrobnější informace k poplatku za komunální odpad mů-
žete získat:
Odbor	finanční	MÚ	Tišnov,	budova	radnice,	1.	poschodí,	dveře	č.	
323,	telefon	549	439	838	(Alena	Lásková),	549	439	844	(Mar-
kéta	 Vašíčková),	 e-mail:	 alena.laskova@tisnov.cz,	 marketa.va-
sickova@tisnov.cz,	www.tisnov.cz

Místní poplatek ze psa

U	místního	poplatku	ze	psů	zůstávají	sazby	stejné	jako	v	roce	
2023	 (viz	 tabulka	 níže).	 Poplatek	 je	 možné	 uhradit	 stejnými	
způsoby	 jako	 u	 komunálního	 odpadu	 (bezhotovostním	 převo-
dem,	v	hotovosti	nebo	platební	kartou	na	pokladně	MÚ	Tišnov,	
poštovní	poukázkou).	

Ohlašovací povinnost
Poplatník	je	povinen	ohlásit	správci	poplatku	vznik	své	poplat-
kové	povinnosti	do	15	dnů	ode	dne,	kdy	se	pes	stal	starším	tří	
měsíců,	nebo	ode	dne,	kdy	nabyl	psa	staršího	tří	měsíců.	Ve	lhů-
tě	15	dnů	je	povinen	ohlásit	také	zánik	své	poplatkové	povinnos-
ti	(např.	úhyn	psa,	jeho	ztrátu,	darování	nebo	prodej).	Povinnost	
ohlásit	psa	má	i	osoba,	která	je	od	poplatku	osvobozena.

Od poplatku jsou osvobozeni:
a)		osoba	 nevidomá,	 osoba,	 která	 je	 považována	 za	 závislou	

na	pomoci	 jiné	 fyzické	osoby	podle	zákona	upravujícího	so-
ciální	 služby,	 osoba,	 která	 je	 držitelem	 průkazu	 ZTP	 nebo	
ZTP/P

b)	osoba	provádějící	výcvik	asistenčních	psů
c)	 	osoba	provozující	útulek	zřízený	obcí	pro	ztracené	nebo	opuš-

těné	psy
d)		osoba,	 které	 stanoví	 povinnost	 držení	 psa	 zvláštní	 právní	

předpis	(lovečtí	psi)
e)	držitel	záchranářského	psa	s	příslušným	osvědčením
f)	 	držitel	služebního	psa	sloužícího	Policii	ČR	nebo	městské	policii
g)		držitel	psa	s	canisterapeutickým	výcvikem,	s	nímž	je	prová-

děna	canisterapie

V	případě,	že	poplatník	nesplní	povinnost	ohlásit	údaj	rozhodný	
pro	osvobození	nebo	úlevu	od	poplatku	ve	lhůtě	do 31. 12. 2023, 
nárok na osvobození nebo úlevu tohoto poplatku zaniká.

Poplatek je splatný do 30. 4. 2023.

V	 případě	 úhrady	 bankovním	 převodem	 na	 účet	 číslo	 19-
1425641/0100	 je	 nutné	 znát	 svůj	 variabilní	 symbol,	 který	 je	
po	 celou	 dobu	 poplatkové	 povinnosti	 neměnný	 a	 sdělíme	 ho	
na	 požádání	 na	 tel.	 čísle	 549	 439	 843	 (Helena	 Marvánková),	
e-mail:	helena.marvankova@tisnov.cz.

Radnice infoRmuje

Dagmar Dvořáková,  tajemnice Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova

vítání nových občánků města Tišnova

25. 11. 2022 byly slavnostně přivítány tyto děti narozené od konce července do září roku 2022

Filip Suchomel, Karolína Jelínková, Magdaléna Samsonová, Damián Páleník, Šimon Nahodil, Hana Kašparová, Nina Houdková,

Dominik Horský, Kristián Konečný, Aneta Pospíšilová, Štěpán Vinš, Emílie Dolíhalová, Melissa Kloudová, Jan Václavek,

Tamara Doné, Artuš Porteš, Natálie Šipková

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

Poplatník Sazba

Držitel
s	příjmem

v	rodinném
domě

v	místních	
částech

1.	pes
250	Kč

2.	a	každý	další

v	Tišnově
1.	pes

500	Kč
2.	a	každý	další

v	bytovém	domě
1.	pes

1	000	Kč
2.	a	každý	další

Poživatel	
důchodu

v	rodinném
domě

v	místních	
částech

1.	pes
50	Kč

2.	a	každý	další

v	Tišnově
1.	pes

100	Kč
2.	a	každý	další

v	bytovém	domě
1.	pes

200	Kč
2.	a	každý	další



Až 150.000 Kč podpora opatření energetických úspor na rodinných 
domech majitelů, kteří pobírají starobní či invalidní důchod nebo příspěvky 
na bydlení. MAS Brána Vysočiny bude bezplatně pomáhat s podáním žádosti.

Pomáháme 
s Novou zelenou 
úsporám Light

 Co budete potřebovat
 

  

 

 

  Jak požádat o dotaci
    

  

 Kdo může žádat
  

  

  

Podrobné informace o programu: https://novazelenausporam.cz/nzu-light. 
Příjem žádostí startuje 9. ledna 2023.
Potřebujete pomoct s přípravou na podání žádosti nebo si nejste jistí? Obraťte se na nás.
Kontaktní osoba: Ing. Petr Šústal, MPA, sustal@masbranavysociny.cz, 704 426 282

 Co bude podpořeno
• zateplení fasády
• zateplení střechy, podlahy a stropu
• výměna oken a vchodových dveří

• zateplení fasády
 zateplení střechy, podlahy a stropu

• výměna oken a vchodových dveří

• zateplení fasády
 zateplení střechy, podlahy a stropu

• výměna oken a vchodových dveří
• Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu,  

ve kterém jsou trvale hlášeni před 12. září 2022
• Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby 

pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni 
déle před 12. září 2022

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho  
domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci  
starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně
nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání  
žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

• Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR
– pro registraci do systému potřebujete identitu 
občana (elektronická identifikace prostřednictvím 
datové schránky, občanským průkazem s čipem, 
pomocí bankovní identity…)

• Žádat můžete před zahájením, v průběhu  
nebo po dokončení prací.                                       

• Fotografie míst, která budete chtít změnit – původní okna, dveře,  
nezaizolovanou střechu apod. 

• Odborný posudek navrhovaných opatření, který vám zdarma vypracují  
a potvrdí zástupci MAS Brána Vysočiny

• Doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu – může to být třeba  
poslední výpis z účtu, na kterém bude uvedeno vaše jméno, nebo smlouva  
s bankou o zřízení bankovního účtu

• Potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení
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Až 150.000 Kč podpora opatření energetických úspor na rodinných 
domech majitelů, kteří pobírají starobní či invalidní důchod nebo příspěvky 
na bydlení. MAS Brána Vysočiny bude bezplatně pomáhat s podáním žádosti.

Pomáháme 
s Novou zelenou 
úsporám Light

 Co budete potřebovat
 

  

 

 

  Jak požádat o dotaci
    

  

 Kdo může žádat
  

  

  

Podrobné informace o programu: https://novazelenausporam.cz/nzu-light. 
Příjem žádostí startuje 9. ledna 2023.
Potřebujete pomoct s přípravou na podání žádosti nebo si nejste jistí? Obraťte se na nás.
Kontaktní osoba: Ing. Petr Šústal, MPA, sustal@masbranavysociny.cz, 704 426 282

 Co bude podpořeno
• zateplení fasády
• zateplení střechy, podlahy a stropu
• výměna oken a vchodových dveří

• zateplení fasády
 zateplení střechy, podlahy a stropu

• výměna oken a vchodových dveří

• zateplení fasády
 zateplení střechy, podlahy a stropu

• výměna oken a vchodových dveří
• Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu,  

ve kterém jsou trvale hlášeni před 12. září 2022
• Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby 

pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni 
déle před 12. září 2022

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho  
domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci  
starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně
nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání  
žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

• Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR
– pro registraci do systému potřebujete identitu 
občana (elektronická identifikace prostřednictvím 
datové schránky, občanským průkazem s čipem, 
pomocí bankovní identity…)

• Žádat můžete před zahájením, v průběhu  
nebo po dokončení prací.                                       

• Fotografie míst, která budete chtít změnit – původní okna, dveře,  
nezaizolovanou střechu apod. 

• Odborný posudek navrhovaných opatření, který vám zdarma vypracují  
a potvrdí zástupci MAS Brána Vysočiny

• Doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu – může to být třeba  
poslední výpis z účtu, na kterém bude uvedeno vaše jméno, nebo smlouva  
s bankou o zřízení bankovního účtu

• Potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení

Radnice infoRmuje

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

listopad 2022

80 let 
Helena Odehnalová, Milada Procházková

František Raška

85 let 
Věra Konečná

92 let
Miroslav Břenek

95 let

Věra Peňázová

prosinec 2022

80 let 
Marcela Výrostová, Jan Vrabec
Eva Doležalová, Antonín Havlát

85 let 
Karel Zemánek, František Vala
Olga Dvořáčková, Milan Fryčka

92 let
Gerlinda Mrázková

94 let
Božena Jarošová

96 let
Růžena Mašková

98 let
Marie Melicharová

Blahopřejeme

	 Dne	1.	12.	2022	byl	ustavující	valnou	
hromadou	založen	místní	energetický	ko-
munitní	spolek	Enerkom	Tišnovsko,	z.	s.	
Zakládajícími	 členy	 tohoto	 spolku	 jsou	
Místní	akční	skupina	Brána	Vysočiny,	ob-
čané,	obce,	podnikatelé,	OSVČ,	zejména	
z	Tišnova	a	okolí.	V	současné	době	pro-
bíhá	 zápis	 na	 rejstříkovém	 soudě.	 Sídlo	
spolku	je	v	Tišnově,	na	Radniční	14.	Ak-
tuálně	má	spolek	14	členů.
	 V	 rámci	 spolku	 chceme	 zajistit,	 aby	
členové,	 kteří	 vlastní	 výrobny	 elektric-
ké	 energie	 (zejména	 fotovoltaické	 elek-
trárny),	 mohli	 sdílet	 vyrobenou	 energii	
s	ostatními	členy.	Není	naším	cílem	nahra-
dit	dodávky	energie	od	centrálních	výrob-
ců,	ale	umožnit	doplnění	nabídky	o	místní	
energii	 vyrobenou	místními	výrobci	 z	ob-
novitelných	zdrojů	pro	místní	spotřebitele.
	 Spolek	bude	koncepčně	a	administra-
tivně	pomáhat	k	dalšímu	rozvoji	komunit-
ní	energetiky	na	území	naší	místní	akční	
skupiny	a	zejména	k	propojování	výrobců	
a	spotřebitelů	energie.	

	 V	 první	 fázi	 bude	 spolek	 dělat	 osvětu	
k	 zajištění	 úspor	 energie	 v	 domácnos-
tech,	 bude	 mít	 svého	 energetického	 ko-
ordinátora,	 který	 bude	 provádět	 ener-
getické	 poradenství,	 budeme	 mapovat	
území	 ke	 zjištění	 potenciálu	 umístění	
výroben	z	obnovitelných	zdrojů	a	poten-
ciálu	 zajištění	 spotřeby,	 dělat	 energetic-
ký	management	zejména	u	obecních	bu-
dov	 (zavedení	 systému	měření,	 opatření	
a	zodpovědnosti	v	oblasti	energií,	rozho-
dování	o	úsporných	projektech)	a	připra-
vovat	se	na	schválení	legislativy	zajišťují-
cí	plnou	funkčnost	komunitní	energetiky.
	 Členem	 spolku	 může	 být	 fyzická	 či	
právnická	 osoba,	 která	 má	 trvalý	 po-
byt/sídlo	 na	 území	 Místní	 akční	 skupi-
ny	 Brána	 Vysočiny	 (přehled	 obcí	 zde:	
http://masbranavysociny.cz/index.php/
uzemi-mas).	 V	 případě	 zájmu	 o	 členství	
v	komunitním	spolku	nebo	dotazů	k	této	
problematice	 se	 na	 nás	 můžete	 obrátit	
prostřednictvím	 mailové	 adresy	 ener-
kom.tisnovsko@gmail.com.	

zAlOžeNí eNergeTIcKÉHO SpOlKu
enerkoM tišnovsko

Petr Šústal

Jednání Enerkom Tišnovsko z. s.
Foto: MAS Brána Vysočiny

Dagmar Dvořáková, tajemnice
Komise pro občanské záležitosti 

Rady města Tišnova
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HArmONOgrAm SVOzu OdpAdů Od 1. 1. 2023

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.).

HArmONOgrAm SVOzu OdpAdů Od 1. 1. 2023

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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Radnice infoRmuje

Přikládáme	aktualizovanou	tabulku	termínů uzávěrek i vydání	
jednotlivých	čísel	na	rok	2023.

Inzerce a vzpomínky

edIčNí pláN TN A NOVý ceNíK INzerce
Vladimír Vecheta

Číslo

Datum 
vydání

Uzávěrka 
avíza

Uzávěrka 
inzerce

Uzávěrka 
textů

čtvrtek
pondělí	

do	12.00
pondělí	

do	12.00
středa	

do	10.00

01–02/2023 26.	1.	 2.	1.	 9.	1.	 11.	1.	

03/2023 2.	3.	 6.	2.	 13.	2.	 15.	2.	

04/2023 30.	3.	 6.	3.	 13.	3.	 15.	3.	

05/2023 6.	5.	 11.	4.	 17.	4.	 19.	4.	

06/2023 1.	6.	 9.	5 15.	5.	 17.	5.	

07–08/2023 29.	6.	 5.	6.	 12.	6.	 14.	6.	

09/2023 31.	8.	 7.	8.	 14.	8.	 16.	8.	

10/2023 29.	9.	 4.	9.	 11.	9.	 13.	9.	

11/2023 2.	11.	 9.	10.	 16.	10.	 18.	10.	

12/2023 30.	11.	 6.	11.	 13.	11.	 15.	11.	

Inzerce 
řádková

s DPH
bez 

DPH

1	řádek 120	Kč 99	Kč

+	další 60	Kč 50	Kč

Inzerce 
osobní

s DPH
bez 

DPH

bez	fotky 200	Kč 165	Kč

s	fotkou 300	Kč 248	Kč

Inzerce plošná rozměr š. x v. s DPH bez DPH

C1	–	celá	strana 190	×	255	mm 9	600	Kč 7	934	Kč

S1	–	1/2	s. 190	×	125	mm 4	800	Kč 3	967	Kč

N2	–	1/4	s. 92	×	255	mm 4	800	Kč 3	967	Kč

S2	–	1/2	s. 92	×	125	mm 2	400	Kč 1	983	Kč

N1	–	1/4	s. 190	×	60	mm 2	400	Kč 1	983	Kč

S3	–	1/8	s. 92	×	60	mm 1	200	Kč 992	Kč

S4	–	1/16	s. 43,5	×	60	mm 600	Kč 496	Kč

Text bez fotky: max. 400 znaků 
souvislého textu
Text s fotkou: max. 280 znaků 
souvislého textu
Verše uveřejňovat nemůžeme

Šířka řádku vždy 50 znaků včetně 
mezer

inZeRce

Informace,	kontakty	a	pokyny	pro	publikování	příspěvků	na:
www.tisnovskenoviny.cz	v	sekci	Informace.
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	 Špatné	dopravní	spojení	jak	s	Brnem,	tak	se	
severní	částí	Jihomoravského	kraje	a	potažmo	
s	Pardubickým	krajem	nás	v	Tišnově,	ale	i	v	ši-
rokém	okolí	trápí	už	hodně	dlouho.	Lék	je	zná-
mý,	 je	 jím	 vybudování	 rychlostní	 silnice	 I/73,	
někdy	též	hovorově	nazývané	Hitlerova	dálnice.
	 Plány	na	její	výstavbu	existují	už	řadu	let,	
dlouhodobě	 je	 však	 brzdí	 protesty	 aktivistů	
či	 nesouhlas	 místních	 s	 jejím	 trasováním.	
V	listopadu	loňského	roku	jsem	proto	ve	spo-
lupráci	s	kuřimským	starostou	Dragem	Suka-
lovským	 zorganizoval	 setkání	 starostů	 obcí	
severně	od	Brna	s	ministrem	dopravy	Marti-
nem	Kupkou,	abychom	zjistili	aktuální	situaci	
a	zkoordinovali	další	postup.
	 Výsledek	 jednání	 je	 pozitivní.	 Existuje	 konkrétní	 plán	 vý-
stavby,	rozdělený	do	tří	etap.	První	etapou	výstavby	bude	úsek	
Bořitov-Svitávka,	jehož	výstavba	by	mohla	započít	v	roce	2026.	
Druhou	je	severní	úsek	od	Svitávky	k	D35	s	plánovaným	star-
tem	v	roce	2028.	Úsek	od	D1	přes	Kuřim	k	Bořitovu	včetně	ob-

chvatu	Kuřimi	by	mohl	být	stavebně	zahájen	
v	 roce	 2030	 a	 zprovozněn	 v	 roce	 2034.	 Již	
v	roce	2024	by	mohlo	začít	řízení	o	vlivu	stav-
by	na	životní	prostředí.
	 Nikdo	 nám	 samozřejmě	 nezaručí,	 že	 plán	
bude	možné	stoprocentně	dodržet.	Do	hry	pros-
tě	vstupuje	mnoho	aktérů	a	okolností.	Ale	jsme	
velmi	blízko	tomu,	aby	se	alespoň	začalo.	Při-
tom	pokud	se	povede	stavbu	opravdu	zrealizo-
vat,	 měla	 by	 přinést	 až	 30minutovou	 časovou	
úsporu	pro	cestující	na	Kuřimsku	a	v	budoucnu	
by	mohla	propojit	D1	s	trasou	na	Polsko.	
	 Ministr	dopravy	potvrdil,	že	počítá	s	finan-
cováním	celé	stavby	ze	státního	rozpočtu,	od-

padá	tedy	aspoň	problém	peněz.	Abychom	předešli	zbytečným	
průtahům	ze	 strany	 ekologů,	 je	 nutné	naplánovat	 stavbu	 tak,	
aby	byla	co	nejšetrnější	k	životnímu	prostředí.	
	 Je	to	velká	šance	konečně	vyřešit	tento	velký	a	vleklý	doprav-
ní	problém.	Držím	nám	všem	palce,	ať	se	to	co	nejdříve	podaří.	
Osobně	pro	to	udělám	vše,	co	bude	v	mých	silách.

	 Představte	si,	že	byste	od	vašeho	dítěte	chtěli,	aby	si	uklidilo	
ve	svém	pokoji,	udělalo	úkoly	do	školy	a	umylo	nádobí	po	obědě.	
Asi	byste	neměli	velkou	radost	z	odpovědi,	že	úklid	pokoje	podpo-
ří,	o	vypracování	úkolů	bude	usilovat	a	o	umytí	nádobí	se	pokusí.	
Podobně	 neradostnou	 a	 nekonkrétní	 vyhlídku	 na	 rozvoj	 Tišnova	
v	následujících	čtyřech	letech	dává	i	velká	část	programového	pro-
hlášení	koalice	MOST	a	SPOLU	(ODS,	KDU-ČSL,	TOP	09).
	 Koalice	 chce	 například	 „podpořit“	 odkanalizování	 místních	
částí	 (Hájek,	 Hajánky,	 Jamné,	 Pejškov)	 –	 to	 může	 znamenat,	
že	odkanalizování	zaplatí	z	rozpočtu	a	skutečně	udělá,	nebo	že	
podá	žádost	o	dotaci	z	operačního	programu	Životní	prostředí,	
anebo	také	to,	že	radní	přijedou	třeba	do	Jamného,	místním	sdě-
lí,	že	jim	moc	fandí,	a	pojedou	zpátky.	I	když	si	ve	všech	těch-
to	případech	může	koalice	MOSTU	a	SPOLU	(ODS,	KDU-ČSL,	
TOP	 09)	 spokojeně	 odškrtnout	 splnění	 úkolu	 (odkanalizování	
přece	„podpořili“),	všichni	asi	cítíme,	že	výsledek	stejný	nebude.	
	 Podobně	je	to	i	s	dalšími	použitými	pojmy.	Budeme	usilovat.	
Pokusíme	se.	Chceme.	Zní	to	možná	hezky,	ale	to,	že	se	někdo	
o	něco	„pokusí“,	může	také	znamenat,	že	„pokus“	byl	proveden	
jedním	 telefonátem	a	vzápětí	ukončen,	protože	 „volaný	účast-
ník“	právě	telefonoval	s	někým	jiným.	
	 Zatímco	dítě,	které	se	o	umytí	nádobí	„chce	pokusit“,	může	být	
možná	roztomilé,	kličkující	placené	vedení	města	místo	úsměvu	

vyvolává	spíš	rozpaky.	Pokud	chce	koalice	například	snížit	poplat-
ky	v	případě	psů	se	zkouškou	základní	ovladatelnosti,	měla	by	to	
slíbit	a	poplatky	jednoduše	snížit.	Ne	slíbit,	že	o	to	„bude	usilovat“.	
Co	konkrétního	si	představit	pod	programovým	heslem	„Chceme	
čistý	a	bezpečný	Tišnov“,	je	také	těžké	odhadnout.	Věříme,	že	asi	
nikdo	z	nás	si	nepřeje	Tišnov	špinavý	a	nebezpečný.	Co	konkrétně	
pro	to	však	vedení	města	udělá,	se	bohužel	nedozvíme.
	 V	moderním	projektovém	řízení	se	pro	návrh	cílů	používá	jed-
noduchá	metoda	se	zkratkou	SMART	(chytrý).	Ta	doporučuje,	
aby	každý	cíl	byl	S-pecific	(konkrétní),	M-easurable	(měřitelný),	
R-ealistic	(realistický)	a	T-ime	bound	(ohraničený	v	čase).	Po-
tom	lze	docela	snadno	posoudit,	 jaký	cíl	byl	opravdu	naplněn,	
nebo	alespoň	kam	se	daný	úkol	posunul.	V	programovém	pro-
hlášení	 MOSTU	 a	 SPOLU	 (ODS,	 KDU-ČSL,	 TOP	 09)	 bychom	
tato	kritéria	mohli	úspěšně	aplikovat	jen	na	málokterý	bod.	
	 Vyzýváme	proto	vedení	města,	aby	své	programové	prohláše-
ní	dopracovalo	a	konkretizovalo	tak,	aby	bylo	na	konci	volební-
ho	období	jasně	patrné,	který	cíl	se	podle	stanovených	kritérií	
podařilo	splnit	a	kde	šlo	pouze	o	alibistickou	frázi	sloužící	k	roz-
blikávání	semaforu	ve	slepé	uličce.	Ono	totiž	nestačí	se	Tišno-
vem	pouze	bavit,	pro	Tišnov	je	potřeba	také	něco	opravdového	
udělat.	 Jako	 opoziční	 zastupitelé	 za	 Otevřený	 Tišnov	 každou	
změnu	kurzu	správným	směrem	rádi	podpoříme.

Sdělení POSlAnCe/zAStuPitele

VýSTAVBA SIlNIce I/73 BY mělA zAčíT V rOce 2026
Josef Flek, poslanec Parlamentu ČR za STAN

NeKONKrÉTNOST, AlIBISmuS A prázdNÉ fráze
seMafor vedení bude blikat zeleně, ale tišnov dál jen parkuje

Vladimíra Knoflíčková a Jan Schneider, zastupitelé za Otevřený Tišnov

Josef Flek.
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	 Milí	spoluobčané,	ráda	bych	vám	touto	ces-
tou	popřála	vše	nejlepší	do	nového	roku,	hlav-
ně	zdraví,	štěstí	a	osobní	pohodu	a	dodatečně	
poděkovala	za	vaši	podporu,	díky	které	jsem	
byla	zvolena	zastupitelkou	města	Tišnova.
	 V	 prosinci	 loňského	 roku	 proběhlo	 první	
zastupitelstvo	po	mém	zvolení	do	této	funkce	
a	já	bych	se	s	vámi	ráda	podělila	o	své	postře-
hy.	Dominantním	tématem	zastupitelstva	byl	
rozpočet	na	rok	2023.	V	některých	oblastech	
byla	rada	města	zdrženlivá,	naopak	jiné	oblasti	
rozpočtu	velmi	prosazovala,	aniž	by	předložila	
srozumitelné	a	věcné	argumenty,	zda	se	financování	vyplatí	nebo	
bude	bohužel	méně	efektivní	nebo	dokonce	prodělečné.	Padlo	mno-
ho	konstruktivních	návrhů	ve	prospěch	lidí	v	našem	městě	ze	stra-
ny	nevládních	 zastupitelů,	 ale	 ty	 hlasováním	neprošly.	V	dnešní	
době	 je	 bezesporu	 hlavním	 problémem	 řešení	 energetické	 krize,	
ale	stejně	tak	mě	konkrétně	zajímá,	jak	se	rada	města	vypořádá	
s	dostavbou	nového	hřbitova	a	s	rekonstrukcí	Hotelu	Květnice.
	 Mým	hlavním	tématem	je	ale	přirozeně	zdravotnictví,	které-
mu	se	profesně	věnuji	celý	život.	 Jsem	proto	ráda,	že	 jsem	se	
mohla	stát	členkou	Komise	pro	zdravotní	péči.	Na	druhou	stranu	

jsem	doufala,	 že	se	nejedná	o	pouhá	slova,	
když	vedení	města	v	Programovém	prohláše-
ní	říká,	že	„zdraví	je	nejcennější“,	a	proto	vy-
tvoří	pobídky	pro	vznik	chybějících	ordinací.
	 V	 předloženém	 rozpočtu	 města	 Tišnova	
na	příští	rok	ale	finance	pro	oblast	zdravotnic-
tví	chybí,	není	naplánována	ani	koruna.	Pokud	
je	naším	přáním	zajistit,	aby	zde	byla	dostateč-
ná	a	dostupná	zdravotní	péče,	bylo	by	dobré	
zřídit	 finanční	 fond	na	podporu	 lékařů,	kteří	
by	měli	zájem	u	nás	v	Tišnově	působit,	myslím	
si,	že	v	dnešní	době,	kdy	je	velký	nedostatek	

praktických	 lékařů,	pediatrů,	zubařů	a	 jiných	odborných	 lékařů,	
je	velice	důležitá	jejich	motivace,	hledání	cest,	jak	je	získat.	Jsem	
si	jistá,	že	při	troše	dobré	vůle	by	se	v	rozpočtu	peníze	na	zdravot-
nictví	daly	najít	namísto	věcí,	které	podle	mě	tolik	důležité	nejsou,	
jako	třeba	nábytek	a	opravy	radnice	za	dva	miliony	korun.	Za	mě	
má	zdravotnictví	určitě	větší	prioritu	a	doufám,	že	se	nám	podaří	
společně	pohled	na	věc	změnit.
	 Ještě	jednou	vám	všem	děkuji	za	vaši	podporu	a	důvěru.	S	ko-
legy	z	našeho	týmu	hnutí	ANO	pro	vás	budeme	dělat	maximum,	
aby	se	nám	v	Tišnově	společně	hezky	a	spokojeně	žilo.

	 Mnohokrát	diskutovaným	tématem	nejen	
v	uplynulém	volebním	období	byl	smysl	a	od-
bornost	komisí	města.	Komise	mají	být	po-
radním	orgánem	rady	města	a	z	tohoto	titulu	
by	jejich	členové	měli	být	vybaveni	odbornou	
erudicí	 v	 daných	 oblastech.	 Bohužel	 tomu	
tak	 v	 mnoha	 případech	 není	 a	 nad	 odbor-
ností	 spíše	 vítězí	 příslušnost	 k	 politickým	
subjektům,	nebo	zájmovým	skupinám,	které	
hájí	své	vlastní	zájmy.	Komisí,	v	kterých	za-
sedají	pouze	odborníci,	mnoho	nenajdete.
	 Výjimečné	 postavení	 měla	 vždy	 Komise	
pro	bezpečnost,	která	byla	složena	výlučně	z	lidí,	kteří	proble-
matice	bezpečnosti	 rozumí,	a	navíc	se	 její	 členové,	včetně	mě	
samotného,	velmi	často	přímo	podíleli	na	řešení	krizových	situ-
ací.	Jednou	z	takových	byla	například	i	lidská	tragédie	na	Jung-
mannově	ulici.	Stejně	 tak	aktivně	působila	v	oblasti	prevence	
kriminality	a	včasného	varování	před	bezpečnostními	riziky,	na-
příklad	loupežemi.	Na	její	popud	vznikla	i	naše	městská	policie,	
jejíž	kvalitní	výsledky	práce	hovoří	za	své.
	 Bohužel	se	ocitáme	v	době,	kdy	je	naprosto	zřejmé,	že	budeme	
čelit	 nárůstu	 obecné	 kriminality	 a	 jiných	 sociálněpatologických	
jevů.	A	v	této	situaci	se	vedení	radnice	rozhodlo	zrušit	Bezpečnost-

ní	komisi	–	jednu	z	mála	fungujících	a	odbor-
ných	komisí	v	našem	městě.	Jako	její	dlouho-
letý	předseda	jsem	požádal	radní	o	vysvětlení.	
Odpověď	mě	doslova	šokovala.	Údajně	stačí,	
pokud	 se	 zodpovědný	 místostarosta	 jednou	
začas	potká	s	vedoucím	strážníkem	městské	
policie	 a	 velitelem	 Policie	 České	 republiky	
v	Tišnově.	Nemohu	to	nazvat	jinak	než	abso-
lutní	absencí	znalostí	a	ztrátou	soudnosti.
	 Racionální	důvod	pro	zrušení	Bezpečnostní	
komise	není.	Osobně	se	domnívám,	že	se	jed-
ná	o	politickou	odpověď	na	naši	kritiku	způso-

bu	povolebních	vyjednávání	současného	vedení	města.	Ano,	bez-
pečnost	lidí	v	našem	městě	je	pro	mě	osobním	tématem	a	do	této	
oblasti	jsem	nikdy	politiku	nevnášel,	protože	je	pro	mě	bezpečnost	
v	principu	nepolitická	a	týká	se	všech	bez	rozdílu.	Brát	si	ji	jako	
politické	rukojmí	je	projevem	nezralosti	a	naivity.
	 Smutným	 dovětkem	 tohoto	 rozhodnutí	 je	 fakt,	 že	 došlo	
v	 našem	 městě	 v	 období	 Vánoc	 k	 několikanásobným	 vloupá-
ním	 do	 domácností	 i	 provozoven.	 Oficiální	 varování	 z	 radnice	
bylo	zveřejněno	prostřednictvím	Facebooku	až	poté,	co	jsem	ji	
k	tomu	písemně	vyzval,	byť	se	o	tomto	nebezpečí	na	úrovni	ve-
dení	vědělo	již	dříve.	Není	co	dodat.

Sdělení zAStuPitele

Štěpán Pilný.

Michala Dvořáková.

TIŠNOVSKÉ zdrAVOTNIcTVí Bez peNěz
Michala Dvořáková, zastupitelka za ANO

Bude TIŠNOV jeŠTě BezpečNý?
Štěpán Pilný, zastupitel za ANO
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	 Hned	 tři	 ocenění	 českých	 podnikatelů	 a	 firem	 putovala	
na	konci	roku	2022	do	Tišnova.	Dvě	si	dovezla	firma	Kv.Řezáč, 
s. r. o.,	třetí	získala	společnost	MOUKa TIšNOV, s. r. o.

Ocenění Českých Exportérů 
	 Podnikatelská soutěž Ocenění 
Českých Exportérů (OCE),	 kterou	
pod	odbornou	garancí	CRIF	–	Czech	
Credit	Bureau	organizuje	už	15.	rokem	podnikatelská	platforma	
Helas.	Projekt	podporuje	úspěšné	české	firmy,	u	kterých	export	
tvoří	minimálně	20	%	jejich	tržeb.	Porota	vybírala	vítěze	ze	144	
firem,	kritéria	jich	splnilo	82.	
	 Soutěže	se	účastní	společnosti,	které	jsou	výlučně	v	českém	
vlastnictví	a	dosahují	ročního	obratu	více	než	10	milionů	korun.	
Přihlásit	se	nemohou	ty,	které	vyvážejí	suroviny,	paliva,	staro-
žitné	předměty,	zbraně	pro	válečné	účely	anebo	se	zabývají	služ-
bami	finanční	povahy.	
	 Soutěž	 cílí	 na	 malé,	 střední	 i	 velké	 podniky.	 Téměř	 sedm	
desítek	subjektů	se	klání	zúčastnilo	vůbec	poprvé.	V	kategorii	

Malá	společnost	se	o	prvenství	tradičně	utkaly	firmy	s	ročním	
obratem	 do	 100	 milionů	 korun,	 v	 kategorii	 Střední	 společ-
nost	vybírala	porota	z	podniků,	jejichž	obrat	je	mezi	100	až	500	
miliony	korun.	Společnosti	s	ročním	obratem	převyšujícím	500	
milionů	korun	si	rozdělily	ceny	v	kategorii	Velká	společnost.	
	 Právě	 v	 kategorii	 Malá	 společnost	 si	 Ocenění	 Českých	 Ex-
portérů	 pro	 rok	 2022	 odnesly	 za	 1.	 místo	Kv.Řezáč, s. r. o., 
a	za	2.	místo	MOUKa TIšNOV, s. r. o.
	 Podle	zakladatelky	projektu	Heleny	Kohoutové	mohou	být	in-
spirací	pro	všechny	tuzemské	podniky,	které	řeší	současnou	slo-
žitou	situaci	v	zahraničním	obchodu.	

www.oceneniceskychexporteru.cz

Ocenění Českých Podnikatelek 
	 V	 návazné	 soutěži	 Ocenění Čes-
kých Podnikatelek (OCP)	 v	 roce	
2022	 bylo	 z	 25	 133	 firem	 ve	 100%	
vlastnictví	ženy	nominováno	2	394	semifinalistek	s	nejlepšími	
ekonomickými	výsledky.	Do	finále	se	pak	dostalo	112	žen,	kte-
rým	se	i	v	nelehké	době	daří	rozvíjet	své	firmy.

	 Do	soutěže	se	podnikatelky	hlásily	na	doporučení	odborného	
garanta	CRIF	–	Czech	Credit	Bureau,	který	jejich	firmu	vybral	
na	základě	analýzy.	V	té	se	mimo	jiné	zohledňují	i	výsledky	účet-
ních	závěrek	za	roky	2020	až	2021.	Podmínkou	účasti	přitom	
bylo,	že	je	majitelka	českou	občankou	a	držitelkou	stoprocent-
ního	podílu	firmy	(bez	zahraničního	kapitálu),	podnik	má	roční	
obrat	od	10	milionů	korun	a	firma	vede	podvojné	účetnictví	nej-
méně	po	dobu	čtyř	let.	
	 V	kategorii	Střední	společnost	získala	1.	místo	Martina Ky-
selková,	jednatelka	Kv.Řezáč,	s.	r.	o.

www.oceneniceskychpodnikatelek.cz 

POdnikání

OceNěNí TIŠNOVSKýcH fIrem
doMácí se blýskli Mezi exportéry i podnikatelkaMi

Vladimír Vecheta

Zástupci oceněných tišnovských firem. Foto: Agentura Helas

Oceněná majitelka firmy Martina Kyselková.
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nA návštěvě

	 V	 loňském	 roce	 jsme	 vás	 prostřednictvím	 reportáží	 zavedli	
do	zajímavých	regionálních	podniků,	které	známe,	spolupracu-
jeme	s	nimi	a	můžeme	se	tedy	„zaručit“	za	to,	co	a	 jak	dělají,	
a	že	stojí	za	návštěvu.	Většina	z	nich	má	i	jinou	přidanou	hod-
notu	ve	svém	oboru.	Letos	jsme	se	rozhodli	v	seriálu	pokračo-
vat.	Spolu	s	námi	tedy	v	následujícím	období	navštívíte	(a	v	Tiš-
novských	novinách	a	Tišnovské	televizi	si	budete	moci	přečíst	
a	zhlédnout)	tyto	podniky	z	území	Tišnovska:	

TN03/23 Mgr. Tomáš Blaha a Dobrovolníci pro Porta coe-
li:	Pan	Blaha	organizuje	dobrovolníky	pro	obnovu	klášterních	
sadů.	Z	odpadu,	který	vzniká	při	čištění	sadů,	vyrábí	biouhel.	

TN04/23 Hačati – čalounická dílna:	 Paní	 Hálová	 provozuje	
v	Tišnově	 čalounickou	dílnu,	 ve	které	 si	 lze	nechat	nově	oča-
lounit	třeba	milované	křeslo	po	babičce.	Pod	pokličku	svého	ře-
mesla	nechává	nahlédnout	při	čalounických	workshopech,	které	
ve	své	dílně	pořádá.	

TN05/23 Petra Burianová:	Pracuje	jako	moderátorka	ČT	a	au-
torka	 pořadu	 „Pečení	 na	 neděli“,	 tvoří	 obsah	 pro	 své	 sociální	
sítě.	S	nadsázkou	o	sobě	říká:	„Jsem	influenCÉRKA.“	Prezentuje	
hlavně	tradice,	zvyky,	obyčeje.	Společně	s	manželem	se	věnuje	
řemeslům,	např.	pletení	z	proutí,	orobince,	dřevořezbě,	předení,	
tkaní,	vyšívání,	ale	hlavně	studuje	historii	stravy	a	peče	zvyko-
slovné	pečivo	a	různé	rekonstrukce	starých	a	dobových	receptů.	
Doma	v	Níhově	pořádá	kurzy	pečení	a	řemesel.

TN06/23 alice Dostálová – Galerie Skleněnka:	 Paní	 Do-
stálová	se	věnuje	výrobě	skla	a	skleněných	figurek,	na	statku	
v	Březině	provozuje	galerii	Skleněnka,	kde	mimo	stálé	expozice	
pořádá	výstavy	a	řemeslné	akce.	

TN07–08/23 Jana Dušková:	 Paní	 Dušková	 z	 Tišnova	 se	 ak-
tuálně	na	vedlejší	 činnost	věnuje	šití	 ve	stylu	patchwork,	šije	
výrobky	od	prostírání	až	po	velké	přehozy.	Nakoupit	 lze	v	ob-
chůdku	u	ní	doma	nebo	na	jejím	e-shopu.

TN09/23 Mgr. andrea Košťálová, PhD.:	Paní	Košťálová	doma	
vyrábí	přes	dvacet	druhů	bylinkových	sirupů.	Se	svou	činností	
začala	asi	před	pěti	lety	a	s	výrobou	jí	pomáhají	všichni	členové	
rodiny.	Aktuálně	připravuje	v	Katově	založení	edukační	bylinko-
vé	zahrady.	

TN10/23 Jiří Hejtmánek: Umělecký	truhlář	z	Předklášteří	vy-
řezává	sochy	motorovou	pilou,	tvoří	i	na	zakázku,	je	možné	ho	
vidět	na	akcích	pro	veřejnost,	kde	svou	práci	předvádí.	

TN11/23 Farma Kala: Na	farmě	v	Kuřimské	Nové	Vsi	se	rodina	
zabývá	 chovem	 slepic	 a	 prodejem	 vajíček.	 Také	 pěstují	 různé	
odrůdy	česneku	a	každoročně	pořádají	jeho	samosběr.	Dále	pak	
pěstují	brambory,	cibuli	nebo	melouny.	

TN12/23 šárka Benedová:	Paní	Benedová	z	Tišnova	se	věnuje	
ručnímu	 šití	 bot,	 tzv.	 barefootů.	 V	 jejím	 podání	 jim	 říká	 slow	
bearfoot,	 protože	 jsou	 šity	 ručně	 –	 pomalu	 a	 nemusí	 jít	 vždy	
o	pravověrný	barefoot,	dle	potřeb	a	přání	 zákazníka	 třeba	 jen	
o	pohodlnou	botu	s	dostatkem	místa	pro	prsty.

TN01–02/24 Náčelník Cider:	 Výroba	 cideru	 probíhá	 řeme-
slnou	cestou	na	 statku	na	Kalech	a	používaná	 jablka	pochází	
z	místních	rodinných	sadů.

	 Vítáme	dotazy	a	vaše	reakce,	které	pro	nás	budou	důležitou	
zpětnou	vazbou.

SerIál NA NáVŠTěVě u… pOKrAčuje
Zlata Ptáčková

Jak se vyrábí jogurty a sýry, jsme zjistili v Ekofarmě Nelepeč.
Foto: archiv Veroniky Kropáčkové 

V loňském roce jsme se dívali pod ruce sládkům, třeba v Klášterním 
pivovaru Porta Coeli. Foto: archiv Jana Malásky

A také navštívili například Řeznictví a uzenářství Jůza.
Foto: archiv Josefa Jůzy

reportáže najdete
na Tišnovské televizi
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vzdělávání

	 Na	 počátku	 všeho	 stála	 myšlenka	
uspořádat	 malé	 vánoční	 vystoupení	 pro	
obyvatele	Penzionu	v	Tišnově.	Když	 ini-
ciátorky,	naše	kolegyně	Míša	Bednářová	
a	Pavla	Roučová,	oslovily	děti,	které	by	
se	chtěly	na	přípravě	vánočního	vystou-
pení	 podílet,	 setkaly	 se	 s	 nemalým	 zá-
jmem.	 A	 tak	 z	 původního	 plánu	 menší	
akce	 nakonec	 vzniklo	 téměř	 dvouhodi-
nové	 představení	 složené	 z	 vánočních	
melodií	 a	 skladeb.	 Na	 nácviku	 se	 podí-
lelo	 bezmála	 sedmdesát	 dětí,	 většinou	
starších	školáků.	Velmi	umně	sestavený	
program	obsahoval	 skladby	pro	 sborový	
a	 sólový	 zpěv,	 písně	 české	 i	 zahraniční.	
Kromě	 zpěvu	 se	 v	 pořadu	 objevila	 také	
pestrá	paleta	různých	hudebních	nástro-
jů,	 na	 které	 malí	 hudebníci	 doprovázeli	
svoje	kamarády	při	zpěvu.	V	jednom	čísle	
se	dokonce	v	instrumentální	úpravě	pís-
ně	 Vánoce,	 Vánoce	 přicházejí	 představil	
malý	 orchestr	 ve	 složení:	 altová	 flétna,	

klarinet,	 saxofon,	 akordeon,	housle,	ky-
tara	a	klavír.	Byl	i	balet!
	 Bylo	 na	 co	 se	 dívat,	 bylo	 co	 poslou-
chat.	 V	 některých	 okamžicích	 vehnalo	
dojemné	 vystoupení	 žáků	 divákům	 slzy	
do	 očí.	 Třeba	 hned	 v	 úvodní	 písni	 Půl-
noční	Václava	Neckáře,	kde	se	sólového	
zpěvu	mistrně	zhostili	 Jirka	Polák	a	Va-

šek	Křupala.	Jindy	naopak	v	hledišti	zně-
ly	 salvy	 hlasitého	 smíchu,	 zejména	 při	
produkci	rapové	úpravy	melodií	z	filmové	
pohádky	Mrazík.
	 Nejvíce	si	však	ceníme	a	vážíme	pomy-
slné	třešničky	na	dortu	této	akce.	Celým	
vystoupením	 včetně	 jeho	 příprav	 se	 nes-
la	 velmi	 milá	 a	 příjemná	 atmosféra.	 Ta	
z	 účinkujících	 vytvořila	 během	 několika	
měsíců	tvrdé	práce	skutečný	tým,	ve	kte-
rém	našel	každý	svoje	místo.	Mnohdy	se	
jednalo	o	děti,	které	distanční	výuka	po-
znamenala	natolik,	že	se	zpět	do	školních	
kolektivů	začleňovaly	 jen	s	velkými	obtí-
žemi.	O	 to	 větší	 dík	patří	 všem,	kteří	 se	
na	 přípravách	 a	 realizaci	 podíleli.	 Ať	 už	
stáli	na	jevišti,	nebo	v	zákulisí	a	starali	se	
o	vybudování	technického	a	organizačního	
zázemí,	bez	kterého	by	to	zcela	jistě	nešlo.	
Náš	dík	patří	také	Městskému	kulturnímu	
středisku	za	velmi	vstřícný	přístup	při	za-
jištění	koncertu	v	prostorách	kina.

	 Předvánoční	čas	u	nás	byl	ve	znamení	
finálního	 tréninku	 na	 vánoční	 besídku.	
Než	 jsme	 protnuli	 cílovou	 pásku,	 zažili	
jsme	mnoho	zajímavého.	První	akcí	byla	
návštěva	 divadelního	 představení	 Bet-
lémská	hvězda.	Tato	představení	se	hrají	
v	 pravém	 divadle,	 my	 býváme	 častými	
hosty	a	Divadlo	Bolka	Polívky	tedy	dobře	
známe.	 Společenský	 oděv,	 společenské	
chování	a	cesta	do	vánočně	vyzdobeného	
Brna,	 to	byl	 začátek	prosince.	Při	před-
stavení	 jsme	 se	 seznámili	 s	 adventními	
tradicemi,	zazpívali	písničky	i	koledy.	
	 Další	milou	akcí	byl	Mikuláš.	Paní	uči-
telky	si	pro	nás	nachystaly	vycházku	Tiš-
novem,	při	které	jsme	plnili	úkoly,	někdy	
snadné,	 někdy	 záludné.	 Na	 konci	 cesty	
nás	 očekával	 Mikuláš	 a	 jeho	 andělská	
družina.	U	někoho	básnička,	někteří	za-
zpívali,	někdo	zatančil	a	sladká	odměna	
byla	na	cestě.	Díky	ti,	Mikuláši.	
	 Školou	znějí	koledy,	populární	písnič-
ky,	nácvik	besídky	pro	rodiče	a	kamará-

dy	je	v	plném	proudu.	Ale	učení	je	učení	
a	my	se	učili	 jako	draci.	V	 rámci	výuky	
nejstarší	žáci	navštívili	besedu	o	bezpeč-
ném	chování	na	internetu	a	najednou	tu	
bylo	úterý	20.	prosince	a	 s	ním	 i	 besíd-
ka.	Známé	populární	písničky	jako	Pátá,	
Kávu	si	osladím,	ale	hlavně	koledy	zněly	
školní	jídelnou.	Ke	sboru	se	přidalo	i	pu-
blikum	a	sváteční	nálada	byla	tu.	Krásné	
odpoledne	tak	mělo	tu	správnou	atmosfé-
ru.	Bylo	cítit	blížící	se	svátky	vánoční.
	 Abychom	 žákům	 zpříjemnili	 poslední	
školní	den	v	roce	2022,	povedlo	se	nám	
domluvit	návštěvu	solné	jeskyně.	I	tako-
vou	jeskyni	v	Tišnově	máme	a	dopoledne	
tam	 bylo	 krásně	 odpočinkové	 a	 hravé.	
Návštěvu	si	užili	ti	nejmladší,	ale	i	žáci,	
kteří	letos	splní	povinnou	školní	docház-
ku.	Po	návratu	do	školy	 jsme	si	popřáli	
krásné	prázdniny,	hodného	Ježíška.	
	 Návrat	 do	 školy	 v	 roce	 2023	 byl	
ve	znamení	velkého	těšení.	Budeme	jezdit	
na	plavecký	výcvik	do	bazénu	v	Kuřimi.	

Ve	chvíli,	kdy	čtete	tyto	řádky,	nás	čeká	
již	poslední	lekce.	Celou	školu	plavání	pro	
nás	připravila	paní	Iva	Kolářová	a	její	pla-
vecká	škola	„Plaveme	v	Kuřimi“.	Někteří	
se	učili	plavat	poprvé	a	získali	tak	novou,	
ale	důležitou	dovednost	pro	svou	další	ži-
votní	cestu.	Plavci	se	zdokonalovali	a	lek-
ce	plavání	tak	využili	na	sto	procent.
	 Pokud	 naše	 články	 pravidelně	 čtete,	
jistě	 víte,	 že	 jsme	 malá	 základní	 škola,	
která	působí	při	střední	škole	na	náměstí	
Míru.	Naši	žáci,	to	jsou	žáci	se	speciálními	
vzdělávacími	potřebami.	Pokud	byste	i	Vy	
měli	zájem	naši	školu	navštívit,	je	možné	
se	zúčastnit	dnů	otevřených	dveří	nebo	si	
můžete	domluvit	návštěvu	v	čase	pro	Vás	
lépe	vyhovujícím,	a	 to	s	Mgr.	Staňkovou,	
která	Vám	školu	ráda	představí	a	ukáže.	
	 Závěrem	bych	ráda	poděkovala	všem,	
kteří	navštívili	náš	adventní	stánek	a	při-
spěli	 tak	 na	 dobrou	 věc.	 Do	 roku	 2023	
mi	dovolte	popřát,	aby	to	pro	Vás	byl	rok	
plný	smíchu,	štěstí	a	krásných	zážitků.	

OHlÉdNuTí zA VáNOčNím KONcerTem
Petra Rozsypalová

AdVeNT V NAŠí ŠKOle 
Dana Staňková

Vánoční koncert v Kině Svratka.
Foto: archiv ZŠ



TN 01–02/2023 19

	 Ahoj	 všichni,	 jsem	 Hülya	 a	 již	 skoro	
rok	působím	jako	zahraniční	dobrovolni-
ce	v	Colibri,	demokratické	základní	škole	
v	Předklášteří.	Pocházím	z	Turecka.	
	 Ráda	bych	se	s	vámi	podělila	o	dobro-
družnou	 cestu,	 kterou	 jsem	 absolvovala	
v	 létě	 se	 svou	 přítelkyní.	 Naši	 týden-
ní	 cestu	 po	 Itálii	 jsme	 začaly	 v	 Janově	
a	 putovaly	 do	 La	 Spezia.	 Vzaly	 jsme	 si	
batohy	a	vyrazily	na	cestu	bez	jakýchko-
liv	 plánů!	 Nakonec	 jsme	 urazily	 celkem	
asi	108	km.	Během	cesty	jsme	šly	pěšky,	
stopovaly	 a	 používaly	 vlaky	 a	 autobusy.	
Když	se	nám	nějaké	místo	 líbilo,	prostě	
jsme	se	tam	zastavily	a	užívaly	si	sluníč-
ka.	Hodně	jsme	se	koupaly	ve	fascinují-
cím	 Středozemním	 moři.	 Občas	 jsme	 se	
putováním	s	batohy	v	horkých	dnech	do-
cela	vyčerpaly.	
	 Spaly	jsme	u	turistických	tras,	ve	veřej-
ném	parku,	v	zahradě	u	kostela,	na	lavič-
ce,	a	dokonce	jednou	i	ve	skrytém	přísta-
vu	s	komáry	a	ještěrkami.	Musím	přiznat,	
že	nebylo	vždy	snadné	najít	pěkné	místo	
a	pořádně	si	venku	odpočinout.	Přesto	to	

stálo	za	to!	Každý	východ	slunce	byl	úžas-
ný	 a	 jedinečný.	Ráno	 jsme	nejprve	našly	
místní	 kavárnu,	 kde	 jsme	 si	 daly	 každo-
denní	ranní	kávu.	Bylo	docela	zábavné	po-
zorovat	lidi	a	vnímat	tamní	život.	Byli	tam	

většinou	lidé	ve	věku	50	let	a	více,	kteří	
si	 v	 těchto	kavárnách	dávali	 ranní	kávu.	
Kromě	těchto	okamžiků	bylo	těžké	poznat	
každodenní	 život	 místních	 lidí.	 Protože	
oblast	 je	 velmi	 turistická.	 Proto	 jsme	 se	
chtěly	držet	dál	od	ostatních	turistů.	Jedly	
jsme	 pizzu	 a	 úžasnou	 zmrzlinu,	 která	 je	
v	Itálii	tak	známá!	Byly	výtečné!	
	 Oblíbenými	 místy	 se	 nám	 staly	 Ra-
pallo,	Sori,	Monterosso	a	skrytý	přístav	
poblíž	Portofina.	Domů	jsme	se	vrátily	se	
skvělými	 zážitky,	 vzpomínkami	 a	dobro-
družstvími.	Cestování	se	totiž	neděje	jen	
přes	 hranice	 nebo	 po	 místech,	 ale	 také	
v	naší	duši.	Na	každé	cestě	nacházím	dal-
ší	kousek	svého	života,	svého	srdce.

Dobrovolnický projekt 
„Dobrovolníci v ino-
vativním vzdělávání 

na Tišnovsku“ je financován Evropským sborem 
solidarity a na Tišnovsku ho od roku 2018 
realizuje Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělá-
vání. Více informací: www.spolekhnizdo.cz, FB 
či Instagram.

	 Ahoj!	 Jsem	 Asli,	 učitelka	 angličtiny	
z	 Turecka.	 Pracuji	 jako	 dobrovolnice	
v	 Lesní	 Montessori	 školce	 Ledňáček	
v	Předklášteří.	Než	jsem	přijela	do	České	
republiky,	neměla	jsem	o	její	kultuře	ani	
ponětí	 a	 myslela	 jsem,	 že	 nejsou	 žádné	
podobnosti.	Na	Tišnovsku	a	v	České	re-
publice	jsem	asi	devět	měsíců,	díky	tomu	
jsem	 měla	 možnost	 některé	 podobnosti,	
vedle	mnohých	rozdílů,	vypozorovat.	Na-
příklad.	Čeština	je	jazyk,	který	patří	mezi	
slovanské	 jazyky,	 tj.	 do	 západní	 větve	
indoevropských	 jazyků.	 Turečtina	 patří	
do	 altajské	 větve	 uralsko-altajské	 jazy-
kové	rodiny.	Česky	mluví	po	celém	světě	
asi	 10	 milionů	 lidí,	 zatímco	 turečtinou	
mluví	asi	95	milionů	lidí.	Nicméně	český	
i	 turecký	 jazyk	 používají	 jako	 abecedu	
latinku.	V	češtině	a	turečtině	existuje	ně-
kolik	podobných	slov:

	 Je	 docela	 vzrušující	 setkat	 se	 s	 podob-
nými	 slovy	 v	 našem	 každodenním	 životě,	
a	vlastně	to	všechno	rozbijí	mou	představu,	
že	 nemáme	 nic	 společného.	 Mohu	 říci,	 že	
i	kulinářská	umění	jsou	si	v	něčem	podob-
ná.	Turci	také	milují	maso	a	zeleninu,	jídlo	

začínají	polévkou	a	dezert	má	v	turecké	kul-
tuře	zvláštní	význam,	podobně	jako	v	české	
kultuře.	I	naše	tradice	vítání	hostů	jsou	si	
dost	podobné.	Při	návštěvě	Turků	je	dárek	
přinesen	hostiteli.	A	když	jsem	byla	hostem	
v	 Tišnově,	 uvědomila	 jsem	 si,	 že	 v	 české	
kultuře	nabídka	nosit	pantofle	je	stejně	jako	
v	Turecku	považováno	za	slušnost	a	etiketu.	
Podobnosti,	kterých	jsme	nečekaně	svědky,	
nás	sbližují	a	jsem	teď	ráda,	že	jsem	přijela	
do	České	republiky.	Nemohu	se	dočkat,	co	
objevím	dalšího…	S	láskou	Asli.

Dobrovolnický projekt 
„Dobrovolníci v ino-
vativním vzdělávání 

na Tišnovsku“ je financován Evropským sborem 
solidarity a na Tišnovsku ho od roku 2018 
realizuje Hnízdo – spolek pro komunitní vzdě-
lávání. Více informací na www.spolekhnizdo.cz, 
FB či Instagramu.

vzdělávání

ceSTA plNá dOBrOdružSTVí
Hülya Aydemir, Viktorie Šťastná 

čeSKO-TurecKÉ pOdOBNOSTI
Asli Gumus, Viktorie Šťastná

Na každé cestě nacházím kousek svého 
srdce. Foto: Hülya Aydemir

čaj – çay 
višně – vişne 
tramvaj – tramvay 
pláž – plaj 
banka – banka 
stáž – staj 
restaurace
 – restoran 
doktor – doktor 
advokát – avukat 
král – kral 
váza – vazo 
kaštan – kestane 

fazole – fasulye 
kravata – kravat 
káva – kahve 
šála – şal 
pošta – posta 
džezva – cezve 
mandarinka
 – mandalina 
šifra – şifre 
šofér – şoför 
salám – salam 
salón – salon 
póza – poz
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vzdělávání

	 Zajímá	vás	historie	Tišnovska?	Zajímá	
vás,	 jak	dát	v	šachu	mat?	Chcete	vědět,	
kde	 na	 Květnici	 hnízdí	 puštíci?	 Pak	 je	
právě	 pro	 vás	 nový	 cyklus	 aktivit	 jako	
dělaný!	
	 Zajímá vás?	je	nový	projekt	naší	orga-
nizace	ve	spolupráci	s	městem	Tišnovem,	
který	rozšiřuje	nabídku	aktivit	především	
pro	seniory.	Každý	měsíc	nabízí	jinou	čin-
nost,	 a	 to	 přednášku,	 besedu,	 kreativní	
dílnu,	 různé	 formy	 relaxace,	 procházku,	
vědomostní	kvízy	a	hlavně	zábavu.	Každá	
aktivita	bude	mít	svůj	čas	a	délku	konání	
v	závislosti	na	zaměření	a	také	časových	
možnostech	 našich	 lektorů.	 Některá	 se-
tkání	tedy	budou	probíhat	na	začátku	týd-
ne,	jiná	na	konci,	některá	nám	zkrátí	ve-
čer,	další	zase	čekání	na	oběd.	Cyklus	se	
zaměřuje	zejména	na	seniory	z	Tišnovska	
s	 cílem	nabídnout	 jim	aktivity	mimo	do-
mov,	poznat	nové	lidi	a	něco	zažít.	Cyklus	

je	 však	 otevřen	 i	 jiným	 zájemcům	 z	 řad	
dospělých.	 Předplatným	 na	 půl	 roku,	
které	 činí	 250	Kč,	 si	 zajistíte	 své	 místo	
při	aktivitě.	Předplatné	si	můžete	vyřídit	
osobně	 na	 recepci	 Inspira,	 telefonicky	
na	 čísle	 730	 193	 594	 anebo	 jako	 dárek	
poukazem	na	našem	e-shopu.	V	následu-
jícím	půlroce	se	můžete	těšit	na:
•	 	besedu	 o	 starém	 Tišnově	 s	 Irenou	

Ochrymčukovou	30.	1.	v	18.00	v	klu-
bovně	Inspira

•	 	textilní	kreativní	dílnu	s	Katkou	Zelin-
kovou

•	 	deskoherní	večer	s	Dominikem	Vallou	
a	Ondrou	Kopeckým

•	 	přednášku	o	historii	 letectví	s	Jardou	
Matouškem

•	 	vycházku	 za	 hlasy	 ptáků	 s	 Ivanou	
Kroutilovou

•	 kvízový	večer	s	Veronikou	Patzelovou
Změna	programu	vyhrazena.

Bližší	 informace	 jsou	 také	 dostupné	
na	našem	webu	www.svcinspiro.cz.

Připravujeme letní příměstské
a pobytové tábory
	 I	 když	 je	 před	 námi	 ještě	 pár	 pěkně	
studených	 měsíců,	 v	 Inspiru	 se	 již	 těší-
me	na	léto	a	nadšeně	plánujeme	pro	děti	
pestrou	 nabídku	 letních	 příměstských	
a	pobytových	 táborů.	 Informace	pro	při-
hlašování	na	tábory	zveřejníme	6.	února	
2023	na	našich	webových	stránkách.	
	 Hledáme lektory	 na	 letní	 příměst-
ské	tábory	pro	děti	od	6	do	15	let!	Baví	
tě	 polytechnická	 nebo	 přírodovědná	 ob-
last?		Je	ti	minimálně	18	let?	Rozšiř	náš	
tým	a	vyplň	si	léto	smysluplnou	brigádou	
v	Tišnově	nebo	blízkém	okolí!	Výhodou	je	
pedagogické	vzdělání	a	zkušenosti	s	ve-
dením	dětí.	Práce	na	DPP.	Kontaktuj	nás	
na	e-mail	reditelka@svcinspiro.cz.

	 Rodinné	centrum	Studánka	se	 již	tra-
dičně	 připojuje	 k	 oslavám	 Národního 
týdne manželství,	 který	 letos	 proběhne	
v	 týdnu	od	13.	 do	19.	 února	2023.	 Jeho	
cílem	je	nechat	se	inspirovat,	jak	ze	své-
ho	dobrého	manželství	udělat	 ještě	 lepší	
nebo	 obnovit	 to,	 co	 se	 časem	 ve	 vztahu	
vytratilo.	Tématem	letošního	ročníku	jsou	
manželské	 kontrasty.	 Rozdíly	 se	 v	 man-
želství	 mohou	 týkat	 mnoha	 věcí.	 Toho,	
jaké	 máme	 názory	 na	 výchovu,	 řešení	
konfliktů,	 zacházení	 s	 penězi,	 komuni-
kaci,	intimní	život,	plánování,	dovolenou,	
pořádek	v	domácnosti,	trávení	času	s	dru-
hými	 lidmi,	 politiku	 nebo	 zda	 si	 chceme	
pořídit	psa	či	chalupu.	Je	ale	také	mnoho	
dalších	 kontrastů.	 Existují	 manželství	
s	větším	věkovým	rozdílem,	z	rozdílných	
kultur,	 vztahy	 zasněných	 introvertů	 se	
společenskými	extroverty.	Manželství	 je-
dináčků	s	partnery	z	velkých	rodin.	Man-
želství	tichá	a	manželství	italská.
	 Na	 začátku	 vztahu	 jsou	 často	 právě	
vzájemné	rozdíly	tím,	co	nás	k	sobě	přita-

huje.	Protiklady	bývají	ale	také	zdrojem	
napětí.	Naučit	se	s	naší	 jinakostí	praco-
vat	 tak,	 aby	 nás	 nerozdělovala,	 ale	 spí-
še	 vzájemně	 obohacovala	 a	 doplňovala,	
patří	 určitě	 k	 velkým	 výzvám	 manžel-
ství.	 Je	 k	 tomu	 potřeba	 hodně	 empatie,	
komunikace,	vysvětlování	a	lásky.	Podle	
psychoterapeuta	 Michala	 Mynáře	 mají	
největší	 šanci	 na	 dlouhodobě	 spokojený	
vztah	páry,	které	dokážou,	aby	se	 jejich	
soužití	stalo	prostředím	podporujícím	jak	
naplňování	společných	hodnot	a	cílů,	tak	
i	rozvoj	osobní	jedinečnosti	obou	partne-
rů.	 Respekt	 k	 jedinečnosti	 a	 odlišnosti	
obou	 partnerů	 přináší	 do	 vztahu	 nové	
podněty	a	otevírá	oběma	nové	obzory,	což	
je	dobrá	prevence	proti	stereotypu.	Spo-
lečné	 hodnoty	 a	 cíle	 zase	 dávají	 vztahu	
stabilitu,	 protože	 díky	 nim	 vzniká	 mezi	
partnery	pocit	loajality	a	naplnění.
	 Každé	 manželství	 je	 svazkem	 dvou	
jednotlivců,	 individualit,	 z	 nichž	 oba	
do	něj	přinášejí	 vlastní	názory	a	hodno-
ty.	Je	tedy	přirozené,	že	i	ve	velmi	šťast-

ných	manželstvích	se	páry	musí	potýkat	
s	 množstvím	 problémů	 a	 nevyhnou	 se	
konfliktům.	 A	 v	 manželském	 konfliktu	
neexistuje	 žádná	 absolutní	 realita	 –	 jen	
dvě	 subjektivní.	 Někdy	 může	 být	 tedy	
nejlepší	 se	 shodnout	 na	 tom,	 že	 na	 ně-
kterých	 věcech	 se	 prostě	 neshodneme,	
a	 přestat	 spolu	 bojovat.	 To,	 jak	 řešíme	
a	zvládáme	partnerské	konflikty,	má	pak	
velký	 význam	 i	 pro	 naše	 děti,	 které	 se	
jako	ve	všem	i	v	tomto	případě	učí	nejvíce	
nápodobou.
	 Ve	 Studánce	 chystáme	 k	 letošnímu	
týdnu	 manželství	 procházku	 po	 Tišnově	
se	třemi	zastaveními	–	u	kostela,	u	rad-
nice	 a	 ve	 Farské	 zahradě.	 Na	 každém	
místě	se	můžete	těšit	na	krátké	zamyšle-
ní	(a	pobavení)	k	rozdílnosti	mužů	a	žen	
ve	 vztazích.	 Připravujeme	 pro	 vás	 také	
malou	 on-line	 anketu,	 kde	 bychom	 rádi	
zjistili,	jak	to	máte	vy	a	v	čem	se	nejčas-
těji	s	partnerem	(ne)shodnete.	Tu	najdete	
na	našem	webu	www.studanka-tisnov.cz,	
kde	pak	budou	i	její	výsledky.	

zAjímá VáS? cYKluS AKTIVIT prO SeNIOrY
Veronika Patzelová

mANželSKÉ KONTrASTY
Kateřina Žalčíková
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	 Letní	 prázdniny	 utekly	 jako	 voda.	
Jako	vždy	se	vlády	pomalu	ujímal	podzim	
a	první	pololetí	dalšího	školního	roku	ne-
odbytně	klepalo	na	žákovské	dveře.	
	 Nastoupily	dvě	třídy	do	prvního	roční-
ku.	Druháci	 se	 rozhodují,	 jaké	 zaměření	
studia	 si	 na	 konci	 roku	 vyberou	 –	 mají	
na	výběr	pokračovat	v	gastronomii,	nebo	
v	cestovním	ruchu.	Třetí	ročníky	se	poma-
lu	 začaly	 připravovat	 na	 jarní	 ročníkové	
zkoušky	–	český	a	cizí	jazyk,	ekonomika.
	 A	 čtvrťáci?	 Ty	 čeká	 nejdůležitější	
etapa	 jejich	studentského	života.	Tou	 je	
nejen	maturitní	 zkouška.	Ale	 i	 rozhodo-
vání…	 Co	 dál?	 Kam	 jít?	 Kudy	 se	 vydat	
za	 svými	 sny?	 Jak	naplnit	 svoji	 budouc-
nost?	Tak	jim	držme	pěsti.
	 K	 životu	 na	 naší	 škole	 nepatří	 ale	 jen	
sezení	v	lavicích,	učení	se,	psaní	písemek,	
zkoušení	u	tabule	a	vypracovávání	různých	
úkolů.	Nedílnou	součástí	je	také	cestování	
Evropou,	poznávání	krás	naší	vlasti	i	pro-

hlubování	 znalostí	 ve	 studijním	 oboru.	
A	pochopitelně	i	povinné	praxe	v	resortech.	
	 A	 těch	 akcí	 není	 málo.	 Některé	 jsou	
povinné.	Jiné	volitelné.	A	ty	další	podlé-
hají	čistě	jejich	zájmům,	šikovnosti,	tou-
hám	něco	se	naučit,	něco	prožít.
	 V	září,	na	jeho	samém	počátku,	začaly	
dvě	třídy	putováním	po	krásách,	hradech	
i	přírodě	Kokořínska.	Krátce	nato	čekal	
na	 druhé	 ročníky	 týdenní	 barmanský	
kurz	v	Brně.	
	 Říjen	 se	 nesl	 ve	 znamení	 somme-
lierského	 kurzu,	 návštěvy	 VIDA	 cent-
ra	 v	 Brně	 i	 veletrhu	 GO	 a	 Regiontour	
na	BVV	Brno.	Nesmíme	zapomenout	ani	
na	naše	žáky	na	internátě,	který	je	nedíl-
nou	součástí	naší	školy.	To	oni	připravili	
spolu	s	vychovatelkami	parádní	 „dýňové	
radovánky“	pro	sebe	i	obyvatele	Lomnice.
	 I	 listopad	 nezůstane	 pozadu.	 Pro	 jed-
notlivé	třídy	znamenal	tento	měsíc	prohlu-
bování	znalostí	z	celého	spektra	zájmů,	od-

borností	i	společných	zážitků.	K	nim	patří	
návštěva	Letiště	V.	Havla	a	hotelu	Hilton	
v	Praze,	Paláce	šlechtičen	v	Brně,	Místo-
držitelského	 paláce	 i	 Dietrichsteinského	
paláce	 v	 Brně	 –	 vše	 spojené	 s	 poutavým	
výkladem	i	netradičními	zážitky.
	 A	prosinec?	Svátky,	prázdniny.	Kdo	by	
se	netěšil…	A	když	k	tomu	ještě	přidáme	
třeba	kurz	 focení	pořádaný	školou,	 zají-
mavé	výstavy	v	Brně…	A	co	třeba	před-
vánoční	Vídeň?	Památky,	trhy?	
	 Na	čtyři	měsíce	toho	není	málo.	Je	jen	
na	žácích,	co	prožijí,	co	se	chtějí	naučit,	
v	 čem	 se	 zdokonalit.	 Pokud	 se	 chcete	
přesvědčit	 na	 vlastní	 oči,	 stačí	 se	 podí-
vat	 na	 školní	 Facebook	 @fortika.lomni-
ce,	na	naše	školní	stránky	www.fortika.
cz,	popřípadě	se	k	nám	podívat.	Anebo	si	
povykládat	s	našimi	studenty.	
Vše	nej	nej	v	dalším	roce,	zdraví,	úspěch	
a	 štěstí	 vám	přejí	 žáci	 i	 pracovníci	SOŠ	
Fortika	v	Lomnici.

	 Už	téměř	rok	díky	našim	dárcům	i	pro-
středkům	 tříkrálové	 sbírky	 pomáháme	
s	 úhradou	 školních	 obědů	 dětem	 z	 ro-
din	v	nouzi.	Stále	více	 rodin	se	dostává	
do	 finanční	 tísně	a	při	hledání	 zbytných	
výdajů	 bohužel	 často	 přijdou	 na	 řadu	
právě	pravidelné	platby	za	školní	obědy.	
Ospravedlnění	pro	tento	krok	bývá	snad-
né	–	oběd	přece	může	dítě	nahradit	sva-
činou	po	příchodu	domů	 (doma	vždycky	
něco	je)	nebo	si	za	příležitostné	kapesné	
může	něco	menšího	koupit.	Dítě	tím	však	
přichází	 nejen	 o	 často	 jediné	 teplé	 jídlo	
denně,	ale	zároveň	je	pomalu	vyčleňová-
no	z	dětského	kolektivu.	
	 Stát	sice	nabízí	prostřednictvím	Mini-
sterstva	práce	a	sociálních	věcí	program	
Obědy	do	škol,	v	rámci	kterého	pomáhá	
s	 hrazením	 školních	 obědů	 (rodiče	 se	
v	 této	 věci	mohou	obracet	na	Úřad	prá-
ce	nebo	školu	či	školku,	kterou	dítě	na-
vštěvuje),	 do	 programu	 se	 ale	 nepodaří	
každou	z	potřebných	rodin	zařadit.	S	dět-

mi	 bez	 oběda	 se	 stále	 setkáváme	přímo	
na	našich	službách	nebo	se	na	nás	obra-
cejí	pracovníci	školek	či	škol,	kteří	vidí,	
kde	je	třeba	pomáhat.	Do	pomoci	dětem	
se	společně	s	Charitou	zapojila	také	tiš-
novská	farnost.	Mnohým	farníkům	přišel	
právě	 tento	 způsob	 pomoci	 velmi	 blízký	
a	 stali	 se	 tak	 jednorázovými	 či	 pravi-
delnými	 donátory	 školních	 obědů.	 Pro-
středky	 od	 dárců	 tišnovské	 farnosti	 se	

k	 dnešnímu	 dni	 blíží	 už	 částce	 šedesáti	
tisíc	a	přinesly	 tak	stovky	obědů	dětem	
na	Tišnovsku	–	dětem,	které	si	dny	bez	
školních	obědů	nevybraly,	nemají	žádnou	
moc	ani	sílu	ovlivnit	situaci	v	jejich	rodi-
ně,	a	přesto	na	ně	dopadá.	
	 Vedle	 toho,	 že	 děti	 potřebují	 kvalitní	
jídlo	pro	svůj	zdravý	vývoj,	je	tu	i	druhá	
–	neméně	důležitá	 rovina.	Každý	z	darů	
totiž	 umožnil	 některému	 z	 dětí	 nejen	
usednout	 s	 vrstevníky	 k	 teplému	 jídlu,	
ale	třeba	také	zažít	si	strkanici	ve	frontě	
na	oběd,	popovídat	si	se	spolužáky	u	jídla	
a	společně	s	nimi	se	pak	po	obědě	vracet	
zpět	 do	 třídy.	To,	 co	 se	na	první	 pohled	
může	 zdát	 maličkostí	 a	 samozřejmostí,	
je	ale	důležité	 sdílení,	 trávení	 společné-
ho	času	a	dětem	tyto	drobné	střípky	dne	
vymezují	jejich	místo	v	kolektivu.	
	 Děkujeme	tak	všem,	kdo	jste	svým	pří-
spěvkem	udělali	nebo	děláte	dětem	svět	
o	něco	lepší.

vzdělávání

NeSedíme jeN V lAVIcícH
Jiří Prášek

ŠKOlNí OBěd NeNí prO KAždÉ díTě SAmOzřejmOSTí
Marta Rémanová
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 Pište něco, co stojí za to číst, nebo dělej-
te něco, o čem stojí za to psát. 

(Benjamin	Franklin)

	 Bude	 to	 rok,	 co	 „se	 svět	 nenávratně	
změnil“,	jak	uvádí	svůj	pohled	na	začátek	
války	na	Ukrajině	v	únoru	loňského	roku	
tišnovský	rodák	Lukáš Visingr	(*1983).	
Ze	 své	 už	 dvacetileté	 praxe	 publicisty	
a	komentátora	mezinárodní	bezpečnostní	
situace	k	tomu	může	vyslovit	zasvěcený	
názor.	Proto	si	 jej	naše	redakce	pozvala	
jako	prvního	letošního	hosta	seriálu	roz-
hovorů	 Tišnovských	 novin.	 Ať	 už	 jí	 po-
zornost	 věnujeme	 nebo	 ne,	 mezinárodní	
situace	 a	 na	 ni	 navázané	 ekonomické,	
obchodní,	energetické	a	jiné	řetězce	naše	
životy	neoddiskutovatelně	a	bezprostřed-
ně	ovlivňují.	

V letošním roce oslavíte čtyřicáté na-
rozeniny, což se dá někdy brát jako po-
lovina života. Jak hodnotíte těch uply-
nulých čtyřicet let? 
Jestli	 byly	 ty	 roky	úspěšné,	 to	musí	 po-
soudit	 jiní.	Zajímavé	pro	mě	určitě	byly,	
nudné	 určitě	 ne.	 Osobně	 se	 rozhodně	
na	čtyřicet	necítím,	vím,	že	stárnu	poma-
leji,	cítím	se	maximálně	na	třicet	a	jsem	
z	rodiny,	která	je	dlouhověká,	takže	tohle	
rozhodně	zdaleka	neberu	jako	půlku	živo-
ta.	Jsem	spokojený	s	prací,	kterou	dělám,	
a	nic	jiného	bych	dělat	nechtěl.	A	zároveň	
jsem	 člověk,	 který	 chce	 dosahovat	 dál	
a	 dál,	 a	 v	 rámci	 této	 práce	 ty	 možnosti	
stále	mám,	takže	je	tu	ještě	spousta	věcí,	
které	na	mě	čekají.	

Bezpečnostní analytik
Jak jste se dostal k tématu bezpečnost-
ních a politických studií? 
Jako	 každý	 v	 mém	 věku	 jsem	 si	 prošel	
obdobím	počítačových	her.	Ale	na	rozdíl	
od	většiny	mě	nikdy	moc	nelákalo	sci-fi	
a	 fantazy,	 ale	 reálná	 historie.	 A	 to	 mě	
vedlo	k	zájmu	o	skutečnou	techniku.	Tu	
jsem	 začal	 víc	 a	 víc	 studovat,	 kupovat	
si	 časopisy	a	knížky.	A	když	 jsem	začal	
na	vysoké,	sepsal	jsem	pár	článků	na	in-
ternet.	Tady	přišla	do	mého	života	inspi-
rativní	 osobnost:	 na	 začátku	 roku	 2003	
se	mi	ozval	 tehdejší	 šéfredaktor	 časopi-
su	 ATM	 (Armádní	 technický	 magazín)	
David	 Šebek,	 jestli	 bych	 pro	 ně	 nechtěl	

psát.	Ten	mě	uvedl	do	světa	profesionální	
publicistiky,	hodně	mě	naučil	a	jsem	mu	
za	to	pořád	nesmírně	vděčný.	
V	roce	2005	jsem	pak	šel	studovat	na	Ma-
sarykovu	univerzitu	obor	bezpečnostních	
a	strategických	studií.	Ale	protože	 jsem	
už	 měl	 za	 sebou	 dva	 roky	 publikování,	
někteří	učitelé	si	mysleli,	že	je	to	nějaký	
vtip	a	recese,	když	oni	už	moje	články	po-
užívali	jako	studijní	materiály.	

Čeho se bezpečnostní a strategická 
studia týkají? 
Je	to	obor,	který	na	Západě	vznikl	už	v	me-
ziválečném	 období.	 Dnes	 se	 učí	 na	 růz-
ných	školách	dost	různým	způsobem.	Tře-
ba	v	Praze	na	UK	jsou	tato	studia	laděna	
spíše	do	krizového	managementu,	zatím-
co	na	MU	se	vyvinula	z	politologie	a	jsou	
zaměřena	 hlavně	 na	 konflikty.	 Studuje	
se	tady	ohrožení	společnosti	od	pouliční	
kriminality	po	jadernou	válku.	Vzhledem	
k	 té	 šíři	 témat	 si	 pak	každý	 zvolil	 svou	
specializaci.	 Kolegové	 se	 např.	 zabývali	
pravicovým	 extremismem	 a	 fotbalovým	
chuligánstvím,	zatímco	já	jsem	se	zamě-
řil	striktně	na	vojenské	záležitosti.	
Že	 mají	 tato	 studia	 smysl	 a	 uplatnění,	
ukazují	 průzkumy	 univerzity,	 podle	 kte-
rých	až	90	%	absolventů	pracuje	v	oboru.	

Cílem studia byl tedy primární zájem 
dál publikovat? 

Studium	 mi	 dalo	 metodologický	 rámec.	
Naučilo	mě	to	práci	se	zdroji.	Byla	to	sice	
ta	 nejnudnější	 část	 studia,	 ale	 naprosto	
nutná	 a	 neobejdete	 se	 bez	 ní.	 I	 já	 jsem	
po	těch	letech	pochopil,	že	se	bez	odpo-
vídající	 metodiky	 a	 terminologie	 nedá	
publikovat	žádný	skutečně	odborný	text.	

Neměl jste zájem pracovat přímo 
i v bezpečnostních sborech? 
Já	jsem	freelancer,	funguji	v	několika	re-
dakcích	 a	 nemůže	 mě	 tím	 pádem	 nikdo	
vyhodit	z	práce	za	moje	názory.	Jako	za-
městnanec	 bych	 neměl	 tu	 svobodu.	 Být	
v	nějakém	státním	či	veřejném	aparátu…	
to	už	si	člověk	nemůže	říkat,	co	chce.	
Konkrétně	 tedy	 píšu	 do	 ATM,	 Střelec-
ké	 revue	 a	 pro	 vydavatelství	 Extra	 Pu-
blishing.	 Jsem	 v	 týmu	 Týdeníku	 Echo		
a	ještě	patřím	do	týmu	Radia	Dixie,	na	je-
hož	webu	publikuji	svoje	články.	

Informačním a komunikačním svě-
tem v současnosti hýbou sociální sítě. 
K těm ale máte opatrný přístup… 
Já	se	vůbec	neúčastním	diskusí	na	 inter-
netu.	 Samotným	 diskusím	 se	 nebráním	
a	samozřejmě	akceptuji,	že	jiní	mají	odliš-
ný	názor	než	 já.	Ale	dle	mého	se	debaty	
mají	vést	pomocí	věcných	argumentů,	a	ne	
mířit	na	člověka.	U	diskuse	na	 internetu	
je	 ovšem	 vždy	 jen	 otázkou	 času,	 kdy	 se	
zvrhne.	Proto	nejsem	na	sociálních	sítích,	
s	výjimkou	LinkedIn,	která	je	ale	stopro-
centně	profesionální.	Na	druhé	straně	na-
vštěvuji	Twitter,	který	je	ohromně	užitečný	
jako	zdroj	odkazů	od	odborníků,	kteří	zde	
odkazují	na	 své	a	další	 články.	A	 znovu,	
i	tito	odborníci	na	Twitteru	publikují,	dá-
vají	sem	své	odkazy	nebo	komentáře,	ale	
nezaplétají	se	do	internetových	diskusí.
Se	 mnou	 je	 nejlépe	 komunikovat	 přes	
mail.	 Na	 maily	 odpovídám,	 pokud	 jsou	
věcné	a	podepsané.	Nadávky	a	anonymy	
mažu	a	blokuji.	

Co se týče knih, máme tu jeden Váš ti-
tul Zbraně 21. století. Věnoval jste se 
další obdobné publikační aktivitě? 
Jednu	knihu	jsem	napsal.	A	několik	dal-
ších	jsem	přeložil	a	napsal	jsem	k	nim	ko-
mentáře	a	předmluvy.	To,	co	dělám	čas-
to,	jsou	odborné	korektury	a	konzultace	
odborných	 knih,	 např.	 aby	 byla	 použita	

SVěT Se NeVrATNě změNIl
Vladimír Vecheta

Lukáš Visingr. Foto: Vladimír Vecheta
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správná	 terminologie.	 Také	 dělám	 ofi-
ciální	překlady	titulků	pro	filmy.	Nedávno	
např.	u	filmu	Top	Gun:	Maverick.	
Počítám,	 že	 až	 skončí	 válka	 (na	 Ukra-
jině),	 bude	 snaha	 vydávat	 knihy	 jako	
sborníky	 příspěvků	 z	 průběhu	 války.	 Že	
bych	vydal	úplně	vlastní	knihu,	to	nemám	
v	této	chvíli	v	plánu.	Mám	dost	jiné	práce.	

Ukrajina a současný svět
Nejčastěji v poslední době komentuje-
te vývoj na Ukrajině. Jaká je Vaše pro-
gnóza pro rok 2023? 
S	trochou	štěstí	to	skončí.	Abych	byl	přes-
ný	–	válka	na	Ukrajině	skončí.	To,	co	bude	
následovat	 potom,	 bude	 pravděpodobně	
horší.	 Pokud	 to	 bude	 takto	 pokračovat	
dál,	Rusko	jako	stát	zkolabuje	a	rozpadne	
se.	A	až	se	Rusko	rozpadne	na	dvacet	stá-
tů	a	deset	z	nich	bude	mít	jaderné	zbraně	
a	nebude	zřejmé,	kterých	deset	to	je,	pak	
bude	dosavadní	válka	jako	taková	nepod-
statná	 nepříjemnost.	 Protože	 tohle	 bude	
jako	rozpad	Jugoslávie,	 jen	stokrát	větší	
a	s	jadernou	příchutí.	

Často se s očekáváním rozpadu Ruska 
setkávám. Na základě jakých znaků se 
na takový vývoj usuzuje? 
Je	 jich	dost.	V	Rusku	je	přes	sto	národ-
ností.	V	některých	oblastech	je	ten	sepa-
ratismus	 potlačený,	 ale	 doutná.	 Oblasti	
jako	Baškortostán,	Tatarstán	nebo	Jakut-
sko.	Až	dojde	k	další	vlně	mobilizace,	tak	
by	se	tam	mohly	začít	protesty	projevovat	
razantněji.	
Rusko	 je	 poslední	 koloniální	 impérium	
na	světě.	Funguje	obdobně,	nám	to	ako-
rát	nedochází,	protože	kolonie	jako	Kav-
kaz	nebo	Sibiř	jsou	územně	spojené	s	ma-
teřskou	zemí.	Všechny	koloniální	říše	se	
rozpadly	a	Rusko	pravděpodobně	směřu-
je	k	 témuž.	Moskva	nyní	 ovládá	 jednot-
livé	 části	Ruska	pomocí	 „cukru	a	biče“.	
Cukr	jsou	peníze,	které	jim	Moskva	bere	
a	zase	přerozděluje,	ale	tak	nesourodě,	že	
i	bohaté	regiony	jsou	ve	výsledku	chudé.	
Bič	je	hrozba,	že	pokud	gubernátor	nebu-
de	 držet	 krok,	 nastoupí	 Národní	 garda,	
která	 ho	 zpacifikuje.	 Nyní	 je	 ale	 dopad	
sankcí	na	Rusko	tak	likvidační,	že	peněz	
ubývá	 a	 už	 si	 za	 ně	 není	 ani	 co	 koupit.	
A	Národní	garda	krvácí	na	Ukrajině.	Tak-
že	 cukr	 dojde	 a	 bič	 se	 zlomí.	 A	 místní	
elity	 už	 nebudou	mít	 žádný	důvod,	 proč	
zůstávat	 ve	 svazku	 s	 Moskvou.	 Začnou	
se	dožadovat	větší	autonomie,	což	může	
působit	 jako	 rozbuška,	 kdy	 se	 vybudí	
i	 radikálové,	 kteří	 si	 půjdou	 rovnou	 pro	
samostatnost.	

V	Rusku	už	se	opakovaně	stalo,	že	pro-
hraná	 válka	 způsobila	 kolaps	 a	 změnu	
režimu.	 Zpravidla	 se	 to	 stalo	 po	 „malé	
skvělé	 válce“	 (britský	 termín	 pro	 malé	
dobyvačné	války,	kterými	Angličané	své-
ho	 času	 rozšiřovali	 koloniální	 říši),	 kte-
rou	Rusové	proti	očekávání	„projeli“.	To	
se	 stalo	 v	 rusko-japonské	 válce	 (1905),	
kde	 po	 debaklu	 skončilo	 v	 Rusku	 „sa-
moděržaví“,	v		I.	světové	válce,	která	vy-
ústila	v	roce	1917	v	revoluci,	a	také	při	
sovětské	 okupaci	 Afghánistánu,	 která	
nepřímo,	ale	podstatně	ovlivnila	násled-
ný	rozpad	Sovětského	svazu.	

Konec	války	na	Ukrajině	tak	může	nastat	
velice	rychle,	stejně	jako	skončila	I.	svě-
tová	válka.	Německá	armáda	nebyla	vo-
jensky	poražena,	ona	se	dokonce	nachá-
zela	 na	 nepřátelském	 území,	 ale	 přesto	
kapitulovala.	Protože	Německo	bylo	plné	
bolševických	 revolucí	 a	 vláda	 potřebo-
vala	 armádu	 doma.	 Umím	 si	 realisticky	
představit	scénář,	že	v	ruských	regionech	
začne	být	situace	taková,	že	Rusko	raději	
stáhne	armádu	z	Ukrajiny,	aby	zachránilo	
domácí	situaci.

Nedojde u Ukrajinců k vyčerpání? 
Vyčerpání	 čeho?	 Chuti	 k	 válce?	 85	%	
Ukrajinců	chce	pokračování	války,	dokud	
nebude	 celé	 území	 osvobozeno	 včetně	
Krymu,	včera	(2.	1.)	na	to	byly	publiko-
vány	 výsledky	 průzkumů.	 Takže	 žádné	
ústupky	 nejsou	 přijatelné.	 Lidské	 síly	
také	 zdaleka	 nedojdou.	 Ukrajinská	 ar-
máda	 je	v	 té	situaci,	že	na	reálný	vstup	
do	armády	se	čeká	měsíc.	Kdysi	Ukrajina	
avizovala,	že	postaví	milionovou	armádu.	
Tím	nemyslela,	že	bude	mít	milion	mužů	
ve	zbrani,	ale	že	stále	mají	statisíce,	stále	
mají	kde	brát.	

Jak tedy chápat Zelenského desetibo-
dový mírový plán? 
To	 je	 deklarace,	 ale	 základem	 je	 pořád	
obnovení	 ukrajinské	 územní	 suverenity	
a	 integrity.	 Říká	 se,	 že	 války	 končí	 vy-
jednáváním,	na	což	odkazují	 ti,	kteří	 by	
rádi,	aby	se	začalo	vyjednávat	hned.	Ale	
vyjednávání	přichází	na	pořad	dne,	až	se	
dosáhne	nějakého	vojenského	úspěchu.	

Evropa hledí na Ukrajinu. Ve světě je 
ale více horkých lokalit, kde je na-
pětí… Které považujete potenciálně 
za velmi nebezpečné? 
Balkán	může	vybuchnout	kdykoliv.	To	je	
pořád	sud	prachu.	Problém	 je	v	Kosovu	
a	v	Bosně.	Klid	regionu	dávají	jen	západ-
ní	jednotky.	
Pak	 samozřejmě	 Čína	 vs.	 Tchaj-wan.	
Tady	to	mělo	doposud	podobu	spíše	slov-
ního	konfliktu,	ale	teď	to	začíná	vypadat,	
jako	 že	 to	 Číňané	 myslí	 vážně.	 Je	 pak	
otázka,	jestli	budou	chtít	spáchat	stejnou	
sebevraždu	jako	Rusko	na	Ukrajině.	Můj	
odhad	je,	že	Čína	by	byla	schopna	Tchaj-
-wan	zničit,	ale	ne	obsadit.	A	Tchajwanci	
by	určitě	neseděli	s	rukama	v	klíně	a	útok	
by	Číňanům	vrátili.	Takže	výsledkem	ta-
kové	války	by	bylo	minimálně	zpustošené	
čínské	pobřeží,	které	 je	ovšem	motorem	
jejich	 ekonomiky.	 A	 je	 velmi	 pravděpo-
dobné,	že	by	se	do	takového	konfliktu	za-
pojili	nejen	Američané,	ale	velmi	nadšeně	
třeba	Japonci,	pro	které	je	samostatnost	
Tchaj-wanu	životní	záležitostí	–	všechny	
námořní	obchodní	trasy,	na	kterých	je	Ja-
ponsko	závislé,	vedou	právě	tudy,	a	ono	
se	nemůže	nechat	odříznout	Čínou.	
V	Evropě	je	pořád	riziko	islámského	tero-
rismu	a	muslimských	komunit.	Zejména	
v	 zemích,	 kde	 tvoří	 desetinu	 obyvatel-
stva,	je	to	problém.	Hrozba	občanské	vál-
ky	ve	Francii	je	zvažována	jako	naprosto	
reálná.	 I	 když	 teď	 je	 to	 světovými	 udá-
lostmi	poněkud	upozaděno.	
Pak	jsou	na	světě	státy,	které	zbrojí	proti	
sobě.	 Typickým	 příkladem,	 který	 si	 lidé	
moc	neuvědomují,	jsou	Alžírsko	a	Maro-
ko.	Obě	dvě	země	jsou	regionální	velmoci	
na	vzestupu	a	vztahy	mají	už	dlouhodobě	
špatné.	A	takových	příkladů	 je	po	světě	
několik.	

Informace, pravda a bezpečnost
Často si kladu otázku, kde leží hranice 
mezi zájmem veřejnosti a požadavky 
médií na svobodný přístup k infor-
macím a jejich snahou hovořit téměř 
o všem a zveřejnit cokoliv, zatímco 
na druhé straně je spousta informací 

Kniha Lukáše Visingra, Albatros Media 2009
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tzv. citlivých, kdy nelze sdělovat co-
koliv komukoliv, ať už tomu budeme 
říkat „v zájmu národní bezpečnosti“ 
nebo jinak… 
To	 je	 nesmírně	 těžké	 a	 každý	 z	 těchto	
přístupů	má	nějakou	 svoji	 legitimitu.	 Je	
třeba	mít	nastavená	nějaká	pravidla,	ale	
pak	 nastávají	 situace,	 které	 se	 nedají	
úplně	předjímat	 a	kdy	 je	 třeba	používat	
zdravý	rozum.	

Zjednodušíme-li dotaz: mají novináři 
co dělat ve válce, nebo ne? 
Dneska	už	si	to	všechny	státy	velmi	peč-
livě	hlídají.	Éra,	kdy	novináři	mohli	 str-
kat	nos	do	všeho,	ta	už	je	pryč.	Poslední	
taková	 válka	 byl	 Vietnam	 a	 podle	 toho	
to	 taky	 dopadlo,	 jak	 to	 dopadlo.	 Je	 tře-
ba	zdůraznit,	že	Američané	ve	Vietnamu	
nikdy	neutrpěli	nic,	co	by	se	dalo	nazvat	
vojenská	porážka.	Ale	politicky	a	mediál-
ně	to	byla	katastrofa.	Demonstruje	to	ne-
pochopení,	 jak	 má	 fungovat	 spolupráce	
vojenské	a	civilní	sféry.	
Obecně	platí,	že	vojenské	a	politické	roz-
hodování	mají	být	propojené,	ale	odděle-
né,	a	to	tak,	že	politici	určují	cíle	a	vojáci	
určují	prostředky.	Vojáci	nemají	co	mluvit	
do	politického	zadání	a	politici	nemají	co	
mluvit	do	vojenských	prostředků.	Ve	Viet-
namu	nebylo	nikdy	 jasně	politicky	dáno,	
čeho	se	má	dosáhnout,	ale	zato	politici	ne-
ustále	mluvili	vojákům	do	toho,	jak	toho	
mají	 dosahovat.	 Úplně	 perfektní	 případ,	
jak	to	fungovat	má,	byla	I.	válka	v	Zálivu,	
v	roce	1991.	Bush	zadal	jasný	cíl:	vyžeň-
te	 Iráčany	 z	 Kuvajtu	 a	 použijte	 k	 tomu	
všechny	 prostředky,	 kromě	 jaderných	
zbraní.	 A	 vojáci	 to	 splnili	 na	 jedničku.	
Teď	naopak	v	případě	Ruska	je	vidět,	že	
politici	neustále	mluví	vojákům	do	 toho,	
co	mají	dělat.	Politici	si	neustále	kladou	
na	Ukrajině	nesplnitelné	cíle	a	ještě	vojá-
kům	neustále	z	Kremlu	dávají	pokyny,	jak	
mají	ty	nesplnitelné	cíle	splnit.	
Ukrajinci	se	v	tomto	ohledu	hodně	změ-
nili.	 Na	 začátku	 války	 se	 chlubili	 úplně	
vším,	 teď	 si	 tu	 bezpečnost	 výrazně	 více	
hlídají	a	daří	se	jim	víc	a	víc	utajovat,	co	
mají,	kde	jsou,	kam	zaútočí.	Protože	po-
kud	to	neví	veřejnost,	neví	to	pravděpo-
dobně	ani	nepřítel.	

Pokud se dostáváte k informacím, jak 
si ověřujete jejich pravdivost? Dezin-
formací je okolo nás víc jak pravdivých 
informací…
Je	to	největší	z	dilemat	publicisty,	jak	ově-
řit	exkluzivní	informaci.	Samozřejmě,	že	si	
získané	 informace	 ověřuji,	 ale	 např.	 díky	

internetu,	 kde	 se	 i	 vyložené	 lži	 dokážou	
velmi	 rychle	 recyklovat,	 tak	 skutečnost,	
že	se	něco	ve	vyhledávači	vyskytuje	moc-
krát,	není	vůbec	potvrzením	pravdivosti	ta-
kové	informace.	Důležitá	věc,	co	je	třeba	si	
zapamatovat,	úplně	přestalo	platit	přísloví:	
„Na	každém	šprochu,	pravdy	trochu.“	Ne,	
není!	Některé	věci	jsou	úplně	stoprocentně	
od	 základu	 vymyšlené.	 A	 bohužel	 spous-
ta	lidí	to	sdílí	v	naprosto	dobré	víře	a	šíří	
tak	 dezinformace…	 Jde	 o	 emoční	 reakci,	
protože	emoce	pracují	rychleji	než	rozum,	
a	takové	lidi	je	potřeba	vzdělávat	v	kritic-
kém	myšlení.	A	také	vyhledávat	tu	malou	
menšinu,	která	dezinformace	vytváří	a	šíří,	
a	to	ať	z	přesvědčení,	nebo	za	peníze.	

Na jedno se dá reagovat výchovou, 
na druhé restrikcí. Jak toho ale dosa-
hovat? 
To	 je	 nutné	 začít	 ve	 škole.	 Školství	 má	
velký	 deficit,	 že	 děti	 neumějí	 pracovat	
s	 informacemi	 –	 kritické	 myšlení,	 ově-
řování	 zdrojů,	 snaha	 podívat	 se	 na	 in-
formaci	s	odstupem,	zda	 je	konzistentní	
a	dává	smysl.	To	u	nás	zatím	absentuje.	
Jsou	učitelé,	 kteří	 se	 o	 to	 snaží	 na	 vyš-
ších	stupních,	ale	mělo	by	to	začínat	už	
na	základní	škole.	
Já	jsem	také	velmi	opatrný	s	restrikcemi,	
jako	 je	 vypínání	 webů.	 Nejsem	 zastán-
cem	toho,	aby	byly	věci	zakazovány.	Můj	
názor	je	ten,	že	za	svoje	soukromé	pení-
ze	 má	 každý	 právo	 si	 vysílat	 a	 psát,	 co	
chce.	Ale	že	každé	médium	by	mělo	po-
vinně	deklarovat	svého	vlastníka	a	svou	
názorovou	afiliaci.	To,	co	u	odkazů	uvádí	
Twitter.	Proto	je	taky	potřeba	sledovat	co	
nejširší	spektrum	médií.	Na	otázku	„Kte-
ré	médium	píše	pravdu?“	žádná	rozumná	
odpověď	není.	Sám	denně	sleduji	přes	sto	
různých	webů,	když	potřebuji	získat	rele-
vantní	informace.	To,	že	někteří	operátoři	
např.	zablokovali	ruské	weby,	nás	dostalo	
do	paradoxní	situace,	že	i	lidé,	kteří	chtě-
jí	 tuto	 propagandu	 studovat	 a	 bojovat	
proti	ní,	tak	se	k	ní	nedostanou.	

Kritická výchova by byla potřeba. Stej-
ně přichází na přetřes výchova branná? 
Výchova k přežití a sebeobraně… 

Byl	bych	pro,	aby	se	to	zavedlo.	Formu	bych	
nechal	 na	 diskusi	 pedagogickým	 odborní-
kům.	Co	se	týče	obsahu,	základy	by	se	tam	
zavést	měly.	Třeba	první	pomoc	by	měla	být	
součástí	základního	školního	vzdělání	au-
tomaticky.	Přehled,	jak	se	zachovat	v	době	
poplachu,	 jak	 fungovat	za	nouzového	sta-
vu,	základy	přežití,	a	to	ne	v	divočině.	

Navazuje tedy otázka, co s tou gene-
rací starší, co už do školy nechodí? 
Neměli by chlapi přece jen něco zažít? 
Nejsem	 pro	 povinnou	 vojenskou	 službu.	
Určitě	bychom	ale	měli	maximálně	rozší-
řit	zálohy,	a	byl	bych	pro,	aby	se	zavedla	
dobrovolná	vojenská	služba.	O	tom	už	se	
uvažuje.	 Že	 by	 např.	 studenti	 po	 střední	
škole	 mohli	 nastoupit	 na	 půl	 roku	 nebo	
na	rok,	absolvovali	by	elementární	výcvik	
a	měli	by	z	 toho	mít	nějaké	benefity.	Ar-
máda	 má	 totiž	 lákat,	 ne	 nutit.	 Po	 světě	
existují	různá	řešení.	Takže	např.	kdo	by	
absolvoval	výcvik,	měl	by	zdarma	studium	
na	VŠ	(v	případě	školného)	nebo	doživotní	
úlevu	1	%	na	daních,	nebo	by	měl	nárok	
na	státní	půjčku	na	bydlení.	A	samozřej-
mě	 by	 existovala	 i	 nearmádní	 varianta	
takové	dobrovolné	služby,	pro	ty,	kteří	by	
nechtěli	službu	se	zbraní.	Takže	by	takový	
člověk	mohl	mít	službu	u	policie,	u	hasičů,	
ve	zdravotním	systému.	Tak	by	se	vytváře-
la	personální	záloha	pro	celý	bezpečnostní	
aparát.	Dnes	tomu	říkáme	komplexní	po-
jetí	bezpečnosti,	do	kterého	patří	armáda,	
policie,	 hasiči,	 zdravotnický	 záchranný	
systém…	pro	takovýto	model	bych	byl.	

Jak tu společenskou situaci ale nastar-
tovat? Jak nás znám, budeme o tom 
diskutovat ještě dalších dvacet let…
Válka	 spoustu	 věcí	 urychluje.	 Před	 ro-
kem	bych	taky	lecčemus	nevěřil.	24.	únor	
změnil	svět	a	už	se	nevrátí	zpátky.	To	se	
netýká	 jenom	 bezpečnosti,	 to	 se	 týká	
energetiky,	 dodavatelských	 řetězců.	 Co-
vid	to	trošku	nastartoval,	ale	válka	tomu	
přidala	obrovské	tempo.	Představa,	že	se	
všechno	obrátí	zpátky,	že	bude	zase	byz-
nys	jako	před	pěti	roky…	v	žádném	pří-
padě	už	ne.	Tahle	dekáda	bude	dekádou	
turbulencí	a	konfliktů.	A	svět	v	roce	2030	
bude	hodně	jiný	než	svět	2020.	

Tak ještě na závěr: Dáváte si nějaké 
novoroční předsevzetí? 
Vždycky	si	říkám	to	stejné:	snažit	se	víc	
odpočívat,	 míň	 se	 stresovat.	 Pro	 mě	 je	
nejlepší	 čištění	 hlavy	 procházka	 do	 pří-
rody.	 A	 čtení.	 Tedy	 hrnek	 dobrého	 čaje	
a	dobrý	román.
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Retrogaming
	 Zima	 zatím	 nepřeje	 tradičním	 akti-
vitám.	 Ptáte-li	 se,	 co	 dělat	 při	 čekání	
na	sníh,	máme	tip.	Zajděte	si	do	Muzea	
města	Tišnova	na	výstavu Retrogaming.	
Výstava	je	půjčena	z	Regionálního	muzea	
v	 Litomyšli,	 jejím	 autorem	 je	 Petr	 Cha-
loupka	 a	 věnuje	 se	 počátkům	 osobních	
počítačů	 u	 nás	 a	 také	 prvním	 počítačo-
vým	hrám.	Uvidíte	legendární	počítače	fi-
rem	Atari,	Commodore,	Sinclair,	IBM,	ale	
i	 jejich	 domácí	 klony	 –	 Tesla,	 Didaktik,	
IQ151	či	PMD	85.	Ve	výstavě	naleznete	
i	 první	 herní	 konzole,	 určené	 už	 pouze	
pro	 hraní	 her,	 časopisy,	 skripta	 a	 učeb-
nice	 týkající	 se	 programování	 či	 hraní.	
Výstava	 je	 interaktivní.	 Ano,	 říkáme,	
přijďte	si	zapařit!	Na	Atari,	na	Sinclairu	
nebo	na	emulátorech	Commodore	Amigy.	
Vzpomeňte	 na	 legendární	 Space	 Inva-
ders,	Tetris,	Doom	či	Lemmings.	Výstava 
potrvá do 12. března.

Božena Komárková. Příběh odvahy
	 „Kolik	znáš	českých	filozofek?“	zeptal	
se	mne	můj	muž,	když	psal	návrh	na	uděle-
ní	čestného	občanství	Boženě	Komárkové.	
Vylovila	jsem	tři	jména,	současnou	Annu	
Hogenovou	 a	 již	 zesnulé	 Annu	 Pammro-
vou	a	Boženu	Komárkovou.	O	Boženě	Ko-
márkové	jsem	věděla	jen	díky	své	dřívější	
profesi	 a	 přiznejme,	 tak	 trochu	 z	 dálky.	
Znala	 jsem	 ji	 jako	 jméno,	 na	 něž	 se	 od-
kazovaly	 osobnosti,	 jichž	 si	 vážím.	Anna	
Šabatová	 z	ní	 vycházela	 ve	 své	disertač-
ní	práci	o	lidských	právech.	Její	osobnost	
jsem	měla	zprostředkovánu	vzpomínkami	
rodiny	Šimsovy,	Miloše	Rejchrta	či	Tomá-
še	Bíska.	Rychle	jsem	si	přečetla	alespoň	
svazek	 textů	 Přátelství	 mnohých	 (nakl.	
EMAN).	A	zařadila	si	 ji	mezi	vzory,	 jimiž	
poměřuji	svůj	život.	Uhranula	mě	pronika-
vostí	myšlenek,	 svou	 neokázalostí,	 prav-
divostí,	úsilím	po	svobodě	a	odvahou,	s	níž	
trvale	tvrdila,	že:	„Lidská práva jsou výba-
vou člověka na cestu nedokonalým světem, 
aby v něm mohl žít odpovědně. Odpověd-

nost je současně svobodou a osobní kázní 
a je ručením za slabší, kteří ji neunesou. 
Vyplývá z vědomí, že nejvyšším měřítkem 
lidských činů není státní moc ani obecná 
konvence, ale poloha, v níž člověk poznává, 
že nedisponuje pravdou, ale v pokoře se jí 
dává k disposici.“
	 Když	 v	 roce	 1981	 vyšlo	 v	 curyšském	
nakladatelství	 Konfrontace	 druhé	 vydání	
práce	 Sekularizovaný	 svět	 a	 evangelium,	
uvedli	 jej	nakladatelé	na	předsádce	knihy	
slovy:	„A tak dovolte, abychom stručně před-
stavili jednu z nejstatečnějších žen v dnešním 
Československu.“	Vypůjčím	si	tuto	charak-
teristiku	a	zvu Vás na besedu o Boženě 
Komárkové	 s	 lidmi,	kteří	 ji	osobně	znali,	
i	 těmi,	 které	 hluboce	 ovlivnila	 její	 prá-
ce.	V sobotu 4. února 2023 v Městské 
knihovně Tišnov v 16.00 vzpomenou	
na	 Boženu	 Komárkovou	 Jiří	 Müller,	 Mi-
lan	Uhde,	Pavel	Keřkovský	a	Jiří	a	Martin	
Šimsovi.	Součástí	besedy	bude	křest	knihy	
Michala	Konečného	s	příznačným	názvem	
Božena Komárková. Příběh odvahy.

MěkS

 dOBA, NA NIž VzpOmíNKY jeŠTě NeVYBledlY
Eva Vávrová

4. 2. 2023
v 16.00 hod.

městská knihovna Tišnov

vstup volný

Diskutovat budou

Jiří Müller, Jiří a Martin Šimsovi,

Pavel Keřkovský a Milan Uhde

Beseda o lidských právech, demokracii, 
pravdě, víře a zejména o filozofce

a tišnovské rodačce
Boženě Komárkové 

spojená s křtem knihyBeseda
a křest knihy

Příběhodvahy
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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 tříkrálové sbírky na Tišnovsku nebo z karnevalu na ledě.
Těšit se můžete na pokračování podnikatelského seriálu Na návštěvě u...

RepoRTáže z našeHo měSTa

S kontrabasistou Dvorským 
potěšili diváky vlastními 

osobitými skladbami.

Zájemci si osahali prakticky 
veškeré technologie, které 

dílna aktuálně nabízí.

Příběh narození Ježíše Krista 
ožil v povánočním čase také 

u tišnovské radnice.

Tišnovský komorní orchestr 
zahrál ukrajinské koledy 

i Rybovu Českou mši 
vánoční. 

Emil Viklický zahrál
ve velkém sále

Multimediální dílna 
v knihovně

Živý betlém
na náměstí Míru

Štěpánský koncert
v kostele

m
ěK

S 
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šn
ov

m
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S 
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ov

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Pracovník/pracovnice kavárny Coffein 

Náplň práce:
 • obsluha a provoz kavárny vč. objednávek zboží,

inventarizace, údržba,
 • výpomoc na kulturních akcích MěKS

Požadavky:
 • vzdělání a praxe v oboru restauračních služeb výhodou

 • ochota akceptovat pracovní dobu včetně víkendových dnů
 • aktivní zájem o přípravu kávy a kávovou kulturu 

Nabízíme:
 • zaškolení základních baristických dovedností,

barmanské školení
 • práci na zkrácený pracovní úvazek

 • pracoviště v Tišnově, Brněnská 152

Plné znění inzerátu najdete na www.mekstisnov.cz
Informace o uvedené pozici poskytuje Sylva Grejtáková,

sylva.grejtakova@kulturatisnov.cz, tel. 734 267 879.

Přihlášky se všemi náležitostmi podávejte do 20. 2. 2023,
poštou na adresu MěKS, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov

nebo e-mailem na posta@kulturatisnov.cz

Výběrové řízení proběhne během měsíce března 2023

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

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Pracovnice/pracovník
Muzea města Tišnova

Popis pracovní pozice:
    • administrativní pomoc při provozu a prezentaci muzea

    • zajišťování běžného provozu muzea
v rámci otevíracích hodin muzea

    • příprava výstav a doprovodných akcí pro veřejnost a školy, 
výpomoc s organizací a realizací vernisáží, instalací výstav

Nabízíme:
    • práci na plný pracovní úvazek (zástup za RD)

    • nástup 1. 6. 2023 či dohodou
    • pracoviště v Tišnově, Jungmannova 80

Plné znění inzerátu najdete na www.mekstisnov.cz
 Informace o uvedené pozici poskytuje Eva Vávrová,

tel. 739 341 698, eva.vavrova@kulturatisnov.cz 

Přihlášky se všemi náležitostmi podávejte do 30. 3. 2023,
poštou na adresu MěKS, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov

nebo e-mailem na posta@kulturatisnov.cz 

Výběrové řízení proběhne během dubna 2023

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu
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Terapie sdílením
LIVE

5. 4. 2023 v 19.00 hod.

Přednáška o vztazích a komunikaci.
Ester Geislerová a její příklady ze života.

Honza Vojtko a jeho příklady
z terapeutovny.

 Kino Svratka

Vstupenky TIC Tišnov a on-line
www.mekstisnov.cz
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	 Tradice	 nás	 provázejí	 celým	 životem,	 ať	 už	 je	 v	 současné	
rychlosti	koloběhu	vnímáme	nebo	ne.	Po	generace	zakořeněný	
životní	 styl,	 způsoby	 chování,	 morálka,	 systém	 hodnot,	 určitý	
řád	 se	 přenášejí	 především	 v	 rodinách.	 Konkrétní	 prvky	 jako	
vnitřní	 vztahy,	 jazykové	 zvláštnosti,	 samozřejmá	 rodinná	 sou-
držnost	přecházejí	na	obecnější	společenské	normy,	na	družnost	
vazeb	v	pospolitosti,	obci	až	v	regionu.	Za	dlouhé	věky	vytvoře-
né	tradice	mají	zásadní	vliv	na	jednotlivce.	Tradice	jsou	křehké	
a	silné	zároveň.	
Na	Tišnovsku	se	projevil	vliv	blízkého	města	Brna,	ale	přesto	je	
možno	upozornit	na	projevy	a	pozůstatky	lidové	kultury.	Zájem	
o	jejich	zkoumání	zde	začal,	jako	v	mnohých	regionech,	v	sou-
vislosti	s	přípravou	Národopisné	výstavy	českoslovanské,	která	
se	konala	v	roce	1895.	Lidé	si	uvědomovali	hodnoty	lidové	kul-
tury,	zakládali	sbírky	a	instituce	na	její	uchování	včetně	osvěty.	
V	 roce	1929	bylo	 založeno	Podhorácké	muzeum,	které	pracu-
je	dosud	 jako	 regionální	 vlastivědná	 instituce,	 součást	Muzea	
Brněnska.	V	současnosti	na	okraji	nezůstává	ani	pokračování	
nebo	obnovování	zvyků	a	obyčejů,	jen	zvolna	se	kolem	Tišnova	
vracejí	místní	tance	a	písně	ale	již	v	podobě	rekonstrukcí.	
	 Obecně	se	zájem	o	lidovou	kulturu	v	naší	zemi	projevuje	pra-
videlně	ve	vlnách,	zejména	jde	o	textilní	techniky,	oděv,	kerami-
ku,	stravu	a	nápoje,	zařízení	domácnosti,	nábytek,	hračky.	Lido-
vá	kultura	je	do	současnosti	inspirací	pro	díla	umělců	širokého	
spektra.	 Právě	 tomuto	 fenoménu	 přetrvávání	 a	 variací	 prvků	
tradice	v	nejrůznějších	oblastech	se	věnuje	výstava	Síla	tradice,	
která	právě	probíhá	v	Podhoráckém	muzeu	v	Předklášteří.
Spolupořadatelem	 výstavy	 je	 také	 Ateliér	 designu	 oděvu	 Uni-
verzity	Tomáše	Bati	ve	Zlíně.	Vedoucí	tohoto	ateliéru	Kristýna	
Petříčková,	 která	 se	 svými	 studenty	 připravila	 část	 expozice,	
vychází	 z	 pohledu	 tvůrčí	 činnosti	 oděvního	 designera	 a	 svého	
zájmu	o	lidovou	kulturu.	Co	design	a	tradiční	lidový	oděv	spo-
juje,	je	užitnost.	Skladba	prvků	tradičního	oděvu	se	v	průběhu	
života	nositele	mění	podle	pohlaví,	věku,	sociálního	začlenění,	
dále	způsobem	užití	(pracovní,	sváteční,	obřadní	oděv)	v	rámci	
pravidel	konkrétního	společenství.	Podoba	se	však	může	měnit	
také	 vnějšími	 vlivy,	 jakými	 je	 například	 absence	 ručně	 zhoto-

vených	 materiálů,	 použití	 textilních	 materiálů	 manufakturní	
a	tovární	výroby,	módní	vlivy	z	městského	prostředí,	nepůvodní	
výšivkové	motivy,	technologie	vypracování.	To	vše	pak	vytváří	
ve	výsledku	obrovskou	pestrost.	Společným	jmenovatelem	tra-
dičního	oděvu	a	současného	designu	mohou	být	parametry	jako	
ekologičnost,	estetičnost,	funkčnost,	minimalismus,	užitečnost,	
kvalita	 vypracování,	 spojení	 technologie	 a	 formy,	nadčasovost	
a	srozumitelnost.	Výstava	Síla	tradice	prezentuje	práce	studen-
tů	a	pedagoga	ateliéru,	které	ukazují	lidový	oděv	ať	už	v	podobě	
oděvní	rekonstrukce	formy,	materiálu	nebo	způsobu	vypracová-
ní,	 ale	 především	 také	 jeho	 přeměnu	 prostřednictvím	 součas-
ného	 designu.	 Autoři	 vystavených	 oděvů	 a	 oděvních	 doplňků	
demonstrují	 respekt	 k	 nadčasovým	 hodnotám	 tradice,	 kterou	
chápou	 jako	mezigenerační	 předávání	kulturních,	 duchovních,	
sociálních	a	materiálních	hodnot.
	 Výstavu	Síla tradice	je	možné	navštívit	v Podhoráckém mu-
zeu do 10. dubna 2023.	Bude	doplněna	několika	doprovodný-
mi	akcemi	a	programy	pro	děti	–	např.	přednáškou	designérky	
Kristýny	Petříčkové,	spoluautorky	výstavy,	a	výtvarným	progra-
mem,	který	je	připraven	pro	školní	skupiny.

kulturA

SílA TrAdIce ANeB HONem TO zAKlep dO dřeVA!
Hana Fadingerová a kolektiv muzea

Výstava Síla tradice. Foto: archiv Muzea Brněnska
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	 Se	svými	302	ha	a	nadmořskou	výškou	
448	m	n.	m.	se	obec	Lubné	rozkládá	v	údolí	
Křižanovské	vrchoviny	asi	13	km	S	od	Vel-
ké	Bíteše	a	15	km	Z	od	Tišnova.	S	počtem	
52	trvale	hlášených	obyvatel	se	řadí	mezi	
nejmenší	 obce	 s	 vlastní	 samosprávou	
na	Tišnovsku.	K	obci	náleží	 také	samota	
Borky	a	část	osady	Kutiny,	která	je	oblíbe-
ným	turistickým	a	rekreačním	místem.	
	 Obec	 Lubné	 sice	 nedisponuje	 velkou	
občanskou	vybaveností,	přesto	se	 i	díky	
pravidelnému	 autobusovému	 spojení	
na	lince	Tišnov	–	Velká	Bíteš	daří	uspo-
kojovat	 potřeby	 místních	 obyvatel.	 Děti	
navštěvují	 mateřskou	 školu	 v	 soused-
ním	 Níhově	 nebo	 mateřskou	 a	 základní	
školu	v	nedalekém	Katově.	Okolní	města	
Velká	 Bíteš	 a	 Tišnov,	 ale	 i	 město	 Brno	
jsou	cílem	cest	do	zaměstnání	části	oby-
vatel	 obce.	 Rodinné	 zemědělské	 farmy	
svojí	 činností	 udržují	 zemědělský	 ráz	
zdejší	krajiny

Historie
První	 zmínka	 o	 Lubném	 pochází	 z	 roku	
1354,	 kdy	 Henslín	 z	 Lubného	 je	 svěd-
kem	na	listině	pro	klášter	tišnovský.	To	
se	jednalo	o	různé	majetkové	spory.	Dle	
urbáře	kláštera	tišnovského	z	roku	1539	
byl	 v	 Lubném	 jeden	 poddaný	 klášterní,	
který	robotami	nebyl	povinen,	leč	k	sta-
vění	 a	 k	 honu.	 Odváděl	 stálý	 plat	 o	 sv.	
Jiří	a	sv.	Václavu	15	zlatých.	Roku	1678	
na	díle	klášterním	byl	celoláník	Karel	Ba-
lák	s	15	m	polí	–	na	části	lomnickém	celo-

láník	Matouš	Šmarda	a	mlynář	o	jednom	
složení	Ondřej	Borkovec.
	 Roku	 1793	 měla	 vesnice	 9	 domů	 se	
71	obyvateli.	V	roce	1839	měla	14	domů	
a	87	obyvatel.	V	roce	1909	měla	23	domů	
a	155	obyvatel.	Roku	1921	žilo	v	Lubném	
169	obyvatel.
	 Na	zmíněné	samotě	Borky	se	nacháze-
la	dnes	již	zaniklá	osada	zvaná	V	bořích,	
kde	 pravděpodobně	 bylo	 kdysi	 pravěké 
sídliště.	 Byly	 tam	 nalezeny	 opracova-
né	 pazourky,	 které	 by	 měly	 být	 uloženy	
v	muzeu	v	Tišnově	nebo	v	Brně.	Na	polích	
se	našly	i	hliněné	střepy	z	nádob.
	 60.	léta	20.	století	se	stala	léty	budo-
vání.	Do	Lubného	byla	převezena	dřevě-
ná	budova	z	osady	Kutiny,	která	sloužila	
továrně	Diana,	kde	se	za	2.	sv.	války	vy-
ráběla	v	tunelech	trati	Brno	–	Havlíčkův	
Brod	letadla	pro	německou	armádu.	Tato	
budova	 byla	 součástí	 pracovního	 tábora	
pro	nuceně	nasazené.	V	Lubném	se	z	ní	
stal	kulturní	dům.	Poté	se	začalo	s	regu-
lací	potoka	a	výstavbou	požární	nádrže.	
Následně	 se	 v	 Lubném	 začala	 koncem	
60.	let	20.	století	v	akci	„Z“	budovat	sil-
nice	do	Níhova	a	obecní	vodovod.
	 Po	 roce	 1990	 získala	 obec	 zpět	 svoji	
samosprávu	 a	 v	 následujících	 letech	 za-
čaly	 nutné	 opravy	 a	 modernizace	 v	 obci.	
Opravila	 se	 silnice,	 kaplička,	 kulturní 
dům.	 Nová	 autobusová	 čekárna	 i	 nové	
dětské	hřiště,	společně	s	upraveným	veřej-
ným	prostranstvím	v	centru	obce	přispěly	
ke	zkvalitnění	občanské	vybavenosti.

Památky a příroda
	 Mezi	místní	pamětihodnosti	patří	kap-
le Neposkvrněného početí Panny Marie	
postavená	 roku	 1885,	 kde	 je	 každý	 rok	
v	květnu	sloužena	tradiční	poutní	mše.

	 V	 okolí	 Lubného	 stojí	 za	 zmínku	
přírodní	 památka	 místními	 nazývaná	
„Lubenský prales“.	Lokalita	 leží	v	hlu-
bokém	 žlebu	 Lubenského	 potoka	 proté-
kajícího	obcí	směrem	na	Kutiny,	který	se	
nedaleko	 pod	 chráněným	 územím	 vlévá	
do	říčky	Libochovky.	
	 Opačným	 směrem,	 a	 to	 k	 obci	 Níhov,	
se	nachází	studánka sv. Jiljí	 se	sochou	
jejího	 patrona.	 Dále	 směrem	 na	 Rojetín	
pak	 kamenná	 křížová cesta s unikát-
ním skleněným křížem	nebo	také	socha 
sv. Zdislavy,	 jež	 jsou	 dílem	 bítešského	
sochaře	Lubomíra Laciny.	

Komunitní život
	 Přestože	jsme	tak	malou	obcí,	daří	se	
nám	 v	 posledních	 letech	 posílit	 komu-
nitního	 ducha,	 a	 tak	 kromě	 poutní	 mše	
u	kapličky	přibývá	pravidelných	i	 jedno-
rázových	 akcí,	 kde	 se	 všichni	 společně,	
včetně	 chalupářů,	 setkáváme.	 Ať	 už	 je	

to	úklid okolí obce	 v	 rámci	Dne	Země,	
nebo	vysazování aleje ovocných stromů	
podél	nově	obnovené	obecní	cesty,	či	 již	
poněkolikáté	konaného	koncertu kapely 
Listověj.	 Tradicí	 je	 také	 společné	 zdo-
bení vánočních stromů,	Den dětí	 nebo	
vždy	 první	 pátek	 v	 měsíci	 tzv.	 tvořivé 
pátky	 s	 následným	 setkáním	 místních	
v	kulturním	domě.	
	 Lubné	je	i	ve	své	malosti	obcí	s	velkým	
srdcem,	kde	se	vám	dostane	vždy	vřelého	
uvítání.	Obcí,	kde	se	na	první	pohled	zdá,	
že	se	zastavil	čas,	ale	zdání	klame,	jen	se	
tu	vše	děje	tak	nějak	v	souladu	s	přiroze-
ným	rytmem	přírody	kolem	nás.	

Foto: archiv obce

tišnOvSkO

luBNÉ
Kateřina Skala, místostarostka obce

Letecký pohled na Lubné.

Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie.

Zdobení vánočních stromů.
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	 Kritický	nedostatek	míst	ve	školách	v	okolí	Brna	se	rozhodl	
řešit	svazek	obcí	Tišnovsko.	Z	architektonické	soutěže	na	ško-
lu,	která	má	stát	v	obci	Předklášteří,	vzešel	jako	vítězný	návrh	
renomovaného	ateliéru	Pelčák	a	partner.
	 Vedení	 svazku	 obcí	 příjemně	 překvapil	 zájem	 architektů	
o	účast	v	soutěži.	Zapojilo	se	do	ní	totiž	36	ateliérů,	mezi	nimiž	
byly	 i	 zkušené	ateliéry	z	Rakouska	nebo	Švýcarska.	„Z pestré 
nabídky jsme vybrali pět ateliérů, které odevzdaly své návrhy. Po-
rota to měla nesmírně těžké, ale nakonec se jednomyslně shod-
la na prvním i dalších místech. Za zadavatele jsem s organizací 
a výsledkem soutěže více než spokojen,“	uvedl	předseda	svazku	
Radomír	Pavlíček.	
	 Na	prvním	místě	se	umístil	brněnský	ateliér Pelčák a part-
ner.	 Druhé	 místo	 bral	 pražský	 atelier bod architekti.	 Třetí	
místo	patří	 rovněž	pražskému	ateliéru	BY architects.	Vítězné	
architekty	nyní	čeká	jednání	o	podmínkách	přípravy	projektové	
dokumentace.

Účastníci soutěže:
Atelier	bod	architekti	
ARCHITEKT	Ondřej	Tuček
BY	architects
re:architekti	studio
Pelčák	a	partner	architekti

	 Porotu	 soutěže	 tvořili	 zástupci	 obcí	 a	 nezávislí	 architekti,	
kterým	pomáhali	mimo	 jiné	 odborníci	 na	 školství.	 Soutěž	 byla	
připravována	 a	 zorganizována	 brněnskou	 Advokátní	 kanceláří	
SEDLÁČEK	a	architektonickým	ateliérem	Refuel.
	 Zadáním	soutěže	bylo	vytvořit	návrh	novostavby	svazkové	zá-
kladní	školy	v	obci	Předklášteří	včetně	souvisejících	veřejných	
prostranství	a	tělocvičny,	které	budou	sloužit	540	žákům	ze	se-
dmnácti	obcí	kolem	Tišnova.	Vítězný	návrh	má	být	oceněn	pro	
jeho	kompaktnost	a	dispoziční	řešení	umožňující	plynulý	provoz	
školy.	Kvitováno	bylo	i	dopravní	napojení	objektu,	hmotové	od-
dělení	budovy	školy	a	budovy	tělocvičny	nebo	řešení	vegetace	
a	přilehlého	parkoviště	odstiňující	budovu	od	provozu	na	jedné	
z	nejvytíženějších	silnic	v	regionu.

	 „Všechny návrhy si budou moci občané prohlédnout v únoru 
2023. Vystavíme je v budově obecního úřadu, kde budou k vidění 
po dobu jednoho měsíce,“	uzavřela	starostka	Předklášteří	Petra	
Bendová.

Více	informací:
www.dsotisnovsko.cz/svazkove-skolstvi/svazkova-zs-venkov/

Foto: ukázky vítězného návrhu, archiv DSO

tišnOvSkO

Předpokládané umístění Svazkové ZŠ VENKOV.
Foto: archiv DSO

pOdOBA NOVÉ ŠKOlY NA TIŠNOVSKu
Miriam Jedličková
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	 V	minulém	dílu	 jsme	se	vydali	po	sto-
pách	 staré	 kupecké	 stezky,	 která	 spojo-
vala jih Moravy s Polabím,	 a	 to	k	 jihu,	
do	města	Brna.	Dnes	půjdeme	po	stopách	
vozků	 po	 její	 druhé,	 severní	 polovině,	
z	Lomnicka	do	královského	města	Poličky.	
	 Ve	stopách	této	části	stezky	však	ne-
lze	 nezmínit	 ty	 nešťastné	 válečné	 časy,	
kdy	po	kamenech	cest	duněly	kroky	vo-
jenských	 oddílů,	 anebo	 ještě	 hůř,	 když	
krajem	 zvonily	 podkovy	 koní	 rabujících	
nepřátelských	vojáků.	

švédové na moravských stezkách
	 Jak	si	pamatujeme	z	učebnic	dějepisu,	
v	první	polovině	17.	stol.	Evropu	zpustošil	
boj	armád	místy	„všech	proti	všem“,	který	
vstoupil	do	historie	jako	třicetiletá	válka.	
Neobyčejný	 válečný	 spor	 přivedl	 do	 na-
šich	 krajin	 i	 tak	 cizokrajné	 protivníky,	
jako	byli	vojáci	švédského	krále	nebo	sed-
mihradského	 vévody.	 Přesto	 se	 v	 těchto	
zběsilých	časech	zapsala	do	dějin	i	Mora-
va.	Proslulé	obléhání Brna	od	3.	května	
do	23.	srpna	1645,	při	kterém	brněnská	
posádka	500	vojáků	a	tisícovky	obyvatel	
Brna	ubránila	město	proti	28	tisícům	vo-
jáků	švédských	a	sedmihradských	oddílů	
generála	 Torstensona,	 se	 významně	 po-
depsalo	na	poslední	fázi	války.	Například	
tím,	 že	 vyčerpaná	 odražená	 armáda	 už	
neměla	sílu	k	dobývání	Vídně.	
	 Cenu	za	nepokoření	města	ale	do	znač-
né	míry	odnesl	venkov.	Čtyřměsíční	oblé-
hání	 znamenalo	 čtyři	 měsíce	 zásobovat	
tisíce	 vojáků.	 Odkudpak	 se	 asi	 bralo	
všechno	 jídlo	 pro	 muže	 a	 píce	 pro	 koň-
ské	 síly?	 Armády	 stravu	 nefasovaly	 ze	
skladů,	 ani	 nenakupovali	 v	 obchodech.	
Vojenské	 oddíly	 rabovaly,	 kde	 se	 dalo,	
a	když	došly	zdroje	v	blízkém	okolí	Brna,	

vyrážely	i	na	dlouhé	„zásobovací“	výpra-
vy	 po	 všech	 okolních	 stezkách,	 tu	 naši	
nevyjímaje.	A	tak	nalézáme	stopy	po	je-
jich	přítomnosti	i	řádění	jak	v	legendách	
řady	obcí,	tak	v	podložených	historických	
záznamech	 či	 ruinách,	 ať	 se	 podíváme	
do	 Poličky,	 Trpína,	 Ústupu,	 Osik	 nebo	
i	Synalova.	

Via regia Policzkiensis
 „… his impositus et adiectis, quod via 
et strata publica de Altamauta versus 
Brunam per dictam civitatem in Policzek 
et non alibi ex directo praedat.“ 
	 Město Polička	 má	 mezi	 českými	
městy	 zajímavou	 roli.	Dodnes	překrásné	
historické	město	obklopené	věncem	stře-
dověkých	hradeb	 leží	v	 jednom	z	největ-
ších	„zapadákovů“	Čech.	Zakládací	listinu	
podepsal	Přemysl	Otakar	II.,	král	český,	
vévoda	 rakouský	 a	 štýrský	 a	 markrabě	
moravský,	 dne	 27.	 září	 1265.	 Postavil	
tím	 pohraniční pevnost	 na	 nejsnazším	
přechodu	z	Čech	na	Moravu,	a	to	v	rámci	
velkorysého	plánu	vytvořit	soustavu	měst	
při obchodní stezce spojující Prahu 
s moravskými centry.	 Stezka,	 v	 polovi-
ně	19.	 stol.	nazvaná	Trstěnická,	 je	 tady,	
na	české	straně	označována	jako	„morav-

ská“.	V	60.	letech	13.	stol.	při	této	stezce	
takřka	současně	vznikají	města	Kouřim,	
Kolín,	 Čáslav,	 Chrudim,	 Vysoké	 Mýto	
a	jako	poslední	na	české	straně	i	Polička.	
Jak	 se	 praví	 v	 latinsky	 citované	 Listině	
krále	Přemysla	Otakara	II.	„kupci jedoucí 
z Vysokého Mýta k Brnu mají jezdit přes 
Poličku a nevytvářet cesty jiné“.	Že	Polič-
ka	ležela	skutečně	na	hlavní	„královské“	
trase,	 dokládají	 návštěvy	 panovníků.	
V	dubnu	1336	se	zde	na	čtyři	dny	zastavil	
Jan	 Lucemburský,	 na	 přelomu	 července	
a	srpna	roku	1356	zde	se	svým	doprovo-
dem	minimálně	tři	dny	pobyl	Karel	IV.	
	 V	 době	 válek	 ale	 městem	 na	 důleži-
té	 stezce	 také	 procházely	 armády	 často	
všech	stran,	takže	i	švédové	za	třicetileté	
války	okupovali	Poličku	dokonce	třikrát.	
O	 době	 obléhání	 Brna	 kronikář	 pozna-
menal:	 „roku 1645 dva silní regimento-
vé lidu švédského od města Brna do obce 
zdejší vtrhli, se zavřeli a 14 dní tu přebý-
vali, všechno všudy zlezli, kde kdo co sobě 
v nějaký kout schoval a zastrčil, do země, 
podzemních sklepů zakopal, do studnic su-
chých i kde voda byla vházel, všechno vy-
slídili, vykopali, pobrali a lidi do chudoby 
přivedli. Tak dobře hospodařili, že téměř 
kámen na kameni ležeti nezůstal.“	
	 Kudy	se	švédští	vojáci	od	skoro	sto	ki-
lometrů	vzdáleného	Brna	do	Poličky	dostá-
vali,	se	podíváme	ve	stopách	našeho	vozky.

Od Sýkoře na Rozcestí
	 Když	 přisedl	 mladý	 statkář	 do	 vozu	
pana	 Arnošta,	 pohltil	 je	 záhy	 Sekořský	
les.	 Ani	 tak	 z	 něj	 nemuseli	 mít	 strach.	
Teď	už	se	tu	po	stezkách	vojáci	nepotu-
lovali,	a	loupežníci?	Na	ty	si	došlápli	hra-
běcí	úředníci	 a	 lesníci	 z	Lomnice,	 takže	
ani	 babka,	 co	 šla	 na	 roští,	 jejich	 pozor-
nosti	 neunikla.	 Než	 statkář	 zopakoval	
příběh	 o	 spáleništi,	 které	 před	 pár	 lety	
našli	za	dnešním	statkem	jako	památku	
na	 švédskou	návštěvu,	minul	kůň	velký	
kámen	na	hranici	hraběcího	 lesa	a	s	 fu-
něním	vytáhl	v	serpentinách	vůz	do	sedla	
Horní	Židovky.	
	 Pohybovat	se	v	krajině	od	Sýkoře	dál	
na	sever	znamená	 jen	udržovat	nadmoř-
skou	výšku	a	vyhýbat	se	údolím.	Vyráží-
me	z	místa	600	m	n.	m.,	40 km	vzdálená	

příBěH jedNÉ ceSTY
díl ii. – kaM došli švédští vojáci 

Vladimír Vecheta

Jednou za čas se náš vozka vydával ze statku pod Sekořem na opačnou stranu než do Brna. 
Vždycky takhle, ke konci roku, když cesty přimrzly a o adventu už nebylo tolik práce, mířil 
pro plátno a látky – do Olešnice, nebo až do královské Poličky. Před lety takhle vzal s sebou 
i svoji sestru – a už se s ní nevrátil. Padla do oka místnímu měšťanovi, a v Poličce už zůstala. 
Od té doby jí vozil před Vánocemi výslužku ze statku. A když měl štěstí, ušetřil i koně a vůz 
– o adventu se vždycky vracel přes jejich statek kupec z Vídně do rodných Poděbrad, a rád 
vzal mladého statkáře s sebou. Aspoň měl na část cesty společnost a v lesích se nemusel 
se silným horalem tolik bát přepadení. Tak už i letos statkář vyhlíží, až se od Lomnice vynoří 
vůz se zpoceným koněm a pan Arnošt zasedne za jejich stůl k džbánku piva z hraběcího 
pivovaru.

Polička.
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Polička	 leží	 550 m n. m.	 Po	 cestě	 nás	
pak	čekají	nejvyšší	místa	okolo	700	m	n.	
m.	Tak	rovinatý	reliéf	hřebene	je	pro	pu-
tování	velmi	pohodlný.	
	 Lesní	 cesta	 od	 Synalova	 známá	 jako	
Horní Židovka	traverzuje	východní	svah	
Sýkoře	a	sestupuje	do	Osik,	ke	kapli	sv.	
Filomény.	Místní	udržují	v	ústním	podání	
legendu	 o	 švédských	 vojácích,	 hledají-
cích	zde	podle	svých	map	bohaté	město	
Přibyslavice.	Pravda,	stávaly	tu.	Ovšem	
zaniklou	ves	pohltily	lesy	už	staletí	před	
příchodem	Švédů,	a	kromě	legendy	o	pro-
padlém	městě	a	místních	názvech	jen	pár	
znalců	ví,	kde	stopy	po	této	záhadné	vsi	
hledat.	Na	své	archeologické	odhalení	to-
tiž	stále	ještě	čeká.	
	 O	 dost	 reálnější	 jsou	 ovšem	 prastaré	
Černovice.	 Ves	 pod	 kostelem	 sv.	 Jana	
Křtitele	 byla	 po	 staletí	 křižovatkou,	
kde	naši	 trasu	protínala	hraběcí	stezka 
spojující Pernštejn a Kunštát.	 Starou	
stezku	přes	Černovice	upomíná	úvozová	
cesta	protínající	vesnici	od	JZ	k	SV	dále	
na	Tasovice.	I	tato	malá	ves	musela	být	
v	 minulosti	 velmi	 významným	 bodem.	
Do	dnešních	dnů	si	 reliéf	obce	zachoval	
podobu	hvězdy,	v	jejímž	středu	se	setká-
vá	deset(!) cest	ze	všech	okolních	smě-
rů,	což	je	velmi	dobře	vidět	na	leteckém	
snímku.	Zcela	 jistě	 se	odtud	odpojovala	
cesta	směrem	na	hrad	Louku	a	do	Oleš-
nice,	stejně	tak,	jako	jižní	trasa	na	Bedři-
chov,	Kuřim	a	Brno.	My	ale	dál	sledujeme	
směr	mezi	mokřady,	prameny	a	rašeliniš-
ti	až	k	Rozcestí,	ano,	s	velkým	R.	

Po střeše Vysočiny
	 Tím	Rozcestím	 je	dnešní	ves	Rozseč.	
Ač	se	mnou	onomastici	nebudou	souhla-
sit,	u	slova	„rozseč“	kromě	jeho	významu	
jako	„průseku“	nebo	„sedla“	můžeme	pře-
smyčkou	docílit	i	„roz-cest“.	Zcela	určitě	
byla	tato	ves,	položená	v	krajině	doslova	
na	hraně	nad	hlubokým	údolím	směřují-
cím	ke	Kunštátu,	významným	rozcestím	
právě	 pro	 hlavní	 stezku.	 Ta	 přicházela	
po	hřebeni	od	Čech	a	tu	se	větvila	k	jihu	
(na	 Brno)	 a	 k	 východu	 (na	 Boskovice).	
Naše	 původní	 stezka	 se	 vine	 zástavbou	
Rozseče	v	zákrutu	mezi	starými	kamen-
nými	statky,	kde	nechyběla	zájezdní	hos-
poda,	aby	překřížila	dnešní	hlavní	silnici	
č.	 19	 v	 místě,	 kde	 se	 odpojuje	 vedlejší	
komunikace	k	Makovu.	
	 Nedaleko	za	Rozsečí	míjíme	staré důlní 
dílo	na	stříbro	v	místní	trati	Kanve	a	přes	
vrchy	s	názvem	U	Hranic	a	Za	Strážemi,	
které	 evokují	 dnes	 už	 neznámou	 hranici,	
se	dostáváme	do	Rozsíčky.	I	ve	zdejší	zá-
stavbě	 se	 zachovala	 stopa	 staré	 úvozové	
cesty	mezi	domy,	která	míří,	nyní	jen	přes	
pole,	přímo	k	významnému	rozhledovému	
bodu	známému	jako	špilberk.	
	 Špilberk	 spolu	 s	 dalšími	 vršky	 tvoří	
souvislý	hřeben	na	horní	hraně	hluboké-

ho	údolí	potoka	Křetínky	pod	námi	na	se-
ver.	Údolí	je	tu	hranicí	mezi	geologickými	
útvary	Vysočiny	a	křídové	České	tabule,	
do	 jejíchž	 měkkých	 bílých	 opukových	
hornin	 se	 tak	 hluboce	 zakouslo.	 Díky	
tomu	z	hrany	údolí	nic	nebrání	dalekému	
výhledu	na	sever,	takže	tato	místa	před-
stavují	 nejlepší rozhledové body.	 Uvi-
díte	odtud	severní	pohraniční	hory	Čech	
i	Slezska,	nebo	dohlédnete	i	do	nížin	jihu	
Moravy.	

Co ves, to příběh
	 Mnoho	 z	 dějin	 vsí	 uvízlo	 v	 místních	
příbězích	a	 ty	snad	 i	 lépe	než	suché	zá-
znamy	vyprávějí	osudy	lidí	podél	zemské	
stezky.	 Takovým	 je	 i	 Ústup.	 Pozdním	
podáním	 byl	 podle	 svého	 názvu	 spojen	
s	ústupem	švédských	vojáků	(vida,	zase	
je	tu	máme),	ale	historie	tentokrát	doklá-
dá,	že	ves	vznikla	už	o	tři	století	dříve.	
	 U	 sousední	 Veselky,	 romantické	 osa-
dy	starých	statků,	pozorné	oko	rozpozná	
rozcestí	 u	 starého	 kříže,	 odkud	 zřejmě	
vedla	cesta	dolů,	do	údolí	Křetínky,	a	 to	
přímo	k	zemské bráně v Bohuňovských 
skalách.	Další	Kněževes,	stranou	cesty,	
má	svou	legendu	spjatou	s	královnou	vdo-

tiC

Jilkův kříž v Černovicích.

Rozseč.

Cesta na Horní Židovku.

Rozhledové místo Špilberk.
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vou	Kunhutou,	které	ve	vsi	či	na	místním	
hrádku	 pomohli,	 když	 předčasně	 cestou	
na	 hrad	 Svojanov	 porodila	 Ješka,	 syna	
svého	 milence	 Záviše	 z	 Falkensteinu.	
S	 legendou	 o	 královně	 a	 jejím	 kajícím	
činu	za	nemanželského	potomka	je	spjata	
i	nedaleká	Majdalenka,	ruiny	snad	býva-
lého	 kláštera	 u	 vsi	 Hlásnice,	 který	 prý	
královna	nechala	za	pokání	založit.	
	 Pár	kroků	mezi	Kněževsí	a	Trpínem	už	
překračujeme	 zemskou hranici	 morav-
sko-českou.	 Dnes	 ji	 ctí	 i	 hranice	 krajů,	
a	jak	uvádí	dějiny	Trpína,	vstupujeme	tady	
do	dalších	prastarých	příběhů.	Většina	osu-
dů	kraje	byla	spojena	s	válečnými	útrapami	
obyvatel	a	odtud	je	prý	i	sám	název	obce.	
Tím	 nejstarším	 je	 utrpení	 v	 souvislosti	
s	bitvou	mezi	českým	knížetem	Oldřichem	
a	 polským	 králem	 Boleslavem	 Chrabrým	
roku	 1012.	 Když	 sem	 během	 třicetileté	
války	zajížděly	švédské	tlupy	pro	válečnou	
kořist,	několik	vesnic	bylo	zničeno	a	zanik-
lo.	Podle	pověsti	tak	byla	vypálena	ves	Ka-
mence,	po	které	zbylo	místní	pojmenování	
při	Nyklovickém	potoce.	

	 Na	 zadržení	 Švédů	 vznikly	 za	 obcí	
roku	1643	záseky.	Když	hrozilo	nebezpe-
čí	vpádu	Turků,	byly	roku	1663	k	obraně	
Čech	využity	zbytky	těchto	zásek	znovu.	
Nakonec	 ale	 zbytečně,	 Turci	 sem	 nikdy	
nedospěli.	Zbytky	tehdy	vytvořených	zá-
kopů	jsou	dodnes	patrny	na	kraji	lesa	při	
silnici	 do	 Hartmanic.	 Na	 místě	 zvaném	

„U	 Šanců“	 či	 „Švédské	 šance“	 je	 posta-
ven	památník,	který	mu	vysloužil	přízvis-
ko	„U Kamena“.
	 Na	starou	zemskou	stezku	pak	v	Trpí-
ně	ještě	upomíná	boží	muka	ze	17.	stol.	
ve	směru	na	Hlásnici	a	řady	křížů	na	te-
rénních	 reliéfech,	 které	 ukazují	 její	 dří-
vější	průběh	krajinou.	Někde	zde	se	také	
odpojovaly	 cesty	 vedoucí	 do	 hlubokého	
údolí	 k	 hradu	 Svojanov,	 osady	 Před-
městí	a	prastarému	kostelu	sv.	Mikuláše	
ve	Starém Svojanově.	

Bysterská tajemství
	 Příběh	 o	 česko-polském	 střetnutí	
v	 11.	 stol.	 nás	 vrhnul	 do	 tisíciletých	
hlubin	 času.	 Podle	 dochovaných	 zápisů	

Pešiny	 z	Čechorodu	Prodromus Moravo-
graphiae	 se	 bitva	 z	 roku	 1012	 odehrála	
u	 Bystrého,	 a	 to	 na	 místě	 dnes	 zvaném	
U Kostelíčka.	Čechové	byli	 v	 této	bitvě	
poraženi,	 Bystré	 pobořeno	 a	 spáleno.	
Znovu	 postaveno	 bylo	 na	 novém,	 nyněj-
ším	místě.	Výšina	U	kostelíčka	leží	1	km	
na	Z	od	města	a	legendu	o	původní	osa-
dě	zde	dokonce	potvrdili	i	archeologové.	
Dnes	 tu	 dávnou	 událost	 připomíná	 boží	
muka	s	obrázkem	Panny	Marie.	
	 Malebné	 městečko	Bystré	 je	 spojené	
se	slavným	filmem	Všichni	dobří	rodáci,	
ale	také	se	ševcovským	řemeslem,	které	
připomíná	 malé	 muzeum	 v	 roubené	 Br-
tounově chaloupce.	Samo	leží	v	hluboké	
kotlině,	které	se	staré	stezky,	pokud	ne-
mířily	do	něj,	vyhýbaly.	Podle	dřívější	po-
lohy	vsi	U	kostelíčka	starší	verze	stezky	
obcházela	kotlinu	z	jihu.	Držela	se	vršků,	

které	tu	šplhají	přes	700	m	n.	m.,	a	mířila	
ke	vsi	Nedvězí.	Ta	byla	v	minulosti	zem-
skou	hranicí	dokonce	rozdělena.	

K poličským hradbám
	 Další	průběh	krajinou	polí	a	lesíků	na-
značuje	šňůra	roztroušených	křížů.	Stojí	
na	hřebeni	mezi	níže	položenými	vesnice-
mi	 Jedlová	 a	Korouhev,	 do	 nichž	 podle	
potřeby	 směřovaly	 odbočky.	 Zajímavá	
je	 podobnost	 architektonického	 řešení	
kostelů	obou	obcí	–	oba	chrámy	postrá-
dají	 věž,	 která	 jakožto	 zvonice	 s	 dřevě-
ným	 patrem	 stojí	 vždy	 opodál	 přimknu-
té	k	ohradní	zdi	hřbitova,	ne	nepodobně	
upomínající	 na	 opevněné	 kostely.	 Obě	
zvonice	 jsou	 ze	 17.	 stol.,	 stářím	 ovšem	

tiC

Zemská hranice u Trpína.

U kostelíčka u Bystrého.

Trpín – boží muka.

Kněževes.
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dominuje	kostel	sv.	Petra	a	Pavla	v	Ko-
rouhvi	 prý	 už	 z	 r.	 1050.	 Více	 na	 přímé	
trase	k	Poličce	ovšem	leží	Horní	Jedlová.	
Zajímavým	svědkem	jsou	zde	tři	výklen-
kové	kaple,	které	známe	 i	 z	 jiných	míst	
jako	„doprovod“	stezek,	a	tedy	pravděpo-
dobněji	ukazují	na	jednu	z	jejích	větví.	
	 Dalším	bodem,	který	 je	němým	svěd-
kem	cesty	do	Poličky,	je	šibeniční vrch,	
už	 na	 dohled	 od	 poličských	 hradeb.	 Ši-
benice	se	umisťovaly	za	městem,	ale	tak		
aby	 byly	 viditelné	 pro	 příchozí	 jako	 vý-
straha,	co	může	potkat	ty,	kteří	do	města	
míří	s	nekalými	úmysly.	Stará	stezka	tedy	
přicházela	do	města	úpatím	tohoto	vrchu	

téměř	v	trase	dnešních	silnic,	které	sem	
míří	od	jihu.	Obcházela	zamokřené	údolí	
s	rybníky	a	do	města	vstupovala	zřejmě	
Kameneckou branou	v	JZ	nároží	hradeb	
v	dnešní	Riegrově	ulici.	
	 Z	Bystrého	však	zřejmě	vedla	k	Polič-
ce	 ještě	 i	druhá	novější	 trasa.	Ta	míjela	
bysterskou	 kotlinu	 okolo	 renesančního 
zámku,	 kudy	 dnes	 vede	 silnice	 do	 údo-
lí	 Křetínky	 a	 ke	 svojanovskému	 hradu.	
Za	někdejší	 zámeckou	 zahradou	 se	 táh-
nou	staré	aleje	k	tratím	U	panského	kříže	
a	U	muk,	což	jsou	nepochybné	stopy	ně-
kdejších	už	zaniklých	orientačních	bodů	
při	 cestách.	 Tento	 směr	 přetíná	 údolí	
Zlatého	 potoka	 v	 Dolní Jedlové	 a	 oko-
lo	 řady	 rybníků	 míří	 k	 bývalým	 lázním 
Balda.	Na	 ty	už	dnes	upomínají	 jen	dvě	
kaple	 Panny	 Marie	 Sněžné	 a	 Zázračné,	
myslivna	 a	 stále	 aktivní	 široko	 daleko	
vyhlášená	studánka Zlatý pramen	v	al-
tánu.	 Vodě	 byla	 přisuzována	 zázračná	
moc	a	pramen	byl	zasvěcen	Panně	Marii.	
Pití	baldské	„léčivé“	vody	mělo	blahodár-
ný	a	prokázaný	vliv	na	nemoci	zažívacího	
a	 močového	 ústrojí	 a	 při	 plicních	 one-
mocněních.	 Naopak	 koupele	 blahodárně	

působily	na	omrzliny	či	při	bolestech	po-
hybového	 ústrojí.	 Lázně	 sloužily	 od	 17.	
do	20.	stol.,	kdy	jako	dědictví	po	někdej-
ších	německých	vlastnících	vzaly	za	své.	
Od	Baldy	vede	k	Poličce	červená	turistic-
ká	trasa	okolo	vsi	Modřec	do	poličského	
Horního	Předměstí.	Z	této	strany	je	pak	
ke	 vstupu	 do	 centra	 města	 nejbližší	 bý-
valá	Limberská brána	ve	východní	části	
hradeb	na	dnešní	Masarykově	ulici.	

Foto: archiv Vladimíra Vechety

tiC

Poličské hradby.

Zámek v Bystrém.

inZeRce
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	 Uplynulý	 rok	 pro	 Lokomoci	 Tišnov	
hodnotíme	jako	úspěšný!	
	 Lokomoci	Tišnov	jsme	založili	na	pod-
zim	2021,	jako	Pobočný	spolek	brněnské	
Lokomoce,	abychom	se	mohli	víc	zaměřit	
na	 oblast	 Tišnovska,	 kde	 všichni	 bydlí-
me.	Co	všechno	Lokomoce	Tišnov	dělá?	

Cvičení pro děti a dospělé 
	 Zde	se	nám	podařilo	oproti	předchozí-
mu	roku	zdvojnásobit	počet	lekcí.	
	 Rozšířili	 jsme	 cvičení	 o	 nové	 věkové	
kategorie.	Ke	stávajícím	lekcím	pro	děti	
3–4	 roky	 a	 4–6	 let	 nově	 přibyly	 i	 lekce	
pro	rodiče	s	dětmi	ve	věku	2–3	roky	a	pro	
starší	děti	6–8	let.	
	 I	přes	malou	propagaci	v	podobě	sociál-
ních	sítí	se	nám	podařilo	téměř	všechny	lek-
ce	naplnit,	za	což	vděčíme	především	nad-
šeným	 dětem	 a	 rodičům,	 kteří	 nás	 v	 naší	
práci	podporují,	pokračují	s	námi	i	v	dalších	
pololetích	a	šíří	o	nás	kladné	ohlasy.
	 Je	 skvělé	 vidět	 rozvoj	 dětí	 po	 všech	
stránkách	 a	 zpětnou	 vazbu	 od	 rodičů,	
že	se	děti	na	cvičení	těší	a	cvičí	i	doma.	

Co je náplní našich cvičení? 
	 Zaměřujeme	 se	 na	 postupný	 rozvoj	
všeobecných	motorických	dovedností,	ob-
ratnosti,	 koordinace	 a	 správného	 držení	
těla.	Využíváme	prvky	sportovní	a	základ-
ní	gymnastiky,	atletiky	a	míčových	her.	
	 Zábavnou	formou	vedeme	děti	k	pozná-
vání	svého	těla,	aby	se	pohyb	stal	radost-
nou	a	přirozenou	součástí	jejich	života.
	 Tato	 průprava	 je	 důležitá	 pro	 jejich	
schopnost	stabilizovat	a	koordinovat	po-

hyby	s	optimálním	svalovým	napětím,	což	
vede	k	prevenci	případných	úrazů.	
	 Kurzy	 pro	 dospělé	 jsou	 také	 v	 plném	
proudu.	 Cvičení	 je	 koncipované	 na	 mož-
nosti	 daných	 klientů,	 ale	 můžeme	 říct,	
že	 pohybové	 hranice	 se	 postupně	 posou-
vají	dál.	To,	co	někteří	na	začátku	pololetí	
nezvládli,	je	nyní	běžnou	rutinou.	Lekce	se	
naše	fyzioterapeutka	snaží	cílit	na	nejdůle-
žitější	svalové	skupiny	a	trénink	kondice,	
která	je	pro	běžnou	denní	potřebu	důležitá.	
	 Naším	hlavním	záměrem	 je	 ale	 vrátit	
správný	pohyb	dětí	do	školek	a	škol.	
	 V	dnešním	on-line	světě	jsou	děti	stá-
le	 víc	 připoutány	 k	 počítačům,	 televizi,	
telefonu	a	na	„běhání	po	venku“	už	není	
prostor	tak	jako	dřív.
	 Proto	máme	velkou	radost,	že	se	u	nás	
do	projektu	Lokomoce	zapojily	první	ško-
ly	a	školky,	a	to	konkrétně	ZŠ	Smíškova	
a	ZaHRAda,	MŠ	Nedvědice	a	MŠ	Drásov,	
kde	je	v	jednání	zapojení	celé	obce	včetně	
Sokola	a	tamějších	sportovních	klubů.	
	 Jsou	 to	 školy,	 kterým	 není	 lhostejný	
zdravý	vývoj	dětí	a	 získávání	 správných	
pohybových	návyků.
	 A	nejsou	to	jen	školy.	Začali	jsme	nově	
spolupracovat	i	se	sportovními	kluby,	na-
příklad	 s	 SKB	 Tišnov,	 protože	 co	 je	 víc	
než	mít	dítě,	které	se	správně	pohybuje	
a	předchází	tak	úrazům?	
	 V	 minulém	 školním	 roce	 zde	 Loko-
moce	založila	i	svoji	1.	dětskou	skupinu,	

kam	 dochází	 děti	 předškolního	 věku.	
V	 programu	 dětské	 skupiny	 se	 odrážejí	
hlavní	 myšlenky	 a	 principy	 celého	 pro-
jektu	Lokomoce.	
	 Různorodými	 aktivitami	 je	 u	 dětí	 pod-
porován	přirozený	pohyb	a	hlavně	 radost	
z	něj.	Ať	už	se	jedná	o	pravidelné	cvičení,	
volný	pohyb	venku	při	procházkách	za	kaž-
dého	 počasí	 či	 zábavné	 řádění	 v	 herním	
prvku	 nazývaném	 chachabox.	 Každé	 dítě	
také	 absolvuje	 odborné	 fyzioterapeutické	
vyšetření,	které	rodičům	poskytuje	důleži-
té	informace	o	jeho	tělesném	vývoji.	
	 Zároveň	 také	 odborníci	 z	 Lokomoce	
pořádají	 pro	 rodiče	 vzdělávací	 a	 osvěto-
vé	přednášky	 týkající	 se	např.	 zdravého	
obouvání	dětí.	
	 Jedná	se	o	první	dětskou	skupinu	 to-
hoto	typu	v	ČR	a	pevně	věříme,	že	bude	
inspirací	pro	zakládání	podobných	 insti-
tucí	i	v	dalších	regionech.	
	 Do	 konce	 školního	 roku	 připravujeme	
plno	akcí	pro	veřejnost:	rodinnou	olympiá-
du,	workshopy	pro	rodiče	s	dětmi	a	senio-
ry,	jarní	bazárek,	příměstské	tábory	a	další	
kolo	 vzdělávání	 našich	 pedagogů	 v	 MŠ	
i	ZŠ,	které	jsou	do	projektu	zapojené.	
	 Snahou	 Lokomoce	 je	 rozšířit	 povědo-
mí	o	pohybu	a	prevenci	zdraví	a	zaintere-
sovat	do	projektu	lidi,	kteří	vnímají	tuto	
problematiku	stejně.	Máme	radost,	že	se	
nám	to	na	Tišnovsku	daří	a	zájem	ze	stra-
ny	veřejnosti	je	velký.

rOK V pOHYBu S lOKOmOcí TIŠNOV
Monika Hudečková

Cvičení dětí.  Foto: David Veselý

Podoskopické vyšetření fyzioterapeutkou.
Foto: David Veselý
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	 ZO	 ČZS	 Tišnov	 patřila	 v	 roce	 2022	
s	neklesajícím	počtem	kolem	200	 členů	
opět	 k	 největším	 zahrádkářským	 orga-
nizacím	 v	 regionu.	 Uvolňování	 protiepi-
demických	 opatření	 vlády	 umožnilo	 po-
stupné	obnovování	a	další	rozvíjení	naší	
činnosti,	 kterou	 v	 loňském	 roce	 ocenila	
Republiková	rada	ČZS	zlatou medailí.
	 Práci	v	uplynulém	roce	jsme	zhodnoti-
li	a	na	nový	rok	naplánovali	na	březnové	
členské	 schůzi.	 Hlavní	 náplní	 naší	 prá-
ce	 je	 ekologické	pěstování	 a	 zpracování	
vlastního	ovoce	a	zeleniny.	Našim	členům	
jsme	nadále	umožňovali	uplatnit	tuto	zá-
libu	na	102 zahrádkách	 v	 osadách	Be-
sének	I.	a	II.	v	k.	ú.	Předklášteří.	Další	
hospodařili	na	vlastních	zahrádkách.	Zá-
jemců	o	pronájem	zahrádek	v	našem	po-
řadníku	dál	přibývalo.	Při	pravidelné	jar-
ní	brigádě	jsme	společně	se	zaměstnanci	
obce	Předklášteří	a	Kamenolomem	Rosa	
opravili	cestu	kolem	osad,	kterou	užíva-
jí	 kromě	 zahrádkářů	 i	 cyklisté	 a	 turisté	
z	celého	tišnovského	regionu.
	 Členům	 ZO	 i	 veřejnosti	 opět	 poskyto-
vala	svou	službu	naše	moštárna	výrobou	
moštu	z	ovoce	a	červené	řepy.	Úroda	byla	
dobrá.	 I	 my	 jsme	 museli	 z	 důvodu	 zdra-
žení	energií	zvednout	cenu	za	moštování.	
Přesto	bylo	v	průběhu	27	moštovacích	dnů	
obslouženo	 505	 zákazníků	 a	 zpracováno	
40	 229	kg	 jablek	 a	 35	kg	 červené	 řepy.	
Podmínky	provozu	se	zlepšily	zavedením	
rezervačního	systému	a	některých	dalších	
úprav.	Pochvala	za	úroveň	práce	a	vlídný	
přístup	 obsluhy	 od	 zákazníků	 nás	 velmi	
těšila.	Členy	ZO	 jsme	 zvýhodnili	 alespoň	
malou	 slevou	 na	 poplatku	 za	 moštování.	
V	rámci	spolupráce	s	tišnovskými	školami	
jsme	mohli	opět	uskutečnit	oblíbené	moš-
tování pro mateřské školy.
	 Uskutečnili	jsme	tři	oblíbené	poznáva-
cí a vzdělávací zájezdy	pro	členy	i	veřej-
nost	(Uherskohradišťsko,	Lednice	a	Val-
tice,	 Výstava	 zahrada	Čech	Litoměřice).	
Díky	 projektu	 „Se	 zahrádkáři	 za	 pozná-
ním“	 jsme	mohli	přispět	všem	seniorům	
včetně	nečlenů	ZO	na	dopravu.
	 Nezapomínáme	 na	 další	 vzdělávání.	
Do	programu	zájezdů	jsme	se	snažili	za-
řazovat	návštěvy	zahrádkářských	výstav,	
zahrad	 a	 parků.	 Zájemci	 mohli	 navště-
vovat	přednášky	v	kurzu	pořádaném	ÚR	
ČZS	 Brno-venkov.	 Obvyklou	 přednášku	

po	 členské	 schůzi	 jsme	 z	 hygienických	
důvodů	 tentokrát	 zrušili.	 Některé	 od-
borné	články	z	 časopisu	Zahrádkář	 zve-
řejňujeme	 v	 naší	 vývěsce	 na	 náměstí.	
Pokračovali	jsme	v	opravách	a	zlepšová-
ní	 vybavení	 budovy	 moštárny	 –	 výměna	
dosluhujících	 oken,	 vybavení	 kuchyňky,	
změna	vytápění	atd.	
	 Děkujeme	 zastupitelům	 města	 Tišno-
va	za	finanční	podporu	provozu	moštárny	
a	 za	 dotace	 na	 projekty	 „Se	 zahrádkáři	
za	poznáním“	a	„Výměna	oken	v	budově	
moštárny	 Tišnov“.	 Bez	 této	 podpory	 by	
byla	naše	činnost	mnohem	obtížnější.	
	 Informace	o	naší	ZO	najdete	na	strán-
kách	www.zahradkari.cz/zo/tisnov.
	 Přejeme	všem	členům	ZO,	našim	pří-
znivcům	 a	 občanům	 šťastný	 rok	 2023	
a	 hodně	 úspěchů	 v	 další	 činnosti.	 Stále	
máme	co	zlepšovat.	Tak	hodně	sil	a	pev-
né	zdraví!

Zahrádkářská výstava 2022
	 Ve	 dnech	 17. až 19. září 2022	 při	
tišnovských	václavských	hodech	ve	spo-
lupráci	se	ZŠ	Tišnov,	nám.	28.	října,	jsme	
pořádali	po	tříleté	přestávce	ve	vestibulu	
školy	 výstavu ovoce, zeleniny a vče-
lařství.	Na	bíle	prostřených	stolech	byly	
nainstalované	 vzorky	 starých	 i	 nově	
vyšlechtěných	 odrůd	 známého i méně 
známého ovoce,	 pestrá	 paleta	 zeleni-
ny,	 expozice bylinek,	 sušené	 a	 jinak	
zpracované	 výpěstky.	 Vystavené	 výpěst-
ky	tematicky	vhodně	doplňovala	zajíma-
vá	 a	 poučná	 expozice včelařství	 pana	
Josefa	 Permedly.	 Celý	 prostor	 doslova	
rozzářily	výkresy a trojrozměrné práce	
žáků	hostitelské	školy	na	zahrádkářské	
téma	a	soubor	úžasných	fotografií z pří-

rody	od	pana	J.	Permedly.	Vše	esteticky	
skloubila	 do	 krásného	 celku	 aranžérka	
paní	 Lenka	 Mihulová	 vkusným	 umístě-
ním	spousty	květin,	zeleně,	ovoce	a	zele-
niny.	Vystaveno	bylo	celkem	291	vzorků	
ovoce,	zeleniny	a	bylin.	Součástí	výstavy	
byla	tradiční	tombola,	ochutnávka moš-
tu	a	druhý	ročník	soutěže	o	„Řád	buchty	
zlaté“,	jejíž	vítězkou	se	s	buchtou	z	cuke-
ty	 stala	paní	Ludmila	Haráková.	Kromě	
moštu	mohli	návštěvníci	ochutnat	všech-
ny	 soutěžní	 buchty	 upečené	 s	 využitím	
ovoce	 nebo	 zeleniny	 a	 medové	 perníčky	
v	expozici	včelařství.
	 Poslední	 výstavní	 den	 byl	 určen	 ško-
lám,	 což	 mnoho	 pedagogů	 ZŠ	 a	 MŠ	 vy-
užilo	k	zajímavému	doplnění	a	 rozšíření	
běžné	 výuky.	 Současně	 probíhala	 vědo-
mostní	soutěž	žáků	školy,	kterou	zahrád-
káři	 připravili	 ve	 spolupráci	 se	 školou	
pro	žáky	6.	tříd.
	 Výstavu	 navštívilo	 téměř	 700	 dospě-
lých	a	dětí.	Poslední	den	si	přišlo	expo-
zice	prohlédnout	asi	650	žáků	škol	a	80	
pedagogů.	 Celkový	 vysoký	 počet	 téměř	
1	 450	 návštěvníků	 byl	 nejen	 uznáním	
práce	vystavovatelů,	 ale	 i	 důstojnou	os-
lavou	65. výročí založení ČZS.	
	 Poděkování	 patří	 všem,	 kteří	 se	
o	úspěch	výstavy	zasloužili.	Jsou	to	spon-
zoři	 Galerie	 Skleněnka,	 Vitar,	 s.	 r.	 o.,	
Mikrop,	 Spokar	 Home,	 Walter,	 Sursum,	
Inspiro,	 město	 Tišnov,	 Josef	 Permedla,	
vedení	 a	 zaměstnanci	 ZŠ	 Tišnov,	 nám.	
28.	října,	členové	ZO	a	další	příznivci	naší	
organizace.	 JMK	za	dotaci,	 Ing.	Dušanu	
Nesrstovi	 za	 zajištění	 vzorků	 z	 ÚKZÚZ	
Lysice,	klášteru	Porta	coeli	a	Zdeňku	Šu-
povi	za	soubor	ovoce	z	klášterních	zahrad	
a	obci	Předklášteří	za	zapůjčení	stolů.

zAHrádKářSKý rOK 2022
Marie Kulhánková

Moštování pro mateřské školy.
Foto: archiv ČZS

Ze Zahrádkářské výstavy 2022.
Foto: Michal Beneš
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SOCiální Péče

Pobytová odlehčovací služba
	 Počínaje	 1.	 lednem	 2023	 zahájila	
na	 Centru	 sociálních	 služeb	 fungování	
nová	sociální	služba.	Pobytová odlehčo-
vací služba pro seniory,	která	v	Tišnově	
dosud	 absentovala,	 patřila	 mezi	 dlouho	
poptávané,	 a	nyní	konečně	obohatila	 už	
tak	 širokou	 škálu	 sociálních	 programů.	
Zařazuje	se	mezi	služby,	které	jsou	v	Tiš-
nově	zajišťovány	a	slouží	nejen	pro	obča-
ny	města	a	jeho	místních	částí,	ale	i	pro	
obyvatele	celého	regionu	Tišnovska.	
	 Cílem	 nově	 zřízené	 služby	 je	 odlehčit 
rodině	 pečující	 o	 blízké	 osoby.	 Služba	 je	
tedy	určena	pro seniory a osoby se zdra-
votním postižením,	 kteří	 jsou	 v	 domácí	
péči.	 I	když	budou	zájemci	o	využití	 této	
služby	a	 jejich	situace	posuzováni	 indivi-
duálně,	základními	kritérii	klientů	pro	při-
jetí	 do	péče	pobytové	odlehčovací	 služby	
jsou	 závislost na péči jiného člověka,	
zpravidla	 celodenní,	 malá pohyblivost	
a	potřebnost	trvalého dohledu	z	hlediska	
vzniku	mimořádné	osobní	či	zdravotní	si-
tuace.	Může	se	jednat	i	o	osoby	plně	leží-
cí,	nemělo	by	však	jít	o	klienty	připojené	
na	přístroje,	jako	je	externí	ventilace,	oso-
by	ve	stavu	vigilního	kómatu	apod.,	jejichž	
péče	takto	zřízené	službě	legislativně	ne-
přísluší.	Služba	také	nemůže	být	poskyt-
nuta	osobám	s	demencí.	Na	druhou	stranu	
se	služba	nehodí	pro	osoby	soběstačné.	
	 Pobytová	 služba	 má	 přímo	 v	 hlavní	
budově	A	CSS	na	Králově	ulici	 vyčleně-
ny	čtyři	samostatné	byty.	I	když	se	jedná	
o	samostatný	trakt,	není	to	uzavřené	od-
dělení,	které	by	mělo	oprávnění	omezovat	
svobodu	 pohybu.	 Proto	 nemůže	 přijímat	
osoby,	které	trpí	ztrátou	orientace	v	pro-
storu,	čase	a	poruchami	paměti,	aby	ne-
docházelo	u	klientů	k	útěkům.	
	 Pro	klienty	služby	je	zajištěn	v	nepře-
tržitém	24hodinovém	režimu	pobyt,	stra-
va	a	veškeré	nutné	úkony péče,	na	nichž	
se	služba	dohodne	s	 rodinou	a	klientem.	
Služba	má	navázánu	spolupráci	i	s	terénní	
ošetřovatelskou	 službou	Oblastní	 charity	
Tišnov,	 která	 na	 základě	 poukazu	 ošet-
řujícího	 lékaře	 zajistí	 zdravotní úkony	
svými	sestrami.	Výhodou	pobytu	je	rovněž	
soukromí,	protože	každý	z	klientů	má	pro	
sebe	 k	 dispozici	 samostatný byt se zá-
zemím,	a	to	včetně	stravování.	To	zajistí	
soukromí	i	pro	rodinu	při	návštěvách.	

	

Doba	pobytu	klienta	v	pobytové	odlehčo-
vací	službě	je	od 1 týdne do 3 měsíců.	
Na	 kratší	 dobu,	 např.	 na	 víkend,	 služba	
poskytována	 není,	 postrádala	 by	 smysl	
a	rozhodně	jejím	účelem	není	krátkodobé	
„odložení“	seniora.	
	 „Protože se jedná o zcela novou službu, 
byly kapacity stávající nabídky opatrně 
odhadnuty dle zkušeností z jiných lokalit,“ 
vysvětluje	 nastavení	 Michal	 Kudláček,	
vedoucí	odboru	sociálního	MěÚ	v	Tišno-
vě. „Vycházíme ze situace, že tato služba 
zde chybí, a cílová skupina, pro kterou je 
určena, má v populaci jistý počet osob. 
V současnosti suplují roli odlehčovací 
služby LDN, což má sice smysl u zdravot-
ně komplikovaných pacientů, ale ne u těch, 
kteří potřebují jen běžnou domácí péči.“ 
	 Pobytová	odlehčovací	služba	je	službou 
placenou.	 Cena	 ubytování	 je	 nastavena	
na	280	Kč/den,	stravné	235	Kč/den	a	péče	
135	 Kč/hod.	 Tyto	 tři	 položky	 tvoří	 inte-
grální	 balíček,	nelze	 si	 z	 nich	 jen	 vybrat	
něco.	„Pokud někdo nepotřebuje péči, toho 
nepřijmeme, protože stejně dobře může vyu-
žít některou z forem placeného ubytování,“	
vysvětluje	účel	služby	ředitelka	CSS	Jana	
Hutařová.	 Cena	 je	 nastavena	 přiměřeně	
poskytované	péči	a	komfortu.	Odlehčovací	
služba	není	zdravotnické	zařízení,	je	třeba	
ji	chápat	jako	službu,	kterou	si	rodina	pro	
svého	seniora	nakupuje,	a	tomu	odpovídá	
i	nutnost	úhrady	nákladů	s	ní	spojených.	
	 „Kapacity již máme využity, příp. zajed-
nány,“	 zmiňuje	 paní	 ředitelka,	 „protože 
jsme je doporučili řadě našich klientů z pe-
čovatelské služby, které známe a u jejichž 
rodin jsme si byli vědomi toho, že se jim 
poskytnutím pobytové služby skutečně ule-
ví. Ale samozřejmě budeme rádi, když se 
budou hlásit další zájemci,“ uzavírá.

Změny v oblasti rozvozu obědů 
	 Do	loňského	roku	byly	obědy	v	Tišno-
vě	a	přilehlých	obcích	rozváženy	pečova-
telskou	 službou	 CSS.	 V	 rámci	 zajištění	
efektivity	 služeb	 v	 JMK	 je	 snaha,	 aby	
pečovatelky	 jako	 kvalifikovaný	 perso-
nál	měly	čas	na	hodinovou domácí péči.	
„Kromě toho podle zákona o sociálních 
službách rozvoz obědů, pokud není spo-
jený s dalšími úkony pečovatelské služby, 
nesplňuje kritérium potřebnosti a posky-
tovatel sociálních služeb by měl takovou 
práci odmítnout,“ vysvětluje	Michal	Kud-
láček	nutnost	 změny	organizace	na	poli	
rozvozu	obědů	v	Tišnově.	
	 Organizačně	tedy	došlo	k	tomu,	že	se	
rozvoz	obědů	od	1.	 ledna	2023	nepočítá	
do	 pečovatelské	 služby	 CSS,	 ale	 bude	
v	gesci	CSS	mimo	peč.	službu.	Zní	to	slo-
žitě,	ale	pro odběratele se nic nemění!	
Rozvoz	obědů	zajišťují	i	nadále	titíž	lidé,	
jiná	je	jen	smlouva,	kterou	odběratel	nově	
uzavře	přímo	s	CSS.	Tato	úprava	službu	
osvobodila	 od	 legislativních	 omezení,	
a	tudíž	může	být	poskytnuta	větší	skupi-
ně	občanů.	Pokud	jsou	vám	již	obědy	do-
váženy,	 dojde	 pouze	 ke	 změně	 smlouvy.	
Kdo	si	chce	nově	dodávky	obědů	zajistit,	
musí	se	obrátit	na	CSS.
	 V	 současnosti	 je	 rozvoz	obědů	 z	CSS	
určen	pro	skupinu	osob	od 70 let, s pl-
ným invalidním důchodem,	 a	 pro	 oso-
by,	které	to	dočasně	potřebují	z důvodu 
zdravotního stavu.	 Minimální	 nutný	
počet	 objednaných	 obědů	 za	 týden	 jsou	
tři.	Služba	rozvozu	je	poskytována	v	rám-
ci	Tišnova a jeho místních částí	a	pro	
obce	Předklášteří,	Hradčany	a	Březinu,	
kde	je	nastaven	zvýšený	poplatek	za	do-
voz.	Více	obcí	nejsme	schopni	kapacitně	
pokrýt.	
	 Město	 Tišnov	 službu	 dodávek	 obě-
dů	přímo	subvencuje,	a	to	ve	výši	10	Kč	
na	jedno	jídlo	při	dovozu,	12	Kč	při	osob-
ním	odběru.	Subvence	má	charakter	ne-
peněžní,	tj.	odběratel	platí	nižší	cenu,	než	
jsou	skutečné	náklady,	a	město	v	 rámci	
podpory	 služby	 rozdíl	 hradí	 z	 vlastního	
rozpočtu.	
	 Obědy	 včetně	 dovážky	 vedle	 CSS	 po-
skytují	 i	 soukromé	 subjekty.	 V	 případě,	
že	někomu	nabídka	CSS	nevyhovuje,	do-
plňuje	spektrum	služeb	např.	MEZ	Ned-
vědice,	který	taktéž	v	Tišnově	rozváží.

NOVINKY V SOcIálNícH SlužBácH
Michal Kudláček, Vladimír Vecheta

Byt pobytové odlehčovací služby.
Foto: Jana Hutařová
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Rozvrh pravidelných akcí
Pondělí	 8.30–9.30	 Kondiční	cvičení
Úterý	 8.30–9.30	 Trénování	paměti
	 	 9.30–10.30	 Zpívání
Středa	 8.30	–9.30	 Kondiční	cvičení	
Pátek	 8.30–9.30	 Kondiční	cvičení	

Plavání ve Wellness Kuřim
Termíny v únoru:	1.	2.	a	15.	2.	2023
Termíny v březnu:	1.	3.	a	15.	3.	2023
Odjezd	od	Podhorácké	restaurace	v	11.45	
(možnost	přistoupení	i	u	Penny	Marketu)
Doprava	a	vstupné:	250	Kč
Přihlásit se je nutné předem, minimál-
ně 2 dny před termínem odjezdu, a při-
hlášení je závazné!	 V	 případě	 nízkého	
počtu	účastníků	se	v	daném	termínu	ne-
pojede.	Děkujeme	za	pochopení.
Kontakt	 pro	 bližší	 informace	 a	 přihla-
šování:	 Hana	 Hladká,	 tel.	 603	 193	 325,	
549	449	131	nebo	osobně	v	knihovně	Cent-
ra	sociálních	služeb,	Tišnov,	Králova	1742.	

Herecké legendy v našich vzpomínkách
2. 2. 2023 od 14.00
v knihovně CSS Tišnov
Můžete	se	těšit	na	debatu	s	panem	Adam-
cem	 a	 dataprojekcí	 zaměřenou	 na	 pana	
Karla	 Högera,	 Martina	 Štěpánka,	 Věru	
Ferbasovou,	Adinu	Mandlovou	a	další.

Maškarní rej „Ožil celý les“
16. 2. 2023, 14.30–17.30
v jídelně CSS Tišnov
Zveme	Vás	na	maškarní	rej	na	téma	„Ožil	
celý	 les“.	 K	 poslechu	 i	 tanci	 Vám	 bude	
hrát	Malá	Kapela.	Občerstvení	zajištěno.	
Vstup	dobrovolný.

Poslechové hudební odpoledne
Všeho do času
22. 2. 2023 od 14.00
v knihovně CSS Tišnov
Pan	 Seyfert	 Vám	 zpříjemní	 odpoledne	
s	písničkami	od	Waldemara	Matušky,	Len-
ky	Filipové,	Janka	Ledeckého,	Jana	Weri-
cha,	Yvetty	Simonové,	Evy	Pilarové	aj.

Bližší	 informace	 najdete	 na	 stránkách	
www.css-tisnov.cz/akce.

SOCiální Péče

inZeRce

ÚNOr V ceNTru SOcIálNícH SlužeB
Hana Hladká

Maškarní bál 2020. Foto: archiv CSS
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Dne 27. října uplynul třetí smutný rok, kdy nás navždy opustila maminka, babička paní 
drAHOmírA režNá, a 19. prosince uplynul čtrnáctý rok, kdy nás navždy opustil tatínek, 
dědeček pan jOSef režNý. Za tichou vzpomínku děkují synové s rodinami.

Dne 17. prosince 2022 jsme si připomenuli 
první výročí, co nás opustila naše milovaná 
dcera, sestra, manželka, maminka a babič-
ka, paní ludmIlA mAcHOVá z Níhova.
Vzpomínají maminka, bratr, manžel a dcery 
s rodinami.

Dne 5. ledna uplynul rok, kdy nás navždy 
opustil pan lAdISlAV KluSáK.
S láskou vzpomíná manželka s rodinou. 
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 6. ledna uplynulo jedenáct let, kdy nás 
navždy opustila naše maminka BOžeNA 
OdeHNAlOVá. S láskou a úctou 
vzpomínají dcery a synové s rodinami.

Dne 11. ledna uplynulo jedenáct let, 
co nás navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička a prababička paní ANNA 
BArTáKOVá. Čas plyne, vzpomínky 
zůstanou. Nikdy nezapomeneme.

12. ledna uplynulo jedenáct let ode dne,
kdy nás opustila manželka, maminka 
a babička paní mArIe NAVráTIlOVá. 
S láskou vzpomínají manžel a děti 
s rodinami. 

14. ledna tomu bylo šest let, co nás navždy 
opustila naše milovaná maminka, babička, 
prababička paní mArIe grAmATOVá. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Jana s rodinou a syn Roman 
s rodinou.

Dne 22. ledna uplynulo šest smutných let, 
co nás navždy opustil náš milovaný přítel 
a tatínek pan IVO OdeHNAl. 
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají Ludmila 
a dcera Natálka.

Dne 20. ledna uplynul první smutný rok,
kdy navždy odešel náš milovaný,
pan KArel VOlNý. S láskou vzpomíná 
manželka a děti s rodinami.

Dne 21. ledna uplynulo již čtrnáct smutných 
let, co nás navždy opustila paní růžeNA 
OdeHNAlOVá. Stále vzpomínají manžel 
a děti s rodinami.

Dne 31. ledna uplyne dvanáct let, co nás 
navždy opustil pan mIlOSlAV muSIl 
z Čebína. S láskou stále vzpomínají rodiče.

Dne 23. ledna uplynulo dvacet pět let od úmrtí pana mIlOSlAVA muSIlA a 30. ledna
šestý rok od úmrtí paní ANNY muSIlOVÉ. S láskou vzpomínají děti s rodinami.
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In memoriam františek doušek
*30. 1. 1927 – †3. 12. 2022

 doc. Ing. františek doušek, cSc., 
se řadí k významným osobnostem, 
které z Tišnovska pocházely a většinu 
svého života se svým rodným krajem 
spojily. Jeho odchod 3. prosince 2022 
ve věku nedožitých 96 let odvedl z na-
šeho světa „kolegu, souputníka a ka-
maráda“, jak na něj, jakožto emerit-
ního děkana lesnické a dřevařské 
fakulty mendelovy univerzity v Brně, 
vzpomínali jak jeho kolegové z fakulty, 
tak ti, kteří s ním měli možnost sdílet 
část života a profesního zaměření.
 „Kdo ho znal, ví, s jakou láskou 
hovořil o rodném Synalově a Tišnov-
sku“, kde přišel na svět 30. ledna 
1927. Mládí a školní léta prožil v rod-
né obci, v tehdejší místní jednotřídce, 
a v měšťanské škole v 5 km vzdálené 
Lomnici. Reformní reálné gymnázium 
v Tišnově navštěvoval od kvarty. Sep-
timu (1944-45) tehdy studenti zvládli 
ve válečných podmínkách – jako to-
tálně nasazení do vybombardované 
kuřimské zbrojovky, takže studijně ji 
dohnali od 6. června do 12. července 
a maturovali 4. června 1946. 

 Roku 1950 promoval na Vyso-
ké škole zemědělské, odbor lesnic-
ký v Brně, a nastoupil do Ústavu pro 
hospodářskou úpravu lesů (Lesprojekt 
n. p.) v Brandýse nad Labem, pobočný 
závod Brno jako vedoucí inženýr pro 
vyhotovování Lesních hospodářských 
plánů. V roce 1963 se vrátil na lesnic-
kou fakultu v roli odborného asistenta 
na katedře geodézie a fotogrammetrie.
 Vědecky se věnoval měření pro 
zaměřování hranic půdního lesního 
fondu a od 80. let využívání metod 
dálkového průzkumu Země v krajin-
né ekologii a sledování vlivů v lesním 
ekosystému. Tak se dostal do ex-
pertní skupiny pro dálkový průzkum 
Země – Interkosmos při Českoslo-
venské akademii věd. Děkanem Les-
nické a dřevařské fakulty Mendelovy 
zemědělské a lesnické univerzity byl 
v letech 1991–1995. 
 Je spoluautorem lesnického slov-
níku, člen vědeckých rad řady lesnic-
kých fakult a z rozhodnutí ministerstva 
zemědělství působil jako soudní zna-
lec v lesnictví. V důchodovém věku 
se stal „pamětí“ Lesnické a dřevařské 
fakulty v Brně díky publikaci Stoletá 
fakulta, jíž je autorem. 

 Zájmově se aktivně věnoval bě-
žeckému lyžování a orientačnímu 
běhu. Po skončení aktivní kariéry 
(od r. 1965) byl místopředsedou spor-
tovně-technické komise Svazu lyža-
řů ČR a později členem mezinárodní 
jury Tour de Ski. Vyhotovoval projekty 
běžeckých tratí a zodpovídal za jejich 
homologaci, kterou i sám prováděl. 
V orientačním běhu byl od roku 1965 
členem státního reprezentačního 
družstva. Za výsledky domácích i me-
zinárodní mu byl v roce 1972 udělen 
titul „Mistr sportu“.
 „Ve svém životě jsem měl tři velké 
lásky. Byla to rodina, práce v oboru 
a sport. Těm jsem se plně věnoval a to 
mně dalo prožít plnohodnotně celý ži-
vot.“

Vladimír Vecheta

Dne 2. února uplyne šest let, kdy nás navždy opustila paní 
mArTA KOpIŠŤOVá, nikdy nezapomeneme. Rodina

Dne 13. února vzpomeneme osmé výročí, 
kdy od nás navždy odešel pan jAN 
BěHOuNeK z Tišnova. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Před sto lety 14. 1. 1923 se narodil pan rIcHArd jANKů z Malhostovic, zemřel 4. 11. 2004. Vzpomínají syn Richard, 
Vlastimil a dcera Miluše s rodinami.
Když za druhé světové války navštěvoval gymnázium v Tišnově, byl zatčen gestapem ještě se svými třemi kamarády 
z Malhostovic a byli odvlečeni do koncentračních táborů. K. Strnad, 1921, byl popraven ve Vratislavi r. 1943. J. Hornoch, 
1921, zahynul ve vězení na Mírově r. 1944. F. Koláček, 1923, zemřel na následky útrap věznění r. 1947. Tatínek na své 
kamarády často vzpomínal. Nehotoví, nezkušení šli jsme do boje. Milovali jsme svou vlast. 

pOděKOVáNí
Chceme poděkovat pracovníkům fy HAKO za ochotu a hlavně rychlé odstranění našeho problému s bojlerem, který skončil v nejnevhodnější 
dobu. Pro upřesnění: v sobotu 17. 12. 2022 v noci dožil náš 14letý bojler, vyřadil tak vše elektrické v bytě z provozu. Elektřina zprovoznit 
šla, bojler nikoliv. V pondělí 19. 12. 2022 ráno jsme se obrátili s problémem na fy HAKO, kde nám ochotně vyšli vstříc a ještě toho dne přišel 
pan Medek zjistit, jaký je stav havárie. Již v úterý 20. 12. 2022 jsme měli nový bojler namontovaný a hlavně v provozu!
Velké díky pracovníkům fy HAKO za to, že nás nenechali bez teplé vody a mohli jsme být bez starostí o teplou vodu o vánočních svátcích.
Děkujeme, chválíme a budeme všem doporučovat, aby využili služeb fy HAKO!

Ing. Antonín a Irena Lenertovi
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stav tišnovského pohostinství
	 V	 obou	 číslech	 se	 tomuto	 tématu	 vě-
noval	 Miroslav	 Pavlík	 a	 jeho	 materiál	
má	 svou	 zajímavost	 dodnes.	 Je	 v	 něm	
například:	„Tišnov patří svým počtem oby-
vatel k největším městům okresu a přesto 
zde není podnik, kam byste mohli si jít 
sednout, poslechnout hudbu, zatanco-
vat si a posedět déle než do 22, případně 
v sobotu do 23 hodin. V Tišnově bývala 
vinárna Grill a opravdu byla navštěvova-
ným a prosperujícím podnikem, kam si 
lidé zvykli chodit bavit, kam mohli vzít 
návštěvu, která jim přijela. To už je však 
dávná minulost.“	Nezní	tyto	řádky	docela	
aktuálně?	O	měsíc	později	se	pro	změnu	
psalo:	 „Když se otevíral po rekonstrukci 
hotel Květnice, to bylo slávy. Nové pěkné 
židle a dole taneční parket, v rohu klavír 
a v restauraci se hrálo i tančívalo. Však, 
kde loňské sněhy jsou?“

za boženkou jaMborovou
	 Hned	 ve	 dvou	 statích	 se	 vzpomínalo	
na	 Boženu	 Jamborovou,	 vdovu	 po	 malí-
ři	a	čestném	občanu	města,	s	níž	se	ve-
řejnost	 loučila	 v	 brněnském	 krematoriu	
18.	 prosince	 1972.	 Paní	 Vilma	 Volková-
-Karasová	 na	 to	 téma	 napsala:	 „Když 
přijela 16. července do Maršovic rozloučit 
se s tělesnými pozůstatky své přítelkyně 
Pavly Křičkové, ani ve snu mne nenapad-
lo, že vidím tu milou, usměvavou, vždy 
laskavou tvář naposled. Při hodnocení díla 
mnohých umělců se zapomíná na jejich 
ženy; a Mistr Jambor by nebyl zasloužilým 
umělcem, malířem Vysočiny, kdyby neby-
lo Boženky. Stála při něm věrně v dobách 
zlých i v dobách jeho slávy. Byla mu kriti-
kem nejpřísnějším a nejlaskavějším.“	

z cechu sv. huberta
	 Pod	zkratkou	Šeb.	vyšel	hodnotící	člá-
nek	tišnovského	mysliveckého	sdružení.	
Zatímco	 uskutečněné	 hony	 na	 drobnou	
zvěř	 nebyly	 v	 roce	 1972	 příliš	 příznivé,	
své	 počínání	 na	 úseku	 hubení	 škodné	

posuzovali	myslivci	 jinak.	„Bylo střeleno 
13	 lišek, 18 lasic, 4 tchoři, 7 toulavých 
psů a 108 koček. Z pernaté škodné pak 
1	jestřáb, 2 káně, 8 vran šedivek, 94 sojek. 
Celkem tedy 255 kusů. Kolik by asi bylo 
pohubeno touto střelenou škodnou drobné 
srstnaté i pernaté zvěře, nedá se říci…“	
Myslivci	se	dále	pochválili,	že	se	také	za-
pojili	do	práce	ve	prospěch	zemědělství.	
„Pro JZD Lomnička a hospodářství Stát-
ního statku v Tišnově II bylo celkem od-
pracováno 320 hodin, pro Státní lesy při 
výsadbě stromků 100 hodin, pro MěstNV 
v Tišnově a MNV Železné a Hájek bylo od-
pracováno v akci Z celkem 300 hodin.“

brněnská ulice před 100 lety
	 Vzpomínka	 byla	 sepsána	 podle	 vypra-
vování	 Antonína	 Mouky.	 Psalo	 se	 o	 ka-
nálech,	které	 těmi	místy	kdysi	protékaly,	
a	nečistotách	s	tehdejší	podobou	ulice	spo-
jenými.	„Často bývalo na ulici mnoho bláta 

a mnoho prachu. Pohrabáči bláto shrabovali 
na okraje silnice a nechali je tam, až trochu 
ztuhlo. V této řídké formě bylo bláto nejmé-
ně bezpečné, kdo do něho šlápl, zapadl až 
po kostky. Po několika dnech bláto ztuhlo, 
pohrabáči bláto pohrabali na kopky, kte-
rých bylo tolik, že byla jedna vedle druhé. 
Po uhrabání bláta začaly povozy navážet 
štěrk (šutr), který byl skládán do kopek 
na druhé straně silnice. … To byla zábava 
pro kluky! Místo po chodníku se skákalo 
cestou do školy po hromádkách. Jedna parta 
skákala po blátě a druhá po šutru. Když při-
šla bouře s lijákem, stála voda na celé ulici 
a zahrádkách, kterými kanál protékal.“

o dalšíM ve stručnosti
Byly	připomenuty	65.	narozeniny	malíře	
a	 grafika	 Karla	 Formánka.	 V	 historic-
kých	 rubrikách	 se	 psalo	 o	 znaku	 pánů	
z	 Deblína	 a	 o	 „Věži“	 u	 Tišnova.	 Pokra-
čoval	seriál	A.	Hrabětové-Uhrové	Nástin	
květeny	 Lomnicka.	 Celá	 stránka	 byla	
věnována	 leteckým	 modelářům.	 Únoro-
vé	kulturní	akce	byly	ve	znamení	„oslav“	
25.	výročí	událostí	roku	1948.	Plesy	po-
řádali	 horníci,	 rybáři,	 myslivci,	 Národ-
ní	 fronta,	 Sdružení	 rodičů	 a	 přátel	 škol	
i	 strana	 lidová.	 V	 kině	 se	 hrály	 české	
filmy	 (Dívka	 na	 koštěti,	 Bílá	 paní,	 Mor-
giana),	ze	zahraniční	produkce	například	
Bullittův	případ	či	francouzská	Oslí	kůže	
s	 Jeanem	Maraisem,	ale	 také	 třeba	zce-
la	zapomenutá	sovětská	veselohra	Sedm	
nevěst	svobodníka	Zbrujeva,	kterou	bylo	
možno	navštívit	se	slevou.

NApSAlI jSme před 50 leTY

Lednové číslo mělo v novém grafickém pro-
vedení na titulce fotografii Josefa Ptáčka 
s blahopřáním P.F.73.

Na růžové obálce únorového čísla se vyjí-
mala fotografie Josefa Ondrouška s názvem 
Tišnov od Klucaniny.

leden a únor 1973
Václav Seyfert

32. díl 

Do roku 1973 vstoupil náš měsíčník už nikoliv jako Naše Tišnovsko, nýbrž pod názvem 
Tišnovský kulturní zpravodaj a logicky také s novou hlavičkou. Jak se psalo v úvodní-
ku lednového čísla, „došlo k tomu z podnětu orgánů ministerstva kultury“. Obsahově 
ale žádné zásadní změny nenastaly a hlavně se listu mezi občany nadále říkalo „Tiš-
novsko“, což přetrvalo prakticky až dodnes. Co přinesla tehdejší zimní čísla?

hiStOrie
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29. 1. 1945
PŘEPaDENÍ ČETNICKÉ STaNICE 

V DOLNÍ ROŽÍNCE 
	 Na	území	bývalého	tišnovského	okre-
su	operovalo	v	 létech	1943–45	více	než	
deset	 partyzánských	 jednotek.	 Jedna	
z	 nich,	 Třetí	 československá	 úderná	
rota,	 se	 zformovala	 ze	 skupiny	 dělníků,	
kteří	uprchli	z	nucených	prací	v	Rakous-
ku	 a	 v	 září	 1944	 se	 usadili	 ve	 Skaličce	
v	 mlýně	 rodiny	 Žandovských.	 Jedním	
z	cílů	skupiny	bylo	získávání	zbraní	pro	
budoucí	boj	s	nepřítelem	–	právě	za	tím	
účelem	 bylo	 na	 pondělí	 29.	 ledna	 1945	
naplánováno	přepadení	 četnické	 stanice	
v	nedaleké	Dolní	Rožínce.
	 Řada	 odbojářů	 před	 touto	 akcí	 veli-
tele	 partyzánské	 skupiny	 Milana	 Gen-
serka	 varovala,	 neboť	 po	 předchozích	
podobných	přepadeních	v	okolí	byly	čes-
ké	četnické	stanice	posíleny	o	německé	
policisty,	 vyzbrojené	 dostatkem	 munice,	
zatímco	četníci	směli	u	sebe	nosit	jen	re-
volver	s	několika	náboji	a	ostatní	zbraně	
byly	pečlivě	ukryté	pod	zámkem.	Jak	píše	
Herma	Kennel	v	knize	Je	smutné	opouš-
tět	svět	na	jaře…,	„Genserek to odbyl leh-
komyslným mávnutím ruky.“	Ze	Skaličky	
vyrazilo	k	Dolní	Rožínce	celkem	18	mužů	
–	z	Genserkovy	skupiny	to	byli	kromě	je-
jího	velitele	Radoslav	Pláteník,	Alois	Un-
čovský,	Ladislav	Vodička,	Eduard	Daniel	
a	 Jugoslávec	 Stevan	 Mihajlovič.	 Spolu	
s	 nimi	 cestovalo	 dalších	 sedm	 českých	
a	pět	ruských	partyzánů.	Předem	si	zjis-
tili,	kdy	německé	osazenstvo	stanice	ve-
čeří,	a	hodlali	je	odzbrojit	přímo	v	hostin-
ci.	Tam	však	překvapivě	žádný	z	Němců	
nebyl,	a	když	se	blížili	ke	stanici,	ozvala	
se	z	její	střechy	salva.	

	 Po	 třiceti	minutách	boje	se	situace	 je-
vila	stále	nerozhodně,	načež	se	o	zvrat	po-
kusil	Stevan	Mihajlovič.	Připlížil	se	těsně	
k	budově	a	mrštil	do	okna	sovětský	granát.	
Ten	se	ale	odrazil	od	parapetu,	skutálel	se	
zpět	 na	 schody,	 kde	 explodoval	 a	 Mihaj-
loviče	 těžce	 zranil.	 Dalších	 sedm	 členů	
přepadové	 jednotky	 bylo	 rovněž	 zraněno,	
i	 když	 ne	 tak	 vážně.	 Bylo	 nutno	 myslet	
na	 ústup.	 U	 jednoho	 z	 místních	 sedláků	
získali	sáně	jako	nosítka	pro	Stevana,	kus	
cesty	 do	Štěpánova	 se	pak	přesunuli	 ná-
kladním	vozem,	načež	zmizeli	v	husté	váni-
ci	podél	Svratky	a	chvílemi	šli	i	řekou,	kde	
sáně	nesli.	Za	Doubravníkem	pak	přinutili	
místního	 statkáře	 Josefa	 Starého	 zapřáh-
nout	a	navigovali	jej	až	k	Tišnovu.
	 První	 pomoc	 všem	 zraněným	 včetně	
Mihajloviče	poskytl	tišnovský	doktor	Fru-
hwirt,	 ale	 situace	 nejvážněji	 postiženého	
byla	 neřešitelná.	 Stevan	 Mihajlovič	 ze-
mřel	2.	února	ve	Starém	mlýně	u	Skalič-
ky	a	je	pohřben	v	lese	v	místech	dnešního	
památníku	 roty.	 Šlo	 o	 prvního	 mrtvého	
partyzána	 této	 skupiny,	 jejíž	 neúspěšná	
tragická	akce	v	Dolní	Rožínce	jako	by	se	
stala	předzvěstí	věcí	příštích,	kdy	24.	úno-
ra	na	Skaličku	zaútočil	německý	oddíl	pro	
zvláštní	 použití	 a	 přítomné	 osoby	 včetně	
velitele	Genserka	pozatýkal.

18. 1. 1960
V TIšNOVĚ SEHRÁLa HOKEJOVY� 

ZÁPaS BRNĚNSKÁ KOMETa
	 V	 dobách,	 kdy	 se	 v	 Tišnově	 hrával	
závodní	 hokej	 (1940–1969),	 nebylo	 nic	
neobvyklého,	 že	 do	 malých	 měst	 zajíž-
děla	 k	 přátelským	 utkáním	 i	 prvoligová	
družstva.	 Tišnovští	 hokejisté	 se	 proti	
takto	 renomovaným	 soupeřům	 utkali	
dokonce	 hned	 sedmkrát.	 Jeden	 z	 due-
lů	se	odehrál	v	Nedvědici	–	25.	2.	1943	
zde	Tišnov	podlehl	celku	SK	Podolí	Pra-
ha	 0:8	 –	 zbývajících	 šest	 se	 konalo	 pří-
mo	 v	 Tišnově.	 Kdy	 a	 s	 jakými	 výsledky	
se	 tak	 stalo?	 3.	 1.	 1943	 tu	 bylo	 rovněž	
SK	Podolí	Praha	(1:5),	26.	12.	1943	při-
jel	 tým	 SK	 Libeň	 (1:5),	 9.	 1.	 1946	 hrál	
v	Tišnově	před	návštěvou	800	diváků	ŠK	
Bratislava	 (1:16),	2.	2.	1947	AC	Sparta	
Praha	(6:15)	a	8.	2.	1959	Spartak	Brno	
ZJŠ	(5:14).	Nejslavnější	utkání	se	ovšem	
uskutečnilo	na	závěr	této	„série“	–	v	pon-
dělí	18.	ledna	1960	dorazila	k	přátelské-

mu	utkání	do	Tišnova	Rudá	hvězda	Brno,	
známá	už	tehdy	pod	přezdívkou	Kometa,	
„úřadující“	mistr	republiky.
	 Soupeř	se	sice	k	utkání,	které	začína-
lo	 v	 19	 hodin,	 dostavil	 bez	 reprezentan-
tů,	 nicméně	 pro	 domácí	 hokejisty	 to	 byl	
i	 tak	přetěžký	oříšek.	Konečný	výsledek	
zněl	1:23	po	třetinách	0:9,	0:8	a	1:6,	když	
jedinou	 branku	 Tišnovských	 zazname-
nal	 v	 závěrečné	 třetině	 útočník	 Tomáš	
Knecht.	 Hokejisté	 místního	 Baníku	 na-
stoupili	 v	 této	 sestavě:	 v	 brance	 Peňáz,	
v	 obraně	 se	 střídali	 Karel	 Životský,	 Ivá-
nek	a	Pásek,	tři	útočné	řady	tvořili	Junec	
–	 František	 Životský	 –	 Hliněnský,	 Kuča	
–	 Malý	 –	 Sendler	 a	 Uhlíř	 –	 Komárek	 –	
Knecht.	 Není	 divu,	 že	 domácí	 nedocílili	
alespoň	 o	 něco	 příznivějšího	 výsledku,	
vždyť	v	té	době	v	mistrovských	utkáních	
nedokázali	porážet	ani	své	soupeře	v	mi-
strovské	 I.	 A	 třídě.	 Den	 před	 zápasem	
s	Kometou	prohráli	v	Kuřimi	2:3,	následu-
jící	 čtvrtek	 jen	 remizovali	v	Lysicích	2:2	
a	v	neděli	potom	podlehli	doma	Boskovi-
cím	2:5.	Teprve	čtvrté	soutěžní	utkání	po-
čátkem	února	přineslo	výhru,	když	Tišnov	
zvítězil	v	Adamově	poměrem	7:6,	zejména	
díky	čtyřem	brankám	Hliněnského.
	 V	uvedené	sezóně	měl	nakonec	Tišnov	
ze	14	utkání	vyrovnanou	bilanci	6	vítěz-
ství,	2	remíz	a	6	porážek.	Nejlepším	střel-
cem	byl	Hliněnský	s	16	brankami,	třeba-
že	v	jednom	ze	zápasů	vůbec	nenastoupil.	
Za	 podobnou	 bilanci	 by	 jistě	 byl	 vděčný	
i	David	Pastrňák.

KAleNdárIum ledNOVýcH událOSTí
Václav Seyfert

Současná podoba mlýnu Žandovských 
ve Skaličce. Foto z knihy Je smutné opou-
štět svět na jaře…

Tišnovští hokejisté v prosinci 1958 na zim-
ním stadionu v Brně. V horní řadě zleva 
Hliněnský, Sendler, F. Životský, Mašek, Ivá-
nek, K. Životský, dole Pásek, Novotný, Malý, 
Magda, Peňáz, Kuča, Knecht, Kosík. Větši-
na z těchto hráčů nastoupila zhruba o rok 
později i v utkání proti Kometě.

Foto: archiv autora
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27. 2. 1976
ODSTŘEL TŘÍ DOMŮ Na NÁMĚSTÍ 

28. ŘÍJNa 
	 Hned	 dvou	 masivních	 odstřelů	 se	
v	únoru	1976	dočkal	Tišnov	v	souvislosti	
s	připravovanou	výstavbou	nové	základ-
ní	 školy	 na	 náměstí	 28.	 října.	 Nejprve	
při	 demolici	 definitivně	 padly	 tři	 domy	
na	 Dvořáčkově	 ulici	 a	 zhruba	 o	 14	 dnů	
později,	přesně	27.	2.,	přišla	na	řadu	–	při	
pohledu	zdola	–	celá	levá	strana	zmiňova-
ného	náměstí.
	 Odstřel	 prováděli	 pracovníci	 Vodohos-
podářských	staveb	Brno	–	technickým	ve-
doucím	byl	Ivan	Škrabal,	jeho	zástupcem	
Otto	 Hoffmann,	 mistrem	 Jan	 Veihauer.	
Měli	pod	sebou	zkušený	kolektiv,	který	se	
před	 tím	 podílel	 například	 na	 odstřelech	
několika	bloků	na	náměstí	v	Ústí	nad	La-
bem,	jimž	věnovala	pozornost	i	Českoslo-
venská	televize.	Redaktorovi	Tišnovského	
kulturního	zpravodaje	Josefu	Ondrouškovi	
oba	 pánové	 prozradili,	 že	 k	 tišnovskému	
odstřelu	bylo	potřeba	během	tří	dnů	vyvr-
tat	 celkem	1	861	děr,	do	nichž	bylo	ulo-
ženo	216	kg	trhavin.	Domy	měly	odlišnou	
sílu	zdiva	a	vrtání	bylo	znesnadněno	také	
tím,	že	se	pracovalo	v	uzavřených	sklep-
ních	prostorách,	kde	nebylo	možno	zkrá-
pět	 prach,	 takže	 vše	 probíhalo	 za	 velké	
prašnosti	a	značného	hluku.	
	 Problémem	byl	také	dvojitý	sloup	elek-
trického	vedení,	 který	 byl	 vzdálen	pouze	
1,7	m	 od	 jednoho	 z	 likvidovaných	 objek-
tů	a	byl	 tedy	předpoklad,	že	při	demolici	

bude	 „odepsán“.	 Aktéři	 ovšem	 odvedli	
tak	dokonalou	práci,	že	tento	sloup	zůstal	
naprosto	neporušen.	Stejně	jako	před	tím	
v	Dvořáčkově	ulici	proběhla	celá	akce	bez	
jakýchkoliv	problémů	a	odstraněním	šesti	
starých	domů	se	začala	tvář	našeho	města	
přímo	v	centru	měnit	k	modernějšímu.
	 Samotná	 výstavba	 základní	 školy	 vy-
budované	 na	 místě	 odstřelených	 domů	
byla	 zahájena	 v	 roce	 1979	 firmou	 Po-
zemní	 stavby	 Brno.	 Hotová	 stavba	 byla	
zkolaudována	 30.	 června	 1983	 a	 škola	
byla	 pak	 slavnostně	 otevřena	 ve	 středu	
31.	 srpna	 1983,	 přičemž	 o	 den	 později	
v	ní	začalo	pravidelné	vyučování.	Prvním	
ředitelem	byl	Josef	Hořejš,	jeho	post	pak	
v	 roce	 1992	 převzala	 Ludmila	 Jašková	
a	po	ní	postupně	Bohumil	Kabeš	a	dneš-
ní	ředitelka	Radmila	Zhořová.	Školu	na-
vštěvuje	zhruba	900	žáků,	víceméně	rov-
noměrně	rozdělených	mezi	první	a	druhý	
stupeň.

18. 2. 2004
ODESLÁN DOPIS STaROSTŮ OBCÍ 

KRaJE VYSOČINa POSLaNCŮM 
PaRLaMENTU

	 18.	února	2004	se	na	tišnovské	radni-
ci	sešlo	24	starostů	z	obcí	dosud	patřících	
do	Kraje	Vysočina,	 které	 byly	 v	 podstatě	
přilehlé	k	hranicím	Jihomoravského	kraje	
a	z	hlediska	lepší	spádovosti	i	historických	
tradic	požadovaly	změnu	krajských	hranic	
a	zařazení	„pod	Brno“.	Jednání	se	zúčastnil	
i	 tehdejší	 hejtman	 JMK	 Zdeněk	 Juránek.	
Jednalo	se	o	 tyto	obce	a	městyse:	Borač,	
Borovník,	Černvír,	Dolní	Loučky,	Doubrav-
ník,	Drahonín,	Horní	Loučky,	Kaly,	Katov,	
Křižínkov,	Kuřimská	Nová	Ves,	Kuřimské	
Jestřabí,	 Lubné,	 Nedvědice,	 Níhov,	 Olší,	
Pernštejnské	 Jestřabí,	 Rojetín,	 Řikonín,	
Skryje,	Tišnovská	Nová	Ves,	Újezd	u	Tiš-
nova,	Vratislávka	a	Žďárec.
	 Na	 uvedené	 schůzce	 si	 přítomní	 od-
souhlasili	znění	dopisu,	který	byl	odeslán	
poslancům	 Parlamentu	 České	 republiky	
s	žádostí	o	podporu	při	hlasování	o	změ-
ně	 krajských	 hranic.	 V	 dopise	 se	 mimo	
jiné	 psalo:	 „… jménem obcí tišnovského 
regionu se na Vás obracíme s naléhavou 
žádostí o podporu při hlasování o zákonu 
o změně hranic krajů. Předložený vládní 
návrh zákona přesně odpovídá požadav-
kům obcí bývalého okresu Tišnov, které 

nejlépe znají problémy s dostupností úřa-
dů, lékařské péče, pracovních příležitostí, 
školství i kultury. 24 obcí, které se necit-
livým ustanovením okresní hranice v mi-
nulosti ocitly ve žďárském okrese, dodnes 
díky přirozené spádovosti a dopravnímu 
napojení cestují za prací a do škol pře-
vážně ve směru Tišnov–Brno. … Celá 
záležitost byla podrobně analyzována od-
borníky ministerstva vnitra, konzultována 
i s jinými resorty. Po vyhodnocení dospěla 
vláda k jednoznačnému závěru, že poža-
davky obcí bývalého tišnovského okresu 
jsou legitimní, logické a v souladu s hlavní 
myšlenkou reformy veřejné správy. Vláda 
respektuje demokratické rozhodnutí obcí 
a předkládá Vám návrh, kterým je možno 
napravit historické necitlivosti, kterých 
se dopustili úředníci při stanovení hranic 
okresů a krajů v roce 1960.
 Při medializaci tohoto problému bývá 
často účelově prezentována celá záležitost, 
jakoby šlo o anexi území a majetkové ná-
roky. Varujeme před tímto pohledem. Smy-
slem přeřazení obcí do správního obvodu 
Tišnova byl a je co nejefektivnější výkon 
pověřené státní správy co nejblíže občano-
vi. A o to nám a jistě i Vám při realizaci 
reformy veřejné správy jde především…“
	 Vytrvalé	úsilí	všech	zájemců	bylo	na-
konec	korunováno	úspěchem.	Ke	dni	31.	
prosince	2004	bylo	zákonem	č.	387/2004	
Sb.	 přeřazeno	 celkem	 25	 obcí	 z	 Kraje	
Vysočina	do	kraje	Jihomoravského	–	tou	
pětadvacátou	 byly	 Senorady	 na	 Ivančic-
ku,	 které	 se	 tehdy	 nacházely	 v	 okrese	
Třebíč.	 Všechny	 tyto	 obce	 se	 souhrn-
nou	 výměrou	 svých	 katastrů	 129,8	 km2	
a	počtem	obyvatel	7	054	byly	začleněny	
do	okresu	Brno-venkov.	

KAleNdárIum ÚNOrOVýcH událOSTí
Václav Seyfert

Odstřel tří domů na náměstí 28. října fo-
toaparátem Josefa Ondrouška ze strany 
od Květnice.

Náves v Drahoníně, který patřil mezi 24 obcí 
přesunutých v roce 2004 z Vysočiny do Ji-
homoravského kraje. Foto: wikipedie
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	 Pávi	se	chovají	 již	 tisíce	 let.	Byli	vždy	znakem	vznešenosti	
a	elegance.	Pro	jejich	majitele	to	bylo	potvrzení	vyššího	posta-
vení	a	luxusu.	Ale	staré	časy	pominuly	a	dnes	už	si	páva	může	
pořídit	každý,	kdo	k	tomu	má	vhodné	podmínky.
	 Páv korutanský	(Pavo cristatus)	patří	do	čeledi	bažantovitých.	
Jeho	původní	domovinou	 je	 Indie	a	Srí	Lanka,	kde	se	nejčastěji	

zdržuje	v	listnatých	lesích.	Bývá	často	volně	chován	v	zámeckých	
parcích.	Páv	 je	národním	ptákem	 Indie.	Můžeme	se	 s	ním	 tedy	
setkat	 také	 jako	se	symbolem	států,	měst	a	obcí.	Páva	používá	
například	statutární	město	Opava	ve	svém	moderním	logu.
	 Není	to	pták	náročný	na	potravu.	Pokud	může	žít	na	dosta-
tečně	velkém	pozemku,	většinou	si	ji	najde	sám.	Živí	se	rostlina-
mi,	hmyzem,	semeny,	ovocem	a	nepohrdne	ani	malými	hlodavci.	
Ale	není	na	škodu	páva	přikrmovat	a	zabránit	tak	jeho	strádání	
v	době,	kdy	potravy	nenajde	dostatek.	Lze	ho	také	přikrmovat	
zrním	nebo	krmnou	směsí	pro	krůty.
	 Je	ale	vůbec	páv	na	zahradě	k	něčemu	jinému	než	na	okrasu?	
Kupodivu	ano.	Protože	 je	 to	silně	teritoriální	pták,	používá	se	
i	jako	hlídač.	Ne	že	by	případného	zloděje	napadl	a	zahnal,	ale	
hlasitě	a	 intenzivně	dává	najevo,	že	do	 jeho	 teritoria	vstupuje	
nezvaný	host.	Ostatně	hlasité	paví	projevy	jsou	jedním	z	negativ	
jejich	chovu.
	 Většinou	 se	 chová	 jeden	 samec	 s	 několika	 samicemi.	 Pávi	
na	noc	hřadují	 v	korunách	stromů,	ale	samice	hnízdí	na	zemi	
nejčastěji	v	křovinách.	České	klima	snáší	bez	problémů	po	celý	
rok,	kuřata	jsou	však	první	dva	měsíce	choulostivější,	proto	je	
lepší	je	za	chladnějšího	počasí	přemístit	i	s	matkou	na	chráněné	
místo.	Pávi	se	mohou	při	dobré	lidské	péči	dožít	věku	až	patnác-
ti	let.	Pečený	páv	je	poměrně	vzácný,	ale	takové	jídlo	se	objevuje	
v	Anglii	a	Argentině.	U	nás	si	lze	ale	těžko	představit,	že	by	páva	
někdo	choval	na	maso.

SYmBOl VzNeŠeNOSTI A elegANce
Josef Permedla

Páv korutanský. Foto: Josef Permedla

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

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

  elektrikář – opravy, rekonstrukce.Tel. 797 676 748.

  Tesařské, pokrývačské, klempířské práce se zárukou. 
Tel. 737 163 726.

  prodám doma vykrmené prase živé, v půlkách, popř. 
jen půlku. Tel. 731 163 505.

  prodám odkorky na topení. Malé balíky délka 1,2 m, 
průměr 45–50 cm.  Možnost dopravy. Tel. 731 163 505.

  prodám ořechy – papíráky za 100 Kč/kg. Tel. 739 593 437.

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

  Koupím dům nebo byt. Hotovost. Tel. 604 986 677.

   Koupím byt v Tišnově. Tel. 604 508 585.

  Hledám dům na Tišnovsku. Tel. 603 889 769.

   Koupím chatu u Tišnova. Tel. 725 087 561.

   Budu si tě hýčkat, muž 59 let. Tel. 776 325 886.

   Nechcete již být sám? Máte-li po sedmdesátce a jste 
z Tišnova nebo blízkého okolí v případě zájmu se pak tě-
ším na tel. 733 728 214.

   restaurace Krček přijme řidiče sk. B na rozvoz poled-
ního menu: pondělí až pátek, od 10.30 do 12.30 hodin. 
Vhodné i pro důchodce. Kontakt: 605 734 760.

inZeRce

Nový ceník inzerce
platný od 1. 1. 2023

najdete na
www.tisnovskenoviny.cz
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CHRÁNěNÉ	ÚZEMí	/	PŘíRODNí	PARK	

FILOZOFIE	/	ODBOJ

PhDr. BOŽENa KOMÁRKOVÁ
*	28.	1.	1903,	Tišnov
†	27.	1.	1997,	Brno

 Filozofka, teoložka a socioložka 
spjatá s evangelickým prostředím. 
V lednu 1940 byla zatčena za účast 
v odbojové organizaci Obrana náro-
da a téměř celý zbytek války strávila 
v káznici. Komunistický režim jí pak 
znemožnil pedagogickou činnost. 
Po podpisu Charty 77 pořádala domá-
cí semináře a publikovala v samizda-
tu. Držitelka několika domácích i za-
hraničních vyznamenání a ocenění.

	 Narodila	se	v	dnešní	Halouzkově	uli-
ci	v	rodině	stavitele	Bedřicha	Komárka.	
Po	 obecné	 škole	 navštěvovala	 nejprve	
dívčí	 měšťanskou	 školu	 na	 Riegrově	
ulici	 a	poté	Dívčí	 lyceum	spolku	Vesna	
v	Brně.	Středoškolská	studia	zakončila	
na	 Českém	 státním	 reálném	 gymnaziu.	
V	 roce	 1929	 absolvovala	 Filozofickou	
fakultu	 Masarykovy	 univerzity,	 kde	 vy-
studovala	filozofii,	historii	a	zeměpis.
	 Poté	 zahájila	 pedagogickou	 dráhu	
ve	Zlatých	Horách	a	Teplicích,	následně	
na	ústavu	pro	vzdělávání	učitelek	v	Brně,	
odkud	ji	úřady	přesunuly	do	Velkých	Opa-
tovic	 a	 Březové	 nad	 Svitavou.	 Od	 roku	
1935	 učila	 na	 gymnáziu	 v	 Ivančicích,	
po	 čtyřech	 letech	 pak	 byla	 přemístěna	
do	Ostravy.	 Již	na	Brněnsku	se	zapojila	
do	činnosti	odbojové	organizace	Obrana	
národa,	v	čemž	pokračovala	i	v	Ostravě,	
kde	 byla	 10.	 1.	 1940	 zatčena	 a	 v	 roce	
1942	odsouzena	k	dvanácti	letům	kázni-
ce.	Osvobození	se	dočkala	v	únoru	1945	
v	káznici	Javor	ve	Slezsku	a	do	konce	vál-
ky	pracovala	jako	kreslička	map.
	 Po	 válce	 dokončila	 studium	 obhajo-
bou	 dizertační	 práce,	 ovšem	 záhy	 jí	 ko-

munisté	 znemožnili	 další	 práci	 v	 oboru.	
Po	 krátkém	působení	 ve	Státní	 pedago-
gické	 knihovně	 byla	 odeslána	 nejprve	
do	 invalidního	 a	 později	 do	 starobního	
důchodu.	Na	svoji	činnost	v	křesťanském	
studentském	hnutí,	které	se	věnovala	už	
od	20.	let,	navázala	v	50.	letech	aktivitou	
v	Českobratrské	církvi	evangelické.	Stala	
se	jednou	z	prvních	signatářek	Charty	77,	
což	 vedlo	 k	 dalším	 perzekucím	 ze	 stra-
ny	 režimu.	 Ve	 svém	 brněnském	 bydlišti	
na	Pekařské	ulici	pak	organizovala	domá-
cí	semináře	za	účasti	předních	disidentů.	
Její	 stěžejní	práce	 „Původ	a	význam	 lid-
ských	práv“	se	dostala	do	zahraničí	a	Bo-
žena	Komárková	za	ni	v	roce	1982	získala	
v	Basileji	čestný	doktorát	teologie.	Publi-
kovala	v	samizdatu	nebo	za	hranicemi.
	 28.	 října	 1991	 ocenil	 její	 celoživotní	
boj	za	demokracii	prezident	Václav	Havel	
propůjčením	 Řádu	 T.	 G.	 Masaryka	 III.	
třídy,	 později	 obdržela	 zlatou	 pamětní	
medaili	Masarykovy	 i	Karlovy	univerzi-
ty.	Ještě	v	roce	1992	habilitovala	v	oboru	
filozofie	dějin.	V	roce	2019	jí	byl	in	me-
moriam	udělen	titul	Čestný	občan	města	
Tišnova.

PŘÍRODNÍ PaRK
SVRaTECKÁ HORNaTINa

	 Přírodní park	 je	 obecná	 katego-
rie	 velkoplošného	 chráněného	 úze-
mí	 nejnižšího	 stupně.	 Jeho	 předchůd-
cem	byly	tzv.	Oblasti	klidu	vyhlašované	
v	 80.	 letech	 20.	 stol.	 Účelem	 tohoto	
stupně	ochrany	 je	zachování	krajinné-
ho	 rázu,	 zejména	 tam,	 kde	 je	 význač-
ná	 koncentrace	 estetických	 a	 přírod-
ních	 hodnot.	 Prakticky	 je	 však	 cílem	
především	 omezení	 stavební	 činnosti	
(stavební	uzávěra),	která	by	mohla	ráz	
území	znehodnotit.	
	 Přírodní park Svratecká hornatina	
patří	mezi	naše	největší	a	nejvýznamněj-
ší	 přírodní	 parky.	Rozkládá	 se	po	obou	
stranách	hlubokého	údolí	 řeky	Svratky	
mezi	Borovnicí	a	Předklášteřím.	Celková	
rozloha	chráněného	území	činí	365	km2	
a	 zasahuje	 na	 území	 tří	 krajů	 (Jihomo-
ravského,	 Pardubického	 a	 Vysočiny).	
Jako	původní	oblast	klidu	z	roku	1988	
byl	park	vyhlášen	v	roce	1990	a	násled-

ně	rozšířen	v	roce	1995.	Na	severu	nava-
zuje	přímo	CHKO	Žďárské	vrchy,	na	SV	
a	 V	 na	 další	 tři	 přírodní	 parky.	 Ve	 své	
centrální	 části	 dle	 názorů	 odborníků	
supluje	 lokální	 ochranu	 místo	 CHKO,	
kterou	zdejší	krajina	postrádá.
	 Území	 parku	 zahrnuje	 Hornosvra-
teckou vrchovinu,	 východní	a	nejčle-
nitější část	Českomoravské	vrchoviny.	
Jeho	páteří	je	hluboký tektonický pro-
lom,	kterým	jako	svým	údolím	protéká	
řeka	Svratka	od	severu	k	jihu.	Nejníže	
položeným	bodem	je	niva	řeky	u	Štěpá-

novic	(255	m)	a	nejvyšším	místem	pak	
vrchol	Horní les	(774	m).	Relativní	výš-
ková	členitost	je	často	větší	jak	300	m.	
Ráz	hornatiny	doplňují	i	zaříznutá	údolí	
přítoků	řeky	s	řadami	skalních	výcho-
zů	a	partií.	Díky	reliéfu	si	území	zacho-
valo	 hustější	 zalesnění	 s	 významným	
podílem	 původních	 přirozených lesů 
a bylinných lad.	V	nelesních	partiích	je	
charakteristická	 rozptýlená	 zeleň	 polí	
a	 pastvin	 střídaná	 remízky,	 mezemi	
a	stromovými	solitéry.	
	 Na	území	parku	je	dosud	vyhlášeno	
celkem	38 maloplošných chráněných 
území,	z	nichž	řada	náleží	k	evropské	
soustavě	Natura	2000.	Z	nejcennějších	
jsou	 přírodní	 rezervace	 Sokolí	 skála,	
Údolí	 Chlébského	 potoka,	 Čepičkův	
vrch	 nebo	 národní	 přírodní	 památka	
Švařec.	 Nejznámější	 historickou	 pa-
mátkou	je	hrad	Pernštejn.
	 Na	 horním	 toku	 řeky	 Svratky	 byla	
v	50.	letech	vybudována	vírská	přehra-
da,	která	slouží	jako	zdroj	pitné	vody.
	 Krajina	 parku	 je	 velmi	 atraktivní 
pro pěší turistiku i cyklistiku,	 při-
čemž	se	zde	setkáme	s	daleko	nižší	ná-
vštěvností.	
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	 V	letošním	ročníku	Tišnovských	novin	budete	mít	možnost	soutěžit	v	rámci	desetidílného	cyklu	křížovek,	jejichž	jednoticím	tématem	
budou	tišnovské	ulice.	V	každé	křížovce	budou	tři	tajenky.	První	tajenku	tvoří	současný	název	jedné	z	tišnovských	ulic,	ve	druhé	a	třetí	
tajence	jsou	dva	bývalé	názvy	tišnovských	ulic,	z	nichž	jeden	je	takový,	jak	se	původně	jmenovala	ulice	obsažená	v	první	tajence.

	 Za	správné	vyluštění	tajenek	získává	soutěžící	po	1	bodu	(tedy	maximálně	tři),	určí-li	správně,	který	z	názvů	ze	2.	a	3.	tajenky	je	
původním	názvem	ulice	uvedené	v	1.	tajence,	získá	další	bod.	Dokáže-li	uvést,	jak	se	dnes	jmenuje	ulice,	jejíž	původní	název	z	2.	či	
3.	tajenky	je	zbývající	(tedy	se	dle	jeho	názoru	nevztahuje	k	1.	tajence),	obdrží	dva	body	navíc.

Rozluštění	tajenek	a	správné	odpovědi	na	další	doplňující	otázky	(viz	záhlaví	stránky)	pošlete	nejpozději	do	16. února 2023	na	adresu	
noviny@kulturatisnov.cz.	Řešení	1.	kola	zveřejníme	za	měsíc,	vyhodnocení	celého	cyklu	včetně	jmen	výherců	až	po	skončení	celého	
seriálu,	tedy	v	prvním	čísle	ročníku	2024.	 Autoři: Martin Sebera, Václav Seyfert

cYKluS KřížOVeK 2023: TIŠNOVSKÉ ulIce (1)
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Z novinek:
Lerner, Ben: Topecká škola
Topeka,	 Kansas.	 Rok	 1997.	 Adam	
Gordon,	 student	 4.	 ročníku	 střední	
školy,	se	připravuje	na	celoamerické	
finále	 v	 debatní	 soutěži.	 Ta	 ovšem	
k	jeho	zklamání	připomíná	spíš	jaký-
si	absurdní	rituál	s	cílem	převálcovat	
soupeře.	Adam	je	nadaný	básník,	ale	
pod	tlakem	okolí	se	snaží	být	typický	

chlapák.	Z	napětí	mezi	těmito	dvěma	světy	mu	pomá-
hají	 rodiče	z	psychiatrického	 institutu.	Další	pohled	
vnáší	mentálně	handicapovaný	ztracený	kluk	Darren	
s	omezenými	vyjadřovacími	schopnostmi.	A	tato	pů-
sobivá	 polyfonie	 hlasů	 se	 skládá	 v	 citlivou	 a	 čtivou	
anamnézu	hrdinů.	

Vilė, Jurga: Sibiřské haiku
Spisovatelka	 Jurga	 Vileová	 vylíčila	
v	 knize	 skutečný	 osud	 svého	 otce.	
Spolu	 s	 ilustrátorkou	 Linou	 Itaga-
kiovou	 tak	 odkrývá	 jedno	 z	 nejtem-
nějších	 období	 evropských	 dějin,	
sovětskou	 krutovládu,	 a	 vyzdvihuje	
lidskou	odvahu	a	nezdolnost.	Podob-

né	bolestné	rodinné	příběhy	o	útrapách	ve	vyhnanství	
nosí	v	srdci	většina	Litevců.	Kniha	získala	řadu	cen	
v	 Litvě,	 mj.	 se	 stala	 nejlepší	 dětskou	 knihou	 roku	
2018,	i	v	zahraničí.	Byla	přeložena	do	řady	jazyků.

Stojí za přečtení:
Cosby, S. a.: asfaltová pustina
„Bug“	býval	nejlepším	šoférem	podsvě-
tí,	než	se	ošklivě	spálil	a	starý	život	ra-
ději	hodil	za	hlavu.	Vybudoval	vlastní	
autodílnu,	miluje	svou	ženu,	stará	se	
o	rodinu	a	vášni	pro	rychlost	podlehne	
jen	občas.	Jenže	pak	se	to	zase	zvrtlo,	
podnik	drtí	konkurence,	poctivá	práce	

nevynáší	 a	 „Bug“	 se	 nechá	 umluvit	 k	 poslední	 velké	
akci.	Vždyť	tam,	kde	se	vůně	benzinu	mísí	se	strachem,	
na	něj	nikdo	nemá.	A	tak	to	riskne.	Drsně,	ale	skvěle	
napsanou	gangsterku	ocení	zejména	pánové.

Holzwarth, Werer: Můj Jimmy
Příběh	 dvou	 nerozlučných	 kamará-
dů,	 klubáka	 Klubka	 a	 nosorožce	 Ji-
mmyho,	kteří	spolu	prožívají	nejedno	
dobrodružství.	Ale	Jimmy	je	už	starý,	
jednoho	dne	si	lehne	a	umře.	Umře?	
Ale	 ne,	 v	 Klubkových	 vzpomínkách	

přece	bude	žít	navždy,	protože	to,	co	spolu	zažili,	jim	
nikdo	nemůže	vzít.	Autor	ke	knize	uvedl:	„Tuto	kni-
hu	jsem	napsal	pro	svého	syna	Tima,	abych	mu	uká-
zal,	že	smutek	potřebuje	svůj	čas.	A	že	potom	člověk	
může	být	zase	šťastný.	Že	se	to	smí.“

Městská knihovna tišnov
doporučuje

Městská	 knihovna	 Tišnov	 vyhlašuje	 pro	 blížící	 se	 letní	 semestr	
2022/2023	(únor–duben)	nový	cyklus	přednášek.	Zájemci	o	přednášky	
VU3V	se	musejí	přihlásit	osobně	do	31.	1.	2023	v	městské	knihovně.

Univerzita volného času
Umění v markrabství dvojího lidu
Na	počátku	15.	stol.	vyvrcholila	na	Moravě	vláda	markra-
bat	z	rodu	Lucemburků	a	bylo	to	zároveň	období,	kdy	nej-
většího	rozkvětu	dosáhla	i	lucemburská gotika.	Krásný	sloh	prosvětlil	
architekturu,	která	získala	spíše	intimnější charakter,	sochy	se	vzne-
šeně	a	ladně	esovitě	prohýbaly	a	figury	světců	na	deskových	malbách	
byly	obaleny	bohatě	vrstvenými	drapériemi.
Po	 smrti	 markraběte	 Jošta	 vládu	 nad	 Moravou	 převzal	 král	 Václav	 IV.	
V	jeho	době	se	šířila	velká nespokojenost	se	situací	ve	společnosti,	pře-
devším	 v	 řadách	 zchudlé	 vrstvy	 zemanstva,	 v	 kázáních	 stejně	 chudých	
kazatelů,	i	ve	vrstvě	městské	chudiny.	Tento	přetlak	zformoval	skupiny,	
jež	uvrhly	zemi	do	kruté války.	Během	ní	velká	část	staveb	i	artefaktů	
předešlých	věků	zanikla.	Umělecká	činnost	se	ale	úplně	nezastavila.	V	ar-
chitektuře	převládla stavební činnost v profánní sféře,	neboť	řada	měst	
a	hradů	v	důsledku	dlouhého	válčení	zesilovala	své	opevnění.	Umělecké	
obory	však	setrvaly	ve	vrcholně	gotických	formách	lucemburské	doby.
Přednášející:	Mgr.	Aleš	Flídr
Termíny:	8.	2.,	22.	2.,	8.	3.,	22.	3.,	5.	4.,	19.	4.,	3.	5.	a	17.	5.	2023	
v	16.45	hodin
Cena kurzu:	400	Kč	/	8	přednášek

Virtuální univerzita 3. věku
Buddhistické umění Indie 
Kurz	provede	posluchače	dějinami	výtvarné	kultury	buddhismu,	který	
právě	v	Indii	vznikl	a	v	prvních	staletích	své	existence	vzkvétal.	Před-
nášky	kurzu	 se	 zaměří	 na	podrobnou	prezentaci	 všech	 zásadních	pa-
mátek,	sochařskou	a	vzácně	i	malířskou	výzdobu.	Seznámí	s	hlavními	
stavebními	typy	buddhistické	sakrální	architektury	a	důležitými	sochař-
skými	styly	na	ukázkách	z	památkových	lokalit	i	na	početných	exponá-
tech	indických	a	světových	muzeí.	To	vše	v	dějinném	kontextu.
Organizační garant:	Provozně	ekonomická	fakulta	ČZU	v	Praze
Vedoucí lektor:	RNDr.	Aleš	Krejčí,	CSc.
Hlavní témata:	Nejstarší	památky	–	sloupy	a	stúpy,	Hledání	těla	a	tváře	
Buddhy,	staré	jeskynní	svatyně	a	kláštery,	Plastika	a	malba	v	Adžantě.	
Termíny:	31.	1.,	14.	2.,	28.	2.,	14.	3.,	28.	3.,	11.	4.	2023	v	9.30	hodin
Cena:	400	Kč/semestr

Trénování paměti pro začátečníky a pokročilé
Kurz	Trénování	paměti	je	určen	pro	absolventy	minulých	
kurzů	i	začátečníky.	V	kurzu	Ach,	ta	moje	hlava!	si	pro-
cvičíte	 různé	druhy	paměti	a	 také	pozornost,	kreativitu,	
logiku	či	zrakově	prostorové	dovednosti.
Pokud	nemůžete	z	jakéhokoliv	důvodu	docházet	na	jednotlivé	lekce	pří-
mo	do	knihovny,	můžete	si	nechat	soubory	cvičení	zasílat	na	e-mailovou	
adresu	nebo	si	je	můžete	pravidelně	vyzvedávat	vytištěné	v	knihovně.
Zájemci	o	kurz	Trénování	paměti	se	musejí	přihlásit	osobně	do	31.	1.	
2023	přímo	v	knihovně.
Zahájení: 7.	2.	2023	v	9.00	a	10.30	hodin
Cena:	400	Kč/8	lekcí

VzděláVáNí V KNIHOVNě
Petra Bartíková
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	 V	prosincovém	čísle	skončila	soutěž	křížovek	a	sudoku	Květ-
nice	a	příroda	Tišnovska.	Správné	rozluštění	závěrečného	dílu	
zní:	MELaMPYRUM aRVENSE – Černýš rolní.	Do	soutěže	se	
během	roku	zapojilo	celkem	24	luštitelů.	Z	těch,	kteří	neudělali	
ani	jednu	chybu,	jsme	vylosovali	tři	výherce,	jimiž	jsou:	Kamila 
Kovaříková,	Lucie Skříčková	a	Josef Stryk.	
	 Jmenovaní	budou	redakcí	vyzváni,	aby	si	po	dohodě	s	edito-
rem	přišli	vyzvednout	drobné	výhry	věnované	Městským	kultur-
ním	střediskem.

	 Mezi	léty	1976	až	1980	docílil	česko-
slovenský	 fotbal	 tří	 medailových	 úspě-
chů.	 V	 Bělehradě	 1976	 jsme	 se	 stali	
překvapivě	 mistry	 Evropy,	 o	 čtyři	 roky	
později	jsme	k	tomu	z	téže	soutěže	přidali	
třetí	místo	a	navíc	naši	fotbalisté	vybojo-
vali	zlaté	medaile	na	olympijských	hrách	
v	Moskvě.	Existuje	jen	jeden	hráč,	který	
má	cenné	kovy	ze	všech	tří	těchto	akcí	–	
je	 jím	 letošní	 jubilant	 a	 čebínský	 rodák	
František štambachr.
	 Narodil	se	13.	února	1953,	s	fotbalem	
začal	jako	žákovské	levé	křídlo	v	rodném	
Čebíně,	 odkud	 přestoupil	 do	 KPS	 Brno.	
Z	 třetiligového	 týmu	 se	 dostal	 na	 výběr	
vojáků	 pro	 různé	 Dukly,	 ale	 nečekala	
ho	 žádná	 podřadnější	 štace	 v	 Tachově,	
Táboře	 či	 Písku,	 nýbrž	 rovnou	 Juliska	
a	pražská	Dukla.	Tam	hrál	nejprve	za	B	
družstvo,	které	trénoval	Josef	Masopust,	
a	když	 tento	vystřídal	 legendárního	Vej-
vodu	u	ligového	týmu,	vytáhl	si	Františka	
s	sebou.	Navíc	ho	přesvědčil,	ať	podepíše	
s	 Duklou	 dlouhodobý	 kontrakt,	 což	 se	
také	stalo.	V	jejích	barvách	pak	odehrál	
především	 na	 levé	 straně	 středu	 pole	
celkem	 288	 ligových	 utkání	 a	 nastřílel	
31	 branek.	 Celkem	 třikrát	 (1977,	 1979	
a	 1982)	 vybojoval	 s	 Duklou	 mistrovský	
titul.	 Na	 závěr	 kariéry	 si	 zahrál	 ligu	

i	v	Řecku,	konkrétně	v	klubech	AEK	Até-
ny	 a	 Apollon	 Smyrna.	 Po	 návratu	 ještě	
znovu	okusil	československou	ligu	v	dre-
su	Mladé	Boleslavi.
	 Kvalit	Františka	Štambachra	si	 logic-
ky	 povšimla	 i	 reprezentace.	 Byl	 členem	

vítězného	 kádru	 z	 mistrovství	 Evropy	
1976,	i	když	tam	se	ještě	na	hřiště	nedo-
stal.	Jinak	tomu	bylo	v	roce	1980,	kdy	už	
se	aktivně	zapojil	do	bojů	 jak	na	evrop-
ském	šampionátu,	tak	na	zlaté	olympiá-
dě.	Zúčastnil	se	i	mistrovství	světa	v	roce	
1982,	 kde	 ovšem	 naše	 družstvo	 nepo-
stoupilo	ze	skupiny.	Za	reprezentaci	ode-
hrál	celkem	31	zápasů	a	vstřelil	5	gólů.	
Ten	nejpamátnější	padl	do	sítě	družstva	
Francie	na	jaře	1979,	kdy	ve	vítězném	zá-
pase	2:0	nejprve	Panenka	zopakoval	„bě-
lehradskou“	penaltu	a	poté	výhru	završil	
právě	 Štambachr	 nevídanou	 dělovkou	
z	více	než	30	metrů.	Dodnes	prý	si	ji	pa-
matuje	nejlepší	evropský	 fotbalista	 těch	
časů	 a	 pozdější	 prezident	 UEFA	 Michel	
Platini.	V	Buenos	Aires	si	v	přátelském	
utkání	 s	Argentinou	zahrál	 v	 roce	1980	
i	proti	Maradonovi.
	 František	 Štambachr	 je	 držitelem	
Ceny	Václava	Jíry,	udělované	Fotbalovou	
asociací	 České	 republiky	 osobnostem,	
které	významně	přispěly	k	rozvoji	a	slávě	
českého	fotbalu.

VýHercI KřížOVKářSKÉ 
SOuTěže

Václav Seyfert

juBIleum čeBíNSKÉHO fOTBAlISTY
Václav Seyfert

František Štambachr i s podpisem v časech 
své fotbalové slávy. Foto: www.aukro.cz.

OmluVA
Václav Seyfert

V Tišnovských novinách č. 12/2022 jsem publikoval člá-
nek Jak to bylo s Everymanem, v němž jsem se dopustil 
omylu. Uvedl jsem, že smlouva mezi TJ Sokol a Pavlem 
Hanákem se týkala „pouze ekonomických náležitostí 
vyplývajících z finančně náročné realizace celého pro-
jektu, zatímco organizačně a umělecky patřil Everyman 
plně pod křídla Karasova divadla...“ Tato informace není 
pravdivá, smlouva byla ve skutečnosti podstatně širšího 
rozsahu a vyplývá z ní, že Karasovo divadlo jako sou-
část TJ Sokol se považuje pouze za partnera divadelní 
inscenace.

Za toto svoje pochybení se omlouvám čtenářům, autor-
kám článku i členům TJ Sokol.
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Krajský halový přebor ročníku 2013 v Tišnově
	 Tradiční	akcí,	kterou	podporuje	Jihomoravský	tenisový	svaz	
již	mnoho	let,	je	halový	přebor	hráčů,	přecházejících	z	babyteni-
su	do	mladšího	žactva.	Letošní	ročník	se	odehrál	v	nafukovací	
hale	v	Tišnově	na	Ostrovci.	Tišnovský	klub	se	tak	poprvé	zhostil	
této	prestižní	akce	a	nejen	účastníci,	ale	i	doprovod	byli	spoko-
jeni	s	přátelskou	atmosférou	klubu	a	se	zázemím.	Účast	nebyla	
příliš	 velká,	 ale	 sešla	 se	 špička	 ročníku	2013.	Chyběli	Veselý	
a	Bačíková,	jinak	bylo	startovní	pole	9	chlapců	a	10	dívek	velmi	
silně	obsazené.	
	 Chlapci	 začali	 v	 sobotu	 jako	 první	 a	 díky	 výhře	 domácího	
Daniela	Slámy	v	předkole	 i	v	prvním	kole	bylo	 jisté,	že	se	se-
mifinálová	utkání	odehrají	až	v	neděli.	Do	semifinále	postoupil	
Daniel	Sláma	(SK	Tenis	Tišnov),	vítězstvím	nad	Ivem	Jiečkem	
(TK	Spartak	Jihlava)	6/1,	6/2.	Výsledek	však	vůbec	nenapovídal	
průběhu	 téměř	 dvouhodinového	 zápasu,	 každý	 gem	 byl	 velice	
vyrovnaný	a	Sláma	se	na	vítězství	nadřel.	V	druhém	semifinále	
porazil	David	Chylík	(ŽLTC	Brno)	po	setech	6/1	,	6/1	Jana	Bolka	
(TJ	Brno	Komín).	Finálové	utkání	mělo	výbornou	kvalitu	a	oba	
hráči	se	přetahovali	o	každý	míč	a	gem.	Sláma	dvakrát	otáčel	
nepříznivý	stav	v	setech	a	výsledkem	6/3,	7/5	si	došel	pro	titul	
přeborníka	kraje.	Davidu	Chylíkovi	patří	poděkování	za	fair-play	
přístup	a	kvalitní	výkony	během	celého	turnaje.
	 U	dívek	los	informačního	systému	ČTS	určil	velmi	silnou	hor-
ní	polovinu	pavouka,	čekaly	se	tak	vyrovnané	zápasy.	V	předkole	
zvítězily	Emily	Bukalová	(SK	Tenis	Tišnov)	a	Kristýna	Dovrtělová	
(D&M	Tennis	Academy)	a	oběma	hráčkám	se	podařilo	po	velkém	
boji	vyhrát	i	druhý	zápas.	Bukalová	ve	třech	setech	zdolala	Elišku	
Kazíkovou	(TC	Brno)	6/0,	4/6	a	10/4	a	Dovrtělová	těsně	porazila	
Charlotte	Musilovou	 (SK	Tenis	Tišnov)	7/5,	4/6	10/8.	Kateřina	
Khýr	 (TK	 Agrofert	 Prostějov)	 podlehla	 ve	 vyrovnaném	 utkání	
Elišce	Kalouskové	(TK	Agrofert	Prostějov)	2/6,	6/3,	5/10	a	Ele-
na	Holubová	(TC	Bajda	Kroměříž)	nestačila	na	Nelu	Blažejovou	
(TC	Bors	Club)	6/4,	6/3.	V	prvním	semifinále	nastoupila	Bukalová	
proti	Kalouskové	ve	velkém	stylu	a	jednoznačně	vyhrála	první	set	
6/1,	poté	se	však	Kalousková	dostala	více	do	hry	a	v	druhém	setu	
zvítězila	6/3.	V	závěrečném	super	tie-breaku	se	více	dařilo	Buka-
lové	a	zvítězila	10/8.	Druhý	semifinálový	zápas	ovládla	Blažejová	
proti	Dovrtělové	poměrem	6/3,	6/4.	Ve	finále	byla	Emily	Bukalová	
proti	Nele	Blažejové	chvíli	nervózní,	ale	utkání	zvládla	poměrem	
6/3,	6/0	a	vybojovala	si	titul	přebornice	kraje.
	 Čtyřhry	se	stačily	vzhledem	k	počtu	párů	odehrát	už	v	sobotu.	
U	chlapců	zvítězila	dvojice	Chylík,	Bolek	nad	dvojicí	z	SK	Tenis	
Tišnov	Daniel	Sláma,	Vojtěh	Tobiasz	6/3,	6/3.
	 Soutěž	čtyřher	u	dívek	ovládla	dvojice	Bukalová,	Kalousková	
výsledkem	6/2,	4/6	10/8	nad	párem	Khýr,	Blažejová.
	 SK	Tenis	Tišnov	má	dva	přeborníky	kraje	ročníku	2013,	což	
je	obrovský	úspěch	a	Danovi	a	Emily	moc	gratulujeme.	Všem	
účastníkům	děkujeme	za	předvedené	výkony	a	za	krásné	ceny	
patří	 poděkování	 Jihomoravskému	 tenisovému	 svazu,	 Chupa	
Chups	a	Wilsonu.
	 Daniel	Sláma	i	Emily	Bukalová	byli	koncem	listopadu	zařa-
zeni	do	Tréninkového	střediska	mládeže	(TSM)	pod	Jihomorav-
ským	tenisovým	svazem	a	připravují	se	v	Tišnově	pod	vedením	

trenéra	 Zdeňka	 Kunického,	 pod	 jehož	 vedením	 se	 v	 TSM	 při-
pravuje	již	třetím	rokem	i	Terezie	Hrdličková.	SK	Tenis	Tišnov	
má	v	TSM	tedy	tři	hráče.	Je	to	velký	úspěch,	ale	také	obrovská	
zodpovědnost.

První rok projektu TENIS PO SENIORY
	 V	 roce	 2022	 vypsalo	 město	 Tišnov	 dotační	 program	 se	 za-
měřením	na	sportovní,	kulturní	a	volnočasové	aktivity	seniorů.	
Ve	Sportovním	klubu	Tenis	Tišnov	se	věnují	tenisu	nejen	mlá-
dežníci	a	dospělí,	ale	také	senioři.	Ti	využívají	venkovní	dvorce	
i	nafukovací	halu	převážně	v	dopoledních	hodinách.	Tenis	Tiš-
nov	jim	léta	vycházel	vstříc	s	cenou,	ale	poté,	kdy	došlo	k	dra-
matickému	nárůstu	cen	energií,	nemohl	klub	zvýhodněnou	cenu	
seniorům	dále	nabídnout.	Po	dohodě	se	seniory,	kteří	klub	na-
vštěvují,	 požádal	 tenis	ve	 zmíněném	dotačním	programu	měs-
ta	o	podporu	na	projekt	Tenis	pro	seniory,	který	byl	zaměřený	
na	 částečné	 dofinancování	 hry	 tenisu	 v	 hale	 i	 na	 venkovních	
dvorcích.	Město	Tišnov	projekt	 podpořilo	 a	 senioři	 tak	 od	 za-
čátku	 roku	2022	chodili	 na	 tenis	 za	 zvýhodněných	podmínek.	
Za	celý	rok	2022	pak	nahráli	více	než	300	hodin	a	do	projektu	se	
zapojilo	téměř	20	seniorů	z	Tišnova	a	okolí.	Na	Ostrovci	proběhl	
v	září	DEN	PRO	SENIORY	S	TENISEM,	kde	se	jim	věnovali	kva-
lifikovaní	trenéři.	K	dispozici	měli	 i	menší	občerstvení	a	oběd.	
Mohli	si	prohlédnout	historické	rakety	a	fotografie	a	proběhla	
diskuze	o	historii	klubu.	Nejen	tenisový	klub,	ale	i	senioři	děkují	
městu	Tišnov	za	podporu	a	 těší	se	na	pokračování	úspěšného	
projektu	v	roce	2023.

TeNIS pOčíTá S děTmI I SeNIOrY
Zdeněk Kunický

Na fotografii jsou Sára Bejlek (181 WTA), Emily Bukalová, Zdeněk 
Kunický, Daniel Sláma a Kryštof Vítek. Foto: archiv TK Tišnov
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SPOrt

	 V	 druhé	 polovině	 roku	 2022	 proběhly	
nejvýznamnější	 celorepublikové	 závody	
v	Taekwon-do	ITF,	do	kterých	byli	nomino-
váni	i	tři	závodníci	z	tišnovského	oddílu.	
	 O	víkendu	15.–16.	října	se	ve	sportov-
ní	 hale	 ČUS	 v	 Nymburce	 konalo	 druhé	
kolo	Celorepublikového testování stře-
disek talentované mládeže,	kterého	se	
zúčastnilo	 218	 závodníků.	 Soutěžilo	 se	
ve	třech	následujících	disciplínách:	tech-
nické	sestavy,	sportovní	zápas	a	speciál-
ní	techniky.	
Sportovní zápas starší žáci – 55 kg:
Šimon	Vorlíček	–	stříbro

	 Vrcholem	letošní	závodní	sezóny	bylo	
Mistrovství České republiky	v	taekwon-
-do	ITF	11.–13.	listopadu	v	Atletické	hale	
v	Ostravě.	Do	závodů	bylo	přihlášeno	23	
škol	z	celé	ČR	a	na	tatami	se	utkalo	291	
závodníků	v	pěti	soutěžních	disciplínách:	
tul	 (technické	 sestavy),	 matsogi	 (spor-
tovní	zápas),	t-ki	(speciální	techniky),	wi-
rok	(přerážení)	a	hosinsool	(sebeobrana).
Sportovní zápas starší žáci – 55 kg:
Šimon	Vorlíček	–	bronz
Sportovní zápas starší žákyně – 35 kg: 
Viktorie	Kupková	–	stříbro

	 23.	 října	 se	 naši	 závodníci	 zúčastnili	
3. kola Jihočeské ligy	 taekwon-do	 ITF	
v	 Borovanech	 u	 Českých	 Budějovic,	 kde	
se	o	medaile	bojovalo	ve	dvou	disciplínách	
–	technické	sestavy	a	sportovní	zápas.
Mladší žáci
Tul	6.–5.	kup:	David	Kupka	–	stříbro
Matsogi	–	37	kg:	David	Kupka	–	stříbro

Starší žáci
Tul	2.–1.	kup:	Šimon	Vorlíček	–	zlato
Matsogi	–	47	kg:	Šimon	Vorlíček	–	stříbro
Starší žákyně
Tul	6.–5.	kup:	Viktorie	Kupková	–	stříbro
Matsogi	–	37	kg:	Viktorie	Kupková	–	stříbro

	 Posledním	 celorepublikovým	 závodem	
v	roce	byl	tradiční	aTaXON OPEN 2022,	
který	se	konal	3.	prosince	v	Praze	Řepích,	
kam	 se	 sjelo	 322	 soutěžících	 z	 České	
a	Slovenské	republiky.	Z	Tišnova	na	tyto	
otevřené	zápasy	odjelo	5	závodníků.
Mladší žáci
Tul	6.–5.	kup:	David	Kupka	–	bronz
Starší žáci
Matsogi	–	50	kg:	Šimon	Vorlíček	–	stříbro
Starší žákyně
Matsogi	–	35	kg:	Viktorie	Kupková	–	stříbro

	 Všem	 závodníkům	 děkujeme	 za	 čas,	
který	 věnovali	 přípravě,	 a	 gratulujeme	
jim	 k	 výbornému	 umístění.	 Stejný	 dík	
za	podporu	patří	i	jejich	rodičům.	Doufá-
me,	že	jejich	úspěchy	budou	motivací	ne-
jen	pro	ty,	kteří	s	námi	už	cvičí,	ale	i	pro	
nové	zájemce	o	tradiční	korejské	bojové	
umění.	Trénujeme	v	Tišnově	na	ZŠ	Smíš-
kova	každé	út	a	čt	od	17.00.

Ženy a dívky
	 Ženy	 prohrály	 v	 souboji	 o	 první	 místo	
s	Podolím	54:67.	V	dalším	zápase	si	spravi-
ly	chuť	a	porazily	VSK	Uni	BRNO	76:50.
	 Juniorky	 U19	 hrály	 s	 KP	 BRNO	 „B“	
63:66	a	71:65.	Poslední	zápasy	roku	proti	
Žďáru	n.	Sáz.	ale	vyhrály	63:53	a	67:46.
	 Holky	 U15	 pokračují	 na	 vítězné	 vlně	
a	porazily	Uherský	Brod	62:40	a	86:42.
	 Starší	minižákyně	U13	se	utkaly	s	Po-
dolím,	 kdy	 se	 mohly	 radovat	 z	 výher	
30:52,	47:50.

Kluci
	 Starší	 žáci	 U15	 porazili	 Žabiny	 Brno	
„B“	85:52	a	92:37.

	 Mladší	minižáci	U12	nejprve	prohráli	
se	Žďárem	n.	S.	80:47	a	následně	porazili	
Šlapanice	48:39.

Na prahu roku
	 V	 roce	 2023	 jsme	 začali	 trénovat	 co	
nejdříve,	aby	naše	holky	a	kluci	nezleni-
věli.	Od	7.	1.	začaly	soutěže	všech	kate-
gorií.	 Nejmladší	 holky	 (přípravka)	 hrají	
turnaje	 v	 Uherském	 Brodě	 a	 následně	
v	 Pelhřimově.	 Budeme	 jim	 držet	 palce	
a	přát,	ať	si	užijí	první	soutěžní	utkání.	
	 Za	SKB	Tišnov	přejeme	i	ostatním	klu-
bům	a	oddílům	úspěchy.	Hlavní	 je	pohy-
bová	aktivita	dětí	a	mládeže.

ÚSpěcHY TIŠNOVSKýcH TAeKWONdISTů V rOce 2022
Pavel Cigáň

VýSledKY NAŠIcH z KONce rOKu
Marek Knoflíček

Úspěšní medailisté D. Kupka, Š. Vorlíček 
a V. Kupková. Foto: Ge-Baek Hosin Sool
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Datum Čas Utkání nebo název akce Místo Organizuje

tenis So 28. 1. 9.00 Wilson Cup, turnaj tř. C dorostenců a dorostenek hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

basketbal So 28. 1. 8.00, 10.00 SKB Tišnov – BK Žabiny Brno B, dívky U15 (2 utk.) hala Smíškova SK Basket. Tišnov

basketbal So 28. 1. 12.00, 14.00 SKB Tišnov – Sokol Šlapanice, hoši U15 (2 utkání) hala Smíškova SK Basket. Tišnov

stol. tenis So 28. 1. 17.00 TTC Koral Tišnov C – TJ Mokrá B hala Smíškova TTC Koral Tišnov

futsal So 28. 1. 18.30 ASM Dolní Loučky – Eliška Brno sport. hala SSK ASM Dol. Loučky

tenis Ne 29. 1. 9.00 Wilson Cup, turnaj tř. C dorostenců a dorostenek hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

tenis Pá 3. 2. 9.00 Wilson Cup, turnaj v babytenisu (8-9 let) hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

tenis So 4. 2. 9.00 Wilson Cup, turnaj tř. C mladšího žactva hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

stol. tenis Ne 5. 2. 9.00 TTC Koral Tišnov C – MK Řeznovice C hala Smíškova TTC Koral Tišnov

tenis Ne 5. 2. 9.00 Wilson Cup, turnaj tř. C mladšího žactva hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

basketbal So 11. 2. 9.30, 11.30 SKB Tišnov – BK Vyškov, U15 dívky (2 utkání) sport. hala SSK SK Basket. Tišnov

futsal So 11. 2. 18.30 ASM Dolní Loučky – Agrotec Hustopeče sport. hala SSK ASM Dol. Loučky

tenis Pá 17. 2. 9.00 Wilson Cup, turnaj tř. B starších žákyň, kvalifikace hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

tenis So 18. 2. 9.00 Wilson Cup, turnaj tř. B starších žákyň hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

basketbal So 18. 2. 9.30, 11.30 SKB Tišnov – Vysočina Jihlava, U19 dívky (2 utkání) sport. hala SSK SK Basket. Tišnov

basketbal So 18. 2. 14.00, 16.00 SKB Tišnov – Basket. Dubňany, U15 hoši (2 utkání) sport. hala SSK SK Basket. Tišnov

stol. tenis So 18. 2. 16.00 TTC Koral Tišnov B – TJ Lažánky hala Smíškova TTC Koral Tišnov

tenis Ne 19. 2. 9.00 Wilson Cup, turnaj tř. B starších žákyň hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

stol. tenis Ne 19. 2. 10.00 TTC Koral Tišnov B – Sokol Židenice hala Smíškova TTC Koral Tišnov

stol. tenis Ne 19. 2. 10.00 TTC Koral Tišnov – SKST Hodonín B hala Smíškova TTC Koral Tišnov

tenis Po 20. 2. 9.00 Wilson Cup, turnaj tř. B starších žákyň hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

basketbal So 25. 2. 9.00, 11.00 SKB Tišnov – BK Žabiny Brno C, U15 hoši (2 utkání) sport. hala SSK SK Basket. Tišnov

futsal So 25. 2. 18.30 ASM Dolní Loučky – FFT Vinohrady sport. hala SSK ASM Dol. Loučky

Změna programu vyhrazena. Aktuálně sledujte webové stránky klubů či vývěsky u sportovní haly. Další zápasy basketbalových družstev byly rozlosovány až po uzávěrce tohoto čísla.

KAm V TIŠNOVě za sportem

Datum Čas Akce Místo Organizuje

1. 2. 19.30–21.00 Nikol Bóková trio-KPH Velký sál, MěKS Tišnov MěKS Tišnov

4. 2. 16.00–18.30 Božena Komárková. Příběh odvahy Městská knihovna Tišnov Muzeum města Tišnova

7. 2. 14.00–18.00 Den otevřených dveří na Gymnáziu Tišnov Gymnázium Tišnov Gymnázium Tišnov

7. 2. 19.30–22.00 Funky plane band Velký sál, MěKS Tišnov MěKS Tišnov

8. 2. 
– 9. 2.

Swap (přines, odnes, vyměň)
Velký sál MěKS Tišnov
(ul. Mlýnská, po schodech dolů)

MěKS Tišnov

12. 2. 15.00–18.00 Dětský karneval Kulturní dům Železné Železné obec

18. 2. 14.00–20.00 Masopustní průvod Železné Železné obec

22. 2. 14.00–15.20 Písničky ze starých časů – Všeho do času... Penzion, knihovna, Králova 1742, Tišnov deTOX

KAm V TIŠNOVě přehled akcí v Tišnově a okolí

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

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:
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KuRz TeCHnIKy aKVaRelu
čtvrtky, 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.

KaRneValoVý Týden Ve STudánCe
6.–10. 2. 2023
RC Studánka, Tišnov 

Přijďte si se svými dětmi užít do Studánky karne-
valová dopoledne plná společné zábavy a úkolů 
pro děti. Proběhnou na kroužcích Kulíšci starší, 
Kulíšci mladší a Zpívánky a společným tématem 
jsou klauni. Je nutné přihlásit se předem přes 
rezervační systém. 

InSTalaCe K náRodnímu
Týdnu manželSTVí
13.–19. 2. 2023
náměstí míru, Tišnov

Zastavte se u tišnovské radnice, v parku u koste-
la sv. Václava a ve Farské zahradě a prohlédněte 
si cedule k tématu manželské protiklady. Pojali 
jsme je trochu s nadsázkou a věříme, že vás ne-
jen pobaví, ale také inspirují k zamyšlení. Sou-
částí instalace je také malá on-line anketa. 

Co děTI a RodIče opRaVdu 
poTřeBuJí aneB RozVoJ 
RodIčoVSKýCH KompeTenCí II
14. 2. 2023, 16.00–19.00 hod.
RC Studánka, Tišnov 

Zveme vás na přednášku psycholožky Mgr. Ka-
teřiny Žalčíkové. Zaměříme se na témata, se 
kterými se rodiče při výchově dětí každodenně 

potýkají, zejména důslednost a hranice, odměny 
a tresty, komunikace s dětmi, zvyšování psychic-
ké odolnosti dětí, podpora růstového myšlení 
a sourozenecké vztahy. Pozornost bude věnová-
na také potřebám rodičů a jejich snaze o dokona-
lost ve výchově. 

předšKoláčeK 
začínáme 15. 2. 2023
15.00–16.00 hod.
zš Tišnov, nám. 28. října

Ve 2. pololetí školního roku 2022/2023 oteví-
ráme opět edukativně-stimulační skupinky pro 
předškolní děti a jejich rodiče (10 setkání). Cílem 
je pomoci rodičům, kteří ještě váhají, zda je dítě 
školně zralé, nebo potřebují některé dovednosti 
s dětmi ještě docvičit. V Předškoláčku pracuje 
s dětmi a jejich rodiči psycholožka Mgr. Hana 
Pelčáková Kubecová. Předškoláčka organizuje 
Rodinné centrum Studánka.

Ranní poKeC V anGlIčTIně
začínáme 16. 2. 2023
8.00–9.00 hod.
RC Studánka, Tišnov 

Nastartujte svůj den anglickou konverzací 
ve Studánce. Je určená pro maminky (i tatínky) 
s malými dětmi, které můžete mít s sebou. Ran-
ní pokec v angličtině povede Silvie Kadlecová 
a bude probíhat v herně. Je vhodný i pro mírně 
pokročilé. Pohodová atmosféra zaručena.

VeRnISáž VýSTaVy nad VodamI 
18. 2. 2023, 16.00 hod.
GJJ, Brněnská 475, Tišnov

Výstava Nad vodami představuje dva autory zcela 
rozdílné v přístupu k umělecké práci a technolo-
giím, jež však spojuje téma vodní plochy. Barev-
né linoryty vodních hladin grafika Miloše Slámy 
a abstraktní malířské krajiny řek a tůní Jana Spě-
váčka ukazují věčné protiklady a proměnlivost 
povrchu věcí. Vody stojaté i plynoucí. Hladiny 

zrána i za večera. Rybník poklidně zrcadlící oko. 
Potok živé vlny barevné melodie. Součástí verni-
sáže je dílna pro děti. Srdečně zveme! 

TRanSfoRmaCe TRadICe V oděV-
ním deSIGnu
19. 2. 2023, 15.00 hod.
podhorácké muzeum
v předklášteří

Ateliér Design oděvu Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně pod vedením Kristýny Petříčkové pracu-
je s tématem tradice a její zapojení do současné-
ho oděvního designu dlouhodobě. Přednáška se 
koná v rámci doprovodného programu výstavy 
Síla tradice. Představí možnosti uchopení tohoto 
tématu a jeho přínos z pozice designera, neopo-
mene však poukázat taktéž na možná úskalí tvor-
by s tímto inspiračním zdrojem.  

VýTVaRný aTelIéR 
pRo děTI I doSpělé 
25. 2. 2023, 9.00–11.00 hod.
GJJ, Brněnská 475, Tišnov

S novou výstavou pro vás galerie připravila úvod 
do grafických technik, které zvládnou i menší 
děti. Dospělí si můžou libovat naopak v pre-
ciznosti a rozvíjení dané práce. V následujících 
několika sobotních dílnách nás bude čekat po-
každé jiná technika. Únorovou dílnu věnujeme 
monotypu neboli tisku z plochy. Začneme jed-
nobarevnou variantou a postupně se přesuneme 
k vícebarevným verzím. Kolikabarevný monotyp 
myslíte, že zvládnete vy? Přijďte si to vyzkou-
šet! Registrace na lucie.zikanova@kulturatisnov.
cz. Příspěvek na materiál: 50 Kč.

JaRní děTSKá BuRza
prodejní den 7. 3. 2023
9.00–17.00 hod.
Sokolovna, drbalova 274, Tišnov 

Blíží se jarní dětská burza, kde můžete prodat 
a nakoupit jarní a letní oblečení, obuv, kočáry, 
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sportovní potřeby, hračky, knížky a další věci pro 
děti od 0 do 15 let a také oblečení a potřeby pro 
těhotné a kojící maminky. Za pár kaček nakoupíte 
prima věci od tišnovských maminek. Formulář 
pro prodej bude zveřejněn v pátek 10. 2. 2023 
v 9 hodin na www.studanka-tisnov.cz. Burzu or-
ganizuje Rodinné centrum Studánka. 

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

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!

VymaluJ SI žIVoT
Výstava obrazů
zájmové skupiny z Tišnova
1. 2. – 31. 3. 2023
městská knihovna Tišnov
přednáškový sál

Přístupné v otevíracích dobách knihovny: v pon-
dělí, ve středu a v pátek, vždy od 8 do 18 hodin.
Ukázka tvorby zájmové skupiny lektora Pavla Sý-
kory z Tišnova. Její členové pocházejí z Tišnova 
a okolí, scházejí se každý týden ve čtvrtek a ma-
lují olejem, akvarelem i suchým pastelem. Přijďte 
si prohlédnout výstavu jejich obrazů!

KnIžní KluBíK pRo mImInKa
Bilderbuchy – už je máte doma?
1. 2. 2023 v 9.30 hod.
městská knihovna Tišnov
oddělení pro děti a mládež

Málo písmenek, mnoho celostránkových ilustra-
cí. Obrázkovým knihám – německy bilderbu-
chům se konečně i v Česku dostává zasloužené 
pozornosti. Ukážeme vám ty nejlepší. Vysvět-
líme, v čem tkví jejich kouzlo a že investovat 
do obrázkových knih se rozhodně vyplatí. Akce 
je vhodná pro rodiče s dětmi do 12 měsíců, ale 
i pro všechny ostatní, kteří se zajímají o dětskou 
literaturu a chtějí pro své děti jen to nejlepší. 

Božena KomáRKoVá
– příBěH odVaHy
4. 2. 2023, 16.00 hod.
městská knihovna Tišnov
přednáškový sál

Beseda o lidských právech, demokracii, pravdě, 
víře a zejména o tišnovské rodačce a neústupné 
osobnosti filozofky Boženy Komárkové. Beseda 
bude spojená s křtem knihy Michala Konečného: 
Božena Komárková – Příběh odvahy. Moderuje 
Eva Vávrová z Muzea města Tišnova. Debatují 
signatář Charty 77 a zakladatel brněnské sami-
zdatové edice Prameny Jiří Müller, básník, účast-
ník bytových seminářů u Boženy Komárkové 
a seniorátní kazatel Českobratrské církve evan-
gelické Jiří Šimsa, filozof a vysokoškolský peda-
gog Martin Šimsa, farář, filozof a vysokoškolský 
pedagog Pavel Keřkovský a disident, spisovatel 
a politik Milan Uhde. Vstupné zdarma.

KnIžní KluBíK pRo BaToláTKa
Rozpustilé básničky
pro malé dětské ručičky
8. 2. 2023 v 9.30 a v 10.30 hod.
městská knihovna Tišnov
oddělení pro děti a mládež

Těšte se na pásmo básniček a po-
hybových cvičení. Opět se necháme 
inspirovat knížkami Romany Suché 
a i tentokrát vám dáme tipy na ty nejlepší knihy pro 
děti. Knižní klubík je vhodný pro rodiče s dětmi 
od 1 roku do 2 let a pořádáme ho ve dvou časech.

KnIžní KluBíK pRo mRňaTa
Jak si pejsek a kočička
myli podlahu
15. 2. 2023 v 9.30 hod.
městská knihovna Tišnov
oddělení pro děti a mládež

To bylo tenkrát, když pejsek a kočička ještě spolu 
hospodařili. Měli u lesa svůj domeček a tam spolu 

bydleli. Jednoho dne řekla kočička: „Musíme umýt 
podlahu.“ A tak šel pejsek s hrncem pro vodu. Co se 
mu při tom přihodilo? Přijďte si s námi hrát s klasi-
kou Josefa Čapka. Skočíme si při tom do mini kina, 
které pro vás vytvoříme přímo v knihovně! Akce je 
vhodná pro rodiče s dětmi od 2 do 3 let. 

BudouCnoST (ne)pRáCe
posnídejte v knihovně
s filipem dřímalkou!
16. 2. 2023, 8.30 hod.
městská knihovna Tišnov
oddělení pro dospělé

Dopřejte si ranní šálek in-
spirace a sledujte v knihov-
ně on-line přednášku předního odborníka 
na digitální trendy Filipa Dřímalky. Technologie 
udělaly za poslední tři měsíce větší posun než 
za posledních deset let. Umělá inteligence se 
zpřístupnila všem a umožnila vznik nových, na-
prosto neuvěřitelných nástrojů pro nahrazení lid-
ské práce. Jak ale bude vypadat budoucnost bez 
práce? Jaké příležitosti přináší nové technologie 
a co můžeme udělat pro to, abychom je dokázali 
využít? V knihovně pro vás bude připravena leh-
ká snídaně. Vstupné: zdarma

TIšnoVSKé BaBIčKy čTou děTem
20. 2. 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…“ Opět si 
budeme číst z oblíbené knížky Chaloupka na vrš-
ku. Vyprávění o dětech z malé podhorské ves-
ničky, 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 z toho, co dům dá. Akce je vhodná pro 
děti od 4 let. Vstupné 25 Kč je pouze doporučené 
jako příspěvek na výtvarný materiál.

BaRBoRa paVlIšoVá:
Hledání SKuTečnýCH BenáTeK
28. 2. 2023, 17.00 hod.
městská knihovna Tišnov
přednáškový sál

Toto ikonické město s sebou nese pocit, že jej 
známe. Praská ve švech, ale ve skutečnosti nám 
jeho podstata uniká. To, co Benátky tvoří a tvořilo 
jedinečným, není na povrchu, ale uvnitř, v útro-
bách města. Musíme se poddat jeho osobitému 
tepu a snažit se vcítit do minulosti v mnoha smě-
rech, které jsou na hony vzdálené našim součas-
ným životům. Doporučené vstupné: 80 Kč
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RADNICE INFORMUJE 
Bioodpady a jak na ně? [OŠ] 05 / 08
Co je koloběžka z pohledu zákona [JS] 05 / 07
Do práce na kole [OK] 04 / 06
Informace k volbám [DD] 09 / 06
Informace k volbě prezidenta ČR [DD] 12 / 08
Investice, rekonstrukce, opravy ve městě [KŠ] 01 / 08
Jak je to s recyklováním [OŠ] 02 / 08
Jak jsme volili do senátu [VS] 11 / 05
Jak jsme volili do zastupitelstva [VS] 10 / 05 
Jak správně třídit odpady [MT] 03 / 32
Je voda opravdu drahá? [JaM] 12 / 10
Komunitní zahrádky [KS, KM] 06 / 06
Letní kino v novém hávu [PH] 07–08 / 10
Munipolis – fotohlášky [VO] 06 / 06
Nová prodejna Lidl [KS, KŠ] 01 / 09
Noví držitelé Cen města Tišnova [VS] 10 / 08
Novinky z Jihomoravského kraje [RP] 02 / 18
Otevření RE-USE centra [OV] 07–08 / 12
Oživení hotelu Květnice [KM] 07–08 / 05
Participativní rozpočet jde do finále [MT] 03 / 07
Petice za odklon nákladní dopravy [AN, JD] 05 / 05
Pozor na nové termíny [VV] 11 / 05
Psi, známky, čipy… [JS] 04 / 06
Předcházení vzniku odpadů [MJ] 02 / 08
Radnice po komunálních volbách [KM] 11 / 06
RE-USE centrum [OV] 06 / 08
Rekonstrukce ČOV Březina [JaM] 10 / 07
Rozhovor se starostou města [KM] 12 / 04

Rozpočet města 2022 [PH, PJ] 02 / 09
Semináře k úsporám energií [BG] 09 / 09
Spoluobčané bez střechy nad hlavou
 [KM, JS, MiK] 04 / 30
Svazek vodovodů a kanalizací [JaM] 04 / 09
Tišnov třídí [OV] 03 / 09
Tišnovská cyklovýzva, 3. ročník [OK] 07–08 / 11 
Volba prezidenta ČR 2023 [DD] 11 / 08
Výměna kotlů odložena [HK] 09 / 09
Výsledky průzkumu – Tišnov třídí [VO] 02 / 06
Za Miroslavem Pavlíkem [VS] 10 / 06

SDĚLENÍ ZASTUPITELE, POSLANCE
Ceny energií a pohonných hmot [JoF]  04 / 11
Co dělat, aby bylo líp? [ŠP] 07–08 / 15
Děkujeme, jsme tu pro vás [ŠP] 11 / 10
Naučme se mluvit rychle [JK, TKo] 02 / 15
Vzpomínka na Jiřího Blahu [JK] 03 / 12

ZEPTALI JSME SE ZASTUPITELŮ
Jaké kulturní akce navštěvujete? [JZ] 07–08 / 26
Jaké typy vzdělávání Tišnov postrádá [JZ] 06 / 20
Mělo by město vlastnit byty? [JZ] 04 / 28
Problémy dopravní infrastruktury [JZ] 05 / 24
Síť vysokorychlostního internetu [JZ] 03 / 14
Tišnov centrem regionu [JZ] 02 / 15

PODNIKATELSKY� SERVIS
Kurz, který vás naučí podnikat – 1 [LBe, AN] 03 / 16

Kurz, který vás naučí podnikat – 2 [LPl] 09 / 10
Kurz Podnikni to! [LBe, AN] 06 / 08
Na úvod seriálu Na návštěvě u… [MK, AN] 01 / 11
Podnikni to! [LBe, AN] 05 / 10
Provozování mezinárodní dopravy [MTi] 07–08 / 13 
Semináře zpracování mléka a masa [MK] 10 / 10
Zpracování mléka a masa na farmě [MK] 05 / 10

NA NÁVŠTĚVĚ
Faremní mlékárna byl můj sen [ZP] 05 / 11
Jůzovi – malé dobré řeznictví [ZP] 02 / 19
Kytice vázané z tuzemské přírody [ZP] 11 / 12
Pěstujeme biozeleninu a měsíček [ZP] 10 / 11
Pivovar Květnice ctí tradici do detailů [ZP] 03 / 17
Semenáři pracují pro budoucnost [ZP] 09 / 11
Tisíce hodin poctivé práce [ZP] 12 / 14
Tišnovská spižírna – Nasyp si… [ZP] 04 / 13
U Bílého potoka chovají aristokraty [ZP] 07–08 / 16
Vorkloster do plastů nedáváme [ZP] 06 / 09

NÁZORY A POLEMIKY
Nový způsob třídění odpadu [JKo, VO] 04 / 10

VZDĚLÁVÁNÍ
70. výročí ZŠ Smíškova [MN, MKo] 06 / 12
Adaptační skupiny pro ukrajinské děti [KJ] 09 / 19
Advent v Inspiru [DL, MD] 11 / 16
Adventní střípky ze základky [DS] 02 / 21
Aktivity nedvědických škol [UN] 12 / 16

TIŠNOVSKÉ NOVINY – VýBěrOVý OBSAH rOčNíKu 2022
	 Vážení	čtenáři,
stejně	jako	v	minulých	létech	zveřejňujeme	na	počátku	kalendářního	roku	souhrnný	obsah	předcházejícího	ročníku	Tišnovských	novin.	
Jedná	se	o	obsah	výběrový,	články	malého	rozsahu,	programy	akcí	a	podobné	materiály	v	něm	nejsou	zahrnuty,	stejně	tak	ani	opakující	se	
stálé	rubriky	–	Ze	zápisníku	(místo)starosty	či	radního,	Aktuálně	z	města,	Napsali	jsme	před	50	lety,	Křížovka	a	podobně.	
	 Obsah	je	uspořádán	tak,	že	rubriky	jsou	řazeny	za	sebou	zhruba	v	takovém	pořadí,	na	něž	jste	zvyklí	z	jednotlivých	čísel	novin,	názvy	
článků	uvnitř	jednotlivých	rubrik	jsou	naopak	seskládány	abecedně.	Za	názvem	článku	je	vždy	uvedena	zkratka	jména	a	příjmení	jeho	au-
tora	(vysvětlení	zkratek	se	nalézá	pod	tímto	úvodníkem),	vpravo	je	pak	uvedeno	příslušné	číslo	TN	lomené	číslem	stránky.	Ta	specifikují,	
kde	příslušný	článek	najdete.	V	některých	případech	jsou	názvy	článků	upraveny,	především	krácením.
	 List	s	obsahem	lze	vyjmout	a	vložit	jej	jako	součást	knihy	na	úvod	či	naopak	závěr	svázaného	ročníku	2022.

Václav	Seyfert

AUTOŘI JEDNOTLIVÝCH ČLÁNKŮ:
AB – Anežka Bednaříková; AF – Alexandra Foukalová; AH – Aleš Hrnčárek; ACh – Adriana Chocholáčová; AJ – Aleš Janík; AK – Alena Kožíková; AKo – Alena Kovářová; AKr – Anna 
Krbcová; AN – Aleš Navrátil; ANe – Adéla Nešporová; AS – Anna Syrovátková; ASe – Afroditi Sevastiadou; ASl – Andrea Slováková; BG – Barbora Gottwaldová; BK – Barbora Kulhánková; 
BP – Barbora Peterková; BPa – Barbora Packová; BŠ – Barbora Šenkyříková; DA – David Adam; DČ – Dita Čikovová; DD – Dagmar Dvořáková; DK – Dana Kopecká; DL – Dáša Lazarová; 
DLa – David Lacina; DS – Dana Staňková; DŠ – Daria Švecová; DT – Dana Trtílková; EB – Eliška Babáková; EH – Eva Hančlová; EN – Eva Němcová; ES – Eva Senohrábková; EU – Eva 
Urbánková; EV – Eva Vávrová; FH – František Halml; FM – František Mach; GK – Gabriel Kožík; HF – Hana Fadingerová; HH – Hana Hrabcová; HK – Hana Kadlecová; HN – Hana Ně-
mečková; HO – Hana Ondrušková; HR – Hana Růžičková; HS – Hana Strelowová; HŠ – Hana Štenclová; HŽ – Helena Žižlavská; IK – Ivana Kroutilová; IM – Ivana Musilová; IMi – Ilona 
Midrlová; IO – Irena Ochrymčuková; IP – Inka Pospíšilová; IZ – Ivana Zedníková; JaH – Jana Hutařová; JaK – Jan Kos; JaM – Jan Moronga; JaZ – Jana Zorníková; JD – Jiří Dospíšil; 
JF – Jiřina Frýbová; JH – Jana Hálová; JJ – Jana Jakešová; JK – Jan Křehlík; JKo – Jana Koudelová; JKř – Jana Křížová; JKz – Jaroslava Kozárová; JM – Jitka Müllerová; JMa – Jarmila 
Matulková; JMo – Jana Mokrá; JoF – Josef Flek; JP – Josef Permedla; JPa – Jaroslav Pařízek; JPo – Josef Pohanka; JPr – Jiří Prášek; JR – Josef Rybecký; JS – Jiří Sokol; JSl – Jan 
Sláma; JSt – Josef Stryk; JSu – Jan Suchomel; JŠ – Josef Štulupa; JT – Jana Trávníčková; JV – Jaromíra Vítková; JZ – jednotliví zastupitelé; JoZ – Josef Zacpal; KH – Kateřina Hromčíková; 
KJ – Kateřina Jirkůvová; KK – Kateřina Kouřilová; KM – Kristýna Musilová; KMa – Kateřina Malášková; KMi – Ketevan Midelashvili; KMy – Kateřina Myslivcová; KN – Kamila Neplechová; 
KO – Klára Ondrigová; KR – Kateřina Rolinková; KS – Karel Souček; KSt – Karel Strommer; KŠ – Klára Šimečková; KV – kolektiv z obce Všechovice; KŽ – Kateřina Žalčíková; LB – Lucie 
Brnková; LBe – Libuše Beranová; LC – Ludmila Cvrkalová; LCh – Lucie Chytrá; LP – Lea Pavlišová; LPl – Lenka Pláteníková; LŠ – Lenka Šebečková; LŠp – Lucie Špuláková; LT – Laia 
Torras; LTh – Lýdia Thienen; LV – Lenka Výrostová; LZ – Ludmila Zahradníková; LZi – Lucie Zikánová; MaK – Marie Kulhánková; MB – Miloš Buček; MBr – Marie Brázdová; MD – Marie 
Dvořáková; MH – Martin Horák; MHa – Martina Haklová; MHL – Markéta Horáková Lazarová; MHr – Michala Hrbotická; MiK – Michal Kudláček; MJ – Miriam Jedličková; MJi – Martina 
Jindřišková; MK – Milan Kouřil; MKa – Marcela Kazdová; MKb – Marek Kubát; MKl – Michal Klaška; MKn – Marek Knoflíček; MKo – Michal Komprs; MKr – Monika Krištofová; MKu – 
Martina Kulišová; ML – Martin Lísal; MM – Marcela Mašková; MMa – Michala Mašková; MN – Marie Němcová; MNe – Michaela Nečasová; MP – Miroslav Pavlík; MPe – Miloš Petříček; 
MR – Marta Rémanová; MRa – Miroslav Randuch; MS – Marta Sylvestrová; MSe – Martin Sebera; MSi – Martina Sikorová; MSy – Miloš Sysel; MT – Město Tišnov; MTi – Martina Tichá; 
MU – Marcela Uhrová; MW – Marcela Wágnerová; ND – Nikol Došková; NK – Naděžda Kopecká; OK – Ondřej Kroutil; OL – Ourania Leivaditi; OŠ – Ondřej Šindelář; OV – Ondřej Vrtěl; 
PaB – Pavel Břunda; PB – Petra Bartíková; PC – Pavla Caudrová; PeŠ – Petr Šůstal; PG – Petr Gratias; PH – Pavel Hanák; PJ – Petra Jůzová; PK – Pavel Karas; PM – Pavlína Mariánková; 
PR – Petra Rozsypalová; PS – Petra Seberová; PŠ – Petr Šandera; PŠu – Přemysl Šudák; PV – Pavel Vašík; PZ – Petra Zapletalová; RA – Renata Ambrosová; RB – Robert Bílý; RBa – Radka 
Banyaová; RH – Roman Hošek; RiB – Richard Bíško; RK – Radka Kaclerová; RKl – Renata Kloubová; RKn – Richard Knecht; RO – René Oulehla; RP – Radomír Pavlíček; RŠ – Radka 
Štěpanovská; RT – Radim Tichý; RZ – Radmila Zhořová; SK – Silvie Kosířová; SM – Soňa Mihulová; SMG – Simona Midria Gastová; SP – Stanislav Pařízek; SPa – Silvie Pavlíčková; ŠK 
– Šimon Kostřica; ŠO – Šárka Ondráčková; ŠP – Štěpán Pilný; TB – Tomáš Blaha; TeK – Tereza Kolářová; TH – Tomáš Herrman; TK – Tereza Karasová; TKo – Tomáš Komprs; TKu – Tereza 
Kulhánková; TL – Tereza Lajcmanová; UN – učitelé a asistenti ZŠ a MŠ Nedvědice; VH – Vojtěch Hanák; VHa – Vlastimil Havlík; VK – Vladimír Kaleta; VKa – Václav Kappel; VM – Vlastimil 
Martiško; VMi – Veronika Mičulková; VN – Vlasta Nácovská; VO – Věra Odehnalová; VOn – Vojtěch Ondráček; VP – Viktor Pololáník; VS – Václav Seyfert; VSl – Veronika Slámová; VŠ – 
Viktorie Šťastná; VV – Vladimír Vecheta; ZH – Zdeněk Havelek; ZJ – Zdeněk Jílek; ZJe – Zdeněk Jeřábek; ZK – Zuzana Kurdiovská; ZKu – Zdeněk Kunický; ZP – Zlata Ptáčková; ZU – Zuzana 
Učňová; ZV – Zdeněk Vašíček; ZZ – Zdeňka Zvoníčková
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Američan Pranav Kakulamarri [ZZ] 11 / 14
Blíží se nový školní rok [DS] 09 / 16
Co nového na Fortice [JPr] 03 / 19
Co odhalí podoskopické vyšetření [MHa]  05 / 16
Co potřebujete vědět o dětské burze [RŠ] 10 / 14
Dát životu smysl [HS, ND, TL] 03 / 18
Den zdraví v Tišnově [PC] 07–08 / 19
Dětské skupiny Jezírko a Potůček [KH] 04 / 16
Dopady průmyslového rybolovu [ŠK] 01 / 17
Dveře dokořán [DS] 03 / 18
Environmentální výchova ve Žďárci [SMG] 09 / 16
Fortika není jen škola [JPr] 01 / 13
Inspirácké rozjímání [IK] 07–08 / 20
Inspiro zve na slavnost [MD] 06 / 15
Into The Wild [KMy, KR] 07–08 / 18
Jak děti vnímají lásku mezi rodiči [KŽ] 02 / 23
Jak mluvit s dětmi o sexualitě [RŠ] 05 / 15
Jaké to dobrodružství… [KMi, VŠ] 11 / 16
Jaký byl pro Kalužníček rok 2021 [ANe] 01 / 16
Klavírní recitál Magdalény Urbánkové [ZV] 09 / 17
Kurz první pomoci na gymnáziu [PS] 02 / 20
Letní příměstské tábory [KH] 03 / 20
Loučení s dobrovolnicemi [VŠ] 03 / 22
Manželství očima dětí [RŠ] 03 / 22
Maraton s roztroušenou sklerózou [KK] 05 / 12
MAS Brána Vysočiny se činí [KJ, JaZ, BG] 11 / 13
Mladé zahradnické naděje [EN] 11 / 15
Montessori škola i v Nedvědici [MKl, JMo] 03 / 19
Na co se můžete těšit (Studánka) [RŠ, ZK] 01 / 14
Na co se můžete těšit ve Studánce [RŠ] 12 / 17
Nevhodné dětské přezůvky [MHa] 01 / 17
Nová studánková herna [RŠ, ZK] 01 / 14
Nový koncept odborného poradenství [RŠ] 09 / 18
Nový školní rok v Inspiru [MD] 09 / 17
Okénko na „osmadvacítku“ [MKr] 12 / 15
Po prázdninách v nových kolektivech [BK] 11 / 14
Pohádkový les trochu jinak [DL] 05 / 14
Pojďme děti rozhýbat [LV] 07–08 / 19
Ponožkový den v Dolních Loučkách [IZ] 05 / 13
Prázdniny nejsou jen dovolená [BK] 10 / 12
Procházky s Inspirem [MD] 04 / 15 
Průběh přijímacího řízení [KH] 06 / 14
Příběhy našich sousedů v Lomnici [MM] 07–08 / 18
Přijďte na Den lesních školek [ANe] 05 / 14
Příměstské tábory V podpalubí [MKu] 03 / 21
Putování za svatým Martinem [PZ] 12 / 15
Sborový koncert ve Farské zahradě [IP] 06 / 11
Setkání jinakostí [AS, HR] 02 / 24
Studánka děkuje za dotace [KH] 07–08 / 21
Svazkové školství [BPa] 04 / 14
Svazkové školství – správná cesta? [RP] 06 / 18
Táborníci z letního tábora Brumov [RKl] 10 / 12
Třídíme s úspěchem [PZ] 11 / 15
Tuleni – všímavý kurz o emocích [KŽ] 07–08 / 21
Tvořivé večery v Inspiru [LB] 01 / 15
Týden Lokomoce v regionu Tišnov [RO] 05 / 16
Úspěchy angličtiny na gymnáziu [ZZ] 02 / 20
Vandalové řádili [BK] 02 / 21
Vánoční výstava [JH,NK] 02 / 22
Veletrh středních škol a profesí [BG] 12 / 18
Vydařený týden Lokomoce [RO] 07–08 / 20
Vzdělávací aktivity pro rodiče [RŠ] 11 / 17
Vzdělávání v městské knihovně [PB] 02 / 22
Z lomnické školy [AB, ASl] 05 / 13
Z Popelky princeznou [RŠ] 05 / 15
Začít spolu [IM] 01 / 12
Zahraniční stáže pedagogů [RZ, IM, PR] 06 / 11
Zážitky v knihovně a galerii [MHr, RK] 03 / 21
Zpátky ve hře [BK] 05 / 12
ZŠ a MŠ Lomnice aktivní [SK, JM] 01 / 13

TÉMA UKRAJINA
Dobrovolnictví ukazuje to dobré v nás [MR] 04 / 20

Jak jsem prožil srpen 1968 [MSy] 04 / 21
Se starostou o válečné situaci [KM] 04 / 18
Uprchlíci pro Porta coeli [TB] 04 / 20

NÁŠ ROZHOVOR
Bočková Lada [VV] 03 / 23
Čeřovský Zbyněk [VV] 04 / 22
Havlík Ladislav [VS] 11 / 20
Horák Martin [VV] 01 / 18
Kratochvílová Eva [VV] 10 / 16
Miovský Michal [VV] 05 / 19
Páleš Milan [VS] 06 / 22
Permedla Josef [VV] 09 / 20
Šandera Petr [VV] 12 / 23
Šikola Tomáš [VS] 07–08 / 46
Zacpal Josef [VV] 02 / 26

REPORTÁŽ/TÉMA
Adventní čas v našem regionu [IO] 12 / 20
Black Swan [VV] 07–08 / 24
Bydlení v Tišnově [VV] 04 / 25
Dopravní infrastruktura Tišnova [VV] 05 / 21
Internet v Tišnově [PH] 03 / 26
Perspektivy školství na Tišnovsku [VV] 06 / 16
Region Tišnovsko [VV] 02 / 28
Řádění živlů perem kronikářů [JaK, VV] 07–08 / 22
Vyšší moc, osud nebo Bůh [VV]  01 / 20
Zvířecí sousedé [VV] 10 / 20

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO *)

50 let v Králově jeskyni [EV] 05 / 34
Čí só hode? Naše! [LŠ] 09 / 24
Další rána pro tišnovskou kulturu [PH] 01 / 26
Delta Fuse v Tišnově [PŠu] 09 / 27
Den svobodného jazzu v Tišnově [VS] 11 / 22
Den Země a Den na Zemi [RK] 04 / 46
Divadlo ožívá [PH] 04 / 42
Grafik Michal Cihlář [RK] 07–08 / 42
Hledání jiných světů [RK] 03 / 37
Hvězdné nebe nade mnou… [EV, LBe] 06 / 27
Jak na regionální galerii? [RK, LZi] 12 / 29
Kruh přátel hudby 2022 [PH] 03 / 35
Kruh přátel (nejen) klasické hudby [LŠ] 12 / 28
Kulturní léto bude pestrobarevné [PH] 07–08 / 29
Kyberprostor [EV] 03 / 37
Možná, že to znáte… [LŠ] 11 / 22
Nejen Arcadia Quartet [VS] 06 / 25
Novoroční ohňostroj [LŠ] 12 / 27
Obyčejná PETka [RK] 01 / 24
Podzim v pohybu [RK] 10 / 27
Pohled zpět i pohled vpřed [EV] 12 / 30
Pronásledovatelé zločinu [EV] 02 / 35
Prostor pro krajinu [RK] 02 / 34
Robert Křesťan a Druhá tráva [LŠ] 10 / 30
S básníkem nasedá babí léto [EV] 09 / 23
S knihovnicí v síti [PB] 10 / 26
Samara Joy dělá čest svému jménu [VS] 04 / 44
Sběratelka darů moře [RK] 06 / 32
Signe Marie Lindstrøm [PM] 09 / 23
Sto zvířat a Touchwood [LŠ] 11 / 23
TiKO zahraje i Beatles [VS] 06 / 24
Trio Incendio [VS] 05 / 26
Velikonoční slavnost města [PH] 04 / 43
Vcházení do obrazů Josefa Jambora [MS] 02 / 34
Vidět a pochopit [RK] 11 / 24
Vlakem z historie do budoucnosti [EV] 10 / 25
Výstava Stopa: Vyřeš zločin! [EV] 04 / 46
Zapomenutý kalendář předků [EV] 01 / 25

KULTURA
Bigbítová noc v Železném [PG] 06 / 31
Brána světla v Bráně nebes [IO] 05 / 31
Kdo si zajuchá? My! [MMa] 09 / 25

Leo Eitinger v Lomnici [HN] 12 / 30
Letní výstavy v Železném [MP, VS] 07–08 / 43
O prázdninách do muzea [IO] 07–08 / 43
Podhorácké muzeum v říjnu [LCh, RKn] 10 / 29
Pozvání od Podhoráckého muzea [IO] 06 / 27
Projekt sdílení lidových tradic [PeŠ] 02 / 37
S TIC za historií [LP] 04 / 47
Setkání se sochou [HF] 09 / 27
Svět očima nevšední dvojice [RK] 05 / 31
Takový byl Tišnov [JoZ] 02 / 37
Vánoční výstavy betlémů [ZJ, EV] 11 / 26
Vohanská chasa [VSl] 09 / 27
Výstavy a akce Podhoráckého muzea [IO] 04 / 47
Výstavy Podhoráckého muzea [JoZ, HF] 11 / 25
Život v přírodě [VV] 09 / 22

TIC
Kolik je křížů v Křižínkově [VV] 01 / 32
Křížem krážem Tišnovskem [VV] 06 / př.
Kunštát [VV, RBa] 09 / 32
Malá Haná [JV, VV] 03 / 38
Nová lesní naučná stezka [LT] 10 / 35
Příběh jedné cesty – 1 [VV] 11 / 27
Přírodní park Baba [VV] 05 / 35
Přírodní studánka je život [JP] 10 / 35
Severní kopce [VV] 10 / 34
Vítězné snímky fotosoutěže [BP, JT] 02 / 32

TIŠNOVSKO
Běleč [DT] 09 / 30
Borač [MU] 01 / 35
Dny evropského dědictví [HF, MBr] 09 / 28
Do Lomnice za památkami [RT] 09 / 29
Doubravník [BŠ] 11 / 30
Heroltice [TH] 04 / 48
Komunitní energetika [DLa] 09 / 31
Křižínkov [PaB] 02 / 38
Kulturní život v Jamném 2021 [AK] 02 / 39
Od božích muk ke křížku [EH] 09 / 29
Pocketmaps – 1 [MSy] 10 / 33
Pocketmaps – 2 [MSy] 11 / 32
Pozvání do Jamného [GK, TeK] 06 / 35
Prehistorická osada u Hradčan [RiB] 12 / 35
Projekty realizované 2021 – 1 [BG] 03 / 41
Projekty realizované 2021 – 2 [BG] 04 / 49
Rašov [MPe] 10 / 32
Řemeslníci krášlí okolí Železného [DČ] 01 / 34
Sentice [AKo] 03 / 40
Spolek pro komunitní energetiku [MNe] 10 / 33
TyJáTr FEST 2022 [MJ] 10 / 31
Újezd u Tišnova [JPo] 06 / 33
Vohančice [EB] 05 / 36
Všechovice [KV] 12 / 34
Za Stanislavem Bělíkem [VV] 11 / 31
Žďárec [IMi] 07–08 / 49
Živá mapa Tišnovska [BG] 05 / 37

FEJETON
Zamčená krajina [VV] 10 / 36

SPOLKOVY� ŽIVOT
1. BRĎO Tišnov – Gingo [ŠO] 06 / 37 
Aktivity v kynologickém klubu [HŠ] 07–08 / 53
Aktuality spolku Art Periscope [ZJ] 09 / 33
Alianční týden modliteb [VK, JR, MH, PŠ] 01 / 30
Alík končí [VOn] 10 / 39
Betlémy v Tišnově [ZJ] 01 / 29
Dětský den v Osikách [JSu] 10 / 41
Diecézní pouť v Předklášteří [JJ] 07–08 / 51
Dobrovolníci na Šafránici [MHL, TB] 03 / 43
Dobrovolnické léto [TB] 06 / 36
Fotovíkendy [MB] 04 / 51
Hnízdo nabízí místa v kroužcích [VŠ] 03 / 44

TIŠNOVSKÉ NOVINY – VýBěrOVý OBSAH rOčNíKu 2022



TN 01–02/202360

Hojnost dobrovolnictví a vzdělávání [TB] 07–08 / 51
Jak to bylo s Everymanem? [VS] 12 / 37
Jaký byl pro Kalužníček rok 2022 [ANe] 12 / 41
Jarní výstava v Předklášteří [ZJ] 05 / 39
Jeden rok v Tišnově [ASe, VŠ] 09 / 38
Jubilejní výstava betlémů [ZJ] 12 / 38
Kalužníček zve do klubíku [MJi] 09 / 35
Kalužníček zve na prázdniny [ANe] 07–08 / 53
Karasovo divadlo při T. J. Sokol [MW, MSi] 11 / 33
Komunitní zahrádka v Porta coeli [MHL] 04 / 51
Krásné masopustní odpoledne [JP] 04 / 52
Myslivecký kroužek Adjunkti [DK] 09 / 36
Náš půlrok v Jamném [AK] 09 / 38
Ohlédnutí za letní sezonou [TB] 10 / 40
Pobočný spolek diabetiků [JMa] 10 / 39
Podzim v klášterních sadech [TB] 12 / 38
Příběhy dobrovolnice v Tišnově [OL, LT, VŠ] 05 / 39
Radioklub OK2KEA opět boduje [JSt] 12 / 40
Slavnost ovoce v Porta coeli – 1 [TKu] 09 / 37
Slavnost ovoce v Porta coeli – 2 [TB] 11 / 32
Smrčkovský klub dříve narozených [JKz] 10 / 40
Sokol v pohybu [HH] 09 / 34
Sokolové slavili [MW] 12 / 36
Sokolská župa Pernštejnská [JSl] 10 / 38
Soutěž o nejkrásnější výsadby [TK] 06 / 36
SWAP aneb Přines, vyměň odnes [JT] 03 / 44
Synoda [VMi] 04 / 52
Tišnovští fotografové se dočkali [MB] 10 / 41
Tříkráloví koledníci v lednu vyjdou [PC] 01 / 30
Úspěchy tišnovských neziskovek [MHL] 06 / 37
Václavské hody na Březině [DA] 09 / 36
Vítězové soutěží [TK] 12 / 37
Vítězové soutěží o nekrásnější stromy [TK] 01 / 31
Vzpomínka na Annu Christovou [JoZ] 03 / 43
Zahájení cvičebního roku 2022 [HŽ] 09 / 35
Zahrádkáři zvou k návštěvě [KSt] 09 / 37
Zálesácký závod zdatnosti [SM] 06 / 35
Zapojte se do soutěží Ekoporadny [HO] 09 / 33
Zdařilá výstava ovoce a zeleniny [JSt] 12 / 40
Ze života Sokola v Tišnově – 1 [MW] 03 / 42
Ze života Sokola v Tišnově – 2 [MW] 04 / 50
Ze života Sokola v Tišnově – 3 [MW] 05 / 38
Ze života Sokola v Tišnově – 4 [MW, SPa, ZJe] 06 / 34
Ze života Sokola v Tišnově – 5 [HŽ] 07–08 / 50
Ze života tišnovských zahrádkářů [MaK] 07–08 / 52

SENIOŘI
Mynář Josef [VV] 01 / 42

SOCIÁLNÍ PÉČE
Aktivní léto v Domově [AF] 10 / 43
Den zdraví v Nemocnici Tišnov [ACh] 09 / 39
Dobrovolnické centrum na Tišnovsku [KMa] 10 / 42
Charita Tišnov slaví 15 let [MR] 06 / 39
Jaro v Domově pro seniory [AF] 05 / 40
Léto u koní [AF] 07–08 / 55
Léto v Domově sv. Alžběty [ES] 09 / 41
Masopust [LC] 04 / 53
Milostivé léto se vrací [EU] 09 / 40
Péče o své blízké doma [MKa, JKř] 09 / 40
Penzion prokoukl [JF, JaH] 02 / 40
Podzim v Předklášteří [AF] 12 / 43
Pomoc při péči o blízké [VS] 06 / 38
Příspěvek na bydlení [LZ] 04 / 32
Rok plný silných příběhů [MR] 12 / 42
Roska pro Tišnováky [KN] 09 / 41
Síť má svou sílu [MR] 05 / 41
Tříkráloví koledníci zažili přivítání [PC] 03 / 45
Týden rané péče [LŠp] 11 / 34
Zajímavý výlet s CSS [VN] 10 / 49
Započítávání splátek dluhů [FH] 07–08 / 55
Září v klubu Čas [ZU] 11 / 34
Změny v dlouhodobém ošetřovném [JKř] 02 / 41

VZPOMÍNÁME
Mašek Rudolf [DS, RA] 10 / 45
Podborský Vladimír [VV] 10 / 45

HISTORIE
Dvě kulatá spisovatelská výročí [VS] 09 / 46
Jak Langiewicz neutekl z Tišnova [VS] 05 / 46
K výročí Leopolda Mazáče [VS] 11 / 40
Mistr Šimon z Tišnova [JaK] 04 / 57
Morava slaví 1 200 let [VV] 10 / 48
Rod pánů z Víckova [JaK] 11 / 41
Už je to dlouhých sedmdesát let… [VS] 12 / 50
Vladykové ze Železného [JaK] 02 / 43

HISTORIE – KALENDÁRIUM UDÁLOSTÍ
Dva kostelní zvony byly odebrány [VS] 03 / 46
Jan Beránek převzal Cenu G. Broma [VS] 05 / 44
Koželužská ulička v knize rekordů [VS] 11 / 38
Návrh na založení spořitelny [VS] 05 / 44
Objevy v Králově jeskyni [VS] 02 / 44
Odhalení pomníku Mrtvým tvůrcům [VS] 10 / 46
Odstřel komína čebínské vápenky [VS] 01 / 38
Otevření chlapecké měšťanské školy [VS] 09 / 44
Otto Serényi zemským hejtmanem [VS] 01 / 38
Podhorácká výstava v Tišnově [VS] 07–08 / 56
Poprava Pekelníků na šibeničním vrchu [VS] 06 / 42
Požár tišnovské sokolovny [VS] 07–08 / 57
První český společenský ples [VS] 01 / 39
První smrtelné neštěstí na železnici [VS] 12 / 48
První utkání v nové sportovní hale [VS] 01 / 39
Při rekonstrukci bitvy praskla kašna [VS] 09 / 44
Příchod napoleonských vojsk [VS] 11 / 38
Správu nad Tišnovem převzal E. Binar [VS] 06 / 42
Udělení koncese k provozování dopravy [VS] 07–08 / 57
Velké privilegium pro Tišnov [VS] 04 / 58
Vyhořelo pracoviště TTV [VS] 10 / 46
Výhra hokejistů nad Prostějovem [VS] 02 / 44
Zahájení činnosti jazzklubu [VS] 12 / 48
Začala úřadovat pošta [VS] 03 / 46
Založení Kroniky města Tišnova [VS] 07–08 / 56
Založení Okresního stavebního podniku [VS] 04 / 58

PŘÍRODA
Alej roku [KO] 10 / 51
Besének [VV] 10 / 50
Černý křikloun na Tišnovsku [JP]  01 / 45
Černý lovec na Svratce [JP] 07–08 / 62
Desatero spokojené růže [SP] 03 / 51
Festival ptactva potěšil [TK] 11 / 43
I stromy potřebují pít [BG] 07–08 / 62
Jeskyňáři objevili další dóm [PV] 05 / 33
Jsem na pokraji vyhynutí [JP] 03 / 51
Královny zahrad I. [SP] 02 / 49
Lacinova stezka Květnicí [DŠ] 03 / 50
Lovec ve městě Tišnově [JP] 04 / 60
Něžná a exotická kráska [JP] 10 / 51
Pozor, už se rodíme! [TK] 05 / 47
Pozor, už se zase líhneme! [TK] 04 / 60
Symbol blížící se zimy [JP] 12 / 47
Štěstí, smůla a pocit strachu [JP] 11 / 43
Vracím se do naší přírody [JP] 02 / 49
Významné krajinné prvky v okolí [VM] 03 / 50
Zahradníkův rok – prosinec [SP] 01 / 45
Závistka [VV] 11 / 42
Známý i neznámý na Tišnovsku [JP] 05 / 47

MALÁ ENCYKLOPEDIE TIŠNOVSKA
Osobnosti
Bauer Theodor [VS] 04 / 61
Gruber Bohumil [VS] 05 / 49
Hájek Jan [VS] 07–08 / 66
Javořická Vlasta [VS] 03 / 52
Konická Barbora ze Švábenic [VS] 09 / 47

Krejčí Ilja [VS] 06 / 45
Macků Bedřich [VS] 11 / 46
Sigmund Aleš [VS] 12 / 51
Sokol František [VS] 01 / 48
Smíšek Aleš [VS] 02 / 48
Vetešník Ladislav [VS] 10 / 53
Architektura
Dům Na Pernštýně [VV] 11 / 46
Kostel Navštívení Panny Marie [VV] 07–08 / 66
Kostel Povýšení sv. Kříže [VV] 04 / 61
Kostel sv. Mikuláše [VV] 12 / 51
Kostel sv. Václava [VV] 01 / 48
Most míru [VV] 09 / 47
Panský dům [VV] 05 / 49
Vila Franke [VV] 02 / 48
Příroda
Dřínová [VV] 06 / 45
Mlýnisko [VV] 03 / 52
Sokolí skála [VV] 10 / 53

DĚTI A MLÁDEŽ
Jak se barví chameleon [VH] 03 / 53
Jak se staví kytara [MKb] 10 / 52
Proč horolezci neradi fazole [VH]  01 / 46
Sčítáme ptáky na krmítku [VV] 01 / 47
Začíná nová éra astronomie [PK] 04 / 62

ŽIVOTNÍ STYL
Dvojdomek ve Vrahovicích [VV] 12 / 53
Literární slovník Od Veveří k Pernštejnu [VS] 06 / 47
Na skleničku s degustátorem III. [VV] 01 / 50
Publikace s oceněním [VS] 09 / 49
Sdílená knihovnička pro děti [BG] 07–08 / 64
Soutoky řek a potoků na Tišnovsku [VS] 07–08 / 65
Tišnovskem v cukuletu [BG] 02 / 51
Vyhodnocení soutěže Soutoky řek [VS] 10 / 55

SPORT
110 let fotbalu v Tišnově – 1 [VS] 05 / 53
110 let fotbalu v Tišnově – 2 [VS] 06 / 48
20 let atletiky v Tišnově [MSe] 11 / 48
Atletická sezóna zahájena [MSe]  02 / 52
Babytenisté třetí v kraji [ZKu] 11 / 56
Baseballový tým Meadow Bulls [RH] 09 / 55
Běh tišnovskými uličkami [MSe] 11 / 49
Dramatický život Rostislava Majora [VS] 01 / 53
Dva bronzy z mistrovství ČR [MSe] 04 / 67
Je to tu! Zahájena nová sezóna
 [ZH, VP, VHa, MKn] 11 / 51
Lovec s copánky [AJ] 01 / 54
Lukostřelecká sezóna 2022 [AH, VKa] 11 / 49
Máme radost z hráčů i trenérů [MKn, ZH, RB] 05 / 55
Medaile z mistrovství Moravy a Slezska [MSe] 03 / 56
Nová sezóna největší školy [AKr] 09 / 53
První krůčky nejmladších [ZH, JPa, MKn] 09 / 54
SK Tenis na přelomu roku [ZKu] 01 / 55
SKB vítá své příznivce [MKn] 02 / 52
Slavné roky tišnovské cyklistiky [VV] 04 / 35
Století tišnovského tenisu [ZKu] 11 / 52
Střípky z atletiky [PS] 09 / 53
Střípky z tišnovské atletiky [MSe] 07–08 / 68
Šerkovické koulení [MRa] 06 / 49
Tenis je nejméně o 11 let starší [VS] 12 / 55
Tenis pro všechny 2022 [ZKu] 05 / 56
Tišnov má tenisové přeborníky [ZKu] 07–08 / 67
Tišnovská padesátka 2022 [FM] 10 / 56
Tišnovská padesátka s rekordem [FM] 11 / 50
Úspěchy taekwondistů [PC] 01 / 54
Vynikající výsledky školy taekwondo [AKr] 05 / 55 
Zbrojovka zahájila spolupráci s AFK [ML] 05 / 54

*)  články týkající se akcí MěKS jsou uvedeny v rubrice Městské 
kulturní středisko, i když tato byla v některých číslech spojena 
s rubrikou Kultura.
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61Změna programu vyhrazena, aktuality k nalezení na webu, facebookových stránkách kina a v TIC. 

únor
2023

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

program kina

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

únor
2023

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

prOgrAm KINA

2.
čt

19.30 oSTRoV PREMIÉRA
ČR | 100' | komedie/romantika | 12+ | 150 Kč 

3.
pá

17.00 mumIe PREMIÉRA
USA/E | 89' | animovaný/rodinný | 150/130 Kč | dab. 

19.30 aSTeRIX a oBelIX: PREMIÉRA
říše STředu
FR | 111' | komedie/dobrodružný | 150 Kč | dab. 

4.
so

17.00 oSTRoV
ČR | 100' | komedie/romantika | 12+ | 150 Kč 

19.30 muž Jménem oTTo PREMIÉRA
USA/SWE | 126' | komedie/drama | 150/130 Kč | tit. 

5.
ne

17.00 aVaTaR: THe Way of WaTeR 3D
USA | 192' | sci-fi/dobrodružný | 170/150 Kč | dab. 

8.
st

17.00 Vánoční příBěH KINO ZA POLOVIC
ČR | 118' | komedie | 12+ | 70 Kč 

9.
čt

19.30 Bez KalHoT: PREMIÉRA
poSlední TaneC
USA | 107' | komedie/drama | 15+ | 150 Kč | tit. 

10.
pá

18.00 TITanIC: 25. VýRočí 3D
USA | 194' | historický/romantika | 170/150 Kč | dab. 

11.
so

17.00 aSTeRIX a oBelIX: říše STředu
FR | 111' | komedie/dobrodružný | 150 Kč | dab. 

20.00 něKdo Klepe na dVeře PREMIÉRA
USA | 102' | horor/thriller | 15+ | 150 Kč | tit. 

12.
ne

17.00 mumIe
USA/E | 89' | animovaný/rodinný | 150/130 Kč | dab. 

19.30 oSTRoV
ČR | 100' | komedie/romantika | 12+ | 150 Kč 

14.
út

19.30 JulIe, Co By Bylo KdyBy...
 PŘEDPREMIÉRA K SV. VALENTÝNU
FR | 121' | romantika/drama | 12+ | 150 Kč | tit.

15.
st

19.30 oSm HoR FK
IT/BL | 147' | drama | 100 Kč | tit. 

16.
čt

19.30 anT-man a WaSp: PREMIÉRA
QuanTumanIa 
USA | 130' | dobrodružný/komedie | 150/130 Kč | tit. 

17.
pá

17.00 doRučoVaCí SlužBa PREMIÉRA
čaRoděJKy KIKI
JAP | 103' | animovaný | 150/130 Kč | dab. 

19.30 oSTRoV
ČR | 100' | komedie/romantika | 12+ | 150 Kč 

19.
ne

17.00 anT-man a WaSp: QuanTumanIa
USA | 130' | dobrodružný/komedie | 150/130 Kč | dab. 

22.
st

18.00 děTI naGana
ČR | 98' | rodinný | 150/130 Kč 

24.
pá

19.30 děTI naGana
ČR | 98' | rodinný | 150/130 Kč 

25.
so

18.00 anT-man a WaSp:  3D
QuanTumanIa
USA | 130' | dobrodružný/komedie | 170/150 Kč | dab. 

26.
ne

17.00 děTI naGana
ČR | 98' | rodinný | 150/130 Kč 

19.30 medVěd na KoKSu PREMIÉRA
USA | 95' | komedie/thriller | 15+ | 150 Kč | tit. 

28.
út

17.00 neJVěTší daR KINO ZA POLOVIC
ČR | 93' | pohádka | 70 Kč 







4. 3. 2023
sokolovna tišnov

prodej vstupenek tiC tišnov od 13. února 2023
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GASTRO SLUŽBY

RESTAURACE KRČEK


